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การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในยามวิกฤติ
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ผมติดตามลีลาการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
แลว อดนึกเปรียบเทียบกับรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนทมิได

ตลอดระยะเวลาที่พลเอกเปรม ติณสูลานนทดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีระหวาง
ป 2523-2531 นั้น ระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญกับคลื่นเศรษฐกิจระลอกแลวระลอกเลา คลื่น
เศรษฐกิจถาโถมรุนแรงระหวางป 2523-2529 วิกฤติการณนํ้ ามันป 2522 กอใหเกิดภาวะ 
เศรษฐกิจถดถอยในสังคมเศรษฐกิจโลก โดยที่ลามมาสูประเทศไทยดวย ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
นํ ามาซึ่งภาวะถดถอยของรายไดรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลยังคงดํ าเนินนโยบายงบประมาณแบบ 
เจาบุญทุม ยังผลใหเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังที่รายแรงระหวางป 2523-2525 ภาวะถดถอย 
ในสังคมเศรษฐกิจโลกยังกอใหเกิดภาวะตกตํ่ าในการสงออก ซึ่งถูกซํ้ าเติมดวยภาวะตกตํ่ าของ 
ราคาสินคาขั้นปฐมตลอดชวงเวลาระหวางป 2524-2529 ดวย การขาดดุลการคาและดุลบัญชี 
เดินสะพัดอยางรุนแรงในป 2526 นํ ามาซึ่งนโยบายการจํ ากัดสินเชื่อในระบบการเงินมิใหขยายตัว
เกินกวา 18% ตอป ยังผลใหธุรกิจลมละลายจํ านวนมาก ทายที่สุดวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ 
ทํ าใหตองชะลอการลงทุนตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก

สภาวการณในสังคมเศรษฐกิจโลกในระหวางป 2523-2529 ไมเกื้อกูลตอการ 
ฟนตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนํ้ ามันมีราคาแพงแลว อัตราดอกเบี้ยยังอยูในระดับสูง อันเปนผล 
จากสงครามดอกเบี้ยระหวางสหรัฐอเมริกากับยุโรปตะวันตก นอกจากนี้ เงินดอลลารอเมริกัน 
ยังแข็งตัว และตลาดการเงินระหวางประเทศมีความแปรปรวนอยางสูงอีกดวย

รัฐบาลเปรมนํ าสยามรัฐนาวาฝาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจดวยการรัดเข็มขัด
ทางการคลังตลอดระยะเวลาระหวางปงบประมาณ 2525-2531 และดวยการเพิ่มความเขมงวด 
ในการกอหนี้ตางประเทศ ทายที่สุดดวยการลดคาเงินบาทในป 2524 และ 2527 ซึ่งเกื้อกูลตอ 
การขยายตัวของการสงออก อันเปนเหตุใหภาคการสงออกกลายเปนภาคเศรษฐกิจนํ าที่กอใหเกิด
ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจในเวลาตอมา เมื่อเงินดอลลารมีคาออนตัวลงหลังการทํ าขอตกลง
พลาซา (Plaza Accord) ระหวางกลุมประเทศมหาอํ านาจ G-5 ในเดือนกันยายน 2528 ราคา 
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นํ้ ามันตกตํ่ าลงในป 2529 สินคาขั้นปฐมมีราคาดีข้ึนในชวงหลังของป 2529 และอัตราดอกเบี้ย 
ออนตัวลง ระบบทุนนิยมโลกก็ฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจไทยฟนตัว
ตามไปดวย การเติบโตทางเศรษฐกิจชักนํ าใหรายไดรัฐบาลเพิ่มข้ึนโดยอัตโนมัติ ยังผลใหรัฐบาล 
มีฐานะการคลังเกินดุล จนสามารถสะสมเงินคงคลังจํ านวนมาก อันเปนพื้นฐานสํ าคัญในการกาว 
สูยุคทองของการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเวลาตอมา

รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เผชิญปญหาเศรษฐกิจพื้นฐานดุจเดียวกับ 
รัฐบาลเปรม นับต้ังแตป 2539 เปนตนมา ระบบเศรษฐกิจไทยไมเพียงแตจะมีปญหาเศรษฐกิจ 
ถดถอยเทานั้น หากยังตองเผชิญกับวิกฤติการณทางการเงินอีกดวย โดยที่มีทั้งวิกฤติการณ 
สถาบันการเงิน และวิกฤติการณการเงินระหวางประเทศ มิไยตองกลาวถึงปญหาการขาดดุล 
บัญชีเดินสะพัดและภาวะการตกตํ่ าของการสงออก

พลเอกชวลิตรับตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีหางจากพลเอกเปรมถึง 16 ป ในชวง
เวลา 16 ปที่ผานมานี้ ระบบเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเปนอันมาก ในดานหนึ่ง ภาค 
เกษตรกรรมมีขนาดเล็กลง ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีขนาดใหญข้ึน ในอีก 
ดานหนึ่ง ขนาดของการเปดประเทศกวางขวางขึ้น ในปจจุบัน ระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะ  
‘เสรี’ มากกวาเมื่อเกือบสองทศวรรษที่แลว การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนับต้ังแตป 2532 
เปนตนมา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายโอนการผลิตไปสูภาค
เอกชน (Privatization) การลดบทบาทของรัฐบาลในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยตรง 
รวมตลอดจนการลดกํ าแพงภาษีที่กีดขวางการคาระหวางประเทศ

ระบบเศรษฐกิจไทยที่พลเอกชวลิตเปนผูบริหาร มีขนาดใหญเปน 3 เทาของ
ระบบเศรษฐกิจไทยที่พลเอกเปรมเปนผูบริหาร ไมเพียงแตจะมีขนาดใหญข้ึนเทานั้น หากยังมี 
ความซับซอนเพิ่มข้ึนอีกดวย ความซับซอนที่สํ าคัญเปนความซับซอนของภาคเศรษฐกิจการเงิน  
ซึ่งไมเพียงแตจะมีขนาดใหญข้ึนเทานั้น หากยังเชื่อมโยงกับตลาดการเงินระหวางประเทศอยาง
แนนแฟน ลํ าพังแตการขยายขนาดของการเปดประเทศก็สรางปญหาในการรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจมากพออยูแลว แนวทางเสรีนิยมทางการเงินที่รัฐบาลเลือกเดินยิ่งซํ้ าเติมปญหา 
ดังกลาวนี้ เนื่องจากเงินทุนสามารถเคลื่อนยายเขาออกระหวางประเทศโดยเสรีนั่นเอง

ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี ้ การบริหารระบบเศรษฐกิจไทยในยุครัฐบาล 
พลเอกชวลิตจึงเปนเรื่องยากกวายุครัฐบาลพลเอกเปรมเปนอันมาก ทั้งนี้เปนเพราะระบบ 
เศรษฐกิจมีขนาดใหญข้ึน ความซับซอนของระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้น และปจจัยที่ส่ันคลอน 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ คุณภาพของการบริหาร
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นโยบายเศรษฐกิจจักตองเพิ่มพูนขึ้น จึงจะสามารถธํ ารงประสิทธิผลของการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจในระดับเดิมไวได แตการปรับเปลี่ยนดานคุณภาพตามไมทันปญหาเศรษฐกิจที่เพิ่มพูน
ข้ึน

พลเอกเปรมมิไดแตกตางจากพลเอกชวลิตในขอที่ไมมีความรูทางเศรษฐศาสตร 
ความแตกตางสํ าคัญอยูที่การรูจักใชคน ทีมงานของพลเอกเปรมมีขนาดกะทัดรัด พลเอกเปรม
เลือกฟงที่ปรึกษาเพียงไมกี่คน ในขณะที่พลเอกชวลิตมีที่ปรึกษาหลากชุดมากเกินไป ไมเพียงแต 
จะมีที่ปรึกษาสวนตัว ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาของรัฐบาลแลว ยังมีคณะ 
ที่ปรึกษาของที่ปรึกษาอีกดวย การมีที่ปรึกษาหลายชุดเชนนี้ แมจะมีขอดีในการไดรับฟง 
หลากหลายความเห็น แตก็เกิดปญหา ‘มากหมอ มากความ’ จนทายที่สุดกอใหเกิดปญหาการ 
เมืองระหวางที่ปรึกษา และการประชุมที่ปรึกษามิใชการประชุมเพื่อแกปญหาของชาติบานเมือง 
หากแตเปนการประชุมเพื่อแบงปนผลประโยชน การรูจักเลือกใชคนจึงเปนเรื่องสํ าคัญ รัฐบุรุษ 
จะเปลงประกายแหงรัฐบุรุษไดต้ังแตข้ันตอนการเลือกใชคนนี้เอง

การจัดอันดับความสํ าคัญของปญหานับเปนขั้นตอนสํ าคัญขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ หากไมมีการจัดอันดับความสํ าคัญของปญหาเสียแลว 
มาตรการในการแกปญหายอมขาดความชัดเจน เพราะหนทางในการแกปญหาหนึ่งอาจเปน
อุปสรรคตอการแกปญหาอื่น ผูนํ ารัฐบาลจักตองเขาใจประเด็นนี้อยางถองแท หาไมแลวการ 
บริหารนโยบายเศรษฐกิจจะเปนไปอยางปราศจากหางเสือ

พลเอกเปรมแสดงใหเหน็ถึงความเขาใจเกี่ยวกับการจัดอันดับความสํ าคัญของ
ปญหา เมื่อทีมงานเศรษฐกิจชี้ใหเห็นความสํ าคัญของปญหาเฉพาะหนาในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ พลเอกเปรมก็ยืนหยัดในการแกปญหาวิกฤติการณเงินคงคลัง วิกฤติการณหนี้ 
ตางประเทศ และการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด พลเอกเปรมยืนหยัดอยูเคียงขางและหนุนหลัง 
ทีมงานในการรัดเข็มขัดทางการคลัง ในการยอมสละเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันเปนปญหาสํ าคัญเฉพาะหนา พลเอกเปรมตองตานแรง
กดดันของกลุ มทุนที่เรียกรองใหรัฐบาลขยายเข็มขัดทางการคลัง เพื่ออัดฉีดการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจ เมื่อขุนศึกอยางเชนพลเอกอาทิตย กํ าลังเอกออกโทรทัศนโจมตีการลดคาเงินบาทในคืน
วันลอยกระทงป 2527พลเอกเปรมก็ยางกาวออกไปตอกรอยางไมสะทกสะทาน ปฏิบัติการ 
โยกยายพลเอกอาทิตยออกจากตํ าแหนงคุมกํ าลัง อันเปนเหตุใหหนังสือพิมพบางฉบับใหสมญา 
พลเอกเปรมวา ‘นักฆาแหงลุมนํ้ าเจาพระยา’ ในเวลาตอมานั้น เปนปฏิบัติที่ปูทางใหพลเอกชวลิต 
ยงใจยุทธ  ข้ึนไปสูตํ าแหนงผูบัญชาการทหารบก
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พลเอกชวลิตทํ างานรับใชและอยูใตการบังคับบัญชาของพลเอกเปรมมาเปน
เวลาชานาน แตนาเสียดายนักที่พลเอกชวลิตมิไดเรียนบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจในยามวิกฤติจากพลเอกเปรม ตลอดระยะเวลาที่ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีในชวง 6 
เดือนที่ผานมานี้ พลเอกชวลิตมิไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงความเขาใจเกี่ยวกับวิกฤติการณ 
ทางเศรษฐกิจที่กํ าลังเกิดขึ้น อยางนอยที่สุดมิไดแสดงความเขาใจลํ าดับความสํ าคัญของปญหา 
ในยุคสมัยที่มีความจํ าเปนตองรัดเข็มขัดทางการคลัง พลเอกชวลิตมิไดแสดงความเปนผูนํ าในการ
ขัดเข็มขัดแมแตนอย ไมเพียงแตไมชวยเกื้อกูลใหทีมเศรษฐกิจบริหารนโยบายเศรษฐกิจไดเทานั้น 
พลเอกชวลิตยังอาศัยที่ปรึกษาคนแลวคนเลากดดันทีมเศรษฐกิจออกจากตํ าแหนงอีกดวย  
ประพฤติกรรมเยี่ยงนี้นับวาผิดแผกจากพลเอกเปรมราวฟากับดิน หากนายกรัฐมนตรีไมหนุนหลัง
ทีมงานของตนในการปฏิบัติการตามนโยบายที่ตนเห็นชอบแลว ทีมงานจะทํ างานตอไปไดอยางไร 
และใครจะกลาเสี่ยงทํ างานกับพลเอกชวลิตในอนาคต ในเมื่ออาจถูกลอยแพดวยผลประโยชนทาง
การเมืองไดโดยงาย

พลเอกชวลิตไมเพียงแตมิไดทํ าตัวเปนผูนํ าและเสาหลักในการรัดเข็มขัดทางการ
คลัง ดวยการตัดทอนงบประมาณทั้งในปงบประมาณ 2540 และ 2541 เทานั้น หากยังรูเห็น 
เปนใจในการทํ าลายระเบียบการบริหารการคลัง ดวยการยินยอมใหกระทรวงศึกษาธิการตั้งงบ
ประมาณในลักษณะ ‘เงินอุดหนุนอื่น’ อีกดวย ในยามที่ประเทศชาติเผชิญวิกฤติการณ 
ทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีนาจะแสดงความเปนผูนํ าในการบริหารการคลังอยางเขมงวด  
นาประหลาดนักที่พลเอกชวลิตทํ าตัวเปนทองไมรูรอนตอกรณีการละเมิดวินัยทางการคลังครั้งนี้

การแกปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเปนเรื่องยากยิ่ง ความยากลํ าบากมี 
ต้ังแตการวิเคราะหเหตุปจจัยแหงปญหา การจัดลํ าดับความสํ าคัญของปญหา การแสวงหา 
เครื่องมือและมาตรการในการแกปญหา และทายที่สุดการตัดสินใจในการเลือกใชเครื่องมือและ
มาตรการในการแกปญหา สังคมเศรษฐกิจจะฝามรสุมเศรษฐกิจไปไดก็แตโดยมีการนํ าทาง 
การเมืองที่ดี หากปราศจากผูนํ าที่มีวิสัยทัศนและมีการนํ าที่มีประสิทธิภาพเสียแลว ไมเพียงแต
วิกฤติการณที่เผชิญอยูจะไมสามารถแกใหตกไปไดเทานั้น หากยังอาจซํ้ าเติมปญหาใหเลวรายลง
ไปอีกดวย

พลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดแสดงความเปนผู นํ าที่ดีในการแกปญหา 
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจตลอดชวงเวลาระหวางป 2523-2531 ประวัติศาสตรจะจารึกบทบาท 
ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธอยางไร ข้ึนอยูกับวา พลเอกชวลิตไดเรียนรูจากรัฐบาลพลเอกเปรม 
มากนอยเพียงใด


