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วรรณกรรมปริทัศน์
ว่าด้วยเรื่อง “รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ: จากจุดกาเนิดทุนนิยมนาย
ธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540” ของ อภิชาต สถิตนิรามัย
ปฐมพงศ์ มโนหาญ

16 ปี ม าแล้ ว ที่ ป ระเทศไทยผ่ า นพ้น วิ ก ฤตเศรษฐกิ จที่ เ ลวร้ ายที่ สุด ใน
ประวัติศาสตร์การเงินการธนาคาร แต่คาอธิบายต่อวิกฤตดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วจะ
เป็นคาอธิบายในเชิงตาหนิบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเท่านั้น ว่า
เป็นต้นตอสาเหตุของปัญหา แต่ไม่เคยมีคาอธิบายที่ฉายภาพอันทาให้เห็นรากลึก
ของปั ญ หาว่ า มี ค วามเป็ น มาอย่ า งไร หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ไม่ เ คยมี ค าอธิ บ ายในมุ ม
เศรษฐศาสตร์การเมืองที่ใช้วิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์สืบสาวหาต้นตอของปัญหา
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อย่างเช่นงาน “รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ : จากกาเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึง
วิกฤตเศรษฐกิจ 2540” ของ อภิชาต สถิตนิรามัย มาก่อน
งานชิ้นนี้ของ อภิชาต ได้ใช้มโนทัศน์ “ความเข้มแข็ง – ความอ่อนแอของ
รัฐ”1 มาอธิบายความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเมืองไทยตั้งแต่ทศวรรษ 2490 –
2540 โดยเสนอเหตุผลว่า แท้ที่จริงแล้ววิกฤตการเงินของประเทศไทยไม่ใช่มาจาก
ปัจจัยภายนอกประเทศ ไม่ใช่ฝีมือของ จอส โซรอส เพียงคนเดียว เพราะตลอดความ
หนา 386 หน้า อภิชาต ไม่ได้เน้นความสาคัญของจอส โซรอส เลย (อาจมีกล่าวถึง
เรื่ อ งการโจมตี ค่ า เงิ น บ้ า ง) นั่ น ก็ เ ป็ น การยื น ยั น ว่ า พลวั ต เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
ภายในประเทศไทยต่างหากที่มีส่วนทาให้ไทยเชื่อมโยงกับภายนอก และด้วยความ
อ่อนแอของรัฐไทยที่ประจวบเหมาะกับช่วงจังหวะเวลาที่รอยโหว่ในภาคเศรษฐกิจ
การเงินเบิกกว้างจึงทาให้วิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อภิ ช าต เริ่ ม เรื่ อ งด้ ว ยยุ ค สมั ย ที่ ส องของจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม ใน
ทศวรรษ 2490 ซึ่งมีความไม่มั่นคงทางการเมืองเนื่องจากฐานการเมืองของจอมพล
ป. อ่อนแอ จึงทาให้ต้องแสวงหาความชอบธรรมจากฐานการเมืองแบบเสรีนิยม ก็คือ
ใช้อเมริกาเป็นกรอบอ้างอิงแห่งความชอบธรรม แต่ก็ต้องเสื่อมอานาจลงหลังปี พ.ศ.
2500 หลังการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ และ สถาปนาอานาจเต็มให้กับ
ตัวเองในปี พ.ศ. 2501 ด้วยการที่ฐานการเมืองของจอมพลสฤษดิ์มาจากกองทัพจึง
ไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน สิ่งเดียวที่จะทา
ให้จอมพลสฤษดิ์สร้างความชอบธรรมทางการเมืองต่อประชาชนได้ก็คือการมุ่งเน้น
1

“ความเข้มแข็ง –ความอ่อนแอของรัฐ ” ซึ่ง “รัฐเข้มแข็ง” หมายถึง รัฐที่มีคุณลักษณะ
สาคัญอย่างน้อยสองประการคือ ต้องมี “ระดับความเป็นอิสระ” สูง (high degree of state
autonomy) และต้องมี “ระดับความสามารถ” สูง (high degree of capacity) ด้วย ส่วน “รัฐ
อ่อนแอ” ก็คื อรัฐที่มีลักษณะทั้ งสองน้ อยหรือต่ า ท าให้ กลายเป็น รัฐที่ ไม่มีประสิท ธิ ภาพ ไม่มี
ประสิทธิผลในการจัดการหรือชี้นาระบบเศรษฐกิ จ (หากสนใจโปรดอ่านเพิ่มเติมในหนังสือตั้งแต่
หน้า 4-8)
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เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก การมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็ย่อมต้อง
ทาให้จอมพลสฤษดิ์ยืมมือบรรดาลเทคโนแครตเพื่อเชื่อมต่อกับธนาคารโลก ส่งผลให้
เทคโนแครตเริ่มมีบทบาทในการต่อรองอานาจทางการเมืองตั้งแต่นั้นมา หากแต่
อานาจเทคโนแครตก็ต้องถูกคานไว้ด้วยสมาคมนายธนาคาร
สมาคมนายธนาคารสืบทอดอานาจมาเรื่อยๆ จนถึงปี พ.ศ. 2516 ก็คลาย
ตั ว ลง ธนาคารพาณิ ช ย์ ก็ ป ล่ อ ยกู้ ใ ห้ ภ าคเกษตรมากขึ้ น โดยเฉพาะในยุ ค
ประชาธิปไตยครึ่งใบภายใต้ก ารนาของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ปีพ.ศ.2523–
2531 หลังจากปีพ.ศ. 2532 เป็นต้นมาประเทศไทยเข้าสู่ระบอบการเมืองแบบ
เลือกตั้งอย่างเต็มตัว จึงทาให้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมีพื้นที่ทางอานาจ
มากขึ้น ทาให้เหล่าเทคโนแครตต้องโน้มเอียงเข้าหาอานาจนักการเมืองเพื่อความ
มั่นคงทางตาแหน่งหน้าที่โดยเฉพาะตาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อัน
เป็นที่มาของ “ชื่อเสีย” ของธนาคารแห่งประเทศไทยในยุคดังกล่าว
เมื่ อ โครงสร้ า งทางการเมื อ งเปลี่ ย นขั้ ว อ านาจโน้ ม เอี ย งมาทางฝั่ ง ของ
นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ทาให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต้องดาเนิน
นโยบายเพื่อเอาใจรัฐบาลที่ต้องการ “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” โดยการเริ่ม
เปิดเสรีทางการเงิน ในขณะใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ทั้งๆ ที่บรรดาเทคโนแครตก็
รู้อยู่เต็มอกว่าการเปิดเสรีทางการเงินพร้อมกับการใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่เป็น
อั ต รายอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ แต่ ก็ ต้ อ งท าตามค าสั่ ง ของผู้ ว่ า การ เพราะ
โครงสร้างอานาจที่ให้สิทธิขาดการตัดสินใจแก่ผู้ว่าการฯ แต่ผู้ว่าการก็ต้องขึ้นอยู่กับ
นักการเมือง หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายใต้ พ.ร.บ. ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2485
เมื่อถึงจุดที่ทุนสารองระหว่างประเทศของไทยไม่อาจจะต้านทานอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบคงที่ไว้ได้แล้วจึงประกาศลดค่าเงินบาทในวันที่ 2 กรกฎาคม ปี พ.ศ.
2540สถาบันการเงินหลายแห่งต้องปิดตัวลง เศรษฐีนายธนาคารหลายคนต้องอยาก
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จนลงเพียงชั่วข้ามคืน จะเห็นได้ว่าการให้เหตุผลวิกฤติการเงิน 2540 ของอภิชาตเน้น
ปัจจัยภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่
สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ศึกษาเศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยใหม่จาก
หนังสือเล่มนี้ก็คือ การใช้วิธีวิทยาแบบประวัติศาสตร์ในการสืบสาวหาต้นตอ ซึ่ง
วิธีการนี้จะทาผู้ศึกษาเห็นกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มที่ต่อสู้แย่งชิงอานาจทางเศรษฐกิจ
การเมืองอั นส่ ง ผลต่อ รัฐชาติอย่ างไม่ อาจหลีกเลี่ยงได้ หากจะเทียบงานชิ้ นนี้กั บ
คาอธิบายทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแล้ว ผลลัพธ์ในการอธิบายอาจคล้ายกันแต่
สิ่งที่ไม่ทางเหมือนกันได้ก็คือรายละเอียดมากมายที่มาจากเอกสารหลักฐานชั้นต้นที่
ไม่ได้ถูกลดรูปให้เหลือเพียงแค่สมการทางคณิตศาสตร์ไม่ กี่ตัว ซึ่งรายละเอียดของ
หลักฐานนั้นจะทาให้ผู้ศึกษากลายเป็นคนละเอียดลึกซึ้งพิจารณาหลักฐานหลายชิ้น
ประกอบกันมากกว่ากว่าเชื่อในทฤษฏีและค่านัยยะสาคัญทางสถิติที่แห้งแล้งใน
รายละเอียด อีกทั้งจะไม่ตกหลุมพรางทางความคิดในการโยนความผิดให้ใครคนใด
คนหนึ่งให้เป็นแพะรับบาปทางประวัติศาสตร์ไป
สิ่งที่ยังขาดไปสาหรับงานชิ้นนี้คือยังไม่เห็นว่า หลังจากที่มีรัฐธรรมนู ญ
2540 ซึ่งให้อานาจพรรคการเมืองมีการตัดสินใจทางเศรษฐกิจมหภาคเกือบจะเต็ม
ตัว เทคโนแครตที่เคยมีอิทธิพลทางนโยบายกลายสภาพไปอยู่ตาแหน่งแห่งที่ใดใน
สังคมไทย เสียงของพวกเทคโนแครตหลังปี พ.ศ. 2544 กลายสภาพไปอย่างไร พวก
เขาใช้สถาบันใดในการส่งเสียงเพื่อคานอานาจรัฐมนตรี หรือว่า แท้จริงแล้วใครๆ ก็
สามารถเป็นเทคโนแครตที่พร้อมจะส่งเสียงเพื่อคานอานาจรัฐมนตรีในยุคที่การ
สื่อสารไร้พรมแดน

