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อัมมาร สยามวาลา vs ทักษิณ ชินวัตร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คํ าพยากรณส ภาวการณ เ ศรษฐกิ จ ไทยของอาจารย อั ม มาร สยามวาลาถู ก
แปรเปลี่ยนเปนประเด็นการเมืองโดยนายกรัฐมนตรีชนิดคาดการณได และเปนธรรมชาติของ
คํ าพยากรณที่ใหภาพเชิงลบที่จักตองถูกตอบโตจากฝายรัฐบาล ไมวาจะเปนรัฐบาลใด หรือ
ยุคสมัยใด
ภายหลังอุบตั กิ ารณเดือนกันยายน 2544 อาจารยอัมมารยืนอยูฝายทุกขทรรศน
(Pessimists) ทีม่ องเห็นความยืดเยื้อของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ กอนเดือนกันยายน 2544
วงวิ ช าการเศรษฐศาสตรถ กเถี ย งกัน วา ระบบเศรษฐกิ จอเมริกั น เผชิญกับ ภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจแลวหรือยัง แตเมื่อ World Trade Center ถูกถลม นักเศรษฐศาสตรพากันมีสมานฉันท
ในการใหคําทํานายในทิศทางเดียวกันวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกัน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจโลก
มิอาจหลีกเลีย่ งภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจไดอยางแนนอน วิวาทะประเด็นเดียวที่มีอยูก็คือ ภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยืดเยื้อยาวนานเพียงใด
กลุมสุขทรรศน (Optimists) เชื่อวา การฟนตัวทางเศรษฐกิจจะเปนไปอยาง
รวดเร็ว อยางชาที่สุดในชวงปลายป 2545 ระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะสามารถฟนตัวได ทั้งนี้
เนื่ อ งจากรั ฐ บาลอเมริ กั น ดํ าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จมหภาคแบบขยายตั ว (Expansionary
Macroeconomic Policy) ทัง้ นโยบายการคลัง (ดวยการอัดฉีดรายจายรัฐบาลและการลดภาษี
อากร) และนโยบายการเงิน (ดวยการลดอัตราดอกเบี้ย) กลาวโดยสรุปก็คือ การฟนตัวของระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันจะเปนไปดุจอักษร V และชวยฉุดระบบเศรษฐกิจโลกใหพนจากภาวะถดถอย
ดวย
กลุม ทุ กขทรรศนเชื่อวา ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะยืดเยื้อ
เนื่องจากอุตสาหกรรมสําคัญของโลกลวนมีกําลังการผลิตลนเกิน (Excess Capacity) ภาวะ
ถดถอยทําใหรายจายในการบริโภคของประชาชนลดลง ยิ่งทําใหผูผลิตตองลดการผลิตลงไปอีก
ในขณะที่สงครามการปราบปรามการกอการรายไมแนวาจะยืดเยื้อยาวนานเพียงใด ประกอบกับ
สภาวะความไมแน น อนที่อ าจมีการกอ การรา ยอีก ความไรเสถีย รภาพทางการเมื อ งเหล า นี้
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สรางปญหาความยุงยากในการแกปญหาภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเปนทวีตรีคูณ มิไยตองกลาว
วา การกอการรายมีผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจโลก และกระทบตอการคาระหวาง
ประเทศ ในประการสําคัญศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลก อันไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
และญี่ปุน ลวนเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น กลาวโดยสรุปก็คือ การฟนตัว
ทางเศรษฐกิจจะเปนไปดุจอักษร U ทีม่ ที อ งแบนและยาว
อาจารยอัมมารอยูในคายทุกขทรรศนที่มองไมเห็นภาพอันสดใสของเศรษฐกิจ
ไทย เพราะภาวะถดถอยในระบบเศรษฐกิจโลกทําใหการสงออกของไทยหดตัว ซึ่งพลอยทําให
ระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะถดถอยตามไปดวย ในทรรศนะของอาจารยอัมมาร การลงทุน
เอกชนจะเป น หั ว ใจสํ าคั ญ ในการฟนระบบเศรษฐกิจ แต ก ารลงทุน เอกชนยั ง อยู ในระดับตํ่ า
ประกอบกับธนาคารพาณิชยยังขยาดในการปลอยเงินกู เนื่องจากเกรงกลัวการทับถมของปญหา
หนี้อันไมกอรายได (NPLs) ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอาจสรางปญหาความไมมั่นคงทางการเงิน
แกธรุ กิจเอกชน และอาจนํามาซึ่งวิกฤติการณสถาบันการเงินระลอกใหมไดอีก
แมวิกฤติการณสถาบันการเงินระลอกใหมจะเปนปญหานากลัว แตก็ไมนากลัว
เทากับวิกฤติการณการเงินตลอดกาล ดุจดังที่เกิดขึ้นในญี่ปุนในปจจุบัน ซึ่งทําทาวาจะฟนในบางป
แตแลวกลับฟุบลงไปอีก จนเปนวัฏจักรแหงวิกฤติการณ
อาจารยอัมมารวิพากษการดําเนินนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในประเด็น
การระดมทรัพยากรนอกงบประมาณมาใชจาย เมื่อเผชิญกับขอจํากัดทางการคลัง การระดมเงิน
จากสถาบันการเงินของรัฐ ดังเชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน
และธนาคารกรุงไทย รวมตลอดจนเงินกองทุนหมุนเวียนตางๆมาใชจายในการดําเนินนโยบาย
ตางๆทีใ่ ชในการหาเสียงเลือกตั้ง ในดานหนึ่งทําใหมิอาจวิเคราะหภาระรายจายของแตละโครงการ
ไดอยางโปรงใส ในอีกดานหนึ่งอาจกัดกรอนความมั่นคงของสถาบันการเงินของรัฐเหลานั้น อันเปน
เหตุปจ จัยหนึ่งที่นํามาซึ่งวิกฤติการณใหมได
อาจารยอัมมารแสดงความไมชอบใจลัทธิประชานิยม (Populism) ทีม่ ากับรัฐบาล
พรรคไทยรักไทย โดยหลงลืมวา รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งลวนตองเสนอ ‘ขาย’ นโยบายที่มี
ลักษณะประชานิยมดวยกันทั้งสิ้น เพราะการไดมาซึ่งคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งตอไป
(Vote Gains Maximization) เปนเปาหมายการดํ าเนินนโยบายของรัฐบาลภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย หากจะวิพากษรัฐบาลพรรคไทยรักไทย มิควรวิพากษลักษณะประชานิยมของ
นโยบาย หากเราเคารพเสรีภาพในการเลือกของประชาชน เราก็ตองยอมรับวา นโยบายเหลานี้
เปนนโยบายทีป่ ระชาชนไดใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกแลว แตการวิพากษควรมุงประเด็น
ที่วา ในการดํ าเนินนโยบายที่มีลักษณะประชานิยมเหลานี้ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมิไดสนใจ
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การออกแบบเชิงสถาบัน (Institutional Design) เพือ่ ใหโครงการเหลานี้กอผลประโยชนอันยั่งยืน
สถาพร โดยเสียตนทุนตํ่าสุด
อาจารยอัมมารแสดงความไมสบายใจตอนโยบาย TAMC ถึงกับเสียเวลาผลิต
งานวิชาการวิเคราะหนโยบายนี้ อันเปนงานที่ผูนําพรรคไทยรักไทยตั้งแตหัวแถวถึงปลายแถวมิได
สนใจอาน นอกจากตั้งขอกังขาในประสิทธิผลของนโยบายนี้ในการแกไขวิกฤติการณระบบสถาบัน
การเงินแลว อาจารยอัมมารยังตั้งขอสังเกตดวยวา การใหอํานาจแกฝายบริหารมากเกินไปเปดชอง
ใหมกี ารใชอํานาจในทางฉอฉลได โดยทีอ่ งคกรดังกลาวอาจกลับกลายมาเปนตัวปญหาเสียเอง
ภายหลังจากที่หนังสือพิมพนํ าเสนอคํ าพยากรณของอาจารยอัมมารที่ใหภาพ
เชิงลบของระบบเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีถึงกับ ‘ลดตัว’ ลงมาตอบโตอาจารยอัมมารอยางดุเดือด
ยิ่งกวาการตอบโตทานผูนํ าฝายคานแหงสภาผูแทนราษฎร ถึงนายกรัฐมนตรีจะมิไดเอยชื่อ
แตผูสื่อขาวก็สามารถจับประเด็นได หนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับวันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน
2544 พาดหัวขาววา “กริ้ว! ทานผูน ากั
ํ ดมั่ว อารมณคางใส ดร. อัมมาร”
นายกรัฐมนตรีตอบโตอาจารยอัมมารอยางนอย 3 ประการ
ประการแรก ผูที่ใหคํ าทํ านายวา เศรษฐกิจไทยจะดิ่งหัวลงนั้นเปนผูรูไมจริง
ไดแตเดา และมิไดใหคําทํานายจากการทําวิจัย แตนายกรัฐมนตรีนั้นรูจริง เพราะเคยสอนวิชา
การวิจัยมากอน
ประการที่สอง นายกรัฐมนตรีมิไดตองการใหนักวิชาการยกยอรัฐบาล แตการ
ใหคําทํ านายอันเลวรายจากความรูไมจริงจะมีผลทําลายกําลังใจของประชาชน ซึ่งไมเปนผลดี
ตอสุขภาพของสังคมไทย
ประการที่สาม พรรคไทยรักไทยรูวิธีการแกไขวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ เพราะ
นายกรัฐมนตรีทุมเทศึกษาเรื่องนี้มาเปนเวลากวาสองปครึ่ง กอนที่จะขันอาสามาบริหารราชการ
แผนดิน
ปฏิกริยาทีส่ งั คมไทยมีตอคําตอบโตของนายกรัฐมนตรีมีอยูตางๆกัน ขึ้นอยูกับวา
จะเลือกยืนอยูฝายใด ระหวางอัมมาร สยามวาลากับทักษิณ ชินวัตร แตคําตอบโตของนายก
รัฐมนตรีที่มีลักษณะ ‘อัตตาธิปไตย’ สรางความเสียหายแกตัวนายกรัฐมนตรีเอง ดังจะเห็นไดจาก
‘นําเสี
้ ยง’ และ ‘ลีลา’ การเสนอขาวนี้ของสื่อมวลชน ยิ่งคําตอบโตมิไดมุงวิพากษสาระสําคัญของ
คําทํานายของอาจารยอัมมาร แตกลับตั้งขอกังขาในความสามารถทางวิชาการของอาจารยอัมมาร
ยิง่ เปนเรื่องชวนหัว

4
อาจารยอัมมาร สยามวาลาเปนนักวิชาการคนหนึ่งในจํานวนนอยคนที่ผานการ
พิสูจนตนเองในโลกวิชาการในชวงเวลาอันยาวนาน มิจําเพาะในฐานะนักเศรษฐศาสตรผูมีความ
แตกฉานและความแกกลาทางวิทยาการ หากในฐานะนักวิชาการผูมีคุณธรรม มีจิตวิญญาณแหง
ประชาธิปไตย และในประการสําคัญมีความซื่อสัตยตอวิชาการอีกดวย ตลอดชวงเวลากวา 30 ป
ทีผ่ า นมานี้ อาจารยอมั มารเลนบทผูวิพากษนโยบายรัฐบาล ชี้นําการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ และ
ใหคําทํานายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยที่อาจารยอัมมาร
เลนบทเหลานี้อยางคงเสนคงวา ไมวาจะเปนรัฐบาลใด และไมวาจะเปนยุคเผด็จการหรือยุค
‘ประชาธิปไตย’
วิวาทะ อัมมาร สยามวาลา vs ทักษิณ ชินวัตร กอใหเกิดคําถามพื้นฐานวา
นักวิชาการมีสทิ ธิในการใหคําทํานายหรือไม เพียงใด

