
คอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2536

ขาวฟลิปปนส

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           อาการลุกลี้ลุกลนในการขายขาวใหแกรัฐบาลฟลิปปนสเพื่อแลกกับปุยกํ าลัง 
สรางภาระทางการคลังใหแกประชาชนคนไทย และสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย  และนายอุทัย พิมพใจชน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยโดยเฉพาะ

           เมื่อนายอุทัย พิมพใจชน ลงนามในขอตกลงแลกขาวกับปุย กับนายโรเบอรโต  
ซีบาสเตียน (Roberto Sebastian) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงประเทศฟลิปปนส  
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2536 นั้น ราคาขาวภายในประเทศไทยกํ าลังตกตํ่ า และพรรคการเมือง 
ฝายคานกํ าลังตระเตรียมการอภิปรายไมไววางใจ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปน 
เปาสํ าคัญอยูดวย แรงกดดันเหลานี้มีสวนทํ าใหกระทรวงพาณิชยตองเรงระบายขาวออกนอก
ประเทศ โดยหวังวาจะชวยใหราคาขาวภายในประเทศกระเตื้องขึ้น โครงการแลกขาวกับปุยของ 
ฟลิปปนสถูกคิดคนขึ้นมาเปนสวนหนึ่งของนโยบายดังกลาวนี้ แตอาการลุกลี้ลุกลนโดยมุงแต 
จะระบายขาวออกนอกประเทศเพียงถายเดียว ทํ าใหการเจรจาระหวางประเทศเปนไปอยาง
หละหลวม
           เมื่อคณะผูแทนไทยเดินทางไปเจรจากับฟลิปปนสนั้น กระทรวงพาณิชยจํ าตอง 
หิ้วเจาหนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไปดวย เพราะกระทรวงเกษตรจะเปนผูนํ าปุยไปจํ าหนาย
ใหแกเกษตรกร เจาหนาที่กระทรวงเกษตรเปดเผยตอหนังสือพิมพในเวลาตอมาวา การประชุม 
เปนไปอยางฉุกละหุก โดยที่ทางฝายฟลิปปนสมิไดเตรียมการลงนามในสัญญาการซื้อขาว  
แตกระทรวงพาณิชยไทยเรงใหลงนามในสัญญา โดยที่ยังมิไดตกลงราคาปุยที่ฝายไทยจะซื้อ 
(สยามโพสต ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2536)

           สัญญาการขายขาวฟลิปปนสตกลงวา รัฐบาลไทยจะขายขาวขาวชนิด 35% 
ปริมาณ 155,000 ตัน ใหแกรัฐบาลฟลิปปนสในราคาตันละ 185 เหรียญอเมริกัน โดยฝาย 
ฟลิปปนสชํ าระราคาขาวเปนปุย ทั้งนี้จะมีการตกลงราคาปุยในภายหลัง ฟลิปปนสกํ าหนดใหไทย
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สงมอบขาวภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2536 โดยฟลิปปนสจะสงมอบปุยระหวางเดือนกันยายน 
2536 ถึงเดือนมีนาคม 2537
           ขาวจํ านวน 155,000 ตันที่ขายใหแกฟลิปปนสนี้ ระดมจากหนวยงานของรัฐ 3 
หนวย  คือ
           (1) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) 80,000 ตัน  โดยที่ อตก. นํ าขาวจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ที่รับจํ านํ าจากชาวนาตามโครงการพยุงราคา
ขาวเปลือกของรัฐบาล
           (2)  องคการคลังสินคา 40,000 ตัน
           (3)  กรมการคาตางประเทศ ประมาณ 30,000 ตัน

           ดวยเหตุที่สัญญาการขายขาวฟลิปปนสเปนสัญญาที่ตองสงมอบขาวในชวง
เวลาอันสั้น ฝายไทยจึงประสบปญหาในการสงมอบขาวตั้งแตตน และมีทีทาวาจะไมสามารถ 
สงมอบขาวตามกํ าหนดเวลา สวนหนึ่งเปนเพราะไมมีเรือเดินทะเลเพื่อขนสงขาวไปฟลิปปนส  
อีกสวนหนึ่งเปนเพราะองคการของรัฐที่มีหนาที่สงมอบขาวมิไดมีขาวในมือจํ านวนมากพอที่จะสง
ไดโดยทันที  การณจึงปรากฏวา  หนวยงานของรัฐบาลหนวยดังเชน อตก. ตองขอยืมขาวจาก 
พอคาเอกชนเพื่อสงมอบใหแกฟลิปปนส ดังมีรายงานขาววา อตก. ตองยืมขาวจากกลุม 
สุนฮั่วเส็ง 6,500 ตัน  กลุมขาวกรุงสยาม 6,500 ตัน  กลุมเกษตรไพศาล 2,000 ตัน  และกลุม 
กิจจาพรไมทราบจํ านวน (The Nation, June 25, 1993)
           ในที่สุด รัฐบาลไทยก็ไมสามารถสงมอบขาวใหรัฐบาลฟลิปปนสไดครบถวนตาม
สัญญา เพราะเมื่อส้ินกํ าหนดการสงมอบขาว รัฐบาลไทยสงมอบขาวไดเพียง 85,350 ตัน ใน
จํ านวนนี้เปนขาวของ อตก. 34,875 ตัน  อคส. 33,774 ตัน  และกรมการคาตางประเทศ 16,701 
ตัน (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2536)  สวนที่เหลืออีก 65,200 ตัน รัฐบาล  
ฟลิปปนสขอใหระงับการสง ทั้งนี้ตามโทรสารของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฟลิปปนสถึง
กรมการคาตางประเทศ  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2536
           การที่กระทรวงเกษตรฟลิปปนสขอใหระงับการสงขาวฟลิปปนส มิไดมีสาเหตุ 
มาจากการที่ไทยไมสามารถสงมอบขาวตามกํ าหนดเวลา หากแตเปนเพราะแรงกดดันทางการ
เมืองในฟลิปปนสเอง ในทันทีที่มีขาววา รัฐบาลฟลิปปนสตกลงใจที่จะซื้อขาวไทยโดยแลกกับปุย 
ฟลิปปนสนั้นเอง ชาวนาฟลิปปนสก็รวมกลุมประทวง จนทายที่สุด คณะกรรมาธิการเกษตรแหง 
วุฒิสภาฟลิปปนส  ตองยื่นมือเขามาไตสวน

           ฟลิปปนสเคยเปนตลาดขาวสํ าคัญของไทยมากอน แตภายหลังการปฏิวัติเขียว 
(Green Revolution)  ฟลิปปนสก็สามารถพึ่งพิงตนเองในเรื่องธัญญาหารได  ทั้งนี้ดวยการทุม 
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ลงทุนในการจัดระบบการชลประทานเพื่อใหไดประโยชนจากพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูง (HYVs)  
รัฐบาลฟลิปปนสมีนโยบายปกปองภาคเศรษฐกิจขาวในทวงทํ านองคลายคลึงกับรัฐบาลญี่ปุน 
และเกาหลีใต ทั้งนี้โดยมีนโยบายหามนํ าเขาขาวจากตางประเทศ เวนแตการผลิตภายในประเทศ 
มีไมเพียงพอแกการบริโภค จึงจะนํ าเขาได  หลักการดังกลาวนี้ปรากฏใน Magna Carta of Small 
Farmers Republic Act
           คณะกรรมาธิการเกษตรแหงวุฒิสภาฟลิปปนสมีมติในชวงตนเดือนกรกฎาคม 
2536 วา การนํ าเขาขาวไทยขัดตอบทบัญญัติของ Magna Carta of Small Farmers Republic  
Act พรอมทั้งเสนอรายงานยาว 8 หนา เรียกรองใหรัฐบาลฟลิปปนสหาทางบรรเทาผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น ดวยการลดปริมาณการนํ าเขาจากไทย แตรัฐบาลฟลิปปนสยืนยันวา ฟลิปปนสกํ าลัง 
มีปญหาการขาดแคลนขาว เนื่องจากปญหาฝนแลงทํ าใหขาวออกลากวาฤดูกาลปกติ ดังนั้น  
การนํ าเขาขาวจากไทยจึงมิไดละเมิดกฎหมาย คณะกรรมาธิการเกษตรโตแยงวา ขอมูลสถิติของ 
รัฐบาลฟลิปปนสมิอาจเชื่อถือได แมจนวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ประธานาธิบดีรามอสยังคง 
ยืนกรานที่จะนํ าเขาขาวไทยตอไป (The Nation, July 15, 1993) อีกเพียงสองวันตอมา โทรสาร 
จากกระทรวงเกษตรฟลิปปนสก็มีถึงกระทรวงพาณิชยไทย  ส่ังระงับการซื้อขาวไทยสวนที่เหลือ
           อาการลุกลี้ลุกลนในการทํ าสัญญาขายขาวฟลิปปนสของกระทรวงพาณิชยคร้ังนี้ 
สะทอนใหเห็นวา กระทรวงพาณิชยโดยกรมการคาตางประเทศขาดสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบาย
ขาวของรัฐบาลฟลิปปนส มิฉะนั้นก็คงไมลุกลี้ลุกลนทํ าสัญญาขายขาวใหแกประเทศที่มีกฎหมาย
หามการนํ าเขาขาว หากกระทรวงพาณิชยมีสารสนเทศในเรื่องนี้  ก็ควรจะหยิบยกขึ้นมาเปนหัวขอ
ในการเจรจาทํ าสัญญาขายขาวตั้งแตตน ขอที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ทั้งๆที่มีสถาน 
เอกอัครทูตไทยและทูตพาณิชยประจํ าประเทศฟลิปปนส แตก็ไมปรากฏวา กระทรวงพาณิชย 
ไดใชประโยชนจากองคกรและบุคคลดังกลาวนี้ แมวาการระงับการซื้อขาวไทยโดยพื้นฐานจะเปน
ความผิดของรัฐบาลฟลิปปนสที่ไมสามารถรักษาสัญญาและสัจจะวาจาได แตกระทรวงพาณิชย
ไทยก็มีขอบกพรองที่มิไดตรวจสอบ นโยบายและกฎหมายขาวฟลิปปนสกอนการเจรจาอยางถี่ถวน
           การที่รัฐบาลฟลิปปนสขอระงับการซื้อขาวจากไทยนั้น กอใหเกิดความเสียหาย 
แกไทยอยางนอย 2 ดาน   ในดานหนึ่ง อตก. ตองเสียหาย  เพราะขาวที่ อตก. สงมอบใหฟลิปปนส 
นั้น  อตก .ตองขอยืมจากพอคาเอกชน  ทั้งนี้ไมปรากฏแนชัดวา อตก. ไดทํ าขอตกลงในการยืม 
ขาวจากพอคาเอกชนอยางไร และขาวที่ยืมมาใชนั้นยังคางอยูในสตอกมากนอยเพียงใด ในอีก 
ดานหนึ่ง   รัฐบาลไทยอาจมิไดรับชํ าระคาขาวอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
           ดังที่กลาวขางตนแลววา สัญญาการขายขาวฟลิปปนสคร้ังนี้เปนสัญญาแลกขาว
กับปุย แมจนวันที่ไทยสงมอบขาวไปแลว 85,350 ตัน และรัฐบาลฟลิปปนสส่ังระงับการซื้อขาว 
ไปแลว แตทั้งสองฝายยังไมสามารถตกลงราคาปุยที่จะซื้อได กระทรวงเกษตรไทยทวงติงวา  
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ราคาปุย 15-15-15 และปุย 16-16-8  แพงกวาที่เอกชนนํ าเขา จึงขอตอรองราคา และปรับจาก
ราคา f.o.b. มาเปนราคา c.i.f. (ดูตารางที่ 1) แตการเจรจาเรื่องราคาปุยยังคงคางเติ่งอยู  
เจาหนาที่กระทรวงเกษตรรองเรียนตอส่ือมวลชนวา กระทรวงเกษตรมีปญหาในการขอดูสัญญา
การขายขาวจากกระทรวงพาณิชย คร้ันเมื่อไดเห็นสัญญาแลว ปรากฏวา สัญญาการขายขาวมิได
ระบุวาจะแลกกับปุย (สยามโพสต  ฉบับวันที่ 20 และ 21 กรกฎาคม 2536)
           ดวยเหตุที่รัฐบาลไทยไดสงมอบขาวใหฟลิปปนสไปแลว 85,350 ตัน แต 
ฟลิปปนสยังมิไดสงมอบปุยใหแกไทย มิหนํ าซํ้ ายังมิไดตกลงราคาที่สงมอบดวย ดังนั้น อํ านาจ 
ตอรองของกระทรวงเกษตรไทยที่จะขอลดราคาปุยฟลิปปนสจึงมีนอย ทางฝายไทยกํ าหนด 
เปาหมายอยางคราวๆวา ขาวปริมาณ 155,000 ตัน ควรจะแลกกับปุยได 250,000 ตัน โดย
ประมาณ แตปญหาในเรื่องนี้ก็ถูกซํ้ าเติมดวยความเปนไปไดที่ฟลิปปนสจะไมสามารถสงมอบปุย 
ไดตามกํ าหนด  ทั้งนี้มีรายงานขาววา  บริษัท The Philippine Phosphate Fertilizer ผลิตปุย 
ไดเพียงปละ 800,000 ตัน สวนใหญใชในประเทศ สวนที่เหลือจึงสงออก โดยที่ในขณะนี้มีพันธะ 
ผูกพันในการสงออกอยูกอนแลว จึงเปนเหตุใหมิอาจสงมอบปุยใหไทยในเดือนกันยายน 2536 นี้ได

           อาการลุกลี้ลุกลนในการขายขาวฟลิปปนสของกระทรวงพาณิชยยังผลใหสัญญา
การแลกขาวกับปุยเปนไปดวยความหละหลวม และสามารถกลาวไดอยางเต็มปากเต็มคํ าวา  
เปนการกระทํ าที่ไมรักษาผลประโยชนของแผนดิน คงจะไมมีผูที่มีสติสัมปชัญญะและความรูสึก 
ผิดชอบชั่วดีคนใด ที่จะทํ าสัญญาแลกขาวกับปุย โดยที่มีการกํ าหนดราคาขาว แตไมมีการ 
กํ าหนดราคาปุย  และโดยที่มีการสงมอบขาวในขณะที่ยังไมมีขอตกลงในเรื่องราคาปุย

           กรณีขาวฟลิปปนสที่เกิดขึ้นครั้งนี้นับเปนอุทาหรณที่ชี้ใหเห็นวา การปลอยใหฝาย
บริหารมีอํ านาจในการทํ าสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ โดยปราศจากการถวงดุลจากฝาย 
นิติบัญญัติ สามารถกอความเสียหายแกแผนดินได บัดนี้ นาจะถึงเวลาที่จะตองทบทวนประเด็น 
ดังกลาวนี้อยางจริงจัง
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ตารางที่ 1
ราคาปุยฟลิปปนส ตามขอเสนอของฟลิปปนสและไทย

(เหรียญอเมริกันตอตัน)

ประเภทของปุย ขอเสนอของฟลิปปนส
(ราคา f.o.b.)

ขอเสนอของไทย
(ราคา c.i.f.)

1. ปุย  16-20-0 121 133
2. ปุย  16-16-8 128 120
3. ปุย  15-15-15 189 170

  หมายเหตุ  1. ปุย  16-20-0  และปุย  16-16-8  เปนราคาเทกอง
         2. ปุย  15-15-15  เปนราคาบรรจุกระสอบ
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