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ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 1 ธันวาคม 2538

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คุณสมบัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําลังกลายเปนวิวาทะทางการ
เมืองซึ่งไมเพียงแตจะมีผลตออนาคตของผูดํารงตําแหนงนี้ในปจจุบันเทานั้น หากยังอาจมีผลตอ
การจัดสรรตําแหนงแหงหนทางการเมืองของรัฐบาลในอนาคตอีกดวย
ในอดีตกาล ประชาชนและสังคมไทยไมเคยเรียกรองเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรี
ในยุคอํ ามาตยาธิปไตย (2475-2516) ขุนศึกจํ านวนมากหลายยึดกุมกระทรวงที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจ คนเหลานี้ไมเคยมีความรูทางเศรษฐศาสตรหรือพาณิชยศาสตรมากอน หากแต
ตัดสินใจในการบริหาร จากขอมูลที่บรรดาขุนนางนักวิชาการ (technocrats) ปอนใหขุนนาง
นักวิชาการจึงมีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายอยางมาก
ในสังคมตะวันตกดังเชนอังกฤษแตโบราณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือ
กระทรวงพาณิชยจะมีอยูนอยรายนักที่จบการศึกษาอยางเปนทางการในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
หรือพาณิชยศาสตร บางคนสําเร็จการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ วรรณคดี ประวัติศาสตร หรือ
แมแตสาขาวิชาคลาสสิก ผูคนที่มิไดจบวิชาเศรษฐศาสตรเหลานี้จํ านวนไมนอยประสบความ
สําเร็จในการทําหนาที่รัฐมนตรีอยางดียิ่ง รัฐมนตรีมิใชชางเทคนิค หากแตเปนนักบริหารผูมีหนาที่
กําหนดนโยบาย ขอแตเพียงมีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน และมีการนําเสนอ
รายงานอยางเปนระบบ รัฐมนตรีผูปรีชาสามารถยอมตัดสินใจกําหนดนโยบายไดอยาง `ถูกตอง'
ยิ่งรัฐมนตรีมีความสามารถในการเลือกใชคนดวยแลว บรรดาผูชวยและที่ปรึกษาก็จะชวยในการ
ทํางานไดมาก
แมวาเศรษฐศาสตรสมัยใหมจะถือกําเนิดมากกวา 200 ป แตการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชานี้มีประวัติศาสตรไมยาวนานนัก อังกฤษซึ่งเปนบอเกิดของเศรษฐศาสตรสมัยใหม เพิ่ง
จะมีการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรอยางเปนกิจจะลักษณะในปลายศตวรรษที่ 19 นี้เอง
ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีจํานวนไมมากนัก จึงเปนไปได
ยากยิ่ ง ที่ จ ะมี บั ณ ฑิ ต ทางเศรษฐศาสตร ดํ ารงตํ าแหน ง รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง หรื อ
กระทรวงพาณิชย ดวยขอเท็จจริงดังกลาวนี้สังคมจึงมิไดมีขอคาดหวังเชนนั้น
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เมื่ อ รั ฐ บาลสยามว า จ า งชาวอั ง กฤษมาเป น ที่ ป รึ ก ษาการคลั ง ตั้ ง แตรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไมปรากฏวามีที่ปรึกษาการคลังคนใดที่สําเร็จการ
ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สวนใหญเพียงแตมีประสบการณในการทํางานในดานการเงิน
และการคลั ง บางคนเคยทํ างานธนาคารกลางมากอ นเทา นั้น แตที่ ปรึกษาการคลังเหลานี้
สวนใหญสามารถใหคําปรึกษาไดดี
รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง ของไทย แต เ ก า ก อ นมิ ไ ด มี ค วามรู  ท าง
เศรษฐศาสตรและสังคมเศรษฐกิจไทยก็ไมเคยเรียกรองวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตอง
เปนนักเศรษฐศาสตร บางคนดํารงตําแหนงนี้โดยไมมีประสบการณดานการเงินและการคลังมา
กอน ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งในชวงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475
ผูที่ดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเปนเวลายาวนาน ดังเชน
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระจันทบุรีนฤนารถ (2450-2465) ทรงสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
ประวัติศาสตรสมัยใหม พระยาโกมารกุลมนตรี ซึ่งดํารงตําแหนงเสนาบดีระหวาง 2473-2475
ก็เปนเนติบัณฑิต
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติที่มีความรูและประสบการณดานเศรษฐกิจ
มีอยูเพียง 2 คน คือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นมหิศราชหฤทัย (2439-2449) ซึ่งเคยตามเสด็จ
ยุโรปเพื่อทรงดูงานในป 2440 และตอมาทรงสถาปนา Book Club อันเปนที่มาของธนาคารไทย
พาณิชยจํ ากัดในปจจุบัน อีกคนหนึ่งก็คือ พระยาสุริยานุวัตร (2449-2450) ผูแตงหนังสือ
ทรัพยศาสตร อันถือเปนหนังสือเศรษฐศาสตรภาษาไทยเลมแรก แตทั้งกรมหมื่นมหิศราชหฤทัย
และพระยาสุริยานุวัตรหาไดมีการศึกษาอยางเปนทางการในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรไม
ในระหวางป 2475-2503 ไมมีนักเศรษฐศาสตรดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ในจํานวนรัฐมนตรี 21 คนมีเพียง 4 คน ที่มีความรูและ/หรือประสบการณ
ดานการคลังและ/หรือการเงิน ไดแก พระยาไชยยศสมบัติ หลวงประดิษฐมนูธรรม นายวิจิตร
ลุลิตานนท และพระวรวงศเธอพระองคเจาวิวัฒนไชย กระนั้นก็ตาม ไมมีผูหนึ่งผูใดถือเปน
นักเศรษฐศาสตร นายปรีดีและนายวิจิตรนั้นเปนนักกฎหมาย สวนพระองคเจาวิวัฒนไชยทรง
สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ
ในระหวางป 2504-2516 มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพียง 2 คน ทั้งสอง
คนมิใชนักเศรษฐศาสตร นายสุนทร หงสลดารมภ (2502-2508) จบการศึกษาสาขาวิชาภาษา
สมัยใหม (Modern Languages) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ สวนนายเสริม วินิจฉัยกุล (25082516) เปนนักกฎหมาย
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นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2516 จนถึงปจจุบัน (พฤศจิกายน 2538) มีรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง 14 คน ในจํานวนนี้เปนนักเศรษฐศาสตร 5 คน ไดแก นายบุญมา
วงษสวรรค นายสมหมาย ฮุนตระกูล นายเสวตร เปยมพงศสานต นายอํานวย วีรวรรณ และ
นายวีรพงษ รามางกูร ผูที่มิใชนักเศรษฐศาสตร แตมีประสบการณดานการคลัง การเงิน หรือ
การธนาคาร มี 5 คน ไดแก นายบุญชู โรจนเสถียร นายสุพัฒน สุธาธรรม นายสุธี สิงหเสนห
นายพนัส สิมะเสถียร และนายธารินทร นิมมานเหมินท สวนผูที่มิใชนักเศรษฐศาสตร และไมมี
ประสบการณดานการคลัง การเงินและการธนาคาร มีเพียง 4 คน ไดแก พลเอกเกรียงศักดิ์
ชมะนันทน นายประมวล สภาวสุ นายบรรหาร ศิลปอาชา และนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
เมื่อพิจารณาการจัดวางตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนับตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2516 เปนตนมา รัฐบาลชุดตางๆใหนํ้าหนักดานคุณวุฒิและประสบการณคอนขางสูง
ซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว กระบวนการ
โลกานุ วั ต รที่ เ ชื่อมสั งคมเศรษฐกิ จ ไทยเขา กั บระบบนิย มโลกอย า งแนน แฟ น ทํ าใหผู ที่ดํ ารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลไกการทํางานของ
ระบบการคลังและระบบการเงินทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มิฉะนั้นการตัดสินใจ
กําหนดนโยบายอาจผิดพลาดหรือไมทันการณได
ในอดีต ผูที่ไมมีความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย และไมมีประสบการณดานการเงิน
และการธนาคารสามารถดํ ารงตํ าแหน ง รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง ได ก็ เ พราะสั ง คม
เศรษฐกิจไทยและสังคมเศรษฐกิจโลกไมมีความลึกลับซับซอน แตในปจจุบันหาไดเปนเชนนั้นไม
ความซับซอนมีมากเกินกวาที่จะเขาใจดวยสามัญสํ านึก โดยเฉพาะอยางยิ่งความซับซอนของ
ระบบการเงินระหวางประเทศ ในปจจุบัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีความรูเฉพาะดานการ
คลังไมเปนการเพียงพอ ตองมีความรูดานการเงินและการธนาคารดวย บางทีแลวความรูดาน
การเงินการธนาคารอาจมีความสําคัญยิ่งกวาความรูดานการคลังดวยซํ้าไป เพราะเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในปจจุบันขึ้นอยูกับปจจัยดานการเงินระหวางประเทศเปนสําคัญ
กระนั้น ก็ต าม การเปน นักเศรษฐศาสตรมิใชเ งื่อนไขที่จํ าเปน (necessary
condition) ในการดํารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการทรวงการคลัง นักเศรษฐศาสตรที่ไมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจไทยและระบบทุนนิยมโลกมีอยูเปนจํ านวนมาก การสวม
หมวกนักเศรษฐศาสตรมิไดใหหลักประกันวาจะมีความรูเชนนี้ การเรียนรูจากประสบการณในการ
ทํางานอาจเปนประโยชนมากกวาเสียดวยซํ้า
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนปจจุบันมีจุดออนที่มิใชนักเศรษฐศาสตร
มิหนําซํ้ายังไมมีประสบการณการทํางานดานการเงินและการธนาคารมากอน หากแตมีประสบ
การณในการเจรจาดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ ความรูดานกฎหมายและเศรษฐกิจระหวาง
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ประเทศ หากเปนเชนปางกอน นับวาพอเพียงแกการดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แมในยุคปจจุบัน
ความรูความสามารถที่มีอยูก็พอเพียงที่จะเรียนรูงานในเวลาอันรวดเร็ว แตเปนเพราะมิไดรับ
การยอมรับจากกลุมทุนการเงินและกลุมขุนนางนักวิชาการ (technocrats) ประกอบกับตองเผชิญ
มรสุมจากกลุมการเมืองภายในรัฐบาลนั้นเอง ฐานะของนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย จึงงอนแงน
อยางยิ่ง
ในระหวางป 2475-2516 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทั้งหมดมาจากกลุม
พลังอํามาตยาธิปไตย จึงไมมีปญหาเกี่ยวกับการยอมรับจากกลุมขุนนางนักวิชาการ นับตั้งแต
เดือนตุลาคม 2516 เปนตนมา เริ่มมีมนุษยตางดาวนอกระบบราชการเขามาดํ ารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จนบัดนี้มีจํานวนรวม 5 คน ในจํานวนนี้มีฐานในกลุมทุน
การเงินรวม 2 คน ไดแก นายบุญชู โรจนเสถียร และนายธารินทร นิมมานเหมินท อีก 3 คน เปน
นักเลือกตั้ง ไดแก นายเสวตร เปยมพงศสานต นายประมวล สภาวสุ และนายบรรหาร ศิลปอาชา
ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาขุนนางนักวิชาการที่ดํารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ลวนไดรับการยอมรับจากกลุมทุนการเงิน ไมวาจะเปนนายบุญมา วงษสวรรค นายสมหมาย
ฮุนตระกูล นายสุพัฒน สุธาธรรม นายอํานวย วีรวรรณ นายสุธี สิงหสเสนห และนายพนัส
สิมะเสถียร
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เหมือนกับนายวีรพงษ รามางกูร ในขอที่เติบใหญจาก
มหาวิทยาลัยและเขยิบฐานะจากนักผลิตนโยบาย (policy entrepreneur) แมทั้งคูตองเผชิญ
มรสุมจากลุมการเมืองภายในรัฐบาลเหมือนกัน แตขอที่แตกตางกันอยางยิ่งก็คือ นายวีรพงษไดรับ
การยอมรับทั้งจากกลุมขุนนางนักวิชาการและกลุมทุนการเงิน ในขณะที่นายสุรเกียรติ์มิไดรับการ
ยอมรับเชนนั้น
นายสุรเกียรติ์เหมือนกับนายธารินทร นิมมานเหมินท ในขอที่มิไดเปนนักเลือกตั้ง
และตองเผชิญกับแรงกดดันจากกลุมการเมืองภายในรัฐบาล ขอที่แตกตางกันก็คือ นายธารินทร
ไดรับการปกปองจากนายชวน หลีกภัย มากกวาการปกปองที่นายสุรเกียรติ์ไดรับจากนายบรรหาร
ศิลปอาชา นอกจากนี้ นายธารินทรยังสามารถ `ซื้อ' การยอมรับภายในพรรคประชาธิปตยได
ในระดับหนึ่งอีกดวย ในประการสําคัญ นายธารินทรมาจากกลุมทุนการเงิน แมจะมิไดรับการ
ยอมรับจากกลุมขุนนางนักวิชาการทั้งในกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยในขั้นแรก
แตปญหานี้ก็บรรเทาเบาบางในเวลาอันรวดเร็ว
ความยอมรับของกลุมทุนการเงินนับเปนปมเงื่อนสําคัญของการดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทั้งในปจจุบันและอนาคต นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2516
เปนตนมา กลุมทุนการเงินคอยๆคืบคลานเขาไปยึดกุมตําแหนงนี้ โดยไมเปนที่สังเกตมากนัก
บรรดาขุนนางนักวิชาการคนสําคัญที่ดํารงตําแหนงนี้สวนใหญมีความสัมพันธกับกลุมทุนการเงิน
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อยางแนนแฟน มิไยตองกลาวถึงตัวแทนกลุมทุนการเงิน ดังเชนนายบุญชู โรจนเสถียร และนาย
ธารินทร นิมมานเหมินท
สังคมเศรษฐกิจไทยได `พัฒนา' มาถึงจุดที่มีการกําหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังอยางนอย 3 ขอ ขอแรก หากดํารงตําแหนงในรัฐบาลนักเลือกตั้ง จักตอง
เปนนักเลือกตั้ง ขอสอง จักตองไดรับการยอมรับจากกลุมขุนนางนักวิชาการ ขอสาม จักตองไดรับ
การยอมรับจากกลุมทุนการเงิน
อนิจจา สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีหลงทุง

