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‘เกาเหลา’ กับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลนายชวน หลีกภัยในเดือนพฤศจิกายน 2540 ผมได
อภิปรายในทีป่ระชมุทางวิชาการของสถาบันวิชาการปองกันประเทศวา ปญหาพื้นฐานของรัฐบาล
ชวนอยู ที่การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในเวลานั้น พรรคประชาธิปตยชูภาพขุนพล
เศรษฐกิจ อันมีนายศุภชัย พานชิภักดิ์ และนายธารินทร นิมมานเหมนิทเปนผูนํ า ส่ือมวลชนพากัน
เลาขานถึง ‘ดรีมทีม’ (Dream Team) หลงัจากทีต่องขมขื่นและทุกขทนกับความผิดพลาดในการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ แตผมกลับมีความเห็นวา 
ประชาธิปตยหาไดมี ‘ดรีมทีม’ ในความคาดฝนของประชาชนไม ใครก็ตามที่ไดรับรูถึงความขัดแยง
สวนบุคคลระหวางนายศุภชัยกับนายธารินทร คงไมกลาตีตราทีมเศรษฐกิจที่มีบุคคลทั้งสองเปน 
ผูนํ าวาเปน ‘ดรีมทีม’ ความแตกตางในดานอุดมการณและโลกทรรศนชนิดเกือบจะอยูคนละขั้ว  
จะทํ าใหบุคคลทั้งสองทํ างานรวมกันไดอยางไร นี่เปนขอกังขาที่อยูในใจของผมตั้งแตตน ความ 
คลีค่ลายของเหตุการณในเวลาตอมาบงชี้วา ขอกังขานี้มีมูลแหงความเปนจริง

ตลอดชวงเวลาสามเดือนแรกของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย การแยงชิงการยึดกุม
บังเหียนในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเปนไปอยางเขมขน โดยที่อํ านาจคอยๆหลุดลอย
จากรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ จนทายที่สุดอํ านาจในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รวมศนูยอยูทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจไมมีบทบาทหนาที่
แมแตการประสานการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โดยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
รายงานตอนายกรัฐมนตรีโดยตรง ไมตองผานรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ระบบการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจเชนนี้ไมเพียงแตไมเกื้อกูลใหมีการประสานการดํ าเนินนโยบายเทานั้น หากทวา
ยงัเปนการลดทอนศักดิ์ศรีของรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจอีกดวย เพียงชั่วเวลาสามเดือนแรก 
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลนายชวน ก็ปรากฏอยางชัดเจนวามิไดอยูในมือ
ของ‘ดรีมทีม’ ของพรรคประชาธปิตย ดังที่โฆษณาใหราษฎรเขาใจ หากแตอยูในมือของ ‘วีรชน 
เอกชน’

         เหตใุดคุณชวนจึงเลือกยืนอยูขางคุณธารินทร และ ‘ตัดหางปลอยวัด’ คุณศุภชัย ?
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สํ าหรับผูที่ยังมีความทรงจํ าอันไมเลอะเลือน คงจะยังจํ าไดวา ในการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรครั้งสุดทายในป 2539 หัวหนาพรรคประชาธิปตยลงทุน ‘จีบ’ คุณธารินทร
ใหลงสมัครรับเลือกตั้ง ในเวลานั้น คุณธารินทรก ําลังหันเข็มกลับไปสูภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาคเศรษฐกิจการเงิน คุณธารินทรใชเวลาตัดสินใจอยูหลายวันกวาจะตอบตกลง และ 
เปนที่เขาใจกันวา คงมีการตั้งเงื่อนไขบางประการ พรรคประชาธิปตยสามารถชูคุณศุภชัยและ 
คุณธารินทรเปน ‘ขุนพลเศรษฐกิจ’ สมใจปรารถนา

แมความเพลี่ยงพลํ้ าทางการเมืองทํ าใหพรรคประชาธิปตยไมสามารถยึดกุม
อํ านาจรฐัหลังการเลือกตั้งป 2539 ได และตองรอคอยโอกาสอยูปเศษ แตเมื่อโอกาสมาถึงในเดือน
พฤศจิกายน 2540 พรรคประชาธิปตยไมร้ังรอที่จะโฆษณา ‘ดรีมทีม’ ของตน โดยที่รอยราวภายใน 
‘ดรีมทีม’ ทีม่มีาแตรัฐบาลชวน 1 (กันยายน 2535 – พฤษภาคม 2538) ยังไมปรากฏสูสาธารณชน 
เพยีงแตรอวันปะทุเทานั้น

ในการจัดตั้งรัฐบาลเดือนพฤศจิกายน 2540 คุณธารินทรยึดครองกระทรวง 
การคลังดังความคาดหมาย โดยที่คุณศุภชัยดํ ารงตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีฐานะเสมือน
หนึ่ง ‘หวัหนา’ ทมีเศรษฐกิจ แตคุณศภุชยัไดบทเรียนจากรัฐบาลชวน 1 แลววา การดํ ารงตํ าแหนง
รองนายกรฐัมนตร ีโดยมิไดวาการกระทรวงหนึ่งกระทรวงใด ทํ าใหขาดแขนขาและกลไกการทํ างาน 
ในคราวนี้ คุณศภุชยัจงึไดวาการกระทรวงพาณิชยดวย แตการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ขอรายงานโดยตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยไมผานคุณศภุชยั ท ําใหบทบาท หนาที่ และอํ านาจของ 
คุณศภุชยัถกูบั่นทอนลงอยางเห็นไดชัด หากคุณศภุชยัไมพอใจจุดเริ่มตนอันเลวรายนี้ สาธารณชน
ไมมีโอกาสไดรับทราบความไมพอใจของคุณศุภชัยดังกลาวนี้ เนื่องเพราะคุณศุภชัยมิไดปริปาก 
นัน่เอง

คุณชวนเลือกยืนอยูขางคุณธารินทร สวนหนึ่งอาจเปนเพราะมีความรูสึก ‘รับผิด’
ตอคุณธารินทร ในฐานที่เปนผู ชักชวนคุณธารินทรใหข้ึนเวทีการเลือกตั้ง เมื่อชักชวนใหมา 
รวมชะตากรรมทางการเมือง ก็ตองเกื้อกูลใหทํ างานได อีกสวนหนึ่งอาจเปนเพราะตองการประคบ
ประหงมคุณธารินทรใหเปน ‘ทายาททางการเมือง’ ในพรรคประชาธิปตย ในประการสํ าคัญ  
คุณธารินทรเปน ‘ขุนคลัง’ คนสํ าคัญของพรรคประชาธปิตย เครือขายความสัมพันธที่คุณธารินทรมี
กับภาคธุรกิจเอกชนโดยทั่วไปและภาคเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะ ชวยใหพรรคประชาธิปตย 
ไดเงินบริจาคทางการเมืองจํ านวนมาก คุณศุภชัยจึง ‘แพ’ คุณธารินทรในขั้นรากฐาน เพราะ 
คุณศภุชยันอกจากจะไมมีกลุมทุนการเงินหนุนหลังแลว ยังไมมีเครือขายทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลให
เมด็เงินโปรยปรายสูพรรคประชาธิปตยอีกดวย
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คุณศุภชัยยัง ‘แพ’ คุณธารินทรอีกขอหนึ่งในฐานที่ไมมี ส.ส. บริวาร บรรดา ส.ส. 
พรรคประชาธิปตยที่สัมพันธกับคุณศุภชัยลวนแลวแตมีความสัมพันธอยางหลวมๆ หาไดมีความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภไม ตางกับคุณธารินทรที่มีความพยายามในการสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ภายในพรรคประชาธิปตย ดวยเหตุที่คุณธารินทรมบีทบาทเปน ‘ขุนคลัง’ ของพรรค จึงมิใชเร่ือง 
นาประหลาดใจที่ ส.ส. บางภาคสวนไดรับความเอื้อเฟอเผื่อแผจากคุณธารินทรในฤดูการเลือกตั้ง 
ดวยขอเท็จจริงดังกลาวนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ หากคุณธารินทรสามารถรุกคืบเขายึดกุม
ตํ าแหนงสํ าคัญในพรรคประชาธิปตยดวยตนเอง แตบทสรุปเชนนี้มิอาจใชกับคุณศุภชัยได

ตัณหาทางการเมืองอาจมีส วนสร างความขัดแย งระหว างคุณศุภชัยกับ  
คุณธารินทร  ในเมือ่เสอืสองตัวมิอาจอยูรวมถํ้ าเดียวกัน แตความทะเยอทะยานทางการเมืองคง 
มใิชสาเหตุเพียงประการเดียว ความแตกตางในดานอุดมการณและโลกทรรศนคงมีสวนสํ าคัญดวย 
ในเมื่อคนหนึ่งเติบใหญจากครอบครัวเทคโนแครต ไดรับการศึกษาขั้นสํ าคัญจากประเทศที่เปน 
รัฐสวัสดิการ เคยใชชีวิตในสังคมที่มีความเอื้ออาทรตอกลุมคนผูดอยโอกาสในสังคม และผาน
ระบบการศึกษาที่พยายามสอนใหวิเคราะหมนุษยและสังคมอยางเปนองครวม ในขณะที่อีก 
คนหนึง่เตบิใหญในครอบครัวนายทุน ศึกษาเลาเรียนในดานการบริหารธุรกิจ และใชชีวิตสวนใหญ
ในโลกธุรกิจ

ผมไมทราบแนชัดวา คุณศุภชัยกับคุณธารินทรศรศิลปไมกินกันตั้งแตเมื่อไร  
เมื่อคุณธารินทร (ในฐานะกรรมการผูจัดการใหญธนาคารไทยพาณิชย) ดํ ารงตํ าแหนงประธาน
สมาคมธนาคารไทยในชวงป 2534-2535 อาการศรศิลปไมกินกันระหวางคุณศุภชัยกับคุณ 
ธารินทรปรากฏใหเห็นแลว ในเวลานั้นคุณศุภชัยเปนกรรมการผูจัดการใหญธนาคารทหารไทย 
สมาคมธนาคารไทยภายใตการนํ าของคุณธารินทรอํ านวยการใหธนาคารยักษใหญ 5 ธนาคาร  
อันประกอบดวยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฮัว้กนัลดอัตราดอกเบี้ย (price collusion) โดยที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ลดลงมากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู คุณศุภชัยไมยอมนํ าธนาคารทหารไทยเขาไปรวมสังฆกรรม
กบัสมาคมธนาคารไทยในเรื่องนี้ เพราะเห็นวา การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมากเกินไป นอกจาก
จะเปนการทํ าลายสิ่งจูงใจในการออมแลว ยังอาจสรางปญหาการขาดสภาพคลองในระบบ
เศรษฐกิจไทยได ในวันที่ 28 เมษายน 2535 ธนาคารทหารไทยภายใตการนํ าของคุณศุภชัย
ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สวนกระแสของธนาคารยักษใหญและสมาคมธนาคารไทย 
ประพฤตกิรรมของคุณศุภชัยในเรื่องนี้สรางความไมพอใจแกคุณธารินทรโดยมิพักตองสงสัย

เพยีงอีกหาเดือนตอมา ทั้งคุณศุภชัยและคุณธารินทรพากันตบเทาเขารวมรัฐบาล
ชวน 1 ( กนัยายน 2535 – พฤษภาคม 2538) โดยหอบเอาความขัดแยงเขาไปดวย และแลวอาการ
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ศรศิลปไมกินกันก็ปรากฏอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคุณศุภชัยเปนตัวแทนรัฐบาลไทยในการเจรจา 
จัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) โดยมีขอตกลงเกี่ยวกับการลดอากรขาเขาสินคาหลาย 
รายการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไมยอมรับรูผลการเจรจา โดยอางวา การลดอากรขาเขามี
ผลกระทบตอฐานะการคลังของรัฐบาล การที่คุณธารินทรทํ าทาไมยอมรับรูผลการเจรจาเขตการคา
เสรีอาเซียนเชนนี้ นอกจากทํ าใหคุณศภุชยัหวัฟดหวัเหวี่ยงแลว ยังเปนการบั่นทอนความนาเชื่อถือ
ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอีกดวย

ดวยภมูหิลงัของขอเท็จจริงดังที่ผมสาธยายขางตนนี้ ผมจึงไมเคยเห็น ‘ศุภชัย -  
ธารินทร’ เปน ‘ดรีมทีม’ ในเมื่อในเนื้อแททั้งคูเปน ‘คูกัด’ ที่นากลัว คนที่สามารถกัดกันโดย 
ไมแยกเขีย้ว มิหนํ าซํ้ ายังยิ้มใหกันในขณะกัดกัน จะไมนากลัวกระไรได

คุณศุภชัยนาจะตระหนักถึงชะตากรรมการเมืองของตนดี เมื่อมิอาจยึดกุม
บังเหียนนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในรัฐบาลปจจุบันได ยิ่งเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เดินตามกน IMF ดวยการตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงและรัดเข็มขัดทางการคลังเปนเวลา 
เกือบขวบป คุณศุภชัยไมเพียงแตไมสามารถทํ าหนาที่รองนายกรัฐมนตรีไดเทานั้น หากยังไม
สามารถทํ าหนาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยอีกดวย ในเมื่อการขาดสภาพคลองเปนปญหา
รุนแรง จนไมมีเม็ดเงินใหแมแตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออก ถึงจุดนี้คุณศุภชัยจึงหันไป
แสวงหาตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลก ในฐานะประชาชนผูเสียภาษีอากร ผมเห็นวา 
คุณศภุชยัใหเวลากับตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยนอยเกินไป แมจะเห็นใจคุณศุภชัย
เพียงใดก็ตาม ทั้งผมก็มองไมเห็นอานิสงสวา หากคุณศุภชัยไดตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการ 
การคาโลกสมดังปรารถนา ประชาชนคนสามัญเชนผมจะไดประโยชนโภคผลประการใด

คุณศุภชัยกลับมาสนใจการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ตนรวมเปน 
รัฐมนตรี เมื่อปรากฏแนชัดวา สหรัฐอเมริกาไมสนับสนุนใหคุณศุภชัยดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการ
องคการการคาโลก ผมรูสึกดีใจที่คุณศุภชัยเริ่มเอาการเอางานกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาคอีกครั้งหนึ่ง ในทัศนะของผม คุณศภุชยัมคีวามสันทัดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมากกวา
คุณธารินทร นอกจากจะมีพื้นฐานการศึกษาเรื่องนี้แลว ยังมีประสบการณจากการทํ างานใน
ธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย ในขณะที่ทักษะและความชํ านัญพิเศษของคุณธารินทรเนนหนัก
ในดานการบรหิารสถาบันการเงิน ซึ่งโดยพื้นฐานเปนเรื่องจุลภาค หากทั้งสองคนสามารถรวมงาน
กันได ก็จะเปนประโยชนแกประเทศชาติอยางยิ่ง แตเปนเพราะหัวหนาพรรคประชาธิปตย 
กันคุณศุภชัยออกจากปริมณฑลแหงนโยบายเศรษฐกิจมหภาค พรรคประชาธิปตยไมเพียงแต 
มิไดใชทรัพยากรมนุษยที่มีอยูใหเปนประโยชนสูงสุดเทานั้น หากยังทํ าลายทรัพยากรมนุษยอันมี
นอยนิดของตนอีกดวย
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คุณศุภชัยสิ้นขันติธรรม เมื่อมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี
เศรษฐกิจเมื่อวันจันทรที่ 15 มีนาคม 2542 คราวนี้คุณศภุชยัออกอาการ (หากจะใชศัพทานุกรม 
ของวงการหมัดมวย) ดวยการพิพากษนโยบายเศรษฐกิจมหภาค วิพากษมาตรการสิงหาคม 2541 
และวิพากษนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งหมดนี้มีผลเทากับวิพากษคุณธารินทร การสิ้นขันติธรรม
ของคณุศภุชยัสรางความโกลาหลแกพรรคประชาธิปตยไมนอย ประชาชนคนเดินถนนเริ่มมองภาพ
พรรคประชาธิปตยตรงตอความเปนจริงมากขึ้น ไมมี ‘ดรีมทีม’ มีแต ‘วรีชนเอกชน’

ถึงคุณธารินทรจะถูกโจมตีจากผูคนนอกและในพรรคประชาธิปตยมากเพียงใด 
แตคุณชวนยังคงปกปองคุณธารินทรอยางเหนียวแนน คุณศุภชัยนาจะตระหนักดีวา ในโลก 
การเมอืง คาของคนมิไดข้ึนอยูกับความเปนมนุษย หากแตข้ึนอยูกับมูลคาทางการเมือง ในทัศนะ
ของผูคนในพรรคประชาธปิตยจํ านวนไมนอย อยางนอยในทัศนะของคุณชวน คุณศุภชัยมีมูลคา
ทางการเมืองตํ่ ากวาคุณธารินทร ไมวาคุณศภุชยัจะยอมรับการประเมินมูลคานี้หรือไมก็ตาม

ขอที่ผมเปนหวง ก็คือ อาการ ‘เกาเหลา’ ระหวางคุณศุภชัยกับคุณธารินทรไมเปน
ผลดีแกสังคมเศรษฐกิจไทย ในประวัติศาสตรอันไมไกลนัก อาการ ‘เกาเหลา’ ระหวางคุณเริงชัย 
มะระกานนทกับคุณชัยวฒัน วิบูลสวัสด์ิ ระหวางป 2539 – 2540 นํ าหายนภยัมาสูระบบเศรษฐกิจ
ไทยชนิดเหลือคณานับ หากไมตองการใหประวัติศาสตรซํ้ ารอย เมื่อคุณธารินทรไมยอมออกจาก
ตํ าแหนง คุณศุภชัยนาจะขอลาออกเอง เพื่อรอคอยตํ าแหนงผูอํ านวยการองคการการคาโลก  
ซึ่งแสงแหงความหวังเปลงประกายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนายฮัสซัน อาบูยุบ (Hassan Abouyoup)
แหงมอรอ็กโคขอถอนตัว

หากจะใหเปนธรรมแกประชาชน ในเมื่อไมมี ‘ดรีมทีม’ ดังที่โฆษณาชวนเชื่อ  
สมควรที่จะถอดทั้งคุณศุภชัยและคุณธารินทรออกจากรัฐบาล

ไมควรมี ‘เกาเหลา’ ในปรมิณฑลของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
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