
คอลมัน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2543

บทเรียนจากการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540-2543

ตอนที่สอง

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

บทเรยีนบทที่สี่ การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจักตองไมแปดเปอน
ดวยวาระซอนเรน ความคลางแคลงใจวาดวยวาระซอนเรนยอมทํ าลายความนาเชื่อถือ
ของรฐับาล  ซ่ึงบ่ันทอนประสิทธิผลของนโยบาย

ดวยเหตุที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัยมิไดยึดมั่นในหลักความโปรงใสในการบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ความไมโปรงใสกอใหเกิดความคลางแคลงใจวา รัฐบาลมีวาระซอนเรน 
ความคลางแคลงใจดังกลาวนี้กัดกรอนศรัทธาของมหาประชาชนที่มีตอรัฐบาลทีละเล็กทีละนอย 
จนพรรคประชาธปิตยตองสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมืองในทายที่สุด

ความไมโปรงใสในการขายทรัพยสินของ ปรส. โดยที่ราคาที่ขายไดต่ํ ากวาความ
คาดหวังของประชาชนเปนอันมากก็ดี ความไมโปรงใสในการกระบวนการขายธนาคารของรัฐก็ดี 
กอใหเกิดความคลางแคลงใจวา บุคคลในคณะรัฐบาลมีวาระซอนเรนในการดูดซับสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากกระบวนการขายทรัพยสินเหลานี้หรือไม เพราะสุจริตชนยอมไมปดบังขอมูลในการ
ขายทรัพยสินของชาติ

ความไมโปรงใสในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทํ าใหความแคลงใจวา
ดวยวาระซอนเรนขยายตัว ถึงรัฐบาลจะมีเจตนาดีในการบริหารประเทศเพียงใด แตอาการลับๆ
ลอๆมอิาจยับยั้งการขยายตัวของคลางแคลงใจดังกลาวนี้ได

เมือ่รัฐบาลนายชวน หลีกภัยประกาศใชมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 ความ
คลางแคลงใจผดุขึน้ในใจประชาชนชาวไทยเปนจํ านวนมากแลว ดวยเหตุดังนี้ จึงปรากฏขอวิพากษ
อันเกดิจากความหวาดระแวงวาระซอนเรนของผูนํ ารัฐบาล ขอวิพากษวาดวยวาระซอนเรนประการ
แรก ก็คือ มาตรการ 14 สิงหาคม 2541 มีเจตนารมณปฐมฐานในการ ‘อุม’ ธนาคารไทยพาณิชย 
อันเปนสถาบันที่รัฐมนตรีวาดวยกระทรวงการคลังเคยสังกัด ขอวิพากษวาดวยวาระซอนเรน
ประการทีส่อง ก็คือ มาตรการ 14 สิงหาคม 2541 มุงเลนงานธนาคารพาณิชยดวยการปฏิบัติ 
อยางลํ าเอียง เพราะมีการปฏิบัติที่แตกตางกน โดยที่กระทรวงการคลังมิไดประกาศหลักเกณฑ



2

อยางชัดเจน และมิไดดํ าเนินการอยางโปรงใส ขอเท็จจริงปรากฏวา ธนาคารมหานครไดรับการ
ปฏิบัติเปนพิเศษจากมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 โดยกระทรวงการคลังกํ าหนดใหธนาคาร 
กรุงไทยรบัโอนทรพัยสิน หนี้สิน และเงินฝาก รวมตลอดจนสาขาและพนักงานทั้งหมด อีกทั้งตองรับ
ผิดชอบจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพของธนาคารมหานครดวย สหธนาคารไดรับการปฏิบัติในระดับ
ดีรองลงมา โดยที่ธนาคารศรีนครและธนาคารนครหลวงไทยถูกเหยียบใหจมดิน ดวยเหตุที่
กระทรวงการคลังมิไดยึดหลักความโปรงใสในการบริหารมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 สาธารณชน
จงึมขีอกงัขาวา การปฏิบัติที่แตกตางกันนี้ เปนเพราะกลุมทุนที่ไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษมีความ
สัมพันธใกลชิดกับพรรคประชาธิปตย และโดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใช
หรือไม

ความคลางแคลงใจว าดวยวาระซอนเรนไมเปนผลดีตอสุขภาพของสังคม
เศรษฐกิจ หนทางในการสกัดการขยายตัวของความคลางแคลงใจดังกลาวนี้ก็แตโดยการยึดหลัก
ความโปรงใสในการบริหารประเทศ

บทเรยีนบทที่หา อยาสรางความคาดหวัง (Expectation) แกประชาชน โดย
ทีไ่มมคีวามสามารถในการทํ าใหประชาชนสมหวัง

รัฐบาลนายชวน หลีกภัยสรางจารีตในการสรางความคาดหวังแกประชาชน ทั้ง
ความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบาย โดยที่การณปรากฏ 
ตอมาวา ทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปตยหามีความสามารถในการทํ าใหประชาชนสมหวัง 
แตประการใดไม

รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กระพือความหวังของประชาชนวา เศรษฐกิจไทยกํ าลัง
จะฟนตัว โดยที่มีการเปาคาถามหาระรวยนี้เปนพักๆ เร่ิมตนดวยการวาดฝนวา เศรษฐกิจไทย 
จะฟนตัวในไตรมาสที่สามของป 2541 หนังสือแสดงเจตจํ านง (Letter of Intent) ฉบับแรก เพื่อขอ
เงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) จากกองทนุการเงินระหวางประเทศ  ซึง่รัฐบาลพลเอก
ชวลิต ยงใจยทุธเปนผูจดัทํ าในเดือนกันยายน 2540 คาดการณวา อัตราการจํ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิในป 2541 จะไมต่ํ ากวา 3.5% โดยที่จะสามารถเติบโตในอัตราปละ 6-7%  หลังจากนั้น 
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยรับมรดกทัศนคติแบบ ‘สุขนิยม’ (Optimism) จากกองทนุการเงินระหวาง
ประเทศ และใหคํ าทํ านายกึ่งภาวนาวา เศรษฐกิจไทยจะฟนตัวในไตรมาสที่สามของป 2541

คร้ันกาลเวลายางเขาสูปที่ 2541 รัฐบาลพรรคประชาธิปตยเร่ิมตองเผชิญกับ
ความเปนจริงวา สภาวการณในป 2541 มิใชภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากแตเปนภาวะเศรษฐกิจ 
ตกตํ่ า การคาดการณเกี่ยวกับอัตราการจํ าเริญเติบโตถูกปรับลดลงตามลํ าดับ หนังสือแสดง 
เจตจํ านงเพื่อขอเบิกเงินกูงวดที่สามจากกองทุนการเงินระหวางประเทศในเดือนกุมภาพันธ 2541 
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เสนอประมาณการวา อัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2541  จะติดลบระหวาง –3.0 ถึง 
–3.5% โดยทีห่นงัสอืแสดงเจตจํ านงเพื่อขอเบิกเงินกูงวดที่ส่ีในเดือนพฤษภาคม 2541 ประมาณ
การนีต้กสูระดบั –4.0 ถึง -5.5% กระนั้นก็ตาม ก็ยังตํ่ ากวาภาวะตกตํ่ าที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเทากับ –
8.0%

ก ําหนดการฟนตัวทางเศรษฐกิจถูกเลื่อนไป จากไตรมาสที่สามของป 2541 เปน
ไตรมาสทีส่ามของป 2542 ความหวังที่เศรษฐกิจไทยจะฟนตัวในลักษณะอักษร V ในภาษาอังกฤษ
แปรเปนอักษร U แมเมือ่เศรษฐกิจไทยฟนตัวแลว นักเศรษฐศาสตรจํ านวนไมนอยยังไมมั่นใจวา  
จะเปนการฟนตัวที่ยั่งยืน  โดยทีอ่าจผันผวนในลักษณะอักษร W ได

รัฐมนตรีวาการและชวยวาการกระทรวงการคลังมักแสดงอาการเปนฟนเปนไฟ 
เมื่อมีการปรับลดประมาณการอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แมการปรับลดเชนนั้นจะ 
สมเหตสุมผล อันเปนผลจากการถีบตัวของราคานํ้ ามัน ดวยเหตุดังนี้ หนวยราชการจึงขยาดที่จะ
ปรับลดประมาณการอัตราการจํ าเริญเติบโต เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลพรรคประชาธิปตย ขุนนาง
นกัวชิาการบางคนถงึกับใหสัมภาษณส่ือมวลชนวา ถึงนํ้ ามันจะราคาแพง แตจะไมมีผลกระทบทาง
เศรษฐกจิ นบัเปนการสํ ารากเพื่อเอาใจผูทรงอํ านาจทางการเมืองโดยแท

รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังถึงวาระตกตํ่ าอยางสุดขีด เมื่อส่ังการใหธนาคาร
แหงประเทศไทยเลิกวิเคราะหดัชนีชี้นํ าภาวะเศรษฐกิจ (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 10-13 
สิงหาคม 2543) เพียงเพราะดัชนีชี้นํ าดังกลาวแสดงอาการอันไมสูดีเกี่ยวกับสภาวการณของระบบ
เศรษฐกิจไทย โดยที่เจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทยผูแถลงขาวนี้มิอาจใหอรรถาธิบายได ขอ
เทจ็จริงปรากฏตอมาวา ดัชนีชี้นํ าภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจัดทํ าโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI) มไิดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ระบบเศรษฐกิจไทยมีการฟนตัวอยางยั่งยืนแลว

การวาดภาพระบบเศรษฐกิจไทยใหมีการฟนตัวเร็วกวาที่เปนจริงก็ดี และใหมี
อัตราการเติบโตที่สูงเกินกวาที่เปนจริงก็ดี ลวนแลวแตทํ าลายความนาเชื่อถือของรัฐบาลพรรค
ประชาธิปตย หากคํ าพยากรณเศรษฐกิจผิดเปนอาจิณ ทั้งชุมชนชาวไทยและชาวตางประเทศ 
จะไมเชื่อถือคํ าพยากรณของรัฐบาลอีกตอไป

การใหความหวังเกี่ยวกับมาตการทางนโยบายมีผลไมแตกตางจากการพยากรณ
เศรษฐกจิ ในชวง 10 เดือนแรกที่บริหารราชการแผนดิน รัฐบาลนายชวน หลีกภัยมักจะใหความ
หวังแกประชาชนวา มาตรการทางนโยบายชุดใหมกํ าลังจะคลอดออกมาเพื่อแกวิกฤติการณทาง
เศรษฐกจิ  เดือนแลวเดือนเลาที่ผูนํ ารัฐบาลพร่ํ าบอกประชาชนเสมือนหนึ่งวา  จะมี ‘ยาวิเศษ’
สํ าหรับเยียวยาอาการปวยของระบบสถาบันการเงิน และฉุดระบบเศรษฐกิจไทยพนจากภาวะ 
ถดถอยและตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ การใหความหวังลักษณะดังกลาวนี้จบลงดวยมาตรการ 14 
สิงหาคม 2541 ซึ่งกาลเวลาพิสูจนใหเห็นแลววา  มาตรการดังกลาวมีประสิทธิผลจริงหรือไม
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บทเรียนบทที่หก การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมิอาจสํ าเร็จลุลวง
ไดดวยการทํ าสงครามวจีกรรม

พรรคประชาธิปตยมีความสันทัดในการทํ าสงครามวจีกรรม ดวยการจัดตั้ง 
กองกํ าลังองครักษพิทักษพรรคและองครกัษพทิกัษนาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังซึมซับ 
‘วฒันธรรม’ ของพรรคประชาธปิตยดังกลาวนี้  โดยที่รัฐมนตรีชวยวาการและเลขานุการรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังทํ าหนาที่เปนองครกัษพิทักษนาย

ผูนํ าพรรคประชาธิปตยมักแสดงความไมพอใจ หากมีผูวิพากษนโยบายของ 
รัฐบาล และหากมีผูใหคํ าทํ านายวา เศรษฐกิจกํ าลังเสื่อมทรุด บรรดาผูวิพากษนโยบายรัฐบาล
ประกอบดวยผูนํ าพรรคฝายคาน อดีตทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ อันประกอบ
ดวยนายวีรพงษ รามางกรู และนายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ สมาชิกวุฒิสภากลุม NPLs นกัวชิาการ
นอกสังกัดพรรคประชาธิปตย นักวิชาการตางประเทศ และสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือทาง
การเงิน (Credit Rating Agency) แตผูนํ าพรรคประชาธิปตยตอบโตผูวิพากษรัฐบาลชนิดไมมีการ
จํ าแนกระหวางปรปกษทางการเมืองกับผูเปนหวงและหวังดีตอชาติบานเมือง จนเปนที่เขาใจกัน 
ทั่วไปวา สงครามวจีกรรมเปนกลไกการปกปองตนเองของพรรคประชาธิปตย (Defensive 
Mechanism) แตการทํ าสงครามวจีกรรมอยางไมมีการจํ าแนกมีผลในการโดดเดี่ยวตนเองมากขึ้น
เร่ือยๆ แมผูที่มิไดเปนปรปกษกับพรรคประชาธิปตย หากแสดงความเห็นในทางลบเกี่ยวกับ 
สภาวการณเศรษฐกิจและการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ มิพนการถูกตอบโตและจาบจวงจาก
บรรดาองครกัษพิทักษพรรคและองครักษพิทักษนาย ซึ่งมีประพฤติกรรมไมแตกตางจากสุนัขรับใช
ผูรอเศษอาหารจากมูลนาย

การมุ งทํ าสงครามวจีกรรมเปนดานหลัก ดวยอาการหนามืดตามัว ทํ าให 
สาธารณชนเริ่มรับรูมากขึ้นๆวา ผูนํ าพรรคประชาธิปตยมีใจคอคับแคบเพียงใดและอุดมดวย
มิจฉาทิฐิมากเพียงใด ยิ่งผูนํ าเสนอการวิเคราะหสภาวการณทางเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจ
ในทางลบเปนผูที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณในวงวิชาการและไมเคยแสดงการฝกใฝพรรคการเมืองพรรค
หนึง่พรรคใด อีกทัง้มกีารนํ าเสนอขอมูลและบทวิเคราะหอยางหนักแนน การมุงทํ าสงครามวจีกรรม
ของผูน ําพรรคประชาธิปตยจึงมีผลในการทํ าลายตนเอง

เมื่อศาสตราจารยพอล ครุกแมน (Paul Krugman) แสดงขอกังขาเกี่ยวกับการ 
ฟนตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออกโดยทั่วไป และของสังคมเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะใน 
บทความเรื่อง “Here We Go Again. Why Asia’s Economic Recovery Isn’t What It Seems?” 
ซึง่ตพีิมพในนิตยสาร Time (June 21, 1999)  ไมเพยีงแตผูนํ ากระทรวงการคลังจะดาหนาออกมา
วพิากษศาสตราจารยครุกแมนเทานั้น  หากทวานายฮิวเบิรต ไนส (Hubert Neiss) ผูอํ านวยการ
ฝายอาเซียแปซิฟกของกองทุนการเงินระหวางประเทศก็ออกมาใหสัมภาษณวิพากษศาสตราจารย
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ครุกแมนโดยนัยวา อาเซยีตะวนัออกก ําลังอยูในชวงการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยที่เปนการฟนตัว 
ทีย่ัง่ยืน (The Nation, June 25, 1999)  ภายหลงับทสัมภาษณของนายฮวิเบิรต ไนสกวาขวบป 
ดัชนชีีน้ ําภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจัดทํ าโดย TDRI และใชขอมูลจนถึงเดือนกันยายน 2543 แสดงใหเห็น
วา ยงัไมมีสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการฟนตัวที่ยั่งยืน

เมือ่มผูีเตอืนวา วิกฤติการณทางการเงินกํ าลังแปรเปลี่ยนเปนวิกฤติการณทางการ
คลัง เนื่องจากรัฐบาลกอหนี้สาธารณะและใชเงินกูอยางไมระมัดระวัง จนภาระการชํ าระหนี้ 
แปรเปลี่ยนเปนภาระทางการคลังที่สํ าคัญในอนาคตอันใกล รัฐบาลนายชวน หลีกภัยระดม 
สรรพกํ าลังในการตอบโตขอวิพากษนี้ บรรดาล่ิวลอของพรรคประชาธิปตยออกมาตอบโตดวย 
เหตุผลอันแยบยลวา บรรดาหนี้ที่กระทรวงการคลังไมตองรับผิดชอบในการชํ าระ ดังเชนหนี้ของ
ธนาคารแหงประเทศและหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มิตอง 
นับเปนหนี้ของแผนดิน ดวยการเสนอคํ านิยามเชนนี้ กระทรวงการคลังก็ตีขลุมวา ภาระหนี้ของ 
รัฐบาลยงัมไีมมาก  โดยมิไดคํ านึงวา นิยามที่เสกสรรปนแตงเพื่อผลทางการเมืองนี้มิไดเปนไปตาม
บรรทดัฐานสากล เพียงชั่วเวลาไมถึงขวบปตอมา ผูนํ าพรรคประชาธิปตยเร่ิมยอมรับวา ภาระการ
ช ําระหนีส้าธารณะเปนภาระที่หนักอึ้ง สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาตยิอมรับวา ภาระการชํ าระหนี้สาธารณะเปนประเด็นสํ าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545 - 2549)

การระบายสีและการทํ าสงครามวจีกรรมมิอาจทํ าใหภาวะถดถอยหรือภาวะตกตํ่ า
ทางเศรษฐกจิแปรเปลี่ยนเปนภาวะรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ถึงจะละเลงสีใหเศรษฐกิจดูรุงเรือง มิชา 
มนิานภาพและปญหาเศรษฐกิจที่แทจริงยอมปรากฏใหเห็น ในทํ านองเดียวกัน การระบายสีมิอาจ
อํ าพรางนโยบายที่เลวใหดูดีไดตลอดกาล วันหนึ่งอปัลักษณะของนโยบายยอมปรากฏใหเห็น

รัฐบาลนายชวน หลีกภัยสูญเสียทรัพยากรเปนอันมากในการทํ าสงครามวจีกรรม 
อันมผีลในการทอนกํ าลังในการบริหารประเทศ ในระหวางป 2540 – 2543 ที่พรรคประชาธิปตยกุม
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ชนชาวไทยมิอาจมีชีวิตอยางศานติสุขได เพราะทุกสัปดาห
รัฐบาลจกัตองมสีงครามวจีกรรมกับผูวิพากษรัฐบาล ขบวนการประชาชน หรือหํ้ าหั่นกันเองในหมู
พรรครวมรัฐบาล ไมมีสัปดาหใดที่ผานพนไปโดยปราศจากสงครามวจีกรรม
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หมายเหตุ

1. บทวเิคราะหวาดวยมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ 
“แบบจํ าลอง 14 สิงหาคม 2541”  ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2541

2. การวาดฝนเกี่ยวกับการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ  
“จาก V ถงึ L”  ผูจดัการรายวัน ฉบับวนัพฤหสับดีที่ 18 มิถุนายน 2541 และเรื่อง “พรุงนี้เศรษฐกิจ
ไทยจะฟนตัว” ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2542

3. ดัชนชีีน้ ําภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งบงบอกวา ระบบเศรษฐกิจไทยยังมิไดฟนตัวอยางถาวร 
โปรดอาน ปราณี ทินกร “ดัชนีชี้นํ าภาวะเศรษฐกิจ” ผูจดัการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 13 
พฤศจิกายน 2543

4. การแปรวกิฤติการณการเงินเปนวิกฤติการณการคลัง โปรดอาน รังสรรค  ธนะพรพันธุ 
“ความออนแอทางการคลัง” ผูจดัการรายวัน ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2542 และ 
“ความแข็งแกรงทางการเงิน ?” ผูจดัการรายวัน ฉบับวนัพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2542
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