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เวียดนามกับการไลกวดเศรษฐกิจไทย (2)
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การฟนฟูสัมพันธไมตรีระหวางสหรัฐอเมริกากับเวียดนามมิไดเปนเพียงหัวเลี้ยว
หัวตอของอนาคตเวียดนามเทานั้น หากยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยดวย
สุนทรกถาของประธานาธิบดีบิล คลินตัน เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2538
ประกาศสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับเวียดนาม ทั้งนี้โดยอางเหตุผลวา เวียดนามไดให
ความรวมมืออยางดียิ่งในการคนหาทหารอเมริกันที่สาบสูญระหวางการทํ าสงครามอินโดจีน
(Missing in Action - MiA) การฟนฟูสัมพันธไมตรีจะมีผลในการดึงเวียดนามเขาสูชุมชนโลก
เพื่อการอยูรวมกันดวยศานติสุข ซึ่งยังประโยชนตอเสถียรภาพทางการเมืองระหวางประเทศ
ในอาเซีย นอกจากนี้ กอนที่การฟนฟูสัมพันธไมตรีจะเปนไปอยางเต็มรูป เวียดนามก็ตองปรับตัว
เขาสูระเบียบโลก มิจํ าเพาะแตการเดินแนวทางเศรษฐกิจเสรี หากยังรวมถึงการยอมรับสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิพื้นฐานของแรงงานอีกดวย ประธานาธิบดีคลินตันหวังเปนอยางยิ่งวา การฟนฟู
สัมพันธไมตรีจะเกื้อกูลใหประชาชนชาวเวียดนามมีเสรีภาพดุจเดียวกับที่เกิดขึ้นในอาณาจักร
โซเวียตและยุโรปตะวันออก
ดวยเหตุที่ประธานาธิบดีคลินตันมีชนักติดหลังในฐานที่หลบเลี่ยงการถูกเกณฑ
ทหารเพื่อรบในอินโดจีนเมื่อสามทศวรรษที่แลว การฟนฟูสัมพันธไมตรีกับเวียดนามจึงเปนไปดวย
ความระมัดระวังยิ่ง ความเชื่องชาในการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตเกิดจากอาการเกร็งของ
ประธานาธิบดีคลินตันนี้เอง
ความพายแพข องสหรั ฐอเมริกาในสงครามเวียดนามในฤดูใบไมผลิป 2518
จนถึงขั้นตองวิ่งหนีตูดชี้ออกจากประเทศนั้น ฝงรอยแคนในหัวใจของประชาชนชาวอเมริกันจํานวน
ไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวทหารที่ตายและสูญหายในสงครามครั้งนั้น แรงตอตาน
จากทหารผานศึก และครอบครัวทหารเหลานี้มีมากพอที่รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาตองใหความ
สําคัญ และนี่เองที่ทําใหการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตเปนไปดวยความยากลําบาก
แตเวียดนามก็มีสวนโดดเดี่ยวตนเอง การบุกยึดกัมพูชาดวยกํ าลังทหารในป
2521 ดวยเหตุที่เขมรแดงไมยอมสยบเปนบริวาร ทําใหสหรัฐอเมริการวมกับสาธารณรัฐประชาชน
จีนและกลุมประเทศอาเซียนโดดเดี่ยวเวียดนาม หากสหภาพโซเวียตสามารถธํารงฐานะผูอุปถัมภ
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ตอไปได เวียดนามอาจไมรูสึกถึงความโดดเดี่ยวนัก แตเปนเพราะสหภาพโซเวียตปรับตัวสูแนว
ทางเสรีนิยมดวยนโยบายกลาสนอสต (Glasnost) และเปเรสตรอยกา (Perestroika) ประกอบกับ
ความออนแอทางเศรษฐกิจทํ าใหสหภาพโซเวียตมิอาจเกื้อหนุนเวียดนามในทางเศรษฐกิจอยาง
เต็มที่ สถานการณที่แปรเปลี่ยนไปเหลานี้มีสวนบีบบังคับใหเวียดนามตองปรับตัวอยางสําคัญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปเศรษฐกิจหรือที่รูจักกันในนามนโยบาย `ดอยหมอย' (Doi Moi)
ซึ่งเริ่มปรับตัวสูแนวนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมนับแตป 2532 เปนตนมา
แตการฟนตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง เนื่องจากมิได
รับความชวยเหลือจากตางประเทศและมิไดมีการลงทุนจากตางประเทศอยางพอเพียง การณ
ทั้งหมดนี้ติดขัดดวยเหตุที่ยังไมมีการฟนฟูสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลอเมริกันชุดแลวชุดเลาไดใชประเด็นการฟนฟูความสัมพันธทางการทูต
เปนเครื่องมือในการกดดันใหเวียดนามเขาสู `ระเบียบโลก' ในป 2534 รัฐบาลยอรจ บุช กําหนด
เงื่อนไขใหเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา และใหประชาชนชาวกัมพูชามีเสรีภาพในการ
กําหนดทางเลือกของตนเอง อีกทั้งกําหนดวา เวียดนามจักตองใหความรวมมือในการคนหาทหาร
อเมริกันที่สูญหายในสงครามดวย จึงจะพิจารณาสถาปนาความสัมพันธทางการทูต เวียดนาม
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งสองนี้อยางดียิ่ง บัดนี้ ไมเพียงแตจะไมมีกองกําลังเวียดนามในกัมพูชา
เทานั้น หากทวาประชาชนชาวกัมพูชายังสามารถปกครองตนเองอีกดวย สวนในประเด็นการ
ค น หาทหารอเมริ กัน นั้ น เล า ผู  นํ ารัฐ บาลอเมริกัน ตา งก็ตระหนัก ถึ ง ความร ว มมือที่ไดรับ จาก
เวียดนาม
ในเดือนกุมภาพันธ 2537 รัฐบาลคลินตันยกเลิกประกาศหามชาวอเมริกัน
คาขายกับเวียดนาม มาตรการดังกลาวนี้มีมาแตป 2507 เมื่อสงครามเวียดนามทวีความรุนแรง
ความสัมพันธ ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสองหยุดชะงักไปถึงสามทศวรรษ
ด ว ยเหตุ ที่เ วี ย ดนามเป น ตลาดที่ มี ช  อ งโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจไดอีกมาก กลุมพอคานายทุนอเมริกันจึงพยายามกดดันใหรัฐบาลอเมริกันคืนดีกับ
เวียดนาม หอการคาอเมริกันในประเทศไทยยื่นขอเรียกรองนี้ตอรัฐบาลอเมริกันตั้งแตป 2531
ตอมาในเดือนมกราคม 2537 กลุมธุรกิจอเมริกันหลายกลุมรวมกันจัดตั้ง Coalition of U.S.Vietnam Trade เพื่อล็ อบบี้ให รัฐบาลคลิน ตัน ฟ น ฟู ค วามสัมพันธทางการทูตกับเวียดนาม
สื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกาก็มีสวนรวมสรางกระแสดังกลาวนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพ
The New York Times และ The Washington Post รวมตลอดจนสื่อมวลชนที่มีแนวความคิดเสรี
นิยมอื่น ๆ
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บรรยากาศทางการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาเกือ้ กูลตอการฟนฟูความสัมพันธ
ทางการทูตกับเวียดนาม แมจะมีการตอตานจากกลุมอนุรักษนิยม แตรัฐบาลคลินตันก็ไดรับการ
หนุนชวยจากทหารผานศึกที่มีความเห็นวา ความขัดแยงระหวางสหรัฐอเมริกากับเวียดนาม
น า จะยุ ติ ล งได แ ล ว นายทหารผ า นศึ ก ษาเวี ย ดนามอย า งน อ ย 2 นายที่ มี ส  ว นหนุ น ช ว ย
ประธานาธิบดี คลินตันในเรื่องนี้ คนหนึ่งไดแก นายพลจอหน เวสซีย (John Vessey) อีกคนหนึ่ง
ไดแก นายจอหน แมกแคน (John McCain) วุฒิสมาชิกแหงมลรัฐอริโซนา สังกัดพรรครีปบลิกัน
สถานการณทางการเมืองระหวางประเทศมีสวนเรงเราการฟนฟูสัมพันธไมตรี
ระหวางประเทศทั้งสองดวย อาเซียนเตรียมรับเวียดนามเขาเปนภาคีในชวงปลายเดือนกรกฎาคม
2538 ซึ่งจะตามมาดวยการเปนสมาชิกเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เมื่อสหรัฐอเมริกา
ไม ส ามารถโดดเดี่ ย วเวี ย ดนามดั ง นโยบายที่ เ ปน มา การฟ นฟู สั ม พั นธไมตรี จึ ง เปน ทางออก
ที่เหมาะสม เพราะจะชวยเกื้อกูลใหกลุมพอคานายทุนอเมริกันเขาไปแสวงหาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจในดินแดนที่มีประชากรกวา 70 ลานคน ซึ่งมากเปนอันดับที่ 13 ของโลกอีกดวย แมวา
ประธานาธิ บ ดี ค ลิ น ตั น จะระมั ด ระวั ง ไม ก ล า วถึ ง ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ จากการฟ  น ฟู
สัมพันธไมตรีก็ตาม
สัมพันธภาพที่เสื่อมทรามลงระหวางสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ก็เปนปจจัยสํ าคัญอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลในการเรงเราการฟนฟูความสัมพันธทางการทูตระหวาง
สหรัฐอเมริกากับเวียดนาม ดังที่นายเฮนรี่ คิสซิงเจอร (Henry Kissinger) ผูทรงอิทธิพลในดาน
การตางประเทศของรัฐบาลอเมริกันหลายยุคสมัย เคยกลาวไววา หากจะทําศึกกับเวียดนาม
ก็ตองจับมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน แตถาตองทําศึกกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ควรจะ
จับมือกับเวียดนาม ดูเหมือนวา รัฐบาลคลินตันจะปฏิบัติตามคําแนะนํานี้อยางดียิ่ง
เวียดนามหวังเปนอยางยิ่งวา การฟนฟูสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาจะเกื้อกูล
ใหเ วี ย ดนามก า วสู  ยุ ค แห ง ความรุ  ง โรจน ท างเศรษฐกิ จ อย า งน อ ยที่ สุ ด ความช ว ยเหลือ จาก
ตางประเทศจะมีมากขึ้น การกูเงินจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ สะดวกขึ้น และทายที่สุด การลงทุนจากตางประเทศจะเพิ่มพูนขึ้น
ผูนําเวียดนามหวังเปนอยางยิ่งวา เวียดนามจะไลกวดสังคมเศรษฐกิจไทยไดทัน
แมความหวังนั้นแลดูหางไกล แตก็มีเหตุผลนาเชื่อวา ระยะหางระหวางสังคมเศรษฐกิจประเทศ
ทั้ ง สองนี้ จ ะลดลง หากการลงทุ น จากต า งประเทศมีปริม าณมากพอ ไม เ พี ยงแตเศรษฐกิจ
เวียดนามจะทะยานขึ้นเทานั้น หากทวาเวียดนามยังไดประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยี
ระหวางประเทศดวย การลงทุนจากตางประเทศมิไดนํ ามาซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต
สมัยใหมเทานั้น แตยังนํ ามาซึ่งเทคโนโลยีที่ฝงอยูในตัวเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตนั้นดวย
(embodied technology)
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เวียดนามมีแรงงานราคาถูก จึงมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative
advantage) ในการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน (labour-intensive production) ในขณะที่แรงงาน
ราคาถูกกําลังหมดไปจากสังคมเศรษฐกิจไทย ภาคเศรษฐกิจที่ใชแรงงานเขมขน โดยเฉพาะภาค
เศรษฐกิจขาว และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ดังเชนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะเปนภาค
เศรษฐกิจที่เวียดนามสามารถไลกวดสังคมเศรษฐกิจไทย ยิ่งเมื่อมีการลงทุนใหม ซึ่งนํามาซึ่ง
โรงงานและเครื่องจักรที่ทันสมัยดวยแลว ก็ยิ่งเปนการเพิ่มความเร็วในการวิ่งไลกวดดวย ในที่สุด
แลว สังคมเศรษฐกิจไทยจะไมสามารถธํารงโครงสรางการผลิตที่ใชแรงงานเขมขนตอไปได
กระนั้นก็ตาม กอนที่เวียดนามจะเรงความเร็วในการวิ่งไลกวดสังคมเศรษฐกิจ
ไทยได ก็ ต อ งฟ ตรา งกายใหแข็ งแรงสมบูรณ การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
(infrastructure) เปนเรื่องเรงดวน ไมวาจะเปนการประปา การไฟฟา ระบบโทรคมนาคม ถนน
และทางหลวง ระบบการขนสงทั้งทางบก เรือ และอากาศ การเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญ
ไมยิ่งหยอนกวา ก็คือ การตรากฎหมายเศรษฐกิจสมัยใหม การปรับปรุงระเบียบการบริหารรัฐกิจ
ที่ลาหลัง และการปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวง หากยังไมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้
ยอมยากที่จะไดเห็นกองทัพนักลงทุนจากตางประเทศ
ก อ นที่ กองทัพนักลงทุนจะตบเทาเขาสูเ วี ย ดนาม เวียดนามจักตองสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาชนิดเต็มรูป อุปสรรคในเรื่องนี้ยังไมหมดไป ในเมื่อผูนํา
พรรครีปบลิกันขัดขวางการสถาปนาความสัมพันธดังกลาวนี้ แตอุปสรรคที่สํ าคัญยิ่งกวาอยูที่
รัฐบาลเวียดนามเอง ความสัมพันธชนิดเต็มรูปจะยังมีไมได ตราบใดที่ยังคงมีการลิดรอนสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิพื้นฐานของแรงงานในเวียดนาม และตราบเทาที่เวียดนามยังมิไดปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอยางเต็มที่ ปมเงื่อนสําคัญที่จะทําใหเวียดนามสามารถโลดแลนในสังคม
โลกตอไปได อยูที่การไดรับการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-favoured
Nation) จากนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศมหาอํานาจ และการเขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลก (WTO) มิฉะนั้นสินคาเวียดนามจะมิไดรับการปฏิบัติเสมอดวยสินคาชาติ
อื่นๆในสังคมโลก แตเวียดนามจะไดรับ MFN และเปนสมาชิก WTO ไดก็ตอเมื่อเวียดนามปรับ
ทิศทางเศรษฐกิจสูแนวทางเสรีนิยม ทั้งในดานการผลิต การคา และการเงินระหวางประเทศ
บัดนี้ เวียดนามอยู ณ จุดปลอยตัวในลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ กวาจะ
เริ่มวิ่งไดคงตองกินเวลาอีกหลายป การกลาวถึงการเรงความเร็วในการวิ่ง ยังเปนเรื่องหางไกลนัก

หมายเหตุ บทความตอนที่หนึ่งของบทความชื่อเดียวกันนี้ ตีพิมพในผู จัดการรายวัน ฉบับวัน
ศุกรที่ 2 สิงหาคม 2534

