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รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การเมืองและวิวาทะวาโครงการอีสเทิรซีบอรดไดคืบหนาไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อ
คณะรฐัมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2528 มีมติใหเดินเครื่องโครงการนี้ตอไป 
ภายหลงัจากทีม่มีติใหหยุดการดํ าเนินการเปนชั่วคราว 45 วัน ต้ังแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528

หนงัสือพิมพ มติชน ฉบับวนัที ่25 ธันวาคม 2528 พาดหัวขาววา
"อีสเทิรซีบอรดผานฉลุย  คลงัชื่นมื่นรับหนี้หมื่นลาน"

หนงัสือพิมพไทยรัฐฉบับวนัเดยีวกันนั้นก็พาดหัวขาววา
'พลิกลอ็กพนิาศ รัฐตกลงเดินเครื่องอีสเทรินซีบอรด กูรวม 3 หมื่นลาน'

การที่หนังสือพิมพ ไทยรัฐ ถงึกบัพาดหัวขาววา 'พลิกล็อกพินาศ' นัน้แสดงให 
เหน็วา ประชาราษฎรพากันคาดหมายวา รัฐบาลจะพิจารณาเลื่อนโครงการอีสเทิรนซีบอรดออกไป
ชัว่ระยะหนึง่จนกวามรสุมเศรษฐกิจที่ระบบเศรษฐกิจไทยกํ าลังเผชิญอยูนี้จะผานพนไป

ประการหนึ่งเปนที่ประจักษชัดวา สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวนัออก มไิดปฏิบัติหนาที่พื้นฐานในการศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ของโครงการตางๆ ตามแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝ งทะเลตะวันออกภายหลังจากที่ 
สถานการณและตัวแปรทางเศรษฐกิจตางๆ ไดแปรเปลี่ยนไปนับต้ังแตป 2525 เปนตนมา

อีกประการหนึ่ง ประชาราษฎรไดรับรูวา สังคมเศรษฐกิจไทยกํ าลังแบกรับ 
ภาระหนี้ตางประเทศอยางหนักอึ้ง การกอหนี้ตางประเทศตอไปภายใตโครงการอิสเทิรนซีบอรด
อาจท ําใหภาระหนี้ตางประเทศของไทยกาวสูข้ันวิกฤต

แตแลวคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2528 ยังคง 
ยนืกรานที่จะเดินเครื่องโครงการอิสเทรินซีบอรดตอไป ซึ่งสรางความประหลาดใจแกประชาราษฎร
อยางมาก

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน มติชนสุดสัปดาห ฉบับวันที่ 12 มกราคม 2529
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สามประสาน : พลงัผลักดันโครงการอีสเทิรนซีบอรด
แทที่จริงแลว มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2528 เปนเรื่องที่ 

คาดการณได ในเมื่อรัฐมนตรีรวมรัฐบาลจํ านวนมากเปนเพียงกระบอกเสียงของกลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจตางๆเทานั้น

ในอีกดานหนึ่งนั้นเลา ก็มีพลังผลักดันในลักษณะสามประสานที่ขับเคลื่อนให 
โครงการอีสเทิรนซีบอรดดํ าเนินการตอไป พลังผลักดันสามประสานดังกลาวนี้ประกอบดวยกลุม
นายทนุขนุนาง  กลุมนายทุนชาติ และกลุมนายทุนตางชาติ

โครงการอีสเทิร นซีบอรดไดเปดโอกาสใหระบบนายทุนขุนนางเติบโตขึ้นอีก 
คร้ังหนึ่ง ปรากฏการณที่ขุนนางขาราชการใชอํ านาจหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
เกดิขึน้อยางแพรหลายระหวางป 2475-2500 โดยที่รูปแบบของการหาผลประโยชนไดพัฒนาไปใน
ทางทีแ่ยบยลมากขึ้นในระหวางป 2501-2516 แมวาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 
2516 จะท ําใหระบบนี้ซบเซาลงบาง แตก็หาไดหมดสิ้นไปไม

ในกรณีโครงการอีสเทิรนซีบอรดขอเท็จจริงปรากฏวา เจาหนาที่ระดับสูงใน 
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกวานซื้อที่ดินบริเวณชายฝง
ทะเลตะวนัออก เพือ่เตรียมเก็บเกี่ยวดอกผลจากแผนพัฒนาบริเวณดังกลาวนี้ ขาราชการบางคนมี
ผลประโยชนโดยตรงจากการเปนตัวแทนรัฐบาลในธุรกิจที่รัฐบาลมีสวนเปนเจาของภายใต 
โครงการอีสเทิรนซีบอรดนี้

ดังนั้น ขาราชการเหลานี้จึงมิไดมีทรรศนะที่เปนกลางที่จะมองโครงการอีสเทิรน 
ซีบอรดอยางวัตถุวิสัย เพราะบางทีแลวการเห็นแกผลประโยชนสวนบุคคลอาจบดบังผลประโยชน
สวนรวมได

ไมเปนเรื่องนาประหลาดใจที่ไดพบวา บรรดาขาราชการที่มีสวนรวมในโครงการ
อีสเทิรนซีบอรดตางหนุนโครงการนี้อยางสุดจิตสุดใจ และไมเปนเรื่องนาประหลาดใจอีกเชนกันที่
บริษทัปุยแหงชาติ จํ ากัด พบวา โครงการที่ตนกํ าลังลงทุนนี้ใหผลตอบแทนสูงถึง 28.9% ในขณะที่
ผลการประมาณการของหนวยงานอื่นๆ ลวนแลวแตพบวา อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
ปุยแหงชาติต่ํ ากวา 15%

ธนาคารกรงุเทพ จํ ากัด คํ านวณพบวา หากเลือกใชราคาปุยในป 2528 อัตรา 
ผลตอบแทนของโครงการนี้จะมีคาติดลบ

ทายที่สุด ไมเปนเรื่องนาประหลาดใจที่สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมใสใจที่จะศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ของโครงการอีสเทิรนซีบอรด ทั้งๆที่ตัวแปรทางเศรษฐกิจตางๆไดผันเปลี่ยนไปเปนอันมาก 
นบัต้ังแตป 2525 เปนตนมา
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คนเปนจํ านวนมากมักจะเขาใจวา โครงการอีสเทิรนซีบอรดจะเปนประโยชน 
แกนายทนุทองถิน่ในภาคตะวันออก อันมีชลบุรีและระยองเปนศูนยกลาง แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้น
ไม นายทนุระดับชาติตางหากที่มีโอกาสหยิบชิ้นปลามัน

ทัง้นี้เร่ิมต้ังแตงานกอสราง การณปรากฏวา กลุมนายธนาคารพาณิชยบางกลุม 
ไดรวมกับนายทุนญี่ปุนในการตักตวงผลประโยชนจากงานกอสรางตามแผนพัฒนาบริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก

ดวยเหตนุีเ้อง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ปรากฏวา เมื่อรัฐบาลมีมติหยุดดํ าเนิน
โครงการอีสเทรินซบีอรดเปนเวลา 45 วันนับต้ังแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 เพื่อทบทวนดูวา
สมควรที่จะเดินเครื่องโครงการดังกลาวนี้ตอไปหรือไม กลุมนายทุนขุนนางจึงผนึกกํ าลังกับกลุม
นายทุนชาติและนายทุนตางชาติผลักดันมิใหรัฐบาลชะลอหรือหยุดยั้งการดํ าเนินโครงการอีสเทรน
ซบีอรด พลังผลักดันสามประการนี้เองที่ทํ าให ‘อีสเทรินซีบอรดผานฉลุย’ และ ‘คลงัชืน่มื่นรับหนี้
หมืน่ลาน’

บรรยากาศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อชี้ชะตาของโครงการอีสเทิรนซีบอรดเมื่อวันที่ 24 

ธนัวาคม 2528 ประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยางมากก็คือ บรรยากาศการลงทุนและภาพพจนของ
ไทยในตางประเทศ กับภาระหนี้ตางประเทศของไทย

ฝายที่สนับสนุนใหรัฐบาลเดินเครื่องโครงการอีสเทิรนซีบอรดตอไปไดชี้ใหเห็นวา 
รัฐบาลไดใชจายไปในโครงการนี้เปนจํ านวนมากแลว อีกทั้งยังไดกอหนี้ตางประเทศเพื่อนํ ามาใช
จายในโครงการนีด้วย  แตเหนือส่ิงอื่นใด รัฐบาลไดเรียกรองและชักชวนใหนายทุนเอกชนทั้งภายใน
ประเทศและตางประเทศเขารวมในแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี ถึงกับเดินทางไปทั่วโลกเพื่อประชาสัมพันธเร่ืองนี้ดวยตนเอง  
หากรัฐบาลตัดสินใจชะลอหรือระงับโครงการ ไมเพียงแตจะเปนผลเสียแกบรรยากาศในการลงทุน
เทานั้น หากทวาภาพพจนและเกียรติภูมิของประเทศไทยในสายตาของชาวตางประเทศยอมตอง
สูญเสียไปดวย

ผูทีส่นับสนุนใหรัฐบาลเดินเครื่องโครงการอีสเทรินซีบอรดตอไป ไดแก นายจิรายุ  
อิศรางกรู ณ อยุธยา นายพิชัย รัตตกลุ นายมีชัย ฤชุพันธ และบรรดารัฐมนตรีในสังกัดพรรค 
กิจสังคม

สวนผูที่เห็นวา รัฐบาลควรจะเลื่อนการลงทุนในโครงการตางๆ ไปอีก 2-3 ป  
เวนแตโครงการที่รัฐบาลไดถลํ าลึกไปแลวอาจตองปลอยใหเดินเครื่องตอไปนั้น อางเหตุผลในเรื่อง
ภาระหนี้ตางประเทศ ซึ่งใกลระดับวิกฤต รัฐมนตรีที่มีความเห็นทํ านองนี้ไดแก เรืออากาศโทศุลี 
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มหาสนัทนะ นายสมหมาย ฮนุตระกลู และนายสุธี สิงหเสนห รายงานขาวบางกระแสกลาววา 
นายกระมล ทองธรรมชาติ และ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม อยูในกลุมนี้ดวย (ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 
ธนัวาคม 2528)

แหลงขาวที่เชื่อถือไดกลาววา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกือบมิไดมีการอภิปราย 
ถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของโครงการตางๆเลย ไมมีการแจกแจง 
หรือวิเคราะหอยางลึกซึ้งวา สังคมเศรษฐกิจไทยจะไดรับผลประโยชนอะไรบางจากโครงการตางๆ 
ภายใตแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก

อยางไรก็ตาม นายสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังได
อภิปรายตอวาตอขานสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติวา ตลอด
เวลาทีรั่ฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังดํ าเนินการเข็นครกขึ้นภูเขา ดวยการบากหนาไปเจรจาขอกู
เงนิจากองคการและรัฐบาลประเทศตางๆ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมีความไวเนื้อเชื่อใจ
วา สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดทํ าหนาที่พื้นฐานอยาง
สมบรูณในการศกึษาและวิเคราะหโครงการตางๆที่ตองอาศัยเงินกูจากตางประเทศ จนเปนที่แนใจ
วา โครงการเหลานั้นเปนประโยชนแกประเทศไทยอยางแทจริง นายสมหมายกลาวตอไปวา ตน 
เพิง่จะทราบวา สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหาไดปฏิบัติหนาที่
พื้นฐานดังกลาวนี้ไม พรอมทั้งตัดพอวา หากสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติตองการใหกระทรวงการคลังไปกู เงินจากตางประเทศดวยเหตุผลในเรื่องของ  
‘ยุทธศาสตรการพัฒนา’ โดยไมคํ านึงวา โครงการที่จะใชเงินกูตางประเทศนั้นจะใหประโยชนแก
สังคมเศรษฐกิจไทยหรือไม ก็ควรที่สํ านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะแจงให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทราบดวย

กระทรวงแหงความจริง ผูมีหนาที่แถลงขาวเท็จ
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 24 ธันวาคม 2528 นายไตรรงค  

สุวรรณคีรี โฆษกประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี ไดแถลงขาวเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ซึ่งชวนใหเขาใจวา  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝ  งทะเลตะวันออก  
โดยปราศจากเงื่อนไข แตการใหสัมภาษณของรัฐมนตรีที่เขารวมประชุมในเวลาตอมาชวยใหเขาใจ
นยัของมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้มากขึ้น

โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเดินเครื่องตอไปอยางเต็มที่ก็คือ โครงการ 
ปุยแหงชาติ และโครงการทาเรือมาบตาพุด นายจิรายุ อิศรางกรู ณ อยุธยาไดใหสัมภาษณยืนยัน
มติดังกลาวนี้ (ไทยรัฐ ฉบับวนัที ่ 25 ธันวาคม 2528) คํ าใหสัมภาษณดังกลาวนี้ไดรับการยืนยัน
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จากนายสธุ ี สิงหเสนห รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังดวย (มติชน ฉบับวนัที่ 26 ธันวาคม 
2528)

สวนโครงการอื่นๆ รวมทั้งโครงการทาเรือแหลมฉะบังและนิคมอุตสาหกรรม 
แหลมฉะบงัตองมีการศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง กอนที่จะเดินเครื่องตอไป ในประเด็นดังกลาว
นีน้าย สมหมาย ฮนุตระกูล ไดกลาววา

‘…จะตองมีการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ โดยเฉพาะในเรื่องการจัด
องคกรและการเตรียมงานใหพรอม ถาหากโครงการใดมีความพรอมก็สามารถขอเงินกูตางประเทศ
จากรัฐบาลไดในระยะหลัง…เทาที่ปรากฏอยูในขณะนี้สวนใหญหรือเกือบทั้งหมดมีการเตรียมงาน
และการจัดองคการไมพรอมแมแตองคการเดียว อยางกรณีโครงการปุยแหงชาติก็ไมพรอม…’  
(มติชน ฉบับวนัที่ 25 ธันวาคม 2528)

ดังนั้น ความเชื่อที่ว า โครงการอีสเทิรนซีบอรด ‘ผานฉลุย’ จึงไมถูกตอง  
เพราะแทที่จริงแลวโครงการที่ ’ผานฉลุย’ มีเฉพาะแตโครงการปุยแหงชาติและโครงการทาเรือ 
มาบตาพุดเทานั้นสวนโครงการอื่นๆยังตองมีการศึกษารายละเอียด การวางรูป การจัดองคการ 
และการเตรียมงานอื่นๆ ซึ่งในที่สุดแลวก็มีผลไมแตกตางไปจากการลงมติใหเลื่อนโครงการไปอีก 
2-3 ปขางหนา

นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดกํ าหนดขีดจํ ากัดในการกอหนี้ตางประเทศไวในวงเงิน 
ไมเกินปละ 1,000 ลานเหรียญอเมริกัน โครงการตางๆในแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกที่ตองใชเงินกูตางประเทศก็อยูในขีดจํ ากัดดังกลาวนี้ โดยตองแขงขันกับโครงการอื่นๆ 
ในการแยงชิงการใชเงินกูตางประเทศ

ขณะเดียวกัน ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมโลก ซึ่งจะยังคง 
ดํ ารงตอไปอีกอยางนอย 2-3 ป ทํ าใหรายไดของรัฐบาลพลอยถดถอยตามไปดวย ผลที่ตามมาก็คือ 
รัฐบาลมิอาจดํ าเนินนโยบายการคลังแบบเจาบุญทุม เพื่ออัดฉีดเงินเขาสูโครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายฝงทะเลออกไดมากนัก

ในประเดน็ดังกลาวนี้ นายสุธี สิงหเสนห ยอมรับวา ‘…ในประเด็นของเงินบาท 
สมทบเปนปญหาคอนขางมาก เพราะงบรัฐบาลจํ ากัด การใชงบเงินกูตางประเทศก็ตองใชเงินบาท
สมทบดวย จากการเจรจากับรัฐบาลญี่ปุนยืนยันในกรณีที่ไทยมีปญหาขาดเงินบาทสมทบ รัฐบาล
ญ่ีปุนจะใหมีการเจรจาเพื่อแกปญหาได…’ (มติชน ฉบับวนัที่ 25 ธันวาคม 2528)

ดังนัน้ จงึเปนที่ประจักษชัดวา ในขณะที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเดินเครื่องโครงการ
ตางๆ ตามแผนพฒันาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกตอไป แตมติดังกลาวนี้ก็มีนัยอันซับซอน 
เพราะแทที่จริงแลว มีเฉพาะแตโครงการปุ ยแหงชาติและโครงการทาเรือมาบตาพุดเทานั้น 
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ทีม่อีาการอันเรียกไดวา ‘ผานฉลุย’ โดยทีโ่ครงการอื่นๆ ยังอยูในอาการ ‘ลูกผีลูกคน’ เพราะขึ้นอยู
กบัความเหมาะสมและความพรอมของโครงการ ตลอดจนความสามารถในการกอหนี้ตางประเทศ
และความสามารถในการหารายไดของรัฐบาล

เงื่อนงํ าอันซอนเรนอยู ในมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้ไมเปนที่ทราบแนชัดวา 
เปนปมเงื่อนที่รัฐบาลเจตนาผูกขึ้นเองหรือไม หรือเปนเพราะเหตุวา สภาพแวดลอมในที่ประชุม 
ไดชกัพาใหเกิดเงื่อนงํ าเชนนี้

แตการที่คณะรัฐมนตรีประกาศเดินเครื่องโครงการอีสเทิรนซีบอรตอไปอยางเต็มที่ 
ทัง้ทีม่คีวามสามารถทีจ่ะเดินเครื่องตอไปเพียงบางสวนเชนนี้ ยอมสรางความเขาใจผิดแกนักลงทุน
เอกชนได หากนักลงทุนเอกชนตัดสินใจลงทุนในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก โดยมี 
ขอสมมติวารัฐบาลจะเดินเครื่องโครงการนี้อยางเต็มที่ แตการณปรากฏตอมาวา รัฐบาล 
ไมสามารถทุมลงทุนตามคํ าประกาศ ความเสียหายยอมเกิดแกนักลงทุนเอกชนได ในกรณีเชนนี้ 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2528 จึงมีสภาพเสมือนหนึ่งนํ้ าตาลเคลือบยาพิษ   
และไมเปนธรรมตอนักลงทุนเอกชนอยางยิ่ง

มติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการอีสเทิรนซีบอรดเปนมติที่หวังผลทางการ
เมืองโดยมุงรักษาภาพพจนของรัฐบาลและเสริมสรางบรรยากาศการลงทุนเปนสํ าคัญ กรณี
รูปธรรมทีบ่งชี้ถึงความขอนี้ก็คือ มติเกี่ยวกับโครงการปุยแหงชาติ

ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะทํ างานเพื่อทบทวนแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝง
ทะเลตะวนัออก อันมีเรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ เปนประธาน ไดเสนอใหเดินเครื่องโครงการ 
ปุยแหงชาติตอไป  แตจะไมใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติมไปจากที่ไดใหไว ซึ่งมีมากอยูแลว

แมวาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาวนี้ แตรัฐมนตรี 
ทานหนึ่งไดขอมิใหบันทึกเรื่องที่รัฐบาลจะไมใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติม แมจะมิไดแถลงเหตุผล 
ในการรองขอนี้ แตเปนที่เขาใจวา การปาวประกาศเจตนารมณที่จะไมใหสิทธิประโยชนเพิ่มข้ึน 
ยอมท ําใหบริษทัปุยแหงชาติ จํ ากัด มีความยุงยากในการระดมทุนมากขึ้น เพราะแมในขณะที่ยัง 
ไมมกีารปาวประกาศเชนนี้ โครงการปุยแหงชาติก็ยังมีปญหาในการระดมทุนอยูแลว

การลอหลอกใหนายทุนเอกชนเขารวมลงทุน โดยอํ าพรางขอเท็จจริงและนโยบาย
บางสวน ไมเพียงแตจะเปนการกระทํ าอันมิชอบเทานั้น หากทวายังอาจสรางความเสียหาย 
ใหเกิดขึ้นในอนาคตไดอีกดวย

กาลเวลาเทานั้นที่จะพิสูจนใหเห็นวา มติคณะรัฐมนตรีวาดวยโครงการอีสเทิรน 
ซบีอรดเมือ่วันที่ 24 ธันวาคม 2528 เกิดจากความจริงใจ และเปนไปดวยความรับผิดชอบหรือไม ?
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