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‘เกาเหลา’ กับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลนายชวน หลีกภัยในเดือนพฤศจิกายน 2540 ผมได
อภิปรายในทีป่ ระชุมทางวิชาการของสถาบันวิชาการปองกันประเทศวา ปญหาพื้นฐานของรัฐบาล
ชวนอยู ที่การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในเวลานั้น พรรคประชาธิปตยชูภาพขุนพล
เศรษฐกิจ อันมีนายศุภชัย พานิชภักดิ์ และนายธารินทร นิมมานเหมินทเปนผูนํา สื่อมวลชนพากัน
เลาขานถึง ‘ดรีมทีม’ (Dream Team) หลังจากทีต่ อ งขมขื่นและทุกขทนกับความผิดพลาดในการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ แตผมกลับมีความเห็นวา
ประชาธิปตยหาไดมี ‘ดรีมทีม’ ในความคาดฝนของประชาชนไม ใครก็ตามที่ไดรับรูถึงความขัดแยง
สวนบุคคลระหวางนายศุภชัยกับนายธารินทร คงไมกลาตีตราทีมเศรษฐกิจที่มีบุคคลทั้งสองเปน
ผูนําวาเปน ‘ดรีมทีม’ ความแตกตางในดานอุดมการณและโลกทรรศนชนิดเกือบจะอยูคนละขั้ว
จะทําใหบุคคลทั้งสองทํางานรวมกันไดอยางไร นี่เปนขอกังขาที่อยูในใจของผมตั้งแตตน ความ
คลีค่ ลายของเหตุการณในเวลาตอมาบงชี้วา ขอกังขานี้มีมูลแหงความเปนจริง
ตลอดชวงเวลาสามเดือนแรกของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย การแยงชิงการยึดกุม
บังเหียนในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเปนไปอยางเขมขน โดยที่อํานาจคอยๆหลุดลอย
จากรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ จนทายที่สุดอํานาจในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รวมศูนยอยูท รี่ ฐั มนตรีวาการกระทรวงการคลัง รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจไมมีบทบาทหนาที่
แมแตการประสานการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โดยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
รายงานตอนายกรัฐมนตรีโดยตรง ไมตองผานรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ระบบการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจเชนนี้ไมเพียงแตไมเกื้อกูลใหมีการประสานการดําเนินนโยบายเทานั้น หากทวา
ยังเปนการลดทอนศักดิ์ศรีของรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจอีกดวย เพียงชั่วเวลาสามเดือนแรก
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลนายชวน ก็ปรากฏอยางชัดเจนวามิไดอยูในมือ
ของ‘ดรีมทีม’ ของพรรคประชาธิปตย ดังที่โฆษณาใหราษฎรเขาใจ หากแตอยูในมือของ ‘วีรชน
เอกชน’
เหตุใดคุณชวนจึงเลือกยืนอยูขางคุณธารินทร และ ‘ตัดหางปลอยวัด’ คุณศุภชัย ?
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สําหรับผูที่ยังมีความทรงจําอันไมเลอะเลือน คงจะยังจําไดวา ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งสุดทายในป 2539 หัวหนาพรรคประชาธิปตยลงทุน ‘จีบ’ คุณธารินทร
ใหลงสมัครรับเลือกตั้ง ในเวลานั้น คุณธารินทรกาลั
ํ งหันเข็มกลับไปสูภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาคเศรษฐกิจการเงิน คุณธารินทรใชเวลาตัดสินใจอยูหลายวันกวาจะตอบตกลง และ
เปนที่เขาใจกันวา คงมีการตั้งเงื่อนไขบางประการ พรรคประชาธิปตยสามารถชูคุณศุภชัยและ
คุณธารินทรเปน ‘ขุนพลเศรษฐกิจ’ สมใจปรารถนา
แมค วามเพลี่ย งพลํ้ าทางการเมืองทํ าใหพรรคประชาธิปตยไมสามารถยึดกุม
อํานาจรัฐหลังการเลือกตั้งป 2539 ได และตองรอคอยโอกาสอยูปเศษ แตเมื่อโอกาสมาถึงในเดือน
พฤศจิกายน 2540 พรรคประชาธิปตยไมรั้งรอที่จะโฆษณา ‘ดรีมทีม’ ของตน โดยที่รอยราวภายใน
‘ดรีมทีม’ ทีม่ มี าแตรฐั บาลชวน 1 (กันยายน 2535 – พฤษภาคม 2538) ยังไมปรากฏสูสาธารณชน
เพียงแตรอวันปะทุเทานั้น
ในการจัดตั้งรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2540 คุณธารินทรยึดครองกระทรวง
การคลังดังความคาดหมาย โดยที่คุณศุภชัยดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีฐานะเสมือน
หนึ่ง ‘หัวหนา’ ทีมเศรษฐกิจ แตคุณศุภชัยไดบทเรียนจากรัฐบาลชวน 1 แลววา การดํารงตําแหนง
รองนายกรัฐมนตรี โดยมิไดวาการกระทรวงหนึ่งกระทรวงใด ทําใหขาดแขนขาและกลไกการทํางาน
ในคราวนี้ คุณศุภชัยจึงไดวา การกระทรวงพาณิชยดวย แตการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ขอรายงานโดยตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยไมผานคุณศุภชัย ทําใหบทบาท หนาที่ และอํานาจของ
คุณศุภชัยถูกบั่นทอนลงอยางเห็นไดชัด หากคุณศุภชัยไมพอใจจุดเริ่มตนอันเลวรายนี้ สาธารณชน
ไมมีโอกาสไดรับทราบความไมพอใจของคุณศุภชัยดังกลาวนี้ เนื่องเพราะคุณศุภชัยมิไดปริปาก
นัน่ เอง
คุณชวนเลือกยืนอยูขางคุณธารินทร สวนหนึ่งอาจเปนเพราะมีความรูสึก ‘รับผิด’
ต อ คุ ณธารินทร ในฐานที่เปนผูชักชวนคุณธารินทรใหขึ้นเวทีการเลือกตั้ง เมื่อชักชวนใหมา
รวมชะตากรรมทางการเมือง ก็ตองเกื้อกูลใหทํางานได อีกสวนหนึ่งอาจเปนเพราะตองการประคบ
ประหงมคุณธารินทรใหเปน ‘ทายาททางการเมือง’ ในพรรคประชาธิปตย ในประการสําคัญ
คุณธารินทรเปน ‘ขุนคลัง’ คนสําคัญของพรรคประชาธิปตย เครือขายความสัมพันธที่คุณธารินทรมี
กับภาคธุรกิจเอกชนโดยทั่วไปและภาคเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะ ชวยใหพรรคประชาธิปตย
ไดเงินบริจาคทางการเมืองจํานวนมาก คุณศุภชัยจึง ‘แพ’ คุณธารินทรในขั้นรากฐาน เพราะ
คุณศุภชัยนอกจากจะไมมีกลุมทุนการเงินหนุนหลังแลว ยังไมมีเครือขายทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลให
เม็ดเงินโปรยปรายสูพรรคประชาธิปตยอีกดวย
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คุณศุภชัยยัง ‘แพ’ คุณธารินทรอกี ขอหนึ่งในฐานที่ไมมี ส.ส. บริวาร บรรดา ส.ส.
พรรคประชาธิปตยที่สัมพันธกับคุณศุภชัยลวนแลวแตมีความสัมพันธอยางหลวมๆ หาไดมีความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภไม ตางกับคุณธารินทรที่มีความพยายามในการสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ภายในพรรคประชาธิปตย ดวยเหตุที่คุณธารินทรมบี ทบาทเปน ‘ขุนคลัง’ ของพรรค จึงมิใชเรื่อง
นาประหลาดใจที่ ส.ส. บางภาคสวนไดรับความเอื้อเฟอเผื่อแผจากคุณธารินทรในฤดูการเลือกตั้ง
ดวยขอเท็จจริงดังกลาวนี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจ หากคุณธารินทรสามารถรุกคืบเขายึดกุม
ตําแหนงสําคัญในพรรคประชาธิปตยดวยตนเอง แตบทสรุปเชนนี้มิอาจใชกับคุณศุภชัยได
ตั ณ หาทางการเมื อ งอาจมี ส  ว นสร า งความขั ด แย ง ระหว า งคุ ณศุ ภ ชั ย กั บ
คุณธารินทร ในเมือ่ เสือสองตัวมิอาจอยูรวมถํ้าเดียวกัน แตความทะเยอทะยานทางการเมืองคง
มิใชสาเหตุเพียงประการเดียว ความแตกตางในดานอุดมการณและโลกทรรศนคงมีสวนสําคัญดวย
ในเมื่อคนหนึ่งเติบใหญจากครอบครัวเทคโนแครต ไดรับการศึกษาขั้นสําคัญจากประเทศที่เปน
รัฐสวัสดิการ เคยใชชีวิตในสังคมที่มีความเอื้ออาทรตอกลุมคนผูดอยโอกาสในสังคม และผาน
ระบบการศึกษาที่พยายามสอนใหวิเคราะหมนุษยและสังคมอยางเปนองครวม ในขณะที่อีก
คนหนึง่ เติบใหญในครอบครัวนายทุน ศึกษาเลาเรียนในดานการบริหารธุรกิจ และใชชีวิตสวนใหญ
ในโลกธุรกิจ
ผมไมทราบแนชัดวา คุณศุ ภ ชั ย กั บ คุ ณธารินทรศรศิลปไมกินกันตั้งแตเมื่อไร
เมื่อคุณธารินทร (ในฐานะกรรมการผูจัดการใหญธนาคารไทยพาณิชย) ดํารงตําแหนงประธาน
สมาคมธนาคารไทยในชวงป 2534-2535 อาการศรศิลปไมกินกันระหวางคุณศุภชัยกับคุณ
ธารินทรปรากฏใหเห็นแลว ในเวลานั้นคุณศุภชัยเปนกรรมการผูจัดการใหญธนาคารทหารไทย
สมาคมธนาคารไทยภายใตการนําของคุณธารินทรอํานวยการใหธนาคารยักษใหญ 5 ธนาคาร
อันประกอบดวยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฮัว้ กันลดอัตราดอกเบี้ย (price collusion) โดยที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ลดลงมากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู คุณศุภชัยไมยอมนําธนาคารทหารไทยเขาไปรวมสังฆกรรม
กับสมาคมธนาคารไทยในเรื่องนี้ เพราะเห็นวา การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมากเกินไป นอกจาก
จะเปนการทํ าลายสิ่งจูงใจในการออมแลว ยังอาจสรางปญหาการขาดสภาพคลองในระบบ
เศรษฐกิจไทยได ในวันที่ 28 เมษายน 2535 ธนาคารทหารไทยภายใตการนําของคุณศุภชัย
ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สวนกระแสของธนาคารยักษใหญและสมาคมธนาคารไทย
ประพฤติกรรมของคุณศุภชัยในเรื่องนี้สรางความไมพอใจแกคุณธารินทรโดยมิพักตองสงสัย
เพียงอีกหาเดือนตอมา ทั้งคุณศุภชัยและคุณธารินทรพากันตบเทาเขารวมรัฐบาล
ชวน 1 ( กันยายน 2535 – พฤษภาคม 2538) โดยหอบเอาความขัดแยงเขาไปดวย และแลวอาการ
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ศรศิ ล ป ไ ม กิ น กั น ก็ ป รากฏอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เมื่ อ คุ ณศุ ภ ชั ย เป น ตั ว แทนรั ฐ บาลไทยในการเจรจา
จัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) โดยมีขอตกลงเกี่ยวกับการลดอากรขาเขาสินคาหลาย
รายการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไมยอมรับรูผลการเจรจา โดยอางวา การลดอากรขาเขามี
ผลกระทบตอฐานะการคลังของรัฐบาล การที่คุณธารินทรทําทาไมยอมรับรูผลการเจรจาเขตการคา
เสรีอาเซียนเชนนี้ นอกจากทําใหคุณศุภชัยหัวฟดหัวเหวี่ยงแลว ยังเปนการบั่นทอนความนาเชื่อถือ
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอีกดวย
ดวยภูมหิ ลังของขอเท็จจริงดังที่ผมสาธยายขางตนนี้ ผมจึงไมเคยเห็น ‘ศุภชัย ธารินทร’ เปน ‘ดรีมทีม’ ในเมื่อในเนื้อแททั้งคูเปน ‘คูกัด’ ที่นากลัว คนที่สามารถกัดกันโดย
ไมแยกเขีย้ ว มิหนําซํ้ายังยิ้มใหกันในขณะกัดกัน จะไมนากลัวกระไรได
คุ ณศุ ภ ชั ย น า จะตระหนั ก ถึ ง ชะตากรรมการเมื อ งของตนดี เมื่ อ มิ อ าจยึ ด กุ ม
บังเหียนนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในรัฐบาลปจจุบันได ยิ่งเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เดินตามกน IMF ดวยการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงและรัดเข็มขัดทางการคลังเปนเวลา
เกือบขวบป คุณศุภชัยไมเพียงแตไมสามารถทํ าหนาที่รองนายกรัฐมนตรีไดเทานั้น หากยังไม
สามารถทําหนาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยอีกดวย ในเมื่อการขาดสภาพคลองเปนปญหา
รุนแรง จนไมมีเม็ดเงินใหแมแตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออก ถึงจุดนี้คุณศุภชัยจึงหันไป
แสวงหาตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลก ในฐานะประชาชนผูเสียภาษีอากร ผมเห็นวา
คุณศุภชัยใหเวลากับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยนอยเกินไป แมจะเห็นใจคุณศุภชัย
เพียงใดก็ตาม ทั้งผมก็มองไมเห็นอานิสงสวา หากคุณศุภชัยไดตําแหนงผูอํานวยการองคการ
การคาโลกสมดังปรารถนา ประชาชนคนสามัญเชนผมจะไดประโยชนโภคผลประการใด
คุ ณศุภชัยกลับมาสนใจการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ตนรวมเปน
รัฐมนตรี เมื่อปรากฏแนชัดวา สหรัฐอเมริกาไมสนับสนุนใหคุณศุภชัยดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
องคการการคาโลก ผมรูสึกดีใจที่คุณศุภชัยเริ่มเอาการเอางานกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคอีกครั้งหนึ่ง ในทัศนะของผม คุณศุภชัยมีความสันทัดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมากกวา
คุ ณธารินทร นอกจากจะมีพื้นฐานการศึกษาเรื่องนี้แลว ยังมีประสบการณจากการทํางานใน
ธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย ในขณะที่ทักษะและความชํานัญพิเศษของคุณธารินทรเนนหนัก
ในดานการบริหารสถาบันการเงิน ซึ่งโดยพื้นฐานเปนเรื่องจุลภาค หากทั้งสองคนสามารถรวมงาน
กันได ก็จะเปนประโยชนแกประเทศชาติอยางยิ่ง แตเปนเพราะหัวหนาพรรคประชาธิปตย
กันคุณศุภชัยออกจากปริมณฑลแหงนโยบายเศรษฐกิจมหภาค พรรคประชาธิปตยไมเพียงแต
มิไดใชทรัพยากรมนุษยที่มีอยูใหเปนประโยชนสูงสุดเทานั้น หากยังทําลายทรัพยากรมนุษยอันมี
นอยนิดของตนอีกดวย
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คุ ณศุ ภ ชั ย สิ้ น ขั น ติ ธ รรม เมื่ อ มี ก ารเลื่ อ นการประชุ ม คณะกรรมการรั ฐ มนตรี
เศรษฐกิจเมื่อวันจันทรที่ 15 มีนาคม 2542 คราวนี้คุณศุภชัยออกอาการ (หากจะใชศัพทานุกรม
ของวงการหมัดมวย) ดวยการพิพากษนโยบายเศรษฐกิจมหภาค วิพากษมาตรการสิงหาคม 2541
และวิพากษนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งหมดนี้มีผลเทากับวิพากษคุณธารินทร การสิ้นขันติธรรม
ของคุณศุภชัยสรางความโกลาหลแกพรรคประชาธิปตยไมนอย ประชาชนคนเดินถนนเริ่มมองภาพ
พรรคประชาธิปตยตรงตอความเปนจริงมากขึ้น ไมมี ‘ดรีมทีม’ มีแต ‘วีรชนเอกชน’
ถึงคุณธารินทรจะถูกโจมตีจากผูคนนอกและในพรรคประชาธิปตยมากเพียงใด
แตคุณชวนยังคงปกปองคุณธารินทรอยางเหนียวแนน คุณศุภชัยนาจะตระหนักดีวา ในโลก
การเมือง คาของคนมิไดขึ้นอยูกับความเปนมนุษย หากแตขึ้นอยูกับมูลคาทางการเมือง ในทัศนะ
ของผูคนในพรรคประชาธิปต ยจํานวนไมนอย อยางนอยในทัศนะของคุณชวน คุณศุภชัยมีมูลคา
ทางการเมืองตํ่ากวาคุณธารินทร ไมวาคุณศุภชัยจะยอมรับการประเมินมูลคานี้หรือไมก็ตาม
ขอที่ผมเปนหวง ก็คือ อาการ ‘เกาเหลา’ ระหวางคุณศุภชัยกับคุณธารินทรไมเปน
ผลดีแกสังคมเศรษฐกิจไทย ในประวัติศาสตรอันไมไกลนัก อาการ ‘เกาเหลา’ ระหวางคุณเริงชัย
มะระกานนทกับคุณชัยวัฒน วิบูลสวัสดิ์ ระหวางป 2539 – 2540 นําหายนภัยมาสูระบบเศรษฐกิจ
ไทยชนิดเหลือคณานับ หากไมตองการใหประวัติศาสตรซํ้ารอย เมื่อคุณธารินทรไมยอมออกจาก
ตําแหนง คุณศุภชัยนาจะขอลาออกเอง เพื่อรอคอยตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลก
ซึ่งแสงแหงความหวังเปลงประกายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนายฮัสซัน อาบูยุบ (Hassan Abouyoup)
แหงมอร็อกโคขอถอนตัว
หากจะใหเปนธรรมแกประชาชน ในเมื่อไมมี ‘ดรีมทีม’ ดังที่โฆษณาชวนเชื่อ
สมควรที่จะถอดทั้งคุณศุภชัยและคุณธารินทรออกจากรัฐบาล
ไมควรมี ‘เกาเหลา’ ในปริมณฑลของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

