
การถอนทัพอเมริกันกับเศรษฐกิจไทย

นับตั้งแตมีการทําขอตกลงหยุดยิงในเวียดนาม ปญหาฐานทัพอเมริกันในประเทศไทย
ดูจะเปนที่กลาวขวัญกันอยูเนืองๆ ไมจําเพาะแตภายในประเทศ หากทวากลายเปนขออภิปรายถกเถียง
กันระหวางประเทศ อยางนอยที่สุด นายกรัฐมนตรีของประเทศในภาคพื้นแปซิฟคสองประเทศแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางเปดเผย และอยางนอยที่สุด ความสําคัญของปญหานี้มีมากพอที่จะทําให
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร ‘พลาน’ เดินทางรอบโลกเพื่อเผยแพรทัศนคติแหงตน ถาหากสหรัฐฯถอน
ฐานทัพออกจากประเทศไทย ไทยจะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางไรบาง

ส่ิงที่ประจักษแจงก็คือ หากสหรัฐฯถอนฐานทัพออกจากประเทศไทย รายจายดาน
การกลาโหมของสหรัฐฯ (Defense Expenditure)  ที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามเวียดนามในประเทศไทยจะ
ตองลดต่ําลงโดยมิพักตองสงสัย ในระหวางป 2507-2508 รายจายดังกลาวนี้ตกปละ 30-35 ลาน
ดอลลารอเมริกัน แตนับตั้งแตป 2509 เปนตนมา เมื่อสหรัฐฯโหมการรุกรานเวียดนามเหนือ รายจาย
ดานการกลาโหมของสหรัฐฯ ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นอยางฮวบฮาบ ในป 2509 รายจายดังกลาวเพิ่มเปน 
157 ลานดอลลารอเมริกันเศษ และเพิ่มเปน 318 ลานดอลลารอเมริกันในป 2511 รายจายดังกลาวนี้
ประกอบดวยรายการสําคัญ 3 รายการ คือ
 (1) รายจายเกี่ยวกับการทหารอเมริกันในเมืองไทยอันสืบเนื่องจากการที่สหรัฐฯตั้ง
ฐานทัพในประเทศไทย

(2) รายจายในการพักผอนหยอนใจของทหารอเมริกันในเมืองไทย (Rest and 
Recreation Expenditure)

(3)  รายจายของหนวยงาน USOM ในการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกทางดาน 
ยุทธศาสตรและการตอตานการคุกคามภายใน

เมื่อพิจารณารายละเอียดของรายจายสามรายการขางตนนี้ เราจะเห็นไดวา เมื่อมีการ
ตกลงหยุดยิงในเวียดนามเชนนี้ ถึงสหรัฐฯจะยังไมถอนฐานทัพออกจากประเทศไทย รายจายในการ
พักผอนหยอนใจของทหารอเมริกันในเมืองไทย (R & R) ก็ยอมลดลงแนนอน รายจายดาน R & R มี
ประมาณ 2 ลานดอลลารอเมริกันในป 2508 เพิ่มขึ้นเปน 11 ลานดอลลารอเมริกันในป 2509 และเปน 
24 ลานดอลลารอเมริกันในป 2512 สวนรายจายในรายการแรก คือ รายจายดานการทหารอเมริกันใน
เมืองไทยนั้น นับตั้งแตป 2509 เปนตนมา คิดเปนอัตราสวนประมาณ 70-80% ของรายจายดานการ
กลาโหมของสหรัฐฯในเมืองไทย รายจายในรายการนี้ครอบคลุมการกอสรางฐานทัพและอาวุธ 
ยุทธภัณฑตางๆ การตกลงหยุดยิงในเวียดนามไมแนวาจะมีผลใหรายจายรายการนี้ลดลง เพราะถาหาก
สหรัฐฯ คิดจะยึดเมืองไทยเปนแนวตานทานแนวที่สอง รายจายรายการนี้อาจกลับเพิ่มสูงขึ้น แตถาหาก
ไทยตัดสินใจใหสหรัฐฯ ถอนฐานทัพออกไป ก็ไมตองสงสัยเลยวา รายจายรายการนี้จะไมลดลงอยาง
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ฮวบฮาบ สวนรายจายในรายการที่สาม คือ รายจายของหนวยงาน USOM นั้น ยากแกการคาดการณ
อยางยิ่ง เพราะขึ้นอยูกับทีทาและนโยบายการตางประเทศของรัฐบาลไทย การหยุดยิงในเวียดนามอาจ
มีผลใหรายจายรายการนี้เพิ่มขึ้น ลดลง หรือคงเดิมไดเทาๆ กัน หรือแมแตการถอนฐานทัพอเมริกัน
ออกจากเมืองไทยก็ไมแนวาจะทําใหรายจายรายการนี้ลดลงเสมอไป หากสหรัฐฯ ยังเชื่อวา ไทยมิได 
ตีตัวออกหาง และทายที่สุด หากแมวาไทยประกาศนโยบายเปนกลางทางการเมืองระหวางประเทศ 
สหรัฐฯ อาจไมลดรายจายรายการนี้ก็ได หากสหรัฐฯ เชื่อวาไทยยึดถือนโยบายเปนกลางแบบเอียงขวา 
อยางไรก็ตาม เราอาจกลาวสรุปในชั้นนี้ไดวา การถอนฐานทัพอเมริกันออกจากประเทศไทยจะมีผลทํา
ใหรายจายดานการกลาโหมของสหรัฐฯ ในประเทศไทยลดต่ําลง และอาจมีผลกระทบตอดุลการชําระ
เงินระหวางประเทศและเงินสํารองระหวางประเทศของเราไมมากก็นอย

ตามรายงานของธนาคารพัฒนาอาเซีย (Asian Development Bank) ในระหวางป 
2507-2511 มูลคาสินคาออกของไทยเพิ่มขึ้นอันเปนผลจากสงครามเวียดนามถึง 35 ลานดอลลาร
อเมริกัน ในจํานวนนี้สงครามเวียดนามมีผลทําใหไทยสงสินคาออกไปยังสหรัฐฯไดเพิ่มขึ้น 18 ลาน
ดอลลารอเมริกัน ญ่ีปุน 1 ลานดอลลารอเมริกัน ไตหวัน 4 ลานดอลลารอเมริกัน และเวียดนามใต 12 
ลานดอลลารอเมริกัน มูลคาสินคาออกสวนที่เพิ่มขึ้น 35 ลานดอลลารอเมริกันนี้เปนสวนที่เพิ่มขึ้นมาก
กวากรณีปกติกอนที่จะเกิดการรบขนานใหญในเวียดนาม ตามรายงานฉบับเดียวกันนี้ การหยุดยิงใน 
เวียดนาม แมจะมีผลทําใหมูลคาสินคาออกของไทยสวนนี้ลดลง แตจะไมลดลงถึง 35 ลานดอลลาร
อเมริกัน รายการที่จะไดรับความกระทบกระเทือนจะมีเฉพาะแตสินคาออกที่สงไปเวียดนามใต 12 
ลานดอลลารอเมริกันเทานั้น อยางไรก็ตาม ตามความเห็นของผูเขียน การหยุดยิงในเวียดนาม อาจจะ 
ไมทําใหสินคาออกที่ไทยสงไปเวียดนามมีมูลคาลดนอยลง ทั้งนี้ก็เพราะหากมีการบูรณะประเทศใน
อินโดจีนที่ประสบภัยพิบัติจากสงครามเวียดนาม ไทยอาจจะสงวัสดุปจจัยสําคัญๆไปขายไดมากขึ้น 
และถาหากไทยยังคงยินยอมใหสหรัฐฯตั้งฐานทัพในประเทศตอไป ฐานทัพอเมริกันเหลานี้จะเปน
เครื่องมือที่รัฐบาลไทยใชตอรองกับสหรัฐฯได แตถาหากไทยหันไปยึดถือนโยบายเปนกลางและให
สหรัฐฯ ถอนทัพออกจากประเทศ  ไทยอาจจะขายสินคาและบริการแกสหรัฐฯและไตหวันไดนอยลง 
ทั้งไทยอาจจะสงขาวไปขายแกเวียดนามใตไดนอยลงกวาที่ควร เพราะสหรัฐฯอาจอาศัย รัฐบัญญัติ 480 
(Public Law 480) สงขาวไปชวยเหลือเวียดนามแทนที่จะใหซ้ือจากไทย อยางไรก็ตาม ผลกระทบ 
ของการหยุดยิงในเวียดนามและการถอนฐานทัพอเมริกันที่มีตอสินคาออกของไทยนั้นจะมีนอยมาก 
ถึงสหรัฐฯและไตหวันจะเลิกซื้อสินคาไทย ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากกรณีปกติ 22 ลานดอลลารอเมริกัน (สหรัฐฯ 
18 ลานดอลลารอเมริกัน และไตหวัน 4 ลานดอลลารอเมริกัน) มูลคาดังกลาวคิดเปนอัตราสวนพียง  
3-4% ของมูลคาสินคาออกทั้งหมด แตการหยุดยิงในเวียดนามและการถอนฐานทัพอเมริกันกลับจะมี
ผลดีตอสินคาออกของไทยเสียอีก กอนที่จะมีการรบขนานใหญในเวียดนาม สินคาออกของเราเพิ่มขึ้น
ในอัตราอันนาพึงใจ ในป 2506  มูลคาสินคาออกเทากับ 464 ลานดอลลารอเมริกัน เพิ่มขึ้นเปน 670 
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ลานดอลลารอเมริกันในป 2509 แตหลังจากป 2509 เมื่อมีการรบขนานใหญในเวียดนาม สินคาออก
ของเราอยูในฐานะทรุดต่ําลง จนกระทั่งป 2512 จึงเริ่มกระเตื้องขึ้นเปนลําดับ การณทั้งหมดนี้ อาจ ตี
ความไดวา นอกเหนือจากการทํานาไมไดผลในบางป เหตุผลอีกสวนหนึ่งอาจเปนไดวา เนื่องจากเรา
ไดรับเงินตราตางประเทศจากความชวยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯมากกวาปกติ ทําใหเราไมสู
กระตือรือรนที่จะขยายตลาดสินคาออก เพราะฉะนั้น การหยุดยิงในเวียดนามและการถอนฐานทัพ
อเมริกันจะกอใหเกิดแรงจูงใจที่จะทําใหเรายืนอยูบนขาของเราเองมากขึ้น เพราะตอแตนี้ไปเราจะหวัง
พึ่งเงินชวยเหลือทางทหารอยางที่เปนมาในระยะ 5-6 ปที่ผานมาไมได เราจะตองหาทางสงสินคาออก
ใหไดมากขึ้น

ในดานสินคาเขา การถอนฐานทัพอเมริกันจะทําใหมูลคาสินคาเขาลดลงอยาง
ประจักษชัด  ในป 2506 มูลคาสินคาเขาเทากับ 602 ลานดอลลารอเมริกัน เพิ่มขึ้น 874 ลานดอลลาร
อเมริกันในป 2509 และเปน 1,136  ลานดอลลารอเมริกันในป 2511 แสดงวา ระหวางป 2506-2511  
มูลคาสินคาเขาเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว ในป 2506 สินคาเขามีมูลคาเทากับ 18.5% ของรายไดประชาชาติ 
แตในป 2511 อัตราสวนนี้เพิ่มขึ้นเปน 21% ออกเปนที่แนชัดวา การรบในเวียดนามและฐานทัพ
อเมริกันในเมืองไทยมีผลทําใหสินคาเขาของเราเพิ่มขึ้นมากกวาที่ควร ไมจําเพาะแตการสั่งซื้อวัสดุ
ปจจัยที่ใชในการกอสรางฐานทัพ หากรวมตลอดถึงผลิตภัณฑน้ํามัน เครื่องอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ
ไฟฟาตางๆ สุรา ฯลฯ เพราะฉะนั้น การถอนฐานทัพอเมริกันจะมีผลทําใหมูลคาสินคาเขาของเราลดลง

เมื่อพิจารณาทั้งดานสินคาเขาและสินคาออก เราอาจกลาวไดอยางไมผิดนักวา การ
ถอนฐานทัพอเมริกันจะมีผลดีตอดุลการคาระหวางประเทศในระยะยาว แตผลดีทางดานดุลการคา 
จะชวยชดเชยผลเสียทางดานดุลการชําระเงินระหวางประเทศหรือไมนั้นเปนปญหาที่ตองอาศัย 
รายละเอียดมากเกินกวาที่จะพิจารณาในบทความนี้ อยางไรก็ตาม หากการถอนฐานทัพอเมริกันเปนไป
อยางคอยเปนคอยไป ผลเสียทางดานดุลการชําระเงินหากมีก็จะมีนอยมาก เพราะเราอาจมีเวลามากพอ
แกการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นได หากการถอนฐานทัพอเมริกันมีผลเสียตอดุลการชําระเงิน เรา
จะแกปญหานี้ไดอยางไร

ประการแรก ไดแก การขยายการสงสินคาออก หากการสงสินคาออกกลับเขาสู 
แนวโนมที่เปนอยูในทศวรรษ 2498-2508 เราก็หวังไดมากวา สถานการณทางดานดุลการชําระเงิน 
จะกระเตื้องขึ้นเปนอันมาก การขยายการสงสินคาออกนั้นจะหวังจําเพาะแตสินคาที่เคยสงออกและ
ตลาดเกาๆ ที่เคยมีอยูมิได จําที่เราจะตองสงเสริมสินคาออกชนิดใหมและหาตลาดใหม การตลาด
ระหวางประเทศจะเปนปจจัยสําคัญในการนี้ กระทรวงพาณิชยจะตองใหความสําคัญแกเรื่องเชนนี้มาก
กวาที่เปนอยู ทั้งเราจะตองเตรียมเผชิญปญหาหากการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ประสบผล
สําเร็จในประเทศที่เคยเปนลูกคาสําคัญของเรา เชน ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เปนอาทิ
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ประการที่สอง ควรจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่
ผลิตสินคาเพื่อทดแทนสินคาเขา (Import-Substitution Policy) มาเปนการสงเสริมการลงทุนในอุตสาห
กรรมที่ผลิตสินคาเพื่อสงออก (Export-Expansion Policy) แทน  เทาที่ผานมา ‘อุตสาหกรรมทารก’
(Infant Industries) ซ่ึงไดรับความคุมครองจากรัฐมักจะมีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ทั้งตลาดภายใน
ประเทศก็แคบเกินกวาที่จะกอใหเกิดผลเชื่อมโยงถอยหลัง (Backward Linkage Effect) ในการกระตุน
ใหมีการผลิตสินคาประเภททุน เพราะฉะนั้นจึงจําตองซื้อเครื่องจักรกลและวัตถุดิบสําคัญในการผลิต
จากตางประเทศตลอดมา ขณะเดียวกันสินคาที่ผลิตไดก็มีคุณภาพต่ําและตนทุนการผลิตสูงจนไมอาจ
สงไปขายแขงขันกับประเทศอื่นได เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนนโยบายจาก Import-Substitution Policy 
มาเปน Export-Expansion Policy จะชวยใหดุลการชําระเงินกระเตื้องขึ้น

ประการที่สาม รัฐควรจํากัดการนําสินคาฟุมเฟอยเขาประเทศโดยอาศัยเครื่องมือดาน
การภาษีศุลกากร ขณะเดียวกันควรมีนโยบายไมสงเสริมการจัดตั้งอุตสาหกรรมผลิตสินคาฟุมเฟอยภาย
ในประเทศ เพราะจากประสบการณของประเทศดอยพัฒนาหลายตอหลายประเทศ เมื่อรัฐมีนโยบาย
จํากัดการนําสินคาฟุมเฟอยเขาประเทศ ราคาสินคาฟุมเฟอยที่สูงขึ้นมักจะเปนแรงจูงใจใหนายทุน 
ภายในประเทศหันไปผลิตสินคาประเภทนี้ เพราะฉะนั้นจึงควรที่รัฐจะเก็บภาษีจากสินคาฟุมเฟอย 
ภายในประเทศจนทําใหมีราคาเทากับสินคาฟุมเฟอยจากตางประเทศ

ประการที่ส่ี  รัฐควรสงเสริมกิจการการทองเที่ยว เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตาง
ประเทศมากขึ้น

เทาที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เราเนนจําเพาะผลของการถอนฐานทัพอเมริกันที่มีตอดุลการ
ชําระเงินและดุลการคาระหวางประเทศ แทที่จริงการถอนฐานทัพอเมริกันกอใหเกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจมากกวานี้ ทางดานการจางงาน  ออกเปนการประจักษชัดวา การถอนฐานทัพอเมริกันจะมีผล
ทําใหการวาจางแรงงานลดนอยลง ไมจําเพาะแตแรงงานที่ทํางานตามฐานทัพอเมริกันตางๆ ซ่ึงเวลานี้
กําลังเปนปญหาใหญของบางจังหวัด  ดังเชนอุดรธานี (ประชาธิปไตย ฉบับ 4 เมษายน 2516) หากรวม
ถึงแรงงานในกิจการกอสรางและแรงงานในอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาและบริการเสนอขายแกทหาร
อเมริกันเปนสําคัญ เพราะฉะนั้นแรงกดดันทางดานปญหาการวางงานจะมีมากขึ้น และนี่เปนปญหา
ใหญที่เราจะตองเผชิญในอนาคต เราจําตองคิดแกปญหาเสียแตบัดนี้วา ทําอยางไรเราจึงจะสามารถ 
แกปญหาการวางงานที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาได และทําอยางไรจึงจะปองกันมิใหแรงงานจากตางจังหวัด
ทะลักเขาสูนครหลวงมากกวาที่เปนอยู หากเราไมสามารถแกปญหาสําคัญเหลานี้ได ปญหาสังคมอื่น ๆ 
เชน อาชญากรรมยอมตามติดมา รัฐเองก็ดูนิ่งนอนใจในปญหานี้ เพราะไดละเลยตลอดมา ในระยะสั้น
หนทางแกไขหนทางหนึ่งก็คือ การจัดสรรงานโยธา (Public Works) เพื่อดึงแรงงานที่วางงานใหมีงาน
ทํา ในการนี้รัฐจําตองอาศัยมาตรการงบประมาณขาดดุล (Deficit Finance) แตนโยบายการคลังเชนนี้ 
มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดภาวะเงินเฟอ (Inflationary Tendency) ดูเผินๆแลวอาจไมเหมาะสมกับ 
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สถานการณปจจุบันซึ่งมีภาวะเงินเฟออยูแลว แตเราตองไมลืมวา การถอนฐานทัพอเมริกันซึ่งมีผล 
ทําใหรายจายดานการทหารก็ดี การพักผอนหยอนใจของทหารอเมริกันก็ดี ลดต่ําลงนั้น มีแนวโนม 
ที่จะกอใหเกิดภาวะเงินฝด (Deflationary Tendency) เพราะฉะนั้นมาตรการงบประมาณขาดดุลซ่ึงมี
แนวโนมของภาวะเงินเฟอ อาจชวยชดเชยแนวโนมของภาวะเงินฝดอันเกิดจากการถอนฐานทัพ
อเมริกันได เพียงแตเราจะตองแนใจวา เมื่อหักกลบลบกันแลว จะไมทําใหภาวะเงินเฟอรุนแรงไปกวา
นี้ ดังนี้ จะเห็นไดวา การจัดสรรงานโยธาใหแรงงานที่วางงานทํานั้นเปนไปไดในขอบเขตจํากัดจําเขี่ย 
ในระยะยาว รัฐควรจัดสรรชองโอกาสในการจางงาน (Employment Opportunities) ใหเกิดขึ้นในตาง
จังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท ดวยการกระจายความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากภาคตัวเมือง
(Urban Sector) ไปสูภาคชนบท (Rural Sector) ขอสําคัญก็คือ ควรเรงรัดพัฒนาภาคเกษตรกรรมให
มากกวาที่เปนอยู ขณะเดียวกันพยายามสงเสริมใหมีการลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆในตางจังหวัดใน
ระยะยาว รัฐควรจะสงเสริมใหมีการใชเทคนิคการผลิตที่อาศัยแรงงานมากๆ (Labour–Intensive 
Technique) ใหมากขึ้นภายในขอบเขตเทาที่จะทําได แมเทคนิคการผลิตประเภทนี้จะมีผลใหอัตราการ
จําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ํากวาการใชเทคนิคการผลิตที่อาศัยทุนมากๆ (Capital-Intensive 
Technique) แตกลับชวยใหปริมาณการจางงานเพิ่มขึ้นไดมากกวา เพราะฉะนั้น รัฐจึงจําตองชั่งน้ําหนัก
ระหวางปญหาการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปญหาการวางงาน

เมื่อพิจารณาถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มักเปนที่กลาวขวัญกันวา รายจายของ
ทหารอเมริกันในเมืองไทยมีสวนสําคัญตอการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย เพราะเงินชวยเหลือ
ทางทหารมีผลทวีคูณ (Multiplier Effect)  ในการเพิ่มพูนรายไดประชาชาติอีกทอดหนึ่ง อยางไรก็ตาม 
การวิเคราะหเร่ืองผลทวีคูณในประเทศดอยพัฒนามีขอชวนสงสัยอยางยิ่ง ตามความเห็นของผูเขียน  
แมเงินชวยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯจะมีสวนเรงเราใหอัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
แตก็ไมมากนัก ดังจะเห็นไดวา กอนที่สหรัฐฯจะทุมรายจายทางดานการกลาโหมในประเทศไทย 
ระหวางป 2505-2506 อัตราการจําเริญเติบโตของไทยโดยเฉลี่ยมีคาปละ 8% เศษ แตในระหวางป 
2507-2511 ซ่ึงเปนระยะที่มีการโหมรบกันหนักในเวียดนาม อัตราการจําเริญเติบโตก็ยังคงอยูในระดับ
ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม การถอนฐานทัพอเมริกันออกจากประเทศไทยยอมมีผลกระทบตอการ
จําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมมากก็นอย ทั้งนี้ก็เพราะรายจายดานกลาโหมของสหรัฐฯในเมืองไทยตก
ถึงปละ 200-300 ลานดอลลารอเมริกัน ซ่ึงคิดเทียบเปน 3-5% ของรายไดประชาชาติ การถอนฐานทัพ
อเมริกันยอมทําใหอุตสาหกรรมบางประเภทตองซบเซาลง โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมการ 
กอสราง  และอุตสาหกรรมผลิตสินคาและบริการบางประเภท เชน โรงแรม และการมหรสพตางๆ ถึง
กระนั้นก็ตาม ผลเสียทางดานการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวมมีไมสูมากนัก 
การถอนฐานทัพอเมริกันกลับจะชวยใหมีการจัดสรรทรัพยากรใหม (Reallocation of Resources) ไป
ในทางที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงกวาเดิม เพราะในอดีต กลไกราคาไดสงสัญญาณที่ผิด ยังผลใหมี
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การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตสินคาและบริการที่ไมเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมเปนอันมาก 
เพราะฉะนั้นการถอนฐานทัพอเมริกันจึงอาจชวยใหมีการใชทุนที่มีอยูโดยจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เมื่อพิจารณาในแงนี้ การถอนทัพอเมริกันจะเปนประโยชนตอการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของไทยในระยะยาว ไมแตเทานั้น ในชวงระยะเวลาที่มีทหารอเมริกันในเมืองไทย แบบแผนการใช
ชีวิตของคนอเมริกันมีสวนอยางมากในการกระตุนใหคนไทยเลียนแบบการบริโภคของคนในประเทศ
ที่พัฒนาแลว (Demonstration Effect) แมวาการถอนฐานทัพอเมริกันออกจากเมืองไทยจะไมชวยลด 
‘ผลของการเอาอยาง’ เชนวานี้โดยตรง แตอาจทําใหแรงกระตุนในการเลียนแบบการบริโภคลดนอยลง

ในดานการปองกันประเทศ ในระหวางป 2506-2510 งบประมาณในดานนี้ตก
ประมาณ 2.2-2.4 % ของรายไดประชาชาติภายในประเทศ (GDP) แตกลับเพิ่มขึ้นอยางฮวบฮาบนับแต
ป 2511 เปนตนมา ในป 2511 งบประมาณการปองกันประเทศเพิ่มขึ้นเปน 2.8% ของ GDP (ซ่ึงเทากับ 
3,262 ลานบาท) และเพิ่มขึ้นเปน 3.5% ในป 2513 (ซ่ึงเทากับ 4,903 ลานบาท) ดังนี้ จะเห็นไดวา การที่
ไทยเขาไปเกี่ยวของในสงครามเวียดนามเชนนี้ มีผลทําใหรายจายดานการปองกันประเทศสูงกวาที่ 
ควรจะเปน งบประมาณที่มีอยูจํากัดนั้นไมอาจนําไปใชในการพัฒนาประเทศไดมากเทาที่ควร ถาหาก
ไทยวางตัวเปนกลางในกรณีเวียดนามตั้งแตแรก เรายอมคาดหวังไดวา การพัฒนาประเทศควรจะ 
รุดหนากวาที่เปนอยูในเวลานี้ ปญหามีอยูวา การถอนฐานทัพอเมริกันออกจากประเทศไทยจะมีผล 
ทําใหรายจายดานการปองกันประเทศสูงขึ้นหรือไม คําตอบของปญหานี้ยอมขึ้นอยูกับนโยบายการ 
ตางประเทศของไทยในอนาคต ถาหากไทยแสดงความกลาแข็งตอจีนแดงอยางที่เปนในอดีต เราจะ
ตองมั่นใจวา เรามีกําลังรบพรอมที่จะเผชิญกับการคุกคามจากฝายคอมมิวนิสต ในกรณีเชนนี้ การถอน
ฐานทัพอเมริกันจะตองสมทบดวยการเพิ่มรายจายดานการปองกันประเทศของไทย แตแนวโนมใน
เรื่องนี้กําลังแปรเปลี่ยนไป ทั้งไทยและจีนแดงตางโอนออนผอนตามกันมากขึ้น เพราะฉะนั้นโดย 
ทั่วไปแลว เรายอมคาดหวังไดวา รายจายดานการปองกันประเทศของเราจะลดลงในอนาคต แตใน
ขณะที่เรายังไมมีทีทาจะยึดถือนโยบายเปนกลาง และยังไมมีทีทาที่จะใหสหรัฐฯถอนฐานทัพออกไป 
การหยุดยิงในเวียดนามแมจะมีสวนทําใหรายจายดานการปองกันประเทศลดลง แตกลับจะทําใหเรา
ตองเพิ่มรายจายดานการรักษาความสงบภายในประเทศ อยางไรก็ตาม ในกรณีเชนนี้ เราอาจใชทหาร
ซ่ึงวางงานแฝงอยูเปนอันมากมาทํางานดานการตอตานการแทรกซึมบอนทําลายมากขึ้น ซ่ึงกําลังมี 
แนวโนมอยูในเวลานี้ ถาหากสงครามเวียดนามจะใหบทเรียนแกเราบาง บทเรียนบทหนึ่งก็คือ การใช
Capital-Intensive Technique ในการทําสงครามกองโจรนั้นลมเหลวโดยสิ้นเชิง  อยางไรก็ตาม  หาก
การถอนฐานทัพอเมริกันดําเนินควบคูกับการประกาศตัวเปนกลาง รายจายดานการรักษาความสงบ 
ภายในจะไมสูงเทากรณีที่เรายังไมรูวาเมืองไทยกําลังอยูที่ไหนดังเชนทุกวันนี้
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