คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม2543

รัฐบาล Y 2 K ป 2540
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพและโทรทัศน พากันรายงานขาวในชวงปลายเดือน
ธันวาคม 2542 วา นายกรัฐมนตรีเปดทําเนียบรัฐบาลเลี้ยงรับรองนายพอล ครุกแมน (Paul
Krugman) นักเศรษฐศาสตร ‘ปากหมา’ แหง M.I.T. ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการขอบคุณนายครุกแมนที่ให
เหรียญทองแดงแกประเทศไทยในฐานที่ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งในการแกไขวิกฤติการณการ
เงินที่กอเกิดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2540 การที่นายครุกแมนมอบเหรียญทองแดงแกประเทศไทย
เปนเรื่องเกินความคาดหมายของรัฐบาล ผูนํารัฐบาลไทยมิไดรูสึกขมขื่นที่ประเทศไทยตามหลัง
เกาหลีใต (เหรียญทอง) และมาเลเซีย (เหรียญเงิน) ตามการจัดอันดับของนายครุกแมน ทั้งนี้เพราะ
เหตุวา การแกไขวิกฤติการณการเงินมิใชประเภท ‘กีฬา’ ที่ผูนํารัฐบาลไทยหวังวาจะไดเหรียญ
รางวัลแตประการใด
ไมตอ งสงสัยเลยวา บรรยากาศงานเลี้ยงรับรอง ณ ทําเนียบรัฐบาลครั้งนี้เปนไป
ดวยความชืน่ มืน่ และอบอวลดวยมธุรสวาจา นายครุกแมนคลองเหรียญทองแดงใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ผูซึ่งมอบเหรียญนั้นแกนายฮิวเบิรต ไนส (Hubert Neiss) เจาหนาที่กองทุน
การเงินระหวางประเทศ ผูมีหนาที่ดูแลอาเซียแปซิฟก อีกทอดหนึ่ง ทามกลางเสียงปรบมือจากนาย
วีรพงษ รามางกูร นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล และนายโอฬาร ไชยประวัติ
เมื่อนายครุกแมนเสนอผลการจัดอันดับวา ไทยเปนรองเกาหลีใตและมาเลเซีย
‘องครักษพิทักษชวน’ บางภาคสวนดาหนาออกมากนประนามนายครุกแมนตามสันดานที่สืบทอด
มาแตบรรพบุรุษ จน ‘อาจารยใหญ’ ผูเ ปนทีป่ รึกษาดานเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีตองออกมา
เตือนสติวา เหตุใดจึงไมรับฟงบทวิเคราะหและวิพากษของนายครุกแมนดวยใจเปดกวาง อันจะได
ประโยชนในการปรับปรุงนโยบาย นายกรัฐมนตรีผูซึ่งไมสูมีเวลาพบหนาที่ปรึกษา มีหนังสือตอบ
ขอบใจ ‘อาจารยใหญ’ ในฐานทีใ่ หคาปรึ
ํ กษาผานสื่อมวลชน หลังจากนั้น บรรดา ‘องครักษพิทักษ
ชวน’ พากันดาหนาออกมาแสดงความชื่นชมนายครุกแมน และพากันประโคมคําขวัญ ‘เชื่อ
ครุกแมน ชาติไทยพนภัย’
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การปรับเปลี่ยนทีทรรศนของผูนํารัฐบาลไทย เปนเรื่องที่สื่อมวลชนไทยและเทศ
สนใจอยางมาก ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2542 Moody’s Investors Service สถาบัน
จัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินระหวางประเทศ ประกาศเลื่อนอันดับธนาคารพาณิชยขนาด
กลางของไทย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังเก็บอาการปติไวมิได ถึงกับออกมาแสดง
ความชื่นชม Moody’s และยกยองวา Moody’s เปนสถาบันจัดอันดับที่นาเชื่อถือมากที่สุดในโลก
แตรฐั มนตรีวาการกระทรวงการคลังกลับใหสัมภาษณในเดือนมกราคม 2543 วา การที่ Moody’s
เลือ่ นอันดับใหแกธนาคารพาณิชยไทยเปนการทําลายความนาเชื่อถือของ Moody’s เอง เพราะ
ขอเท็จจริงปรากฏชัดแจงวา ธนาคารพาณิชยไทยยังมีสุขภาพออนแอ แมเพียงแตการยืนบนขาของ
ตนเองยังมิอาจกระทําได ทานรัฐมนตรีมีความเห็นวา กวาที่ระบบสถาบันการเงินไทยจะฟนคืน
สภาพคงเปนชวงหลังป 2545 ในระหวางนี้ Moody’s และสถาบันจัดอันดับอื่นใดมิควรพิจารณา
เลือ่ นอันดับสถาบันการเงินไทย ถึงป 2545 คอยมาวากันใหม หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดเรียกรัฐมนตรีชวยวาการไปปรามเพื่อมิใหแสดงความชื่นชม
Moody’s อยางพลอยๆ
ในเดือนกุมภาพันธ 2543 Pricewaterhouse Coopers (PwC) เสนอรายงาน
ขัน้ สุดทาย (Final Report) เกีย่ วกับการตรวจสอบฐานะการเงินของธนาคารกรุงไทย โดยมีหนังสือ
ปะหนาวา แมวาธนาคารกรุงไทยจะเลิกจาง PwC แลว แต PwC ในฐานะ ‘มืออาชีพ’ ถือเปนพันธะ
ทีจ่ ะตองเสนอรายงานเพื่อใหชุมชนการเงินระหวางประเทศรับทราบโดยทั่วกัน PwC เสนอรายงาน
วา สินเชื่อที่ไมกอรายได (NPLs) ของธนาคารกรุงไทยเมื่อสิ้นป 2542 อยูในระดับ 20% ของสินเชื่อ
รวม ลดลงจากระดับ 80% เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2542 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
แสดงความชื่นชม PwC พรอมทั้งยกยองวา PwC เปนบริษัทตรวจสอบบัญชีที่นาเชื่อถือมากที่สุด
ในโลก หากมิใชเปนเพราะความเชื่อถือที่รัฐบาลไทยมีตอ PwC PwC คงไมสามารถเขามา ‘หากิน’
ในประเทศไทยไดมากมายถึงปานนี้ และดวยเหตุที่รัฐบาลไทยเชื่อถือ PwC นีเ้ อง รัฐบาลจึงได
เขาไปควบคุมธนาคารนครหลวงไทยโดยยึดรายงานของ PwC เปนฐาน ดังนั้น จึงไมมีเหตุที่จะไม
เชือ่ รายงานของ PwC เกีย่ วกับฐานะการเงินของธนาคารกรุงไทย
รายงานขั้นสุดทายของ PwC ทําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังถึงกับออก
อาการใบ หากจะกลาวหาวา รายงานฉบับนี้เชื่อถือไมได ก็คงจะใหอรรถาธิบายแกประชาชนได
ยากวา เหตุใดรัฐบาลจึงวาจางบริษัทที่ถนัดในการผลิตรายงานที่เชื่อถือมิได ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ
บางฉบับแอบไดยินเสียงรําพึงของทานรัฐมนตรีวา เหตุใด NPLs จึงลดลงในยุคกรรมการผูจัดการ
ใหญผซู งึ่ มิไดทําอะไรอื่นนอกจากงานประชาสัมพันธ
ในเดือนมีนาคม 2543 นายวีรพงษ รามางกูร และ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล
ออกมาเรี ย กร องใหรัฐบาลปรั บเปลี่ ย นนโยบายอัตราแลกเปลี่ ยนและผอนคลายการบังคับใช
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มาตรฐาน BIS กับธนาคารพาณิชยไทย นายกรัฐมนตรีมีสารขอบใจบุคคลทั้งสอง และรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังนอมรับขอเสนอแนะไปดําเนินการ ในทันทีที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบาย
ทั้งนายวีรพงษและ ม.ร.ว.ปรีดิยาธรตองเขาโรงพยาบาล แพทยมีความเห็นวา บุคคลทั้งสอง
ตองสูญเสียกําลังภายในจนหมดตัว หลังจากเรียกรองการปรับนโยบายยาวนานเกือบสองขวบป
ครั้นเมื่อรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายตามขอเรียกรอง บุคคลทั้งสองถึงกับออกอาการช็อก ทั้งนี้
ผลการตรวจสุขภาพพบวา คนทั้งสองอาจตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานนับเดือน กวา
อาการช็อกจะคลายตัว
ในเดือนเมษายน 2543 นายกรัฐมนตรีประกาศปรับคณะรัฐมนตรี ผูที่ถูก ‘ดุล’
ออกจากรัฐบาลประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีผูไมสามารถสรางปญหา Y2K แกสงั คมสารสนเทศ
ไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยผูมีความรํ่ารวยนอยผิดปกติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมผูไมประสบความสําเร็จในการหารายไดจากการจัดกฐิน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
การคลังผูไรความสามารถในการผลักดันหวยออนไลน ฯลฯ ‘อาจารยใหญ’ ผูไ มใกลชิดนายก
รัฐมนตรีใหอรรถาธิบายแกสื่อมวลชนวา นายกรัฐมนตรีในยุคปฏิรูปการเมืองจักตองไมอิงพาลชน
และมาเฟยเปนฐาน ประสบการณในชวงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีโดยมีพาลชนและมาเฟยเปน
ฐานเปนชวงแหงชีวิตที่ไรศานติสุข ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีรับปากที่จะสะสางคดีวูลฟกัง กรณี ‘บาน
สามหลัง’ และคดีลูกชายอดีต รมช. มหาดไทยขับรถชนตํารวจใหแลวเสร็จในเร็ววัน
ในเดือนพฤษภาคม 2543 ผูนําฝายคานแหงรัฐสภาเสนอใหแกไขรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เพื่อใหฝายคานสามารถอภิปรายสรรเสริญรัฐบาลได กระบวนการ
แกไขรัฐธรรมนูญเปนไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีสมานฉันทระหวางฝายรัฐบาลกับฝายคานใน
ประเด็นนี้
ในเดือนสิงหาคม 2543 พรรคฝายคานยื่นญัตติอภิปรายสรรเสริญรัฐบาล พลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ และ ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง รวมทั้งนายสมัคร สุนทรเวช เปนผูนําในการอภิปราย
สรรเสริญรัฐบาล บทสรรเสริญมีตั้งแตการนํ าความมั่งคั่งและรุงเรืองมาสูเศรษฐกิจไทย การ
กระจายรายไดดวยความเปนธรรม การปราบปรามโจรผูรายและการสถาปนาความสงบสุขใน
สังคมไทย การสรางสัมพันธไมตรีกบั ประเทศเพื่อนบานจนปราศจากปญหาชายแดน ฯลฯ ร.ต.อ.
เฉลิมแสดงภาพถายนายกรัฐมนตรียืนคูกับเกษตรกรผูพนจากภาวะความยากจน ไมมีภาพนายก
รัฐมนตรียืนคูกับมาเฟย นายสมัครกลาวอวยพรใหนายกรัฐมนตรีมีอายุหมื่นป พลเอกชวลิต
ประกาศวา พรรคฝายคานจะไมแขงกับพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งฤดูถัดไป นายเสนาะ เทียนทอง
อภิปรายสรุปการสรรเสริญรัฐบาลแทนนายจาตุรนต ฉายแสง ซึ่งถูกปลดระวาง
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ภายหลังการอภิปรายสรรเสริญรัฐบาลสิ้นสุดลง นายกรัฐมนตรีลุกจากเกาอี้ และ
เชื้อเชิญใหผูนําฝายคานแหงรัฐสภาขึ้นไปนั่งแทน ผูนําฝายคานตอบปฏิเสธ พรอมทั้งสําทับวา
เกาอี้นายกรัฐมนตรีมิใชสมบัติผลัดกันชม หากแตตองการบุคคลผูสามารถนําความรุงเรืองและ
สมานฉันทมาสูประเทศชาติ
การอภิปรายสรรเสริญรัฐบาลในรัฐสภาไทยเปนขาวปรากฏไปทั่วโลก สื่อมวลชน
ระหวางประเทศสนใจรายงานขาวเรื่องนี้มาก เพราะถือเปนมิติใหมของการเมืองไทยในสหัสวรรษ
ใหม ในขณะที่ประชาชนคนไทยมิไดสนใจชมหรือฟงการถายทอดการอภิปรายสรรเสริญรัฐบาล
แมแตนอย

หมายเหตุบรรณาธิการ
บทความเรื่องนี้เขาใจวายังเขียนไมจบ ภรรยาอาจารยรังสรรค ธนะพรพันธุเปนผู
สงตนฉบับบทความนี้ พรอมทั้งแจงวา อาจารยรังสรรคกําลังพักรักษาตัว ณ สถานพยาบาลแหง
หนึง่ โดยทีแ่ พทยวินิจฉัยวา อาจารยรังสรรคปวยเปนโรค Y2K Millenium Bug ซึง่ มิอาจโจมตี
เครือ่ งคอมพิวเตอรไดหันมาโจมตีอาจารยรังสรรคแทน

