คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม 2534

ควันหลงจากการประชุมธนาคารโลกและไอเอ็มเอฟ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การประชุมประจํ าปของสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ครั้งที่ 46 ณ กรุงเทพฯ จบลงดวยชัยชนะของประเทศไทย
ใครตอใครบอกกับผมเชนนี้
เจ า หน า ทีร่ ะดั บ สู ง ของธนาคารแห ง ประเทศไทยซึ่ ง มี ส  ว นรั บ ผิ ด ชอบในการ
จัดงานนี้ แสดงความยินดีปราโมทยที่ไดรับคําสรรเสริญและยกยอปอปนวาจัดการตอนรับไดอยาง
ดีเยี่ยม คุณสุธี สิงหเสนห รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แสดงความลิงโลดวา ความสําเร็จ
ในการจัดงานครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของประเทศไทยและคนไทย
ในการจัดงานระดับโลก คุณสุธียังไดประเมินผลประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการจัดงาน
ประชุมครั้งนี้วามีอยางนอย 3 ดาน ดานแรกไดแก การประชาสัมพันธประเทศไทย เพราะตลอด
งานประชุมซึ่งครอบคลุมชวงเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห มีขาวเกี่ยวกับการประชุมเผยแพรไปทั่วโลก
เกือบทุกชั่วโมง ดานที่สองไดแก การกระชับสายสัมพันธระหวางนายธนาคารไทยกับนายธนาคาร
ตางชาติ และดานที่สามไดแก การเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทยในฐานะแหลงการ
ทองเที่ยว (The Nation, October 18,1991)
ความสําเร็จในการจัดการประชุมครั้งนี้ยังไดชวยเสริมบารมีทางการเมืองแกนาย
อานันท ปนยารชุน และพลตรีจําลอง ศรีเมือง โดยเฉพาะอีกดวย สุนทรพจนและทวงทีลีลา
ในการตอบคํ าถามผูสื่อขาวตางประเทศของนายอานันท ซึ่งเต็มไปดวยสาระ ไหวพริบและ
ปฏิภาณ ไดชวยเสริมความโดดเดนของนายอานันทในเวทีการเมืองระหวางประเทศ ชนิดที่หา
ผูนําทางการเมืองของไทยคนใดเทียบเคียงไดยาก นอกจากนี้ ความสําเร็จในการจัดการประชุม
ครั้งนี้ยังมีสวนชวยกรุยทางในการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนระหวางประเทศ ซึ่งเปนหนาม
ยอกอกผูนํา รสช. หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 อีกดวย อาจจะเปนดวย
เหตุนี้เองที่ทํ าใหกระแสการผลักดันใหนายอานันทพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี และกระแส
การผลักดันใหปรับคณะรัฐมนตรีออนตัวลงตามลําดับ สําหรับพลตรีจําลองนั้น งานการประชุม
ครั้งนี้ไดชวยใหทานผูนี้เผยโฉมสูเวทีการเมืองโลกเปนครั้งแรก แตก็เปนการปรากฏโฉมที่ไมมี
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บทบาทสํ าคัญใดๆ แมประธานธนาคารโลกจะกลาวชมการจัดการจราจรในกรุงเทพฯเมื่อเขา
เยี่ยมคารวะ แตคํ าชมนี้มิสมควรที่จะตกแกกรุงเทพมหานครแมแตนอย ขอที่เปนผลงานของ
กรุงเทพมหานคร แตประธานธนาคารโลกหาไดกลาวชมไม ก็คือ ความสามารถของพลตรีจําลอง
ในการปะหนาทาแปงมิใหกรุงเทพฯรกรุงรังดวยหาบเรแผงลอย ไมเฉพาะแตบริเวณใกลเคียง
ศูนยการประชุมแหงชาติ หากยังคลุมถึงบริเวณโรงแรมที่ผูเขาประชุมพักอาศัยอีกดวย
โรงแรมและธุรกิจการทองเที่ยวนับเปนธุรกิจที่ไดรับผลประโยชนโดยตรงจาก
การประชุมระดับโลกครั้งนี้ แตผลประโยชนที่ไดดูเหมือนจะไมทัดเทียมกัน หนังสือพิมพบางฉบับ
รายงานวา ผูเขารวมประชุมจองหองพักโรงแรมไว 5,795 หอง แตบอกเลิก 1,087 หอง นอกจากนี้
ยังมีการยายโรงแรมเมื่อเดินทางมาถึง โดยผูสื่อขาวยายไปอยูโรงแรมราคาถูก สวนนายธนาคาร
ยายไปสูโรงแรมระดับซุปเปอรเดอลุกซ (The Nation, October 19,1991)
ธนาคารพาณิชยพยายามเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการประชุมระดับโลกครั้งนี้
อย า งเต็ ม ที่ หลายตอหลายธนาคารพยายามแยงชิงนายธนาคารตางชาติเพื่อใหมารับเลี้ยง
ธนาคารกรุงเทพตระเตรียมการจัดเลี้ยงนี้ถึง 2 ป ดังนั้น จึงปฏิเสธที่จะจัดเลี้ยงรวมในนามสมาคม
ธนาคารไทย นายธนาคารไทยยอมรับนโยบายการแขงขันเสรีในการแยงชิงลูกคามารับเลี้ยง
อันเปนเหตุใหสมาคมธนาคารไทยไมสามารถจัดงานเลี้ยงนายธนาคารตางชาติได นับเปนเรื่อง
เสียหนาอยางยิ่ง (ขาวพิเศษ ฉบับวันที่ 14-20 ตุลาคม 2534) ผมไมคอยประหลาดใจที่นาย
ธนาคารไทยวิ่งไลแจกอาหารใหเศรษฐีตางดาว แตไมเคยคิดไลแจกอาหารแกยาจกไทย
กลุมธุรกิจบานฉาง โดย NCC Management and Development Co. ซึ่งบริหาร
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ในชวงการประชุมนี้ คาดวาจะไดตอสัญญาการบริหารศูนยการ
ประชุมแหงนี้ตอไปอีก 5 ป เพราะผลการทํ างานเปนที่พอใจของทางราชการ หนังสือพิมพ
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2534 รายงานวา ในระหวางการประชุม ผูเขารวมประชุม
ดื่มกาแฟประมาณ 100,000 ถวย รับประทานฮอทดอก 100,000 ชิ้น และแซนดวิช 3,600 ชิ้น
ในแตละวันตองบริการเครื่องดื่มประเภทซอฟทดริง 12,000-15,000 ถวย และนํ้าแข็งวันละ 3,000
กิโลกรัม ในการนี้ตองใชรถสิบลอขนอาหารวันละ 12 เที่ยว ทางราชการอางวา มีผูเขารวมประชุม
14,414 คน โดยที่มีผูสื่อขาวมารายงานขาว 1,737 คน (The Nation, October 18,1991)
การประชุมประจํ าปของสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ปนี้ไดผลาญทรัพยากรของมนุษยโลกไปเปนจํานวนหานอยไม ความยิ่งใหญของงาน
การประชุมดังกลาวนี้ สวนหนึ่งก็สะทอนใหเห็นถึงอหังการของระบบทุนนิยมโลกซึ่งนับวามีแต
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จะมีมากขึ้น เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงวา จํ านวนประเทศสมาชิกขององคการระหวางประเทศ
ทั้งสองนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น การผลาญทรัพยากรของมนุษยโลกจากการจัดงานประชุมประจําป
ย อ มเพิ่ ม ขึ้ น เป น เงาตามตั ว ผมไม สู  เ ห็ น ด ว ยกั บ พฤติ ก รรมการผลาญทรั พ ยากรดั ง กล า วนี้
ผมมีความเห็นวา ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศในฐานะที่เปน "โลกบาล"
นาจะทํ าตัวใหเปนตัวอยาง ดวยการลดการลางผลาญทรัพยากรการจัดงานประชุมประจํ าป
ให มี ข นาดเล็ ก ลง และลดความโอฬารอลั ง การจากระดั บ ที่ เ ป น อยู  โดยที่ ใ นขณะเดี ย วกั น
ก็ ผัน ทรั พ ยากรที่ เคยใช อย า งฟุ ม เฟอยไปชว ยเหลือประชากรที่อดอยากหิวโหยในอัฟริกาและ
ส ว นอื่ น ๆของโลก น า จะเป น พฤติ กรรมอัน เปนแบบอยา งขององคกรที่อา งว า ยึดถือปรั ชญา
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทุกวันนี้ การประชุมประจํ าปของสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศกลายเปนเวทีสําหรับโฆษณายุทธศาสตรการพัฒนาแบบทุนนิยมที่เนนเปาหมาย
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ในการประชุม
ปนี้ไทยได กลายเปนตัวอยางของประเทศที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินยุทธศาสตรดังกลาว
นี้ โดยที่มิไดมีการเอยอางถึงภาวะทุกขเข็ญของราษฎรไทยจํานวนมาก และปญหานานัปการ
ที่เกิดจากการเลือกเสนทางการพัฒนานี้ ผมจึงอดรูสึกสยดสยองมิไดเมื่อเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอตัวที่จะถายทอด "ยุทธศาสตรการ
พัฒนาแบบสยาม" ใหแก ประเทศดอยพัฒนาในโลกที่สี่ (The Nation World Bank/IMF News,
October 17,1991) อยางไรก็ตาม การจัดการประชุม "เวทีชาวบาน" (People's Forum) ของ
องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ซึ่งมีขึ้นในชวงเวลาเดียวกับการประชุมประจําปของสภาผูวาการ
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศชวยใหเราเห็นภาพลักษณที่รอบดานมากขึ้นของ
"ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบสยาม"
ในขณะที่ใครตอใครพากันชื่นชมกับความสํ าเร็จในการจัดงานระดับโลกครั้งนี้
ผูคนจํานวนไมนอยไดประโยชนทั้งโดยตรงและโดยออม รวมทั้งตัวผมดวย ซึ่งไดหยุดงานโดยที่ยัง
ไดรับเงินเดือน แตยังมีผูคนอีกกลุมหนึ่งที่เปนผูรับภาระสังคมบางสวนในการจัดงานระดับโลก
ครั้ ง นี้ โดยที่ รัฐ บาลมิ ได คิดหาทางชดเชยให คนกลุมนี้ไดแก พอคาแมคาหาบเรแผงลอย
กรุงเทพมหานครไดหามมิใหมีหาบเรแผงลอยในบริเวณใกลเคียงกับศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์และบริเวณโรงแรมที่ผูเขาประชุมพักอาศัย ซึ่งครอบคลุมเขตคลองเตย บางรัก สีลม สาธร
และสุขุมวิทหนา โรงแรมแอมบาสซาเดอร (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 13-16 ตุลาคม 2534)
พอคาขายขนมครกรายหนึ่งโอดครวญวา ตนตองหยุดขายของเพื่อเห็นแกประเทศชาติ แตเมื่อตน
ตองอดตายแลว ประเทศชาติจะชวยอะไรไดบาง (The Nation, October 11,1991) นอกจากนี้
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กรุงเทพมหานครยังไดปดประตูระบายนํ้าคลองตันเพื่อปองกันนํ้าทวม ยังผลใหมิอาจสัญจรทาง
เรือในคลองแสนแสบได (มติชน ฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2534)
ตลอดระยะเวลาที่ มี การประชุมสภาผู ว าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิ น
ระหวางประเทศครั้งนี้ ผมคิดถึงคนอยู 2 คน คนแรกคือ นายประมวล สภาวสุ อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูตัดสินใจสรางศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ แทนที่จะใชโรงแรม
เซ็นทรัลพลาซาเปนที่ประชุม การตัดสินใจดังกลาวนี้นับเปนการกระทําที่กลาหาญชาญชัย ซึ่ง
พิสูจนแลววาเปนการตัดสินใจที่ถูกตอง นาเสียดายที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ใจไมกวาง
พอที่จะเชิญนายประมวลเขารวมงานดวย คนที่สองที่ผมคิดถึงก็คือ นายแฮรรี่ เดกซเตอร ไวท
(Harry Dexter White) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังอเมริกันในระหวางสงครามโลกครั้งที่
สอง ซึ่งเปนวิศวกรที่มีบทบาทสําคัญในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศยุคหลังสงคราม
โลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสถาปนาธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ทุกครั้งที่มีการกลาวถึงประวัติองคการระหวางประเทศทั้งสองนี้ ผมพยายามสดับตรับฟงวาจะมี
การเอยอางถึงนายไวทหรือไม ก็ไมปรากฏวามีการกลาวถึงแตประการใด นายไวทถึงแกกรรม
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2491 ในขณะที่กําลังถูกสอบสวนในขอหาเปนสายลับคอมมิวนิสตรัสเซีย

