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บทเรียนบทที่สี่ การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจักตองไมแปดเปอน
ดวยวาระซอนเรน ความคลางแคลงใจวาดวยวาระซอนเรนยอมทําลายความนาเชื่อถือ
ของรัฐบาล ซึ่งบั่นทอนประสิทธิผลของนโยบาย
ดวยเหตุที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัยมิไดยึดมั่นในหลักความโปรงใสในการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ความไมโปรงใสกอใหเกิดความคลางแคลงใจวา รัฐบาลมีวาระซอนเรน
ความคลางแคลงใจดังกลาวนี้กัดกรอนศรัทธาของมหาประชาชนที่มีตอรัฐบาลทีละเล็กทีละนอย
จนพรรคประชาธิปต ยตองสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมืองในทายที่สุด
ความไมโปรงใสในการขายทรัพยสินของ ปรส. โดยที่ราคาที่ขายไดตํ่ากวาความ
คาดหวังของประชาชนเปนอันมากก็ดี ความไมโปรงใสในการกระบวนการขายธนาคารของรัฐก็ดี
กอใหเกิดความคลางแคลงใจวา บุคคลในคณะรัฐบาลมีวาระซอนเรนในการดูดซับสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากกระบวนการขายทรัพยสินเหลานี้หรือไม เพราะสุจริตชนยอมไมปดบังขอมูลในการ
ขายทรัพยสินของชาติ
ความไมโปรงใสในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทําใหความแคลงใจวา
ดวยวาระซอนเรนขยายตัว ถึงรัฐบาลจะมีเจตนาดีในการบริหารประเทศเพียงใด แตอาการลับๆ
ลอๆมิอาจยับยั้งการขยายตัวของคลางแคลงใจดังกลาวนี้ได
เมือ่ รัฐบาลนายชวน หลีกภัยประกาศใชมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 ความ
คลางแคลงใจผุดขึน้ ในใจประชาชนชาวไทยเปนจํานวนมากแลว ดวยเหตุดังนี้ จึงปรากฏขอวิพากษ
อันเกิดจากความหวาดระแวงวาระซอนเรนของผูนํารัฐบาล ขอวิพากษวาดวยวาระซอนเรนประการ
แรก ก็คือ มาตรการ 14 สิงหาคม 2541 มีเจตนารมณปฐมฐานในการ ‘อุม’ ธนาคารไทยพาณิชย
อันเปนสถาบันที่รัฐมนตรีวาดวยกระทรวงการคลังเคยสังกัด ขอวิพากษวาดวยวาระซอนเรน
ประการทีส่ อง ก็คือ มาตรการ 14 สิงหาคม 2541 มุงเลนงานธนาคารพาณิชยดวยการปฏิบัติ
อยางลําเอียง เพราะมีการปฏิบัติที่แตกตางกน โดยที่กระทรวงการคลังมิไดประกาศหลักเกณฑ
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อยางชัดเจน และมิไดดําเนินการอยางโปรงใส ขอเท็จจริงปรากฏวา ธนาคารมหานครไดรับการ
ปฏิบัติเปนพิเศษจากมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 โดยกระทรวงการคลังกําหนดใหธนาคาร
กรุงไทยรับโอนทรัพยสิน หนี้สิน และเงินฝาก รวมตลอดจนสาขาและพนักงานทั้งหมด อีกทั้งตองรับ
ผิดชอบจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคารมหานครดวย สหธนาคารไดรับการปฏิบัติในระดับ
ดีรองลงมา โดยที่ธนาคารศรีนครและธนาคารนครหลวงไทยถูกเหยียบใหจมดิน ดวยเหตุที่
กระทรวงการคลังมิไดยึดหลักความโปรงใสในการบริหารมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 สาธารณชน
จึงมีขอ กังขาวา การปฏิบัติที่แตกตางกันนี้ เปนเพราะกลุมทุนที่ไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษมีความ
สัมพันธใกลชิดกับพรรคประชาธิปตย และโดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใช
หรือไม
ความคลางแคลงใจว า ด ว ยวาระซ อ นเร น ไม เ ป น ผลดี ต  อ สุ ข ภาพของสั ง คม
เศรษฐกิจ หนทางในการสกัดการขยายตัวของความคลางแคลงใจดังกลาวนี้ก็แตโดยการยึดหลัก
ความโปรงใสในการบริหารประเทศ
บทเรียนบทที่หา อยาสรางความคาดหวัง (Expectation) แกประชาชน โดย
ทีไ่ มมคี วามสามารถในการทําใหประชาชนสมหวัง
รัฐบาลนายชวน หลีกภัยสรางจารีตในการสรางความคาดหวังแกประชาชน ทั้ง
ความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบาย โดยที่การณปรากฏ
ตอมาวา ทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปตยหามีความสามารถในการทําใหประชาชนสมหวัง
แตประการใดไม
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กระพือความหวังของประชาชนวา เศรษฐกิจไทยกําลัง
จะฟนตัว โดยที่มีการเปาคาถามหาระรวยนี้เปนพักๆ เริ่มตนดวยการวาดฝนวา เศรษฐกิจไทย
จะฟน ตัวในไตรมาสที่สามของป 2541 หนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) ฉบับแรก เพื่อขอ
เงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ซึง่ รัฐบาลพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธเปนผูจ ดั ทําในเดือนกันยายน 2540 คาดการณวา อัตราการจําเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในป 2541 จะไมตํ่ากวา 3.5% โดยที่จะสามารถเติบโตในอัตราปละ 6-7% หลังจากนั้น
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยรับมรดกทัศนคติแบบ ‘สุขนิยม’ (Optimism) จากกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ และใหคําทํานายกึ่งภาวนาวา เศรษฐกิจไทยจะฟนตัวในไตรมาสที่สามของป 2541
ครั้นกาลเวลายางเขาสูปที่ 2541 รัฐบาลพรรคประชาธิปตยเริ่มตองเผชิญกับ
ความเปนจริงวา สภาวการณในป 2541 มิใชภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากแตเปนภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่ า การคาดการณเกี่ยวกับอัตราการจํ าเริญเติบโตถูกปรับลดลงตามลํ าดับ หนังสือแสดง
เจตจํานงเพื่อขอเบิกเงินกูงวดที่สามจากกองทุนการเงินระหวางประเทศในเดือนกุมภาพันธ 2541
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เสนอประมาณการวา อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2541 จะติดลบระหวาง –3.0 ถึง
–3.5% โดยทีห่ นังสือแสดงเจตจํานงเพื่อขอเบิกเงินกูงวดที่สี่ในเดือนพฤษภาคม 2541 ประมาณ
การนีต้ กสูร ะดับ –4.0 ถึง -5.5% กระนั้นก็ตาม ก็ยังตํ่ากวาภาวะตกตํ่าที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเทากับ –
8.0%
กําหนดการฟนตัวทางเศรษฐกิจถูกเลื่อนไป จากไตรมาสที่สามของป 2541 เปน
ไตรมาสทีส่ ามของป 2542 ความหวังที่เศรษฐกิจไทยจะฟนตัวในลักษณะอักษร V ในภาษาอังกฤษ
แปรเปนอักษร U แมเมือ่ เศรษฐกิจไทยฟนตัวแลว นักเศรษฐศาสตรจํานวนไมนอยยังไมมั่นใจวา
จะเปนการฟนตัวที่ยั่งยืน โดยทีอ่ าจผันผวนในลักษณะอักษร W ได
รัฐมนตรีวาการและชวยวาการกระทรวงการคลังมักแสดงอาการเปนฟนเปนไฟ
เมื่อมีการปรับลดประมาณการอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แมการปรับลดเชนนั้นจะ
สมเหตุสมผล อันเปนผลจากการถีบตัวของราคานํ้ามัน ดวยเหตุดังนี้ หนวยราชการจึงขยาดที่จะ
ปรับลดประมาณการอัตราการจําเริญเติบโต เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลพรรคประชาธิปตย ขุนนาง
นักวิชาการบางคนถึงกับใหสัมภาษณสื่อมวลชนวา ถึงนํ้ามันจะราคาแพง แตจะไมมีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ นับเปนการสํารากเพื่อเอาใจผูทรงอํานาจทางการเมืองโดยแท
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังถึงวาระตกตํ่าอยางสุดขีด เมื่อสั่งการใหธนาคาร
แหงประเทศไทยเลิกวิเคราะหดัชนีชี้นํ าภาวะเศรษฐกิจ (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 10-13
สิงหาคม 2543) เพียงเพราะดัชนีชี้นําดังกลาวแสดงอาการอันไมสูดีเกี่ยวกับสภาวการณของระบบ
เศรษฐกิจไทย โดยที่เจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทยผูแถลงขาวนี้มิอาจใหอรรถาธิบายได ขอ
เท็จจริงปรากฏตอมาวา ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจัดทําโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI) มิไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ระบบเศรษฐกิจไทยมีการฟนตัวอยางยั่งยืนแลว
การวาดภาพระบบเศรษฐกิจไทยใหมีการฟนตัวเร็วกวาที่เปนจริงก็ดี และใหมี
อัตราการเติบโตที่สูงเกินกวาที่เปนจริงก็ดี ลวนแลวแตทํ าลายความนาเชื่อถือของรัฐบาลพรรค
ประชาธิปตย หากคําพยากรณเศรษฐกิจผิดเปนอาจิณ ทั้งชุมชนชาวไทยและชาวตางประเทศ
จะไมเชื่อถือคําพยากรณของรัฐบาลอีกตอไป
การใหความหวังเกี่ยวกับมาตการทางนโยบายมีผลไมแตกตางจากการพยากรณ
เศรษฐกิจ ในชวง 10 เดือนแรกที่บริหารราชการแผนดิน รัฐบาลนายชวน หลีกภัยมักจะใหความ
หวังแกประชาชนวา มาตรการทางนโยบายชุดใหมกําลังจะคลอดออกมาเพื่อแกวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ เดือนแลวเดือนเลาที่ผูนํารัฐบาลพรํ่าบอกประชาชนเสมือนหนึ่งวา จะมี ‘ยาวิเศษ’
สําหรับเยียวยาอาการปวยของระบบสถาบันการเงิน และฉุดระบบเศรษฐกิจไทยพนจากภาวะ
ถดถอยและตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ การใหความหวังลักษณะดังกลาวนี้จบลงดวยมาตรการ 14
สิงหาคม 2541 ซึ่งกาลเวลาพิสูจนใหเห็นแลววา มาตรการดังกลาวมีประสิทธิผลจริงหรือไม
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บทเรียนบทที่หก การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมิอาจสําเร็จลุลวง
ไดดว ยการทําสงครามวจีกรรม
พรรคประชาธิปตยมีค วามสัน ทัด ในการทํ าสงครามวจีกรรม ดวยการจัดตั้ง
กองกําลังองครักษพิทักษพรรคและองครักษพทิ กั ษนาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังซึมซับ
‘วัฒนธรรม’ ของพรรคประชาธิปต ยดังกลาวนี้ โดยที่รัฐมนตรีชวยวาการและเลขานุการรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังทําหนาที่เปนองครักษพิทักษนาย
ผูนํ าพรรคประชาธิปตยมักแสดงความไมพอใจ หากมีผูวิพากษนโยบายของ
รัฐบาล และหากมีผูใหคําทํานายวา เศรษฐกิจกําลังเสื่อมทรุด บรรดาผูวิพากษนโยบายรัฐบาล
ประกอบดวยผูนําพรรคฝายคาน อดีตทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อันประกอบ
ดวยนายวีรพงษ รามางกูร และนายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ สมาชิกวุฒิสภากลุม NPLs นักวิชาการ
นอกสังกัดพรรคประชาธิปตย นักวิชาการตางประเทศ และสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทาง
การเงิน (Credit Rating Agency) แตผนู ําพรรคประชาธิปตยตอบโตผูวิพากษรัฐบาลชนิดไมมีการ
จําแนกระหวางปรปกษทางการเมืองกับผูเปนหวงและหวังดีตอชาติบานเมือง จนเปนที่เขาใจกัน
ทั่วไปวา สงครามวจีกรรมเปนกลไกการปกปองตนเองของพรรคประชาธิปตย (Defensive
Mechanism) แตการทําสงครามวจีกรรมอยางไมมีการจําแนกมีผลในการโดดเดี่ยวตนเองมากขึ้น
เรื่อยๆ แมผูที่มิไดเปนปรปกษกับพรรคประชาธิปตย หากแสดงความเห็นในทางลบเกี่ยวกับ
สภาวการณเศรษฐกิจและการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ มิพนการถูกตอบโตและจาบจวงจาก
บรรดาองครักษพิทักษพรรคและองครักษพิทักษนาย ซึ่งมีประพฤติกรรมไมแตกตางจากสุนัขรับใช
ผูร อเศษอาหารจากมูลนาย
การมุ  ง ทํ าสงครามวจี ก รรมเป น ด า นหลัก ดว ยอาการหน า มืดตามัว ทํ าให
สาธารณชนเริ่มรับรูมากขึ้นๆวา ผูนํ าพรรคประชาธิปตยมีใจคอคับแคบเพียงใดและอุดมดวย
มิจฉาทิฐิมากเพียงใด ยิ่งผูนําเสนอการวิเคราะหสภาวการณทางเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจ
ในทางลบเปนผูที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณในวงวิชาการและไมเคยแสดงการฝกใฝพรรคการเมืองพรรค
หนึง่ พรรคใด อีกทัง้ มีการนําเสนอขอมูลและบทวิเคราะหอยางหนักแนน การมุงทําสงครามวจีกรรม
ของผูน าพรรคประชาธิ
ํ
ปตยจึงมีผลในการทําลายตนเอง
เมื่อศาสตราจารยพอล ครุกแมน (Paul Krugman) แสดงขอกังขาเกี่ยวกับการ
ฟนตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออกโดยทั่วไป และของสังคมเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะใน
บทความเรื่อง “Here We Go Again. Why Asia’s Economic Recovery Isn’t What It Seems?”
ซึง่ ตีพิมพในนิตยสาร Time (June 21, 1999) ไมเพียงแตผูนํากระทรวงการคลังจะดาหนาออกมา
วิพากษศาสตราจารยครุกแมนเทานั้น หากทวานายฮิวเบิรต ไนส (Hubert Neiss) ผูอ ํานวยการ
ฝายอาเซียแปซิฟกของกองทุนการเงินระหวางประเทศก็ออกมาใหสัมภาษณวิพากษศาสตราจารย
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ครุกแมนโดยนัยวา อาเซียตะวันออกกําลังอยูในชวงการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยที่เปนการฟนตัว
ทีย่ งั่ ยืน (The Nation, June 25, 1999) ภายหลังบทสัมภาษณของนายฮิวเบิรต ไนสกวาขวบป
ดัชนีชนี้ าภาวะเศรษฐกิ
ํ
จ ซึ่งจัดทําโดย TDRI และใชขอ มูลจนถึงเดือนกันยายน 2543 แสดงใหเห็น
วา ยังไมมีสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการฟนตัวที่ยั่งยืน
เมือ่ มีผเู ตือนวา วิกฤติการณทางการเงินกําลังแปรเปลี่ยนเปนวิกฤติการณทางการ
คลัง เนื่องจากรัฐบาลกอหนี้สาธารณะและใชเงินกูอยางไมระมัดระวัง จนภาระการชําระหนี้
แปรเปลี่ยนเปนภาระทางการคลังที่สํ าคัญในอนาคตอันใกล รัฐบาลนายชวน หลีกภัยระดม
สรรพกํ าลังในการตอบโตขอวิพากษนี้ บรรดาลิ่วลอของพรรคประชาธิปตยออกมาตอบโตดวย
เหตุผลอันแยบยลวา บรรดาหนี้ที่กระทรวงการคลังไมตองรับผิดชอบในการชําระ ดังเชนหนี้ของ
ธนาคารแหงประเทศและหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มิตอง
นับเปนหนี้ของแผนดิน ดวยการเสนอคํานิยามเชนนี้ กระทรวงการคลังก็ตีขลุมวา ภาระหนี้ของ
รัฐบาลยังมีไมมาก โดยมิไดคํานึงวา นิยามที่เสกสรรปนแตงเพื่อผลทางการเมืองนี้มิไดเปนไปตาม
บรรทัดฐานสากล เพียงชั่วเวลาไมถึงขวบปตอมา ผูนําพรรคประชาธิปตยเริ่มยอมรับวา ภาระการ
ชําระหนีส้ าธารณะเปนภาระที่หนักอึ้ง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติยอมรับวา ภาระการชําระหนี้สาธารณะเปนประเด็นสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545 - 2549)
การระบายสีและการทําสงครามวจีกรรมมิอาจทําใหภาวะถดถอยหรือภาวะตกตํ่า
ทางเศรษฐกิจแปรเปลี่ยนเปนภาวะรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ถึงจะละเลงสีใหเศรษฐกิจดูรุงเรือง มิชา
มินานภาพและปญหาเศรษฐกิจที่แทจริงยอมปรากฏใหเห็น ในทํานองเดียวกัน การระบายสีมิอาจ
อําพรางนโยบายที่เลวใหดูดีไดตลอดกาล วันหนึ่งอัปลักษณะของนโยบายยอมปรากฏใหเห็น
รัฐบาลนายชวน หลีกภัยสูญเสียทรัพยากรเปนอันมากในการทําสงครามวจีกรรม
อันมีผลในการทอนกําลังในการบริหารประเทศ ในระหวางป 2540 – 2543 ที่พรรคประชาธิปตยกุม
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ชนชาวไทยมิอาจมีชีวิตอยางศานติสุขได เพราะทุกสัปดาห
รัฐบาลจักตองมีสงครามวจีกรรมกับผูวิพากษรัฐบาล ขบวนการประชาชน หรือหํ้าหั่นกันเองในหมู
พรรครวมรัฐบาล ไมมีสัปดาหใดที่ผานพนไปโดยปราศจากสงครามวจีกรรม
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