คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 30 กรกฎาคม 2536

ขาวรัสเซีย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ข า วรั ส เซี ย กํ าลั ง เป น ประเด็ น ป ญ หาที่ สั่ น คลอนสั ม พั น ธภาพระหวา งไทยกั บ
รั ส เซี ย เมื่ อรัสเซียเปนหนี้ขาวที่ซื้อจากไทย และถึงกํ าหนดตองชํ าระหนี้ แตมิอาจชํ าระได
เนื่องเพราะสภาพเศรษฐกิจอันเสื่อมโทรมและฐานะการเงินอันงอนแงน ครั้นเมื่อฝายไทยทวงถาม
รัสเซียกลับทําแชเชือน
รัฐบาลไทยตกลงใจขายขาวแกรัสเซียครั้งแรกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2533 ซึ่งเปนยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดยนายอมเรศ ศิลาออน ดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และนายจเร จุฑารัตนกุล ดํารงตําแหนงอธิบดีกรม
การคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยตกลงขายขาวชนิด 15% จํานวน 200,000 ตันในราคา
ตันละ 261 เหรียญอเมริกัน โดยใหรัสเซียผอนชําระภายในกําหนด 2 ป อัตราดอกเบี้ย 4% ตอป
ในขณะนั้น กระทรวงพาณิชยมีขาวขาว 15% อยูในสตอกเพียง 25,000 ตัน จึงตองกวานซื้อขาว
อีก 175,000 ตันเพื่อสงมอบแกรัสเซีย การจัดซื้อขาวดังกลาวนี้ตองมีเงินทุนประมาณ 1,373
ลานบาท กระทรวงพาณิชยโดยองคการคลังสินคากูเงินจํานวน 1,272 ลานบาทจากธนาคาร
กรุงไทย จํากัด และยืมเงินทดรองจายจํานวน 88 ลานบาทจากหนวยบัญชีขาว ซึ่งมีฐานะเปน
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ในการดําเนินโครงการขาวรัสเซียปแรก กระทรวงพาณิชยติดคางดอกเบี้ยอันพึง
ชําระแกธนาคารกรุงไทย จํากัด 63 ลานบาท และตองคืนเงินยืมจํานวน 88 ลานบาทแกหนวย
บัญชีขาว เพื่อใหสามารถปดบัญชีในปงบประมาณ 2534 ได แตกระทรวงพาณิชยไมมีปญญา
ชําระหนี้ จึงเสนอของบประมาณจํานวน 151 ลานบาทจากรัฐบาล ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการ
รับซื้อและเรงระบายขาวออกตางประเทศ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2534
ขาวรัสเซียจํานวน 200,000 ตัน ซึ่งทําสัญญาขายในป 2533 นี้ ถึงกําหนดตอง
ชําระหนี้งวดแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2535 แตรัฐบาลรัสเซียยังมิไดชําระ รัฐบาลไทยเริ่มรอนใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในเดือนมกราคม 2536 นายอันไดร อัมบารตซันเนน (Andrei Ambartsunnain)
รองประธาน Exportkhleb ใหคํารับรองวา Bank of Foreign Trade Department for the
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Russian Federation จะเปนผูชําระหนี้ขาวแกรัฐบาลไทย (The Nation, January 9, 1993)
ในเดือนกุมภาพันธ 2536 นายอุทัย พิมพใจชน รัฐมนตรีวากระทรวงพาณิชยใหสัมภาษณ
หนังสือพิมพวา รัสเซียตกลงที่จะชําระหนี้ขาวเปนตั๋วสัญญาใชเงินมูลคา 17 ลานเหรียญอเมริกัน
โดยกระทรวงการคลังรัสเซียเปนผูออก (The Nation, February 24, 1993) การชําระหนี้ดวย
ตั๋วสัญญาใชเงินยอมมีความหมายวาเปนการเลื่อนการชําระหนี้ ตอมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2536 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยรัสเซีย พรอมดวยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจํ า
ประเทศไทย เขาพบนายอุทัย พิมพใจชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไทยไดทวงหนี้ขาว
ที่รัสเซียยังคางชําระ พรอมทั้งขูวา หากไมชําระหนี้ขาวเดิม รัฐบาลไทยจะไมขายขาวงวดใหม
(สยามโพสต ฉบับวันที่ 23 เมษายน 2536)
ครั้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2536 คณะกรรมการรับซื้อขาวและเรงระบายขาว
ออกตางประเทศ อันมีนายอํานวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีมติใหสงผูแทน
ระดับรัฐมนตรีเดินทางไปเจรจาทวงหนี้ขาวรัสเซีย หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา ผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทํ าหนาที่นี้คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (สยามโพสต ฉบับวันที่ 4
พฤษภาคม 2536) แตบางฉบับกลาวถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2536)
ดวยเหตุที่รัสเซียมิไดชําระหนี้ขาวแกไทย รัฐบาลไทยจึงตองแบกภาระหนี้จํานวน
1,272 ลานบาทที่องคการคลังสินคากูจากธนาคารกรุงไทย เพื่อซื้อขาวจัดสงใหรัสเซีย ภาระใน
ชั้นแรกนี้ประกอบดวย ดอกเบี้ยเงินกูตั๋วสัญญาใชเงินที่ครบกําหนด 21.81 ลานบาท และเบี้ย
ปรับเดือนละ 21.30 ลานบาท รวมเบี้ยปรับที่คางชําระ 6 เดือน ประมาณ 127.8 ลานบาท
ดังนั้น จนถึงเดือนมิถุนายน 2536 กระทรวงพาณิชยตองรับภาระทางการเงินแทนรัสเซีย 149.61
ลานบาท หนังสือพิมพบางฉบับรายงานขาววา กระทรวงพาณิชยกําลังเสนอคณะรัฐมนตรีให
ธนาคารกรุงไทยยกเวนเบี้ยปรับ และใหกระทรวงการคลังรับภาระดอกเบี้ยหนี้ขาวรัสเซียแทน
พรอมกันนี้ก็ใหธนาคารกรุงไทยผอนผันการชําระเงินตนและดอกเบี้ยของรัฐบาลรัสเซียออกไปอีก
1 ป ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยจักตองออกตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใหมใหแกรัฐบาลรัสเซียในวงเงิน
1,282.19 ลานบาทตามเงื่อนไขเดิม โดยกระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกันเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู
(กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน 2536)
ในชวงปลายเดือนพฤษภาคม 2536 นายกษิต ภิรมย เอกอัครราชทูตไทยประจํา
สหพันธรัฐรัสเซียไดเขาพบนายโอเล็ก ดาวิดอฟ (Oleg Davidov) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
พาณิชยคนที่หนึ่ง เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการชําระหนี้ขาวจํานวน 17 ลานเหรียญอเมริกัน ซึ่งถึง
กําหนดตองชําระ (หนี้ขาวทั้งหมดมีจํานวน 63 ลานเหรียญอเมริกัน) แตนายดาวิดอฟไมเพียงแต
จะปลอยใหนายกษิตนั่งคอยนับชั่วโมงเทานั้น หากทวายังปฏิเสธการรับรูเรื่องหนี้ขาวอีกดวย
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ทั้งๆที่เจาหนาที่รัสเซียซึ่งมีบทบาทในการเจรจาเรื่องนี้นั่งอยูในที่ประชุมดวย พฤติกรรมของ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยดังกลาวนี้ทํ าใหนายกษิตประทวงดวยการเดินออกจาก
ที่ประชุม ตอมานายยอรยิฟ กุนนาดเซ (Georgiv Kunadze) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ตางประเทศไดขอโทษเอกอัครราชทูตไทยในเหตุการณที่เกิดขึ้น (Bangkok Post, June 3, 1993)
ทายที่สุด มีรายงานขาววา รัสเซียอาจชําระหนี้ขาวดวยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร MI 17-V (The
Nation, June 30, 1993)
แมวาจะมีขาวเรื่องรัสเซียไมสามารถชําระหนี้ขาว 200,000 ตัน ที่ทําสัญญาซื้อ
ในป 2533 แตตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมานี้ รัสเซียยังคงเคลื่อนไหวซื้อขาวไทยตลอดเวลา
และฝายไทยก็เคลื่อนไหวขายขาวรัสเซียดวยเชนกัน รัสเซียมิไดซื้อขาวจากรัฐบาลไทยเทานั้น
หากยังซื้อจากพอคาเอกชนดวย
ในป 2534 มีรายงานขาวปรากฏในหนาหนังสือพิมพวา บริษัทไทยฟา (2511)
จํากัด ไดสัญญาซื้อขาวชนิด 15% ปริมาณ 200,000 ตันจากรัสเซีย ตอมาในเดือนพฤศจิกายน
ศกเดียวกัน ธนาคารแหงประเทศไทยตกลงที่จะจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า (packing credit)
จํานวน 50 ลานเหรียญอเมริกันใหแกบริษัทไทยฟาฯ ระยะเวลาการชําระหนี้ 2 ป แตธนาคาร
แหงประเทศไทยตองการผูคํ้าประกันหนี้ขาวของรัสเซีย เพราะไมแนใจวา รัสเซียมีความสามารถ
ในการชํ าระหนี้ กระทรวงพาณิชยไทยจึงขอใหกระทรวงพาณิชยญี่ปุนคํ้ าประกันหนี้จํ านวนนี้
กอนหนานี้ รัฐบาลญี่ปุนไดใหเงินกูจํานวน 2,000 ลานเหรียญอเมริกันแกรัสเซีย
ในป 2535 มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการขายขาวรัสเซียในรูปรัฐบาลกับรัฐบาล
2 ระลอก กลาวคือ
ระลอกแรก ไดแก สัญญาซื้อขาวชนิด 15% ปริมาณ 450,000 ตัน (บาง
กระแสขาวรายงานวา 500,000 ตัน) ราคาขายตันละ 280.25 เหรียญอเมริกัน (ราคา f.o.b.)
สัญญาลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2535 ธนาคารกรุงไทยจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าใหแกผู
สงออกมูลคา 200 ลานเหรียญอเมริกัน ในจํานวนนี้ธนาคารกรุงไทยกูจากธนาคารแหงประเทศ
ไทย 2,500 ลานบาท และเปนเงินกูของธนาคารกรุงไทยเอง 2,500 ลานบาท ระยะเวลาการ
ชําระหนี้ 2 ป อัตราดอกเบี้ย 7.75% ตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยของ packing credit ซึ่งปกติคิด
10% กระทรวงพาณิชยไดจัดสรรโควตาขาวรัสเซียใหแกพอคาสงออกเมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม
2535 สวนหนึ่งจัดสรรตามสัดสวนสตอกขาวของผูสงออกแตละราย (1.75 แสนตัน) อีกสวนหนึ่ง
จัดสรรตามความรวมมือที่ผูสงออกแตละรายใหแกกระทรวงพาณิชยในการพยุงราคาขาวป 2534
(1.75 แสนตัน) ผลการจัดสรรโควตา ซึ่งปรากฏวา กลุมแสงทองคาขาวและกลุมแหลมทอง
คาขาวไดโควตา มากกวาผูสงออกกลุมอื่นๆ กอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณเปนอันมาก สวนหนึ่ง
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เปนเพราะมีการคํานวณกันวา การขายขาวรัสเซียงวดนี้จะมีกําไรสูงถึงตันละ 23 เหรียญอเมริกัน
อยางไรก็ตาม สมาคมผูสงขาวออกตางประเทศ ซึ่งทําทาจะประทวงในชั้นแรก ทายที่สุดไมกลา
ประทวง นอกจากนี้ กําไรที่คาดวาจะมีมากในชั้นตน กลับไมมากเทาที่คาด เพราะตอมาในเดือน
ตุลาคม 2535 รัฐบาลรัสเซียขอใหลดราคาขาวที่ขายลงเหลือตันละ 275.25 เหรียญอเมริกัน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535
ระลอกที่สอง ไดแก การขอซื้อขาว 700,000 ตันในเดือนพฤศจิกายน 2535
แตไดรับการทักทวงจากธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังวา รัสเซียไมมีความ
สามารถในการชํ าระหนี้ ประกอบกับหนี้ขาวรัสเซียป 2533 ยังมิไดชําระ ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับขาวรัสเซียระลอกที่สองนี้จึงหยุดชะงักลง
เมื่อเปนที่ประจักษชัดแลววา รัสเซียมีปญหาในการชํ าระหนี้ขาวที่ซื้อตั้งแตป
2533 ผูนําในคณะรัฐบาลเริ่มผลักดันใหรัสเซียชําระหนี้ขาวเปนสินคา การปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทยตองการแลกขาวกับนํ้ามัน ขอเสนอนี้ไดรับการสนับสนุนจากนายศุภชัย พานิชภักดิ์ และ
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในขณะที่นายอํานวย วีรวรรณ และ พ.อ.วินัย
สมพงษ ตองการแลกขาวกับเหล็ก ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูผลิตเหล็กกลาภายในประเทศ ดังเชน
กลุมสหวิริยา และเปนประโยชนตอการรถไฟแหงประเทศไทยในการประกอบรถไฟ
เรื่องขาวรัสเซียคงจะยังไมจบงายๆ เพราะขาวที่ซื้อในป 2533 ยังชํ าระหนี้
ไมหมด สวนขาวที่ซื้อในป 2535 จะถึงกําหนดชําระหนี้ในป 2537 แมเพียงการชําระหนี้งวดแรก
ของขาวป 2533 ประชาชนคนไทยตองแบกภาระหนี้ขาวรัสเซียไปแลว 300.61 ลานบาท หาก
ทายที่สุด รัสเซียไมสามารถชําระหนี้ขาวได คนไทยจะตองแบกภาระหนี้ขาวรัสเซียมากกวา 1,373
ลานบาท (เฉพาะขาวป 2533)
ชาวรัสเซียไดประโยชนจากการบริโภคขาวที่ซื้อจากไทย แมจะมีการปลอยขาววา
ไทยขายขาวรัสเซียไดราคาดี แตรัสเซียก็ใชยุทธวิธีการเจรจาขอลดราคาขาวในภายหลัง ขางฝาย
ไทยดวยเหตุที่เกรงวารัสเซียจะเบี้ยวหนี้ก็จํายอมลดราคาตามคําขอ รัสเซียมิไดซื้อขาวดวยเงินสด
หากแตซื้อขาวเงินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บก็ตํ่ากวาอัตราตลาดมาก คือ 4% สําหรับขาวป
2533 และ 7.75% สําหรับขาวป 2535 ขาวรัสเซียจึงมิไดมีราคาดีตามที่ปรากฏ
แลวสังคมไทยไดอะไรจากการขายขาวรัสเซีย ?
ในกรณีขาวรัสเซียป 2533 ประชาชนผูเสียภาษีอากรเปนผูรับภาระการขายขาว
ขาดทุนและภาระหนี้ที่รัสเซียไมสามารถชําระหรือชําระชากวากําหนด ในกรณีขาวรัสเซียป 2535
ผูสงออกที่ไดรับโควตาขาวรัสเซียไดกําไรจากการสงออก แมกําไรจะมีไมมากเทาประมาณการ
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เบื้องตนก็ตาม แตรัฐบาลไทยเปนผูรับภาระทางการเงินในกรณีที่รัสเซียไมสามารถชําระหนี้หรือ
ชําระหนี้ชากวากําหนด ซึ่งภาระดังกลาวนี้ในที่สุดตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากร
ไมเปนที่แนชัดวา ชาวนาไทยไดประโยชนจากการขายขาวรัสเซียหรือไมและ
เพียงใด เพราะไมเปนที่แนชัดวา การขายขาวรัสเซียชวยใหราคาขาวภายในประเทศเพิ่มขึ้น
มากนอยเพียงใด แตที่แนๆก็คือ หากนําเงินที่รัฐบาลไทยสูญไปกับการขายขาวรัสเซียมาแจกใหแก
ชาวนาไทย ชาวนา ไทยจะไดประโยชนมากกวาที่ไดจากการขายขาวรัสเซีย

