การเมืองวาดวยวาดวยอีสเทิรนซีบอรด1
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ คณะรัฐมนตรีจะตองพิจารณาชะตาของ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวันออกในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2528 หลังจากที่
ไดเลื่อนการประชุมเรื่องนี้มาแลว 1 สัปดาห
ประชาราษฎรอดรูสึกฉงนฉงายมิไดวา เหตุใดรัฐบาลซึ่งไดยืนยันในเจตนารมณ
อันแนวแนที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกมาตลอดเวลา กลับแสดงความลังเลใจ
ดวยการทบทวนดูความเหมาะสมของโครงการตางๆใหม แตแลวเมื่อถึงคราวที่จะตองตัดสินใจ
กลับแสดงความลังเลใจในการตัดสินใจ โดยที่ยังไมแนวา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคาร
ที่ 24 ธันวาคม 2528 จะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาหรือไม
โชติชว งชัชวาล กาวใหมของเศรษฐกิจไทย
การคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทยในปริมาณมากพอที่จะนํ ามาใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยในป 2523 ไดสรางความหวังใหมในหมูผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจอยางมาก
หลังจากนั้นเพียงปเศษก็มีการนํากาซธรรมชาติจากอาวไทยขึ้นมาใชอยางเปนทางการนับตั้งแต
วันที่ 12 กันยายน 2524 เปนตนมา
ในการปราศรัยตอประชาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2524 พลเอกเปรม
ติณสูลานนท ถึงกับกลาววา โครงการกาซธรรมชาติในอาวไทยเปนความหวังใหมของชาติ และเปน
ความหวังที่อยากจะใชคําวา 'โชติชวงชัชวาล' ทีส่ ดุ พรอมทั้งกลาวสรุปวา '…บานเมืองของเรานั้น
นาอยู เพราะในนํ้ามีปลา ในนามีขาว ใตอาวมีปโตรเลียม'
ในป 2524 นั้นเอง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติก็ไดเริ่มวางแผนในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก หรือที่เรียกทับศัพท
ภาษาอังกฤษวา 'อีสเทิรนซีบอรด'(Eastern Seaboard) แผนการพัฒนาดังกลาวนี้ตอมาไดรวมเปน
สวนหนึง่ ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ ที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)
ตามแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก จะมีเขตพัฒนาอยู 2 เขต
คือ
1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2528
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(1) พืน้ ทีบ่ ริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนแหลงที่ตั้งอุตสาหกรรมที่สําคัญ
อันไดแก โรงงานแยกกาซ อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมปุยเคมี อุตสาหกรรมโซดาแอช
เปนตน
(2) พืน้ ทีบ่ ริเวณแหลมฉะบัง กําหนดใหเปนแหลงที่ตั้งทาเรือพาณิชย และอุตสาห
กรรมขนาดกลางและขนาดยอม
หากทุกอยางเปนไปตามแผน ชลบุรีจะกลายเปนศูนยกลางแหงความจํ าเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออก ระยองจะกลายเปนศูนยบริการและฐานการศึกษาและวิจัย
ดานเทคโนโลยี มาบตาพุดจะกลายเปนเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม แหลมฉะบังจะกลายเปนเมือง
ทาทันสมัยแหงใหม และพัทยาจะกลายเปนเมืองทองเที่ยว ควบคูกับการเปนศูนยพาณิชยกรรม
ขึน้ ตนเปนมะลิซอน
ในระยะแรกเริ่ม โครงการอีสเทิ รนซีบอรดไดรับการตอนรับจากสาธารณชน
มากพอสมควร สภาวการณทางเศรษฐกิจในชวงป 2523-2525 มีสวนเกื้อกูลตอการกอเกิด
ของโครงการนี้ ทั้งนี้เพราะเหตุวา ภาวะเศรษฐกิจถดถอยกําลังแผกระจายในขอบเขตทั่วโลก
ประเทศกลุมโอเปกเพิ่งจะขึ้นราคานํ้ามันดิบในป 2522 และวิกฤตการณนํ้ามันครั้งที่สองกําลัง
เกิดขึน้ หลังจากที่ไดเคยเกิดวิกฤตการณนํ้ามันครั้งแรกในชวงป 2516-2517 มาแลว
ชวงป 2523-2525 จึงเปนชวงเวลาที่ระบบเศรษฐกิจไทยกําลังประสบภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ควบคูกับปญหาเงินเฟอ มิหนํ าซํ้ าความไรเดียงสาในการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาลเปรม 1 มีสวนทํ าใหเกิดวิกฤตการณนํ้ าตาลอยางชนิดที่ไมนาจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ เ งื่ อ นงํ าแห ง การฉ อราษฎรบัง หลวงยัง กอใหเ กิดกรณีเ ทเล็ก ซนํ้ ามัน อัปยศอีก ด ว ย
ในชวงเวลาเดียวกันนี้ การใชนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุมไดสรางปญหาสภาพคลองในภาค
รัฐบาลอยางมาก จนเกิดวิกฤตการณเงินคงคลังอยางชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน
โครงการอีสเทิรนซีบอรดกอเกิดขึ้นในทามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่กํ าลังรุมเรา
ระบบเศรษฐกิจไทย ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่รัฐบาลจะเชิดชูวา โครงการนี้จะชวยให
เศรษฐกิจไทยรอดพนจากมรสุมเหลานั้น และประชาชนก็พากันเคลิบเคลิ้มวา โครงการอีสเทิรน
ซีบอรดเปนความหวังใหมของสังคมเศรษฐกิจไทย
ในป 2525 รัฐบาลจัดใหมีการสัมมนาเกี่ยวกับโครงการอีสเทิรนซีบอรด พรอมกับ
เชิญชวนใหนายทุนเอกชนเขารวมลงทุนในโครงการเหลานี้ แมวานายทุนเอกชนหลายตอหลายคน
จะมีขอกั ง ขาเกี่ ย วกับ ความเป นไปไดของโครงการนี้ และเห็น ว า สํ านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมองการณดีมากจนเกินไป แตก็มีนายทุนเอกชนจํานวน
ไมนอ ยที่ยินดีกระโดดเขาไปรวมลงทุนกับรัฐบาล
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แตกใบออนเปนมะลิลา
ภายหลังป 2525 มีปจจัยสําคัญที่แปรเปลี่ยนไปอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก เปนที่แนชัดวา ปริมาณกาซธรรมชาติในอาวไทยมิไดมีมากเทาที่
เคยมีประมาณการไว
ประการที่สอง ภาวการณในตลาดนํ้ามันระหวางประเทศไดแปรเปลี่ยนไป ราคา
นํามั
้ นดิบทีเ่ คยถีบตัวสูงขึ้นเกือบตลอดเวลา กลับเปลี่ยนทิศทางตกตํ่าลง กลาวคือ ราคานํ้ามันดิบ
ในตลาดโลกซึ่งตกประมาณบารเรลละ 17.3 เหรียญอเมริกันในป 2522 ไดถีบตัวเพิ่มขึ้นเปน
บารเรลละ 29.4 เหรียญอเมริกันในป 2523 หลังจากนั้นราคานํ้ามันดิบยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ จนอยู
ในระดับ 34.0 เหรียญอเมริกันตอบารเรลในป 2525 อยางไรก็ตาม ภายหลังจากป 2525 ราคา
นํามั
้ นดิบในตลาดโลกไดตกตํ่าลง จนอยูในระดับบารเรลละ 28 เหรียญอเมริกันในป 2528
การเปลี่ ย นแปลงตั ว แปรทั้ ง สองนี้ มี ผ ลกระทบกระเทื อ นต อ โครงการอี สเทิรน
ซีบอรดอยางมาก การที่กาซธรรมชาติในอาวไทยมิไดมีปริมาณมากดังที่คาด ยอมมีผลกระทบตอ
กิจการทีห่ วังพึง่ กาซธรรมชาติเปนพลังงาน สวนการเปลี่ยนแปลงราคานํ้ามันดิบก็มีผลตอประมาณ
การอัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการปุยแหงชาติและ
โครงการปโตรเคมี
ขณะเดียวกัน ภายในสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเริ่มมีผูเห็นวา โครงการอิสเทิรนซีบอรดอาจจะไปไมรอด และจะสรางปญหานานัปการ
แกสังคมเศรษฐกิจไทยในอนาคต ในเวลาตอมา กลุมผูไมเห็นดวยกับโครงการอีสเทิรนซีบอรด
ในสํานักงานดังกลาวนี้เริ่มไดรับแรงสนับสนุนจากนักวิชาการจากหนวยงานตางๆ และโดยเฉพาะ
อยางยิง่ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี
วิวาทะวาดวยโครงการอีสเทิรนซีบอรด
ในขณะที่ ผู  บ ริ ห ารสํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติตั้งความหวังไววา โครงการอีสเทิรนซีบอรดจะเปนกาวสําคัญที่พลิกโฉมระบบเศรษฐกิจ
ไทยไปสูก ารเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ดังเชนเกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร และฮองกง และ
ขณะเดียวกันก็กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากกรุงเทพมหานคร
แตผูที่มีความคลางแคลงใจเกี่ยวกับโครงการอีสเทิรนซีบอรดไดพยายามชี้ใหเห็น
ประเด็นที่สําคัญอยางนอย 6 ประเด็น คือ
ประการแรก แผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกมีเปาหมาย
หลักในการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งตองใชทรัพยากรทั้งจากภาครัฐบาลและ
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ภาคเอกชนจํานวนมหาศาล และการดําเนินแผนพัฒนาฯดังกลาวนี้ก็มิไดใชเวลาเพียว 1-2 ป
หากแตใชเวลาถึง 10-20 ป การใชทรัพยากรจํานวนมากตลอดชวงเวลาอันยาวนานเชนนี้ยอมมีผล
ตอพัฒนาการของภาคเศรษฐกิจอื่นๆอยางมิตองสงสัย สิ่งที่นาประหลาดใจก็คือ เมื่อพลเอกเปรม
ติณสูลานนท ปราศรัยตอประชาชนเมื่อรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2523
พลเอกเปรมกลาววา '…ปญหาหลักของชาติที่จะตองคิดแกไขอยางจริงจังและรีบดวน คือ ปญหา
ความยากจน ความขาดแคลนแรนแคนของพี่นองชาวไทยซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ…'
และตอมาไดประกาศนโยบาย 'ทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท' เนือ่ งในวารดิถีวันขึ้นปใหมป 2524
แตแลวแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมกลับเนนการพัฒนาภาคหัตถอุตสาหกรรมดุจดังที่เคย
เปนมาแตปางกอน หาไดมีการทุมทรัพยากรไปในการพัฒนาชนบทและการแกปญหาความยากยน
สมกับที่เปน 'ทศวรรษแหงการพัฒนาชนบท' แตประการใดไม
การทุมทรัพยากรจํานวนมหาศาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแผนพัฒนา
พืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝง ทะเลตะวันออกเปนเวลา 10-20 ป ยอมทําใหอุปสรรคในการพัฒนาชนบทและ
การแกปญหาความยากจนมีมากขึ้น เพราะทรัพยากรสวนที่เหลือเพื่อการนี้จะมีนอยกวาที่ควร
จะเปน ภาคเกษตรกรรมจะคอยๆถูกทําลายไป ดังเชนที่ไดเกิดขึ้นในประเทศตางๆ หลายตอหลาย
ประเทศไมวาจะเปนอินโดนีเซีย หรือไนจีเรีย(โปรดดูบทความเรื่อง 'โชติชวง แตไมชัชวาล ขาวดี
ประจํา ร.ศ.200' ของ อัมมาร สยามวาลา และ รังสรรค ธนะพรพันธุ ใน มติชน ฉบับวันที่ 31
สิงหาคม และวันที่ 1-2 กันยายน 2525)
ผูสนับสนุนโครงการอีสเทิรนซีบอรดมักจะกลาวอางวา การลงทุนในโครงการ
เหลานี้จะมีผลในการกระตุนการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจ
มีสวนในการแกปญหาความยากจนดวย แตประสบการณจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดระยะเวลา 25 ปที่ผานมา ไดบงชี้อยางชัดเจนวา การมุงพัฒนาภาคหัตถอุตสาหกรรม
ยากที่จะสงผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตอการพัฒนาภาคเกษตรกรรม หากรัฐบาลตองการพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมก็ควรจะทุมทรัพยากรไปในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยตรง โครงการอีสเทิรน
ซีบอรดจะสงผลตอการเติบโตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็โดยผานโครงการโซดาแอช แตบัดนี้
เปนที่ประจักษชัดวา โครงการโซดาแอชเปนโครงการที่มิอาจเปนไปไดในทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ผลตอบแทนไมคุมกับการลงทุน
ประการที่ ส อง สํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายฝ  ง ทะเล
ตะวันออกมิไดศึกษาความเปนไปไดของโครงการตางๆ อยางเปนวิทยาศาสตร จริงอยู แมวาจะมี
การวาจางบริษทั ทีป่ รึกษาตางประเทศในการศึกษาเรื่องนี้ แตการศึกษาดังกลาวนี้กระทําในขณะที่
ผลิตภัณฑปโตรเลียมมีราคาสูง แตบัดนี้ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมไดตกตํ่าลง ซึ่งทําใหราคา
ปุ  ยเคมี และผลิตภัณฑปโตรเคมีพลอยตกตํ่ าลงดวย ปรากฏการณดังกลาวนี้ยอมทํ าใหอัตรา
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ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดจากการลงทุนในโครงการอีสเทิรนซีบอรดมิไดสูงเทาที่เคยไดประมาณ
การไว นอกจากนี้การที่โครงการบางโครงการ (ดังเชนโครงการโซดาแอช) ไมมีความเปนไปได
ในทางเศรษฐกิจยอมมีผลกระทบตอการลงทุนในโครงการอื่นๆดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
ประโยชนจากทาเรือที่จะสรางขึ้นยอมมีนอยลงในขณะที่สภาวการณทางเศรษฐกิจและปจจัยตางๆ
ไดแปรเปลี่ยนไป ไมปรากฏวาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
ได ศึก ษาด ว ยวิ ธี การวิท ยาศาสตรเ พื่ อพิจ ารณาดูว า การเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะมีผลกระทบ
ตอความเปนไปไดของโครงการอีสเทิรนซีบอรดอยางไรบาง และโครงการเหลานี้ยังควรที่จะลงทุน
ตอไปหรือไม
โครงการอีสเทิรนซีบอรดเปนโครงการที่ตองใชเงินทุนนับแสนลานบาท และมี
ผลกระทบต อ ชะตากรรมของประชาชนราษฎรจํ านวนมหาศาล การตั ด สิ น ใจในการลงทุ น
ในโครงการเหลานี้จําเปนจะตองกระทําดวยความสุขุมรอบคอบ และตองอาศัยขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจจากการศึกษาดวยความละเอียดถี่ถวนและลึกซึ้ง มิใชการศึกษาอยางฉาบฉวยดังเชน
ทีก่ าลั
ํ งเกิดขึ้น
ประการที่สาม สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ มิได มี ค วามเป น กลางในการพิ จ ารณาวินิจฉัยความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของโครงการ
อี สเทิรนซีบอรดในอดีตที่เปนมา สํานักงานดังกลาวนี้มิไดเปนผูดําเนินโครงการพัฒนาตางๆเอง
หากแตทําหนาที่เปนหนวยวางแผน ประเมินและกลั่นกรองโครงการตางๆ เพื่อใหขอเสนอแนะ
แกรัฐบาล แตในกรณีโครงการอีสเทิรนซีบอรด สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติกลับกระโดดเขามาเปนผูดําเนินโครงการเสียเอง ความโนมเอียงที่จะผลักดัน
โครงการนี้จึงมีอยูโดยธรรมชาติ และแมโครงการเหลานี้จะมีปญหาและผลเสียบางประการก็อาจ
มิไดรับความใสใจเทาที่ควร การที่หนวยงานดังกลาวนี้ไมใสใจที่จะใหมีการศึกษาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจหลังป 2525 ที่มีตอการลงทุนในโครงการอิสเทิรน
ซีบอรด อาจเกิดจากความโนมเอียงดังกลาวนี้เอง
แตเหนือสิง่ อื่นใด การที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติกระโดดมาเปนผูดํ าเนินโครงการอีสเทิรนซีบอรดเอง ไมเพียงแตจะทําใหหนวยงานนี้
ตาบอดมองไมเห็นขอเสียอันอาจจะเกิดขึ้นจากโครงการที่ตนเองรับผิดชอบเทานั้น หากทวายัง
อาจทําใหตาบอดมองไมเห็นขอดีของโครงการอื่นๆอันตนเองมิไดรับผิดชอบอีกดวย หากการณ
เปนเชนนี้ ผลเสียยอมตกแกสังคมไทยโดยสวนรวม
ประการที่ สี่ ผลการศึ ก ษาอั ต ราผลตอบแทนอั น คาดว า จะได จ ากการลงทุ น
ในโครงการตางๆยังเปนที่ถกเถียงกันอยางไมรูจักจบสิ้น ความไมแนใจในผลการศึกษาเหลานี้
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มีสวนกอใหเกิดความลังเลใจในหมูนักลงทุนเอกชน อาทิ อัตราผลตอบแทนภายในจากโครงการ
ปุย แหงชาติ จากการประมาณการของหนวยงานตางๆใหผลแตกตางกันอยางมาก ในขณะที่บริษัท
ปุยแหงชาติจํากัดพบวา อัตราผลตอบแทนสูงถึง 28.9% การปโตรเลียมแหงประเทศไทยพบวา
เทากับ 11.2% ธนาคารโลกพบวาเทากับ 14.7% สวนธนาคารกรุงเทพฯ จํากัดพบวาเทากับ 8.8%
เมือ่ ประมาณการจากราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของปุยเคมีนําเขาระหวางป 2523-2527 แตอัตรา
ผลตอบแทนภายในจะมีคาติดลบเมื่อใชราคาในป 2528 เปนตน
ประการที่หา เจาหนาที่บางคนในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติมีผลประโยชนสวนตัวในโครงการอีสเทิรนซีบอรด กรรมการบริหารบางคนไดเขา
ไปเปนกรรมการในธุรกิจปโตรเคมีบางแหง อีกทั้งเจาหนาที่บางคนไดกวานซื้อที่ดินบริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก และเตรียมลงทุนเพื่อเก็บเกี่ยวดอกผลจากโครงการอีสเทิรนซีบอรด พฤติกรรม
ดังกลาวนี้ยอมทําใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และโดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกไมอยูใน
วิสัยที่จะวิเคราะหโครงการอีสเทิรนซีบอรดโดยพิจารณาจากผลประโยชนของสังคมเศรษฐกิจไทย
โดยสวนรวมได
ประการที่หก ในปจจุบันระบบเศรษฐกิจไทยมีภาระหนี้ตางประเทศจํานวนมาก
อัตราภาระการชําระหนี้ตางประเทศ (รวมภาครัฐบาลและภาคเอกชน) ตกประมาณรอยละ 27-28
ของรายไดจากการสงออก และสภาวการณเกี่ยวกับภาระหนี้ตางประเทศมีแนวโนมเลวรายลง
ในชวง 3-4 ปขางหนานี้ แตโครงการอีสเทิรนซีบอรดเปนโครงการที่ตองอาศัยเงินกูจากตางประเทศ
จํานวนมาก การลงทุนในโครงการเหลานี้ยอมทําใหภาระหนี้ตางประเทศเพิ่มพูนขึ้น ทั้งยังไมเปนที่
แนชดั วา โครงการเหลานี้จะชวยประหยัดเงินตราตางประเทศไดในระยะสั้น
การตัดสินใจในการลงทุนในโครงการอีสเทิรนซีบอรด ไมเพียงแตจะทําใหหนี้สิน
ของประเทศเพิ่มพูนขึ้นเทานั้น หากทวายังมีผลกระทบตอโครงการเงินกูอื่นๆ เพราะรัฐบาล
ไดกําหนดเปนหลักการแลววาจะไมมีการกอหนี้ตางประเทศเกินกวาปละ 1,000 ลานเหรียญ
อเมริกัน หากกูเงินมาใชจายในโครงการอีสเทิรนซีบอรดยอมทํ าใหเงินกูที่จะเหลือไวสํ าหรับ
โครงการอืน่ ๆนอยลง ทั้งๆที่โครงการเงินกูเหลานี้บางโครงการเปนประโยชนแกสังคมเศรษฐกิจไทย
มากกวาและแนชัดกวาโครงการอีสเทิรนซีบอรดเสียอีก
คลื่นแหงความขัดแยง
วิ ว าทะว า ด ว ยโครงการอี ส เทิ ร น ซีบอรดได ท วีค วามเข ม ข น ขึ้น นับตั้ง แตเ ดือน
สิงหาคม 2528 เปนตนมา วิวาทะในเรื่องนี้มีทั้งในสวนที่เปนการโตเถียงดวยเหตุผลและการดําเนิน
การทางการเมือง
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ในระดับการโตเถียงดวยเหตุผล ประเด็นหลักในการถกเถียงไดแก ประเด็น
เกีย่ วกับผลปรโยชนสุทธิที่โครงการอีสเทิรนซีบอรดมีตอสังคมเศรษฐกิจไทย และประเด็นเกี่ยวกับ
ภาระหนี้ตางประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย
ในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนสุทธิของโครงการอีสเทิรนซีบอรด การถกเถียง
ยังไมมีขอยุติที่แนชัด สวนหนึ่งเปนเพราะเหตุวา การประเมินผลดีผลเสียของโครงการแตละ
โครงการขึน้ อยูก บั วิจารณญาณสวนบุคคลมากจนเกินไป แตอีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา มิไดมีการ
ประเมินความไปไดทางเศรษฐกิจของโครงการแตละโครงการภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางละเอียดลึกซึ้ง
ในประเด็นเกี่ยวกับภาระหนี้ตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีความเห็นวา รายไดจากการสงออกจะมีแนวโนมดีขึ้นในอนาคต
อันใกล ผลทีต่ ามมาก็คือ อัตราสวนภาระการชําระหนี้ตางประเทศเมื่อเทียบเปนรอยละของรายได
จากการสงออกจะลดลง ซึ่งทํ าใหชองทางในการกูเงินจากตางประเทศมาใชจายในโครงการ
อี สเทิร น ซี บอร ดมีค วามเปนไปได ม ากขึ้ น แตฝายที่ไมเห็นดวยมองการณวา ภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมโลกจะยังคงดํารงอยูตอไปในอีก 2-3 ปขางหนานี้ ความหวังที่วา
รายไดจากการสงออกจะเพิ่มขึ้นในเวลาเร็ววันยอมเปนความหวังที่เลื่อนลอย ทางออกที่สมเหตุ
สมผลในขณะนี้ก็คือ การเลื่อนการลงทุนในโครงการอีสเทิรนซีบอรดออกไปอีก 2-3 ป ขณะ
เดียวกันก็ตอ งศึกษารายละเอียดและผลดีผลเสียของโครงการเหลานี้อยางเปนวิยาศาสตร
การณปรากฏตอมาวา ฝายที่เห็นปญหาอันเกิดจากโครงการอีสเทิรนซีบอรด
สามารถโนมนาวความเห็นของพลเอกเปรม ติณสูลานนทได ในปลายเดือนกันยายน 2528 พลเอก
เปรมไดปราศรัยตอประชาชนกอนที่จะเดินทางไปรวมประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ
ครั้งที่ 40 ความตอนหนึ่งวา รัฐบาลจําเปนตองลดการใชจายเงินในเรื่องที่ยังไมจําเปนเรงดวน
ในการนี้ ใ ห สํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ร  ว มกั บ สํ านั ก
งบประมาณ
'…พิจารณาลดรายจายทางดานการเงินของภาครัฐบาล โดยการยกเลิกหรือเลื่อน
โครงการการลงทุนขนาดใหญ ใชเงินมาก และมีการนําเขาในสัดสวนที่สูง และยังไมจําเปนรีบดวน
ตอประเทศไปเสียบาง…'
คําปราศรัยของพลเอกเปรม ติณสูลานนทดังกลาวนี้ แทนที่จะเปนสัญญาณเตือน
ใหผูบริหารโครงการอีสเทิรนซีบอรดชะลอการดํ าเนินโครงการ กลับกลายเปนพลังผลักดันให
โครงการนีเ้ ดินเครื่องตอไป เพราะการณปรากฏตอมาวา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลั งได ล งนามในสั ญญากู เ งิ น จากกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโพนทะเล
แหงประเทศญี่ปุน (OECF) เพื่อใชในโครงการอีสเทิรนซีบอรด ขอเท็จจริงปรากฏวา การกูเงิน
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เพือ่ ใชในโครงการดังกลาวนี้ยังมิไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึง่ เปนเรื่องที่ไมถูกตอง เพราะตาม
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ พ.ศ.2519
มีบทบัญญัติโดยชัดเจนวา '…ใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกูเงินในนาม
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย…' และขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา คณะรัฐมนตรีเพิ่งจะมีมติอนุมัติ
การกูเ งินสําหรับโครงการอีสเทิรนซีบอรดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2528 นี้เอง (หนังสือพิมพ The
Nation ฉบับ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2528)
แตแลวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 นายเสนาะ อูนากูล เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีบันทึกถึงนายกรัฐมนตรีขอใหแตงตั้งบุคคล
ที่ เ ป น กลางเพื่ อ พิ จ ารณาทบทวนการลงทุ น ในโครงการอีสเทิรนซีบอรด ตอมาเมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายนศกเดียวกันนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีมติเห็นชอบใหหยุดการดําเนินการ
โครงการอีสเทิรนซีบอรดเปนเวลา 45 วัน พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณา
เรือ่ งนี้ อันประกอบดวยเรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ นายมีชัย ฤชุพันธ และนายสุธี สิงหเสนห
มติดงั กลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันตอมา
แหลงขาวที่เชื่อถือไดกลาววา การที่นายเสนาะ อูนากูล ปรับเปลี่ยนทาทีเกี่ยวกับ
เรื่ อ งนี้ ส ว นหนึ่ ง เป น เพราะเหตุว  า เสี ย งวิพ ากษวิ จารณสํ านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีมากขึ้นทุกที อีกสวนหนึ่งเปนเพราะวา ธนาคารโลกมีบันทึกลงวันที่
28 ตุลาคม 2528 ทักทวงการลงทุนในโครงการอีสเทิรน ซีบอรด โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางทาเรือ
มาบตาพุดและทาเรือแหลมฉะบัง (ดูรายละเอียดในหนังสือพิมพ The Nation ฉบับวันที่ 28
พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2528) แมแตนายโรเบิรต มัสแคต (Robert J. Muscat) ที่ปรึกษา
ชาวอเมริกนั ของนายเสนาะเองก็มีขอกังขาเกี่ยวกับโครงการนี้อยูไมนอย
พลังทางการเมืองภายในชาติ
โครงการอีสเทิรนซีบอรดเปนโครงการที่มีผลประโยชนทางเศรษฐกิจเกี่ยวของ
อยางมหาศาล ดังนั้นจึงมีใชเรื่องนาประหลาดใจที่ปรากฏวา บรรดาผูแทนราษฎรจากจังหวัด
ในภาคตะวันออกและนักการเมืองที่เปนตัวแทนกลุมผลประโยชนในภูมิภาคดังกลาว ดังเชนนาย
บุญชู โรจนเสถียร พยายามเรียกรองและผลักดันใหรัฐบาลเดินเครื่องโครงการนี้ตอไป (มติชนฉบับ
วันที่ 18 และ 23 ธันวาคม 2523) ขอเรียกรองนี้มิไดมาจากกลุมผลประโยชนในภาคนะวันออก
เทานัน้ หากยังมาจากนายทุนเอกชนทั่วไป ดังเชนนายพิชัย รัตตกุลดวย (มติชน ฉบับวันที่ 22
ธันวาคม 2528) ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐบาลไดดําเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดมาตั้งแตป
งบประมาณ 2525 ความซบเซาทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วภาคเอกชน นายทุนเอกชนจึงหวังเปน
อยางยิ่งวา โครงการอีสเทิรน ซีบอรดจะชวยใหเศรษฐกิจภาคเอกชนฟนจากความซบเซา
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แรงบีบจากตางประเทศ
โครงการอีสเทิรนซีบอรดมิไดใหประโยชนเฉพาะกลุมผลประโยชนบางกลุมภายใน
ประเทศไทยเทานั้น หากยังใหประโยชนแกนายทุนตางชาติอีกดวย และญี่ปุนเปนชาติที่จะไดรับ
ประโยชนจากการนีอ้ ยางชัดเจน ญี่ปุนโดยองคการความรวมเมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลไดใหเงินกู
แกไทยเพื่อใชจายในโครงการอีสเทิรนซีบอรด ดวยเหตุนี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ปรากฏวา
บริษัทญี่ปุนไดผลประโยชนจาการออกแบบและการกอสรางโครงการตางๆในบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก และบริษัทที่โดดเดนที่สุดในการนี้ก็คือ กลุมบริษัทชิโยดะ ซึ่งลงทุนรวมกับผูถือหุน
บางคนในธนาคารกสิกรไทย จํากัด
ไมเปนเรื่องที่นาประหลาดใจอีกเชนกันที่ปรากฏวา เมื่อรัฐบาลไทยมีมติทบทวน
การตัดสินใจการลงทุนในโครงการอีสเทิรสนซีบอรด รัฐบาลญี่ปุนก็เริ่มกดดันรัฐบาลไทย นาย
ซาบุโร โอกิตะ (Saburo Okita) อดีตประธานองคการความรามมือทางเศรษฐกิจโพนทะเลแหง
ประเทศญี่ปุนไดเขาพบเรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลไทยเดินเครื่อง
โครงการอีสเทิรนซีบอรดตอไป (หนังสือพิมพ The Nation ฉบับ วันที่ 16 ธันวาคม 2528)
ขณะเดียวกัน สถานทูตญีป่ นุ ก็แสดงการขมขูวาจะไมตอนรับคณะผูแทนรัฐบาลไทยที่เดินทางไป
เจรจาเรือ่ งดุลการคากับรัฐบาลญี่ปุน ดวยเหตุนี้เอง พลเอกเปรมจึงตองตัดสินใจเลื่อนการประชุม
พิจารณาเรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม2528
บทสรุป
การเมืองวาดวยโครงการอีสเทิรนซีบอรดเปนเรื่องของความขัดแยงภายในหมู
ข า ราชการที่ มี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ เมื่ อ ความขั ด แย ง ดั ง กล า วนี้
ไมสามารถหาขอยุติไดดวยการประนีประนอมผลประโยชนซึ่งกันและกัน สภาพแหงความขัดแยง
จึงปรากฏสูกระบวนการนอกระบบราชการ การระดมพลังทางการเมืองเพื่อเอาชนะซึ่งกันและกัน
ไดบานปลายไปสูการดึงเอารัฐบาลตางชาติเขามาครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ซึง่ เปนเรื่องนาเศราสลดยิ่ง
ในทามกลางความขัดแยงวาดวยโครงการอีสเทิรนซีบอรดที่เกิดขึ้น รัฐสภาไทย
ไดพสิ จู นใหเห็นอีกครั้งหนึ่งวาไรนํ้ายา ประชาราษฎรไทยหาไดมีสิทธิมีเสียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งๆที่
เปนผูรับเคราะหกรรมจากการตัดสินใจในเรื่องนี้
แมวา โครงการอีสเทิรนซีบอรดไมแนวาจะใหประโยชนสุทธิแกสังคมเศรษฐกิจไทย
แตประเด็นที่ชัดเจนยิ่งก็คือ ประเทศและชาติญี่ปุนเปนผูไดตักตวงผลประโยชน
จากโครงการนี้

