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รัฐบาล Y 2 K ป 2540

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ส่ือมวลชน ทั้งหนังสือพิมพและโทรทัศน พากันรายงานขาวในชวงปลายเดือน
ธันวาคม 2542 วา นายกรัฐมนตรีเปดทํ าเนียบรัฐบาลเลี้ยงรับรองนายพอล ครุกแมน (Paul 
Krugman) นกัเศรษฐศาสตร ‘ปากหมา’ แหง M.I.T. ทัง้นีเ้พือ่เปนการขอบคุณนายครุกแมนที่ให
เหรียญทองแดงแกประเทศไทยในฐานที่ประสบความสํ าเร็จระดับหนึ่งในการแกไขวิกฤติการณการ
เงนิที่กอเกิดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2540 การที่นายครุกแมนมอบเหรียญทองแดงแกประเทศไทย
เปนเรื่องเกินความคาดหมายของรัฐบาล ผูนํ ารัฐบาลไทยมิไดรูสึกขมขื่นที่ประเทศไทยตามหลัง
เกาหลใีต (เหรยีญทอง) และมาเลเซีย (เหรียญเงิน) ตามการจัดอันดับของนายครุกแมน ทั้งนี้เพราะ
เหตุวา การแกไขวิกฤติการณการเงินมิใชประเภท ‘กีฬา’ ที่ผูนํ ารัฐบาลไทยหวังวาจะไดเหรียญ
รางวัลแตประการใด

 ไมตองสงสยัเลยวา บรรยากาศงานเลี้ยงรับรอง ณ ทํ าเนียบรัฐบาลครั้งนี้เปนไป
ดวยความชืน่มืน่และอบอวลดวยมธุรสวาจา นายครุกแมนคลองเหรียญทองแดงใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ผูซึ่งมอบเหรียญนั้นแกนายฮิวเบิรต ไนส (Hubert Neiss) เจาหนาที่กองทุน 
การเงนิระหวางประเทศ ผูมีหนาที่ดูแลอาเซยีแปซฟิกอีกทอดหนึ่ง ทามกลางเสียงปรบมือจากนาย
วีรพงษ รามางกูร นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล และนายโอฬาร ไชยประวัติ

 เมื่อนายครุกแมนเสนอผลการจัดอันดับวา ไทยเปนรองเกาหลีใตและมาเลเซีย  
‘องครักษพิทักษชวน’ บางภาคสวนดาหนาออกมากนประนามนายครุกแมนตามสันดานที่สืบทอด
มาแตบรรพบุรุษ จน ‘อาจารยใหญ’ ผูเปนทีป่รึกษาดานเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีตองออกมา
เตอืนสตวิา เหตใุดจึงไมรับฟงบทวิเคราะหและวิพากษของนายครุกแมนดวยใจเปดกวาง อันจะได
ประโยชนในการปรับปรุงนโยบาย นายกรัฐมนตรีผูซึ่งไมสูมีเวลาพบหนาที่ปรึกษา มีหนังสือตอบ
ขอบใจ ‘อาจารยใหญ’ ในฐานทีใ่หคํ าปรึกษาผานสื่อมวลชน หลังจากนั้น บรรดา ‘องครักษพิทักษ
ชวน’ พากันดาหนาออกมาแสดงความชื่นชมนายครุกแมน และพากันประโคมคํ าขวัญ ‘เชื่อ 
ครุกแมน  ชาติไทยพนภัย’
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การปรับเปลี่ยนทีทรรศนของผูนํ ารัฐบาลไทย เปนเรื่องที่ส่ือมวลชนไทยและเทศ
สนใจอยางมาก ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2542 Moody’s Investors Service สถาบัน 
จัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินระหวางประเทศ ประกาศเลื่อนอันดับธนาคารพาณิชยขนาด
กลางของไทย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังเก็บอาการปติไวมิได ถึงกับออกมาแสดง 
ความชื่นชม Moody’s และยกยองวา Moody’s เปนสถาบนัจัดอันดับที่นาเชื่อถือมากที่สุดในโลก 
แตรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังกลับใหสัมภาษณในเดือนมกราคม 2543 วา การที่ Moody’s
เลือ่นอนัดบัใหแกธนาคารพาณิชยไทยเปนการทํ าลายความนาเชื่อถือของ Moody’s เอง เพราะ 
ขอเทจ็จริงปรากฏชัดแจงวา ธนาคารพาณิชยไทยยังมีสุขภาพออนแอ แมเพียงแตการยืนบนขาของ
ตนเองยังมิอาจกระทํ าได ทานรัฐมนตรีมีความเห็นวา กวาที่ระบบสถาบันการเงินไทยจะฟนคืน
สภาพคงเปนชวงหลังป 2545 ในระหวางนี้ Moody’s และสถาบันจัดอันดับอ่ืนใดมิควรพิจารณา
เลือ่นอนัดบัสถาบนัการเงินไทย ถึงป 2545 คอยมาวากันใหม หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดเรียกรัฐมนตรีชวยวาการไปปรามเพื่อมิใหแสดงความชื่นชม 
Moody’s อยางพลอยๆ

ในเดือนกุมภาพันธ 2543 Pricewaterhouse Coopers (PwC) เสนอรายงาน 
ข้ันสุดทาย (Final Report) เกีย่วกบัการตรวจสอบฐานะการเงินของธนาคารกรุงไทย โดยมีหนังสือ
ปะหนาวา แมวาธนาคารกรุงไทยจะเลิกจาง PwC แลว แต PwC ในฐานะ ‘มอือาชีพ’ ถอืเปนพันธะ
ทีจ่ะตองเสนอรายงานเพื่อใหชุมชนการเงินระหวางประเทศรับทราบโดยทั่วกัน PwC เสนอรายงาน
วา สินเชื่อที่ไมกอรายได (NPLs) ของธนาคารกรุงไทยเมื่อส้ินป 2542 อยูในระดับ 20% ของสินเชื่อ
รวม ลดลงจากระดับ 80% เมื่อส้ินเดือนมิถุนายน 2542 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
แสดงความชื่นชม PwC พรอมทั้งยกยองวา PwC เปนบริษัทตรวจสอบบัญชีที่นาเชื่อถือมากที่สุด
ในโลก หากมิใชเปนเพราะความเชื่อถือที่รัฐบาลไทยมีตอ PwC  PwC คงไมสามารถเขามา ‘หากิน’
ในประเทศไทยไดมากมายถึงปานนี้ และดวยเหตุที่รัฐบาลไทยเชื่อถือ PwC นีเ้อง รัฐบาลจึงได 
เขาไปควบคุมธนาคารนครหลวงไทยโดยยึดรายงานของ PwC เปนฐาน ดังนั้น จึงไมมีเหตุที่จะไม
เชือ่รายงานของ PwC เกีย่วกบัฐานะการเงินของธนาคารกรุงไทย

รายงานขั้นสุดทายของ PwC ทํ าใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังถึงกับออก
อาการใบ หากจะกลาวหาวา รายงานฉบับนี้เชื่อถือไมได ก็คงจะใหอรรถาธิบายแกประชาชนได
ยากวา เหตใุดรัฐบาลจึงวาจางบริษัทที่ถนัดในการผลิตรายงานที่เชื่อถือมิได ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ
บางฉบบัแอบไดยินเสียงรํ าพึงของทานรัฐมนตรีวา เหตุใด NPLs จงึลดลงในยุคกรรมการผูจัดการ
ใหญผูซึง่มิไดทํ าอะไรอื่นนอกจากงานประชาสัมพันธ

ในเดอืนมนีาคม 2543 นายวีรพงษ รามางกูร และ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล  
ออกมาเรียกรองใหรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและผอนคลายการบังคับใช 
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มาตรฐาน BIS กบัธนาคารพาณิชยไทย นายกรัฐมนตรีมีสารขอบใจบุคคลทั้งสอง และรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังนอมรับขอเสนอแนะไปดํ าเนินการ ในทันทีที่รัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบาย 
ทั้งนายวีรพงษและ ม.ร.ว.ปรีดิยาธรตองเขาโรงพยาบาล แพทยมีความเห็นวา บุคคลทั้งสอง 
ตองสูญเสียกํ าลังภายในจนหมดตัว หลังจากเรียกรองการปรับนโยบายยาวนานเกือบสองขวบป 
คร้ันเมื่อรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายตามขอเรียกรอง บุคคลทั้งสองถึงกับออกอาการช็อก ทั้งนี้ 
ผลการตรวจสุขภาพพบวา คนทั้งสองอาจตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานนับเดือน กวา
อาการช็อกจะคลายตัว

ในเดอืนเมษายน 2543 นายกรัฐมนตรีประกาศปรับคณะรัฐมนตรี ผูที่ถูก ‘ดุล’
ออกจากรฐับาลประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีผูไมสามารถสรางปญหา Y2K แกสังคมสารสนเทศ
ไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยผูมีความรํ่ ารวยนอยผิดปกติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมผูไมประสบความสํ าเร็จในการหารายไดจากการจัดกฐิน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
การคลังผูไรความสามารถในการผลักดันหวยออนไลน ฯลฯ  ‘อาจารยใหญ’ ผูไมใกลชิดนายก 
รัฐมนตรีใหอรรถาธิบายแกส่ือมวลชนวา นายกรัฐมนตรีในยุคปฏิรูปการเมืองจักตองไมอิงพาลชน
และมาเฟยเปนฐาน ประสบการณในชวงดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีโดยมีพาลชนและมาเฟยเปน
ฐานเปนชวงแหงชีวิตที่ไรศานติสุข ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีรับปากที่จะสะสางคดีวูลฟกัง กรณี ‘บาน
สามหลัง’ และคดีลูกชายอดีต รมช. มหาดไทยขับรถชนตํ ารวจใหแลวเสร็จในเร็ววัน

ในเดอืนพฤษภาคม 2543 ผูนํ าฝายคานแหงรัฐสภาเสนอใหแกไขรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 เพื่อใหฝายคานสามารถอภิปรายสรรเสริญรัฐบาลได กระบวนการ
แกไขรัฐธรรมนูญเปนไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีสมานฉันทระหวางฝายรัฐบาลกับฝายคานใน
ประเด็นนี้

ในเดอืนสิงหาคม 2543 พรรคฝายคานยื่นญัตติอภิปรายสรรเสริญรัฐบาล พลเอก
ชวลิต ยงใจยทุธ และ ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํ ารุง รวมทั้งนายสมัคร สุนทรเวช เปนผูนํ าในการอภิปราย
สรรเสริญรัฐบาล บทสรรเสริญมีต้ังแตการนํ าความมั่งคั่งและรุงเรืองมาสูเศรษฐกิจไทย การ
กระจายรายไดดวยความเปนธรรม การปราบปรามโจรผูรายและการสถาปนาความสงบสุขใน
สังคมไทย การสรางสมัพนัธไมตรกีบัประเทศเพื่อนบานจนปราศจากปญหาชายแดน ฯลฯ ร.ต.อ. 
เฉลิมแสดงภาพถายนายกรัฐมนตรียืนคูกับเกษตรกรผูพนจากภาวะความยากจน ไมมีภาพนายก
รัฐมนตรียืนคูกับมาเฟย นายสมัครกลาวอวยพรใหนายกรัฐมนตรีมีอายุหมื่นป พลเอกชวลิต
ประกาศวา พรรคฝายคานจะไมแขงกับพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งฤดูถัดไป นายเสนาะ เทียนทอง 
อภิปรายสรุปการสรรเสริญรัฐบาลแทนนายจาตุรนต ฉายแสง ซึ่งถูกปลดระวาง
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ภายหลงัการอภิปรายสรรเสริญรัฐบาลสิ้นสุดลง นายกรัฐมนตรีลุกจากเกาอี้ และ 
เชื้อเชิญใหผูนํ าฝายคานแหงรัฐสภาขึ้นไปนั่งแทน ผูนํ าฝายคานตอบปฏิเสธ พรอมทั้งสํ าทับวา 
เกาอี้นายกรัฐมนตรีมิใชสมบัติผลัดกันชม หากแตตองการบุคคลผูสามารถนํ าความรุงเรืองและ
สมานฉันทมาสูประเทศชาติ

การอภิปรายสรรเสริญรัฐบาลในรัฐสภาไทยเปนขาวปรากฏไปทั่วโลก ส่ือมวลชน
ระหวางประเทศสนใจรายงานขาวเรื่องนี้มาก เพราะถือเปนมิติใหมของการเมืองไทยในสหัสวรรษ
ใหม ในขณะที่ประชาชนคนไทยมิไดสนใจชมหรือฟงการถายทอดการอภิปรายสรรเสริญรัฐบาล 
แมแตนอย

หมายเหตุบรรณาธิการ
บทความเรื่องนี้เขาใจวายังเขียนไมจบ ภรรยาอาจารยรังสรรค ธนะพรพันธุเปนผู

สงตนฉบบับทความนี้ พรอมทั้งแจงวา อาจารยรังสรรคกํ าลังพักรักษาตัว ณ สถานพยาบาลแหง
หนึง่ โดยทีแ่พทยวินิจฉัยวา อาจารยรังสรรคปวยเปนโรค Y2K Millenium Bug ซึง่มิอาจโจมตี
เครือ่งคอมพิวเตอรไดหันมาโจมตีอาจารยรังสรรคแทน
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