คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 24 มกราคม 2535

มหาอํานาจนอยในแหลมทอง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2535 มีมติอนุมัติเงินกูจํานวน
150 ลานบาทแกเวียดนามเพื่อใชจายซื้อสินคาจากประเทศไทย เงินกูดังกลาวนี้มีกําหนดการ
ชําระคืน 10 ป ระยะปลอดหนี้ (grace period) 5 ป อัตราดอกเบี้ย 3% รัฐบาลจะเริ่มใหเงินกู
แกเวียดนามในปงบประมาณ 2535 นี้ โดยจัดสรรผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (Bangkok Post ,
January 15,1991)
รายงานขาวมิไดใหรายละเอียดวา รัฐบาลเวียดนามสามารถใชเงินกูจํานวนนี้ได
โดยเสรีเพียงใด ขอผูกพันของเงินกู (loan tying) ตามที่ปรากฏในรายงานขาวก็คือ รัฐบาล
เวียดนามจักตองซื้อสินคาจากประเทศไทย จะซื้อจากประเทศอื่นหาไดไม แมวาสินคาของประเทศ
อื่นจะมีราคาถูกกวา และ/หรือคุณภาพดีกวาก็ตาม กอนหนานี้หนังสือพิมพ The Nation (January
11,1991) รายงานขาวทํานองวา รัฐบาลเวียดนามจักตองซื้อสินคาผานองคการคลังสินคา แตก็
ไมมีรายงานขาววา มีการบังคับใหขนสงสินคาโดย ร.ส.พ. บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด หรือ
บริษัทการบินไทย จํากัดหรือไม
เงินกูจํานวน 150 ลานบาทที่รัฐบาลไทยใหแกรัฐบาลเวียดนาม ซึ่งมีลักษณะ
เปนสินเชื่อของผูขาย (supplier's credit) ในครั้งนี้ นับเปนของขวัญที่รัฐบาลไทยใหแกรัฐบาล
เวียดนามในโอกาสที่นายอานันท ปนยารชุนเยือนเวียดนาม กอนหนานี้รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์
ชมะนันทน ไดเคยอนุมัติเงินกูลักษณะเดียวกันนี้จํานวน 100 ลานบาทแกเวียดนามในป 2521
แตเมื่อเวียดนามใชกําลังทหารยึดครองกัมพูชาในป 2522 และละเมิดอธิปไตยของไทยดวยการ
สงทหารบุกรุกเขามาปราบปรามเขมรแดงในดินแดนไทย จนเกิดยุทธการบานโนนหมากมุนใน
เดือนมิถุนายน 2523 รัฐบาลไทยก็ระงับการใหเงินกูจํานวนดังกลาวนี้เสีย
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน เชื่อมั่นวา สังคมเศรษฐกิจไทยมั่นคงและมั่งคั่ง
พอที่จะใหความชวยเหลือแกเวียดนาม ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ ไมเพียงแต
จะเป น มรรควิ ธี ใ นการเจริ ญ สั ม พั นธไมตรีเ ท า นั้น หากทว า ยัง ชว ยเพิ่ม พูน ความรว มมือทาง
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เศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสองอีกดวย เวียดนามกําลังอยูในชวงแหงการปรับยุทธศาสตรทาง
การเมืองระหวางประเทศ การลมสลายของสหภาพโซเวียตทํ าใหเวียดนามตองสูญเสียแหลง
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ความลาหลังทางเศรษฐกิจทําใหเวียดนามตองปรับเปลี่ยน
นโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางการใชกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
แตค วามลา หลัง ทางเศรษฐกิจจะไมบรรเทาเบาบางลง หากเวียดนามยังคงตองใชจายดาน
การทหารจํานวนมาก ดวยเหตุนี้เอง เวียดนามจึงตองปรับนโยบายตางประเทศ โดยหันเหจาก
แนวทาง "เหยี่ยว" ไปสูแนวทาง "พิราบ" ดวยการฟนสัมพันธไมตรีทั้งกับไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยที่ในขณะเดียวกันก็ตองถอนตัวจากกัมพูชาดวย ความพยายามในการลดความ
ขัดแยงกับประเทศเพื่อนบาน ดํ าเนินควบคูกับการฟนฟูความสัมพันธกับประเทศมหาอํ านาจ
ทุนนิยม โดยเฉพาะอยางยิ่ง สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน การคืนดีกับสหรัฐอเมริกานับเปนปมเงื่อน
สําคัญที่จะเกื้อกูลใหเวียดนามฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศได หากเวียดนามไมสามารถคืนดีกับ
สหรัฐอเมริกาได เวียดนามก็จะมิไดเงินชวยเหลือจากบรรดาประเทศมหาอํานาจทุนนิยมที่เกรงอก
เกรงใจสหรัฐฯ อีกทั้งจะไมสามารถขอเงินกูจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เนื่องจากไมสามารถสมัครเปนภาคีสมาชิกขององคกรทั้งสองที่ทํ าหนาที่เปนโลกบาลนี้ได การ
ขาดแคลนเงินทุนทําใหเวียดนามไมสามารถจัดระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ (infrastructure) อันจําเปนสําหรับการรองรับการลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งมีผลกระทบ
ตอการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามอีกทอดหนึ่ง เงินกูที่เวียดนามไดรับจากไทย
ในครั้งนี้จึงเปนประโยชน เมื่อคํานึงถึง ขอเท็จจริงที่วา เวียดนามมีปญหาการขาดแคลนเงินตรา
ตางประเทศในปจจุบัน
กอนที่รัฐบาลไทยจะจัดสรรเงินใหกูแกเวียดนามในครั้งนี้ รัฐบาลไทยไดใหความ
ชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานในอินโดจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งลาวและกัมพูชาอยูแลว ในป 2535
นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดวางแผนที่จะใหความชวยเหลือทางดานการเกษตรแกประเทศ
เพื่อนบานในอินโดจีนและพมา ความชวยเหลือที่ใหแกประเทศเพื่อนบานในอินโดจีนเนนหนัก
ทางดานการฝกอบรมบุคลากร ตลอดจนการศึกษาความเปนไปไดที่จะจัดตั้งวิสาหกิจรวมทุน
(joint venture) ในอุตสาหกรรมการเกษตร ในกรณีของพมา ความชวยเหลือจะเนนไปในดานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืชผลบางชนิด และการปรับปรุงการผลิตทางดานการปศุสัตว
โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวปกและโคนม
ผมติดตามขาวรัฐบาลไทยใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานดวยความ
รูสึกปลื้มปติจนนํ้าตารวง บัดนี้ สยามประเทศกําลังดําเนินอยูบนเสนทางการเปนมหาอํานาจนอย
ในแหลมทอง ในประวัติศาสตรอาเซียตะวันออกเฉียงใต แมไทยจะเคยยึดครองลาว กัมพูชา และ
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ดินแดนบางสวนของเวียดนามเปนประเทศราช แตไทยไมเคยยึดครองพมาได ตรงกันขามกลับ
ตองเสียกรุงศรีอยุธยาถึงสองครั้งสองครา บัดนี้ทั้งลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา ตางสยบตอ
ความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจของไทย และยอมรับความชวยเหลือจากประเทศไทย ไมมียุคสมัยใด
ที่ไทยปรากฏโฉมเปนมหาอํ านาจในแหลมทองอยางชัดเจนเทายุคนี้ แตผมก็อดคลางแคลงใจ
มิไดวา ความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจของไทยในแหลมทองไดมาดวยตนทุนมากนอยเพียงใด และ
ใครเปนผูรับภาระตนทุนดังกลาวนี้
ในอดีตที่เปนมา ชนชั้นปกครองไทยไมเคยคิดที่จะคบกับประเทศเพื่อนบานอยาง
เสมอภาค รัฐบาลไทยชุดแลวชุดเลาไดยอมตนเปนเบี้ยหมากรุกของประเทศมหาอํานาจในการยํ่ายี
บีฑาเพื่อนบานในอินโดจีน เรายอมใหสหรัฐอเมริกาเขามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยเพื่อทํ า
สงครามอินโดจีน ตลอดยุครัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และเราเลือกที่จะสนับสนุนฝาย
เขมรแดงตลอดยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน และรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท
ทั้งหมดนี้เพื่อหวังประโยชนในดานความชวยเหลือทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหารจากประเทศ
มหาอํานาจ โดยที่ผูนําฝายทหารและนายทุนอุตสาหกรรมเพียงกระหยิบมือเดียวที่ไดประโยชน
โดยตรงจากความชวยเหลือดังกลาวนี้ เราเลือกที่จะคบประเทศมหาอํานาจเพื่อขมเหงเพื่อนบาน
ก็เพราะเราไดประโยชนจากประเทศมหาอํานาจ ผลพวงของการที่เรามิไดคบประเทศเพื่อนบาน
อยางเสมอภาคนี้เอง ไมเพียงแตจะทําใหเราดูถูกเหยียดหยามเพื่อนบานเทานั้น หากทวายังทําให
เราละเลยไมศึกษาและเขาใจเพื่อนบานของเราอีกดวย
เมื่อรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุนหะวัณ ปรับนโยบายเกี่ยวกับอินโดจีน โดยมุงที่จะ
"แปรสนามรบใหเปนสนามการคา" นั้น การปรับนโยบายดังกลาวอยูบนพื้นฐานของความตองการ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
เปนสําคัญ ความชวยเหลือที่ไทยใหแกประเทศเพื่อนบานมิไดเกิดจากเหตุผลทางดานมนุษยธรรม
หากแตเกิดจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดวา เงินกูที่รัฐบาลไทยใหแกเวียดนามในครั้งนี้
เปนเงินกูที่มีขอผูกพันวา เวียดนามจะตองนํ าเงินกูกลับมาซื้อสินคาไทย ซึ่งทํ าใหประโยชน
ที่เวียดนามไดรับจากเงินกูมีนอยกวาที่ควรจะเปนประเทศโลกที่สามเคยเรียกรองซํ้าแลวซํ้าเลา
มิใหประเทศมหาอํ านาจกํ าหนดเงื่อนไขขอผูกพันการใหเงินกู แตก็ไมเปนผล รัฐบาลไทยได
เจริญรอยตามประเทศมหาอํานาจในเรื่องนี้ทุกยางกาว
แม ว  า ประเทศเพื่ อ นบ า นจะได ประโยชนจ ากความชว ยเหลื อของรั ฐ บาลไทย
อยูบาง แตฝายไทยก็เล็งการณไกลที่จะหาประโยชนจากนโยบายการใหความชวยเหลือประเทศ
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เพื่อนบานอยูดวย กลุมผลประโยชนในประเทศไทยที่จะไดรับประโยชนจากนโยบายดังกลาวนี้
โดยตรงมีอยูเพียง 3 กลุมคือ
กลุมที่หนึ่ง ไดแก กลุมพอคาสงออกและกลุมนายทุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
การสงออก การฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะเปนอินโดจีนหรือพมา ยอม
ทําใหตลาดสินคาออกของไทยขยายกวางขึ้น ซึ่งประจวบเหมาะกับเวลาที่ประเทศมหาอํานาจ
กําลังทวีความเขมขนในการกีดกันการคาระหวางประเทศ
กลุมที่สอง ไดแก กลุมธุรกิจขนาดใหญที่เปนบรรษัทระหวางประเทศ (Third
World Multinationals) ซึ่งแสวงหาชองโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ แนวนโยบายที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดที่จะใหความชวยเหลือแกพมาและอินโดจีน ดูเหมือนจะสอด
คลองกับผลประโยชนของกลุมเจริญโภคภัณฑและกลุมธุรกิจการเกษตรอื่นๆเปนอยางดี เพราะมุง
เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งนายทุนไทยเองก็หวังที่จะเขาไปกอบโกยหาประโยชน
จากทรัพยากรปาไมและทรัพยากรประมงดวย
กลุมที่สาม ไดแก กรมวิเทศสหการ สํานักนายกรัฐมนตรี การที่สังคมเศรษฐกิจ
ไทยกํ าลังกาวพนจากกลุมประเทศดอยพัฒนาไปเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม ทํ าใหความ
ชวยเหลือที่ไทยเคยไดรับจากประเทศมหาอํ านาจและองคการระหวางประเทศลดนอยถอยลง
ตามลําดับ และจะหมดไปในที่สุด หากการณเปนเชนนั้น กรมวิเทศสหการก็จะหมดสิ้นภารกิจ
ทางประวัติศาสตร และอาจตองยุบหนวยงาน หรือมิฉะนั้นก็ตองปรับบทบาทหนาที่ การที่รัฐบาล
ไทยเริ่มจัดสรรเงินชวยเหลือใหแกประเทศเพื่อนบานและประเทศยากจนอื่นๆ ทํ าใหกรมวิเทศ
สหการปรับเปลี่ยนจากองคกรที่บริหารการรับเงินชวยเหลือมาเปนองคกรที่บริหารการใหความ
ชวยเหลือ
ในปงบประมาณ 2534 งบประมาณเงินชวยเหลือที่รัฐบาลไทยใหแกตางประเทศ
มีเพียง 37,457,400 บาท คิดเปนรอยละ 15.9 ของประมาณทั้งหมดของกรมวิเทศสหการ รัฐบาล
นายอานันท ปนยารชุน ไดเพิ่มวงเงินชวยเหลือตางประเทศในปงบประมาณ 2535 เปน
219,620,300 บาท คิดเปนรอยละ 51.1 ของงบประมาณทั้งหมดของกรมวิเทศสหการ
ผมรับทราบขาวรัฐบาลไทยใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานดวยความ
รูสึกปลื้มปติจนนํ้าตารวง เพราะดวยนโยบายดังกลาวนี้ เพื่อนของผมหลายตอหลายคนที่กรม
วิเทศสหการจะยังคงมีงานทําตอไป ผมดีใจจนนํ้าตารวงเมื่อคิดถึงวา ประชาชนในลาว กัมพูชา
เวียดนาม และพมา คงไดประโยชนจากเงินชวยเหลือของรัฐบาลไทยไมมากก็นอย แตนํ้าตาของ
ผมยิ่งรวงมากขึ้น เมื่อผมเดินผานถนน 16 สิงหาคมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในบางคํ่าคืน
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ตัดผานทาชางวังหนา เพื่อสงตนฉบับใหหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ที่ถนนโรงไหม ผมเห็น
ผูคนเปนจํานวนมากนอนเรียงรายริมถนนและใตสะพานพระปนเกลา ราษฎรไทยเหลานี้มีความ
อดทนตอความยากจนอยางดีเยี่ยม โดยที่มิไดปริปากขอความชวยเหลือจากรัฐบาลไทยแมแตนอย
ผมไดแตภาวนาวา เงินกูที่รัฐบาลไทยใหแกเวียดนามในปนี้จะชวยฟนฟูเศรษฐกิจเวียดนาม
จนมีฐานะมั่นคง บางทีแลวรัฐบาลเวียดนามในอนาคตอาจใจดีใหความชวยเหลือแกราษฎรไทย
ผูยากจนซึ่งตองอาศัยบาทวิถีเปนที่หลับนอน เพื่อเปนการตอบแทนที่ครั้งหนึ่งรัฐบาลไทยเคยให
ความชวยเหลือเวียดนาม
นโยบายการใหความชวยเหลือตางประเทศทํ าใหราษฎรไทยสูญเสียโอกาสที่
จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลไทย ในขณะที่กลุมพอคานายทุนเปนผูไดรับประโยชนโดยตรง
จากนโยบายดังกลาวนี้

