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เวียดนามกับการไลกวดเศรษฐกิจไทย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

         การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงสํ าคัญในพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม และรัฐบาล 
เวียดนาม นับต้ังแตปลายเดือนมิถุนายน 2534 เปนตนมา สะทอนใหเห็นวา เวียดนามมิอาจ 
แข็งขืนแนวโนมที่กํ าลังเกิดขึ้นในระบบโลกได การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนไปเพื่อเกื้อกูลให 
เวียดนามสามารถปรับนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเสรีนิยม ปรับนโยบายการตางประเทศเพื่อ
ฟนฟูสัมพันธภาพกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และปรับแนวนโยบายเกี่ยวกับกัมพูชาเพื่อรอรับ
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจจากตางประเทศดวยความราบรื่นมากขึ้น
         ในการประชุมาสมัชชาสมัยที่ 7 ของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ระหวางวันที่  
24-27 มิถุนายน 2534 ที่ประชุมอนุมัติใหนายเหงียนวันลินห (Nguyen Van Linh) ลาออกจาก
ตํ าแหนงเลขาธิการพรรคดวยเหตุผลดานสุขภาพ ขณะเดียวกัน ก็มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
กรมการเมือง (politburo) โดยมีผูพนจากตํ าแหนงรวม 7 คน จากจํ านวนกรรมการ 12 คน คน
สํ าคัญที่ตองพนตํ าแหนงในคราวนี้ไดแก นายเหงียนโคธัก (Nguyen Co Thach) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ นายไหมฉิโธ (Mai Chi Tho) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นาย 
เหงียนดักตัม (Nguyen Duc Tam)  ประธานคณะกรรมการจัดตั้งของพรรคฯ (Organisation 
Committee)  และนายโวชิกง (Vo Chi Cong)
         คณะกรรมการกรมการเมืองชุดใหมประกอบดวยนายโดมุย (Do Muoi อายุ  
74 ป) ดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการพรรค  นายเลอดักอัน (Le Duc Ahn อายุ 71 ป)  เปนหมายเลข
สอง และนายโววันเกียต (Vo Van Kiet อายุ 49 ป) เปนหมายเลขสาม  ขณะเดียวกันก็มีการแตง
ต้ังกรรมการหนาใหม ที่นาสนใจไดแก นายฟานวันไค (Phan Van Khai, อายุ 58 ป)  ประธานคณะ
กรรมาธิการวางแผนแหงรัฐ  นายบุยเทียนโง (Bui Thien Ngo อายุ 62 ป)  นักเศรษฐศาสตรซึ่งจบ
การศึกษาจากสหภาพโซเวียต  นายเหงียนดักบิน (Nguyen Duc Bhin) อายุ 64 ป  ผูอํ านวยการ 
Nugyen Ai Quoc Institute  และนายนองดักมาน (Nong Duc Mahn  อายุ 51 ป)  ตัวแทนชนก
ลุมนอยในเวียดนาม การที่มีผูนํ าอายุนอยเขาไปอยูในคณะกรรมการกรมการเมืองมากขึ้น ทํ าให
อายุเฉลี่ยของผูนํ าทางการเมืองของเวียดนามลดลงจาก 71 ป เหลือ 64 ป
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         ในเมื่อมีการเปลี่ยนตํ าแหนงในกรมการเมือง ก็จํ าตองมีการเปลี่ยนแปลงตํ าแหนง 
ในรัฐบาลเวียดนามดวย เมื่อนายโดมุยขึ้นไปดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการพรรค ตํ าแหนงนายก 
รัฐมนตรีก็ตกแกนายโววันเกียต เมื่อนายเลอดักอันขึ้นไปเปนบุรุษหมายเลขสองในกรมการเมือง 
ก็ตองสละตํ าแหนงรัฐมนตรีกลาโหม ซึ่งเปนที่คาดกันวา นายโดนคู (Doan Khue อายุ 68 ป)  
เสนาธิการทหารซึ่งอยูในกรมการเมืองดวย จะดํ ารงตํ าแหนงแทน โดยที่นายบุยเทียนโงอาจมา 
ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีมหาดไทยแทนนายไหมฉิโธ ซึ่งพนจากตํ าแหนงไป อยางไรก็ตาม ไมเปนที่
แนชัดวา ผูนํ าเวียดนามคนใดจะมาแทนที่นายเหงียนโคธักในตํ าแหนงรัฐมนตรีตางประเทศ เพราะ
เปนที่ทราบกันดีวา ผูนํ าเวียดนามที่เชี่ยวชาญการตางประเทศหาทํ ายาไดยาก
          การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงรัฐมนตรีและการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหนายกรัฐมนตรี 
มีอํ านาจในการบริหารมากขึ้นเปนญัตติการประชุมสํ าคัญในการประชุมสภาประชาชน (National 
Assembly)  ซึ่งเริ่มประชุมมาแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2534  และจะใชเวลาประชุมประมาณ 2 
สัปดาห ประธานาธิบดีโวชิกงไดรายงานตอสภาประชาชนความตอนหนึ่งวา เวียดนามกํ าลัง 
พัฒนาไปสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ซึ่งอาศัยกลไกราคา และการจัดการโดยรัฐตามแนวทาง
สังคมนิยม
          สุนทรกถาของประธานาธิบดีโวชิงกง ประกอบการเปลี่ยนแปลงตัวผูนํ าทางการ
เมืองของเวียดนามในชวงเดือนเศษที่ผานมานี้ ทํ าใหเชื่อไดวา เวียดนามกํ าลังเดินสูแนวทาง
เศรษฐกิจเสรีนิยมมากยิ่งขึ้น นายโดมุยเลขาธิการพรรคคนใหมแมจะเคยมีบทบาทลมลางระบบ 
ทุนนิยมในเวียดนามใตหลังจากที่สงครามปลดแอกยุติลงในป 2518 แตเมื่อข้ึนมาดํ ารงตํ าแหนง
นายกรัฐมนตรีในป 2531 ก็มีบทบาทสํ าคัญในการหันเหเวียดนามไปสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาด 
นายโววันเกียต นายกรัฐมนตรีคนใหมก็เปนผูที่มีบทบาทสํ าคัญในการดํ าเนินนโยบาย "ดอยหมอย" 
(doi moi) หรือการปฏิรูปเศรษฐกิจ  ซึ่งเวียดนามปรับตามนโยบายเปเรสตรอยกาของสหภาพ 
โซเวียตมาแตป 2529  นายฟานวันไค ผูซึ่งคาดวาจะมาดํ ารงตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรีก็เปน 
ผูที่มีบทบาทสํ าคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามยุคปจจุบัน และ 
ทายที่สุด นายฟานวันเทียม (Phan Van Tiem)  ผูซึ่งคาดวาจะมาดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลัง 
แมจะมิไดมีตํ าแหนงในกรมการเมือง แตก็เปนผูที่มีบทบาทสํ าคัญในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ
เสรีนิยมมาตั้งแตป 2532 จนไดรับการยกยองจากเจาหนาที่ธนาคารโลก
          การละทิ้งแนวทางสังคมนิยมของสหภาพโซเวียตและบรรดาประเทศตางๆ 
ในยุโรปตะวันออก ประกอบกับประสบการณความลมเหลวของเวียดนามในการดํ าเนินนโยบาย
ตามแนวทางสังคมนิยม ทํ าใหเวียดนามจํ าเปนตองคอยๆละทิ้งแนวทางสังคมนิยมทีละเล็ก 
ทีละนอย จุดหักเหที่สํ าคัญก็คือ การประกาศใชนโยบายดอยหมอยในป 2529 แตความขัดแยง 



3

ดานอุดมการทางการเมืองในหมูผูนํ าเวียดนาม ทํ าใหการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจในแนวทาง 
เสรีนิยมเต็มไปดวยความยากลํ าบาก
          เวียดนามจะสามารถเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไปไดก็ตอเมื่อไดรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศในการสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริการสาธารณูปโภคตางๆ หากปราศจากโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ 
ระบบเศรษฐกิจเวียดนามจะไมสามารถรองรับการลงทุนจากตางประเทศได ธนาคารโลกเสนอ
ประมาณการวา  เวียดนามจํ าเปนตองมีการลงทุนจากตางประเทศอยางนอยปละ 250 ลาน 
เหรียญอเมริกัน จึงจะสามารถจํ าเริญเติบโตอยางยั่งยืนได แตเวียดนามก็ไมสามารถแสวงหาเงิน
ลงทุนจากตางประเทศไดมากเทาที่ตองการ อุปสรรคอยูที่ความสัมพันธระหวางประเทศกับสหรัฐ
อเมริกา รัฐบาลอเมริกันยังคงมีนโยบายหามชาวอเมริกันคาขายกับเวียดนามหรือเขาไปลงทุน 
ในเวียดนาม และแสดงเจตนารมณอยางแจมชัดวา ตราบเทาที่เวียดนามยังไมกระตือรือรนในการ
ผลักดันใหมีสันติภาพในกัมพูชา สหรัฐอเมริกาจะยังไมสถาปนาสัมพันธภาพกับเวียดนามอยาง
เปนทางการ นโยบายของรัฐบาลอเมริกันในเรื่องนี้นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหเวียดนามไม
สามารถฟนตัวทางเศรษฐกิจเทาที่ควร เวียดนามไมสามารถกูเงินจากธนาคารโลกและกองทุนการ
เงินระหวางประเทศได เพราะสหรัฐอเมริกาใชอํ านาจยับยั้งการใหเงินกูขององคการระหวาง
ประเทศทั้งสองนี้
          ความจํ าเปนเรงดวนในการฟนฟูเศรษฐกิจ ประกอบกับแรงกดดันทางออมจาก
สหรัฐอเมริกา ทํ าใหเวียดนามจํ าตองปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับกัมพูชา และเพื่อที่จะสถาปนา
สันติภาพในกัมพูชาอยางมีประสิทธิผล เวียดนามจํ าตองร้ือฟนสัมพันธภาพกับสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน แตการสรางสายใยแหงมิตรภาพกับจีนแผนดินใหญจะไมสามารถเปนไปได หาก 
ไมมีการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีตางประเทศเวียดนาม เพราะเปนที่ทราบกันดีวา นายเหงียนโคธัก
มีนโยบายเปนปรปกษตอสาธารณรัฐประชาชนจีน ความจํ าเปนในการปรับเปลี่ยนนโยบาย
เศรษฐกิจและนโยบายการเมืองระหวางประเทศของเวียดนามนํ ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตํ าแหนง 
ในกรมการเมืองในเดือนมิถุนายนที่ผานมานี้ และนํ ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงรัฐมนตรี  
ซึ่งสภาประชาชนกํ าลังพิจารณาอยูในขณะนี้ การสิ้นอํ านาจทางการเมืองของนายเหงียนโคธักจึง
เปนเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงได
         ผูนํ าเวียดนามตั้งเปาหมายไววา ระบบเศรษฐกิจเวียดนามจะสามารถไลกวด
เศรษฐกิจไทยไดทันในอนาคตอันใกล ขอมูลจากธนาคารพัฒนาอาเซียชวยใหเราทราบวา การ
สะสมทุนถาวรเบื้องตน (gross fixed capital formation) ของเวียดนามอยูในระดับไมเกิน 10% 
ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ซึ่งนับวาตํ่ ามาก รายจายของรัฐบาลเวียดนามในป 
2533 ตกประมาณ 20% ของ GDP  ในขณะที่รายไดจากภาษีอากรมีเพียง 5.2% ของ GDP   
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รัฐบาลเวียดนามตองพึ่งพิงเงินชวยเหลือจากตางประเทศในการจุนเจือการใชจายของรัฐบาล 
ประเทศที่ใหเงินชวยเหลือแกเวียดนามมากที่สุดก็คือ สหภาพโซเวียต แตความผันผวนทางการ
เมืองและเศรษฐกิจในสหภาพโซเวียตทํ าใหเวียดนามมั่นใจยิ่งขึ้นวา เวียดนามมิอาจพึ่งพิงสหภาพ 
โซเวียตตอไปอีกได และนี่ก็เปนเหตุปจจัยอีกประการหนึ่งที่ทํ าใหเวียดนามจํ าตองปรับเปลี่ยน
นโยบายทั้งมวล
         ในป 2533 รายไดประชาชาติตอหัวของเวียดนามตกประมาณปละ 200 เหรียญ
อเมริกัน ในขณะที่รายไดประชาชาติตอหัวของไทยเทากับ 1,468 เหรียญอเมริกัน แตกตางกัน 
มากกวา 7 เทา  แมจะสมมติใหอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยูในระดับปละ 4% 
และเวียดนามปละ 8% เวียดนามก็ยังตองใชเวลากวา 50 ป จึงจะไลกวดไทยทัน (The 
Economist, July 6-12, 1991)
          หนทางเดียวที่เวียดนามจะไลทันไทยในชวงเวลาอันรวดเร็วขึ้นก็คือ การภาวนา 
ใหเกิด รสช.2 ข้ึนในประเทศไทย  และผูนํ าฝายทหารขึ้นมาเปนรัฐบาล  โดยกุมบังเหียนทาง
เศรษฐกิจเสียเอง


