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การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในยามวิกฤติ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมติดตามลีลาการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
แลว อดนึกเปรียบเทียบกับรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทมิได
ตลอดระยะเวลาที่พลเอกเปรม ติณสูลานนทดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีระหวาง
ป 2523-2531 นั้น ระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญกับคลื่นเศรษฐกิจระลอกแลวระลอกเลา คลื่น
เศรษฐกิจถาโถมรุนแรงระหวางป 2523-2529 วิกฤติการณนํ้ามันป 2522 กอใหเกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในสังคมเศรษฐกิจโลก โดยที่ลามมาสูประเทศไทยดวย ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
นํามาซึ่งภาวะถดถอยของรายไดรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลยังคงดําเนินนโยบายงบประมาณแบบ
เจาบุญทุม ยังผลใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังที่รายแรงระหวางป 2523-2525 ภาวะถดถอย
ในสังคมเศรษฐกิจโลกยังกอใหเกิดภาวะตกตํ่าในการสงออก ซึ่งถูกซํ้าเติมดวยภาวะตกตํ่าของ
ราคาสินคาขั้นปฐมตลอดชวงเวลาระหวางป 2524-2529 ดวย การขาดดุลการคาและดุลบัญชี
เดินสะพัดอยางรุนแรงในป 2526 นํามาซึ่งนโยบายการจํากัดสินเชื่อในระบบการเงินมิใหขยายตัว
เกินกวา 18% ตอป ยังผลใหธุรกิจลมละลายจํานวนมาก ทายที่สุดวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ
ทําใหตองชะลอการลงทุนตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก
สภาวการณในสังคมเศรษฐกิจโลกในระหวางป 2523-2529 ไมเกื้อกูลตอการ
ฟนตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนํ้ามันมีราคาแพงแลว อัตราดอกเบี้ยยังอยูในระดับสูง อันเปนผล
จากสงครามดอกเบี้ยระหวางสหรัฐอเมริกากับยุโรปตะวันตก นอกจากนี้ เงินดอลลารอเมริกัน
ยังแข็งตัว และตลาดการเงินระหวางประเทศมีความแปรปรวนอยางสูงอีกดวย
รัฐบาลเปรมนํ าสยามรัฐนาวาฝาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจดวยการรัดเข็มขัด
ทางการคลังตลอดระยะเวลาระหวางปงบประมาณ 2525-2531 และดวยการเพิ่มความเขมงวด
ในการกอหนี้ตางประเทศ ทายที่สุดดวยการลดคาเงินบาทในป 2524 และ 2527 ซึ่งเกื้อกูลตอ
การขยายตัวของการสงออก อันเปนเหตุใหภาคการสงออกกลายเปนภาคเศรษฐกิจนําที่กอใหเกิด
ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจในเวลาตอมา เมื่อเงินดอลลารมีคาออนตัวลงหลังการทํ าขอตกลง
พลาซา (Plaza Accord) ระหวางกลุมประเทศมหาอํานาจ G-5 ในเดือนกันยายน 2528 ราคา
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นํ้ามันตกตํ่าลงในป 2529 สินคาขั้นปฐมมีราคาดีขึ้นในชวงหลังของป 2529 และอัตราดอกเบี้ย
ออนตัวลง ระบบทุนนิยมโลกก็ฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจไทยฟนตัว
ตามไปดวย การเติบโตทางเศรษฐกิจชักนําใหรายไดรัฐบาลเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ยังผลใหรัฐบาล
มีฐานะการคลังเกินดุล จนสามารถสะสมเงินคงคลังจํานวนมาก อันเปนพื้นฐานสําคัญในการกาว
สูยุคทองของการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเวลาตอมา
รั ฐ บาลพลเอกชวลิต ยงใจยุ ท ธ เผชิญปญหาเศรษฐกิจพื้นฐานดุจเดียวกับ
รัฐบาลเปรม นับตั้งแตป 2539 เปนตนมา ระบบเศรษฐกิจไทยไมเพียงแตจะมีปญหาเศรษฐกิจ
ถดถอยเทานั้น หากยังตองเผชิญกับวิกฤติการณทางการเงินอีกดวย โดยที่มีทั้งวิกฤติการณ
สถาบันการเงิน และวิกฤติการณการเงินระหวางประเทศ มิไยตองกลาวถึงปญหาการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดและภาวะการตกตํ่าของการสงออก
พลเอกชวลิตรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีหางจากพลเอกเปรมถึง 16 ป ในชวง
เวลา 16 ปที่ผานมานี้ ระบบเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเปนอันมาก ในดานหนึ่ง ภาค
เกษตรกรรมมีขนาดเล็กลง ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีขนาดใหญขึ้น ในอีก
ดานหนึ่ง ขนาดของการเปดประเทศกวางขวางขึ้น ในปจจุบัน ระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะ
‘เสรี’ มากกวาเมื่อเกือบสองทศวรรษที่แลว การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนับตั้งแตป 2532
เปนตนมา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายโอนการผลิตไปสูภาค
เอกชน (Privatization) การลดบทบาทของรัฐบาลในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยตรง
รวมตลอดจนการลดกําแพงภาษีที่กีดขวางการคาระหวางประเทศ
ระบบเศรษฐกิจไทยที่พลเอกชวลิตเปนผูบริหาร มีขนาดใหญเปน 3 เทาของ
ระบบเศรษฐกิจไทยที่พลเอกเปรมเปนผูบริหาร ไมเพียงแตจะมีขนาดใหญขึ้นเทานั้น หากยังมี
ความซับซอนเพิ่มขึ้นอีกดวย ความซับซอนที่สําคัญเปนความซับซอนของภาคเศรษฐกิจการเงิน
ซึ่งไมเพียงแตจะมีขนาดใหญขึ้นเทานั้น หากยังเชื่อมโยงกับตลาดการเงินระหวางประเทศอยาง
แนนแฟน ลํ าพังแตการขยายขนาดของการเปดประเทศก็สรางปญหาในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมากพออยูแลว แนวทางเสรีนิยมทางการเงินที่รัฐบาลเลือกเดินยิ่งซํ้าเติมปญหา
ดังกลาวนี้ เนื่องจากเงินทุนสามารถเคลื่อนยายเขาออกระหวางประเทศโดยเสรีนั่นเอง
ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ การบริหารระบบเศรษฐกิจไทยในยุครัฐบาล
พลเอกชวลิ ต จึ ง เป น เรื่ อ งยากกว า ยุ ค รั ฐ บาลพลเอกเปรมเป น อั น มาก ทั้ ง นี้ เ ปน เพราะระบบ
เศรษฐกิจมีขนาดใหญขึ้น ความซับซอนของระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้น และปจจัยที่สั่นคลอน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ คุณภาพของการบริหาร
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นโยบายเศรษฐกิจจักตองเพิ่มพูนขึ้น จึงจะสามารถธํ ารงประสิทธิผลของการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจในระดับเดิมไวได แตการปรับเปลี่ยนดานคุณภาพตามไมทันปญหาเศรษฐกิจที่เพิ่มพูน
ขึ้น
พลเอกเปรมมิไดแตกตางจากพลเอกชวลิตในขอที่ไมมีความรูทางเศรษฐศาสตร
ความแตกตางสําคัญอยูที่การรูจักใชคน ทีมงานของพลเอกเปรมมีขนาดกะทัดรัด พลเอกเปรม
เลือกฟงที่ปรึกษาเพียงไมกี่คน ในขณะที่พลเอกชวลิตมีที่ปรึกษาหลากชุดมากเกินไป ไมเพียงแต
จะมีที่ปรึกษาสวนตัว ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาของรัฐบาลแลว ยังมีคณะ
ที่ ป รึ ก ษาของที่ ป รึ ก ษาอี ก ด ว ย การมี ที่ ป รึ ก ษาหลายชุ ด เช น นี้ แมจ ะมี ข อดีใ นการไดรับฟง
หลากหลายความเห็น แตก็เกิดปญหา ‘มากหมอ มากความ’ จนทายที่สุดกอใหเกิดปญหาการ
เมืองระหวางที่ปรึกษา และการประชุมที่ปรึกษามิใชการประชุมเพื่อแกปญหาของชาติบานเมือง
หากแตเปนการประชุมเพื่อแบงปนผลประโยชน การรูจักเลือกใชคนจึงเปนเรื่องสําคัญ รัฐบุรุษ
จะเปลงประกายแหงรัฐบุรุษไดตั้งแตขั้นตอนการเลือกใชคนนี้เอง
การจั ด อั น ดั บ ความสํ าคัญของปญ หานับเป น ขั้น ตอนสํ าคัญขั้น ตอนหนึ่ งของ
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ หากไมมีการจัดอันดับความสําคัญของปญหาเสียแลว
มาตรการในการแกปญหายอมขาดความชัดเจน เพราะหนทางในการแกปญหาหนึ่งอาจเปน
อุปสรรคตอการแกปญหาอื่น ผูนํ ารัฐบาลจักตองเขาใจประเด็นนี้อยางถองแท หาไมแลวการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจจะเปนไปอยางปราศจากหางเสือ
พลเอกเปรมแสดงใหเห็นถึงความเขาใจเกี่ยวกับการจัดอันดับความสําคัญของ
ปญหา เมื่อทีมงานเศรษฐกิจชี้ใหเห็นความสําคัญของปญหาเฉพาะหนาในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ พลเอกเปรมก็ยืนหยัดในการแกปญหาวิกฤติการณเงินคงคลัง วิกฤติการณหนี้
ตางประเทศ และการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด พลเอกเปรมยืนหยัดอยูเคียงขางและหนุนหลัง
ทีมงานในการรัดเข็มขัดทางการคลัง ในการยอมสละเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันเปนปญหาสําคัญเฉพาะหนา พลเอกเปรมตองตานแรง
กดดั น ของกลุ  ม ทุ น ที่ เ รี ย กร องใหรัฐ บาลขยายเข็ม ขัด ทางการคลัง เพื่ ออัดฉี ด การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจ เมื่อขุนศึกอยางเชนพลเอกอาทิตย กําลังเอกออกโทรทัศนโจมตีการลดคาเงินบาทในคืน
วันลอยกระทงป 2527พลเอกเปรมก็ยางกาวออกไปตอกรอยางไมสะทกสะทาน ปฏิบัติการ
โยกยายพลเอกอาทิตยออกจากตําแหนงคุมกําลัง อันเปนเหตุใหหนังสือพิมพบางฉบับใหสมญา
พลเอกเปรมวา ‘นักฆาแหงลุมนํ้าเจาพระยา’ ในเวลาตอมานั้น เปนปฏิบัติที่ปูทางใหพลเอกชวลิต
ยงใจยุทธ ขึ้นไปสูตําแหนงผูบัญชาการทหารบก
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พลเอกชวลิตทํ างานรับใชและอยูใตการบังคับบัญชาของพลเอกเปรมมาเปน
เวลาชานาน แตนาเสียดายนักที่พลเอกชวลิตมิไดเรียนบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจในยามวิกฤติจากพลเอกเปรม ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในชวง 6
เดือนที่ผานมานี้ พลเอกชวลิตมิไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความเขาใจเกี่ยวกับวิกฤติการณ
ทางเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้น อยางนอยที่สุดมิไดแสดงความเขาใจลําดับความสําคัญของปญหา
ในยุคสมัยที่มีความจําเปนตองรัดเข็มขัดทางการคลัง พลเอกชวลิตมิไดแสดงความเปนผูนําในการ
ขัดเข็มขัดแมแตนอย ไมเพียงแตไมชวยเกื้อกูลใหทีมเศรษฐกิจบริหารนโยบายเศรษฐกิจไดเทานั้น
พลเอกชวลิ ต ยั ง อาศั ย ที่ ป รึ ก ษาคนแล ว คนเล า กดดั น ที ม เศรษฐกิ จ ออกจากตํ าแหน ง อี ก ด ว ย
ประพฤติกรรมเยี่ยงนี้นับวาผิดแผกจากพลเอกเปรมราวฟากับดิน หากนายกรัฐมนตรีไมหนุนหลัง
ทีมงานของตนในการปฏิบัติการตามนโยบายที่ตนเห็นชอบแลว ทีมงานจะทํางานตอไปไดอยางไร
และใครจะกลาเสี่ยงทํางานกับพลเอกชวลิตในอนาคต ในเมื่ออาจถูกลอยแพดวยผลประโยชนทาง
การเมืองไดโดยงาย
พลเอกชวลิตไมเพียงแตมิไดทําตัวเปนผูนําและเสาหลักในการรัดเข็มขัดทางการ
คลัง ดวยการตัดทอนงบประมาณทั้งในปงบประมาณ 2540 และ 2541 เทานั้น หากยังรูเห็น
เปนใจในการทําลายระเบียบการบริหารการคลัง ดวยการยินยอมใหกระทรวงศึกษาธิการตั้งงบ
ประมาณในลั ก ษณะ ‘เงิ น อุ ด หนุ น อื่ น ’ อี ก ด ว ย ในยามที่ ป ระเทศชาติ เ ผชิ ญ วิ ก ฤติ ก ารณ
ทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีนาจะแสดงความเปนผูนํ าในการบริหารการคลังอยางเขมงวด
นาประหลาดนักที่พลเอกชวลิตทําตัวเปนทองไมรูรอนตอกรณีการละเมิดวินัยทางการคลังครั้งนี้
การแกปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเปนเรื่องยากยิ่ง ความยากลํ าบากมี
ตั้งแตการวิเคราะหเหตุปจจัยแหงปญหา การจัดลํ าดับความสํ าคัญของปญหา การแสวงหา
เครื่องมือและมาตรการในการแกปญหา และทายที่สุดการตัดสินใจในการเลือกใชเครื่องมือและ
มาตรการในการแกปญหา สังคมเศรษฐกิจจะฝามรสุมเศรษฐกิจไปไดก็แตโดยมีการนํ าทาง
การเมืองที่ดี หากปราศจากผูนําที่มีวิสัยทัศนและมีการนําที่มีประสิทธิภาพเสียแลว ไมเพียงแต
วิกฤติการณที่เผชิญอยูจะไมสามารถแกใหตกไปไดเทานั้น หากยังอาจซํ้าเติมปญหาใหเลวรายลง
ไปอีกดวย
พลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท ได แ สดงความเป น ผู  นํ าที่ ดี ใ นการแก ป  ญ หา
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจตลอดชวงเวลาระหวางป 2523-2531 ประวัติศาสตรจะจารึกบทบาท
ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธอยางไร ขึ้นอยูกับวา พลเอกชวลิตไดเรียนรูจากรัฐบาลพลเอกเปรม
มากนอยเพียงใด

