คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4 มกราคม 2534

ขอบคุณซัดดัม ฮุสเซน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อเกือบ 30 ปที่แลว มีผูตั้งคําถามในรายการวิทยุรายการหนึ่งวา "สีอะไรที่
คนไทยเกลียดมากที่สุด" คําตอบที่ผมไดรับทราบจากรายการวิทยุดังกลาวก็คือ "สีหนุ" ในเวลานั้น
รั ฐ บาลไทยกํ าลั ง มีขอพิพ าทกับกัมพูชาในคดีเขาพระวิหาร รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
พยายามสรางจิตสํานึกในหมูปวงชนชาวไทยใหเกลียดชังสีหนุ ผมและเพื่อนๆไดเขารวมเดินขบวน
เพื่อยืนยันวา ปราสาทเขาพระวิหารเปนของไทย หาใชของกัมพูชาไม ขณะนั้นผมยังไมมีจิตสํานึก
ทางการเมือง แตที่เขารวมเดินขบวนก็เพราะอาจารยใหญโรงเรียนที่ผมอยูสั่งใหนักเรียนเขารวม
กิจกรรมทางการเมืองดังกลาวนี้
ในขณะนี้ หากไปถามชาวคูเวตวา เกลียดชังบุคคลใดมากที่สุด ก็คงจะได
คําตอบรวมกันวา ซัดดัม ฮุสเซน ประธานาธิบดีอิรัก กระแสความเกลียดชังซัดดัม ฮุสเซน
แผซานไปทั่วโลก ดวยอิทธิพลของสื่อมวลชนในยุคไฮเทค และการระบายสีของรัฐบาลประเทศ
มหาอํ านาจ บางทีแลวภาพลักษณของซัดดัมฮุสเซนในสมองของเราอาจเลวรายเกินกวาความ
เปนจริง
อิรักบุกเขาถลมและยึดครองดินแดนประเทศคูเวตเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2533
องคการสหประชาชาติมีมติใหอิรักถอนทหารออกจากคูเวตกอนวันที่ 15 มกราคม 2534 ขณะ
เดี ย วกั น สหรั ฐ อเมริ ก าและพั น ธมิ ต รได เ คลื่ อ นย า ยกํ าลั ง ทหารและสรรพาวุ ธ เข า สู  ดิ น แดน
ตะวั น ออกกลางเพื่ อ เตรี ย มทํ าสงคราม ทั้ง นี้ คาดวา จะมีท หารอเมริกัน ในซาอุ ดิ อ าราเบี ย ถึ ง
430,000 คน กอนถึงเสนตายวันที่ 15 มกราคม 2534
ควันสงครามในตะวันออกกลางกํ าลังคุกรุน ประชาชนทุกมุมโลกพากันจับตา
มองวา สงครามใหญจะเกิดขึ้นหรือไม ผมมีความเชื่อสวนตัววา สงครามใหญในตะวันออกกลาง
คงจะไมเกิดขึ้น สภาวการณทางเศรษฐกิจอันเสื่อมโทรมและฐานะทางการคลังอันงอนแงนทําให
รัฐบาลอเมริกันจําตองไตรตรองอยางรอบคอบเปนพิเศษ ประกอบกับวุฒิสมาชิก ยอรจ มิตเซลล
(George Mitchell) แหงพรรคดีโมแครต ซึ่งดํารงตําแหนงผูนําเสียงขางมากแหงวุฒิสภา พยายาม
กดดันใหรัฐบาลอเมริกันหาทางยุติขอพิพาทโดยสันติวิธี และยืนยันวารัฐสภาจะไมยอมโอนอํานาจ
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การตัดสินใจในการทําสงครามแกประธานาธิบดีบุช หากประธานาธิบดีบุชตองการจุดพลุสงคราม
ประธานาธิบดีบุชจักตองขอมติเห็นชอบรัฐสภาเสียกอน
หากสงครามใหญเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ไมเพียงแตมนุษยโลกจะไรสันติสุข
เทานั้น วิกฤติการณทางเศรษฐกิจยังจะตามติดมากับวิกฤติการณทางการเมืองดวยระบบทุนนิยม
โลกจักตองเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งสําคัญ โดยที่ความรุนแรงของปญหาขึ้นอยูกับ
ความรุนแรงและความยืดเยื้อของสงคราม ยิ่งถาหากการเจรจารอบอุรุกวัยประสบความลมเหลว
ดวยแลว ระบบทุนนิยมโลกจะแปรสภาพเปนระบบที่ปราศจากระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ซึ่งจะซํ้าเติมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจใหรุนแรงยิ่งขึ้น
ผมไมมีเหตุสวนตัวที่จะไมชอบหนาประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน เพราะผม
อาจจะอยูหางไกลสมรภูมิตะวันออกกลางมากเกินไป แตผมไมชอบการใชอํานาจบาตรใหญ และ
ไมชอบการแกปญหาดวยวิธีรุนแรง ดังนั้น ผมจึงประนามกรณีที่อิรักใชพลานุภาพทางทหาร
ยึดครองดินแดนคูเวต และประนามพฤติกรรมบาสงครามของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน กระนั้น
ก็ตาม ผมคิดวา ซัดดัม ฮุสเซน ไดสรางคุณูปการบางประการแกสังคมเศรษฐกิจไทย
* ในทันทีที่อิรักบุกคูเวต ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ก็ตกตํ่าลงอยางนาใจหาย ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งทะยาน
ขึ้นสูระดับสูงสุด 1,143.78 จุด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2533 และอยูในระดับ 1,142.63 จุด เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม ศกเดียวกันนั้น ไดรวงกราวรูดจนเหลือ 612.86 จุด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2533
* วิกฤติการณในตะวันออกกลางครั้งนี้ ทําใหนํ้ามันดิบขาดหายไปจากตลาดโลก
กวา 20% ของปริมาณที่กลุมโอเปคเสนอขายในตลาดโลกยามปกติ ผลก็คือ ราคานํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว จากระดับบารเรลละ 18 เหรียญอเมริกัน เปนมากกวา 35 เหรียญอเมริกันในบางชวง
เวลา และอาจอยูในระดับบารเรลละ 30 เหรียญอเมริกันในชวงตนป 2534
ประธานาธิ บดี ซั ดดัม ฮุสเซน ไดชวยเหยียบเบรคใหแกระบบเศรษฐกิจไทย
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) ซึ่งตรงกับชวงเวลาที่ระบบทุนนิยมโลก
เผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตในอัตราถัวเฉลี่ยปละ 5.4%
ครั้นเมื่อระบบทุนนิยมโลกฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนับตั้งแตปลายป 2529 เปนตนมา
ระบบเศรษฐกิจไทยก็เจริญเติบโตในอัตราถัวเฉลี่ยปละ 11% นับเปนยุคทองของเศรษฐกิจไทย
โดยแท
ผมยังจําไดดีวา กอนเดือนสิงหาคม 2533 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน คุยโมวา
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยเปนเรื่องที่ยั้งไมหยุด ฉุดไมอยูเสียแลว แตขอที่คนทั่วไปมิได
ตระหนักมากนักก็คือ การเติบโตของสังคมเศรษฐกิจไทยในชวง 4 ปที่ผานมานี้ สวนสําคัญ
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สวนหนึ่งเปนผลจากการเก็งกําไรทางเศรษฐกิจ ซึ่งยังผลใหราคาหลักทรัพยและราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว แตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวันหาไดใสใจที่จะหยุดยั้งหรือชะลอแรงผลักดัน
ในการเก็งกําไรนี้ไม สวนสําคัญเปนเพราะเหตุวา บุคคลในคณะรัฐบาลไดประโยชนจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ อันเกี่ยวเนื่องดวยการเก็งกําไร นโยบายการกดอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับตํ่า
มีสวนสงเสริมใหมีการเก็งกํ าไรมากขึ้น รัฐบาลเพิ่งปรับเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูจากระดับ
15% ตอป เปน 16.5% ตอปในเดือนมีนาคม 2533 ทั้งๆที่ควรจะไดดําเนินการเรื่องนี้ในชวง
ไตรมาสสุดทายของป 2532 แลว
ประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ไดชวยใหระบบเศรษฐกิจไทยคืนสูเนื้อแทของ
ตนเอง การเก็งกําไรไดลดลงไปอยางมาก ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กํ าลังกลับคืนสูระดับที่เปนจริงตามธรรมชาติ เงินที่เคยหลั่งไหลจากตางประเทศเขาสูตลาด
หลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยไมเพียงแตจะไมไหลเขาเทานั้น เงินทุนจาก
ตางประเทศที่เขามาลงทุนในตลาดทั้งสองกอนหนานี้กําลังเรียงแถวไหลออกอีกดวย สภาวการณ
ทางการเงินดังกลาวนี้ประกอบกับภาวะเงินตึงซึ่งกําลังเปนปญหาทั่วโลก ทําใหรัฐบาลจําตองขยับ
เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูจากระดับ 16.5% เปน 19.0% ในเดือนพฤศจิกายน 2533
สภาวะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเรื่องที่ `ยั้งไมหยุด ฉุดไมอยู' ดังที่ทาน
นายกรัฐมนตรีเคยโออวดนั้นกําลังกลายเปนเรื่อง `พาฝน' เสียแลว ทั้งธนาคารแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตางใหคําทํานายวา ระบบ
เศรษฐกิจไทยในป 2534 จะเติบโตในอัตราเพียง 7.0-7.5% แตก็ยังปลอบใจวา ดวยอัตรา
การจําเริญเติบโตดังกลาวนี้ ไทยยังคงอยูในกลุมประเทศที่มีอัตราการจําเริญเติบโตสูงสุด
แตระบบเศรษฐกิจไทยจะสามารถเติบโตในอัตราดังกลาวนี้ไดหรือไม ดูเหมือน
ยังมีขอนากังขาหานอยไม แทที่จริงแลว อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะสูงตํ่าเพียงใด
สวนสํ าคัญสวนหนึ่งขึ้นอยูกับราคานํ้ามัน โดยที่ราคานํ้ามันขึ้นอยูกับสถานการณในตะวันออก
กลางอีกทอดหนึ่ง การประมาณการอัตราการจําเริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจจึงขึ้นอยูกับการ
ประเมินสถานการณในตะวันออกกลางเปนสําคัญ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ใหคําพยากรณวา หากสงครามในตะวันออกกลางไมเกิดขึ้น แตการเจรจาเพื่อระงับขอพิพาท
ยืดเยื้อไปถึงกลางป 2534 ระบบเศรษฐกิจไทยจะเติบโตในอัตรา 5.63% ในป 2534 แตถาสงคราม
เกิดขึ้นและจบสิ้นภายในครึ่งป อัตราการเติบโตในป 2534 จะเหลือเพียง 4.50%
แมวาความเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ อันเกิดจาก
วิกฤติการณตะวันออกกลางจะยังไมมีขอยุติ แตขอที่ดูเหมือนวานักเศรษฐศาสตรจะมีความเห็น
รวมกันเปนสวนใหญก็คือ ยุคทองของระบบเศรษฐกิจไทยกําลังหมดสิ้นไป ปญหานานัปการกําลัง
เขาคิวถาโถมเลนงานระบบเศรษฐกิจไทย ไมวาจะเปนปญหาภาวะเงินตึง ปญหาภาวะเงินเฟอ
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ปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด และปญหาชองวางระหวางระหวางการออมกับ
การลงทุน ทั้งนี้ไมตองกลาวถึงปญหาความยากจนของราษฎรและปญหาความเหลื่อมลํ้าทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งไมเคยไดรับความสนใจอยางจริงจังจากรัฐบาลใด ๆ
ป ญ หาเศรษฐกิ จ ต า งๆดั ง กล า วข า งต น นี้ ใช ว  า จะเป น ป ญ หาที่ เ พิ่ ง เกิ ด ขึ้ น
ในป 2534 นี้ก็หาไม หลายปญหาไดเกิดขึ้นมานานแลว แมในชวงป 2530-2533 ซึ่งระบบ
เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด ปญหาเหลานี้ก็ยังคงดํ ารงอยู แตดวยเหตุที่ระบบ
เศรษฐกิจกํ าลังขยายตัวอยางรวดเร็ว ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงไมใสใจและ
ไมสูกังวลตอปญหาเหลานี้ ตอเมื่อภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจกํ าลังปรากฏโฉมอยางแจมชัด
ปญหาเศรษฐกิจเหลานี้จึงไดรับการกลาวขวัญอีกครั้งหนึ่ง
ขอขอบคุณประธานาธิบดี ซัดดัม ฮุสเซน สําหรับคําเตือนโดยออมถึงรัฐบาลไทย
กอนที่จะมีอันเปนไปหลังวันที่ 15 มกราคม 2534

