คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534

งบประมาณแผนดินสําหรับการซื้ออาวุธ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คํ าของบประมาณแผนดินสํ าหรับการจัดซื้ออาวุธของผูนํ าฝายทหารกําลังเปน
หนามยอกอกรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ในขณะเดียวกัน ทาทีของรัฐบาลที่ไมนําพาตอคําขอ
ดังกลาวนี้ กอใหเกิดความไมพอใจแกผูนําฝายทหารบางคน
คณะกรรมการกลั่นกรองฝายเศรษฐกิจในการประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2534
มีมติใหเลื่อนการพิจารณาโครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอรชีนุก (Chinook) จํานวน 6 ลํา เพื่อใชใน
การปฏิบัติการดานการสงกําลังบํารุง การคนหา และการบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตองใชงบประมาณ
ประมาณ 5,600 ลานบาท หนังสือพิมพ The Nation ฉบับวันศุกรที่ 25 ตุลาคม 2534 รายงานวา
พลเอกสุนทร คงสมพงษ อดีตผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนผูผลักดันโครงการดังกลาวนี้ แตผูนํา
ของรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนบางคนมีความเห็นวา การบรรเทาสาธารณภัยเปนกิจการของ
ฝายพลเรือน การจัดซื้อเครื่องบินเพื่อการนี้จึงควรเปนหนาที่ของกรมการบินพาณิชย กระทรวง
คมนาคม มากกวาที่จะเปนหนาที่ของกองทัพ อยางไรก็ตาม ฝายทหารกํ าหนดหลักการวา
กองทัพอากาศจะเปนผูใชและดูแลรักษาเฮลิคอปเตอรที่จัดซื้อนี้ แตใหเปนหนาที่ของกรมการบิน
พาณิชยในการของบประมาณแผนดิน สําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงและการบํารุงรักษา คณะกรรมการ
กลั่นกรองฝายเศรษฐกิจมีความเห็นวา โครงการนี้ควรจะผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองฝายความมั่นคง หลังจากนั้น คณะกรรมการทั้งสองชุดจึงจะมาพิจารณารวมกัน
นายเสนาะ อูนากูล รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฝาย
เศรษฐกิจ ใหสัมภาษณหนังสือพิมพวา ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณามีอยู 2 ประเด็น ประเด็นแรก
เปนเรื่องภาระของงบประมาณแผนดิน และประเด็นที่สองเปนเรื่องความจํ าเปนในการจัดซื้อ
เพราะในปจจุบันหนวยราชการหลายตอหลายหนวยมีเฮลิคอปเตอรสํ าหรับใชในการบรรเทา
สาธารณภัย ไมวาจะเปนกองทัพเรือ กรมตํ ารวจ และกระทรวงมหาดไทย จึงนาจะมีการ
สํารวจวาไดมีการใชเฮลิคอปเตอรเหลานี้อยางเต็มที่แลวหรือไม กอนที่จะตัดสินใจจัดซื้อเพิ่มขึ้น
หนังสือพิมพ The Nation เกือบจะเปนหนังสือพิมพฉบับเดียวที่ "เกาะ" ติดขาว
การของบซื้ออาวุธของฝายทหาร The Nation ฉบับวันที่ 5 กันยายน 2534 รายงานการขอซื้อ
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เฮลิคอปเตอรชีนุกจํานวน 5 ลําจากบริษัท Boeing Helicopters โดยใชงบประมาณประมาณ
2,000 ลานบาท หากการรายงานขาวไมผิดพลาด นาสังเกตวามีความแตกตางในเรื่องจํานวน
เครื่องบินที่ขอซื้อและงบประมาณที่ตองใช ระหวางรายงานขาวฉบับวันที่ 5 กันยายน 2534 กับ
ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม ศกเดียวกัน กลาวคือ 5 ลําเทียบกับ 6 ลํา และ 2,000 ลานบาทเทียบกับ
5,600 ลานบาท หนังสือพิมพฉบับเดียวกันนี้รายงานวา เจาหนาที่กรมการบินพาณิชยบางคน
มีความเห็นวา เฮลิคอปเตอรชีนุกไมเหมาะที่จะใชในการบริการบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจาก
มีขนาดใหญเกินไป แตกองทัพอากาศยังคงยืนกรานที่จะเลือกซื้อเฮลิคอปเตอรชนิดนี้ นายนุกูล
ประจวบเหมาะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเคยมีปญหาขอขัดแยงกับผูนํา รสช.บางคน
ในการพิจารณาใหสัมปทานโทรศัพทแกกลุมเจริญโภคภัณฑ พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง
โดยมอบใหพลอากาศเอกสุเทพ เทพรักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมเปนผูดําเนินการ
เสนอโครงการนี้
กอนหนานี้ ฝายทหารพยายามของบประมาณดานการปองกันประเทศเพิ่มขึ้น
อีก 4,000 ลานบาทในปงบประมาณ 2535 ทั้งดวยการยื่นบันทึกขออยางเปนทางการ และการ
บอกกลาวกับนายอานันท ปนยารชุนดวยวาจา แตรัฐบาลก็มิไดจัดสรรให ทั้งนี้เนื่องจากระบวน
การจัดสรรงบประมาณประจําป 2535 ใกลจะเสร็จสิ้น โดยรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2535 เขาสูสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว หากรัฐบาลตองจัดสรร
งบประมาณดานการปองกันประเทศเพิ่มเติมอีก 4,000 ลานบาท ก็ตองตัดทอนงบประมาณ
ดานอื่นลง ซึ่งจะกระทบตอแผนการใชจายที่กําหนดไวแลว สวนการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
โดยไมตัดทอนงบประมาณดานอื่น ก็จะทํ าใหวงเงินงบประมาณสูงกวาวงเงินที่เสนอตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งเปนการละเมิดจารีตทางการคลังที่ยึดถือมาแตอดีต แมฐานะทางการคลัง
ของรัฐบาลจะมั่นคง โดยมีเงินคงคลังเหลือเกือบ 200,000 ลานบาท แตรัฐบาลยังไมประสงค
ที่จะนําเงินคงคลังออกมาใชโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เพราะมีตัวแปรที่มีผลกระทบตอฐานะ
เงินคงคลังในชวงป 2534-2535 ดังเชนภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
ทดแทนภาษีการคา การปรับโครงสรางภาษีเงินได และการลดอากรขาเขาสําหรับสินคาประเภท
ตางๆ แมวาการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะไมตามใจฝายทหาร จะทําใหผูนํา รสช.บางคนไมพอใจ
แตผูนํ าฝายทหารบางคน ดังเชนพลเอกวิมล วงศวานิช กลับแสดงความเห็นเขาขางรัฐบาล
อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2534 มีมติใหเพิ่มเบี้ยเลี้ยงแก
พลทหารจากวันละ 36 บาทเปนวันละ 45 บาท
ตลอดชวงเวลาสามเดือนเศษที่ผาน มีขาวคราวเกี่ยวกับการขอซื้ออาวุธของ
ฝายทหารเปนระยะๆ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2534 รายงานวา งบการ
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ซื้ออาวุธที่ฝายทหารตองการมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 50,000 ลานบาท แตเปนโครงการจัดซื้อที่
ครอบคลุมชวงเวลาหลายป โครงการที่สําคัญไดแก
(1) การจัดซื้อเครื่องบิน AMX Jet Fighters จํานวน 38 เครื่อง เพื่อนํามาใชงาน
แทนเครื่องบิน A-37 และ OV-10 โดยใชงบประมาณ 757.47 ลานเหรียญอเมริกัน หรือประมาณ
19,700 ลานบาท ซึ่งครอบคลุมการบริการและการฝกนักบิน AMX Jet Fighter ผลิตโดยบริษัท
Aermacchi and Aeritalia แหงประเทศอิตาลี รวมกับบริษัท Embraer แหงประเทศบราซิล เริ่ม
ผลิตตั้งแตป 2531 โดยที่ยังไมเคยขายใหประเทศอื่น นอกเหนือไปจากอิตาลีและบราซิล ไทย
จะเปนชาติแรกที่ไดซื้อเครื่องบินนี้ และกําหนดผอนชําระระหวางป 2535-2543 (The Nation,
September 4,1991)
(2) การติดตั้งระบบขีปนาวุธปองกันภัยทางอากาศ Crotale NG Short-range
Air Defence System จํานวน 20 ชุด ใชงบประมาณ 24,540 ลานบาท โดยผอนชําระระหวาง
ป 2535-2543 ขีปนาวุธ Crotale NG ผลิตโดยบริษัท Thomson-CSF แหงฝรั่งเศส โครงการนี้เคย
นําเขาสภากลาโหม ในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2534 โดย
ของบประมาณเพียง 12,250 ลานบาท สําหรับการผอนชําระระหวางป 2535-2540 แตพลเอก
ชาติชายขอใหจัดทําแผนการชําระหนี้ขึ้นใหม กระทรวงกลาโหมไดเสนอเรื่องตอรัฐบาลนายอานันท
ปนยารชุน โดยของบประมาณเพิ่มเปน 24,540 ลานบาท และขยายเวลาการชําระหนี้ไปจนถึงป
2543 (The Nation, September 3,1991)
(3) การขอซื้อเฮลิคอปเตอรชีนุกจากบริษัท Boeing Helicopters ซึ่งตาม
รายงานขาวเดิม ขอซื้อ 5 ลํา โดยใชงบประมาณ 2,000 ลานบาท (The Nation, September 5,
1991) แตตามรายงานขาวลาสุด ขอซื้อ 6 ลํา โดยใชงบประมาณ 5,600 ลานบาท (The Nation,
October 25,1991)
(4) กระทรวงกลาโหมอเมริกันไดแถลงเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 วา รัฐบาล
อเมริกันตกลงใจที่จะขายเครื่องบิน F16 ใหแกรัฐบาลไทยจํานวน 18 ลํา พรอมดวยอุปกรณ
สนับสนุน มูลคารวมทั้งสิ้น 547 ลานเหรียญอเมริกัน หรือประมาณ 13,675 ลานบาท ขณะนี้
กําลังรอการอนุมัติจากรัฐสภาอเมริกัน (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2534)
นอกจากนี้ ยังมีรายงานขาววา กรป. กลางของบประมาณสํ าหรับจัดซื้อ
เครื่องจักรเพื่อใชในการสรางถนน 4,600 ลานบาท โดยเปนงบผูกพัน 12 ป (แนวหนา ฉบับวันที่ 12
สิงหาคม 2534)
การเปดเกมรุกของฝายทหารในการของบประมาณสําหรับการจัดซื้ออาวุธและ
การขยายกิจการดานพลเรือน กอใหเกิดความกระอักกระอวนแกรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน
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หานอยไมดังเปนที่ทราบกันดีวา รัฐบาลชุดนี้เปนรัฐบาลเทคโนแครตที่ใหความสําคัญแกเปาหมาย
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยิ่งกวาเปาหมาย
อื่นใด รัฐบาลจึงตองการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดในการเพิ่มพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจมากกวา
ที่จะใชไปในโครงการที่ไมกอใหเกิดผลผลิต ในขณะที่สถานการณทางการเมืองระหวางประเทศ
ไดแปรเปลี่ยนไปในทางที่การเผชิญหนาลดนอยลง จนเปนที่เชื่อกันวาสงครามเย็นไดยุติลงแลว
แตผูนําฝายทหารยังคงยืนยันวา การสะสมอาวุธยังคงเปนเรื่องจําเปน
ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ การสะสมอาวุธของกองทัพไทยจะทบทวีในยุคที่สังคม
การเมืองไทยมีการปกครองระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย การกอหนี้ตางประเทศในยุครัฐบาล
นายธานินทร กรัยวิเชียร (2519-2520) เพื่อจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ นับเปนสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งที่กอใหเกิดวิกฤติการณหนี้ตางประเทศในชวงป 2528-2529 ประวัติศาสตรจะซํ้ารอย
อี ก หรือไม ขึ้ นอยูกับความสามารถของนายอานันท ปนยารชุน ในการใชเ ชิงทางการทูตอัน
แพรวพราวในการจูงใจผูนําฝายทหาร

