มติวาดวยโครงการอีสเทิรนซีบอรด :
ฤานํ้าตาลเคลือบดวยยาพิษ?1
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การเมือ งและวิว าทะวา โครงการอีสเทิรซีบอรดไดคืบหนาไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2528 มีมติใหเดินเครื่องโครงการนี้ตอไป
ภายหลังจากทีม่ มี ติใหหยุดการดําเนินการเปนชั่วคราว 45 วัน ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528
หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2528 พาดหัวขาววา
"อีสเทิรซีบอรดผานฉลุย คลังชื่นมื่นรับหนี้หมื่นลาน"
หนังสือพิมพไทยรัฐฉบับวันเดียวกันนั้นก็พาดหัวขาววา
'พลิกล็อกพินาศ รัฐตกลงเดินเครื่องอีสเทิรนซีบอรด กูรวม 3 หมื่นลาน'
การที่หนังสือพิมพ ไทยรัฐ ถึงกับพาดหัวขาววา 'พลิกล็อกพินาศ' นัน้ แสดงให
เห็นวา ประชาราษฎรพากันคาดหมายวา รัฐบาลจะพิจารณาเลื่อนโครงการอีสเทิรนซีบอรดออกไป
ชัว่ ระยะหนึง่ จนกวามรสุมเศรษฐกิจที่ระบบเศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญอยูนี้จะผานพนไป
ประการหนึ่งเปนที่ประจักษชัดวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก มิไดปฏิบัติหนาที่พื้นฐานในการศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ของโครงการต า งๆ ตามแผนการพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายฝ  ง ทะเลตะวั น ออกภายหลั ง จากที่
สถานการณและตัวแปรทางเศรษฐกิจตางๆ ไดแปรเปลี่ยนไปนับตั้งแตป 2525 เปนตนมา
อี ก ประการหนึ่ ง ประชาราษฎรได รับรู ว า สังคมเศรษฐกิจไทยกํ าลังแบกรับ
ภาระหนี้ตางประเทศอยางหนักอึ้ง การกอหนี้ตางประเทศตอไปภายใตโครงการอิสเทิรนซีบอรด
อาจทําใหภาระหนี้ตางประเทศของไทยกาวสูขั้นวิกฤต
แตแลวคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2528 ยังคง
ยืนกรานที่จะเดินเครื่องโครงการอิสเทิรน ซีบอรดตอไป ซึ่งสรางความประหลาดใจแกประชาราษฎร
อยางมาก
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หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกใน มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 12 มกราคม 2529
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สามประสาน : พลังผลักดันโครงการอีสเทิรนซีบอรด
แทที่จริงแลว มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2528 เปนเรื่องที่
คาดการณได ในเมื่อรัฐมนตรีรวมรัฐบาลจํานวนมากเปนเพียงกระบอกเสียงของกลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจตางๆเทานั้น
ในอีกดานหนึ่งนั้นเลา ก็มีพลังผลักดันในลักษณะสามประสานที่ขับเคลื่อนให
โครงการอีสเทิรนซีบอรดดําเนินการตอไป พลังผลักดันสามประสานดังกลาวนี้ประกอบดวยกลุม
นายทุนขุนนาง กลุมนายทุนชาติ และกลุมนายทุนตางชาติ
โครงการอี ส เทิ ร  น ซี บ อร ด ได เ ป ด โอกาสให ร ะบบนายทุ น ขุ น นางเติ บ โตขึ้ น อี ก
ครั้งหนึ่ง ปรากฏการณที่ขุนนางขาราชการใชอํานาจหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
เกิดขึน้ อยางแพรหลายระหวางป 2475-2500 โดยที่รูปแบบของการหาผลประโยชนไดพัฒนาไปใน
ทางทีแ่ ยบยลมากขึ้นในระหวางป 2501-2516 แมวาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม
2516 จะทําใหระบบนี้ซบเซาลงบาง แตก็หาไดหมดสิ้นไปไม
ในกรณี โ ครงการอีสเทิรนซีบอรดขอเท็จจริงปรากฏวา เจาหนาที่ระดับสูงใน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกวานซื้อที่ดินบริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก เพือ่ เตรียมเก็บเกี่ยวดอกผลจากแผนพัฒนาบริเวณดังกลาวนี้ ขาราชการบางคนมี
ผลประโยชน โ ดยตรงจากการเป น ตั ว แทนรั ฐ บาลในธุ ร กิ จ ที่ รั ฐ บาลมี ส  ว นเป น เจา ของภายใต
โครงการอีสเทิรนซีบอรดนี้
ดังนั้น ขาราชการเหลานี้จึงมิไดมีทรรศนะที่เปนกลางที่จะมองโครงการอีสเทิรน
ซีบอรดอยางวัตถุวิสัย เพราะบางทีแลวการเห็นแกผลประโยชนสวนบุคคลอาจบดบังผลประโยชน
สวนรวมได
ไมเปนเรื่องนาประหลาดใจที่ไดพบวา บรรดาขาราชการที่มีสวนรวมในโครงการ
อีสเทิรนซีบอรดตางหนุนโครงการนี้อยางสุดจิตสุดใจ และไมเปนเรื่องนาประหลาดใจอีกเชนกันที่
บริษทั ปุย แหงชาติ จํากัด พบวา โครงการที่ตนกําลังลงทุนนี้ใหผลตอบแทนสูงถึง 28.9% ในขณะที่
ผลการประมาณการของหนวยงานอื่นๆ ลวนแลวแตพบวา อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
ปุย แหงชาติตํ่ากวา 15%
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด คํานวณพบวา หากเลือกใชราคาปุยในป 2528 อัตรา
ผลตอบแทนของโครงการนี้จะมีคาติดลบ
ทายที่สุด ไมเปนเรื่องนาประหลาดใจที่สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมใสใจที่จะศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ของโครงการอี ส เทิ ร  น ซี บ อร ด ทั้ ง ๆที่ ตั ว แปรทางเศรษฐกิ จตา งๆไดผัน เปลี่ย นไปเปน อัน มาก
นับตั้งแตป 2525 เปนตนมา
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คนเปนจํ านวนมากมักจะเขาใจวา โครงการอีสเทิรนซีบอรดจะเปนประโยชน
แกนายทุนทองถิน่ ในภาคตะวันออก อันมีชลบุรีและระยองเปนศูนยกลาง แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้น
ไม นายทุนระดับชาติตางหากที่มีโอกาสหยิบชิ้นปลามัน
ทัง้ นี้เริ่มตั้งแตงานกอสราง การณปรากฏวา กลุมนายธนาคารพาณิชยบางกลุม
ไดรวมกับนายทุนญี่ปุนในการตักตวงผลประโยชนจากงานกอสรางตามแผนพัฒนาบริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก
ดวยเหตุนเี้ อง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ปรากฏวา เมื่อรัฐบาลมีมติหยุดดําเนิน
โครงการอีสเทิรน ซีบอรดเปนเวลา 45 วันนับตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 เพื่อทบทวนดูวา
สมควรที่จะเดินเครื่องโครงการดังกลาวนี้ตอไปหรือไม กลุมนายทุนขุนนางจึงผนึกกําลังกับกลุม
นายทุนชาติและนายทุนตางชาติผลักดันมิใหรัฐบาลชะลอหรือหยุดยั้งการดําเนินโครงการอีสเทรน
ซีบอรด พลังผลักดันสามประการนี้เองที่ทําให ‘อีสเทิรนซีบอรดผานฉลุย’ และ ‘คลังชืน่ มื่นรับหนี้
หมืน่ ลาน’
บรรยากาศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อชี้ชะตาของโครงการอีสเทิรนซีบอรดเมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2528 ประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยางมากก็คือ บรรยากาศการลงทุนและภาพพจนของ
ไทยในตางประเทศ กับภาระหนี้ตางประเทศของไทย
ฝายที่สนับสนุนใหรัฐบาลเดินเครื่องโครงการอีสเทิรนซีบอรดตอไปไดชี้ใหเห็นวา
รัฐบาลไดใชจายไปในโครงการนี้เปนจํานวนมากแลว อีกทั้งยังไดกอหนี้ตางประเทศเพื่อนํามาใช
จายในโครงการนีด้ วย แตเหนือสิ่งอื่นใด รัฐบาลไดเรียกรองและชักชวนใหนายทุนเอกชนทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศเขารวมในแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พลเอกเปรม
ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี ถึงกับเดินทางไปทั่วโลกเพื่อประชาสัมพันธเรื่องนี้ดวยตนเอง
หากรัฐบาลตัดสินใจชะลอหรือระงับโครงการ ไมเพียงแตจะเปนผลเสียแกบรรยากาศในการลงทุน
เทานั้น หากทวาภาพพจนและเกียรติภูมิของประเทศไทยในสายตาของชาวตางประเทศยอมตอง
สูญเสียไปดวย
ผูท สี่ นับสนุนใหรัฐบาลเดินเครื่องโครงการอีสเทิรนซีบอรดตอไป ไดแก นายจิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยา นายพิชัย รัตตกุล นายมีชัย ฤชุพันธ และบรรดารัฐมนตรีในสังกัดพรรค
กิจสังคม
สวนผูที่เห็นวา รัฐบาลควรจะเลื่อนการลงทุนในโครงการตางๆ ไปอีก 2-3 ป
เวนแตโครงการที่รัฐบาลไดถลําลึกไปแลวอาจตองปลอยใหเดินเครื่องตอไปนั้น อางเหตุผลในเรื่อง
ภาระหนี้ตางประเทศ ซึ่งใกลระดับวิกฤต รัฐมนตรีที่มีความเห็นทํานองนี้ไดแก เรืออากาศโทศุลี
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มหาสันทนะ นายสมหมาย ฮุนตระกูล และนายสุธี สิงหเสนห รายงานขาวบางกระแสกลาววา
นายกระมล ทองธรรมชาติ และ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม อยูในกลุมนี้ดวย (ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25
ธันวาคม 2528)
แหลงขาวที่เชื่อถือไดกลาววา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกือบมิไดมีการอภิปราย
ถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของโครงการตางๆเลย ไมมีการแจกแจง
หรือวิเคราะหอยางลึกซึ้งวา สังคมเศรษฐกิจไทยจะไดรับผลประโยชนอะไรบางจากโครงการตางๆ
ภายใตแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
อยางไรก็ตาม นายสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังได
อภิปรายตอวาตอขานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติวา ตลอด
เวลาทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงการคลังดําเนินการเข็นครกขึ้นภูเขา ดวยการบากหนาไปเจรจาขอกู
เงินจากองคการและรัฐบาลประเทศตางๆ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมีความไวเนื้อเชื่อใจ
วา สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดทํ าหนาที่พื้นฐานอยาง
สมบูรณในการศึกษาและวิเคราะหโครงการตางๆที่ตองอาศัยเงินกูจากตางประเทศ จนเปนที่แนใจ
วา โครงการเหลานั้นเปนประโยชนแกประเทศไทยอยางแทจริง นายสมหมายกลาวตอไปวา ตน
เพิง่ จะทราบวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหาไดปฏิบัติหนาที่
พื้นฐานดังกลาวนี้ไม พรอมทั้งตัดพอวา หากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแหง ชาติ ต อ งการใหก ระทรวงการคลังไปกูเ งิน จากตา งประเทศดว ยเหตุผ ลในเรื่องของ
‘ยุทธศาสตรการพัฒนา’ โดยไมคํานึงวา โครงการที่จะใชเงินกูตางประเทศนั้นจะใหประโยชนแก
สังคมเศรษฐกิจไทยหรือไม ก็ควรที่สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะแจงให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทราบดวย
กระทรวงแหงความจริง ผูมีหนาที่แถลงขาวเท็จ
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 24 ธันวาคม 2528 นายไตรรงค
สุวรรณคีรี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแถลงขาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งชวนใหเขาใจวา
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ โ ครงการตามแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายฝ  ง ทะเลตะวั น ออก
โดยปราศจากเงื่อนไข แตการใหสัมภาษณของรัฐมนตรีที่เขารวมประชุมในเวลาตอมาชวยใหเขาใจ
นัยของมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้มากขึ้น
โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเดินเครื่องตอไปอยางเต็มที่ก็คือ โครงการ
ปุย แหงชาติ และโครงการทาเรือมาบตาพุด นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาไดใหสัมภาษณยืนยัน
มติดังกลาวนี้ (ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2528) คําใหสัมภาษณดังกลาวนี้ไดรับการยืนยัน
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จากนายสุธี สิงหเสนห รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังดวย (มติชน ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม
2528)
สวนโครงการอื่นๆ รวมทั้งโครงการทาเรือแหลมฉะบังและนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉะบังตองมีการศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง กอนที่จะเดินเครื่องตอไป ในประเด็นดังกลาว
นีน้ าย สมหมาย ฮุนตระกูล ไดกลาววา
‘…จะตองมีการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ โดยเฉพาะในเรื่องการจัด
องคกรและการเตรียมงานใหพรอม ถาหากโครงการใดมีความพรอมก็สามารถขอเงินกูตางประเทศ
จากรัฐบาลไดในระยะหลัง…เทาที่ปรากฏอยูในขณะนี้สวนใหญหรือเกือบทั้งหมดมีการเตรียมงาน
และการจัดองคการไมพรอมแมแตองคการเดียว อยางกรณีโครงการปุยแหงชาติก็ไมพรอม…’
(มติชน ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2528)
ดั ง นั้ น ความเชื่อที่ ว า โครงการอี สเทิรนซีบอรด ‘ผ า นฉลุ ย’ จึงไมถูกตอง
เพราะแทที่จริงแลวโครงการที่ ’ผานฉลุย’ มีเฉพาะแตโครงการปุยแหงชาติและโครงการทาเรือ
มาบตาพุดเทานั้นสวนโครงการอื่นๆยังตองมีการศึกษารายละเอียด การวางรูป การจัดองคการ
และการเตรียมงานอื่นๆ ซึ่งในที่สุดแลวก็มีผลไมแตกตางไปจากการลงมติใหเลื่อนโครงการไปอีก
2-3 ปขางหนา
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดกํ าหนดขีดจํากัดในการกอหนี้ตางประเทศไวในวงเงิน
ไมเกินปละ 1,000 ลานเหรียญอเมริกัน โครงการตางๆในแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกที่ตองใชเงินกูตางประเทศก็อยูในขีดจํากัดดังกลาวนี้ โดยตองแขงขันกับโครงการอื่นๆ
ในการแยงชิงการใชเงินกูตางประเทศ
ขณะเดียวกัน ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมโลก ซึ่งจะยังคง
ดํารงตอไปอีกอยางนอย 2-3 ป ทําใหรายไดของรัฐบาลพลอยถดถอยตามไปดวย ผลที่ตามมาก็คือ
รัฐบาลมิอาจดํ าเนินนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม เพื่ออัดฉีดเงินเขาสูโครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายฝงทะเลออกไดมากนัก
ในประเด็นดังกลาวนี้ นายสุธี สิงหเสนห ยอมรับวา ‘…ในประเด็นของเงินบาท
สมทบเปนปญหาคอนขางมาก เพราะงบรัฐบาลจํากัด การใชงบเงินกูตางประเทศก็ตองใชเงินบาท
สมทบดวย จากการเจรจากับรัฐบาลญี่ปุนยืนยันในกรณีที่ไทยมีปญหาขาดเงินบาทสมทบ รัฐบาล
ญีป่ นุ จะใหมีการเจรจาเพื่อแกปญหาได…’ (มติชน ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2528)
ดังนัน้ จึงเปนที่ประจักษชัดวา ในขณะที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเดินเครื่องโครงการ
ตางๆ ตามแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกตอไป แตมติดังกลาวนี้ก็มีนัยอันซับซอน
เพราะแทที่ จริง แลว มี เ ฉพาะแตโครงการปุยแห ง ชาติและโครงการทาเรือมาบตาพุดเทานั้น
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ทีม่ อี าการอันเรียกไดวา ‘ผานฉลุย’ โดยทีโ่ ครงการอื่นๆ ยังอยูในอาการ ‘ลูกผีลูกคน’ เพราะขึ้นอยู
กับความเหมาะสมและความพรอมของโครงการ ตลอดจนความสามารถในการกอหนี้ตางประเทศ
และความสามารถในการหารายไดของรัฐบาล
เงื่อ นงํ าอัน ซอ นเร น อยู ใ นมติคณะรัฐ มนตรีดัง กลา วนี้ไมเ ป น ที่ ทราบแนชัดวา
เปนปมเงื่อนที่รัฐบาลเจตนาผูกขึ้นเองหรือไม หรือเปนเพราะเหตุวา สภาพแวดลอมในที่ประชุม
ไดชกั พาใหเกิดเงื่อนงําเชนนี้
แตการที่คณะรัฐมนตรีประกาศเดินเครื่องโครงการอีสเทิรนซีบอรตอไปอยางเต็มที่
ทัง้ ทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะเดินเครื่องตอไปเพียงบางสวนเชนนี้ ยอมสรางความเขาใจผิดแกนักลงทุน
เอกชนได หากนักลงทุนเอกชนตัดสินใจลงทุนในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก โดยมี
ข อ สมมติ ว  า รั ฐ บาลจะเดิ นเครื่ อ งโครงการนี้อยา งเต็ม ที่ แตการณ ปรากฏตอ มาวา รั ฐ บาล
ไมสามารถทุมลงทุนตามคําประกาศ ความเสียหายยอมเกิดแกนักลงทุนเอกชนได ในกรณีเชนนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2528 จึงมีสภาพเสมือนหนึ่งนํ้ าตาลเคลือบยาพิษ
และไมเปนธรรมตอนักลงทุนเอกชนอยางยิ่ง
มติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการอีสเทิรนซีบอรดเปนมติที่หวังผลทางการ
เมืองโดยมุงรักษาภาพพจนของรัฐบาลและเสริมสรางบรรยากาศการลงทุนเปนสํ าคัญ กรณี
รูปธรรมทีบ่ งชี้ถึงความขอนี้ก็คือ มติเกี่ยวกับโครงการปุยแหงชาติ
ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะทํ างานเพื่อทบทวนแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก อันมีเรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ เปนประธาน ไดเสนอใหเดินเครื่องโครงการ
ปุย แหงชาติตอไป แตจะไมใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติมไปจากที่ไดใหไว ซึ่งมีมากอยูแลว
แม ว  า ที่ ประชุมคณะรัฐ มนตรีจ ะเห็น ดว ยกับขอเสนอดัง กล า วนี้ แตรัฐมนตรี
ทานหนึ่งไดขอมิใหบันทึกเรื่องที่รัฐบาลจะไมใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติม แมจะมิไดแถลงเหตุผล
ในการรองขอนี้ แตเปนที่เขาใจวา การปาวประกาศเจตนารมณที่จะไมใหสิทธิประโยชนเพิ่มขึ้น
ยอมทําใหบริษทั ปุยแหงชาติ จํากัด มีความยุงยากในการระดมทุนมากขึ้น เพราะแมในขณะที่ยัง
ไมมกี ารปาวประกาศเชนนี้ โครงการปุยแหงชาติก็ยังมีปญหาในการระดมทุนอยูแลว
การลอหลอกใหนายทุนเอกชนเขารวมลงทุน โดยอําพรางขอเท็จจริงและนโยบาย
บางสวน ไมเพียงแตจะเปนการกระทํ าอันมิชอบเทานั้น หากทวายังอาจสรางความเสียหาย
ใหเกิดขึ้นในอนาคตไดอีกดวย
กาลเวลาเทานั้นที่จะพิสูจนใหเห็นวา มติคณะรัฐมนตรีวาดวยโครงการอีสเทิรน
ซีบอรดเมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2528 เกิดจากความจริงใจ และเปนไปดวยความรับผิดชอบหรือไม ?

