50 ปีี
แห่่ง ประสบการณ์์
สร้้างรากฐาน
สู่่�อนาคต

คำำ � นำำ �
ดัังเช่่นที่่�หลายวััฒนธรรมมีีการเฉลิิมฉลองสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า Golden Jubilee ระยะเวลา 50 ปีีนั้้�น
เป็็นระยะเวลาที่่�ล้้ำค่่า
ส่่วนหนึ่่�งเพราะ 50 ปีีไม่่อาจเรีียกว่่าเป็็นเวลาที่่�น้้อย บุุคคล สิ่่�งของ หรืือสถาบัันใดที่่�อยู่่�มาได้้ถึึง
50 ปีี ย่่อมได้้ผ่่านพบสิ่่�งต่่างๆ มาจนไม่่ถืือว่่าอ่่อนเดีียงสา แต่่ในขณะเดีียวกััน ระยะเวลา 50 ปีี
ก็็ยัังห่่างไกลจากคำว่่าแก่่ หากเป็็นอายุุขััยของบุุคคลก็็อยู่่�เพีียงช่่วงวััยกลาง ยิ่่�งไม่่ต้้องพููดถึึง
องค์์กรหรืือสถาบัันที่่�สามารถอยู่่�ได้้ยืืนยาวเป็็นร้้อยหรืือหลายร้้อยปีี
อย่่างไรก็็ตาม สำหรัับบุคุ คลและองค์์กร ระยะเวลาจะทรงคุุณค่่าเพีียงใดไม่่ได้้อยู่่�เพีียงแค่่จำนวน
ปีีปฏิิทิิน แต่่ยัังขึ้้�นอยู่่�กัับคุุณภาพของคืืนวัันที่่�ผ่่านพ้้นไปด้้วย ว่่าบุุคคลหรืือองค์์กรนั้้�นมีีโอกาส
ได้้เกี่่�ยวพััน รัับรู้้� หรืือมีีส่่วนร่่วมในเรื่่�องราวต่่างๆ มากน้้อยอย่่างไร ด้้วยเหตุุนี้้� ในโอกาสครบรอบ
50 ปีีของการก่่อตั้้�ง กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร นี้้� นอกเหนืือจากการเฉลิิมฉลองแล้้ว
กลุ่่�มธุุรกิิจฯ ยัังเห็็นว่่าสิ่่�งที่่�จะเป็็น ‘ของขวััญ’ การครบรอบที่่�ดีีสุุดก็็คืือการมองย้้อนไปในเส้้นทาง
ตลอด 5 ทศวรรษนี้้� เพื่่�อถอดและสกััดเอาคุุณค่่าที่่�จะนำไปสู่่�การก้้าวต่่อไปในอนาคต
ประจวบเหมาะอย่่างยิ่่�งที่่�ระยะเวลา 50 ปีีนั้้�นไม่่ได้้มีีความหมายมากแต่่เพีียงกัับกลุ่่�มธุุรกิิจฯ
เพราะหากมองภาพใหญ่่กว่่านั้้�นและย้้อนไกลกว่่านั้้�นไม่่นานนัักไปที่่�สถานะเศรษฐกิิจและสัังคม
ของประเทศไทย จะพบว่่าช่่วงหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง นัับเป็็นจุุดตั้้�งต้้นของการก้้าวเข้้าสู่่�
ยุุคเศรษฐกิิจสมััยใหม่่ของประเทศ ที่่�มีีโครงสร้้างสถาบััน ระบบ และกลไกต่่างๆ เป็็นเช่่นเดีียวกัับ
หรืือเป็็นเค้้าลางของหลายสิ่่�งที่่มี� ีอยู่่�ในทุุกวัันนี้้� ไม่่ว่า่ กลไกการปกครองภายใต้้รัฐั ธรรมนููญ นโยบาย
เศรษฐกิิจแบบตลาดเสรีี สภาพการแข่่งขัันในภาคเอกชน สถาบัันทางการเงิิน หรืือแม้้กระทั่่�งพลวััต
ระหว่่างการเมืือง ข้้าราชการ และกลุ่่�มธุุรกิิจ และด้้วยเหตุุนั้้�น จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�มีีนััยสำคััญต่่อการ
ทำความเข้้าใจสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน
เหนืือกว่่านั้้�น ช่่วงเวลาดัังกล่่าวได้้ฉายให้้เห็็นว่่าพััฒนาการทางเศรษฐกิิจ การเงิิน และสัังคม
ของประเทศไทยนี้้ไ� ม่่ได้้เกิิดขึ้้น� โดยเอกเทศ แต่่เชื่่อม
� โยงอยู่่�กัับคลื่่น� ความเคลื่่อน
� ไหวของเหตุุการณ์์
ในโลกมาโดยตลอด ไม่่ว่่าโดยผ่่านสงคราม เส้้นทางการลงทุุนและซื้้�อขาย ราคาน้้ำมััน วิิกฤต
เศรษฐกิิจ หรืืออุุดมการณ์์ทางการเมืือง หลายครั้้�งประเทศไทยก็็ขี่่�คลื่่�นที่่�โหมเข้้ามาได้้อย่่าง
น่่าดููชมจนยกระดัับความเป็็นอยู่่�ของคนในประเทศให้้สููงขึ้้�นแบบก้้าวกระโดด และหลายครั้้�ง
ก็็เรีียกว่่าหวุุดหวิิดจะจมไปกัับความเปลี่่�ยนแปลงที่่�ไหลบ่่าเข้้ามาในเวลาที่่�เรากะจัังหวะพลาด
หรืือเตรีียมตััวไม่่ดีี

ด้้วยเหตุุนี้้� ในห้้วงเวลาปััจจุุบัันที่่�เรีียกได้้ว่่ากำลัังมีีอีีกหลายคลื่่�นก่่อตััว ณ ริิมขอบฟ้้า ไม่่ว่่า
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศ พััฒนาการของเทคโนโลยีีที่่�สร้้างความพลิิกผััน (Disruptive
Technology) การเปลี่่�ยนผ่่านของโครงสร้้างประชากร ตลอดจนความตึึงเครีียดในภููมิิศาสตร์์
การเมืืองโลกครั้้�งใหม่่ การทำความเข้้าใจประสบการณ์์ในอดีีตเพื่่�อทะยานเหนืือคลื่่�นยัักษ์์ให้้ได้้
อีีกครั้้�งโดยไม่่เพลี่่�ยงพล้้ำจึึงน่่าจะเป็็นสิ่่�งอัันพึึงประสงค์์และเป็็นประโยชน์์สููงสุุด
นี่่�จึึงเป็็นที่่�มาของโครงการหนัังสืือ 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy
ที่่� กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร ได้้จััดทำขึ้้�นเพื่่�อเล่่าถึึงเสี้้�ยวสำคััญของประวััติิศาสตร์์
ที่่�มีีผลอย่่างยิ่่�งต่่อการประกอบเข้้าเป็็นเศรษฐกิิจไทยยุุคใหม่่ โดยเฉพาะในแง่่การทำความ
เข้้าใจถึึงสิ่่�งที่่�กำลัังเกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน และถอดรหััสการตอบสนองต่่อคลื่่�นความเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เศรษฐกิิจไทยกำลัังเผชิิญอยู่่� ไม่่ว่่าจะเป็็นโอกาสหรืือความท้้าทาย ภายใต้้การชี้้�แนะจาก
คณะบรรณาธิิการที่ปร
่� ะกอบด้้วยนัักเศรษฐศาสตร์์ผู้้�คร่่ำหวอดขององค์์กร เช่่น บรรยง พงษ์์พานิิช
ดร.ศุุภวุุฒิิ สายเชื้้�อ ธีีระพงษ์์ วชิิรพงษ์์ ดร.พิิพััฒน์์ เหลืืองนฤมิิตชััย และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้าน
ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจของไทยอย่่าง ดร.พงศ์์ศัักดิ์์� เหลืืองอร่่าม ดร.กฤษฎ์์เลิิศ สััมพัันธารัักษ์์
ดร.ณชา อนัันต์์โชติิกุุล ร่่วมด้้วย ธนกร จ๋๋วงพานิิช บรรณาธิิการนิิตยสาร Optimise และ
นคริินทร์์ วนกิิจไพบููลย์์ บรรณาธิิการบริิหาร THE STANDARD
ยิ่่�งกว่่านั้้�น ความพิิเศษอีีกประการหนึ่่�งของหนัังสืือเล่่มนี้้�คืือการได้้มีีโอกาสสััมภาษณ์์ผู้้�มีีบทบาท
สำคััญในการกำหนดเศรษฐกิิจในแต่่ละยุุคสมััย ไม่่ว่่านัักการเมืือง ข้้าราชการ นัักวิิชาการ หรืือ
นัักธุุรกิิจ เพื่่�อช่่วยให้้ชีีวิิตและสีีสัันแก่่ข้้อเท็็จจริิงทางประวััติิศาสตร์์ อีีกทั้้�งยัังให้้มุุมมองแบบ
คนในเหตุุการณ์์ที่่�มัักจะเลืือนหายหรืือไม่่ปรากฏชััดจากการมองย้้อนหลััง ซึ่่�งกลุ่่�มธุุรกิิจฯ ต้้อง
ขอขอบพระคุุณผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ทุุกท่่านอย่่างยิ่่�งที่่�กรุุณาให้้ความเมตตาบอกเล่่าเรื่่�องราวต่่างๆ
อย่่างเต็็มที่่� แม้้ในสถานการณ์์ที่่�ไม่่เอื้้�ออำนวยนัักของการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ในโอกาสครบรอบ 50 ปีี ข อง กลุ่่� ม ธุุ ร กิิ จ การเงิิ น เกีี ย รติิ น าคิิ น ภัั ท ร มีีขึ้้� น ภายใต้้ ค ติิ ว่่ า
‘50 ปีีแห่่งประสบการณ์์ สร้้างรากฐานสู่่�อนาคต’
หนัังสืือเล่่มนี้้�น่่าจะเป็็นอีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�ช่่วยพิิสููจน์์ความข้้อนี้้�อย่่างเป็็นรููปธรรม

โดยจากวัันนั้้�นทั้้�งสององค์์กรต่่างได้้ทำหน้้าที่่�สนัับสนุุน สร้้างการเจริิญเติิบโตให้้กัับธุุรกิิจและ
เศรษฐกิิจไทย และสร้้างชื่่�อในแวดวงกิิจการเงิินทุุนและหลัักทรััพย์์โดยลำดัับ

กำำ� เนิิด
‘กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินเกีีย รติินาคิิน ภัั ท ร’
‘กลุ่่ม� ธุรุ กิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร’ กำเนิิดขึ้้น� จากการร่่วมกิิจการระหว่่างธนาคารเกีียรติินาคิิน
จำกััด (มหาชน) (ปััจจุุบันคืือ
ั ธนาคารเกีียรติินาคิินภัทร
ั จำกััด (มหาชน)) และบริิษัทั ทุุนภัทร
ั จำกััด
(มหาชน) (ปััจจุุบัันคืือ บริิษััท เคเคพีี แคปปิิตอล จำกััด (มหาชน)) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทโฮลดิ้้�งของ
บริิษัทั หลัักทรััพย์์ ภััทร จำกััด (มหาชน) (ปััจจุุบันคืือ
ั บริิษัทั หลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิินภัทร
ั จำกััด
(มหาชน)) เมื่่อวั
� นั ที่่� 13 กัันยายน 2012 เพื่่อ� แสดงให้้เห็็นความครอบคลุุมและสอดประสานของ
ธุุรกิจิ ภายในกลุ่่�มที่ไ่� ม่่ได้้จำกััดเพีียงกิิจการธนาคารพาณิิชย์์ หรืือกิิจการหลัักทรััพย์์ของแต่่ละองค์์กร
อีีกต่่อไป แต่่คืือการให้้บริิการด้้านการเงิินให้้แก่่ลููกค้้าอย่่างครบครััน ไม่่ว่่าโดยผ่่านตลาดเงิิน
(โดยธนาคาร) หรืือตลาดทุุน (โดยบริิษัทั หลัักทรััพย์์)
อย่่างไรก็็ตาม ก่่อนมีีการร่่วมกิิจการ องค์์กรทั้้�งสองทำหน้้าที่่เ� ป็็นส่ว่ นหนึ่่�งในระบบเศรษฐกิิจการเงิิน
ของประเทศไทยมาอย่่างยาวนาน จนวัันนี้้�นัับเป็็นเวลาร่่วม 50 ปีีแล้้ว นัับตั้้�งแต่่ธนาคารเกีียรติินาคิินภััทร จำกััด (มหาชน) ได้้ถููกก่่อตั้้�งในนามบริิษััท เกีียรติินาคิิน จำกััด และบริิษััทหลัักทรััพย์์
เกีียรติินาคิินภััทร จำกััด (มหาชน) ได้้ถููกก่่อตั้้�งในนามบริิษััท ภััทรธนกิิจ จำกััด เมื่่�อปีี 1972
ทั้้�งสององค์์กรถืือกำเนิิดขึ้้นม
� าในบริิบทของเศรษฐกิิจที่่บริ
� ษัิ ทั เงิินทุนุ ได้้เริ่่ม� เข้้ามาเติิมเต็็มช่อ่ งว่่าง
ความต้้องการของตลาดในภาคการเงิินขณะนั้้�น จากเดิิมที่่�ประชาชนและธุุรกิิจมีีเพีียงธนาคารที่่�
ได้้รัับใบอนุุญาตเป็็นแหล่่งทรััพยากรด้้านการเงิินที่่�สำคััญและคิิดดอกเบี้้�ยในอััตราสููง มาสู่่�การมีี
บริิษัทั เงิินทุนุ เป็็นแหล่่งเงิินกู้้�ทางเลืือก โดยในระยะแรก กฎหมายมิิได้้ห้า้ มเอกชนจััดตั้้ง� บริิษัทั จำกััด
มาระดมทุุนผ่า่ นตั๋๋�วเงิินและนำไปปล่่อยกู้้� ขอเพีียงไม่่ใช้้การระดมเงิินฝากดั่่�งเช่่นธนาคารพาณิิชย์์
และสามารถดำเนิินงานได้้เลยโดยไม่่จำเป็็นต้อ้ งมีีใบอนุุญาต บริิษัทั เงิินทุนจึ
ุ งึ เกิิดขึ้้น� จำนวนมาก
ต่่อมาเมื่่อบริ
� ษัิ ทั เงิินทุนุ เติิบโตจนมีีจำนวนมากนัับร้อ้ ยบริิษัทั จึึงมีีการออกประกาศของคณะปฏิิวัติั ิ
ฉบัับที่่� 58 ลงวัันที่่� 26 มกราคม พ.ศ. 2515 (1972) เพื่่อ� ‘ควบคุุมกิจิ การค้้าขายอัันกระทบถึึงความ
ปลอดภััยหรืือผาสุุกแห่่งสาธารณชน’ ซึ่่�งให้้อำนาจภาครััฐในการกำกัับดููแลธุุรกิิจด้้านการเงิิน
และกำหนดให้้เป็็นธุุรกิิจที่่�ต้้องมีีใบอนุุญาต บริิษััท เกีียรติินาคิิน จำกััด และบริิษััท ภััทรธนกิิจ
จำกััด จึึงได้้รัับใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจระดมเงิินทุุนและปล่่อยกู้้�อย่่างเป็็นทางการในโอกาสนี้้�
เมื่่อ� มีกี ารประกาศใช้้พระราชบััญญััติติ ลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 (1974) ทั้้�งสอง
บริิษัทั ได้้เข้้าเป็็นสมาชิิกของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเพื่่อท
� ำธุุรกิจิ ซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ และ
เมื่่อ� มีีการออกพระราชบััญญััติกิ ารประกอบธุุรกิจิ เงิินทุนุ ธุุรกิจิ หลัักทรััพย์์ และธุุรกิจิ เครดิิตฟองซิิเอร์์
พ.ศ. 2522 (1979) จึึงได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเพื่่�อบ่่งบอกประเภทกิิจการตามที่่�กฎหมายกำหนดเป็็น
บริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิิน จำกััด และบริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ ภััทรธนกิิจ จำกััด

อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อเกิิดวิิกฤตเศรษฐกิิจในปีี 1997 สถาบัันการเงิินแทบทุุกประเภทตั้้�งแต่่ธนาคาร
ลงมา ล้้วนได้้รับผ
ั ลกระทบจากคุุณภาพสิินทรัพั ย์์ที่ด้่� อ้ ยค่่าลงจากภาวะฟองสบู่่�แตกและภาระหนี้้�
ที่่เ� พิ่่�มขึ้้นต
� ามการอ่่อนค่า่ ลงของค่่าเงิินบาท บริิษัทั เงิินทุนุ หลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิิน จำกััด (มหาชน)
และบริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ ภััทรธนกิิจ จำกััด (มหาชน) ในขณะนั้้�น ต่่างก็็ได้้รัับผลกระทบอย่่าง
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
บริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิิน จำกััด (มหาชน) ถููกระงัับกิิจการชั่่�วคราวพร้้อมกัับสถาบััน
การเงิินอีีก 57 แห่่ง อย่่างไรก็็ดีี จากการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างระมััดระวัังและพัันธมิิตรที่่�เข้้มแข็็ง
ในที่สุ่� ดบริ
ุ ษัิ ทั เงิินทุนุ หลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิิน กลายเป็็นเพีียงหนึ่่�งในสองบริิษัทั ที่ไ่� ด้้รับอนุ
ั มัุ ติั จิ าก
กระทรวงการคลัังให้้กลัับมาดำเนิินกิิจการได้้หลัังจากถููกระงัับกิิจการ และยัังเติิบโตขึ้้�นต่่อเนื่่�อง
จนได้้รับอนุ
ั ญ
ุ าตให้้ยกระดัับเป็็นธนาคารเกีียรติินาคิิน จำกััด (มหาชน) และดำเนิินธุรกิ
ุ จิ ธนาคาร
พาณิิชย์์ตั้้�งแต่่ปีี 2005 เป็็นต้้นมา
ด้้านบริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ ภััทรธนกิิจ จำกััด (มหาชน) จำเป็็นต้้องแยกธุุรกิิจเงิินทุุนและ
หลัักทรััพย์์ออกจากกััน เพื่่�อแก้้ปััญหาหนี้้�เสีียและชำระบััญชีีบริิษััทเงิินทุุนในภาวะวิิกฤต และ
ขายหุ้้�นบริิษัทั หลัักทรััพย์์ ภััทร จำกััด ร้้อยละ 51 ให้้ เมอร์์ริลิ ลิินช์์ บริิษัทั วานิิชธนกิิจชั้้นน
� ำของโลก
และขายหุ้้�นร้้อยละ 49 ให้้ธนาคารกสิิกรไทย และเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็นบริิษััทหลัักทรััพย์์ เมอร์์ริิล ลิินช์์
ภััทร จำกััด ก่่อนที่ค่� ณะผู้้�บริิหารและพนัักงานจะขอซื้้�อหุ้้�นกลัับ และเปลี่่�ยนมาใช้้ชื่อบริ
่� ษัิ ทั หลัักทรััพย์์
ภััทร จำกััด จนต่่อมาแปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชน และเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยอีีกครั้้�งในปีี 2005
หลัังจากควบรวมกัันเมื่่�อปีี 2012 ธนาคารเกีียรติินาคิิน จำกััด (มหาชน) และบริิษััทหลัักทรััพย์์
ภััทร จำกััด (มหาชน) เปลี่่�ยนชื่่อ� อีีกครั้้ง� เป็็นธนาคารเกีียรติินาคิินภัทร
ั จำกััด (มหาชน) และบริิษัทั
หลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิินภััทร จำกััด (มหาชน) ในปีี 2020 เพื่่�อแสดงการเป็็นคำตอบเดีียวทาง
การเงิินที่่เ� ชื่่อม
� โยงไร้้รอยต่่อของ กลุ่่ม� ธุุรกิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร ไม่่ว่า่ ในด้้านธุุรกิจิ ธนาคาร
พาณิิชย์์ หรืือธุุรกิจิ ตลาดทุุน
เป็็นที่่�ประจัักษ์์ว่่าตลอดระยะเวลา 50 ปีี กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร ได้้พบผ่่านทั้้�ง
ช่่วงเวลาของการเจริิญเติิบโตและห้้วงเวลาแห่่งวิิกฤตที่่�ท้้าทาย แต่่ด้้วยวิิสััยทััศน์์ของการเติิบโต
ไปพร้้อมกัับความสำเร็็จของลููกค้้าและสัังคม ตลอดจนการมุ่่�งมั่่�นทำหน้้าที่่�เป็็นกลไกจััดสรร
ทรััพยากรในระบบเศรษฐกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ กลุ่่�มธุุรกิิจฯ ได้้เติิบโตก้้าวหน้้าจนได้้รัับการ
ยอมรัับจากลููกค้้าและนัักลงทุุนทั่่ว� ไป อีีกทั้้�งยัังขยายธุุรกิจิ ต่่อเนื่่อ� งจนครอบคลุุมบริษัิ ทั หลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุน เกีียรติินาคิินภัทร
ั จำกััด และบริิษัทั เคเคพีี ไดม์์ จำกััด ในวัันนี้้�
ด้้วยเหตุุนี้้� ท่่ามกลางความเปลี่่�ยนแปลงที่่จ� ะมีีมาในอนาคต กลุ่่ม� ธุรุ กิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร
เชื่่�อมั่่�นว่่าประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญที่่�ได้้ผ่่านการสั่่�งสมและทดสอบตลอดระยะเวลา
5 ทศวรรษ คืือปััจจััยสำคััญที่จ่� ะทำให้้กลุ่่�มธุุรกิจิ ฯ ยัังคงพััฒนาต่่อเนื่่อ� งเพื่่อตอบ
�
โจทย์์ลูกู ค้้า และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายได้้อย่า่ งสมบููรณ์รอบ
์ ด้้าน สมกัับที่่ไ� ด้้รับั ความไว้้วางใจเสมอมา

การเปรีียบเทีียบประเทศชาติิเป็็น ‘รััฐนาวา’ คืือคำอุุปมาที่่�ใช้้กัันมานานในสัังคมไทย อาจเป็็น
เพราะก่่อมโนภาพได้้ชััดเจน ชวนให้้นึึกถึึงตั้้�งแต่่แผ่่นไม้้น้้อยใหญ่่ที่่�มาประกอบเข้้าเป็็นลำเรืือ
จุุดหมายและเส้้นทางการเดิินเรืือ ตลอดจนภารกิิจของผู้้�คนต่่างบทบาทบนนาวา ไม่่ว่่ากััปตััน
ต้้นหน ลููกเรืือ หรืือผู้้�โดยสาร
ที่่�ผ่่านมา เรืือที่่�มีีธงชาติิไทยโบกสะบััดนี้้�เคลื่่�อนตััวไปในมหาสมุุทรของโลกได้้อย่่างสมบุุกสมบััน
ไม่่น้้อย เพราะแม้้จะเจอคลื่่�นลมทั้้�งที่่�ห่่างไกลและประชิิดตััว แต่่ก็็พอจะเคีียงบ่่าเคีียงไหล่่ไปกัับ
เรืือลำอื่่�นๆ ที่่�ขนาดใกล้้เคีียงกัันได้้อย่่างน่่าชื่่�นชม และพาประชาชนในรััฐนาวาออกเดิินหน้้าสู่่�
ชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น ห่่างจากจุุดเริ่่�มต้้นมายาวไกล

อารััมภบท

อย่่างไรก็็ตาม โลกศตวรรษที่่� 21 ที่่�ทุุกคนน่่าจะยอมรัับตรงกัันว่่ามีีความผัันผวน (Volatile)
ไม่่แน่่นอน (Uncertain) ซัับซ้้อน (Complex) และคลุุมเครืือ (Ambiguous) หรืือที่่�เรีียกว่่า
‘โลกแห่่งวููคา’ (VUCA World) สถานการณ์์ความเปลี่่�ยนแปลงในระดัับของคลื่่�นยัักษ์์ ไม่่ว่่าจาก
สภาพภููมิอิ ากาศของโลก พััฒนาการของเทคโนโลยีี การเปลี่่�ยนผ่่านของประชากร หรืือแม้้กระทั่่�ง
ความเหลื่่�อมล้้ำที่่�กำลัังท้้าทายระบบเศรษฐกิิจทุุนนิิยมอย่่างไม่่เคยเป็็นมาก่่อน การเดิินเรืือผ่่าน
น่่านน้้ำที่่�ผ่่านมาอาจไม่่ได้้หมายถึึงการฝ่่าคลื่่�นลมที่่�กำลัังจะมาถึึงได้้อย่่างลุุล่่วงเสมอไป และ
ที่่�แน่่ๆ คืือไม่่อาจผ่่านไปได้้ หากไม่่ประกอบด้้วยการยกระดัับสมรรถนะรััฐนาวา และการอ่่าน
ช่่องทางที่่�เปิิดขึ้้�นจากคลื่่�นลม
ด้้วยเหตุุนี้้� หนัังสืือเล่่มนี้้�จึึงเป็็นความพยายามที่่�จะตั้้�งข้้อสัังเกตและถอดบทเรีียนว่่านาวาลำนี้้�
ได้้ผ่่านประสบการณ์์มาอย่่างไร ตลอดระยะเวลากว่่า 5 ทศวรรษที่่�กล่่าวได้้ว่่าเป็็นจุุดเริ่่�มของ
เศรษฐกิิจไทยสมััยใหม่่ และเป็็นต้้นเค้้าของหลายสิ่่�งหลายอย่่างที่่�กำลัังแสดงตััวอยู่่�ในสภาวะ
เศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศในปััจจุุบััน ไม่่ว่่าจะในด้้านของความเสี่่�ยงที่่�พึึงระวััง โอกาส
ที่่�ควรมองหา หรืือแม้้กระทั่่�งจุุดเด่่นและจุุดด้้อยของลำเรืือที่่�ทุุกคนโดยสารอยู่่� โดยหวัังว่่า
หากเข้้าใจภููมิิหลัังการเดิินทางที่่�ผ่่านมาได้้ดีีเท่่าใด ย่่อมจะเพิ่่�มโอกาสของการไปต่่อข้้างหน้้า
อย่่างราบรื่่�นยิ่่�งขึ้้�นเท่่านั้้�น
ทั้้�งนี้้� เนื้้�อหาของหนัังสืือได้้แบ่่งออกเป็็น 7 บท ครอบคลุุมเวลาเกิินกว่่า 5 ทศวรรษ ตั้้�งแต่่ช่่วง
ปีี 1945-2020 โดยถููกผููกโยงอยู่่�ด้้วย 4 ประเด็็นหลัักที่่�เชื่่�อว่่าเป็็นชิ้้�นส่่วนสำคััญที่่�กำหนด
เศรษฐกิิจของประเทศในยุุคสมััยที่่�ผ่่านมา คืือสถานการณ์์การเมืืองและเศรษฐกิิจโลก นโยบาย
ทางการเมืืองและเศรษฐกิิจของไทย ความเคลื่่�อนไหวในแวดวงธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม และ
แน่่ นอน ที่่� สุุ ดคืือพัั ฒ นาการของระบบการเงิิ น การธนาคารที่่� เ ป็็ นหัั ว ใจหลัั ก ของการจัั ด สรร
ทรััพยากรในระบบเศรษฐกิิจ

รุ่่�งอรุุณเศรษฐกิิจสมััยใหม่่ (1945 - 1970)

การกอบกู้้�และก้้าวต่่อ (2001 - 2010)

ว่่าด้้วยปฐมบทของเศรษฐกิิจไทยสมััยใหม่่ ช่่วงหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สองและเข้้าสู่่�สงครามเย็็น
ที่่�ไทยได้้รัับการสนัับสนุุนเงิินทุุนจากสหรััฐอเมริิกาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเป็็นยุุคที่่�มีีการเริ่่�มใช้้
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิฉบัับที่่� 1 และสร้้างสถาบัันทางเศรษฐกิิจที่่�เป็็นรากฐานของการ
พััฒนาประเทศในอีีก 5 ทศวรรษต่่อมา

ว่่าด้้วยการกอบกู้้�ประเทศขึ้้�นอีีกครั้้�งหลัังวิิกฤต ทั้้�งการยกระดัับโครงสร้้างระบบการเงิินแบบใหม่่
การเปลี่่�ยนผ่่านโครงสร้้างเศรษฐกิิจไทยที่่�การส่่งออกและการท่่องเที่่�ยวกลายเป็็นเครื่่�องยนต์์
สำคััญ การบัังคัับใช้้รััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2540 ซึ่่�งเปิิดทางให้้แก่่อำนาจบริิหารที่่�มากประสิิทธิิภาพ
แต่่ในขณะเดีียวกัันกลัับบ่่มเพาะให้้เกิิดความขััดแย้้งที่่�นำมาสู่่�ภาวะความปั่่�นป่่วนทางการเมืือง
ที่่�ยัังดำเนิินต่่อเนื่่�องมาจวบจนปััจจุุบััน

มรสุุมแห่่งการเปลี่่�ยนแปลง (1971 – 1980)

การเผชิิญมรสุุมความเปลี่่�ยนแปลงที่่�มารายล้้อมประเทศ ตั้้�งแต่่การตััดสิินใจถอนทหารจาก
สงครามเวีียดนามของสหรััฐอเมริิกา การล่่มสลายของระบบอััตราแลกเปลี่่�ยนคงที่่�ของประเทศ
พััฒนาแล้้ว (Bretton Woods System) วิิกฤตการณ์์น้้ำมััน 2 ครั้้�ง ภาวะเงิินเฟ้้อในยุุคข้้าวยาก
หมากแพง และความวุ่่�นวายทางการเมืืองในเหตุุการณ์์ 14 ตุุลาคม 1973 และ 6 ตุุลาคม 1976

โอกาสอัันโชติิช่่วง (1981 - 1990)

ว่่าด้้วยโอกาสทองของประเทศในยุุคโชติิช่่วงชััชวาล ที่่�มีีการยกเครื่่�องโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อ
ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศด้้วยอุุตสาหกรรมใหม่่แบบเต็็มตััว ส่่งผลให้้เกิิดการลงทุุนจาก
ต่่างชาติิครั้้�งใหญ่่ เป็็นการพลิิกโฉมหน้้าเศรษฐกิิจไทยจาก ‘ร้้านชำในตรอก’ เป็็น ‘ห้้างที่่�ตั้้�งอยู่่�
ริิมถนนใหญ่่’ อย่่างน่่าชื่่�นชม

มหาวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง (1991 - 2000)

ว่่าด้้วยความรุ่่�งโรจน์์ของเศรษฐกิิจและภาคการเงิินไทยที่่จ� บลงด้้วยวิิกฤต นัับตั้้ง� แต่่ภาวะฟองสบู่่�
ในภาคอสัังหาริิมทรััพย์์และตลาดหุ้้�นที่่�พุ่่�งขึ้้�นร้้อนแรงก่่อนจะตกต่่ำ การต่่อสู้้�เพื่่�อตรึึงค่่าเงิินบาท
การประกาศลอยตััวค่่าเงิินบาท และในที่่�สุุดก็็คืือวิิกฤตเศรษฐกิิจครั้้�งใหญ่่หลวงที่่�เป็็นที่่�รู้้�จััก
กัันต่่อมาในนาม ‘วิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง’

ห้้วงเวลาแห่่งการทดสอบ (2011 - 2020)

ว่่าด้้วยห้้วงเวลาแห่่งการทดสอบที่่�ท้้าทาย เริ่่�มต้้นด้้วยปััญหาการเมืืองและเศรษฐกิิจเรื้้�อรัังที่่�
ถููกซ้้ำเติิมด้้วยมหาอุุทกภััย และปิิดฉากด้้วยความท้้าทายใหม่่ยากคาดเดา ทั้้�งสงครามการค้้า
และเทคโนโลยีีระหว่่างจีีน-สหรััฐอเมริิกา การออกจากสหภาพยุุโรปของสหราชอาณาจัักร
(Brexit) ตลอดจนการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ที่่�พลิิกชีีวิิตผู้้�คนจากหน้้ามืือเป็็นหลัังมืือ

มองไกลข้้ามขอบฟ้้า (2021 - BEYOND)

เป็็นความคำนึึงทิ้้�งท้้ายที่่�หวัังว่่าจะช่่วยตั้้�งโจทย์์สำหรัับไมล์์ทะเลต่่อไปของรััฐนาวาที่่�ชื่่�อว่่า
ประเทศไทย

มีภี าษิิตบทหนึ่่�งกล่่าวไว้้ว่า่ “ยิ่่ง� หวัังให้้ลูกู ธนููพุ่่�งไปข้้างหน้้าไกลเท่่าไร ยิ่่�งต้้องเหนี่่�ยวสายเกาทััณฑ์์
ไปข้้างหลัังให้้มากเพีียงนั้้�น”
หนัังสืือเล่่มนี้้�ของกลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร อยากชวนผู้้�อ่่านย้้อนไปในประวััติิศาสตร์์
เพื่่�อชี้้�คำตอบบางประการของคำถามที่่�ว่่า ‘เรามาถึึงจุุดนี้้�ได้้อย่่างไร’ โดยหวัังว่่าสิ่่�งนี้้�จะนำไปสู่่�
การขบคิิดและคลี่่�คลายโจทย์์ที่่�ยากและท้้าทายยิ่่�งกว่่า
คืือนาวานี้้�จะเดิินหน้้าต่่อไปอย่่างไร?

ชััยชนะของทุุนนิิยมเสรีี P.179 / ยุุคทองของไทยสู่่�การเปิิดเสรีี
ทางการเงิิน P.180 / เศรษฐกิิจไทยท่่ามกลางความเปราะบาง
ทางการเงิิน P.182 / ฟองสบู่่�ในอสัังหาริิมทรััพย์์ P.183 /
ตลาดหุ้้�นยุุคฟองสบู่่� P.186 / The Impossible Trinity P.188 /
สััญญาณการชะลอตััวทางเศรษฐกิิจ P.189 / การโจมตีีค่่าเงิินบาท P.192 /
วิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง P.193 / อาฟเตอร์์ช็็อก P.195 / วิิกฤตสถาบัันการเงิิน P.196 /
ลููกหนี้้� IMF P.198 / พ่่อมดการเงิิน หรืือแพะรัับบาป? P.201 /
ประเทศไทยหลัังวิิกฤต P.202 / เจ้้าสััว Yesterday P.205 /
กระบวนการฟื้้�นฟููในภาคธุุรกิิจ P.206 / รััฐธรรมนููญฉบัับประชาชน P.208 /
บทสััมภาษณ์์ ปิ่่�น จัักกะพาก P.212 / บทสััมภาษณ์์ คีีรีี กาญจนพาสน์์ P.216 /
บทสััมภาษณ์์ นวพร เรืืองสกุุล P.220

1945-2020

นโยบายการเงิินรููปแบบใหม่่ P.230 / แผนพััฒนา
ระบบสถาบัันการเงิิน P.232 / ทัักษิิโณมิิกส์์ P.234 /
ประชาธิิปไตยกิินได้้? P.238 / ส่่งออกฟื้้�นตััว P.241 /
ท่่องเที่่�ยวรุ่่�งเรืือง P.242 / ปฏิิรููปรััฐวิิสาหกิิจ P.245 /
ปลดหนี้้� IMF P.246 / บาทแข็็ง P.247 / รััฐประหาร
ครั้้�งแรกในรอบ 15 ปีี P.248 / วิิกฤตซัับไพรม์์ P.252 /
กู้้�เงิินฝ่่าวิิกฤตท่่ามกลางความไม่่แน่่นอน
ทางการเมืือง P.255 / พญามัังกรผงาด P.256 /
บทสััมภาษณ์์ ดร.ทัักษิิณ ชิินวััตร P.262 /
บทสััมภาษณ์์ หม่่อมราชวงศ์์จััตุุมงคล โสณกุุล P.268 /
บทสััมภาษณ์์ อภิิสิิทธิ์์� เวชชาชีีวะ P.272

P.12-71

P.72-119

P.120-171

P.276-323

P.324-345

สิ้้�นสุุดสงครามโลก ประเทศไทยเริ่่�มนัับหนึ่่�งใหม่่ P.19 /
พญาอิินทรีีสยายปีีก P.22 / ‘สามทหารเสืือ’ เกมถ่่วงดุุลอำำ�นาจ
ฝ่่ายปกครอง กัับอำำ�นาจที่่�ไม่่มีีอยู่่�จริิงของ จอมพล ป. P.24 /
มหามิิตรชิิดใกล้้ พลิิกโฉมใหม่่ P.28 / เทคโนแครตยุุคแรก P.34 /
“น้ำำ��ไหล ไฟสว่่าง ทางดีี มีีงานทำำ�” แผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 1 P.38 / เริ่่�มต้้นระบบการเงิินยุุคใหม่่ด้้วยกฎเกณฑ์์
ที่่�เป็็นสากล P.42 / กำำ�เนิิด ‘เจ้้าสััวรุ่่�นใหม่่’ P.47 /
บทสััมภาษณ์์ อานัันท์์ ปัันยารชุุน P.56 /
บทสััมภาษณ์์ ธนิินท์์ เจีียรวนนท์์ P.60 /
บทสััมภาษณ์์ สุุทธิิธรรม จิิราธิิวััฒน์์ P.64 /
บทสััมภาษณ์์ ดร.ผาสุุก พงษ์์ไพจิิตร P.68

มหามิิตรลาจาก P.78 / คอมมิิวนิิสต์์รุุกคืืบ P.84 /
‘ตุุลาคม’ แห่่งการเปลี่่�ยนแปลง P.89 / ยุุคปลายของทุุนนิิยม
ภายใต้้เผด็็จการทหาร P.93 / ยุุคข้้าวยากหมากแพง P.96 /
บริิษััทเงิินทุุนเฟื่่�องฟูู และฟองสบู่่�แรกของตลาดทุุนไทย P.103 /
บทสััมภาษณ์์ ปิิติิ สิิทธิิอำำ�นวย P.110 /
บทสััมภาษณ์์ สุุนทร อรุุณานนท์์ชััย P.112 /
บทสััมภาษณ์์ บรรยง พงษ์์พานิิช P.116

แผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 5 กัับภารกิิจพลิิกโฉมประเทศ P.127 /
จากวิิกฤตด้้านพลัังงาน เข้้าสู่่�ยุุค ‘โชติิช่่วงชััชวาล’ P.130 /
Plaza Accord กัับการพััฒนา Eastern Seaboard P.134 /
ฝ่่ามรสุุมเศรษฐกิิจ P.141 / วิิกฤตการณ์์บริิษััทเงิินทุุน
และเงิินกู้้�นอกระบบ P.146 / จาก ‘ป๋๋าเปรม’ สู่่� ‘น้้าชาติิ’ P.148 /
บทสััมภาษณ์์ ดร.เสนาะ อููนากููล P.154 /
บทสััมภาษณ์์ ดร.วีีรพงษ์์ รามางกููร P.158 /
บทสััมภาษณ์์ ดร.ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี P.162 /
บทสััมภาษณ์์ พารณ อิิศรเสนา ณ อยุุธยา P.166 /
บทสััมภาษณ์์ ดร.ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์ P.168

5 ปีีแรก: โลกผัันผวน-เศรษฐกิิจพลิิกผััน P.282 /
อภิิสิิทธิ์์�-ชน P.285 / ยิ่่�งลัักษณ์์ กัับนโยบายประชานิิยม P.287 /
5 ปีีหลััง: โลกเปลี่่�ยน-ไทยปรัับตััวไม่่ทััน P.292 /
เศรษฐกิิจไทยในห้้วงรััฐประหาร P.293 / จากเฟื่่�องฟููสู่่�อวสาน:
เครื่่�องจัักรตััวสุุดท้้าย ‘การท่่องเที่่�ยว’ P.294 / ทุุนทิ้้�งไทย P.297 /
ความพยายามในการปรัับโครงสร้้างเศรษฐกิิจ: EEC P.298 /
พััฒนาการในภาคการเงิิน P.299 / จากสงครามการค้้า
สู่่�สงครามเทคโนโลยีี P.302 / โควิิด-19: ระเบิิดเวลาลููกใหญ่่
กัับปััญหาที่่�ถููกซุุกไว้้ใต้้พรม P.306 /
บทสััมภาษณ์์ อภิิศัักดิ์์� ตัันติิวรวงศ์์ P.312 /
บทสััมภาษณ์์ ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล P.316 /
บทสััมภาษณ์์ ดร.สมเกีียรติิ ตั้้�งกิิจวานิิชย์์ P.320

4 สายธารที่่�หนุุนเนื่่�อง P.328 / ‘กัับดััก’ ที่่�ฉุุดรั้้�ง P.333 /
‘เครื่่�องยนต์์’ ที่่�อ่่อนแรง P.336 / ความท้้าทายข้้างหน้้า P.338 /
ความจำำ�เป็็นในการปรัับตััว P.340 / หััวใจของคำำ�ตอบ P.343 /
มองไกลข้้ามขอบฟ้้า P.344
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หากจะกล่่าวถึึงจุุดเริ่่�มต้้นซึ่่�งเป็็นรากฐานสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจไทยเติิบโตมาจนถึึง
ทุุกวัันนี้้� คงต้้องย้้อนเวลากลัับไปในช่่วงสิ้้�นสุุดสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง หรืือเกืือบ 80 ปีี
ที่่�แล้้ว ในวัันที่่�ประเทศไทยจำำ�เป็็นต้้องเร่่งฟื้้�นฟููบููรณะเศรษฐกิิจ ท่่ามกลางสถานการณ์์
การเมืืองในประเทศที่่�ไม่่สู้้�ดีีนััก จากการที่่�ประเทศไทยตกอยู่่�ภายใต้้ยุุคการเมืืองสามเส้้า
หรืือสามทหารเสืือ ประกอบด้้วย จอมพล ป. พิิบููลสงคราม พลตำำ�รวจเอก เผ่่า ศรีียานนท์์
และจอมพล สฤษดิ์์� ธนะรััชต์์ ซึ่่�งต่่างใช้้กลยุุทธ์์ยื้้�อแย่่งและช่่วงชิิงอำำ�นาจระหว่่างกััน
ขณะเดีียวกััน สงครามเย็็นของฝ่่ายเสรีีนิิยมประชาธิิปไตย นำำ�โดยสหรััฐอเมริิกา และ
ฝ่่ายคอมมิิวนิิสต์์ นำำ�โดยสหภาพโซเวีียต ก็็เริ่่�มคุุกรุ่่�นขึ้้�น ทำำ�ให้้ต่่างฝ่่ายต่่างมีีความ
พยายามที่่�จะแผ่่ขยายอำำ�นาจไปยัังประเทศที่่�กำำ�ลัังบอบช้ำำ��จากสงครามโลก ซึ่่�งในที่่�สุุด
นำำ� มาสู่่�ความสัั ม พัั น ธ์์ ม หามิิตรระหว่่ า งไทย-สหรัั ฐ ฯ อัั น เป็็ น ตัั ว เร่่ ง ของการพัั ฒ นา
ประเทศให้้ก้้าวหน้้าครั้้�งสำำ�คััญ ทั้้�งในเชิิงเศรษฐกิิจ สัังคม และโครงสร้้างขั้้�นพื้้�นฐาน
ตลอดจนการยกระดัับความเจริิญในชนบท
ยุุคนี้้�ยัังเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของสถาบัันเศรษฐกิิจต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นภายใต้้การประสานการทำำ�งาน
และนโยบายร่่วมกัันระหว่่างรััฐบาลและกลุ่่�มเทคโนแครต ที่่�ก้้าวขึ้้�นมามีีบทบาทโดดเด่่น
ในการพััฒนาและวางรากฐานเศรษฐกิิจประเทศให้้มีีพื้้�นฐานมั่่�นคงจวบจนถึึงปััจจุุบััน
ในขณะที่่�กลุ่่�มนัักธุุรกิิจไทยเชื้้�อสายจีีนก็็เริ่่�มขยัับขยายธุุรกิิจและสั่่�งสมความมั่่�งคั่่�งร่ำำ��รวย
จนในที่่�สุุดกลายเป็็นตระกููล ‘เจ้้าสััว’ ที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักกัันในปััจจุุบััน
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Real GDP Growth Rate อััตราการเติิบโตของเศรษฐกิิจ (%)

-1

-2

-7

อ้้างอิิง: ธนาคารโลก

Middle income GDP per Capita รายได้้เฉลี่่�ยต่่อหััวประชากร (เหรีียญสหรััฐ)
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สิ้้�นสุุดสงครามโลก
ประเทศไทยเริ่่�มนัับหนึ่่�งใหม่่
สิ้้�นเสีียงสุุดท้้ายของจัักรพรรดิิฮิิโรฮิิโตะที่่�ประกาศยอมแพ้้สงครามโลก
ครั้้�งที่่�สองอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข ออกอากาศผ่่านวิิทยุุแห่่งชาติิของญี่่�ปุ่่�น
เมื่่�อวัันที่่� 15 สิิงหาคม 1945 ฝ่่ายสััมพัันธมิิตรที่่�นำโดยสหรััฐอเมริิกา
สหราชอาณาจัักร และสหภาพโซเวีียต เป็็นฝ่่ายที่่�มีีชััยเหนืือฝ่่ายอัักษะ
ทำให้้ไทยในฐานะชาติิพัันธมิิตรญี่่ปุ่่� น� ในช่่วงสงครามโลกตกที่่�นั่่ง� ลำบาก
ตามไปด้้วย
หลัังคำประกาศยอมแพ้้สงครามโลกได้้เพีียงหนึ่่�งวััน ปรีีดีี พนมยงค์์
ในฐานะผู้้�สำเร็็จราชการแทนพระองค์์ในพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล รััชกาลที่่� 8 ก็็ได้้ออกประกาศในวัันที่่� 16 สิิงหาคม
1945 ให้้สงครามที่่�ไทยเคยประกาศไว้้ต่อ่ สหรััฐฯ และสหราชอาณาจัักร
ในวัันที่่� 25 มกราคม 1942 เป็็นโมฆะ เพราะถืือเป็็นการกระทำที่่�
ผิิดจากเจตจำนงของประชาชนชาวไทย ขััดต่่อบทบััญญััติิรััฐธรรมนููญ
กฎหมายสููงสุุดของบ้้านเมืือง
สาเหตุุสำคััญที่่�ทำให้้ปรีีดีีผลัักดัันการประกาศยุุติิสงครามต่่อสหรััฐฯ
และสหราชอาณาจัักรได้้สำเร็็จนั้้�นมาจากบทบาทการขัับเคลื่่�อนของ
‘ขบวนการเสรีีไทย’ หรืือขบวนการต่่อต้้านญี่่�ปุ่่�นและให้้ความช่่วยเหลืือ
ฝ่่ายสััมพัันธมิิตรในประเทศไทยในระหว่่างสงคราม เนื่่อ� งจากไม่่เห็็นด้้วย
ที่่�รััฐบาลไทยโดย จอมพล ป. พิิบููลสงคราม นายกรััฐมนตรีีในขณะนั้้�น
ยิินยอมให้้กองทััพญี่่ปุ่่� น� เคลื่่อ� นทััพเข้้ามายัังประเทศ และนำประเทศไทย
เข้้าสู่่�สงครามจากการทำสนธิิสััญญาพัันธไมตรีีร่่วมรบกัับญี่่�ปุ่่�นในช่่วง
สงครามโลกครั้้�งที่่�สอง
กองกำำ�ลัังทหารญี่่�ปุ่่�นส่่วนหนึ่่�งกำำ�ลัังรอขึ้้�นรถไฟพร้้อมเสบีียงและอาวุุธ เพื่่�อเดิินทางจากกรุุงเทพฯ ไปยัังค่่ายเชลยศึึก

สมเด็็จพระจัักรพรรดิิฮิิโรฮิิโตะ พระประมุุของค์์ที่่� 124 แห่่งประเทศญี่่�ปุ่่�น (ครองราชย์์ช่่วงปีี 1901-1989)

20		

THE MODERN DAWN

1945 - 1970

50 YEARS

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

21

จำนวน 1.5 ล้้านตััน ซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับปริิมาณข้้าวที่่�ประเทศไทยส่่งออก
ในรอบ 1 ปีี และคิิดเป็็นมููลค่่าถึึงร้้อยละ 50 ของรายได้้ทั้้�งหมดจาก
การส่่งออกสิินค้้าของไทย3
กรณีีนี้้�ยัังเป็็นสาเหตุุที่่�ทำให้้รััฐบาลจำเป็็นต้้องกดราคารัับซื้้�อข้้าวสาร
จากเอกชนให้้ต่่ำกว่่าราคาตลาดเพื่่�อประหยััดเงิินของรััฐ นำไปสู่่�ปััญหา
การลัักลอบส่่งออกข้้าวสู่่�ตลาดมืืดนอกประเทศโดยพ่่อค้้าคนกลางเป็็น
จำนวนมาก เพราะทำราคาได้้ดีีกว่่าขายให้้รััฐ รวมไปถึึงการที่่�พ่่อค้้า
คนกลางผลัักภาระหนี้้�หรืือปััญหาการถููกกดราคาข้้าวให้้ชาวนาแบกรัับ

นอกจากนี้้� สาเหตุุอีีกประการหนึ่่�งที่่�ทำให้้ไทยไม่่ตกอยู่่�ในสถานะผู้้�แพ้้
สงครามแบบเต็็มรููปแบบนั้้�น เชื่่�อว่่าเป็็นผลจากนโยบายของสหรััฐฯ ที่่�
แฟรงคลิิน ดีี. รููสเวลท์์ ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ ในเวลานั้้�น ตััดสิินใจ
ไม่่ประกาศสงครามต่่อไทยตามที่่�กระทรวงการต่่างประเทศสหรััฐฯ เสนอ
โดยมองว่่าไทยจำเป็็นต้้องประกาศสงครามกัับสหรััฐฯ เพราะถููกกดดััน
จากการยึึดครองโดยญี่่�ปุ่่�น1
อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้ว่่าจะประกาศชััดเจนว่่าสงครามที่่�เคยประกาศไว้้
กัับสหรััฐฯ และสหราชอาณาจัักรของประเทศไทยจะสิ้้�นสุุดลงหรืือเป็็น
โมฆะ และแม้้ขบวนการเสรีีไทยจะสามารถลดระดัับความรุุนแรงของ
ผลกระทบเชิิงลบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� ออกไปได้้ในระดัับหนึ่่ง� แต่่วิบิ ากกรรม
จากการเป็็นชาติิพัันธมิิตรของญี่ปุ่่่� น� ในสงครามโลกของประเทศไทยนั้้�น
เพิ่่�งจะเริ่่�มต้้นนัับหนึ่่�ง โดยเฉพาะเมื่่�อสหราชอาณาจัักรในเวลานั้้�นมอง
ประเทศไทยเป็็นศััตรููเต็็มตััว
หลัังประกาศสัันติิภาพ ปรีีดีีและคณะยัังคงต้้องเจรจากัับฝ่่ายพัันธมิิตร
เพื่่�อให้้ประเทศไทยหลุุดพ้้นจากสถานะผู้้�แพ้้สงคราม และภายหลััง

การเจรจาอัันเคร่่งเครีียด ได้้เกิิดเป็็นความตกลงสมบููรณ์์แบบ 21 ข้้อ
ขึ้้�นมาเมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 1946 ซึ่่�งระบุุให้้ประเทศไทยรัับผิิดชอบ
ความเสีียหายของสงคราม และมีีพันั ธะผููกพัันที่่�จะดำเนิินการให้้เป็็นไป
ตามความประสงค์์ของประเทศผู้้�ชนะสงคราม เช่่น การรัับผิิดชอบคืืน
ทรััพย์์สิิน รวมถึึงสิิทธิิประโยชน์์ทุุกชนิิดของฝ่่ายสหราชอาณาจัักรใน
ประเทศไทย และอาณาเขตที่่�เข้้าครอบครองในระหว่่างสงคราม การ
ชดใช้้ค่่าทดแทนส่่วนที่่�วิินาศเสีียหาย การใช้้คืืนเงิินกู้้�และเงิินบำนาญ
ที่่� ค้้ า งจ่่ า ยพร้้ อมทั้้� ง ดอกเบี้้� ย การส่่ ง ข้้ า วสารโดยไม่่คิิดมููลค่่า ให้้กัับ
องค์์การสหประชาชาชาติิ เป็็นต้้น2
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงสงครามโลก ญี่่�ปุ่่�นได้้กู้้�เงิินจากไทยเป็็นจำนวนทั้้�งสิ้้�นกว่่า
1,530 ล้้านบาท แม้้ภาระค่่าใช้้จ่่ายทางการทหารของญี่่�ปุ่่�นในส่่วนนี้้�จะ
หมดสิ้้�นไป แต่่ประเทศไทยยัังต้้องแบกรัับภาระค่่าใช้้จ่่ายที่่�มหาศาล
ในสองทาง ทั้้�งการฟื้้�นฟููภายในประเทศหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สองให้้
กลัับคืืนสู่่�สภาวะปกติิ และภาระค่่าใช้้จ่่ายที่่�งอกเงยเพิ่่�มขึ้้�นมาใหม่่จาก
การต้้องรัับผิิดชอบชดเชยให้้กัับประเทศผู้้�ชนะสงครามตามที่่�กล่่าวไป
ข้้างต้้น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ภาระการส่่งข้้าวสารแบบไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย

ภาพซ้้าย - แฟรงคลิิน ดีี. รููสเวลท์์ ประธานาธิิบดีีสหรััฐอเมริิกา คนที่่� 32 (ดำำ�รงตำำ�แหน่่งปีี 1933-1945)
ประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉิินผ่่านทางวิิทยุุ เพื่่�อตอบโต้้การรุุกรานของเยอรมนีีในช่่วงสงครามโลก
ครั้้�งที่่�สอง เมื่่�อวัันที่่� 27 พฤษภาคม 1941
ภาพขวา - ปรีีดีี พนมยงค์์ ผู้้�สำำ�เร็็จราชการแทนพระองค์์ในพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล รััชกาลที่่� 8 ในพิิธีีสวนสนามขบวนการเสรีีไทย ปีี 1945 / ภาพจาก เว็็บไซต์์สถาบัันปรีีดีี
พนมยงค์์

ปรีีดีีและคณะยัังคงต้้องเจรจากัับ
ฝ่่ายพัันธมิิตรเพื่่�อให้้ประเทศไทย
หลุุดพ้้นจากสถานะผู้้�แพ้้สงคราม
และภายหลัังการเจรจา
อัันเคร่่งเครีียด ได้้เกิิดเป็็น
ความตกลงสมบููรณ์์แบบ 21 ข้้อ
เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 1946

ขณะที่่�ม่่านหมอกจากสงครามโลกครั้้�งที่่�สองที่่�เคยปกคลุุมประเทศไทย
เอาไว้้เริ่่ม� เบาบางลง ร่่องแผลเป็็นฝัังรากลึึกอัันเกิิดจากปััญหาเศรษฐกิิจ
ที่่�ตามมาจากสงครามกลัับปรากฏชััดเจนยิ่่�งกว่่าเก่่า เพราะไม่่เพีียงแต่่
ประเทศไทยจะต้้องซ่่อมแซมบููรณะความเสีียหายทางกายภาพที่่�เกิิดขึ้้น�
แต่่ในเวลาเดีียวกัันก็็ยัังต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายด้้านเศรษฐกิิจ ทั้้�ง
ปััญหาเงิินเฟ้้อ ปััญหารััฐบาลขาดรายได้้ภาษีี ปััญหาขาดแคลนเงิินตรา
ต่่างประเทศ หรืือปััญหาการขาดแคลนสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคอีีกด้้วย
กล่่าวได้้ว่่าสงครามภายนอกอาจจบลงไปแล้้ว แต่่สงครามภายในและ
การฟื้้�นฟููประเทศเพิ่่�งจะเริ่่�มต้้นขึ้้�นเท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม ขณะที่่�ประเทศไทยกำลัังต้้องพยายามดิ้้�นรนพลิิกฟื้้�น
ประเทศหลัังผ่่านสงครามโลกไม่่ต่่างจากอีีกหลายประเทศ รวมถึึง
มหาอำนาจเดิิมอย่่างสหราชอาณาจัักรที่่�บอบช้้ำไม่่น้้อยจากภาวะ
สงคราม ‘ชาติิมหาอำนาจหน้้าใหม่่’ อย่่างสหรััฐฯ ก็็เริ่่�มโดดเด่่นขึ้้�นมา
จากหลากหลายปััจจััยประกอบกััน ไม่่ว่่าจะเป็็นการอยู่่�ในฝั่่�งผู้้�ชนะ
การได้้รัับความเสีียหายจากสงครามน้้อยกว่่าชาติิคู่่�สงครามในยุุโรป
หรืือสภาพเศรษฐกิิจที่่�แข็็งแรงเป็็นทุุนเดิิม
และแล้้วสหรััฐฯ ก็็ได้้ผงาดขึ้้�นมาเรืืองอำนาจเต็็มที่่� และกลายเป็็น
ผู้้�จััดการระเบีียบโลก กำหนดทิิศทางเศรษฐกิิจของโลกในฐานะชาติิ
มหาอำนาจ หรืือเจ้้าจัักรวรรดิิใหม่่ในโลกยุุคหลัังสงคราม อีีกทั้้�งยััง
มีีอิิทธิิพลและบทบาทสำคััญกัับการพลิิกฟื้้�นของเศรษฐกิิจไทยยุุคใหม่่
อย่่างยิ่่�ง
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พญาอิินทรีีสยายปีีก
สงคราม พลิิกฟื้้�นอุุตสาหกรรมสำคััญในแต่่ละประเทศ และลดกำแพง
อุุปสรรคการค้้าระหว่่างประเทศกัับสหรััฐฯ

สหรััฐฯ เริ่่�มเรืืองอำนาจสวนทางหลายประเทศที่่�พยายามฟื้้�นตััวจาก
ความบอบช้้ำที่่�เกิิดขึ้้�นจากสงคราม ภายหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง
ยุุ ติิ ลงเมื่่� อ เดืือนกัั น ยายน 1945 ด้้ ว ยชัั ย ชนะของกลุ่่�มสัั ม พัั น ธมิิตร
ที่่�นำโดย สหภาพโซเวีียต สหราชอาณาจัักร จีีน และสหรััฐฯ เหนืือฝ่่าย
อัักษะ โดยการแผ่่ขยายอำนาจของสหรััฐฯ อาจเห็็นได้้จากผลของ
การประชุุม United Nations Monetary and Financial Conference
เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 1944 ที่่� Bretton Woods ในมลรััฐนิิวแฮมป์์เชีียร์์
นำไปสู่่�การปฏิิรููประบบการเงิินระหว่่างประเทศ โดยรัักษาเสถีียรภาพ
ของค่่าเงิินดอลลาร์์สหรััฐผ่่านการผููกโยงกัับทองคำแบบตายตััวที่่� 35
เหรีียญสหรััฐต่่อทองคํํา 1 ทรอยออนซ์์ ในขณะที่่�อััตราแลกเปลี่่�ยน
เงิินตราของชาติิอื่่�นจะผููกโยงกัับค่่าเงิินดอลลาร์์สหรััฐอีีกทอดหนึ่่�ง ซึ่่�ง
ระบบการเงิินที่่�เกิิดขึ้้น� ช่่วยลดความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่ย� นระหว่่าง
เงิินสกุุลต่่างๆ ทำให้้ระบบการเงิินโลกมีีเสถีียรภาพและเป็็นส่่วนสำคััญ
ที่่�ทำให้้การค้้าขายระหว่่างประเทศในเวทีีโลกช่่วงเวลานั้้�นเจริิญรุ่่�งเรืือง
เป็็นอย่่างมาก อีีกทั้้�งยัังทำให้้ค่่าเงิินดอลลาร์์สหรััฐกลายเป็็นเงิินสกุุล
หลัักของโลก แทนที่่�เงิินปอนด์์สเตอร์์ลิิงของสหราชอาณาจัักร
จึึงถืื อ ได้้ ว่่ า เป็็ น จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น สำคัั ญ ของระบบการเงิินโลกในยุุ ค หลัั ง
สงครามโลกครั้้�งที่่�สอง
ผลของการประชุุม Bretton Woods ยัังได้้นำไปสู่่�การจััดตั้้�งสถาบััน
ทางเศรษฐกิิจที่่�มีีบทบาทบนเวทีีโลก ได้้แก่่ กองทุุนการเงิินระหว่่าง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารเพื่่�อการ
บููรณะและพััฒนาระหว่่างประเทศ (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD) ซึ่่�งปััจจุุบัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
ธนาคารโลก (World Bank) ทั้้�งสองสถาบัันนี้้�มีีสำนัักงานใหญ่่อยู่่�ที่่�
กรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี. และมีีบทบาทสำคััญกัับระบบเศรษฐกิิจของนานา
ประเทศทั่่�วโลกมาจนถึึงทุุกวัันนี้้� และยัังมีีธรรมเนีียมปฏิิบััติิว่่าผู้้�ดำรง
ตำแหน่่งประธานของธนาคารโลกจะเป็็นคนสััญชาติิอเมริิกััน และ
ได้้รัับการเสนอชื่่�อโดยสหรััฐฯ อีีกด้้วย
IMF ก่่อตั้้�งขึ้้น� วัันที่่� 22 กรกฎาคม 1944 เพื่่อ� สอดส่่องดููแลเศรษฐกิิจโลก
ให้้คำแนะนำด้้านนโยบายและความช่่วยเหลืือทางด้้านการเงิินแก่่
ประเทศสมาชิิก และทำให้้ระบบการเงิินระหว่่างประเทศมีีเสถีียรภาพ
ซึ่่�งจะสนัับสนุุนการค้้าระหว่่างประเทศให้้ขยายตััวอย่่างสมดุุล ส่่วน

แต่่ในขณะเดีียวกััน ความช่่วยเหลืือของสหรััฐฯ ไม่่ได้้เพีียงช่่วยให้้บรรดา
ชาติิยุุโรปตะวัันตกฟื้้�นตััวจากความเสีียหายทางเศรษฐกิิจและสงคราม
โลกครั้้�งที่่�สองให้้รวดเร็็วและมั่่�นคงเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีวาระแอบแฝงเพื่่�อ
ยัับยั้้�งการแพร่่ขยายลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์ของชาติิฝ่า่ ยซ้้ายที่่�นำโดยสหภาพ
โซเวีียต ในเวลาต่่อมาความขััดแย้้งของผู้้�นำแนวคิิดโลกเสรีีที่่�สนัับสนุุน
ประชาธิิปไตยอย่่างสหรััฐฯ กัับฝั่่�งคอมมิิวนิิสต์์ที่่�มีีสหภาพโซเวีียตเป็็น
ผู้้�นำนี้้�นำไปสู่่�สงครามเย็็น (Cold War) ซึ่่�งกิินเวลาหลายทศวรรษ
ในช่่วงก่่อนสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สอง ประเทศส่่วนใหญ่่มักั แผ่่ขยายอำนาจ
ของตััวเองด้้วยวิิธีีการล่่าอาณานิิคม ยึึดครองดิินแดน แต่่เมื่่�อสงคราม
จบลง กลยุุทธ์์ดัังกล่่าวกลัับเปลี่่�ยนรููปแบบและแนวทางไป ดัังจะเห็็น
ได้้จากท่่าทีีและวิิธีีการที่่�สหรััฐฯ หยิิบยื่่�นความช่่วยเหลืือผ่่านเม็็ดเงิิน
สนัับสนุุนการฟื้้น� ฟููและพััฒนาเศรษฐกิิจของนานาประเทศ เพื่่อ� สกััดกั้้�น
แนวคิิดของฝั่่�งคอมมิิวนิิสต์์
ภาพบน - การจััดการประชุุมกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) ในปีี 1970
ภาพขวา - (จากซ้้ายไปขวา) โจเซฟ สตาลิิน ผู้้�นำำ�สหภาพโซเวีียต (ดำำ�รงตำำ�แหน่่งช่่วงปีี 1920-1953),
แฟรงคลิิน ดีี. รููสเวลท์์ ประธานาธิิบดีีสหรััฐอเมริิกา และวิินสตััน เชอร์์ชิิล นายกรััฐมนตรีีแห่่งสหราชอาณาจัักร (ดำำ�รงตำำ�แหน่่งช่่วงปีี 1940-1945, 1951-1955) ในระหว่่างนั่่�งแถลงข่่าวที่่�การประชุุม
เตหะราน ระหว่่างวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน - 1 ธัันวาคม 1943

ธนาคารโลกก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 27 ธัันวาคม 1945 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้
ความช่่วยเหลืือประเทศกํําลัังพััฒนาทั้้�งในด้้านการเงิิน การให้้ความรู้้แ� ละ
คํําปรึึกษาแก่่ประเทศสมาชิิก โดยเฉพาะการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
นอกเหนืือจากการจััดตั้้�งธนาคารโลกและ IMF ขึ้้�นมาแล้้ว สหรััฐฯ ยััง
ช่่วยเหลืือประเทศในกลุ่่�มยุุโรปตะวัันตกผ่่าน Marshall Plan หรืือ
แผนงานฟื้้น� ฟููยุุโรปจากสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สอง ภายใต้้เม็็ดเงิินสนัับสนุุน
รวมกว่่า 15,000 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ตลอดระยะเวลา 4 ปีี (1948-1951)
ซึ่่ง� เงิินจำนวนนี้้�ถููกนำไปใช้้จัดั สรรฟื้้น� ฟููความเสีียหายของบ้้านเมืืองจาก

และด้้วยความต้้องการสกััดกั้้�นลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์นี่่�เองที่่�ทำให้้สหรััฐฯ
ชายตามองชาติิขนาดเล็็กในอุุษาคเนย์์ที่่�ได้้ชื่่�อว่่าเป็็น ‘ประเทศโลก
ที่่�สาม’ ณ เวลานั้้�นอย่่างประเทศไทย จนนำมาสู่่�การเปลี่่�ยนโฉมหน้้า
ของดิินแดนขวานทองแห่่งนี้้�อย่่างไม่่มีีวัันหวนกลัับ
ณััฐพล ใจจริิง ผู้้�เขีียนหนัังสืือ ขุุนศึึก ศัักดิินา และพญาอิินทรีี นิิยาม
ให้้การเมืืองของประเทศไทยในช่่วงหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สองว่่าเป็็น
ช่่วงเวลาแห่่งความผัันผวนอย่่างแท้้จริิง เพราะในระยะเวลาเพีียงแค่่
2 ปีี เริ่่�มตั้้�งแต่่ในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่�สองจบลงในเดืือนสิิงหาคม ถึึง
การรััฐประหารในปีี 1947 ประเทศไทยเปลี่่�ยนรััฐบาลไปมากถึึง 8 ชุุด4
ประเทศไทยภายใต้้การบริิหารของรััฐบาล จอมพล ป. พิิบููลสงคราม ที่่�
กลัับเข้้ามาดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีีสมััยที่่� 2 หลัังการรััฐประหาร
ในปีี 1947 ถืือเป็็นจุุดกำเนิิดที่่�ประเทศไทยเริ่่�มติิดต่่อขอความช่่วยเหลืือ
ทางการทหารและเศรษฐกิิจจากสหรััฐฯ อย่่างจริิงจััง เนื่่�องจากจอมพล
ป. พิิบููลสงคราม หวัังที่่�จะใช้้ความช่่วยเหลืือของสหรััฐฯ มาเสริิมอำนาจ
เพื่่�อความอยู่่�รอดทางการเมืืองของตััวเอง5
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ช่่วงเวลาที่่�ประเทศไทย
เริ่่�มอยู่่�ภายใต้้การบริิหารประเทศ
และการแบ่่งปัันอำำ�นาจ
ระหว่่างกลุ่่�มสามทหารเสืือ
อย่่างเต็็มรููปแบบ

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

‘สามทหารเสืือ’
เกมถ่่วงดุุลอำำ�นาจฝ่่ายปกครอง
กัับอำำ�นาจที่่�ไม่่มีีอยู่่�จริิงของ จอมพล ป.

รััฐประหาร 1947 คืือกลุ่่�มตำรวจและทหาร ยุุคนี้้�จึึงถููกนิิยามว่่าเป็็น
ยุุคการเมืืองการปกครองแบบ ‘สามทหารเสืือ’ ที่่�ต่่างฝ่่ายต่่างทำหน้้าที่่�
ถ่่วงดุุล คานอำนาจกัันเอง ประกอบไปด้้วย

ความมั่่�นคงทางอำนาจและตำแหน่่งของ จอมพล ป. พิิบููลสงคราม
เมื่่�อครั้้�งหวนคืืนสู่่�อำนาจมาดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีีสมััยที่่� 2 นี้้�
(1948-1957) มีีน้้อยลงกว่่าเมื่่�อคราวที่่�ดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีี
ในสมััยแรก (1938-1944) หรืือช่่วงก่่อนสงครามโลกครั้้�งที่่�สองอย่่าง
เห็็นได้้ชััด โดยช่่วงที่่�เกิิดรััฐประหารเงีียบเพื่่�อที่่�จะยึึดอำนาจรััฐบาลของ
พลเรืือตรีี ถวััลย์์ ธำรงนาวาสวััสดิ์์� โดยคณะรััฐประหาร 1947 (2490)
ภายใต้้ความร่่วมมืือของพลโท ผิิน ชุุณหะวััณ และจอมพล ป. นั้้�น
คณะรััฐประหารยัังคงไม่่สามารถกุุมอำนาจบริิหารประเทศได้้อย่่าง
เบ็็ดเสร็็จเด็็ดขาด จึึงต้้องเผชิิญหน้้ากัับความท้้าทายจากกลุ่่�มพลััง
ทางการเมืืองอีีก 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่

1. กลุ่่�มจอมพล ป. พิิบููลสงคราม
2. กลุ่่ม� ผิิน-เผ่่า หรืือกลุ่่�มซอยราชครูู นำโดย พลตำรวจเอก เผ่่า ศรีียานนท์์
และพลโท ผิิน ชุุณหะวััณ
3. กลุ่่�มสี่่�เสาเทเวศร์์ นำโดย จอมพล สฤษดิ์์� ธนะรััชต์์

1. กลุ่่�มรอยััลลิิสต์์ หรืือกลุ่่�มนิิยมเจ้้า นำโดยเชื้้�อพระวงศ์์ชั้้�นสููง และ
พรรคประชาธิิปััตย์์ นำโดย ควง อภััยวงศ์์
สภาพบ้้านเมืืองประเทศไทย หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สองจบลง /
ภาพจาก เพจห้้องวิิจััยประวััติิศาสตร์์
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2. กลุ่่�มเสรีีไทย นำโดย ปรีีดีี พนมยงค์์ และทหารบางส่่วนที่่�อยู่่�ใน
กองทัั พ เรืือ ซึ่่� ง มีี ค วามพยายามจะทำการปฏิิวัั ติิซ้้ อ น แต่่ ไ ม่่ ส ำเร็็ จ
ต่่อมาได้้เรีียกเหตุุการณ์์นี้้�ว่่ากบฏวัังหลวง ก่่อนจะถููก พลโท สฤษดิ์์�
ธนะรััชต์์ แม่่ทััพกองทััพที่่� 1 ในเวลานั้้�น และคณะรััฐประหาร 1947
ปราบปราม เดิินหน้้าจัับกุุมผู้้�สนัับสนุุน

โดยที่่�ฝั่่�งกลุ่่�มผิิน-เผ่่า และกลุ่่�มสี่่�เสาเทเวศร์์ ต่่างก็็มีีความพยายามที่่�จะ
สั่่�งสมอำนาจเพื่่อ� รอวัันช่่วงชิิงอำนาจบริิหารประเทศ และตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีีจาก จอมพล ป. อยู่่�ตลอดเวลา
ฝั่่�งจอมพล ป. ในเวลานั้้�นก็็ทราบถึึงสถานะทางอำนาจของตนที่่�ไร้้ซึ่่�ง
เสถีียรภาพดีี แต่่ก็็ทำได้้เพีียงพึ่่�งพาอำนาจของทั้้�งพลตำรวจเอก เผ่่า
และจอมพล สฤษดิ์์� เพื่่�อรัักษาสภาวะสมดุุลให้้เกิิดขึ้้�นระหว่่างทุุกฝ่่าย
ทั้้�งที่่�รู้้�อยู่่�เต็็มอกว่่าทั้้�งสองฝ่่ายต่่างก็็หวัังจะแข่่งขัันกัันช่่วงชิิงตำแหน่่ง
และขึ้้�นมาแทนที่่�ตนในวัันใดวัันหนึ่่�ง
นัับเป็็นช่่วงเวลาที่่�ประเทศไทยเริ่่�มอยู่่�ภายใต้้การบริิหารประเทศและ
การแบ่่งปัันอำนาจระหว่่างกลุ่่�มสามทหารเสืืออย่่างเต็็มรููปแบบ

3. กลุ่่�มทหารเรืือ ที่่�แตกหัักขััดแย้้งอย่่างเปิิดเผยกัับกองทััพบกจาก
กรณีีที่่�กลุ่่�มทหารเรืือชั้้�นผู้้�ใหญ่่ได้้สนัับสนุุนกลุ่่�มเสรีีไทยและปรีีดีีในการ
ก่่อปฏิิวััติิซ้้อน โดยในเวลาต่่อมายัังเกิิดกรณีีกบฏแมนฮััตตัันขึ้้�นในวัันที่่�
29 มิิถุุนายน 1951 หลัังจากที่่�ทหารเรืือกลุ่่�มหนึ่่ง� เข้้าจัับกุุมตััวจอมพล ป.
พิิบููลสงคราม เป็็นตััวประกัันบนเรืือหลวงศรีีอยุุธยาที่่�ถููกทิ้้�งระเบิิด แต่่
จอมพล ป. สามารถว่่ายน้้ำหนีีรอดออกมาได้้ จนทำให้้กองทััพเรืือถููก
จััดระเบีียบครั้้�งใหญ่่โดยกองทััพบก
ภายหลัังเหตุุการณ์์ต่่างๆ เริ่่�มสงบลง ซึ่่�งกิินเวลานานถึึง 4 ปีีเต็็ม คณะ
รััฐประหาร 1947 จึึงสามารถกุุมอำนาจได้้อย่่างเด็็ดขาดในปีี 1951
อย่่างไรก็็ดีี จอมพล ป. ไม่่ได้้มีีอำนาจโดยสมบููรณ์์ แต่่มีีบทบาทเพีียง
แค่่การทำหน้้าที่่�ถ่่วงดุุลอำนาจของอีีกสองฝ่่ายในกลุ่่�มบุุคคลของคณะ

จากซ้้ายไปขวา - จอมพล ป. พิิบููลสงคราม
จอมพล ผิิน ชุุณหะวััณ (ภาพจาก เว็็บไซต์์สถาบัันปรีีดีี พนมยงค์์) และจอมพล สฤษดิ์์� ธนะรััชต์์
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ในเมื่่อ� รู้�ดี้ ว่ี า่ ตนเองไม่่ได้้มีอี ำนาจอย่่างแท้้จริิง สิ่่�งที่่� จอมพล ป. ตััดสิินใจ
ทำเพื่่�อชิิงความได้้เปรีียบในเกมคานอำนาจ ค้้ำจุุนสถานภาพ และเพิ่่�ม
น้้ำหนัักความน่่าเชื่่อ� ถือื ให้้กับั ตนเอง คืือการเลืือกหัันไปเปิิดประตููปููพรม
ต้้อนรัับสหรััฐฯ เปลี่่�ยนนโยบายการบริิหารประเทศของตน จากเดิิมที่่�
ใช้้วิิธีีการลู่่�ตามลม ไม่่เลืือกเข้้าข้้างฝ่่ายหนึ่่ง� ฝ่่ายใด มาเป็็นการแสดงตน
ชััดเจนในการพาประเทศไทยเข้้าไปอยู่่�ฝ่่ายโลกเสรีี โดยพยายามดึึง
ชาติิมหาอำนาจอย่่างสหรััฐฯ มาช่่วยเสริิมสถานภาพทางการเมืืองที่่�
ง่่อนแง่่นของตนให้้มีีฐานรากมั่่�นคง ผ่่านการขอรัับความช่่วยเหลืือทาง
การทหาร อาวุุธยุุทโธปกรณ์์ใหม่่ๆ ภายใต้้ข้้อแลกเปลี่่�ยนเพื่่�อต่่อต้้าน
คอมมิิวนิิสต์์ ซึ่่�งตรงกัับความต้้องการของสหรััฐฯ ในช่่วงนั้้�นพอดีี
ความจริิงแล้้วในช่่วงแรกสหรััฐฯ อาจจะไม่่ได้้สนใจหรืือมองเห็็นว่่าไทย
มีีศัักยภาพมากพอจะสร้้างผลประโยชน์์ให้้ ไม่่ว่่าในมิิติิการเมืืองหรืือ
เศรษฐกิิจ แต่่จุุดเปลี่่�ยนสำคััญที่่�ทำให้้สหรััฐฯ เริ่่�มหัันมาสนใจและมอง
ไทยเป็็นเหมืือนฐานตั้้� งมั่่� นสำคัั ญที่่� มีี ศััก ยภาพในการขยายแนวคิิด
ต่่อต้้านลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์จากกระแสอุุดมการณ์์ฝ่่ายซ้้าย เกิิดจากเหตุุ
ความวุ่่�นวายในประเทศเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้หลายครั้้�ง โดยเฉพาะ
ราวปีี 1948 นัับตั้้�งแต่่เหตุุการณ์์เคลื่่�อนไหวของคอมมิิวนิิสต์์ในเมีียนมา
การประท้้วงหยุุดงานของพรรคคอมมิิวนิิสต์์มาลายาในสิิงคโปร์์ การ
รุุกคืืบของเวีียดมิินห์์ต่่อฝรั่่�งเศส และสถานการณ์์ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
จีีนที่่�มีีท่่าทีีใกล้้จะคว้้าชััยชนะได้้สำเร็็จ เป็็นต้้น
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อย่่างไรก็็ดีี การเลืือกตั้้�งในครั้้�งดัังกล่่าวถููกมองว่่าเป็็นการเลืือกตั้้�งที่่�
ไม่่ชอบธรรม และทำให้้ประชาชนไม่่พอใจ จอมพล ป. จึึงกลัับมาใช้้
วิิธีีเดิินหน้้าปราบปราม ประกาศภาวะฉุุกเฉิิน โดยให้้จอมพล สฤษดิ์์�
เป็็นผู้้�รัักษาความสงบ คอยควบคุุมการประท้้วงของนัักศึึกษาที่่�ลุุกฮืือ
แสดงความไม่่พอใจผลการเลืือกตั้้�งในปีี 1957 ซึ่่�งสื่่�อมวลชนได้้นิิยาม
ไว้้ว่่าเป็็นการเลืือกตั้้�งสกปรก
ด้้วยวิิธีีการที่่�ใช้้ในการควบคุุมมวลชนแบบประนีีประนอมและยืืดหยุ่่�น
ของจอมพล สฤษดิ์์� จึึงทำให้้การประท้้วงครั้้�งนั้้�นเพิ่่�มคะแนนความนิิยม
ของจอมพล สฤษดิ์์� ในหมู่่�นัักศึึกษาและประชาชนในกรุุงเทพฯ ไป
โดยปริิยาย สวนทางกัับอำนาจและคะแนนความนิิยมในตััวจอมพล ป.
ที่่�ลดลงในช่่วงเวลาเดีียวกััน
ความขััดแย้้งระหว่่าง จอมพล ป. และจอมพล สฤษดิ์์� เริ่่�มปะทุุตััวขึ้้�น
เมื่่�อจอมพล ป. พยายามลดความนิิยมของจอมพล สฤษดิ์์� ในกลุ่่�ม
ประชาชนชนชั้้�นกลาง โดยเรีียกร้้องให้้ผู้้�ดำรงตำแหน่่งรััฐมนตรีีลาออก
จากตำแหน่่งในภาคธุุรกิิจเอกชน เนื่่อ� งจากจอมพล สฤษดิ์์� ที่่�ในเวลานั้้�น
เป็็นรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหมเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับวงการธุุรกิิจ
และได้้ประโยชน์์จากตำแหน่่งผู้้�อำนวยการกองสลากกิินแบ่่ง6
การสวนสนามของกองกำำ�ลัังเสรีีไทย ปีี 1945 / ภาพจาก เว็็บไซต์์สถาบัันปรีีดีี พนมยงค์์

สิ่่�งเหล่่านี้้�ทำให้้สหรัฐั ฯ ซึ่่ง� ปกติิมีีแนวคิิดผลัักดัันการปกครองโดยระบอบ
ประชาธิิปไตย มองข้้ า มการที่่� ป ระเทศไทยเป็็ น ชาติิที่่� ป กครองโดย
ฝั่่�งอำนาจนิิยมทหาร เพราะเห็็นความจำเป็็นต้้องพึ่่�งพาประเทศไทย
เป็็นกำลัังสำคััญในการต่่อต้้านคอมมิิวนิิสต์์ ซึ่่�งกำลัังเป็็นภััยเงีียบที่่�
คืืบคลานเข้้ามา
ประจวบกัับตอนนั้้�นเองเป็็นช่่วงที่่�รััฐบาลโซเวีียตเข้้ามาตั้้�งสถานกงสุุล
ในกรุุงเทพฯ โดยเลืือกประเทศไทยเป็็นชาติิแรกในภููมิิภาค พร้้อมกัับ
เสนอความช่่วยเหลืือทางการทหารให้้ด้้วย นัับเป็็นการบีีบให้้รััฐบาล
สหรััฐฯ ต้้องตััดสิินใจที่่�จะดึึงจอมพล ป. และประเทศไทยมาเป็็นพวก
การประสานประโยชน์์ร่่วมกัันระหว่่างสหรััฐฯ และจอมพล ป. เริ่่�มต้้น
ขึ้้�นจากการที่่�ต่่างฝ่่ายต่่างก็็มองเห็็นผลประโยชน์์ระหว่่างกัันและกััน
นัับตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 1948 เป็็นต้้นมา ก่่อนจะก่่อตััวแนบแน่่นจน
กลายเป็็นความสััมพัันธ์์ยุุคใหม่่ระหว่่างประเทศไทยและสหรััฐฯ

ในช่่วงระหว่่างปีี 1951-1957 ยัังมีีเหตุุการณ์์สำคััญทางการเมืืองของ
ประเทศไทยเกิิดขึ้้�นอีีก เมื่่�อกลุ่่�มของพลตำรวจเอก เผ่่า และกลุ่่�มของ
จอมพล สฤษดิ์์� เริ่่�มเปิิดฉากเกมชิิงอำนาจอย่่างดุุดัันและต่่อเนื่่�อง โดยที่่�
พลตำรวจเอก เผ่่า มีีความพยายามที่่�จะกำจััดกลุ่่�มของจอมพล สฤษดิ์์�
และจอมพล ป. ถึึงขั้้�นที่่�ขอเข้้าพบ จอห์์น อีี. พิิวริิฟอย เอกอััครราชทููต
สหรััฐฯ ประจำประเทศไทย ในเดืือนมิิถุุนายน 1955 เพื่่�อขอทำการ
รััฐประหารรััฐบาลจอมพล ป. แต่่ฝ่่ายสหรััฐฯ กลัับไม่่เล่่นด้้วย จึึงทำให้้
พลตำรวจเอก เผ่่า ต้้องล้้มเลิิกแผนการนี้้�
จอมพล ป. ที่่�ไม่่ได้้มีอี ำนาจอยู่่�ในมืือจึึงต้้องหัันมาเล่่นเกมประชาธิิปไตย
แทน เพราะเชื่่�อว่่านี่่�เป็็นวิิธีีการที่่�จะทำให้้สามารถเอาชนะได้้ เนื่่�องจาก
พลตำรวจเอก เผ่่า มีีภาพลัักษณ์์ที่่�ไม่่สู้้�ดีีนัักในหมู่่�สาธารณชนจาก
ความโหดร้้ายของตำรวจในยุุคนั้้�น จอมพล ป. จึึงตััดสิินใจลงสมััคร
รัับเลืือกตั้้�งในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ปีี 1957

เมื่่� อ เป็็ น เช่่ น นี้้� จอมพล สฤษดิ์์� จึึงตอบโต้้ ด้้ ว ยการประท้้ ว งรัั ฐ บาล
ลาออกจากตำแหน่่งรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหม พร้้อมกัับยื่่�น
คำขาดในนามกองทััพบกเมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 1957 ให้้ จอมพล ป.
ลาออกจากตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีี และขอให้้ปลดพลตำรวจเอก เผ่่า
ลงจากตำแหน่่งอธิิบดีีกรมตำรวจ แต่่เมื่่�อจอมพล ป. ไม่่ยอมทำตาม
จอมพล สฤษดิ์์� จึึงทำการรััฐประหารในวัันที่่� 16 กัันยายน 1957 แล้้ว
เปิิดทางให้้ พจน์์ สารสิิน (21 กัันยายน - 31 ธัันวาคม 1957) และจอมพล
ถนอม กิิตติิขจร (1 มกราคม - 20 ตุุลาคม 1958) ขึ้้�นดำรงตำแหน่่ง
นายกรััฐมนตรีีในช่่วงเวลาดัังกล่่าว
ก่่อนที่่�จอมพล สฤษดิ์์� จะก้้าวขึ้้�นมาดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีีคนที่่� 11
ของไทยในเวลาต่่อมา (9 กุุมภาพัันธ์์ 1959 - 8 ธัันวาคม 1963) จากการ
เข้้ายึึดอำนาจจอมพล ถนอม ด้้วยความสมััครใจของผู้้�ถููกยึึดอำนาจ
การปกครองประเทศไทยภายใต้้รััฐบาลยุุคจอมพล สฤษดิ์์� ได้้รัับการ
ขนานนามโดย เกษีียร เตชะพีีระ อาจารย์์คณะรััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ ในหนัังสืือ บุุชกัับทัักษิิณ: ระบอบอํํานาจนิิยมขวาใหม่่

ภาพเหตุุการณ์์ความไม่่สงบจากการลุุกฮืือต่่อต้้านการเลืือกตั้้�งที่่ถู� กู นิิยามว่่าเป็็นการเลืือกตั้้�งที่่ส� กปรก
ในปีี 1957

ไทย-อเมริิกััน7 ว่่าเป็็นการปกครอง ‘ระบอบสมบููรณาญาสิิทธิิราชย์์’
(Absolutism) เนื่่�องจากตััวจอมพล สฤษดิ์์� ในฐานะนายกรััฐมนตรีี
ได้้รวบอำนาจการตััดสิินใจไว้้ในหลายมิิติิ และทางหนึ่่�งก็็มีีผลพวงให้้
จอมพล สฤษดิ์์� สามารถขัับเคลื่่�อนและผลัักดัันการพััฒนาเศรษฐกิิจ
ประเทศได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
ภายหลัังจากที่่�จอมพล สฤษดิ์์� ถึึงแก่่อสััญกรรมในขณะที่่�ยัังคงดำรง
ตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีี จอมพล ถนอม ก็็ได้้ก้้าวขึ้้�นมาดำรงตำแหน่่ง
นายกรััฐมนตรีีเป็็นสมััยที่่� 2 โดยสานต่่อแผนพััฒนาเศรษฐกิิจประเทศ
ตามความตั้้�งใจเดิิมของรััฐบาลจอมพล สฤษดิ์์� ทำให้้เกิิดพััฒนาการ
ของประเทศที่่�ต่่อเนื่่�องและก้้าวหน้้าในหลากหลายแง่่มุุม
กระนั้้�นก็็ดีี จอมพล ถนอม เองก็็ได้้ชื่่�อว่่าเป็็นผู้้�นำที่่�มีีอำนาจทั้้�งทาง
การเมืืองและการทหารโดยสมบููรณ์์ เพราะภายหลัังจากเข้้ารัับตำแหน่่ง
นายกรััฐมนตรีีอย่่างเป็็นทางการได้้เพีียง 2 วััน จอมพล ถนอม ก็็ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่งสููงสุุดทางการทหาร คืือผู้้�บััญชาการทหาร
สููงสุุดและผู้้�บััญชาการทหารบก เมื่่�อวัันที่่� 11 ธัันวาคม 1963
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จุุดเริ่่�มต้้นของการพััฒนา
เศรษฐกิิจประเทศไทยยุุคใหม่่
ได้้เริ่่�มต้้นขึ้้�นอย่่างเป็็นทางการ
ในวัันที่่�สหรััฐอเมริิกา
กลายมาเป็็นมหามิิตร

หลัังจากนั้้�น จอมพล ถนอม ยัังคงดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีีจน
ครบวาระ และหวนคืืนสู่่�การเป็็นนายกรััฐมนตรีีประเทศไทยต่่อเนื่่�อง
ในสมััยที่่� 3 (7 มีีนาคม 1969 - 17 พฤศจิิกายน 1971) ภายหลัังจาก
พรรคสหประชาไทยภายใต้้การนำของเขาเอาชนะพรรคประชาธิิปััตย์์
ที่่�นำโดย ม.ร.ว.เสนีีย์์ ปราโมช ในการเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร
ของประเทศไทย ครั้้�งที่่� 11 เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 1969 ลงได้้สำเร็็จ
ในรััฐบาลของจอมพล ถนอม สมััยที่่� 3 นี้้�ยัังนัับเป็็นจุุดหัักเหสำคััญ
ของประวััติิศาสตร์์การเมืืองไทย เมื่่�อปััญหาภายใน ความแตกแยกของ
คณะรััฐบาล และคะแนนความนิิยมที่่�ตกต่่ำถึึงขีีดสุุดของจอมพล ถนอม
ได้้นำไปสู่่�เหตุุการณ์์การรััฐประหารตนเองในปีี 1971 ซึ่่�งจะกล่่าวถึึง
ในบทถััดไป
จะเห็็นได้้ว่่าแม้้การประสานประโยชน์์ระหว่่างประเทศไทยและสหรััฐฯ
จะเริ่่ม� ต้้นจากความไร้้เสถีียรภาพของจอมพล ป. แต่่ในที่่�สุดุ สถานการณ์์
คอมมิิวนิิสต์์ของประเทศต่่างๆ ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ภายใต้้
บริิบทของสงครามเย็็นได้้โน้้มน้้าวสหรััฐฯ ให้้อยากหัันมาจัับมืือกัับ
ประเทศไทยอย่่างแน่่นแฟ้้น
เป็็นอัันว่่าจุุดเริ่่�มต้้นของการพััฒนาเศรษฐกิิจประเทศไทยยุุคใหม่่ก็็
ได้้เริ่่�มต้้นขึ้้�นอย่่างเป็็นทางการ ในวัันที่่�สหรััฐฯ กลายมาเป็็นมหามิิตร
หน้้าใหม่่ของไทย

1945 - 1970

มหามิิตรชิิดใกล้้ พลิิกโฉมใหม่่
หลัังจากที่่� จอมพล ป. ได้้พิิสููจน์์ให้้เห็็นถึึงความพยายามในการต่่อต้้าน
คอมมิิวนิิสต์์ด้ว้ ยการผลัักดัันการรัับรองรััฐบาลเบ๋๋าได๋๋ ซึ่่ง� เป็็นรััฐบาลหุ่่�น
ของฝรั่่�งเศสในเวีียดนาม สหรััฐฯ ได้้เริ่่�มให้้ความช่่วยเหลืือประเทศไทย
อย่่ า งเป็็ น รููปธรรมผ่่ า นการสนัั บ สนุุ น ด้้ า นอาวุุ ธ ยุุ ท โธปกรณ์์ มูู ลค่่ า
10 ล้้านเหรีียญสหรััฐในวัันที่่� 10 มีีนาคม 1950 อีีกทั้้�งยัังเริ่่�มผลัักดััน
ความช่่วยเหลืือทางเศรษฐกิิจให้้เป็็นของแถม
ความช่่วยเหลืือทางเศรษฐกิิจนี้้�เองที่่�มีส่ี ว่ นสำคััญในการพลิิกโฉมระบบ
เศรษฐกิิจของประเทศไทย เนื่่�องจากสหรััฐฯ เริ่่�มมองเห็็นว่่านอกเหนืือ
จากประโยชน์์ในเชิิงการต้้านแนวคิิดคอมมิิวนิิสต์์ ประเทศไทยยัังมีี
ทรััพยากรอุุดมสมบููรณ์์ ดัังนั้้�นหากเข้้ามามีีอิิทธิิพลสำเร็็จก็็จะทำให้้
สหรััฐฯ สามารถใช้้ทรัพั ยากรธรรมชาติิจากประเทศไทยได้้อย่่างเต็็มเม็็ด
เต็็มหน่่วย แทนที่่�จะต้้องไปซื้้�อจากชาติิในอาณานิิคมของอัังกฤษ โดย
จากสิินค้้าส่่งออกสำคััญของไทย 4 ประเภทในเวลานั้้�น ได้้แก่่ ข้้าว
ไม้้สััก ยางพารา และดีีบุุก คืือสิินค้้าที่่�ทำให้้ประเทศไทยกลายมาเป็็น
ตลาดรองรัับสิินค้้าและเป็็นผู้้�ขายวััตถุุดิิบให้้กัับสหรััฐฯ โดยตรงแทนที่่�
ชาติิในอาณานิิคมของอัังกฤษ
ดร.ผาสุุก พงษ์์ไพจิิตร ผู้้�เขีียนหนัังสืือประวััติิศาสตร์์ไทยร่่วมสมััย ได้้ให้้
สััมภาษณ์์ไว้้ว่่า ช่่วงเวลานั้้�นที่่�เศรษฐกิิจไทยพึ่่�งพาการส่่งออกสิินค้้า
เกษตร สิินค้้าป่่า และแร่่เป็็นหััวใจสำคััญ ในอีีกมุุมหนึ่่�ง ประเทศไทย
กลัับประสบกัับปััญหาศัักยภาพด้้านความสามารถในการแข่่งขัันที่่�ต่่ำ
เนื่่�องจากไม่่มีีอุุตสาหกรรมสมััยใหม่่ให้้พึ่ง่� พา และโครงสร้้างขั้้�นพื้้�นฐาน
ในประเทศก็็ไม่่ได้้เอื้้�ออำนวยกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจเท่่าที่่�ควร
หนึ่่�งในจุุดประสงค์์ของสหรััฐฯ ในการเกื้้�อหนุุนไทยคืือความพยายาม
ที่่�จะรัักษาภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เอาไว้้ โดยการสนัับสนุุน
ประเทศโลกที่่�สามในการพััฒนาเศรษฐกิิจและการทหาร สะท้้อนให้้เห็็น
ผ่่านความพยายามที่่�จะเปลี่่�ยนประเทศไทยให้้กลายเป็็นฐานทััพต้้าน
คอมมิิวนิิสต์์ และอััดฉีีดเม็็ดเงิินพััฒนาประเทศ โดยมีีผลตอบแทนคืือ
การที่่�ประเทศไทยจะป้้อนทรััพยากรทางธรรมชาติิให้้ และมีีจุุดยืืนต้้าน
คอมมิิวนิิสต์์ หนุุนแนวคิิดโลกเสรีี
หลัังจากเงิิน 10 ล้้านเหรีียญสหรััฐก้้อนแรกที่่�มอบให้้กัับ จอมพล ป.
สหรััฐฯ ได้้ตกลงที่่�จะเริ่่�มต้้นมอบความช่่วยเหลืือทางเศรษฐกิิจให้้กัับ

รถรางพร้้อมโฆษณาแบรนด์์น้ำำ��อััดลมชื่่�อดัังจากสหรััฐฯ ในช่่วงที่่�เริ่่�มเข้้ามาทำำ�ตลาดในประเทศไทย
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ประเทศไทยเป็็นจำนวน 11.4 ล้้านเหรีียญสหรััฐ โดยได้้ร่่วมกัันลงนาม
ข้้อตกลงสองฉบัับ ซึ่่�งประกอบด้้วยเงื่่�อนไข ดัังนี้้�
1. ประเทศไทยต้้องรัักษาเงิินตรา ระบบการเงิิน อััตราแลกเปลี่่�ยนให้้
มีีเสถีียรภาพ

1945 - 1970

1965 - 1970

$

สำหรัับความช่่วยเหลืือการสนัับสนุุนการพััฒนาเศรษฐกิิจไทยโดย
สหรััฐฯ สามารถแบ่่งออกเป็็น 4 ยุุคหลัักๆ นัับตั้้�งแต่่หลัังสงครามโลก
ครั้้�งที่่�สอง เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 1951-1954 ที่่�สหรััฐฯ เข้้ามาให้้ความช่่วยเหลืือ
ประเทศไทยผ่่านโครงการขนาดเล็็ก โดยเน้้นทางด้้านเทคนิิคเป็็นหลััก
โดยเฉลี่่�ยแล้้วคิิดเป็็นเงิินสนัับสนุุนปีีละประมาณ 7.8 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
หรืือรวมแล้้วเป็็นเงิินกว่่า 31.2 ล้้านเหรีียญสหรััฐ นำไปสู่่�การพััฒนา
ด้้านการเกษตรของไทยในหลายด้้าน เช่่น การถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านการ
ปรัับปรุุงพัันธ์ุุ�ข้้าว การกำจััดโรคระบาดในควาย และเทคนิิคการจัับปลา
สมััยใหม่่ เป็็นต้้น
ตามมาด้้วยปีี 1955-1959 ซึ่่�งเป็็นช่่วงรอยต่่อของรััฐบาลจอมพล ป.
และจอมพล สฤษดิ์์� โดยทัันทีีที่่�สหรััฐฯ เริ่่�มเห็็นภััยคุุกคามคอมมิิวนิิสต์์
ทวีีความรุุนแรงมากขึ้้น� ทั้้�งกรณีีที่่ฝรั่่
� ง� เศสแพ้้สงครามต่่อเวีียดนามเหนืือ

258

ล้้านเหรีียญ
สหรััฐ

ต่่อมาในช่่วงปีี 1960-1964 สหรััฐฯ ได้้ปรัับลดเม็็ดเงิินสนัับสนุุนของ
ประเทศไทยลงด้้วยสองเหตุุผลคืือ หนึ่่�ง ภััยคุุกคามจากคอมมิิวนิิสต์์
ที่่�ไม่่ชััดเจน และสอง การพััฒนาประเทศและโครงสร้้างขั้้�นพื้้�นฐาน
ต่่างๆ ในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมาเริ่่�มออกดอกออกผลผลิิบานแล้้ว ทำให้้
ในช่่วงนี้้�ประเทศไทยได้้รับั เม็็ดเงิินสนัับสนุุนเฉลี่่�ยปีีละ 22.4 ล้้านเหรีียญ
สหรััฐ หรืือรวมแล้้วประมาณ 112 ล้้านเหรีียญสหรััฐ

112

ล้้านเหรีียญ
สหรััฐ
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แต่่ในช่่วงปีี 1965-1970 ไทยกลัับมาได้้รับั เม็็ดเงิินสนัับสนุุนจากสหรััฐฯ
สููงที่่�สุุด ตกปีีละ 43 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ด้้วยเหตุุผลจากการที่่�พรรค
คอมมิิวนิิสต์์ในไทยเริ่่�มขยายตััว และสถานการณ์์สงครามเวีียดนาม
รุุนแรงขึ้้น� สหรััฐฯจึึงหัันมาอััดฉีีดเม็็ดเงิินเพื่่อ� สนัับสนุุนการพััฒนาระบบ
เศรษฐกิิจผ่่านการพััฒนาชนบท มููลค่่ารวม 258 ล้้านเหรีียญสหรััฐ

ล้้านเหรีียญ
สหรััฐ

เฉลี่่�ยต่่อปีี
1951 - 1954

7.8

ล้้านเหรีียญสหรััฐ

1955 - 1959

36

ล้้านเหรีียญสหรััฐ

1960 - 1964

22.4

เน้้นความช่่วยเหลืือด้้านเทคนิิค เช่่น
การปรัับปรุุงพัันธ์ุุ�ข้้าว กำำ�จััดโรคระบาดในควาย
เทคนิิคการจัับปลาสมััยใหม่่ เป็็นต้้น

1965 - 1970

43

จอห์์น อเล็็กซานเดอร์์ คาลด์์เวลล์์ ผู้้เ� ขีียนหนัังสืือ American Economic
Aid to Thailand9 สรุุปไว้้ว่่า ความช่่วยเหลืือต่่อประเทศไทยโดย
สหรััฐฯ ในรอบ 20 ปีีที่่�ผ่่านมา (1951-1970) ประสบความสำเร็็จ เพราะ
เงิินสนัับสนุุนเหล่่านั้้�นถููกนำไปใช้้แก้้ปััญหาถููกจุุด เช่่น แก้้ปััญหาการ
ขาดแคลนจำนวนและคุุณภาพของครูู การปรัับปรุุงพัันธ์ุุ�ข้้าว ข้้าวโพด
และปอ โดยเทคนิิควิิทยาการของสหรััฐฯ และการบริิหารงบประมาณ
การปรัับปรุุงระบบการคลัังไทย ซึ่่�งเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการรวบรวมข้้อมููล
สถิิติิเพื่่�อวางแม่่บทการวางแผนเศรษฐกิิจของประเทศในเวลาต่่อมา

การพััฒนาโครงสร้้างขั้้�นพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจ
ที่่�สำำ�คััญของไทย เช่่น การขนส่่ง การตััดถนน
การสื่่�อสาร และพลัังงาน

ลดเงิินสนัับสนุุนลง หลัังจากไทยพััฒนา
ไปไกลแล้้วในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมา
ทางหลวงสายมิิตรภาพ ถนนเส้้นหลัักสู่่�ภาคอีีสานของประเทศไทยที่่�ได้้รัับความช่่วยเหลืือจากสหรััฐฯ
ในด้้านงบประมาณและเทคนิิควิิชาการการก่่อสร้้าง / ภาพจาก ศิิลปวััฒนธรรม

ล้้านเหรีียญสหรััฐ

เพิ่่�มเงิินสนัับสนุุนเนื่่�องจากสถานการณ์์
คอมมิิวนิิสต์์ และสงครามเวีียดนามรุุนแรงขึ้้�น

ล้้านเหรีียญสหรััฐ
อ้้างอิิง: หนัังสืือรััฐไทยกัับการปฏิิรููปเศรษฐกิิจ: จากกำำ�เนิิดทุุนนิิยม
นายธนาคารถึึงวิิกฤตเศรษฐกิิจ 2540
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จีีนกลายเป็็นคอมมิิวนิิสต์์อย่่างเต็็มตััว และสงครามเกาหลีี สหรััฐฯ จึึง
ตััดสิินใจเพิ่่�มเม็็ดเงิินสนัับสนุุนด้้านเศรษฐกิิจให้้กัับประเทศไทยและ
ประเทศโลกที่่�สามมากขึ้้�น โดยประเทศไทยได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือเพิ่่�มขึ้้�น
ปีีละเกืือบ 5 เท่่าตััว เฉลี่่�ยปีีละประมาณ 36 ล้้านเหรีียญสหรััฐ หรืือ
รวมแล้้วเป็็นเงิินประมาณ 180 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ความช่่วยเหลืือ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดดในยุุคนี้้�ถืือว่่ามีีความสำคััญเป็็นอย่่างมาก
เพราะก่่อให้้เกิิดการพััฒนาโครงสร้้างขั้้�นพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจที่่�สำคััญ

1960 - 1964

อย่่างไรก็็ดีี เงื่่อ� นไขในสองข้้อนี้้�ดููเหมืือนว่่า จอมพล ป. จะไม่่ได้้สนใจนััก
เพราะเชื่่�อว่่าถึึงอย่่างไรแล้้วรััฐบาลสหรััฐฯ ก็็ต้้องพึ่่�งพาประเทศไทย
สุุดท้้ายเขาจึึงแทรกแซงระบบเศรษฐกิิจโดยรััฐผ่่านนโยบายเศรษฐกิิจ
แบบชาติินิิยมต่่อไป

“ความช่่วยเหลืือทางเศรษฐกิิจนี้้�กลัับกลายเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นของการพััฒนา
ทุุนนิิยมยุุคใหม่่ ซึ่่�งจะเปลี่่�ยนโฉมหน้้าของสัังคมเศรษฐกิิจไทยอย่่าง
พลิิกฟ้้าคว่่ำแผ่่นดิินในอีีก 40-50 ปีีต่่อมา”8

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

เม็็ดเงิินสหรััฐฯ ที่่�ช่่วยเหลืือไทยใน 4 ยุุคสำำ�คััญ
(หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง)
1951 - 1954
รวมแล้้ว
31.2
ประมาณ 1955 - 1959
ล้้านเหรีียญสหรััฐ

2. ร่่วมมืือกัับประเทศอื่่น� ๆ เพื่่อ� ลดการกีีดกัันด้้านการค้้าระหว่่างประเทศ
ป้้องกัันไม่่ให้้ธุุรกิิจเอกชนและราชการใช้้วิิธีีปฏิิบััติิทางการค้้าที่่�จำกััด
การแข่่งขััน การเข้้าสู่่�ตลาด

ตั้้�งแต่่ปีี 1950 เป็็นต้้นมา ความช่่วยเหลืือของสหรััฐฯ เข้้ามาสร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงกัับระบบเศรษฐกิิจไทยอย่่างมาก ดร.อภิิชาต สถิิตนิิรามััย
ได้้ยกให้้ช่่วงเวลานี้้�เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นการพััฒนาระบบทุุนนิิยมยุุคใหม่่ ซึ่่�ง
ได้้พลิิกโฉมหน้้าสัังคมเศรษฐกิิจไทยไปโดยสิ้้�นเชิิง

50 YEARS

“ช่่วงปีี 1950-1980 เศรษฐกิิจไทยเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็วในภาพรวม
เพราะบทบาทของสหรััฐฯ ที่่�กลััวว่่าไทยจะตกเป็็นคอมมิิวนิิสต์์ จึึงได้้
เข้้ามาสร้้างส่่วนเกิินในประเทศที่่�เดิิมเคยอยู่่�ในระดัับแค่่พอมีี แต่่ยััง
‘ไม่่พอเพีียง’ และการจััดการบริิหารเศรษฐกิิจยัังไม่่เป็็นระบบสมััยใหม่่
ผ่่านการให้้เงิินช่่วยเหลืือเป็็นจำนวนมากโดยไม่่ต้้องใช้้คืืน

50 YEARS

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

จนถึึงปััจจุุบััน โดยนัักธุุรกิิจและกลุ่่�มทุุนจากสหรััฐฯ เป็็นชาติิเดีียวใน
เวลานั้้�นที่่�สามารถเข้้ามาลงทุุนในไทยได้้ในสััดส่่วนเต็็มร้้อย ต่่างจาก
ชาติิอื่่�นๆ ที่่�จะต้้องใช้้วิิธีีการถืือหุ้้�นข้้างน้้อย หรืือการจััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุน
อีีกจุุดเปลี่่�ยนที่่�สำคััญคืือการที่่�สหรััฐฯ เริ่่�มส่่งทหารเข้้ามาตั้้�งฐานทััพ
ในประเทศไทยตั้้�งแต่่ปีี 1961 ในช่่วงสงครามเวีียดนามเพื่่�อต่่อต้้าน
คอมมิิวนิิสต์์ โดยใช้้ฐานทััพอากาศสนามบิินของไทยหลายแห่่งเป็็น
ฐานทััพของเครื่่�องบิินทิ้้�งระเบิิดในช่่วงที่่�โครงสร้้างขั้้�นพื้้�นฐานในไทย
เริ่่�มพััฒนาอย่่างก้้าวกระโดด ซึ่่�งกลายมาเป็็น ‘ยุุคบุุกเบิิกของธุุรกิิจ
บริิการ’ และการท่่องเที่่�ยวในประเทศไทยจนถึึงปััจจุุบััน โดยในเวลานั้้�น

จำำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� วและห้้องพัักที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้�นในประเทศไทย
ในรอบ 13 ปีี (1957 และ 1970)

1957

จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิในไทย (คน)

ห้้องพัักมาตรฐาน (ห้้อง)

781

สภาพท้้องถนนในกรุุงเทพฯ ที่่�คลาคล่ำำ��ไปด้้วยรถยนต์์ ผู้้�คน และความเจริิญ โดยมีีฉากหลัังเป็็นโรงภาพยนตร์์ที่่�กำำ�ลัังฉายหนัังอเมริิกััน

การแผ่่ขยายอำนาจของสหรััฐฯ เข้้ามายัังประเทศไทยยัังรวมถึึงการ
ประสานประโยชน์์เชิิงนโยบายและการสร้้างรากฐานทางเศรษฐกิิจที่่�
เข้้มแข็็ง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ภายหลัังจากกรณีีที่่�ประเทศไทยได้้เข้้าร่่วม
เป็็นชาติิสมาชิิกลำดัับที่่� 48 ของธนาคารโลกเมื่่�อวัันที่่� 3 พฤษภาคม
1949 หรืือ 4 ปีีให้้หลัังนัับตั้้�งแต่่สถาบัันแห่่งนี้้�ก่่อตั้้�งขึ้้�นมา

ทำให้้ประเทศไทยกลายเป็็นชาติิแรกในเอเชีียตะวัันออกที่่�ได้้รัับเงิินกู้้�
จากธนาคารโลกเป็็นจำนวน 25.4 ล้้านเหรีียญสหรััฐ เพื่่�อนำมาบููรณะ
รางรถไฟ ปรัับปรุุงท่่าเรืือกรุุงเทพ และพััฒนาระบบชลประทานแม่่น้้ำ
เจ้้าพระยา นอกจากนี้้�ความร่่วมมืือระหว่่างไทยและธนาคารโลกยััง
นำไปสู่่�การแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ด้้านการพััฒนา และการให้้คำปรึึกษา
ผ่่านโครงการความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาประเทศ ตลอดจนการให้้
ความรู้้�ตามแนวนโยบายรััฐบาลและแผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ
ในฝั่่�งของธุุรกิิจเอกชนจากสหรััฐฯ ธุุรกิิจน้้ำดำอย่่าง ‘โคคา-โคล่่า’ ก็็
เริ่่�มเข้้ามาทำตลาดในประเทศไทยช่่วงนี้้� โดยเข้้ามาจำหน่่ายครั้้�งแรก
เมื่่�อวัันที่่� 29 มีีนาคม 1949 ในบรรจุุภััณฑ์์แบบขวดขนาด 6.5 ออนซ์์
ราคา 1.50 บาท และสามารถกระจายความนิิยมไปได้้ทั่่�วบ้้านทั่่�วเมืือง

จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิในไทย (คน)

1970

“เป็็นเงิินช่่วยเหลืือทั้้�งทางด้้านการเงิินสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน การกำจััด
โรคติิดต่่อ มาลาเรีีย ทั้้�งยัังส่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญมาวางแผน ส่่งคนไปเรีียนต่่อ
ที่่�ต่่างประเทศแล้้วกลัับมาเป็็นอาจารย์์ เป็็นเทคโนแครต เพื่่�อมาทำงาน
ในองค์์กรเศรษฐกิิจ และยัังให้้เงิินช่่วยในการจััดตั้้�งสถาบัันเพื่่�อการ
พััฒนาเศรษฐกิิจแบบเสรีีนิิยม ก่่อตั้้�งสำนัักงบประมาณ สภาพััฒน์์
และองค์์กรอื่่�นๆ” ดร.ผาสุุก กล่่าว

40,000

600,000
ห้้องพัักมาตรฐาน (ห้้อง)

7,000
อ้้างอิิง: หนัังสืือประวััติิศาสตร์์ไทยร่่วมสมััย
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เกิิดการลงทุุนมหาศาลทั้้�งในธุุรกิิจโรงแรม ร้้านอาหาร อุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยว และการพััฒนาเศรษฐกิิจไปยัังต่่างจัังหวััด
หนัังสืือประวััติิศาสตร์์ไทยร่่วมสมััยยัังฉายภาพความเจริิญถึึงขีีดสุุด
และภาพธุุรกิิจบริิการที่่�เริ่่�มผลิิบานในยุุคนี้้�ว่่ามาจากการจััดตั้้�ง SEATO
หรืือองค์์การของสนธิิสััญญาการป้้องกัันร่่วมกัันแห่่งเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ในกรุุงเทพฯ เมื่่�อปีี 1955 ซึ่่�งส่่งผลให้้ประชากรชาวต่่างชาติิ
ที่่�มาพำนัักในกรุุงเทพฯ มีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว และส่่วนใหญ่่เป็็น
ชาวอเมริิกััน10
ในจำนวนนี้้�มีีทหารอเมริิกัันมากถึึงกว่่า 45,000 คนเดิินทางมาเที่่�ยว
ประเทศไทยในปีี 1967 จนย่่านถนนเพชรบุุรีีกลายเป็็นแหล่่งอเมริิกััน
มีีบาร์์ ไนต์์คลัับ ซ่่อง อาบอบนวด และสถานเริิงรมย์์ ฯลฯ
อุุ ต สาหกรรมเพศพาณิิชย์์ ใ นไทยเริ่่� ม ต้้ น คาบเกี่่� ย วมาตั้้� ง แต่่ ต อนนี้้�
ประมาณการณ์์ว่่า ‘ผู้้�หญิิงหากิิน’ ในกรุุงเทพฯ มีีมากถึึง 3 แสนคน
โดยพลเอก ประภาส จารุุเสถีียร รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงมหาดไทย
ในเวลานั้้�นอยากให้้มีปี ริิมาณมากกว่่านี้้� เพื่่อ� เป็็นการดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยว
และทำให้้เศรษฐกิิจเฟื่่�องฟูู
ในช่่วงปีี 1959 ประเทศไทยได้้จััดหน่่วยงานดููแลด้้านการท่่องเที่่�ยว
ขึ้้�นมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนเศรษฐกิิจ และในช่่วงปลายทศวรรษนี้้�ยััง
ได้้มีีการสร้้างลานบิินแห่่งใหม่่ในดอนเมืืองเพื่่�อรองรัับเครื่่�องบิินไอพ่่น
และนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดด
เรีียกได้้ว่่ากรุุงเทพฯ ในช่่วงปีี 1970 อู้้�ฟู่่�และเจริิญรุ่่�งเรืืองอย่่างขีีดสุุด
ทั้้�งในด้้านที่่�มองเห็็นได้้ด้้วยตาและบรรยากาศแวดล้้อมที่่�สััมผััสได้้ด้้วย
ความรู้้�สึึก เริ่่�มมีีทั้้�งโรงภาพยนตร์์ ร้้านค้้า หรืือไนต์์คลัับของชาวต่่างชาติิ
โดยประเทศไทยมีีจำนวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 6 แสนคน
ในปีี 1970 มีีโรงแรมใหม่่เกิิดขึ้้�นมามากมาย และทำให้้อุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยวนำรายได้้เข้้าประเทศเป็็นเงิินตราต่่างประเทศในอัันดัับ
ที่่� 5 และด้้วยการใช้้จ่่ายของพลเมืืองอเมริิกัันนี้้�เองที่่�นำไปสู่่�การลงทุุน
ในโรงแรม ร้้านอาหาร และอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว จนขยายตััวไปสู่่�
การพััฒนาเศรษฐกิิจในพื้้�นที่่�ชนบท
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เทคโนแครตยุุคแรก
เวลานี้้�ยัังถืือเป็็นช่่วงเดีียวกัันกัับที่่�เหล่่าข้้าราชการ นัักวิิชาการ หรืือ
‘เทคโนแครต’ ได้้เข้้ามามีีบทบาทสำคััญในการปฏิิรููปแนวทางนโยบาย
เศรษฐกิิจมหภาคเพื่่�อวางรากฐานระบบเศรษฐกิิจไทยยุุคใหม่่ และ
ป้้องกัันภาวะเงิินเฟ้้อไม่่ให้้ประเทศไทยกลัับไปเผชิิญภาวะเงิินเฟ้้อ
อย่่างรุุนแรงเหมืือนในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่�สองอีีกครั้้�ง
โดยนิิยามแล้้ว เทคโนแครตคืือกลุ่่�มข้้าราชการที่่�สามารถนำความรู้้�
เชิิงเทคนิิคมาแก้้ไขปััญหาหรืือพััฒนางานราชการในแต่่ละด้้าน โดย
อาจเรีียกได้้ว่่าเริ่่�มถืือกำเนิิดขึ้้�นในสมััยรััชกาลที่่� 5 เมื่่�อพระองค์์ได้้ทรง
ส่่งเสริิมให้้พระบรมวงศานุุวงศ์์และขุุนนางหลายตระกููลส่่งบุุตรหลาน
ของตนไปศึึกษาต่่อยัังประเทศในยุุโรปเพื่่�อกลัับมาทำราชการ เช่่นเดีียว
กัับกลุ่่�มนัักธุุรกิิจไทยเชื้้�อสายจีีนบางส่่วนที่่�ได้้ส่่งลููกหลานของตััวเอง
ไปด้้วยจุุดประสงค์์เดีียวกััน
หลัังสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สองเป็็นต้้นมา สมาชิิกพระราชวงศ์์ ตระกููลชั้้น� นำ
รวมถึึงลููกหลานนัักธุุรกิิจไทยเชื้้อ� สายจีีนที่่�ต่า่ งได้้ชื่อ่� ว่่าเป็็น ‘นัักเรีียนนอก’
กลุ่่�มนี้้�จึึงได้้กลายมาเป็็นเทคโนแครตในหลายสาขาวิิชาชีีพ ทั้้�งแพทย์์
อาจารย์์ นัักวิิชาการ นัักวิิทยาศาสตร์์ และศิิลปิินที่่�มีีชื่่�อเสีียง

1945 - 1970

50 YEARS
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“ยุุคทองเทคโนแครตเริ่่�มขึ้้�น
ในปีี 1961 ปีีแรกของแผนพััฒนา
เศรษฐกิิจแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 1
ที่่�มีีการรวมตััวของคนรุ่่�นใหม่่
ที่่�จบการศึึกษาจากต่่างประเทศ
ทั้้�งในสหรััฐฯ และยุุโรปในยุุคนั้้�น
เป็็นจำำ�นวนมากมาสัังกััด
ที่่�กระทรวงการคลััง
หรืือมาร่่วมกัันทำำ�งานสำำ�คััญ
ของประเทศ พลิิกสถานการณ์์
ในประเทศที่่�ยากจน ล้้าหลััง
จนมีีการเติิบโตพััฒนาขึ้้�นมาได้้”

หนึ่่�งในเทคโนแครตที่่�มีีความสำคััญต่่อการวางรากฐานระบบเศรษฐกิิจ
ประเทศไทยยุุคใหม่่เป็็นอย่่างมาก ทั้้�งยัังมีีบทบาทในการแก้้ไขปััญหา
ที่่� เ กิิดขึ้้� น ในระบบเศรษฐกิิจ บริิหารนโยบายเศรษฐกิิจ และจัั ด ตั้้� ง
สถาบัันเศรษฐกิิจต่่างๆ ก็็คืือ ‘ดร.ป๋๋วย อึ้้�งภากรณ์์’ อดีีตผู้้�ว่่าการธนาคาร
แห่่งประเทศไทย (ธปท.) คนที่่� 7 ผู้้�ที่่�มีีบทบาทต่่อการดำเนิินนโยบาย
เศรษฐกิิจของประเทศไทยเป็็นเวลากว่่า 20 ปีี ตั้้�งแต่่ปีี 1949 ที่่�กระทรวง
การคลััง จนถึึงปีี 1971 ที่่� ดร.ป๋๋วย ลาออกจากตำแหน่่งผู้้�ว่่าการ ธปท.
เพื่่�อมาอุุทิิศเวลาเต็็มที่่�ให้้กัับการศึึกษาและการพััฒนาชนบท จวบจน
ดร.ป๋๋วย ลี้้�ภััยทางการเมืืองจากเหตุุการณ์์ 6 ตุุลาคม 1976 ไปพำนัักยััง
ประเทศอัังกฤษ พร้้อมเรีียกร้้องให้้เกิิดประชาธิิปไตยด้้วยสัันติิวิิธีี และ
บอกเล่่าข้้อเท็็จจริิงของเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศ
ดร.เสนาะ อููนากููล อดีีตรองนายกรััฐมนตรีี อดีีตเลขาธิิการสำนัักงาน
คณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ 2 สมััย และ
อดีีตผู้้�ว่่าการ ธปท. คนที่่� 9 ได้้ให้้สััมภาษณ์์ไว้้ว่่า

ดร.ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ในงานเลี้้�ยงฉลองการขึ้้�นรัับตำำ�แหน่่งผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย (1959-1971) / ภาพจาก เว็็บไซต์์จดหมายเหตุุป๋๋วย โดยมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
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ดร.ป๋๋วย ยัังได้้ร่่วมกัับเพื่่�อนนัักวิิชาการ เสนอให้้รััฐบาลยกเลิิกระบบ
อััตราแลกเปลี่่�ยนหลายอััตรา (Multiple Exchange Rates) จากเดิิมที่่�
บัังคัับให้้ผู้้�ส่่งออกนำเงิินตราต่่างประเทศมาขายให้้ ธปท. ตามอััตรา
แลกเปลี่่�ยนที่่�กำหนดของสิินค้้าแต่่ละชนิิด เช่่น อััตราสำหรัับข้้าวหรืือ
ดีีบุุกส่่งออกก็็ต่่างกััน โดยได้้เสนอให้้เปลี่่�ยนมาใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน
ทางการเพีียงอััตราเดีียวแทน เพื่่�อลดช่่องว่่างในการทุุจริิตการซื้้�อขาย
เงิินตราต่่างประเทศในตลาดมืืด และป้้องกัันภาวะเงิินเฟ้้อที่่�อาจเกิิด
จากการยกเลิิกการส่่งมอบเงิินตราต่่างประเทศสิินค้้าส่่งออก

ระยะแรกของการรัับราชการ ดร.ป๋๋วย มีีบทบาทสำคััญในโครงการกู้้�เงิิน
จากธนาคารโลกเป็็นครั้้�งแรก 25.5 ล้้านเหรีียญสหรััฐ โดยร่่วมเดิินทาง
ในฐานะคณะผู้้�แทนไทยไปร่่วมประชุุมกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ
ครั้้�งที่่� 4 เมื่่�อเดืือนกัันยายน 1949 ก่่อนที่่�ธนาคารโลกจะส่่งเจ้้าหน้้าที่่�
และผู้้�เชี่่�ยวชาญมาศึึกษา สำรวจเศรษฐกิิจในไทย จนนำไปสู่่�การทำ
สััญญาลงนามกู้้�เงิินกัันในที่่�สุุด
ช่่วงระหว่่างปีี 1955-1956 ดร.ป๋๋วย ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่ง
สำคััญที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารนโยบายเศรษฐกิิจของประเทศไทยเป็็น
จำนวนมาก ทั้้�งผู้้�ช่ว่ ยปลััดกระทรวงการคลััง ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญประจำธนาคาร
แห่่งประเทศไทย ที่่�ปรึึกษาทุุนรัักษาระดัับอััตราแลกเปลี่่�ยน11

ดร.อภิิชาต อธิิบายเพิ่่� ม เติิมถึึงประเด็็ น งบประมาณขาดดุุ ล นี้้� ว่่ า
มาจากการที่่�เทคโนแครตเล็็งเห็็นว่่ารััฐบาลจอมพล ป. ใช้้วิิธีีการตั้้�ง
งบประมาณรายจ่่ายตามอำเภอใจ โดยไม่่ได้้คำนึึงถึึงระดัับรายได้้ที่่�
จะจััดเก็็บได้้ กล่่าวคืือใช้้หลัักการแบบตั้้�งรายจ่่ายเป็็นตััวกำหนดรายรัับ
ทั้้�งที่่�ในความเป็็นจริิงแล้้วรายรัับของประเทศต่่างหากที่่�ควรจะเป็็น
ตััวกำหนดรายจ่่ายของรััฐบาล12
สิ่่�งที่่� ดร.ป๋๋วย ทำเพื่่�อแก้้ปััญหาคืือการเสนอให้้รััฐบาลตั้้�งงบประมาณ
รายได้้และรายจ่่ายให้้ใกล้้เคีียงกััน ไม่่ให้้ขาดดุุล โดยมีีการจััดลำดัับ
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ความสำคััญในแผนรายจ่่ายลงทุุน ให้้เลืือกลงทุุนเฉพาะด้้านที่่�สำคััญ
เท่่านั้้�น ควบคู่่�ไปกัับการจััดทำโฆษณาเพื่่�อเชิิญชวนให้้ประชาชนและ
ผู้้ใ� หญ่่ในวงราชการประหยััด ลดการจััดงานฉลองรื่น่� เริิง และการใช้้จ่า่ ย
สุุรุ่่�ยสุุร่่าย ใช้้แนวทางการกู้้�เงิินจากต่่างประเทศเท่่าที่่�จำเป็็น เพื่่�อไม่่ให้้
เป็็นภาระแก่่คนรุ่่�นหลััง ตลอดจนการเก็็บภาษีีอากรให้้เหมาะกัับกำลััง
ทางเศรษฐกิิจ

“เทคโนแครตในยุุคนั้้�นมีี ดร.ป๋๋วย อึ้้�งภากรณ์์ เป็็นผู้้�นำ ท่่านเป็็นนัักเรีียน
จบจากต่่างประเทศยุุคแรกๆ หลัังจากสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สอง โดยพลวััต
ซึ่่ง� นำไปสู่่�ยุุคทองเทคโนแครตที่่�เริ่่ม� ขึ้้น� ในปีี 1961 ปีีแรกของแผนพััฒนา
เศรษฐกิิจแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 1 ที่่�มีกี ารรวมตััวของคนรุ่่�นใหม่่ที่่จ� บการศึึกษา
จากต่่างประเทศทั้้�งในสหรััฐฯ และยุุโรปในยุุคนั้้�นเป็็นจำนวนมากมา
สัังกััดที่่�กระทรวงการคลััง หรืือมาร่่วมกัันทำงานสำคััญของประเทศ
พลิิกสถานการณ์์ในประเทศที่่�ยากจน ล้้าหลััง จนมีีการเติิบโตพััฒนา
ขึ้้�นมาได้้”

ดร.ป๋๋วย เข้้ามามีีบทบาทสำคััญในการแก้้ปััญหางบประมาณขาดดุุล
ที่่�เรื้้�อรัังมาตั้้�งแต่่สมััยสงครามโลกครั้้�งที่่�สองจบลง จากกรณีีที่่�รััฐบาล
มีีรายได้้จากภาษีีไม่่ถึึงร้้อยละ 50 ของงบประมาณรายจ่่าย ทำให้้ต้้อง
กู้้�เงิินจาก ธปท. อยู่่�เป็็นประจำ ทั้้�งยัังเคยต้้องโทรศััพท์์ขอกู้้�เงิินเพื่่�อ
นำมาจ่่ายเงิินเดืือนข้้าราชการมาแล้้ว โดยที่่�การกู้้�เงิินจาก ธปท. ใน
จำนวนมากก็็จะยิ่่�งทำให้้ภาวะเงิินเฟ้้อรุุนแรงขึ้้�น

50 YEARS

ดร.ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ในงานสััมมนาเศรษฐกิิจของประเทศไทย / ภาพจาก เว็็บไซต์์จดหมายเหตุุป๋๋วย
โดยมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการยกเลิิกระบบอััตราแลกเปลี่่�ยนหลายอััตรา
มาใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยนทางการของตลาดเสรีีเพีียงอััตราเดีียวในวัันที่่�
1 มกราคม 1955 คืือการที่่�ผู้้�ส่่งออกสิินค้้าหลัักของประเทศไม่่จำเป็็น
ต้้องขายเงิินตราต่่างประเทศให้้กัับ ธปท. อีีกต่่อไป โดยที่่�รััฐบาลก็็
ยัังสามารถจััดเก็็บค่่าพรีีเมีียมข้้าว ค่่าภาคหลวงดีีบุุก ค่่าอากรขาออก
ของยางพารา ให้้เป็็นรายรัับจากภาษีีส่่งออกเข้้ากระเป๋๋าของรััฐบาล
ซึ่่�งช่่วยลดปััญหาการขาดดุุลงบประมาณของรััฐ ลดภาระการกู้้�ยืืมเงิิน
จาก ธปท. ตลอดจนลดการแทรกแซงของนัักการเมืืองในการกำหนด
อััตราแลกเปลี่่�ยน
ในเวลาต่่อมา 13 กรกฎาคม 1955 รััฐบาลยัังประกาศใช้้พระราชกำหนด
จััดสรรทุุนสำรองเงิินตราเกิินจำนวนธนบััตรออกใช้้ในปีี 1955 โดย
กำหนดให้้จััดตั้้�งทุุนรัักษาระดัับอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา (Exchange
Equalization Fund) ขึ้้�นที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทย เพื่่�อรัักษาระดัับ
อััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราให้้มีีเสถีียรภาพเหมาะสมแก่่สถานการณ์์
เศรษฐกิิจและการเงิินของประเทศ ตลอดจนการลงทุุนหาผลประโยชน์์
อีีกด้้วย
อีีกหนึ่่�งจุุดเปลี่่�ยนสำคััญที่่�ทำให้้ปััญหาการบริิหารงบประมาณประเทศ
ของรััฐบาลได้้รัับการแก้้ไขอย่่างตรงจุุดเริ่่�มต้้นขึ้้�นในปีีเดีียวกััน โดย
ดร.ป๋๋วย ที่่�ระหว่่างนั้้�นอยู่่�ในลอนดอน ได้้ประสานความช่่วยเหลืือจาก
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Public Administration Service of Chicago ของสหรััฐฯ ให้้เข้้ามา
ศึึกษาและปรัับปรุุงระบบจััดเก็็บสถิิติิด้้านศุุลกากรให้้ถููกต้้องและมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
เมื่่�อ ดร.ป๋๋วย กลัับมาดำรงตำแหน่่งผู้้�อำนวยการสำนัักงบประมาณ
หลัังได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากจอมพล สฤษดิ์์� จึึงนำผลการศึึกษาที่่�ได้้จาก
Public Administration Service of Chicago มาจััดทำเป็็นพื้้�นฐานการ
ตราพระราชบััญญััติิงบประมาณแผ่่นดิิน พ.ศ. 2502 ซึ่่�งทำให้้ปััญหา
การใช้้จ่า่ ยเกิินงบของรััฐบาลหมดไป และยัังได้้มีกี ารเพิ่่�มอััตราดอกเบี้้�ย
พัันธบััตรเงิินกู้้�ของรััฐบาล รััฐจึึงกู้้�เงิินจากภาคเอกชนได้้มากขึ้้�น ทำให้้
ฐานะทางการคลัังของรััฐมีีความมั่่�นคงขึ้้�น จนสามารถคุุมยอดขาดดุุล
งบประมาณให้้อยู่่�ในระดัับที่่�สมเหตุุสมผลได้้นัับตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา
ในเดืือนตุุลาคม 1959 สภาร่่างรััฐธรรมนููญในฐานะรััฐสภายัังได้้ออก
กฎหมายพระราชบััญญััติิงบประมาณ พ.ศ. 2502 ออกมา ซึ่่�งติิดตาม
ด้้วยการปฏิิรููปกระบวนการคลัังอีีกมากมาย เช่่น การเตรีียมรายงาน
ทางการเงิินด้้วยคอมพิิวเตอร์์ การลดระยะเวลาเบิิกจ่่ายงบประมาณ
กระทรวงการคลัังให้้หน่่วยงานอื่่�นลงเหลืือ 3 วััน จากเดิิมที่่�กิินเวลานาน
หลายสััปดาห์์ และระบบผลิิตรายงานทางการเงิินที่่�ผลิิตออกมาได้้ใน
จำนวนที่่�มากขึ้้�น และมีีกำหนดการออกที่่�แน่่นอนกว่่าเดิิม
ดร.ป๋๋วย ยัังมีีส่่วนร่่วมในการจััดตั้้�งสำนัักงานเศรษฐกิิจการคลััง สำนััก
งบประมาณ สำนัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ หรืือสภาพััฒน์์ และคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ทั้้�งยััง
เป็็นผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำคััญในการริิเริ่่�มให้้ประเทศไทยมีีแผนการพััฒนา
ประเทศอย่่างเป็็นรููปธรรม โดยเป็็นหนึ่่�งในผู้้�ที่่�ลงความเห็็นกัับรััฐบาล
ว่่าประเทศไทยควรจััดทำแผนพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศ เริ่่�มต้้นจาก
กระบวนการสำรวจสภาวะเศรษฐกิิจ เพื่่�อให้้แผนพััฒนาสอดคล้้องไป
ในทิิศทางเดีียวกััน

50 YEARS

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

สำหรัับแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 1 มุ่่�งเน้้นไปที่่�การพััฒนาด้้านเกษตรกรรม
โครงสร้้างขั้้�นพื้้�นฐานด้้านเศรษฐกิิจ การคมนาคม การสื่่�อสาร การสร้้าง
เขื่่�อนผลิิตไฟฟ้้าถ่่านลิิกไนต์์ที่่�จัังหวััดกระบี่่� สร้้างถนนหลวงในหลาย
เส้้นทาง ปรัับโครงสร้้างการผลิิตสิินค้้าทางการเกษตรเพื่่�อเพิ่่�มความ
หลากหลาย จากข้้าวและยางซึ่่�งเคยเป็็น 2 ใน 4 สิินค้้าส่่งออกทาง
การเกษตรที่่�สำคััญของประเทศไทยก็็ให้้หัันไปเน้้นพืืชไร่่ ซึ่่�งเวลานั้้�น
เป็็นพืืชเศรษฐกิิจชนิิดใหม่่ที่่�ตลาดโลกต้้องการ เช่่น มัันสำปะหลััง ปอ
ข้้าวโพด และอ้้อย เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยัังมีีการนำเครื่่�องจัักรและวััตถุุดิิบ
เข้้ามาช่่วยเพื่่�อยกระดัับประสิิทธิิภาพในการผลิิต เช่่น รถแทรกเตอร์์
เครื่่�องสููบน้้ำ ปุ๋๋�ยเคมีี และเมล็็ดพัันธ์ุุ�ใหม่่
ในฝั่่�งเอกชน รััฐบาลภายใต้้การบริิหารของจอมพล สฤษดิ์์� และการ
ดำเนิินงานตามแนวทางของแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 1 ยัังผลัักดัันให้้เกิิด
การส่่งเสริิมการลงทุุนโดยเอกชน จนเกิิดอุุตสาหกรรมธุุรกิิจใหม่่ขึ้้�น เช่่น
ผลิิตภััณฑ์์ห้้องเย็็น เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า ผลไม้้กระป๋๋อง อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ
และอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว13

“น้ำำ��ไหล ไฟสว่่าง ทางดีี มีีงานทำำ�”
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 1
ประเทศไทยเริ่่ม� ตื่่น� ตััวในการวางรากฐานพััฒนาระบบเศรษฐกิิจประเทศ
ยุุคใหม่่ภายใต้้การผลัักดัันของ ดร.ป๋๋วย และเหล่่าเทคโนแครต ควบคู่่�
กัับเม็็ดเงิินสนัับสนุุนและความช่่วยเหลืือจากสหรััฐฯ มาตั้้�งแต่่ปีี 1950
ช่่วงเวลาเดีียวกััน ดร.ป๋๋วย ยัังมีีส่่วนสำคััญในการขอความช่่วยเหลืือ
ทางวิิชาการจากธนาคารโลก ชัักนำคณะสำรวจให้้เข้้ามาศึึกษาสำรวจ
สถานการณ์์เศรษฐกิิจ การเงิิน และการคลัังของประเทศไทย
คณะสำรวจของธนาคารโลกร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยไทยได้้ใช้้เวลาในการ
สำรวจสภาวะเศรษฐกิิจไทยนานถึึง 1 ปีีเต็็มในช่่วงปีี 1957-1958 ก่่อน
จะจััดทำออกมาเป็็นรายงานสำคััญในชื่่�อ ‘A Public Development

แผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 1
ของรััฐบาลยุุคจอมพล สฤษดิ์์�
ตั้้�งอยู่่�บนแนวคิิดที่่�ว่่า
รััฐควรเป็็นผู้้�ชี้้�นำำ�มากกว่่า
ที่่�จะเป็็นผู้้�ผลิิตเอง
โดยมุ่่�งเน้้นเรื่่�องการสร้้าง
บริิการพื้้�นฐาน ดัังคำำ�ขวััญที่่�ว่่า
“น้ำำ��ไหล ไฟสว่่าง ทางดีี มีีงานทำำ�”

ความช่่วยเหลืือของสหรััฐฯ ยัังนำไปสู่่�การสร้้างทางหลวงมิิตรภาพที่่�
วิ่่�งจากจัังหวััดสระบุุรีีถึึงไปจัังหวััดนครราชสีีมา โดยผลการดำเนิินงาน
ของแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 1 ผลัักดัันให้้เศรษฐกิิจไทยรุุดหน้้าอย่่างชััดเจน
เศรษฐกิิจในช่่วงนี้้�ขยายตััวเฉลี่่�ยร้้อยละ 7.9 ต่่อปีี ก่่อนที่่�ในช่่วงปีี 19651970 กลายเป็็นการกระจายความเจริิญสู่่�ชนบท โดยในอีีกด้้านหนึ่่�งก็็
ดำเนิินนโยบายต้้านพรรคคอมมิิวนิิสต์์ในประเทศไทยด้้วยมิิติิเศรษฐกิิจ

บรรยากาศกรุุงเทพฯ ในช่่วงปีี 1961 และวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนที่่�สััญจรด้้วยรถราง รถยนต์์ และจัักรยาน

Program for Thailand’ หรืือโครงการพััฒนาการของรััฐบาลสำหรัับ
ประเทศไทย ซึ่่�งผลลััพธ์์ของการสำรวจในครั้้�งนั้้�นคืือการที่่�ธนาคารโลก
ได้้เสนอให้้รััฐบาลเตรีียมวางแผนพััฒนาประเทศระยะยาว ทั้้�งในด้้าน
เกษตรกรรม อุุตสาหกรรม และด้้านคมนาคม
ในที่่�สุุด ‘แผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิฉบัับแรกของประเทศไทย’
ที่่�สำนัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจแห่่งชาติิในเวลานั้้�น (ปััจจุุบัันคืือ
สำนัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ) ได้้จััดทำขึ้้�น
จึึงถููกนำมาใช้้เป็็นแผนสำคััญในการพััฒนาและบริิหารเศรษฐกิิจของ
ประเทศตั้้�งแต่่ปีี 1961-1966 โดยที่่�แผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 1 ของรััฐบาล
ยุุคจอมพล สฤษดิ์์� ตั้้�งอยู่่�บนแนวคิิดที่่�ว่่า รััฐควรเป็็นผู้้�ชี้้�นำมากกว่่าที่่�จะ
เป็็นผู้้�ผลิิตเอง โดยมุ่่�งเน้้นเรื่่�องการสร้้างบริิการพื้้�นฐาน ดัังคำขวััญที่่�ว่่า
“น้้ำไหล ไฟสว่่าง ทางดีี มีีงานทำ”

ดร.เสนาะ อููนากููล ตอกย้้ำความสำเร็็จของแผนพััฒนาประเทศไทยไว้้ว่า่
“แผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 1 มีีสโลแกนที่่�ว่า่ ‘น้้ำไหล ไฟสว่่าง
ทางดีี มีีงานทำ’ ได้้ก่อ่ ให้้เกิิดการพััฒนาโครงสร้้างขั้้น� พื้้�นฐาน รวมถึึงการ
พััฒนาของประเทศที่่�ทำให้้ภาคเอกชนเริ่่�มลงทุุน มีีการขยายพื้้�นที่่�ทาง
การเกษตร ทำให้้ประเทศไทยเป็็นผืืนแผ่่นเดีียวกััน เชื่่อ� มโดยการทำถนน
ทำให้้การเดิินทางไปมาหาสู่่�กัันสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น”
ในช่่วงเวลาคาบเกี่่�ยว รััฐบาลยัังได้้จัดั ตั้้�งหน่่วยงานที่่�สำคััญขึ้้น� หลายแห่่ง
เช่่น องค์์การส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (1959) ซึ่่�งปััจจุุบััน
คืือการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย หรืือ ททท. บรรษััทเงิินทุุนอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (1959) คณะกรรมการส่่งเสริิมสิินค้้าขาออก (1960)
สำนัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนเพื่่�อกิิจการอุุตสาหกรรม
(1962) และกระทรวงพััฒนาการแห่่งชาติิ (1963) เป็็นต้้น
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ช่่วงยุุค 1965-1970
เศรษฐกิิจในช่่วงนี้้�ขยายตััวเฉลี่่ย� ต่่อปีีที่่�
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หััวใจสำำ�คััญของแผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 1 และ 2 (1961-1971)

แผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 1 (1961-1966)
เน้้นพััฒนา
ด้้านเศรษฐกิิจเป็็นหลััก

โดยที่่�รััฐยัังได้้ทุ่่�มทรััพยากร
ปููพื้้�นฐานให้้มีีการลงทุุน
ในด้้านเอกชนด้้วย

ลงทุุนในสิ่่�งก่่อสร้้าง
ขั้้�นพื้้�นฐานของประเทศ

ส่่งเสริิมอาชีีวศึึกษา
เพื่่�อให้้เกิิดแนวทาง
การประกอบอาชีีพที่่�ชััดเจน

ระบบคมนาคมขนส่่ง

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
กำำ�ลัังการผลิิตด้้านผลผลิิต
เกษตรกรรม

ระบบเขื่่�อนเพื่่�อการชลประทาน
และพลัังงานไฟฟ้้า
สาธารณููปการ

ระบบโทรคมนาคม

ผลลััพธ์์: GDP ประเทศไทยในช่่วงเวลานี้้�เพิ่่�มขึ้้�นโดยมีีอััตราเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 7.2 ต่่อปีี หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 43 ภายในระยะเวลา 6 ปีี สููงกว่่าเป้้าหมายเดิิมที่่�วางไว้้
ในแผนคืือร้้อยละ 33 โดยที่่�โครงสร้้างขั้้�นพื้้�นฐานในประเทศยัังเกิิดการพััฒนาที่่�จัับต้้องได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม

ความสำเร็็จของการเร่่งรััดพััฒนาไม่่เพีียงแต่่จะทำให้้ประเทศไทยมีี
อััตราการเจริิญเติิบโตที่่�ดีีขึ้้�น เพราะเสถีียรภาพทางการเงิินก็็อยู่่�ระดัับที่่�
ดีีมากจากการวางแนวทางแก้้ไขปััญหาทางเศรษฐกิิจโดย ดร.ป๋๋วย และ
เหล่่าเทคโนแครต กล่่าวคืือประเทศไทยในช่่วงเวลานี้้�มีีภาวะเงิินเฟ้้อ
เฉลี่่�ยไม่่เกิินร้้อยละ 3 ต่่อปีี ขณะที่่�ฐานะการคลัังของรััฐบาลก็็ขาดดุุล
ต่่ำกว่่าร้้อยละ 2 ของรายได้้ประชาชาติิโดยเฉลี่่�ยในช่่วงแผนพััฒนาฯ
ทั้้�งสองฉบัับ
ความพยายามในการต่่อต้้านลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์ของสหรััฐฯ โดยการ
ใช้้ประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ผ่่านการ
สนัับสนุุนเงิินทุุนพััฒนาประเทศทั้้�งมิิติิเศรษฐกิิจ การทหาร และการเมืือง
ในแต่่ละยุุค นำไปสู่่�การเข้้ามามีีบทบาทผ่่านธนาคารโลกในการกำหนด
แผนการพััฒนาประเทศไทย ทั้้�งหมดนี้้�ทำให้้ความเจริิญของเมืืองผลิิดอก
ออกผลบานสะพรั่่�ง

แผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 2 (1967-1971)
ยึึดแนวทาง
ตามแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 1
แต่่ขยายขอบเขตของแผน
ให้้ครอบคลุุมการพััฒนาของรััฐ

ถััดมาในแผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 2 ที่่�ใช้้ระหว่่างปีี 19671971 ในรััฐบาลจอมพล ถนอม กิิตติิขจร ยัังคงเน้้นไปที่่�การพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศที่่�วางไว้้ตั้้�งแต่่แผนพััฒนาฯ ฉบัับแรก
แต่่กระจายความเจริิญออกไปสู่่�ชนบทมากขึ้้�น เช่่น การสร้้างทางหลวง
ที่่�เชื่่�อมแต่่ละภููมิิภาค หรืือเชื่่�อมอำเภอที่่�ห่่างไกลเข้้าถึึงกััน พััฒนา
ระบบคลองให้้สามารถส่่งน้้ำถึึงไร่่นาประชาชน สร้้างระบบสายส่่งไฟ
เพื่่อ� ให้้ชาวบ้้านในพื้้�นที่่�ห่า่ งไกลระดัับอำเภอ ตำบล และหมู่่�บ้้านสามารถ
เข้้าถึึงไฟฟ้้าได้้

กระจายความเจริิญ
ให้้เกิิดการพััฒนาทั่่�วประเทศ
ทั้้�งในพื้้�นที่่�ทุุรกัันดาร
และพื้้�นที่่�ห่่างไกลตามภููมิิภาค

เพิ่่�มโครงการพิิเศษ
นอกเหนืือจากการทำำ�หน้้าที่่�ปกติิ
ของกระทรวง ทบวง กรม
เช่่น โครงการพััฒนาภาค
โครงการเร่่งรััดพััฒนาชนบท
และโครงการช่่วยเหลืือชาวนา ฯลฯ

ผลลััพธ์์: เกิิดโครงการเศรษฐกิิจระดัับขั้้�นรากฐานประเทศ เช่่น โครงการทางหลวงสายประธาน โครงการทางหลวงจัังหวััด โครงการชลประทาน
โครงการพลัังงานไฟฟ้้า โครงการสาขาเกษตร โครงการสาธารณููปการ และโครงการขยายการศึึกษาทุุกระดัับ โดยถืือเป็็นช่่วงเวลาที่่�ไทยเริ่่�มมีีโครงสร้้างขั้้�นพื้้�นฐาน
ของประเทศที่่�มั่่�นคง และปููพื้้�นฐานไปสู่่�การพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศอย่่างเป็็นรููปธรรม

ดร.ผาสุุก ได้้กล่่าวเพิ่่�มเติิมถึึงผลกระทบในเชิิงบวกที่่�เกิิดขึ้้�นนอกเหนืือ
จากมิิติิทางด้้านเศรษฐกิิจจากแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 1 และ 2 ว่่าความ
ช่่วยเหลืือสหรััฐฯ ยัังมีีส่่วนสำคััญอย่่างมากในการปราบโรคมาลาเรีีย
ฝีีดาษ และโรคไข้้ป่่า และทำให้้อััตราการตายของประชากรลดลง
ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น ประชากรที่่�ขยายตััวอย่่างรวดเร็็วยัังทำให้้ความเป็็น
เมืืองในกรุุงเทพฯ ค่่อนข้้างมีีความเป็็นพลวััต กลายเป็็นแหล่่งจ้้างงาน
ที่่� ห ลากหลายและดึึงดููดคนชนบทให้้ เ ข้้ า มาหางานทำในกรุุ ง เทพฯ
และบริิเวณโดยรอบ โดยการที่่�กรุุงเทพฯ มีีสาธารณููปโภคที่่�ดีีที่่�สุุดใน
ขณะนั้้�นจึึงสามารถดึึงดููดการลงทุุนด้้านกิิจการ ด้้านอุุตสาหกรรม
และการบริิการได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

“เศรษฐกิิจไทยนั้้�นได้้โตเร็็วในช่่วงปีี 1950-1980 เพราะมีีการลงทุุนจาก
การช่่วยเหลืือของภายนอก และการชี้้น� ำของสหรััฐฯ รวมถึึงธนาคารโลก
ในภาวะสงครามเย็็น และได้้อานิิสงส์์จากเศรษฐกิิจโลกในช่่วงขาขึ้้�น
รวมถึึงปรากฏการณ์์ Snowball Effect จากการลงทุุนธุุรกิิจเอกชน
ภายใน และการหยิิบยืืมเทคโนโลยีีของต่่างประเทศ
“สำหรัับบทบาทของการเมืืองและทหารนั้้�น ดิิฉัันมองว่่าไม่่ค่่อยสำคััญ
มาก เป็็นเพีียงบทบาทรอง เพราะไม่่ว่่าจะเป็็นทหารกลุ่่�มไหนในไทยก็็
ไม่่มีีใครที่่�เข้้าใจเศรษฐกิิจอย่่างถ่่องแท้้ และสามารถที่่�จะเข้้ามาบริิหาร
จััดการระบบเศรษฐกิิจของประเทศไทยได้้ แล้้วเราก็็โชคดีี ตอนนั้้�น
ในสภาวะสงครามเย็็น ทหารไม่่ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมทางนโยบายของ
เศรษฐกิิจเลย ดัังเช่่นที่่� ดร.เสนาะ ได้้พููดไว้้ว่่า ทหารไม่่ได้้เข้้ามายุ่่�ง
ในส่่วนของเราเลย พวกเทคโนแครตมีีบทบาทอย่่างเต็็มที่่� ทั้้�งยัังได้้รัับ
คำแนะนำ มีีเงิินทุุน และผลกระทบจากสภาพโลกาภิิวััตน์์ในขณะนั้้�น”
“เมื่่�อดีีมานด์์ในตลาดโลกค่่อนข้้างสููง เศรษฐกิิจไทยจึึงบููมได้้ไม่่ยาก
รายได้้ต่่อหััวประชากรก็็เพิ่่�มขึ้้�นจนเป็็นที่่�น่่าพอใจ การเติิบโต GDP
ประเทศมีี อัั ต ราที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งรวดเร็็ ว กว่่ า การเพิ่่� ม ขึ้้� น ของจำนวน
ประชากรเป็็น 2-3 เท่่าตััว ปััญหาความยากจนก็็ลดลงไปมากด้้วย
เนื่่�องจากเหล่่าเกษตรกรสามารถบุุกเบิิกที่่�ดิินใหม่่ บ้้างก็็เข้้าจัับจองที่่�
สััมปทานป่่าไม้้ที่่�หมดอายุุไปแล้้วเพื่่�อช่่วยขัับไล่่คอมมิิวนิิสต์์ในไทย
ออกไป กำไรของภาคการเกษตรจึึงหลั่่�งไหลเข้้ากรุุงเทพฯ ผ่่านทาง
ระบบธนาคารของเจ้้าสััวไม่่กี่่�ราย บวกกัับต่่างชาติิบ้้าง แต่่ถืือว่่าเป็็น
ส่่วนน้้อย เพราะธนาคารต่่างชาติิถููกจำกััดโดยพระราชบััญญััติิธนาคาร
พาณิิชย์์ในขณะนั้้�นเป็็นเวลาหลายปีี”
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ในปีี 1960 ยัังมีีเหตุุการณ์์หนึ่่�งที่่�สำคััญคืือการจดทะเบีียนก่่อตั้้�งบริิษััท
THAIBEC Investment Securities Ltd. เพื่่�อประกอบธุุรกิิจกองทุุนรวม
(Mutual Fund) ก่่อนที่่�ในปีี 1962 กลุ่่�มนัักธุุรกิิจเงิินทุุนกลุ่่�มหนึ่่�งซึ่่�ง
นำโดยชาวต่่างชาติิจะได้้จััดตั้้�งบริิษััท Bangkok Stock Exchange
หรืือตลาดหุ้้�นกรุุงเทพ เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ในรููปแบบ
นิิติิบุุคคลโดยไม่่มีีกฎหมายขึ้้�นมารองรัับ แต่่ผ่่านไปไม่่นานก็็ไม่่มีีคน
ให้้ความสนใจเข้้าซื้้�อขายเท่่าที่่�ควร
สุุนทร อรุุณานนท์์ชััย รองประธานบริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ทิิสโก้้ในช่่วง
เวลานั้้�น ย้้อนความโดยบรรยายให้้เห็็นภาพของตลาดหุ้้�นกรุุงเทพใน
วัันวานไว้้ว่่า

งานเลี้้�ยงอาหารค่ำำ��ประจำำ�ปีีของสมาคมธนาคารไทย เมื่่�อวัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ 1961 / ภาพจาก หนัังสืือ
อนุุสรณ์์ เกษม ล่ำำ��ซำำ�, ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด พิิมพ์์แจกเป็็นที่่�ระลึึกในการบำำ�เพ็็ญทัักษิิณานุุสรณ์์
นายเกษม ล่ำำ��ซำำ� ท.ม., ต.จ.ว., ต.ช. และเด็็กหญิิงวััชรีีวรรณ ล่ำำ��ซำำ� ณ สรีีรนิิธาน ตึึกเกษมปััญญาคาร
วััดมกุุฏกษััตริิยาราม วัันเสาร์์ที่่� 11 พฤษภาคม 2017

เริ่่�มต้้นระบบการเงิินยุุคใหม่่
ด้้วยกฎเกณฑ์์ที่่�เป็็นสากล
ในปีี 1955 ธนาคารพาณิิชย์์ของประเทศไทยในเวลานั้้�นได้้รัับการ
นิิยามว่่าเป็็นยุุคการธนาคารสมััยใหม่่ เนื่่�องจากในช่่วงเวลานี้้�ระบบ
การเงิินและระบบเศรษฐกิิจประเทศไทยเริ่่�มเข้้าสู่่�การมีีระเบีียบและ
กฎเกณฑ์์ตามหลัักสากล เช่่น การประกาศใช้้พระราชบััญญััติิควบคุุม
แลกเปลี่่� ย นการเงิิน และการยกเลิิกระบบอัั ต ราแลกเปลี่่� ย นหลาย
อััตรา แล้้วหัันมาใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยนเสมอกััน
สมาคมธนาคารไทยยัังได้้ถืือกำเนิิดขึ้้�นในช่่วงเวลาไล่่เลี่่�ยกัันเมื่่�อเดืือน
กัั นยายน 1958 โดยมีีหน้้าที่่�หลัักในการประสานนโยบายระหว่่ าง
ภาครััฐ ธนาคารพาณิิชย์์ของไทย และธนาคารต่่างชาติิที่่�เปิิดดำเนิินงาน
ในประเทศไทย ส่่งเสริิมกิิจการธนาคารไทย สนัับสนุุนและช่่วยเหลืือ
ธนาคารในกลุ่่�มสมาชิิกให้้สามารถแก้้ไขอุุปสรรคที่่�ต้้องเผชิิญ ตลอดจน
การวางระเบีียบปฏิิบััติิสำหรัับสมาชิิกเพื่่อ� ให้้การประกอบกิิจการธนาคาร
ดำเนิินไปได้้อย่่างราบรื่่�น เกิิดเสถีียรภาพและความมั่่�นคง14

“ในสมััยนั้้�นเริ่่�มเทรดที่่�คนละ 5,000 บาท ค้้าขายวัันละครึ่่�งชั่่�วโมง ผมมา
ร่่วมเทรดกัับเขาในปีี 1969 มีีบริิษััทอย่่างปููนซิิเมนต์์ไทย ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�
มีีมาตรฐานมากของคนไทยอยู่่�ในตลาดด้้วย แต่่บรรยากาศส่่วนใหญ่่ก็็
ค่่อนข้้างเฉา จำนวนโบรกเกอร์์ความจริิงนัับนิ้้ว� ได้้เลย การประชาสััมพัันธ์์
ก็็ไม่่มีีคนดููแล”
ข้้อมููลจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยระบุุว่า่ ถึึงแม้้การจััดตั้้�งการ
ซื้้อ� ขายหุ้้�นในตลาดหุ้้�นกรุุงเทพจะมีีพื้้น� ฐานที่่�ดีี แต่่ก็ไ็ ม่่ได้้รับั ความสนใจ
มากนััก และไม่่ประสบความสำเร็็จเท่่าที่่�ควร เนื่่อ� งจากขาดการสนัับสนุุน
จากภาครััฐ ส่่วนภาคประชาชนก็็ยังั ขาดความรู้ค้� วามเข้้าใจที่่�เพีียงพอใน
ตััวตลาดทุุน
ส่่งผลให้้มููลค่่าการซื้้�อขายในตลาดลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง จากปีี 1968 ที่่�มีี
มููลค่่าการซื้้�อขายรวม 160 ล้้านบาท ลดลงเป็็น 114 ล้้านบาทในปีี 1969
และลดลงจนอยู่่�ในระดัับต่่ำสุุดที่่� 26 ล้้านบาท ทำให้้ตลาดหุ้้�นกรุุงเทพ
จำต้้องปิิดกิิจการลงในที่่�สุุด15
ในปีี 1962 ยัังมีีความเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำคััญเกิิดขึ้้�นในแวดวงธนาคาร
พาณิิชย์์ เมื่่�อมีีการออก ‘พระราชบััญญััติิการธนาคารพาณิิชย์์’ ซึ่่�งกลาย
มาเป็็นการวางรากฐานสำคััญของระบบธนาคารในประเทศไทยให้้เป็็น
ไปตามมาตรฐานสากล ภายหลัังจากที่่� ธปท. มองว่่ามีีความจำเป็็นที่่�จะ
ต้้องปรัับปรุุงพระราชบััญญััติิการธนาคารพาณิิชย์์เสีียใหม่่ให้้มีีความ
รััดกุุมมากขึ้้�น แทนที่่�พระราชบััญญััติิการธนาคารพาณิิชย์์ ฉบัับปีี 1945
และเพื่่อ� ประโยชน์์ของการรัักษาผลประโยชน์์ผู้้�ฝากเงิินให้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น� ใช้้เป็็น
เครื่่�องมืือดำเนิินนโยบายการเงิินให้้มีีประสิิทธิิภาพ16
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ด้้านการควบคุุมของ ธปท. ต่่อธนาคารพาณิิชย์์ ประกอบไปด้้วย 3 ด้้าน
1. ควบคุุมการดำเนิินงานของธนาคารพาณิิชย์์ให้้อยู่่�ในขอบเขตของ
กฎหมาย เพื่่�อให้้ธนาคารพาณิิชย์์ดำเนิินงานเพื่่�อความปลอดภััยของ
ผู้้�ฝากเงิินและมีีฐานะการเงิินมั่่�นคง

160
ล้้านบาท

2. ส่่งเสริิมให้้มีีธนาคารเพีียงพอกัับความต้้องการ ด้้วยการกำหนด
เงื่่�อนไขในการประกอบกิิจการธนาคารและเปิิดสาขา

1968

3. ช่่ วยเหลืือและส่่ ง เสริิมธนาคารพาณิิชย์์ ใ นทุุ ก ทางที่่� ส มควรด้้ ว ย
การให้้คำแนะนำแนวทางปฏิิบััติิงาน

114
ล้้านบาท
1969

แม้้การจััดตั้้�งการซื้้�อขายหุ้้�น
ในตลาดหุ้้�นกรุุงเทพจะมีีพื้้�นฐานที่่�ดีี
แต่่ก็็ไม่่ได้้รัับความสนใจมากนััก
และไม่่ประสบความสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควร
เนื่่�องจากขาดการสนัับสนุุนจากภาครััฐ
ส่่วนภาคประชาชนก็็ยัังขาด
ความรู้้�ความเข้้าใจ
ที่่�เพีียงพอในตััวตลาดทุุน

ทั้้�ง นี้้� นวพร เรืืองสกุุ ล บัั นทึึกไว้้ ว่่า เมื่่� อมีี ก ารออกพระราชบัั ญญัั ติิ
การธนาคารพาณิิชย์์ ฉบัับปีี 1962 ส่่งผลให้้การตั้้�งธนาคารพาณิิชย์์
ขึ้้�นมาใหม่่ทำได้้ยากขึ้้�น ขณะที่่�การเปิิดสาขาใหม่่ก็็จำเป็็นจะต้้องขอ
อนุุ ญ าตต่่ อ ทางการเป็็ น กรณีี ไม่่ ส ามารถเปิิ ด ได้้ โ ดยการตัั ด สิินใจ
จากฝ่่ายธนาคารพาณิิชย์์ฝั่่�งเดีียว อย่่างไรก็็ดีี ผลลััพธ์์คืือการช่่วยให้้
การดำเนิินงานของธนาคารในประเทศเป็็นปึึกแผ่่น ไม่่มีีการแข่่งขััน
จากธนาคารต่่างชาติิและธนาคารในประเทศ17

46
ล้้านบาท
1970

28
ล้้านบาท
1971
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ในอีีกแง่่มุุมหนึ่่�ง ผลของพระราชบััญญััติิการธนาคารพาณิิชย์์ฉบัับ
ปีี 1962 ยัังทำให้้เกิิดการคุุมกำเนิิดใบอนุุญาตการจััดตั้้�งสาขาของ
ธนาคาร และการขยายสาขาของธนาคารในต่่างจัังหวััดก็็จะอนุุญาตให้้
ทำได้้เฉพาะธนาคารในประเทศเท่่านั้้�น ทำให้้ธนาคารต่่างชาติิจััดตั้้�ง
สาขาให้้บริิการได้้เฉพาะในเขตกรุุงเทพฯ มีีแค่่บางรายที่่�ได้้รัับอนุุญาต
จุุดนี้้�เองเป็็นส่่วนสำคััญที่่�ทำให้้ธนาคารพาณิิชย์์ไทยเติิบโตได้้โดยที่่�
ไม่่ต้้องกัังวลว่่าจะถููกรุุกรานจากคู่่�แข่่งต่่างชาติิ
ประจวบกัับการที่่�รัฐั บาลที่่�ปกครองประเทศในช่่วงนี้้�เป็็นรััฐบาลเผด็็จการ
ทหาร จึึงทำให้้การออกใบอนุุญาตสำหรัับการจััดตั้้�งธนาคารถููกจำกััด
เฉพาะบางกลุ่่�ม ธุุรกิิจธนาคารจึึงกลายเป็็นธุุรกิิจผููกขาดในระดัับหนึ่่�ง
ต่่อมามีีการก่่อตั้้�งธุุรกิิจเงิินทุุนเพื่่�อซื้้�อขายผ่่อนส่่ง นั่่�นคืือ Bangkok
Investment Co. และ Commercial Credit Corporation ขึ้้�นในปีี 1964
และ 1965 ตามลำดัับ แต่่ธุุรกิิจเงิินทุุนและหลัักทรััพย์์ในประเทศไทย
ในช่่วงแรกดููจะยัังไม่่คึึกคัักหรืือก้้าวหน้้าอย่่างจริิงจััง และยัังไม่่บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ของการก้้าวขึ้้�นมาเป็็นคู่่�แข่่งธนาคารพาณิิชย์์ ที่่�ตอนนั้้�น
มีีความเป็็นตลาดผู้้�ขายน้้อยราย (Oligopoly)
สถานการณ์์เปลี่่�ยนไปเมื่่อ� ธนาคารพาณิิชย์์ขนาดใหญ่่เข้้าร่่วมทุุนก่่อตั้้�ง
ธุุรกิิจประเภทนี้้�ด้้วยวิิธีีการร่่วมทุุนกัับสถาบัันการเงิินต่่างประเทศ ซึ่่�ง
มีีประสบการณ์์ในการดำเนิินธุุรกิิจเงิินทุุนและหลัักทรััพย์์มาก่่อน เช่่น
ธนาคารกสิิกรไทยร่่วมกัับ Bankers International Corporation of
New York และ Bancom Corporation of Philippines ตั้้�งบริิษััท
เงิินทุุนและหลัักทรััพย์์ขึ้้�นในชื่่�อ TISCO เมื่่�อปีี 1969 ก่่อนที่่�ในปีี 1970
ธนาคารกรุุงเทพจะร่่วมกัับ First National City Bank of New York
ตั้้�งบริิษััทเงิินทุุนและหลัักทรััพย์์ในชื่่�อ กรุุงเทพธนาทร (BFIT) (ปััจจุุบััน
คืือบริิษััทเงิินทุุนศรีีสวััสดิ์์� จำกััด (มหาชน))
เมื่่�อมีีธนาคารพาณิิชย์์ไทยเริ่่�มเข้้ามาสนัับสนุุนก็็ทำให้้ธุุรกิิจเงิินทุุนและ
หลัักทรััพย์์ในประเทศไทยเริ่่�มไปต่่อได้้ ซึ่่�งด้้วยความที่่�กฎระเบีียบอ่่อน
นี่่�เอง จึึงทำให้้ ‘ธนาคารเงา’ หรืือ Shadow Banking เติิบโตขึ้้�นอย่่าง
รวดเร็็ว เพราะแค่่ขอจดทะเบีียนบริิษััทจำกััดก็็ทำได้้แล้้ว
ต่่อมาในปีี 1969 หมุุดที่่�สำคััญของการพััฒนาตลาดทุุนในประเทศไทย
ก็็เริ่่�มต้้นขึ้้�นอย่่างเป็็นทางการ เมื่่�อ ธปท. รัับคำแนะนำของธนาคาร
ระหว่่างประเทศเพื่่�อการบููรณะและพััฒนา หรืือธนาคารโลก ได้้เชิิญ

1945 - 1970
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ศ.ดร.ซิิดนีีย์์ เอ็็ม. ร็็อบบิินส์์ ศาสตราจารย์์วิิชาการเงิินของมหาวิิทยาลััย
โคลััมเบีีย นิิวยอร์์ก สหรััฐฯ ซึ่่�งเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ที่่�
มีีประสบการณ์์ด้้านการพััฒนาตลาดทุุนในประเทศกำลัังพััฒนา ให้้มา
ช่่วยศึึกษาและจััดทำข้้อเสนอแนะเพื่่�อพััฒนาตลาดทุุนในประเทศไทย
พร้้อมกัันนี้้� ธปท. ยัังได้้จััดตั้้�งคณะทำงานโครงการพััฒนาตลาดเงิินทุุน
เพื่่�อศึึกษาและรวบรวมข้้อเสนอแนะต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนา
ตลาดทุุนด้้วย ก่่อนที่่�ในเดืือนเมษายน 1970 ร็็อบบิินส์์จะเดิินทางมา
นำเสนอผลการศึึกษา ‘ตลาดทุุนในประเทศไทย: A Capital Market in
Thailand’ ต่่อ ธปท. ซึ่่�งถืือเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นสำคััญในการพััฒนาตลาดทุุน
ในประเทศไทย
ช่่วงเวลาไล่่เลี่่�ยกัันในปีี 1971 บริิษััท เกีียรติินาคิิน จำกััด ได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�น
ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มต้้น 10 ล้้านบาท โดย เกีียรติิ วััธนเวคิิน ตามมา
ด้้วยในปีี 1972 บริิษััท ภััทรธนกิิจ จำกััด ได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�นด้้วยทุุนจดทะเบีียน
1 ล้้านบาท เพื่่�อดำเนิินธุุรกิิจรัับฝากเงิินและให้้สิินเชื่่�อระยะสั้้�นเป็็นหลััก
โดยหลายทศวรรษต่่อมา ทั้้�งสององค์์กรควบรวมกิิจการและกลายเป็็น
กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิินเกีียรติินาคิินภััทร ครอบคลุุมธนาคารเกีียรติินาคิินภััทร
และบริิษััทหลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิินภััทร ในปััจจุุบััน
อีีกหนึ่่�งวิิวััฒนาการของระบบธนาคารพาณิิชย์์ที่่�น่่าสนใจในเวลานี้้�
คืือการเกิิดขึ้้�นของเหล่่าเจ้้าสััวนายธนาคาร หรืือเหล่่านัักธุุรกิิจไทย
เชื้้�อสายจีีน ที่่�ได้้จััดตั้้�งธนาคารพาณิิชย์์หลายแห่่งขึ้้�นมา
ย้้อนกลัับไปในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง ธนาคารสาขาต่่างประเทศ
ของยุุโรปและสหรััฐฯ หลายแห่่งที่่�เข้้ามาดำเนิินธุุรกิิจในประเทศไทย
จำต้้องปิิดกิิจการลงชั่่ว� คราว ด้้วยเหตุุผลของการที่่�ประเทศไทยเป็็นชาติิ
ฝ่่ายตรงข้้ามกลุ่่�มสััมพัันธมิิตร และการค้้าต่่างประเทศที่่�เปลี่่�ยนจาก
การค้้าขายกัับชาติิในยุุโรปมาเน้้นการค้้าขายกัับชาติิในกลุ่่�มเอเชีียแทน
โดยเฉพาะญี่่�ปุ่่�น
ช่่วงเวลาดัังกล่่าว สิินค้้าเกษตรมีีความต้้องการสููง ผลผลิิตมีีราคาสููง
ตระกููลคนไทยเชื้้�อสายจีีนที่่�ทำธุุรกิิจค้้าขายผลิิตผลทางการเกษตร
จึึงเห็็นช่่องทางการทำธุุรกิิจใหม่่ ประกอบกัับกลุ่่�มธนาคารยุุโรปเดิิม
เริ่่ม� หายไป ตระกููลธุุรกิิจไทยเชื้้อ� สายจีีนในเวลานั้้�นทั้้�ง โสภณพนิิช ล่่ำซำ
เตชะไพบููลย์์ และรััตนรัักษ์์ จึึงลงทุุนตั้้�งกิิจการธนาคารขึ้้�นหลายแห่่ง
ในช่่วงเวลาไล่่เลี่่�ยกััน

ชิิน โสภณพณิิช ผู้้�ก่่อตั้้�งธนาคารกรุุงเทพ ในพิิธีีเปิิดธนาคารกรุุงเทพ สำำ�นัักงานใหญ่่พลัับพลาไชย / ภาพจาก ศิิลปวััฒนธรรม ฉบัับสิิงหาคม 2008

ชิิน โสภณพนิิช เดิิมทีีเป็็นพ่่อค้้ารายเล็็กที่่�เดิินทางไปมาระหว่่างจีีนและ
ประเทศไทยระหว่่างปีี 1944-1945 และเป็็นสมาชิิกของกลุ่่�มลงทุุน
ในกิิจการหลายๆ อย่่าง ทั้้�งการค้้าทอง สุุรา โรงภาพยนตร์์ ไม้้ขีีดไฟ
รวมถึึงธนาคาร ซึ่่�งช่่วยก่่อตั้้�งระบบขายเงิินตราต่่างประเทศ ธุุรกิิจ
ส่่งเงิินข้้ามแดนแทนธนาคารต่่างชาติิที่่�หยุุดกิิจการไป และเกิิดเป็็น
‘ธนาคารกรุุงเทพ’ ขึ้้�นมาเมื่่�อปีี 1944
กรณีีเดีียวกัันยัังมีีตระกููลหวั่่�งหลีี ที่่�ได้้เริ่่�มต้้นธุุรกิิจธนาคารมาอย่่าง
ยาวนานก่่อนใครในชื่่�อเดีียวกัันกัับตระกููล ‘ธนาคารหวั่่�งหลีีจั่่�น’ เมื่่�อ
ปีี 1933 และเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็นธนาคารนครธนเมื่่�อปีี 1985 ปััจจุุบัันคืือ
ธนาคารสแตนดาร์์ด-ชาร์์เตอร์์ด (ไทย) จำกััด (มหาชน) และตั้้�งธนาคาร
กรุุงเทพฯพาณิิชย์์การขึ้้�นอีีกแห่่งตามหลัังในปีี 1944
ตามมาด้้วยตระกููลล่่ำซำ ที่่�ตั้้�งธนาคารกสิิกรไทยขึ้้�นมาในปีี 1945 และ
ตระกููลเตชะไพบููลย์์ ที่่�ตั้้�งธนาคารศรีีนครขึ้้�นมาในปีี 1950 โดยหลััง
ควบรวมกิิจการกัับธนาคารนครหลวงไทยในปีี 2002 และธนาคาร
ทหารไทยในปีี 2021 ปััจจุุบัันคืือธนาคารทหารไทยธนชาต

ความต้้องการแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศที่่�สููง ประกอบกัับการที่่�
ธนาคารต่่างชาติิหลายแห่่งปิิดตััวลง เป็็นสาเหตุุที่่ท� ำให้้เหล่่าตระกููลไทย
เชื้้�อสายจีีนจััดตั้้�งธนาคารขึ้้�นมาเป็็นจำนวนมาก และอีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�
ทำให้้ธุรุ กิิจธนาคารเป็็นที่่�น่า่ ดึึงดููดมากในเวลานั้้�นคืือ ‘ระบบแลกเปลี่่�ยน
เงิินตราต่่างประเทศหลายอััตรา’ โดยรััฐบาลจะบัังคัับให้้ผู้้�ส่่งออกสิินค้้า
สำคััญๆ ขายเงิินต่่างประเทศกัับ ธปท. โดย ธปท. จะรัับซื้้�อเงิินตรา
ต่่างประเทศในราคาถููก การซื้้�อถููกขายแพงนี้้�จึึงทำให้้ธุุรกิิจธนาคาร
สามารถทำกำไรได้้งดงามจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
แม้้สงครามจะทำให้้ธุุรกิิจธนาคารยุุโรปหายไป แต่่เมื่่�อพ่่อค้้าคนไทย
เชื้้�อสายจีีนมองเห็็นถึึงโอกาสและช่่องว่่างในตลาด จึึงได้้จััดตั้้�งกิิจการ
ธนาคารพาณิิชย์์ขึ้้�นมา โดยได้้ประโยชน์์ทั้้�งการค้้าขายสิินค้้าโภคภััณฑ์์
กัับชาติิในเอเชีีย และกำไรจากการทำอััตราแลกเปลี่่�ยนหลายอััตรา
โดยที่่�ในระหว่่างปีี 1941-1952 มีีธนาคารพาณิิชย์์ไทยตั้้�งขึ้้น� มาถึึง 9 แห่่ง
ในจำนวนนี้้� 5 แห่่งเกิิดโดยกลุ่่�มทุุนไทยเชื้้�อสายจีีน
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ความรุ่่�งเรืืองของ
ตระกููลเจ้้าสััวจำำ�นวนหนึ่่�ง
เกิิดขึ้้�นมาได้้ก็็เพราะได้้รัับ
การอุุปถััมภ์์จาก ‘พระราชวงศ์์’
โดยที่่�กลุ่่�มเจ้้าสััวจีีนกลุ่่�มนี้้�เริ่่�มต้้น
จากการเป็็นพ่่อค้้า แล้้วได้้รัับ
โอกาสเข้้ามาช่่วยกษััตริิย์์
หรืือขุุนนางทำำ�มาค้้าขาย
ก่่อนจะได้้รัับตำำ�แหน่่งสำำ�คััญๆ
ในราชการ
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กำำ�เนิิด ‘เจ้้าสััวรุ่่�นใหม่่’
‘ตระกููลเจ้้าสััว’ หรืือตระกููลนัักธุุรกิิจไทยเชื้้�อสายจีีน ได้้กลายมาเป็็น
เจ้้าของอาณาจัักรธุุรกิิจใหญ่่โตในประเทศไทย ขณะที่่�หลายรายยััง
ขยายธุุรกิิจไปยัังต่่างประเทศในวัันนี้้�ได้้สำเร็็จ ไม่่ว่่าจะเป็็นตระกููล
สิิริิวััฒนภัักดีี ตระกููลเจีียรวนนท์์ ตระกููลจิิราธิิวััฒน์์ ตระกููลโสภณพนิิช
หรืือตระกููลล่่ำซำ
คนจีีนส่่วนใหญ่่ที่่อ� พยพเข้้ามาในประเทศไทยเดิินทางมาจาก 3 จัังหวััด
ในตะวัันออกเฉีียงใต้้ของจีีนคืือ กว่่างตง (Guangdong) หรืือกวางตุ้้�ง
ซึ่่ง� เป็็นกลุ่่�มที่่�เดิินทางเข้้ามาประเทศไทยเยอะที่่�สุดุ ฝููเจี้้�ยน (Fujian) หรืือ
ฮกเกี้้�ยน และไหหนาน (Hainan) หรืือไหหลำ
โดยช่่วงเวลาในสมััยอยุุธยา ก่่อนที่่�ชาวตะวัันตกจะเดิินทางเข้้ามาค้้าขาย
กัับสยาม คนจีีนส่่วนใหญ่่เข้้ามาชั่่�วคราวเพื่่�อทำ ‘การค้้า’ เป็็นหลััก
แล้้วจึึงหอบหิ้้�วเงิินส่่งกลัับบ้้าน เดิินทางกลัับประเทศไป ไม่่ได้้มีีเป้้า
ประสงค์์ที่่�จะมาตั้้�งถิ่่�นฐานเป็็นการถาวร
ช่่วงต่่อมาในสมััยล่่าอาณานิิคม เป็็นช่่วงที่่�คนจีีนเดิินทางเข้้ามาเป็็น
จำนวนมาก เพราะว่่าเป็็นช่่วงที่่�การค้้าในประเทศไทยและในภููมิิภาคนี้้�
เจริิญรุ่่�งเรืืองคึึกคััก ถึึงขนาดที่่�ชาวต่่างชาติิที่่�เดิินทางเข้้ามายัังกรุุงเทพฯ
ในช่่วงปีี 1817 นิิยามไว้้ว่่า ‘ชาวจีีนเป็็นคนส่่วนใหญ่่ของกรุุงเทพฯ’
ขณะที่่�แม่่น้้ำเจ้้าพระยาก็็เต็็มไปด้้วยเรืือสำเภาจีีน โดยที่่�ในช่่วงปีี 1847
มีีชาวจีีนที่่�ตััดสิินใจตั้้�งถิ่่�นฐานในไทยราว 3 แสนราย ส่่วนที่่�เหลืือมัักจะ
ใช้้วิิธีีเข้้ามาหาเลี้้�ยงชีีพ 2-3 ปีีแล้้วเดิินทางกลัับถิ่่�นกำเนิิด และมีีคนจีีน
จำนวนไม่่น้้อยที่่�สามารถกุุมอำนาจทางเศรษฐกิิจของไทยไว้้เรีียบร้้อย
สอดคล้้องกัับการที่่�รััชกาลที่่� 6 ทรงเปรีียบชาวจีีนว่่าเป็็นดั่่�ง ‘ยิิวแห่่ง
บููรพาทิิศ’ ชี้้�ให้้เห็็นว่่าเศรษฐกิิจไทยในเวลานั้้�นอยู่่�ภายใต้้อิิทธิิพลของ
ชาวจีีนมากเพีียงใด

โชติิ ล่ำำ��ซำำ� ผู้้�ก่่อตั้้�งและกรรมการผู้้�จััดการคนแรกของธนาคารกสิิกรไทย และน้้องชาย เกษม ล่ำำ��ซำำ� /
ภาพจาก หนัังสืืออนุุสรณ์์ เกษม ล่ำำ��ซำำ�, ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด พิิมพ์์แจกเป็็นที่่�ระลึึกในการบำำ�เพ็็ญ
ทัักษิิณานุุสรณ์์ นายเกษม ล่ำำ��ซำำ� ท.ม., ต.จ.ว., ต.ช. และเด็็กหญิิงวััชรีีวรรณ ล่ำำ��ซำำ� ณ สรีีรนิิธาน
ตึึกเกษมปััญญาคาร วััดมกุุฏกษััตริิยาราม วัันเสาร์์ที่่� 11 พฤษภาคม 2017

หนัังสืือประวััติิศาสตร์์ไทยร่่วมสมััยได้้บัันทึึกไว้้ว่่า ความรุ่่�งเรืืองของ
ตระกููลเจ้้าสััวจำนวนหนึ่่�งเกิิดขึ้้�นมาได้้ก็็เพราะได้้รัับการอุุปถััมภ์์จาก
‘พระราชวงศ์์’ โดยที่่�กลุ่่�มเจ้้าสััวจีีนกลุ่่�มนี้้�เริ่่�มต้้นจากการเป็็นพ่่อค้้า แล้้ว
ได้้รัับโอกาสเข้้ามาช่่วยกษััตริิย์์หรืือขุุนนางทำมาค้้าขาย ก่่อนจะได้้รัับ
ตำแหน่่งสำคััญๆ ในราชการ เช่่น เสนาบดีี หรืือโชฎึึก ผู้้�เป็็นหััวหน้้า
ชุุมชนจีีนในเมืืองหลวง
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หนัังสืือรััฐไทยกัับการปฏิิรููปเศรษฐกิิจ ยัังได้้อธิิบายถึึงผลกระทบจาก
นโยบายชาติินิิยมของรััฐบาล จอมพล ป. ที่่�กีีดกัันชาวจีีนซึ่่�งดำเนิิน
ธุุรกิิจค้้าขายในไทยอย่่างแพร่่หลายว่่า ได้้ก่่อให้้เกิิดความสััมพัันธ์์ใน
ระบบอุุปถััมภ์์ (Patron-Client Relationship) ที่่�ชนชั้้�นนำทางธุุรกิิจจีีน
จะต้้องยอมแบ่่งส่่วนเกิิน ช่่วยเหลืือชนชั้้�นนำทางอำนาจในการสร้้าง
ส่่วนเกิินทางเศรษฐกิิจขึ้้�นมาใหม่่ ทั้้�งเพื่่อ� ซื้้อ� ความคุ้้�มครองทางการเมืือง
จากการคุุกคามของรััฐ และการถููกยััดเยีียดข้้อหาการเป็็นคอมมิิวนิิสต์์
โดยที่่�ชนชั้้�นนำทางการเมืืองจะดำรงสถานะเป็็นผู้้�อุุปถััมภ์์หรืือ ‘ผู้้�ใหญ่่’
ในขณะที่่�ชนชั้้�นนำทางธุุรกิิจจะมีีสถานะเป็็น ‘ผู้้�น้้อย’ ที่่�ต้้องได้้รัับความ
คุ้้�มครองทางการเมืือง19
ความสััมพัันธ์์เช่่นนี้้�ส่่งผลให้้ เฟรด ริิกส์์ นัักวิิชาการชาวอเมริิกััน ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ที่่�นิิยามนัักธุุรกิิจไทยเชื้้�อสายจีีนชั้้�นนำในช่่วงปีี 1964 เอาไว้้ว่่าเป็็น
ผู้้�ประกอบการนอกคอก (Pariah Entrepreneurs) เนื่่�องจากมีีสถานะ
ทางสัังคมต่่ำจากการมีีเชื้้�อสายจีีน และต้้องซื้้�อความอุุปถััมภ์์ ความ
คุ้้�มครองจากชนชั้้�นนำทางการเมืือง เพื่่�อให้้การสะสมทุุนของพวกเขา
ดำเนิินต่่อไปได้้
พิิธีีเปิิดโรงเรีียนเผยอิิง (ป้้วยเอง) ที่่�ก่่อตั้้�งโดยสมาคมจีีนแต้้จิ๋๋�วในประเทศไทย เมื่่�อปีี 1920 / ภาพจาก สำำ�เพ็็ง: ประวััติิศาสตร์์ชุุมชนชาวจีีนในกรุุงเทพฯ

รวมถึึงการสร้้างเส้้นสายด้้วยการถวายลููกสาวให้้กัับกษััตริิย์์ หรืือให้้
แต่่งงานกัับตระกููลใหญ่่ๆ ไปจนถึึงตระกููลการค้้าที่่�เป็็นหุ้้�นส่่วนการค้้า
ในจีีน จนในที่่�สุุดคนจีีนกลุ่่�มที่่�เข้้ามาตั้้�งรกรากในช่่วงนี้้�ก็็สามารถกลืืน
ตััวเองไปกัับวััฒนธรรมความเป็็นไทยได้้อย่่างแนบเนีียน ทั้้�งจากการ
แต่่งงานกัับคนไทย และความคุ้้�นเคยกัับวััฒนธรรมไทยจากการอยู่่�
อาศััยมาเป็็นเวลานาน18
จุุดเปลี่่�ยนสำคััญในช่่วงหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สองสิ้้�นสุุดลงคืือการที่่�
ธุุรกิิจโลกตะวัันตกถููกสั่่�งปิิดกิิจการ ทำให้้นัักธุุรกิิจจำนวนไม่่น้้อยถููกจัับ
มาเป็็นเชลยศึึกสงคราม เพราะเป็็นชนชาติิของศััตรูู ขณะที่่�คนไทยนั้้�น
ไม่่ได้้มีีพื้้�นฐานหรืือเชี่่�ยวชาญการค้้ามาตั้้�งแต่่อดีีต กลุ่่�มทุุนจีีนจึึงได้้รัับ
ประโยชน์์ในเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�
ช่่วงเวลาเดีียวกัันนี้้�ยัังมีีเหตุุการณ์์ที่่�สำคััญเกิิดขึ้้�นอีีก 2 เหตุุการณ์์ คืือ
1. ปฏิิวััติิวััฒนธรรมจีีนสู่่� ‘คอมมิิวนิิสต์์’ ยุุคเหมาเจ๋๋อตง เกิิดขึ้้�น
ในช่่วงปีี 1949 ซึ่่�งเหตุุการณ์์ในครั้้�งนี้้�ได้้เปลี่่�ยนทััศนคติิคนจีีน จากเดิิม

ที่่�อยากแค่่เข้้ามาทำมาหากิินในประเทศไทยชั่่�วคราวแล้้วเดิินทางกลัับ
ภููมิิลำเนา เปลี่่�ยนใจอยากเข้้ามาตั้้�งรกรากในประเทศไทยถาวร แทนที่่�
จะกลัับไปมีีชีีวิิตในฐานะพลเมืืองชาติิคอมมิิวนิิสต์์ เหตุุเพราะสิินทรััพย์์
ในจีีนถููกรััฐบาลยึึดหมด
2. การดำเนิินนโยบายชาติินิิยมของ จอมพล ป. รััฐบาลไทยในยุุค
จอมพล ป. ยัังได้้นำ ‘นโยบายชาติินิิยมไม่่พึ่่�งต่่างชาติิ’ มาใช้้ โดยจำกััด
ให้้ชาวจีีนสามารถเดิินทางเข้้าประเทศไทยได้้ 200 คนต่่อปีี จากเดิิมที่่�
เคยเข้้ามาเป็็นหลัักหมื่่�นต่่อปีี เหตุุผลเพราะในตอนนั้้�นจีีนกลายเป็็น
คอมมิิวนิิสต์์ จึึงทำให้้ จอมพล ป. ใช้้ประเด็็นนี้้�เป็็นหนึ่่�งในการเลืือกข้้าง
โลกเสรีีประชาธิิปไตยเอนเอีียงตามสหรััฐฯ
นัักธุุรกิิจจีีนในไทยและคนจีีนจำนวนมากในช่่วงระหว่่างปีี 1952-1953
รวมถึึงสมาคมแต้้ จิ๋๋� ว โรงเรีี ย นจีี น มากกว่่ า 4 แห่่ ง ยัั ง ถููกตรวจค้้ น
โดยคำสั่่�งของพลตำรวจเอก เผ่่า ภายใต้้คำกล่่าวอ้้างที่่�ว่่า เพื่่�อทำลาย
แผนล้้มล้้างรััฐบาลไทยโดย ‘ฝ่่ายคอมมิิวนิิสต์์’

กรณีีที่่�ธนาคารพาณิิชย์์หลายแห่่งในช่่วงนั้้�นเชื้้�อเชิิญให้้เหล่่านายพล
ผู้้�มีีอำนาจทางการเมืือง เข้้ามานั่่�งเก้้าอี้้�บอร์์ดบริิหารในองค์์กร แม้้จะ
ไม่่ได้้มีีภููมิิหลัังหรืือประสบการณ์์ด้้านธุุรกิิจมาก่่อน สะท้้อนถึึงการที่่�
เหล่่าชนชั้้�นนำทางธุุรกิิจ กลุ่่�มเจ้้าสััวนายธนาคาร จะต้้องพึ่่�งพาการ
อุุปถััมภ์์จากผู้้�มีีอำนาจและบารมีี

นอกจากธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์ หนึ่่�งในกลุ่่�มนัักธุุรกิิจไทยเชื้้�อสายจีีนที่่�
โดดเด่่นเป็็นอย่่างมาก และยัังคงทรงอิิทธิิพลมาจนถึึงปััจจุุบััน นั่่�นคืือ
‘เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์’ หรืือ CP ที่่�โดดเด่่นขึ้้�นมาในช่่วงปีี 1960-1970
เพราะกล้้าขยายธุุรกิิจในช่่วงที่่�กลุ่่�มอื่่�นๆ ไม่่กล้้าขยาย จากธุุรกิิจรุ่่�นพ่่อ
ของ ธนิินท์์ เจีียรวนนท์์ โดย เอ็็กชอ แซ่่เจี๋๋�ย ที่่�เริ่่�มจากธุุรกิิจจำหน่่าย
เมล็็ดพัันธุ์์�และปุ๋๋�ย ‘เจีียไต๋๋’ เมื่่�อผลััดใบมาสู่่�ยุุคของธนิินท์์ ก็็เริ่่�มมีีการ
แตกไลน์์ธุุรกิิจมาทำฟาร์์มไก่่ ซึ่่�งได้้แนวทางการทำธุุรกิิจมาจากญี่่�ปุ่่�น
และขยายไปธุุรกิิจอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิมต่่อเนื่่�อง แต่่ไม่่เคยละทิ้้�งธุุรกิิจหลััก
(Core Business) ของตััวเองในการทำธุุรกิิจการเกษตร
ธนิินท์์ เจีียรวนนท์์ ประธานอาวุุโส เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ได้้เล่่าถึึง
จุุดเริ่่�มต้้นธุุรกิิจเกษตร จำหน่่ายเมล็็ดพัันธ์ุุ�เจีียไต๋๋ โดย เอ็็กชอ แซ่่เจี๋๋�ย
ผู้้�เป็็นพ่่อ ไว้้ว่่า
“คุุณพ่่อเป็็นคนทำธุุรกิิจด้้วยแนวคิิดว่่าต้้องให้้คู่่�ค้า้ ทุุกคนที่่�ซื้้อ� เมล็็ดพัันธุ์์�
ผัักของเราไปแล้้วมีีกำไร เริ่่�มจากเอาเมล็็ดพัันธุ์์�ที่่�ดีีที่่�สุุดจากจีีนมาขาย
ในประเทศไทย โดยมีีนโยบายรัักษาคุุณภาพ ทำธุุรกิิจด้้วยความซื่่อ� สััตย์์
คืือหากพบว่่าเมล็็ดพัันธ์ุุ�ที่่�ซื้้�อไปหมดอายุุก็็จะเปิิดให้้นำมาแลกคืืนฟรีี
คุุณพ่่อจะตีีตราลงไปในที่่�ซองเลยว่่าหมดอายุุวัันไหน เรื่่�องนี้้�ไม่่มีีใคร
สอนคุุณพ่่อ เขาเป็็นอััจฉริิยะ”

ธนาคารกรุุงเทพที่่�ตั้้�ง พลโท ประภาส จารุุเสถีียร เป็็นประธานกรรมการ
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยาตั้้�ง จอมพล ประภาส จารุุเสถีียร พลตรีี กฤษณ์์
สีีวะรา พลตำรวจตรีี ประเสริิฐ รุุจิิรวงศ์์ และพัันตรีี ประยุุทธ จารุุเสถีียร
ลููกชายของจอมพล ประภาส เป็็นกรรมการ
และธนาคารกสิิกรไทยตั้้�ง จอมพล ถนอม กิิตติิขจร เป็็นกรรมการ
นอกจากการแทรกซึึมเข้้าไปเป็็นบอร์์ดบริิหารธนาคารพาณิิชย์์หลายแห่่ง
ในระบบทุุนนิิยมแบบพวกพ้้องแล้้ว ช่่วงเวลานี้้�กองทััพไทยยัังได้้จััดตั้้�ง
‘ธนาคารทหารไทย’ ดำเนิินธุุรกิิจพาณิิชย์์ โดยมีีกองทััพบก กองทััพเรืือ
กองทััพอากาศ และองค์์การทหารผ่่านศึึกเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ด้้วย20
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บริิเวณหน้้าร้้านจััดแสดงสิินค้้าของห้้างเจีียไต้้จึึง เมล็็ดพัันธุ์์�ผัักตราเรืือบิิน /
ภาพจาก เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์

3

1

จััดตั้้�งธนาคารโลก
27 ธัันวาคม 1945

สิ้้�นสุุดสงครามโลก
ครั้้�งที่่�สอง
15 สิิงหาคม 1945

1945
2

1946

6

4

สงคราม
เวีียดนาม
เริ่่�มต้้น

9

8

จุุดเริ่่�มต้้นสงครามเย็็น
ระหว่่างสหรััฐฯ
และสหภาพโซเวีียต
1947

ปรีีดีี พนมยงค์์ ออกประกาศให้้
สงครามที่่�ไทยเคยประกาศไว้้ต่่อสหรััฐฯ
และสหราชอาณาจัักรเป็็นโมฆะ
16 สิิงหาคม 1945

1948
5

1949

1950

จอมพล ป. พิิบููลสงคราม
กลัับมาดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
นายกรััฐมนตรีีสมััยที่่� 2

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957
7

3

ภาพจาก World Bank

จอมพล สฤษดิ์์� ธนะรััชต์์
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีี
คนที่่� 11 ของไทย
9 กุุมภาพัันธ์์ 1959

1958

1959

1960

จอมพล สฤษดิ์์�
ยึึดอำำ�นาจจากรััฐบาล
จอมพล ป. พิิบููลสงคราม

10

8
2

10

5
1

12

1961

13

จอมพล สฤษดิ์์� เสีียชีีวิิต
จอมพล ถนอม
ขึ้้�นดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
นายกรััฐมนตรีี

การออก
‘พระราชบััญญััติิ
การธนาคารพาณิิชย์์’
1962

1963

1964

ประกาศใช้้ ‘แผนพััฒนา
เศรษฐกิิจแห่่งชาติิ’
ฉบัับแรกของ
11 บริิษััท Bangkok
ประเทศไทย
Stock Exchange
หรืือตลาดหุ้้�นกรุุงเทพ
ถููกจััดตั้้�งขึ้้�น

9

13

4

“ยุุ ค นั้้� น มีี ก ระป๋๋ อ ง คุุ ณ พ่่ อ ก็็ น ำกระป๋๋ อ งมาใส่่ เ มล็็ ด พัั น ธุ์์�เพื่่� อ รัั ก ษา
ความชื้้�นให้้เมล็็ดพัันธ์ุุ�อยู่่�ได้้นานขึ้้�น นอกจากนี้้�คุุณพ่่อยัังบอกด้้วยว่่า
อะไรที่่�ปลููกแล้้วไม่่ดีีก็็ให้้เอาไปแลกฟรีีเลย เพราะคุุณพ่่อบอกว่่าลููกค้้า
ขาดทุุน กิิจการลููกค้้าไม่่ขยาย กิิจการเราก็็ไม่่ขยาย แต่่ถ้้าลููกค้้าเติิบโต
เราก็็เติิบโตตามลููกค้้า แล้้วเขาก็็จะแนะนำเพื่่อ� นให้้กลัับมาใช้้เมล็็ดพัันธุ์์�
ของเรา ที่่�สำคััญคุณ
ุ พ่่อให้้ความสำคััญกับั คุุณภาพของเมล็็ดพัันธ์ุุ�ตั้้ง� แต่่
ต้้นน้้ำเลย คุุมตั้้�งแต่่การเก็็บเมล็็ดพัันธุ์์�ที่่�ซััวเถา ประเทศจีีน”

คนจีีนส่่วนใหญ่่ที่่�ย้้ายมาตั้้�งรกราก สร้้างถิ่่�นฐานในไทย ประสบความ
สำเร็็จอย่่างมหาศาลในการทำการค้้า

ขณะที่่�ตระกููลจิิราธิิวััฒน์์ ในฐานะผู้้�บุุกเบิิกกิิจการค้้าปลีีกตั้้�งแต่่ช่่วง
ปลายปีี 1937 ก็็รุ่่�งเรืืองขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องนัับตั้้�งแต่่ที่่�ได้้เปิิดห้้างเซ็็นทรััล
สีีลมขึ้้�นในปีี 1968 เพื่่�อตอบสนองความต้้องการประชาชนในสมััย
อเมริิกัันนิิยม

“ท่่านมัักจะบอกให้้อดทน ให้้ขยััน ยุุติิธรรม อย่่าเอาเปรีียบใคร มีีศีลี ธรรม
และที่่�สำคััญต้้องประหยััด มััธยััสถ์์ ถ้้าผมเล่่ารายละเอีียดเรื่่�องความ
ประหยััดของคุุณพ่่อ บางทีีก็็อายเหมืือนกัันนะ”

สุุทธิิธรรม จิิราธิิวััฒน์์ กรรมการบริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด (มหาชน)
ได้้เล่่าถึึงความมุุมานะของบิิดา ‘เตีียง แซ่่เจ็็ง’ หรืือเตีียง จิิราธิิวััฒน์์
ต้้นตระกููลจิิราธิิวััฒน์์ โดยบอกว่่าคุุณพ่่อของตนและนัักธุุรกิิจชาวจีีน
ในช่่วงเวลานั้้�นมีีความขยััน เต็็มไปด้้วยความมุุมานะและความตั้้�งใจที่่�
อยากจะเป็็นผู้้�ประกอบการ ซึ่่�งล้้วนแต่่เป็็นส่่วนผสมสำคััญที่่�ทำให้้กลุ่่�ม

สหรััฐฯ เริ่่�มส่่งทหาร
มาตั้้�งฐานทััพในไทย

“ต้้องยอมรัับว่่าคนจีีนรุ่่�นนั้้�นขยัันและบุุกเบิิกมาก มีีนิิสััยที่่�อยากจะเป็็น
เจ้้าของกิิจการ อย่่างคุุณพ่่อผม ถึึงจุุดหนึ่่�งก็็อยากจะเป็็นผู้้�ประกอบการ
ไม่่อยากเป็็นลููกจ้้างแล้้ว ท่่านมัักจะสอนให้้ลููกหลานขยััน และความขยััน
นี่่�เองที่่�เป็็นบทเรีียนหนึ่่�งที่่�ทำให้้ตระกููลจิิราธิิวััฒน์์อยู่่�รอดจนถึึงทุุกวัันนี้้�”

“ท่่านจะไม่่ทานข้้าวนอกบ้้านเลย ไม่่ว่่าจะมื้้�อเช้้า มื้้�อเที่่�ยง หรืือมื้้�อเย็็น
เพราะกลััวค่า่ อาหารแพง ที่่�บ้า้ นจะมีีเชฟประจำทำอาหารให้้ทานทุุกวััน
ทั้้�งที่่�ออฟฟิิศและที่่�บ้้าน แล้้วท่่านจะให้้พวกเรานั่่�งทานด้้วยกััน ผมจำได้้
ว่่าตอนเด็็กไม่่ค่อ่ ยได้้ทานอาหารเย็็นดีีๆ นอกบ้้านเท่่าไร อย่่างเก่่งก็็เวลา
ที่่�พี่่�ชายเขาไปทานโต๊๊ะแชร์์ก็็จะพาเราไปด้้วย นอกนั้้�นเวลาทานอาหาร
นอกบ้้านก็็จะเป็็นอาหารจำพวกก๋๋วยเตี๋๋�ยว หมููสะเต๊๊ะข้้างวััด เป็็นต้้น”

ตระกููลจีีนที่่�รวยขึ้้�นมาได้้ในช่่วงนี้้�
ส่่วนมากเป็็นชาวจีีนที่่�อพยพ
หนีีวิิกฤตการเมืืองจีีนมาแบบ
‘เสื่่�อผืืนหมอนใบ’
ระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง

หากมองย้้อนกลัับไปในอดีีตจะพบว่่าตระกููลจีีนที่่�ทรงอิิทธิิพลในปััจจุบัุ นั
ไม่่ได้้ร่่ำรวยมาก่่อนช่่วงสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สอง แต่่เริ่่ม� มีีฐานะในช่่วงหลััง
ทั้้�งยัังเป็็นกลุ่่�มใหม่่ที่่�ไม่่ใช่่ ‘จีีนเจ้้า’ หรืือจีีนขุุนนางในอดีีต
คริิส เบเกอร์์ และ ดร.ผาสุุก ได้้สรุุปเพิ่่�มเติิมว่่าตระกููลจีีนที่่�รวยขึ้้�นมา
ได้้ในช่่วงนี้้� ส่่วนมากเป็็นชาวจีีนที่่�อพยพหนีีวิิกฤตการเมืืองจีีนมาแบบ
‘เสื่่�อผืืนหมอนใบ’ ระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง
รวยได้้เพราะมุ่่�งมั่่�นสร้้างครอบครััวและธุุรกิิจเพื่่อ� วางรากฐานอนาคตของ
ตััวเองในไทย และรุ่่�งเรืืองเพราะทำงานหนััก ใช้้วิิธีีเก็็บออมเพื่่�อเอาไป
ลงทุุนในธุุรกิิจต่่อ ทั้้�งยัังให้้ความสำคััญกัับการศึึกษาของลููกหลาน
พััฒนาเครืือข่่ายครอบครััวแซ่่ และสานต่่อเส้้นสายทางการเมืือง21
สุุทธิิธรรมสรุุปเส้้นทางการก่่อร่่างสร้้างตััวของตระกููลจิิราธิิวััฒน์์จนกลาย
เป็็นหนึ่่�งในตระกููลชาวจีีนที่่�ร่่ำรวยที่่�สุุดในประเทศไทยว่่า
“สมััยก่่อนโอกาสในประเทศไทยมีีอยู่่�ค่่อนข้้างมาก คุุณพ่่อผมสอนว่่า
ถ้้าขยัันจะอยู่่�ได้้ แต่่ถ้้ายิ่่�งมีีวิิสััยทััศน์์ก็็จะยิ่่�งไปได้้ไกล”
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สิินค้้าส่่งออกหลััก
ยางพารา 2,579 ล้้านบาท
ข้้าวสาร 2,570 ล้้านบาท
ดีีบุุก 537 ล้้านบาท
ไม้้สััก 356 ล้้านบาท

70.1%

1945 - 1970

สิินค้้าส่่งออก
ที่่�สำำ�คััญของไทย
ในช่่วงปีี 1960
รวมมููลค่่า
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สิินค้้าแปรรููปและอาหารทะเล
ปลากระป๋๋อง ปลาหมึึก กุ้้�ง
3 ล้้านบาท

สิินค้้าส่่งออกหลััก
ข้้าวสาร 2,516 ล้้านบาท (-2.1%)
ยางพารา 2,232 ล้้านบาท (-13.45%)
ดีีบุุก 1,618 ล้้านบาท (+201.3%)
ไม้้สััก 156 ล้้านบาท (-56.17%)

สิินค้้าแปรรููปและอาหารทะเล
ปลากระป๋๋อง ปลาหมึึก กุ้้�ง
332 ล้้านบาท (+876.47%)
ผลไม้้กระป๋๋อง 55 ล้้านบาท

0.4%

44.2%

2.6%

14,722

8,614
10.6%

ล้้านบาท

สิินค้้าส่่งออก
ที่่�สำำ�คััญของไทย
ในช่่วงปีี 1970
รวมมููลค่่า
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0.26%

ล้้านบาท

26%

(+70.9%)

1.17%

หมายเหตุุ: ตััวเลขในวงเล็็บคืือสััดส่่วน
การเพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงเมื่่�อเทีียบกัับช่่วงปีี 1960

สิินค้้าเกษตรกลุ่่�มใหม่่
ข้้าวโพด 551 ล้้านบาท
มัันสำำ�ปะหลััง 288 ล้้านบาท
ปอแก้้ว 230 ล้้านบาท
น้ำำ��ตาล 8 ล้้านบาท

สิินค้้าอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ
เครื่่�องประดัับ 20 ล้้านบาท
เสื้้�อผ้้าและสิ่่�งทอ 3 ล้้านบาท

สิินค้้าเกษตรกลุ่่�มใหม่่
ข้้าวโพด 1,969 ล้้านบาท (+257.35%)
มัันสำำ�ปะหลััง 1,223 ล้้านบาท
(+324.65%)
ปอแก้้ว 719 ล้้านบาท (+212.6%)
น้ำำ��ตาล 94 ล้้านบาท (+1,075%)

สิินค้้าอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ
เครื่่�องประดัับ 130 ล้้านบาท
(+550%)
เสื้้�อผ้้าและสิ่่�งทอ 44 ล้้านบาท
(+1,366.66%)
อ้้างอิิง: Capital Accumulation in Thailand 1855-1985, Suehiro Akira
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บทสรุุป
แม้้สถ านการณ์์ ก ารเมืื อ งของประเทศไทยในช่่ ว งหลัั ง สงครามโลกครั้้� ง ที่่� ส องจะขาด
เสถีียรภาพ แต่่การที่่�สหรััฐฯ ในฐานะผู้้�นำำ�แนวคิิดโลกเสรีี และประเทศไทยได้้รัับอานิิสงส์์
จากสงครามเย็็น โดยเฉพาะเมื่่�อสหรััฐฯ มองประเทศไทยเป็็นฐานในการต่่อต้้านลััทธิิ
คอมมิิวนิิสต์์ และให้้การสนัับสนุุนการพััฒนาการทหาร และการพััฒนาระบบเศรษฐกิิจ
ของประเทศไทยให้้มีีศัักยภาพ
การสร้้างสถาบัันทางเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ การเริ่่�มใช้้แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ และการพััฒนาโครงสร้้างขั้้�นพื้้�นฐาน ได้้กลายเป็็นรากฐานการพััฒนาประเทศ
ที่่�มั่่�นคงสืืบเนื่่�อง และทำำ�ให้้ประเทศไทยสามารถยกระดัับความเจริิญ ในขณะที่่�เจ้้าสััว
ยุุคใหม่่ได้้ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�น และกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบเศรษฐกิิจไทยมาจนถึึงปััจจุุบััน
จะเห็็นได้้ว่่าแม้้ความช่่วยเหลืือจากสหรััฐฯ เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการผลัักดััน
การพััฒนาเศรษฐกิิจของไทยในยุุคนี้้� แต่่หากขาดการวางรากฐานระบบเศรษฐกิิจไทย
ยุุคใหม่่ที่ดีี่� จากการผนึึกการทำำ�งานร่่วมกัันของเหล่่าเทคโนแครต การประสานเชิิงนโยบาย
ระหว่่างรััฐบาลและสถาบัันเศรษฐกิิจจำำ�นวนมากที่่เ� กิิดขึ้้�นมาในช่่วงนี้้� ประเทศไทยก็็อาจจะ
ไม่่ได้้มีีย่่างก้้าวที่่�เข้้มแข็็งในการปููพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจที่่�มั่่�นคง และนำำ�มาซึ่่�งวิิวััฒนาการ
ต่่อเนื่่�องของระบบเศรษฐกิิจประเทศไทยสมััยใหม่่ในอีีก 5 ทศวรรษถััดมา
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คัั ด ท้้ า ยผ่่ า นความท้้ า ทายด้้ ว ยภาวะผู้้�นำำ �

ใต้้ปีีกพญาอิินทรีี
หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 สหรััฐอเมริิกาก็็รู้้�สึึกว่่าอะลุ่่�มอล่่วยกัับฝ่่ายไทย
เห็็นใจรััฐบาลไทยที่่�ต้้องไปเข้้าอยู่่�กัับฝ่่ายญี่่�ปุ่่�น ต่่างกัับอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส
ที่่�ยัังต่่างต้้องการเอาประโยชน์์หรืือปรัับประเทศไทย อัันนี้้�เป็็นบุุญคุุณที่่�
คนไทยรุ่่�นผมยัังจำได้้ดีี และยัังรู้้�สึึกขอบคุุณอเมริิกาที่่�ช่่วยเหลืือเรื่่�องนี้้�
แม้้ในระยะ 30-40 ปีีให้้หลังั มานี้้� อเมริิกาก็็ทำตััวพาลพอใช้้ในภููมิิภาคเรา
ต่่อมาเป็็นยุุคของสงครามเย็็น สมััยนั้้�นเรีียกว่่า Mutual Deterrence
ต่่างฝ่า่ ยต่่างมีีอาวุุธนิิวเคลีียร์์ ก็็ได้้แต่่ขู่่�กันั ไปขู่่�กัันมา ไม่่มีใี ครกล้้าลงมืือ
ถ้้าเกิิดฝ่่ายหนึ่่�งลงมืือ โลกก็็แตก เป็็นอยู่่�แค่่นั้้�นก็็ไม่่เป็็นไร แต่่ตอนหลััง
มัันเกิิดมีี Proxy Wars คืือไปหนุุนให้้คนอื่่น� สู้้�สงครามกััน อัันนี้้�คืือจุุดด่่าง
ของประวััติิศาสตร์์ในเอเชีีย สงครามใหญ่่ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในเอเชีียตอนนั้้�น
สงครามเกาหลีีก็็ดีี สงครามเวีียดนามก็็ดีี ไม่่ได้้ต่่อสู้้�เพื่่�อผลประโยชน์์
ของชาติิโดยตรง แต่่ต่่อสู้้�โดยการเป็็นตััวแทนคนอื่่�น และต่่อสู้้�เรื่่�อง
อุุดมคติิทางการเมืือง คอมมิิวนิิสต์์ก็เ็ กิิดขึ้้น� ที่่�ตะวัันตก ที่่�สหภาพโซเวีียต
ทุุนนิิยมก็็เกิิดในอเมริิกา ในยุุโรป เพราะฉะนั้้�นคนเอเชีียสู้้�กัันโดยการ
สนัับสนุุนของคนนอกเอเชีีย เพื่่�ออุุดมคติิของคนนอกเอเชีีย

อานัั นท์์ ปัันยารชุุน

ในช่่ ว งสงครามเย็็ น อานัั น ท์์ คืือ หนึ่่� ง ในผู้้�สร้้ า งจุุดยืืน ที่่�ส มดุุลของไทยระหว่่างอิิทธิิพลจากสองขั้้�วมหาอำำ�นาจอย่่า ง
สหรัั ฐ อเมริิกาและจีีน ด้้ ว ยตำำ � แหน่่ ง อัั น เปี่่� ย มความสำำ�คััญ ของการเป็็น เอกอััครราชทููต ไทยประจำำ�สหประชาชาติิ
และสหรัั ฐ อเมริิกา และปลัั ด กระทรวงต่่ า งประเทศ เมื่่�อ สงครามเย็็น สิ้้�น สุุดลง ในฐานะนายกรััฐมนตรีีคนที่่� 18
อานัั น ท์์ คืื อ คำำ �ต อบสำำ � หรัั บ ประเทศที่่� ต้้ อ งการผู้้�นำำ�ท่่ามกลางภาวะชุุลมุุน หลัังการปฏิิวััติิ โดยคณะรััก ษาความสงบ
แห่่ ง ชาติิของพลเอก สุุ จิิ นดา คราประยูู ร และเหตุุก ารณ์์พ ฤษภาทมิิฬ บทเรีียนจากการต้้อ ง ‘คิิด’ และ ‘ปฏิิบััติิ’
งานแล้้ ว งานเล่่ า ฉายให้้เ ห็็น ความยากและสำำ� คััญ ยิ่่�งของตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�

ยุุคที่่�ไทยเข้้าใกล้้ชิิดอเมริิกามากที่่�สุดุ คืือยุุคสมััยจอมพลสฤษดิ์์� ธนะรััชต์์
ตอนนั้้�นเราเลืือกข้้างเลยว่่าอยู่่�ฝ่่ายอเมริิกา แล้้วก็็ส่่งทหารไปช่่วยรบ
ที่่�เกาหลีี เวีียดนาม ด้้วยหลายปััจจััย หนึ่่�ง ในทางจิิตใจเราชอบอเมริิกา
สอง เราทึ่่�งในความเจริิญ ในความมั่่�งคั่่�งของเขา ไม่่ว่่าทางด้้านธุุรกิิจ
การค้้า เทคโนโลยีี ทุุกอย่่าง แต่่ปััจจััยสำคััญที่่�สุุด คืือการคบอเมริิกา
ทำให้้คนไทยบางกลุ่่�มร่่ำรวยขึ้้�น ข้้อนี้้�ลงไปในรายละเอีียดไม่่ได้้ แต่่เป็็น
ที่่�รู้้�กััน เพราะคบกัับอเมริิกามีีค่่าตอบแทนเสมอ ค่่าตอบแทนส่่วนหนึ่่�ง
ก็็ตรงไปที่่�ประชาชนหรืือรััฐบาลโดยตรง แต่่ค่า่ ตอบแทนอาจจะครึ่่ง� หนึ่่ง�
มัันไปที่่�กลุ่่�มบุุคคล ไม่่ว่่าจะเป็็นทหาร นัักการเมืือง อะไรต่่ออะไรมัันก็็
ทำให้้เกิิดความซาบซึ้้�งมากขึ้้�นในความกรุุณาของรััฐบาลอเมริิกััน

ธรรมดารััฐบาลกลางเขาไม่่ได้้มองไทยอยู่่�ในเรดาร์์เลย อเมริิกาใหญ่่มาก
มีีอิิทธิิพลมาก เขาก็็ต้้องคบกัับพวกพี่่�เบิ้้�ม หรืือคนที่่�มีีศัักยภาพที่่�จะเป็็น
พี่่�เบิ้้�ม ในเอเชีีย ไม่่นัับตะวัันออกกลาง เขาสนใจอยู่่� 4 ประเทศเท่่านั้้�น
หนึ่่�งคืือ ญี่่�ปุ่่�น สอง อิินโดนีีเซีีย สาม อิินเดีีย สี่่� จีีน ซึ่่�งลำดัับมัันก็็เปลี่่�ยน
ไปตามเหตุุ ก ารณ์์ ไทยเราโดดเดี่่� ย วไม่่ มีี ค วามหมายกัั บ เขา จะมีี
ความหมายก็็ต่่อเมื่่�อไทยมีีบทบาทในอาเซีียนที่่�แข็็งขััน แต่่ปััจจุุบััน
ผมไม่่เคยรู้้�ว่่าไทยมีีนโยบายเรื่่�องนี้้�อยู่่�ที่่�ไหน ดัังนั้้�น ไม่่ควรคิิดว่่าเราเป็็น
ลููกน้้องที่่�อเมริิการััก ไม่่ใช่่เลย ตอนยุุคคอมมิิวนิิสต์์ เรายัังมีีประโยชน์์
กัับเขา แต่่พอหมดเรื่่�องนี้้�แล้้ว ตอนนี้้�ก็็ไม่่มีีอะไรแล้้ว
เปิิดสััมพัันธ์์แดนมัังกร
ก่่ อ นเปิิ ด สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ จีี น อิิทธิิพลของไต้้ หวัั น ยัั ง มีี ต่่ อ เมืืองไทยมาก
ไต้้หวัันมีีสถานทููตอยู่่�ที่่�นี่่� และตอนนั้้�นพวกพ่่อค้้า นัักธุุรกิิจคนไทยที่่�มีี
เชื้้�อสายจีีน หรืือแม้้แต่่คนในรััฐบาลไทยที่่�ได้้ผลประโยชน์์โดยตรงกัับ
ไต้้หวัันก็็มีีเยอะ คนไทยจึึงเริ่่�มแบ่่งเป็็นพวกโปรไต้้หวััน กัับพวกที่่�ไม่่ได้้
โปรจีีน แต่่ยอมรัับว่่าจีีนอยู่่�ตรงนี้้� ตอนนั้้�นพวกโปรจีีนแทบไม่่มีี มีีแต่่
พวกที่่�รัับสภาพความจริิงว่่าเนื่่�องจากจีีนเขาอยู่่�ตรงนี้้� เขาเจริิญใหญ่่โต
มากขึ้้�นๆ ในอนาคตหนีีไม่่พ้้นที่่�เราจะต้้องคบกัับเขา
อัันนี้้�เป็็นการเปลี่่�ยนแปลง และคนที่่�มองเห็็นการเปลี่่�ยนแปลงสำคััญนี้้�
คืือคุุณถนััด คอมัันตร์์ (รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ)
คุุณถนััดเป็็นคนสั่่�งผมให้้เริ่่�มติิดต่่อกัับจีีนก่่อน จีีนจะได้้รัับที่่�นั่่�งสมาชิิก
สหประชาชาติิ ไม่่ได้้ผ่่านรััฐบาล เป็็นคำสั่่�งส่่วนตััวจากคุุณถนััดกัับผม
โดยตรง ผมก็็เริ่่�มวางพื้้�นฐานในการพบปะกัับจีีน ตอนนั้้�นผมเป็็นทั้้�ง
ทููตยููเอ็็นที่่�นิิวยอร์์ก และทููตแคนาดาที่่�ออตตาวา ก็็ได้้รู้้�จัักกัับ Senior
Diplomat ที่่�จีีนส่่งมาประจำที่่�แคนาดา ชื่่�อฮวงหััว เพราะเมื่่�อคุุณถนััด
สั่่�งแล้้ว ผมก็็ไม่่ตะขิิดตะขวงใจที่่�จะพบปะกัับทููตจีีน ไม่่ได้้เพื่่�อคุุยเรื่่�อง
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การเมืืองหรืือเรื่่อ� งเปิิดความสััมพัันธ์์ เป็็นแค่่ทำความรู้้จั� กั กััน หยั่่�งเสีียงกััน
กิินข้้าว ตีีเทนนิิสกััน ยัังไม่่พููดถึึงเรื่่�องเปิิดความสััมพัันธ์์ แต่่ก็็พอรู้้�ได้้ว่่า
เขาไม่่ได้้เห็็นเราเป็็นศััตรูู
จนกระทั่่�งมีีรัฐั บาลคุุณคึึกฤทธิ์์� ปราโมช กัับรััฐบาลคุุณชาติิชาย ชุุณหะวััณ
รััฐบาลคุุณคึึกฤทธิ์์�ได้้แถลงนโยบายชััดเลยว่่า หนึ่่�ง จะเจรจาให้้อเมริิกา
ถอนทหารออกไปจากเมืืองไทย สอง จะปรัับความสััมพัันธ์์กับั ประเทศจีีน
แต่่ยัังไม่่ได้้มีีคำสั่่�ง แต่่ต่่อมาอเมริิกาก็็ทำอะไรแปลกมากขึ้้�น เกิิดกรณีี
เรืือมายาเกวซของอเมริิกาหลงเข้้าไปในน่่านน้้ำของเขมร ถููกจัับไป
แล้้ ว มาใช้้ เ มืืองไทยเป็็ น ฐานไปจู่่�โจมเอาคืืนมา ตายไปเยอะแยะ
คุุ ณ คึึกฤทธิ์์� โ กรธมาก บอกว่่ า ทำไมทำไปโดยรัั ฐ บาลไทยไม่่ รู้้� เรื่่�อง
ไม่่ให้้ความเคารพรััฐบาล ท่่านก็็เรีียกผมกลัับมาจากสหรััฐฯ เพื่่�อเป็็น
การประท้้วง และทำให้้การผููกสััมพัันธ์์กัับจีีนมีีความเร่่งด่่วนยิ่่�งขึ้้�น
ตอนนั้้� น ก็็ มีี ค ำว่่ า Equidistance คืือคบให้้ ร ะยะทางห่่ า งพอๆ กัั น
แต่่ความสััมพัันธ์์นับั ด้้วยไมล์์ด้ว้ ยฟุุตไม่่ได้้ ดัังนั้้�น มัันก็็อยู่่�ที่่ก� ารตััดสิินใจ
ว่่าจะห่่างมากน้้อยแค่่ไหน ไม่่ได้้ตายตััวว่่าทุุกเรื่่�องต้้องเท่่ากััน บางเรื่่�อง
ถ้้ามีีเหตุุผลที่่�ดีีกว่่า ก็็ไปกัับฝ่่ายหนึ่่�งได้้เสมอ แต่่แค่่ระวัังไม่่ถลำเกิินไป
อีีกคำคืือ Omnidirectional ภาษาทางการทููตมีีเยอะ แต่่มัันเป็็นภาษา
ที่่� blah-blah เหมืือนกััน อยู่่�ที่่ผู้� น้� ำมากกว่่า ตอนนั้้�นเราโชคดีีที่่มี� คี นอย่่าง
คุุณคึึกฤทธิ์์�กับั คุุณชาติิชาย ทั้้�งสองคนมีี intuition หรืือภาษาสามััญเรีียก
horse sense ดีี คืือคนเราความฉลาดอย่่างเดีียวไม่่พอ เพราะมัันไม่่ใช่่
เรื่่�องการคำนวณอย่่างเดีียว มัันต้้องมีี sensitivity ด้้วย ต้้องมีี intuition
ด้้วย ต้้องมีี horse sense
พอผมกลัับไทย วัันหนึ่่�งคุุณชาติิชายเรีียกไปที่่�ห้้อง บอกท่่านคึึกฤทธิ์์�
กัับผมว่่าเราจะเปิิดความสััมพัันธ์์กัับจีีน อยากให้้คุุณไปเมืืองจีีนโดยเร็็ว
ผมก็็ตั้้�งคณะทำงานขึ้้�นมา ศึึกษาว่่ามีีประเด็็นใดที่่�เราควรพููด มีีจุุดยืืน
ยืืดหยุ่่�นแค่่ไหน มีีประเด็็นใดที่่�เรารู้้�ว่่าเขาจะพููด และจะโต้้ตอบอย่่างไร
เสร็็จแล้้วผมก็็ส่่งโทรเลขไปหาฮวงหััว บอกเขาตรงๆ ว่่ารััฐบาลไทย
อยากคุุยกัับจีีนในเรื่่�อง Restoration of Relationship เพราะจริิงๆ แล้้ว
ความสัั ม พัั น ธ์์ ไ ทยจีี น มัั น ไม่่ เ คยขาด แค่่ ตัั ว แทนของความสัั ม พัั น ธ์์
เปลี่่�ยนไป จากไทเปมาเป็็นปัักกิ่่�ง สองวัันถััดมา ฮวงหััวบอกว่่าทางจีีน
ยิินดีีที่่จ� ะให้้ไปที่่�ปักั กิ่่�งได้้ ไปถึึงแล้้วเราเห็็นทููตแอฟริิกา ตะวัันออกกลาง
เต็็มไปหมด ทุุกคนก็็มาเปิิดสััมพัันธ์์กัับจีีนทั้้�งนั้้�น เราก็็แลกร่่างเอกสาร
คุุยกัันไปคุุยกัันมา สุุดท้้ายโดยทางปฏิิบััติิ เขาก็็ปิิดสถานีีวิิทยุุที่่�ยููนนาน
และลดความช่่วยเหลืือแก่่พรรคคอมมิิวนิิสต์์ไทยไปโดยปริิยาย
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ส่่วนตััวผมไม่่เคยคิิดว่่าจีีนจะเป็็นใหญ่่แบบนี้้� ตอนนั้้�นจีีนยัังไม่่ได้้เปิิด
ประเทศ และเราไม่่รู้้�เลยว่่าโจวเอิินไหลและเติ้้�งเสี่่�ยวผิิงจะมีีนโยบาย
กล้้าหาญอย่่างประหลาด เราเพีียงแต่่เห็็นว่่าจีีนจะใหญ่่ขึ้้น� มากในเอเชีีย
แต่่ไม่่เคยคิิดเลยว่่าจีีนจะมาเป็็น Super Power อีีกประเทศหนึ่่�งในโลก
ในสงครามเย็็นมีีคำว่่า Balance of Power คืือเมื่่�อสหรััฐฯ และโซเวีียต
ต่่างเป็็น Super Power ก็็ไม่่กล้้าทำอะไรกััน แต่่ตามความจริิงทั้้�งสอง
ฝ่า่ ยไม่่ได้้เท่่ากััน อเมริิกาแข็็งแกร่่งกว่่าโซเวีียตเรื่่อ� งเศรษฐกิิจ รััสเซีียไม่่มีี
อะไรเลยทางด้้านเศรษฐกิิจ แต่่พอมาถึึงจีีน เขาเป็็น Super Power
เท่่ากััน อาจจะต่่ำกว่่าอเมริิกัันในเรื่่�องกองทััพ เรื่่�องอาวุุธยุุทโธปกรณ์์
แต่่ก็็มีีนิิวเคลีียร์์เหมืือนกััน ฉะนั้้�น ต่่างกัันในเรื่่�องของดีีกรีี แต่่ไม่่ใช่่เรื่่�อง
ของประเภท และที่่�จีีนเหนืือกว่่ารััสเซีียคืือตอนนี้้�เศรษฐกิิจจีีนไม่่ใช่่แค่่
ทััดเทีียมอเมริิกาแล้้ว บางอย่่างเลยหน้้าไปแล้้ว เพราะฉะนั้้�นอำนาจ
ต่่อรองของจีีนมีีมากกว่่าเยอะ อัันนี้้�ไม่่มีีใครเคยคิิดถึึง
ทำำ�งานกัับเผด็็จการ
ผมออกจากราชการมาแล้้วไม่่เคยคิิดเรื่่�องการเมืือง มาอยู่่�สหยููเนี่่�ยน
มาเป็็นรองประธานสภาอุุตสาหกรรม แล้้วมาเป็็นนายกสมาคมศิิษย์์เก่่า
นัักเรีียนอัังกฤษ เพื่่�อช่่วยเขาระดมทุุน เช้้าวัันเสาร์์ที่่� 23 ก.พ. ที่่�คุุณ
สุุจิินดา (คราประยููร) ปฏิิวััติิรััฐบาลพลเอกชาติิชาย ผมนึึกอย่่างเดีียวว่่า
ตาย---คืืนนี้้�จะจััดงานกาล่่าระดมทุุนได้้ไหม แต่่ในที่่�สุุดในสััปดาห์์
หลัังปฏิิวััติิ คุุณสุุจิินดาติิดต่่อมาบอกว่่า พี่่�ๆ มาเป็็นนายกฯ หน่่อย
ผมบอก ช้้าก่่อน นั่่�งคุุยอะไรกัันอยู่่�ชั่่�วโมงครึ่่�ง และบอกว่่าผมยัังให้้
คำตอบไม่่ได้้ เพราะวัันนั้้�นที่่�คุุยเป็็นศุุกร์์บ่่าย ผมต้้องปรึึกษาภรรยา
และครอบครััวด้้วย ขอให้้คำตอบวัันจัันทร์์เช้้า
คืืนนั้้�นผมก็็ไปกิินเลี้้�ยงส่่วนตััว กลัับบ้้านสองยาม พอวัันเสาร์์สายๆ
ผมยัังนั่่�งอยู่่�ในห้้องน้้ำ คุุณสุุจิินดาก็็โทรมา บอกว่่า ‘พี่่�ๆ ผมจะขอคำตอบ
เช้้าวัันนี้้�’ เพราะว่่าบ่่ายจะบิินไปที่่�ภููพิิงค์์ฯ เข้้าเฝ้้าพระเจ้้าอยู่่�หััวแล้้ว
ผมก็็บอกว่่าผมกลัับบ้้านมาศุุกร์์กลางคืืนยัังไม่่ได้้พบภรรยาเลย เช้้ามา
ก็็เข้้าห้้องน้้ำยัังไม่่ทัันได้้ปรึึกษาหารืือใคร ยิ่่�งกว่่านั้้�น ผมอ่่านข่่าวอยู่่�ใน
ห้้องน้้ำ รสช. ไปตั้้�งสภานิิติิบััญญััติิขึ้้�นมาร่่างรััฐธรรมนููญแล้้ว ไม่่ได้้เอ่่ย
ถึึงรััฐบาลเลย แบบนี้้�ถ้้าผมรัับ หมายความว่่ารััฐบาลไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
เรื่่�องการจััดทำรััฐธรรมนููญเลยหรืือ คุุณสุุจิินดาบอก ‘พี่่�ๆ ผมก็็ไม่่รู้้�
เหมืือนกััน’ ผมบอกแย่่แล้้วเมืืองไทย มีีการตั้้�งสภานิิติิบััญญััติิ มีีคน
พร้้อมเพรีียง แต่่ผู้้�ก่่อการจริิงๆ ไม่่รู้้�เรื่่�อง ผมก็็เลยต้้องรัับ ไม่่อย่่างนั้้�น

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

ประเทศชาติิแย่่แน่่ เพราะมัันมีีทั้้�งปััญหาน้้ำมัันราคาสููง การบุุกคููเวต
เศรษฐกิิจกำลัังตกต่่ำ มานึึกย้้อนหลััง เรารัับไปได้้ยัังไง ฐานทางทหาร
ก็็ไม่่มีี ฐานนัักการเมืืองก็็ไม่่มีี แต่่ทำให้้ตกผลึึกว่่าต้้องสร้้างฐานใหม่่
คืือฐานประชาชน หลัังจากนั้้�น คุุณสุุจิินดาขอให้้ผมไปกิินข้้าวเย็็น
ที่่� สว นรื่่� น ฯ เข้้ า ไปสองข้้ า งโต๊๊ ะ มีี ทห าร 22 คน ผมรู้้� จัั ก คุุ ณ สุุ จิิ นดา
คนเดีียว พอเริ่่�มกิินข้้าว ผมก็็บอกว่่าคุุณไม่่รู้้�จัักผม ผมก็็ไม่่รู้้�จัักพวกคุุณ
แต่่คนทำงานด้้วยกัันต้้องรู้จั�้ กั กัันในระดัับหนึ่่ง� แล้้วเล่่าว่่าผมเป็็นคนยัังไง
บอกเขาว่่าผมทำอะไร ผมจะพยายามอธิิบายให้้เข้้าใจว่่าผมมีีเหตุุผล
อย่่างไร แต่่การตััดสิินใจอยู่่�ที่่�ผม และบอกว่่า หนึ่่�ง ต้้องยกเลิิกกฎ
อััยการศึึกโดยเร็็วที่่�สุุด และสอง ปล่่อยคุุณชาติิชาย ผมจะไม่่แทงคุุณ
ข้้างหลััง และคุุณก็็อย่่ามาแทงผมข้้างหลัังแล้้วกััน พููดให้้รู้้�เรื่่�องไปเลย
พอออกมาผมให้้สััมภาษณ์์หนัังสืือพิิมพ์์ตามนั้้�น
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เพื่่�อประโยชน์์ของประชาชน ผมจะเปิิดให้้มีีการอภิิปรายในที่่�ประชุุม
ทุุกเรื่่อ� ง ทุุกคน ไม่่มีจี ำกััด เพราะผมก็็อยากฟัังความเห็็น แต่่มาถึึงจุุดหนึ่่ง�
ที่่�มีกี ารอธิิบายไปแล้้ว ผมจะเอาอย่่างนี้้� ด้้วยความเห็็นชอบของพวกคุุณ
ไม่่ต้้อง unanimous (เอกฉัันท์์) แต่่ต้้องเป็็น consensus (ฉัันทามติิ)
ก็็จะสรุุปเป็็นนโยบาย ซึ่่�งพอออกไปข้้างนอก ทุุกคนห้้ามพููดขััดแย้้ง
มัันก็็เลยออกมาเป็็น Unified Government สร้้างความเชื่่อ� สร้้างศรััทธา
ร่่างรััฐธรรมนููญฉบัับประชาชน

ในตอนนั้้�น บอกให้้ผมไปเป็็นประธานกรรมการร่่างรััฐธรรมนููญปีี 2540
ผมก็็ ย อมรัั บ ไป โชคของชีี วิิ ต ผมคืือผมรัั บ เป็็ น ประธานกรรมการ
อะไรต่่ า งๆ ผมไม่่ เ คยมีี ค วามรู้้� ใ นเรื่่� อ งเหล่่ า นั้้� น มาก่่ อ น ผมรัั บ เป็็ น
นั่่�นเป็็นขั้้�นแรกของการหาฐานเสีียง หลัังจากนั้้�นผมก็็ให้้สััมภาษณ์์ นายกรััฐมนตรีี ผมก็็ไม่่รู้้�เรื่่�อง ไปเป็็นกรรมการยกร่่างรััฐธรรมนููญ ผมก็็
เกืือบทุุ ก วัั น สัั ม ภาษณ์์ ภ าษาไทย สัั ม ภาษณ์์ ภ าษาอัั ง กฤษ ไปให้้ ไม่่เคยอ่่านรััฐธรรมนููญไทยมาก่่อน ไปเป็็นประธานสมานฉัันท์์ 3 จัังหวััด
สุุนทรพจน์์ทุกุ ที่่� ต้้องให้้คนรู้้จั� กั เรา ว่่าเราเป็็นคนยัังไง รู้้จั� กั วิิธีีการทำงาน ชายแดนใต้้ ผมก็็ไม่่เคยรู้้�ประวััติิศาสตร์์ปััตตานีีหรืือไปสามจัังหวััดเลย
ของเรา จะได้้เห็็นว่่าเขาจะเชื่่อ� ใจเราได้้ไหม มั่่�นใจเราได้้ไหม ถ้้าพวกเขา อัันนี้้�เป็็นกำไรชีีวิิตของผม ผมไม่่รู้้� แต่่ผมรู้้�ว่่าผมเรีียนได้้ ผมก็็เรีียน
เข้้ า ใจ เชื่่� อ ใจ และมั่่� น ใจ พวกเขาก็็ จ ะมีี ศ รัั ท ธา ซึ่่� ง เป็็ น เป้้ า หมาย แต่่ผมจะไม่่ไปรัับสิ่่�งที่่�ผมรู้้�ว่่าผมไม่่สามารถเรีียนรู้้�ได้้
เพราะพอคนมีีศรััทธากัับเราแล้้ว ถึึงเราทำอะไรที่่�ผิิดพลาด หรืือทำอะไร
ที่่�อาจจะไม่่เหมาะสม แต่่เขาถืือว่่าเขารู้้�จัักเราดีี เขายกโทษให้้เราได้้
เรื่่�องนี้้�ขั้้�นตอน (process) มัันใช้้ได้้ เรื่่�องการร่่างรััฐธรรมนููญเกิิดขึ้้�น
ภายในสภาเองโดยคุุณบรรหาร (ศิิลปอาชา) ท่่านเป็็นนัักการเมืือง
พอไปได้้สักั 6-7 เดืือน ตามข่่าวทหารอยากจะให้้ผมออก แต่่ไม่่กล้้าปลด รุ่่�นใหญ่่ที่่�คนนัับถืือตั้้�งคณะขึ้้�นมาศึึกษา และเมื่่�อมีีคณะศึึกษาแล้้ว
เพราะตอนนั้้�นรู้แ้� ล้้วว่า่ ขืืนปลดผมเป็็นเรื่อ่� งแน่่ เพราะผมมีีฐานประชาชน ก็็ได้้ผลว่่าควรจะต้้องมีีการตั้้�งสภาร่่างรััฐธรรมนููญ (สสร.) ที่่�มีีสััดส่่วน
แล้้ว ในส่่วนของการทำงาน ผมมีีหลัักว่่าผมรู้้�ว่่าผมรู้้�อะไร และผมรู้้�ว่่า องค์์ประกอบของสมาชิิกเป็็นตััวแทนประชาชน คุุณบรรหารก็็เห็็นด้้วย
อะไรผมไม่่รู้้� และผมรู้้�ว่่าอะไรที่่�ผมไม่่สามารถเรีียนรู้้�ได้้ อัันแรกก็็โอเค ดัังนั้้�น การที่่�สภาเป็็นผู้้ใ� ห้้กำเนิิด สสร. ขึ้้น� มาเอง นี่่�ก็ถื็ อื เป็็นข้้อดีีประการ
อัั น ที่่� ส องเรารู้้�ว่่ า เราไม่่ รู้้� อ ะไร เราต้้ อ งขวนขวายหาความรู้้� เ พิ่่� ม เติิม หนึ่่ง� เมื่่อ� รัับ ผมขอว่่าไม่่ทำในรููปแบบเป็็นกรรมาธิิการ เพราะไม่่อย่่างนั้้�น
คุุยกัับคนที่่�รู้้�เรื่่�อง เพราะฉะนั้้�นการจััดตั้้�งรััฐบาลของผม ผมก็็ตั้้�งจาก ต้้องประชุุมกัันตามกฎเกณฑ์์และข้้อบัังคัับของการประชุุม พููดกััน 2 นาทีี
คนที่่� ผ มรู้้� จัั ก หรืือเพื่่� อ น แต่่ ผ มไม่่ ไ ด้้ ตั้้� ง เพราะเขาเป็็ น เพื่่� อ น ผมตั้้� ง เดี๋๋�ยวก็็ขอแย้้งกัันแล้้ว มัันไม่่จบ ผมไม่่เอา ขอทำเป็็นแบบคณะทำงาน
เพราะหนึ่่�ง ผมรู้้�ว่่าเขาไม่่โกงกิิน สอง เป็็นคนที่่�คุุยกัันรู้้�เรื่่�อง ไม่่ต้้องเห็็น (working group) และในการประชุุมของเราจะเชิิญสื่่อ� เข้้าร่่วมได้้ทุกุ ครั้้ง�
ด้้ ว ยกัั บ เราทุุ ก อย่่ า ง แต่่ พ ร้้ อ มที่่� จ ะปรัั บ ความเข้้ า ใจซึ่่� ง กัั น และกัั น เพราะว่่าเราต้้องอาศััยสื่่�ออธิิบายให้้ประชาชน
สาม ต้้องเป็็นคนที่่�เอีียงไปทางเสรีีนิิยม คืือขวาจััดก็็ไม่่เอา ซ้้ายจััดก็็ไม่่เอา
ต้้ อ งเป็็ น พวก free marketeers ส่่ ว นใหญ่่ ก็็ มัั ก จะเป็็ น ข้้ า ราชการ กระบวนการทั้้�งหมดมัันเป็็นเรื่่�องต่่อเนื่่�องไปจากจุุดประสงค์์ ถ้้าเรา
หรืืออดีีตข้้าราชการทั้้�งนั้้�น มัันหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ เพราะผมไม่่ได้้รู้้�จัักใคร
มีีจิิตใจที่่�ต้้องการสร้้างฐานประชาชน ทุุกอย่่างทำแล้้วมัันจะไปถึึง
ประชาชนโดยอััตโนมััติิ แต่่ถ้้าเราเกิิดคิิดอะไรที่่�ไม่่ coherent หรืือคิิด
ผมพููดเสมอว่่า หลัักการไม่่เปลี่่�ยน วิิธีีการเปลี่่�ยนได้้เสมอ ต้้องเป็็นคนที่่� อะไรที่่�มัันไม่่ practical หรืือคิิดอะไรที่่�มัันไม่่ logical มัันก็็ยุ่่�ง มัันก็็
practical ตอนเปิิ ด ประชุุ ม แรก ผมพููดเลย ห้้ า มโกงกิิน ในอดีี ต เลอะเทอะ
ผมไม่่อยากรู้้�เรื่่�อง แต่่ตั้้�งแต่่วัันนี้้�ไป หยุุด สอง ต้้องทำด้้วยความโปร่่งใส
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การหยั่่� ง รากและเติิบใหญ่่ ข องอาณาจัั ก รเครืื อ เจริิญโภคภัั ณ ฑ์์
วิิชาชีีวิิต
คุุ ณ พ่่ อ ผมมีี ธุุ ร กิิจค้้ า ขายเมล็็ ด พัั น ธุ์์�อยู่่�ซัั ว เถา มีี พ รรคคอมมิิวนิิสต์์
ส่่งคนมาเป็็นประธาน เวลากำไรก็็แบ่่งกัันคนละครึ่่�ง ก็็เท่่ากัับภาษีี
รายได้้ 50% ไม่่เบานะ ตอนผมอายุุ 16 ผมมาเรีียนฮ่่องกง เรีียนก็็งููๆ
ปลาๆ เพราะว่่าจริิงๆ อยากจะเป็็นผู้้�กำกัับสร้้างหนััง ตอนเรีียนประถม
เคยเป็็นผู้้ก� ำกัับสร้้างละครสั้้�นๆ แสดงในโรงเรีียน อ่่านหนัังสืือของผู้้ก� ำกัับ
ต่่างๆ เมื่่�อมีีเวลา ผมก็็ไปดููเขาถ่่ายทำหนััง พี่่�ชายเป็็นพระเอกหนััง
เขาเลยพาไปดููเขาถ่่ายทำ ผมไม่่เคยคิิดว่่าต้้องมาทำเรื่่�องเกษตร

ธนิิ นท์์ เจีีย รวนนท์์

ประธานอาวุุ โ ส เครืื อ เจริิญโภคภัั ณ ฑ์์ บุุ ตรชายคนที่่�ห้ ้าของนายเอ็็ก ชอ แซ่่เ จี๋๋�ย พ่่อ ค้้าชาวจีีน ผู้้�อพยพข้้า มน้ำำ��
ข้้ า มทะเลมาบุุ ก เบิิกธุุ รกิิ จจำำ � หน่่ า ยเมล็็ ด พัั น ธุ์์�เจีียไต๋๋ ในประเทศไทย จากวััน แรกของการเป็็น เสมีียน มีีหน้้า ที่่�เช็็ดโต๊๊ะ
และเปิิ ด ร้้ า น ธนิินท์์ ส ะสมความรู้้�จากธุุ รกิิ จสู่่�ธุุรกิิ จ และพาเครืือ เจริิญโภคภััณ ฑ์์ให้้เ ติิบโตท่่ามกลางทั้้�งคำำ�ชื่่�นชม
และคำำ �วิิ พากษ์์จนก้้าวขึ้้�น มาเป็็น ยััก ษ์์ใหญ่่ในระดัับ โลก

พอผมอายุุ 20 ก็็มาทำเรื่่�องส่่งออกหมูู ส่่งออกไก่่ไปฮ่่องกง พี่่�ชายยัังงง
เพราะผมยัังเด็็ก แต่่ผมไปเรีียนรู้้�ไปศึึกษา ทีีมงานส่่งออกหมููฟัังผมหมด
เพราะผมลงลึึก ซื้้�อหมููที่่�ไหนก็็ไปสอดรู้้�สอดเห็็น ถ้้าตอนนั้้�นหมููตายไป
ตััวหนึ่่�งเท่่ากัับเราเสีียเงิินเป็็นพัันบาท รถยนต์์คัันหนึ่่�งแสนห้้าหมื่่�นบาท
เท่่านั้้�นเอง ดัังนั้้�นผมต้้องดููแลหมููไม่่ให้้เสีียหาย เวลาหมููมาถึึงท่่าเรืือ
ต้้องลงหมููให้้เร็็วที่่�สุุด ไม่่ให้้ตากแดด ไม่่ให้้ร้้อน ก็็ต้้องไปคลุุกคลีีกัับ
คนที่่�รัับ ให้้แรงจููงใจเขาให้้ช่่วยดููแล เวลาหมููขึ้้�นท่่าเรืือ ผมอยู่่�ถึึงสว่่าง
คนบอกตรงนั้้�นอัันตราย ฆ่่ากัันตายทุุกคืืน มีีสามก๊๊กอยู่่�ในนั้้�น ผมก็็เข้้าไป
ถ่่อมตััว เข้้าไปเคลีียร์์ สุุดท้้ายเป็็นมิิตร กลายเป็็นว่่าทุุกคนฟัังผม

อายุุ 18 สมััครไปเรีียนออสเตรเลีีย แต่่สุุดท้้ายไม่่ได้้ไป คุุณพ่่อบอกว่่า
ถ้้าคุุณจะไม่่ไปเรีียน คุุณต้้องเป็็นเสมีียน เปิิดร้้าน เช็็ดโต๊๊ะ ล้้างส้้วม
ต้้องเริ่่�มต้้นเป็็นบ๋๋อยเลย เงิินเดืือน 800 บาทเท่่านั้้�น แต่่ถ้้าผมจะทำ
อะไรแล้้ว งานอะไรผมก็็เรีียนรู้้� ผมไม่่เกี่่�ยง สัักพัักเห็็นว่่าไม่่มีีอนาคต
เลยรีีบเปิิดร้้านให้้เร็็วขึ้้�นตั้้�งแต่่เช้้ามืืด แล้้วก็็ไปกัับรถกุุดััง ปกติิหลงจู๊๊�
จะเป็็นคนนั่่�งรถกุุดัังไปซื้้�อสิินค้้า แล้้วขนไปส่่งโรงงานก่่อนมาเก็็บเงิิน
ที่่�ร้า้ นตอนแปดโมง ผมก็็เปิิดร้้านแต่่เช้้ามืืดแล้้วให้้เด็็กเฝ้้า ส่่วนผมออกไป
กัับรถกุุดััง ไปดููเขาซื้้�อยัังไง ส่่งสิินค้้าเข้้าโรงงานยัังไง โรงงานรัับยัังไง
ผลิิตยััง ไง ซึ่่�ง ไม่่ใช่่หน้้าที่่� ผม แต่่เป็็นนิิสััยผม ไปแล้้วต้้อ งรู้้�ใ ห้้ หมด
ถามจนหลงจู๊๊�ไม่่พอใจ สุุดท้้ายผมรู้้�ดีีกว่่าหลงจู๊๊�อีีก

ถามว่่าทำไมนัักธุุรกิิจจีีนมีีเยอะ คนไทยสบาย เหมืือนเป็็นลููกเศรษฐีี
ในน้้ำมีีปลา ในนามีีข้้าว โค่่นต้้นไม้้เมื่่�อไหร่่ก็็เป็็นเงิิน ไม่่ต้้องปลููกก็็มีี
ไปเอามะเขืือ ไปเอาผัักอะไร อุุดมสมบููรณ์์มาก แต่่เกิิดมาพ่่อแม่่ร่่ำรวย
ก็็แล้้วไป ไม่่ว่่ากััน สำคััญต้้องสอนให้้เป็็น คนเก่่งไม่่ใช่่แค่่เรีียนเก่่ง
ต้้องทุ่่�มเท ขยัันหมั่่�นเพีียร ถ้้ายิ่่ง� เรีียนเก่่งยิ่่ง� หน้้าบาง ติิไม่่ได้้ อย่่างนี้้�แล้้ว
จะไปเก่่งยัังไง ต่่อให้้เก่่งแค่่ไหน ถ้้าทำของใหม่่และมีีอะไรที่่�ไม่่เคย
ก็็ต้้องทำผิิด ก็็แก้้สิิครัับ ผิิดวัันนี้้�ก็็แก้้พรุ่่�งนี้้�สิิ สัังคมมัันเปลี่่�ยน มัันไม่่
เหมืือนตำรา หนึ่่�งเป็็นหนึ่่�ง สองเป็็นสอง วัันหนึ่่�งเจออะไรที่่�ไม่่เหมืือน
กัับที่่�เรีียนมา เราก็็ไปแก้้ปััญหาเหล่่านี้้� นั่่�นแหละปััญญาเกิิด

ต่่อมาคุุณพ่่อมาเมืืองไทย แล้้วก็็เอาเมล็็ดพัันธุ์์�ที่่�ดีีที่่�สุุดของเมืืองจีีน
มาแนะนำให้้คนไทย หากว่่าเมล็็ดพัันธุ์์�หมดอายุุ เอามาแลกคืืนฟรีีเลย
คุุณพ่่อจะตีีตราลงไปในซองเลยว่่าหมดอายุุวัันไหนเดืือนไหน ไม่่มีีใคร
สอนคุุณพ่่อ ท่่านเป็็นอััจฉริิยะ พอยุุคนั้้�นมีีกระป๋๋อง คุุณพ่่อก็็นำกระป๋๋อง
มาใส่่เมล็็ดพัันธุ์์�เพื่่�อไม่่ให้้มีีความชื้้�นสููงไป เมล็็ดพัันธุ์์�ก็็ไม่่งอก รัักษา
อยู่่�ได้้นาน คุุณพ่่อบอกว่่าสำคััญคืือคุุณภาพ และซื่่�อสััตย์์ต่่อลููกค้้า
ลููกค้้าขาดทุุน ลููกค้้าไม่่ขยาย เราก็็ไม่่ขยาย ลููกค้้าเติิบโต เราก็็เติิบโตตาม
ลููกค้้า ทีีแรกก็็ขายของดีีราคาถููก สุุดท้้ายพอชื่่�อเสีียงโด่่งดััง ก็็ขายของดีี
ราคาคุ้้�มค่่า ถ้้าไม่่ดีีอย่่าขาย เก็็บไว้้ให้้เขาคิิดถึึงดีีกว่่า ถ้้าไม่่มีีของดีีขาย

สั่่�งสมประสบการณ์์
ผมโชคดีี ได้้ อาจารย์์ ดีี คืือ ดร.ชำนาญ ยุุ วบูู รณ์์ เป็็ นทั้้� งอธิิบดีี ก รม
การปกครอง เป็็นทั้้�งผู้้�ว่่าฯ กรุุงเทพฯ ท่่านมีีเจ้้านาย 2 คน คนหนึ่่�งคืือ
จอมพลสฤษดิ์์� (ธนะรััชต์์) นายกรััฐมนตรีี อีีกคนหนึ่่ง� คืือจอมพลประภาส
(จารุุเสถีียร) รััฐมนตรีีมหาดไทย ดร.ชำนาญเป็็นอธิิบดีีกรมการปกครอง
ดัังนั้้�น ขึ้้น� ตรงกัับท่่านรััฐมนตรีีประภาส แต่่เนื่่อ� งจากท่่านจอมพลสฤษดิ์์�
กลางคืืนนอนไม่่หลัับ ตื่่�นตีี 3 ตีี 4 ก็็ชอบไปตรวจกรุุงเทพฯ อธิิบดีีจึึงต้้อง
ทำงานตั้้�งแต่่เช้้ามืืด 6 โมงต้้องไปถึึงบ้้านท่่าน ไปรัับคำสั่่�งว่่าต้้องแก้้
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อย่่างนั้้�นอย่่างนี้้� ดร.ชำนาญเลยเหมืือนมีีเจ้้านาย 2 คน และท่่านก็็ให้้
โอกาสผมซึ่่�งอายุุ 21 ปีีเป็็นผู้้�จััดการสหพัันธ์์สหกรณ์์ค้้าไข่่ไก่่ในประเทศ
ผมได้้โควตามากที่่�สุุด ผมก็็เอาครึ่่�งหนึ่่�งมาแบ่่งให้้กัับเถ้้าแก่่ 30 กว่่าคน
ทุุกคนก็็พอใจ ยกผมเป็็นผู้้�นำ ผนึึกกำลัังกััน ไม่่สู้้�กััน ผมเลยราบรื่่�นมาก
สมััยนั้้�นรััฐสั่่�งว่่าตลาดสดต้้องสะอาด ห้้ามเชืือดหมููเชืือดไก่่ตามเขีียง
ต้้องไปเข้้าโรงงานเชืือด ทำให้้ตลาดสดเราก้้าวหน้้ากว่่าทุุกประเทศ
แต่่ฆ่่าแบบเถื่่�อนก็็ยัังมีี เพราะรััฐบาลไม่่ได้้เข้้มงวด เหมืือนตลาดสด
ทุุกวัันนี้้�ก็็ยัังขายหมููที่่�ใช้้ยาเร่่งเนื้้�อแดงเยอะ นัักธุุรกิิจชอบให้้อิิสระ
แต่่บางเรื่่�องที่่�ถููกต้้อง เช่่น เรื่่�องสารเร่่งเนื้้�อแดงที่่�กิินมากๆ คนก็็สะเทืือน
ตรงนี้้�รัฐั บาลต้้องกำหนดมาตรฐานเพื่่อ� ประโยชน์์ของประชาชน แต่่นอก
เหนืือจากนั้้�น รััฐบาลแค่่ให้้ขอบเขต ให้้เป้้าหมาย ให้้การสนัับสนุุนพอ
ไม่่ใช่่ไปคุุมราคา ราคาหมููสููงขึ้้น� เพราะมัันเสีียหายมากขึ้้น� หมููขาดตลาด
ยิ่่�งจััดการมากเท่่าไหร่่ รายเล็็กรายย่่อยก็็ยิ่่�งล้้มหายตายจากไปมาก
เท่่านั้้�น เหลืือแต่่รายใหญ่่ ถ้้าอยากให้้ราคาถููกก็็ต้อ้ งให้้ซัพั พลายมากกว่่า
ดีีมานด์์ ต้้องไปส่่งเสริิมรายเล็็กรายย่่อย ต้้องกู้้�เงิินดอกเบี้้�ยต่่ำให้้เขา
เรื่่� อ งการทำธุุ ร กิิจ ในช่่วงรััฐบาล ดร.ทััก ษิิณ ชิินวััต ร ท่่ า นเข้้ า ใจดีี
ท่่านเข้้าใจว่่าจะแก้้ความยากจนของประเทศไทยต้้องแก้้ที่่เ� กษตร ไม่่ว่า่
ประเทศไหน พื้้�นฐานมาจากเกษตรหมด ดัังนั้้�น ต้้องสนัับสนุุนคน
รากหญ้้าที่่�เป็็นฐานเศรษฐกิิจ ถ้้าคนรากหญ้้าไม่่มีีรายได้้ก็็จะมีีปััญหา
เขามีีคำพููดอย่่างนี้้� ยากจนตามมาด้้วยเพื่่�อนอีีก 2 คน คืือเจ็็บและโง่่
ทำงานหนัักได้้เงิินน้้อยก็็เจ็็บป่่วย อายุุสั้้�น และลููกก็็ไม่่ได้้ออกไปเรีียน
มหาวิิทยาลััยเพื่่�อไปเรีียนรู้้� เพราะต้้องรีีบมาช่่วยพ่่อแม่่
ต่่อยอดอย่่างรวบรััด
ผมไม่่ชอบไปเรีียนรู้้�ตั้้ง� แต่่ศููนย์์ ผมชอบไปต่่อยอด เรีียนลััด เขาทำสำเร็็จ
อยู่่�แล้้ว ผมเห็็นเมืืองนอกผมก็็ตั้้ง� คำถามว่่าทำไมเขาเลี้้ย� งได้้ทีลี ะหมื่่น� ตััว
และพบว่่ายิ่่�งใช้้ไฮเทค ยิ่่�งทำให้้คนไม่่เหนื่่�อย จบมหาวิิทยาลััยมาเลี้้�ยง
หมููได้้ เลี้้�ยงไก่่ได้้ คนไม่่เข้้าใจตรงนี้้� นึึกว่่าไฮเทคต้้องมีีความรู้้� จริิงๆ
ไฮเทคไม่่ต้้องมีีความรู้้� ขอให้้ทำตามเขา 100% ก็็แล้้วกััน อย่่าไปคิิดเอง
พอทำตามแล้้วคุุณมีีประสบการณ์์ค่่อยไปเปลี่่�ยนแปลง จุุดไหนที่่�มััน
ไม่่เหมาะสมไม่่ถููกต้้อง ไม่่ใช่่ยังั ไม่่ทันั เรีียนรู้เ้� ลย อวดดีี เปลี่่�ยนตรงนี้้�เป็็น
อย่่างนี้้�ดีกี ว่่า ส่่วนใหญ่่เวลาเขาผิิด จะผิิด 20% แต่่เวลาเราผิิด จะผิิด 80%
ยิ่่�งไฮเทคมากเท่่าไหร่่ ยิ่่�งเหมาะสมกัับประเทศที่่�ล้้าสมััย เพีียงแต่่ต้้อง

50 YEARS

เข้้าใจและมีีทุุน คืือลงทุุนสููงทีีแรก ประสิิทธิิภาพยิ่่�งสููงขึ้้�นอีีก คุุณภาพ
ก็็สููงขึ้้�น กลายเป็็น 3 สููง 1 ต่่ำ ลงทุุนสููงใช่่ไหม แต่่ประสิิทธิิภาพสููงกว่่า
การลงทุุนอีีก และคุุณภาพก็็สููงด้้วย เพราะของไม่่เสีีย รสชาติิดีี สม่่ำเสมอ
กลายเป็็นต้้นทุุนถููก แต่่ถ้้าลงทุุนต่่ำ ประสิิทธิิภาพก็็จะต่่ำ คุุณภาพต่่ำ
และต้้นทุุนสููง แน่่นอนประเทศที่่�ยากจนก็็จะบอกว่่าไม่่มีีเงิิน แต่่ถ้้าผม
เป็็นรััฐบาลนะ ผมจะกู้้�เงิินมาให้้ ถ้้าคุุณทำเรื่่�องไฮเทค คุ้้�ม หากว่่าเอา
ง่่ายๆ แรงงานคน แล้้วก็็ทำถููกๆ กลายเป็็นว่่าต้้นทุุนก็็ยิ่่�งมากยิ่่�งแพงขึ้้�น
จำนวนก็็น้้อย ค่่าขนส่่งก็็ไม่่คุ้้�มแล้้ว ค่่าโฆษณาก็็ไม่่คุ้้�มแล้้ว กำไรน้้อย
ขายมากไม่่สู้ก�้ ำไรน้้อย ถ้้ากำไรมากขายน้้อยเราไม่่ว่า่ นี่่�คืือความเป็็นจริิง
หลัักของผมคืือไปประเทศไหนก็็ตาม คุุณไปทำให้้สิินค้้าในประเทศนั้้�น
ถููกลงหรืือเปล่่ า ถ้้ า คุุ ณ ทำให้้ สิิ นค้้ า ดีี แ ละถููก คุุ ณ ชนะทุุ ก ประเทศ
เพราะมนุุษย์์ที่่ไ� ม่่รู้อ้� ะไรที่่�สุดุ ก็็ยังั ต้้องการซื้้อ� ของดีีราคาถููก ถ้้าไปประเทศ
ไหนแล้้วผมทำให้้ของดีีราคาถููกไม่่ได้้ ผมไม่่ไปครัับ ทำให้้ประเทศเขา
ได้้ประโยชน์์ไม่่ได้้ ผมไม่่ไป สองวัันก็็ถููกไล่่ออกมาแล้้ว แต่่ถ้้าเราทำให้้
ของดีีราคาถููก รััฐบาลเขาก็็ยิินดีีต้้อนรัับเรา เพราะเขาต้้องการทำให้้
ประชาชนเขาซื้้�อสิินค้้าได้้ อย่่าไปนึึกว่่ายุุค 4.0 คุุณจะขายของแพง
และของดีีราคาแพง ไม่่ใช่่ ยุุคนี้้�ยิ่่ง� ต้้องคิิดว่่าจะทำยัังไงให้้สิินค้้าถููกลงอีีก
ต้้องใช้้ไฮเทค ใช้้การบริิหารจััดการ ลดขั้้�นตอนให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น
ลดต้้นทุุน แล้้วก็็ขายของดีีราคาเหมาะสมกัับประชาชน
ข้้อหาเรื่่�องผููกขาด
ถ้้ารายเล็็กเขารู้้�จัักเรีียนรู้้�แล้้วทำได้้ดีี เขาก็็ไม่่ตาย ที่่�ไหนที่่�เซเว่่นฯ
ไปได้้ ถ้้าร้้านโชห่่วยไม่่เปลี่่�ยนแปลง เขาก็็ตาย เพราะตลาดไม่่ต้้องการ
แบบเดิิมแล้้ว เขาต้้องการความสะอาด อะไรต่่ออะไร มัันเปลี่่�ยนไปอีีก
ยุุคหนึ่่�งแล้้ว เซเว่่นฯ ทำสำเร็็จ คุุณก็็เรีียนรู้้�ได้้ แล้้วในเมื่่�อคุุณเป็็นเถ้้าแก่่
ร้้านไม่่ต้้องเช่่า คุุณจะสู้้�เซเว่่นฯ ไม่่ได้้ได้้ยัังไง ถ้้าคุุณไม่่เปลี่่�ยนแปลง
ก็็สู้้�ไม่่ได้้ แต่่ถ้้าคุุณเปลี่่�ยนแปลงก็็มีีคนพร้้อมจะส่่งของให้้คุุณเยอะแยะ
เพราะเซเว่่นฯ ไม่่ได้้ทำทั้้�งหมด ทำไมผมต้้องมาทำเซเว่่นฯ ต้้องมาทำ
แม็็คโคร ทำโลตััส เพราะผมส่่งเสริิมต้้นน้้ำ แล้้วให้้เขาเลี้้�ยงไก่่เลี้้�ยงหมูู
เป็็นหมื่่�นตััว ถ้้าปลายน้้ำไม่่มีีใครทำ มัันก็็ไม่่สอดคล้้อง สิินค้้าเกษตร
มัันมีีฤดูู มัันมีีเวลา มัันมีีชีีวิิต สััตว์์โตถึึงจุุดหนึ่่�งมัันไม่่โตแล้้ว ถ้้าเลี้้�ยงต่่อ
เราขาดทุุนแน่่ ถึึงตอนนั้้�นเราต้้องเอาไปขายแล้้ว ถ้้าตลาดไม่่พร้้อม
จะทำยัังไง

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

ดููประวััติิผม ผมจะไม่่เข้้าไปในธุุรกิิจที่่�มีีคู่่�แข่่ง ผมทำเรื่่�องอาหารสััตว์์
ก็็ไม่่มีีคู่่�แข่่ง มาทำโลตััส ทำแม็็คโคร ทำเซเว่่นฯ ตอนนั้้�นเมืืองไทยไม่่มีี
ใครทำ ทำโทรศััพท์์ คู่่�แข่่งของผมคืือใครรู้้�ไหม เยอรมััน ฝรั่่�งเศส อัังกฤษ
เมืืองไทยมีี 2 บริิษัั ท เท่่ า นั้้� น ที่่� เ ข้้ า มาประมููลได้้ ก็็ คืื อปููนซิิเมนต์์ กัั บ
เจริิญโภคภัั ณ ฑ์์ ใ นยุุ ค นั้้� น ไซส์์ เ ล็็ ก ไปไม่่ มีี สิิทธิ์์� ม าประมููล ตอนนั้้� น
ปููนซิิเมนต์์ไม่่เอา ผมก็็ไม่่เอา แต่่ท่่านเฉลีียว สุุวรรณกิิตติิ มาบอกว่่า
ถ้้าไม่่มีีใครเอาแล้้วโครงการนี้้�จะไปตกอยู่่�กัับต่่างชาติิ ท่่านสุุจิินดา
ผบ.ทบ. ก็็มาบอกว่่าท่่านน่่าจะประมููล สุุดท้้ายเราเลยเข้้าประมููลอย่่าง
ตรงไปตรงมาและชนะ คนเข้้าใจว่่าผมพยายามผููกขาด แต่่ความจริิง
ผมเหนื่่�อยตรงนี้้� ตอนที่่�เปลี่่�ยนจากระบบสายมาเป็็นมืือถืือ ผมก็็เจอ
คู่่�แข่่งคืือ ดร.ทัักษิิณ ชิินวััตร แล้้วท่่านก็็ขายให้้กัับรััฐบาลสิิงคโปร์์
ยิ่่�งหนัักเข้้าไปอีีก เงิินก็็มีี อิิทธิิพลก็็สููง นอร์์เวย์์มาเป็็นผู้้ถื� อื หุ้้�นใหญ่่ดีแี ทค
อีีก สรุุปเราเป็็นคู่่�แข่่งของ 2 ประเทศ ไปสู้้�กัับประเทศเราก็็เหนื่่�อย
ผมไม่่ทำธุุรกิิจไปซ้้อนกัับใคร มีีแต่่ผมทำแล้้วมีีคนเข้้ามาเป็็นคู่่�แข่่ง
เช่่น ปููนซีีเมนต์์ผมก็็ไม่่ไปทำ เหล้้าเบีียร์์ผมก็็ไม่่ไปทำ เพราะผมรู้้�ว่า่ คู่่�แข่่ง
เก่่งอยู่่�แล้้ว อัันนี้้�จะว่่าผมฉลาดก็็ใช่่ เพราะเขาเป็็นเจ้้าตลาดอยู่่� แล้้วเรา
จะเข้้าไปทำไม เขาแพ้้เรา เราก็็เข้้าไอซีียููเหมืือนกััน ทำไมเราไม่่เอา
พลัังของเราไปเลืือกคู่่�แข่่งที่่�ไม่่แข็็งแรง ไปหาหมููกิินดีีกว่่า ไปหาที่่�ที่่�ยััง
ไม่่มีีใครเป็็นแชมป์์ ต่่อให้้สะดุุดขาหกล้้มนัับสิิบก็็ลุุกขึ้้�นมาเป็็นแชมป์์
เพราะไม่่มีีคู่่�แข่่ง ทำไมต้้องไปท้้าตีีท้้าต่่อยกัับคู่่�แข่่งที่่�น่่ากลััว
ประเทศที่่�เคยเป็็นคอมมิิวนิิสต์์ เขาจะรู้้�เรื่่�องดีีกว่่าประเทศที่่�ไม่่เคย
โดยเฉพาะประเทศที่่�ยากจน นึึกว่่าเป็็นคอมมิิวนิิสต์์มัันดีี ประชาชน
ได้้ประโยชน์์ แต่่ความจริิงยิ่่�งรวมยิ่่�งทำให้้คนรวยเท่่ากััน ก็็กลายเป็็นว่่า
ทุุกคนจนเท่่ากััน เติ้้�งเสี่่�ยวผิิงเลยบอกว่่า ไม่่ได้้---มนุุษย์์อยู่่�แต่่ละที่่�
ไม่่เหมืือนกััน คุุณอยู่่�ในที่่�กัันดาร คุุณจะทำให้้เขารวยเท่่ากัับคนที่่�อยู่่�ใน
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�มัันเหมาะสมได้้อย่่างไร ต้้องเอาให้้กลุ่่�มหนึ่่�งรวยก่่อน
แล้้วค่่อยไปช่่วยกลุ่่�มที่่�ยากจน ไม่่งั้้�นก็็ดึึงทั้้�งประเทศจนไปหมดเลย
เขายัังไม่่ทัันตั้้�งตััว ไปเก็็บภาษีีเขาสููงๆ เขาก็็เลิิก แล้้วสุุดท้้ายไม่่ได้้อะไร
เติ้้�งเลยเปลี่่�ยน โครงการอีีอีีซีีก็็เหมืือนกััน ต้้องกล้้าทำ วัันนี้้�มีีโอกาส
ยิ่่�งกว่่าเติ้้�งในสมััยนั้้�นอีีก ผมมองเมืืองไทยเต็็มไปด้้วยโอกาส จีีนกัับ
อเมริิกาทะเลาะกััน เราต้้องเอีียงอยู่่�อเมริิกา แต่่ทิ้้�งจีีนไม่่ได้้ ไม่่เอีียงอยู่่�
อเมริิกา เราก็็อยู่่�ไม่่ได้้เหมืือนกััน เขายัังเป็็นเศรษฐีี เป็็นมหาอำนาจ
ของโลกอยู่่� จีีนยัังสู้้�ไม่่ได้้
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ความผิิดพลาดในวิิกฤต
ความจริิงผมจะเกษีียณตอนอายุุ 55 แล้้ว ตอนนั้้�นพอดีี 58 ที่่�ประชุุม
ครอบครััวบอกว่่าผมต้้องกลัับมา ผมบอกเรืือเราเจอมรสุุม สิินค้้าบนเรืือ
ถ้้ายัังจะเอาครบทุุกอย่่าง เรืือล่่มหมดนะ ทำให้้สิินค้้ามัันน้้อยลง ผมจะ
ไม่่ขายบริิษััทที่่�พี่่�ใหญ่่ริิเริ่่�มกัับพี่่�ๆ สอง ผมจะขายแต่่ของที่่�ผมริิเริ่่�มใหม่่
แล้้วผมเชื่่อ� ว่่าผมจะขายหมดด้้วย บริิษััทไม่่ล้ม้ ละลายแน่่นอน เพราะเรา
ลงทุุนธุุรกิิจที่่�มันั มีีอนาคตจริิงๆ ไม่่ใช่่เพ้้อฝััน ผมเอาความสำเร็็จเขามาทำ
ไม่่ใช่่เริ่่�มตั้้�งแต่่ศููนย์์ เซเว่่นฯ เขาก็็สำเร็็จในอเมริิกา ญี่่�ปุ่่�น แล้้วผมทำ
โลตััส ก็็มาจากที่่�เห็็นวอลมาร์์ทสำเร็็จในอเมริิกา เทสโก้้ในอัังกฤษ
มัันมีีตััวอย่่างที่่�ทำสำเร็็จ พอผมจะขายจึึงมีีคนมาแย่่งซื้้�อเลยแหละ
ต้้มยำกุ้้�งคืือวิิกฤตการณ์์ครั้้�งใหญ่่ที่่�สุุดที่่�เราเคยเผชิิญ ตอนนั้้�นเรากู้้�เงิิน
ต่่างประเทศทั้้�งนั้้�น เมื่่�อเกิิดวิิกฤตขึ้้�น เงิินตราต่่างประเทศเราก็็หมด
เกลี้้�ยงทัันทีี ความจริิงถ้้าช่่วงนั้้�นเราขายแค่่ 30% ของทรูู เราก็็ไม่่จำเป็็น
ต้้องขายแม็็คโคร แต่่ทรููในช่่วงนั้้�นเป็็นธุุรกิิจที่่�กำลัังรุ่่�ง เราทำเคเบิิลทีีวีี
ทั่่�วโลกร่่วมกัับ Verizon ค่่ายโทรคมนาคมใหญ่่ที่่�สุุดในอเมริิกา เราเป็็น
เบอร์์สอง เขาเป็็นเบอร์์หนึ่่�งเคเบิิลทั่่�วโลก ธุุรกิิจของทรููเกี่่�ยวข้้องกัับ
เทคโนโลยีี เราเลยคิิดว่่ารัักษาส่่วนนี้้�ไว้้ดีีกว่่า นี่่�คืือเรื่่�องที่่�ผิิดพลาดอย่่าง
มหัันต์์ เพราะเทคโนโลยีีมัันล้้มละลายได้้ง่่ายมาก เคเบิิลมาถึึงจุุดหนึ่่�ง
ก็็กลายเป็็นสิ่่�งที่่�ล้น้ ตลาด กลายเป็็นไม่่มีค่ี า่ ใดๆ เลย จากที่่�ผมเคยมีีโอกาส
กำไรในช่่วงนั้้�นแสนกว่่าล้้านบาท กลายเป็็นเหลืือศููนย์์ทัันทีี ชื่่�อผมเคย
เป็็น 1 ใน 50 ของโลก และเป็็น 1 ใน 11 คนของเอเชีีย เพราะตอนนั้้�น
ทำโทรศััพท์์ก็เ็ ป็็นของใหม่่ในยุุคนั้้�น ทำเซเว่่นฯ ก็็เป็็นของใหม่่ของยุุคนั้้�น
ทำโลตััสก็็เป็็นของใหม่่ของยุุคนั้้�น แม็็คโครก็็เป็็นค้้าส่่งที่่�หนึ่่�งในยุุคนั้้�น
คืือซีีพีเี ราทำอะไรก่่อนคนอื่่น� แล้้วไม่่เคยไปแย่่ง ผมรู้้�ก่อ่ นคนอื่่น� ทำก่่อน
คนอื่่�น แล้้วรััฐบาลก็็ไม่่มีีกฎหมายห้้ามผมทำ
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จากร้้ านชำำ �ตึึกแถว สู่่ � เ จ้้ าอาณาจัั ก รค้้ า ปลีี ก
เคล็็ดลัับจากผู้้�บุุกเบิิก
เมืืองไทยในช่่วงที่่�คุุณพ่่อเข้้ามามีีโอกาสมากสำหรัับคนจีีน คล้้ายๆ กัับ
คนยุุโรปที่่�ข้้ามไปอเมริิกา คืืออยู่่�ในยุุโรปก็็อาจเติิบโตได้้ แต่่การแข่่งขััน
เยอะ พอไปอเมริิกาแล้้วสบาย คุุณพ่่อเคยเดิินทางเข้้าไทยเพื่่�อสำรวจ
ความเป็็นอยู่่� วััฒนธรรม สภาพประเทศ ก่่อนจะย้้ายจากไหหลำมาอยู่่�
ถาวร เนื่่�องจากเมืืองจีีนในตอนนั้้�นมีีระบบการเมืืองที่่�ไม่่ยุุติิธรรม มีีการ
กดขี่่�ข่่มเหง ต่่างจากไทยที่่�มีีความสงบร่่มเย็็น มีีวััดวาอารามที่่�เป็็นที่่�พึ่่�ง
มีีพระมหากษััตริิย์์เป็็นประมุุข เป็็นประเทศที่่�ผู้ค้� นมีีศีลี ธรรมมาก คุุณพ่่อ
เข้้ามาเริ่่ม� ต้้นจากการรัับจ้้าง และได้้เปิิดกิิจการร้้านขายของชำที่่�ฝั่่ง� ธนบุุรีี
ไม่่ได้้เรีียกว่่าไปแย่่งธุุรกิิจของคนไทย แต่่เข้้าไปทำอะไรที่่�ยัังไม่่มีีคนทำ
เมืืองไทยเป็็นประเทศที่่�อุดุ มสมบููรณ์์อยู่่�แล้้ว ใครอยากจะตัักตวงทำอะไร
ก็็ไม่่ยากในสมััยนั้้�น ขอให้้ทำงานหนัักและไม่่เอารััดเอาเปรีียบ ดัังนั้้�น
คุุณพ่่อจะสอนลููกทุุกคนอยู่่�เสมอว่่าให้้พยายามเรีียนรู้้� ขยัันและอดทน
ต้้องยอมรัับว่่าคนจีีนสมััยนั้้�น ขยัันบุุกเบิิกธุุรกิิจมาก มีีนิิสััยอยากเป็็น
เจ้้าของกิิจการ (entrepreneur) ไม่่อยากเป็็นลููกจ้้างใคร สิ่่�งเหล่่านี้้�
เลยผููกติิดอยู่่�ในดีี เ อ็็ น เอของจิิราธิิวัั ฒ น์์ ม าจนถึึงลููกหลาน ทำงาน
มัันต้้องลำบากอยู่่�แล้้ว ถ้้าขยัันจะอยู่่�ได้้สบาย ยิ่่�งถ้้ามีีวิิสััยทััศน์์ก็็จะยิ่่�ง
ไปได้้ไกล
หััวใจของการค้้าปลีีก

สุุ ทธิิ ธ รรม จิิราธิิวััฒน์์

สุุ ทธิิ ธรรม จิิราธิิวัั ฒ น์์ คืื อ บุุ ตรช ายคนที่่� 8 ของ เตีียง แซ่่เ จ็็ง คนจีีนโพ้้น ทะเลผู้้�ก่่อ ตั้้�งตระกููล ‘จิิราธิิวััฒน์์’ ในไทย
และบุุ ก เบิิกธุุ รกิิ จของห้้ า งค้้ า ปลีีก ‘เซ็็ น ทรัั ล ’ สุุทธิิธรรมและพี่่�น้้อ งคืือ หนึ่่�งในพลัังสำำ� คััญ ที่่�ขัับ เคลื่่�อ นธุุรกิิ จของตระกููล
นัั บ จากจุุ ด เริ่่� ม ต้้ น ของร้้ า นขายของชำำ � ในตึึ กแถว แผ่่ขยายไปเป็็น ห้้างแลนด์์ม าร์์ก ในทุุก ย่่านธุุรกิิ จสำำ�คััญของไทย
หรืื อ แม้้ ก ระทั่่�งหลายเมืือ งใหญ่่ในโลกอย่่างทุุก วััน นี้้�

จุุดเปลี่่�ยนเริ่่ม� ต้้นจากช่่วงที่่�คุณ
ุ พ่่อข้้ามจากฝั่่ง� ธนฯ มาพระนคร (สี่่พ� ระยา)
ปีี 1947 เปิิ ด ร้้ า นขายหนัั ง สืือขึ้้� น อ่่ า นความต้้ อ งการของผู้้� บ ริิโภค
ด้้วยการนำหนัังสืือ นิิตยสารมาจำหน่่าย พี่่�ชายคนโต คุุณสััมฤทธิ์์�
จิิราธิิวััฒน์์ เคยเล่่าให้้ผมฟัังว่่า ในสมััยนั้้�นทำงานเป็็นผู้้�ช่่วยคุุณพ่่อ
ต้้องอ่่านภาษาอัังกฤษได้้ดีี แล้้วช่่วยเป็็นผู้้�สั่่�งหนัังสืือจากต่่างประเทศ
เข้้ามาขาย พอได้้ดููโฆษณาในหนัังสืือแฟชั่่�น คุุณพ่่อและคุุณสััมฤทธิ์์�

ก็็เห็็นว่่าน่่าจะเปิิดร้้านที่่�จำหน่่ายสิินค้้าพวกนี้้� สิินค้้าแฟชั่่�น เสื้้�อผ้้า
เครื่่�องสำอาง รวมถึึงหนัังสืือที่่�ตััวท่่านเองก็็ชอบมาก
ก้้าวที่่�สองของคุุณพ่่อ คืือการตััดสิินใจเปิิด ‘ร้้าน’ เซ็็นทรััลเล็็กๆ ขึ้้�น
ตั้้�งอยู่่�บนถนนเจริิญกรุุง หน้้าปากซอยโรงแรมแมนดาริิน โอเรีียนเต็็ล
ซึ่่ง� ถือื ว่่าเป็็นแหล่่งสำคััญของการค้้าขายในสมััยนั้้�น แต่่ปัญห
ั าของการทำ
ธุุรกิิจคืือการสื่่�อสารทำได้้ยากลำบาก ไม่่มีีอิินเทอร์์เน็็ต ไม่่มีีโทรศััพท์์
ต้้องติิดต่่อกัันผ่่าน TELEX และจดหมาย การขนส่่งก็็ไม่่ทัันสมััย คุุณพ่่อ
เก่่งมาก ท่่านดููโฆษณาในหนัังสืือแฟชั่่�น แล้้วหากเห็็นว่่าสิินค้้าชิ้้�นไหน
สวยก็็จะให้้คุุณสััมฤทธิ์์�เขีียนจดหมายติิดต่่อขอมาขาย ใช้้เวลามาก
บางแบรนด์์เขาก็็ไม่่อยากขายให้้เรา เพราะเรายัังเป็็นร้้านเล็็ก สั่่�งเข้้ามา
ขายบางทีีปีีครึ่่�งปีีกว่่าจะหมด สิ่่�งที่่�คุุณพ่่อทำคืืออดทน และยัังคงติิดต่่อ
กัับแบรนด์์เหล่่านั้้�นอยู่่�ตลอด ซึ่่ง� เป็็นสิ่่�งที่่�คู่่�แข่่งตามเราไม่่ทันั โดยเฉพาะ
ด้้านแฟชั่่�น เพราะเราดููหนัังสืือแฟชั่่�น แล้้วก็็สั่่�งเข้้ามาขายได้้ก่่อนใคร
ถืือว่่าได้้เปรีียบคู่่�แข่่ง
คุุณพ่่อเน้้นการเติิบโตแบบค่่อยเป็็นค่่อยไป ใช้้เงิินที่่�เก็็บออมมาทำ
ธุุรกิิจเป็็นหลััก ไม่่ค่่อยยอมเป็็นหนี้้� และความสำเร็็จที่่�เกิิดขึ้้�นก็็นำไปสู่่�
การเปิิด ‘ห้้างสรรพสิินค้้า’ เซ็็นทรััลสาขาแรกที่่�วัังบููรพาในปีี 1956
เป็็นที่่�ฮืือฮามากในสมััยนั้้�น ทำให้้เราเติิบโตอย่่างรวดเร็็วและก้้าวกระโดด
ตัั ว อย่่ า งเช่่ น ในยุุ ค 50-60 วัั ง บููรพากลายเป็็ น สถานที่่� ฮิิ ต ที่่� ค นมัั ก
เดิินทางมาซื้้�อเสื้้�อผ้้า กางเกงยีีนส์์ รวมทั้้�งมีีโรงภาพยนตร์์ที่่�ทัันสมััย
หลัังจากนั้้�นทิิศทางความเจริิญของเมืืองก็็ค่อ่ ยๆ เคลื่่อ� นเปลี่่�ยนแปลงไป
ยัังย่่านราชประสงค์์และสีีลม ซึ่่�งก็็เป็็นที่่�ตั้้�งของห้้างเซ็็นทรััลสาขาใหม่่ๆ
ในเวลาต่่อมา การหาโลเคชัันเก่่งเป็็นสิ่่�งสำคััญมาก เราจะเก่่งแค่่ไหน
ถ้้าไม่่เป็็นทำเลที่่�คนนิิยมก็็ไม่่มีคี นไปหรอก แล้้วพวกนี้้�มันั จะเปลี่่ย� นแปลง
ไปเรื่่�อยๆ
ในยุุค 1970 เราเรีียนรู้้�ว่่าอะไรใหม่่ๆ ส่่วนใหญ่่จะมีีในต่่างประเทศก่่อน
ไม่่ว่่าญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกา ฝรั่่�งเศส อัังกฤษ เราก็็เอาอะไรที่่�เมืืองไทย
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ยัังไม่่มีี เอาเข้้ามาให้้คนไทยรู้้จั� กั และช่่วยทำให้้อุตุ สาหกรรมใหม่่เกิิดขึ้้น�
เรื่่อ� ยๆ สมมติิเราเอาโคมไฟแบบประหยััดไฟเข้้ามา แบบทำได้้ไม่่ยากนััก
แต่่ไทยยัังทำไม่่เป็็น เราก็็เอาแบบมาให้้โรงงานทำ โรงงานนั้้�นก็็ทัันสมััย
ขึ้้�น ผลิิตมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ สุุดท้้ายกลายเป็็นส่่งออกได้้เลย สำหรัับธุุรกิิจ
ค้้าปลีีก รสนิิยมเป็็นเรื่่�องสำคััญมาก ต้้องอ่่านไลฟ์์สไตล์์ผู้้�บริิโภคให้้ขาด
และนำเขา เราเป็็น center ดัังนั้้�นต้้องเป็็น trend setter ไม่่ใช่่ตามเขา
ถ้้าเขาขายอะไรดีีก็็ไปขายตาม ลููกค้้าคงจะไม่่มาที่่�เรามากขนาดนี้้�
จุุดหัักเหสำำ�คััญ
ช่่วงที่่�เราเปิิดเซ็็นทรััลที่่�สีีลมในปีี 1966 เป็็นครั้้�งแรกที่่�เราใช้้เงิินจาก
สถาบัันการเงิินมากทีีเดีียว กลายเป็็นหนึ่่�งในเหตุุผลที่่�ทำให้้คุุณพ่่อ
ป่่วยด้้วยโรคหััวใจกำเริิบ เนื่่�องจากสมััยนั้้�นดอกเบี้้�ยสููง หากจำไม่่ผิิด
จะอยู่่�ที่่� ร าว 10% ขึ้้� น ไป แล้้ วท่่ า นเป็็ น หนี้้� สถ าบัั น การเงิินเยอะ
ท่่านเบี้้�ยวคนไม่่เป็็น เลยกลุ้้�มใจว่่าจะใช้้หนี้้�เขาอย่่างไร เปิิดสีีลมมา
ช่่วงแรกๆ มัันไม่่ประสบความสำเร็็จ ยอดขายน้้อย แต่่ถ้้าคุุณพ่่อมาอยู่่�
ในสมััยนี้้�จะรู้้�เลยว่่า เวลาเปิิดอะไรที่่�แปลกและดีี มัันจะไม่่ประสบ
ความสำเร็็จทัันทีี เพราะเป็็นเรื่่�องที่่�ยัังใหม่่สำหรัับลููกค้้า ปีี 1967 คุุณพ่่อ
เสีียชีีวิติ ซึ่่ง� ต่่อมาเซ็็นทรััลสีีลมก็็ประสบความสำเร็็จ มัันก็็สะท้้อนให้้เห็็น
ว่่าวิิสััยทััศน์์ของคุุณพ่่อถููกต้้อง
สมััยแรก ศาสตร์์ของการค้้าปลีีก (retail) เมืืองไทยยัังไม่่มีี ไม่่รู้เ�้ รื่่อ� งทั้้�งนั้้�น
ต้้องลองผิิดลองถููก เช่่น เอามาตรฐานอเมริิกามาออกแบบอย่่างนี้้�ๆ
แต่่คนไทยเมื่่�อก่่อนตััวไม่่สููงนััก โต๊๊ะที่่�เอามามัันก็็สููงเกิินไป ลดอีีกสััก
5-10 เซนติิเมตร แล้้วการมองสิินค้้าจะดีีขึ้้น� เป็็นต้้น และสมััยก่่อนการขาย
สิินค้้ามีีการต่่อรองแบบต่่อนิิดต่่อหน่่อยต่่อมาก ดัังนั้้�นพ่่อค้้าก็็ตั้้�งราคา
เผื่่�อไว้้ให้้ต่่อ 5% 10% บลููจีีนส์์สมััยก่่อน 100 ต่่อเหลืือ 50 ยัังให้้เลย
(หััวเราะ) ดัังนั้้�น ตอนเราทำเซ็็นทรััล วัังบููรพา เราก็็ประกาศให้้ลููกค้้า
รู้้�เลย ไม่่ต้้องต่่อ เพราะไม่่อย่่างนั้้�นเจ้้าของต้้องอยู่่�เฝ้้าร้้านเอง หรืือไม่่
ลููกจ้้างก็็โกงหมด
ยุุคต้้นของการระดมทุุน
เมื่่�อก่่อนไม่่มีีบริิษััทไฟแนนซ์์เลย ธนาคารก็็มีีไม่่มาก ความยากลำบาก
ก็็เกิิดขึ้้�น เพราะเมื่่�อดีีมานด์์และซััพพลายไม่่สมดุุล ธนาคารก็็ต่่อรอง
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ได้้เยอะ หลัักแหล่่งของนัักธุุรกิิจไม่่มั่่�นคง ธนาคารก็็ต้้องดููเราหนััก
ต้้องอธิิบายกัันมากหน่่อย พููดเป็็นภาษาไทยๆ คืือต้้องไปง้้อ สมััยนั้้�น
เพื่่�อนฝรั่่�งยัังถามว่่า คุุณเป็็นลููกค้้า เอาเงิินมาให้้เขา ยัังต้้องไปง้้อเขา
ด้้วยเหรอ ตรงข้้ามกัับวัันนี้้� ธนาคารมีีจำนวนมาก ธนาคารต้้องเป็็นฝ่่าย
มาหาลููกค้้า (หััวเราะ) จริิงๆ มัันคืือเรื่่�องการช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน
เราสนัับสนุุนธนาคาร ธนาคารสนัับสนุุนธุุรกิิจเรา เจอกัันครึ่่�งทาง
สมััยนั้้�นบางทีีธนาคารนอกจากดููธุุรกิิจ เขาจะเอาคนมาดููโหงวเฮ้้งอีีกว่่า
คนที่่�กู้้�ขยัันไหม คืืนเงิินได้้ใช่่ไหม ไม่่เบี้้�ยว ไม่่ล้้มบนฟููกใช่่ไหม เราผ่่าน
มาได้้ด้้วยดีีเพราะโชคดีีที่่�คุุณพ่่อเป็็นคนขยััน แล้้วท่่านไม่่ใช้้เงิินเลย
ถ้้าอยากใช้้เงิิน ต้้องให้้เจ้้าหนี้้�ก่่อน สมััยนี้้�ธนาคารต้้องตามลููกค้้าเก่่ง
หน่่อยว่่าใครเอาเงิินไปใช้้ที่่�ไหน (หััวเราะ)
วิิกฤตใหญ่่ต้้มยำำ�กุ้้�ง
พอเกิิดวิิ ก ฤตต้้ ม ยำกุ้้�งในปีี 1997 ก็็ ต้้ อ งยอมรัั บ ว่่ า กลุ่่�มเซ็็ น ทรัั ล
สะเทืือนจริิงๆ เราต้้องขายกิิจการบิ๊๊�กซีีและกิิจการบางส่่วนไป เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าเราจะอยู่่�ต่่อไปได้้ เราสามารถบริิหารจััดการดอกเบี้้�ยได้้ ไม่่ต้อ้ ง
เป็็นหนี้้�สููงเกิินไป ซึ่่�งจริิงๆ ก็็เสีียดาย เพราะไม่่ต้้องขายก็็ได้้ แต่่เราเป็็น
พวก conservative อยากทำให้้มั่่�นใจและสบายใจกัันทุุกฝ่่าย ทั้้�งฝ่่าย
ครอบครััว และสถาบัันการเงิิน เพราะถึึงตอนนั้้�นเราจะไม่่ได้้สะดุุดจนถึึง
กัับล้้ม แต่่ถ้้าเกิิดกรณีีเลวร้้าย วิิกฤตยัังยืืดเยื้้�อ เราก็็อาจจะเหนื่่�อย
ได้้ เ หมืือนกัั น มองในแง่่ หนึ่่� ง ก็็ เ ป็็ น เรื่่� อ งดีี เพราะสอนให้้ เ ราเรีี ย นรู้้�
หลายอย่่าง ระวัังในการใช้้เงิิน กู้้�เงิิน มีีระเบีียบวิินััย และกฎเกณฑ์์
ทางการเงิินที่่�ดีี
ปรัับโครงสร้้างเพื่่�อความยั่่�งยืืน
เมื่่� อ ก่่ อ นเป็็ น ระบบกงสีี บริิษัั ทจ่่ า ยให้้ ห มดเลย แต่่ เ งิินเดืือนน้้ อ ย
ผมจบปริิญญาโท แบ็็กกราวนด์์อย่่างดีี มาเริ่่ม� งานเข้้ากรอบของเซ็็นทรััล
แล้้วได้้เงิินเดืือน 5,000 บาทเท่่านั้้�น ผมไปสอนหนัังสืือได้้มากกว่่า
แต่่ทุุกอย่่างฟรีีหมด ต่่อมาคนมากขึ้้�นมีีปััญหาเรื่่�องเบิิกมากเบิิกน้้อย
เราเลยตั้้�งเป็็นระบบสภา ดููแลให้้เท่่าเทีียม ไม่่ต้้องมาเบิิก สภาจััดสรร
ให้้เลย เรื่่�องการศึึกษา เรื่่�องเจ็็บป่่วย เรื่่�องการตาย ฯลฯ
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เราให้้สภาทำเฉพาะเรื่่�องดููแลคนในครอบครััว ส่่วนการบริิหารเซ็็นทรััล
กรุ๊๊�ป ก็็จะเลืือกเฉพาะคนที่่�มีีความสามารถและเหมาะสมเข้้ามา ดัังนั้้�น
ระบบกงสีีก็็หมดไป ตอนนี้้�เซ็็นทรััลกรุ๊๊�ปก็็เป็็นบริิษััท professional
ติิดอัันดัับ Employer of Choice เติิบโตไปได้้ดีีขึ้้�นไปอีีก เพราะเราได้้
คนที่่�มีีความสามารถเข้้ามาทำ ไม่่ว่่าจะเป็็นคนในตระกููลหรืือข้้างนอก
ที่่�สำคััญก็็คืือมีีการแบ่่งกำไร เมื่่�อก่่อนเราผ่่านวิิกฤตหลายครั้้�ง เคยเป็็น
หนี้้�สถาบัันการเงิินมาก เราก็็เอาชััวร์์ กำไรเก็็บหมดเลยไม่่ให้้ใคร ซึ่่�งมััน
ไม่่แฟร์์ เมื่่�อเปลี่่�ยนภาพของการบริิหารเป็็นอย่่างนี้้� ก็็ต้้องมีีจ่่ายปัันผล
ไม่่อย่่างนั้้�นคนที่่�ไม่่ได้้เข้้ามาทำงานจะทำอย่่างไร
เรื่่�องเหล่่านี้้�ต้้องให้้เครดิิตว่่าหลัังจากคุุณสััมฤทธิ์์� พี่่�ใหญ่่ของตระกููล
เสีี ย ชีี วิิ ต คุุ ณ วัั น ชัั ย พี่่� ช ายคนที่่� ส องก็็ ขึ้้� น เป็็ น ประธานบริิษัั ท และ
เปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างบริิษััทครั้้ง� ใหญ่่ มีีการตั้้�ง Executive Committee
ที่่� มีี คุุ ณ สุุ ทธิิชัั ย น้้ อ งชายคนที่่� สี่่� เป็็ น รองประธาน มีี คุุ ณ สุุ ทธิิ ชาติิ
คุุณสุุทธิิศัักดิ์์� ผม และคุุณปริิญญ์์ เป็็นกรรมการ เพื่่�อทำ Succession
Plan โดยให้้หลานๆ ที่่�มีีความสามารถขึ้้�นมาเป็็นซีีอีีโอ และตััวผม
ก็็ขยัับขึ้้�นมาเป็็นกรรมการดููแลกำกัับ CRC และ CPN ซึ่่�งถืือว่่าเป็็น
หััวใจของกลุ่่�มเซ็็นทรััล หลัังคุุณวัันชััยเสีียชีีวิิต คุุณสุุทธิิชััยก็็รัับหน้้าที่่�
เป็็นประธานกรรมการบริิษััทต่่อมา และต่่อยอดการบริิหารงานที่่�มีี
วิิสััยทััศน์์และเป็็นสากลอย่่างเห็็นได้้ชััด มีีการปรัับโครงสร้้างบริิษััท
อีีกครั้้�ง โดยผมมาเป็็นประธาน Executive Committee ไม่่มีีการใช้้
ระบบอาวุุโสอีีกต่่อไป แต่่ใช้้การโหวตและทำงานแบบเป็็นทีีมเพื่่�อให้้
เกิิด synergy และเป็็ น ไปตามยุุ ท ธศาสตร์์ ก ารเจริิญเติิบโตอย่่ า ง
โปร่่งใสและยั่่�งยืืน
ความหวัังสู่่�อนาคต
ผมเป็็นคนที่่�เชีียร์์ประเทศไทย คิิดว่่าเราต้้องทำได้้ คนไทยต้้องทำได้้
สาเหตุุที่่�มั่่�นใจในประเทศของเราก็็เพราะอนาคตของประเทศไทยมัันมีี
หลายสิ่่�งหลายอย่่างมากที่่�สนัับสนุุนล้้อกัันไป อย่่างประเด็็นภููมิิศาสตร์์
ไทย เราก็็ตั้้�งอยู่่�ในจุุดที่่�ดีีมาก มีีโอกาสที่่�จะดึึงบริิษััทใหญ่่ๆ มาลงทุุน
ในภาคอุุตสาหกรรมได้้มหาศาล และเราอยู่่�ไม่่ไกลจากจีีน ซึ่่�งทุุกคน
ทราบว่่ายิ่่�งใหญ่่ แล้้วอนาคตก็็จะใหญ่่ขึ้้�นๆ เป็็นโอกาสให้้เราค้้าขายได้้
เรื่่�องที่่� 2 คนไทยเป็็นคนที่่�ต้้องบอกว่่ามีีคุุณภาพ การศึึกษาระดัับบนสุุด
ดีีหมดเลย แต่่เราก็็ทราบว่่าการศึึกษาที่่�เป็็นระดัับทั่่�วไปยัังไม่่ค่่อยดีี
ตััวนี้้�เป็็นตััวสำคััญที่่�จะการัันตีีว่่าประเทศไทยไปได้้แน่่ๆ
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ความท้้าทายที่่�สำคััญในตอนนี้้�คืือผู้้�นำ ผมไม่่ได้้เจาะจงผู้้�นำในวัันนี้้�
ไม่่ได้้เจาะจงรััฐบาลวัันนี้้� แต่่เราต้้องมีีรััฐบาลที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และสามารถ
ดึึงคนเก่่งมาใช้้งานได้้ องค์์ประกอบสนัับสนุุนดีีอยู่่�แล้้ว การมีีผู้้�นำที่่�ดีี
และรััฐบาลที่่�มีีวิิสััยทััศน์์ ประเทศไทยก็็จะไปได้้ไกลมาก
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ห่่ วงโซ่่ ต่่ อ เนื่่� อ งของสงครามเย็็ น และเศรษฐกิิจไทย

มรดกสงคราม

ดร.ผาสุุก พงษ์์ไพจิิตร
นัั ก วิิชาการเศรษฐศาสตร์์ ก ารเมืื อ งชั้้� น นำำ � เจ้้าของผลงานหนัังสืือ ประวััติิ ศาสตร์์เ ล่่ม สำำ� คััญ A HISTORY OF
THAILAND (เขีียนร่่ ว มกัั บ คริิส เบเกอร์์ ) ผู้้�เฝ้้ามองและถอดรหััสปฏิิกิิริิยาลููก โซ่่ที่่�เ ชื่่�อ มร้้อ ยสืืบ เนื่่�องระหว่่า ง
พัั ฒ นาการทางเศรษฐกิิจ การเมืื อ ง และสัังคมของประเทศไทย นัับ ตั้้�งแต่่ยุุคส งครามเย็็น มาจนปััจ จุุบััน

เกษตรแปรรููป การค้้าและบริิการ มีีการขยายพื้้�นที่่�เพาะปลููกในแต่่ละปีี
เป็็นล้้านๆ ไร่่ เมื่่�อเกษตรขยาย ป่่าก็็ค่่อยๆ หดหาย ในขณะที่่�กำไร
ช่่วงปีิิ� 1950-1980 เศรษฐกิิจประเทศไทยเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว ของคนตััดไม้้ ผู้้�รัับเหมา รวมถึึงธนาคารและนัักธุุรกิิจเจ้้าของกิิจการ
ในภาพรวม เพราะบทบาทสหรัั ฐ อเมริิกาที่่� ก ลัั วว่่ า ไทยจะตกเป็็ น เพิ่่�มต่่อเนื่่�องในอััตราสููงและเร็็ว
‘คอมมิิวนิิสต์์’ จึึงได้้เข้้ามาสร้้างส่่วนเกิิน (surplus) ให้้ประเทศที่่�เดิิม
แค่่พอมีียัังไม่่พอเพีียง และการจััดการบริิหารเศรษฐกิิจยัังไม่่เป็็นระบบ สรุุปหลัังจากเวลาผ่่านไป 3 แผนเศรษฐกิิจ 15 ปีี นานพอที่่�เศรษฐกิิจไทย
สมััยใหม่่ ผ่่านการให้้เงิินช่่วยเหลืือเป็็นจำนวนมากโดยไม่่ต้้องใช้้คืืน จะมีี ส าธารณููปโภคที่่� จ ำเป็็ น ในการพัั ฒ นาเศรษฐกิิจของเสรีี นิิ ยม
ซึ่่�งเป็็นเงิินช่่วยทั้้�งทางด้้านการเงิิน สาธารณููปโภคพื้้�นฐาน การกำจััด ที่่�ช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิตและการขนส่่ง เป็็นการจููงใจให้้พ่่อค้้าทางด้้าน
โรคติิดต่่อ ส่่งผู้้เ� ชี่่ย� วชาญมาวางแผน ส่่งคนไปเรีียนต่่างประเทศแล้้วกลัับ การเกษตรและการเกษตรแปรรููป ตลอดจนการบริิการที่่�ต่่อเนื่่�องกััน
มาเป็็นอาจารย์์ เป็็นเทคโนแครตทำงานในองค์์กรเศรษฐกิิจ และยัังให้้ การสะสมทุุนก็็เริ่่�มขยายตััว โดยเฉพาะในกรุุงเทพฯ เพราะมีีเงิินทุุน
เงิินช่่วยในการจััดตั้้�งสถาบัันใหม่่ๆ เพื่่อ� การพััฒนาเศรษฐกิิจแบบเสรีีนิิยม ที่่�ได้้มาจากการสร้้างมหาวิิทยาลััย โรงไฟฟ้้า โรงพยาบาล ระบบประปา
ท่่าเรืือ ท่่าอากาศยาน สำนัักงานใหม่่ๆ รวมทั้้�งองค์์กรระหว่่างประเทศ
ก่่อตั้้�งสำนัักงบประมาณ สภาพััฒน์์ และองค์์กรอื่่�นๆ
ที่่�ได้้พากัันเข้้ามาตั้้�งในเมืือง ในบริิบทนี้้�บวกกัับประชากรที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
เงิินช่่วยเหลืือต่่างประเทศ จากปีี 1955 ยัังรวมถึึงเงิินทางการทหาร เพราะอัั ต ราการตายลดลงจากการช่่ ว ยเหลืือของต่่ า งประเทศที่่� ไ ด้้
และความมั่่� น คงภายในจำนวนมาก เงิินส่่ ว นหนึ่่� ง ถููกใช้้ สร้้ า งถนน ปราบโรคมาลาเรีีย ฝีีดาษ และโรคไข้้ป่่า ก็็ทำให้้ความเป็็นเมืืองใน
ยุุทธศาสตร์์เพื่่�อทำสงครามต่่อต้้านคอมมิิวนิิสต์์ที่่�เวีียดนามและลาว กรุุงเทพฯ เกิิดพลวััต กลายเป็็นแหล่่งจ้้างงานที่่�หลากหลาย ดึึงดููดคน
เราจึึงมีีถนนมิิตรภาพและถนนอื่่�นๆ ที่่�เปิิดดิินแดนภาคอีีสาน ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่� ชนบทที่่�ล้้นเกิินให้้เข้้ามาหางานทำในกรุุงเทพฯ และบริิเวณโดยรอบ
กว้้างใหญ่่และมีีประชากรจำนวนมากที่่�ยัังไม่่ได้้เข้้าไปในกระบวนการ และเนื่่�องจากกรุุงเทพฯ มีีสาธารณููปโภคที่่�ดีีที่่�สุุดในขณะนั้้�น จึึงดููด
เศรษฐกิิจอย่่างเต็็มที่่� เพราะการสร้้างถนนช่่วยลดต้้นทุุนการขนส่่ง การลงทุุนด้้านอุุตสาหกรรมและการบริิการต่่อเนื่่อ� งด้้วย
โยงเกษตรกรเข้้ากัับตลาด นำพ่่อค้้าคนกลางเข้้ามาชัักจููงเกษตรกร
ให้้ปลููกพืืชเศรษฐกิิจต่่างๆ
เมื่่�อส่่วนเกิินในระบบเศรษฐกิิจถููกใช้้ไปเพื่่�อการทำมาหากิินในสภาวะ
ที่่� สัั ด ส่่ ว นที่่� ดิิ นต่่ อ หัั ว ประชากรต่่ำ และภาวะอุุ ป สงค์์ ใ นตลาดโลก
มีีงานวิิทยานิิพนธ์์ชี้้ว่� า่ การสร้้างถนนเพื่่อ� การทำสงครามนี้้� มีีผลภายนอก ค่่อนข้้างสููง ภาวะเศรษฐกิิจบููมก็็เกิิดขึ้้น� ได้้ไม่่ยาก รายได้้ต่อ่ หััวประชากร
ที่่�เราเรีียกว่่า externality ที่่�ไม่่คาดคิิด ทำให้้เกิิดภาวะเฟื่่�องฟููของสิินค้้า เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นที่่�น่่าพอใจ ในบางปีีจีีดีีพีีโตเพิ่่�มมากขึ้้�นเร็็วกว่่าการเพิ่่�มขึ้้�น
ที่่�ตลาดโลกต้้องการในขณะนั้้�น เช่่น อ้้อยที่่�ใช้้ทำน้้ำตาล ปอกระเจา ของประชากร 2-3 เท่่า ปััญหาความยากจนเลยหายไปมาก กำไรของ
ที่่�ใช้้ทำกระสอบ ข้้าวโพดที่่�ใช้้เลี้้�ยงสััตว์์ แล้้วก็็ยููคาลิิปตััสที่่�ป้้อนโรงงาน การเกษตรได้้หลั่่�งไหลเข้้ากรุุงเทพฯ ผ่่านทางระบบธนาคารของเจ้้าสััว
ผลิิตกระดาษ ถืื อ เป็็ น อุุ ป สงค์์ ที่่� โ ยงกัั บ สงคราม ถนนได้้ ช่่ ว ยสร้้ า ง ไม่่กี่่ร� าย บวกกัับต่่างชาติิบ้้าง แต่่เป็็นส่่วนน้้อย เพราะว่่าธนาคารต่่างชาติิ
ผู้้�รับั เหมา สร้้างโรงย่่อยหิิน และโรงงานปููน ต่่อด้้วยการสร้้างอุุตสาหกรรม ถููกจำกััดโดยพระราชบััญญััติิธนาคารพาณิิชย์์ในขณะนั้้�น
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สรุุปเลยว่่าเศรษฐกิิจไทยนั้้�นโตเร็็วในช่่วง 1950 ถึึง 1980 เพราะมีี
การลงทุุนมาจากการช่่วยเหลืือของภายนอก จากการชี้้�นำของสหรััฐฯ
รวมไปถึึงธนาคารโลกในสภาวะสงครามเย็็น และได้้อานิิสงส์์จาก
เศรษฐกิิจโลกในช่่วงขาขึ้้�น แล้้วมีีผลพลอยได้้ไปถึึงการลงทุุนธุุรกิิจ
ของเอกชนภายใน บวกกัับ FDI ที่่�เอื้้�อให้้เกิิดการหยิิบยืืมเทคโนโลยีี
ของต่่างประเทศ ส่่วนบทบาทการเมืืองและการทหาร ส่่วนตััวมองว่่า
ไม่่ค่่อยสำคััญมาก มีีบทบาทรอง เพราะไม่่ว่่าจะเป็็นทหารกลุ่่�มไหน
ก็็ไม่่เข้้าใจเศรษฐกิิจได้้อย่่างถ่่องแท้้ หรืือบริิหารจััดการระบบเศรษฐกิิจ
ของประเทศได้้ เราโชคดีีที่่ใ� นสภาวะสงครามเย็็น ฝ่า่ ยทหารไม่่ได้้เข้้ามา
มีีส่่วนร่่วมทางนโยบายเศรษฐกิิจเลย อย่่างที่่� ดร.เสนาะ (อููนากููล)
กล่่าวไว้้ว่่า ทหารไม่่ได้้เข้้ามายุ่่�งในส่่วนของเรา พวกเทคโนแครตจึึงมีี
บทบาทได้้อย่่างเต็็มที่่�
แต่่เศรษฐกิิจมหััศจรรย์์แบบไทยมีีต้้นทุุนความช่่วยเหลืือที่่�ส่่งผลให้้
กองทััพ ตำรวจ และองค์์กรต่่างๆ สถาบัันความมั่่�นคงภายในมีีความ
แข็็ ง แกร่่ ง มากยิ่่� ง ขึ้้� น เห็็ น ได้้ จ ากกรณีี รัั ฐ ประหารปีี 1956 ที่่� ท ำให้้
วััฒนธรรมการปกครองเป็็น ‘สิิทธิ์์�ของทหาร’ สามารถเข้้าแทรกแซง
และล้้มรััฐบาลได้้ เมื่่�อเห็็นว่่ามีีปััญหาคอร์์รััปชััน หรืือด้้วยเหตุุผลอื่่�นใด
ก็็ตาม ซึ่่�งมรดกในส่่วนนี้้�ยัังตกทอดสืืบเนื่่�องมาจนถึึงเหตุุรััฐประหาร
ปีี 2006 และ 2014 โลกได้้เปลี่่�ย นไปมาก ในสมััย จอมพลสฤษดิ์์�
หลายประเทศในลาติินอเมริิกา ตะวัันออกกลาง แอฟริิกาก็็มีรัี ฐั ประหาร
เช่่นกััน แต่่ขณะนี้้�ไม่่มีีประเทศไหนในโลกที่่�มีีรััฐประหาร ประเทศไทย
แทบจะเป็็นประเทศเดีียว
ต้้นทุุนที่่�ซ่่อนเร้้น
ต้้ น ทุุ น ของรัั ฐ ประหารในปีี 2006 และ 2014 มีี ผ ลต่่ อ ต้้ น ทุุ น ทาง
เศรษฐกิิจในระดัับที่่�ทำให้้ความเชื่่�อถืือของตลาดโลกตกหายไป การทำ
รััฐประหารของรััฐบาลไม่่ได้้เป็็นที่่�ชื่่�นชอบของนัักลงทุุนต่่างชาติิมากนััก
ดัังนั้้�นการลงทุุนโดยตรงของต่่างชาติิจึึงเกิิดขึ้้�นในประเทศอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่
ไทย เราจะพบว่่าในช่่วงสิิบปีีที่่ผ่� า่ นมา แทบจะไม่่มีกี ารลงทุุนอะไรใหม่่ๆ
หรืือการปรัับปรุุงสาธารณููปโภคขั้้�นพื้้�นฐานเลย แผนทั้้�งที่่�ทำก่่อนและ
ในช่่วงรััฐประหาร แทบไม่่ถููกนำมาปฏิิบััติิ
สิ่่�งเหล่่านี้้�ล้้วนแล้้วแต่่บอกว่่ารััฐบาลทหารไม่่มีีประสิิทธิิภาพในการ
ดำเนิินการแผนทางด้้านเศรษฐกิิจ เมื่่�อกำราบระบบประชาธิิปไตยแล้้ว

ทหารได้้คืืนอำนาจให้้กับั ราชการ ความพยายามปฏิิรููประบบข้้าราชการ
ไม่่ว่่าเรื่่�อง Regulatory Guillotine หรืือการปฏิิรููปรััฐวิิสาหกิิจเงีียบหาย
กลไกของรััฐช้้าลง มีีส่่วนรั่่�วไหลเยอะ ตรวจสอบไม่่ได้้ และเนื่่�องจาก
เศรษฐกิิจซบเซามาโดยตลอด ค่่าเช่่าทางเศรษฐกิิจ (Economic rent)
ซึ่่�งความจริิงในอดีีตก็็มีีอยู่่�ตลอดเวลา และมีีส่่วนที่่�เข้้าไปสู่่�กระบวนการ
ลงทุุนบ้้าง ตอนนี้้�ก็็มัักไม่่เข้้าสู่่�ขั้้�นตอนการลงทุุน เข้้ากระเป๋๋าส่่วนตััว
มากกว่่า ประสิิทธิิภาพของรััฐจึึงอ่่อนเปลี้้�ยลง
ในยุุคทหารก่่อนหน้้านี้้� อาจมีีลักั ษณะเป็็นระบบ Oligarchy ที่่�ศููนย์์กลาง
อำนาจไม่่ ไ ด้้ มีี ศูู นย์์ เ ดีี ย ว มีี ห ลายศููนย์์ ซึ่่� ง ต้้ อ งแข่่ ง ขัั น กัั น และที่่�
นัักวิิชาการอย่่าง มุุชตาค์์ ข่่าน ได้้บอกไว้้ พฤติิกรรมหาค่่าเช่่าทาง
เศรษฐกิิจ (Rent seeking) ของกลุ่่�มอำนาจ บางครั้้�งก็็อาจจะทำให้้เกิิด
นวััตกรรมหรืือการลงทุุนใหม่่ๆ ได้้ แต่่นี่่�คืือยุุคก่่อนหน้้านี้้� เพราะตอนนี้้�
มีีศููนย์์กลางเดีียว ถ้้ารวมศููนย์์กลางแบบนี้้�ก็จ็ ะเกิิดช่่องว่่างทางเศรษฐกิิจ
เพราะนัักลงทุุนต้้องเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของศููนย์์กลาง ถึึงจะอยู่่�รอด
ปลอดภััย แต่่ในเมื่่�อทุุกคนไม่่สามารถเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งได้้ทั้้�งหมด
ก็็ ไ ม่่ มีี ช่่ อ งให้้ เ กิิดการลงทุุ น ตัั วศูู นย์์ อ ำนาจเองก็็ ไ ม่่ รู้้�จ ะลงทุุ น ยัั ง ไง
เพราะไม่่ได้้มีีวิิสััยทััศน์์ทางเศรษฐกิิจ ก็็เลยอยู่่�ในภาวะที่่�ค่่อนข้้างจะ
deadlock
หากมองประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจเป็็นระยะยาวแบบที่่�ฝรั่่ง� เศส เขาเรีียกว่่า
Longue Durée คืือมองกัันเป็็นร้้อยปีี หัันกลัับมามองปััจจุุบัันตอนนี้้�
อาจเป็็นช่่วงที่่�เห็็นว่่าประเทศเราแค่่ dip แต่่จะ dip ลึึกแค่่ไหน นั่่�นคืือ
ปััญหา ประเทศไทยตอนนี้้�หา turning point ยาก สถานการณ์์โควิิด
ก็็เป็็นเรื่่�องเฉพาะหน้้าอยู่่�แล้้ว แต่่ยัังมีีปััญหาโลกร้้อนด้้วย นี่่�คืือตััวแปร
ตััวหนึ่่�งซึ่่�งเราไม่่ได้้ใส่่ใจมากนััก แต่่มัันมีีผลต่่อภาคเกษตร ซึ่่�งก็็ยัังเป็็น
คนส่่ ว นใหญ่่ ถ้้ า หากว่่ า ไม่่ คิิ ดการณ์์ ไ กล ไม่่ พลิิกวิิกฤตเป็็น โอกาส
เราก็็จะซึึมยาวได้้
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ช่่วงเวลาก่่อนทศวรรษ 1970 เปรีียบดั่่�งช่่วง ‘แรกคลอด’ ของเศรษฐกิิจไทยยุุคใหม่่
สถาบัันทางเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญหลายแห่่งเพิ่่�งถููกจััดตั้้�งขึ้้�นมาไม่่นานนััก เศรษฐกิิจไทย
อยู่่�ในช่่วงของการลองผิิดลองถููกไปพร้้อมๆ กัับคลื่่น� การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิิจ
และสัังคมทั้้�งในและต่่างประเทศ เหตุุการณ์์หลายต่่อหลายอย่่างเกิิดขึ้้�นแบบไม่่ทัันให้้ตั้้�งตััว
การตััดสิินใจถอนทหารสหรััฐอเมริิกาออกจากสมรภููมิสิ งครามเวีียดนาม ซึ่ง่� มีีประเทศไทย
เป็็นหนึ่่�งในฐานที่่�มั่น่� สำำ�คััญ ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ การล่่าถอย
ของสหรััฐฯ ยัังทำำ�ให้้อิิทธิิพลของคอมมิิวนิิสต์์แผ่่ขยายอย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะหลัังจาก
กรุุงไซง่่อนแตกในปีี 1975 ซึ่่ง� บีีบให้้รััฐบาลไทยต้้องหัันไปสร้้างความสััมพัันธ์์กัับจีีนมากขึ้้น�
ความผัันผวนของเศรษฐกิิจโลกเป็็นอีีกหนึ่่�งแรงกดดัันจากภายนอกที่่�ส่่งผลกระทบมายััง
เศรษฐกิิจของประเทศไทยที่่�ยัังเป็็นเศรษฐกิิจขนาดเล็็ก ไล่่ตั้้�งแต่่การล่่มสลายของระบบ
อััตราแลกเปลี่่�ยนคงที่่�ของประเทศพััฒนาแล้้ว หรืือระบบ Bretton Woods ที่่�ทำำ�ให้้ค่่าเงิิน
ปั่่�นป่่วนทั่่�วโลก ตามมาด้้วยวิิกฤตการณ์์ราคาน้ำำ��มัันถึึง 2 ครั้้�งในทศวรรษนี้้� นำำ�มาซึ่่�ง
ภาวะเงิินเฟ้้อพุ่่�งสููง จนถููกขนานนามว่่าเป็็น ‘ยุุคข้้าวยากหมากแพง’ การดำำ�เนิินนโยบาย
อััตราดอกเบี้้�ยสููงเพื่่�อแก้้ปััญหาเงิินเฟ้้อ ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจไทยซบเซา และตลาดหุ้้�นตกต่ำำ��
การเปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์โลกทั้้�งในเชิิงเศรษฐกิิจและสัังคมเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�
กระตุ้้�นให้้เกิิดความวุ่่�นวายภายในประเทศ จากปััญหาเศรษฐกิิจที่่�กระทบปากท้้องของ
ประชาชน ขยายตััวกลายเป็็นความไม่่พอใจต่่อรััฐบาล อีีกทั้้�งความกัังวลและหวาดกลััว
ภััยคอมมิิวนิิสต์์ที่่�นำำ�ไปสู่่�ความรุุนแรงของเหตุุการณ์์ 6 ตุุลาคม 1976
ท้้ายที่่�สุดุ ความวุ่่�นวายทางการเมืืองที่่�เกิิดขึ้น้� ได้้มีผี ลนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงของโครงสร้้าง
เศรษฐกิิจไทยจากระบบทุุนนิิยมแบบพวกพ้้องโดยข้้าราชการภายใต้้เผด็็จการทหาร มาสู่่�
ทุุนนิิยมแบบพวกพ้้องโดยนายทุุน ซึ่่�งเป็็นการเปิิดช่่องให้้กลุ่่�มนัักธุุรกิิจเข้้ามามีีบทบาท
ต่่อการเมืืองไทยมากยิ่่�งขึ้้�น
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มหามิิตรลาจาก
‘ก๊๊วน’ นายทหารอเมริิกัันขี่่�มอเตอร์์ไซค์์สััญจรไปมาในพื้้�นที่่�จัังหวััด
อุุดรธานีี เป็็นภาพที่่�พบเห็็นได้้ทั่่�วไปในช่่วงปีี 1966-1973 ราวกัับว่่า
อุุดรธานีีเป็็นหนึ่่�งในสถานที่่�ยอดฮิิตสำหรัับพัักผ่่อนหย่่อนใจของชาย
ชาวอเมริิกันั ในยุุคนั้้น� จริิงๆ แล้้วไม่่เพีียงแค่่อุดุ รธานีี แต่่ยังั มีีหลายพื้้น� ที่่�
ในประเทศไทยที่่�ผู้้�คนสามารถพบเจอกัับทหารอเมริิกัันได้้เป็็นเรื่่�องปกติิ
นัับแต่่ปีี 1963 ที่่ท� หารอเมริิกันั เข้้ามาตั้้�งฐานทััพในประเทศไทยเพื่่�อสู้้�ศึึก
สงครามเวีียดนามอย่่างเต็็มรููปแบบ จากการมีีฐานทััพสหรััฐฯ กระจาย
อยู่่�ในพื้้�นที่่�สำคััญ 7 แห่่งคืือ ดอนเมืือง นครราชสีีมา นครพนม ตาคลีี
อู่่�ตะเภา อุุบลราชธานีี และอุุดรธานีี พร้้อมกำลัังทหารอเมริิกัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
เรื่่�อยๆ จนอาจจะมากถึึง 48,000 คนในช่่วงปีี 196922
ระยะแรกที่่�สหรััฐฯ เข้้ามาตั้้�งฐานทััพในประเทศไทย ดููเหมืือนจะยััง
ไม่่เป็็นที่่�รัับรู้้�ของสาธารณชนเท่่าใดนััก ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากการที่่�รััฐบาล
ของทั้้�งสองประเทศพยายามเก็็บเป็็นความลัับ แม้้ต่่อมาเราจะพบเห็็น
ทหารอเมริิกัันมากมายตามท้้องถนน แต่่แทบจะไม่่เคยมีีการยอมรัับ
ออกมาในยุุคนั้้�นว่่ามีีฐานทััพสหรััฐฯ อยู่่�ในประเทศไทย เป็็นเพีียงแค่่
กองทหารของสหรััฐฯ ที่่�มาใช้้พื้้�นที่่�ในฐานทััพไทย
แต่่เมื่่�อสงครามเวีียดนามยืืดเยื้้�อไปเรื่่�อยๆ เกิินกว่่าที่่�หลายฝ่่ายคาดคิิด
ในที่่�สุุดก็็เริ่่�มมีีแรงต่่อต้้านจากประชาชนชาวอเมริิกัันซึ่่�งเริ่่�มรัับรู้้�ถึึง
ความโหดร้้ายของสงครามผ่่านสื่่�อต่่างๆ เรื่่�องราวของสงครามที่่�ถููกตีีแผ่่
นำไปสู่่�การประท้้วงต่่อต้้านสงครามของชาวอเมริิกัันกว่่า 5 แสนคน
ที่่�กรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี. ในปีี 196923 เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวกลายเป็็นฉากหนึ่่�ง
ของภาพยนตร์์ชื่่�อดัังอย่่าง Forrest Gump (1994) ที่่�สะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงบรรยากาศการเรีียกร้้องของชาวอเมริิกัันในวงกว้้างเพื่่�อให้้รััฐบาล
สหรััฐฯ ยุุติิสงครามเวีียดนามในทัันทีี
การเรีียกร้้องของชาวอเมริิกัันในปีี 1969 ได้้ส่่งแรงกระเพื่่�อมมายััง
ประเทศไทยด้้วยเช่่นกััน กระแสต่่อต้้านสหรััฐฯ ก่่อตััวขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
แม้้ว่่าการเดิินขบวนประท้้วงของนัักศึึกษาและประชาชนไทยในช่่วง
เหตุุการณ์์ 14 ตุุลาคม 1973 จะมีีเป้้าหมายหลัักคืือการขัับไล่่รััฐบาล
‘เผด็็จการทหาร’ แต่่เป้้าหมายสำคััญอีีกอย่่างหนึ่่�งคืือการขัับไล่่กองทััพ
สหรััฐฯ ออกไปจากประเทศไทย ด้้วยมุุมมองที่่�ว่่าการมีีกองทััพของ
ต่่างชาติิเข้้ามาตั้้�งอยู่่�เช่่นนี้้�ไม่่ต่่างอะไรจากการสููญเสีียอำนาจอธิิปไตย
ของประเทศ

กลุ่่�มประชาชนชาวอเมริิกัันที่่�ออกมาประท้้วงสงครามเวีียดนาม
กำำ�ลัังล้้อเลีียนตำำ�รวจควบคุุมฝููงชน บริิเวณด้้านหน้้าของอาคาร
เพนตากอน ณ กรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี.

50 YEARS

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

สาเหตุุของการตััดสิินใจอย่่างฉัับพลัันในครั้้�งนั้้�น ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลจาก
สงครามเวีียดนามที่่�ยาวนานนัับทศวรรษ ทำให้้สหรััฐฯ ที่่�กำลัังเผชิิญ
กัับภาวะเศรษฐกิิจตกต่่ำและการว่่างงานที่่�มากขึ้้�นถููกซ้้ำเติิมจากภาระ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างมากเพื่่�อสนัับสนุุนการทำสงคราม
เวลานั้้�นสหรััฐฯ ตััดสิินใจแก้้ปััญหาโดยการพิิมพ์์เงิินดอลลาร์์ออกมาใช้้
แต่่ด้้วยปริิมาณที่่�มากจนเกิินไป ทำให้้สััดส่่วนของทองคำสำรองที่่�ใช้้
อ้้างอิิงกัับเงิินดอลลาร์์ลดลงจากร้้อยละ 55 เหลืือเพีียง 22 จนผู้้�คน
ขาดความเชื่่�อมั่่�นและแห่่นำเงิินดอลลาร์์ไปแลกเป็็นทองคำมากขึ้้�น
เรื่่�อยๆ นำไปสู่่�การประกาศงดรัับแลกเงิินดอลลาร์์เป็็นทองคำในวัันที่่� 15
สิิงหาคม 1971 และกระบวนการเจรจาของกลุ่่�มประเทศอุุตสาหกรรม
10 ประเทศ (G10) ในการสร้้างมาตรฐานการเงิินระหว่่างประเทศใหม่่
จนกระทั่่�งวัันที่่� 18 ธัันวาคม 1971 ที่่�ประชุุมของกลุ่่�มประเทศ G10
สามารถบรรลุุข้้อตกลงกัันได้้ในที่่�สุุด (Smithsonian Agreement)
รััฐบาลสหรััฐฯ ตกลงที่่�จะลดมููลค่่าของเงิินดอลลาร์์ที่่�ผููกกัับทองคำลง
จากเดิิมที่่ต้� อ้ งใช้้เงิิน 35 เหรีียญสหรััฐเพื่่�อแลกกัับทองคำ 1 ทรอยออนซ์์
มาเป็็น 38 เหรีียญสหรััฐ และกำหนดขอบเขตของการเปลี่่�ยนแปลง
อััตราแลกเปลี่่�ยนให้้ยืืดหยุ่่�นได้้ร้้อยละ 2.25
ประธานาธิิบดีี ริิชาร์์ด นิิกสััน ในปีี 1970

ถ้้อยแถลงของประธานาธิิบดีีนิิกสััน
ถืือเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นการล่่มสลาย
ของข้้อตกลง Bretton Woods
หรืือระบบอััตราแลกเปลี่่�ยนคงที่่�
ที่่�อิิงกัับทองคำำ�

นอกจากแรงกดดัันจากประชาชนทั้้�งชาวอเมริิกัันและชาวไทย สงคราม
เวีียดนามยัังทำให้้สหรััฐฯ ต้้องใช้้จ่า่ ยเงิินไปเป็็นจำนวนมาก การขาดดุุล
การคลัังและการขาดดุุลชำระเงิินมููลค่่ามหาศาล แรงกดดัันจากปััญหา
เงิินเฟ้้อในประเทศส่่งผลต่่อเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจของสหรััฐฯ และ
กลายเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�นำไปสู่่�เหตุุการณ์์สำคััญบนหน้้าประวััติิศาสตร์์
ที่่�ภายหลัังถููกขนานนามว่่า ‘Nixon’s Shock’
ภาพของประธานาธิิบดีีคนที่่� 37 ของสหรััฐฯ ออกอากาศผ่่านจอโทรทััศน์์
ในวัันอาทิิตย์์ กลางเดืือนสิิงหาคม ปีี 1971 กลายเป็็นหนึ่่�งในเหตุุการณ์์
ประวััติิศาสตร์์ของโลกอย่่างไม่่คาดคิิด ใจความสำคััญที่่� ริิชาร์์ด นิิกสััน
กล่่าวผ่่านการออกอากาศในครั้้�งนั้้�นคืือสหรััฐฯ จะงดรัับแลกเงิินดอลลาร์์
เป็็นทองคำ ถ้้อยแถลงดัังกล่่าวของประธานาธิิบดีีนิิกสัันถืือเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้น
การล่่มสลายของข้้อตกลง Bretton Woods หรืือระบบอััตราแลกเปลี่่ย� น
คงที่่�ที่่�อิิงกัับทองคำ

อย่่างไรก็็ตาม ข้้อตกลงดัังกล่่าวเป็็นเพีียงมาตรการชั่่�วคราวที่่�ตอบโต้้
วิิกฤตการเงิินระหว่่างประเทศในระยะสั้้�น แต่่ไม่่ได้้แก้้ไขข้้อบกพร่่อง
พื้้น� ฐานที่่สืื� บเนื่่�องมาจากการขาดดุุลการคลัังและดุุลการชำระเงิินอย่่าง
ต่่อเนื่่�องของสหรััฐฯ ต่่อมาตลาดการเงิินระหว่่างประเทศเริ่่�มปั่่�นป่่วนขึ้้น�
อีีกครั้้�ง และมีีการเคลื่่�อนย้้ายเงิินทุุนระยะสั้้�นจำนวนมาก เหตุุการณ์์นี้้�
ทำให้้สหรััฐฯ จำเป็็นต้้องลดค่่าเงิินอีีกร้้อยละ 11.1 เป็็น 42.22 เหรีียญ
สหรััฐต่่อทรอยออนซ์์ ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ปีี 1973 แต่่ก็็ยัังไม่่สามารถ
ตรึึงระดัับอััตราแลกเปลี่่ย� นได้้ เงิินดอลลาร์์จึึงถููกปล่่อยให้้ลอยตััวในที่่สุ� ดุ
จากนั้้�นหลายประเทศในยุุโรปและญี่่�ปุ่่�นก็็เริ่่�มมีีการลอยตััวของอััตรา
แลกเปลี่่�ยนอย่่างอิิสระ ข้้อตกลง Smithsonian จึึงสลายตััวไปโดย
ปริิยาย เช่่นเดีียวกัับการสิ้้�นสุุดลงของระบบ Bretton Woods ในขณะที่่�
ระบบการเงิินโลกได้้กลายมาเป็็นระบบ Fiat Currency ที่่�กำหนดค่่าเงิิน
โดยไม่่มีีสิินทรััพย์์หนุุนหลัังร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์ แต่่มููลค่่าของเงิินสกุุลต่่างๆ
จะขึ้้�นอยู่่�กัับความน่่าเชื่่�อถืือของรััฐบาลและธนาคารกลางประเทศนั้้�นๆ
ว่่ามีีความสามารถในการควบคุุมเสถีียรภาพทางการเงิินของตััวเองได้้ดีี
เพีียงใด อัันเป็็นระบบที่่�ใช้้มาจนถึึงทุุกวัันนี้้�
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ประเทศที่่�มีีเศรษฐกิิจขนาดเล็็กอย่่างไทยในเวลานั้้�น แม้้ภาคการเงิิน
ยัังมีีขนาดเล็็กและไม่่ได้้เชื่่�อมโยงกัับตลาดการเงิินโลกโดยตรงมากนััก
แต่่ก็็ได้้รัับผลกระทบอย่่างหลีีกเลี่่�ยงได้้ยาก ด้้วยเศรษฐกิิจที่่�เริ่่�มเปิิด
และเชื่่�อมโยงกัับประเทศเศรษฐกิิจขนาดใหญ่่ผ่่านการส่่งออกและ
นำเข้้ามากขึ้้�น หลัังจากสหรััฐฯ ประกาศลดค่่าเงิินดอลลาร์์ ธนาคาร
แห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้ตััดสิินใจปรัับลดค่่าเงิินบาทตามครั้้�งแรก
ในปีี 1972 ประเทศไทยประกาศลดค่่าเงิินบาทเมื่่�อเทีียบกัับทองคำลง
ร้้อยละ 7.9 ซึ่่�งเป็็นการลดค่่าเงิินบาทครั้้�งแรกนัับตั้้�งแต่่ปีี 1963 และ
ในปีี 1973 ได้้ประกาศลดค่่าเงิินบาทลงอีีกร้้อยละ 11.1 ให้้สอดคล้้อง
กัับการเปลี่่�ยนแปลงของค่่าเงิินดอลลาร์์ เพื่่�อยัับยั้้�งไม่่ให้้ดุุลการค้้า
และดุุลการชำระเงิินต้้องขาดดุุลสููงมากไปกว่่านี้้� รวมทั้้�งรัักษารายได้้ของ
ผู้้�ส่่งออกและเกษตรกรไม่่ให้้ตกต่่ำลงเมื่่�อแปลงรายรัับค่่าสิินค้้าจาก
ดอลลาร์์เป็็นเงิินบาท ขณะที่่�ค่่าเงิินบาทต่่อดอลลาร์์ยัังอยู่่�ถููกตรึึงไว้้ที่่�
20.80 บาทเท่่าเดิิม
จากปััญหาด้้านเศรษฐกิิจของสหรััฐฯ รวมถึึงแรงกดดัันจากมวลชนที่่�
หนัักหน่่วงขึ้้�นเรื่่�อยๆ บีีบบัังคัับให้้ทั้้�งรััฐบาลไทยและสหรััฐฯ พยายาม
หาทางออกที่่�ดีีที่่�สุุดให้้กัับตััวเองในเวลานั้้�น
“จุุดยืืนของเราคืือ ถ้้ามัันจะช่่วยให้้สถานการณ์์ในประเทศไทยดีีขึ้้�น เรา
ยิินดีีจะลดกำลัังทหารลง ถ้้ามัันจะช่่วยประเทศไทยในด้้านสถานการณ์์
ระหว่่างประเทศ เราจะคงทหารไว้้ที่่�นั่่�น โปรดบอกสิ่่�งที่่�คุุณต้้องการ”
คำกล่่าวของ เฮนรีี คิิสซิงิ เจอร์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ
ของสหรััฐฯ ต่่อตััวแทนทางการทููตของประเทศไทย นำโดย พลจััตวา
ชาติิชาย ชุุณหะวััณ รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ ซึ่่�ง
เดิินทางไปพบปะที่่�มหานครนิิวยอร์์กเมื่่�อเดืือนกัันยายน ปีี 1973 ยัังพอ
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์ที่่�ยัังแนบแน่่นระหว่่างประเทศไทยและ
สหรััฐฯ ตลอดช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา24
อย่่างไรก็็ตาม สหรััฐฯ ที่่�ติิดตามสถานการณ์์การเมืืองไทยอย่่างใกล้้ชิิด
ทราบดีีว่่ากระแสต่่อต้้านทหารอเมริิกัันกำลัังเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�อง ทำให้้
สถานทููตสหรััฐฯ สื่่�อสารกลัับไปยัังกระทรวงการต่่างประเทศที่่�วอชิิงตััน
ว่่า “วอชิิงตัันจะต้้องพิิจารณาเรื่่อ� งการถอนทหารอย่่างจริิงจััง” แม้้สหรััฐฯ
จะตััดสิินใจถอนทหารบางส่่วนออกจากสมรภููมิิสงครามเวีียดนาม รวมถึึง
ประเทศไทยตั้้�งแต่่ปีี 1971 แต่่จำนวนทหารอเมริิกัันในประเทศไทยก็็
ยัังคงมีีอยู่่�อีีกเกืือบ 40,000 คนในปีี 1973
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การจากไปของทหารอเมริิกััน
ทำำ�ให้้พื้้�นที่่�โดยรอบฐานทััพ
สหรััฐฯ แต่่ละแห่่งเงีียบเหงา
ลงถนััดตา บรรยากาศของ
ชุุมชนต่่างๆ ดููเหมืือนจะ
กลัับเข้้าสู่่�ภาวะปกติิ
หลัังสงครามอัันยาวนาน
เกืือบสองทศวรรษ

1971 – 1980

จำำ�นวนทหารอเมริิกัันในไทย ปีี 1971-1973

40,000
คน

ผู้้�อพยพชาวกััมพููชาเดิินทางมาถึึงฐานทััพสหรััฐฯ ที่่�สนามบิินอู่่�ตะเภา เมื่่�อวัันที่่� 16 เมษายน 1975 เพื่่�อหนีีภััยจากสงครามในประเทศ

การทยอยถอนทหารของสหรััฐฯ ได้้ทิ้้�งช่่องว่่างทางเศรษฐกิิจที่่�สำคััญ
ไว้้อย่่างหนึ่่�งคืือ ‘ภาวะการว่่างงาน’ โดยเฉพาะหลัังจากที่่�กำลัังทหาร
อเมริิกัันถููกถอนออกไปเกืือบทั้้�งหมดในปีี 1976

ในสายตาของรััฐบาลไทย ณ เวลานั้้�นอาจจะพอเรีียกได้้ว่่าสหรััฐฯ เป็็น
‘มหามิิตร’ ที่่�สำคััญ ไม่่เพีียงแค่่เรื่่�องของการเมืืองและความมั่่�นคง
ของประเทศ แต่่ยัังรวมถึึงความสำคััญในเชิิงเศรษฐกิิจ ที่่�ประเทศไทย
เป็็นผู้้�รัับผลประโยชน์์โดยตรงจากสงครามครั้้�งนี้้�
ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าการตั้้�งอยู่่�ของฐานทััพสหรััฐฯ มีีอิิทธิิพลอย่่างมากต่่อ
เศรษฐกิิจไทยในเวลานั้้�น โดยค่่าใช้้จ่่ายด้้านการทหารของสหรััฐฯ ใน
ประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้น� แบบก้้าวกระโดด จากปีีละ 30-35 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
ในช่่วงปีี 1964-1965 เป็็นประมาณ 157 ล้้านเหรีียญสหรััฐในปีี 1966
หลัังจากที่่�สหรััฐฯ เริ่่�มโจมตีีเวีียดนามหนัักขึ้้�น ค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวเพิ่่�ม
ขึ้้�นไปถึึง 318 ล้้านเหรีียญสหรััฐในปีี 1968 ซึ่่�งค่่าใช้้จ่่ายเหล่่านี้้�รวมถึึง
การก่่อสร้้างฐานทััพและอาวุุธยุุทโธปกรณ์์ การพัักผ่่อนหย่่อนใจของ
ทหาร และการจััดหาสิ่่�งอำนวยความสะดวกทางด้้านยุุทธศาสตร์์และ
การต่่อต้้านการคุุกคามภายใน
ข้้อตกลงหยุุดยิิงระหว่่างเวีียดนามเหนืือและสหรััฐฯ ในเดืือนมกราคม
ปีี 1973 ทำให้้การใช้้จ่่ายของทหารอเมริิกัันในประเทศไทยลดลงไป

จากกำลัังทหารกว่่า 40,000 คนในปีี 1971-1973 ลดลงมาเหลืือ
ประมาณ 26,000 คนในปีี 1975 ถึึงแม้้ว่่าจำนวนทหารอเมริิกัันจะ
หายไปเกืือบครึ่่ง� แต่่ก็ยั็ งั เพีียงพอที่่จ� ะช่่วยให้้เกิิดการจ้้างงานทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อมในพื้้น� ที่่ที่� ร่� ายล้้อมเกืือบ 1 แสนคน แต่่เมื่่�อไม่่เหลืือฐานทััพ
สหรััฐฯ อยู่่�แล้้ว แรงงานเหล่่านี้้�ก็็ถููกกระทบอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้

จำำ�นวนทหารอเมริกััิ นในไทย ปีี 1975

26,000
คน

ขณะที่่�ธุุรกิิจต่่างๆ ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นเพื่่�อตอบรัับความต้้องการของบรรดาทหาร
อเมริิกันั ก็็ค่อ่ ยๆ เหืือดแห้้ง โดยเฉพาะธุุรกิิจ ‘กลางคืืน’ ที่่ดูู� เหมืือนจะเป็็น
กิิจการที่่�ถููกกระทบมากที่่�สุุด เช่่น บาร์์ ภรรยาเช่่า โสเภณีี บัังกะโล และ
ไนต์์คลัับ รวมถึึงสามล้้อถีีบ ซึ่่�งมีีแรงงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกว่่า 40,000 คน25
แรงงานเหล่่านี้้�เรีียกได้้ว่่าเป็็น ‘การจ้้างงานทางอ้้อม’ หรืือการจ้้างงาน
โดยเอกชนทั่่�วไปที่่�เกิิดขึ้้�นมาเพราะการมีีอยู่่�ของทหารในบริิเวณนั้้�น แต่่
ไม่่ได้้เป็็นการจ้้างโดยตรงจากหน่่วยงานต่่างๆ ของทหารจากสหรััฐฯ

ผลกระทบจากการตกงานผ่่านการจ้้างงานทางอ้้อมในเวลานั้้�นค่่อนข้้าง
หนัักหนากว่่าการจ้้างงานทางตรง ทั้้�งจำนวนแรงงานที่่�มากกว่่า และ
ความเดืือดร้้อนจากการที่่�กฎหมายแรงงานเข้้าไปไม่่ถึึง โดยเฉพาะ
การไม่่มีีเงิินชดเชยสำหรัับการออกจากงาน หรืือถ้้ามีีก็็อาจจะน้้อยมาก
การจากไปของทหารอเมริิกัันทำให้้พื้้�นที่่�รอบฐานทััพสหรััฐฯ แต่่ละแห่่ง
เงีียบเหงาลงถนััดตา ภาพนายทหารอเมริิกัันบนมอเตอร์์ไซค์์คู่่�ใจค่่อยๆ
เลืือนหายไป บรรยากาศของชุุมชนต่่างๆ ดููเหมืือนจะกลัับเข้้าสู่่�ภาวะ
ปกติิหลัังสงครามอัันยาวนานเกืือบสองทศวรรษ แต่่ในความเป็็นจริิง
ประเทศไทยยัังไม่่ได้้ใกล้้เคีียงกัับการกลัับเข้้าสู่่�ภาวะปกติิเท่่าใดนััก
สงครามเวีียดนามอาจจะยุุติลิ งไปแล้้ว แต่่ภัยั คุุกคามจาก ‘คอมมิิวนิิสต์’์
กลัับประชิิดตััวเข้้ามาอย่่างรวดเร็็ว พร้้อมแรงกดดัันจากความผัันผวน
ของเศรษฐกิิจโลก
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ของทั้้�งเวีียดนามใต้้ ลาว และกััมพููชาในเวลาไล่่เลี่่�ยกััน ตามมาด้้วย
การที่่เ� วีียดนามยกพลเข้้าประชิิดชายแดนไทย ส่่งผลให้้ความหวาดกลััว
ต่่อภััยคุุกคามจากคอมมิิวนิิสต์์ปกคลุุมไปทั่่�วทั้้�งประเทศไทย
ประเด็็นน่่าสนใจเกี่่ย� วกัับการต่่อสู้้�ของรััฐบาลไทย ซึ่่ง� มองว่่าคอมมิิวนิิสต์์
เป็็นหนึ่่�งในภััยคุุมคามของประเทศ คืือการทำสงครามแย่่งชิิงมวลชน
การถืือกำเนิิดขึ้้�นมาของ พคท. ทำให้้รััฐบาลไทยตั้้�งแต่่ยุุคก่่อนหน้้านี้้�
มุ่่�งเน้้นไปที่่ก� ารแย่่งชิิงความเชื่่อ� มั่่�นของมวลชนผ่่านการพััฒนาเศรษฐกิิจ
ของประเทศและกระจายความเจริิญไปสู่่�ชนบท การตััดถนนและสร้้าง
แหล่่งน้้ำเป็็นหนึ่่ง� ในแผนงานหลัักของรััฐบาล นำมาซึ่่ง� การเปลี่่ย� นแปลง
โครงสร้้างการบริิหารงานของสภาพััฒน์์ และเป็็นที่่ม� าของการเปลี่่ย� นชื่่อ�
หน่่วยงานจาก ‘สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ’ มาเป็็น ‘สำนัักงาน
คณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ’

ชาวบ้้านในเวีียดนามใต้้เร่่งอพยพหนีีจากการบุุกโจมตีีของคอมมิิวนิิสต์์

คอมมิิวนิิสต์์รุุกคืืบ
เมื่่�อโดมิิโนตััวแรกล้้มลงแล้้ว มีีความเป็็นไปได้้สููงมากที่่�ตััวถััดๆ ไปจะ
ร่่วงหล่่นติิดต่่อกัันเป็็นลููกโซ่่
หลัังถอนทหารของสหรััฐฯ ออกไปจนเกืือบหมด ทำให้้ประเทศไทย
ในปีี 1975 มีีสภาพไม่่ต่่างจาก ‘โดมิิโนตััวสุุดท้้าย’ ที่่�ยัังยืืนหยััดอยู่่�
สงครามเวีียดนามที่่�ยืืดเยื้้�อมาอย่่างยาวนานเดิินมาถึึงจุุดจบภายหลััง
เหตุุการณ์์กรุุงไซง่่อนแตกในวัันที่่� 30 เมษายน 1975 ซึ่่�งเป็็นวัันที่่�
กองทััพเวีียดนามเหนืือบุุกเข้้ายึึดกรุุงไซง่่อนของเวีียดนามใต้้ได้้สำเร็็จ
และทำให้้เวีียดนามทั้้�งประเทศกลายเป็็นคอมมิิวนิิสต์์ไปโดยปริิยาย
ไม่่เพีียงแต่่ชััยชนะในเวีียดนามเท่่านั้้�น ช่่วงเวลานั้้�นลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์
ยัังแผ่่กระจายอย่่างรวดเร็็วในประเทศเพื่่�อนบ้้านอื่่�นๆ รอบประเทศไทย

อีีกด้้วย ก่่อนหน้้าที่่�กรุุงไซง่่อนจะแตกเพีียงไม่่กี่่�วััน กลุ่่�มเขมรแดงซึ่่�ง
มีีแนวคิิดคอมมิิวนิิสต์์และมีีจีีนให้้การสนัับสนุุนก็็สามารถขึ้้�นมาครอง
อำนาจรััฐในกััมพููชาและเข้้ายึึดกรุุงพนมเปญสำเร็็จในวัันที่่� 17 เมษายน
1975 ในขณะที่่�คอมมิิวนิิสต์์ในลาวเข้้ายึึดกรุุงเวีียงจัันทน์์ได้้ในเดืือน
สิิงหาคม และเข้้าปกครองประเทศเบ็็ดเสร็็จหลัังการสละราชสมบััติิ
ของเจ้้ามหาชีีวิิตศรีีสว่่างวััฒนา ในวัันที่่� 2 ธัันวาคม 1975
หลัังจากที่่�เวีียดนามรวมประเทศเป็็นคอมมิิวนิิสต์์ได้้สำเร็็จและมีีความ
เข้้มแข็็งทางการทหาร จึึงได้้เข้้าไปมีีบทบาทต่่อสงครามกลางเมืืองใน
ประเทศเพื่่�อนบ้้านมากขึ้้�น สามารถล้้มล้้างรััฐบาลเขมรแดง และเข้้า
ยึึดครองกััมพููชาได้้สำเร็็จในช่่วงปลายปีี 1978 ด้้านประเทศไทยซึ่่�งมีี
ศููนย์์กลางของลััทธิิคอมมิิวนิิสต์อ์ ยู่่�ที่่พ� รรคคอมมิิวนิิสต์แ์ ห่่งประเทศไทย
(พคท.) กำลัังเดิินเข้้าสู่่�ช่่วงหััวเลี้้�ยวหััวต่่อจากการที่่�แนวคิิดการปกครอง
ประเทศแบ่่งเป็็นสองฝั่่�งอย่่างชััดเจน การแตกพ่่ายให้้กัับคอมมิิวนิิสต์์

สิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างชััดเจนคืือการแยกงานด้้านสาธารณููปโภค
ซึ่่�งเดิิมอยู่่�ในกองโครงการสัังคม ไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกองโครงการ
เศรษฐกิิจ ก่่อนจะแยกเป็็นกองโครงการพื้้�นฐาน รวมทั้้�งการปรัับปรุุง
กองวางแผนกำลัังคนเป็็นกองวางแผนประชากรและกำลัังคนในปีี 1975
ทำให้้สภาพััฒน์์มีีบทบาทในการวางแผนสัังคมมากขึ้้�นทั้้�งในระดัับ
มหภาคและจุุลภาค อีีกด้้านที่่ส� ำคััญคืือการจััดตั้้�งกองวางแผนภาคและ
ศููนย์์พัฒ
ั นาภาคขึ้้�นมา เพื่่�อตอบสนองนโยบายการกระจายความเจริิญ
และลดช่่องว่่างระหว่่างเมืืองกัับชนบท
แม้้ว่า่ การตััดถนนหนทางเหล่่านี้้�มีีจุดุ มุ่่�งหมายหลัักเป็็นเรื่่อ� งความมั่่�นคง
โดยเฉพาะความสะดวกในการเคลื่่�อนย้้ายกำลัังทหาร แต่่ผลพลอยได้้
ของการตััดถนนกระจายออกไปยัังชนบทช่่วยให้้อุุตสาหกรรมเกษตร
ขยายตััวขึ้้�นอย่่างมาก การปลููกพืืชไร่่มีีความหลากหลายมากขึ้้�น เช่่น
ปอ มัันสำปะหลััง น้้ำตาล ที่่�แพร่่หลายมากขึ้้�นในยุุคถััดมา เนื่่�องจาก
ต้้นทุุนและระยะเวลาในการขนส่่งที่่�ลดลง
ระหว่่างปีี 1972-1974 งบประมาณของการตััดถนนทางหลวงจัังหวััด
ทางหลวงชนบท และทางหลวงท้้องถิ่่�น เพื่่�อเป็็นเส้้นทางจากไร่่นาไปสู่่�
ตลาดมีีรวมกัันถึึง 3,592 ล้้านบาท ทำให้้ถนนทั่่�วประเทศเพิ่่�มจาก
22,124 กิิโลเมตรเมื่่�อปีี 1971 มาเป็็น 31,087 กิิโลเมตรในปีี 1975
ช่่วยให้้สััดส่่วนของถนนจากไร่่นาสู่่�ตลาดเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 59 จาก
ร้้อยละ 50 โดยในช่่วงเวลาเดีียวกัันนี้้� การเร่่งสร้้างถนนของรััฐบาล
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ในยุุคนั้้�นทำให้้ประเทศไทยมีีทางหลวงและถนนทุุกเส้้นรวมกัันกว่่า
104,000 กิิโลเมตรในปีี 1979-1980 เทีียบกัับปีี 1961 ที่่�มีีเพีียง 8,500
กิิโลเมตร
การเร่่งพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศในช่่วงเวลาเพีียงไม่่กี่่�ปีี
ทำให้้เกิิดการตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า ในหน้้าประวััติิศาสตร์์การเมืืองไทย พคท.
อาจเป็็น ‘พรรคมวลชน’ (Mass Party) ที่่แ� ท้้จริิงเพีียงแห่่งเดีียวซึ่่ง� สามารถ
ทำหน้้ า ที่่� เ ป็็ น ฝ่่ า ยค้้ า นได้้อ ย่่างมีีประสิิทธิิผลที่่�สุุด แนวคิิ ดทางการ
ปกครองของ พคท. ที่่�แตกต่่างออกไปทำให้้เกิิดข้้อเปรีียบเทีียบขึ้้�นใน
หมู่่�สาธารณชน และการดำรงอยู่่�ของ พคท. ในเวลานั้้�นเป็็นการทำลาย
อำนาจผููกขาดทางการเมืืองของเผด็็จการทหารซึ่่�งสืืบทอดกัันมาตั้้�งแต่่
ยุุคจอมพล สฤษดิ์์� หรืือหากจะพููดกัันในมิิติิเศรษฐศาสตร์์ พคท. ทำให้้
ตลาดการเมืืองมีีลัักษณะเป็็น ‘ตลาดแข่่งขัันได้้’ รััฐบาลเผด็็จการทหาร
ในเวลานั้้�นจำเป็็นต้้องเร่่งพััฒนาเศรษฐกิิจ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ พคท.
เข้้ามาสู่่�ตลาดการเมืืองได้้อย่่างเต็็มตััว
“ทางเลืือกปััจจุุบัันของคนไทยนั้้�นเด่่นชััดว่่าเราจะยอมรัับเผด็็จการ
หรืือจะร่่วมสนัับสนุุนการปฏิิวััติิที่่�จะทำให้้คนงานและชาวนามีีปััจจััย
การผลิิตเป็็นของตนเอง กล่่าวอย่่างสั้้�นๆ คืือทางเลืือกนั้้�นอยู่่�ระหว่่าง
สัังคมกึ่่�งเมืืองขึ้้�นกึ่่�งศัักดิินา และการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีจิิตสำนึึกและ
ก้้าวหน้้าไปสู่่�สัังคมแบบสัังคมนิิยม” ข้้อความของ นพพร สุุวรรณพานิิช
นัักเขีียน อดีีตอาจารย์์มหาวิิทยาลััย และกรรมการบริิหารพรรคสัังคมนิิยม
แห่่งประเทศไทย ที่่�สะท้้อนถึึงการต่่อสู้้�ทางความคิิดของสาธารณชนใน
ช่่วงปีี 197326
แม้้ว่่ารััฐบาลจะพยายามต่่อสู้้�กัับคอมมิิวนิิสต์์อย่่างหนัักด้้วยการเร่่ง
พััฒนาประเทศในด้้านต่่างๆ แต่่ความกลััวต่่อคอมมิิวนิิสต์์ที่่�ยัังคงอยู่่�
ในระดัับสููง ส่่วนหนึ่่�งสัังเกตได้้จากการโยกย้้ายเงิินลงทุุนออกนอก
ประเทศของนัักธุุรกิิจในประเทศไทย
นวพร เรืืองสกุุล อดีีตผู้้�บริิหารของธนาคารแห่่งประเทศไทย เล่่าว่่า
หลัังจากกรุุงไซง่่อนแตก ธนาคารต่่างชาติิตััดสิินใจเรีียกคืืนเงิินกู้้�จาก
ธนาคารไทย ส่่งผลให้้ธนาคารพาณิิชย์์ของประเทศไทยบางแห่่งต้้อง
มาขอกู้้�กัับ ธปท. “สมััยนั้้�นโดยทั่่�วไปธนาคารพาณิิชย์์จะมาขอกู้้� ธปท.
ครั้้�งละ 50-100 ล้้านบาท หรืืออาจถึึง 300 ล้้านบาทในบางครั้้�ง แต่่
ครั้้�งนั้้�นเข้้ามาขอกู้้�ถึึงพัันล้้านบาท ซึ่่�งก็็เดาได้้ว่่าคงจะโดนถอนเงิินจาก
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ต่่างชาติิ ถ้้ามองถอยหลัังไปก็็เหมืือนว่่าไม่่มีีปัญ
ั หาอะไร เพราะตอนนั้้�น
สถาบัันการเงิินก็็ไม่่ค่่อยมีี แต่่ถ้้าเราไม่่ทำให้้ถููกต้้อง เกิิดบอกว่่าไม่่ให้้กู้้�
จำนวนมากขนาดนี้้�หรอก ต้้องเอาหลัักฐานมาดููก่่อน และข้้ามไปอีีกคืืน
จนไม่่สามารถจ่่ายคืืนต่่างชาติิได้้ ก็็อาจจะเกิิดปััญหาตามมาอีีกตลบ”
ด้้วยแรงกดดัันจากเวีียดนามที่่�บุุกเข้้ามาประชิิดไทยมากขึ้้�นหลัังจาก
ยึึดครองกััมพููชาได้้แล้้ว บีีบให้้ประเทศไทยต้้องพยายามเดิินเกมเพื่่�อ
เอาตััวรอดจากสถานการณ์์ที่่�คัับขัันนี้้� การจากไปของสหรััฐฯ ทำให้้
ประเทศไทยหัันไปสร้้างความสััมพัันธ์์กัับจีีนมากขึ้้�นเพื่่�อหวัังจะลดแรง
กดดัันจากเวีียดนาม

เฮนรีี คิิสซิิงเจอร์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านภููมิิรััฐศาสตร์์ชาวอเมริิกััน จัับมืือทัักทาย เหมาเจ๋๋อตง
ประธานพรรคคอมมิิวนิิสต์์แห่่งสาธารณรััฐประชาชนจีีน / ภาพจาก www.archives.gov

แม้้สาธารณรััฐประชาชนจีีนจะเป็็นคอมมิิวนิิสต์์เช่่นกััน แต่่แนวคิิดของ
คอมนิิวนิิสต์์เองก็็ถููกแบ่่งออกเป็็น 2 ค่่ายความคิิดใหญ่่คืือจีีนและ
สหภาพโซเวีียต ซึ่่�งอาจพููดได้้ว่่าเป็็นแนวคิิดคอมมิิวนิิสต์์ที่่�มีีแนวทาง
แตกต่่างกััน สำหรัับคอมมิิวนิิสต์์ในเวีียดนามได้้รัับการสนัับสนุุนโดย
สหภาพโซเวีียตที่่�ต้้องการเข้้ามามีีอำนาจในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ ซึ่่�งอยู่่�ทางตอนใต้้ของจีีน
ขณะเดีียวกััน แม้้ว่า่ สหรััฐฯ จะถอนกำลัังทหารออกไปจากภููมิิภาคแล้้ว
แต่่เบื้้�องหลัังก็็ยัังพยายามเดิินเกมในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้
อิิทธิิพลของสหภาพโซเวีียตแผ่่กระจายไปมากกว่่านี้้� ซึ่่�งเป็็นที่่�มาของ
การเปิิดความสััมพัันธ์์กัับจีีนของสหรััฐฯ รวมถึึงประเทศในโลกเสรีี
ประชาธิิปไตยในระหว่่างทศวรรษนี้้�

ม.ร.ว.คึึกฤทธิ์์� ปราโมช และ โจวเอิินไหล นายกรััฐมนตรีีจีีน ลงนามในแถลงการณ์์ร่่วมว่่าด้้วย
การสถาปนาความสััมพัันธ์์ทางการทููตระหว่่างไทยกัับจีีน เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 1975 / ภาพจาก
หนัังสืือความสััมพัันธ์์จีีน-ไทย, สำำ�นัักงานสารนิิเทศแห่่งคณะรััฐมนตรีี สาธารณรััฐประชาชนจีีน, 2004

สำหรัับประเทศไทย ผู้้�ที่่�มีีบทบาทอย่่างมากต่่อการสร้้างสััมพัันธ์์กัับจีีน
ในเวลานั้้�นคืือ อานัันท์์ ปัันยารชุุน ในฐานะหััวหน้้าคณะผู้้�แทนจาก
รััฐบาลไทยซึ่่�งเดิินทางไปเยืือนจีีนในเดืือนมิิถุุนายน ปีี 1975 เพื่่�อเจรจา
ในเบื้้�องต้้น และกรุุยทางให้้ ม.ร.ว.คึึกฤทธิ์์� ปราโมช นายกรััฐมนตรีี
ในขณะนั้้�น เป็็นผู้้�นำของประเทศไทยคนแรกในประวััติิศาสตร์์ที่่�เยืือน
ประเทศจีีน พร้้อมร่่วมลงนามในแถลงการณ์์ร่ว่ มสถาปนาความสััมพัันธ์์
ทางการทููต เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 1975
“ช่่วงนั้้�นกระแสต่่อต้้านสงครามแรงขึ้้�น คนอเมริิกัันเริ่่�มเบื่่�อหน่่ายและ
ตั้้�งคำถามว่่าได้้อะไรจากสงคราม เมื่่�อสหรััฐฯ แพ้้สงครามเวีียดนามจริิง
ทำให้้คนไทยจำนวนมากแตกตื่่�นและย้้ายไปตั้้�งรกรากที่่�ต่่างประเทศ
กดดัันให้้เงิินไหลออกจากประเทศชั่่�วคราว แม้้ช่่วงเวลานั้้�นคนไทยจะ
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ยัังไม่่ได้้นิิยมจีีนมากนััก แต่่หลายคนก็็เริ่่�มเห็็นแล้้วว่่าคงจะหนีีไม่่พ้้น
ที่่�ต้้องคบกัับจีีน เพราะจีีนกำลัังใหญ่่ขึ้้�นเรื่่�อยๆ”
อานัันท์์เล่่าต่่อว่่า คนแรกๆ ที่่�เล็็งเห็็นว่่าไทยควรจะเปิิดความสััมพัันธ์์
กัับจีีนคืือ ถนััด คอมัันตร์์ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ
ในเวลานั้้�น และสั่่�งให้้ตนเองเริ่่�มติิดต่่อกัับจีีนอย่่างลัับๆ เพื่่�อทำความ
รู้้�จัักกัันและกัันไว้้ จนกระทั่่�ง ม.ร.ว.คึึกฤทธิ์์� ปราโมช ขึ้้�นมาเป็็นนายก
รััฐมนตรีีในปีี 1975 และประกาศไว้้อย่่างชััดเจนว่่าต้้องการให้้สหรััฐฯ
ถอนกำลัังทหารออกจากประเทศไทย ขณะเดีียวกัันก็็จะเริ่่�มปรัับความ
สััมพัันธ์์กัับประเทศต่่างๆ
“ช่่วงนั้้�นคนไทยหลายคนยัังหลงรัักสหรััฐฯ มีีการติิเตีียนว่่า ม.ร.ว.คึึกฤทธิ์์�
นั้้�นต่่อต้้านสหรััฐฯ แต่่ความเป็็นจริิงคืือทหารสหรััฐฯ ไม่่ได้้เข้้ามาปราบ
คอมมิิวนิิสต์์ แต่่เข้้ามาทำสงครามเวีียดนามต่่างหาก เพราะฉะนั้้�นเมื่่�อ
สงครามเวีียดนามจบลง เหตุุผลของการอยู่่�ในไทยต่่อก็็หมดไป”
การเปิิดความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศกัับจีีนของทั้้�งประเทศไทยและ
สหรััฐฯ กลายเป็็นการเดิินหมากที่่�ถููกต้้อง เพราะหลัังจากที่่�เติ้้�งเสี่่�ยวผิิง
เดิินทางเยืือนสิิงคโปร์์ มาเลเซีีย และไทยอย่่างเป็็นทางการในปีี 1978
ไม่่นาน จีีนก็็ตััดสิินใจเข้้าโจมตีีเวีียดนามในช่่วงต้้นปีี 1979 โดยให้้
เหตุุผลว่่าเป็็นการตอบโต้้เวีียดนามที่่�บุุกยึึดครองกััมพููชาและโค่่นล้้ม
รััฐบาลเขมรแดงที่่�จีีนกำลัังให้้การสนัับสนุุนอยู่่� ทำให้้เวีียดนามต้้องถอน
ทหารที่่�ประชิิดชายแดนไทย ส่่งผลให้้แรงกดดัันด้้านการทหารลดลง
อย่่างรวดเร็็ว พร้้อมกัันนี้้�จีีนยัังยกเลิิกการสนัับสนุุน พคท. ในประเทศไทย
ทำให้้กระแสของคอมมิิวนิิสต์์ในไทยเบาบางลงไปด้้วย กระทั่่�งท้้ายที่่�สุุด
ภััยคุุกคามจากคอมมิิวนิิสต์์ได้้ปิิดฉากลงไปโดยสมบููรณ์์ หลัังจากที่่�
รััฐบาลของ พลเอก เปรม ติิณสููลานนท์์ ประกาศนโยบาย 66/2523
ทำให้้ประชาชนที่่ห� นีีเข้้าป่่าเพื่่�อร่่วมกัับ พคท. หวนคืืนกลัับสู่่�เมืืองอีีกครั้้�ง
แม้้ว่่าในที่่�สุุดแล้้วแนวคิิดฝั่่�งคอมมิิวนิิสต์์ของไทยจะพ่่ายแพ้้ในการต่่อสู้้�
อัันยาวนานที่่�เกิิดขึ้้�น แต่่ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าอิิทธิิพลของลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์
ได้้สั่่�นคลอนฐานอำนาจเดิิม พร้้อมทั้้�งกระตุ้้�นให้้โครงสร้้างทางการเมืือง
และเศรษฐกิิจไทยเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่ภายหลัังเหตุุการณ์์
‘เดืือนตุุลา’
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‘ตุุลาคม’ แห่่งการเปลี่่�ยนแปลง
ย้้อนกลัับไปเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน ปีี 1971 ประชาธิิปไตยของไทยที่่�เริ่่�ม
ตั้้�งไข่่ กลัับมาสะดุุดลงอีีกครั้้�งหลัังจากคำปรารภของคณะปฏิิวััติิที่่�ว่่า...
“ภััยที่่คุ� กค
ุ ามประเทศและราชบััลลังั ก์์ สถานการณ์์ภายใน ความวุ่่�นวาย
ทั้้�งภายในและภายนอกสภานิิติิบััญญััติิ การนััดหยุุดงานของกรรมกร
การเดิินขบวนของนัักศึึกษา การแก้้ไขสถานการณ์์ ถ้้าจะดำเนิินการตาม
วิิถีีทางรััฐธรรมนููญย่่อมไม่่ทัันต่่อเหตุุการณ์์ จึึงจำเป็็นต้้องใช้้การยึึด
อำนาจการปกครองเพื่่�อให้้สามารถแก้้ไขสถานการณ์์ได้้โดยเฉีียบขาด
และฉัับพลััน”
คำกล่่าวที่่ป่� า่ วประกาศออกมาในช่่วงค่่ำของวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 1971
นอกจากจะเป็็นคำกล่่าวอ้้างเพื่่�อยืืนยัันถึึงการทำรััฐประหารและประกาศ
ยึึดอำนาจจากรััฐบาลของจอมพล ถนอม กิิตติิขจร โดยจอมพล ถนอม
เองนั้้�น คำพููดข้้างต้้นยัังเป็็นการสะท้้อนให้้เห็็นถึึงบริิบทของสัังคมไทย
ในเวลานั้้�นเป็็นอย่่างดีี
รััฐบาลของจอมพล ถนอม เผชิิญกัับปััญหารุุมเร้้าหลายด้้าน ทั้้�งภััย
คุุกคามจากคอมมิิวนิิสต์์ การประท้้วงของประชาชน เศรษฐกิิจตกต่่ำ
เงิินเฟ้้อพุ่่�งสููง และรััฐบาลที่่�ขาดเอกภาพ
สาเหตุุสำคััญประการหนึ่่ง� ของการตััดสิินใจรััฐประหารในครั้้�งนั้้�นมาจาก
ผลประโยชน์์ที่่�ไม่่ลงตััวในการเสนอร่่างพระราชบััญญััติิงบประมาณ
รายจ่่ายประจำปีี 2515 ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นในเดืือนกรกฎาคม 1971 แม้้สภา
ผู้้�แทนราษฎรได้้มีีมติิอนุุมััติิรัับหลัักการในวาระที่่� 1 เป็็นที่่�เรีียบร้้อย
แต่่สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรบางส่่วนต้้องการเพิ่่�มงบประมาณในส่่วน
เงิินบำรุุงท้้องที่่�เป็็นจำนวน 448 ล้้านบาท ในขณะที่่�รััฐบาลได้้จััดสรร
เงิินงบประมาณไว้้เพีียง 224 ล้้านบาท จนนำไปสู่่�ความขััดแย้้งภายใน
พรรคร่่วมรััฐบาล

จอมพล ถนอม กิิตติิขจร ผู้้�นำำ�คณะรััฐประหาร ปีี 1971 (ที่่�สามจากขวา) กล่่าวต่่อสื่่�อมวลชนเป็็นครั้้�งแรกในวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 1971 พร้้อมแถลงว่่าจะบริิหารประเทศจนกว่่าจะได้้คณะรััฐมนตรีีชุุดใหม่่
ในการแถลงข่่าวครั้้�งนี้้�ยัังมีี (จากซ้้ายไปขวา) พลอากาศเอก ทวีี จุุลละทรััพย์์, พลตำำ�รวจเอก ประเสริิฐ รุุจิิรวงศ์์, พลเอก ประภาส จารุุเสถีียร, พจน์์ สารสิิน และพลเอก กฤษณ์์ สีีวะรา เข้้าร่่วมด้้วย

เมื่่�ออำนาจในฐานะนายกรััฐมนตรีีไม่่สามารถควบคุุมสถานการณ์์ให้้
เป็็นไปอย่่างที่่ต้� อ้ งการได้้อีีกต่อ่ ไป จอมพล ถนอม จึึงตััดสิินใจรััฐประหาร
รััฐบาลของตััวเอง โดยอาจไม่่รู้้�เลยว่่าการตััดสิินใจครั้้�งนั้้�นเป็็นเหมืือน
จุุดเริ่่�มต้้นการล่่มสลายของระบอบเผด็็จการทหารที่่�ครองอำนาจใน
ประเทศไทยมาตั้้�งแต่่ปีี 1947 ไม่่เพีียงแค่่อำนาจทางการเมืืองเท่่านั้้�น
แต่่รวมถึึงอำนาจทางเศรษฐกิิจผ่่านระบบทุุนนิิยมนายธนาคารที่่ก� ำเนิิด
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ดร.ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ตััดสิินใจเขีียนจดหมายถึึงจอมพล ถนอม
โดยตรง แต่่กลัับไม่่ได้้รัับการตอบกลัับใดๆ ก่่อนจะนำำ�จดหมาย
ฉบัับนั้้�นมาตีีพิิมพ์์ผ่่านนิิตยสารชาวบ้้านในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 1972
ทำำ�ให้้จดหมายฉบัับนี้้�กลายเป็็นที่่�รู้้�จัักในนาม ‘จดหมายจาก
นายเข้้ม เย็็นยิ่่�ง ถึึง นายทำำ�นุุ เกีียรติิก้้อง ผู้้�ใหญ่่บ้้านไทยเจริิญ’

ขึ้้น� ในยุุคจอมพล สฤษดิ์์� และมีีอิิทธิิพลอย่่างมากต่่อเศรษฐกิิจไทยตั้้�งแต่่
ทศวรรษ 1960 ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงทศวรรษ 1970
แม้้การเปลี่่ย� นแปลงทางการเมืืองในปีี 1971 จะช่่วยให้้คณะรััฐประหาร
ที่่เ� รีียกตััวเองว่่า ‘คณะปฏิิวัติั ’ิ สามารถรวบอำนาจในการบริิหารประเทศ
มาไว้้ในมืือได้้ค่่อนข้้างเบ็็ดเสร็็จ แต่่การเข้้าสู่่�อำนาจด้้วยวิิธีีนี้้�ทำให้้ภาค
ประชาชนในวงกว้้างรู้้�สึึกไม่่พอใจอย่่างมาก รวมถึึง ดร.ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์
ที่่�ตััดสิินใจเขีียนจดหมายถึึงจอมพล ถนอม โดยตรง แต่่กลัับไม่่ได้้รัับ
การตอบกลัับใดๆ ก่่อนจะนำจดหมายฉบัับนั้้�นมาตีีพิิมพ์์ผ่่านนิิตยสาร
ชาวบ้้านในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 1972 ทำให้้จดหมายฉบัับนี้้�กลายเป็็นที่่�
รู้้�จัักในนาม ‘จดหมายจาก นายเข้้ม เย็็นยิ่่�ง ถึึง นายทำนุุ เกีียรติิก้้อง
ผู้้�ใหญ่่บ้้านไทยเจริิญ’ ดัังความตอนหนึ่่�งในจดหมายว่่า

ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นผลพวงจากระบบอุุปถััมภ์์ที่่�พััฒนา
มาสู่่�ทุุนนิิยมนายธนาคาร ทำให้้เราได้้เห็็นธนาคารพาณิิชย์์เชื้้�อเชิิญ
ให้้ผู้้�ที่่�มีีอำนาจทางการเมืืองขณะนั้้�นเข้้ามาร่่วมเป็็นกรรมการบริิหาร
ของธนาคารเพื่่�อแลกกัับความคุ้้�มครองหรืืออภิิสิิทธิ์์�ต่่างๆ โดยจ่่าย
ค่่าตอบแทนเป็็นเงิินเดืือน โบนััส หรืือหุ้้�นลม

“พี่่ท� ำนุุก็ห็ กสิิบเศษ ผมก็็ใกล้้จะหกสิิบเข้้าไปทุุกทีี ต่่างก็็จะลาโลกกัันไป
ในไม่่ช้้า ผมก็็มีีความทะเยอทะยานเช่่นเดีียวกัับพี่่�ทำนุุที่่�จะทิ้้�งโลกและ
หมู่่�บ้้านไทยเจริิญไว้้ให้้ลููกหลาน เป็็นโลกและหมู่่�บ้้านที่่�น่่าอยู่่� มีีความ
สงบสุุขเป็็นไทยสมชื่่อ� และเจริิญสมหวััง ปััจจััยสำคััญของความเป็็นไทย
และความเจริิญคืือความสามารถที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงอะไรในหมู่่�บ้้าน
ของเราโดยสัันติิวิิธีีและเป็็นไปตามกติิกา ถ้้าเราทำได้้เพีียงเท่่านี้้� แม้้จะ
ไม่่สามารถทำอย่่างอื่่�นได้้มากนััก ผมว่่าพี่่�ทำนุุจะมีีบุุญคุุณแก่่เยาวชน
ของเราอย่่างเหลืือหลาย”

นอกจากนี้้� การเข้้ามามีีอำนาจทางการเมืืองส่่งผลให้้รััฐบาลของคณะ
ปฏิิวััติิมีีบทบาทในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับนโยบายทางเศรษฐกิิจของ
ประเทศอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ประเด็็นหนึ่่�งที่่�สำคััญคืือการตััดสิินใจ
ว่่าควรจะอนุุญาตให้้มีีการจััดตั้้�งธนาคารพาณิิชย์์แห่่งใหม่่เพิ่่�มเติิม
เพื่่�อเพิ่่�มการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมหรืือไม่่ เพราะตั้้�งแต่่ปีี 1965-1971
ไม่่ได้้มีีการอนุุญาตให้้จััดตั้้�งธนาคารพาณิิชย์์แห่่งใหม่่ขึ้้�นมาเลย แม้้ว่่า
จะมีีภาคเอกชนบางส่่วนแสดงความต้้องการที่่�จะจััดตั้้�งและส่่งคำขอ
เข้้ามา แต่่ท้้ายที่่�สุุดก็็ถููกปฏิิเสธไปโดยภาครััฐ

จดหมายดัังกล่่าวถููกเขีียนขึ้้�นในระหว่่างที่่� ดร.ป๋๋วย เดิินทางไปประเทศ
อัังกฤษในฐานะ Visiting Professor ที่่�มหาวิิทยาลััยเคมบริิดจ์์ โดยชื่่�อ
นายเข้้ม เย็็นยิ่่�ง เป็็นชื่่�อรหััสที่่� ดร.ป๋๋วย เคยใช้้สมััยร่่วมกัับขบวนการ
เสรีีไทยในสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง สำหรัับใจความสำคััญของจดหมาย
ฉบัับนี้้�คืือการเรีียกร้้องให้้จอมพล ถนอม เร่่งดำเนิินการจััดการเลืือกตั้้�ง
โดยเร็็วที่่สุ� ดุ ภายในกลางปีี 1972 หรืืออย่่างช้้าก็็ไม่่ควรข้้ามไปถึึงปีี 1973
อีีกหนึ่่�งในประเด็็นที่่�ทำให้้เกิิดกระแสเชิิงลบต่่อการมีีอำนาจของคณะ
ปฏิิวัติั คืืิ อเรื่่อ� งของผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน ซึ่่ง� เป็็นที่่ถ� กเถีียงกัันว่่าเหมาะสม
หรืือไม่่ อย่่างกรณีีครอบครััวของ 3 ผู้้น� ำคณะปฏิิวัติั ิ ได้้แก่่ จอมพล ถนอม
กิิตติิขจร จอมพล ประภาส จารุุเสถีียร และพัันเอก ณรงค์์ กิิตติิขจร
ทั้้�ง 3 ครอบครััวมีีความเกี่่�ยวพัันกัับธุุรกิิจถึึง 137 บริิษััท และเฉพาะ
ครอบครััวของจอมพล ประภาส ได้้ถืือหุ้้�นในธนาคาร 4 แห่่ง คิิดเป็็น
ร้้อยละ 6 ของทุุนจดทะเบีียนรวมกัันของธนาคารทั้้�งสี่่�

50 YEARS

ดร.ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ เขีียนจดหมายถึึงจอมพล ถนอม กิิตติิขจร โดยใช้้นามแฝงคืือ จดหมายจาก
‘นายเข้้ม เย็็นยิ่่�ง’ ถึึง ‘นายทำำ�นุุ เกีียรติิก้้อง’ ผู้้�ใหญ่่บ้้านไทยเจริิญ หลัังการรััฐประหารตััวเองเมื่่�อวัันที่่�
17 พฤศจิิกายน 1971 / ภาพจาก เว็็บไซต์์จดหมายเหตุุป๋๋วย โดยมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ดร.อภิิชาต สถิิตนิิรามััย อาจารย์์คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ ระบุุว่่าหลัังการรััฐประหารในปีี 1971 คำขอเปิิดธนาคาร
พาณิิชย์์แห่่งใหม่่เริ่่�มมีีมากขึ้้�นอีีกครั้้�ง โดยเฉพาะจากคนใกล้้ชิิดของ
ผู้้�ที่่�มีีอำนาจทางการเมืืองและเศรษฐกิิจในเวลานั้้�น อาทิิ คำขอของ
นายพล จำเป็็น จารุุเสถีียร ซึ่่�งเป็็นญาติิจอมพล ประภาส จารุุเสถีียร
รองหััวหน้้าคณะปฏิิวััติิ โดยขอจััดตั้้�งในนาม ธนาคารสยาม จำกััด หรืือ
คำขอของพี่่�ชายผู้้�ว่่าการ ธปท. พิิสุุทธิ์์� นิิมมานเหมิินท์์ เพื่่�อขอเปิิด
ธนาคารท้้องถิ่่�น โดยจะเปิิดสาขาทั่่�วทั้้�งภาคเหนืือ และยัังมีีคำขอของ
บริิษััท ไทยเครดิิตฟองซิิเอร์์ ซึ่่�งเป็็นบริิษััทเงิินทุุนของสมเด็็จพระนางเจ้้า
รำไพพรรณีี27

ความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิดส่่วนบุุคคลเหล่่านี้้�เป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�กระตุ้้�นให้้
คณะปฏิิวััติิต้้องพิิจารณาอย่่างจริิงจัังว่่าควรอนุุญาตให้้มีีการจััดตั้้�ง
ธนาคารพาณิิชย์์เพิ่่�มเติิมอีีกหรืือไม่่ จนเมื่่�อวัันที่่� 8 มีีนาคม 1972 ฝ่่าย
อำนวยการเศรษฐกิิจ การคลัังและอุุตสาหกรรม ต้้องเรีียกประชุุมตััวแทน
จากหลายหน่่วยงานด้้านเศรษฐกิิจในเวลานั้้�น ได้้แก่่ ผู้้�ว่่าการ ธปท.
ตััวแทนจากกระทรวงการคลััง และเลขาธิิการสภาพััฒน์์ เพื่่�อร่่วมกััน
พิิจารณาในประเด็็นนี้้�
หลัังผ่่านการไตร่่ตรองอยู่่�ประมาณ 2 สััปดาห์์ ทาง ธปท. และกระทรวง
การคลัังเห็็นร่่วมกัันว่่าควรออกใบอนุุญาตให้้จััดตั้้�งธนาคารพาณิิชย์์
เพิ่่�มเติิมได้้ โดยไม่่ได้้มีีการจำกััดจำนวนใบอนุุญาตที่่�จะปล่่อยเพิ่่�มเติิม
ซึ่่�งมีีการตั้้�งข้้อสัังเกตจาก ดร.อภิิชาต ไว้้ว่่า “ข้้อเสนอนี้้�นัับเป็็นการ
เปลี่่�ยนนโยบายของเทคโนแครตขนานใหญ่่ หมายความว่่าต่่อแต่่นี้้�
เทคโนแครตจะเปิิดให้้มีีผู้้�เล่่นรายใหม่่ๆ เข้้าสู่่�ภาคการเงิินได้้อย่่างเสรีี
ซึ่่�งนโยบายนี้้�จะเป็็นการทำลายโครงสร้้างการแข่่งขัันแบบกึ่่�งผููกขาดที่่�
เป็็นอยู่่�ขณะนั้้�นลงอย่่างถึึงรากทีีเดีียว”
ขณะเดีียวกััน ธปท. และกระทรวงการคลัังยัังได้้เสนอให้้ออกใบอนุุญาต
ประกอบการธนาคารท้้องถิ่่�นเพีียงหนึ่่�งแห่่งต่่อจัังหวััด แม้้จะได้้ข้้อสรุุป
จาก ธปท. และกระทรวงการคลัังแล้้ว แต่่รััฐบาลของคณะปฏิิวััติิยััง
สั่่�งให้้สภาพััฒน์์ช่่วยพิิจารณาและเสนอความเห็็นเกี่่�ยวกัับประเด็็นนี้้�
เพิ่่�มเติิมด้้วย ซึ่่ง� ก็็ได้้ข้อ้ สรุุปไปในทิิศทางเดีียวกัันว่่าควรออกใบอนุุญาต
ให้้จััดตั้้�งธนาคารพาณิิชย์์เพิ่่�มเติิม อย่่างไรก็็ตาม สมาคมธนาคารแห่่ง
ประเทศไทยและหนัังสืือพิิมพ์์หลายๆ ฉบัับได้้พยายามคััดค้้านการออก
ใบอนุุญาตให้้เปิิดธนาคารพาณิิชย์์แห่่งใหม่่

50 YEARS
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ยุุคปลายของทุุนนิิยม
ภายใต้้เผด็็จการทหาร
ภายหลัังเหตุุการณ์์ ‘14 ตุุลา’ เป็็นช่่วงเวลาที่่�ประชาธิิปไตยเบ่่งบาน
ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่่�มนัักศึึกษา กรรมกร และชาวนา ที่่�ตื่่�นตััว
ทางประชาธิิปไตยมากขึ้้�น ซึ่่�งในเชิิงของเศรษฐศาสตร์์อาจจะเรีียกได้้ว่่า
ประเทศไทยกำลัังเดิินออกจากระบบทุุนนิิยมแบบพวกพ้้องของเผด็็จการ
ทหาร ซึ่่�งกิินเวลายาวนานมาตั้้�งแต่่ปีี 1947
ความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างหนึ่่�งที่่�เห็็นได้้ชััดในช่่วงนั้้�นคืือความสััมพัันธ์์
ระหว่่างผู้้�มีีอำนาจทางการเมืืองและนายทุุนธนาคาร โดยเฉพาะในส่่วน
ของนายทหารผู้้�กุุมอำนาจทางการเมืืองและมีีผลประโยชน์์ผููกพัันกัับ
ธนาคารพาณิิชย์์มานานเริ่่�มหลุุดออกจากตำแหน่่ง ตััวอย่่างกรณีีของ
ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด ภายหลัังเหตุุการณ์์ 14 ตุุลาคม 1973 ซึ่่�งเป็็น
หนึ่่ง� ในธนาคารที่่กลั
� บั มาตั้้�งประธานกรรมการจากบุุคคลที่มีีภููมิ
่� หิ ลัังเป็็น
นัักธุุรกิิจ แทนที่่�จะเป็็นผู้้�มีีอำนาจทางการเมืืองดัังเช่่นในอดีีต นั่่�นคืือ
ชิิน โสภณพนิิช ซึ่่�งเป็็นผู้้�เข้้ามาดำรงตำแหน่่งประธานกรรมการต่่อจาก
จอมพล ประภาส จารุุเสถีียร
การประท้้วงของนัักศึึกษาต่่อรััฐบาลจอมพล ถนอม กิิตติิขจร ระหว่่างวัันที่่� 14-15 ตุุลาคม 1973 โดยฝั่่�งรััฐบาลได้้นำำ�รถถัังออกมาควบคุุมการประท้้วง

หนัังสืือพิิมพ์์บางกอกโพสต์์ รายงานว่่าธนาคารทั้้�ง 16 แห่่งไม่่เห็็นด้้วย
อย่่างยิ่่�ง เพราะการจััดตั้้�งธนาคารท้้องถิ่่�นจะก่่อให้้เกิิดการแข่่งขัันซึ่่�งจะ
กระทบระบบเศรษฐกิิจทั้้�งหมด โดยผู้้�มีีอิิทธิิพลจะครอบงำภาคการเงิิน
ในต่่างจัังหวััด ตามความเห็็นของ เฉลิิม ประจวบเหมาะ ประธานสมาคม
ธนาคารไทย ขณะที่่�บทบรรณาธิิการของสยามรััฐ ยกข้้อโต้้แย้้งของ
สมาคมธนาคารไทยมาต่่อต้้านโครงการธนาคารท้้องถิ่่�น และกล่่าวหา
ผู้้�ว่่าการ ธปท. อย่่างอ้้อมๆ ว่่าผลัักดัันโครงการนี้้�เพื่่�อผลประโยชน์์ของ
ครอบครััวเป็็นหลััก ส่่วนหนัังสืือพิิมพ์์ชาวไทยบอกว่่า การแข่่งขัันและ
จำนวนธนาคารพาณิิชย์์ที่่�มีีอยู่่�นั้้�นเพีียงพอกัับสภาพเศรษฐกิิ จแล้้ ว
ด้้านเลขาธิิการของสมาคมธนาคารออกมายืืนยัันว่่าธนาคารพาณิิชย์์
ไม่่ได้้ฮั้้�วกัันเพื่่�อผููกขาดใดๆ แม้้จะมีีธนาคารอยู่่�เพีียงไม่่กี่่�แห่่ง
ท้้ายที่่�สุุดรััฐบาลคณะปฏิิวััติิตััดสิินใจว่่ายัังไม่่สมควรออกใบอนุุญาต
จััดตั้้�งธนาคารพาณิิชย์์เพิ่่�มเติิม แต่่ก็็ไม่่ได้้ให้้เหตุุผลไว้้อย่่างชััดเจนถึึง
การตััดสิินใจตรงกัันข้้ามกัับข้้อเสนอแนะของหน่่วยงานต่่างๆ ทั้้�งนี้้�

อภิิ ช าตมองว่่ า เหตุุ ผลส่่ ว นหนึ่่� ง ที่่� ท ำให้้ ค ณะปฏิิ วัั ติิ ตัั ด สิิ น ใจเช่่ น นั้้� น
รวมถึึงสาเหตุุที่่�ทำให้้สมาคมธนาคารคััดค้้านอย่่างหนััก อาจเป็็นเพราะ
การออกใบอนุุญาตจััดตั้้�งธนาคารพาณิิชย์์แห่่งใหม่่จะไปทำลายฐาน
ระดมเงิินฝากของธนาคารพาณิิชย์์ในต่่างจัังหวััด และประกอบกัับ
การพยายามปกป้้อง ‘ชิ้้�นเค้้ก’ ของบรรดาธนาคารต่่างๆ ที่่�มีีอยู่่�ก่่อนแล้้ว
เพื่่�อรัักษาให้้ธนาคารยัังคงเป็็นธุุรกิิจที่่มีีก
� ำไรหอมหวานอย่่างมากต่่อไป
ระหว่่างที่่�คณะปฏิิวััติิเรืืองอำนาจ ความไม่่พอใจของภาคประชาชน
ยัังคงก่่อตััวขึ้้�นเรื่่�อยๆ เกิิดการรวมตััวกัันของผู้้�คนมากมายเพื่่�อเรีียกร้้อง
ให้้มีีการประกาศใช้้รััฐธรรมนููญโดยเร็็ว พร้้อมกดดัันให้้รััฐบาลคณะ
ปฏิิวัติั อิ อกจากอำนาจบริิหารประเทศ ท้้ายที่่สุ� ดุ สถานการณ์์ได้้บานปลาย
จนนำไปสู่่�เหตุุการณ์์ 14 ตุุลาคม 1973 ส่่งผลให้้รััฐบาลคณะปฏิิวััติิ
จำต้้องออกจากอำนาจไปพร้้อมกัับการลี้้�ภััยของจอมพล ถนอม ไปยััง
สหรััฐฯ นัับว่่าเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นที่่ท� ำให้้บทบาทต่่อเศรษฐกิิจไทยของทุุนนิิยม
แบบพวกพ้้องโดยข้้าราชการภายใต้้เผด็็จการทหารเริ่่ม� ลดลงอย่่างจริิงจััง

ชิิน โสภณพนิิช ได้้กล่า่ วถึึงผลกระทบต่่อธนาคารกรุุงเทพจากเหตุุการณ์์
ช่่วงที่่มีีก
� ารเปลี่่ย� นแปลงทางการเมืืองไว้้ในรายงานประจำปีีของธนาคาร
ในปีี 1973 โดยระบุุว่่า
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เหตุุการณ์์ 14 ตุุลา
เป็็นจุุดเปลี่่�ยนที่่�ทำำ�ให้้นัักการเมืือง
เริ่่�มเข้้ามามีีบทบาทในการ
กำำ�หนดนโยบายเศรษฐกิิจมากขึ้้�น
ขณะที่่�ประชาชนต่่างออกมา
ตั้้�งคำำ�ถามต่่อระบอบเผด็็จการ
ที่่�สืืบทอดอำำ�นาจกัันอยู่่�ในมืือ
ของคนเพีียงไม่่กี่่�กลุ่่�ม

เข้้ามาดำรงตำแหน่่งในธนาคารก็็เป็็นเรื่่�องจริิง แต่่การเข้้ามาอย่่างกรณีี
“...ตลอดระยะเวลาเดืือนแรกหลัังจากการเปลี่่ย� นแปลงดัังกล่่าว ปรากฏ ของจอมพล ประภาส ก็็ไม่่เคยยุ่่�งเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
ว่่าได้้มีีการถอนเงิินฝากจากธนาคารมากรายด้้วยกััน แต่่เป็็นการถอน
เงิินฝากจำนวนย่่อยๆ และการถอนในช่่วงนั้้�น เมื่่�อรวมแล้้วก็็เท่่ากัับ “ช่่วงนั้้�นผมยัังเคยปฏิิเสธลููกน้้องของจอมพล ประภาส ที่่�ถููกส่่งมาขอ
สิินเชื่่�อ ซึ่่�งก็็ไม่่ได้้มีีปััญหาอะไร ธนาคารกรุุงเทพมีีหลัักเกณฑ์์ในการ
ร้้อยละ 0.05 ของยอดเงิินฝากที่่�ธนาคารมีีอยู่่�
ปล่่อยสิินเชื่่�อที่่�ชััดเจนอยู่่� ถ้้าเรามองว่่าธุุรกิิจนี้้�ไปได้้เราก็็ส่่งเสริิม แต่่
“อนึ่่�ง เนื่่�องจากธนาคารได้้ยึึดมั่่�นในนโยบายที่่�จะไม่่เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับ ถ้้าแนวโน้้มไม่่ดีีเราก็็ปฏิิเสธไป ลัักษณะนี้้�เป็็นแนวทางของธนาคาร
การดำเนิินงานทางด้้านการเมืืองของประเทศมาโดยตลอด คณะผู้้บ� ริิหาร กรุุงเทพมาโดยตลอด โดยไม่่ได้้ปิิดกั้้�นว่่าต้้องเป็็นอุุตสาหกรรมไหน”
ของธนาคารจึึงมีีความมั่่�นใจว่่าบรรดาเงิินฝากที่่ไ� ด้้มีีผู้ถ้� อนไปในช่่วงเวลา
ั ารเมืืองเริ่่ม� เข้้ามามีีบทบาท
ดัังกล่่าวนั้้�นคงจะหมุุนเวีียนกลัับคืืนสู่่�ธนาคารในระยะเวลาไม่่นานนััก” เหตุุการณ์์ 14 ตุุลา เป็็นจุุดเปลี่่ย� นที่่ท� ำให้้นักก
ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิิจมากขึ้้�น ขณะที่่�ประชาชนต่่างออกมา
ในมุุมของ ปิิติิ สิิทธิิอำนวย ผู้้�ที่่�มีีส่่วนผลัักดัันการเติิบโตของธนาคาร ตั้้�งคำถามต่่อระบอบเผด็็จการที่่สืื� บทอดอำนาจกัันอยู่่�ในมืือของคนเพีียง
กรุุงเทพในเวลานั้้�น ก่่อนจะก้้าวขึ้้�นมาเป็็นประธานกรรมการกำกัับดููแล ไม่่กี่่�กลุ่่�ม รวมไปถึึงการตั้้�งคำถามต่่อปััญหาทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�
กิิจการของบริิษััทตั้้�งแต่่ปีี 1985 มองว่่าปััญหาการเมืืองในเวลานั้้�น ถููกทิ้้�งเอาไว้้เป็็นระยะ ทั้้�งช่่องว่่างระหว่่างคนจนกัับคนรวย ช่่องว่่างระหว่่าง
กระทบธนาคารกรุุงเทพอยู่่�บ้้าง แต่่ก็ไ็ ม่่ได้้มากนััก ส่่วนการที่่มีี� นายทหาร สัังคมเมืืองกัับชนบท หรืือแม้้แต่่ช่่องว่่างระหว่่างภาคเกษตรกรรมและ
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ภาคอุุตสาหกรรมที่่�ถ่่างขึ้้�นเรื่่�อยๆ ในขณะที่่�ประเทศไทยเติิบโตขึ้้�นมา
อย่่างรวดเร็็วในช่่วง 10-20 ปีีก่่อนหน้้านี้้�
ภาพของชาวนาหลายพัันคนจาก 11 จัังหวััดเดิินทางเข้้าเรีียกร้้อง
กรรมสิิทธิ์์�ในที่่�ดิินทำกิินและร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับปััญหาการขููดรีีดจาก
นายทุุนเงิินกู้้� รวมถึึงการเรีียกร้้องอีีกหลายต่่อหลายครั้้�งต่่อจากนั้้�น
นำไปสู่่�การก่่อตั้้�งสหพัันธ์์ชาวไร่่ชาวนาแห่่งประเทศไทยเมื่่�อวัันที่่� 19
พฤศจิิกายน 1974 การเคลื่่�อนไหวของกลุ่่�มชาวนาที่่เ� กิิดขึ้้น� อยู่่�สม่่ำเสมอ
ทำให้้ถููกกล่่าวหาว่่าเป็็นผู้้�ปลุุกระดมมวลชน มาพร้้อมกัับการต่่อต้้าน
และโจมตีีโดยกลุ่่�มลููกเสืือชาวบ้้าน กระทิิงแดง และนวพล
ในเวลาเดีียวกัันนั้้�น ขบวนการกรรมกรได้้เติิบโตอีีกครั้้�งหลัังจากอยู่่�
ภายใต้้กฎหมายแรงงานที่่�ปิิดกั้้�นเสรีีภาพมาเป็็นระยะเวลานาน เมื่่�อปีี
1976 สหภาพแรงงาน 160 แห่่ ง ได้้ ร วมตัั ว กัั น ภายใต้้ ก ารนำของ
สภาแรงงานแห่่งประเทศไทย จััดชุุมนุุมเกี่่ย� วกัับปััญหาเศรษฐกิิจ สัังคม
และการเมืือง
ความวุ่่�นวายและความรุุนแรงด้้านการเมืืองย้้อนกลัับมาสู่่�ประเทศไทย
อีีกครั้้�ง ก่่อนจะกลายมาเป็็นโศกนาฏกรรม ‘เดืือนตุุลา’ ในปีี 1976
หลายคนมองว่่าเหตุุการณ์์ปราบปรามการชุุมนุุมของนัักศึึกษาและ
ประชาชนเมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม 1976 มีีสาเหตุุจากการหวนคืืนประเทศ
อีีกครั้้�งของจอมพล ถนอม แต่่อีีกหนึ่่�งปััจจััยกระตุ้้�นที่่�สำคััญไม่่แพ้้กััน
หรืืออาจจะมากกว่่าเสีียด้้วย คืือกระแสของคอมมิิวนิิสต์์ที่่�แผ่่กระจาย
ไปทั่่�วในช่่วงปีี 1975-1976
เบเนดิิกท์์ แอนเดอร์์สััน28 นัักวิิชาการผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านไทยศึึกษาแห่่ง
มหาวิิทยาลััยคอร์์เนล ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าความหวาดกลััวต่่อคอมมิิวนิิสต์์
ที่่�ปกคลุุมสัังคมไทยระดัับสููงในขณะนั้้�น เปรีียบเหมืือนอาการจิิตวิิทยา
รวมหมู่่�ของคนไทยที่่�หวาดกลััวการพัังทลายของตััวตน เป็็นหนึ่่�งใน
สาเหตุุสำคััญที่่�นำไปสู่่�ความรุุนแรงในเหตุุการณ์์ 6 ตุุลาคม 1976

เผด็็จการทหารอาจเสื่่�อมอำนาจลง แต่่คงไม่่สามารถพููดได้้เต็็มปาก
ว่่าอิิทธิิพลของเผด็็จการทหารนั้้�นหมดไปแล้้ว การประกอบธุุรกิิจภายใต้้
ระบบอุุปถััมภ์์ของทหารและการเมืืองยัังคงมีีให้้เห็็นอยู่่�ไม่่ว่่าทางตรง
หรืือทางอ้้อม ขณะที่่�การเมืืองของประเทศไทยเปิิดกว้้างและมีีการ
แข่่งขัันมากขึ้้�น ส่่งผลให้้กลุ่่�มธุุรกิิจรวมถึึงธนาคารพาณิิชย์์เริ่่�มเข้้ามา
มีีบทบาททางการเมืืองอย่่างเห็็นได้้ชััด โดยเฉพาะในการเลืือกตั้้�งเมื่่�อ
ปีี 1975 และ 1976 ซึ่่�งมีีพรรคการเมืืองตั้้�งขึ้้�นมาเป็็นจำนวนมาก และ
ส่่วนใหญ่่ยัังต้้องอาศััยความช่่วยเหลืือจากกลุ่่�มธุุรกิิจ

ขณะที่่นั� กวิ
ั ชิ าการไทยในยุุคหลัังกลัับมีีมุุมมองว่่า แท้้จริิงแล้้วเหตุุการณ์์
‘6 ตุุลา’ อาจมีีสาเหตุุจากความต้้องการที่่�จะตััดตอนประชาธิิปไตย
ที่่�กำลัังเบ่่งบาน เพื่่�อพยายามรัักษาผลประโยชน์์ทางอุุดมการณ์์ของ
ฝ่่ายขวา และพยายามจะหยุุดกระแสการเปลี่่�ยนย้้ายอำนาจจากกลุ่่�ม
ชนชั้้�นนำข้้าราชการไปสู่่�กลุ่่�มชนชั้้�นกลางในเมืือง

ภายหลัั ง จากเหตุุ ก ารณ์์ เ ดืือนตุุ ล าคมทั้้� ง ในปีี 1973 และปีี 1976
โครงสร้้างเศรษฐกิิจไทยเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมาก จากเดิิมที่่�ภาคธุุรกิิจ
มัักจะเน้้นสร้้างความสััมพัันธ์์กัับทุุนทหาร ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีอำนาจทาง
การเมืืองมาอย่่างยาวนานก็็ปรัับเปลี่่�ยนไปเข้้าหาการเมืืองโดยตรง เช่่น
การตั้้�งพรรคการเมืือง สนัับสนุุนพรรคการเมืือง ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลง

นัักศึึกษาเดิินขบวนประท้้วงรััฐบาล จอมพล ถนอม กิิตติิขจร
เมื่่� อ วัันที่่� 7 สิิ ง หาคม 1973 โดยเรีี ย กร้้ อ งให้้ ป ล่่ อ ยประชาชน
ที่่�ถููกจัับกุุมไปก่่อนหน้้านี้้�

ในรููปแบบนี้้�เป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำคััญที่่�ทำให้้นัักธุุรกิิจเข้้ามามีีบทบาททาง
การเมืืองมากขึ้้�น
แต่่อีีกมุุมหนึ่่�ง การเสื่่�อมอำนาจของเผด็็จการทหารดููเหมืือนจะทำให้้
บทบาทของกลุ่่�มเทคโนแครตลดลงเช่่นกััน ดร.อััมมาร สยามวาลา29
อดีีตประธานสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (ทีีดีีอาร์์ไอ) ได้้
ตั้้�งข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับกรณีีนี้้�ไว้้ว่่า “ตั้้�งแต่่ปีี 1973 เป็็นต้้นมา ในยามใด
ที่่ก� องทััพมีีอำนาจ นัักเทคโนแครตก็็จะมีีบทบาทในการบริิหารนโยบาย
เศรษฐกิิจมหภาคของประเทศมากตามไปด้้วย ในทางกลัับกััน ยามใด
ที่่�กองทััพสููญเสีียอำนาจ บทบาทของนัักเทคโนแครตก็็จะถููกบดบััง
โดยนัักการเมืือง การที่่�นัักการเมืืองมัักจะเข้้ามาสร้้างฐานและเสาะหา
ผลประโยชน์์ของงาน ตลอดจนแทรกแซงการทำงานหรืือการแต่่งตั้้�ง
โยกย้้ายข้้าราชการ ทำให้้เทคโนแครตมองการเมืืองเป็็นศััตรูู...”
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ยุุคข้้าวยากหมากแพง
ช่่วงปีี 1973 เปรีียบเสมืือนรอยต่่อของยุุคสมััย ซึ่่�งเดิิมทีีอำนาจในทาง
การเมืืองและเศรษฐกิิจกระจุุกตััวอยู่่�ในมืือของกลุ่่�มคนชนชั้้�นปกครอง
อำนาจเหล่่านี้้�ค่่อยๆ กระจายตััวออกไปสู่่�มืือชนชั้้�นใต้้ปกครองในสัังคม
ผู้้�คนเริ่่�มรัับรู้้�ถึึงสิิทธิิและความต้้องการขั้้�นพื้้�นฐานที่่�ควรจะได้้รัับ และ
แสดงออกผ่่านการชุุมนุุมเรีียกร้้องในหลายๆ ด้้านระหว่่างปีี 1974-1976
ซึ่่�งการแสดงออกเหล่่านี้้� ส่่วนหนึ่่�งถููกกระตุ้้�นจากปััญหาความยากจน
และความเหลื่่�อมล้้ำของสัังคมไทยที่่�เริ่่�มขยายตััวกว้้างมากขึ้้�น
ในสายตาของ ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล อดีีตผู้้�ว่่าการ ธปท. คนที่่� 19
ซึ่่�งขณะนั้้�นยัังเป็็นนิิสิิตจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มองว่่า “การชุุมนุุม
เรีียกร้้องในเวลานั้้�นเป็็นการผสมผสานกัันระหว่่างเรื่่�องความลำบากใน
การดำรงชีีพจากค่่าครองชีีพที่่�สููงขึ้้�นจากภาวะเงิินเฟ้้อหลัังเหตุุการณ์์
วิิกฤตราคาน้้ำมััน ประกอบกัับการเรีียกร้้องสิิทธิิของแรงงานและชาวนา
ในปีี 1975 มีีการรวบรวมข้้อมููลว่่าตลอดปีีนั้้น� มีีการประท้้วงของแรงงาน
ในโรงงานอุุตสาหกรรมต่่างๆ กว่่า 100 ครั้้�ง รวมทั้้�งการตั้้�งสหภาพแรงงาน
โดยดึึงเอาแนวคิิดสัังคมนิิยมเข้้ามาใช้้”
ในขณะที่่�ปััญหาความยากจนยัังไม่่ทัันจะถููกแก้้ไขให้้ดีีขึ้้�นเท่่าใดนััก
ก็็มาถููกซ้้ำเติิมด้้วยภาวะเงิินเฟ้้อพุ่่�งสููงหลัังวิิกฤตการณ์์ราคาน้้ำมััน
ครั้้�งที่่� 1 ในเดืือนกรกฎาคม 1973
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เหรีียญสหรััฐต่่อบาร์์เรล
140
120
100

80

60.44

การปฏิิวััติิอิิหร่่าน ปีี 1979

60

40

26.27

30

เกิิด ‘สงครามยมคิิปปููร์์’
ในเดืือนตุุลาคม ปีี 1973

20

1970

1975

1980

1985

1990

อ้้างอิิง: www.macrotrends.net

รถโดยสารสาธารณะกลายเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยทัันทีีจนต้้อง
แก้้ปััญหาด้้วยการลดความถี่่�ในการเดิินรถ และเมื่่�อน้้ำมัันขาดแคลน
มากขึ้้�นก็็ทำให้้รถโดยสารประจำทางหลายสายไม่่สามารถให้้บริิการได้้
ท้้ายที่่�สุุดรััฐบาลจึึงประกาศปรัับขึ้้�นค่่าโดยสาร

บ่่อเกิิดของวิิกฤตการณ์์ครั้้�งนี้้�มีีจุุดเริ่่�มต้้นจาก ‘สงครามยมคิิปปููร์์’ ซึ่่�ง
มีีชนวนเหตุุจากการที่่อีียิ
� ปิ ต์์และซีีเรีียนำกำลัังทหารเข้้าสู้้ร� บกัับอิิสราเอล
โดยฝั่่�งอิิสราเอลได้้รัับการหนุุนหลัังจากสหรััฐฯ ขณะที่่�อีียิิปต์์และซีีเรีีย
ได้้รัับการสนัับสนุุนจากกลุ่่�มประเทศอาหรัับ รวมถึึงสหภาพโซเวีียต
สงครามที่่เ� กิิดขึ้้น� ทำให้้สหรััฐฯ ส่่งกองกำลัังทางอากาศไปช่่วยอิิสราเอล
ขณะที่่กลุ่่�
� มอาหรัับในฐานะแกนหลัักขององค์์การกลุ่่�มประเทศผู้้�ส่ง่ ออก
น้้ำมััน (Organization of Petroleum Exporting Countries: OPEC)
ซึ่่�งครองตลาดน้้ำมัันส่่วนใหญ่่ของโลก ได้้ตอบโต้้โดยการงดการส่่งออก
น้้ำมัันไปยัังสหรััฐฯ และประเทศพัันธมิิตร ได้้แก่่ แคนาดา ญี่่ปุ่่�� น อัังกฤษ
และเนเธอร์์แลนด์์ จนเกิิดภาวะน้้ำมัันขาดแคลนอย่่างหนััก ส่่งผลให้้
ราคาน้้ำมัันพุ่่�งขึ้้�นถึึง 4 เท่่าตััวภายในเวลาเพีียง 6 เดืือน
วิิกฤตการณ์์ราคาน้้ำมัันนี้้�ได้้ส่่งผลกระทบต่่อประเทศไทยที่่�พึ่่�งพาการ
นำเข้้าน้้ำมััน รััฐบาลไทยต้้องขึ้้�นราคาน้้ำมัันในประเทศ ผู้้�ให้้บริิการ
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เช่่นเดีียวกัับสิินค้้าในชีีวิิตประจำวััน เช่่น ผงซัักฟอก สบู่่� ข้้าวราดแกง
บุุหรี่่� หนัังสืือพิิมพ์์ ล้้วนแต่่ปรัับราคาขึ้้น� ทั้้�งสิ้้�น ผงซัักฟอกที่่จ� ากเดิิมราคา
กล่่องละ 9 บาท เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 14 บาท ข้้าวราดแกงจานละ 2 บาท เพิ่่�ม
เป็็น 3 บาท หรืือหนัังสืือพิิมพ์์ที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� จากฉบัับละ 1 บาท เป็็น 1.50 บาท

ปั๊๊�มน้ำำ��มัันกำำ�ลัังปรัับราคาขายน้ำำ��มัันขึ้้�น ในวัันที่่� 1 กรกฎาคม 1973
หลัังจากบริิษััทน้ำำ��มัันได้้ปรัับราคาน้ำำ��มัันขึ้้�น 5.6 เฟนนิิคต่่อลิิตร

ผลกระทบจากราคาน้้ำมัันแพงไม่่ได้้ตกอยู่่�แค่่กับั คนเมืืองเท่่านั้้�น เพราะ
เรื่่�องราวความเดืือดร้้อนจากน้้ำมัันแพงยัังถููกบัันทึึกไว้้ผ่่านบทเพลง
‘น้้ำมัันแพง’ ซึ่่�งแต่่งและร้้องโดย สรวง สัันติิ ท่่อนฮุุกของบทเพลง
ที่่�ว่่า “น้้ำมัันขาดแคลน คุุยกัับแฟนก็็ต้้องดัับไฟ ถึึงตอนดัับไฟ ขวััญใจ
ไม่่ต้้องระแวง ถ้้าพี่่�ก้้าวก่่ายล่่วงเกิิน เชิิญให้้น้้องจงแช่่ง ความรัักรุุนแรง
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สถิิติิอััตราเงิินเฟ้้อในทศวรรษ 1970
1974

วิิกฤตการณ์์ราคาน้ำำ��มััน
ทำำ�ให้้ประเทศไทยต้้องเผชิิญ
กัับภาวะเงิินเฟ้้อที่่�พุ่่�งสููงถึึง

24.31%
1980

1973

19.70%

เงิินเฟ้้อพุ่่�งสููง
หลัังวิิกฤตการณ์์ราคาน้ำำ��มััน ครั้้�งที่่� 1

15.51%

1979

วิิกฤตการณ์์ราคาน้ำำ��มััน
ครั้้�งที่่� 2

9.90%

1977
1972

4.84%
1971

0.48%

1975

5.33 %

7.60%
1976

4.15%

“น้ำำ��มัันขาดแคลน
คุุยกัับแฟนก็็ต้้องดัับไฟ
ถึึงตอนดัับไฟ
ขวััญใจไม่่ต้้องระแวง
ถ้้าพี่่�ก้้าวก่่ายล่่วงเกิิน
เชิิญให้้น้้องจงแช่่ง
ความรัักรุุนแรง
น้ำำ��มัันแพง
เลยดัับไฟคุุยกััน”

1978

มููลค่่าการนำำ�เข้้าน้ำำ��มััน
เพิ่่�มขึ้้�นเกืือบ 5 เท่่า
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 1973

7.92%

มููลค่่าส่่งออกรวม

มููลค่่านำำ�เข้้ารวม

1973

1973

2

พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ

4.8

อ้้ างอิิ ง: ธนาคารโลก

2.1

พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ

5.8

พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ

พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ

1978

1978

น้้ำมัันแพงเลยดัับไฟคุุยกััน” สะท้้อนบริิบทชาวชนบทที่่�ยัังไม่่มีีไฟฟ้้าใช้้
และต้้องประหยััดน้้ำมัันตะเกีียงที่่�เริ่่�มขาดแคลนเพราะราคาที่่�สููงขึ้้�น
“หากเทีียบสััดส่่วนในสมััยนั้้�น ต้้องบอกว่่าน้้ำมัันมีีอิิทธิิพลต่่อระบบ
เศรษฐกิิจไทยค่่อนข้้างมาก โดยแรงกดดัันจากวิิกฤตการณ์์ราคาน้้ำมััน
หนัักขึ้้�นในยุุคของรััฐบาลสััญญา ธรรมศัักดิ์์� ผลกระทบที่่�ตามมาคืือ
ภาวะเงิินเฟ้้อพุ่่�งสููง ทำให้้ บุุญมา วงศ์์สวรรค์์ ซึ่่�งเป็็นรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการคลัังช่่วงนั้้�นต้้องลาออก เพราะพยายามแก้้ปััญหาด้้วย
นโยบายการคลัังซึ่่�งไม่่เป็็นที่่�พอใจของคนบางส่่วน” คำบอกเล่่าของ
ดร.ประสาร ถึึงวิิกฤตการณ์์ราคาน้้ำมัันครั้้�งแรก ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นหลัังการ
เปลี่่�ยนแปลงรััฐบาลในปีี 1973 ได้้ไม่่นานนััก
ราคาน้้ำมัันที่่�สููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วไม่่เพีียงส่่งผลให้้เกิิดภาวะเงิินเฟ้้อ
พุ่่�งสููงทั่่�วโลก รวมถึึงประเทศไทยที่่�อััตราเงิินเฟ้้อในปีี 1974 สููงขึ้้�น
ร้้อยละ 24 แต่่ยัังซ้้ำเติิมปััญหาเสถีียรภาพการคลัังของประเทศไทยที่่�
ส่่อเค้้าตั้้�งแต่่ปีี 1971 ด้้วยภาวะขาดดุุลงบประมาณที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เพราะ
รััฐบาลจำต้้องเพิ่่�มงบประมาณด้้านการทหารและกู้้เ� งิินจากต่่างประเทศ
เพื่่�อรัับมืือความไม่่แน่่นอนทางการเมืืองและความมั่่�นคง โดยเฉพาะ
การตรึึงกำลัังบริิเวณชายแดนไทย ซึ่่�งมีีอาณาเขตต่่อเนื่่�องกัับประเทศ
กลุ่่�มอิินโดจีีน
ถึึงแม้้ว่่าการส่่งออกของประเทศไทยช่่วงนี้้�จะขยายตััวได้้สููง แต่่มููลค่่า
การนำเข้้าก็็เพิ่่�มสููงขึ้้น� ด้้วยเช่่นกััน และเพิ่่�มในอััตราที่่สูู� งกว่่าการส่่งออก
โดยตััวเลขการส่่งออกของประเทศไทยขยายตััวจากราว 2 พัันล้้าน
เหรีียญสหรััฐเมื่่�อปีี 1973 มาเป็็น 4.8 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐในปีี 1978
ส่่วนการนำเข้้าขยายตััวจาก 2.1 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ มาเป็็น 5.8 พััน
ล้้านเหรีียญสหรััฐในช่่วงเวลาเดีียวกัันนี้้� เหตุุเพราะสิินค้้านำเข้้ามีีราคา
แพงขึ้้�นมาก โดยเฉพาะการนำเข้้าน้้ำมัันที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก
จากปีี 1973 ที่่มีีมููลค่
�
า่ 4.6 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� เป็็น 2.28 หมื่่�นล้้านบาท
ในปีี 1978 ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 20 ของมููลค่่าสิินค้้านำเข้้าทั้้�งหมดของไทย
รวมถึึงการนำเข้้าเครื่่�องจัักรและวััตถุุดิิบเพื่่�อผลิิตสิินค้้าอุุตสาหกรรม
ในขณะที่่ร� าคาโดยเฉลี่่ย� ของสิินค้้านำเข้้าระหว่่างปีี 1975-1978 เพิ่่�มขึ้้น�
ถึึงร้้อยละ 23 แต่่ราคาสิินค้้าส่่งออกโดยเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�นเพีียงร้้อยละ 9
เท่่านั้้�น ส่่งผลให้้สััดส่่วนราคาสิินค้้าส่่งออกเมื่่�อเทีียบกัับราคาสิินค้้า
นำเข้้า หรืืออััตราการค้้า (Terms of Trade) ลดลง นำไปสู่่�ปััญหาการ
ขาดดุุลการค้้าระหว่่างประเทศ

100

THE WIND OF CHANGE

ปััญหาดุุลการค้้าแย่่ลงเป็็นผลกระทบโดยตรงจากราคาน้้ำมัันที่่�พุ่่�งสููง
ขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว แต่่ก็็ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าการถอนทหารของสหรััฐฯ ตั้้�งแต่่
ปีี 1971 และออกไปเกืือบหมดในปีี 1976 ทำให้้รายจ่่ายของกองทััพ
สหรััฐฯ ที่่เ� คยมีีเหืือดหายไป ผนวกกัับการไหลออกของเงิินทุุนทั้้�งในและ
ต่่างประเทศภายใต้้สถานการณ์์ความไม่่แน่่นอนทางความมั่่�นคง ทำให้้
ปััญหาขาดดุุลการชำระเงิินของไทยย่่ำแย่่ยิ่่�งขึ้้�น
เวลานั้้�นรััฐบาลได้้ใช้้นโยบายต่่างๆ เพื่่�อแก้้ปััญหาดุุลการชำระเงิิน เช่่น
การรณรงค์์เรื่่�องการประหยััดน้้ำมััน การผลิิตสิินค้้าและอุุปกรณ์์ต่่างๆ
โดยใช้้วัตั ถุุดิบิ ในประเทศมาทดแทน การส่่งเสริิมการผลิิตเพื่่�อการส่่งออก
โดยเน้้นสิินค้้าส่่งออกที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง รวมถึึงการส่่งเสริิมรายได้้จาก
ธุุรกิิจบริิการต่่างๆ เช่่น ส่่งเสริิมให้้บริิษััทรัับเหมาก่่อสร้้างขยายบริิการ
ออกไปยัังต่่างประเทศ
ในขณะเดีียวกััน ทางรััฐบาลได้้พยายามใช้้มาตรการทางการเงิินและ
การคลัังเพื่่�อบรรเทาปััญหาเงิินเฟ้้อและเศรษฐกิิจตกต่่ำที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น
ควบคุุ ม การขยายตัั ว ของปริิ ม าณเงิิ น โดยจำกัั ด สิิ น เชื่่� อ ภาคเอกชน
ควบคุุมราคาสิินค้้าที่่�จำเป็็น เช่่น ข้้าว น้้ำตาล ปููนซีีเมนต์์ เหล็็กเส้้น
รวมถึึงใช้้ น โยบายการเงิิ น เพื่่� อ ฟื้้� น ฟููภาวะเศรษฐกิิ จ ชะงัั กงัั น เช่่ น
การลดอััตราเงิินสดสำรองตามกฎหมาย การขยายบริิการรัับช่่วงซื้้�อ
และลดตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินของกิิจการต่่างๆ เพื่่�อช่่วยผู้้�ประกอบการใน
ประเทศ
ทั้้�งนี้้� ระบบเศรษฐกิิจของประเทศไทยได้้เปลี่่ย� นโครงสร้้างไปในลัักษณะ
ที่่�เชื่่�อมโยงกัับระบบเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศมากขึ้้�น สััดส่่วนมููลค่่า
สิินค้้าส่่งออกและสิินค้้านำเข้้าเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 34 ของ GDP ในปีี
1971 เป็็นร้้อยละ 43 ในตอนสิ้้�นแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 3 ในปีี 1976 ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจไทยมีีความสััมพัันธ์์และมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิิจของโลกมากขึ้้�น
ปััญหาจากวิิกฤตการณ์์น้้ำมัันแพงครั้้�งแรกยัังไม่่ทัันจะหมดไป ปััญหา
ครั้้�งใหม่่ก็เ็ ริ่่ม� ตั้้�งเค้้าขึ้้น� มาให้้เห็็น ในปีี 1978 ปััญหาเสถีียรภาพทั้้�งภายใน
และภายนอกของประเทศไทยเริ่่ม� ก่่อตััวขึ้้น� อีีกครั้้�ง เริ่่ม� จากการที่่รั� ฐั บาล
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจจนก่่อให้้เกิิดการขยายตััวของอุุปสงค์์ในประเทศ อััตรา
เงิินเฟ้้อเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 7.9 ในปีี 1978 ผลผลิิตภาคเกษตรลดลง
เพราะภาวะฝนแล้้ง ขณะที่่�ราคาพืืชผลในตลาดโลกตกต่่ำ ตััวเลขการ
ส่่งออกในปีี 1977-1978 ลดลงเหลืือไม่่ถึึงครึ่่�งของปีี 1976 ทำให้้เกิิด
ปััญหาขาดดุุลการค้้าและดุุลการชำระเงิินต่่อเนื่่�อง

1971 – 1980

แม้้หน่่วยงานด้้านเศรษฐกิิจจะดำเนิินมาตรการต่่างๆ อย่่างเข้้มงวด
ทั้้�งด้้านนโยบายอััตราดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่ย� น แต่่ปัญ
ั หาดัังกล่่าว
ไม่่ได้้คลี่่�คลายลงเท่่าใดนััก ท้้ายที่่�สุุด ธปท. ตััดสิินใจขอความช่่วยเหลืือ
จากกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (International Monetary Fund:
IMF) ตามโครงการเงิินกู้้�ที่่�ไม่่มีีข้้อผููกพัันเกี่่�ยวกัับการดำเนิินนโยบาย
เศรษฐกิิจ เนื่่�องจากเงิินทุุนสำรองระหว่่างประเทศที่่�ลดลงอย่่างมาก
หลัังจากเผชิิญกัับการขาดดุุลการชำระเงิินอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย IMF ได้้
กำหนดให้้ไทยจััดทำแผนเศรษฐกิิจที่่�ควบคุุมการขยายตััวของสิินเชื่่�อ
เอกชนและรััฐบาล ส่่วนกระทรวงการคลัังก็็ได้้ดำเนิินนโยบายเพิ่่�มอััตรา
ภาษีีต่่างๆ เพื่่�อลดการขาดดุุลการค้้าและการขาดดุุลการชำระเงิิน
มาตรการทั้้�งหลายที่่ด� ำเนิินการไปยัังไม่่ทันั จะเห็็นผล เศรษฐกิิจโลกก็็เกิิด
ความอลหม่่านอีีกครั้้�งจากความวุ่่�นวายทางการเมืืองในประเทศอิิหร่่าน
ที่่�ทวีีความรุุนแรงขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี 1978 และจบลงในปีี 1979 ด้้วยการปฏิิวััติิ
โค่่นล้้มราชวงศ์์ปาห์์ลาวีี ทำให้้อุุปทานน้้ำมัันในตลาดโลกขาดหายไป
จำนวนมาก ตลาดน้้ำมัันตื่่�นตระหนก นำมาซึ่่ง� วิิกฤตการณ์์ราคาน้้ำมััน
ครั้้�งที่่� 2 ที่่�ราคาน้้ำมัันดิิบถีีบตััวขึ้้�นเกืือบสองเท่่าในระยะเวลาเพีียง 1 ปีี
หลายประเทศรวมถึึงประเทศไทยประสบปััญหาภาวะเงิินเฟ้้อรุุนแรง
วิิกฤตการณ์์น้้ำมัันในรอบนี้้�ได้้ส่่งผลกระทบต่่อประเทศต่่างๆ รุุนแรง
กว่่าครั้้�งแรก เนื่่�องจากเป็็นช่่วงที่่เ� ศรษฐกิิจโลกกำลัังซบเซา สถานการณ์์
ดัังกล่่าวได้้สร้้างแรงกดดัันให้้แต่่ละประเทศต้้องดำเนิินนโยบายทาง
เศรษฐกิิจอย่่างเข้้มงวด พร้้อมกัับการกีีดกัันทางการค้้าซึ่่�งส่่งผลกระทบ
อย่่างรุุนแรงต่่อเศรษฐกิิจไทย การส่่งออกชะลอตััวลง ราคาสิินค้้าตกต่่ำ
ขณะที่่�การนำเข้้ายัังคงเพิ่่�มสููง เนื่่�องจากการขยายตััวด้้านอุุปสงค์์และ
การนำเข้้าน้้ำมัันในราคาที่่�สููงขึ้้�น
ทั้้�งหมดนี้้�ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจไทยได้้รัับผลกระทบทั้้�งเสถีียรภาพด้้าน
ราคาและด้้านการเงิินระหว่่างประเทศ อััตราเงิินเฟ้้อกลัับมาพุ่่�งสููงอีีกครั้้�ง
ขณะที่่เ� งิินทุุนจำนวนมากได้้ไหลออกไปต่่างประเทศ ดุุลบัญ
ั ชีีเดิินสะพััด
และดุุลการชำระเงิินขาดดุุลอย่่างหนััก จนเกิิดปััญหาเงิินออมในประเทศ
ไม่่เพีียงพอ ภาระหนี้้�ต่่างประเทศเพิ่่�มสููงขึ้้�น
จากวิิกฤตการณ์์ราคาน้้ำมัันทั้้�งสองครั้้�ง ทำให้้ประเทศไทยต้้องเผชิิญ
กัับภาวะเงิินเฟ้้อที่่พุ่่�� งสููงถึึงร้้อยละ 15.5-24.3 และภาวะเศรษฐกิิจตกต่่ำ
ระหว่่างปีี 1973-1981 กดดัันให้้บรรยากาศการลงทุุนซบเซา ขณะที่่�
โครงการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน ทั้้�งในด้้านอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ
การโรงแรม ก็็มีีการจ้้างงานในเขตเมืืองลดลง
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แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 3 (1972-1976)
เน้้นเรื่่�องการแก้้ปััญหา
ความยากจนและความเหลื่่�อมล้ำำ��
โดยเฉพาะการให้้ความรู้้�
และวางแผนครอบครััว
เพื่่�อลดอััตราการเพิ่่�มของประชากร

อััตราการเพิ่่ม� ของประชากร
จาก

3.2%
ลดเหลืือ

2.5%
ต่่อปีี

หลัังการจััดทำแผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิในช่่วงฉบัับที่่� 1 และ 2
ประเทศไทยได้้พ้น้ สภาพจากประเทศด้้อยพััฒนาที่่สุ� ดุ มาเป็็นด้้อยพััฒนา
ปานกลาง สะท้้อนจากตััวเลขรายได้้ประชาชาติิเฉลี่่�ยต่่อหััวที่่�ขยายตััว
อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเวลา 10 ปีี แต่่ช่่องว่่างของรายได้้ของประชากรกลัับ
เพิ่่�มขึ้้�น และมีีความแตกต่่างกัันในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือที่่มีี� จำนวนประชากรมาก และส่่วนใหญ่่ยังั คง
ยากจนเมื่่�อเทีียบกัับภาคอื่่�นๆ ของประเทศ
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ปััญหาความยากจนที่่เ� กิิดขึ้้น� และการเผชิิญกัับวิิกฤตการณ์์ราคาน้้ำมััน
ครั้้�งแรก การจััดทำแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 3
(1972-1976) จึึงหัันมาเน้้นในเรื่่�องของการแก้้ปััญหาความยากจนและ
ความเหลื่่�อมล้ำ้ โดยเฉพาะการให้้ความรู้้แ� ละวางแผนครอบครััวเพื่่�อลด
อััตราการเพิ่่�มของประชากรจากร้้อยละ 3.2 เหลืือร้้อยละ 2.5 ต่่อปีี
รวมถึึงการจััดสรรงบพััฒนาชนบทมากขึ้้�น ทั้้�งในด้้านการคมนาคม
การจััดหาน้้ำกิินน้้ำใช้้และน้้ำเพื่่�อการเกษตร รวมถึึงเร่่งกระจายบริิการ
ด้้านสัังคม การศึึกษา และสาธารณสุุขของรััฐให้้เข้้าถึึงชนบทห่่างไกล
ประเด็็นการลดอััตราการเพิ่่�มของประชากรถืือเป็็นหนึ่่�งในจุุดเด่่นของ
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 3 โดยมีีคำขวััญที่่�
ใช้้กัันในเวลานั้้�นคืือ ‘ลููกมากจะยากนาน’ หรืือการประชาสััมพัันธ์์ที่่�ว่่า
‘หญิิงก็็ได้้ ชายก็็ดีี มีีแค่่สอง’ โดย มีีชััย วีีระไวทยะ อดีีตหััวหน้้ากอง
ประเมิินผลการพััฒนาของสภาพััฒน์์ เป็็นผู้้�ที่่�ตระหนัักถึึงปััญหาการ
วางแผนครอบครััวเพื่่�อแก้้ไขปััญหาความยากจนดัังกล่่าว
ขณะที่่�ประชาชนทั่่�วไปกำลัังเผชิิญกัับภาวะค่่าครองชีีพที่่�สููงขึ้้�นฉัับพลััน
เช่่นเดีียวกัับหลายอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิิจ
แต่่อีีกด้้านหนึ่่�ง เศรษฐกิิจไทยยัังมีีความโชคดีีอยู่่�บ้้างในฐานะประเทศ
ผู้้�ส่่งออกสิินค้้าเกษตรที่่�ราคาเพิ่่�มขึ้้�นตามราคาน้้ำมััน นอกเหนืือจากนี้้�
ความหลากหลายของสิินค้้าส่่งออกก็็เพิ่่�มขึ้้น� ด้้วย จากเดิิมที่่มีีสิ
� นิ ค้้าหลััก
เพีียง 4 ชนิิด ได้้แก่่ ข้้าว ยางพารา ดีีบุุก และไม้้สััก ก็็เริ่่�มมีีการปลููกพืืช
ชนิิดอื่่�นเพื่่�อส่่งออกเพิ่่�มเติิม เช่่น ข้้าวโพด และมัันสำปะหลััง นอกจากนี้้�
การผลิิตและส่่งออกสิินค้้าเกษตรแปรรููปยัังมีีการขยายตััวอย่่างมาก
ในช่่วงทศวรรษนี้้� โดยเฉพาะสิินค้้าส่่งออกอย่่างผลิิตภััณฑ์์มันั สำปะหลััง
ผลไม้้กระป๋๋อง และอาหารทะเล ที่่�มีีสััดส่่วนต่่อการส่่งออกระหว่่างปีี
1970-1979 รวมกัันประมาณร้้อยละ 1930
การเติิบโตของภาคการเกษตรและอุุตสาหกรรมแปรรููปผลผลิิตทาง
การเกษตรส่่งผลให้้บริิษััทที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเหล่่านี้้�หลายแห่่งขยาย
กิิจการอย่่างรวดเร็็ว เช่่น ธุุรกิิจการผลิิตและส่่งออกเนื้้�อไก่่ของกลุ่่�ม
เจริิญโภคภััณฑ์์ หรืือซีีพีี (ตระกููลเจีียรวนนท์์) กลุ่่�มเบทาโกร (ตระกููล
แต้้ไพสิิฐพงษ์์) กลุ่่�มสหฟาร์์ม (ตระกููลโชติิเทวััญ) กลุ่่�มศรีีไทยปศุุสััตว์์
(ตระกููลจัันทรานุุกููล) กลุ่่�มแหลมทอง (ตระกููลคณาธนะวนิิชย์์) ธุุรกิิจ
อาหารทะเลแช่่แข็็งของเครืือไทยยููเนี่่�ยน (ตระกููลจัันศิิริิ) หรืือธุุรกิิจ
ในอุุตสาหกรรมน้้ำตาลของกลุ่่�มไทยรุ่่�งเรืือง (ตระกููลอััษฎาธร) กลุ่่�ม
มิิตรผล (ตระกููลว่่องกุุศลกิิจ) กลุ่่�มโรงงานน้้ำตาลบ้้านโป่่ง (ตระกููล
ผาณิิตพิิเชฐวงศ์์) และกลุ่่�มกว้้างสุ้้�นหลีี (ตระกููลชิินธรรมมิิตร์์)
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1971 – 1980
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บริิษััทเงิินทุุนเฟื่่�องฟูู
และฟองสบู่่�แรกของตลาดทุุนไทย
ท่่ามกลางยุุคข้า้ วยากหมากแพงจากวิิกฤตการณ์์ราคาน้้ำมัันถึึงสองครั้้�ง
ได้้กระทบกระเทืือนต่่อชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของประชาชนและภาคธุุรกิิจ
ในหลายอุุตสาหกรรม อย่่างไรก็็ตาม บางธุุรกิิจก็็สามารถเติิบโตสวนทาง
ขึ้้น� มาได้้ นอกจากอุุตสาหกรรมเกษตรที่่ไ� ด้้กล่า่ วไปก่่อนหน้้านี้้�แล้้ว ธุุรกิิจ
เงิินทุุนและหลัักทรััพย์ก็์ เ็ ป็็นอีีกอุุตสาหกรรมดาวเด่่นในช่่วงนี้้� ซึ่่ง� ส่่วนหนึ่่ง�
เป็็นผลจากการจำกััดใบอนุุญาตธนาคารพาณิิชย์์ในเวลานั้้�น
บริิษััทเงิินทุุนแห่่งแรกคืือ ‘ทิิสโก้้’ (Thai Investment and Security
Company Limited: TISCO) ก่่อตั้้�งขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี 1969 ด้้วยการเข้้ามา
ลงทุุนของธนาคารสััญชาติิอเมริิกัันคืือ Bankers Trust New York ซึ่่�ง
กำลัังขยายการลงทุุนในหลายภููมิิภาค รวมถึึงเอเชีีย โดยมีีประเทศไทย
เป็็นหนึ่่�งในเป้้าหมาย หลัังจากที่่�เข้้าไปทำธุุรกิิจที่่�ฟิิลิิปปิินส์์อยู่่�ก่่อนแล้้ว
5 ปีี หนึ่่�งในบุุคคลที่่�มีีบทบาทในการผลัักดัันธุุรกิิจบริิษััทเงิินทุุนให้้
เกิิดขึ้้�นมา ณ ตอนนั้้�นคืือ สุุนทร อรุุณานนท์์ชััย กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษััท ซีี.พีี.แลนด์์ จำกััด (มหาชน) ในปััจจุุบััน ซึ่่�งในอดีีตเคยเป็็นทีีม
ผู้้�บริิหารในยุุคก่่อตั้้�งของทิิสโก้้
สุุนทรเล่่าว่่า หลัังจากเรีียนจบที่่ส� หรััฐฯ ได้้เข้้าไปสััมภาษณ์์งานกัับบริิษัทั
ที่่�นิิวยอร์์กคืือ Bankers Trust New York ก่่อนจะกลายมาเป็็นทีีม
ผู้้บ� ริิหารยุุคก่อ่ ตั้้�งของทิิสโก้้ร่ว่ มกัับคนไทยที่่เ� ริ่่ม� งานพร้้อมกัันในเวลานั้้�น
คืือ ชุุมพล ณ ลำเลีียง ซึ่่�งปััจจุุบัันเป็็นรองประธานกรรมการของบริิษััท
ปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน) หลัังจากทิิสโก้้ก่่อตั้้�งขึ้้�นมาเป็็นบริิษััท
แรก บริิษััทเงิินทุุนและหลัักทรััพย์์อื่่�นๆ ก็็เกิิดขึ้้�นตามมามากมาย
“สาเหตุุหนึ่่ง� ที่่ท� ำให้้เป็็นเช่่นนั้้�น เพราะทุุกคนแห่่ไปขอใบอนุุญาตไว้้ก่อ่ น
ด้้วยกลััวว่่าอาจจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงกฎเกณฑ์์ในอนาคตแล้้วจะเสีีย
โอกาส และเมื่่�อทุุกคนแห่่มาขอใบอนุุญาต ปััญหาที่่�ตามมาคืือใครควร
จะได้้ใบอนุุญาตบ้้าง ซึ่่�งตามหลัักแล้้วก็็ควรพิิจารณาดููว่่าใครมีีผลงาน
อะไรมาบ้้าง มีีความรู้้แ� ค่่ไหน มีีความมั่่�นคงหรืือไม่่ แต่่ ณ เวลานั้้�นธุุรกิิจ
เงิินทุุนหลัักทรััพย์ยั์ งั ใหม่่มาก แต่่ละคนจึึงยัังไม่่มีีอะไรมาพิิสููจน์์ ตอนนั้้�น
คุุณบุุญชูู โรจนเสถีียร รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังในขณะนั้้�น
แก้้ปัญ
ั หาโดยการแจกใบอนุุญาตให้้กับั ทุุกคนที่่ม� าขอ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้
เกิิดการวิ่่�งเต้้นหรืือมีีข้้อครหาว่่าไม่่เป็็นธรรม แต่่ก็็มีีข้้อแม้้ว่่าถ้้าใครทำ
ไม่่ได้้อย่่างที่่�พููดไว้้ก็็จะยึึดคืืนใบอนุุญาต”
บรรยากาศการซื้้�อขายหุ้้�นในห้้องค้้าในยุุคที่่�เริ่่�มมีีการนำำ�คอมพิิวเตอร์์เข้้ามาใช้้ร่่วมกัับการดููข้้อมููลการซื้้�อขาย
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ธุุรกิิจในยุุคแรกของทิิสโก้้เน้้นไปที่่ก� ารรัับประกัันการจััดจำหน่่ายตราสาร
ทางการเงิิน (Commercial Papers) ซึ่่�งเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของธุุรกิิจเงิินทุุน
โดยต่่อมาธนาคารหลายแห่่ง เช่่น กสิิกรไทย กรุุงเทพ กรุุงศรีีอยุุธยา
ศรีีนคร ไทยพาณิิชย์์ ทหารไทย ต่่างก็็เปิิดให้้บริิการนี้้� ซึ่่�งอาจนัับเป็็น
การระดมเงิินทุุนจากประชาชน แต่่สิ่่�งสำคััญในเวลานั้้�นคืือห้้ามบอกว่่า
เป็็นการ ‘รัับฝากเงิิน’ เพราะจะผิิดกฎหมายเกี่่�ยวกัับธนาคารพาณิิชย์์
นอกจากนี้้� ทิิสโก้้ยัังมีีบทบาทสำคััญในการเป็็นหนึ่่�งในผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในปีี 1975 โดย สุุนทร อรุุณานนท์์ชััย
เป็็นหนึ่่�งในคณะกรรมการจััดตั้้�งตลาดทุุนในฐานะตััวแทนของบริิษััท
ค้้าหลัักทรััพย์์และลงทุุน จำกััด ซึ่่�งเป็็นชื่่�อเดิิมของทิิสโก้้เมื่่�อเริ่่�มก่่อตั้้�ง
ในขณะที่่�ผู้้�อยู่่�ในแวดวงของธุุรกิิจเงิินทุุนและหลัักทรััพย์์มายาวนาน
อย่่าง บรรยง พงษ์์พานิิช ประธานกรรมการบริิหาร กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิิน
เกีียรติินาคิินภััทร ซึ่่�งประกอบด้้วยธนาคารเกีียรติินาคิินภััทร และบริิษััท
หลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิินภััทร กล่่าวเสริิมว่่า เดิิมทีีธุุรกิิจในรููปแบบของ
บริิษััทเงิินทุุนมีีมาอยู่่�แล้้วก่่อนหน้้าที่่�จะเริ่่�มมีีการให้้ใบอนุุญาตตาม
กฎหมายเมื่่�อปีี 1969 โดยบริิษััทเหล่่านี้้�ถููกเรีียกว่่า ‘ทรััสต์์เถื่่�อน’ สาเหตุุ
ที่่�ใช้้คำว่่าเถื่่�อนเป็็นเพราะธุุรกิิจนี้้�ยัังไม่่ได้้มีีกฎหมายรองรัับ หลัังจาก
คณะปฏิิวััติิประกาศให้้ทรััสต์์เถื่่�อนสามารถมาขอใบอนุุญาตประกอบ
ธุุรกิิจบริิษััทเงิินทุุนอย่่างถููกกฎหมาย ก็็ทำให้้บริิษััทเงิินทุุนเกิิดขึ้้�นมา
เป็็นจำนวนมาก เช่่นเดีียวกัับธนาคารเกีียรติินาคิินภััทรที่่มีีจุ
� ดุ เริ่่ม� ต้้นจาก
ช่่วงเวลานั้้�นเช่่นกััน การขยายตััวอย่่างรวดเร็็วของธุุรกิิจบริิษััทเงิินทุุน
ในช่่วงเวลานั้้�นไม่่ต่่างจากฟองสบู่่�ที่่�ขยายตััวอย่่างรวดเร็็ว การแตกตััว
เพิ่่�มจำนวนของบริิษัทั เงิินทุุนมาพร้้อมกัับความเปราะบางและปราศจาก
กฎเกณฑ์์ในการควบคุุมที่่�ดีีพอ ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งต้้องยอมรัับว่่าเป็็นเพราะ
ธุุรกิิจนี้้�ยัังใหม่่มากสำหรัับประเทศไทยในตอนนั้้�น
จากคำบอกเล่่าของ ดร.เสนาะ อููนากููล อดีีตผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย ระหว่่างปีี 1975-1979 เกี่่ย� วกัับสาเหตุุที่ธุ่� รุ กิิจบริิษัทั เงิินทุุน
เฟื่่�องฟููอย่่างมาก เป็็นผลจากช่่องว่่างระหว่่างอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�และ
เงิินฝากที่่ห่� า่ งกัันมากถึึง 7% ในเวลานั้้�น และการควบคุุมที่่ยั� งั ไม่่เข้้มงวด
เพีียงพอจากภาครััฐ ทำให้้เกิิดบริิษััทเงิินทุุนขึ้้�นมานัับร้้อยบริิษััท
“การเข้้ามารัับตำแหน่่งผู้้�ว่า่ การ ธปท. เมื่่�อปีี 1975 ปััญหาที่่ห� นัักใจที่่สุ� ดุ
คืือเรื่่�องของบริิษััทเงิินทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นมาเป็็นจำนวนมาก แต่่กลัับยัังไม่่มีี
กฎเกณฑ์์ควบคุุมที่่ดีี� และยัังมีีบริิษัทั ที่่ยื่่� น� ขอเปิิดกิิจการอีีกมาก ตอนนั้้�น
ก็็ได้้ลองปรึึกษากัับนัักกฎหมายดููว่่าไม่่เซ็็นอนุุมััติิได้้หรืือไม่่ แต่่ตอนนั้้�น

104

THE WIND OF CHANGE

เราเป็็นเพีียงตััวแทนเท่่านั้้�น เพราะอำนาจในการตััดสิินใจอยู่่�ที่่ก� ระทรวง
การคลััง”
จากนั้้�น ธปท. ได้้พยายามที่่�จะกำหนดมาตรการควบคุุมบริิษััทเงิินทุุน
เพิ่่�มเติิม เช่่น กำหนดให้้บริิษััทเงิินทุุนดำรงสิินทรััพย์์สภาพคล่่องเพิ่่�มขึ้้�น
คืือไม่่ต่่ำกว่่าร้้อยละ 3 สำหรัับเงิินกู้้�ยืืมจากนิิติิบุุคคล และเพิ่่�มจากไม่่ต่่ำ
กว่่าร้้อยละ 5 เป็็นไม่่ต่่ำกว่่าร้้อยละ 7 ของเงิินกู้้�ยืืมจากบุุคคลธรรมดา
นอกจากนี้้�ยัังกำหนดอััตราส่่วนเงิินกองทุุนต่่อสิินทรััพย์์เสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น
ระยะๆ เพื่่�อให้้โอกาสบริิษัทั เงิินทุุนปรัับฐานะได้้อย่่างราบรื่่น� และกำหนด
สััดส่่วนการให้้กู้้�ยืืมแก่่ลููกหนี้้�รายใหญ่่ไว้้ไม่่เกิินร้้อยละ 50 ของเงิินกองทุุน
“บริิษััทเงิินทุุนเหล่่านี้้�สามารถระดมเงิินจากประชาชนทั่่�วไปมาปล่่อย
สิินเชื่่�อในทำนองเดีียวกัับธนาคารพาณิิชย์์ หากยัังปล่่อยทิ้้�งไว้้ โดย
แค่่ควบคุุมดููแลตามประกาศคณะปฏิิวััติิฉบัับที่่� 58 จะไม่่เพีียงพอ”
ดร.เสนาะกล่่าว
เมื่่�อเล็็งเห็็นอยู่่�แล้้วว่่าบริิษััทเงิินทุุนกำลัังกลายเป็็นแหล่่งสะสมปััญหา
ซึ่่�งจะเป็็นอัันตรายต่่อระบบการเงิินในอนาคต ทำให้้ ธปท. พยายามเร่่ง
ผลัักดัันพระราชบััญญััติิการประกอบธุุรกิิจเงิินทุุน ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ และ
ธุุรกิิจเครดิิตฟองซิิเอร์์ เพื่่�อให้้เกิิดการควบคุุมดููแลอย่่างรอบคอบและ
มีีหลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจนขึ้้�น

1971 – 1980

50 YEARS

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

ปััญหาของบริิษััทเงิินทุุน
ที่่�สั่่�งสมมาหลายปีี
ท้้ายที่่�สุุดได้้ระเบิิดออกมา
เป็็น ‘วิิกฤตราชาเงิินทุุน’
ช่่วงปีี 1978-1979
โดยมีีตััวเร่่งที่่�สำำ�คััญ
คืือการถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นมา
ของ ‘ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย’
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ได้้ปรึึกษากัับธนาคารโลก (World Bank) เกี่่�ยวกัับแนวทางการจััดตั้้�ง
ตลาดหลัักทรััพย์์ ก่่อนที่่�ธนาคารโลกจะแนะนำให้้ปรึึกษา ซิิดนีีย์์ เอ็็ม.
ร็็อบบิินส์์ ศาสตราจารย์์สาขาการเงิินของมหาวิิทยาลััยโคลััมเบีีย ซึ่่�ง
เป็็ น ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญด้้ า นธุุ ร กิิ จ หลัั ก ทรัั พย์์ แ ละมีีประสบการณ์์ ด้้ า นการ
พััฒนาตลาดทุุนในประเทศกำลัังพััฒนา จากจุุดนั้้�นร็็อบบิินส์์ได้้เข้้ามา
ศึึกษาเกี่่�ยวกัับบริิบทของประเทศไทย ก่่อนจะออกเป็็นรายงานเรื่่�อง
A Capital Market in Thailand เมื่่� อ ปีี 1970 ซึ่่� ง เป็็ น จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น
ที่่�สำคััญของตลาดหุ้้�นไทย
ในรายงานดัังกล่่าว ร็็อบบิินส์์ได้้กล่่าวไว้้ว่่า “ตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�ดีีต้้อง
สามารถทำหน้้าที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่ประเทศชาติิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ราคาในตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ ใ ดหลัั ก ทรัั พย์์ หนึ่่� งกัั บ คุุ ณ ค่่ า ที่่� แ ท้้ จ ริิ งของ
บริิษััทผู้้�ออกหลัักทรััพย์์นั้้�นจะต้้องสััมพัันธ์์กัันอย่่างสมเหตุุสมผล ราคา
ทั้้�งสองอาจแตกต่่างห่่างไกลกัันได้้เป็็นครั้้�งคราว แต่่ในระยะยาว ความ
สััมพัันธ์์อย่่างมีีเหตุุผลจะต้้องมีี มิิฉะนั้้�นแล้้วตลาดทุุนก็็จะกลายเป็็น
แหล่่งการพนัันไป…”

“กฎหมายควบคุุมบริิษััทเงิินทุุนกว่่าจะออกนี่่�ช้้ามาก ตอนนั้้�นเหตุุการณ์์
บ้้ า นเมืืองวุ่่� น วายกัั น หมด เปลี่่� ย นรัั ฐ บาลกัั น 5-6 ครั้้� ง รัั ฐ บาลขาด
เสถีียรภาพ สุุดท้้ายกฎหมายดัังกล่่าวก็็ออกมาจนได้้ในคืืนวัันสุุดท้้าย
ของการประชุุมสภาเมื่่�อปีี 1979 แต่่ก็็ไม่่ทัันแล้้ว” ดร.เสนาะกล่่าว

นอกจากนี้้�ร็็อบบิินส์์ยัังได้้เตืือนเกี่่�ยวกัับการพััฒนาตลาดหลัักทรััพย์์
ไว้้ว่่า “หากไม่่มีีการควบคุุมที่่�ดีีพอ การพััฒนาก็็จะชะงัักงััน เนื่่�องจาก
มีีการเก็็งกำไรกัันเกิินขอบเขต โดยไม่่มีีมาตรการพิิทัักษ์์ประโยชน์์ของ
ผู้้�ลงทุุนอย่่างเพีียงพอ ปััญหาเช่่นนั้้�นจะเป็็นเครื่่�องถ่่วงความเจริิญทาง
เศรษฐกิิจ และทำให้้ตลาดทุุนถููกควบคุุมด้้วยกฎเกณฑ์์ที่ม่� ากเกิินไปจน
ไม่่สามารถทำหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ถึึงแม้้ว่่าจะสามารถแก้้
ปััญหานั้้�นได้้แล้้วก็็อาจทำให้้ความเจริิญเติิบโตของตลาดทุุนชะงัักงััน
ไปเป็็นเวลาหลายปีี แทนที่่�ตลาดทุุนจะมีีส่่วนช่่วยเสริิมความก้้าวหน้้า
แก่่อุุตสาหกรรมต่่างๆ ของประเทศตามหน้้าที่่�ที่่�ควรจะเป็็น”

ปััญหาของบริิษััทเงิินทุุนที่่�สั่่�งสมมาหลายปีี ท้้ายที่่�สุุดได้้ระเบิิดออกมา
เป็็น ‘วิิกฤตราชาเงิินทุุน’ ช่่วงปีี 1978-1979 โดยมีีตััวเร่่งที่่�สำคััญคืือ
การถืือกำเนิิดขึ้้�นมาของ ‘ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย’

ข้้อความเหล่่านี้้�ของร็็อบบิินส์์เหมืือนเป็็นคำพยากรณ์์ล่่วงหน้้า เพราะ
อีีกเพีียง 3 ปีีถััดมา เหตุุการณ์์ในลัักษณะนี้้�ก็็ได้้เกิิดขึ้้�นจริิง และส่่งผลให้้
ตลาดหลัักทรััพย์์ไทยซบเซาติิดต่่อกัันเป็็นเวลาหลายปีี

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเริ่่�มต้้นเปิิดตลาดซื้้�อขายกัันวัันแรก
เมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน 1975 พอดิิบพอดีีกัับวัันที่่�กรุุงไซง่่อนแตก แนวคิิด
ในการจัั ด ตั้้� ง ตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ อ ย่่ า งจริิ ง จัั ง เกิิ ด ขึ้้� น มาตั้้� ง แต่่ ปีี 1969
ภายใต้้แผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 2 ขณะนั้้�นประเทศไทย

ภาพบน - กระดานซื้้�อขายหุ้้�นในปีี 1975 มีีรายชื่่�อหุ้้�นอย่่าง เบอร์์ลี่่�
ยุุคเกอร์์, ธนาคารกรุุงเทพ, ปููนซิิเมนต์์ไทย และดุุสิิตธานีี โดยหุ้้�น
ของธนาคารกรุุงเทพ ซื้้�อขายกัันมากที่่�สุุดที่่� 4,422 หุ้้�น มููลค่่า
1,422,306 บาท ในเวลานั้้�น
ภาพซ้้าย - พนัักงานของบริิษััท สิินเอเซีีย จำำ�กััด กำำ�ลัังเจรจาซื้้�อขาย
หลัักทรััพย์์ในระหว่่างช่่วงเวลาทำำ�การของตลาดหุ้้�นไทย

ช่่วงปีี 1977 บริิษััทเงิินทุุนแต่่ละแห่่งเร่่งขยายการระดมเงิินและปล่่อยกู้้�
อย่่างมาก โดยมากกว่่าร้้อยละ 80 ของเงิินที่่�ปล่่อยกู้้�เป็็นเงิินให้้กู้้�ยืืมเมื่่�อ
ทวงถามและมีีระยะเวลาไม่่เกิิน 1 ปีี ซึ่่�งในจำนวนนี้้�เป็็นการกู้้�เพื่่�อนำมา
เก็็งกำไรในตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�กำลัังร้้อนแรงอยู่่�ในเวลานั้้�น

กำำ�เนิิดตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย

5

1

ประธานาธิิบดีี ริิชาร์์ด นิิกสััน
ประกาศงดรัับแลกเงิินดอลลาร์์
เป็็นทองคำำ�

2

15 สิิงหาคม 1971

1971

1972

สหรััฐฯ บรรลุุข้้อตกลงหยุุดยิิง
กัับเวีียดนาม และถอนทหาร
ออกจากเวีียดนาม

1973
3

7

4

เหตุุการณ์์
14 ตุุลา

3
1

ม.ร.ว.คึึกฤทธิ์์� ปราโมช
เดิินทางเยืือนจีีน

1975
6

1976

จีีนบุุก
เวีียดนาม

เหตุุการณ์์
6 ตุุลา

11

1977

1978

กรุุงไซง่่อนแตก
30 เมษายน 1975

1979
10

10

วิิกฤต
ราชาเงิินทุุน

วิิกฤต
ราคาน้ำำ��มััน
ครั้้�งที่่� 2

1980
12

นโยบาย 66/2523
ของ พลเอก เปรม
ติิณสููลานนท์์

4
12

7

1978

15 พฤศจิิกายน
หุ้้�นราชาเงิินทุุน ทำำ�จุุดสููงสุุดที่่� 2,470 บาท
จากราคา IPO ที่่� 275 บาท
ดััชนีี SET 240 จุุด

1975

1977

เดืือนกัันยายน
บริิษััท ราชาเงิินทุุน เข้้าจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ดััชนีี SET 150 จุุด

6

ในสายตาของ บรรยง พงษ์์พานิิช มองว่่าฟองสบู่่�ของตลาดหุ้้�นไทย
เมื่่�อปีี 1978 แทบไม่่มีีปััจจััยพื้้�นฐานรองรัับ และโครงสร้้างตลาดหุ้้�น
ในตอนนั้้�นยัังไม่่มีีนักล
ั งทุุนสถาบัันอยู่่�เลย ไม่่ว่า่ จะเป็็นนัักลงทุุนสถาบััน
ในประเทศหรืือต่่างประเทศ

ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์ไทยในช่่วงปีี 1975-1980

วัันเปิิดทำำ�การซื้้�อขาย
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ดััชนีี SET เริ่่�มที่่� 100 จุุด
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1 กรกฎาคม 1975

1974

วิิกฤตราคาน้ำำ��มััน
ครั้้�งที่่� 1

9

1979

2 พฤษภาคม
หุ้้�นราชาเงิินทุุนถููกเพิิกถอนการซื้้�อขาย
เนื่่�องจากถููกฟ้้องล้้มละลาย
ดััชนีี SET 183 จุุด

“ในตลาดทุุนที่่�พััฒนาได้้ดีีนั้้�นจำเป็็นที่่�จะต้้องมีีนัักลงทุุนที่่�มีีคุุณภาพ
เพื่่�อเงิินจะได้้เป็็นเงิินที่่�มีีคุุณภาพ ส่่วนตััวไม่่ได้้ดููถููกนัักลงทุุนบุุคคล แต่่
ที่่�ผ่่านมาได้้พิิสููจน์์แล้้วว่่านัักลงทุุนบุุคคลเสีียเปรีียบทั้้�ง Economies
of Scale (การประหยััดต่่อขนาด) รวมถึึงการรวบรวมความสามารถ
ฉะนั้้�นตลาดทุุนที่่�พััฒนาแล้้วส่่วนใหญ่่ก็็จะมีีนัักลงทุุนสถาบัันมาเป็็น
ตััวกลางอีีกทีีหนึ่่�ง ในยุุคแรกยัังไม่่มีีนัักลงทุุนสถาบัันในประเทศ และ
นัักลงทุุนสถาบัันต่่างประเทศก็็ยัังไม่่ได้้เข้้ามาลงทุุนในตลาดหุ้้�นไทย
จนกระทั่่�งปีี 1986 เพราะฉะนั้้�นนัักลงทุุนเริ่่ม� แรกจึึงมีีแต่่นักล
ั งทุุนบุุคคล
ธรรมดา หรืือที่่�ภาษาชาวบ้้านเรีียกว่่ามีีแต่่แมงเม่่า”
หนึ่่� ง ในบริิ ษัั ท ที่่� ถููกปั่่� น ราคาและเก็็ ง กำไรอย่่ า งหนัั ก ในตอนนั้้� น คืือ
บริิ ษัั ท ราชาเงิิ น ทุุ น จำกัั ด ซึ่่� ง เข้้ า จดทะเบีียนในตลาดหลัั ก ทรัั พย์์

เมื่่�อปีี 1977 ด้้วยราคาเริ่่�มต้้น (IPO) ที่่� 275 บาท ก่่อนที่่�ราคาหุ้้�นจะพุ่่�ง
ขึ้้�นไปทำจุุดสููงสุุดที่่� 2,470 บาทในช่่วงปลายปีี 1978 แต่่สุุดท้้ายใน
ปีี 1979 บริิษััทราชาเงิินทุุนต้้องถููกเพิิกถอนออกจากตลาดหลัักทรััพย์์
เนื่่�องจากบริิษััทถููกฟ้้องล้้มละลายและถููกเพิิกถอนใบอนุุญาตธุุรกิิจ
ในเวลาต่่อมา โดยมีีสาเหตุุจากการที่่�บริิษััทได้้ให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่บริิษััท
ในเครืือและลููกค้้าเพื่่�อซื้้�อหุ้้�นของบริิษััทเองโดยที่่�ไม่่มีีหลัักประกััน จน
ทำให้้เกิิดหนี้้�เสีียจำนวนมาก และไม่่สามารถชำระคืืนหนี้้�ให้้กับั ธนาคาร
หลายแห่่งได้้
ตลาดหุ้้�นไทยในเวลานั้้� น ก็็ ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบอย่่ า งหนัั ก หน่่ ว ง ดัั ชนีี
ตลาดร่่วงจากกว่่า 250 จุุดมาเหลืือประมาณ 100 จุุด และต้้องใช้้เวลา
กว่่า 8 ปีี กว่่าที่่�ดััชนีีตลาดหุ้้�นไทยจะฟื้้�นกลัับไปจุุดเดิิมได้้อีีกครั้้�ง
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THE WIND OF CHANGE

1971 – 1980

บทสรุุป
ตลอดทศวรรษ 1970 เศรษฐกิิจไทยเติิบโตขึ้้�นพร้้อมกัับความเปลี่่�ยนแปลงมากมาย
ในเชิิงโครงสร้้าง แรงกระตุ้้�นสำำ�คััญมาจากปััจจััยภายนอก เช่่น การถอนทหารออกจาก
สงครามเวีียดนามของสหรััฐฯ ภััยคุุกคามจากคอมมิิวนิิสต์์ และความปั่่�นป่่วนของ
เศรษฐกิิ จ โลกที่่� นำำ� ไปสู่่�ปััญหาเศรษฐกิิ จ ตกต่ำำ�� ในยุุ ค ข้้ า วยากหมากแพง กระตุ้้�นให้้
ประเทศไทยเร่่งพััฒนาตััวเองในหลากหลายด้้าน รวมไปถึึงการพััฒนาความสััมพัันธ์์
ระหว่่างประเทศที่่�เปิิดกว้้างมากขึ้้�น
สำำ�หรัับปััจจััยภายในประเทศนั้้�น การเปลี่่�ยนขั้้�วอำำ�นาจทางการเมืืองหลัังเหตุุการณ์์
14 ตุุลาคม 1973 ถืือเป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญของโครงสร้้างเศรษฐกิิจไทยจากทุุนนิิยม
แบบพวกพ้้องโดยข้้าราชการภายใต้้เผด็็จการทหาร ซึ่่�งกิินเวลายาวนานตั้้�งแต่่ปีี 1947
มาสู่่�ทุุนนิิยมแบบพวกพ้้องโดยนายทุุน
ภาคธุุรกิิจต้้องปรัับตััวครั้้�งใหญ่่หลัังจากขั้้�วอำำ�นาจทางการเมืืองเปลี่่�ยนไป จากเดิิมที่่�
มุ่่�งสานสััมพัันธ์์กัับขั้้�วอำำ�นาจใดขั้้�วอำำ�นาจหนึ่่�ง โดยเฉพาะนายทหาร กลัับกลายเป็็นการ
สานสััมพัันธ์์กัับพรรคการเมืืองต่่างๆ อย่่างเปิิดกว้้าง
ในช่่วงทศวรรษนี้้�ยัังมีีการก่่อกำำ�เนิิดตลาดทุุนไทยอย่่างเป็็นทางการควบคู่่�ไปกัับการเติิบโต
อย่่างรวดเร็็วของธุุรกิิจเงิินทุุนและหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งถืือเป็็นสถาบัันการเงิินรููปแบบใหม่่
ในประเทศไทย แต่่การขาดการกำำ�กัับดููแลที่่�เหมาะสมในช่่วงเริ่่�มต้้น ทำำ�ให้้ทศวรรษนี้้�จบลง
ด้้ ว ยวิิ ก ฤตบริิ ษัั ทเงิิ น ทุุ น บางแห่่ ง ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ เสถีี ย รภาพระบบสถาบัันการเงิิ น ไปยััง
ทศวรรษถััดไป
ท้้ายที่่�สุุดแล้้ว ประเทศไทยสามารถเอาตััวรอดจากแรงกดดัันต่่างๆ ซึ่่�งสะท้้อนความ
สามารถของทั้้�งภาครััฐและเอกชนไทยในการปรัับตััวรัับกัับความผัันผวนและความท้้าทาย
ต่่างๆ ที่่�ถาโถมเข้้ามาอย่่างต่่อเนื่่�อง จนสามารถเดิินหน้้าเข้้าสู่่�ยุุค ‘โชติิช่่วงชััชวาล’
ในทศวรรษถััดไป
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อิิ ท ธิิ พ ลแห่่ ง ทุุ นธน าคาร
ยุุคสมััยของการเติิบโต
ผมจบด้้านพาณิิชย์ที่์ ปี่� นัี งั และเข้้ามาอยู่่�กัับธนาคารกรุุงเทพตอนปีี 1962
ตอนนั้้� น อายุุ 29 ปีี สมัั ย นั้้� น ถืือว่่ า ยัั ง หนุ่่�ม แต่่ สมัั ย นี้้� ถืื อว่่ า แก่่ แ ล้้ ว
คุุณบุุญชูู โรจนเสถีียรชวนมา เพราะตอนนั้้�นน้้องชาย (พร สิิทธิิอำนวย)
เป็็นผู้้�จััดการฝ่่ายอยู่่�ที่่�นี่่�แล้้ว ให้้อยู่่�ฝ่่ายการค้้า ตอนนั้้�นธนาคารกรุุงเทพ
มีีฝ่่ายเลขาธิิการ ฝ่่ายผู้้�อำนวยการสาขา ฝ่่ายการค้้า ฝ่่ายบััญชีี 4 ฝ่่าย
เท่่านั้้�นเอง วัันหนึ่่�งผมสวนกัับคุุณบุุญชููแล้้วถามว่่าคนเรามีี 2 นายได้้
อย่่างไร ท่่านถามว่่าหมายความว่่าอะไร ผมบอกผู้้�จััดการสาขาขึ้้�นกัับ
ฝ่่ายอำนวยการสาขา แต่่สิินเชื่่�อต้้องขึ้้�นกัับฝ่่ายการค้้า เท่่ากัับว่่ามีี
2 นาย ไม่่กี่่�วัันหลัังจากนั้้�น ท่่านบอก ปีีเตอร์์มานี่่�---ยููเป็็นคนพููดใช่่ไหม
ว่่าคนเราไม่่ควรมีี 2 นาย ฉะนั้้�น ยููเอา 10 สาขาไปบริิหาร ตอนนั้้�นตกใจ
เพราะไม่่เคยบริิหารสาขามาก่่อน แต่่ลึึกๆ เป็็นคนใจสู้้� ก็็เลยขอเลืือก
สาขาเอง และหนึ่่ง� ในนั้้�นคืือสาขาสีีลม ซึ่่ง� เป็็นสาขาใหญ่่สุดุ ในกรุุงเทพฯ
ผมเริ่่�มเข้้าไปบริิหารสาขาเดืือนกรกฎาคม สาขาสีีลมมีีเงิินฝากอยู่่�
650 ล้้านบาท ผมตั้้�งเป้้าหมายสิ้้�นปีีไว้้ที่่� 1 พัันล้้านบาท ผู้้�จััดการสาขา
บอก Impossible ผมบอกไปว่่า Nothing is impossible ผมอยู่่�ฝ่่าย
การค้้าและมีีลููกค้้าเศรษฐีีอยู่่�หลายราย คอยดููก็็แล้้วกััน ช่่วงนั้้�นไม่่มีี
คอมพิิวเตอร์์ ใช้้เครื่่�องแฟกซ์์ที่่�หมุุนกัันชึึบๆ เช้้าตื่่�นตีี 2 ผมก็็อยู่่�กัับ
ผู้้�จัดั การสีีลม ผู้้�จัดั การสาขากัับสมุุห์บั์ ญ
ั ชีี ตััวเลขออกมาหนึ่่ง� พัันกว่่าล้้าน
ทำได้้จริิงๆ ทุุกคนที่่�สาขาตื่่�นเต้้น เพราะเป็็นสาขาแรกในประเทศไทย
ที่่�โดดขึ้้�นมามีีเงิินฝากหนึ่่�งพัันล้้านบาท ผมให้้เลขาฯ ไปเยาวราช ไปดููซิิ
ว่่ามีีอะไร จบมาด้้วยซื้้�อหมููหััน 10 ตััวไปฉลองกัับสาขา คุุณบุุญชููตกใจ
หลัังจากนั้้�นสาขาที่่�ผมคุุม 10 สาขา แต่่ละปีีผมทำสาขาละพัันล้้านๆ

ปิิ ติิ สิิทธิิอำ ำ�นวย
จากผู้้�จััดการสาขาในวััยย่่ า ง 30 ปีี สู่่�ประธานกรรมการของธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
ปิิ ติิ สิิ ท ธิิ อำ ำ � นวย คืือผู้้�ที่่� ป ลุุ กปั้้ � น ให้้ ส าขาของธนาคารกรุุงเทพมีีเ งิิน ฝากแตะระดัับพัันล้้านบาทได้้เ ป็็นครั้้�งแรก
ตั้้� ง แต่่ ช่่ ว งต้้ น ยุุ ค เจ็็ ดศูู น ย์์ บ่่ ง บอกความเฟื่่�อ งฟููของวงการการเงิิน และการเริ่่�มเปลี่่�ย นผ่่านของระบบเศรษฐกิิจ

ฝ่่าปััญหาหนี้้�เสีียวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง
ตอนนั้้�นมีีการอนุุญาตให้้เปิิดกิิจการทางการเงิินมากเกิินไป เท่่าที่่�จำได้้
คิิดว่่ามีีบริิษััทด้้านการเงิินเกืือบ 100 แห่่ง การแข่่งขัันก็็สููง เมื่่�อมีีการ
แข่่งขัันเมื่่�อไหร่่ มัันก็็ทำให้้เกิิดปััญหา มีีการเงิินร้้อยแห่่งได้้อย่่างไร
ทุุกคนจะเป็็นนายธนาคารเล็็กๆ อยากทำธุุรกิิจ เพราะคิิดว่่าธุุรกิิจทำง่่าย
จริิงๆ ธุุรกิิจทำยาก สุุดท้้ายก็็พััง ทำให้้ธนาคารมีีปััญหาด้้วย ช่่วงนั้้�น

เรามีีเอ็็นพีีแอลสููงถึึง 40% ใช้้เวลาเกืือบ 10 ปีีเพื่่�อแก้้ปััญหานี้้�
ช่่วงนั้้�นเป็็นช่่วงที่่�ยากที่่�สุุดเท่่าที่่�เคยประสบมา แต่่ก็็เป็็นช่่วงที่่�สนุุกที่่�สุุด
เหมืือนกััน เราได้้เห็็นถึึงวิิธีีการบริิหารสิินเชื่่�อ วิิธีีการที่่�จะคุุยกัับลููกค้้า
และการพยายามช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน ทางแก้้อย่่างหนึ่่�งในช่่วงนั้้�น
คืือการตั้้�ง SAM หรืือ Special Asset Management ขึ้้�นมา เพื่่�อให้้
ลููกค้้าชำระหนี้้�ระยะยาว ขณะเดีียวกัันแบงก์์กรุุงเทพก็็เปลี่่�ยนมากู้้�เป็็น
เงิินบาทแทน เพราะการจะไปกู้้เ� ป็็นดอลลาร์์อย่่างเดีียว มัันมีีความเสี่่ย� ง
เรื่่�องอััตราแลกเปลี่่�ยนสููง
หลัังจากวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง แน่่นอนว่่าย่่อมมีีการเปลี่่�ยนแปลงในหลายๆ
ด้้าน การแข่่งขัันก็็สููงขึ้้�น การทำธุุรกิิจก็็ยากขึ้้�น เพราะอััตราดอกเบี้้�ย
ผัันผวนมาก และอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากก็็ยังั ต่่ำมาก การจะปล่่อยสิินเชื่่อ�
และคิิดอััตราดอกเบี้้�ยสููงมากก็็ทำไม่่ได้้ เมื่่�อก่่อนดอกเบี้้�ยเคยสููงถึึง
ร้้อยละ 21 อยู่่�ช่่วงเวลาหนึ่่�ง ส่่วนระดัับปกติิจะอยู่่�ประมาณร้้อยละ 15
ซึ่่�งถ้้าเทีียบกัับปััจจุุบัันก็็แทบจะต่่างกัันครึ่่�งหนึ่่�ง
แต่่สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ไม่่ได้้เปลี่่�ยนไปมากนััก คืือแนวทางในการปล่่อยสิินเชื่่�อ
เพราะการปล่่อยสิินเชื่่�อขึ้้�นอยู่่�กัับความพร้้อมของธุุรกิิจนั้้�นๆ ถ้้าธุุรกิิจดีี
แบงก์์ก็็ช่่วยเต็็มที่่� แต่่ถ้้าในมุุมของแบงก์์มองว่่าธุุรกิิจมีีความพร้้อมต่่ำ
เราก็็จะปฏิิเสธไป ถึึงแม้้ว่่าจะมีีหลัักประกัันก็็ตาม เพราะการปล่่อย
สิินเชื่่�อไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักประกััน แต่่ขึ้้�นอยู่่�กัับความเป็็นไปได้้ของ
โปรเจกต์์ (Viability)
โอกาสในอนาคต
ประเทศไทยถ้้าให้้เปรีียบเทีียบกัับประเทศอื่่�นๆ ผมกล้้าพููดว่่าเราโชคดีี
เพราะเรามีีสิ่่�งสำคััญที่่สุ� ดุ อย่่างหนึ่่ง� ที่่ค� นอื่่น� ไม่่มีี คืือเรามีีอาหารสมบููรณ์์
ที่่�สุุด ผมมองว่่าเศรษฐกิิจของเรามีีแต่่จะโตขึ้้�น แต่่ก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่ารััฐบาล
จะเน้้นตรงส่่วนไหนเพื่่�อให้้โต ปััจจุุบัันเรากำลัังพััฒนา EEC ผมมองว่่า
EEC จะเป็็ น อนาคตของประเทศไทย ลููกค้้ า มาผมจะชี้้� ใ ห้้ ดูู เลยว่่ า
อนาคตของไทยอยู่่�ตรงนี้้� และก็็ จ ะบอกว่่ า ให้้ ซื้้� อ ที่่� ดิิ น บริิ เ วณนั้้� น ไว้้
เชื่่�อว่่าอีีก 10-20 ปีีข้้างหน้้า ลููกหลานจะได้้ประโยชน์์จากที่่�ลงทุุนไป
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ฟัั น เฟืืองรุ่่�นแรกของการพัั ฒ นาตลาดทุุ น ไทย

บุุกเบิิกธุุรกิิจเงิินทุุน
ผมเรีียนจบปริิญญาโทที่่�มหาวิิทยาลััยอาร์์คัันซอแล้้วหางานทำ ปรากฏ
Bankers Trust เขาอยากจะมาเปิิดอิินเวสต์์เมนต์์แบงก์์ในเมืืองไทย
คืือ ทิิสโก้้ ซีีอีีโอเป็็นชาวนอร์์เวย์์ และมีีผมกัับคุุณชุุมพล ณ ลำเลีียง
เป็็นคนไทยสองคนแรกที่่�เขาจ้้าง แล้้วก็็ส่่งไปอบรมที่่�นิิวยอร์์ก อัังกฤษ
แฟรงก์์เฟิิร์ต์ เอาเอกสารมากมายมาดููว่่าอะไรจะปรัับใช้้กับั ประเทศไทย
ได้้ เราลองผิิดลองถููกทำ underwriting บริิษััทใหญ่่ๆ อย่่างยููนิิลีีเวอร์์
คอลเกตปาล์์มโอลีีฟ เช่่นบริิษััทข้้ามชาติิต่่างๆ เขากู้้�แบงก์์อยู่่� ผมก็็บอก
ว่่าคุุณให้้ไลน์์ผม แล้้วเดี๋๋�ยวผมเอาตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน (Promissory Note)
ไปขายให้้ ขายได้้ปุ๊๊�บก็็โอนเงิินเข้้าแบงก์์ได้้ทัันทีี นี่่�เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของ
บริิษััทเงิินทุุน ตอนนั้้�นยัังไม่่มีีกฎหมายเงิินทุุนหรืือหลัักทรััพย์์ เป็็นช่่วง
เริ่่�มต้้น แต่่ต่่อมาแบงก์์ทุุกแบงก์์ก็็เปิิด ทุุกอย่่างเริ่่�มต้้นจากตรงนั้้�น
ใครๆ ก็็เปิิดได้้เนื่่�องจากแค่่จดทะเบีียนบริิษััทจำกััด ขอแค่่อย่่าเขีียนว่่า
รัับเงิินฝาก เนื่่�องจากผิิดกฎหมายธนาคารพาณิิชย์์

สุุ น ทร อรุุณานนท์์ชััย
หนึ่่� ง ในผู้้�ที่่� มีี ส่ ่ ว นร่่ ว มบุุ ก เบิิ ก วงการตลาดทุุน ไทยในยุุค ตั้้�งไข่่ ก่่อ นจะก้้าวมาสู่่�ตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิหาร
ของบริิ ษัั ทเงิิ น ทุุ น หลัักทรััพย์์ สิิน เอเซีี ย จากคำำ�บอกเล่่าของสุุน ทร เส้้น ทางการพััฒนาตลาดทุุน ในบริิบทของ
เมืืองไทย ไม่่ อ าจใช้้ เ พีี ย งพิิ มพ์ ์ เ ขีี ยวจากต่่ างประเทศ แต่่ยัั งต้้อ งอาศััยการลองผิิดลองถููก หรืือแม้้กระทั่่�งวิิกฤต
กว่่ า จะเข้้ า รูู ป เข้้ า รอยและกลายเป็็น ศููน ย์์ร วมทรััพยากรเพื่่�อ ขัับเคลื่่�อ นเศรษฐกิิจ

บริิ ษัั ท ใหญ่่ ๆ เขาก็็ มีี ธนาคารประจำอยู่่�แล้้ ว แต่่ ถ้้ า เขากู้้� แ บงก์์ อ ยู่่�
ดอกเบี้้�ย 10-11% ถ้้าเราให้้เขาจ่่ายตั๋๋�วแค่่ 9% เขาก็็เอา จะเป็็นตั๋๋�วระยะ
สั้้�นแค่่ไหนเขาก็็ไม่่กลััว เพราะเขามีีธนาคารหนุุนอยู่่�แล้้ว ทีีนี้้�มัันก็็ขึ้้�น
อยู่่�กัับเราแล้้วว่่าจะออกแบบตั๋๋�วยัังไง กฎหมายให้้สร้้างฟีีเจอร์์หรืือ
ข้้อแตกต่่างอะไรก็็ได้้ เราก็็ต้้องสร้้างแรงจููงใจให้้เขาเห็็นว่่าดีีกว่่าแบงก์์
ยัังไง นี่่�คืือ Money Market Instruments แรกๆ คนก็็ยัังไม่่ค่่อยเข้้าใจ
เราก็็ต้้องอธิิบายให้้เขารู้้�
ต่่อไปมัันก็็ขยายวงไปเรื่่�อยๆ ตอนแรกผมขายตั๋๋�วเงิิน ต่่ำสุุดอยู่่�ที่่� 1 แสน
บาท ผมขายได้้ 1-3 แสน ผมดีีใจตายแล้้ว แต่่ตอนหลัังขายได้้เป็็น
ร้้อยๆ ล้้าน ตลอดชีีวิิตที่่�ทำธุุรกิิจมา ผมพบว่่าคนไทยมีีเงิิน แต่่ช่่องทาง
ที่่�เขาจะไปลงทุุนถููกจำกััด ถ้้าไม่่มีีช่่องทาง เขาก็็ได้้แต่่ไปซื้้�อที่่�ดิิน แต่่พอ
มีีช่่อง การลงทุุนก็็บููม ช่่วง พ.ศ. 2512 ที่่�ผมทำงานที่่�ทิิสโก้้อยู่่� 5 ปีี

ช่่วงนั้้�นตลาดบููมมาก ใครๆ ก็็ตั้้�งบริิษััทมาขายตั๋๋�วเงิิน ได้้เงิินมาก็็เอาไป
ทำนู่่�นนี่่� ลงทุุนเองก็็มีี ให้้คนกู้้�ก็มีี็ รััฐบาลก็็เริ่่ม� มองเห็็นถึึงปััญหาถ้้าปล่่อย
ไปเรื่่�อยๆ โดยไม่่ควบคุุม ผมจำได้้ว่่าถ้้าผมขายได้้เยอะ ผมก็็ปล่่อยกู้้�
ได้้เยอะ ตอนก่่อนที่่�จะออกจากทิิสโก้้ ผมขอให้้บอร์์ดเคลีียร์์ให้้ผมทุุก
Loan ถ้้า Loan ไหนไม่่ปลอดภััย ผมจะได้้เอาคืืนกลัับมาทั้้�งหมด
ก่่อนผมออก คนเราซื่่�อสััตย์์แล้้วไม่่ยากจน คนไว้้ใจ ถึึงทำให้้ผมอยู่่�ใน
วงการนี้้�ได้้นาน
เรีียนรู้้�จาก ‘ตลาดหุ้้�นกรุุงเทพ’
ตลาดหลัักทรััพย์์เกิิดขึ้้�นมาเมื่่�อปีี 1963 ใช้้ชื่่�อว่่า Bangkok Stock
Exchange แต่่มีีการซื้้�อขายกัันวัันละครึ่่�งชั่่�วโมง ในตอนแรกที่่�ผมเข้้าไป
ยัังไม่่มีีใครทำ underwriting เอาหุ้้�นเข้้าตลาดเลย มีีแต่่บริิษััทใหญ่่ๆ
อย่่าง ปููนซิิเมนต์์ ธนาคารทหารไทย มาจดทะเบีียนเพื่่�อจะซื้้�อขายในนั้้�น
ผมคืือรุ่่�นใหม่่ๆ ที่่�ทำ underwriting ทำพลาดก็็มีี ครั้้�งแรกที่่�ทำกัับคุุณ
ชุุมพล ขายไม่่ได้้ แล้้วไม่่ใช่่ขายแบบ best effort แต่่ขายเป็็น firm
underwriting พอขายไม่่ได้้มัันก็็หนััก เพราะทุุนเราก็็มีีน้้อย ต้้องไป
เสนอกรรมการผู้้�ถืื อหุ้้�นว่่ า บริิ ษัั ท ต้้ อ งซื้้� อ คืืนเพื่่� อ รัั ก ษาชื่่� อ ของเราไว้้
ตอนนั้้�นยัังมีีหุ้้�นไม่่เยอะหรอก ถ้้าไปซื้้�อหุ้้�นที่่�อยู่่�ในตลาดตอนนั้้�น ตอนนี้้�
ทั้้�งชีีวิิตคุุณก็็ไม่่ต้้องทำงาน มีีแต่่รัับปัันผล ออกลููกหุ้้�นอะไรเต็็มไปหมด
แต่่ซื้้�อตั๋๋�วเงิินตอนนั้้�นคุุณก็็ได้้ 10-15%
ตั้้�งไข่่ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
บริิษััทเงิินทุุนและหลัักทรััพย์์เกิิดขึ้้�นมา ทางรััฐบาลคิิดว่่าต้้องมีีการ
ควบคุุม ตอนนั้้�นคุุณสมหมาย ฮุุนตระกููล เป็็นรองผู้้�ว่่าธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย ท่่านดููแล้้วว่่ากฎหมายสหรััฐฯ จะก้้าวหน้้าที่่�สุุด ก็็ติิดต่่อ
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โปรเฟสเซอร์์จากโคลััมเบีีย ชื่่อ� ซิิดนีีย์์ รอบบิินส์์ มาร่่างกฎหมาย ซึ่่ง� ต่่อมา
เป็็นพระราชบััญญััติิบริิษััทเงิินทุุน พระราชบััญญััติิตลาดหลัักทรััพย์์
พอมีีกฎหมายแล้้ ว ก็็ ตั้้� ง คณะกรรมการเพื่่� อ ดููแลเรื่่� อ งการตั้้� ง ตลาด
หลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยขึ้้น� มา ตอนนั้้�นผมได้้รับั แต่่งตั้้�งเป็็น 1 ใน 5 คน
เพื่่�อพิิจารณาเกี่่�ยวกัับกฎหมายและเงื่่�อนไขต่่างๆ ซึ่่�งต้้องบอกตามตรง
ว่่าเรายัังไม่่ค่่อยรู้้�ว่่ากฎเกณฑ์์ต่่างๆ ควรจะเป็็นอย่่างไร เพราะไม่่เคยมีี
มาก่่อน ก็็ต้้องศึึกษาจากหลายที่่� แต่่บางทีีทฤษฎีีมัันก็็เอามาปฏิิบััติิใน
เมืืองไทยยัังไม่่ได้้ ทำให้้การควบคุุมต่่างๆ ยากมาก ประชุุมกัันเคร่่งเครีียด
บางครั้้�งต้้องประชุุมกัันจนถึึงตีีสองตีีสาม ลงมาสยามเซนเตอร์์ปิดิ ประตูู
ล็็อกไว้้หมดแล้้วก็็มีี
ต้้องเข้้าใจว่่าช่่วงที่่ต� ลาดหุ้้�นกำลัังบููม คนฉลาดชนะคนที่่ไ� ม่่ฉลาดแน่่นอน
อย่่างผมทำ underwriting ช่่วงนั้้�นหลัับหููหลัับตาซื้้�อหุ้้�นตััวไหนไปก็็ได้้
เข้้าตลาดปุ๊๊�บ ยัังไงราคาก็็วิ่่�ง กำไร บางบริิษััทเป็็นบริิษััทเงิินทุุนนำหุ้้�น
เข้้าตลาด ราคาต่่อหุ้้�นทั้้�งหมดของเขาคููณด้้วยจำนวนหุ้้�นที่่มีียั
� งั มากกว่่า
สิินทรััพย์์ของบริิษััทหลายเท่่า เพราะสิินทรััพย์์ของบริิษััทเงิินทุุนมีีแต่่
ตั๋๋�วเงิิน ซึ่่�งเป็็นหนี้้�ทั้้�งนั้้�น มัันผิิดธรรมชาติิ ทฤษฎีีไหนก็็อธิิบายไม่่ได้้
ช่่วงนั้้�นมัันเหนืือการควบคุุม หุ้้�นราคาพาร์์ร้้อยกว่่าบาท ราคาขายพััน
กว่่าบาท
ย้้อนไปก่่อนหน้้านั้้�น ต้้องถามว่่าแล้้วทำไมบริิษััทเงิินทุุนถึึงมีีมากมาย
พอคนรู้้�ว่่าพรุ่่�งนี้้�จะมีีกฎเกณฑ์์ออกมาควบคุุมก็็ไปเปิิดกัันจนล้้น ผมจำ
แม่่นเลยว่่า ตอนพิิจารณาว่่าจะให้้ใครมีีใบอนุุญาต ตามทฤษฎีีมัันควร
ดููว่่าบริิษัทั มีีผลงานอะไรบ้้าง ผู้้บ� ริิหารมีีความรู้้แ� ค่่ไหน มีีความมั่่�นคงไหม
ปรากฏว่่าไม่่ดููเลย ถามว่่าแล้้วให้้ใบอนุุญาตไปได้้ยัังไง ต้้องยอมรัับว่่า
เมืืองไทยวิ่่�งเต้้นกัันทั้้�งนั้้�น เพราะฉะนั้้�น คุุณบุุญชููซึ่่�งเป็็นคนอนุุญาต
ท่่านเป็็นคนเก่่ง เพื่่�อจะไม่่ให้้วิ่่�งเต้้น เพื่่�อที่่�จะไม่่ให้้เกิิดข้้อครหา ท่่านเลย
ให้้ใบอนุุญาตหมดเลย แต่่ถ้้าให้้ไปแล้้วทำไม่่ได้้ก็็ค่่อยยึึดคืืน
บทบาทของตลาดทุุนไทย
ตั้้�งแต่่ต้้นความตั้้�งใจแรกของการตั้้�งตลาดหลัักทรััพย์์ มัันคืือการระดม
ทุุ น จริิ ง แต่่ ก็็ ย่่ อ มมีีคนที่่� ห าประโยชน์์ กัั บ ตลาด ไม่่ คิิ ด ถึึงระยะยาว
และความรู้้�ของคนเราตอนนั้้�นยัังน้้อยมากที่่�จะดููว่่าหุ้้�นนี้้�ๆ มัันคืืออะไร
ในช่่วงที่่ต� ลาดบููมๆ บางคนไปซื้้อ� หุ้้�นของบริิษัทั หนึ่่ง� เยอะแยะ เจ้้าของหุ้้�น
เขารู้้�ว่า่ หุ้้�นเขามัันไม่่ได้้ราคาอย่่างนี้้� คนมาซื้้อ� เขาก็็เอาหุ้้�นของเขามาขาย

ขายไปขายมา หุ้้�นของเจ้้าของเหลืือนิิดเดีียว ไอ้้คนซื้้�อไปมัันเป็็นเจ้้าของ
บริิษััทแทนแล้้ว ราคามัันเกิินความเป็็นจริิง ถ้้าเกิินความจริิงแล้้วจะถืือ
ทำไม ก็็ขายทำกำไร
ตลาดหลัักทรััพย์์เริ่่�มต้้นจากการมีี 30 สมาชิิก ใครจะคิิด เมื่่�อก่่อน
ถ้้าวัันไหนขายได้้ล้้านหนึ่่�งก็็เฮแล้้ว แต่่วัันนี้้�ถ้้าต่่ำว่่า 1,000 ล้้าน อย่่าพููด
มัันต่่างกัันฟ้้ากัับดิิน เพราะจำนวนหุ้้�นเยอะ ราคาก็็สููง ไทยยัังมีีคนเล่่น
หุ้้�นไม่่มากพอ มีีแต่่ต่่างชาติิ อะไรดีีก็็มา อะไรไม่่ดีีก็็ทิ้้�ง แล้้วไปที่่�อื่่�น
จะไปโทษเขาได้้ยัังไง เขาเป็็นธุุรกิิจต้้อง make money ไม่่ใช่่ธุุรกิิจ
ช่่วยคนไทย ผมเป็็น investment adviser ดููแลพอร์์ตของผู้้�หลัักผู้้�ใหญ่่
ผมเคยทดลองเอาเงิินไปลงทุุนกัับเงิินเยนแล้้วเอาโบรกเกอร์์ดังั ๆ มาช่่วย
ตอนแรกช่่วย make money ก็็ดีีอยู่่� แต่่บทที่่เ� ขาจะซื้้อ� เขาบอกให้้เราขาย
บทที่่�เขาจะขาย เขาบอกให้้เราซื้้�อ จัับได้้หลายครั้้�ง ทำให้้เรีียนรู้้�ว่่าไม่่ว่่า
จะทำอะไรก็็ตาม คนไม่่รู้้�เป็็นเหยื่่�อของคนที่่�รู้้�แน่่นอน คนที่่�ไม่่รู้้�อย่่าเล่่น
ดีีกว่่า อย่่าไปอิิจฉาว่่าเขาได้้ค่่าหุ้้�นเยอะแยะ พอเวลาเขาขาดทุุน เขาไม่่
บอกคุุณ กำไรนิิดเดีียวบอกว่่าเก่่งอย่่างนู้้�นอย่่างนี้้� แต่่คนฉลาดกำไร
เยอะแยะ เขาล้้างมืือแล้้วเขาไปเลย
ปััจจุุบัันตลาดหลัักทรััพย์์ไทยพััฒนาไปไกล แต่่ยัังต้้องไปต่่ออีีกเยอะ
เราต้้องให้้ความรู้้�กับั คนทั่่�วไปเพื่่�อให้้เข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ เราต้้องกระจาย
ไม่่ต้อ้ งการกระจุุก หุ้้�นใหญ่่ๆ ของเรานี่่ยั� งั กระจุุกอยู่่� อย่่างบริิษัทั ต่่างชาติิ
ถืือหุ้้�น 1-2% ผมก็็เป็็น somebody แล้้ว หรืือถืือหุ้้�น 3% อาจจะเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่สุุดแล้้ว แต่่ถ้้าเป็็นเมืืองไทยถืือหุ้้�นแค่่ 3% ไม่่มีีความหมาย
อะไร ต้้องถืือ 30% หรืือมากกว่่านั้้�นไปอีีก ที่่�ต่่างประเทศเจ้้าของคืือ
ผู้้�บริิหาร แต่่ในเมืืองไทยเจ้้าของคืือเจ้้าของ แม้้ว่่าจะเอาเข้้าตลาดแล้้ว
ก็็ยัังเป็็นเจ้้าของ
ตลาดหลัักทรััพย์ช่์ ว่ ยเศรษฐกิิจเราแน่่นอน สมััยนี้้�เติิบโตกว่่าสมััยผมมาก
เป็็นการสร้้างรายได้้ แต่่อย่่ากระจุุก เราต้้องสร้้างรายได้้ให้้กับั สาธารณะ
ไม่่อย่่างนั้้�นเราจะยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประเทศไทยได้้อย่่างไร
และถ้้าไม่่ยกระดัับ มัันจะมีีปััญหาทางสัังคม สัังคมคืือความเป็็นอยู่่�
ของคนในชาติิ และสัังคมขึ้้�นอยู่่�กัับเศรษฐกิิจ ถ้้าเศรษฐกิิจดีี ปััญหา
สัังคมจะด้้อยลงไป
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เศรษฐกิิ จ คืื อเรื่่� องราวของการจัั ด สรรทรัั พ ยากร
พััฒนาการตลาดการเงิิน
ตลาดการเงิินไทยตั้้�งแต่่ยุคก่
ุ อ่ นการเปลี่่ย� นแปลงการปกครองแคบมาก
มีีธนาคารที่่เ� ป็็นหลัักในการดำเนิินธุุรกิิจเป็็นธนาคารต่่างชาติิคืือ ฮ่่องกง
และเซี่่�ยงไฮ้้ กัับสแตนดาร์์ด ชาร์์เตอร์์ด ก่่อนที่่�ธนาคารไทยจะถููกตั้้�ง
ขึ้้�นมาคืือ ธนาคารสยามกััมมาจล และธนาคารออมสิิน ซึ่่�งก็็ตั้้�งขึ้้�นมา
เพื่่�อระดมทุุนให้้รััฐบาลกูู้้�� พอเปลี่่�ยนแปลงการปกครองในปีี 1937
(พ.ศ. 2480) ก็็มีีการออกใบอนุุญาตประกอบธนาคารออกมา 10 กว่่าใบ
หลัังจากนั้้�นธนาคารกลุ่่�มนี้้�ก็เ็ รีียกได้้ว่า่ ครองตลาดการเงิินไทยมาตลอด
เพราะว่่าธนาคารเป็็นแหล่่งเงิินเดีียวของทั้้�งระบบเศรษฐกิิจ
แต่่ประมาณปีี 1967 มีีคนอาศััยช่่องว่่างในประมวลกฎหมายแพ่่งและ
พาณิิชย์์มากู้้�เงิินจากประชาชน โดยการออกตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน และเอา
เงิินนั้้�นไปให้้กู้้�เป็็น working capital ให้้กัับธุุรกิิจต่่างๆ ซึ่่�งสมััยนั้้�น
เรีียกว่่า ‘ทรััสต์์เถื่่�อน’ อาจจะฟัังดููไม่่เพราะ แต่่เป็็นคำที่่�สัังคมเขาใช้้
เพราะยัังไม่่มีีกฎหมายออกมารัับรองธุุรกิิจลัักษณะนี้้� มีีอยู่่�ประมาณ
60-70 บริิ ษัั ท ต่่ อ มาบรรดาเทคโนแครตเริ่่� ม เห็็ น ความจำเป็็ น ของ
การกำกัับดููแลและผลัักดัันให้้มีีประกาศคณะปฏิิวััติิ พ.ศ. 2515 เพื่่�อให้้
บริิษััทเหล่่านี้้� รวมทั้้�งผู้้�ที่่�ต้้องการตั้้�งบริิษััทใหม่่และมีีทุุนจดทะเบีียน
ไม่่ต่่ำกว่่า 20 ล้้านบาท ได้้รับั ใบอนุุญาตและเข้้ามาอยู่่�ในการกำกัับดููแล
ของ ธปท. จนทำให้้มีีบริิษััทเงิินทุุนเกิิดขึ้้�นภายใต้้บัังคัับของประกาศนี้้�
รวมประมาณกว่่า 150 บริิษััท

บรรยง พงษ์์พานิิช
บรรยงคืือวานิิ ชธ นกรที่่� ร ะดมทุุ น ให้้ บ ริิ ษัั ทไทยมาแล้้วกว่่า 2 ล้้านล้้านบาท และปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ� แหน่่งประธาน
กรรมการบริิ ห าร กลุ่่�มธุุ ร กิิ จการเงิิ น เกีี ย รติิ น าคิิน ภััทร ผู้้�ที่่�เ รีีย กตััวเองว่่าเป็็น ‘เสรีีนิิย มใหม่่’ ผู้้�นี้้� มองพััฒนาการ
เศรษฐกิิ จ ของประเทศ ไม่่ ว่ ่ า ยามเฟื่่ � อ งฟูู หรืือวิิก ฤตว่่าล้้วนเป็็น การทำำ� งานของ ‘ตลาด’ ที่่�ผลัักดัันทรััพยากร
ไปตามเงื่่� อ นไขที่่� เ ป็็ น อยู่่� ดัังนั้้� น ความเข้้ า ใจกลไกตลาดคืือหนทางหลีีก เลี่่�ย งวิิก ฤตและปลดล็็อ กศัักยภาพประเทศ

ธนาคารเกีียรติินาคิินภััทรเอง ซึ่่ง� ตั้้�งโดยคุุณเกีียรติิ วััธนเวคิิน ในชื่่อ� บริิษัทั
เกีียรติินาคิิน จำกััด ที่่�ตรอกกััปตัันบุุช ถนนเจริิญกรุุง แหล่่งค้้าขายของ
คนจีีน และบริิษััทหลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิินภััทร ก็็ถููกตั้้�งมาในช่่วงนี้้�
โดยตอนนั้้�นชื่่�อ บริิษััท ภััทรธนกิิจ จำกััด เฉยๆ เพื่่�อประกอบธุุรกิิจเงิินทุุน
หลัังจากนั้้�นก็็มีีพััฒนาการต่่อมาเรื่่�อยๆ มีีการจััดตั้้�งตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ตอนเปิิดมีีบริิษััทจดทะเบีียนประมาณ 20 กว่่าบริิษััท
แล้้วค่่อยๆ ขยาย เรีียกว่่าเป็็นวิิสัยั ทััศน์์ของเทคโนแครตที่่ต้� อ้ งการพััฒนา

ตลาดการเงิิ นให้้ เ ป็็ นแหล่่ งทุุ น แหล่่ งจัั ด สรรทรัั พ ยากรให้้ กัั บ ระบบ
เศรษฐกิิจ
ธนาคารพาณิิชย์์หรืือธุุรกิิจเงิินทุุน เขาเรีียกว่่าเป็็นตััวกลางทางอ้้อม คืือ
Indirect Intermediation เพราะว่่าคนฝากเงิินกัับคนเอาเงิินไปใช้้
ไม่่ เ คยเจอกัั น เลย มีีธนาคารเป็็ น ตัั ว กลาง แล้้ ว ผู้้�ฝ ากหรืือผู้้�กู้้�ก็็ รัั บ
ความเสี่่�ยงจากตััวธนาคารและระดัับเงิินทุุนที่่�ไปฝากหรืือกู้้� แต่่กลไกนี้้�
มีีต้้นทุุนค่่อนข้้างสููง เพราะฉะนั้้�น Direct Intermediation ก็็ถููกพัฒ
ั นาขึ้้น�
คืือตลาดทุุนซึ่่�งทำให้้เจ้้าของเงิินและผู้้�ต้้องการเงิินมาเจอกััน ตััวกลาง
ในตลาดทุุนอาจช่่วยวิิเคราะห์์ข้้อมููลให้้ แต่่เสร็็จแล้้วทั้้�งเจ้้าของเงิิน
และผู้้�ต้้องการเงิิน เขามีีปฏิิสััมพัันธ์์และรัับความเสี่่�ยงกัันโดยตรง
ตลาดทุุนในยุุคเปิิดใหม่่ๆ ให้้ผลตอบแทนปีีละ 60-70% เพราะฉะนั้้�น
ทุุกคนก็็แห่่เข้้ามา โดยเฉพาะแมงเม่่า ตลาดทุุนเป็็นหนึ่่ง� ในสาเหตุุที่ท่� ำให้้
แชร์์แม่่ชม้้อยหรืือแม่่อะไรทั้้�งหลายแหล่่พััง คนย้้ายมาอยู่่�ในตลาดทุุน
เยอะมาก เพราะมัันดููเหมืือนง่่าย แต่่ในที่่�สุุดก็็พิิสููจน์์ว่่าเป็็นฟองสบู่่�
ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นหลายรอบในตลาดหุ้้�นไทย สมััยนั้้�นต้้องใช้้คำว่่าเป็็นตลาดทุุน
ที่่�ไม่่มีีคุุณภาพ รวบรวมทรััพยากรมาได้้ก็็จััดสรรแบบสุ่่�มสี่่�สุ่่�มห้้า มีีแต่่
การวิิเคราะห์์กัันเองมั่่�วๆ มาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลยัังไม่่มีีคุุณภาพ
กลต. ก็็เพิ่่�งมาตั้้�งหลัังจากเปิิดตลาดฯ ไปแล้้ว 17 ปีี ดัังนั้้�น คนที่่�ไม่่มีี
คุุณภาพก็็มาเอาทรััพยากรไปได้้ จนเกิิดความเสีียหายต่่อทรััพยากร
เช่่น วิิกฤตราชาเงิินทุุนที่่�ทำให้้ตลาดทุุนซบเซาต่่อเนื่่�องไปอีีก 7 ปีี
วััตถุุดิิบของต้้มยำำ�กุ้้�ง
หลัังจากตลาดหุ้้�นไทยซบเซา ก็็เกิิดสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า Internationalization
ในตลาดการเงิินโลก คืือเงิินทุุนที่่�เดิิมกระจุุกตััวในตลาดพััฒนาแล้้ว
เริ่่ม� ไหลไปหาผลตอบแทนที่่สูู� งกว่่าในตลาดกำลัังพััฒนา ช่่วงนั้้�นประเทศ
ไทยเริ่่�มมีีเสถีียรภาพทางการเมืืองและเศรษฐกิิจโตปีีละประมาณ 10%
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ช่่วง 1981-1990 เงิินทุุนจึึงไหลเข้้าประเทศไทยเยอะมาก พอถึึงยุุค
ชวน 1 มีี BIBF ยิ่่�งเร่่งให้้เงิินเข้้าสะดวก ง่่ายขึ้้�น โดยเข้้าในรููปแบบเงิินกู้้�
มากขึ้้�น แต่่ที่่�ผิิดพลาดคืือเราไม่่ได้้เปิิดเสรีีการเงิินจริิง ทางหนึ่่�งเราเปิิด
ให้้เงิินไหลสะดวก แต่่อีีกทางเรา fix exchange rate ไว้้ จึึงเหมืือนอััดลม
ลููกโป่่งแต่่กดไว้้ครึ่่�งหนึ่่�ง อีีกครึ่่�งหนึ่่�งก็็จะเป่่งมาก ทีีนี้้�ระบบเศรษฐกิิจ
มีี 2 ภาค ภาค tradable sector คืือสิินค้้าที่่�ซื้้�อขายในตลาดโลก ราคา
ก็็ไปตามโลก มัันก็็ยัังไม่่เกิิด inflation ในภาคนั้้�น แต่่สำหรัับภาค nontradable ที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับตลาดโลก เช่่น อสัังหาริิมทรััพย์์ inflation ก็็มา
โป่่งตรงนี้้� ราคาสิินทรััพย์์จึึงขึ้้�นเป็็นฟองสบู่่� แต่่เราไม่่รู้้�ตััว เพราะอีีกครึ่่�ง
ของเศรษฐกิิจราคาไม่่ขึ้้�น เราเลยคิิดว่่า inflation เราไม่่เยอะ
แน่่นอน เมื่่�อใดก็็ตามที่่ภ� าคไหนราคาดีี กำไรดีี มัันก็็ดึึงดููดให้้ทรััพยากร
ไหลไปสู่่�ภาคนั้้�น มัันจึึงเกิิดการลงทุุนเยอะแยะในอสัังหาริิมทรััพย์์
ไม่่ว่่าโรงพยาบาล โรงแรม พอลงทุุนไปเยอะมาก ในที่่�สุุดผลตอบแทน
ก็็เริ่่�มไม่่คุ้้�ม output เพิ่่�มในอััตราที่่�ไม่่คุ้้�มกัับเงิินที่่�ใส่่ลงไป เจ้้าของเงิิน
หรืือนัักลงทุุนต่่างชาติิที่่�เห็็นประเด็็นนี้้� เขาก็็เรีียกเงิินคืืน คนไทยต้้องแห่่
ไปซื้้�อดอลลาร์์คืืน เงิินสำรองระหว่่างประเทศของ ธปท. ก็็หด ยิ่่�งมีีโดน
โจมตีีค่่าเงิินจากพวกเฮดจ์์ฟัันด์์อีีก มัันก็็ยิ่่�งหดเร็็วขึ้้�น ตอนแรก ธปท.
ยัั งเชื่่�อ ว่่ามัันเกิิด จากวิิกฤตสภาพคล่่องของบริิษััทที่่�ถููกเรีียกเงิิ นคืืน
เขาก็็พยายามแก้้สภาพคล่่องโดยไม่่ไปยุ่่�งกัับอััตราแลกเปลี่่�ยน ได้้แต่่
สู้้�กัับการโจมตีีค่่าเงิินอยู่่�ลัับๆ ในที่่�สุุดก็็สู้้�จนเงิินทุุนสำรองหมดเกลี้้�ยง
ผมไม่่เรีียกว่่าเป็็นความผิิด มัันทำโดยอััตโนมััติิ เวลาเราผ่่านไป ก็็ไปดููว่่า
ทำไมไม่่อย่่างนู้้�นอย่่างนี้้� อัันนั้้�นเขาเรีียกทฤษฎีี ‘รู้้�งี้้�’ ของจริิงมัันไม่่มีีรู้้�งี้้�
แล้้ ว อย่่ า ลืืมว่่ า การเลืือกที่่� จ ะ bite the bullet ก่่ อ นเวลายากมาก
เพราะไม่่เป็็นที่่นิ� ยิ ม สมััยคุุณบรรหารเป็็นนายกฯ ผู้้�ว่า่ การ ธปท. คุุณวิิจิติ ร
สุุพิินิิจ และทีีมธนาคารแห่่งประเทศไทย อาจยัังไม่่สำเหนีียกเรื่่�อง
exchange rate แต่่เขาเห็็นแล้้วว่่าเศรษฐกิิจร้้อนแรงเกิินไป ก็็พยายาม
ที่่จ� ะ ‘ยกชามเหล้้าพัันช์์ออกจากงานปาร์์ตี้้’� โดยการออกนโยบายที่่เ� รีียก
ว่่า macro prudential บัังคัับให้้ธนาคารพาณิิชย์์ขยายตััวไม่่เกิิน 21%
ต่่อปีี ซึ่่�งมัันไม่่ popular เลย พ่่อค้้าร้้องกัันระงมเพราะหาแหล่่งเงิินทุุน
ยากจากที่่�เคยคล่่องตััว รััฐมนตรีีคลััง คุุณประมวล สภาวสุุ ก็็ออกมาขู่่�
เลยว่่าจะเปลี่่�ยนผู้้�ว่่าฯ ธปท. และท่่านก็็เคยสำแดงอิิทธิิฤทธิ์์�ปลดผู้้�ว่่าฯ
คนเก่่ามาแล้้ว ธปท. เลยถอนนโยบายทัันทีี นโยบายนี้้�จึึงไม่่เกิิด จะเห็็น
ว่่าการ bite the bullet ก่่อนเวลาเป็็นเรื่่�องยากมากในทางการเมืือง
เพราะต้้ อ งมีีผู้้� น ำที่่� มีี political will ที่่� มั่่� น คง และต้้ อ งเข้้ า ใจลึึกซึ้้� ง
เพราะมัันไม่่ popular ถ้้าไม่่มั่่�นคง ไม่่เข้้าใจ พอคนมาโวยวายก็็จะเขว
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ถึึงแม้้ ใ นภาคเอกชนก็็ เ ช่่ น กัั น ปลายปีี 1996 ดร.ศุุ ภ วุุ ฒิิ สายเชื้้� อ
คุุณธีีระพงษ์์ วชิิรพงศ์์ กัับทีีมทำงานวิิจัยั ออกมา ชี้้ชั� ดั เลยว่่าเกิิดวิิกฤตแน่่
เขาเอางบไตรมาสสาม ปีี 1996 ของบริิษััทในตลาดหลัักทรััพย์์ทั้้�งหมด
มาดูู พบว่่า 180 บริิษััทมีี EBITDA (กำไรก่่อนจ่่ายภาษีีและดอกเบี้้�ย)
ต่่ำกว่่าดอกเบี้้�ยจ่่าย มัันก็็แปลว่่าเอ็็นพีีแอลพุ่่�งทะลัักแน่่นอน แต่่ธนาคาร
พาณิิ ชย์์ ยัั ง ไม่่ ส ำเหนีียก แล้้ ว พวกนั้้� น เขากู้้� เ พิ่่� ม มาจ่่ า ยดอกเบี้้� ย ได้้
เอ็็นพีีแอลจึึงยัังไม่่เกิิด ผมเองในฐานะผู้้�บริิหารบริิษััทเงิินทุุน พยายาม
เรีียกร้้องให้้บริิษัทั เราเองหดตััว ยัังเถีียงกัับผู้้บ� ริิหารอื่่น� ไม่่สำเร็็จเพราะมััน
หมายถึึงการขาดโอกาส ฝืืนตลาด ทุุกคนบอกถ้้าคุุณเดาผิิด ลืืมตาอีีกทีี
เราจะอยู่่�ที่่โ� หล่่แล้้วนะ ขนาดเรามีีหลัักฐานเยอะแยะ เรายัังผิิดพลาดเลย
สิ่่�งที่่�เรีียนรู้้�
ในที่่� สุุ ด ทุุ ก ธนาคารเจ๊๊ ง จากวิิ ก ฤต 40 ผมใช้้ ค ำว่่ า ‘ทุุ ก ’ นะครัั บ
เพราะถ้้าคุุณรวมการตั้้�งสำรองตามที่่�แบงก์์ชาติิเขาอนุุโลมให้้คืือ 5 ปีี
คุุณจะพบว่่าเกิินเงิินกองทุุนในปีีแรกทั้้�งนั้้�น ดัังนั้้�น ถ้้าเพิ่่�มทุุนไม่่ได้้
เจ๊๊งหมด รััฐก็็ต้้องยึึดไป ธนาคารที่่�อยู่่�รอดเป็็นเพราะเพิ่่�มทุุนได้้ แต่่ก็็ตก
เป็็นของต่่างชาติิเยอะ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�ดีี เพราะเป็็นการกดดัันให้้ปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพ และในขณะเดีียวกัันก็็ได้้เงิินกู้้�จากต่่างประเทศมาขยาย
เงิินกู้้�ในประเทศ เงื่่�อนไขของ IMF เพื่่�อทำร้้ายประเทศ ไม่่จริิงครัับ
เงื่่� อ นไขนั้้� น เป็็ น เรื่่� อ งที่่� ดีีกัั บ ประเทศทั้้� ง นั้้� น ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น การปฏิิ รูู ป
รััฐวิิสาหกิิจ การปฏิิรููปกฎหมาย ที่่เ� ราเรีียกว่่ากฎหมายขายชาติิ 12 ฉบัับ
เป็็นการปฏิิรููปเพื่่�อทำให้้ประเทศดีีขึ้้�นทั้้�งนั้้�น
สำหรัับผม จอร์์จ โซรอส ไม่่ได้้ผิิดที่่�มาโจมตีีค่่าเงิิน เพราะเขาเห็็นความ
ผิิดปกติิเลยโจมตีี และการโจมตีีของเขาก็็ทำให้้เราเกิิดวิิกฤตทัันเวลา
ไม่่งั้้�นก็็ยิ่่�งลากไปแล้้วก็็พัังหนัักกว่่านี้้� แต่่ถ้้าจะหาว่่าวิิกฤตครั้้�งนี้้�ใครผิิด
ทุุกคนที่่�อยู่่�ในระบบเศรษฐกิิจก็็ผิิดหมด จริิงๆ ผิิดตั้้�งแต่่ deregulation
ของมาร์์กาเร็็ต แธตเชอร์์ และ internationalization ที่่�ทำให้้เงิินทุุนไหล
เข้้าทุุกประเทศ สุุดท้้ายเวลาฉิิบหาย ก็็ฉิิบหายเหมืือนกัันหมด อย่่างที่่�
พููดว่่าต้้มยำกุ้้�งจึึงไม่่ใช่่โรคติิดต่่อ แต่่เป็็นอาการกิินของแสลงเหมืือนกััน
องค์์กรเพื่่�อการปฏิิรููประบบสถาบัันการเงิิน (ปรส.) ถููกตั้้�งขึ้้�นมาเพื่่�อดููแล
สถาบัันการเงิินที่่ข� าดสภาพคล่่อง ถ้้าเป็็นธนาคาร เขาจะหาผู้้�ถืือหุ้้�นใหม่่
จัับควบรวม รััฐเพิ่่�มทุุนเข้้าไป แต่่บริิษััทเงิินทุุน 58 แห่่ง เขาใช้้เกณฑ์์
ถ้้าใครต้้องมาเอาเงิินจาก ธปท. เกิินเงิินทุุนของตััวเอง ธปท. จะเข้้า
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ควบคุุมกิิจการ พอมีีบริิษััทให้้เข้้าควบคุุมจน ธปท. ไม่่มีีคนพอไปดููแล
ในที่่�สุุดก็็ต้้องปิิดกิิจการทั้้�งหมด เหลืือแต่่ทรััพย์์สิินกองอยู่่� 8 แสนล้้าน
บาทเป็็นเอ็็นพีีแอล ในยามนั้้�น ต่่อให้้ธุรุ กิิจที่่มีี� เงิินจ่่ายเงิินกู้้� รวมทั้้�งหลาย
ธุุรกิิจใหญ่่ในวัันนี้้� เขาก็็ทำตััวเป็็นเอ็็นพีีแอลทั้้�งนั้้�น เพื่่�อเก็็บเงิินสดไว้้
หนึ่่�งคืือเพื่่�อใช้้ดำเนิินกิิจการเป็็น working capital เพราะธนาคาร
พิิการหมด กัับสองเพื่่�อเอาไว้้ซื้้�อหนี้้�ในราคาถููกๆ
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ปลดล็็อกศัักยภาพ
หล่่มที่่เ� ราติิดอยู่่�คืือบทบาทรััฐมากเกิินไป มัันจะต้้องหดตััวลงเพื่่�อปล่่อย
ให้้ตลาดทำงานมากกว่่านี้้� ลดกฎหมาย ลดบทบาทของรััฐ ปล่่อย
ทรััพย์สิ์ นิ ที่่ก� องอยู่่�ในรััฐวิิสาหกิิจให้้มาอยู่่�กัับตลาด ถ้้าปรัับได้้มันั จะช่่วย
ปลดล็็อกศัักยภาพประเทศ ผมได้้ยิินว่่าตอนนี้้�มีีข้้าราชการเพิ่่�มเป็็น
2.4 ล้้านคน แล้้วถ้้าทำตามแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิทุุกอย่่างอาจจะต้้อง
เพิ่่�มไปเกืือบ 3 ล้้านคน สะท้้อนให้้เห็็นว่่าแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิกำลััง
เป็็นการถอยเข้้าสู่่� Centrally Planned Economy แน่่นอน ในวิิกฤต
เศรษฐกิิจทุุกครั้้�ง รวมถึึงโควิิด เราจำเป็็นต้้องให้้รััฐขยายบทบาทตััวเอง
เพื่่�อแก้้ปััญหา แต่่สิ่่�งที่่�ต้้องระวัังคืือต้้องเป็็นการขยายตััวชั่่�วคราว ไม่่ใช่่
ขยายแล้้วแช่่ ผมเป็็น Neoliberal ความเชื่่�อของผมคืือการพััฒนาขึ้้�นมา
จากการเป็็นประเทศยากจนอาจต้้องใช้้เทคโนแครต ใช้้รััฐนำ แต่่พอขึ้้�น
มาเป็็นประเทศรายได้้ปานกลางแล้้ว จะขึ้้�นสู่่�การเป็็นประเทศรายได้้สููง
ต้้องพยายามใช้้ตลาดนำ ดัังนั้้�น โจทย์์คืือทำยัังไงถึึงจะใช้้ประโยชน์์จาก
ตลาดได้้ดีีที่่�สุุด

ทีีนี้้�จะทำยัังไงกัับสิินทรััพย์์ที่่�กองอยู่่� ทางที่่�หนึ่่�ง เรีียกว่่า Warehouse
คืือรััฐบาลเป็็นคนเก็็บทรััพย์สิ์ นิ ไว้้ และขายเมื่่�อราคาเหมาะสม ซึ่่ง� รััฐบาล
ต้้องเป็็นคนทำ สอง เรีียก Fire Sale คืือรีีบขายไป ราคาเท่่าไหร่่ก็็ขาย
สุุดท้้ายดููจากศัักยภาพของรััฐบาลและเงื่่�อนไขของประเทศ เราใช้้วิิธีี
Fire Sale เพราะขนาดทรััพย์์สิินเราใหญ่่มาก คิิดเป็็น 30% ของ GDP
ขาดทุุนไม่่เป็็นไร แต่่อย่่างน้้อยจะเป็็นการคืืนสิินทรััพย์์ให้้กัับตลาด
อย่่างเร็็วที่่�สุุด รััฐมนตรีีคลัังไปขอร้้องให้้คุุณอมเรศ ศิิลาอ่่อน กัับคุุณ
วิิชรัตั น์์ วิิจิติ รวาทการ เสีียสละเข้้ามาช่่วยทำ แต่่หลัังจากนั้้�นทั้้�งสองท่่าน
ต้้องสู้้�คดีีอยู่่� 20 ปีี เกืือบติิดคุุกทั้้�งสองท่่าน ประเทศไทยยากมากครัับ
คนเลยไม่่กล้้าทำอะไร ปััจจุุบัันที่่�คุุณเห็็นว่่ามาตรการแก้้ปััญหาของรััฐ
เชื่่�องช้้าไม่่มีีประสิิทธิิภาพ ส่่วนหนึ่่�งก็็เพราะกลััวโดนเช็็กบิิลอย่่างนี้้�
ถ้้าพููดแคบลงมาถึึงเฉพาะการพััฒนาตลาดทุุน มีีหลัักอย่่างนี้้� หนึ่่�ง คืือ
ทำลายความเข้้าใจผิิดของคนไทยว่่าตลาดหลัักทรััพย์เ์ ท่่านั้้�นคืือตลาดทุุน
ผลจากวิิกฤต GDP เราติิดลบปีีเดีียว 9% ปีีถัดั มาก็็ขึ้้น� มา 3-4 เปอร์์เซ็็นต์์ ตลาดหลัักทรััพย์์เป็็นองค์์ประกอบสำคััญอัันหนึ่่�ง แต่่ตลาดหนี้้� ตลาด
เพราะมัันลบลงไปต่่ำมาก พอ 3 ปีีก็็กลัับมาอยู่่�ที่่�เดิิม แต่่ใน 3 ปีีนั้้�น เวนเจอร์์แคปิิตอล ตลาดระดมทุุนสตาร์์ทอััพ ก็็เป็็นตลาดทุุนทั้้�งนั้้�น
โครงสร้้างข้้างในประเทศเปลี่่ย� นเยอะมาก วิิกฤตครั้้�งนั้้�น คนรวยฉิิบหาย การพััฒนาตลาดทุุนจึึงเป็็นการพััฒนาทุุกส่่วนเหล่่านี้้� เพื่่�อให้้กลไก
เพราะบริิษััทต่่างๆ พัังหมด ขณะที่่�รายย่่อยและรากหญ้้าได้้ประโยชน์์ Direct Intermediation กลายมาเป็็นกลไกในการรวบรวมจััดการและ
เกิิดสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า external price adjustment คืือวิิกฤตเกิิดที่่�เมืืองเรา ติิดตามดููแลทรััพยากรคู่่�กัับหรืือเป็็นหลัักแทนตลาดเงิินคืือ ธนาคาร
หรืือต่่างประเทศบางแห่่งเท่่านั้้�น แต่่ความต้้องการสิินค้้ายัังเหมืือนเดิิม ทั่่�วโลกตลาดทุุน 2 ส่่วนตลาดธนาคาร 1 ส่่วนเท่่านั้้�นเอง เรื่่�องที่่� 2
ดัังนั้้�น พอเราปรัับราคาสิินค้้าส่่งออกและสิินค้้าเกษตร จากเดิิมเคย คืือพยายามทำให้้เกิิดการลงทุุนผ่่านกลไกสถาบัันมากขึ้้�น และพััฒนา
แลกได้้เหรีียญละ 25 บาท เป็็นเหรีียญละ 50 บาท เท่่ากัับข้้าวขายได้้ คุุณภาพสถาบัันให้้ดีีขึ้้�น เรื่่�องที่่� 3 ก็็คืือทำลายการผููกขาดของตลาด
ราคาเพิ่่�มขึ้้�นเกืือบเท่่าตััว สิินค้้าเกษตรราคาเพิ่่�มขึ้้�นหมด และสิินค้้า หลัักทรััพย์์ ถ้้าทำได้้ทั้้�ง 3 เรื่่�องที่่�กล่่าวไป มัันจะไม่่ได้้แค่่พััฒนา แต่่เปิิด
ส่่งออกก็็บููม การจ้้างงานเพิ่่�มขึ้้น� เยอะ พอมีีการเลืือกตั้้�งตามรััฐธรรมนููญ และเชื่่�อ มตลาดทุุ นไทยเข้้ ากัั บ ตลาดทุุ นโลก ยิ่่� งถ้้ ามีีเงิิ นดิิ จิิ ทัั ลเป็็ น
40 พรรคที่่�ชนะเลืือกตั้้�งก็็ได้้รัับอานิิสงส์์นี้้�ไปด้้วย ส่่วนหนึ่่�งก็็คืือฝีีมืือ ของโลก มัันก็็จะทำลายอีีกหนึ่่�งอุุปสรรคสำคััญ คืืออััตราแลกเปลี่่�ยน
รััฐบาล มีีกองทุุนหมู่่�บ้้าน มีีโครงการรัักษาสุุขภาพถ้้วนหน้้าที่่�ไปถึึง และลดอำนาจในการกำกัับดููแล ซึ่่ง� เป็็นส่่วนที่่ท� ำให้้เราแยกจากโลกด้้วย
รากหญ้้า และรััฐธรรมนููญ 40 ยัังบัังคัับให้้มีีการกระจายอำนาจและ
ทรััพยากรไปยััง อบต. อบจ. ทั้้�ง หลายด้้ว ย พอผสมกัับอานิิสงส์์นี้้�
รากหญ้้าก็็เลยดีี และทำให้้พรรคไทยรัักไทยชนะการเลืือกตั้้�งยาวนาน
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หากทศวรรษ 1970 คืือช่่วงที่่ป� ระเทศไทยเผชิิญความผัันผวนทั้้�งทางเศรษฐกิิจและการเมืือง
ทศวรรษ 1980 อาจกล่่าวได้้ว่่าเป็็นช่่วงเวลาแห่่งการ ‘ยกเครื่่�อง’ ใหม่่ ปััจจััยทั้้�งภายนอก
และภายในที่่�แม้้ในช่่วงต้้นจะสร้้างความท้้าทายต่่อเนื่่�องมาจากทศวรรษก่่อน แต่่ต่่อมา
กลัับมีีส่่วนเกื้้�อหนุุนให้้เศรษฐกิิจไทยในทศวรรษนี้้�เฟื่่�องฟููเป็็นประวััติิการณ์์
ในช่่วงเริ่่�มทศวรรษ วิิกฤตการณ์์ราคาน้ำำ��มัันส่่งผลให้้เศรษฐกิิจทั่่�วโลกยัังคงซบเซา อััตรา
เงิินเฟ้้ออยู่่�ในระดัับสููง เศรษฐกิิจไทยในขณะนั้้�นพึ่่ง� พาการค้้าและการลงทุุนจากต่่างประเทศ
อย่่างมาก จึึงได้้รัับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิิจตกต่ำำ��ทั่่�วโลกอย่่างรุุนแรง
ในอีีกด้้านหนึ่่ง� ภััยคุุกคามคอมมิิวนิิสต์์ที่กำ่� ำ�ลังั สุุกงอม หลัังจากเวีียดนาม ลาว และกััมพููชา
ถููกคอมมิิวนิิสต์์ยึึดครอง ส่่งผลต่่อความเชื่่�อมั่่�นของนัักลงทุุนที่่�หวาดหวั่่�นว่่าไทยอาจเป็็น
ประเทศต่่อไปตาม ‘ทฤษฎีีโดมิิโน’ ทำำ�ให้้เกิิดการโยกย้้ายเงิินทุุนออกนอกประเทศ
จุุ ด เปลี่่� ย นสำำ�คัั ญ ที่่� ทำำ� ให้้ เ ศรษฐกิิ จ ไทยพลิิ กฟื้้� น คืื อ การค้้ น พบแหล่่ ง ก๊๊ า ซธรรมชาติิ ใ น
อ่่าวไทยในปีี 1980 ที่่�มีีส่่วนช่่วยให้้ประเทศไทยจััดการกัับวิิกฤตด้้านพลัังงานได้้ดีีขึ้้�น
ต่่อด้้วยการผลัักดััน ‘โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออก’ หรืือ Eastern
Seaboard ในปีี 1982
ล่่วงเข้้าสู่่�ครึ่่�งทศวรรษหลัังในปีี 1985 มีีการลงนามในข้้อตกลง ‘Plaza Accord’ ระหว่่าง
5 ประเทศคืือ สหรััฐอเมริิกา สหราชอาณาจัักร ฝรั่่�งเศส เยอรมนีี และญี่่�ปุ่่�น เพื่่�อปรัับ
ค่่าเงิินของแต่่ละประเทศให้้สมดุุล
ข้้อตกลงดัังกล่่าวส่่งผลด้้านบวกต่่อประเทศไทย จากการที่่�ญี่่�ปุ่่�นต้้องย้้ายฐานการผลิิต
ออกนอกประเทศ หลัังจากที่่เ� งิินเยนแข็็งค่่าขึ้้�นมากจนกระทบต่่อความสามารถในการแข่่งขััน
ด้้านการส่่งออก ส่่วนไทยก็็พร้้อมรองรัับเม็็ดเงิินลงทุุนจากต่่างชาติิ โดยมีีข้้อได้้เปรีียบ
ในเรื่่�องโครงสร้้างพื้้�นฐานกัับแรงงานราคาถููก ประจวบเหมาะกัับช่่วงเวลาที่่�โครงการ
Eastern Seaboard เริ่่�มเป็็นรููปเป็็นร่่าง ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจไทยเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด
ด้้วยสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�ลำำ�ดัับมา อาจกล่่าวได้้ว่่าทศวรรษนี้้�เริ่่�มต้้นด้้วยการบริิหารงาน
อย่่างมีีวิิสัยั ทััศน์์และเป็็นเอกภาพของรััฐบาล พลเอก เปรม ติิณสูลู านนท์์ ซึ่่ง� ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ต่่อเนื่่�องถึึง 8 ปีี ระหว่่างปีี 1980-1988 โดยมีีกลุ่่�มข้้าราชการที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
คอยทำำ�หน้้าที่่�เป็็นมัันสมองอย่่างใกล้้ชิิด จนกล่่าวได้้ว่่านี่่�คืือ ‘ยุุคทองของเทคโนแครต’
ภายหลัังพลเอก เปรม ประกาศวางมืือทางการเมืืองในช่่วงปลายทศวรรษ รััฐบาลของ
พลเอก ชาติิชาย ชุุณหะวััณ ได้้เข้้ามารัับช่่วงบริิหารประเทศต่่อ และตั้้�งธงขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจด้้วยนโยบาย ‘เปลี่่�ยนสนามรบเป็็นสนามการค้้า’ ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจไทยสามารถ
เจริิญเติิบโตในระดัับสููงได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
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Middle income GDP per Capita รายได้้เฉลี่่�ยต่่อหััวประชากร (เหรีียญสหรััฐ)
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แผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 5
กัับภารกิิจพลิิกโฉมประเทศ
ย้้อนไปช่่วงปลายทศวรรษ 1970 เพีียงหนึ่่�งเดืือนหลัังจาก พลเอก เปรม
ติิณสููลานนท์์ ขึ้้�นดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีี ได้้ประกาศคำสั่่�งนายกรััฐมนตรีีฉบัับที่่� 66/2523 ใจความสำคััญคืือการเปลี่่�ยนท่่าทีีของรััฐบาล
ในการจััดการภััยคอมมิิวนิิสต์์ จากเดิิมที่่�ใช้้ไม้้แข็็งควบคุุมปราบปราม
ด้้วยยุุทธวิิธีีทางทหารมาสู่่�การใช้้ไม้้อ่่อน คืือส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมทาง
การเมืืองและกระบวนการประชาธิิปไตย เปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาและ
ประชาชนที่่�เคยหนีีเข้้าป่่าไปร่่วมกัับพรรคคอมมิิวนิิสต์์ให้้กลัับเข้้าเมืือง
มาเป็็น ‘ผู้้�ร่่วมพััฒนาชาติิไทย’
กล่่าวได้้ว่่านี่่�คืือหมากตััวแรกๆ ที่่�พลเอก เปรม ใช้้การเมืืองนำการทหาร
เพื่่�อประสานรอยร้้าว สร้้างความเป็็นปึึกแผ่่นของคนในชาติิ หลัังจากนั้้�น
จึึงเริ่่�มดำเนิินนโยบายและยุุทธศาสตร์์อื่่�นๆ เพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจและ
สัังคมให้้เจริิญก้้าวหน้้า
ในด้้านเศรษฐกิิจ หน่่วยงานที่่�มีีบทบาทมากในช่่วงเวลานี้้�คืือสำนัักงาน
คณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) หรืือ
สภาพััฒน์์ โดยในทศวรรษนี้้�อยู่่�ภายใต้้แผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 5 และ 6
ช่่วง 8 ปีีที่่�ดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีี สภาพััฒน์์ได้้รัับความไว้้วางใจ
จากพลเอก เปรม อย่่างมากในการให้้คำปรึึกษาด้้านนโยบายเศรษฐกิิจ
และสัังคม เป็็นผู้้�กลั่่�นกรองนโยบายและพิิจารณาประเด็็นปััญหาสำคััญๆ
โดยเฉพาะนโยบายระดัับชาติิที่่ต้� อ้ งดำเนิินการเป็็นกรณีีพิเิ ศษเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาเฉพาะหน้้า เช่่น การพััฒนาชนบท และการพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง
ทะเลภาคตะวัันออก (Eastern Seaboard)

โรงไฟฟ้้าถ่่านหิินบีีแอลซีีพีี บริิเวณนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด จัังหวััดระยอง แหล่่งผลิิตไฟฟ้้าที่่�สำำ�คััญของประเทศซึ่่�งต่่อยอดมาจากโครงการ Eastern Seaboard ในยุุค 1980 ถ่่ายเมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2006

“สิ่่�งต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงที่่�ผมเป็็นนายกรััฐมนตรีี ไม่่ว่่าจะเป็็นโครงการ
พััฒนาชนบท การพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลตะวัันออก หรืือมาตรการ
ใดๆ เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคงและเสถีียรภาพทางการเงิินของประเทศ และ
เป็็นเครื่่อ� งมืือสำคััญที่่�ช่ว่ ยให้้รัฐั บาลสามารถรัับมือื กัับวิกิ ฤตการณ์์ต่า่ งๆ
ได้้นั้้�น ผมไม่่ได้้ทำคนเดีียว… ผมเองไม่่มีีความรู้้�เรื่่�องเหล่่านี้้�มากนััก แต่่
ผมรู้้�ว่่าใครมีีความรู้้�บ้้าง ผมจึึงไปขอร้้องคนที่่�มีีความรู้้�ให้้มาช่่วยทำ ซึ่่�ง
คนที่่�มีีความรู้้�ก็็คืือสภาพััฒน์์” นี่่�คืือคำสััมภาษณ์์ที่่�พลเอก เปรม กล่่าว
ไว้้ในหนัังสืือ ‘6 ทศวรรษ สภาพััฒน์์’31

คำำ�สั่่�งสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีที่่� 66/2523 เป็็นคำำ�สั่่�งรััฐบาลไทยที่่�กำำ�หนดนโยบายสำำ�คััญในการต่่อสู้้�กัับ
ภััยคอมมิิวนิิสต์์ช่่วงปลายสงครามเย็็น ประกาศเมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน 1980 ลงนามโดยนายกรััฐมนตรีี
พลเอก เปรม ติิณสููลานนท์์

หนึ่่�งใน ‘คนที่่�มีีความรู้้�’ ที่่�พลเอก เปรม กล่่าวถึึงคืือ ดร.เสนาะ อููนากููล
เลขาฯ สภาพััฒน์์ในขณะนั้้�น ซึ่่ง� เป็็นผู้้�มีีบทบาทอย่่างมากทั้้�งในการแก้้ไข
ปััญหาวิิกฤตเศรษฐกิิจและวางรากฐานประเทศให้้มั่่�นคงในระยะยาว
ก่่อนหน้้านั้้�น ดร.เสนาะ ได้้มีส่ี ว่ นร่่วมในการร่่างแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 1-3
รวมเป็็นระยะกว่่า 10 ปีี แต่่ด้้วยความเปลี่่�ยนแปลงภายในสภาพััฒน์์
และภาวะการเมืือง ทำให้้เขาเลืือกไปทำงานที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ในฐานะผู้้�ว่า่ การธนาคารแห่่งประเทศไทย ก่่อนจะกลัับมาดำรงตำแหน่่ง
เลขาธิิการสภาพััฒน์์อีกี ครั้้ง� ในรััฐบาลของพลเอก เปรม ตามคำชวนของ
บุุญชูู โรจนเสถีียร รองนายกรััฐมนตรีีฝ่่ายเศรษฐกิิจในขณะนั้้�น
ดร.เสนาะ เล่่าถึึงการตััดสิินใจในครั้้�งนั้้�นว่่า เงื่่�อนไขสำคััญในการรัับ
งานนี้้�คืือต้้องมั่่�นใจว่่าแผนที่่�ร่่างขึ้้�นมาจะสามารถนำไปสู่่�การปฏิิบััติิได้้
เป็็นแผนที่่�ใช้้ได้้จริิง ไม่่ใช่่ ‘แผนนิ่่�ง’ หรืือเสืือกระดาษอย่่างที่่�เคยเป็็นมา
ในแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 4
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“ผมจึึงไปขอเข้้าพบพลเอก เปรม เพื่่�อที่่�จะเรีียนให้้ทราบว่่า ถ้้าจะให้้ผม
ทำแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 5 ผมจะต้้องทำแบบมีีช่อ่ งทางให้้แปลงสาระของ
แผนออกมาเป็็นการปฏิิบััติิ ต้้องเข้้าใจว่่าความจริิงสภาพััฒน์์ไม่่ควรทำ
เรื่่�องปฏิิบััติิการ แต่่ควรทำแผนอย่่างเดีียว แล้้วทำแผนให้้มีีประสิิทธิิผล
โดยการรัับลููกระหว่่างหน่่วยงานต่่างๆ แต่่ในเมื่่�อ ดร.ป๋๋วย ไม่่อยู่่�แล้้ว
ตััวละครก็็กระจััดกระจาย ถ้้าไม่่สร้้างช่่องทางใหม่่ มัันจะนำไปสู่่�การ
ปฏิิบัติั อิ ย่่างไร พอพลเอก เปรม ท่่านฟัังแล้้วก็็อนุุมัติั ใิ ห้้ไปดำเนิินการ”32
เมื่่�อได้้รัับไฟเขีียว สิ่่�งที่่� ดร.เสนาะ และสภาพััฒน์์ทำเป็็นลำดัับแรกๆ
ในการร่่างแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 5 (1982-1986) คืือการคิิดทั้้�ง ‘แผนรัับ’
และ ‘แผนรุุก’ ควบคู่่�กัันไป แผนรัับคืือการแก้้ปััญหาเศรษฐกิิจของ
ประเทศที่่�กํําลัังซวนเซ รวมถึึงปััญหาความยากจน ส่่วนแผนรุุกคืือการ
ออกมาตรการและผลัักดัันโครงการต่่างๆ เพื่่�ออนาคตของประเทศ

1981 - 1990

การร่่างแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 5
คืือการคิิดทั้้�ง ‘แผนรัับ’ และ ‘แผนรุุก’
ควบคู่่�กัันไป แผนรัับคืือการแก้้ปััญหา
เศรษฐกิิจของประเทศ
ส่่วนแผนรุุกคืือการออกมาตรการ
และผลัักดัันโครงการต่่างๆ
เพื่่�ออนาคตของประเทศ

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

เพื่่�อทำให้้ชุมุ ชนเหล่่านี้้�เติิบโตแข็็งแรงขึ้น้� ลดการหลั่่ง� ไหลของประชาชน
ในชนบทเข้้ามาในกรุุงเทพฯ
อีีกแผนหนึ่่�งที่่�เป็็นแผนสำคััญที่่�สุุด และนัับเป็็น ‘พระเอก’ ที่่�ทำให้้
เศรษฐกิิจของประเทศกลัับฟื้้�นขึ้้�นมาในทศวรรษนี้้� คืือแผนพััฒนาพื้้�นที่่�
ชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออก
นอกจากนี้้�สภาพััฒน์์ภายใต้้การนำของ ดร.เสนาะ ยัังได้้ริิเริ่่�มจััดตั้้�ง
กลไกในรููปของคณะกรรมการระดัับชาติิขึ้น้� มา ควบคู่่�ไปกัับการทำแผน
พััฒนาฯ ฉบัับที่่� 5 เพื่่�อให้้มีีอำนาจตััดสิินใจและสั่่�งการได้้อย่่างฉัับไว
ทัันท่่วงทีี โดยมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการขึ้้�นมาใหม่่ถึึง 6 คณะ ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการรััฐมนตรีีฝ่่ายเศรษฐกิิจ (รศก.)
2. คณะกรรมการพััฒนาชนบทแห่่งชาติิ (กชช.)
3. คณะกรรมการพิิ เ ศษเพื่่� อ ประสานงานโครงการอัั น เนื่่� อ งมาจาก
พระราชดำริิ (กปร.)
4. คณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ (กพช.)
5. คณะกรรมการร่่วมภาครััฐบาลและเอกชนเพื่่�อแก้้ไขปััญหาทาง
เศรษฐกิิจ (กรอ.)
6. คณะกรรมการพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออก (กพอ.)

ในส่่วนของแผนรัับ แผนที่่�หนึ่่�งคืือการแก้้ปััญหาเศรษฐกิิจขาดดุุลและ
ปััญหาเงิินเฟ้้อ โดยเฉพาะปััญหาจากการขาดดุุลการค้้าและดุุลบััญชีี
เดิินสะพััด และการขาดดุุลงบประมาณ โดยการดำเนิินนโยบายการเงิิน
การคลัังอย่่างเข้้มงวด และมีีวิินััยการเงิินการคลัังอย่่างจริิงจััง
แผนที่่�สองคืือแผนพััฒนาชนบทยากจน ด้้วยเพราะเล็็งเห็็นว่่าที่่�ผ่่านมา
ยิ่่�งประเทศพััฒนา ความแตกต่่างทางรายได้้ของประชาชนก็็ยิ่่ง� มีีมากขึ้้น�
ขณะที่่�กรอบการพััฒนาชนบทที่่�แล้้วมาเป็็นแบบแยกส่่วน จึึงต้้องแก้้ไข
ปััญหานี้้�ด้้วยแนวทาง ‘การพััฒนาชนบทแนวใหม่่’ ซึ่่�งเป็็นครั้้�งแรกของ
ประเทศไทยที่่�รััฐมุ่่�งไปค้้นหาและคััดเลืือกหมู่่�บ้้านและตำบลที่่�ยากจน
ทั่่�วประเทศเพื่่�อแก้้ปััญหาให้้ตรงจุุด โดยให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าไป
ดำเนิินการพร้้อมๆ กััน

“องค์์คณะระดัับชาติิ 5-6 คณะนี้้� พลเอก เปรม นายกรััฐมนตรีีสมััยนั้้�น
เป็็นประธานทุุกคณะ และผมเป็็นเลขานุุการทุุกคณะ พอนายกฯ เป็็น
ประธานทุุกคณะ และท่่านเข้้าเองทุุกครั้้ง� รััฐมนตรีีก็ต้็ อ้ งมา ถ้้าใครไม่่มา
ท่่านก็็จะถามว่่าไปไหน ยิ่่�งท่่านเป็็นคนไม่่พููดมาก รััฐมนตรีีต่่างๆ ก็็ยิ่่�ง
เกรงใจ เราในฐานะเลขาฯ ก็็สนัับสนุุนโดยการเขีียนบท จััดวาระ จััดว่่า
อะไรสำคััญ วาระนี้้�จะมีีข้้อยุุติิอย่่างไร”

“ตอนนั้้�นเราไปคััดเลืือกหมู่่�บ้้านยากจนทั่่�วประเทศ ลงไปเจาะในแต่่ละ
พื้้�นที่่� แล้้วปรัับวิิธีีการทำงานของรััฐบาล วิิธีีการคืือ 4 กระทรวงหลััก
ประกอบด้้วย มหาดไทย สาธารณสุุข ศึึกษาธิิการ และเกษตร เข้้าไป
พร้้อมกัันเพื่่�อทำงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชาวบ้้าน มีีการเก็็บข้อ้ มููลชุุมชนอย่่าง
เป็็นระบบ ตั้้�งศููนย์์ข้้อมููลที่่�ธรรมศาสตร์์ นัับเป็็นครั้้�งแรกที่่�มีีการพััฒนา
Big Data ขึ้้�นตั้้�งแต่่สมััยนั้้�น เพื่่�อให้้รู้้�ว่่าในแต่่ละหมู่่�บ้้านมีีปััญหาอะไร”
ในส่่วนของแผนรุุก ประกอบด้้วยแผนพััฒนาเมืืองหลัักและพื้้�นที่่�เฉพาะ
เพื่่�อกระจายความเจริิญจากกรุุงเทพฯ ไปสู่่�ต่่างจัังหวััด เริ่่ม� ที่่�จุดศู
ุ นู ย์์กลาง
ของแต่่ละภาค ไล่่ตั้้�งแต่่เชีียงใหม่่ สงขลา ขอนแก่่น และนครราชสีีมา

50 YEARS

หนึ่่�งในรููปแบบการประสานความร่่วมมืือที่่�ถืือเป็็นสิ่่�งใหม่่ และมีีส่่วน
ขัับเคลื่่�อนทุุกองคาพยพให้้ทำงานร่่วมกัันอย่่างราบรื่่�นในช่่วงเวลานี้้�
คืือการเกิิดขึ้้�นของคณะกรรมการร่่วมภาครััฐบาลและเอกชนเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาทางเศรษฐกิิจ (กรอ.)33

แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 5 (พ.ศ. 2525-2529) เปรีียบเสมืือนพิิมพ์์เขีียว
ที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการวางรากฐาน รวมถึึงกำำ�หนดทิิศทางเศรษฐกิิจไทยในยุุคโชติิช่่วงชััชวาล /
ภาพจาก สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ

จุุดเริ่่�มต้้นของ กรอ. เกิิดจากความพยายามที่่�จะจััดระบบและกลไก
การประสานงานกัันระหว่่างภาครััฐและเอกชน โดยมีีแนวทางที่่�สำคััญ
คืือการสนัับสนุุนให้้ภาคเอกชนมีีบทบาทและมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา
ประเทศมากขึ้้�น โดยในปีี 1981 รััฐบาลพลเอก เปรม ได้้จััดตั้้�ง กรอ. ขึ้้�น
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ตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 1981 โดยมีีนายกรััฐมนตรีี
เป็็นประธาน และมอบหมายให้้สภาพััฒน์์ทำหน้้าที่่�เลขานุุการ โดยที่่�
กรรมการจากภาครััฐ ประกอบด้้วยรััฐมนตรีีฝ่่ายเศรษฐกิิจและหััวหน้้า
ส่่วนราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง ส่่วนกรรมการภาคเอกชน ประกอบด้้วยผู้้�แทน
จาก 3 สถาบัันคืือ สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย สภาอุุตสาหกรรมแห่่ง
ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
พารณ อิิศรเสนา ณ อยุุธยา อดีีตประธานสภาอุุตสาหกรรมไทยผู้้�มีี
ส่่วนร่่วมอยู่่�ในวงประชุุม กรอ. ยุุคแรกเริ่่ม� กล่่าวถึึงบรรยากาศการทำงาน
ของ กรอ. ณ ตอนนั้้�นว่่า “ช่่วงกลางวัันไม่่มีใี ครว่่าง เพราะพวกเราทำงาน
หลัักของตััวเองกััน ต้้องอาศััยเวลาหลัังเลิิกงาน ดร.เสนาะ ท่่านเข้้มแข็็ง
มาก ยอมเสีียสละเวลาหลััง 4 โมงครึ่่�งเพื่่�อให้้มีีการประชุุมระหว่่าง กรอ.
กัับรััฐบาลและกระทรวงเศรษฐกิิจทั้้�งหมด เป้้าหมายคืือพััฒนาประเทศ
ชาติิให้้เข้้มแข็็ง ทำให้้ฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจของประเทศไทยขึ้้�นมาได้้
“อย่่างเราอยู่่�วงการอุุตสาหกรรม เรารู้้�ว่่าอุุตสาหกรรมไหนมัันหย่่อน
ส่่วนฝั่่�งธนาคารเขาก็็รู้้�ว่่าระบบทางการเงิินเข้้มแข็็งแค่่ไหน ใครมีีข้้อมููล
อะไรก็็เอามาประชุุมกัันนอกรอบระหว่่าง 3 สถาบัันด้้วยกัันเอง แล้้ว
ทุุกๆ เดืือนต้้องมีีการนััดประชุุมร่่วมกัับพลเอก เปรม มีีทีีมเศรษฐกิิจมา
ร่่วมฟัังด้้วย ฟัังแล้้วได้้ข้อ้ สรุุปอย่่างไรก็็บรรจุุลงไปในวาระของการทำงาน
ในรััฐบาล”
ในเวลาต่่อมา กลไกของ กรอ. ได้้ถููกขยายออกไปสู่่�ส่่วนภููมิิภาค นํําไปสู่่�
การจััดตั้้�ง กรอ. จัังหวััด มีีกระทรวงมหาดไทยเป็็นหน่่วยงานหลัักในการ
ประสานงาน และมีีผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดเป็็นประธาน ทำหน้้าที่่�เสนอแนะ
นโยบาย แนวทาง และมาตรการในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาเศรษฐกิิจ
ในจัังหวััด
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จากวิิกฤตด้้านพลัังงาน
เข้้าสู่่�ยุุค ‘โชติิช่่วงชััชวาล’
‘โชติิช่่วงชััชวาล’ ยัังคงเป็็นวลีีที่่�ถููกยกมากล่่าวถึึงอยู่่�เสมอเพื่่�อนิิยาม
ช่่วงเวลาประวััติิศาสตร์์ที่่�ประเทศไทยมีีการยกเครื่่�องโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ขนาดใหญ่่ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศด้้วยอุุตสาหกรรมใหม่่
แบบเต็็มลููกสููบ
วลีีดังั กล่่าวเกิิดขึ้้น� หลัังจากการค้้นพบก๊๊าซธรรมชาติิแห่่งใหม่่ในอ่่าวไทย
หรืือที่่�เรีียกว่่า ‘แหล่่งเอราวััณ’ ในปีี 1980 ซึ่่�งเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�ทำให้้
ประเทศไทยสามารถพึ่่�งพาแหล่่งพลัังงานของตััวเองได้้มากขึ้้�น โดย
เฉพาะการนำมาผลิิตไฟฟ้้าและใช้้ทดแทนน้้ำมััน โดยอยู่่�ภายใต้้การ
บริิหารจััดการของการปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย (ปตท.)
หมุุดหมายสำคััญของเหตุุการณ์์นี้้�เกิิดขึ้้�นในวัันที่่� 12 กัันยายน 1981
เมื่่�อพลเอก เปรม ในฐานะคณะประธานกรรมการของ ปตท.ในขณะนั้้�น

พลเอก เปรม ติิณสููลานนท์์ เมื่่�อครั้้�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีี
เป็็นผู้้�หมุุนเปิิดวาล์์วส่่งท่่อก๊๊าซธรรมชาติิเป็็นครั้้�งแรก ณ สถานีี
ส่่งก๊๊าซชายฝั่่�ง จัังหวััดระยอง เมื่่�อวัันที่่� 12 กัันยายน 1981 /
ภาพจาก ปตท.

วิิกฤตและพััฒนาการด้้านพลัังงานในประเทศไทย

1946

1960

1978

หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง
ประเทศไทยถููกบีีบให้้ยุุบ
กรมเชื้้�อเพลิิง และยกกิิจการน้ำำ��มััน
ให้้บริิษััทต่่างชาติิ
คนไทยไม่่สามารถทำำ�ธุุรกิิจน้ำำ��มัันได้้

จััดตั้้�งองค์์การเชื้้�อเพลิิง (อชพ.)
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในการผลิิตและค้้าน้ำำ��มััน
เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของ
‘ปั๊๊�มน้ำำ��มัันสามทหาร’

เกิิดวิิกฤตการณ์์ราคาน้ำำ��มััน ครั้้�งที่่� 2
รััฐบาล พลเอก เกรีียงศัักดิ์์�
ออกพระราชบััญญััติิ
การปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย
พ.ศ. 2521 ถืือเป็็นจุุดกำำ�เนิิด ปตท.

1980
ค้้นพบ
แหล่่งก๊๊าซธรรมชาติิ
เอราวััณ

ภาพจาก Norman Peagam

1937

1957

1959

1973

1977

1979

1981

ยกฐานะแผนกเชื้้�อเพลิิง
สัังกััดกรมพลาธิิการทหารบก
กระทรวงกลาโหม เป็็น ‘กรมเชื้้�อเพลิิง’
พร้้อมตราพระราชบััญญััติิ
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

รััฐบาลจอมพล สฤษดิ์์�
แก้้ไขสััญญา
ให้้คนไทย
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
น้ำำ��มัันได้้

ตั้้�งโรงกลั่่�นน้ำำ��มััน
บางจาก
โดยให้้เอกชน
ดำำ�เนิินการ

เกิิดวิิกฤตการณ์์
ราคาน้ำำ��มััน
ครั้้�งที่่� 1

ก่่อตั้้�งองค์์การ
ก๊๊าซธรรมชาติิ
(อกช.)

รััฐบาลโอนกิิจการ
รััฐบาลควบรวม
ขององค์์การเชื้้�อเพลิิง
โรงกลั่่�นน้ำำ��มัันบางจาก
และองค์์การ
ให้้เข้้ามาอยู่่�กัับ ปตท.
ก๊๊าซธรรมชาติิ
ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ ปตท.
อ้้างอิิง: กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน กระทรวงพลัังงาน, บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)

เดิิ น ทางไปทำพิิ ธีี ห มุุ น วาล์์ ว เพื่่� อ เปิิ ด ใช้้ ท่่ อ ส่่ ง ก๊๊ า ซเป็็ น ครั้้� ง แรกของ
ประเทศ ณ สถานีีส่่งก๊๊าซ อำเภอมาบตาพุุด จัังหวััดระยอง พร้้อมกล่่าว
วลีีอมตะที่่�ว่่า “นัับจากวัันนี้้�ไป ประเทศไทยจะพััฒนาก้้าวหน้้าและ
โชติิช่่วงชััชวาล”34
คำว่่า ‘โชติิช่ว่ งชััชวาล’ จึึงไม่่ได้้มีคี วามหมายเฉพาะการนำก๊๊าซธรรมชาติิ
ขึ้้น� มาใช้้เพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าเท่่านั้้�น หากยัังเป็็นการสร้้างความเข้้มแข็็งในการ
พึ่่�งพาพลัังงานด้้วยตััวเอง จนนำไปสู่่�การพััฒนาอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�อง
ต่่างๆ และการเติิบโตทางเศรษฐกิิจก้้าวสำคััญในระยะเวลาต่่อมา
ดร.ปิิยสวััสดิ์์� อััมระนัันทน์์ ประธานกรรมการ บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล
เคมิิคอล จำกััด (มหาชน) อดีีตเลขาธิิการสำนัักงานคณะกรรมการ
นโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ ผู้้�คลุุกคลีีอยู่่�ในแวดวงอุุตสาหกรรมพลัังงาน
ตั้้�งแต่่สมััยรััฐบาลพลเอก เปรม ให้้ความเห็็นในเรื่่�องนี้้�ว่่า หากพิิจารณา
การดำเนิินการของ ปตท. ในระยะแรก เริ่่�มที่่�ยุุคของ พลเอก เกรีียงศัักดิ์์�
ชมะนัันทน์์ เป็็นนายกรััฐมนตรีี ต้้องถืือว่่ายัังไม่่มีีประสิิทธิิภาพมากนััก
ส่่วนหนึ่่�งเป็็นเพราะโครงสร้้างแบบรััฐวิิสาหกิิจที่่�ขึ้้�นตรงต่่อนายกฯ ซึ่่�ง
ต้้องยอมรัับว่่าการตััดสิินใจหลายๆ ครั้้�งมีีการหวัังผลทางการเมืืองด้้วย

คำำ�ว่่า ‘โชติิช่่วงชััชวาล’
จึึงไม่่ได้้มีีความหมายเฉพาะ
การนำำ�ก๊๊าซธรรมชาติิขึ้้�นมาใช้้
เพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าเท่่านั้้�น
หากยัังเป็็นการสร้้างความเข้้มแข็็ง
ในการพึ่่�งพาพลัังงานด้้วยตััวเอง
จนนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาอุุตสาหกรรม
ต่่อเนื่่�องต่่างๆ และการเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจก้้าวสำำ�คััญ
ในระยะเวลาต่่อมา

“เมื่่�อพลเอก เปรม ขึ้้�นมาเป็็นรััฐบาล สิ่่�งแรกที่่�รััฐบาลทำคืือการลดราคา
ดีีเซล และลดราคาก๊๊าซหุุงต้้ม ซึ่่ง� ทำให้้เกิิดความแตกต่่างมากขึ้้น� ระหว่่าง
ราคาน้้ำมัันเบนซิินกัับดีีเซล เบนซิินกัับก๊๊าซหุุงต้้ม ผลที่่�ตามมาคืือคน
เปลี่่�ยนไปใช้้ดีีเซล ถึึงขนาดที่่�ว่่าเอาเครื่่�องยนต์์เบนซิินออก แล้้วเอา
เครื่่�องยนต์์ดีีเซลใส่่ไปในรถยนต์์แทน หรืือไม่่ก็็ปรัับเปลี่่�ยนเครื่่�องยนต์์
เบนซิินให้้สามารถใช้้ก๊๊าซ LPG ได้้ การใช้้เบนซิินจึึงลดลง สวนทางกัับ
การใช้้ดีีเซลกัับก๊๊าซหุุงต้้มที่่�เพิ่่�มขึ้้�นแทน
“บางช่่วงก็็มีีการปรัับราคาเบนซิินพิิเศษให้้สููงขึ้้�น โดยคิิดว่่าเป็็นน้้ำมััน
ของคนรวย แต่่เบนซิินธรรมดาไม่่ได้้ปรัับขึ้้�น พอช่่องว่่างระหว่่างเบนซิิน
พิิเศษกัับเบนซิินธรรมดาสููงมาก คนก็็เฮโลไปใช้้เบนซิินธรรมดา ซึ่่�ง
รถยนต์์ส่่วนใหญ่่ในประเทศก็็ใช้้เบนซิินธรรมดาได้้ ไม่่ทำให้้เครื่่�องเสีีย
การใช้้มาตรการด้้านราคาแบบนี้้�ส่ง่ ผลต่่อการใช้้น้้ำมัันที่่�บิดิ เบืือนไปหมด
กว่่าจะแก้้ปััญหาได้้ก็็ใช้้เวลาหลายปีีพอสมควร
“ในที่่�สุุดแล้้ว รััฐบาลตระหนัักถึึงความสำคััญของนโยบายราคา การใช้้
กลไกทางเศรษฐศาสตร์์ และแรงจููงใจทางเศรษฐศาสตร์์ในการบริิหาร
นโยบายพลัังงาน เมื่่�อแก้้ปััญหาได้้แล้้วก็็นำระบบราคาน้้ำมัันลอยตััว
มาใช้้ เพื่่�อแยกการปรัับราคาน้้ำมัันออกจากการตััดสินิ ใจทางการเมืือง”

ในมิิติขิ องการบริิหารจััดการพลัังงานของประเทศไทยให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น ได้้มีีการกำหนดนโยบายด้้านการผลิิต การจํําหน่่าย และการ
กำหนดราคาพลัังงานที่่�เป็็นเอกภาพ ทว่่าโครงสร้้างการบริิหารจััดการ
แต่่เดิิมมีีความแยกส่่วนกััน และกระจััดกระจายอยู่่�ในหลายหน่่วยงาน
และหลายกระทรวง
รััฐบาลของพลเอก เปรม จึึงมีีการจััดตั้้ง� คณะกรรมการนโยบายพลัังงาน
แห่่งชาติิ (กพช.) ขึ้้น� เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการบริิหารพลัังงานที่่�ไม่่มีเี อกภาพ
พร้้อมจััดตั้้�งสำนัักงานคณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ (สพง.)
เป็็นหน่่วยงานระดัับกอง สัังกััดสำนัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี ทำหน้้าที่่�
เป็็นสำนัักงานเลขานุุการ วางแนวทางให้้รวบรวมหน่่วยงานทางด้้าน
พลัังงานทั้้�งหมด
ผลจากการจััดตั้้�ง กพช. ทำให้้การบริิหารนโยบายพลัังงานมีีความเป็็น
เอกภาพและคล่่องตััว ประเทศไทยสามารถกำหนดนโยบายพลัังงาน
ในเชิิงรุุก เช่่น การจััดทำแผนพััฒนาพลัังงาน การยกเลิิกการชดเชย
ราคาน้้ำมััน การลอยตััวราคาผลิิตภััณฑ์์น้้ำมััน และการสนัับสนุุนให้้
ใช้้หลัักเกณฑ์์และกำหนดราคาฐานก๊๊าซธรรมชาติิให้้สััมพัันธ์์กัับราคา
พลัังงานทดแทน เป็็นต้้น
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Plaza Accord
กัับการพััฒนา Eastern Seaboard
ภารกิิจเปลี่่�ยนประเทศสู่่�ความโชติิช่ว่ งชััชวาลได้้ถูกู ยกระดัับขึ้้น� ไปอีีกขั้้น�
ด้้วยโครงการพััฒนาพื้้�นที่่�บริิเวณชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออก (Eastern
Seaboard) ที่่�เริ่่�มต้้นดำเนิินการในปีี 1982 เป้้าหมายของโครงการนี้้�คืือ
การเปลี่่�ยนอุุตสาหกรรมเบามาเป็็นอุุตสาหกรรมหนัักและอุุตสาหกรรม
เชิิงพาณิิชย์์ เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจให้้ประเทศในระยะยาว
“แผนที่่�สำคััญที่่�สุุดและช่่วยทำให้้เศรษฐกิิจของประเทศฟื้้�นขึ้้�นมาคืือ
แผนพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออก หรืือที่่�เรีียกกัันว่่า Eastern
Seaboard ซึ่่ง� เป็็นแผนที่่�จำเป็็นต้้องเร่่งทำในขณะนั้้�นเพื่่�อปรัับโครงสร้้าง
เศรษฐกิิจไทยให้้เชื่่�อมกัับเศรษฐกิิจโลก หรืือที่่�ผมเปรีียบกัับการเปลี่่�ยน
ฐานะของเศรษฐกิิจไทยจากร้้านชํําในตรอกเป็็นห้้างที่่�อยู่่�ริิมถนนใหญ่่”
ดร.เสนาะ เท้้าความถึึงไอเดีียที่่เ� ป็็นจุุดกำเนิิดของแผนโครงการดัังกล่่าว
ในอดีีต การขนส่่งสิินค้้าทางเรืือในช่่วงก่่อนปีี 1982 ต้้องอาศััยท่่าเรืือ
น้้ำลึึกที่่�มีีเพีียงแห่่งเดีียวคืือท่่าเรืือคลองเตย ซึ่่�งเป็็นท่่าเรืือขนาดเล็็ก
เรืือที่่�เข้้ามาเทีียบท่า่ ได้้ต้อ้ งเป็็นเรืือขนาดเล็็กเท่่านั้้�น มีีจำนวนเรืือที่่�รอเข้้า
เทีียบท่่าจำนวนมาก ทำให้้การเดิินเรืือบริิเวณท่่าเรืือติิดขััด การพััฒนา
พื้้�นที่่�บริิเวณชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออกจึึงถืือเป็็นแผนรุุกเพื่่�อสร้้าง
ฐานเศรษฐกิิจและชุุมชนแห่่งใหม่่ โดยมุ่่�งพััฒนาให้้พื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเล
ตะวัันออกบริิเวณมาบตาพุุด จัังหวััดระยอง และแหลมฉบััง จัังหวััดชลบุุรีี
เป็็นประตููการค้้าใหม่่ของประเทศ
ด้้วยทำเลของพื้้�นที่่�ที่่อ� ยู่่�ไม่่ไกลจากเมืืองหลวง สามารถเชื่่อ� มต่่อกัับภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือซึ่่�งเป็็นแหล่่งแรงงานและวััตถุุดิิบ ขณะเดีียวกัันก็็
อยู่่�ติดกั
ิ บอ่
ั า่ วไทย ช่่องทางเข้้าออกสำคััญในการส่่งสิินค้้าทางทะเล ทำให้้
ภาคตะวัันออกเป็็นพื้้�นที่่�ที่่มี� ศัี กั ยภาพที่่�จะพััฒนาอุุตสาหกรรม โดยมีีพื้้น� ที่่�
เป้้าหมายครอบคลุุม 3 พื้้�นที่่� ได้้แก่่ (1) บริิเวณแหลมฉบััง จัังหวััดชลบุุรีี
มุ่่�งพััฒนาให้้กลายเป็็นแหล่่งอุุตสาหกรรมเพื่่�อการส่่งออก อุุตสาหกรรม
ขนาดย่่อมและขนาดกลาง และพััฒนาบริิเวณแหลมฉบัังให้้เป็็นเมืืองท่่า
ที่่�ทัันสมััย (2) บริิเวณมาบตาพุุด จัังหวััดระยอง มุ่่�งพััฒนาให้้เป็็นแหล่่ง
อุุตสาหกรรมหลััก และพััฒนาให้้เป็็นเมืืองอุุตสาหกรรมใหม่่ (3) พื้้�นที่่�
จัังหวััดฉะเชิิงเทรา มุ่่�งพััฒนาให้้เป็็นพื้้�นที่่�เกษตรเพื่่�ออุุตสาหกรรม35

ท่่าเรืือน้ำำ��ลึึกแหลมฉบััง อีีกหนึ่่�งโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สร้้างขึ้้�นภายใต้้
โครงการ Eastern Seaboard เป็็นจุุดเชื่่�อมต่่อสำำ�คััญในการขนส่่ง
ทางเรืือบริิเวณอ่่าวไทย

ช่่วงเดีียวกัับที่่โ� ครงการ Eastern Seaboard เริ่่�มเป็็นรููปร่่าง สถานการณ์์
เศรษฐกิิจโลกก็็มาถึึงจุุดเปลี่่�ยนอีีกครั้้�ง โดยในฝั่่�งของสหภาพโซเวีียต
มิิคาอิิล กอร์์บาชอฟ ผู้้�นำสหภาพโซเวีียตที่่�เข้้ารัับตำแหน่่งในปีี 1985
ได้้เสนอนโยบาย ‘กลาสนอสต์์’ และ ‘เปเรสตรอยกา’ ซึ่่�งพลิิกโฉมระบบ
เศรษฐกิิจของสหภาพโซเวีียตจากหน้้ามืือเป็็นหลัังมืือ
กลาสนอสต์์ คืือนโยบายทางการเมืืองที่่�เน้้นการเปิิดกว้้าง ไม่่ว่่าจะเป็็น
การเซ็็นเซอร์์สื่่�อน้้อยลง อนุุญาตให้้สื่่�อนำเสนอด้้านลบของสหภาพ
โซเวีียตและด้้านบวกของประเทศในโลกตะวัันตกได้้ อนุุญาตให้้พรรค
การเมืืองที่่�ไม่่เป็็นคอมมิิวนิิสต์์ลงสมััครเลืือกตั้้�งได้้ ร่่วมมืือทางการค้้า
กัับตะวัันตกมากขึ้้�น ถอนกำลัังจากยุุโรปตะวัันออกและอััฟกานิิสถาน

ประชาชนเป็็นเจ้้าของกิิจการ และอนุุญาตให้้ชาวต่่างชาติิมีีส่่วนร่่วมใน
กิิจการร่่วมค้้าได้้
นโยบายเหล่่านี้้�ดููเหมืือนจะสร้้างผลดีี แต่่การให้้เสรีีกัับสื่่�อและการเปิิด
ตลาดเสรีีมีส่ี ว่ นทำให้้สหภาพโซเวีียตสููญเสีียการควบคุุมอำนาจ จนกลาย
เป็็นชนวนที่่�นำไปสู่่�การล่่มสลายของกำแพงเบอร์์ลินิ และสหภาพโซเวีียต

ในฝั่่�งสหรััฐฯ สืืบเนื่่�องจากอััตราเงิินเฟ้้อคงตััวอยู่่�ในระดัับสููง ในช่่วง
ปลายยุุค 1970 ทำให้้ พอล โวล์์คเกอร์์ ประธานธนาคารกลางสหรััฐฯ
หรืือ Fed ในช่่วงเวลานั้้�น ตััดสิินใจใช้้นโยบายการเงิินแบบตึึงตััวในช่่วง
ปีี 1982-1984 ส่่งผลให้้อััตราดอกเบี้้�ยในสหรััฐฯ พุ่่�งสููงขึ้้�นกว่่า 20%
จนทำให้้เงิินดอลลาร์์แข็็งค่่า โดยภาวะดัังกล่่าวทำให้้สหรััฐฯ สููญเสีีย
เปเรสตรอยกา คืือการปฏิิรููปเศรษฐกิิจใหม่่ที่่�มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อแก้้ไข ความได้้เปรีียบในด้้านการส่่งออก เนื่่�องจากค่่าเงิินแข็็ง สวนทางกัับ
ปััญหาเศรษฐกิิจที่่�สะสมมายาวนาน มีีการเปิิดตลาดเสรีี อนุุญาตให้้ ญี่่�ปุ่่�นและเยอรมนีีที่่�เป็็นคู่่�แข่่ง ณ เวลานั้้�น ซึ่่�งเศรษฐกิิจกำลัังอยู่่�ใน
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เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าต่่างๆ ตั้้�งแต่่ Sanyo, Hitachi, Sony, Panasonic และ
Toshiba
ในขณะเดีียวกััน ราคาสิินค้้าเกษตรที่่�ซบเซา รายได้้จากการส่่งออกสิินค้้า
เกษตรที่่�ลดลง ส่่งผลให้้ไทยขาดเงิินตราต่่างประเทศ นำมาสู่่�การที่่�รัฐั บาล
ตััดสิินใจลดค่่าเงิินบาทลง ถืือเป็็นการตััดสิินใจที่่�ประจวบเหมาะกัับ
การที่่�ญี่่�ปุ่่�นเข้้ามาตั้้�งฐานการผลิิตเพื่่�อการส่่งออกพอดิิบพอดีี
อย่่างไรก็็ดีี ยัังมีีเบื้้�องหลัังที่่�หลายคนอาจไม่่เคยทราบ คืือ ‘คอนเน็็กชััน’
ระดัับสููงที่่�ช่ว่ ยให้้การจัับมือื ทางธุุรกิิจระหว่่างญี่่�ปุ่่�นและไทยเป็็นไปอย่่าง
ราบรื่่�น โดยมีี ดร.เสนาะ เป็็นหนึ่่�งในผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำคััญ
“ช่่วงที่่�ผมเรีียนจบกลัับมาจากมหาวิิทยาลััยโคลััมเบีีย ผมไปประชุุมที่่�
ฮาวาย และได้้เจอกัับ ดร.ซาบููโระ โอคิิตะ ที่่�อยู่่� Economic Planning
Agency ของญี่่�ปุ่่�น คนนี้้�เป็็นเหมืือน ดร.ป๋๋วย อึ๊๊ง� ภากรณ์์ ของญี่่�ปุ่่�น เพราะ
เป็็นคนวางแผนให้้ญี่่ปุ่่�� นสามารถ ‘double national income in ten years’
พนัักงานในโรงงานผลิิตรถจัักรยานยนต์์ยี่่�ห้้อ Honda หนึ่่�งในบริิษััทญี่่�ปุ่่�นที่่�ย้้ายฐานการผลิิต
เข้้ามาในประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการประชุุมข้้อตกลง Plaza Accord วัันที่่� 22 กัันยายน 1985 ณ โรงแรมพลาซ่่า มหานครนิิวยอร์์ก

ช่่วงเติิบโตต่่อเนื่่�องจากการฟื้้�นตััวหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง และได้้
ประโยชน์์จากค่่าเงิินอ่่อน
จากสถานการณ์์ข้้างต้้น เมื่่�อสหรััฐฯ รู้้�สึึกว่่าตััวเองเสีียเปรีียบ จึึงรวมตััว
กัับสหราชอาณาจัักรและฝรั่่�งเศส บีีบให้้ญี่่�ปุ่่�นและเยอรมนีีตกลงว่่า
จะเพิ่่�มค่่าเงิินของตััวเองให้้สมดุุลขึ้้�น นำไปสู่่�การลงนามในข้้อตกลงที่่�
เรีียกว่่า ‘Plaza Accord’ ในวัันที่่� 22 กัันยายน 1985 ณ โรงแรมพลาซ่่า
มหานครนิิวยอร์์ก เป้้าหมายคืือแทรกแซงตลาดการเงิินเพื่่�อให้้อััตรา
แลกเปลี่่�ยนมีีความยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�น เป็็นผลให้้ค่่าเงิินดอลลาร์์ปรัับตััว
ลดลงอย่่างรวดเร็็ว ในขณะที่่�เงิินเยนญี่่�ปุ่่�นแข็็งค่่าขึ้้�นจากประมาณ 250
เยนต่่อเหรีียญสหรััฐในปีี 1985 เป็็นประมาณ 125-130 เยนต่่อเหรีียญ
สหรััฐในปีี 1987 หรืือประมาณเกืือบสองเท่่าภายในเวลาเพีียงสองปีี

ผลจากข้้อตกลงดัังกล่่าวทำให้้ต้น้ ทุุนการผลิิตสินิ ค้้าในญี่่�ปุ่่�นแพงขึ้้น� ตาม
ไปด้้วย นำไปสู่่�การเคลื่่�อนย้้ายฐานการผลิิต รวมถึึงการค้้าการลงทุุนไป
สู่่�ประเทศต่่างๆ ในเอเชีีย โดยไทยเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�ได้้รัับประโยชน์์
จากการที่่�ญี่่ปุ่่�� นย้้ายฐานการผลิิตมายัังประเทศไทย โดยส่่วนใหญ่่ตั้้ง� อยู่่�
ในพื้้�นที่่�ของโครงการ Eastern Seaboard นั่่�นเอง
สาเหตุุที่่ญี่่
� ปุ่่�� นเลืือกไทยเป็็นฐานการผลิิตเพราะมีีแรงงานราคาถููก และ
เมื่่�อความต้้องการแรงงานส่่วนนี้้�สููงขึ้้�น ทำให้้มีีการอพยพแรงงานจาก
ภาคการเกษตรมาสู่่�ภาคอุุตสาหกรรมมากขึ้้�น โดยกลุ่่�มทุุนที่่�เข้้ามานั้้�น
แบ่่งเป็็น 2 อุุตสาหกรรมหลััก หนึ่่ง� คืืออุุตสาหกรรมยานยนต์์ เข้้ามาตั้้�ง
ฐานการผลิิตแทบทุุกยี่่�ห้้อ ตั้้�งแต่่ Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi,
Suzuki และ Daihatsu อีีกกลุ่่�มคืืออุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การผลิิต
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หลัังสงคราม บัังเอิิญระหว่่างงานประชุุมได้้คุุยกััน แล้้วเขาเอ็็นดููผม
ผมจึึงนัับถืือเขาเป็็น My big brother มาตั้้�งแต่่ตอนนั้้�น”
“อีีกหลายสิิบปีีต่่อมา เมื่่�อเกิิด Plaza Accord ญี่่�ปุ่่�นถููกบีีบให้้ขึ้้�นค่่าเงิิน
และต้้องย้้ายฐานเศรษฐกิิจออกนอกประเทศ ผมซึ่่ง� ติิดต่อ่ กัับ ดร.โอคิิตะ
อยู่่�เป็็นประจำจึึงรู้้�ข่่าวมาตลอด และคิิดว่่า Eastern Seaboard ควร
มารัับโอกาสตรงนี้้�ให้้ได้้ ทั้้�งที่่�ตอนนั้้�นใครก็็คััดค้้าน เพราะฐานะการเงิิน
ประเทศกำลัังล้้มละลาย แต่่ผมรู้้�ว่่านี่่�จะเป็็นโอกาสครั้้�งใหญ่่ ถ้้าทำได้้
มัันจะพลิิกประเทศ เราจึึงตั้้�งใจว่่าต้้องดึึงนัักวางแผนญี่่�ปุ่่�นเข้้ามานั่่�งใน
สภาพััฒน์์เลย เพื่่�อให้้เขาเห็็นว่่าเราจะทำอะไรกัันอย่่างไร ถึึงขนาดที่่�เขา
รายงานกลัับไปประเทศว่่า ‘คนไทยทำงานกัันหนัักเหมืือนอยู่่�ในสงคราม’”
“ดร.โอคิิตะ แนะอีีกว่่าญี่่�ปุ่่�นจะทำอะไรต้้องมีีเอกสาร เราก็็ออกสมุุด
ปกขาวมา โดยมีี จัักรมณฑ์์ ผาสุุกวนิิช เป็็นแม่่งาน มีีข้้อมููลทุุกอย่่าง
พอรัับลููกกัันอย่่างนี้้� เวลาเขาประเมิินความเหมาะสมของประเทศที่่�จะ
เป็็นฐานการผลิิตใหม่่ ประเทศไทยจึึงได้้คะแนนที่่�ดีีมากกว่่าเดิิม ตอน
ขอกู้้�เงิินมาทำท่่าเรืือ ทำนิิคมอุุตสาหกรรม ทำอ่่างเก็็บน้้ำ ธนาคารโลก
ไม่่ให้้กู้้� เพราะฐานะการเงิินของประเทศไทยยัังย่่ำแย่่ แต่่ปรากฏว่่า
ดร.โอคิิตะ ได้้ขึ้้�นเป็็นประธาน Overseas Economic Cooperation
Fund (OECF) อีีก ท่่านเลยอนุุมัติั ใิ ห้้อย่่างรวดเร็็ว โอ้้โห อะไรมัันจะพอดีี
อย่่างนี้้�”36
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการทำงานให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและเป็็นระบบ สภาพััฒน์์ได้้
แต่่งตั้้�งคณะกรรมการพััฒนาพื้้�นที่่�บริเิ วณชายฝั่ง่� ทะเลตะวัันออก (กพอ.)
พร้้อมตั้้�งศููนย์์วิิเคราะห์์และประสานแผนปฏิิบััติิการเพื่่�อสนัับสนุุนการ
ดำเนิินกิิจกรรมตามแผนพััฒนาพื้้�นที่่�บริิเวณชายฝั่่�งทะเลตะวัันออก
โดยเฉพาะ โดยมีี ดร.สาวิิตต์์ โพธิิวิิหค เป็็นหััวเรืือใหญ่่ หน้้าที่่�หลัักคืือ
การประสานแผนปฏิิบัติั กิ าร ตลอดจนกำกัับดูแู ลการพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่ง่�
ทะเลตะวัันออกให้้สอดคล้้องและบรรลุุเป้้าหมายตามแผนที่่�กำหนดไว้้
ม.ร.ว.จััตุุมงคล โสณกุุล อดีีตผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย ผู้้�เป็็น
หนึ่่ง� ในคณะกรรมการพััฒนาพื้้�นที่่�บริเิ วณชายฝั่่ง� ทะเลตะวัันออก เล่่าถึึง
เหตุุการณ์์ในช่่วงที่่� Eastern Seaboard กำลัังตั้้�งไข่่ว่่า ส่่วนหนึ่่�งต้้อง
ให้้เครดิิตทีีมข้้าราชการที่่�ทำงานกัันแบบหามรุ่่�งหามค่่ำเพื่่�อผลัักดััน
โครงการนี้้�ให้้สำเร็็จ โดยหััวใจคืือความเป็็นเอกภาพและความเด็็ดขาด
ในการบริิหารงาน ภายใต้้การนำของ ดร.เสนาะ และ ดร.สาวิิตต์์
“ประเทศไทยสามารถผลิิตรถได้้ 2 ล้้านคััน ทั้้�งๆ ที่่�ไม่่เคยผลิิตได้้เลย

1981 - 1990

ปิิโตรเคมีีของประเทศไทยก็็กลายเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�ใหญ่่ระดัับโลก ซึ่่�ง
ไม่่เคยฝัันเลยว่่าจะเป็็นอย่่างนั้้�น การจะผลัักดัันเรื่่�องพวกนี้้�ให้้สำเร็็จนั้้�น
ไม่่ง่า่ ย หนีีไม่่พ้น้ การประสานงานทั้้�งฝ่่ายการเมืือง ข้้าราชการ รััฐวิิสาหกิิจ
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งดึึงภาคเอกชนทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศเข้้ามาลงทุุนในโครงการ จนทำให้้ Eastern Seaboard
ประสบความสำเร็็จในระดัับโลก และเป็็นจุุดเปลี่่�ยนของประเทศไทย”37
ผลจากโครงการดัังกล่่าวทำให้้ประเทศไทยมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ครบครััน
ทัันสมััย ทั้้�งท่่าเรืือน้้ำลึึกสำหรัับอุตส
ุ าหกรรมหนัักขนาดใหญ่่ของประเทศ
และท่่าเรืือแหลมฉบัังซึ่่ง� เป็็นท่่าเรืือพาณิิชย์ข์ นส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ
ที่่�มีีความทัันสมััยระดัับโลก นิิคมอุุตสาหกรรมสมััยใหม่่ อ่่างเก็็บน้้ำ
ท่่อส่่งน้้ำ โครงข่่ายถนน รถไฟ ระบบโทรคมนาคม ไฟฟ้้า และประปา
ที่่�เอื้้�ออํํานวยต่่อการลงทุุนในภาคอุุตสาหกรรมและการเจริิญเติิบโต
ของเศรษฐกิิจ
นอกจากทุุนญี่่�ปุ่่�นที่่�หลั่่�งไหลเข้้ามาในช่่วงทศวรรษนี้้� ทุุนอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งที่่�
หลั่่�งไหลเข้้ามาเช่่นกัันคืือกลุ่่�มอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี ซึ่่�งสอดรัับกัับการ
ผลิิตน้้ำมัันและก๊๊าซธรรมชาติิจากอ่่าวไทย บริิษััทที่่�เข้้ามามีีทั้้�งฝั่่�งยุุโรป
คืือ Shell และฝั่่�งสหรััฐฯ คืือ Caltex และ Exxon
มองในระยะสั้้�น ความสำเร็็จของแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 5 ทำให้้เศรษฐกิิจ
ในครึ่่ง� หลัังของทศวรรษ 1980 เติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด โดยช่่วงปีี 19871989 เศรษฐกิิจขยายตััวถึึงร้้อยละ 9.5, 13.2 และ 12.2 ตามลำดัับ
ผลพวงจากข้้อตกลง Plaza Accord ส่่งให้้โครงการ Eastern Seaboard
ของไทยในระยะแรกประสบความสำเร็็จอย่่างมาก สิ่่�งที่่�สะท้้อนได้้เป็็น
อย่่างดีีคืือ GDP ที่่�โตขึ้้�นแบบติิดจรวด โดยปีี 1985 ประเทศไทยมีี GDP
1 ล้้านล้้านบาท และเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 2 ล้้านล้้านบาทในปีี 1990 กระโดด
ขึ้้น� เป็็น 4.2 ล้้านล้้านบาทในปีี 1995 นั่่�นคืือมููลค่่า GDP ของประเทศไทย
โตขึ้้�นกว่่า 4 เท่่าในช่่วงเวลาเพีียง 10 ปีี

แท่่นขุุดเจาะก๊๊าซธรรมชาติิ ‘โครงการอาทิิตย์์’ ตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณอ่่าวไทย ห่่างจากจัังหวััดสงขลา
ราว 230 กิิโลเมตร เป็็นหนึ่่�งในแท่่นขุุดเจาะที่่�เกิิดขึ้้�นภายหลัังการค้้นพบก๊๊าซธรรมชาติิในอ่่าวไทย
ช่่วงต้้นทศวรรษ 1980
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ฝ่่ามรสุุมเศรษฐกิิจ
ย้้อนไปช่่วงต้้นทศวรรษ ก่่อนที่่�ไทยจะมีีการวางแผนเรื่่�องโครงสร้้าง
พื้้�นฐานขนาดใหญ่่ ซึ่่�งสอดรัับกัับการย้้ายฐานการผลิิตของญี่่�ปุ่่�นนั้้�น
ปััญหาเศรษฐกิิจที่่�รุุนแรงต่่อเนื่่�องมาจากปลายทศวรรษ 1970 คืือโจทย์์
ใหญ่่ลำดัับแรกๆ ที่่�รััฐบาลพยายามเร่่งแก้้ไขปััญหา เริ่่�มจากการรัับมืือ
วิิกฤตเงิินคงคลัังครั้้�งใหญ่่ที่่�สุุดที่่�ตั้้�งเค้้าขึ้้�นในปีี 1980

ยอดเงิินคงคลัังของรััฐบาล
ระหว่่างปีี 1978-1980
12,765
ล้้านบาท

วิิกฤตการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้�งนี้้� โดยพื้้�นฐานแล้้วเป็็นผลจากการบริิหารงาน
ด้้านการคลัังแบบ ‘เจ้้าบุุญทุ่่�ม’ ของรััฐบาล ปััจจััยสำคััญคืือการนํํา
เงิินคงคลัังมาใช้้จ่่ายในโครงการสร้้างงานในชนบทในฤดููแล้้งปีี 1980
จำนวน 3,500 ล้้านบาท ประกอบกัับการปรัับขึ้้�นเงิินเดืือนข้้าราชการ
วงเงิิน 5,556 ล้้านบาท ที่่�ต่่อเนื่่�องมาจากรััฐบาลก่่อนหน้้า

13,009
ล้้านบาท

ณ สิ้้�นเดืือนกัันยายน 1980 เงิินคงคลัังมีียอดเหลืืออยู่่�เพีียง 6,394 ล้้าน
บาท หากเทีียบกับั 12,765 และ 13,009 ล้้านบาท เมื่่�อสิ้้�นเดืือนกัันยายน
1978 และ 1979 แล้้ว อาจกล่่าวได้้ว่่าเงิินคงคลัังเมื่่�อสิ้้�นปีีงบประมาณ
1980 มีียอดคงเหลืือประมาณครึ่่�งหนึ่่�งของเกณฑ์์ปกติิเท่่านั้้�น วิิกฤต
ดัังกล่่าวทำให้้รััฐบาลเปลี่่�ยนแนวนโยบายด้้านการคลัังแบบเจ้้าบุุญทุ่่�ม
มาเป็็นแบบรััดเข็็มขััดในปีีงบประมาณ 1982 และ 1983

6,394
ล้้านบาท

บรรยากาศในตลาดหลัักทรััพย์์ ปีี 1989

1978

1979

1980

รัังสรรค์์ ธนะพรพัันธุ์์� นัักประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ ชี้้�ว่่านี่่�คืือวิิกฤตเงิิน
คงคลัังครั้้�งใหญ่่ที่่�สุุด นัับตั้้�งแต่่มีีการก่่อตั้้�งกรุุงรััตนโกสิินทร์์มา โดย
ก่่อนหน้้านี้้�มีีวิิกฤตแบบเดีียวกัันเกิิดขึ้้�นในสมััยรััชกาลที่่� 5 แต่่ก็็เทีียบ
ไม่่ได้้กัับวิิกฤตครั้้�งนี้้� ที่่�นอกจากรััฐบาลจะใช้้เงิินคงคลัังจนเกลี้้�ยงแล้้ว
ยัังมีีเงิินอีีกส่่วนหนึ่่�งที่่�กู้้�ยืืมมา และไม่่สามารถใช้้คืืนได้้ตามเงื่่�อนไข38
ภาระหนี้้�สิินและรายได้้จากการเก็็บภาษีีที่่�ต่่ำกว่่าเป้้าหมายเนื่่�องจาก
เศรษฐกิิจตกต่่ำ ทำให้้รัฐั บาลตััดสินิ ใจเจรจาขอกู้้�เงิินจากกองทุุนการเงิิน
ระหว่่างประเทศ (IMF) ถึึง 3 ครั้้�ง รวมทั้้�งขอกู้้�เงิินจากธนาคารโลก โดย
มีีเงื่่�อนไขที่่�สอดคล้้องกัับแนวทางการแก้้ไขปััญหาเศรษฐกิิจของไทย
คืือการควบคุุมอุุปสงค์์ภายในประเทศให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม ปรัับ
โครงสร้้างทางเศรษฐกิิจโดยลดการบิิดเบืือนกลไกราคาและการกีีดกััน
ทางการค้้า ลดการขาดดุุลบััญชีีเดิินสะพััด เพื่่�อช่่วยเสริิมฐานะเงิินตรา
ต่่างประเทศให้้มั่่�นคง

อััตราค่่าเงิินบาทต่่อสกุุลเงิินดอลลาร์์สหรััฐ ช่่วงปีี 1981-1990

2 พ.ย. 1984
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27

บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ

12 พ.ค. 1981

21

บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ

15 ก.ค. 1981

23

บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ

หลัังจากกู้้�เงิินมาแล้้ว รััฐบาลได้้ดำเนิินมาตรการสำคััญใน 2 ส่่วน ได้้แก่่
มาตรการการเงิินการคลัังเพื่่�อส่่งเสริิมการส่่งออกและชะลอการนํําเข้้า
และมาตรการฟื้้�นฟููภาวะเศรษฐกิิจ โดยหนึ่่�งในมาตรการสำคััญคืือ
มาตรการจํํากััดการขยายตััวของสิินเชื่่�อ

อััตราดอกเบี้้�ยมาตรฐานในปีี 1983
1983

จาก

11.5%
เป็็น

13%
อ้้างอิิง: CEIC

จากการปล่่อยสิินเชื่่อ� ของธนาคารพาณิิชย์ที่่์ สู� งู ขึ้น้� มากในปีี 1983 ทำให้้
ปริิมาณการนํําเข้้าสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้เกิิดการขาดดุุลการค้้าอย่่างรุุนแรง
ธปท. จึึงดำเนิิ นมาตรการจํํ า กัั ด การขยายตัั ว ของสิิน เชื่่�อ ที่่�ธ นาคาร
พาณิิชย์์ให้้แก่่ภาคเอกชน โดยกํําหนดให้้เพิ่่�มขึ้้�นได้้ไม่่เกิินร้้อยละ 18
ของยอดสิินเชื่่�อในปีีก่่อนหน้้า พร้้อมทั้้�งควบคุุมการให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อการ
นํําเข้้าขยายตััวไม่่เกิินร้้อยละ 5 ต่่อปีีเท่่านั้้�น ควบคู่่�ไปกัับการควบคุุม
ยอดคงค้้างของสิินเชื่่�ออย่่างเข้้มงวด และการขยายตััวของสิินเชื่่�อที่่�
ไม่่เป็็นประโยชน์์ต่่อการเพิ่่�มผลผลิิต
นอกจากนี้้� ธปท. ยัังเพิ่่�มอััตราดอกเบี้้�ยมาตรฐานจาก 11.5% ช่่วง
ต้้นปีี 1983 เป็็น 13% ต่่อปีี ณ ปลายปีี 1983 เพื่่�อจํํากััดการขยายตััว
ของสิินเชื่่�อ ขึ้้�นภาษีีดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมจากต่่างประเทศ และปรัับอััตรา
ดอกเบี้้�ยมาตรฐานให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย
ในต่่างประเทศ เพื่่�อกระตุ้้�นให้้อัตั ราดอกเบี้้�ยในตลาดการเงิินในประเทศ
ปรัับตััว รวมถึึงการออกพระราชกำหนดในการปรัับโครงสร้้างเงิินกู้้�
ต่่างประเทศ เพื่่�อแปลงสภาพหนี้้�ต่่างประเทศของภาครััฐที่่�ถึึงกำหนด
ต้้องชํําระคืืนพร้้อมกัันเป็็นจำนวนมากในช่่วงปีี 1985-1986 โดยการ
ยืืมเงิินกู้้�จากแหล่่งใหม่่ที่่เ� งื่่อ� นไขดีีกว่่า (Refinancing) การทํํา Currency
Swap และ Interest Rate Swap ตลอดจนมีีการควบคุุมการเปิิด Letter
of Credit (L/C) เพื่่�อการนํําเข้้าสิินค้้า รวมทั้้�งเร่่งรััดการส่่งออกสิินค้้า
เกษตร โดยให้้ระบบการค้้าเป็็นไปอย่่างเสรีี ปราศจากการแทรกแซง

มาตรการแก้้ไขปััญหาเศรษฐกิิจที่่�สำคััญอีีกด้้านหนึ่่�งคืือการปรัับลด
ค่่าเงิินบาทและเปลี่่�ยนแปลงระบบอััตราแลกเปลี่่�ยน โดยรััฐบาลในยุุค
พลเอก เปรม ได้้ดำเนิินการปรัับอัตั ราแลกเปลี่่�ยนรวม 3 ครั้้ง� ครั้้ง� แรกคืือ
12 พฤษภาคม 1981 จาก 20.775 บาทเป็็น 21 บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ
ครั้้�งที่่�สอง 15 กรกฎาคม 1981 จาก 21 บาท เป็็น 23 บาทต่่อเหรีียญ
สหรััฐ และครั้้�งที่่�สาม 2 พฤศจิิกายน 1984 จาก 23 บาท เป็็น 27 บาท
ต่่อเหรีียญสหรััฐ พร้้อมทั้้�งเปลี่่�ยนระบบอััตราแลกเปลี่่�ยน โดยผููกค่่า
เงิินบาทไว้้กับสกุ
ั ลุ เงิินของประเทศคู่่�ค้้าสำคััญ (Basket of Currencies)
เพื่่�อให้้เงิินบาทมีีเสถีียรภาพมากขึ้้�น โดยไม่่ขึ้้�นกัับค่่าเงิินดอลลาร์์สหรััฐ
แต่่เพีียงสกุุลเดีียว39
การประกาศลดค่่าเงิินบาทในวัันที่่� 2 พฤศจิิกายน 1984 นัับเป็็นอีีกหนึ่่�ง
เหตุุการณ์์สำคััญของประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจไทย เนื่่�องจากเป็็นการ
ตััดสิินใจที่่�หลายฝ่่ายมองว่่าสุ่่�มเสี่่�ยง เต็็มไปด้้วยการชิิงไหวชิิงพริิบของ
ผู้้�ที่่มี� ส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้อง ทั้้�งในระดัับรัฐั บาล สถาบัันการเงิิน จนถึึงผู้้�นำกองทััพ
เย็็นวัันที่่� 2 พฤศจิิกายน 1984 ซึ่่�งตรงกัับวัันศุุกร์์และวัันลอยกระทง
หลัังจากธนาคารทุุกแห่่งปิิดทำการ รััฐบาลใช้้จัังหวะนี้้�ในการประกาศ
ลดค่่าเงิินบาทครั้้�งสำคััญ ผลที่่�เกิิดขึ้้�นโดยทัันทีีคืือประชาชนต่่างแสดง
ความตื่่�นตระหนก พร้้อมออกมาวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์และตำหนิิรัฐั บาลอย่่าง
หนัักหน่่วง หนึ่่�งในนั้้�นคืือ พลเอก อาทิิตย์์ กำลัังเอก ซึ่่�งเป็็นผู้้�บััญชาการ
ทหารบกในขณะนั้้�น ได้้ออกมาแสดงความคิิดเห็็นคััดค้้านรััฐบาลอย่่าง
ดุุเดืือดผ่่านสถานีีโทรทััศน์์ช่่อง 5 และช่่อง 7 ในคืืนวัันนั้้�น จนหลายฝ่่าย
พากัันคาดการณ์์ว่่าอาจเกิิดรััฐประหารในไม่่ช้้า เป็็นผลให้้พลเอก เปรม
ต้้องเรีียกประชุุมนายทหารชั้้น� ผู้ใ้� หญ่่ ขอให้้เปิิดโอกาสแก่่ฝ่า่ ยเศรษฐกิิจ
ในการลองใช้้มาตรการดัังกล่่าว โดยย้ำ้ ว่่าหากใน 6 เดืือนไม่่มีอี ะไรดีีขึ้น้�
พลเอก เปรม จะลาออกเพื่่�อแสดงความรัับผิิดชอบ
ดร.วีีรพงษ์์ รามางกููร ที่่�ปรึึกษานายกรััฐมนตรีีด้้านเศรษฐกิิจ ขุุนพลคู่่�ใจ
ของพลเอก เปรม เล่่าถึึงเบื้้�องลึึกเบื้้�องหลัังของการตััดสิินใจในครั้้�งนั้้�น
โดยละเอีียดว่่า

“ช่่วงที่่�ต้้องตััดสิินใจลดค่่าเงิินบาทในปีี 1984 ขณะนั้้�นพลเอก เปรม
ยัังป่่วย นอนรัักษาตััวอยู่่�ที่่บ้� า้ น คนที่่�รักั ษาการนายกรััฐมนตรีีคือื พลเอก
ประจวบ สุุนทรางกููร ผมก็็เข้้าไปพบพลเอก เปรม บอกว่่าอาจต้้องลด
ค่่าเงิินบาท ท่่านได้้ยิินแค่่นั้้�นก็็ไล่่ผมออกจากบ้้านเลย บอกว่่ามาพููด
เรื่่�องแบบนี้้�ทำไม สมััยนั้้�นการลดค่่าเงิินเป็็นเรื่่�องใหญ่่มาก ไม่่เหมืือน
สมััยนี้้ที่่� เ� งิินบาทขึ้้น� ลง 4-5 บาทก็็เฉยๆ สมััยนั้้น� ลด 4-5 บาทคืือเรื่่อ� งใหญ่่
ผมก็็ใช้้ลููกตื๊๊�อ ไม่่ยอมลุุกจากเก้้าอี้้� พยายามอธิิบายให้้ท่่านเข้้าใจ”
“คืืนนั้้�น คุุณศุุลีี มหาสัันทนะ ซึ่่ง� เป็็นรััฐมนตรีีประจำสำนัักนายกรััฐมนตรีี
ขณะนั้้�นก็็โทรมาหาผม ทำตีีขลุมุ ว่่าได้้ข่า่ วว่่าคุุณเข้้าไปพบพลเอก เปรม
เมื่่�อตอนบ่่ายมีีเรื่่อ� งอะไร ผมก็็เรีียนท่่านว่่า พลเอก เปรม บอกว่่าทำไม่่ได้้
เรื่่�องลดค่่าเงิินบาท ท่่านฟัังแล้้วก็็บอกว่่าพรุ่่�งนี้้� 10 โมงเช้้าจะนััดหมาย
ผมกัับรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง คุุณสมหมาย ฮุุนตระกููล เข้้าไป
พบที่่�ตึึกไทยคู่่�ฟ้้าเพื่่�อชี้้�แจง “
“วัันรุ่่�งขึ้้�นเป็็นวัันจัันทร์์ ผมก็็เข้้าไปพบคุุณศุุลีี ซึ่่�งซัักผมในเชิิงเทคนิิคว่่า
ต้้องทำอย่่างไร เพราะสมััยนั้้�นประเทศไทยยัังไม่่ได้้ใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน
แบบเสรีี พออธิิบายจบท่่านบอกว่่าเข้้าใจแล้้ว เดี๋๋�ยวแจ้้งพลเอก เปรม
ให้้เอง จากนั้้�นก็็ถามผมต่่อว่่าคิิดว่่าจะทำเมื่่�อไร ผมก็็บอกว่่าวัันศุุกร์์
สััก 4 โมงครึ่่�ง เพราะตอนนั้้�นธนาคารปิิดแล้้ว ไม่่มีีใครทำอะไรได้้ แต่่ถ้้า
ไปประกาศเอาตอนเที่่�ยง โกลาหลแน่่ ก็็เป็็นอัันว่่าตกลง”
“จากนั้้�นผมกัับคุณ
ุ สมหมายก็็ไปหาคุุณประจวบ (สุุนทรางกููร) รัักษาการ
นายกฯ เพื่่�อแจ้้งเรื่่�องให้้ทราบ ผมได้้ยิินแบบนั้้�นก็็ดีีใจ รีีบชี้้�แจง ท่่าน
ถามดัักว่่าเราเป็็นรััฐมนตรีีคลัังเหรอ ต้้องเป็็นหน้้าที่่�ของรััฐมนตรีีคลััง
เป็็นคนชี้้�แจงไม่่ใช่่เหรอ ผมก็็ตอบท่่านไปว่่าผมไม่่ได้้เป็็นรััฐมนตรีีคลััง
แต่่ผมใจร้้อน (หััวเราะ) จากนั้้�นคุุณสมหมายก็็ชี้้�แจง พอชี้้�แจงได้้สัักพััก
คุุณประจวบก็็บอกว่่า เอามานี่่� เดี๋๋�ยวผมเซ็็นให้้ แล้้วก็็หััวเราะ ป๋๋าจึึง
บอกว่่าให้้ฟังั เขาชี้้แ� จงสัักหน่่อยพอเป็็นพิิธีี เข้้าใจหรืือไม่่เข้้าใจไม่่เป็็นไร
ให้้เซ็็นอนุุมััติิไปก็็แล้้วกััน เป็็นอัันว่่าได้้รัับอนุุมััติิตั้้�งแต่่วัันจัันทร์์ให้้ลด
ค่่าเงิินบาทได้้”
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“เมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิ ผมก็็ไปเตรีียมการเรื่่�องต่่างๆ กัับผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่ง
ประเทศไทย เรื่่�องสำคััญที่่�สุุดคืือข่่าวต้้องไม่่รั่่�ว ถ้้าข่่าวรั่่�วก็็จบกััน เพราะ
จะมีีคนแห่่กัันไปซื้้�อดอลลาร์์เพื่่�อเก็็งกำไร ถ้้าเกิิดข่่าวรั่่�วแค่่นิิดเดีียว
แผนการเราคงล้้มเหลว ในที่่�สุุดเมื่่�อถึึงวัันศุุกร์์ บ่่าย 4 โมงครึ่่�ง ข่่าวยััง
ไม่่รั่่�ว พวกเราก็็ดีีใจกัันใหญ่่ พอถึึง 5 โมง มีีการประกาศลดค่่าเงิินบาท
ปรากฏว่่าเหมืือนระเบิิดปรมาณููลง แตกตื่่�นยกใหญ่่”

ขณะเดีียวกััน สิินค้้าไทยกลัับไม่่ได้้รับั ความนิิยม คนไม่่เชื่่อ� ถืือในคุุณภาพ
เป็็นเหตุุให้้มีีแคมเปญส่่งเสริิมสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ไทยเกิิดขึ้้�นมาใน
เวลานั้้�น และได้้รับั การผลัักดัันจากรััฐบาลเต็็มที่่� หนึ่่ง� ในสััญลัักษณ์์สำคััญ
ที่่�คนยุุคนั้้�นจดจำได้้ดีีคืือเพลง ‘เมด อิิน ไทยแลนด์์’ ของวงคาราบาว
(1984) ที่่�มีีเนื้้�อหาสอดรัับกัับแคมเปญนี้้�อย่่างชััดเจน
นอกจากนี้้� รััฐบาลยัังมีีความพยายามที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนยุุทธศาสตร์์
การพััฒนาอุุตสาหกรรมจากการผลิิตเพื่่�อทดแทนการนํําเข้้า (Import
Substitution Industrialization) ไปสู่่�การผลิิตเพื่่�อการส่่งออก (ExportOriented Industrialization) ทว่่าได้้รัับการต่่อต้้านและขััดขวางจาก
กลุ่่�มทุุนที่่�ได้้ประโยชน์์จากนโยบายการปกป้้องอุุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ

“สุุดท้้ายเรื่่�องไปเข้้าหูู พลเอก อาทิิตย์์ ผู้้�บััญชาการทหารบกขณะนั้้�น
ปรากฏว่่าท่่านโกรธมาก คืืนนั้้�นท่่านถึึงกัับออกทีีวีแี ละประกาศให้้รัฐั บาล
ถอนคำสั่่�งลดค่่าเงิินบาทให้้กลัับมาอยู่่�ที่่�เดิิม จนทุุกคนคิิดว่่าจะมีีปฏิิวััติิ
แล้้ว ส่่วนผมเองถููกเรีียกให้้เข้้าไปประจำการอยู่่�ที่่�บ้้านสี่่�เสาเทเวศร์์
เพื่่�อโต้้ตอบกัับผู้้�บััญชาการทหารบก รอบบ้้านต้้องกางตาข่่ายกัันไว้้
เพราะกลััวระเบิิดอาร์์พีีจีีหล่่น เราอยู่่�ในบ้้านก็็ใจไม่่ค่่อยดีี สมััยนั้้�น
ประเทศไทยยัังป่่าเถื่่�อนอยู่่� ไม่่เจริิญแบบนี้้� คุุณเองก็็คงนึึกไม่่ออกว่่า
ผู้้�บััญชาการทหารบกนี่่�ใหญ่่โตแค่่ไหน”

แต่่ท้้ายที่่�สุุด แรงต่่อต้้านนี้้�ไม่่อาจทานแรงกดดัันจากระบบทุุนนิิยมโลก
การทยอยลดการปกป้้องคุ้้�มครองอุุตสาหกรรมภายในประเทศจึึงปรากฏ
ให้้เห็็นตั้้�งแต่่กลางทศวรรษ 1980 และมากขึ้้�นในช่่วงปลายทศวรรษ

“ในที่่�สุุดพอไม่่มีีปฏิิวััติิเกิิดขึ้้�น พลเอก เปรม ท่่านเรีียกผมเข้้าไปช่่วย
ร่่างหนัังสืือตอบผู้้�บััญชาการทหารบกว่่าขอให้้คอยดููผลก่่อนว่่าจะเป็็น
อย่่างนั้้�นหรืือไม่่ ขอเวลา 6 เดืือน ถ้้าเกิิดไม่่ได้้ผล หรืือผลเป็็นอย่่างที่่�
ท่่านว่่ามัันจะพัังอย่่างโน้้นอย่่างนี้้� พลเอก เปรม จะลาออกเอง”
หลัังจากฝ่่ากระแสต่่อต้้านมาได้้ หลายฝ่่ายให้้ความเห็็นตรงกัันว่่าการ
ลดค่่าเงิินบาทปีี 1984 นัับเป็็นการปรัับเปลี่่�ยนนโยบายอััตราแลกเปลี่่�ยน
ครั้้�งสำคััญ เพราะไม่่เพีียงแต่่ช่่วยให้้ประเทศไทยสามารถฟื้้�นตััวจาก
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิิจเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นพื้้�นฐานสำคััญของการ
เติิบโตของระบบเศรษฐกิิจไทยในเวลาต่่อมาอีีกด้้วย
ที่่�น่่าสนใจคืือก่่อนที่่�ข้้อเสนอนี้้�จะได้้รัับการอนุุมััติิ ธปท. กลัับมีีท่่าทีี
ที่่�ไม่่ยอมปรัับค่่าเงิิน โดย รัังสรรค์์ ธนะพรพัันธุ์์� วิิเคราะห์์ว่่าสาเหตุุหนึ่่�ง
เป็็นเพราะผู้้�ว่่าการขณะนั้้�นคืือ นุุกููล ประจวบเหมาะ ไม่่ต้้องการได้้ชื่่�อ
ว่่าเป็็นผู้้�ลดค่่าเงิินบาทถึึงสองครั้้�งสองครา เพราะก่่อนหน้้านั้้�นมีีการลด
ค่่าเงิินบาทไปแล้้วในปีี 1981 และเมื่่�อนำมาประกอบกัับเงื่่�อนไขของ
พระราชบััญญััติิเงิินตรา พ.ศ. 2501 ที่่�มีีบทบััญญััติิว่่ารััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการคลัังจะปรัับอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้ต่่อเมื่่�อได้้รัับคํําแนะนํํา
จาก ธปท. เท่่านั้้�น ความขััดแย้้งระหว่่างสองหน่่วยงานจึึงปะทุุขึ้้�น
สุุดท้า้ ยความขััดแย้้งนี้้�จบลงด้้วยการที่่�รัฐั มนตรีีว่า่ การกระทรวงการคลััง

“เมดอิินไทยแลนด์์ แดนดิินไทยเรา
เก็็บกัันจนเก่่า เรามีีแต่่ของดีีดีี
มาตั้้�งแต่่ก่่อนสุุโขทััย มาลพบุุรีี
อยุุธยา ธนบุุรีี ยุุคสมััยนี้้�เป็็น กทม....
เมดอิินไทยแลนด์์ แดนไทยทํําเอง
จะร้้องรํําทํําเพลง ก็็ลํ้้�าลึึกลีีลา
ฝรั่่�งแอบชอบใจ แต่่คนไทยไม่่เห็็นค่่า
กลััวน้้อยหน้้าว่่าคุุณค่่านิิยม
ไม่่ทัันสมััย”

วัันที่่� 1 มีีนาคม 1985 มีีการชุุมนุุมประท้้วงของกลุ่่�มนัักศึึกษา เพื่่�อรณรงค์์ต่่อต้้านสิินค้้าจากประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น บริิเวณหน้้าห้้างสยามเซ็็นเตอร์์และห้้างโซโก้้ ห้้างจากญี่่�ปุ่่�นที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในกรุุงเทพฯ ณ เวลานั้้�น

ปลดผู้้�ว่่าการ ธปท. เมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 1984 และแต่่งตั้้�ง กำจร
สถิิรกุุล ขึ้้�นมาแทน ขณะที่่�พลเอก อาทิิตย์์ ก็็ถููกพลเอก เปรม ปลด
ออกจากตำแหน่่งผู้้�บััญชาการทหารสููงสุุดจากเหตุุการณ์์นี้้�เช่่นเดีียวกััน
นอกเหนืือจากมาตรการด้้านการเงิินการคลััง รััฐบาลพลเอก เปรม ยัังใช้้
มาตรการอื่่�นๆ ในการฟื้้น� ฟููภาวะเศรษฐกิิจ เช่่น การรณรงค์์ให้้ประชาชน
ช่่วยกัันประหยััด และหัันมาใช้้สิินค้้าไทย ลดการฟุ่่�มเฟืือย ควบคู่่�ไปกัับ
การชะลอการนำเข้้าและส่่งเสริิมการส่่งออก
ช่่วงกลางทศวรรษ 1980 สืืบเนื่่�องจากการที่่�ญี่่�ปุ่่�นย้้ายฐานการผลิิต
เข้้ามายัังประเทศไทย ส่่งผลให้้สิินค้้าและบริิการของญี่่�ปุ่่�นแทรกซึึม
อยู่่�ในความรัับรู้้�ของคนไทยอย่่างแพร่่หลายและได้้รัับความนิิยมสููง
โดยเฉพาะสิินค้้าในหมวดอิิเล็็กทรอนิิกส์์และยานพาหนะ ผลที่่�ตามมา
คืือประเทศไทยเสีียดุุลการค้้าให้้กัับญี่่�ปุ่่�นอย่่างมาก

อััลบั้้�ม เมด อิิน ไทยแลนด์์ ของวงคาราบาว วางจำำ�หน่่ายเมื่่�อเดืือนธัันวาคม 1984 /
ภาพจาก Warner Music Thailand

(ส่่วนหนึ่่�งของเนื้้�อเพลง ‘เมด อิิน ไทยแลนด์์’ ของวงคาราบาว)
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วิิกฤตการณ์์บริิษััทเงิินทุุน
และเงิินกู้้�นอกระบบ
ในปีี 1983 ได้้เกิิดวิกิ ฤตการณ์์บริษัิ ทั เงิินทุุนและบริิษัทั หลัักทรััพย์อี์ กี ครั้้ง�
หลัังจากที่่�เคยเกิิดขึ้้�นมาแล้้วครั้้�งหนึ่่�งในปีี 1979 ต้้นเหตุุสำคััญมาจาก
การที่่�บริิษััทเงิินทุุนและบริิษััทหลัักทรััพย์์จำนวนมากยัังคงแสวงหา
ผลประโยชน์์ โดยอาศััยช่่องโหว่่ทางกฎหมาย เช่่น มีีการให้้กู้้�ยืืมแก่่
กรรมการบริิษััทในเครืือเป็็นจำนวนมากโดยไม่่มีีหลัักประกััน มีีการ
ทุุจริิตโดยผู้้�บริิหารของบริิษััทเองโดยมีีการสร้้างลููกหนี้้�ปลอม และให้้
กู้้�ยืืมแก่่ลููกหนี้้�ที่่�มีีฐานะทางการเงิินไม่่มั่่�นคง ทำให้้บริิษััทต้้องกู้้�ยืืมจาก
สถาบัันการเงิินอื่่�น บริิษััทเหล่่านี้้�จึึงประสบกัับปััญหาสภาพคล่่องเมื่่�อ
ครบกำหนดในการชำระคืืนหนี้้�
หลายบริิษััทที่่�ได้้รัับผลกระทบและยัังมีีฐานะอ่่อนแอจากวิิกฤตการณ์์
ปีี 1979 พยายามฟื้้�นฟููฐานะการดำเนิินการ โดยการจััดหาเงิินกู้้�ยืืม
และเสนออััตราดอกเบี้้�ยที่่สู� งู เพื่่�อเป็็นการจููงใจ ทำให้้ภาระหนี้้�ที่่ต้� อ้ งจ่่าย
คืืนเพิ่่�มขึ้้�น แต่่เนื่่�องจากประชาชนขาดความเชื่่�อมั่่�นในระบบสถาบััน
การเงิิน การไถ่่ถอนเงิินจึึงมีีมาอย่่างต่่อเนื่่�อง จนทำให้้บางบริิษััทจััดหา
เงิินทุุนหมุุนเวีียนไม่่ทััน
นอกจากนี้้�สภาพเศรษฐกิิจไทยในเวลานั้้�นไม่่อำนวยให้้บริิษััทเงิินทุุน
เหล่่านี้้�เพิ่่�มทุุนและแก้้ไขปััญหาสภาพคล่่อง เนื่่�องจากประชาชนขาด
ความเชื่่อ� มั่่�นในระบบเศรษฐกิิจไทยที่่�ยังั ไม่่แข็็งแรงพอต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่
วิิกฤตการณ์์ราคาน้้ำมััน และความผัันผวนในตลาดเงิินตราต่่างประเทศ
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทย
บริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์พััฒนาเงิินทุุน (บริิษััทตึึกดำ) เป็็นบริิษััทหนึ่่�ง
ที่่�ได้้รับผ
ั ลกระทบต่่อเนื่่�องจากวิิกฤตปีี 1979 แต่่ยังั มีีการดำเนิินงานและ
การให้้เงิินกู้้�ยืืมที่่�ผิิดกฎหมาย และเป็็นเหตุุในการจุุดชนวนวิิกฤตการณ์์
บริิษััทเงิินทุุนและบริิษััทหลัักทรััพย์์ในครั้้�งนี้้�
เดืือนตุุลาคม 1983 ธปท. ได้้เข้้าไปตรวจสอบและควบคุุม โดยสั่่�ง
เพิิกถอนใบอนุุญาตบริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์พััฒนาเงิินทุุนเมื่่�อวัันที่่�
16 ธัันวาคม 1983 ซึ่่ง� ทำให้้ความเชื่่อ� มั่่�นของประชาชนสั่่�นคลอนมากขึ้้น�
และลุุกลามจนกระทบบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องถึึง 40 บริิษััท

1981 - 1990

ธปท. ได้้ริิเริ่่�ม
‘โครงการ 4 เมษายน 2527’
มีีวััตถุุประสงค์์ที่่�จะรวบรวม
บริิษััทเงิินทุุนที่่�มีีปััญหาให้้เข้้ามา
อยู่่�ในความดููแลของทางการ
และเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�น
ของประชาชนต่่อระบบการเงิิน

แม้้ว่่าทางการได้้ให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่สถาบัันการเงิินที่่�
มีีฐานะอ่่อนแอผ่่านการอััดฉีีดสภาพคล่่อง แต่่การไถ่่ถอนตั๋๋�วสััญญา
ใช้้เงิินยัังเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง และวิิกฤตการณ์์ครั้้�งนี้้�มีีแนวโน้้มจะ
ขยายต่่อไปถึึงระบบธนาคารพาณิิชย์์ กระทรวงการคลัังและ ธปท. จึึง
ได้้ริิเริ่่�ม ‘โครงการ 4 เมษายน 2527’ มีีวััตถุุประสงค์์ที่่�จะรวบรวมบริิษััท
เงิินทุุนที่่�มีีปััญหาให้้เข้้ามาอยู่่�ในความดููแลของทางการ
หลัักการคืือทางการจะช่่วยเพิ่่�มทุุนโดยเข้้าไปถืือหุ้้�นของบริิษััทและ
รัับผิิดชอบในการจััดการบริิหารสถาบัันการเงิิน ทั้้�งนี้้�จะต้้องเป็็นไปด้้วย
ความสมััครใจของเจ้้าของสถาบัันการเงิิน เมื่่�อคััดเลืือกบริิษััทเงิินทุุนที่่�
มีีโอกาสจะฟื้้�นฟููได้้ให้้เข้้าร่่วมโครงการตามความสมััครใจ ปรากฏว่่า
มีีทั้้�งสิ้้�น 25 บริิษััท
ในด้้านของการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ฝากเงิิน ผู้้�ถืือตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินของ
บริิษััทเงิินทุุนเหล่่านั้้�นสามารถแลกตั๋๋�วกัับสถาบัันการเงิินที่่�ทางการใช้้
เป็็นตััวกลางในการช่่วยเหลืือ โดยจะทยอยชำระเงิินในระยะเวลา 10 ปีี

50 YEARS
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ผลจากการดำเนิินงานปรากฏว่่าทางการสามารถฟื้้�นฟููบริิษััทให้้ฐานะ
การเงิินดีีขึ้น้� จนสามารถขายกลัับคืนื ให้้ผู้้�บริิหารเดิิมและผู้้�ร่ว่ มลงทุุนใหม่่
รวมถึึงผลัักดัันให้้เกิิดการควบรวมกิิจการกัันเอง

‘แชร์์แม่่ชม้้อย’
ตำำ�นานแห่่งแชร์์ลููกโซ่่
จุุดเริ่่�มต้้นจาก ชม้้อย ทิิพย์์โส ชาวจัังหวััดสิิงห์์บุุรีี
อดีี ตพนัั ก งานองค์์ ก ารเชื้้� อ เพลิิ ง ซึ่่� ง อ้้ า งว่่ า ตนทำ
กิิจการซื้้�อขายน้้ำมัันทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
ในปีี 1982 เธอเริ่่�มชัักชวนคนมาร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท
ของเธอ โดยตั้้�งเงื่่�อนไขง่่ายๆ ว่่า ผู้้�สนใจเข้้าร่่วมการ
ลงทุุนจะต้้องนำเงิินไปลงทุุนซื้้อ� น้้ำมััน 1 คัันรถบรรทุุก
เป็็นจำนวนเงิิน 160,800 บาท โดยให้้ผลตอบแทน
เป็็นดอกเบี้้�ย 6.5% ต่่อเดืือน หรืือ 10,450 บาท
ต่่อ เดืือ น พููดง่่ายๆ คืือ ปีีค รึ่่�ง ก็็คืืน ทุุน สร้้างความ
น่่าเชื่่�อถืือโดยจ่่ายตรงเวลา และสามารถถอนเงิินต้้น
คืืนได้้ตลอดเวลา
ด้้วยความที่่�ผลตอบแทนล่่อตาล่่อใจ ทำให้้คนพููด
กัันปากต่่อปากเกี่่�ยวกัับแชร์์ดัังกล่่าว และส่่งผลให้้มีี
ลููกแชร์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วจากคนทุุกสาขาอาชีีพ
โดยเรีียกกัันติิดปากว่่า ‘แชร์์แม่่ชม้้อย’ จำนวนคน
ลงทุุนสููงขึ้้�นกว่่า 1.6 หมื่่�นคน โดยมีียอดเงิินสููงกว่่า
4 พัันล้้านบาท แต่่หารู้้�ไม่่ว่่าบริิษััทน้้ำมัันที่่�เธอนำมา
ใช้้กล่่าวอ้้างนั้้�นไม่่มีีอยู่่�จริิง ก่่อนที่่�ความจะแตกใน
อีีก 2 ปีีให้้หลััง จนนำไปสู่่�การสอบสวนและดำเนิินคดีี
สุุดท้้ายแม่่ชม้้อยพร้้อมพรรคพวกอีีก 10 คนถููกจัับ
ในข้้อหาฉ้้อโกงประชาชน40

ในระหว่่างที่่�เกิิดวิิกฤตในบริิษััทเงิินทุุนและธนาคารพาณิิชย์์ในปีี 1984
อยู่่�นั้้�น มีีปััญหาเพิ่่�มเติิมในด้้านการเงิินนอกระบบเกิิดขึ้้�น คืือเกิิดวงแชร์์
ที่่�มีีลัักษณะเป็็นการฉ้้อโกงประชาชน เช่่น แชร์์น้้ำมััน แชร์์ลููกโซ่่ โดย
หลายแห่่งเสนอผลตอบแทนที่่�สููงเป็็นเครื่่�องล่่อใจ เจ้้ามืือแชร์์จะรัับเงิิน
มาจากสมาชิิกแล้้วนำเงิินนั้้�นไปฝากไว้้ที่่ธ� นาคารพาณิิชย์์ จากนั้้�นทยอย
เบิิกมาชำระดอกเบี้้�ยให้้แก่่ลูกู แชร์์ในลัักษณะรัับรายใหม่่มาจ่่ายรายเก่่า
โดยมิิได้้นำไปลงทุุนในกิิจการใดๆ
ทางการสัังเกตเห็็นความผิิดปกติิในธนาคารพาณิิชย์์ และพบว่่าเป็็น
การลงทุุนในลัักษณะที่่�ผิิด ใช้้อุุบายล่่อลวงให้้ส่่งทรััพย์์โดยเจตนาทุุจริิต
เพื่่�อป้้องกัันการลุุกลามของปััญหาและรัักษาเสถีียรภาพของระบบ
การเงิินการธนาคารของประเทศ ทางการจึึงได้้มีีการตรากฎหมาย
พระราชกำหนดการกู้้�ยืืมเงิินที่่�เป็็นการฉ้้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เพื่่�อ
ป้้องกัันและปราบปรามการกู้้�ยืืมเงิินดัังกล่่าว พร้้อมทั้้�งวางมาตรการเพื่่�อ
คุ้้�มครองประโยชน์์ของประชาชน
บทเรีียนที่่�สำคััญของวิิกฤตการณ์์สถาบัันการเงิินในปีี 1983 คืือการ
ไม่่มีีการรวมศููนย์์ในการจััดการแก้้ไขปััญหาเศรษฐกิิจของประเทศ แม้้
ทางการได้้ออกมาตรการแก้้ไขหลายประการ ไม่่ว่่าจะเป็็นการให้้ความ
ช่่วยเหลืือด้้านสภาพคล่่อง โครงการ 4 เมษายน 2527 การให้้ความ
ช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�ถืือตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินแล้้ว แต่่การออกมาตรการต่่างๆ
ทำได้้ลำบากและไม่่คล่่องตััว รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังจึึงเริ่่�ม
ให้้นำเรื่่อ� งการจััดตั้้ง� องค์์กรที่่�จะเป็็นเครื่่อ� งมืือในการแก้้ไขปััญหาได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีี โดยทำงานร่่วมกัันระหว่่าง ธปท. สำนัักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีีกา กระทรวงการคลััง และภาคสถาบัันการเงิิน
หลัังร่่างกฎหมายผ่่านการพิิจารณาของคณะรััฐมนตรีีมีผี ลบัังคัับใช้้ตั้้ง� แต่่
วัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 1985 พร้้อมกัันนั้้�นได้้มีกี ารปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมาย
พระราชบััญญััติิธนาคารแห่่งประเทศไทย โดยให้้มีีการจััดตั้้�ง ‘กองทุุน
เพื่่�อการฟื้้น� ฟููและพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน’ หรืือที่่�รู้้�จักั กัันในชื่่อ� FIDF
ซึ่่ง� ในระยะต่่อมามีีบทบาทสำคััญในการแก้้ปััญหาวิิกฤตปีี 1997
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จาก ‘ป๋๋าเปรม’ สู่่� ‘น้้าชาติิ’
หลัังจากพลเอก เปรม ดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีีมาเป็็นเวลา 8 ปีี
5 เดืือน รวมทั้้�งสิ้้�น 3 วาระ ก็็เกิิดจุุดเปลี่่�ยนทางการเมืืองครั้้�งสำคััญขึ้้�น
คืือการเลืือกตั้้�งในวัันที่่� 24 กรกฎาคม 1988 หััวหน้้าพรรคการเมืือง
ที่่�จะร่่วมกัันจััดตั้้�งรััฐบาลโดยมีีพรรคชาติิไทยเป็็นแกนนำ ได้้เข้้าพบ
พลเอก เปรม ที่่�บ้้านพััก เพื่่�อเชิิญให้้มาดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีีเป็็น
สมััยที่่� 4 แต่่ทว่่าพลเอก เปรม ปฏิิเสธ
ดร.วีีรพงษ์์ รามางกููร เปิิดเผยถึึงที่่�มาที่่�ไปในการตััดสิินใจครั้้�งนี้้�ของ
พลเอก เปรม ว่่า “วัันหนึ่่�งป๋๋าเดิินเข้้ามาในห้้องที่่�ประชุุมที่่�ปรึึกษา บอก
ทุุกคนว่่าไม่่ต้้องคุุยกััน แล้้วให้้มาเขีียนความเห็็นว่่าหลัังการเลืือกตั้้�ง
ป๋๋าควรจะอยู่่�ต่่อหรืือไม่่ ทุุกคนก็็เชื่่�อและปฏิิบััติิตาม ไม่่คุุยกััน ต่่างคน
ต่่างเขีียนแล้้วใส่่ซองส่่งให้้ป๋๋า หลัังจากได้้ซองไปแล้้ว ป๋๋าบอกที่่�ประชุุม
ว่่าตััดสิินใจได้้แล้้ว พวกเราไม่่ต้้องพููดอะไร ต่่อมาเมื่่�อพรรคการเมืือง
ต่่างๆ เชิิญท่่านเป็็นนายกรััฐมนตรีีเหมืือนทุุกครั้้ง� ที่่�ผ่า่ นมา ท่่านก็็ออกมา
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‘2 ศัักดิ์์�’ คืือ พัันศัักดิ์์� วิิญญรััตน์์ และบวรศัักดิ์์� อุุวรรณโณ เชี่่�ยวชาญ
เรื่่�องการเมืือง

พบสื่่�อมวลชนแล้้วบอกว่่า ‘ผมพอแล้้ว’ ซึ่่�งเป็็นวลีีที่่�สำคััญในยุุคนั้้�น
“หลัังคำประกาศ เหล่่าที่่�ปรึึกษาก็็มาคุุยกัันว่่าแต่่ละคนเขีียนว่่าอย่่างไร
ปรากฏว่่าทุุกคนเขีียนตามนี้้� ป๋๋าควรจะพอแล้้ว เพราะคิิดว่า่ ถึึงเวลาแล้้ว
ที่่�ป๋๋าควรส่่งประชาธิิปไตยเต็็มใบให้้รััฐสภาและประชาชน”

‘2 สุุ’ คืือ สุุรเกีียรติ์์� เสถีียรไทย และสุุขุุมพัันธุ์์� บริิพััตร เชี่่�ยวชาญเรื่่�อง
การต่่างประเทศ
‘2 ชััย’ คืือ ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี และชวนชััย อััชนัันท์์ เชี่่�ยวชาญเรื่่�อง
เศรษฐกิิจ

ต่่อมาในวัันที่่� 4 สิิงหาคม 1988 จึึงได้้มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าฯ
พลตรีี ชาติิชาย ชุุณหะวััณ (ยศขณะนั้้�น) ดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีี
คนที่่� 17 นัับเป็็นการเปิิดศัักราชใหม่่ หลัังจากประเทศไทยอยู่่�ภายใต้้
การบริิหารของพลเอก เปรม มาอย่่างยาวนานถึึง 8 ปีี

บทบาทของที่่�ปรึึกษาบ้้านพิิษณุุโลกเปรีียบเสมืือนทีีมเฉพาะกิิจที่่�ทำงาน
แบบลััด (bypass) ระบบราชการ รวมถึึงสภาพััฒน์์ โดยทำหน้้าที่่�ระดม
สมองและวางแผนงานด้้านต่่างๆ ก่่อนจะชงวาระเข้้าสู่่�คณะรััฐมนตรีี
แน่่นอนว่่าวิิธีีการดัังกล่่าวย่่อมทำให้้ข้้าราชการบางส่่วนไม่่พอใจ แต่่
ในอีีกแง่่หนึ่่�งก็็ทำให้้งานบางอย่่างเป็็นไปอย่่างราบรื่่�นและรวดเร็็ว

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้น� ชััดเจนภายใต้้การบริิหารงานของ ‘น้้าชาติิ’ คืือ
ลดการพึ่่ง� พาบทบาทของเทคโนแครตลง แทนที่่�ด้ว้ ยการตั้้�งทีีมที่่�ปรึึกษา
เฉพาะกิิจที่่�เรีียกว่่า ‘ที่่�ปรึึกษาบ้้านพิิษณุุโลก’ ตามชื่่อ� ของสถานที่่�ทำงาน
ของคณะที่่�ปรึึกษา ประกอบด้้วยตััวพลเอก ชาติิชาย และที่่�ปรึึกษาระดัับ
หััวกะทิิ เรีียกว่่า 222 หรืือ ‘ตองสอง’

พลเอก ชาติิชาย ชุุณหะวััณ พบปะกัับ จอร์์จ บุุช ประธานาธิิบดีีสหรััฐอเมริิกา ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ปีี 1989
บ้้านพิิษณุุโลก / ภาพจาก ศิิลปวััฒนธรรม

นโยบาย ‘เปลี่่�ยนสนามรบ
เป็็นสนามการค้้า’ จุุดประสงค์์
คืือสร้้างความร่่วมมืือทาง
เศรษฐกิิจในกลุ่่�มประเทศ
อิินโดจีีน ภายใต้้กลยุุทธ์์ที่่�ว่่า
ความร่่วมมืือจะเกิิดขึ้้�นได้้นั้้�น
ต้้องสร้้างสัันติิภาพให้้เกิิดขึ้้�น
ในประเทศเหล่่านี้้�ก่่อน

อย่่างที่่�หลายคนคงทราบกัันดีี เมื่่�อขึ้้น� สู่่�ตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีีได้้ไม่่นาน
พลเอก ชาติิชาย ก็็ชููธงด้้วยนโยบาย ‘เปลี่่�ยนสนามรบเป็็นสนามการค้้า’
จุุดประสงค์์คือื สร้้างความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจในกลุ่่�มประเทศอิินโดจีีน
ภายใต้้กลยุุทธ์์ที่่�ว่่า ความร่่วมมืือจะเกิิดขึ้้�นได้้นั้้�นต้้องสร้้างสัันติิภาพให้้
เกิิดขึ้้�นในประเทศเหล่่านี้้�ก่่อน เริ่่�มด้้วยการสร้้างสัันติิภาพในกััมพููชา ซึ่่�ง
ณ เวลานั้้�นรััฐบาลไทยมีีความสััมพัันธ์์กัับเขมรเพีียง 3 ฝ่่าย โดยไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายฮุุน เซน จึึงประสานงานให้้มีีการเจรจาร่่วมกััน
ระหว่่างเขมร 4 ฝ่่าย เพื่่�อให้้สงครามกลางเมืืองในกััมพููชายุุติิลง
ดร.ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี หนึ่่�งในสมาชิิกกลุ่่�มบ้้านพิิษณุุโลก ผู้้�มีีบทบาท
ในงานด้้านเศรษฐกิิจมาตั้้�งแต่่ยุุคพลเอก เปรม เปิิดเผยถึึงเบื้้�องหลััง
เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวที่่�สะท้้อนให้้เห็็นวิิสััยทััศน์์และกระบวนการทำงาน
ของกลุ่่�มที่่�ปรึึกษาบ้้านพิิษณุุโลกได้้อย่่างชััดเจน
“ถ้้าไม่่มีีทีีมพิิเศษนี้้� บางเรื่่�องก็็คงไม่่เกิิดขึ้้�น ยกตััวอย่่างเรื่่�อง ฮุุน เซน มา
เยืือนประเทศไทยปีี 1989 ช่่วงนั้้�นมีีปััญหาเรื่่�องเขมรแดงอย่่างรุุนแรง
พอสงครามเวีียดนามสงบ เขมรแดงก็็หนีีมาอยู่่�ประเทศไทย สู้้�กัับรัฐั บาล
ของกััมพููชาอยู่่�ตามชายแดน หลัังจากนั้้�นก็็มีีการเจรจากััน จนกระทั่่�ง
จบในปีี 1988-1989 ตอนนั้้�นน้้าชาติิมองเห็็นว่่าเราน่่าจะมีีสัมั พัันธไมตรีี
กัับฮุุน เซน ก็็ให้้สุุขุุมพัันธุ์์�ช่่วยประสาน ไปเชิิญมาคุุยที่่�บ้้านพิิษณุุโลก
เอาเครื่่�องบิินไปรัับมาจากลาว โดยที่่�กระทรวงการต่่างประเทศไม่่รู้้�เรื่่�อง
ลองคิิดดููว่่าถ้้าผ่่านตามสายงานปกติิ กระทรวงการต่่างประเทศจะทำ

2

1

นโยบาย 66/23
หลัังภััยคุุกคาม
จากคอมมิิวนิิสต์์ลดลง

1980

ครม. มีีมติิ
ตั้้�งคณะกรรมการร่่วม
ภาครััฐและเอกชน
เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
ทางเศรษฐกิิจ (กรอ.)

5

30 มิิถุุนายน 1981

1981

เดิินหน้้าโครงการ
Eastern
Seaboard

1982
3

4

12
6

1983

ภายหลัังแบงก์์ปิิด
รััฐบาลประกาศ
ลดค่่าเงิินบาท ครั้้�งที่่� 3
ซึ่่�งตรงกัับวัันลอยกระทง
2 พฤศจิิกายน 1984

8
7

มีีการลงนามข้้อตกลง
Plaza Accord
22 กัันยายน 1985

1984

1985

1986

1987

11

1988

ประกาศลดค่่าเงิินบาท 2 ครั้้�ง
ครั้้�งที่่� 1 - 12 พฤษภาคม 1981
ครั้้�งที่่� 2 - 15 กรกฎาคม 1981
4

พลเอก เปรม ประกาศ
วางมืือทางการเมืือง
พลเอก ชาติิชาย
ขึ้้�นดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีี

9

พลเอก เปรม เป็็นประธาน
พิิธีีเปิิดวาล์์วท่่อก๊๊าซธรรมชาติิ ปตท.
กำำ�เนิิดวลีี ‘โชติิช่่วงชััชวาล’

เศรษฐกิิจไทยเติิบโต
สููงสุุดในประวััติิศาสตร์์
ร้้อยละ 13.2

ญี่่�ปุ่่�น
ฟองสบู่่�แตก

1989
10

รััฐบาลชาติิชาย
เชิิญ ฮุุน เซน เยืือนไทย
หนึ่่�งในกลยุุทธ์์
‘เปลี่่�ยนสนามรบ
เป็็นสนามการค้้า’

10

8

12 กัันยายน 1981

กำำ�แพงเบอร์์ลิิน
ถููกทำำ�ลาย

7

5

หรืือไม่่ สุุดท้้ายอาจจะไม่่คุุย ทุุกวัันนี้้�เป็็นอย่่างไรครัับ ฮุุน เซน ยัังอยู่่� โชติิช่่วงชััชวาลอย่่างที่่�ไม่่เคยปรากฏมาก่่อน โดยในปีี 1987 เศรษฐกิิจ
ถึึงปััจจุุบััน แสดงว่่าท่่านอ่่านเก่่ง มองออกว่่าคนนี้้�คงจะอยู่่�นาน”
ขยายตััวสููงถึึงร้้อยละ 9.5 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 1986 ซึ่่�งขยายตััวเพีียงร้้อยละ
4.9 ต่่อมาในปีี 1988 การขยายตััวของเศรษฐกิิจได้้พุ่่�งสููงที่่�สุุดเป็็น
หลัังการสร้้างสัันติิภาพในกััมพููชาประสบความสำเร็็จ รััฐบาลชาติิชาย ประวััติิการณ์์ คืือสููงถึึงร้้อยละ 13.2 และแม้้จะชะลอตััวลงไปบ้้างในปีี
ก็็เริ่่�มขยายความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจและการค้้ากัับประเทศลาวและ 1989 การขยายตััวก็็ยัังอยู่่�ในระดัับที่่�สููงมากคืือร้้อยละ 12.2
เวีียดนาม ซึ่่ง� นำมาสู่่�ข้้อตกลงในการสร้้างสะพานข้้ามแม่่น้้ำโขง (สะพาน
มิิตรภาพไทย–ลาว) แห่่งแรกในปีี 1989 เชื่่อ� มนครเวีียงจัันทน์์กับจั
ั งั หวััด ปััจจััยทั้้�งหมดที่่�ได้้กล่่าวมาทำให้้ไทยได้้รัับการคาดหวัังว่่าจะก้้าวเป็็น
หนองคาย ถืือเป็็นสััญลัักษณ์์ของสัันติิภาพอย่่างถาวรในภููมิิภาค
‘เสืือตััวที่่�ห้้าแห่่งเอเชีีย’ ถััดจากฮ่่องกง สิิงคโปร์์ เกาหลีีใต้้ และไต้้หวััน
ทว่่าสิ่่�งที่่�ไม่่มีใี ครคาดฝัันคืือในอีีกไม่่กี่่ปี� ถัี ดั มา ไทยต้้องเผชิิญกัับสภาวะ
ความสำเร็็จในการสร้้างสัันติิภาพขึ้้�นในอิินโดจีีนและการพััฒนาความ ฟองสบู่่�แตก ที่่�ไม่่เพีียงส่่งผลกระทบมหาศาลต่่อเศรษฐกิิจไทย แต่่ขยาย
สััมพัันธ์์กับั ประเทศเพื่่�อนบ้้านอย่่างจริิงจััง ส่่งผลให้้เกิิดการขยายตััวทาง ลุุกลามไปยัังสภาวะเศรษฐกิิจโลกด้้วย
การค้้าระหว่่างประเทศไทยกัับประเทศในกลุ่่�มอิินโดจีีน ตามแนวทางของ
นโยบายเปลี่่�ยนสนามรบเป็็นสนามการค้้า ขณะเดีียวกัันความตึึงเครีียด
ต่่างๆ ระหว่่างประเทศไทยกัับประเทศรอบข้้างก็็ลดลงตามไปด้้วย ทำให้้
พลเอก ชาติิชาย ชุุณหะวััณ ได้้รัับการขนานนามว่่า ‘มิิสเตอร์์อิินโดจีีน’
ในมิิติิเศรษฐกิิจ ช่่วงที่่�รััฐบาลชาติิชายเข้้ามาบริิหารประเทศอยู่่�ในช่่วง
ของแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 6 ซึ่่�งเศรษฐกิิจของไทยนั้้�นทะยานเข้้าสู่่�ความ

อััตราการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศไทย ช่่วงปีี 1981-1990
เปรีียบเทีียบกัับฮ่่องกง สิิงคโปร์์ และเกาหลีีใต้้

ไทย
สิิงคโปร์์
เกาหลีี
ฮ่่องกง

การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ (%)
14

13.2%

12

12.2%

10

9.5%

8
6

4.9%

4
2
0
-2

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990
อ้้างอิิง: ธนาคารโลก
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บทสรุุป
จากสภาวะเศรษฐกิิจและการเมืืองโลกที่่เ� ต็็มไปด้้วยความผัันผวนต่่อเนื่่�องมาจากทศวรรษ
1970 เศรษฐกิิจไทยในทศวรรษ 1980 นี้้�สามารถเติิบโตแบบพลิิกหน้้ามืือเป็็นหลัังมืือ
หากพิิจารณาจากข้้อเท็็จจริิง พบว่่ามีีหลายปััจจััยสอดรัับกัันในจัังหวะเวลาที่่�เหมาะสม
ตั้้�งแต่่วิสัิ ยั ทััศน์์อันั กว้้างไกลและนโยบายของรััฐบาลพลเอก เปรม ซึ่่ง� ทำำ�งานเป็็นหนึ่่ง� เดีียว
กัับสภาพััฒน์์และเหล่่าเทคโนแครตแห่่งยุุคสมััย การค้้นพบก๊๊าซธรรมชาติิในอ่่าวไทย
และตััดสิินใจลงทุุนในเมกะโปรเจกต์์อย่่าง Eastern Seaboard เมื่่�อได้้รัับแรงหนุุน
เสริิมปััจจััยภายนอกอย่่างการย้้ายฐานการผลิิตของญี่่�ปุ่่�น และสภาวะเศรษฐกิิจโลก
ที่่�กระเตื้้�องขึ้้�น เศรษฐกิิจไทยที่่�ได้้รัับการติิดตั้้�งเครื่่�องยนต์์ใหม่่จึึงพุ่่�งทะยานไปอย่่าง
รวดเร็็ว และกลายเป็็นความ ‘โชติิช่่วงชััชวาล’ ที่่�ยัังได้้รัับการกล่่าวขานจนถึึงปััจจุุบััน
ทว่่าวิิกฤตการณ์์ทางการเงิินที่่�เกิิดขึ้้�นในทศวรรษนี้้� และสิ่่�งที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�นในทศวรรษ
ถััดไปเป็็นเครื่่�องย้ำำ��เตืือนว่่าการบริิหารเศรษฐกิิจนั้้�นไม่่อาจชะล่่าใจ เพราะเครื่่�องยนต์์
ที่่�เร็็วและแรงนั้้�น หากไม่่ควบคุุมให้้ดีีก็็อาจนำำ�ไปสู่่�อุุบััติิเหตุุที่่�ร้้ายแรงได้้เช่่นกััน

1981 - 1990
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พลัั ง เทคโนแครต พลิิ ก โฉมประเทศไทย

เบื้้�องหลัังปััจจััยสำำ�เร็็จ Eastern Seaboard

บทบาทของธนาคารชาติิ

โครงการ Eastern Seaboard หััวใจสำคััญคืือเรารู้้�มาก่่อน ว่่าพอมีีการ
เซ็็นข้้อตกลงพลาซ่่า ญี่่�ปุ่่�นต้้องย้้ายฐานการผลิิตออกนอกประเทศ
เราก็็เตรีียมการมาก่่อน ตอนนั้้�นญี่่�ปุ่่�นเขาไม่่ได้้มองแต่่ไทย แต่่มีตัี วั เลืือก
มากมายเป็็นบััญชีีหางว่่าว ทั้้�งอิินโดนีีเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์ มาเลเซีีย กระทั่่�ง
สเปน แต่่สุุดท้้ายเขาเลืือกไทยเป็็นอัันดัับที่่�หนึ่่�ง นี่่�คืือผลของการเตรีียม
การวางแผนตั้้�งแต่่ต้น้ มาจนกระทั่่�งเขาตััดสินิ เรารู้้�กระทั่่�งว่่าเราได้้คะแนน
เท่่าไหร่่

ปกติิผู้้�ว่่าการธนาคารชาติิแบบดั้้�งเดิิมจะดููเรื่่�องเสถีียรภาพเป็็นหลััก
แต่่ว่่าผมเป็็น Development Central Banker ซึ่่�งหมายความว่่า
พยายามจะดููแลไปถึึงความเป็็นอยู่่�ของคนในประเทศด้้วย ไม่่ใช่่เรื่่�อง
การเงิินอย่่างเดีียว มีีการพยายามแก้้กฎหมายการธนาคารพาณิิชย์์
2505 เพื่่�อแก้้ปััญหาธนาคารอยู่่�ในความครอบครองของไม่่กี่่�ครอบครััว
แล้้วปล่่อยสิินเชื่่�อก็็ปล่่อยกัันแต่่ในกรุุงเทพฯ ไม่่ไปถึึงคนต่่างจัังหวััด
แต่่เสถีียรภาพทางการเมืืองไม่่มีี เปลี่่�ยนรััฐบาลตลอดเวลา แก้้กฎหมาย
ยัังไม่่เสร็็จ จึึงออกเป็็นกฎกระทรวงกำหนดอััตราส่่วนการปล่่อยเงิินของ
ธนาคารพาณิิชย์์ ว่่าอย่่างน้้อย 5% จะต้้องเป็็นสิินเชื่่�อเพื่่�อการเกษตร

อาจเป็็นเรื่่�องโชคดีีที่่�ผมมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับ ดร.ซาบููโระ โอคิิตะ
ผู้้�อำนวยการวางแผนของญี่่�ปุ่่�น รู้้�จัักนัับถืือกัันมาเป็็นสิิบปีี เขาเป็็นคน
วางแผนทำให้้ญี่่�ปุ่่�นสามารถ ‘double national income in ten years’
หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 โดยสร้้างท่่าเรืือน้้ำลึึก 10 แห่่งรอบเกาะญี่่�ปุ่่�น
แล้้วต่่อมาก็็มีีคนไปทำที่่�จููร่่ง สิิงคโปร์์ ที่่�เกาสง ไต้้หวััน เป็็นลัักษณะ
เดีียวกััน สิ่่�งเหล่่านี้้�เรารู้้�มาตลอดว่่าต้้องเป็็นแบบนี้้�ๆ เราถึึงได้้เตรีียม
ทำโครงการนี้้�ไว้้ ก่่อนจะมีีข้้อตกลงพลาซ่่าด้้วยซ้้ำ

ดร.เสนาะ อููนากููล

อดีีตเลขาธิิ ก ารสภาพัั ฒ นาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ในยุุคพ ลเอก เปรม ติิณสููล านนท์์
ผู้้�วางพิิ ม พ์์ เ ขีียวให้้ กัั บ โครงการเปลี่่�ย นโฉมหน้้าประเทศอย่่าง EASTERN SEABOARD
อีีกทั้้� ง ยัั ง เคยดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง ผู้้�ว่่ า การธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่�ผลััก ดััน ให้้ธนาคารกลางมีีส่่วนช่่ว ย
ในงานด้้ า นการพัั ฒ นา ด้้ ว ยความรู้้�ทางเทคนิิคที่่�เ ท่่าทััน และการจััดการอััน มากประสิิท ธิิผล
เขาคืื อ ผู้้�ที่่� แ สดงให้้ เ ห็็ น พลัังของ ‘เทคโนแครต’ ในการขัับ เคลื่่�อ นประเทศ

ญี่่� ปุ่่� นจะทำอะไรต้้ อ งมีี ก ารเขีี ย นกระดาษ ถ้้ า ไม่่ มีี เ ขีี ย นกระดาษ
คุุยไม่่ค่่อยรู้้�เรื่่�อง เราก็็ออกสมุุดปกขาวมา ทำ White Paper ร่่วมกััน
มีีข้้อมููลทุุกอย่่างพร้้อม แล้้วมีีวิิธีีอีีกหลายอย่่าง เช่่น เชิิญเขามาที่่�
สภาพััฒน์์ ให้้เห็็นเราทำงาน เขาจะได้้สบายใจว่่าปล่่อยเงิินมาแล้้วไม่่สูญ
ู
แล้้วตอนนั้้�นทุุกคนก็็ร่่วมมืือกัันดีีมากทำเพื่่�อประเทศ ญี่่�ปุ่่�นยัังบอกว่่า
คนไทยทำงานเหมืือนอยู่่�ในสงคราม เสาร์์อาทิิตย์์ก็็ทำ จนในที่่�สุุดเป็็นที่่�
รู้้�กัันว่่าเขาต้้องเลืือกประเทศไทย ไม่่มีีทางไปที่่�อื่่�น

พอออกมา นัักวิิชาการหรืือนายธนาคารก็็โวยวายกัันว่่าธนาคารจะเจ๊๊ง
ทำไมต้้องไปปล่่อยเกษตร เราจึึงพานายธนาคารไปเดิินดููเขตเกษตร
ก้้าวหน้้าที่่�มโนรมย์์ พาไปดููคลองไส้้ไก่่ ซึ่่ง� เป็็นคลองเล็็กคลองน้้อยที่่�เจาะ
มาจากเขื่่�อนชััยนาท เพื่่�อให้้เขาเห็็นว่่าเกษตรสมััยนี้้�ไม่่เหมืือนสมััยก่่อน
ฝนแล้้งไม่่มีีแล้้ว หลัังคาของโรงเรืือนไม่่ใช่่หลัังคามุุงจาก เป็็นหลัังคา
กระเบื้้� อ งหมดแล้้ ว และเกษตรเหล่่ า นี้้� มีี ค วามต้้ อ งการสิิ น เชื่่� อ มาก
ดููแล้้วเขาจะเห็็นว่่าเราไม่่ได้้บังั คัับไปทำในสิ่่�งที่่�ไม่่สมควร เป็็นประโยชน์์
ของเขาเอง
ธนาคารชาติิไม่่ควรแต่่เพีียงดููแลเรื่่�อง Stabilization แต่่ควรดููแลไปถึึง
เรื่่�อง Environment, Social, Governance ด้้วย เราไม่่ใช่่ธนาคารชาติิ
อย่่างอัังกฤษ หรืือ FED แต่่เป็็นธนาคารชาติิของประเทศกำลัังพััฒนา
เพราะทรััพยากรของแบงก์์ชาติิไทยเกิินกว่่าแบงก์์ชาติิของฝรั่่�ง ดร.ป๋๋วย
สร้้างไว้้ และก็็สะสมต่่อๆ กัันมา สามารถจะช่่วยประเทศได้้อีกี หลายอย่่าง
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นอกจากเรื่่�องการดููเสถีียรภาพ เช่่น ที่่�แบงก์์ชาติิทำพร้้อมเพย์์ เขาเรีียก
‘เลีียไอติิม’ เมื่่�อก่่อนส่่งเงิินไปช่่วยวััด ไปช่่วยครูู กว่่าจะถึึง ข้้าราชการ
เลีียไอติิมกัันจนแทบจะหมดแท่่ง เดี๋๋�ยวนี้้�เงิินไม่่รู้้�กี่่�ล้้านส่่งได้้ในวัันเดีียว
ไม่่ต้้องมีีใครเซ็็นสัักราย เอาบััตร เอามืือถืือไปแสดงก็็ไปแล้้ว และไป
ถููกคน เพราะมีีการยืืนยัันตััวตน ทำให้้วิิธีีเลีียไอติิมของข้้าราชการ
หมดไปอย่่างน่่าเสีียดาย เพราะข้้าราชการเสีียดายที่่�สุุดคืืออำนาจ
การเซ็็น
วิิกฤตราชาเงิินทุุน
ตอนนั้้�นปััญหาของเราคืือส่่วนต่่างอััตราดอกเบี้้�ยระหว่่างเงิินกู้้�กัับเงิินฝาก
มัันถ่่างมาก ตั้้�ง 7% เพราะความเป็็นธุุรกิิจผููกขาดของธนาคาร ฉะนั้้�น
ก็็ย่่อมมีีธุุรกิิจที่่�พร้้อมจะเข้้ามาหาโอกาสในช่่องว่่าง 7% นี้้� มัันมีีโอกาส
ที่่�จะทำอะไรได้้เยอะมาก ก่่อนที่่�มัันจะแคบลงๆ เพราะฉะนั้้�นบริิษััท
เงิินทุุนก็็เกิิดขึ้้�นมหาศาล และสุุดท้้ายก็็เป็็นธรรมชาติิของทุุนนิิยมที่่�พอ
การควบคุุมไม่่ดีี มัันก็็ท่่วมท้้น เกิิดฟองสบู่่�แตก ถืือเป็็นเรื่่�องที่่�เราเห็็น
เป็็นธรรมดา แต่่สำหรัับคนที่่�อยู่่�ในเหตุุการณ์์เขาก็็ตาย
ปััญหาหนัักใจที่่�สุุดตอนเข้้าไปเป็็นผู้้�ว่่าการ ธปท. คืือมีีการอนุุมััติิบริิษััท
เงิินทุุนไปตั้้�งร้้อยกว่่าแห่่ง ที่่�ตั้้�งอยู่่�บนโต๊๊ะรอให้้ผมเซ็็นก่่อนส่่งไปให้้
รััฐมนตรีีคลัังก็็อีีกกองเบ้้อเริ่่�ม ผมจะไม่่เซ็็น แต่่ในที่่�สุุดฝ่่ายกฎหมายก็็ชี้้�
ว่่าเรื่่อ� งมาถึึงขั้้น� นี้้�แล้้ว ผมไประงัับไม่่ได้้ ต้้องเซ็็นและส่่งต่่อไปให้้รัฐั มนตรีี
คลััง เรื่่�องนี้้�รู้้�สึึกเสีียใจมาก เราพยายามเริ่่�มทำตลาดหลัักทรััพย์์ตั้้�งแต่่
ตอนทำแผน 2 อยู่่�ที่่�สภาพััฒน์์ ผมเป็็นคนไปเชิิญโปรเฟสเซอร์์ซิิดนีีย์์
รอบบิินส์์ มาจากโคลััมเบีีย เพื่่�อร่่างข้้อเสนอจััดตั้้�งตลาดหลัักทรััพย์์
เราคิิดว่่าระบบตลาดเงิิน ตลาดทุุนต้้องเก่่ง พยายามไปสร้้างกฎเกณฑ์์
ต่่างๆ แต่่มัันไม่่ทััน เมื่่�อมีีบริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์จำนวนมหาศาล
แล้้วกฎเกณฑ์์ของเราตามไม่่ทััน ก็็นำไปสู่่�วิิกฤต
ความเสีียใจเรื่่�องนี้้�ทำให้้ผมจำเป็็นต้้องลาออกจากธนาคารชาติิ ทั้้�งๆ ที่่�
เราก็็พยายามสุุดตััวที่่�จะไม่่ให้้มัันเกิิด เราพยายามเร่่งออกกฎหมาย
ธนาคารและกฎหมายเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ออกมาควบคุุม แต่่เปลี่่�ยน
รััฐบาลกััน 5-6 หน ขาดเสถีียรภาพ ทำงานยาก สุุดท้้ายดัันให้้กฎหมาย
ธนาคารออกก่่ อ น กฎหมายเงิิ น ทุุ น หลัั ก ทรัั พย์์ อ อกมาวัั น สุุ ดท้้ า ย
นาทีีสุุดท้้ายของเที่่�ยงคืืนวัันที่่�เขาปิิดประชุุมสภา ผมต้้องนั่่�งอยู่่�ที่่�นั่่�น

ตลอด แต่่ว่า่ ไม่่ทันั และมัันช่่วยไม่่ได้้ แต่่ก็ดี็ ว่ี า่ ได้้เห็็นสััจธรรมหลายอย่่าง
ทำให้้ เ รามีี โ อกาสได้้ เ รีี ย นธรรมะ ทำให้้ ชีี วิิตลุ่่� มลึึกกว่่า การคิิดเรื่่�อ ง
เศรษฐศาสตร์์อย่่างเดีียว
อนาคตประเทศไทย
ต่่อจากนี้้�อีีก 12 ปีี ในช่่วงแผนพััฒนาฯ อีีก 2-3 แผนข้้างหน้้า เราน่่าจะ
เป็็นประเทศที่่�พััฒนาแล้้วได้้ บางคนบอกหวัังสููงเกิินไป แต่่เหตุุผลที่่�เชื่่�อ
ว่่าประเทศไทยน่่าจะทำได้้ เพราะตอนนี้้�เรามีีการสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ขนาดใหญ่่และหลากหลายที่่�สุดุ ในประวััติศิ าสตร์์ของประเทศ ถ้้ามองแค่่
ในกรุุงเทพฯ การพััฒนาระบบขนส่่งสาธารณะแบบรางที่่�กำลัังดำเนิินการ
อยู่่�ตอนนี้้� จะเปลี่่�ยนโฉมรููปแบบการจราจร รููปแบบการใช้้พลัังงาน
รวมถึึงเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมในอนาคต มีีการเปลี่่�ยนผ่่านจากระบบรถยนต์์
มาสู่่�ระบบขนส่่งสาธารณะแบบเต็็มตััว ดัังนั้้�น จึึงน่่าจะเห็็นผลได้้ภายใน
ช่่วงแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 14 (พ.ศ. 2570-2574)
ส่่วนเรื่่อ� งอีีอีซีี ที่่ี พย
� ายามต่่อยอดจากอีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ด ก็็ไม่่ได้้มีเี ฉพาะเรื่่อ� ง
อุุตสาหกรรมใหม่่อย่่างเดีียว ไม่่ใช่่เฉพาะเรื่่�อง Digital Transformation
ไม่่ใช่่เฉพาะเรื่่�อง 5G ไม่่ใช่่เฉพาะเรื่่�องรถไฟฟ้้า แต่่ยัังมีีเรื่่�องการสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มให้้ภาคการเกษตรโดยใช้้เทคโนโลยีี ดููเทรนด์์ของโลกว่่ามีี
ความต้้องการอย่่างไร เช่่นเดีียวกัับเรื่่�องการขนส่่งต่่างๆ เราสามารถ
เป็็นศููนย์์กลางอาเซีียนได้้ เริ่่ม� จากพื้้�นที่่�อีอีี ซีี ขย
ี ายไปพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออก
เฉีี ย งเหนืื อ เมื่่� อ ก่่ อ นภาคอีี ส านเหมืื อ นอยู่่�ก้้ น ถุุ ง ไปไหนก็็ ติิ ด หมด
แต่่เดี๋๋�ยวนี้้�อีีสานกลายเป็็นจุุดเชื่่�อมที่่�สำคััญ เชื่่�อมจีีน เชื่่�อมเวีียดนาม
จุุดนี้้�จะเปิิดโลกทััศน์์ใหม่่ของอีีสาน และมีีสิ่่�งต่่างๆ เกิิดขึ้้�นตามมา
อีีกเยอะ
สิ่่�งที่่�เราต้้องทำให้้สำเร็็จคืือการพััฒนา Digital Technology และ
Digital Government เราพููดกัันว่่า อยากปฏิิรููประบบราชการเหลืือเกิิน
แต่่ปฏิิรููปยัังไงก็็ไม่่สำเร็็จสัักทีี ผมคิิดว่่าเราต้้องอาศััยเทคโนโลยีีใหม่่
ซึ่่�งสามารถแก้้ปััญหาหลายๆ อย่่างได้้ ถ้้าเรามีี e-government จะตััด
ปััญหาในการคอร์์รััปชัันได้้ เพราะมีี big data ที่่�สามารถติิดตามได้้ว่่า
ใครเป็็นใคร ด้้านเอกชนที่่�ชอบบ่่นว่่าราชการช้้า พอมีีเทคโนโลยีีเข้้ามา
จะเร็็วขึ้้�น ปลดล็็อกตรงนี้้�ได้้ บ้้านเมืืองจะเปลี่่�ยนไปมหาศาล
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หลัั ง ม่่านนโยบายเศรษฐกิิ จ จากยุุ ค สู่่ � ยุุ ค
ข้้าวยากหมากแพง
โจทย์์สำคััญที่่�สุุดในยุุคพลเอกเปรม คืือทำอย่่างไรให้้ประเทศอยู่่�รอด
จากวิิกฤตการณ์์น้้ำมัันครั้้ง� ที่่� 2 พอตะวัันออกกลางรวมตััวกัันตั้้�งสมาคม
ผู้้�ผลิิตน้้ำมัันได้้ ราคาน้้ำมัันขึ้้น� จาก 2 เหรีียญเป็็น 8-10 เหรีียญ ฟัังเหมืือน
น้้อย แต่่มัันเพิ่่�ม 500% ทำให้้ดุุลการค้้าและดุุลบััญชีีเดิินสะพััดขาดดุุล
อย่่างรุุนแรง เพราะราคาสิินค้้านำเข้้าเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ในขณะ
เดีียวกััน เราไม่่สามารถเพิ่่�มราคาสิินค้้าส่่งออกของเรา ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็น
สิินค้้าเกษตร เช่่น ข้้าว ยางพารา ไม้้สััก ดีีบุุกได้้ และสมััยนั้้�นเรายัังไม่่มีี
อุุตสาหกรรม การท่่องเที่่�ยวก็็ไม่่มีี จึึงต้้องมีีการออกสโลแกน ‘ประหยััด
ใช้้ของไทย ร่่วมใจกัันส่่งออก’ เพราะสิินค้้าที่่�คนใช้้ส่่วนใหญ่่นำเข้้ามา
ทั้้�งนั้้�น แต่่อย่่างไร เราก็็ยัังต้้องนำเข้้าพลัังงาน จึึงต้้องประหยััดพลัังงาน
ทุุกวิิถีที าง ไฟข้้างถนนเปิิดข้า้ งหนึ่่ง� ปิิดข้า้ งหนึ่่ง� ปั๊๊�มน้้ำมัันปิิดตั้้ง� แต่่สี่่ทุ่่�� ม
แม้้กระนั้้�นก็็ยัังขาดดุุล ในที่่�สุุดก็็อยู่่�ไม่่ได้้ ต้้องขอรัับความช่่วยเหลืือ
จากกองทุุนระหว่่างประเทศ

ดร.วีี รพงษ์์ รามางกููร

นัั ก เศรษฐศาสตร์์ ม หภาค อดีีตที่่� ป รึึกษาทางเศรษฐกิิจของ 7 รััฐบาล ตั้้�งแต่่รััฐบาลพลเอก เปรม ติิณสููลานนท์์
จนกระทั่่� ง รัั ฐ บาลทัั ก ษิิ ณ และยิ่่� ง ลัั ก ษณ์์ ชิิ น วัั ต ร ด้้วยบทบาทขัับ เคลื่่�อ นเศรษฐกิิจตั้้�งแต่่ครั้้�งไทยยัังถููก ถืือเป็็นประเทศ
ด้้ อ ยพัั ฒ นา จนมาสู่่�ยุุ ค โชติิ ช่ ่ ว งชัั ช วาล การเปิิดเสรีีทางการค้้า วิิก ฤตต้้ม ยำำ�กุ้้� ง และยุุคสมััย ของประชานิิยม
ดร.วีีรพงษ์์ บ อกเล่่ า ถึึงศาสตร์์ แ ละศิิล ป์์ของการวางนโยบายที่่�ไ ม่่อ าจเลืือ กช่่วงเวลาที่่�เ ป็็นใจ

การขอรัับความช่่วยเหลืือมีีความเจ็็บปวด เพราะกองทุุนการเงิินระหว่่าง
ประเทศ จะตั้้�งเงื่่�อนไขอย่่างเข้้มงวด รััฐบาลต้้องขึ้้�นภาษีีอากรเพื่่�อเพิ่่�ม
รายได้้ของรััฐบาล และตััดงบประมาณแผ่่นดิินให้้เท่่าดุุล หรืือไม่่เกิินดุุล
ซึ่่�งทำให้้ได้้รัับการต่่อต้้านจากมหาชน เพราะการขึ้้�นภาษีีทำให้้ธุุรกิิจ
ซบเซา ต้้นทุุนการผลิิตสููงขึ้้�น และอััตราเงิินเฟ้้อสููงขึ้้�น ขณะเดีียวกััน
หากเพิ่่�มภาษีีแล้้วอััตราเงิินเฟ้้อเพิ่่�มขึ้น้� ด้้วยก็็ไม่่มีผี ลอะไร รััฐบาลจึึงต้้อง
พยายามกดอััตราเงิินเฟ้้อไม่่ให้้เพิ่่�มขึ้้น� เช่่น มีีการขึ้้น� อััตราดอกเบี้้�ยเพื่่�อลด
การลงทุุน และการบริิโภคครััวเรืือน ซึ่่�งยิ่่�งซ้้ำเติิมภาวะเศรษฐกิิจซบเซา
ยิ่่�งขึ้น้� แต่่ทำไงได้้เพราะเป็็นเงื่่อ� นไขของกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ
พลเอกเปรมเป็็นนายกรััฐมนตรีี 8 ปีี กัับอีีก 5 เดืือน ตอนต้้นๆ ท่่านเรีียก
ผมไปบอก ‘วีีรพงษ์์ เรื่่อ� งเศรษฐศาสตร์์ ป๋๋ามีีความรู้้�ไม่่จบ ป.4 ไม่่เหมืือน
เราซึ่่�งเป็็น ดร. ทางเศรษฐศาสตร์์ ฉะนั้้�น เรามีีหน้้าที่่�จะต้้องอธิิบายให้้
ป๋๋าเข้้าใจ จะอธิิบายแบบป๋๋ามีีความรู้้�ไม่่ได้้’ ด้้วยเหตุุนี้้� ก่่อนไปพบท่่าน

ผมต้้องนั่่�งนึึกว่่าจะถอดรหััสเรื่่อ� งยากๆ ให้้เป็็นเรื่่อ� งง่่ายให้้นายกรััฐมนตรีี
เข้้าใจยัังไง ไม่่งั้้�นท่่านไม่่ยอมรัับ แล้้วถ้้าท่่านไม่่ยอมรัับก็็เท่่ากัับเรา
ทำการบ้้านไม่่ดีี แต่่ความจริิงมีีมากมายหลายเรื่่อ� งที่่�ท่า่ นซ้้อมเราจนน่่วม
คนที่่�จะซ้้อม ดร. ทางเศรษฐศาสตร์์ได้้ ต้้องไม่่ธรรมดา เช่่น เรื่่�องจะขึ้้�น
ภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดา หรืือนิิติิบุุคคล ท่่านก็็จะถามว่่าเมื่่�อขึ้้�นภาษีี
เขาแล้้ว เรามีีทางช่่วยเหลืือเขาอย่่างไร มัันง่่ายที่่�ป๋๋าจะอนุุมััติิ แต่่ถ้้ายััง
ไม่่สามารถหาวิิธีีบรรเทาผลจากการขึ้้�นภาษีี ซึ่่�งก็็คืือเงิินเฟ้้อ ประชาชน
จะเดืือดร้้อน หรืือบางทีีการขึ้้�นภาษีีน้้ำมััน ขึ้้�นภาษีีนำเข้้าต่่างๆ ผลของ
ภาษีี จ ะทำให้้ ป ระชาชนเดืื อ ดร้้ อ น ประชาชนบางกลุ่่�มเขารัั บ ได้้
แต่่ประชาชนระดัับล่่าง เช่่น ชาวไร่่ ชาวนา จะต้้องใช้้น้้ำมััน ใช้้พลัังงาน
ในการสูู บน้้ ำ ในการเก็็ บ เกี่่� ย ว เราจะให้้ ป๋๋า ช่่ ว ยเขาได้้ อย่่ า งไรบ้้ า ง
หรืือราคาสิินค้้าเกษตรตกต่่ำ เราต้้องการช่่วยให้้ราคาข้้าวเปลืือกสููงขึ้้�น
โดยแทรกแซงตลาด แล้้วประชาชนคนจนในเมืือง เราจะให้้เขาทำยัังไง
ฉะนั้้�น จะบอกว่่าความรู้้�ป๋๋าเหมืือนจบ ป.4 ไม่่ได้้ ไม่่ได้้เป็็นเช่่นนั้้�นเลย
มีีเกร็็ดเล็็กๆ ว่่า ผมต้้องเป็็นตััวกลางระหว่่างรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
การคลััง ท่่านสมหมาย ฮุุนตระกููล กัับนายกรััฐมนตรีี ผมบอกป๋๋าว่่า
ท่่านควรจะเรีียกรััฐมนตรีีคลัังมาซัักถามเรื่่อ� งนโยบาย พลเอกเปรมก็็บอก
‘ป๋๋าเป็็นทหาร ถ้้าลููกน้้องมีีปัญ
ั หา ลููกน้้องต้้องมาหา ถ้้าไม่่มาหา แปลว่่า
ไม่่มีีปััญหา’ ผมก็็ไปกราบเรีียนคุุณสมหมายว่่า ป๋๋าบอกว่่าถ้้าท่่าน
มีีปััญหา ควรไปหาป๋๋า ถ้้าไม่่ไปถืือว่่าท่่านไม่่มีีปััญหา ท่่านสมหมายเลย
บอกว่่า อาจารย์์---ตั้้ง� แต่่ผมรัับราชการ ผมไม่่เคยไปหานายเลย เดี๋๋ย� วคน
จะครหาว่่าหาความชอบ ตกลงสองคนนี้้�ไม่่เจอกััน ผมเลยกลายเป็็น
บุุรุุษไปรษณีีย์์ ทีีแรกก็็ทำเงีียบๆ แต่่ในที่่�สุุดสื่่�อมวลชนก็็รู้้�ว่่าผมนี่่�แหละ
ตััวแสบ แทนที่่�สื่่�อมวลชนจะไปสััมภาษณ์์ท่่านสมหมาย ก็็มาสััมภาษณ์์
ผม ส่่วนนายกฯ นัักข่่าวไปสััมภาษณ์์ทีีไร ท่่านก็็บอกว่่า ‘กลัับบ้้านเถอะ
ลููก’ ผมจึึงต้้องเป็็นคนอธิิบายชี้้�แจงมาตรการต่่างๆ ที่่�ไม่่เป็็นที่่�ชื่่�นชม
ในหมู่่�ประชาชน แต่่ผมก็็สามารถเอาตััวรอดได้้ และมัันก็็มีีเหตุุผล
ถ้้าป๋๋าชี้้�แจงเองและผิิด จะแก้้ไขไม่่ได้้ ไม่่มีี fallback position แต่่ถ้้า
ผมชี้้�แจงผิิด หรืือไม่่ผิิด แบบนี้้�ทีีหลัังป๋๋าออกมาแก้้ได้้
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ระเบิิดของการลดค่่าเงิิน
แต่่แม้้กระนั้้�นเงิินทุุนก็็ยัังไหลออก ฐานะทางการเงิินการคลัังยัังไม่่ดีีขึ้้�น
จนจะต้้องตััดสินิ ใจลดค่่าเงิินบาทในปีี 1985 ขณะนั้้�นป๋๋ายัังป่่วย นอนอยู่่�
ที่่�โรงพยาบาลพระมงกุุฎ คนที่่�รัักษาการคืือพลเอก ประจวบ สุุนทรางกููร
ผมก็็ไปพบป๋๋าบอกต้้องลดค่่าเงิิน ป๋๋าได้้ยินิ แค่่นั้้น� ไล่่ผมกลัับบ้า้ น สมััยนั้้น�
ลดค่่าเงิิน 4-5 บาท เรื่่�องใหญ่่ ป๋๋าบอกประกาศไปรััฐบาลก็็อยู่่�ไม่่ได้้
ผมก็็ใช้้ลููกตื๊๊�อ ไม่่ยอมลุุกจากเก้้าอี้้� ท่่านก็็บอกว่่าได้้ยิินหรืือเปล่่าว่่าให้้
กลัับบ้า้ น ป๋๋ายัังป่่วยอยู่่� พููดอยู่่�สองครั้้ง� ผมก็็ลุกุ ขึ้้น� กลัับบ้า้ น หลัังจากนั้้�น
ประมาณสี่่�ทุ่่�ม ท่่านศุุลีี มหาสัันทนะ รััฐมนตรีีประจำสำนัักนายกรััฐมนตรีี
ก็็โทรมาหาผมที่่�บ้้าน ถามว่่าได้้ข่่าวว่่ามีีเรื่่�อง ผมก็็เล่่าให้้ท่่านฟััง อีีกวััน
ท่่านก็็ขอให้้ท่่านสมหมายกัับผมเข้้าไปคุุยรายละเอีียดจนท่่านเข้้าใจ
สุุดท้้ายเราสามคนก็็ได้้รัับโทรศััพท์์ให้้ไปชี้้�แจงเรื่่�องนี้้�กัับท่่านประจวบที่่�
ตึึกไทยคู่่�ฟ้้า ท่่านประจวบท่่านเป็็นทหารก็็เอะอะหน่่อย ไปถึึงท่่านก็็บอก
เอ้้า---มีีเรื่่อ� งอะไรว่่ามา ผมดีีใจก็็รีบชิ
ี งิ ชี้้แ� จง ท่่านถามว่่าเราเป็็นรััฐมนตรีี
คลัังเหรอ เป็็นหน้้าที่่�รััฐมนตรีีคลัังต้้องชี้้�แจง ผมตอบ ผมไม่่ได้้เป็็น
รััฐมนตรีีคลััง แต่่ผมใจร้้อน แล้้วท่่านสมหมายก็็เลยชี้้�แจง ชี้้�แจงได้้สััก
ครึ่่�งชั่่�วโมง ท่่านประจวบก็็บอกว่่า เอามานี่่�---เดี๋๋�ยวผมจะเซ็็นให้้ แล้้วก็็
หััวเราะบอกว่่า ป๋๋าบอกให้้ฟัังเขาชี้้�แจงสัักหน่่อยพอเป็็นพิิธีี แต่่เข้้าใจ
ไม่่เข้้าใจไม่่เป็็นไร ให้้เซ็็นอนุุมััติิไปก็็แล้้วกััน
เราได้้อนุุมััติิตั้้�งแต่่วัันจัันทร์์ แล้้วลุ้้�นเก็็บข่่าวไม่่ให้้รั่่�วจนไปประกาศลด
ค่่าเงิินบาทวัันศุุกร์์เย็็น ประกาศปุ๊๊�บเมืืองไทยเหมืือนระเบิิดปรมาณููลง
แตกตื่่�นยกใหญ่่ มีีพ่่อค้้าอุุตสาหกรรมนำเข้้าวััตถุุดิิบ ยัังไม่่ได้้จ่่ายเงิิน
400 ล้้านเหรีียญ ก็็ไปฟ้้อง ผบ.ทบ. คืืนนั้้�น ผบ.ทบ. ออกทีีวีีประกาศ
ให้้รัฐั บาล reverse คำสั่่ง� ลดค่่าเงิินบาทให้้กลัับมาอยู่่�ที่่เ� ดิิม ทุุกคนคิิดว่า่
มีีปฏิิวััติิแน่่ ผมก็็ถููกเรีียกเข้้าประจำการที่่�บ้้านสี่่�เสา เพื่่�อโต้้ตอบกัับท่่าน
ผบ.ทบ. ป๋๋ า ต้้ อ งเอาตาข่่ า ยมาล้้ อ มรอบบ้้ า นเผื่่� อ ระเบิิ ด อาร์์ พีี จีี ล ง
สมััยนั้้�นประเทศไทยยัังป่่าเถื่่�อน ไม่่เจริิญแบบนี้้� คุุณคงนึึกไม่่ออกว่่า
ผบ.ทบ. ใหญ่่โตแค่่ไหน เราอยู่่�ในบ้้านก็็ใจไม่่ดีี แต่่ในที่่�สุุดท่่านก็็ไม่่ได้้
ยิิงอาร์์พีีจีีมาที่่�บ้้านสี่่�เสา การปฏิิวััติิไม่่เกิิดขึ้้�น ป๋๋าเรีียกผมเข้้าไปช่่วย
ร่่างหนัังสืือตอบท่่าน ผบ.ทบ. ว่่าขอเวลา 6 เดืือนให้้รอดููผลเสีียก่่อน
ถ้้าผลออกมาพัังอย่่างที่่� ผบ.ทบ. กลััว ป๋๋าจะลาออกเอง ในที่่�สุุดก็็ไม่่ได้้
เป็็นอย่่างที่่� ผบ.ทบ. ว่่า ก็็เลยเรีียบร้้อย

50 YEARS

ปััญหาของป๋๋ามีีทุุกด้้าน ด้้านหนึ่่�งเศรษฐกิิจตกต่่ำ ด้้านหนึ่่�งราคาสิินค้้า
เกษตรตกต่่ำ ด้้านหนึ่่�งดุุลการค้้าขาดดุุลอย่่างมโหฬาร อีีกด้้านต้้องกู้้�
กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศที่่�มีีเงื่่�อนไขเข้้มงวด ทั้้�งอีีกด้้านต้้อง
ระมััดระวัังอย่่าให้้พรรคพวกทหารของท่่านเองปฏิิวััติิ เพราะว่่ามัันเป็็น
โอกาสดีีที่่�จะปฏิิวััติิ และอำนาจก็็เป็็นสิ่่�งที่่�ทุุกคนต้้องการ
โชติิช่่วงชััชวาล
เมื่่�อก่่อนนั้้�นเราเชื่่�อใน Import Substitution Industrialization คืือ
ลงทุุนในอุุตสาหกรรมสิินค้้าที่่�ปกติิเราต้้องนำเข้้ามาใช้้อยู่่�แล้้ว และตั้้�ง
กำแพงภาษีีช่่วยเหลืืออุุตสาหกรรมนั้้�น แต่่ผลเสีียคืือสร้้างอุุตสาหกรรม
‘เฒ่่าทารก’ ที่่�ไม่่ยอมโตสัักทีี อาศััยกำแพงภาษีีเป็็นกำบััง สร้้างความ
เจริิญมาได้้ระดัับหนึ่่�งก็็ถึึงทางตััน ดัังนั้้�น ต่่อไปจะขยายการผลิิต ขยาย
การลงทุุนได้้ ต้้องขยายตลาด แต่่ตลาดไทยก็็มีีเท่่านี้้� ทำอย่่างไรจะ
ขยายสิินค้้าไปสู่่�ตลาดต่่างประเทศได้้ ต้้นทุุนสำคััญของภาคเอกชนคืือ
การขนส่่ง หากจะขายของต่่างประเทศ จึึงต้้องมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�มีี
ราคาถููก แปลว่่าต้้องมีีท่่าเรืือน้้ำลึึก ถ้้าไม่่มีีท่่าเรืือน้้ำลึึก อุุตสาหกรรม
ส่่งออก อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี อุุตสาหกรรมอื่่�นๆ ก็็เกิิดขึ้้�นไม่่ได้้ ก็็กลาย
เป็็นโครงการอีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ด นอกจากนั้้�น อีีกสิ่่�งที่่�เราทำได้้คือื การค้้นพบ
ก๊๊าซธรรมชาติิ ทำให้้ป๋๋าเปรมประกาศว่่ายุุคต่่อไปจะเป็็นยุุค ‘โชติิช่่วง
ชััชวาล’ ซึ่่�งได้้จุุดพลุุและช่่วยกระตุ้้�นจิิตใจของประชาชน
นอกจากภาคก้้าวหน้้าแล้้ว อีีกด้้านหนึ่่ง� เราก็็ทำเรื่่อ� งพื้้�นที่่�เกษตรล้้าหลััง
คืือเกษตรน้้ำฝน สมััยก่อ่ นความยากจนในภาคเกษตรสููงมาก ประชาชน
โลหิิตจาง เด็็กขาดสารอาหาร พุุงโรก้้นปอด ไม่่ได้้ไปโรงเรีียน ก็็เกิิด
โครงการอาหารกลางวััน ทำให้้เด็็กไปโรงเรีียน ไม่่ใช่่อยากไปเรีียน
แต่่อยากไปกิินข้้าว และเราได้้ใช้้เงิินกู้้�ของธนาคารโลกในการสร้้าง
โครงสร้้างพื้้�นฐาน เช่่น ถนนและแหล่่งน้้ำ เพราะถนนเป็็นปััจจััยสำคััญ
ในการพััฒนาเศรษฐกิิจ ทำให้้คนออกมาทำงาน รัับรู้้�วิิทยาการต่่างๆ
มีีโอกาสนำพืืชผลออกสู่่�ตลาดภายนอก เกิิด mobilization ตามทฤษฎีี
เศรษฐศาสตร์์ คืือแรงงานไหลจากที่่�ที่่�ผลตอบแทนแรงงานต่่ำไปสู่่�เขต
ที่่�มีผี ลตอบแทนแรงงานสููง ส่่วนเรื่่อ� งคอมมิิวนิิสต์์ ถ้้าประชาชนมีีช่อ่ งทาง
เข้้าสู่่�ตลาด ก็็ไม่่มีีใครอยากเป็็นคอมมิิวนิิสต์์ ฉะนั้้�นการปราบปราม
คอมมิิวนิิสต์์ด้้วยปืืนไม่่สำเร็็จ แต่่ปราบด้้วยถนนประสบความสำเร็็จ
สิ่่�งเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นในสมััยป๋๋า
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ฟองสบู่่�ที่่�หยุุดไม่่อยู่่�
มายุุครััฐบาลพลเอกชาติิชาย เกิิดระบบเสรีี ทั้้�งการลงทุุนและการส่่งออก
เศรษฐกิิจของเราขยายตััวอย่่างมโหฬาร พวกเราก็็ลืมื ความทุุกข์์ยากที่่�เคย
มีีสมััยป๋๋า ลงทุุนขนานใหญ่่ ปกติิในวิิชาเศรษฐศาสตร์์ S-I = X-M โดย I
คืือ ลงทุุน S คืือ Saving ถ้้าเผื่่�อตััว I สููงกว่่า S ก็็จะทำให้้การส่่งออก (X)
น้้อยกว่่าการนำเข้้า (M) อย่่างมาก ตลาดหุ้้�นก็็บููม อะไรต่่ออะไรก็็บููม
มาถึึงจุุดที่่�เป็็นฟองสบู่่� คืือมีีการลงทุุนสููงกว่่าการออมในรััฐบาลพลเอก
ชวลิิต ผมเห็็นว่่าไปต่่อไม่่ได้้ต้้องลดความร้้อนแรงของเศรษฐกิิจ โดยขึ้้�น
ดอกเบี้้�ยเพื่่�อลดการขาดดุุลงบประมาณ ก็็บอกรััฐบาลผ่่านเวทีีที่่ถู� กู เชิิญ
ไปพููด เพราะตอนนั้้�นผมยัังไม่่ได้้อยู่่�ในรััฐบาล
ป๋๋ า เปรมท่่ า นทราบก็็ ใ ห้้ ค นมาบอกว่่ า ป๋๋ า ได้้ ยิิ น เรื่่� อ งที่่� เ ราพูู ด แล้้ ว
เรื่่�องมัันเป็็นยัังไง และให้้เขีียนโน้้ตอธิิบาย ป๋๋าจะได้้ค่่อยๆ ย่่อย ผมก็็นั่่�ง
เขีียนว่่าสาเหตุุที่่�เกิิดฟองสบู่่�เป็็นเพราะว่่ามีีเงิินไหลเข้้ามาในเซ็็กเตอร์์
ที่่�ไม่่ productive ท่่านก็็บอกว่่า พรุ่่�งนี้้�ป๋๋าจะเรีียกนายกรััฐมนตรีีมาหา
ให้้เตรีียมตััวชี้้�แจงไว้้ พี่่�จิ๋๋�วก็็มาหาป๋๋า นั่่�งพัับเพีียบกัับพื้้�นเพราะท่่านเป็็น
ทส. เก่่า ผมก็็ชี้้�แจง พี่่�จิ๋๋�วบอก ‘ป๋๋าครัับ เรื่่�องที่่�โกร่่งพููดที่่�นู่่�นที่่�นี่่� ผมได้้ยิิน
หมดแล้้ว ที่่�พรรคไม่่มีีใครเห็็นด้้วยกัับโกร่่งเลยสัักคนเดีียว จะให้้ผมทำ
ยัังไง’ ป๋๋าก็็บอก อย่่าเพิ่่�งด่่วนตััดสิินใจ เอานี่่�ไปอ่่านก่่อน แล้้วก็็เอาโน้้ต
ที่่�ผมเขีียนให้้กัับพี่่�จิ๋๋�ว พอวัันรุ่่�งขึ้้�น ป๋๋าก็็โทรมาถามว่่านายกฯ เขาโทรมา
หาเราหรืือเปล่่า ผมบอก เปล่่าครัับ พอได้้ยินิ เท่่านั้้�น ป๋๋าก็็อุทุ านออกมาว่่า
‘ประเทศไทยแย่่แล้้ว’ หลัังจากนั้้�นฟองสบู่่�ก็็แตก เกิิดต้้มยำกุ้้�ง
ราคาของการตััดสิินใจ
ผมมองว่่านายกฯ ทัักษิิณ เป็็นคนที่่�เข้้าใจเรื่่�องเศรษฐกิิจได้้ง่่าย อาจจะ
ชอบต่่อรองบ้้าง ขอทำแบบครึ่่�งๆ ผมก็็บอกนโยบายเศรษฐกิิจไม่่มีีครึ่่�ง
มีีเอากัับไม่่เอา ในที่่�สุุดท่่านก็็ยอม แต่่สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ท่่านไม่่ยอมถอยเลย
คืื อ นโยบายจำนำข้้ า ว ทั้้� ง ที่่� ผ มต่่ อ สู้้�เรื่่� อ งเปิิ ด เสรีี ใ นการส่่ ง ออกข้้ า ว
มาตลอด เพราะว่่าราคาข้้าวต่่ำกว่่าราคาในต่่างประเทศเท่่าตััวจาก
นโยบายรััฐบาลที่่�จะช่่วย แต่่กลายเป็็นการทำร้้ายชาวนา เราแทรกแซง
ข้้าวมาตั้้�งแต่่หลัังสงครามโลกครั้้ง� ที่่� 2 เรื่่อ� ยมาจนบััดนี้้� ยุุคก่่อนๆ ใช้้คำว่่า
ประกัันราคาข้้าว ยุุคท่่านทัักษิิณหนัักเลยคืือนโยบายรัับจำนำข้้าวทุุกเม็็ด
แสดงว่่าไม่่ยอมรัับกลไกตลาดโลก แต่่เราเป็็น price taker ไม่่ใช่่ price
maker เราเป็็นคนรัับราคา ไม่่ใช่่คนทำราคา ข้้าวที่่�ผลิิตในโลกนี้้�มีีหลาย
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ร้้อยล้้านตััน เราส่่งออกในยุุคนั้้�นไม่่ถึึงสองล้้านตััน ทฤษฎีีที่่ว่� า่ เราส่่งออก
ข้้าวรายใหญ่่ เราควรเป็็นคนตั้้�งราคาตลาดโลก เป็็นเรื่่�องหลอกชาวนา
มาโดยตลอด แต่่ได้้ผลทางการเมืือง เพราะทำให้้ราคาข้้าวในกรุุงต่่ำ
คนในกรุุงชอบ ถ้้าเลิิกนโยบายเหล่่านี้้� ราคาข้้าวจะแพงขึ้้น� และผมคิิดว่า่
เราจะสามารถส่่งออกข้้าวได้้สูงู สุุดประมาณ 10-11 ล้้านตััน จุุดแข็็งของ
ท่่านทัักษิิณคืือกล้้าตััดสินิ ใจ ไม่่ใช่่ผมเห็็นด้้วยหมด แต่่หลายเรื่่อ� งที่่�ท่า่ น
ทำได้้ทะลุุทะลวงนโยบายที่่�เป็็นแบบแผนต่่อกัันมา ฉะนั้้�นดีีกว่่าพรรคอื่่น� ๆ
ต่่างกรรมต่่างวาระ
รััฐบาลพลเอกเปรม ไม่่ได้้เป็็นรััฐบาลเผด็็จการทหาร มีีรััฐสภา มีี ส.ส.
เพีียงแต่่ว่่าท่่านได้้รัับอำนาจพิิเศษตามบทเฉพาะกาล 5 ปีี มีีวุุฒิิสภา
มาช่่วยลงมติิ แต่่เป็็นเรื่่�องจริิงที่่�ท่่านทำอะไรได้้สำเร็็จเพราะระบอบ
ครึ่่�งใบ เพราะว่่านโยบายต่่างๆ ที่่�ไม่่ป๊๊อปปููลาร์์ ส.ส. ก็็ไม่่เอาด้้วย เช่่น
การยกเลิิกระบอบการส่่งออกที่่�ต้้องขออนุุญาต ข้้าราชการจะคััดค้้าน
หััวชนฝา แล้้ว ส.ส. เองก็็ไม่่เข้้าใจ ก็็มัักสนัับสนุุนให้้มีีการขออนุุญาต
เพราะตััวเป็็นรััฐมนตรีีพาณิิชย์์ ตััวก็็จะได้้มีีอำนาจด้้วย หรืือนโยบาย
ขึ้้�นภาษีี จะให้้ ส.ส. มาเห็็นด้้วย คงเป็็นไปไม่่ได้้ ดัังนั้้�น ถ้้าท่่านไม่่ครึ่่�งใบ
ท่่านคงทำอะไรไม่่ได้้ และถ้้าทำอะไรไม่่ได้้ การเงิินการคลัังประเทศ
คงจะล้้มเหลว ฉะนั้้�นก็็เหมาะกัับช่่วงเวลานั้้�น
ในสมััยนี้้� ผมเองไม่่มีข้ี อ้ มููลที่่�ลึึกซึ้้ง� ไม่่รู้้�ว่า่ รััฐบาลมีีข้อ้ จำกััดยังั ไง แบบไหน
แต่่รู้้�สึึกว่่าปััญหาน้้อยกว่่าป๋๋า เพราะไม่่ต้อ้ งระวัังทุุนสำรองระหว่่างประเทศ
ไม่่ต้้องเข้้าไปอยู่่�ในโปรแกรมกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศที่่�ต้้องถููก
จำกััด ปััจจุุบัันมีีอุุปสรรคอยู่่�บ้้าง แต่่ไม่่ใช่่อุุปสรรคใหญ่่ที่่�ขวางโครงการ
พััฒนา อำนาจในทางรััฐสภาก็็มาก ข้้อจำกััดทางเศรษฐกิิจการเงิินก็็ไม่่มีี
เงิินเฟ้้อก็็ไม่่มีที่่ี ต้� อ้ งระวััง แรงงานก็็ไม่่มีกี ารเดิินขบวนขอขึ้น้� ค่่าแรงขั้้น� ต่่ำ
รััฐบาลสามารถดำเนิินเศรษฐกิิจได้้อย่่างเสรีี เพีียงว่่าจะทำยัังไงเท่่านั้้�น
เคยพููดกับั หลายคนว่่าถ้้าสถานการณ์์การเงิิน การคลััง เป็็นเหมืือนอย่่าง
ทุุกวัันนี้้� ผมคงเสนอโครงการพััฒนาหลายๆ แบบที่่�ต่่อยอดจากที่่�ป๋๋า
เคยทำเอาไว้้ ของบางอย่่างจำเป็็นต้้องมีีดีมี านด์์ ของบางอย่่างไม่่จำเป็็น
ต้้องมีีดีีมานด์์ ทำไปก่่อน Supply creates its own demand ฉะนั้้�น
การขยายท่่าเรืือ การขยายสนามบิิน หรืือว่่าการลงทุุนในสิ่่�งที่่�มัันจะให้้
ผลตอบแทนระยะยาว เช่่น งานวิิจััย หรืืองานด้้านเพิ่่�มศัักยภาพของ
แรงงาน ซึ่่�งเราอยู่่�ในสถานะที่่�จะทำได้้ก็็ควรทำไปก่่อน
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เปิิ ดหลัั ง บ้้ า นพิิ ษ ณุุ โลกและความสำำ � เร็็ จ เศรษฐกิิ จ ไทยยุุ ค ‘น้้ า ชาติิ ’

บ้้านพิิษณุุโลก
น้้าชาติิเข้้ามาในช่่วงเวลาที่่�โลกกำลัังเปลี่่�ยนไปทางเศรษฐกิิจเสรีีนิิยม
สหรััฐอเมริิกา มีีโรนััลด์์ เรแกน อัังกฤษมีีมาร์์กาเร็็ต แธตเชอร์์ ซึ่่ง� ส่่งเสริิม
การลงทุุนของเอกชนอย่่างเต็็มที่่� มิิฮาอิิล กอร์์บาชอฟ ก็็กำลัังปฏิิรูปู รััสเซีีย
ด้้วยเปเรสตรอยกา ประเทศไทยตอนนั้้�นก็็อยู่่�ในภาวะที่่�ดีมี าก งบประมาณ
เกิินดุุล การค้้าขายดีีมาก แล้้วน้้าชาติิท่่านมีีเซนส์์เรื่่�องต่่างประเทศสููง
เหตุุผลเพราะว่่าท่่านอยู่่�ต่่างประเทศมานาน หลัังจากจอมพลสฤษดิ์์�
ปฏิิวััติิ จอมพล ป. ปีี 1957 น้้าชาติิซึ่่�งอยู่่�สายจอมพลผิิน (ชุุณหะวััณ)
จอมพล ป. พิิบูลู สงคราม ถููกส่่งไปอยู่่�อาร์์เจนติินา แต่่ตอนนั้้�นอาร์์เจนติินา
ยัังไม่่เจ๊๊ง เป็็นเมืืองที่่�สุุดยอด มีีความเป็็นตะวัันตก (westernized)
very French, very old หลัังจากนั้้�นท่่านก็็ยัังเป็็นทููตในยุุโรปหลายแห่่ง
ตอนที่่�คุุณคึึกฤทธิ์์�จะดีีกัับจีีน น้้าชาติิก็็เป็็นรััฐมนตรีีที่่�สำคััญอย่่างยิ่่�ง
ดัังนั้้�นโดยสรุุป รััฐบาลน้้าชาติิน่า่ สนใจเพราะท่่านมีีเซนส์์เรื่่อ� งต่่างประเทศ
สููง อ่่านเหตุุการณ์์ออก และจัังหวะเวลาก็็เอื้้�อ

ดร.ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี

นัั ก ธุุ ร กิิ จ และนัั ก วิิ ช าการด้้ า นเศรษฐศาสตร์์ผู้้�คลุุก คลีีกัับ งานด้้านนโยบายเศรษฐกิิจมาตั้้�งแต่่ส มััย รััฐบาลสััญญา
ธรรมศัั ก ดิ์์� รัั ฐ บาลพลเอก เปรม ติิ ณสูู ล านนท์์ ก่่อ นจะได้้รัับ การทาบทามให้้เ ป็็น หนึ่่�งในสมาชิิก กลุ่่�ม ‘บ้้า นพิิษ ณุุโลก’
พลัั ง สมองด้้ า นนโยบายของรัั ฐ บาล ‘น้้ า ชาติิ’ หรืือ พลเอก ชาติิช าย ชุุณหะวััณ ซึ่่�งใช้้บ้ ้านพััก ประจำำ�ตำำ�แหน่่ง
นายกรัั ฐ มนตรีีไทย บนถนนพิิษ ณุุโ ลก เป็็น แหล่่งระดมความคิิดจนเป็็น ที่่�เ ลื่่�อ งลืือ

โมเดลในการทำนโยบายและปฏิิบััติิของไทยแต่่ไหนแต่่ไร คืือกฎหมาย
เกืือบทุุกฉบัับมีีราชการเป็็นคนร่่าง และมีีสภาเป็็นคนอนุุมััติิ ยามที่่�เรา
มีีสภาและมีีการเลืือกตั้้�ง ส.ส. ได้้ออกกฎหมายนิิดเดีียว ฉะนั้้�นมีีการ
ปฏิิวััติิเมื่่�อใด ก็็จะมีีการออกกฎหมายมาเป็็นปึึกเลย พวกที่่�เป็็นอธิิบดีี
ทั้้�งหลายเขาก็็สอนผมว่่า ถ้้าคุุณอยากทำอะไรก็็ให้้ร่า่ งหลัักการกฎหมาย
เอาไว้้ก่่อน แล้้วปฏิิวััติิเมื่่�อไหร่่คุุณค่่อยเสีียบกฎหมายเข้้าไป ดัังนั้้�น
เมื่่�อเขีียนและปฏิิบััติิโดยราชการ กฎหมายก็็จะให้้อำนาจและคุ้้�มครอง
ข้้ า ราชการสูู ง สุุ ด จะเห็็ น ว่่ า กฎหมายทุุ ก ฉบัั บ อธิิ บดีี เ ป็็ น คนอนุุ มัั ติิ
มีีเงื่่�อนไขหนึ่่�ง สอง สาม สี่่� ห้้า แล้้วก็็ยัังมีีบรรทััดสุุดท้้ายห้้อยไว้้ด้้วยว่่า
‘ตามที่่�อธิิบดีีเห็็นชอบ’ ทำอะไรถึึงยากไปหมด น้้าชาติิท่่านไม่่ต้้องการ
แบบนี้้� ท่่านมาจากการเลืือกตั้้�ง อยากจะให้้ ส.ส. มีีบทบาท ฉะนั้้�นก็็เลย
ตั้้� ง ทีี ม บ้้ า นพิิ ษ ณุุ โ ลกขึ้้� น มา เพื่่� อ ที่่� จ ะได้้ ท ำงานด้้ า นเทคนิิ ค แทน
เทคโนแครตเดิิม ซึ่่�งท่่านมองว่่าสนองข้้าราชการเกิินไป

วิิ ธีี นี้้� จ ะมีี ป ระสิิ ท ธิิ ผ ลแค่่ ไ หนอยู่่�ที่่� ว่่ า นายกฯ และสมาชิิ ก ทีี ม อ่่ า น
สถานการณ์์ได้้ดีีแค่่ไหน อย่่างเรื่่�องฮุุนเซนมาประเทศไทยปีี 1989
ตอนนั้้�นเขมรมีีปัญ
ั หาเรื่่อ� งเขมรแดงอย่่างรุุนแรงดุุเดืือด เขมรแดงหนีีมา
อยู่่�ประเทศไทย แล้้วก็็สู้้�กัับรััฐบาลกััมพููชาอยู่่�ตามชายแดน ทางบ้้าน
พิิษณุุโลกเห็็นว่่าเราน่่าจะมีีสััมพัันธไมตรีีกัับฮุุนเซน ก็็ไปเชิิญมาคุุยที่่�
บ้้านพิิษณุุโลก โดยเอาเครื่่�องบิินไปรัับมาจากลาว โดยที่่�กระทรวง
การต่่างประเทศไม่่รู้้�เรื่่�องเลย กระทรวงการต่่างประเทศที่่�นั่่�นบ่่นมาก
เพราะถ้้าเป็็นตามสายงาน ปกติิเขาไม่่เอาฮุุนเซนเข้้ามาคุุย แต่่ทุุกวัันนี้้�
ฮุุนเซนยัังอยู่่� และมีีความเกรงอกเกรงใจกัันจนถึึงปััจจุุบััน ซึ่่�งก็็แสดงว่่า
น้้าชาติิท่่านอ่่านเก่่ง และบางเรื่่�องถ้้าไม่่มีีทีีมพิิเศษนี้้�คงไม่่เกิิดขึ้้�น
หลัังโซเวีียตล่่มสลาย เราก็็เห็็นว่่าลาวกัับเวีียดนามเปิิดประเทศแน่่นอน
เขมรก็็มีีสััญญาที่่�ปารีีสหยุุดยิิงกััน น่่าจะเปิิดประเทศเช่่นกััน เราจึึงใช้้
สโลแกนว่่า ‘เปลี่่�ยนสนามรบเป็็นสนามการค้้า’ เพราะทั้้�ง 3 ประเทศ
คืือสนามรบกัับเรามาก่่อน น้้าชาติิท่า่ นเก่่ง เอาสมเด็็จฮุุนเซนมาก็็ข้อ้ หนึ่่ง�
อีีกข้้อหนึ่่�งคืือท่่านไปขอออสเตรเลีียมาสร้้างสะพานมิิตรภาพ น้้าชาติิ
มาเล่่าว่่าตอนนั้้�นนายกฯ ออสเตรเลีียมาประเทศไทยก็็เชิิญเขาไปตีีกอล์์ฟ
ตามสไตล์์น้้าชาติิ เขาถามว่่าจะให้้ช่่วยอะไร น้้าชาติิก็็บอกช่่วยสร้้าง
สะพานข้้ามไปลาวให้้หน่่อย แล้้วเขาก็็ say yes แค่่นี้้�เองครัับ แต่่ผม
มีีเพื่่�อนที่่�ออสเตรเลีีย เขาบอกว่่าไปที่่�นั่่�นวุ่่�นกัันหมดเลย เพราะไม่่มีี
งบประมาณ ไม่่มีแี ผนการอะไรเลย แต่่นายกฯ ไปสััญญากัับนายกฯ ไทย
เขาจึึงต้้องช่่วยกัันสร้้างงบประมาณขึ้้�นมา
Buffet Cabinet
เศรษฐกิิจไทยเป็็นเศรษฐกิิจเกษตรเป็็นหลััก แล้้วอุุตสาหกรรมก็็มีีน้้อย
เพราะฉะนั้้�น เหตุุผลของการที่่�เราจะต้้องมีีอุุตสาหกรรมขึ้้�นมา ถ้้าเป็็น
แนวคิิดสมััยปีีหกศููนย์์เจ็็ดศููนย์์ ก็็คืือเพื่่�อทดแทนการนำเข้้า (import
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substitution) แบบนี้้�คืือไม่่เปิิดเสรีี ส่่งเสริิมการลงทุุนภายใน ตั้้�งภาษีีสููง
แล้้วก็็ให้้ผลประโยชน์์เยอะๆ สำหรัับการลงทุุนในประเทศ แต่่ตอนรุ่่�นผม
เราเรีียนอีีกแบบว่่าเศรษฐกิิจเล็็กต้้องพััฒนาอุุตสาหกรรม จะพััฒนา
อุุตสาหกรรมได้้ก็็ต้้องมีีสเกล แล้้วจะมีีสเกลได้้ก็็ต้้องมีีตลาด แล้้วจะมีี
ตลาดก็็ต้อ้ งส่่งออก ดัังนั้้�นรุ่่�นผมจะเป็็นรุ่่�นใหม่่ที่่ส่� ง่ เสริิมนโยบายส่่งออก
(export promotion) โดนต่่อต้้านเยอะมากเลย กระทั่่�งมีีวิิกฤตน้้ำมััน
ปีี 1979 ที่่�ชััดเจนมากว่่าเราไม่่มีีเงิิน จะอยู่่�ได้้เราต้้องหาเงิินด้้วยการ
ส่่งออก ท่่องเที่่�ยว ลงทุุน (FDI) ก็็เลยเกิิดนโยบายส่่งออก ท่่องเที่่�ยว
ลงทุุน FDI ในสมััยป๋๋าเปรม เหตุุผลก็็เพราะเราจำเป็็นต้้องทำ ไม่่งั้้�นไม่่มีี
เงิินซื้้�อสิินค้้า และภายในก็็อยากทำ
มาถึึงสมััยน้้าชาติิ สิ่่�งที่่�น้้าชาติิทำมากกว่่าป๋๋าเปรม คืือการให้้เอกชน
มาลงทุุนในโครงการของรััฐ มีีโครงการเกิิดขึ้้�นมากมาย อย่่างโครงการ
โทรศััพท์์ 3 ล้้านเลขหมาย หรืือโครงการโฮปเวลล์์ ซึ่่ง� สุุดท้า้ ยแล้้วไม่่สำเร็็จ
แต่่ก็็มีีทางด่่วนยกระดัับโทลล์์เวย์์สำเร็็จ ตอนเกิิดโฮปเวลล์์ผมอยู่่�ใน
เหตุุการณ์์เลย วัันหนึ่่�งเรามีีประชุุม ครม. เศรษฐกิิจ แล้้ววัันนั้้�นน้้าชาติิ
มาสาย พอเข้้าที่่�ประชุุมปุ๊๊�บ ท่่านก็็ขอโทษทุุกคนแล้้วก็็อธิิบายว่่าที่่�มาสาย
เพราะรถติิดอยู่่�ตรงทางรถไฟแถวยมราช จากนั้้�นท่่านก็็บอกคุุณมนตรีี
พงษ์์พานิิช (รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้้�น) ว่่าคุุณไป
ยกรถไฟขึ้้� น ได้้ ไ หม ปรากฏว่่ า อีี ก ไม่่ กี่่� อ าทิิ ตย์์ ต่่ อ มา คุุ ณ มนตรีี เ อา
โครงการโฮปเวลล์์มาเสนอเลย
เวลามีีโครงการ มัันก็็มีีผลประโยชน์์ พอมีีผลประโยชน์์ ก็็จะมีีคนครหา
แล้้วพอไม่่เปิิดเผย ไม่่โปร่่งใส ก็็ย่่อมทำให้้คนสงสััยได้้ จะโกงจริิง
ไม่่โกงจริิง ไม่่มีีใครรู้้�หรอกครัับ แต่่ก็็มีีการสงสััยเคลืือบแคลง ดููด้้วยตา
ดููจากพฤติิกรรม เห็็นว่่าคนพวกนี้้�ดููเหมืือนจะมีีสตางค์์กัันเยอะ คนก็็คง
สงสััยกัันว่่าเอาสตางค์์มาจากไหน จะเอาหลัักฐานใบเสร็็จอะไรมากาง
ก็็ไม่่ค่่อยเห็็น สุุดท้้ายเลยกลายเป็็นถููกเรีียกว่่า Buffet Cabinet
ฟองสบู่่�แตก
ฟองสบู่่�เริ่่ม� จากการที่่�มีเี งิินนอกเข้้าตั้้�งแต่่สมัยน้
ั า้ ชาติิมาจนสมััยคุณ
ุ ชวน
หลีีกภััย โดยมีี BIBF (Bangkok International Banking Facility)
ที่่�ให้้เรากู้้�เยอะ เริ่่�มเห็็นฟองสบู่่�จากราคาทรััพย์์สิินขึ้้�น ที่่�ดิินขึ้้�น หุ้้�นขึ้้�น
พอของพวกนี้้�ราคาขึ้้�นจึึงทำให้้การกู้้�เงิินโดยมีีหลัักประกัันทำได้้สููงขึ้้�น
กู้้�มากขึ้น้� มาถึึงคุุณบรรหาร (ศิิลปอาชา) พยายามควบคุุมไม่่ให้้ฟองใหญ่่

เกิิ น ไป แต่่ เ นื่่� อ งจากในรัั ฐ บาลมีี ห ลายพรรค ใครดูู แ ลพรรคไหน
ก็็ จ ะส่่ ง เสริิ ม นโยบายนั้้� น ๆ เช่่ น ยัั ง ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ต ลาดหุ้้�นโตเยอะๆ
ให้้อสัังหาริิมทรััพย์โ์ ตเยอะๆ มีีการให้้ซื้้อ� บ้้านได้้เยอะขึ้้น� ในขณะเดีียวกััน
อีีกสายหนึ่่ง� ก็็พยายามคััดค้า้ นให้้ขึ้น้� ดอกเบี้้�ย ให้้ลดการใช้้เงิิน ทีีนี้้ปั� ญ
ั หา
ของเราอยู่่�ที่่�อััตราการแลกเงิินคงที่่�อยู่่�ที่่� 25 บาท พอขึ้้�นดอกเบี้้�ยเพื่่�อ
ไม่่ให้้ใช้้เงิิน เงิินจึึงไหลเข้้าประเทศมากขึ้้�น เสริิมๆ กัันไปอีีก พอสมััย
คุุณชวลิิต ยงใจยุุทธ เข้้ามา พยายามทำนโยบาย soft landing แต่่พอ
เป็็นรััฐบาลผสม มัันทำไม่่สำเร็็จ เพราะคุุณชวลิิตได้้เอาพรรคชาติิพัฒ
ั นา
มาอยู่่�ด้้วย แต่่เมื่่�อคุุณชวลิิตเป็็นนายกฯ จะเอาน้้าชาติิมาเป็็นรััฐมนตรีี
ก็็ไม่่ได้้ เพราะท่่านเคยเป็็นนายกฯ มาแล้้ว ธรรมเนีียมเมืืองไทยมัันไม่่ได้้
เลยเกิิดรััฐบาลเงาของพรรคชาติิพััฒนาขึ้้�นมาแข่่งกััน แข่่งกัันให้้ข่่าว
นโยบายไม่่พร้้อมเพรีียงกััน นั่่�นแหละครัับถึึงเกิิดปััญหาเรื่่�องฟองสบู่่�
ตามมา
โลกที่่�เปลี่่�ยนไป
สมััยโน้้นเราเชื่่�อว่่าเศรษฐกิิจจะเจริิญได้้ถ้้ามีีการพััฒนาอุุตสาหกรรม
เพราะว่่าพอเอาเครื่่�องจัักรมาใช้้แทนแรงงานคน เราสามารถที่่�จะเอา
แรงงานออกจากภาคเกษตรมาทำสิินค้้าอุุตสาหกรรม สร้้างรายได้้เพิ่่�มขึ้น้�
และเมื่่�อมีีคนอยู่่�ภาคเกษตรน้้อยลง รายได้้ต่่อหััวของเกษตรกรก็็จะเพิ่่�ม
ขึ้้�นด้้วย ดัังนั้้�น Industrialization จึึงเป็็น ‘command from above’
แต่่ตอนนี้้�โลกกำลัังเปลี่่�ยนไปสู่่� Digitalization ซึ่่�งเป็็น ‘demand from
below’ หากไปดููวิิวััฒนาการของฟิินเทค ของอีีคอมเมิิร์์ส มัันเป็็นเรื่่�อง
ความต้้องการจากข้้างล่่างทั้้�งนั้้�น รััฐมีีหน้้าที่่�แค่่ช่่วยสนัับสนุุนให้้มััน
เป็็นไปได้้ แต่่ไม่่ต้้องไปชี้้�นำ ไปกำหนดอุุตสาหกรรมอะไรเลย ขอให้้เขา
มีี wifi เขาจะหาเรื่่�องทำของเขาเอง มัันเป็็นยุุคของ Dematerialization
ใช้้วััสดุุน้้อยลง Demonetization ใช้้เงิินน้้อยลง และ Democratization
คืือ ใครๆ ก็็ทำได้้ แต่่ผมก็็มีีข้้อสงวนว่่าอีีอีีซีีจะเป็็นตััวช่่วยให้้เรามีี
อุุตสาหกรรมแบบใหม่่บางอย่่าง ซึ่่�งถ้้าเราไม่่จััดพื้้�นที่่�พิิเศษให้้มัันคงจะ
ไม่่มีี หรืือมีียาก เพีียงแต่่อีอีี ซีี จี ะไม่่ได้้เป็็นพระเอกเดีียวเหมืือนกัับอีสี เทิิร์น์
ซีีบอร์์ด ประโยชน์์มากที่่�สุดข
ุ องอีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ดคือื ทำให้้นิคิ มอุุตสาหกรรม
ในประเทศไทยกลายมาเป็็นฐานของการพััฒนาอุุตสาหกรรมต่่อมา
จนปััจจุุบันั ส่่วนอีีอีซีี ก็ี จ็ ะเป็็นตััวเริ่่ม� ของหลายอุุตสาหกรรม และในขณะ
เดีี ย วกัั น ก็็ จ ะสามารถดูู แ ลเรื่่� อ งสัั ง คมสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� เ คยเป็็ น ปัั ญ หา
ค้้างคาในอดีีตได้้ดีีขึ้้�น แต่่บทบาทแบบรััฐนำจะไม่่ใช่่พระเอกอีีกต่่อไป
Digitalization จะเป็็นสิ่่�งที่่�มาตอบสัังคมได้้
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กรอ. กัั บก้ ้ าวแรกของการประสานรัั ฐ และเอกชน

ความสำำ�คััญของภาคเอกชน
สมััยนายกฯ เปรม ท่่านให้้ความเชื่่�อถืือ กรอ. ใช้้ กรอ. เป็็นเสมืือน
ที่่�ปรึึกษา เวลาเสนออะไรออกไป ทีีมเศรษฐกิิจก็็จะมาร่่วม จะมีีการ
ผสมโรงกัันระหว่่างทีีมเศรษฐกิิจกัับ กรอ. จากนั้้�นจึึงแปลงไปเป็็น
นโยบายของรััฐบาล อย่่างเราเป็็นสภาอุุตสาหกรรม เรารู้้�อัันไหนเข้้มแข็็ง
อัันไหนย่่อหย่่อน สภาหอการค้้าก็็รู้้�เรื่่�องการค้้า สมาคมธนาคารก็็รู้้�ว่่า
แต่่ละแบงก์์เข้้มแข็็งแค่่ไหน ใครมีีข้อ้ มููลอะไรก็็เอามาประชุุมกัันนอกรอบ
ระหว่่างสามสถาบัันด้้วยกัันเอง แล้้วทุุกๆ เดืือนต้้องมีีการนััดประชุุม
ร่่วมกัับท่า่ นนายกฯ เปรม มีีทีมี เศรษฐกิิจมาร่่วมฟัังด้้วย ฟัังแล้้วได้้ข้อ้ สรุุป
อย่่างไรก็็บรรจุุลงไปในวาระการทำงานของรััฐบาล
ผมทำงานกัับพลเอกเปรม ติิณสููลานนท์์ เป็็นเวลา 8 ปีี เป็็น ‘เจเนอรััลเบ๊๊’
ของท่่ า น คอยช่่ ว ยท่่ า นมาตลอด ท่่ า นก็็ ค อยช่่ ว ยเหลืื อ ทางด้้ า น
อุุตสาหกรรมของประเทศ ต่่อมาช่่วงรััฐบาลคุุณชาติิชาย (ชุุณหะวััณ)
ก็็สนุกุ สนานอย่่างมาก ลงเรืือลำเดีียวกััน รััฐและเอกชนช่่วยกัันคนละไม้้
คนละมืือ จนทำให้้บ้้านเมืืองเจริิญรุ่่�งเรืืองมาโดยตลอด ต่่อจากคุุณ
ชาติิชาย ผมก็็ได้้เป็็นที่่�ปรึึกษาทางเศรษฐกิิจของคุุณบรรหาร เรีียกว่่า
ความร่่วมมืือกัับเอกชน พลเอกเปรมผู้้�เริ่่�มต้้นเข้้มข้้นมาก ต่่อมาพลเอก
ชาติิชายท่่านมีีสโลแกน ‘เปลี่่�ยนสนามรบเป็็นสนามการค้้า’ ก็็เพลา
ลงบ้้าง พอคุุณบรรหารก็็เพลาลงอีีก พอถึึงตอนนี้้�ไม่่เหลืือเลย

พารณ อิิ ศรเสนา ณ อยุุธ ยา
นัั ก อุุ ต สาหกรรมแห่่ ง บริิ ษัั ท ปูู น ซิิ เ มนต์์ ไ ทย จำำ�กััด (SCG) ผู้้�ชำำ� นาญการด้้านการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
อีีกทั้้� ง ในฐานะประธานสภาอุุ ต สาหกรรมแห่่งประเทศไทยคนแรก ยัังได้้วางรากฐานของความร่่วมมืือระหว่่า งรััฐ
และเอกชนในการพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ แบบ ‘ลงเรืือ ลำำ� เดีียวกััน ’ ผ่่านการก่่อ ตั้้�ง ‘กรอ.’ หรืือ คณะกรรมการร่่ว ม
ภาครัั ฐ และเอกชนเพื่่� อ แก้้ ไ ขปัั ญหาทางเศรษฐกิิจ นัับ แต่่ยุุคโชติิช่ ่วงชััช วาลเป็็น ต้้น มา

บทบาทของ กรอ. จะมีีความหมายก็็ต่่อเมื่่�อรััฐบาลเห็็นความสำคััญ
จำได้้ว่่าตอนที่่� กรอ. ยัังเข้้มแข็็ง ใต้้โต๊๊ะนี่่�มีีน้้อยมาก เพราะเวลาพููดหรืือ
แนะนำให้้กับรั
ั ฐั บาล รััฐบาลก็็จะนำไปปฏิิบัติั ติ าม ไม่่ต้อ้ งมีีระบบใต้้โต๊๊ะ
เลย แต่่หลัังจากที่่�รััฐบาลไม่่เอา กรอ. ไปยุ่่�งด้้วย จะทำอะไรก็็ยากขึ้้�น
ถืือว่่าเป็็นบ่่อเกิิดแห่่งการให้้ใต้้โต๊๊ะกััน มัันเป็็นธรรมชาติิที่่�หลีีกเลี่่�ยง
ไม่่ได้้ รััฐบาลที่่�จัับกลุ่่�มกัันเป็็นพวก แปลว่่ามีีใต้้โต๊๊ะแน่่ๆ หลัักการง่่ายๆ
แค่่นี้้�เอง เพราะถ้้าอยู่่�บนโต๊๊ะแล้้วมัันสำเร็็จ ก็็ไม่่ต้้องไปมีีใต้้โต๊๊ะ เสีียเงิิน
ไปเปล่่าๆ
จุุดที่่�ทำให้้ กรอ. ประสบความสำเร็็จ เพราะเราทำตััวให้้รััฐบาลเชื่่�อมั่่�น
ว่่าเราไม่่เห็็นแก่่ตััว เราไม่่เห็็นแก่่พวกเราเป็็นหลััก เห็็นรััฐเป็็นที่่�ตั้้�ง

เราค้้ำจุุนรััฐ และรััฐก็็ค้้ำจุุนเรา ถ้้าเราแตกแยกสามััคคีีกััน หรืือจ้้อง
จะเอาเปรีียบกัันตลอดเวลา รััฐก็็อยากให้้เราทำโน่่นทำนี่่�ให้้ ส่่วนเรา
ก็็ไม่่เห็็นแก่่รััฐ แบบนี้้�จะทำงานกัันไม่่ได้้ ต้้องหาทางตกลงกัันให้้ได้้
วิิถีีของการร่่วมมืือกััน
รััฐบาลนี้้�ได้้ออกกฎหมาย กฎระเบีียบ ทำให้้การทำงานของภาคเอกชน
ยืืดยาวไป เรีียกว่่า ‘Bureaucratic Red Tape’ คืือออกกฎระเบีียบ
มาโดยหวัังให้้คนไม่่กล้้าโกง แต่่มัันได้้ขััดขวางการพััฒนาของประเทศ
เป็็นอย่่างยิ่่�ง ต้้องไปกรมนั้้�นกรมนู้้�นกว่่าจะทำอะไรได้้เสร็็จ สมััยผมอยู่่�
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย ได้้เอานโยบายของบริิษััทเชลล์์ไปใช้้ คืือเราออก
กฎภายในน้้อย แต่่บังั คัับใช้้และตรวจสอบอย่่างเข้้มแข็็ง ถ้้าทำผิิดพลาด
เล็็กน้้อย ก็็อาจจะหัักเงิินเดืือน แต่่ถ้า้ ผิิดค่อ่ นข้้างหนัักก็็ส่ง่ เรื่่อ� งให้้ตำรวจ
เลย ให้้เข้้าคุุกเลย แต่่รััฐบาลไม่่ได้้ทำแบบนั้้�น รััฐบาลออกกฎหมาย
เข้้มงวดมากที่่�สุดุ เพื่่�อกัันไม่่ให้้เกิิดการโกง แต่่กลัับมีรี ะบบการตรวจสอบ
ที่่�เชื่่�องช้้ามาก
ทำำ�บุุคลากรให้้เป็็นทรััพยากร
ช่่วงที่่�ผมอยู่่�ปููนซิิเมนต์์ไทย คุุณบุุญมา วงศ์์สวรรค์์ ผู้้�จััดการของบริิษััท
ปููนซิิเมนต์์ไทยในขณะนั้้�น ท่่านให้้ผมมาเป็็นฝ่่ายบุุคคลของปููนซิิเมนต์์ไทย
ผมก็็สงสััยว่่าผมเป็็นวิิศวกร จะอยู่่�ในตำแหน่่งนี้้�ได้้อย่่างไร คุุณบุุญมา
บอกผมว่่าคุุณทำได้้ คุุณรู้้�จัักคนเยอะแยะมากมาย ผมจึึงบอกถ้้าคุุณ
ให้้ผมเป็็น ผมก็็ต้้องเป็็นครัับ นัับตั้้�งแต่่วัันนั้้�นมา ชีีวิิตผมเปลี่่�ยนไปเลย
มัันทำให้้ผมมีีความเชื่่อ� ว่่าพนัักงานของบริิษัทั ถืือเป็็นสิินทรััพย์ที่่์ มี� คุี ณ
ุ ค่่า
มากที่่�สุดุ และก็็ตั้้ง� ใจพััฒนาบุุคลากรขององค์์กรเรื่่อ� ยมา เรื่่อ� งการศึึกษา
ก็็เช่่นเดีียวกััน ผมมีีความเชื่่อ� ว่่า เด็็กไทยเป็็นสมบััติมีิ ค่ี า่ ที่่�สุดข
ุ องประเทศ
ตอนผมเกษีียณเมื่่�ออายุุ 65 ผมมีีความตั้้�งใจว่่าจะพลีีชีีวิิตเพื่่�อพััฒนา
การศึึกษาไทย ก่่อตั้้�งโรงเรีียนดรุุณสิิกขาลััยขึ้้�นมา เอาเทคโนโลยีีจาก
MIT มาใช้้ในการเรีียนการสอน เป็็นการเรีียนแบบ Project-based
Learning คุุยกัันต่่อหน้้า ให้้เด็็กเรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิ
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กำำ � เนิิ ดอุุ ต สาหกรรมพลัั ง งานไทย

จุุดกำำ�เนิิดอุุตสาหกรรม
ก่่อนปีี 1980 แหล่่งพลัังงานในประเทศที่่�เป็็นเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลถืือว่่า
ไม่่มีีเลย ก่่อนจะมีีการค้้นพบแหล่่งก๊๊าซธรรมชาติิในอ่่าวไทย และพบ
แหล่่งถ่่านหิินใหญ่่ที่่�แม่่เมาะในปีี 1980 การพััฒนาจึึงค่่อยเริ่่�มต้้น
ทำให้้การพึ่่�งพาพลัังงานจากต่่างประเทศเริ่่�มลดลง ถามว่่าบัังเอิิญไหม
เป็็นการค้้นพบโดยความตั้้�งใจ เพราะคงไม่่มีใี ครบัังเอิิญเดิินไปแล้้วก็็พบ
แหล่่งน้้ำมัันและก๊๊าซ อย่่างบางประเทศที่่�อยู่่�ดีีๆ ก็็เห็็นน้้ำมัันไหลขึ้้�นมา
จากดิิน แหล่่งน้้ำมัันใหญ่่ของเราอยู่่�ในทะเลจึึงต้้องอาศััยการสำรวจ
ซึ่่�งใช้้เงิินทุุนมหาศาล และเทคโนโลยีีของเราเองก็็ไม่่มีี ต้้องอาศััยบริิษััท
น้้ำมัันต่่างชาติิ จริิงๆ แล้้วจุุดเริ่่ม� ต้้นสำคััญที่่�ทำให้้เกิิดการพััฒนา คืือการ
ออกข้้อบััญญััติปิิ โิ ตรเลีียมในปีี 1971 ซึ่่ง� เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นของการเชิิญชวน
ให้้บริิษััทน้้ำมัันต่่างชาติิเข้้ามาหาแหล่่งก๊๊าซและน้้ำมัันในไทย
ปััญหาจากวิิกฤตการณ์์ราคาน้ำำ��มััน

ดร.ปิิ ย สวััส ดิ์์� อััมระนัันทน์์
อดีีตข้้ า ราชการและรัั ฐ มนตรีีว่่ า การกระทรวงพลัังงาน ผู้้�บุุก เบิิก และผลััก ดััน อุุต สาหกรรมพลัังงานคนสำำ�คััญ
ของประเทศ ไม่่ ว่ ่ า การลอยตัั ว ราคาน้ำำ��มััน การปลดล็็อ กให้้เ อกชนสามารถร่่วมผลิิตไฟฟ้้า
ตลอดจนบริิ ห ารองค์์ ก รพลัั ง งานขนาดใหญ่่ของไทยอย่่าง ปตท. ดร.ปิิย สวััส ดิ์์�เ ชื่่�อ ว่่าการเปิิดเสรีี
และการสร้้ า งแรงจูู ง ใจที่่� ถูู ก ต้้อ ง คืือ คำำ�ต อบที่่�ยั่่�งยืืน ของการพััฒนาด้้านพลัังงาน

ช่่วงวิิกฤตการณ์์น้้ำมัันครั้้ง� ที่่� 1 ปีี 1973 ตอนนั้้�นไทยได้้รับผ
ั ลกระทบเยอะ
มาก น้้ำมัันขาดแคลน นโยบายบริิหารจััดการน้้ำมัันก็็ไม่่มีปี ระสิิทธิิภาพ
เพราะอาศััยการควบคุุมราคาเป็็นหลััก กองทุุนน้้ำมัันก็็ยัังไม่่มีี รััฐบาล
ก็็เลยจััดตั้้�งขึ้้�นมาในภายหลััง และต่่อมาก็็มีีการตั้้�ง ปตท. ขึ้้�นในปีี 1978
หลัังจากนั้้�นไม่่นานเกิิดวิกิ ฤตการณ์์น้้ำมัันอีีกครั้้ง� ในปีี 1979 ประเทศไทย
ได้้รับผ
ั ลกระทบเยอะ ทั้้�งจากการที่่�แหล่่งปิิโตเลีียมในประเทศยัังพััฒนา
ขึ้้�นมาไม่่เรีียบร้้อย และจััดการบริิหารนโยบายด้้านพลัังงานที่่�ยัังไม่่ทััน
ต่่อเหตุุการณ์์ เช่่น ถ้้าราคาน้้ำมัันในตลาดโลกสููงขึ้้�น แนวคิิดสมััยนั้้�น
คืื อ ตรึึงราคาขายปลีี ก ในประเทศเอาไว้้ เพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้ ป ระชาชนได้้ รัั บ

ผลกระทบ โดยไม่่ให้้บริษัิ ทั น้้ำมัันปรัับราคาขึ้้น� หรืือไม่่ก็เ็ อาเงิินจากที่่�อื่่น�
มาอุุดหนุุน ผลคืือการใช้้น้้ำมัันไม่่ลดลง ในขณะที่่�ความขาดแคลน
ถูู ก ซ้้ำเติิ ม ด้้ ว ยการที่่� บริิ ษัั ท น้้ำมัั น ปรัั บ ราคาไม่่ ไ ด้้ กลายเป็็ น ว่่ า ยิ่่� ง
ขาดแคลนหนัักขึ้น้� ประเทศพััฒนาแล้้วเขาเรีียนรู้้�จากวิิกฤตการณ์์น้้ำมััน
ครั้้�งแรก เมื่่�อเกิิดครั้้�งที่่�สอง เขาปรัับราคาขายปลีีกขึ้้�น การขาดแคลน
จึึงไม่่รุุนแรงเท่่ากัับครั้้�งแรก
ในยุุคนายกฯ เปรม (พลเอก เปรม ติิณสููลานนท์์) สิ่่�งแรกที่่�ทำคืือ
ลดราคาดีีเซลและแก๊๊สหุุงต้้ม ผลคืือทำให้้เกิิดความแตกต่่างสููงขึ้้�น
ระหว่่างราคาน้้ำมัันเบนซิินกัับดีีเซล และแก๊๊สหุุงต้้ม คนก็็เลยเปลี่่�ยน
ไปใช้้ดีีเซล ถึึงขนาดที่่�ว่่าเอาเครื่่�องยนต์์เบนซิินออก และเอาเครื่่�องยนต์์
ดีีเซลใส่่เข้้าไปแทน หรืือไม่่ก็็ปรัับเปลี่่�ยนเครื่่�องยนต์์เบนซิินให้้สามารถ
ใช้้แก๊๊สแอลพีีจีีได้้ ฉะนั้้�นการใช้้เบนซิินลดลง แต่่ไปโผล่่ที่่�การใช้้ดีีเซล
กัับแก๊๊สหุงุ ต้้มแทน มาตรการในเรื่่อ� งของราคาส่่งผลต่่อการใช้้ที่่บิ� ดิ เบืือน
ไปหมด กระทั่่�งในที่่�สุุดรััฐบาลตระหนัักถึึงความสำคััญของการใช้้กลไก
ทางเศรษฐศาสตร์์และแรงจููงใจทางเศรษฐศาสตร์์ในการบริิหารนโยบาย
พลัังงาน จนนำระบบราคาน้้ำมัันลอยตััวมาใช้้เพื่่�อแยกการปรัับราคา
น้้ำมัันออกจากการตััดสิินใจทางการเมืือง
ยุุคโชติิช่่วงชััชวาล
ช่่วงแรกหลัังจากเริ่่�มส่่งก๊๊าซได้้จริิง ประชาชนทั่่�วไปอาจจะยัังไม่่ได้้รู้้�สึึก
ตื่่�นเต้้นเรื่่�องของโชติิช่่วงชััชวาลเท่่าไหร่่ เพราะว่่าปริิมาณการผลิิตก๊๊าซ
ในช่่วงนั้้�นยัังค่่อนข้้างน้้อย รวมถึึงคนยัังได้้รับผ
ั ลกระทบจากราคาน้้ำมััน
ที่่�สููงขึ้้�นในวิิกฤตการณ์์น้้ำมัันครั้้�งที่่� 2 ในทางตรงกัันข้้าม คนทำงานเอง
ก็็อาจจะตื่่�นเต้้นเกิินไป เพราะพอผู้เ้� ชี่่ย� วชาญบอกว่่าแหล่่งน้้ำมัันของเรา
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ใหญ่่มหาศาล ก็็มีกี ารแก้้ไขพระราชบััญญััติปิิ โิ ตรเลีียมเพื่่�อปรัับส่ว่ นแบ่่ง
ให้้รััฐมากขึ้้�น สุุดท้้ายปรากฏว่่าแหล่่งน้้ำมัันกำแพงเพชรเป็็นเพีียง
กระเปาะเล็็กๆ แรงจููงใจในการพััฒนาแหล่่งปิิโตรเลีียมใหม่่จึึงหยุุดชะงััก
ทัันทีี การแก้้ไขมาเริ่่ม� ต้้นในช่่วงของรััฐบาลนายกฯ เปรมคืือ Thailand 3
ถืือเป็็นการสร้้างแรงจููงใจขึ้้�นมาอีีกครั้้�งหนึ่่�งในการพััฒนาแหล่่งก๊๊าซ
และน้้ำมัันในประเทศ ทำให้้มีกี ารพััฒนามากมายจนเป็็นอย่่างที่่�เราเห็็น
ทุุกวัันนี้้�

จากการไฟฟ้้า แทนที่่�จะซื้้�อจากใครก็็ได้้ ทำให้้กิิจการสายไฟฟ้้ายัังเป็็น
กิิจการที่่�ผููกขาด และผู้้�รัับซื้้�อไฟฟ้้ารายเดีียวคืือ กฟผ. ก็็ยัังมีีลัักษณะ
ผููกขาดอยู่่� เมื่่�อไฟฟ้้าผููกขาดก็็ทำให้้ก๊๊าซยัังค่่อนข้้างผููกขาด แม้้จะเริ่่�ม
มีีการเปิิดเสรีีให้้ผู้้�จััดหาก๊๊าซอื่่�นสามารถใช้้บริิการท่่อส่่งก๊๊าซของ ปตท.
ได้้แล้้ว แต่่ก็ยั็ งั ทำงานไม่่เต็็มที่่� ในประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกแทบทุุกประเภท
เขาเปิิดไฟฟ้้าเสรีีก่่อนที่่�จะเปิิดเรื่่�องของก๊๊าซเสรีี ส่่วนพลัังงานหมุุนเวีียน
ก็็ยัังเป็็นอีีกเรื่่�องที่่�มีีข้้อจำกััดในเรื่่�องของกฎระเบีียบที่่�ไม่่เอื้้�อ โดยเฉพาะ
การติิดตั้้�งโซลาร์์เซลล์์เพื่่�อให้้ประชาชนผลิิตไฟฟ้้าใช้้เองได้้

อนาคตพลัังงานไทย

สิ่่�งเหล่่านี้้�ทำให้้ต้้นทุุนไฟฟ้้าสููงกว่่าที่่�ควรจะเป็็น แต่่ตััวที่่�น่่าห่่วงที่่�สุุด
คืือการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่�งนโยบายของเรายัังมอง
ใกล้้เกิินไป ยัังไม่่มีีนโยบายของประเทศที่่�เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศแบบระยะยาว แล้้วถ้้าเราไม่่มีีนโยบายลดการปล่่อย
ก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก อะไรจะเกิิ ด ขึ้้� น กัั บอุุ ตส าหกรรมไทยในอนาคต
การวางแผนในด้้านพลัังงานเป็็นการลงทุุนระยะยาว ต้้องคำนึึงถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต ทั่่�วโลกหลายประเทศมีีเป้้าหมายแล้้วว่่า
จะลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเหลืือศููนย์์เมื่่�อใด เพราะฉะนั้้�นธุุรกิิจไทย
ที่่�ลงทุุนหรืือทำธุุรกิิจในต่่างประเทศเยอะ จำเป็็นจะต้้องดููเป้้าหมายนี้้�
ให้้ชััดเจน ถ้้าจะดููแค่่เป้้าหมายของรััฐบาลไทยอาจจะสายเกิินแก้้ใน
อนาคต

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำคััญมากในเรื่่อ� งพลัังงาน คืือการที่่�รัฐั เปิิดให้้เอกชน
เข้้ามามีีบทบาทในกิิจการพลัังงาน ซึ่่�งแต่่เดิิมผููกขาดโดยรััฐวิิสาหกิิจ
อย่่างเข้้มงวด เพราะมัันสร้้างธุุรกิิจไทยจำนวนมากที่่�มีีความสามารถ
ทางด้้านพลัังงาน ไม่่ว่่าจะเป็็นน้้ำมััน ก๊๊าซ หรืือว่่าพลัังงานหมุุนเวีียน
มองย้้อนไป 30 ปีีก่อ่ น การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายให้้เอกชนผลิิตไฟฟ้้าได้้
ถููกต่่อต้้านพอสมควร ช่่วงแรกระเบีียบจึึงอาจไม่่เอื้้�ออำนวยต่่อเอกชน
มีีการใส่่เงื่่อ� นไขทางด้้านเทคนิิคที่่�ทำให้้ต้น้ ทุุนของเอกชนสููงขึ้น้� โดยไม่่มีี
ความจำเป็็น ใน ครม. ก็็มีกี ารถกเถีียงกัันว่่าเขีียนระเบีียบแบบนี้้�ออกมา
จะไม่่มีีผลจููงใจเอกชน ผมบอกว่่าออกมาก่่อนเถอะ เอาแค่่นี้้�ให้้ได้้ก่่อน
แล้้วค่่อยๆ เปลี่่�ยน แล้้วก็็เป็็นจริิง คืือออกมาอาจจะไม่่ถููกใจ แต่่พอเห็็น
แล้้วว่่าไม่่มีีปััญหา ก็็ค่่อยเปลี่่�ยนกฎเกณฑ์์ให้้คล่่องตััวและเอื้้�ออำนวย
ต่่อการลงทุุนมากขึ้้�น จนในที่่�สุุด เราเห็็นผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายเล็็ก
รายใหญ่่เต็็มไปหมด จนสามารถไปลงทุุนได้้ทั่่�วโลกเหมืือนทุุกวัันนี้้�
พลัังงานหมุุนเวีียนกลายเป็็นตััวแปรสำคััญแล้้วทุุกวัันนี้้� ประเทศไทย
ก็็คงหนีีไม่่พ้้น เพราะในที่่�สุุดแล้้วโลกจะต้้องเดิินไปสู่่�การใช้้พลัังงาน
หมุุนเวีียนในสััดส่่วนที่่�สููงมากขึ้้�น เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ แม้้ในช่่วงเปลี่่�ยนผ่่านอาจยัังต้้องมีีก๊๊าซและน้้ำมััน
ก่่อนที่่�จะค่่อยๆ ลดบทบาทลงไป แต่่ตลาดพลัังงานหมุุนเวีียนในประเทศ
ไทยไม่่ได้้ใหญ่่เท่่าไหร่่ เพราะฉะนั้้�นธุุรกิิจพลัังงานหมุุนเวีียน ถ้้าจะโต
จริิงๆ จะต้้องไปต่่างประเทศ โตในไทยอย่่างเดีียวไม่่พอ
สิ่่�งที่่�เรายัังไม่่ได้้เดิินไปสุุด คืือเรายัังไม่่ได้้เปิิดเสรีีให้้ผู้้�ใช้้งานเลืือกได้้ว่า่
จะซื้้�อไฟฟ้้าจากใคร รวมถึึงเรายัังไม่่ได้้ตั้้�งตลาดซื้้�อขายไฟฟ้้าขึ้้�นมา
ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก แต่่ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นในไทย เรายัังต้้องซื้้�อไฟฟ้้า

เรื่่�องการลดบทบาทภาครััฐควรจะเป็็นมาตั้้�งนานแล้้ว เราคุุยเรื่่�องนี้้�
กัันมาตั้้�งแต่่ 30 ปีีที่่�แล้้ว ยกตััวอย่่างการอนุุรัักษ์์พลัังงาน มีีมติิ ครม.
ในเรื่่�องนี้้�เยอะมาก ไม่่ค่่อยได้้ผลเท่่าไหร่่หรอก แต่่ก็็ออกกัันมา เวลา
จะแก้้ทีี ถ้้าเป็็นสมััยท่่านนายกฯ เปรม ท่่านเป็็นราชการ จะแก้้อะไร
ก็็ลำบาก ต้้องอธิิบายแล้้วอธิิบายอีีก แต่่พอมาสมััยท่า่ นนายกฯ อานัันท์์
ผมรวบรวมเอามติิ ครม. ต่่างๆ เกี่่ย� วกัับการประหยััดพลังั งานได้้ประมาณ
20 กว่่ามติิ เพื่่�อจะไปขอแก้้อัันนั้้�นอัันนี้้� อัันละนิิดอัันละหน่่อย เพราะผม
ยัังชิินอยู่่�กัับการที่่�ผู้้�กำหนดนโยบายไม่่ยอมแก้้อะไรมากมาย พอเข้้าไป
ในที่่�ประชุุม ประทัับใจมากเลย ท่่านนายกฯ อานัันท์์มองขึ้้�นมา 5 วิินาทีี
แล้้วบอกว่่า ผมว่่าเอางี้้ดี� กี ว่่า ยกเลิิกหมดเลยดีีไหม แล้้วจะมติิแบบไหน
ก็็พิิมพ์์ออกมาทีีเดีียว ง่่ายที่่�สุุด ถ้้าจะมีีมาตรการใหม่่ กำหนดใหม่่
ง่่ายกว่่า ไม่่ต้้องเสีียดายของเก่่ามาก เอาของใหม่่ใส่่มาง่่ายกว่่าที่่�จะไป
ตามแก้้ของเก่่า สิ่่�งเหล่่านี้้�มัันจะเกิิดขึ้้�นก็็ด้้วยวิิสััยทััศน์์ของผู้้�นํํา

50 YEARS

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

ทศวรรษ 1990 เริ่่�มต้้นด้้วยการสิ้้�นสุุดของสงครามเย็็น พร้้อมกัับชััยชนะของระบอบ
ประชาธิิปไตยและเศรษฐกิิจแบบทุุนนิิยมเสรีีตามกระแส ‘ฉัันทมติิวอชิิงตััน’ ที่่�ต้้องการ
ลดบทบาทของรััฐ เพื่่�อปล่่อยให้้กลไกตลาดทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างอิิสระมากขึ้้�น รวมทั้้�งการ
เปิิดเสรีีทั้้�งภาคการค้้าระหว่่างประเทศและภาคการเงิิน
การเมืืองไทยในทศวรรษนี้้� ถึึงแม้้จะเปิิดฉากด้้วยเหตุุการณ์์รััฐประหารยึึดอำำ�นาจจาก
พลเอก ชาติิชาย ชุุณหะวััณ แต่่นโยบายทางเศรษฐกิิจ ‘เปลี่่�ยนสนามรบเป็็นสนามการค้้า’
ที่่�รััฐบาลพลเอก ชาติิชาย ได้้ริิเริ่่�มไว้้ ยัังได้้รัับการสานต่่อและเร่่งเครื่่�องให้้เศรษฐกิิจไทย
เดิินหน้้าอย่่างไม่่หยุดยั้้
ุ ง� ด้้วยความหวัังว่่าไทยจะก้้าวขึ้้น� สู่่�ตำำ�แหน่่ง ‘เสืือตััวที่่�ห้า้ แห่่งเอเชีีย’
เศรษฐกิิจไทยในทศวรรษนี้้�ได้้สร้้างปรากฏการณ์์ขึ้้�นสููงลงต่ำำ��อย่่างรวดเร็็วและรุุนแรง
ราวกัับรถไฟเหาะ
นัับตั้้�งแต่่ หนึ่่�ง ผลจากการเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็วของเศรษฐกิิจไทยในช่่วงปลาย
ทศวรรษ 1980 ก่่อให้้เกิิดการขยายตััวของสิินเชื่่�อในภาคการเงิินอย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งส่่งผล
ให้้เกิิดภาวะฟองสบู่่ใ� นภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ การก่่อหนี้้�ระยะสั้้�นในสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ
ของภาคธุุรกิิจ และการขาดดุุลบััญชีีเดิินสะพััดในระดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง ก่่อนที่่�จะทิ้้�งตึึก
รกร้้างจากการก่่อสร้้างไม่่เสร็็จไว้้เป็็นเพีียงอนุุสรณ์์แห่่งความผิิดพลาด
สอง ตลาดหุ้้�นร้้อนแรงอย่่างไม่่เคยเป็็นมาก่่อน โดยเฉพาะช่่วงกลางทศวรรษ ดััชนีีหุ้้�นไทย
พุ่่�งสู่่�จุุดสููงสุุดที่่� 1,754 จุุด และตกลงต่ำำ��สุุดที่่� 207 จุุด หลัังฟองสบู่่�แตก ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ประสบปััญหาสภาพคล่่องทางการเงิินอย่่างรุุนแรง ซึ่่�งกระทบต่่อเนื่่�องไปยััง
สถาบัันการเงิินที่่�ปล่่อยกู้้� และเป็็นปััจจััยบั่่�นทอนความเชื่่�อมั่่�นของระบบการเงิินไทย
สาม ค่่าเงิินบาทไทยมีีเสถีียรภาพสููงมากจากการใช้้นโยบายตรึึงอััตราแลกเปลี่่�ยนให้้คงที่่�
แต่่เสถีียรภาพของค่่าเงิินกลัับกลายเป็็นบ่่อเกิิดของความเปราะบางที่่�สร้า้ งปััญหาต่่อสมดุุล
และเสถีียรภาพของระบบเศรษฐกิิจ เปิิดทางให้้มีีการโจมตีีค่่าเงิินบาท จนทางการไทยยอม
ยกธงขาว ประกาศลอยตััวค่่าเงิินบาทในวัันที่่� 2 กรกฎาคม 1997 ตามมาด้้วยการอ่่อนลง
อย่่างรวดเร็็วของค่่าเงิินบาทที่่�ทำ�สถิิติิต่ำ
ำ
�สุ
ำ� ุดที่่� 56 บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ จนส่่งผลให้้
ธุุรกิิจที่่�มีีหนี้้�ต่่างประเทศจำำ�นวนมากต้้องล้้มละลาย และทำำ�ให้้หนี้้�ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้
(Non-performing Loans) ของธนาคารพาณิิชย์์พุ่่�งสููงขึ้้�นอย่่างที่่�ไม่่เคยปรากฏมาก่่อน
สี่่� ไทยนัับหนึ่่�งเริ่่�มต้้นทศวรรษด้้วยสถานะประเทศดาวรุ่่�ง เกืือบเป็็นเสืือตััวที่่�ห้้าของเอเชีีย
เป็็นที่่�จับั ตามองของนัักลงทุุนทั่่�วโลก แต่่การเดิินหมากที่่�ผิิดพลาดส่่งผลให้้ต้อ้ งเผชิิญวิิกฤต
เศรษฐกิิจที่่�หนักั หน่่วง จนได้้ชื่อ่� ว่่าเป็็นประเทศที่่�แพร่่เชื้้�อร้้ายทางเศรษฐกิิจไปสู่่ป� ระเทศอื่่น� ๆ
ในที่่�สุุด วิิกฤตที่่�ก่่อเกิิดขึ้้�นในประเทศไทยได้้ขยายวงจนกลายเป็็นวิิกฤตการเงิินในระดัับ
ภููมิิภาค หรืือที่่�รู้้�จัักกัันในนาม ‘มหาวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง’
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THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

ชััยชนะของทุุนนิิยมเสรีี
การทลายลงของกำแพงเบอร์์ลิินในปีี 1989 ตามมาด้้วยการล่่มสลาย
ของสหภาพโซเวีียตในปีี 1991 ถืือเป็็นการปิิดฉากสงครามเย็็นอย่่างถาวร
เสีียงปืืน ระเบิิด และควัันไฟสิ้้�นสุุดลง ความสงบหวนกลัับมา โดยเฉพาะ
ในบรรดาประเทศที่่�ถูกู ใช้้เป็็นตััวแทนการทำสงครามของสองมหาอำนาจ
ระหว่่างโลกเสรีีที่่�นำโดยสหรััฐอเมริิกา กัับโลกสัังคมนิิยมที่่�มีีสหภาพ
โซเวีียตเป็็นผู้้�นำ
โลกอยู่่�ระหว่่างการจััดระเบีียบใหม่่ไปสู่่�การเมืืองในระบอบประชาธิิปไตย
และเศรษฐกิิจแบบทุุนนิิยม ภายใต้้การกำกัับของสหรััฐฯ ผู้้�ประสบ
ชััยชนะในศึึกนี้้�
ย้้ อ นกลัั บ ไปตั้้� ง แต่่ ก่่ อ นทุุ น นิิ ย มจะประกาศชัั ย ชนะแบบเบ็็ ด เสร็็ จ
หลายประเทศทั่่�วโลก รวมถึึงประเทศไทย ได้้เริ่่�มผ่่อนคลายกฎเกณฑ์์
การทำธุุรกิิจ รวมไปถึึงการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศมาตั้้�งแต่่
ทศวรรษ 1980 แล้้ว โดยเฉพาะการเข้้ามาลงทุุนของประเทศญี่่�ปุ่่�น
ในบ้้านเรา ทศวรรษนี้้�จึึงเป็็นช่่วงเวลาของการเปิิดเสรีีอย่่างเต็็มรููปแบบ
โดยเฉพาะภาคการเงิิน ซึ่่�งสิ่่�งที่่�ยึึดถืือเป็็นกรอบในการพััฒนาเศรษฐกิิจ
คืือ ฉัันทมติิวอชิิงตััน (Washington Consensus)
ราวปีี 1989 เป็็นช่่วงที่่�บรรดาเทคโนแครต นัักเศรษฐศาสตร์์ และ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเศรษฐกิิจ พยายามระดมความคิิดเห็็นเพื่่�อแสวงหา
หนทางการปฏิิรููปเศรษฐกิิจของกลุ่่�มประเทศในละติินอเมริิกาที่่�กำลััง
เผชิิญวิิกฤตครั้้�งใหญ่่ จอห์์น วิิลเลีียมสััน นัักวิิชาการด้้านเศรษฐศาสตร์์
ระหว่่างประเทศ คืือผู้้�ที่่�รวบรวมข้้อตกลงต่่างๆ จากการหารืือ ประมวล
เป็็นนโยบายทั้้�งหมด 10 ข้้อ ตีีพิิมพ์์ลงในบทความ ‘What Washington
Means By Policy Reform’ เพื่่�อเสนอในที่่�ประชุุมสััมมนาเกี่่�ยวกัับการ
ปรัับโครงสร้้างเศรษฐกิิจในละติินอเมริิกา ที่่�เกิิดขึ้้น� ในเดืือนพฤศจิิกายน
ปีี 1989

การทลายกำำ�แพงเบอร์์ลิินในปีี 1989 หน่่วยรัักษาความปลอดภััยของฝั่่�งเยอรมนีีตะวัันออกพยายามสกััดยัับยั้้�งกลุ่่�มฝููงชนที่่�กำำ�ลัังปีีนข้้ามกำำ�แพงเบอร์์ลิิน หลัังจากที่่�กำำ�แพงส่่วนแรกได้้ถููกทำำ�ลายลง

ช่่วงเวลานี้้�เองที่่�ศััพท์์ ‘ฉัันทมติิวอชิิงตััน’ เกิิดขึ้้�นและแพร่่หลายออกไป
พร้้อมกัับได้้กลายเป็็นแนวทางที่่�หลายประเทศทั่่�วโลกเดิินตาม เช่่น
การส่่งเสริิมการค้้าเสรีีด้้วยการลดกำแพงภาษีี การลดการควบคุุม
อััตราดอกเบี้้�ย ปล่่อยให้้เป็็นไปตามกลไกตลาด การเปิิดเสรีีทางการเงิิน
ไปจนถึึงการลดบทบาทในการควบคุุมดููแลกิิจการของรััฐ

179

180

THE FALL FROM GRACE

ผลจากการเปิิดเสรีีของประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกในทศวรรษนี้้�ได้้ทำให้้
เกิิดกระแสโลกาภิิวััตน์์ทางเศรษฐกิิจครั้้�งใหญ่่ สะท้้อนผ่่านการเพิ่่�มขึ้้�น
ของระดัับการค้้าระหว่่างประเทศ การเคลื่่�อนย้้ายไหลเวีียนของทุุน
ข้้ามพรมแดน และความร่่วมมืือกัันในทางเศรษฐกิิจผ่่านการจััดตั้้�ง
องค์์กรระหว่่างประเทศต่่างๆ ดัังเช่่น การจััดตั้้�งองค์์การการค้้าโลก
(World Trade Organization: WTO) ในปีี 1995
โลกาภิิวััตน์์ทางการค้้าและเศรษฐกิิจได้้นำไปสู่่�อีีกหนึ่่�งปรากฏการณ์์
สำคัั ญ ในทศวรรษนี้้� นั่่� น คืื อ การเร่่ ง ตัั ว ขึ้้� น ของอัั ต ราการเติิ บ โตทาง
เศรษฐกิิจในประเทศกำลัังพััฒนาหลายประเทศ เช่่น เม็็กซิิโก มาเลเซีีย
อิินโดนีีเซีีย รวมถึึงประเทศไทย จนเกิิดศััพท์์ที่่�เรีียกว่่ากลุ่่�มประเทศ
ตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging Markets)
ยุุคทองของไทย
สู่่�การเปิิดเสรีีทางการเงิิน
ปรากฏการณ์์การเติิบโตทางเศรษฐกิิจแบบก้้าวกระโดดจากยุุคโชติิช่ว่ ง
ชััชวาล โดยเฉพาะช่่วง 3 ปีีส่่งท้้ายทศวรรษ 1980 ที่่�ตััวเลข GDP
ประเทศไทยทะยานขึ้้�นสู่่�ระดัับเลขสองหลััก บรรดานัักลงทุุนต่่างชาติิ
พากัันคาดการณ์์ว่่าไทยกำลัังจะกลายเป็็นประเทศอุุตสาหกรรมใหม่่
(Newly Industrialized Country: NICs) ต่่อจากฮ่่องกง สิิงคโปร์์
เกาหลีีใต้้ และไต้้หวััน ประกอบกัับการได้้แรงหนุุนจากฟากฝั่่�งการเมืือง
ในรััฐบาล พลเอก ชาติิชาย ชุุณหะวััณ ที่่�วางเป้้าหมายพาประเทศไทย
ขึ้้�นสู่่�สถานะ ‘เสืือตััวที่่�ห้้าแห่่งเอเชีีย’ ผ่่านนโยบายเศรษฐกิิจ ‘เปลี่่�ยน
สนามรบเป็็นสนามการค้้า’ ส่่งผลให้้ประเทศไทยในเวลานั้้�นเนื้้�อหอม
และได้้รัับการจัับตามองเป็็นอย่่างมาก
แต่่ ฟ ากการเมืื อ งไทยกลัั บ ไม่่ ร าบรื่่� น เหมืื อ นด้้ า นเศรษฐกิิ จ ขณะที่่�
ทางการไทยกำลัังดำเนิินการเปิิดโต๊๊ะให้้เขมร 4 ฝ่่ายทำการเจรจายุุติิ
สงครามตามแนวทางเปลี่่�ยนสนามรบเป็็นสนามการค้้า พลเอก ชาติิชาย
กลัับถููกรััฐประหารยึึดอำนาจโดยคณะรัักษาความสงบเรีียบร้้อยแห่่งชาติิ
(รสช.) ในวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 1991 ด้้วยข้้อหาคอร์์รััปชััน หรืือ ‘บุุฟเฟต์์
คาบิิเนต’
ต่่อมา รสช. แต่่งตั้้�งให้้ อานัันท์์ ปัันยารชุุน ขึ้้�นเป็็นนายกรััฐมนตรีี ซึ่่�ง
บทบาทหลัักในยุุคที่่�การเมืืองไทยไร้้รััฐสภานี้้�ยัังคงเน้้นเดิินหน้้าปฏิิรููป

1991 - 2000

เศรษฐกิิจบนเส้้นทางเสรีีนิิยม สะท้้อนว่่าถึึงแม้้การพััฒนาการเมืือง
บนวิิถีีประชาธิิปไตยจะถููกดึึงให้้ถอยหลัังอีีกครั้้�ง แต่่เศรษฐกิิจไทย
ยัังคงเร่่งเครื่่�องเดิินไปข้้างหน้้า
อานัันท์์เล่่าถึึงโจทย์์สำคััญทางเศรษฐกิิจที่่�เขาได้้เข้้าไปมีีบทบาทในช่่วง
เวลานั้้�นว่่า “โจทย์์ที่่�เราต้้องทำคืือการเปิิดเสรีีทางเศรษฐกิิจให้้มากขึ้้�น
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับกระแสโลกที่่�ดำเนิินไปสู่่�การเปิิดเสรีีมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
สมััยของผมจึึงเป็็นช่่วงของการริิเริ่่ม� แก้้ปััญหาระบบภาษีีไทยที่่�ค่อ่ นข้้าง
ซัับซ้้อนด้้วยการนำระบบภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม (VAT) มาใช้้ รวมถึึงการลด
กำแพงภาษีีนำเข้้าเพื่่�อกระตุ้้�นให้้มีีการแข่่งขัันจากข้้างนอก ซึ่่�งจะส่่งผล
ให้้ภาคการผลิิตภายในประเทศเกิิดการพััฒนาให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น”

50 YEARS
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หลัังจากนั้้�นได้้เกิิดการร่่างรััฐธรรมนููญฉบัับใหม่่ที่่�เขีียนเพิ่่�มอำนาจให้้
ทหารไว้้ในบทเฉพาะกาล พร้้อมกัับการผิิดคำพููดของ พลเอก สุุจิินดา
คราประยููร หััวหน้้าคณะรััฐประหาร ที่่�เคยลั่่�นวาจาว่่า ‘จะไม่่นั่่�งเก้้าอี้้�
นายกรััฐมนตรีีเด็็ดขาด’ แต่่ภายหลัังการเลืือกตั้้�งในปีี 1992 เขาขึ้้�น
ดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีีด้้วยข้้ออ้้าง “...ผมจำเป็็นต้้องเสีียสััตย์์…”
ส่่งผลให้้ชนชั้้�นกลาง เอ็็นจีีโอ และบรรดานัักธุุรกิิจ ตบเท้้ากัันออกมา
ประท้้วงต่่อต้้านการสืืบทอดอำนาจของ รสช. ที่่�นำไปสู่่�การเสีียเลืือด
เสีียเนื้้�อในเหตุุการณ์์พฤษภาทมิิฬ 1992
ระหว่่างนี้้�ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้วางแผนให้้กรุุงเทพฯ
เป็็น ‘ศููนย์์กลางทางการเงิิน’ ของภููมิิภาค โดยได้้ปรัับบทบาทจากการ
เน้้นควบคุุ ม ระบบการเงิิ นมาเป็็ นผู้้�ส่่ งเสริิ ม การดำเนิิ นกิิ จ กรรมทาง
การเงิินให้้เป็็นไปอย่่างเสรีีตามกลไกตลาด การปฏิิรููประบบการเงิิน
ในช่่วงนี้้�ถืือเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงใหญ่่ที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ
การเงิินของประเทศไทย เพราะไม่่เพีียงลดข้้อจำกััดด้้านอััตราดอกเบี้้�ย
แต่่ยัังอนุุญาตให้้สถาบัันการเงิินต่่างชาติิมาทำธุุรกิิจในประเทศไทย
ซึ่่ง� ทำให้้เกิิดการแข่่งขัันเพิ่่�มขึ้้น� ผ่่านธุุรกิิจวิิเทศธนกิิจ รวมทั้้�งมีีการขยาย
ขอบเขตของการดำเนิินงานให้้สถาบัันการเงิิน และปรัับปรุุงการกำกัับ
ดููแลสถาบัันการเงิิน41
กิิจการวิิเทศธนกิิจ (Bangkok International Banking Facilities: BIBF)
จััดตั้้�งขึ้้�นในเดืือนกัันยายน 1993 เพื่่�อเปิิดช่่องทางให้้ธนาคารพาณิิชย์์
ทั้้�งในและต่่างประเทศสามารถกู้้�ยืืมเงิินจากแหล่่งเงิินทุุนต่่างประเทศ
โดยตรง แล้้วนำมาปล่่อยกู้้�ต่่อในประเทศ (Out-In) หรืือต่่างประเทศ
(Out-Out) ได้้ นอกจากนี้้�ทางการไทยยัังให้้สิิทธิิพิิเศษทางภาษีีเพื่่�อ
ส่่งเสริิมให้้สถาบัันการเงิินหัันมาทำธุุรกรรมผ่่านช่่องทางนี้้�กัันมากขึ้้�น

ภาพซ้้าย - การปราบปรามกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมประท้้วงต่่อต้้านนายกรััฐมนตรีี พลเอก สุุจิินดา คราประยููร
หรืือเหตุุการณ์์พฤษภาทมิิฬ 1992 กองทััพไทยเริ่่�มลั่่�นไกปืืนทัันทีีที่่�กลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมเริ่่�มบัันดาลโทสะ
ภาพขวาบน - พลเอก สุุจิินดา คราประยููร ขณะดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีีคนที่่� 19 ของไทย
การขึ้้�นสู่่�ตำำ�แหน่่งนายกฯ ของเขาได้้สร้้างความไม่่พอใจให้้กัับคนไทยจำำ�นวนหนึ่่�ง จนกลายเป็็นชนวน
ของเหตุุการณ์์นองเลืือดในเวลาต่่อมา
ภาพขวาล่่าง - อานัันท์์ ปัันยารชุุน นายกรััฐมนตรีีโดยการแต่่งตั้้�งของ รสช. หลัังรััฐประหาร
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แม้้จะเป็็นที่่�ประจัักษ์์ชััดเจนว่่าช่่วงต้้นทศวรรษ 1990 เศรษฐกิิจไทย
ยัังคงเติิบโตสููง แต่่เมื่่�อเจาะลึึกลงถึึงที่่�มาสำคััญของการเติิบโตดัังกล่่าว
จะพบว่่าน้้ำหนัักส่่วนใหญ่่อยู่่�ที่่�การลงทุุนภาคเอกชน ซึ่่�งมีีการขยายตััว
สููงมากจากทั้้�งปััจจััยภายใน และจากความสนใจของนัักลงทุุนต่่างชาติิ
ที่่�หันั มาลงทุุนในภููมิภิ าคเอเชีียมากขึ้้น� ส่่งผลให้้ช่อ่ งว่่างระหว่่างการออม
กัับการลงทุุนในเศรษฐกิิจไทยถ่่างออกมากขึ้้น� สะท้้อนผ่่านการขยายตััว
ของสิินเชื่่�อสููงถึึงร้้อยละ 28 ต่่อปีี ในขณะที่่�การขยายตััวของเงิินฝาก
มีีเพีียงร้้อยละ 19-20 เท่่านั้้�น หรืือมีีนััยว่่าเศรษฐกิิจไทยกำลัังอยู่่�ใน
ภาวะร้้อนแรง และเงิินออมในประเทศมีีไม่่เพีียงพอ ซึ่่�งสะท้้อนผ่่านการ
ขาดดุุลบััญชีีเดิินสะพััดในระดัับสููง
ขณะนั้้�นยัังมีีอีีกสองปััจจััยที่่�เป็็นดั่่�งลมโหมกองไฟในเศรษฐกิิจไทยให้้
ยิ่่�งร้้อนแรงมากขึ้้�น คืือการที่่�อััตราดอกเบี้้�ยในตลาดต่่างประเทศต่่ำกว่่า
ในประเทศ ประกอบกัับ ธปท. ยัังคงนโยบายอััตราแลกเปลี่่�ยนแบบคงที่่�
ไม่่ปล่่อยให้้เงิินบาทแข็็งค่่าหรืืออ่่อนค่่าไปตามกลไกตลาด

การที่่�เงิินทุุนจากต่่างประเทศไหลบ่่าเข้้ามามากเช่่นนี้้�ส่่งผลกระทบต่่อ
เศรษฐกิิจไทยสองด้้านคืือ หนึ่่�ง ทำให้้เกิิดการขยายตััวของการใช้้จ่่าย
ในประเทศ สอง การที่่�เงิินทุุนจากต่่างประเทศเหล่่านี้้�ไหลผ่่านธนาคาร
พาณิิชย์์ โดยเฉพาะผ่่าน BIBF ยัังหมายความว่่าสถาบัันการเงิินไทย
ต้้องแบกรัับความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นไปด้้วยหากมีีการลดค่่าเงิินบาท
เพราะค่่าเงิินบาทที่่�ลดลงย่่อมหมายถึึงมููลค่่าภาระหนี้้�ในรููปเงิินบาท
ที่่�ต้้องใช้้คืืนหนี้้�ในรููปเงิินตราต่่างประเทศจะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นเงาตามตััว
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นัักลงทุุนเห็็นช่่องทาง
ในการทำำ�กำำ�ไรผ่่านการกู้้�เงิิน
ต่่างประเทศที่่�มีีดอกเบี้้�ยต่ำำ��กว่่า
เข้้ามาปล่่อยกู้้�ในประเทศ
เพื่่�อ ‘กิินส่่วนต่่าง’
ดอกเบี้้�ยที่่�สููงกว่่าในประเทศ

เศรษฐกิิจไทย
ท่่ามกลางความเปราะบางทางการเงิิน

เงื่่�อนไขเหล่่านี้้�เองทำให้้นัักลงทุุนเห็็นช่่องทางทำกำไรผ่่านการกู้้�เงิิน
ต่่างประเทศที่่�มีดี อกเบี้้�ยต่่ำกว่่ามาปล่่อยกู้้�ในประเทศเพื่่�อ ‘กิินส่่วนต่่าง’
ดอกเบี้้�ยที่่�สููงกว่่าในประเทศ ซึ่่�งอััตราดอกเบี้้�ยต่่างประเทศช่่วงนั้้�นอยู่่�ที่่�
ประมาณ 3-7% ส่่วนดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ในประเทศอยู่่�ที่่�ประมาณ 15-17%
เท่่ากัับว่่านัักลงทุุนจะได้้กำไรจากส่่วนต่่างนี้้�อย่่างง่่ายดายโดยไม่่ต้้อง
เผชิิญกัับความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนอีีกด้้วย ผลที่่�ตามมาคืือเงิิน
ไหลเข้้าสุุทธิิของประเทศไทยในรููปแบบเงิินกู้้�จากต่่างประเทศที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
จากประมาณร้้อยละ 3 ของ GDP ในช่่วงปีี 1983-1988 ขึ้้�นสู่่�ราวๆ
ร้้อยละ 11 ในช่่วงปีี 1989-1995 สะท้้อนถึึงการเพิ่่�มขึ้้�นของการก่่อหนี้้�
ต่่างประเทศในระบบเศรษฐกิิจไทยที่่�สููงมากอย่่างไม่่เคยเป็็นมาก่่อน
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ในช่่วงนี้้�บริิษััทเงิินทุุนยัังมีีการแข่่งขัันกัับธนาคารพาณิิชย์์ในการระดม
เงิินออม โดยการออกตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินที่่�ให้้ผลตอบแทนสููงกว่่าดอกเบี้้�ย
เงิินฝากธนาคารเป็็นอย่่างมาก ทำให้้คนเลืือกฝากเงิินกัับบริิษััทเงิินทุุน
มากขึ้้�น ธนาคารพาณิิชย์์จึึงหัันไปเน้้นระดมเงิินจากต่่างประเทศผ่่าน
BIBF ที่่�ดอกเบี้้�ยต่่ำ แล้้วมาปล่่อยกู้้�ในประเทศแทน

ประกาศกระทรวงการคลััง เรื่่�อง การประกอบกิิจการวิิเทศธนกิิจของธนาคารพาณิิชย์์ /
ภาพจาก ราชกิิจจานุุเบกษา
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ฟองสบู่่�ในอสัังหาริิมทรััพย์์
การขยายตััวของสิินเชื่่�ออย่่างรวดเร็็วของภาคการเงิินส่่งผลให้้เกิิด
การเฟื่่�องฟููอย่่างมากในภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่ามีีโรงงาน
สำนัักงาน สนามกอล์์ฟ โรงแรม รีีสอร์์ต และที่่�อยู่่�อาศััย ผุุดขึ้้�นราว
ดอกเห็็ด เกิิดนัักธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์หน้้าใหม่่มากมาย ราคาที่่�ดิิน
ในช่่วงนั้้�นเพิ่่�มขึ้้น� หลายเท่่าตััว แม้้แต่่ราคาที่่�ดินิ ย่่านชานเมืืองก็็ยังั พุ่่�งสููง
ในช่่วงเริ่่�มต้้นเฟื่่�องฟููของภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ คีีรีี กาญจนพาสน์์ และ
อนัันต์์ กาญจนพาสน์์ พี่่�น้้องนัักธุุรกิิจชาวไทยเชื้้�อสายจีีนที่่�ครอบครััว
ปัักหลัักอยู่่�ฮ่่องกง แต่่ทำธุุรกิิจในหลายประเทศทั่่�วเอเชีีย เช่่น สิิงคโปร์์
มาเลเซีีย และอิินโดนีีเซีีย ก็็ได้้ตััดสิินใจขยัับขยายมาบุุกเบิิกธุุรกิิจด้้าน
อสัังหาริิมทรััพย์์ในประเทศไทยเช่่นกััน
อนัันต์์ ผู้้�เป็็นพี่่�ชาย นำทััพพััฒนาบริิษััทที่่�ผู้้�เป็็นพ่่อได้้บุุกเบิิกไว้้ในนาม
บางกอกแลนด์์ จำกััด (มหาชน) ที่่�มีจุี ดุ หมายคืือพััฒนาที่่�ดินิ ให้้เป็็นเมืือง
ขนาดย่่อม โดยริิเริ่่�มสร้้างโครงการเมืืองทองธานีีบนพื้้�นที่่�กว่่า 4,000 ไร่่
โดยตั้้�งใจให้้เป็็นเมืืองที่่�มีีทุุกอย่่างครบวงจร ทั้้�งคอนโด บ้้านพััก โรงแรม
อาคารสำนัักงาน สถานศึึกษา และห้้างสรรพสิินค้้า ซึ่่�งถอดแบบมาจาก
โมเดลที่่�อยู่่�อาศััยในฮ่่องกง

ผลจากการเร่่งระดมทุุนผ่่าน BIBF ส่่งผลให้้โครงสร้้างหนี้้�ของสถาบััน
การเงิินในประเทศไทยเปลี่่�ยนแปลงไปด้้วย เพราะสถาบัันการเงิิน
ต่่างๆ มีีหนี้้�ระยะสั้้�นจากต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก ขณะที่่�
การปล่่อยสิินเชื่่�อภายในประเทศนั้้�นมีีลัักษณะเป็็นหนี้้�ระยะยาว ซึ่่�ง
หมายถึึงการก้้าวอยู่่�บนความเสี่่�ยงจากการที่่�เจ้้าหนี้้�จะไม่่ต่่ออายุุ

ขณะที่่�คีีรีีนำเงิินจากแหล่่งทุุนในฮ่่องกงมาทุ่่�มซื้้�อ บริิษััท ธนายง จำกััด
(มหาชน) ในปีี 1992 ขณะนั้้�นเป็็นเจ้้าของที่่�ดิินกว่่า 1,300 ไร่่บนถนน
บางนา-ตราด ได้้นำมาพััฒนาภายใต้้คอนเซปต์์หมู่่�บ้้านที่่�สงบสุุขและ
พื้้�นที่่�สีีเขีียวในนามของ ‘โครงการธนาซิิตี้้�’ ซึ่่�งออกแบบให้้เป็็นหมู่่�บ้้าน
ขนาดใหญ่่ มีีทุุกอย่่างครบวงจร ทั้้�งศููนย์์กีีฬา โรงเรีียน โรงพยาบาล
และมีีพื้้�นที่่�สนามกอล์์ฟกว่่า 400 ไร่่

อย่่างไรก็็ตาม สถานการณ์์สุ่่�มเสี่่�ยงนี้้�ยัังคงดำเนิินต่่อไป จนกระทั่่�งเข้้าสู่่�
ช่่วงปีี 1994 สถานะทางการเงิินของไทยตกอยู่่�ในช่่วงเปราะบางอย่่างยิ่่ง�
อัันเนื่่�องมาจากภาระหนี้้�ระยะสั้้�นในภาคเอกชนอยู่่�ในระดัับที่่�สููงกว่่า
ทุุนสำรองระหว่่างประเทศ หากเจ้้าหนี้้�ขาดความเชื่่�อมั่่�นและต้้องการ
เรีียกเก็็บหนี้้�คืืนพร้้อมกััน ประเทศไทยก็็จะไม่่มีีเงิินตราต่่างประเทศ
เพีียงพอที่่�จะนำไปชดใช้้หนี้้�คืืน

คีีรีีย้้อนเล่่าถึึงสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับโครงการธนาซิิตี้้�ในช่่วงขาขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นการ
สะท้้อนภาพตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ในยุุคที่่�ฟองสบู่่�กำลัังก่่อตััวอ่่อนๆ
ได้้อย่่างดีี “ตอนเปิิดตััวโครงการใหม่่ๆ ได้้รัับความนิิยมมาก โดยเฉพาะ
ช่่วงฟองสบู่่� ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์แข็็งแรงมาก บ้้านจััดสรรขายดีีมาก
โครงการธนาซิิตี้้�มีี 2 แบบ มีีทั้้�งคอนโดระดัับกลางและพรีีเมีียม สร้้าง
พร้้อมกััน ขายดีีพร้้อมกััน ส่่วนบ้้านรอบสนามกอล์์ฟขายหมดก่่อนเลย”

เมื่่�อเศรษฐกิิจไทยได้้เผยจุุดเปราะบางออกมา นัักลงทุุนที่่�เก็็งกำไรจาก
ต่่างชาติิจึึงเริ่่�มมองเห็็นโอกาสที่่�จะเข้้าโจมตีีค่่าเงิิน

การเติิบโตทางเศรษฐกิิจและการบริิโภคนิิยมที่่�เพิ่่�มดีีกรีีมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
ส่่งผลให้้เมืืองเผชิิญปััญหารถติิดอย่่างหนััก โดยเฉพาะถนนเส้้นสาทร
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ด้้วยเหตุุนี้้�กรุุงเทพมหานครในสมััยของผู้้�ว่่าฯ พลตรีี จำลอง ศรีีเมืือง
จึึงเปิิดให้้เอกชนประมููลโครงการระบบรถไฟฟ้้า
ภาพของขบวนรถยาวบนท้้องถนนที่่�เห็็นอยู่่�ทุุกเช้้าค่่ำ ทำให้้คีีรีีนึึกย้้อน
ไปถึึงภาพของรถไฟฟ้้า MTR ในฮ่่องกง นำมาสู่่�การตััดสินิ ใจโดยฉัับพลััน
ว่่าจะร่่วมประมููลในโครงการดัังกล่่าวด้้วย ในที่่�สุุดเขาก็็ชนะการประมููล
และได้้ชื่่�อว่่าอาจเป็็นผู้้�รัับสััมปทานโครงการรถไฟฟ้้าแห่่งเดีียวในโลกที่่�
ให้้เอกชนลงทุุนร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์
ในช่่วงเศรษฐกิิจยุุคทอง ราคาที่่�ดิินปรัับเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว กรมที่่�ดิิน
รายงานว่่าราคาที่่�ดิินบริิเวณชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออกได้้ขยัับจาก
25,000 บาทต่่อตารางวาในช่่วงปีี 1986 ขึ้้�นมาเป็็น 1 แสนบาทต่่อ
ตารางวาโดยเฉลี่่�ยในปีี 1999 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 4 เท่่า
ขณะที่่�แหล่่งเงิินทุุนที่่�สำคััญของภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ส่่วนใหญ่่มาจาก
การกู้้�ยืืมบริิษััทเงิินทุุนหรืือธนาคารพาณิิชย์์ ซึ่่�งได้้เงิินทุุนผ่่านช่่องทาง
BIBF มาอีี ก ต่่ อ หนึ่่� ง เมื่่� อ มีี เ งิิ น มาต่่ อ เงิิ น ไปเรื่่� อ ยๆ ราคาที่่� ดิิ น และ
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เฟ้้อเกิินมููลค่่าพื้้�นฐานจึึงยัังสามารถพุ่่�งสููงขึ้้�นไปได้้
อย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วงปีี 1988-1994
ในยุุคนี้้� สถาบัันการเงิินไทยได้้ปล่่อยสิินเชื่่�อให้้ธุุรกิิจในภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยเฉพาะบริิษััทเงิินทุุนที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างการ
ให้้สิินเชื่่�ออย่่างชััดเจน จากที่่�เคยเน้้นให้้ภาคอุุตสาหกรรมการผลิิต
ก็็ เปลี่่� ย นมาเป็็ น ภาคอสัังหาริิม ทรััพ ย์์ เมื่่�อ รวมกัับบทบาทที่่� เ พิ่่� มขึ้้�น
หลัังการใช้้กลยุุทธ์์การออกตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินเพื่่�อแข่่งขัันกัับธนาคาร
พาณิิชย์์ก่่อนหน้้านี้้� ก็็ยิ่่�งทำให้้บริิษััทเงิินทุุนมีีบทบาทในการจััดสรร
เงิินทุุนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว โดยนอกจากการปล่่อยสิินเชื่่�อในภาค
อสัังหาริิมทรััพย์์แล้้ว ยัังให้้สิินเชื่่�อเพื่่�อการบริิโภคส่่วนบุุคคลในสััดส่่วน
ที่่� สูู ง เช่่ น กัั น สิิ น ทรัั พย์์ของบริิษััทเงิินทุุนจึึงเติิบโตแบบก้้ าวกระโดด
โดยมีีอััตราการเติิบโตเฉลี่่�ยต่่อปีีสููงถึึงร้้อยละ 26

ภาพระหว่่างการก่่อสร้้างเมืืองทองธานีี โครงการที่่�เกิิดจากการพััฒนาพื้้�นที่่�บริิเวณแจ้้งวััฒนะให้้เป็็นเมืืองขนาดย่่อม โดยถอดแบบมาจากโมเดลที่่�อยู่่�อาศััยในฮ่่องกง
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ตลาดหุ้้�นยุุคฟองสบู่่�
ตลาดหุ้้�นยุุคนี้้�เปิิดฉากด้้วยความเฟื่่�องฟููมาตั้้�งแต่่กลางทศวรรษที่่�แล้้ว
จากปััจจััยด้้านการเติิบโตในระดัับก้้าวกระโดดของเศรษฐกิิจไทยที่่�
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับนัักลงทุุน ประกอบกัับทางตลาดหลัักทรััพย์์เอง
ก็็มีีการเปลี่่�ยนแปลงกฎเกณฑ์์หลายอย่่างเพื่่�อรองรัับความต้้องการใน
การลงทุุนที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น เช่่น เปลี่่�ยนจากการซื้้�อขายแบบเคาะกระดาน
มาใช้้ระบบคอมพิิวเตอร์์ในปีี 1991 การขยายเวลาซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
ตั้้�งแต่่ปีี 1992 รวมถึึงมีีการเปิิดสาขาเพิ่่�มขึ้้�นในต่่างจัังหวััด
แม้้มีีบางช่่วงที่่�ราคาหุ้้�นผัันผวนเพราะผลกระทบจากเหตุุการณ์์ทาง
การเมืือง รวมถึึงคดีีปั่่�นหุ้้�นที่่�สั่่�นคลอนความเชื่่�อมั่่�นของนัักลงทุุน แต่่
ในเวลาไม่่นาน ตลาดก็็กลัับสู่่�ภาวะปกติิ
ในปีี 1991 ได้้เกิิดความวุ่่�นวายทางการเมืืองจากกรณีี รสช. ทำการ
รััฐประหารยึึดอำนาจรััฐบาล พลเอก ชาติิชาย ชุุณหะวััณ ส่่งผลให้้
ในวัันรุ่่�งขึ้้�นหลัังจากการรััฐประหาร ดััชนีีตลาดหุ้้�นตกลงทัันทีี 57.4 จุุด

1991
24 กุุมภาพัันธ์์
หนึ่่�งวัันหลัังการยึึดอำำ�นาจ พลเอก ชาติิชาย ชุุณหะวััณ
ดััชนีีหุ้้�นไทยอยู่่�ที่่�ระดัับ 734 จุุด

1994
4 มกราคม
ดััชนีีหุ้้�นไทยขึ้้�นสู่่�จุุดสููงสุุด
ที่่� 1,754 จุุด
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วัันที่่� 4 มกราคม 1994
ดััชนีีหุ้้�นไทยพุ่่�งสู่่�ระดัับ
1,754 จุุด ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นสถิิติิ
ที่่�สููงที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์
ตลาดหลัักทรััพย์์ไทย และต้้อง
ใช้้เวลาอีีกกว่่าสองทศวรรษ
กว่่าดััชนีีจะกลัับไปแตะจุุดนั้้�น
อีีกครั้้�งในปีี 2018
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หรืือร้้อยละ 7.25 ไปปิิดที่่� 734.24 จุุด ตามด้้วยเหตุุการณ์์พฤษภาทมิิฬ
ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 17-24 พฤษภาคม 1992 ตลาดหุ้้�นมีีปฏิิกิิริิยา
ต่่อการเสีียเลืือดเสีียเนื้้�อของประชาชนอย่่างรุุนแรง จนเมื่่�อตลาดเปิิด
ทำการอีีกครั้้�งในวัันที่่� 19 พฤษภาคม ดััชนีีหุ้้�นตกฮวบเกืือบร้้อยละ 9
จาก 732.89 จุุด ไปอยู่่�ที่่� 675.51 จุุด ก่่อนจะค่่อยๆ ดีีดตััวกลัับขึ้้�นมา
แม้้การเมืืองจะส่่งผลให้้การซื้้�อขายหุ้้�นในช่่วงนี้้�ซบเซาลงไป แต่่เมื่่�อ
ทุุกอย่่างกลัับเข้้ารููปเข้้ารอย ประชาชนได้้สิิทธิิลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�ง
ความคึึกคัักของการลงทุุนในตลาดหุ้้�นก็็กลัับคืืนมา
ช่่วงปลายปีี 1992 ตลาดหุ้้�นปั่่�นป่่วนอีีกครั้้�ง หลัังจากทางการออกมา
กล่่าวโทษ สอง วััชรศรีีโรจน์์ หรืือเสี่่�ยสอง ในคดีีการปั่่�นหุ้้�นธนาคาร
กรุุงเทพฯ พาณิิชย์ก์ าร เขาคืือนัักลงทุุนที่่�โด่่งดัังในตลาดหุ้้�นช่่วงนั้้�น และ
เป็็นผู้้�อยู่่�เบื้้�องหลัังความร้้อนแรงของหุ้้�นนัับสิิบบริิษััท ข่่าวการปั่่�นหุ้้�น
ของเขาและพรรคพวกนั้้�นส่่งผลกระทบต่่อความมั่่�นใจของนัักลงทุุนที่่�
นำไปสู่่�การเทขายหุ้้�นอย่่างกว้้างขวาง จนทางการไทยต้้องจััดตั้้ง� กองทุุน
พยุุงหุ้้�นเพื่่�อเข้้ามาซื้้�อหุ้้�นธนาคารกรุุงเทพฯ พาณิิชย์์การ สถานการณ์์
ในตลาดจึึงกลัับมาซื้้�อขายกัันเป็็นปกติิ
เข้้าสู่่�ครึ่่ง� หลัังของปีี 1993 ตลาดหุ้้�นไทยร้้อนแรงอย่่างไม่่เคยเป็็นมาก่่อน
จากการไหลเข้้าของเงิินทุุนต่่างประเทศ ส่่งผลให้้สภาพคล่่องในระบบ
การเงิินไทยเพิ่่�มสููงขึ้้�น ประกอบกัับ GDP สามารถขยายตััวในระดัับ
ร้้อยละ 7-8 ทำให้้นัักลงทุุนมั่่�นใจในอนาคตเศรษฐกิิจไทย และเชื่่�อมั่่�น
ต่่อการลงทุุนในตลาดหลัักทรััพย์์มากขึ้้�นอีีกครั้้�ง ผลัักดัันให้้ราคาและ
ปริิมาณการซื้้�อขายหุ้้�นเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างมาก
กระทั่่�งวัันที่่� 4 มกราคม 1994 ดััชนีหุ้้�ี นไทยพุ่่�งสู่่�ระดัับ 1,754 จุุด ซึ่่ง� ถืือว่่า
เป็็นสถิิติิที่่�สููงที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์ตลาดหลัักทรััพย์์ไทย และต้้องใช้้
เวลาอีีกกว่่าสองทศวรรษกว่่าดััชนีจี ะกลัับไปแตะจุุดนั้้น� อีีกครั้้ง� ในปีี 2018

1992
19 พฤษภาคม
ระหว่่างเหตุุการณ์์พฤษภาทมิิฬ
ดััชนีีหุ้้�นไทยอยู่่�ที่่�ระดัับ 676 จุุด

1998
4 กัันยายน
ดััชนีีหุ้้�นไทยตกลงต่ำำ��ที่่�สุุด
ที่่� 207 จุุด
อ้้างอิิง: investing.com
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The Impossible Trinity

การเคลื่่�อนย้้าย
เงิินทุุนเสรีี

ภายใต้้ความร้้อนแรงในการเจริิญเติิบโตของเศรษฐกิิจไทย ผนวกกัับ
การเปิิดเสรีีทางการเงิินครั้้ง� ใหญ่่ ได้้สร้้างความท้้าทายของการดำเนิิน
นโยบายการเงิินภายใต้้ระบบเศรษฐกิิจเปิิด
โดยในทางทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์การเงิินระหว่่างประเทศ มีี 3 นโยบาย
ที่่�ไม่่สามารถดำเนิินการไปพร้้อมกัันได้้คืือ หนึ่่�ง การใช้้นโยบายอััตรา
แลกเปลี่่�ยนแบบคงที่่� สอง การปล่่อยให้้เงิินไหลเข้้าออกประเทศได้้
อย่่างเสรีี และสาม ความสามารถในการกำหนดนโยบายอััตราดอกเบี้้�ย
เพื่่�อดููแลเศรษฐกิิจภายในประเทศ นโยบาย 3 อย่่างที่่�ไม่่สามารถ
ดำเนิินควบคู่่�ไปพร้้อมกัันนี้้�เรีียกว่่า The Impossible Trinity
ภายใต้้หลัักดัังกล่่าวนี้้� การคงไว้้ซึ่่�งนโยบายอััตราแลกเปลี่่�ยน ‘คงที่่�’
ไปพร้้อมกัับการปล่่อยให้้เงิินทุุนเคลื่่�อนย้้ายเข้้าออกประเทศอย่่าง
‘เสรีี’ ในขณะที่่�ยัังคงกำหนดอััตราดอกเบี้้�ยภายในประเทศไว้้ในระดัับ
ที่่�สููงกว่่าในต่่างประเทศ จึึงดึึงดููดให้้นัักลงทุุนกู้้�เงิินต่่างประเทศเข้้ามา
กิินส่่วนต่่างโดยไม่่ต้้องแบกรัับความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�
ควรจะขึ้้�นลงได้้ตามกลไกตลาดเลย ซึ่่�งเป็็นการสร้้างความเปราะบาง
อย่่างมากให้้กัับระบบเศรษฐกิิจ
ในประเด็็นนี้้� ธปท. ได้้มีีการเสนอเป็็นการภายในให้้ทบทวนแนวทาง
การกำหนดนโยบายอััตราแลกเปลี่่�ยนให้้มีคี วามยืืดหยุ่่�นมากขึ้้น� ตั้้�งแต่่
ช่่วงก่่อนจะเริ่่�มเปิิด BIBF โดยในระหว่่างการทำแผนสำหรัับการเปิิด
เสรีีการเงิิน ช่่วงเดืือนพฤศจิิกายน 1991 ฝ่่ายวิิชาการของ ธปท. ได้้
เสนอความเห็็นว่่า ในการดำเนิินการจััดตั้้�ง BIBF ขึ้้�นมา ทางการควร
จะนำระบบอััตราแลกเปลี่่�ยนแบบ ‘คล่่องตััว’ มาใช้้ควบคู่่�กัันไป42
กระทั่่�งเข้้าสู่่�ปีี 1994 หลัังทางการไทยเปิิด BIBF ส่่งผลให้้เงิินทุุนจาก
ต่่างประเทศไหลเข้้าไทยเป็็นอย่่างมาก ตอนนั้้�นกองทุุนการเงิินระหว่่าง
ประเทศ หรืือ IMF ก็็แนะนำให้้ทางการไทยพิิจารณาปรัับเปลี่่�ยนระบบ
อััตราแลกเปลี่่�ยนให้้ยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�น เพื่่�อให้้อััตราแลกเปลี่่�ยนสะท้้อน
มููลค่่าที่่�เหมาะสมตามระดัับการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
อย่่างไรก็็ตาม ธปท. เลืือกที่่�จะคงระดัับอััตราแลกเปลี่่�ยนคงที่่�ไว้้ ทำให้้
เศรษฐกิิจไทยช่่วงนี้้�กำลัังก้้าวเดิินอยู่่�บนเส้้นทางที่่�สุ่่�มเสี่่�ยงมากจากการ
ขาดดุุลบััญชีีเดิินสะพััดและการเติิบโตของหนี้้�ระยะสั้้�นภาคเอกชน
เปรีียบเสมืือนระเบิิดเวลาลููกใหญ่่ที่่�รอการปะทุุ

อััตรา
แลกเปลี่่�ยน
คงที่่�

อิิสรภาพในการ
ดำำ�เนิินนโยบาย
การเงิิน

อย่่างไรก็็ตาม
ธปท. เลืือกที่่�จะคงระดัับ
อััตราแลกเปลี่่�ยนคงที่่�ไว้้
ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจไทยช่่วงนี้้�
กำำ�ลัังก้้าวเดิินอยู่่�บนเส้้นทาง
ที่่�สุ่่�มเสี่่�ยงมากจากการขาดดุุล
บััญชีีเดิินสะพััดและการเติิบโต
ของหนี้้�ระยะสั้้�นภาคเอกชน
เปรีียบเสมืือนระเบิิดเวลา
ลููกใหญ่่ที่่�รอการปะทุุ

บรรยากาศของตลาดหุ้้�นในเม็็กซิิโก ในช่่วงที่่�สััญญาณบวกเริ่่�มกลัับมาอีีกครั้้�ง หลัังจากการประสบปััญหาวิิกฤตทางเศรษฐกิิจอย่่างรุุนแรง

สััญญาณการชะลอตััวทางเศรษฐกิิจ

โดยประเทศไทยยัังมีีเงิินสำรองต่่างประเทศสููงมากกว่่า 30,000 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐ และที่่�สำคััญคืือในปีี 1995 ประเทศไทยเพิ่่�งได้้รัับการ
ราวปีี 1994-1995 เมื่่�อเม็็กซิิโกประสบวิิกฤตด้้านการคลัังอย่่างรุุนแรง เพิ่่�มอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือจากบริิษััท Standard and Poor’s (S&P)
ทำให้้รัฐั บาลเม็็กซิิโกต้้องลดค่่าเงิินเปโซเพื่่�อแก้้ปััญหา จนเกิิดข่า่ วลืือว่่า จากระดัับ A- ขึ้้�นสู่่� A สะท้้อนว่่าประเทศไทยยัังมีีความมั่่�นคงด้้าน
เม็็กซิิโกกำลัังจะล้้มละลาย เหตุุการณ์์นี้้�ส่่งผลกระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�น เศรษฐกิิจในระดัับที่่�ดีี
ของนัักลงทุุนต่่างประเทศเป็็นอย่่างมาก และยัังทำให้้เกิิดการคาดเดา
กัันไปว่่าประเทศตลาดเกิิดใหม่่อื่่�นๆ จะต้้องลดค่่าเงิินตามไปในไม่่ช้้า จนกระทั่่�งเข้้าสู่่�ปีี 1996 ภาคการส่่งออกของไทยเริ่่�มถดถอย เนื่่�องจาก
เศรษฐกิิจญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งเป็็นประเทศคู่่�ค้้ารายใหญ่่ของไทยเกิิดการชะลอตััว
ผลคืือนัักลงทุุนเริ่่�มเคลื่่�อนย้้ายทุุนออกจากกลุ่่�มประเทศตลาดเกิิดใหม่่ ทำให้้การส่่งออกสิินค้้าจากไทยไปญี่่�ปุ่่�นชะลอตััวลงตามไปด้้วย
โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีีย รวมถึึงประเทศไทยด้้วย ทำให้้ ธปท.
ต้้องแก้้ไขสถานการณ์์ด้้วยการออกประกาศยืืนยัันว่่าเศรษฐกิิจไทย นอกจากนี้้� การส่่งออกของไทยยัังเผชิิญกัับอีีกอุุปสรรคใหญ่่ จากคู่่�แข่่ง
ยัังเติิบโตสููง อััตราเงิินเฟ้้อต่่ำ และการส่่งออกก็็ยัังมีีการขยายตััวได้้ดีี ที่่�ผงาดขึ้้�นในสมรภููมิกิ ารค้้าโลกอย่่างจีีนที่่�ผลิติ สิินค้้าได้้ด้ว้ ยต้้นทุุนที่่�ต่่ำ
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กว่่าไทยมาก เมื่่�อภาคส่่งออกที่่�เคยเป็็นเครื่่อ� งจัักรตััวสำคััญในการทำให้้
เศรษฐกิิจไทยเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดดต้้องเผชิิญอุุปสรรค ส่่งผลให้้
GDP ของประเทศไทยเติิบโตลดลง จากระดัับไม่่ต่่ำกว่่าร้้อยละ 8 ตั้้�งแต่่
เปิิดทศวรรษ มาอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 5.7 ในปีี 1996
ภาคการก่่ อ สร้้ า งคืื อ ธุุ ร กิิ จ อัั น ดัั บ แรกๆ ที่่� ส่่ ง สัั ญญ าณการชะลอตัั ว
โดยในปีี 1994 ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์เริ่่�มประสบปััญหาสิินค้้าล้้นตลาด
พร้้อมกัับปััญหาจากโครงการที่่�ก่่อสร้้างแล้้ว แต่่ไม่่เสร็็จตามกำหนด
กระทบต่่อไปยัังการโอนขายที่่�ไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นตามที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้
รวมถึึงผู้้�ผลิิตวััสดุุก่่อสร้้างที่่�กู้้�หนี้้�ยืืมสิินมาลงทุุนกัับธุุรกิิจไปมากมาย
ซึ่่�งเมื่่�อสิินค้้าขายไม่่ได้้ กิิจการไม่่มีีเงิินมาหมุุน ก็็ย่่อมส่่งผลสะเทืือน
ไปสู่่�ความสามารถในการชำระหนี้้�คืืนแก่่สถาบัันการเงิิน
โดมิิโนที่่�ล้้มตััวต่่อมาจึึงเป็็นภาคการเงิิน โดยเฉพาะบริิษััทเงิินทุุน ซึ่่�ง
ได้้รัับผลกระทบโดยตรงและหนัักหน่่วงที่่�สุุด เพราะมีีลููกหนี้้�ในภาค
อสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นสััดส่่วนที่่�สููงมาก ในปีีเดีียวกัันนั้้�น ราคาหุ้้�นของ
ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์และบริิษััทเงิินทุุนจึึงลดลงอย่่างรุุนแรง
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ในปีี 1994 ธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์เริ่่�ม
ประสบปััญหาสิินค้้าล้้นตลาด
พร้้อมกัับปััญหาจากโครงการ
ที่่�ก่่อสร้้างแล้้ว แต่่ไม่่เสร็็จ
ตามกำำ�หนด กระทบต่่อไปยััง
การโอนขายที่่�ไม่่สามารถ
เกิิดขึ้้�นตามที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้

ดุุลบััญชีีเดิินสะพััดของไทยในช่่วงปีี 1991-2000
พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ

การชะลอตััวทางเศรษฐกิิจของคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญของไทย และการผงาดขึ้้�นของคู่่�แข่่งรายใหม่่ในตลาด
ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยอย่่างรุุนแรง สััญญาณแห่่งหายนะเริ่่�มปรากฏ
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ระดัั บ ทุุ น สำำ � รองระหว่่างประเทศในช่่วงปีี 1996-1998 (พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ)

ธัั น วาคม 1996
38.7

ต่่างชาติิเทขายเงิินบาท
ระลอกแรก

พฤษภาคม 1997
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อ้้างอิิง: ธนาคารแห่่งประเทศไทย, Bloomberg

การโจมตีีค่่าเงิินบาท
3 กัันยายน 1996 Moody’s Investors Service ประกาศลดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่�อถืือของไทย จากปััญหาการสะสมของหนี้้�ระยะสั้้�นระดัับสููง
ในภาคอสัังหาริิมทรััพย์์และสถาบัันการเงิิน ซึ่่ง� เป็็นการบ่่งชี้้อ� ย่่างชััดเจน
ว่่าเศรษฐกิิจไทยอยู่่�ในภาวะขาลง
นัักลงทุุนต่่างชาติิจึึงเริ่่�มหมดความเชื่่�อมั่่�นในเศรษฐกิิจไทย รวมถึึง
ประเมิินว่่าค่่าเงิินบาทแข็็งกว่่าที่่�ควรจะเป็็น (Overvalued) และคาดว่่า
จะมีีการลดค่่าเงิินบาทในที่่�สุุด จึึงทำให้้ตั้้�งแต่่ช่่วงปลายปีีเป็็นต้้นมา
กลุ่่�มเจ้้าหนี้้�เริ่่�มเรีียกเงิินคืืน ในขณะที่่�นัักลงทุุนได้้เริ่่�มเทขายเงิินบาท
ส่่งผลให้้เงิินทุุนไหลออกจากภาคการเงิินไทยอย่่างรุุนแรง
การเทขายเงิินบาทระลอกแรกนั้้�นเกิิดขึ้้�นในช่่วงเดืือนธัันวาคม 1996
โดย ธปท. ภายใต้้การนำของผู้้�ว่่าการฯ เริิงชััย มะระกานนท์์ ได้้พยุุง
ค่่าเงิินบาทไม่่ให้้ลดลง ด้้วยการเข้้าแทรกแซงโดยใช้้ทุุนสำรองระหว่่าง
ประเทศเข้้าซื้้�อเงิินบาทจากตลาดเงิินโดยตรง และเพื่่�อเป็็นการรัักษา
ระดัับของทุุนสำรองระหว่่างประเทศเอาไว้้ จึึงมีีการทำธุุรกรรมซื้้�อขาย

เงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า หรืือ Swap ที่่�รู้้�กัันเฉพาะในหมู่่� ‘วงใน’
เพีียงไม่่กี่่�คนเท่่านั้้�น
ซึ่่�งการทำ Swap ที่่� ธปท. นำมาใช้้เพื่่�อรองรัับการเทขายเงิินบาทใน
ช่่วงเวลานั้้�นคืือการทำสััญญาเพื่่�อยืืมเงิินตราต่่างประเทศจากนัักลงทุุน
ไปใช้้ในการซื้้�อเงิินบาทจากตลาดเงิิน เพื่่�อแก้้วิิกฤตจากการที่่�คนพากััน
เทขายเงิินบาท โดยวิิธีีการนี้้�ช่่วยให้้ ธปท. ยัังรัักษาระดัับเงิินทุุนสำรอง
ไว้้ได้้ แต่่ในขณะเดีียวกััน การทำสััญญา Swap ก็็ทำให้้ ธปท. มีีภาระ
ผููกพัันที่่�ต้้องส่่งมอบเงิินตราต่่างประเทศคืืนให้้แก่่นัักลงทุุนในอนาคต
เช่่นกััน
หลัังการเทขายเงิินบาทระลอกแรก ได้้เกิิดข่่าวลืือแพร่่กระจายในตลาด
ว่่าจะมีีการลดค่่าเงิินบาท โดยหััวหอกของขบวนการโจมตีีบาทไทย
คืื อ กองทุุ น ควอนตัั ม ของ จอร์์ จ โซรอส พ่่ อ มดการเงิิ น ที่่� เ คยผ่่ า น
ประสบการณ์์โจมตีีค่่าเงิินปอนด์์ในอัังกฤษจากการเก็็งว่่าเงิินปอนด์์
ต้้องลดค่่าลง จนได้้รัับทั้้�งชััยชนะและกำไรมหาศาล
จุุดอ่่อนของเศรษฐกิิจไทยที่่�ปรากฏชััดในเวลานี้้�จึึงคาดเดาได้้ไม่่ยาก

ว่่าอีีกไม่่นานเงิินบาทจะต้้องเผชิิญกัับแรงกดดัันให้้อ่่อนค่่าลง โซรอส
และนัักลงทุุนต่่างชาติิจึึงพากัันรุุมโจมตีีค่่าเงิินบาทอย่่างหนัักจนทำให้้
ธปท. ต้้องเข้้าแทรกแซงเงิินบาทอีีกครั้้�งเพื่่�อสยบข่่าวลืือ
หลัังจากการเทขายของนัักลงทุุนต่่างชาติิในปีี 1996 และจากการโจมตีี
เงิินบาทที่่�เกิิดตามมาอีีกสองระลอกใหญ่่ คืือในช่่วงเดืือนมกราคม
ถึึงกุุมภาพัันธ์์ และในช่่วงเดืือนพฤษภาคม 1997 ซึ่่�งเป็็นการโจมตีี
ที่่�หนัักหน่่วงรุุนแรงที่่�สุุด โดยเฉพาะในวัันที่่� 14 พฤษภาคม ทางการไทย
ต้้องใช้้เงิินจำนวนถึึง 10,000 ล้้านเหรีียญสหรััฐเพื่่�อปกป้้องค่่าเงิินบาท
จนเรีียกได้้ว่่าเป็็นการปกป้้องค่่าเงิินที่่�แพงที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์ไทย
ส่่งผลให้้เช้้าวัันต่่อมา ระดัับเงิินสำรองสุุทธิิลดลงเหลืือเพีียง 2,500
ล้้านเหรีียญสหรััฐ จากเดิิมที่่�เคยมีีอยู่่� 24,300 ล้้านเหรีียญสหรััฐใน
ช่่วงต้้นเดืือน
วิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง
ในเดืือนพฤษภาคม 1997 หลัังผ่่านการปกป้้องเงิินบาทครั้้�งใหญ่่ที่่�สุุด

มาได้้ ทางการไทยคิิดว่่าประเทศไทยชนะแล้้ว จึึงได้้มีีการจััดดิินเนอร์์
ร่่วมกัันระหว่่าง ดร.อำนวย วีีรวรรณ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง
เริิงชััย มะระกานนท์์ ผู้้�ว่า่ การฯ ธปท. และนายแบงก์์ทุกุ ธนาคาร ที่่�โรงแรม
อิิมพีีเรีียล ควีีนส์์ปาร์์ค โดย ดร.ทนง พิิทยะ ที่่�ขณะนั้้�นอยู่่�ในตำแหน่่ง
ผู้้�บริิหารธนาคารทหารไทย ได้้อยู่่�ร่่วมงานเลี้้�ยงในวัันนั้้�นด้้วย
ดร.ทนง เล่่าว่่า “ดร.อำนวย แจ้้งพวกเราว่่าตอนนี้้�เราป้้องกัันค่่าเงิิน
ได้้สำเร็็จแล้้ว สามารถเอาชนะการโจมตีีค่า่ เงิินบาทจากต่่างชาติิได้้แล้้ว”
พร้้อมทั้้�งได้้ตัักเตืือนบรรดานายธนาคารไม่่ให้้สนัับสนุุนการเก็็งกำไร
ค่่าเงิิน ส่่วนทาง ธปท. จะพยายามออกระเบีียบกำกัับดููแล เพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ให้้ต่่างชาติิกลัับมาโจมตีีค่่าเงิินไทยอีีก ทว่่าเหตุุการณ์์กลัับไม่่เป็็น
เช่่นนั้้�น43
ในเดืือนต่่อมา ขณะที่่� ดร.ทนง อยู่่�ในระหว่่างการพัักผ่่อนกัับภรรยา
ที่่�ฮ่่องกง และกำลัังเตรีียมตััวเดิินทางต่่อไปที่่�มาเก๊๊า จู่่�ๆ พลเอก ชวลิิต
ยงใจยุุทธ นายกรััฐมนตรีีในขณะนั้้�นได้้โทรศััพท์์มาหา พร้้อมขอร้้อง
ให้้เขากลัับมาช่่วยเหลืือประเทศชาติิด้ว้ ยการรัับตำแหน่่งรััฐมนตรีีว่า่ การ
กระทรวงการคลััง
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21 มิิถุุนายน 1997 ดร.อำนวย วีีรวรรณ ประกาศลาออกจากตำแหน่่ง
รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการคลััง ภายใต้้สถานะทุุนสำรองฯ ของประเทศ
ที่่�ร่่อยหรอลงทุุกทีี เปิิดทางให้้ ดร.ทนง ขึ้้�นสู่่�ตำแหน่่งขุุนคลัังคนต่่อไป

ค่่าเงิินบาทในช่่ ว งวิิกฤตต้้ม ยำำ�กุ้้� ง

มกราคม 1998

56.1

บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ

ธัันวาคม 1997

45.3

บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ

กรกฎาคม 1997

30.3
บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ

ความท้้าทายของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังคนใหม่่ขณะนั้้�นคืือ
เงิินทุุนสำรองระหว่่างประเทศที่่�เหลืือน้้อยมากจากการเข้้าแทรกแซง
ตลาดในช่่วงที่่�โดนโจมตีีอย่่างหนััก นั่่�นหมายถึึงประเทศไทย ‘หมด
กระสุุน’ ในการปกป้้องค่่าเงิินบาทหากถููกโจมตีีอีีกครั้้�ง
จนกระทั่่�งเข้้าสู่่�ช่่วงปลายเดืือนมิิถุนุ ายน สััญญาณหายนะกำลัังจะปะทุุ
ขึ้้�นอีีกครั้้�ง คราวนี้้�ไม่่ใช่่ฝีีมืือการโจมตีีค่่าเงิินของนัักลงทุุนต่่างชาติิ
หากแต่่เป็็นการไหลออกของเงิินบาทของนัักลงทุุนชาวไทยเอง ในที่่�สุุด
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังเสนอสองทางเลืือกให้้กัับผู้้�ว่่าการ
เริิงชััยกลัับไปคิิดทบทวน หนึ่่�งคืือการลอยตััวค่่าเงิิน สองคืือการลอยตััว
ค่่าเงิินแบบมีีเพดานร้้อยละ 5-10 ต่่อครั้้�ง
ราวตีีห้้าของวัันที่่� 2 กรกฎาคม 1997 โทรศััพท์์ที่่�บ้้านบรรดานายแบงก์์
ระดัับสููงดัังขึ้้�นพร้้อมๆ กััน ปลายสายคืือเจ้้าหน้้าที่่�จาก ธปท. ที่่�โทรมา
เรีียกให้้ทุุกคนไปรวมตััวกัันตอนเช้้าตรู่่�เพื่่�อฟัังข่่าวสำคััญ
ไม่่ต้้องสงสััยว่่าหากเป็็นข่่าวดีี คงไม่่โทรศััพท์์มาปลุุกตั้้�งแต่่ฟ้้ายัังไม่่สาง
หลายคนจึึงต่่างคาดการณ์์กัันว่่า ธปท. จะต้้องประกาศ ‘ลดค่่าเงิินบาท’
อย่่างแน่่นอน เพราะที่่�ผ่่านมาก็็มีีข่่าวลืือเรื่่�องนี้้�เกิิดขึ้้�นโดยตลอด

มิิถุุน ายน 1997

25.78
บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ

เวลา 8.30 น. เมื่่�อทุุกคนมารวมตััวกัันที่่� ‘เรืือนแพ’ อาคารไม้้ซึ่่�งอยู่่�
บริิเวณด้้านในสุุดของ ธปท. เช้้าวัันนั้้�นผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้บอกกัับ
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมว่่า นัับจากนี้้� ธปท. จะใช้้นโยบายอััตราแลกเปลี่่�ยน
แบบ ‘ลอยตััวค่่าเงิิน’
บััณฑููร ล่่ำซำ นายแบงก์์ใหญ่่แห่่งธนาคารกสิิกรไทย ผู้้�ที่่�ได้้อยู่่�ร่่วมงาน
แถลงข่่าวในวัันนั้้�นด้้วย44 ย้้อนเล่่าถึึงความรู้้�สึึกที่่�เกิิดขึ้้�นว่่า นายแบงก์์
ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในสภาพ ‘ช็็อก’ เพราะไม่่มีีใครเข้้าใจว่่าการลอยตััวค่่าเงิิน
แปลว่่าอะไร จะส่่งผลดีี ผลร้้าย หรืืออย่่างไรต่่อไป
9 กรกฎาคม 1997 สััปดาห์์แรกหลัังประกาศเปลี่่�ยนแปลงนโยบายอััตรา
แลกเปลี่่�ยน เงิินบาทไทยอ่่อนค่่าลงสู่่�ระดัับ 29.1 บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ
จนแตะที่่� 30.3 บาทในวัันที่่� 14 กรกฎาคม 1997 ก่่อนจะลดลงอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและรุุนแรง ส่่งผลให้้ในเดืือนธัันวาคม เงิินบาทไทยโดยเฉลี่่�ย

อ้้างอิิง: ธนาคารแห่่งประเทศไทย
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อยู่่�ที่่�ราว 45.3 บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ โดยตลอดทั้้�งเดืือนนั้้�น ไม่่มีีวัันไหน
ที่่�แข็็งค่่าเกิิน 40 บาทเลย
การทิ้้�ง ‘ดิ่่�ง’ ของเงิินบาทในตอนนี้้�ได้้ปลุุกนายแบงก์์ทุุกคนให้้ตื่่�นจาก
ความชาและความช็็อก เพราะเมื่่�อได้้สำรวจงบการเงิินของแต่่ละบริิษัทั
ก็็ได้้พบว่่าธนาคารทั้้�งหมดกำลัังจะล้้มละลาย
อาฟเตอร์์ช็็อก
หลัังทางการประกาศลอยตััวค่่าเงิินบาท ไม่่ใช่่แค่่เพีียงภาคการเงิินไทย
เท่่านั้้�นที่่�อยู่่�ในภาวะระส่่ำระสาย แต่่ประเทศตลาดเกิิดใหม่่ก็เ็ ผชิิญความ
ปั่่�นป่่วนตามไปด้้วย โดยเฉพาะประเทศในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
และเอเชีี ย ตะวัั น ออกเฉีี ย งใต้้ ที่่� ก่่ อ นหน้้ า นั้้� น ได้้ พ ร้้ อ มใจเปิิ ดป ระตูู
ต้้อนรัับการไหลบ่่าของเงิินทุุนจากต่่างประเทศ ต่่างต้้องเจ็็บหนัักจาก
การถอนทุุนออกอย่่างฉัับพลัันของนัักลงทุุน กลายเป็็นวิิกฤตเศรษฐกิิจ
ที่่� ก ระทบต่่ อ กัั น ไปเป็็ น ลูู ก โซ่่ วิิ ก ฤตต้้ ม ยำกุ้้�งจึึ ง มีี ชื่่� อ เรีี ย กอย่่ า งเป็็ น
ทางการว่่าวิิกฤตการเงิินแห่่งเอเชีีย (Asian Financial Crisis)
ทั้้�งนี้้� ประเทศที่่�รัับเคราะห์์ร้้ายต่่อจากไทยในระดัับหนัักหน่่วง ได้้แก่่
เกาหลีีใต้้ ที่่�อััตราการเติิบโตทางเศรษฐกิิจหดลงถึึงร้้อยละ 5.1 หลััง
วิิกฤต รวมถึึงอิินโดนีีเซีียที่่�เจ็็บหนัักเพราะต้้องเผชิิญกัับการร่่วงของ
ค่่าเงิินรููเปีียห์์ จนส่่งผลให้้เกิิดการจลาจลทางการเมืืองขึ้้�นในปีี 1998
และรวมไปถึึงวิิกฤตการเงิินรััสเซีียในปีี 1998
วิิกฤตเศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นกัับหลายๆ ประเทศในทศวรรษนี้้�จึึงคล้้ายกัับ
โรคติิดต่่อที่่�แพร่่ระบาดในกลุ่่�มประเทศเกิิดใหม่่ ซึ่่�งจะมีีลัักษณะอาการ
ร่่วมกัันคืือ ช่่วงที่่�เศรษฐกิิจเติิบโต ได้้มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินทุุนในระบบ
เศรษฐกิิจในระดัับที่่�สูงู มาก นำไปสู่่�การก่่อหนี้้�ของทั้้�งภาครััฐและเอกชน
โดยเฉพาะหนี้้�ในรููปเงิินตราต่่างประเทศ ซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่มัักไม่่ได้้มีีการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงอััตราแลกเปลี่่�ยนเอาไว้้ และสิ่่�งที่่�ทำให้้โรคติิดต่่อนี้้�
แพร่่ระบาดไปได้้อย่่างรวดเร็็ว คืือจุุดเปลี่่�ยนความเชื่่�อมั่่�นของนัักลงทุุน
ต่่างชาติิที่่�พร้้อมใจกัันถอนทุุนออกจากประเทศที่่�มีีอาการใกล้้เคีียงกััน
เมื่่�อสััญญาณอัันตรายเริ่่�มส่่อเค้้าขึ้้�นในประเทศใดประเทศหนึ่่�ง
12 มกราคม 1998 เป็็นวัันที่่�เงิินบาทดิ่่�งลงต่่ำที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์
โดยอ่่อนค่่าลงมาสู่่� 56.1 บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ และยัังไม่่เคยมีีวัันไหน
ที่่�ตกต่่ำไปกว่่านั้้�นอีีกเลย
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การอ่่อนตััวลงของค่่าเงิินบาท ไม่่ใช่่แค่่ตััวเลข หากยัังหมายถึึงความ
เจ็็บปวดทรมานของคนทำธุุรกิิจ โดยเฉพาะคนที่่�กู้้�ยืมื เงิินจากต่่างประเทศ
มีีหนี้้�เป็็นเงิินสกุุลดอลลาร์์ ท่่ามกลางเศรษฐกิิจที่่�ทุุกอย่่างหยุุดชะงััก
แต่่พวกเขาต้้องแบกรัับภาระหนี้้�สิินที่่�พอกพููนขึ้้�นเป็็นเท่่าทวีีคููณ หรืือ
อีีกนััยหนึ่่�งคืือความมั่่�งคั่่�งที่่�บริิษััทเคยมีีกลัับหายเกลี้้�ยง บรรดาเศรษฐีี
และนัักธุุรกิิจต่่างต้้องจำยอมกัับสภาวะล้้มละลาย
วิิกฤตสถาบัันการเงิิน
ในฝั่่�งของบริิษััทเงิินทุุน หลายบริิษััทมีีสถานะอ่่อนแอ ต้้องเข้้ารัับความ
ช่่วยเหลืือทางการเงิินจากกองทุุนฟื้้�นฟููฯ โดยหลัังจาก ดร.ทนง เข้้ารัับ
ตำแหน่่งรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงคลััง รััฐบาลได้้สั่่ง� ระงัับกิิจการสถาบััน
การเงิิน 16 แห่่งเป็็นการชั่่�วคราวในวัันที่่� 27 มิิถุุนายน 1997 เพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาสภาพคล่่องจากการขยายตััวของสิินเชื่่�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 			
วิิกฤตต้้มยำกุ้้�งยิ่่�งกระหน่่ำซ้้ำเติิมให้้สถานการณ์์เลวร้้ายลงไปอีีก เพราะ
การที่่�บริิษััทเงิินทุุนได้้ปล่่อยสิินเชื่่�อให้้ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นสััดส่่วน
ที่่�สููงมากในยุุคฟองสบู่่� เมื่่�อลููกหนี้้�ไม่่สามารถชำระหนี้้�คืืน ผลจึึงส่่งต่่อ
มาถึึงสถานะการเงิินของเจ้้าหนี้้� บริิษััทเงิินทุุนในไทยมากกว่่าครึ่่�งร้้อย
กำลัังจะล้้มจากปััญหาหนี้้�เสีียที่่�ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ก่่อไว้้
5 สิิงหาคม 1997 ดร.ทนง ได้้สั่่�งระงัับกิิจการบริิษััทเงิินทุุนเพิ่่�มขึ้้�นอีีก
42 แห่่ง ซึ่่ง� เมื่่�อรวมกัับสถาบัันการเงิินจำนวน 16 แห่่งที่่�ถูกู สั่่�งระงัับกิิจการ
ก่่อนหน้้านี้้� เท่่ากัับว่่ามีีสถาบัันการเงิินทั้้�งหมด 58 แห่่งที่่�ทางการสั่่�ง
ให้้หยุุดดำเนิินกิิจการชั่่�วคราวเพื่่�อไปเร่่งทำแผนฟื้้�นฟููฯ มายื่่�นให้้กัับ
คณะกรรมการกำกัับการควบหรืือโอนกิิจการของสถาบัันการเงิิน (คคส.)
ซึ่่ง� เป็็นคณะกรรมการเฉพาะกิิจที่่�มีีอำนาจเพีียงชั่่�วคราว และจะสิ้้�นสุุด
อำนาจในวัันที่่� 11 ตุุลาคม 1997 เพื่่�อให้้ทาง คคส. พิิจารณาแผนฟื้้�นฟููฯ
ภายใต้้เงื่่�อนไขว่่าแผนฟื้้�นฟููฯ จะต้้องมีีการกำหนดวิิธีีแก้้ไขไว้้ให้้ชััดเจน
ไม่่ว่่าจะเป็็นการควบรวมกิิจการ หรืือการดึึงต่่างประเทศเข้้ามาลงทุุน
ภายในระยะเวลาและขั้้�นตอนที่่�ระบุุไว้้
ส่่วนในภาคธนาคารก็็ตกอยู่่�ในสถานะการเงิินที่่�อ่่อนแอเช่่นเดีียวกััน
เพราะต้้องแบกรัับปััญหาหนี้้�เสีีย โดยเฉพาะหนี้้�ที่่�เกิิดจากการกู้้�ยืืมผ่่าน
ช่่องทาง BIBF
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เมื่่�อลููกหนี้้�ไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�คืืน
ผลจึึงส่่งต่่อมาถึึงสถานะการเงิิน
ของเจ้้าหนี้้� บริิษััทเงิินทุุนในไทย
มากกว่่าครึ่่�งร้้อยกำำ�ลัังจะล้้ม
จากปััญหาหนี้้�เสีีย
ที่่�ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ก่่อไว้้
นอกจากนี้้�การลอยตััวค่่าเงิินบาทยัังส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่อความเชื่่อ� มั่่�น
ของประชาชน ทำให้้เกิิดปรากฏการณ์์คนแห่่ถอนเงิินฝาก รััฐบาลจึึงต้้อง
แก้้วิิกฤตนี้้�ด้้วยการมอบหมายให้้กองทุุนฟื้้�นฟููฯ เป็็นตััวแทนดำเนิินการ
รัับประกัันเงิินฝากเป็็นการชั่่�วคราว นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 6 สิิงหาคม 1997
รวมถึึงการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่สถาบัันการเงิินที่่�ประสบปััญหาในการ
เพิ่่�มทุุน หรืือที่่�รู้้�จัักกัันในนามมาตรการ 14 สิิงหาคม 1998
ผลจากการดำเนิินการข้้างต้้น ทำให้้กองทุุนฟื้้�นฟููฯ ต้้องประสบปััญหา
ทางการเงิินและสภาพคล่่องเรื่่�อยมา และยัังมีีปััญหาการขาดทุุนจาก
การเข้้าถืือหุ้้�นและการเข้้าซื้้อ� สิินทรััพย์์ด้อ้ ยคุุณภาพจากสถาบัันการเงิิน
ที่่�มีีปััญหา ซึ่่�งเมื่่�อรวมความเสีียหายทั้้�งหมด คิิดเป็็นมููลค่่าหนี้้�สิินที่่�
กองทุุนฟื้้�นฟููฯ ต้้องแบกรัับกว่่า 1.4 ล้้านล้้านบาท ส่่วนเงิินฝากของ
ประชาชนในสถาบัันการเงิินที่่�ถููกระงัับกิิจการ แม้้จะได้้รัับการคุ้้�มครอง
ปกป้้อง แต่่ก็็ไม่่สามารถเบิิกถอนได้้เป็็นเวลานานหลายปีี

พนัักงานของธนาคารกรุุงเทพฯ พาณิิชย์์การราว 500 คนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการที่่�ทางธนาคาร
ถููกสั่่�งระงัับกิิจการอัันเนื่่�องมาจากปััญหาหนี้้�เสีีย รวมตััวกัันประท้้วงที่่�ถนนด้้านหน้้าทำำ�เนีียบรััฐบาล
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1991 - 2000

ลููกหนี้้� IMF
ในเดืือนสิิงหาคม 1997 รััฐบาลของ พลเอก ชวลิิต ยงใจยุุทธ ตััดสิินใจ
ขอความช่่วยเหลืือด้้านเงิินทุุนภายใต้้โครงการ IMF เพื่่�อพยุุงเศรษฐกิิจ
ไม่่ให้้ล้้มละลาย จากเหตุุการณ์์นี้้�คนไทยทั้้�งประเทศจึึงต้้องตกอยู่่�ใน
สถานะ ‘ลููกหนี้้� IMF’ และรัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจที่่�ตามมาหลัังจาก
การกู้้�ยืืมเงิินเป็็นจำนวนที่่�มากถึึง 17,200 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
ตลอดการเข้้าโปรแกรมช่่วยเหลืือทางการเงิิน IMF กำหนดเงื่่�อนไขให้้
ประเทศไทยต้้องทำตามมาตรการต่่างๆ ที่่�ตกลงไว้้ในหนัังสืือแสดง
เจตจำนง (Letter of Intent: LOI) โดยหนัังสืือฯ มีีทั้้�งหมด 8 ฉบัับ
ด้้วยกััน เริ่่�มต้้นจากฉบัับแรก ลงวัันที่่� 14 สิิงหาคม 1997 จนถึึงฉบัับ
สุุดท้้าย ลงวัันที่่� 21 พฤศจิิกายน 1999

ของชาวต่่างชาติิ การยกเลิิกกฎระเบีียบต่่างๆ ตลอดจนยอมรัับนโยบาย
แปรรููปรััฐวิิสาหกิิจให้้เป็็นของเอกชน ทั้้�งหมดนี้้�ถููกตราขึ้้�นเป็็นกฎหมาย
ทั้้�งสิ้้�น 40 ฉบัับ โดยมีี 11 ฉบัับที่่�ถูกู ขนานนามว่่าเป็็น ‘กฎหมายขายชาติิ’
เนื่่�องจากเปิิดทางให้้นัักลงทุุนต่่างชาติิเข้้ามากอบโกยผลประโยชน์์จาก
ประเทศไทย เช่่น กฎหมายว่่าด้้วยการล้้มละลาย กฎหมายส่่งเสริิมให้้
ต่่างชาติิเข้้ามาลงทุุนและประกอบธุุรกิิจได้้มากขึ้้น� และพระราชบััญญัติั ิ
ทุุนรััฐวิิสาหกิิจ หรืือกฎหมายที่่�เอื้้�อให้้การแปรรููปรััฐวิิสาหกิิจเป็็นไป
อย่่างสะดวกรวดเร็็ว

ขณะนั้้�นสถานะของภาคเอกชนจำนวนมากอยู่่�ในภาวะล้้มละลาย และ
ก่่อให้้เกิิดหนี้้�เสีียในระบบสถาบัันการเงิินสููงถึึงกว่่าร้้อยละ 45 ของการ
ปล่่อยกู้้�ทั้้�งระบบ หรืือประมาณ 2.5 ล้้านล้้านบาท

ในด้้านการคลััง IMF แนะนำให้้รัฐั บาลไทยดำเนิินนโยบายการคลัังอย่่าง
เข้้มงวด หรืือที่่�เรีียกว่่ามาตรการ ‘รััดเข็็มขััด’ เพื่่�อรัักษาวิินััยทางการคลััง
โดย LOI ฉบัับแรกกำหนดไว้้ว่า่ เศรษฐกิิจไทยจะต้้องเกิินดุุลงบประมาณ
ในปีีงบประมาณ 2540/2541 ทัันทีีร้้อยละ 1 ของ GDP แม้้เงื่่�อนไขนี้้�
จะได้้รัับการผ่่อนคลายให้้เป็็นการขาดดุุลใน LOI ฉบัับต่่อมา แต่่ก็็เป็็น
ข้้อจำกััดต่่อสภาพเศรษฐกิิจที่่�หดตััวอย่่างรุุนแรง และรััฐบาล ชวน
หลีีกภััย ที่่�เข้้ามารัับช่่วงบริิหารประเทศต่่อจาก พลเอก ชวลิิต ก็็ยัังต้้อง
พยายามดำเนิินการตามมาตรการรััดเข็็มขััดนี้้�

เพื่่�อพาเศรษฐกิิจออกจากวิิกฤต IMF แนะนำว่่าประเทศไทยต้้องเปิิด
เสรีีมากขึ้้�น ทั้้�งในด้้านการค้้า การลงทุุน และการเข้้ามาประกอบอาชีีพ

ผลที่่�ตามมาคืือเศรษฐกิิจที่่�หยุุดชะงัักจากวิิกฤตยิ่่�งหดตััวลงไปอีีกจาก
การขาดแรงกระตุ้้�นจากภาคการคลััง จนส่่งผลกระทบไปทุุกภาคส่่วน

อััต ราดอกเบี้้� ยกู้้�ยืืมเงิินระหว่่างธนาคารในช่่วงปีี 1996-1998 (%)
23.87

เกิิดหนี้้�เสีียในระบบสถาบัันการเงิิน
สููงถึึงกว่่าร้้อยละ 45 คิิดเป็็นมููลค่่า

2.5

ล้้านล้้านบาท

ล้้านล้้านบาท

ธัันวาคม 1998

พฤศจิิกายน 1998

ตุุล าคม 1998

กัันยายน 1998

สิิงหาคม 1998

กรกฎาคม 1998

มิิถุุนายน 1998

พฤษภาคม 1998

มีีนาคม 1998

เมษายน 1998

กุุมภาพััน ธ์์ 1998

มกราคม 1998

ธัันวาคม 1997

ตุุลาคม 1997

พฤศจิิกายน 1997

กัั นยายน 1997

สิิงหาคม 1997

มิิถุุนายน 1997

กรกฎาคม 1997

อััตราดอกเบี้้�ยในเดืือนสิิงหาคม 1997
พฤษภาคม 1997

เมษายน 1997

มีีนาคม 1997

มกราคม 1997

กุุมภาพััน ธ์์ 1997

ธัันวาคม 1996

พฤศจิิกายน 1996

ตุุลาคม 1996

กัันยายน 1996

สิิงหาคม 1996

กรกฎาคม 1996

มิิถุุนายน 1996

พฤษภาคม 1996

เมษายน 1996

มีีนาคม 1996

ในเดืือนสิิงหาคม 1997
รััฐบาล พลเอก ชวลิิต ยงใจยุุทธ
ตััดสิินใจขอความช่่วยเหลืือ
ด้้านเงิินทุุนภายใต้้โครงการ IMF
เพื่่�อพยุุงเศรษฐกิิจไม่่ให้้ล้้มละลาย
จากเหตุุการณ์์นี้้�คนไทย
ทั้้�งประเทศจึึงต้้องตกอยู่่�ในฐานะ
‘ลููกหนี้้� IMF’

1.4

8.34
กุุมภาพัันธ์์ 1996
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มููลค่่าหนี้้�สิินที่่�กองทุุนฟื้้�นฟููฯ ต้้องแบกรัับ

18.66

มกราคม 1996

50 YEARS

อ้้ า งอิิง: ธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย

15.43%
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มนุุษย์์เงิินเดืือนและลููกจ้้างจำนวนมากถููกให้้ออกจากงาน คนทำงาน
ในภาคบริิการก็็ทำมาหากิินลำบากตามไปด้้วย
ในด้้านนโยบายทางการเงิิน IMF แนะนำให้้พยุุงการอ่่อนตััวของค่่าเงิิน
ด้้วยการปรัับอััตราดอกเบี้้�ยระยะสั้้�นให้้สููงถึึง 24% เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้
เงิินไหลออกนอกประเทศ แต่่ด้้วยความกัังวลที่่�มีีต่่อพื้้�นฐานเศรษฐกิิจ
ไทย และผลพวงจากการดำเนิินนโยบายการคลัังอย่่างเข้้มงวด การ
ขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มต้้นทุุนทางการเงิินจึึงยิ่่�งซ้้ำเติิมฐานะ
ของกิิจการต่่างๆ ให้้ยิ่่�งทรุุดลงไปอีีก ส่่งผลให้้เงิินไหลออกอย่่างรุุนแรง
จนนำไปสู่่�การอ่่อนตััวของค่่าเงิินอย่่างรวดเร็็ว
ในการแก้้ปััญหาสถาบัันการเงิินให้้ออกจากภาวะล่่มทั้้�งระบบนั้้�น IMF
แนะนำให้้ แ ยกสถาบัั น การเงิิ น ที่่� อ่่ อ นแอออกจากสถาบัั น การเงิิ น ที่่�
เข้้มแข็็ง และเร่่งดำเนิินมาตรการเพื่่�อจำหน่่ายสิินทรััพย์์ของสถาบััน
การเงิินที่่�มีีปััญหาจนไม่่สามารถดำเนิินกิิจการต่่อได้้ โดยได้้นำรููปแบบ
การแก้้ไขปััญหาสถาบัันการเงิิน (Savings & Loans) ที่่�ถููกปิิดกิิจการ
ในสหรััฐฯ มาประยุุกต์์ใช้้
ในเดืือนตุุลาคม 1997 รััฐบาลไทยได้้จัดตั้้
ั ง� องค์์การเพื่่�อการปฏิิรูปู ระบบ
สถาบัันการเงิิน (ปรส.) ขึ้้น� มาเพื่่�อทำหน้้าที่่�ดูแู ลให้้การคุ้้�มครองผู้้�ฝากเงิิน
แก้้ไขปััญหาสถาบัันการเงิิน 58 แห่่งที่่�กำลัังอยู่่�ในช่่วงเร่่งทำแผนฟื้้�นฟููฯ
ตลอดจนเจรจาต่่อรองกัับเจ้้าหนี้้� นอกจากนี้้�ยัังได้้จััดตั้้�งบรรษััทบริิหาร
สิินทรััพย์์สถาบัันการเงิิน (บบส.) ให้้เข้้ามาแข่่งขัันซื้้�อลููกหนี้้�จาก ปรส.
เพื่่�อป้้องกัันจากการถููกกดราคามากเกิินไป รวมถึึงยัังมีีหน้้าที่่�ช่่วยปรัับ
โครงสร้้างให้้แก่่ลููกหนี้้�ด้้วย
หลัังจากที่่� ปรส. ได้้เข้้ามาจััดการแยกหนี้้�ดีีออกจากหนี้้�เสีียของแต่่ละ
สถาบัันการเงิินแล้้ว ผลประกาศออกมาในวัันที่่� 8 ธัันวาคม 1997 ว่่า
จากบริิษััทเงิินทุุน 58 แห่่งที่่�ถููกระงัับกิิจการ มีีบริิษััทเงิินทุุน 56 แห่่ง
ถููกสั่่�งให้้ปิิดกิิจการถาวร และมีีเพีียง 2 แห่่งเท่่านั้้�นที่่�ทางการอนุุญาต
ให้้ดำเนิินการต่่อได้้ คืือบริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์บางกอกอิินเวสเมนท์์
และบริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์เกีียรติินาคิิน
สถาบัั น การเงิิ น ที่่� ถูู ก สั่่� ง ปิิ ดกิิ จ การทั้้� ง หมดถูู ก นำเข้้ า สู่่�กระบวนการ
จััดสิินทรััพย์์ต่่างๆ เพื่่�อชำระบััญชีีนำไปจ่่ายคืืนแก่่เจ้้าหนี้้� ก่่อนจะเข้้าสู่่�
สภาพล้้มละลายโดยสมบููรณ์์
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พ่่อมดการเงิิน หรืือแพะรัับบาป?
วัันที่่� 29 กัันยายน 1998 ธปท. ได้้ออกประกาศกล่่าวโทษ ปิ่่�น จัักกะพาก
และพวกรวม 3 คน ในข้้อหายัักยอกเงิินจากบริิษััทเงิินทุุนเอกธนกิิจ
หรืือ ‘ฟิินวััน’ ซึ่่�งเป็็น 1 ใน 56 สถาบัันการเงิินที่่�ทางการไทยสั่่�งปิิดกิิจการ
ย้้อนกลัับไปในปีี 1994 ที่่�หุ้้�นไทยทำสถิิติิสููงสุุดในประวััติิศาสตร์์ หาก
ถามถึึงหุ้้�นที่่�สร้้างผลกำไรอย่่างงอกงามให้้นัักลงทุุน จะต้้องมีีชื่่�อของ
ฟิินวัันติิดอัันดัับหนึ่่�งในลิิสต์์ นอกจากนี้้�ในปีีเดีียวกัันนั้้�น หุ้้�นของฟิินวััน
ยัังขึ้้�นสู่่�จุุดสููงสุุดที่่�ระดัับ 584 บาทต่่อหุ้้�นอีีกด้้วย
ปิ่่�นคืือผู้้�อยู่่�เบื้้�องหลัังอาณาจัักรฟิินวััน เป็็นทั้้�งผู้้�บริิหารและถืือหุ้้�นใหญ่่
เขาคืือหนึ่่�งในลููกหลานของตระกููลยิิบอิินซอย กลุ่่�มธุุรกิิจเก่่าแก่่ที่่เ� ริ่่ม� จาก
อุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่ ก่่อนจะกระโดดเข้้ามาสู่่�ธุุรกิิจการเงิิน หลัังผ่่าน
ประสบการณ์์จากวอลล์์สตรีีท สมััยทำงานในธนาคารเชสแมนฮััตตััน
(Chase Manhattan Bank) เขาตัั ดสิิ น ใจลาออกมาบริิ ห ารธุุ ร กิิ จ
ครอบครััว โดยเปลี่่�ยนชื่่อ� จากบริิษัทั เงิินทุุนยิิบอิินซอย เป็็นบริิษัทั เงิินทุุน
เอกธนกิิจ ที่่�คนเรีียกติิดปากว่่าฟิินวัันจากรหััสที่่�ใช้้เรีียกในตลาดหุ้้�น
(FIN-1)
กลยุุทธ์์ 4 ข้้อประกอบด้้วย หนึ่่�ง หาพัันธมิิตรธุุรกิิจ สอง เทกโอเวอร์์
กิิจการ สาม นำกิิจการมาปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจ สี่่� เพิ่่�มทุุนนำเข้้าตลาดหุ้้�น
คืือสููตรสำเร็็จในการทำธุุรกิิจของปิ่่�นที่่�ส่่งผลให้้ธุุรกิิจมรดกขนาดย่่อมๆ
ของครอบครััวสยายปีีกสู่่�บริิษัทั ไฟแนนซ์์ที่่ใ� หญ่่ที่่สุ� ดุ ในระบบ จนมีีขนาด
ใกล้้เคีียงธนาคารขนาดกลาง จากกิิจการที่่�นัับหนึ่่�งด้้วยทุุนจดทะเบีียน
120 ล้้านบาท ขึ้้น� สู่่�ธุุรกิิจที่่�มีมูี ลู ค่่าทรััพย์์สินิ รวมถึึง 102,410 ล้้านบาท
ในปีี 1996 จนสื่่�อมวลชนพากัันให้้ฉายาว่่า ‘พ่่อมดการเงิิน’
หลัังการเกิิดขึ้้�นของวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง ธปท. ชี้้�ว่่าฟิินวัันคืือหนึ่่�งในตััวการ
สำคััญที่่�ทำให้้เศรษฐกิิจไทยล้้มระเนระนาด จากการปล่่อยกู้้�ให้้กัับ
กิิจการในเครืือถึึง 2 แห่่งโดยไม่่มีีหลัักทรััพย์์ค้้ำประกัันในวงเงิิน 1,766
ล้้านบาท ทั้้�งๆ ที่่�ฐานะของทั้้�งสองบริิษััทอยู่่�ในระดัับน่่าเป็็นห่่วง

ปิ่่�น จัักกะพาก หลัังได้้รัับชััยชนะจากการต่่อสู้้�คดีีกัับทางการไทย ที่่�ร้้องขอให้้อัังกฤษส่่งตััวเขากลัับประเทศไทยในฐานะผู้้�ร้้ายข้้ามแดน ด้้วยข้้อหายัักยอกเงิินจาก ‘ฟิินวััน’

ทางการไทยระบุุโทษทััณฑ์์ที่่�เขาต้้องชดใช้้ไว้้ที่่�จำคุุกตั้้�งแต่่ 5-10 ปีี
ปรัับ 500,000-1,000,000 บาท แต่่เจ้้าตััวไม่่ได้้อยู่่�ร่่วมฟัังข้้อกล่่าวหา
ดัังกล่่าว เพราะได้้เดิินทางออกจากประเทศไทยล่่วงหน้้าไปก่่อนแล้้ว
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11 ธัันวาคม 1999 จากการประสานงานของอััยการไทยไปที่่�อัังกฤษ
ทำให้้ตำรวจพบตััวเขาที่่�แมนชั่่�นหรููกลางกรุุงลอนดอน ติิดตามมาด้้วย
การต่่อสู้้�คดีีกัับอััยการไทย ที่่�ต้้องการให้้ทางอัังกฤษส่่งตััวเขากลัับมา
ในฐานะผู้้�ร้้ายข้้ามแดน
ปิ่่�นเล่่าภายหลัังว่่า “ยุุคนั้้�นไม่่ค่่อยมีีใครคอมเมนต์์เกี่่�ยวกัับประเด็็น
เรื่่�องการปล่่อยกู้้�ให้้กิิจการในเครืือเท่่าไร การปล่่อยกู้้�แบบนี้้�ถืือเป็็น
เรื่่�องปกติิธรรมดา และไม่่ได้้มีีแต่่ฟิินวัันเท่่านั้้�นที่่�ทำ หลายๆ ธนาคาร
ก็็ทำ ธปท. มาตรวจสอบทุุกปีี จะมีีแค่่คอมเมนต์์ประมาณว่่าคุุณปล่่อย
มากเกิินไปแล้้ว เหมืือนเขาอยากให้้ลดลง แต่่ไม่่ได้้บอกว่่าผิิดทีีเดีียว”
หลัังการต่่อสู้้�ที่่�ใช้้เวลาเกืือบ 2 ปีี ปิ่่�นชนะคดีีที่่�อัังกฤษ ไม่่มีีสถานะ
ผู้้�ร้้ายข้้ามแดนเป็็นมลทิินติิดตััว เขาเลืือกที่่�จะปัักหลัักอยู่่�ที่่�อัังกฤษ
นานถึึง 15 ปีี ก่่อนจะกลัับมาใช้้ชีีวิิตหลัังเกษีียณที่่�ประเทศไทย โดย
ไม่่ยุ่่�งเกี่่�ยวกัับแวดวงการเงิินของไทยอีีกเลย
ต่่อข้้อกล่่าวหาที่่� ธปท. ชี้้�ว่่าฟิินวัันคืือตััวการที่่�ทำให้้ระบบเศรษฐกิิจไทย
พัังลง ปิ่่�นให้้ความเห็็นว่่า
“สาเหตุุที่่�ทำให้้เกิิดวิิกฤตเศรษฐกิิจ ผมมองว่่าการที่่�บริิษััทเงิินทุุนปล่่อย
กู้้�เป็็นจำนวนมากก็็อาจเป็็นสาเหตุุหนึ่่�ง แต่่ตััวการสำคััญที่่�สุุดคืือ ธปท.
ที่่�เลืือกจะใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยนแบบคงที่่� ตอนผมอยู่่�เมืืองนอก ผมชอบ
ซื้้�อหนัังสืือที่่�เขีียนเกี่่�ยวกัับวิิกฤตต้้มยำกุ้้�งมาอ่่าน ทุุกเล่่มล้้วนบ่่งชี้้�ไปที่่�
ระบบการบริิหารทุุนสำรองฯ ของ ธปท. ทั้้�งนั้้�น ไม่่มีีเล่่มไหนที่่�บอกว่่า
ผมเป็็นต้้นเหตุุของปััญหานี้้�”
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ประเทศไทยหลัังวิิกฤต
7 พฤษภาคม 1998 ม.ร.ว.จััตุุมงคล โสณกุุล นั่่�งเก้้าอี้้�ผู้้�ว่่าการ ธปท.
ต่่อจาก ดร.ชััยวััฒน์์ วิิบููลย์์สวััสดิ์์� ที่่�ดำรงตำแหน่่งในช่่วงสั้้�นๆ ภายหลััง
จากที่่�ผู้้�ว่่าการ เริิงชััย มะระกานนท์์ ลาออกเพื่่�อแสดงความรัับผิิดชอบ
ต่่อวิิกฤตเศรษฐกิิจ
ย้้อนกลัับไปห้้วงเวลาสุุกดิิบก่่อนเกิิดวิิกฤต ขณะนั้้�นสถาบัันการเงิิน
เริ่่�มส่่งสััญญาณร่่อแร่่ ได้้มีีการประชุุมหารืือกัันระหว่่างรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการคลััง ดร.อำนวย วีีรวรรณ กัับคณะกรรมการอีีกราว 4-5 คน
ม.ร.ว.จััตุุมงคล ที่่�ขณะนั้้�นกำลัังดำรงตำแหน่่งปลััดกระทรวงการคลััง
คืือหนึ่่�งในผู้้�ที่่อ� ยู่่�ร่ว่ มวงประชุุม และออกความเห็็นว่่าควรรีีบเปลี่่�ยนแปลง
ระบบอััตราแลกเปลี่่�ยน
“เราตรึึงอััตราแลกเปลี่่�ยนไม่่ได้้หรอก โลกนี้้�ตรึึงไม่่ได้้ มัันมีีวันั ที่่�ดีวัี นั ที่่�เลว
อััตราแลกเปลี่่�ยนก็็ต้้องขึ้้�นลงไปตามสภาพประเทศ ตอนนั้้�นเศรษฐกิิจ
ไทยอยู่่�ในช่่วงขาลง แต่่เรายัังตรึึงอััตราแลกเปลี่่�ยนอยู่่� พวกเทรดเดอร์์
เขาก็็มา มาสามครั้้�งแล้้วนะ ครั้้�งแรก เขาก็็มาลองซื้้�อขายดูู ครั้้�งที่่�สอง
ลองแย็็บๆ หน่่อย ครั้้ง� ที่่�สาม ทุุบแล้้วก็็ถอย ผมบอกนี่่�มันั สามครั้้ง� แล้้วนะ
ครั้้�งที่่�สี่่�ต้้องพัังแน่่ เพราะเขาจะมากัันทั้้�งโลก”
แม้้ช่่วงนั้้�นกระทรวงการคลัังกัับ ธปท. ได้้ออกมาแก้้สถานการณ์์ด้้วย
การปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยจาก 8% เป็็น 8.5% แต่่ก็็สายเกิินการณ์์
แรงเทขายที่่�กระหน่่ำไม่่หยุุดทำให้้ ธปท. ต้้องยอมรัับความพ่่ายแพ้้
ลอยตััวค่่าเงิินบาท ซึ่่ง� การดำเนิินนโยบายการเงิินที่่�ผิดิ พลาดครั้้ง� นี้้�ทำให้้
ความเชื่่�อมั่่�นที่่�ประชาชนมีีต่่อ ธปท. ตกต่่ำที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่การก่่อตั้้�งมา
“ตอนนั้้�น ธปท. ตายสนิิทเลยนะ แท็็กซี่่�ยัังไม่่ยอมไปส่่งคนเลย ถ้้าจะ
ไป ธปท. ต้้องไปจอดบางลำพููแล้้วเดิิน นี่่�คืือความแค้้นของประชาชน
คนไทย”
ภารกิิจหลัักของ ม.ร.ว.จััตุมุ งคล ในยุุคนี้้�จึงึ เป็็นการปรัับโครงสร้้างองค์์กร
รื้้�อระบบการเงิิน และกอบกู้้�ความเชื่่�อมั่่�นจากประชาชนอีีกครั้้�ง
“ผมเดิินเข้้า ธปท. เห็็นว่่า โอ้้โห ไฟมืืดตื๋๋�อเลย ก็็เลยสั่่�งให้้เปิิดไฟ นี่่�คืือ
วิิธีีแก้้ง่่ายๆ เลย คนจะได้้รู้้�ว่่าเราเริ่่�มใหม่่แล้้วไง” ม.ร.ว.จััตุุมงคล เล่่า
อย่่างติิดตลก แต่่การปรัับเปลี่่�ยนในเรื่่�องเล็็กๆ น้้อยๆ เช่่นนี้้�สะท้้อนไป
ถึึงความต้้องการให้้คนที่่�มาประเทศไทยได้้เห็็นว่่ากรุุงเทพฯ ยัังคึึกคััก
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มีีแสงสีี ถืือเป็็นการเปิิดประตููประเทศ ดึึงเม็็ดเงิินจากภาคการท่่องเที่่�ยว
ให้้ไหลสู่่�เศรษฐกิิจไทย

ในปีี 1999 หนึ่่�งปีีหลัังจาก
GDP ประเทศไทยหดตััวมากที่่�สุุด
นัับตั้้�งแต่่ทศวรรษ 1960 เป็็นต้้นมา
เศรษฐกิิจไทยได้้กลัับมาโตอีีกครั้้�ง
ที่่�ระดัับร้้อยละ 4.6 จากอานิิสงส์์
ของภาคส่่งออกและการท่่องเที่่�ยว
ที่่�มีีการอ่่อนค่่าของเงิินบาทไทย
เป็็นแรงขัับเคลื่่�อนสำำ�คััญ

ยัังมีีอีีกหลายกลเม็็ดที่่�เขางััดมาใช้้เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนวััฒนธรรมองค์์กร
บนฐานคิิด ‘เริ่่�มต้้นจากสิ่่�งเล็็กๆ สู่่�การเปลี่่�ยนแปลงยิ่่�งใหญ่่’ เช่่น การ
ให้้พนัักงานลางานผ่่านระบบคอมพิิวเตอร์์ ไปจนถึึงการเปิิดประตููให้้
พนัักงานใน ธปท. ได้้มีีบทสนทนากัับพ่่อค้้าแม่่ขาย ประชาชน และ
คนทำธุุรกิิจมากขึ้้�น ส่่งผลให้้ ธปท. ในยุุคนี้้�ปฏิิรููปสู่่�การเป็็นองค์์กร
สมััยใหม่่ได้้โดยราบรื่่�น
ในด้้านนโยบาย ธปท. เน้้นการปรัับเปลี่่�ยนการทำงานให้้มีคี วามโปร่่งใส
มากขึ้้�น ม.ร.ว.จััตุุมงคล จึึงเปลี่่�ยนกรอบนโยบายการเงิินมาเป็็นแบบ
เป้้าหมายเงิินเฟ้้อ (Inflation Targeting) และเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมจาก
ภายนอกมากขึ้้�น โดยการตััดสิินใจปรัับเปลี่่�ยนนโยบายนั้้�นต้้องทำผ่่าน
คณะกรรมการนโยบายการเงิิน ซึ่่ง� มีีกรรมการผู้ท้� รงคุุณวุุฒิจิ ากภายนอก
จำนวน 4 คน จากกรรมการทั้้�งหมด 7 คน

ในขณะนั้้�น นโยบาย ‘รััดเข็็มขััด’ ภายใต้้กรอบนโยบายที่่�ตกลงกัับ IMF
ยัังคงฉุุดรั้้�งเศรษฐกิิจในประเทศให้้ทรุุดหนัักลง ยัังมีีกิิจการล้้มละลาย
เป็็นจำนวนมาก พนัักงานบริิษัทั ต่่างพากัันถููกให้้ออกจากงาน แต่่ในช่่วง
เวลาที่่�ยากลำบากเช่่นนี้้� ภาคส่่งออกเป็็น ‘ฮีีโร่่’ ที่่�ประคองเศรษฐกิิจไทย
ให้้ฟื้้�นกลัับขึ้้�นมา เนื่่�องจากเมื่่�อค่่าเงิินบาทไทยอ่่อนลง สิินค้้าของไทย
จึึงมีีราคาถููกลง เอื้้�อต่่อการส่่งออกไปขายต่่างประเทศมากขึ้้�น

ม.ร.ว.จััตุุมงคล เล่่าอย่่างถ่่อมตััวถึึงเหตุุการณ์์ที่่�จุุดประกายให้้เขา
ศึึกษาและริิเริ่่�มนโยบายที่่�ว่่านี้้� ซึ่่�งในขณะนั้้�นถืือเป็็นเรื่่�องใหม่่มากใน
ภาคการเงิินว่่า “มีีครั้้�งหนึ่่�งที่่�ผมได้้ไปพููดในงานแถลงข่่าวของสมาคม
ผู้้�สื่่�อข่่าวต่่างประเทศ จู่่�ๆ ก็็มีีนัักข่่าวคนหนึ่่�งถามว่่า ‘Sir, What about
Inflation Targeting?’ พอดููจากหน้้าผม เขาก็็รู้้�แล้้วว่่าผมไม่่เคยได้้ยิิน
มาก่่อนเลยในชีีวิิต (หััวเราะ) ประเทศไทยคงหมดหวัังจริิงๆ พอกลัับมา
ผมเลยมาถามคนว่่า Inflation Targeting คืืออะไร ปรากฏว่่าเขาทำกััน
อยู่่�ใน 8 ประเทศ การบริิหารเศรษฐกิิจมัันก็็มีีอยู่่�ตััวเดีียวเท่่านั้้�นเอง
คืือทำให้้เงิินเฟ้้อมัันต่่ำ เพื่่�อให้้คนอื่่�นที่่�เขามาทำมาหากิินไม่่ต้้องเสี่่�ยง
กัับเงิินเฟ้้อที่่�ขึ้้�นๆ ลงๆ”

นอกจากนี้้�ประเทศไทยยัังมีีความได้้เปรีียบด้้านการผลิิตจากอััตราค่่าแรง
ราคาถููกที่่�จูงู ใจให้้ต่า่ งชาติิเข้้ามาซื้้อ� กิิจการ รวมไปถึึงสร้้างฐานการผลิิต
เพื่่�อส่่งออก โดยเฉพาะกิิจการยานยนต์์ ซึ่่�งได้้ริิเริ่่�มวางรากฐานในยุุคนี้้�
ก่่อนที่่�ไทยจะขึ้้�นสู่่�สถานะประเทศที่่�เป็็นฐานการผลิิตรถยนต์์แห่่งใหญ่่
ในเอเชีียในทศวรรษต่่อไป
เงิินบาทอ่่อนค่่ายัังส่่งผลบวกต่่อภาคธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว เพราะนัักท่่องเที่่�ยว
ต่่างชาติิใช้้จ่่ายในประเทศไทยได้้ในราคาที่่�ถููกลง ทำให้้การท่่องเที่่�ยว
ประเทศไทยเป็็นสิ่่�งที่่�เข้้าถึึงง่่าย ประกอบกัับในปีี 1998 การท่่องเที่่�ยว
แห่่งประเทศไทย (ททท.) ได้้ริิเริ่่�มแคมเปญ Amazing Thailand เพื่่�อ
โปรโมตการท่่องเที่่�ยวสู่่�สายตาของต่่างชาติิ ยิ่่�งส่่งผลให้้ประเทศไทย
กลายเป็็นจุุดมุ่่�งหมายแห่่งการเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวมากยิ่่�งขึ้้�น

ปััจจุุบัันไทยยัังคงกรอบนโยบายการเงิินแบบเป้้าหมายเงิินเฟ้้อยืืดหยุ่่�น
โดยมีีเป้้าหมายหลัักในการรัักษาอััตราเงิินเฟ้้อให้้อยู่่�ในกรอบที่่�ตั้้�งไว้้
เพื่่�อรัักษาที่่�ระดัับราคาสิินค้้า ค่่าครองชีีพ และต้้นทุุนการผลิิต ไม่่ให้้
ผัันผวนเปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็วมากเกิินไป แต่่ก็็มีีเป้้าหมายอื่่�นๆ รวมถึึง
การเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ และเสถีียรภาพของระบบการเงิินมา
ประกอบการพิิจารณา
หลัังวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง GDP ไทยลดต่่ำลงจนเกิิดสถิิติิติิดลบ หรืือหดตััว
เป็็นครั้้ง� แรกในรอบหลายปีี โดยหดตััวไปสู่่�ระดัับร้้อยละ -2.8 ในปีี 1997
ก่่อนจะหดตััวเพิ่่�มจนลงไปสู่่�จุุดตกต่่ำที่่�สุดุ ในปีี 1998 ที่่�ระดัับร้้อยละ -7.6
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หลัังมหาวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง ถนนสาทรที่่�เคยได้้ขึ้น้� ชื่่อ� ว่่าเป็็นหนึ่่�งในถนนที่่�รถติิดยาวเหยีียดที่่�สุดุ ในกรุุงเทพฯ
กลัับดููเงีียบเหงา ไร้้ผู้้�คน และไม่่มีีรถสััญจรไปมาเหมืือนอย่่างเคย

ในปีี 1999 หนึ่่�งปีีหลัังจาก GDP ประเทศไทยหดตััวมากที่่�สุุดนัับตั้้�งแต่่
ทศวรรษ 1960 เป็็นต้้นมา เศรษฐกิิจไทยได้้กลัับมาโตอีีกครั้้�งที่่�ระดัับ
ร้้อยละ 4.6 จากอานิิสงส์์ของภาคส่่งออกและการท่่องเที่่�ยว ที่่�มีีการ
อ่่อนค่่าของเงิินบาทไทยเป็็นแรงขัับเคลื่่�อนสำคััญ
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THE FALL FROM GRACE

จากธุุรกิิจที่่�เจริิญรุ่่�งเรืือง
เฟื่่�องฟูู สู่่�ฟองสบู่่� สะดุุด
เสื่่�อมถอย กลายเป็็นภาระ
หนี้้�สิินที่่�คนทั้้�งประเทศต้้อง
มาร่่วมแบกรัับ ก่่อนจะถููก
กลืืนหายกลายเป็็นอดีีต
เช่่นเดีียวกัับชีีวิิตของ
ผู้้�ที่่�ปลุุกมัันขึ้้�นมา
ทั้้�งนัักธุุรกิิจ เถ้้าแก่่ เจ้้าสััว
ที่่�ในวัันนี้้�กลายเป็็น
‘เจ้้าสััว Yesterday’
หรืือ ‘คนเคยรวย’

วสัันต์์ โพธิิพิิมพานนท์์ ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรถเมอร์์เซเดส-เบนซ์์รายใหญ่่ของไทย หลัังได้้รัับ
ผลกระทบอย่่างหนัักจากวิิกฤตเศรษฐกิิจในปีี 1997 เขาได้้เปิิด ‘ตลาดนััดคนเคยรวย’ เพื่่อ�
ช่่วยบรรดานัักธุุรกิิจที่่�ล้้มเพราะพิิษเศรษฐกิิจ
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เจ้้าสััว Yesterday
ช่่วงต้้นทศวรรษ 1990 เศรษฐกิิจไทยขัับเคลื่่�อนโดยภาคอสัังหาริิมทรััพย์์
และการเงิิน ก่่อนจะเกิิดวิกิ ฤตรุุนแรงที่่�สุดุ ในประวััติศิ าสตร์์เศรษฐกิิจไทย
จากธุุรกิิจที่่�เจริิญรุ่่�งเรืือง เฟื่่�องฟูู สู่่�ฟองสบู่่� สะดุุด เสื่่�อมถอย กลายเป็็น
ภาระหนี้้�สิินที่่�คนทั้้�งประเทศต้้องมาร่่วมแบกรัับ ก่่อนจะถููกกลืืนหาย
กลายเป็็นอดีีต เช่่นเดีียวกัับชีีวิติ ของผู้้�ที่่ปลุ
� กุ มัันขึ้้น� มา ทั้้�งนัักธุุรกิิจ เถ้้าแก่่
เจ้้าสััว ที่่�ในวัันนี้้�กลายเป็็น ‘เจ้้าสััว Yesterday’ หรืือ ‘คนเคยรวย’
ชาญ อััศวโชค45 คืือเจ้้าสััวใหม่่ที่่แ� จ้้งเกิิดขึ้้น� ในทศวรรษ 1990 ผู้ม้� าพร้้อม
กัับความมั่่�งคั่่�งของเศรษฐกิิจใหม่่ (New Economy) ใฝ่่ฝัันถึึงการรวย
จากอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ชีีวิิตของเขาเริ่่�มต้้นจากธุุรกิิจผลิิต
ชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ก่่อนจะพาบริิษััท อััลฟาเทค อิิเล็็คโทรนิิกส์์ เข้้า
ตลาดหุ้้�นในยุุคเฟื่่�องฟูู แล้้วก็็ขยัับขยาย กว้้านซื้้�อกิิจการกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�
คล้้ายกัันอีีกหลายแห่่ง แถมยัังข้้ามทวีีปไปซื้้�อบริิษััทที่่�สหรััฐฯ
ใช้้เวลาเพีียงไม่่ถึึง 5 ปีี โปรไฟล์์ระดัับนี้้�ก็็พอจะทำให้้เขากลายเป็็น
หนึ่่�งในผู้้�สร้้างตำนานธุุรกิิจ จากบริิษััทที่่�แรกก่่อตั้้�งมีีเงิินทุุนหมุุนเวีียน
อยู่่�แค่่ 2 แสนบาท ตอนนี้้�มีีธนาคารมากมายพร้้อมให้้กู้้�ระดัับหมื่่�นล้้าน
เพื่่�อต่่อยอดธุุรกิิจแห่่งความฝัันของเขา
วัันหนึ่่�งในช่่วงขาลงของเศรษฐกิิจ คณะกรรมการบริิษัทั ปลดเขาออกจาก
ตำแหน่่งประธานบริิษััทด้้วยข้้อหาเงิินสด 7,196 ล้้านบาทหายไปจาก
บััญชีี โดยที่่�เขาเองก็็อธิิบายไม่่ได้้ หนึ่่�งในผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทบอกว่่าเป็็น
เพราะเขาลงทุุนเกิินตััวและผิิดวััตถุุประสงค์์ หลัังจากนั้้�นเขาก็็โดนไล่่ล่่า
ด้้วยคดีีมากมาย จนถึึงขั้้�นเคยบ่่นกัับคนที่่�อยู่่�ใกล้้ชิิดว่่า “อยากตาย”
สวััสดิ์์� หอรุ่่�งเรืือง46 จากลููกเถ้้าแก่่โรงกลึึงแห่่งซอยวััดพระพิิเรนทร์์ เขา
ใช้้เวลา 3 ทศวรรษก้้าวขึ้้�นสู่่�สถานะเจ้้าสััวอุุตสาหกรรมโรงเหล็็ก ด้้วย
ความเฟื่่�องฟููของอุุตสาหกรรมวััสดุุก่่อสร้้าง เขาอาศััยโอกาสในยุุคทอง
ของเศรษฐกิิจ เปลี่่�ยนชนชั้้�นแบบก้้าวกระโดดผ่่านการสยายปีีกธุุรกิิจ
ขยายโรงงานให้้ใหญ่่ขึ้้�นๆ และเทกโอเวอร์์กิิจการ แต่่เหตุุการณ์์ในวัันที่่�
2 กรกฎาคม 1997 เพีียงวัันเดีียว ทำให้้เขากลายเป็็น ‘ลููกหนี้้�แสนล้้าน’
และต้้องขายธุุรกิิจเพื่่�อฝ่่าวิิกฤต ไม่่เหลืือความเป็็นเจ้้าของกิิจการ แถม
ยัังกลายสภาพไปเป็็นลููกจ้้างของเจ้้าหนี้้�
หากเคยได้้ยินิ คาถาหยุุดเจ้้าหนี้้� ‘ไม่่มีี ไม่่หนีี ไม่่จ่า่ ย’ เขาคืือเจ้้าของวลีีนี้้�
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กระบวนการฟื้้�นฟููในภาคธุุรกิิจ
หลายธุุรกิิจที่่�มีีความร่่วมสมััยและสััมพัันธ์์กัับวิิถีีชีีวิิตอย่่างแนบแน่่น
ทุุกวัันนี้้� หากสืืบประวััติิกลัับไป 20 กว่่าปีีก่่อนจะพบว่่าแทบไม่่มีีธุุรกิิจ
ไหนที่่�เดิินผ่่านวิิกฤตต้้มยำกุ้้�งโดยไม่่สะดุุด อาจเรีียกได้้ว่่าธุุรกิิจที่่�อยู่่�ใน
ชั้้�นแนวหน้้าของประเทศไทยตอนนี้้�เคยตกอยู่่�ในภาวะล้้มทั้้�งยืืนมาแล้้ว
คีีรีี กาญจนพาสน์์ ผู้้�บุุกเบิิกโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ธนาซิิตี้้�บนเนื้้�อที่่�
พัันกว่่าไร่่ รวมถึึงโครงการสร้้างรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส ที่่�เดิิมพัันสููงจนเอกชน
รายใหญ่่ทั้้�งหลายยัังถอย หลัังจากวิิกฤต ธุุรกิิจทั้้�งหมดในมืือของเขา
มีียอดหนี้้�สิินรวมกัันกว่่า 6 หมื่่�นล้้าน
“พอเศรษฐกิิจตก จากโครงการที่่�เคยขายได้้คึึกคััก ตอนหลัังก็็จะร้้างๆ
หน่่อย (ยิ้้�ม) โชคดีีที่่ต� อนนั้้�นผมได้้รับั โอกาสจากธนาคารกรุุงเทพที่่�เข้้าใจ
และมั่่�นใจในตััวเรา ซึ่่�งเราก็็ต้้องช่่วยกัันแก้้หนี้้�สิินที่่�มัันเป็็นปััญหาของ
ทั้้�งคู่่�ให้้ได้้ เพราะวงเงิินมัันไม่่เล็็ก จึึงต้้องร่่วมกัันหาทางออก สุุดท้้ายก็็
เข้้าสู่่�กระบวนการแฮร์์คััต แปลงหนี้้�เป็็นทุุน แล้้วให้้ต่่างประเทศเอาเงิิน
เข้้ามาซื้้�อหนี้้�”
คีีรีกี ล่่าวทิ้้�งท้้ายถึึงกลยุุทธ์์ในการนำธุุรกิิจฝ่่าวิิกฤตหนี้้�เสีียกว่่า 6 หมื่่�นล้้าน
ว่่าต้้องลงทุุนในสิ่่�งที่่�ดีี ซื่่อ� สััตย์์ และเป็็นประโยชน์์จริิงๆ แล้้วคนจะเห็็นเอง
ว่่าเรามีีความตั้้�งใจดีี และเราทำจริิง
วิิกฤตต้้มยำกุ้้�งยัังส่่งผลสั่่�นสะเทืือนมาถึึงธุุรกิิจค้้าปลีีก-ค้้าส่่งอย่่างรุุนแรง
ธนิินท์์ เจีียรวนนท์์ เจ้้าสััวแห่่งอาณาจัักรซีีพีีที่่�มีีมููลค่่ารวมของธุุรกิิจ
สููงที่่�สุุดในประเทศ ถึึงกัับนิิยามว่่าวิิกฤตครั้้�งนั้้�นคืือมรสุุมครั้้�งใหญ่่และ
ร้้ายแรงที่่�สุุด ตอนนั้้�นเขาต้้องตััดใจขายธุุรกิิจที่่�ปลุุกปั้้�นมาเองกัับมืือ
เพื่่�อพยุุงให้้บริิษััททั้้�งเครืือรอดพ้้นจากภาวะล้้มละลาย
“ผมต้้องจำใจขายแม็็คโครกัับโลตััสทิ้้�ง เพราะเรากู้้�เงิินต่่างประเทศ
มาลงทุุนในธุุรกิิจเยอะมาก พอเกิิดวิิกฤตขึ้้�นมา เงิินตราต่่างประเทศ
หายเกลี้้�ยงเลย เดิิมทีีผมตั้้�งใจไว้้ว่่าจะเกษีียณตั้้�งแต่่อายุุ 55 แต่่วิิกฤตนี้้�
ทำให้้ผมในวััย 58 จะต้้องกลัับมาทำงานบริิหารอย่่างเต็็มตััวอีีกครั้้�ง
ตอนนั้้�นผมบอกกัับพี่่�น้้องครอบครััวไว้้ว่่าสบายใจได้้ ไม่่ต้้องเป็็นห่่วง
วัันนี้้�เรืือของเราเจอมรสุุม ถ้้าจะพยุุงเรืือลำนี้้�ให้้ได้้ไปต่่อ เราคงเอา
ทุุกอย่่างไปด้้วยไม่่ได้้ ดัังนั้้�นผมจะขายของที่่�ผมริิเริ่่�มขึ้้�นใหม่่ทั้้�งหมด
เชื่่�อเถอะว่่าบริิษััทของพวกเราจะไม่่ล้้มละลายแน่่นอน”

1991 - 2000

ในปีี 2013 บริิษััท ซีีพีี ออลล์์ จำกััด (มหาชน) ได้้เข้้าซื้้�อกิิจการบริิษััท
สยามแม็็คโคร จำกััด (มหาชน) กลัับมา และขยายสร้้างการเติิบโตจน
มีีขนาดใหญ่่เพิ่่�มขึ้้�นถึึงสองเท่่า พร้้อมกัับการทุ่่�มเงิินประมููลในจำนวน
3.38 แสนล้้านบาท เพื่่�อแลกกัับการได้้เทสโก้้ โลตััส กลัับมาสู่่�อ้้อมอก
อีีกครั้้�งในปีี 2020
กลุ่่�มเซ็็นทรััล ผู้้�นำด้้านธุุรกิิจค้้าปลีีกและเจ้้าของธุุรกิิจศููนย์์การค้้าที่่�ใหญ่่
เป็็นอัันดัับหนึ่่�งของประเทศไทยก็็จำเป็็นต้้องปล่่อยบางธุุรกิิจออกจากมืือ
เช่่นกััน สุุทธิิธรรม จิิราธิิวััฒน์์ ทายาทรุ่่�นสองของตระกููล ย้้อนเล่่าว่่า
“วิิกฤตเศรษฐกิิจไทยเกิิดขึ้้�นเรื่่�อยๆ แต่่ไม่่ค่่อยถููกกระทบมาก แต่่วิิกฤต
ต้้มยำกุ้้�งนั้้�นกระทบเราเต็็มๆ จนต้้องเรีียกทั้้�งครอบครััวมาประชุุม สรุุป
ความเห็็นกัันออกมาว่่าเราคงต้้องตััดใจขายบางกิิจการไป นำเงิินสดมา
ใช้้หนี้้�สถาบัันการเงิินเพื่่�อแลกกัับความสบายใจของทุุกฝ่่าย เพราะเรา
ไม่่รู้้�ว่่าเศรษฐกิิจจะชะงัักไปอีีกนานเท่่าไร อย่่างน้้อยวิิธีีนี้้�ก็็ทำให้้แน่่ใจ
ได้้ว่่าธุุรกิิจเราจะไม่่สููญไปทั้้�งหมด สุุดท้้ายจึึงตััดใจขายบิ๊๊�กซีีออกไป”
ปิิติิ สิิทธิิอำนวย ผู้้�ที่่�ริิเริ่่�มทำงานในธนาคารกรุุงเทพมาตั้้�งแต่่ช่่วงต้้น
ทศวรรษ 1960 รัับหน้้าที่่�หลัักในการดููแลลููกค้้าสิินเชื่่�อ ปััจจุุบัันดำรง
ตำแหน่่งประธานกรรมการ ย้้อนเล่่าถึึงผลกระทบที่่�เกิิดกับั ธนาคารในช่่วง
วิิกฤตต้้มยำกุ้้�งว่่า “ตอนนั้้�นเรามีีหนี้้�เสีีย (NPL) สููงถึึงกว่่า 40% ธนาคาร
จึึงต้้องแก้้ไขสถานการณ์์ด้้วยการจััดตั้้�งหน่่วยงานบริิหารสิินเชื่่�อพิิเศษ
(Special Asset Management: SAM) ขึ้้�นมาเพื่่�อผ่่อนหนัักให้้เป็็นเบา
ช่่วยให้้ลููกค้้าที่่�กู้้�ยืืมจากเราไปได้้มาเข้้าโปรแกรมชำระหนี้้�ในระยะยาว
ซึ่่�งใช้้เวลานานกว่่าสิิบปีี ปััญหาต่่างๆ ถึึงถููกแก้้ไขจนหมดสิ้้�น”
ส่่ ว นสถานะของธนาคารที่่� ต้้ อ งเผชิิ ญกัั บ ดัั ก หนี้้� เ สีี ย ที่่� มีี อ ยู่่�เกืื อ บครึ่่� ง
ส่่งผลให้้เขาต้้องเดิินทางไป ‘โรดโชว์์’ หรืือนำเสนอแผนธุุรกิิจและการเงิิน
เพื่่�อขอความช่่วยเหลืือจากนัักลงทุุนต่่างประเทศในการเพิ่่�มทุุน
“ผมต้้องเดิินทางไปในหลายทวีีปเพื่่�อพรีีเซนต์์ให้้บรรดานัักลงทุุนต่่างชาติิ
ฟััง พอเสร็็จจากที่่�หนึ่่�งก็็ต้้องเดิินทางต่่อไปยัังอีีกเมืืองหนึ่่�งทัันทีี สนุุกดีี
จำได้้ว่่าทุุกคนให้้การต้้อนรัับอย่่างดีี ไม่่ค่่อยมีีคำถามอะไรกลัับมา อาจ
เป็็นเพราะธนาคารกรุุงเทพสั่่ง� สมชื่่อ� เสีียงมาอย่่างยาวนานตั้้�งแต่่ในอดีีต
และมีีความสััมพัันธ์์ที่่ดี� กัี บั ลููกค้้ามาตลอด ผมคิิดว่า่ ตรงนี้้�สำคััญมาก และ
มัันส่่งผลให้้พวกเขายิินดีีให้้ความช่่วยเหลืือเราอย่่างเต็็มที่่�”
หากวััดจากความทรงจำของปิิติิ ดููเหมืือนการเพิ่่�มทุุนของธนาคารไทย

วิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�งส่่งผลให้้ ‘แม็็คโคร’ ธุุรกิิจค้้าส่่งในเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ ถููกขายกิิจการออกไปเพื่่�อแก้้ปััญหาหนี้้�สิินต่่างประเทศที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เพราะการลอยตััวของค่่าเงิินบาท

ยุุคนั้้�นไม่่น่่าจะใช่่เรื่่�องยากเย็็นสัักเท่่าไร แต่่ในความจริิงแล้้วธนาคาร
อื่่�นๆ ต้้องวิ่่�งรอกนัับสิิบประเทศ ถููกนัักลงทุุนปฏิิเสธซ้้ำแล้้วซ้้ำแล้้ว
หนัักที่่�สุดคื
ุ อื ธนาคารจำนวนหนึ่่�งต้้องจมหายไปกัับคลื่่�นลมมรสุุมใหญ่่นี้้�
บรรยง พงษ์์พานิิช ประธานกรรมการบริิหาร ธนาคารเกีียรติินาคิินภััทร
ย้้อนเล่่าถึึงความยากลำบากในตอนนั้้�น ขณะที่่�ธนาคารไทยจำนวนมาก
ต่่างต้้องดิ้้�นรนหาแหล่่งเงิินทุุนมาอุ้้�มกิิจการ บรรยง ในฐานะที่่�ปรึึกษา
ด้้านการเงิิน และบััณฑููร ล่่ำซำ แห่่งธนาคารกสิิกรไทย ได้้ร่่วมเดิินทาง
เพื่่�อไปขอเพิ่่�มทุุนจากต่่างประเทศ “กสิิกรไทยนัับว่่าเป็็นธนาคารแรกที่่�
ออกไปขอเพิ่่�มทุุนจากต่่างประเทศ ใช้้เวลาเตรีียมกัันแค่่ 1 เดืือน ซึ่่�งมััน
กระชั้้น� ชิิดมาก แผนคืือทีีมจากทางธนาคารเขาจะไปที่่�สิงิ คโปร์์ก่อ่ น แล้้ว
ค่่อยเดิินทางต่่อไปฮ่่องกง ลอนดอน เอดิินบะระ ข้้ามไปฝรั่่�งเศส บอสตััน
นิิวยอร์์ก นิิวเจอร์์ซีีย์์ แล้้วไปจบที่่�ซานฟรานซิิสโก พอถึึงฮ่่องกง ปรากฏ
ว่่ายัังไม่่มีีคนจองแม้้แต่่คนเดีียว คุุณบััณฑููรและผมจึึงถููกโทรตามตััว
ให้้เข้้าไปรัับไม้้ต่่อ หลัังจบพรีีเซนต์์ที่่�ลอนดอนก็็เริ่่�มมีีการตอบรัับใน
ทางที่่�ดีีกลัับมา แต่่ต้้องบอกว่่าเหนื่่�อยมากนะกว่่าจะได้้เงิินครบ”
บรรยงเล่่าให้้ฟัังว่่าในช่่วงก่่อนวิิกฤต เขาพยายามส่่งสััญญาณเตืือนภััย
ด้้วยบทวิิเคราะห์์ของ ดร.ศุุภวุุฒิิ สายเชื้้อ� ที่่�จัดั ทำขึ้้น� ราวปีี 1996 ในนาม
บริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ ภััทรธนกิิจ จำกััด (ซึ่่�งต่่อมาปรัับโครงสร้้างเป็็น

บริิษััทหลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิินภััทร ในปััจจุุบััน) โดยตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า
หนี้้�เสีียของบริิษัทั ต่่างๆ ในช่่วงเวลาดัังกล่่าวอยู่่�ในระดัับที่่�สูงู มากเกิินกว่่า
ที่่�กองทุุนฟื้้�นฟููฯ จะแบกรัับไหว ในไม่่ช้้าวิิกฤตเศรษฐกิิจจะต้้องเกิิดขึ้้�น
อย่่างแน่่นอน
“หลัังจากเห็็นสััญญาณอัันตราย ผมก็็นำบทวิิเคราะห์์ของ ดร.ศุุภวุุฒิิ
เดิินสายตระเวนคุุยกัับลููกค้้ารายใหญ่่ๆ ทัันทีี บ้้างก็็เชื่่�อ บ้้างก็็ไม่่เชื่่�อ
ตอนนั้้�นมีีกระแสสวนกลัับประมาณว่่าเราตื่่�นตระหนกเกิินไป ไม่่มีีทาง
ที่่�จะเกิิดวิิกฤตขึ้้�นแน่่นอน ตอนนั้้�นบริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์เกีียรติินาคิิน
ที่่�ใช้้ภัทั รฯ (บริิษัทั หลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิินภััทร ในปััจจุุบันั ) เป็็นที่่�ปรึกึ ษา
ยอมรัับฟัังข้้อเสนอนี้้� ก็็เลยได้้ทำการซื้้อ� ขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
(Forward) ป้้องกัันความเสี่่ย� งไว้้ได้้ทันั นอกจากนั้้�นก็็มีกี ารเข้้าเจรจากัับ
ผู้้�ฝากเงิิน ขอให้้ฝากเงิินต่่อ โดยเปลี่่�ยนเป็็นเงิินฝากระยะยาว ซึ่่�งแบบนี้้�
จะทำให้้เขาได้้รับั การประกัันเงิินฝากจากรััฐบาลด้้วย เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่ว่ ย
ให้้บริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์เกีียรติินาคิินรอดพ้้นจากการถููกปิิดกิิจการ”
ต่่อมาบริิษัทั เงิินทุุนหลัักทรััพย์์เกีียรติินาคิินได้้รับั อนุุญาตให้้ดำเนิินธุุรกิิจ
ธนาคารพาณิิชย์์ในชื่่�อ ธนาคารเกีียรติินาคิิน จำกััด (มหาชน) กระทั่่�ง
ในปีี 2012 ได้้ควบรวมกิิจการกัับบริิษััท ทุุนภััทร จำกััด (มหาชน) และ
กลายเป็็นธนาคารเกีียรติินาคิินภััทร จำกััด (มหาชน) ในปััจจุุบััน
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การประกาศลอยตััวค่่าเงิินบาท
นำำ�มาสู่่�วิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง 2 กรกฎาคม 1997
19

1

การล่่มสลาย
ของสหภาพโซเวีียต
ซึ่่�งถืือเป็็นการสิ้้�นสุุด
ของสงครามเย็็น
26 ธัันวาคม 1991

1991
2

6
4

1992

รััฐประหาร
ยึึดอำำ�นาจรััฐบาล
พลเอก ชาติิชาย
ชุุณหะวััณ

การจััดตั้้�งกิิจการ
วิิเทศธนกิิจ (BIBF)
กัันยายน 1993

1993
3

พฤษภาทมิิฬ
พฤษภาคม 1992

1

7

1994
5

3

ภาคอสัังหาริิมทรััพย์์
ประสบภาวะ
ฟองสบู่่�แตก

ดััชนีีหุ้้�นไทยทำำ�จุุดสููงสุุด
เป็็นประวััติิการณ์์
ที่่�ระดัับ 1,754 จุุด
4 มกราคม 1994

การโจมตีี
ค่่าเงิินบาท
ระลอกที่่� 2
และ 3

11
8

ก่่อตั้้�ง WTO
1 มกราคม 1995

1995

1996
9

5

4

เริิงชััย มะระกานนท์์
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ว่่าการ ธปท.
13 กรกฎาคม 1996

16

14

ประเทศไทยขอรัับความช่่วยเหลืือ
ด้้านเงิินทุุนภายใต้้โครงการ IMF สิิงหาคม 1997

1997

Moody’s Investors
Service ประกาศลดอัันดัับ
ความน่่าเชื่่�อถืือของไทย
จากปััญหาหนี้้�ระยะสั้้�น
3 กัันยายน 1996
10

6

12

การโจมตีี
ค่่าเงิินบาท
ระลอกแรก

สถาบัันการเงิิน 56 แห่่งจาก 58 แห่่ง
ถููกสั่่�งปิิดกิิจการถาวร 8 ธัันวาคม 1997

1998

17
ดร.อำำ�นวย วีีรวรรณ
ประกาศลาออกจาก
ตำำ�แหน่่ง รมว.คลััง
เปิิดทางให้้ ดร.ทนง พิิทยะ
นั่่�งเก้้าอี้้� รมว.คลััง คนต่่อไป
21 มิิถุุนายน 1997
15

ธัันวาคม 1996

8

1999

เงิินบาทไทยอ่่อนค่่าที่่�สุุด
เป็็นประวััติิการณ์์
ที่่� 56.1 บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ
12 มกราคม 1998

18 การประกาศใช้้
พลเอก
รััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2540
ชวลิิต ยงใจยุุทธ
11 ตุุลาคม 1998
ประกาศลาออก
จากตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีี
6 พฤศจิิกายน 1997

ธปท. เริ่่�มดำำ�เนิิน
นโยบายการเงิิน
ภายใต้้กรอบเป้้าหมาย
เงิินเฟ้้อแบบยืืดหยุ่่�น
(Flexible Inflation
Targeting)

2000

18

15

12
14

รััฐธรรมนููญฉบัับประชาชน
เหตุุการณ์์พฤษภาทมิิฬในปีี 1992 ส่่งผลลบต่่อเศรษฐกิิจไทย โดยเฉพาะ
ภาคการท่่องเที่่�ยวและการลงทุุนจากต่่างประเทศ จนคนชั้้�นกลางและ
นัักธุุรกิิจในเวลานั้้�นมองว่่ากองทััพเป็็นอุุปสรรคขััดขวางการพััฒนา
ประชาธิิปไตย และขาดความสามารถในการบริิหารเศรษฐกิิจ
ช่่วงนั้้�นบรรดาเอ็็นจีีโอจึึงได้้เสนอให้้มีีการปฏิิรููปรััฐธรรมนููญใหม่่เพื่่�อ
ส่่งทหารกลัับเข้้ากรมกอง และคืืนอำนาจประชาธิิปไตยสู่่�ประชาชน
จนเกิิดกระแสรณรงค์์ให้้มีีการร่่างรััฐธรรมนููญใหม่่ที่่�มุ่่�งเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างถึึงรากถึึงโคน
กระทั่่� ง เข้้ า สู่่�ช่่ ว งการเลืือ กตั้้�งทั่่�วไปในเดืือ นกัันยายน ผลปรากฏว่่ า
พรรคประชาธิิปััตย์์ชนะการเลืือกตั้้�ง เปิิดทางให้้ ชวน หลีีกภััย ขึ้้�นดำรง
ตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีี ด้้วยสไตล์์การบริิหารของ ‘นายหััวชวน’ ที่่�เน้้น
ความระมััดระวััง ไม่่แทรกแซงการทำงานของข้้าราชการ ทั้้�งยัังสามารถ
ประสานการทำงานระหว่่างข้้าราชการ นัักการเมืือง และนัักธุุรกิิจอย่่าง
ลงตััว ส่่งผลให้้กระแสปฏิิรููปที่่�เคยเข้้มข้้นก่่อนหน้้านี้้�กลัับจางหายอย่่าง

รวดเร็็ว ความหวัังในการให้้สภาทำหน้้าที่่�ขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปจึึงริิบหรี่่�
ลงไปอยู่่�ช่่วงหนึ่่�ง
ต่่อมาในระหว่่างปีี 1994-1996 เมื่่�อ บรรหาร ศิิลปอาชา ผู้้�มีีพื้้�นเพ
มาจากนัักการเมืือง-นัักธุุรกิิจชาวสุุพรรณบุุรีีได้้นั่่�งเก้้าอี้้�นายกรััฐมนตรีี
กระแสการปฏิิรููปการเมืืองหวนกลัับมาอีีกครั้้�งจากการผลัักดัันร่่วมกััน
ของภาคสัังคม จนทำให้้เกิิดการเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาร่่างรััฐธรรมนููญ
(สสร.) เพื่่�อทำหน้้าที่่�ร่่างรััฐธรรมนููญฉบัับใหม่่ โดยมีี อานัันท์์ ปัันยารชุุน
นั่่�งเป็็นประธาน

ในเดืือนกรกฎาคม 1997 ความพัังพิินาศของเศรษฐกิิจทำให้้คนชั้้น� กลาง
และนัักธุุรกิิจต่่างพร้้อมใจกัันกล่่าวโทษว่่านัักการเมืืองเป็็นตััวการสำคััญ
ของการก่่อวิิกฤต ทางรอดตอนนั้้�นมีีเพีียงหนึ่่�งเดีียวคืือปฏิิรููปการเมืือง
ผ่่านรััฐธรรมนููญฉบัับใหม่่ เพื่่�อกำจััดนัักการเมืืองจำพวกนี้้�ออกไปให้้
หมดสิ้้�น
ท่่ามกลางวิิกฤตต้้มยำกุ้้�งที่่�กำลัังฝุ่่�นตลบ วัันที่่� 23 กัันยายน 1997
นัับเป็็นวัันชี้้�ชะตาอนาคตประเทศไทย เมื่่�อสภายอมลงมติิเห็็นชอบกัับ
ร่่างรััฐธรรมนููญฉบัับใหม่่

ทว่่าบรรยากาศในสภาตอนนั้้�นไม่่ได้้เห็็นพ้้องกัับกระแสสัังคม โดยเฉพาะ
บรรดา ส.ส. ข้้าราชการ รวมถึึงผู้้�มีีอิิทธิิพล เช่่น ตำรวจชั้้�นผู้้�ใหญ่่ กำนััน
ผู้้�ใหญ่่บ้้าน และนัักการเมืืองท้้องถิ่่�น ที่่�ต่่างออกมาคััดค้้าน จนถึึงกัับ
มีีคำพููดเปรีียบเปรยถึึงร่่างรััฐธรรมนููญนี้้�ว่่า ‘ไปกิินขี้้�ยัังดีีกว่่า’

ในขณะที่่�เศรษฐกิิจไทยดำดิ่่�งสู่่�หุุบเหวที่่�ลึึกลงเรื่่�อยๆ ทำให้้คนไทยต้้อง
กลายเป็็นลููกหนี้้� IMF เศรษฐกิิจหยุุดชะงััก การใช้้ชีีวิิตเป็็นเรื่่�องยาก
ลำบาก ในที่่�สุุดเหล่่าคนชั้้�นกลางและนัักธุุรกิิจได้้ออกมาก่่อม็็อบกลาง
ถนนสีีลม เพื่่�อประท้้วงขัับไล่่รััฐบาลพลเอก ชวลิิต

แม้้จะดููเหมืือนว่่าอุุณหภููมิิในสภาตอนนั้้�นกำลัังเข้้าขั้้�นร้้อนระอุุ แต่่
ยัังเทีียบไม่่ได้้กัับความรู้้�สึึกของคนในสัังคม โดยเฉพาะในภาคธุุรกิิจ
ที่่�เรีียกได้้ว่่าถึึงจุุดเดืือด นัับตั้้�งแต่่ทางการประกาศลอยตััวค่่าเงิินบาท

กระทั่่�งวัันที่่� 6 พฤศจิิกายน 1997 พลเอก ชวลิิต จึึงประกาศลาออกจาก
ตำแหน่่ง เปิิดทางให้้พรรคประชาธิิปััตย์์ร่่วมกัับพรรคเล็็กพรรคน้้อย
จััดตั้้�งรััฐบาลโดยไม่่ผ่่านการเลืือกตั้้�งทั่่�วไป โดย ชวน หลีีกภััย กลัับมา

เป็็นนายกรััฐมนตรีีอีีกครั้้�งเป็็นสมััยที่่� 2 ปิิดฉากบทบาทผู้้�นำประเทศ
ของอดีีตนายทหารผู้้�มากัับคำขวััญ ‘ถึึงเวลากิินดีีอยู่่�ดีี’
จากนั้้�นคนไทยได้้รััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2540 ที่่�ขึ้้�นชื่่�อว่่าเป็็นประชาธิิปไตย
ที่่�สุุด ซึ่่�งมีี หัั ว ใจสำคัั ญคืือการตั้้� งอยู่่�บนสิิ ทธิิ เ สรีี ภาพของประชาชน
และการเปลี่่�ยนกฎเกณฑ์์การเลืือกตั้้�งใหม่่ นำการเมืืองไทยไปสู่่�ระบบ
การเมืืองที่่�สนัับสนุุนให้้พรรคการเมืืองใหญ่่มีีความเข้้มแข็็ง เพิ่่�มอำนาจ
ให้้นายกรััฐมนตรีีมากขึ้้�น รวมถึึงการจััดตั้้�งองค์์กรอิิสระต่่างๆ ขึ้้�นเพื่่�อ
คานอำนาจ เช่่น คณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง (กกต.) ศาลรััฐธรรมนููญ
และคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.)
นัับจากนั้้�น หลัังจััดให้้มีีการเลืือกตั้้�งใหม่่ภายใต้้รััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2540
ส่่งผลให้้พรรคไทยรัักไทยที่่�เชิิดชููคำขวััญ ‘คิิดใหม่่ทำใหม่่’ ภายใต้้การ
นำของ พัันตำรวจโท ดร.ทัักษิิณ ชิินวััตร นัักธุุรกิิจชั้้�นแนวหน้้าแห่่ง
ทศวรรษ 1990 ผู้้�ผ่่านวิิกฤตต้้มยำกุ้้�งมาได้้โดยไม่่มีีบาดแผล ชนะการ
เลืือกตั้้�งด้้วยคะแนนเสีียงถล่่มทลาย และได้้เปลี่่�ยนภููมิิทััศน์์การเมืือง
ไทยในทศวรรษถััดไปให้้โลดแล่่น แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็มีีความผัันผวน
อย่่างที่่�สุุด
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บทสรุุป
ภาพรวมของเศรษฐกิิจไทยตลอดทศวรรษ 1990 เปิิดฉากอย่่างน่่าตื่่�นตา แต่่ถููกตััดจบ
แบบโศกนาฏกรรม
จากความคาดหวัังที่่�จะเป็็น ‘เสืือ’ เหมืือนเช่่นประเทศเศรษฐกิิจก้้าวหน้้าอื่่�นๆ แต่่ด้้วย
ความไม่่พร้้อมในหลายๆ ด้้าน ความผิิดพลาดในการวางนโยบายอััตราแลกเปลี่่�ยน
และนโยบายกำำ�กับั สถาบัันการเงิิน และความล่่าช้้าไม่่ทันั การณ์์ในการปรัับเปลี่่�ยนนโยบาย
ให้้สอดรัับกัับเงื่่�อนไขใหม่่ ได้้กลายเป็็นกัับดัักขนาดใหญ่่ที่่�พลิิกชะตาของประเทศไทย
จนนำำ�มาสู่่�จุุดจบแสนเจ็็บปวด เมื่่�อคนไทยทั่่�วประเทศถููกตีีตราว่่าเป็็นลููกหนี้้� IMF
สิ่่�งที่่�ทางการไทยพยายามทำำ�หลัังเกิิดเหตุุประกอบด้้วย หนึ่่�ง กอบกู้้�เยีียวยา ฟื้้�นคืืน
เศรษฐกิิจและชีีวิิตของผู้้�คน สอง ถอดบทเรีียนจากความเพลี่่�ยงพล้ำำ�� เพื่่�อไม่่ให้้กลัับไป
ผิิดพลาดซ้ำำ��สอง และสาม ออกแบบนโยบายที่่�รััดกุุม เพื่่�อเป็็นเกราะป้้องกัันไม่่ให้้เกิิด
การสะสมความเสี่่�ยงในระบบเศรษฐกิิจไทยจนลุุกลามเป็็นวิิกฤต ซึ่่�งบทเรีียนล้ำำ��ค่่านี้้�
มีีส่่วนช่่วยให้้ไทยรอดพ้้นจากวิิกฤตการเงิินโลกในเวลาต่่อมา
วิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�งยัังนำำ�มาสู่่ก� ารทบทวนความเหมาะสมของนโยบายเศรษฐกิิจแบบ One size
fits all ที่่�เคยเชื่่�อว่่าเป็็นสููตรสำำ�เร็็จภายใต้้ฉัันทมติิวอชิิงตััน และหัันเหมาสู่่�แนวทาง
การพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�สอดรัับกัับบริิบทของประเทศมากขึ้้�น รวมถึึงการปรัับเปลี่่�ยน
กระบวนทััศน์์ (Paradigm) ในการรัับมืือกัับวิิกฤตเศรษฐกิิจของประเทศต่่างๆ รวมถึึง
องค์์กรระหว่่างประเทศ
อย่่างไรก็็ดีี ความยากลำำ�บากของการใช้้ชีีวิิตในยุุคเศรษฐกิิจต้้มยำำ�กุ้้�งนี้้�ก่่อให้้เกิิดแรง
ขัับเคลื่่�อนของการปฏิิรููปในภาคการเมืือง เกิิดสภาประชาชนที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ออกแบบอนาคต
ประเทศไทยผ่่านรััฐธรรมนููญฉบัับใหม่่ โดยมุ่่�งขจััดอำำ�นาจไม่่ชอบธรรม อุุปสรรคของ
การพััฒนาประชาธิิปไตย และนำำ�อำำ�นาจอธิิปไตยกลัับคืืนสู่่�ประชาชน
ทศวรรษที่่�เศรษฐกิิจจบอย่่างมืืดมนจึึงยัังมีีรััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2540 หรืือรััฐธรรมนููญ
ฉบัับประชาชน เป็็นสััญลัักษณ์์แห่่งความหวัังเพื่่�อก้้าวสู่่�ทศวรรษถััดไป
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พ่่อมดการเงิิ นแห่่งอาณาจัั ก ร ‘ฟิิ น วัั น ’
จุุดเริ่่�มความสำำ�เร็็จ
ฟิินวัันเติิบโตมาจากบริิษััทเงิินทุุนยิิบอิินซอย ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจเล็็กๆ ของ
ครอบครััว ถ้้าเทีียบกัับบริิษััทเงิินทุุนและบริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์อื่่�นๆ
120 บริิษััทในขณะนั้้�น เราอยู่่�ที่่�อัันดัับ 115 ซึ่่�งก็็คืือท้้ายแถว แต่่ในช่่วง
ของการทำแผนเพื่่�อปรัับกิิจการ ผมเชื่่�อว่่าสิ่่�งที่่�ผมได้้เรีียนรู้้�จากที่่�เคย
ทำงานปล่่อยสิินเชื่่อ� ที่่�เชสแบงก์์ในฮ่่องกงก่่อนหน้้านั้้�น จะช่่วยให้้ทำธุุรกิิจ
ได้้ดีีกว่่าคู่่�แข่่ง คืือดีีกว่่ามาตรฐานของธนาคารฝรั่่�งที่่�ทำในไทย และน่่า
จะดีีกว่่ามาตรฐานของธนาคารไทยในไทย
ฟิินวัันมีีชื่่�อเสีียงว่่าทำของใหม่่ตลอดเวลา จริิงๆ แล้้วคืือใหม่่สำหรัับ
ประเทศไทย สำหรัับประเทศอื่่�นอาจเป็็นของธรรมดา เราเริ่่�มจากจุุดที่่�
เสีี ย เปรีี ย บ จึึ ง ต้้ อ งทำของที่่� ค นอื่่� น เขาไม่่ ท ำ หาช่่ อ งว่่ า งของตลาด
ปกติิปล่่อยสิินเชื่่�อ ธนาคารไทยจะเน้้นวิิเคราะห์์ธุุรกิิจหรืือหลัักประกััน
แต่่ฟิินวัันใช้้วิิธีีดููกระแสเงิินสด เราพร้้อมปล่่อยแม้้หลัักประกัันจะไม่่คุ้้�ม
ซึ่่�งเสี่่�ยงมากหากไม่่มีีความสามารถในการวิิเคราะห์์ เคยไปหาผู้้�ใหญ่่
ของธนาคารท่่านหนึ่่�ง ท่่านแนะนำ consumer loan ห้้ามทำเด็็ดขาด
แต่่กลัับมาสิ่่�งที่่�เราทำทัันทีีเลยก็็คืือ สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย (housing loan)
และเช่่าซื้้อ� (hire purchase) จนเราน่่าจะเป็็นคนที่่�ทำมากที่่�สุดุ ในประเทศ

ปิ่่ � น จัักกะพาก
บิ๊๊� ก บอสแห่่ ง บริิษัั ท เงิินทุุ น เอกธนกิิจ จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ ‘ฟิิน วััน ’ ผู้้�ชุุบ ชีีวิิต บริิษััท การเงิินขนาดย่่อม
ของครอบครัั ว ให้้ เ ติิบโตสู่่ � บ ริิษัั ท เงิินทุุ น อัั น ดัั บหนึ่่�งของยุุคเก้้าศููนย์์ เมื่่�อ เกิิดวิิกฤตต้้ม ยำำ�กุ้้� ง นััก การเงิินที่่�มองตััว เอง
เป็็ น เพีี ย ง ‘ผู้้�จัั ดส รรทรัั พ ยากร’ ผู้้�นี้้� ถููกทางการไทยหมายหััวในฐานะตััวการที่่�พ าเศรษฐกิิจไทยล้้มระเนระนาด

อีีกส่่วนหนึ่่�งที่่�ฟิินวัันทำคืือการเป็็นอิินเตอร์์แบงก์์ สมััยนั้้�นธนาคารไทย
ค้้าเงิินวัันต่่อวััน แบงก์์ไหนเงิินขาดก็็จะไปเอาแบงก์์ที่่มี� เี งิินเกิินมาถััวกััน
แต่่ว่่าแบงก์์ไทยยุุคนั้้�นแปลกกว่่าที่่�อื่่�น ไม่่ชอบติิดต่่อกัันเอง เพราะไม่่
อยากให้้อีีกแบงก์์รู้้�ว่่าขาดเงิิน ก็็จะใช้้วิิธีีติิดต่่อผ่่านแบงก์์ฝรั่่�ง เราเห็็น
ตลาดตรงนี้้�ก็็เลยเข้้ามาเป็็นตััวกลางและทำได้้ดีี ภายในระยะเวลา 5 ปีี
เราไต่่อัันดัับจาก 115 ขึ้้�นไปสู่่�อัันดัับ 1
ทำความสำเร็็จได้้มันั ก็็สนุุก แต่่คนถามว่่ามองตััวเองเป็็นอะไร ผมก็็บอก

ว่่าเป็็นแค่่ problem solver หรืือ resource allocator เราวิิเคราะห์์
สถานการณ์์แล้้วก็็ดูวู่ า่ ต้้องหาทรััพยากรอะไรที่่�จะทำให้้สถานการณ์์ดีขึ้้ี น�
ความสั่่�นสะเทืือนจากภายใน
ในปีี 1995 ผมเห็็นตััวอย่่างจากเม็็กซิิโกที่่�มีีวิิกฤตค่่าเงิิน ก็็คิิดว่่าเรามีี
โอกาสเกิิดวิิกฤต วิิธีีรอดมีีอยู่่� 2 วิิธีี หนึ่่�งคืือยกฐานะฟิินวัันเป็็นธนาคาร
แต่่ ธปท. ไม่่ให้้ทำ อีีกวิิธีีคืือเพิ่่�มทุุน ฟิินวัันจึึงได้้เพิ่่�มทุุน 4 เท่่า พอช่่วง
กลางปีี 1996 ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์ของไทยเริ่่�มลดลง และพอเข้้าสู่่�
ปลายปีีทำประมาณการของปีีต่่อไปและพบว่่าติิดลบ ต้้องพึ่่�งทุุนที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นมาเพื่่�อความอยู่่�รอด คนในบริิษััทก็็เริ่่�มขวััญเสีีย ความสั่่�นสะเทืือน
มัันเริ่่ม� จากการวิิเคราะห์์ตัวั เอง ความจริิงผมมั่่�นใจว่่าด้้วยทุุนที่่�เพิ่่�มมาแล้้ว
บริิ ษัั ท จะอยู่่�รอด เราวิิ เ คราะห์์ เ พื่่� อ เตรีี ย มตัั ว ไม่่ ไ ด้้ จ ะทำให้้ ทุุ ก คน
ขวััญเสีีย พฤติิกรรมภายนอกไม่่ได้้เปลี่่�ยน พฤติิกรรมของบริิษััทก็็ไม่่ได้้
เปลี่่�ยน เราเพิ่่�มทุุนเหมืือนที่่�เคยทำมาโดยตลอด ปกติิถ้า้ เพิ่่�มทุุน ราคาหุ้้�น
เราขึ้้�นด้้วย เพราะโดยประวััติิเราจะไม่่เพิ่่�มทุุน ถ้้ารายได้้เรา cover
การเพิ่่�มทุุนไม่่ได้้ ความสั่่�นสะเทืือนเราเริ่่�มจากภายในอย่่างนี้้�
ความจริิงฟิินวัันถืือว่่าดููแลตััวเองได้้ เราเห็็นสถานการณ์์มาก่่อนเกืือบ
2 ปีีว่่าโลกมัันจะไม่่เฮฮาเหมืือนที่่�เป็็นมา เราจึึงเปลี่่�ยนยุุทธศาสตร์์
เรีียกว่่า liquefy balance sheet แทนที่่�จะปล่่อยเงิินกู้้� เราเปลี่่�ยนมาซื้้�อ
corporate bond ซื้้�อพัันธบััตรรััฐบาล ซื้้�อ debt ที่่� tradable และธุุรกิิจ
อิินเตอร์์แบงก์์ เราก็็ทำอยู่่�ตลอด ดัังนั้้�น ตอนที่่�มีีการแห่่ถอนเงิินฝาก
ฟิินวัันหดตััวได้้พอสมควร ถ้้าจำไม่่ผิดิ 20-30% โดยที่่�ไม่่มีปััญ
ี หา แต่่มา
มีีปััญหาตอนที่่�ผู้้�ฝากเงิินรายใหญ่่ที่่�สุุดรายหนึ่่�งคืือ Provident Fund
ของธนาคารแห่่งประเทศไทยขอถอนเงิินก่่อนกำหนด บริิษััทเงิินทุุน
ในช่่วงนั้้�นรู้้�ดีีว่่า ถ้้าห้้ามให้้คนถอนมีีแต่่จะยิ่่�งทำให้้คนแตกตื่่�น ดัังนั้้�น
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ส่่วนใหญ่่ใครมาถอนก็็จะให้้ถอน ตราบเท่่าที่่�บริิหารสภาพคล่่องได้้
แต่่สำหรัับฟิินวััน พอ Provident Fund ของแบงก์์ชาติิถอนไป คนก็็แห่่
มาถอนเงิินจากเราทัันทีี เราเอาไม่่อยู่่� นอกจากนั้้�น เงิินฝากของบริิษััท
เงิินทุุนในยุุคนั้้�นจะมาจากพนัักงานหาเงิินฝากหลายร้้อยคนออกไป
ติิดต่่อกัับคน ถ้้ามีี Provident Fund ของแบงก์์ชาติิอยู่่� พนัักงานเหล่่านี้้�
ก็็ให้้ความสบายใจกัับลููกค้้าได้้ แต่่พอแบงก์์ชาติิไป ตรงนี้้�ก็็ไปด้้วย ทีีนี้้�
เกณฑ์์ของ ธปท. ในการปิิดบริิษััทไฟแนนซ์์ 16 แห่่งแรก คืือบริิษััทที่่�มีี
โดน ‘รััน’ คืือคนมาถอนเงิิน เรีียกว่่าดููแต่่ liquidity (สภาพคล่่อง)
แต่่ไม่่เคยพููดถึึง solvency (ความสามารถในการชำระหนี้้�) สำหรัับผม
ฟิินวัันถููกปิิดเพราะ liquidity ไม่่ใช่่เพราะ solvency ซึ่่�ง solvency
ของเราไม่่มีีปััญหา แต่่ด้้วยสาเหตุุอะไรก็็ตาม แบงก์์ชาติิในตอนนั้้�น
วิิเคราะห์์ว่่า solvency ไม่่มีีความหมาย liquidity มีีความหมาย
ฟองสบู่่�ในอสัังหาริิมทรััพย์์
ผมเข้้าใจว่่าช่่วงสองปีีก่่อนวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง แบงก์์ชาติิสั่่�งให้้ธนาคาร
พาณิิชย์์หยุุดให้้สิินเชื่่�อกัับภาคอสัังหาฯ แต่่แบงก์์ชาติิไม่่ได้้ห้้ามบริิษััท
ไฟแนนซ์์ บริิษััทไฟแนนซ์์ก็็เลยฉวยโอกาสครองตลาด หรืือคิิดว่่าตััวเอง
ฉวยโอกาสโดยปล่่อยสิินเชื่่อ� อสัังหาริิมทรััพย์์มากขึ้้น� ตอนหลัังผมมาทำ
อสัังหาริิมทรััพย์์ในอัังกฤษ แบงก์์ชาติิของเขาจะเป็็นคนกำหนด Loan to
Asset Ratio และคอยดููว่่าถ้้าตลาดร้้อนแรงเกิินไป ก็็จะเข้้ามาลดขนาด
ของสิินเชื่่�อในภาคอสัังหาฯ อย่่างเข้้มงวด นี่่�คืือสาเหตุุที่่�ผมวิิจารณ์์ว่่า
ในเมื่่�อภาคการเงิินเป็็นอุุตสาหกรรมภายใต้้การกำกัับดููแล (Regulated
Industry) ทำไมแบงก์์ชาติิในเวลานั้้�น ที่่�เห็็นภาพใหญ่่ว่่าเงิินกู้้�จาก
ประเทศอาจจะมากไป หรืือภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ร้้อนแรงเกิินไป ทำไม
ถึึงไม่่เข้้ามาจััดการ เพราะถ้้าแบงก์์ชาติิไม่่ทำอะไร แน่่นอนธุุรกิิจเขา
ก็็ต้้องพยายามทำกำไรให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น วัันนี้้�ก็็เหมืือนกััน ก่่อนผมไปอัังกฤษ
15 ปีี consumer debt ในไทยค่่อนข้้างจะต่่ำถ้้าเทีียบกัับโลก ทุุกวัันนี้้�
เราค่่อนข้้างจะสููงที่่�สุุดในโลกประเทศหนึ่่�งแล้้ว เราปล่่อยมาเป็็นอย่่างนี้้�
ได้้อย่่างไร แล้้วเศรษฐกิิจเราจะฟื้้�นได้้ยัังไง มัันคืือระเบิิดเวลาอีีกลููก
จากการไม่่ดููแล
สาเหตุุของวิิกฤต
ปกติิ Domestic Financial Crisis (วิิกฤตทางการเงิินในประเทศ)
มัันเกิิดขึ้้�นตลอดเวลา ในประเทศอื่่�นๆ ก็็เหมืือนกััน แต่่สาเหตุุที่่�วิิกฤต
ต้้มยำกุ้้�งมัันกลายเป็็น International Financial Crisis (วิิกฤตทางการเงิิน

ระหว่่างประเทศ) เกิิดจากการบริิหารจััดการเรื่่�องอััตราแลกเปลี่่�ยน
ผิิดพลาด มีีการใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยนคงที่่� แทนที่่�ปกติิค่่าเงิินจะลดตาม
สภาพเศรษฐกิิจของประเทศ มัันเลยกลายเป็็นการลดค่่าเงิินโดยถููกบัังคัับ
ผมเข้้าใจว่่าวิิธีจัี ดั การกัับทุุนสำรองต่่างประเทศของแบงก์์ชาติิมีลัี กั ษณะ
ของการปกปิิดไว้้ ไม่่ได้้บ่่งชััดถึึงฐานะเงิินสำรองฯ ที่่�แท้้จริิงของประเทศ
ไทยอย่่างสากล ดัังนั้้�น หลัังจากข้้อมููลเรื่่�องทุุนสำรองสุุทธิิที่่�เหลืืออยู่่�
ถููกเปิิดเผยออกมา ค่่าเงิินบาทถึึงได้้อ่่อนค่่าลงไม่่หยุุด จนต้้องประกาศ
ลอยตััว ตามเงื่่�อนไขของ IMF ไม่่อย่่างนั้้�น เขาจะไม่่เข้้ามาช่่วย
ไม่่ว่า่ จะประเทศไหน ต่่อให้้ระบบการเงิินภายในประเทศล้้มเหลว แต่่ถ้า้
ความสามารถในการชำระหนี้้�จากอััตราแลกเปลี่่�ยนต่่างประเทศยัังดำเนิิน
ต่่อได้้ ก็็ไม่่มีีอะไรเกิิดขึ้้�น แต่่กรณีีวิิกฤตต้้มยำกุ้้�งคืือเรามีีเชื้้�อที่่�ไม่่ดีีจาก
การจััดการที่่�ผิิดพลาดของภาครััฐ ตอนอยู่่�เมืืองนอก ผมชอบซื้้�อหนัังสืือ
ที่่�เขีียนเกี่่�ยวกัับวิิกฤตต้้มยำกุ้้�งมาอ่่าน ทุุกเล่่มบ่่งชี้้ไ� ปที่่�ระบบการบริิหาร
ทุุนสำรองฯ ของแบงก์์ชาติิ ไม่่มีเี ล่่มไหนบอกว่่าผมเป็็นต้้นเหตุุของปััญหา
มองไปสู่่�ในอนาคต
สิ่่�งที่่�ผมรู้้�สึึกเป็็นห่่วงประเทศไทยมากที่่�สุุดคืือเรื่่�องการศึึกษาและอััตรา
ค่่าจ้้างแรงงาน ประเทศไทยอาจไม่่ได้้แย่่เท่่าฟิิลิิปปิินส์์ซึ่่�งคนเรีียนจบ
ปริิญญาตรีียัังหางานไม่่ได้้ แต่่ระบบการศึึกษาของเราไม่่ได้้ปลููกฝััง
ให้้คนแสวงหาความก้้าวหน้้า และค่่าตอบแทนในการทำงานก็็ไม่่ได้้
ทำให้้ ชีี วิิ ต ความเป็็ น อยู่่�ของคนก้้ า วหน้้ า มากขึ้้� น ประเทศเราจึึ ง จะ
ก้้าวหน้้าลำบาก เพราะโลกของการทำงานในอนาคตเน้้นเรื่่�องการใช้้
ปััญญาความรู้้� (Intellectual) มากกว่่าการใช้้แรงงาน (Labor) หากระบบ
การศึึกษาของไทยตามไม่่ทััน เราจะแข่่งขัันกัับโลกลำบาก
เมื่่�อเทีียบกัับประเทศอื่่น� ๆ ทั่่�วโลก เมืืองไทยไม่่ได้้เลวร้้ายที่่�สุดุ แต่่ภายใต้้
เงื่่�อนไขอย่่างที่่�ว่่านี้้� โอกาสที่่�เศรษฐกิิจไทยจะกลัับไปเติิบโตได้้เกิินปีีละ
สิิบกว่่าเปอร์์เซ็็นต์์เป็็นเรื่่�องยาก
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โครงการยิ่่� ง ใหญ่่ภายใต้้การทดสอบของวิิ ก ฤต

จุุดเริ่่�มของนัักสู้้�
คุุณพ่่อผมเกิิดในไทย ตััวผมเองก็็เกิิดในเมืืองไทย แต่่คุณ
ุ พ่่อเริ่่ม� ทำธุุรกิิจ
ขายปากกา นาฬิิกา แว่่นตา แล้้วขยายไปถึึงฮ่่องกง สิิงคโปร์์ มาเลเซีีย
อิินโดนีีเซีีย ผมจึึงเรีียนหนัังสืือเมืืองไทยแล้้วไปเรีียนต่่อที่่�ฮ่่องกงตอน
สิิบกว่่าขวบ พอโตก็็เริ่่�มทำธุุรกิิจที่่�นั่่�น ไม่่ได้้อยู่่�ภายใต้้ธุุรกิิจของคุุณพ่่อ
เท่่าไหร่่ แยกออกมาทำตามความคิิดของตััวเอง ทำธุุรกิิจค้้าปลีีกเอย
ร้้านอาหารเอย ซึ่่�งมัันไม่่ได้้ง่่าย แต่่ผมก็็ตั้้�งใจ ผมเป็็นตััวแทนของพููม่่า
สำหรัับทุุกประเทศในเอเชีียยกเว้้นญี่่�ปุ่่�นกัับไต้้หวััน และทำทีีมฟุุตบอล
ตั้้�งแต่่อายุุประมาณ 24 ปีี เชื่่�อว่่าใน 10 ปีีนั้้�นในฮ่่องกงไม่่มีีใครทำ
ฟุุตบอลได้้ดีีกว่่าผม ทีีมอื่่�นๆ อาจคิิดว่่ามัันเป็็นเรื่่�องของการลงทุุน
จะพููดจะทำอะไรก็็ได้้ เพราะมาลงทุุนเพื่่�อความสุุข แต่่ผมทำด้้วยความ
เคารพในอาชีีพ และเกรงใจ เคารพคนที่่�จ่่ายเงิินเข้้ามาดูู ฉะนั้้�นต้้องทำ
ให้้ดีีที่่�สุุด ได้้เรีียนรู้้�อะไรเยอะจากการเป็็นผู้้�จััดการทีีม พููดได้้คำเดีียวว่่า
คนที่่�เก่่งต้้องเกเร ถ้้าไม่่เกเรเล่่นยัังไงก็็ไม่่เก่่ง ได้้แค่่มาตรฐาน ทีีนี้้ถ� ามว่่า
ทำธุุรกิิจที่่�ไทยหรืือฮ่่องกงยากกว่่า ไม่่มีที่่ี ไ� หนง่่าย แต่่ความสำเร็็จมาจาก
ความจริิงใจ ตั้้�งใจ เลืือกสิ่่�งที่่�มัันถููกต้้อง ซึ่่�งในที่่�สุุดผมก็็ได้้เอาบริิษััท
เข้้าตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�ฮ่่องกง
ลงทุุนในของจริิง

คีี รีี กาญจนพาสน์์

นัั ก ธุุ ร กิิจชาวไทยเชื้้� อ สายจีี น ผู้้�ปลุุ ก ปั้้� น โครงการอสัังหาริิมทรััพ ย์์ ‘ธนาซิิตี้้�’ บนพื้้�น ที่่�ม ากกว่่า 1,300 ไร่่ในช่่ว ง
เศรษฐกิิจฟองสบู่่ � ก่่ อ นจะขยัั บ ขยายมาลงทุุ น ในธุุร กิิจโครงสร้้างพื้้�น ฐาน ‘รถไฟฟ้้า BTS’ ที่่�เ ดิิมพััน ด้้ว ยเงิินลงทุุน
กว่่ า 5 หมื่่� น ล้้ า นบาท หลัั ง จากฟัั น ฝ่่ า วิิกฤตต้้ม ยำำ�กุ้้� งมาได้้ คีีรีีก ลายเป็็น เจ้้าของอาณาจััก รแสนล้้าน ‘บีีทีีเอสกรุ๊๊�ป
โฮลดิ้้� ง ส์์ ’ ผู้้�กำำ �ลัั ง ผลัั ก ดัั น ความหวัั ง ครั้้�งใหม่่ของประเทศอย่่างเมืืองการบิินอู่่�ตะเภาในโครงการ EEC

พอเริ่่�มกลัับมาเมืืองไทยระยะยาว ผมก็็เอากำไรที่่�ได้้จากการไอพีีโอ
ที่่�ฮ่อ่ งกงมาซื้้อ� บริิษัทั ธนายงซึ่่ง� มีีที่่ดิ� นิ ที่่�บางนา-ตราดประมาณ 1,300 ไร่่
เพื่่�อพััฒนาเป็็นโครงการ ‘ธนาซิิตี้้�’ ตอนนั้้�นธุุรกิิจบ้้านจััดสรรกำลัังได้้รัับ
ความสนใจ แนวคิิดของผมคืือสร้้างหมู่่�บ้้านที่่�สงบสุุข ร่่มรื่่�น มีีครบ
ทุุกอย่่าง โรงเรีียน โรงพยาบาล ศููนย์์กีีฬา แล้้วก็็มีีสนามกอล์์ฟ เพราะ
บ้้านติิดสนามกอล์์ฟขายได้้ราคาดีี และสนามกอล์์ฟธนาซิิตี้้�ก็็ไม่่ไกล
เกิินไปจากกรุุงเทพฯ แต่่ผมใช้้วิธีิ ที่่ี ค� นอื่่น� ไม่่ได้้ใช้้ คืือทำโครงการพัันกว่่าไร่่

ทีีเดีียว ส่่วนใหญ่่โครงการตอนนั้้�นทำเป็็นเฟส แม้้กระทั่่�งเมืืองทองธานีี
ของคุุณพ่่อและพี่่�ชายผม ก็็ทำเป็็นเมืืองทอง 1 เมืืองทอง 2 แต่่ผมถาม
ตััวเองว่่ามัันยุุติิธรรมไหมกัับคนที่่�ตััดสิินใจเดิินเข้้ามาอยู่่�ที่่�นี่่�ก่่อนใคร
แต่่ต้้องมาทนกัับเรื่่�องของการก่่อสร้้างถนน การวางท่่อ หรืือไฟฟ้้าที่่�ยััง
ทำไม่่ เ สร็็ จ เพราะทำเป็็ น เฟสๆ ผมจึึ ง เลืื อ กที่่� จ ะทำโครงการทีี เ ดีี ย ว
แล้้วขายเป็็นเฟส ทำให้้ได้้รับั ความนิิยมและสามารถนำธนายงเข้้าไอพีีโอ
เป็็นบริิษัทั อสัังหาฯ เจ้้าแรกๆ ในตลาด วัันนี้้�หลัังจากผ่่านวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง
ไปแล้้ว หมู่่�บ้้านนี้้�กลายเป็็นเมืืองที่่�ร่่มรื่่�นตามที่่�ตั้้�งใจไว้้ การสร้้างเมืือง
เมืืองหนึ่่�งมัันใช้้เวลา แต่่ถ้้ากระดุุมเม็็ดแรกติิดได้้ถููก มัันจะดำเนิินไปได้้
เหตุุผลที่่�กล้้าลงทุุน
ทำไมผมถึึงมาทำบีีทีเี อส ก่่อนอื่่น� คืือผมเชื่่อ� ว่่านี่่�คือื โครงการที่่�มีปี ระโยชน์์
ประชาชนต้้องใช้้ และแก้้ปััญหาของกรุุงเทพฯ ได้้ ไม่่ใช่่ว่่าอยากพููดให้้
ดููดีี เพราะมัันคืือการตััดสิินใจใหญ่่ครั้้�งหนึ่่�ง มููลค่่าโครงการตอนนั้้�น
ไม่่ถึงึ 30,000 ล้้าน แต่่ประมาณกว่่า 20 ปีีที่่แ� ล้้ว ถืือเป็็นเงิินก้้อนมหาศาล
โครงการนี้้�เคยมีีบริิษััทได้้สััมปทานไปแล้้วก็็ทิ้้�ง ท่่านจำลอง ศรีีเมืือง
จึึงเอามาปััดฝุ่่�นใหม่่ ระยะทางยาวเพีียงแค่่ 13 กิิโลฯ ครึ่่�ง ใช้้ระบบ
light rail พอชนะได้้สัมั ปทานมา ปรากฏว่่าเจอการต่่อต้้าน แต่่เนื่่�องจาก
ผมมั่่� น ใจว่่ า โครงการนี้้� เ ป็็ น โครงการที่่� ดีี ดัั ง นั้้� น ได้้ สัั ม ปทานมาแล้้ ว
จะท้้อแท้้ทำไม ก็็ต่่อสู้้� ต่่อสู้้� แล้้วก็็ต่่อสู้้� เราจะทำอู่่�จอดรถที่่�สวนลุุมพิินีี
กลุ่่�มผู้้�รักั สวนลุุมฯ ไม่่ยอม ผมก็็ต้อ้ งสู้้� ต้้องหาวิิธีแี ก้้ไข สุุดท้า้ ยกลายเป็็น
ต้้องแก้้โดยเปลี่่�ยนเส้้นทาง เปลี่่�ยนระบบราง และขยายไปจนถึึงหมอชิิต
เพื่่�อทำอู่่�จอดรถ
มัั น เหมืื อ นลิิ ขิิ ต มีี อ ะไรบางอย่่ า งกำหนดไว้้ แ ล้้ ว แล้้ ว ให้้ ม าเจอกัั บ
คนที่่�สู้้� เป็็นไปได้้ไง ตอนแรกทีีโออาร์์ของ กทม. มีีเส้้นทางเดิินรถ 13 กิิโลฯ
ครึ่่ง� ต่่อต้้านกัันจนมัันกลายเป็็น 23 กิิโลฯ แล้้วทำให้้มาใช้้ระบบที่่�ถูกู ต้้อง
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ถ้้าทำเป็็นระบบ light rail ตามเดิิม ตอนนี้้�ต้้องทุุบทิ้้�งแล้้ว แต่่พอเป็็น
ระบบมาตรฐาน นาทีีนี้้�ถ้้าบีีทีีเอสสีีชมพููสีีเหลืืองเสร็็จ จะรวมแล้้วยาว
130 กว่่ากิิโลฯ จากกรุุงเทพฯ ไปเกืือบถึึงพััทยา แปลกมาก อย่่างไรก็็ตาม
ตอนนั้้�น BTS จากที่่�เป็็นโครงการไม่่ถึึง 30,000 ล้้าน จึึงกลายเป็็น
โครงการ 50,000 ล้้าน และเนื่่�องจากโครงการต้้องซื้้อ� รถหรืืออุุปกรณ์์ของ
เยอรมนีี ดัังนั้้�นสััดส่่วนเงิินตราต่่างประเทศที่่�ไปกู้้�ยืืมมาจึึงใหญ่่มาก
พอมาเจอต้้มยำกุ้้�ง อััตราแลกเปลี่่�ยนจาก 25 บาทต่่อเหรีียญกลายเป็็น
50 กว่่าบาท ก็็บ๊๊ายบาย
ณ เวลานั้้�น ผมไม่่มีีความชำนาญ ไม่่เคยสร้้าง แต่่รู้้�ว่่าเราต้้องจ้้างคนที่่�รู้้�
มาช่่วย แล้้วก็็พร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้� ไม่่ใช่่ว่่าทิ้้�งโปรเจกต์์ให้้ที่่�ปรึึกษาทำ
ทำได้้เหมืือนกัันแบบนั้้�น แต่่คุุณจะไม่่มีีโอกาสเรีียนรู้้� และทำให้้เป้้าที่่�
คุุณคาดหวัังไม่่สำเร็็จ หรืือสำเร็็จแบบที่่�คุุณไม่่รู้้�เรื่่�อง ถามว่่าทำไมถึึง
กล้้าลงทุุนกัับโครงการที่่�ยาวนาน คุุณจะมั่่�นใจได้้ก็ต่็ อ่ เมื่่�อคุุณบอกตััวเอง
ได้้ว่่าโครงการนี้้�มัันใช่่ เป็็นโครงการที่่�ยัังไงก็็เกิิด ต่่อให้้เราทำไม่่ไหว
ไม่่ได้้เป็็นประโยชน์์ที่่�จะตกกัับเรา แต่่คนต่่อมามัันต้้องไหว เพราะมััน
เป็็นโครงการที่่�ดีีและยัังไงก็็ต้้องเกิิด
ฝ่่าวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง
ตอนเกิิดวิิกฤตต้้มยำกุ้้�งแล้้วมีีปััญหา ผมมีีทางเลืือกอยู่่� 2 ทาง หนึ่่�ง
หัันหน้้าไปเมืืองจีีน เพราะผมเคยไปศึึกษาหาโอกาสในจีีนตั้้�งแต่่อายุุ 28 ปีี
ช่่วงปีี 1978 ตอนนั้้�นจีีนเป็็นคอมมิิวนิิสต์์เต็็มตััว ทุุกคนยัังใส่่เสื้้�อจงซาน
เขาจึึงต้้องการคนต่่างประเทศที่่�มีคี วามรู้้�จริิงมาช่่วยเขาในโครงการต่่างๆ
ไม่่ใช่่แค่่เงิิน เราก็็เป็็นหนึ่่�งในคนที่่�เขาเชื่่�อถืือ และมีีโอกาสพอสมควร
สอง คืือกลัับมาเมืืองไทย ผมเลืือกกลัับมาเมืืองไทยเพราะมองว่่าเมืือง
จีีนใหญ่่เกิินไป มณฑลหนึ่่�งมีีโอกาสหลายอย่่าง มีีความคิิดที่่แ� ตกต่่างกััน
ตั้้�งแต่่เหนืือยัันใต้้ ผมเชื่่�อว่่าผมเกิิดเมืืองไทย มีีปััญหาก็็กลัับมา และว่่า
กัันไป สุุดท้้ายจึึงกลัับมาดููแลบริิษััทที่่�ตอนนั้้�นเข้้าฟื้้�นฟููแล้้ว
วิิกฤตไม่่ใช่่ปััญหา ถ้้าคุุณไม่่ได้้ทำโครงการฉวยโอกาส แล้้วโครงการ
ที่่� คุุ ณ ลงทุุ น เป็็ น โครงการที่่� ดีี โดยคิิ ด แบบ conservative ว่่ า มัั น มีี
ประโยชน์์ ไม่่ใช่่เอาเงิินไปซื้้�อที่่�ดิินหรืือสร้้างอะไรที่่�เป็็นการเก็็งกำไร
ไม่่อย่่างนั้้�นเมื่่�อไหร่่ที่่�เกิิดวิิฤต คุุณจะไปไม่่รอด ตอนเกิิดวิิกฤต แน่่นอน
บีีทีีเอสมีีเงิินกู้้�ยืืมจากต่่างประเทศมาก เพราะรถทั้้�งหมดยี่่�ห้้อซีีเมนส์์
จากเยอรมััน แต่่ในเมื่่�อมัันมาลงในโครงการที่่�มีีประโยชน์์จริิง เมื่่�อไหร่่
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ที่่�เศรษฐกิิจเดิิน มัันก็็จะไปได้้ ช่่วงที่่�ลำบากที่่�สุุด มีีพนัักงานไม่่กี่่�สิิบคน
วัันนี้้�ก็ยั็ งั อยู่่� แก่่แล้้ว แต่่ทุกุ คนจำได้้ ผมให้้ความมั่่�นใจกัับเขา โดยเข้้าไป
พููดว่่า ขอโทษนะครัับต้้องใช้้คำตลาด “เราจะฉิิบหายด้้วยกััน แต่่ไม่่ต้้อง
กลััว อย่่างไรโครงการนี้้�จะยัังอยู่่� และอย่่างน้้อยคุุณก็็รู้้�ว่่าคุุณได้้ทำ
ประโยชน์์” ก็็สู้้�ด้้วยกััน สุุดท้้ายไม่่มีีใครจากผมไปสัักคน
วิิ ธีีการที่่� ผ มใช้้ มาตลอดคืื อ จริิ ง จัั ง กัั บผู้้�ที่่� เ ป็็ น เจ้้ า ของเงิิน ผมได้้รัับ
โอกาสจากธนาคารกรุุงเทพ ดัังนั้้�นจึึงคุุยกัับเขาว่่าเรามาช่่วยกัันแก้้ใน
สิ่่�งที่่�ถ้า้ เป็็นปััญหาก็็จะเป็็นปััญหากัับทั้้�งคู่่� เพราะวงเงิินมัันไม่่เล็็ก แต่่ถ้า้
ร่่วมกััน เราก็็สามารถจะพััฒนาไปในแนวทางที่่�ดีีได้้ ผมและธนาคาร
กรุุงเทพ รู้้�จัักมาตั้้�งแต่่รุ่่�นคุุณพ่่อ ที่่�ฮ่่องกงบริิษััทตั้้�งห่่างกัันคููหาเดีียว
ดัังนั้้�นเราเชื่่�อมั่่�นกัันได้้ ไม่่ใช่่ว่่าเป็็นการพููดและพููดและพููด แต่่เขาต้้อง
เห็็นการปฏิิบััติิ ผมโดนฟ้้องนะ ธนาคารกรุุงเทพก็็เป็็นบริิษััทมหาชน
เขาต้้องปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ดัังนั้้�น ด้้านกฎหมายก็็สู้้�กฎหมายไป แต่่เรา
มาช่่วยกัันคิิดว่่าจะทำยัังไงให้้เราพลิิกตััวได้้ ผมบอกแล้้วว่่าโครงการ
ถ้้าดีีมัันเกิิดแน่่ อาจจะไม่่ใช่่ประโยชน์์ของผม แต่่มัันต้้องเกิิด เมื่่�อมัันมีี
ประโยชน์์ ดัังนั้้�นวัันหนึ่่�งมัันก็็จะแก้้ไขปััญหาได้้ แต่่ต้อ้ งไม่่ทิ้้ง� เพราะถ้้า
ทิ้้�งมัันจะเป็็นขยะ หลายโครงการในเมืืองไทยโดนทิ้้�งจนเป็็นขยะ จริิงๆ
โครงการโฮปเวลล์์ก็็เป็็นโครงการที่่�ดีีมาก แต่่ด้้วยเหตุุผลบางอย่่างเราก็็
ทิ้้�งมัันไป ถามทุุกวัันนี้้�ถ้้าสายโฮปเวลล์์เกิิดขึ้้�นมา วัันนี้้�เศรษฐกิิจทางนั้้�น
จะดีีเท่่าไหร่่ แต่่มัันไม่่เกิิด
การแก้้ วิิ ก ฤตมีี ก ารแฮร์์ คัั ท ดอกเบี้้� ย ส่่ ว นหนึ่่� ง แต่่ ใ นที่่� สุุ ดส่่ ว นหลัั ก
ที่่� เ ข้้ า มาช่่ ว ยคืื อ เงิิ น จากต่่ า งประเทศที่่� เ ข้้ า มาซื้้� อ หนี้้� กองทุุ น จาก
ต่่างประเทศเขาพิิจารณาแล้้วผมติิดหนี้้�จากโครงการที่่�มัันเสร็็จ ดัังนั้้�น
มัันจะต้้องมีีเงิินทองเข้้ามา เขาเข้้าใจ ยอมรัับในตััวผม และพร้้อมจะ
เดิินหน้้า ดัังนั้้�น ผมก็็มีเี งิินก้้อนเข้้ามาซื้้อ� หนี้้�บ่อ่ ยๆ จากนั้้�นก็็จัดั การแปลง
หนี้้�เป็็นทุุน จััดสรรให้้ทุกุ แบงก์์ พอจััดสรรนิ่่�งแล้้ว ผมก็็ได้้รับั commitment
แบบไม่่มีลี ายลัักษณ์์อักั ษรว่่าถ้้าธุุรกิิจโอเคขึ้้น� มาและผมมีีกำลัังซื้้อ� หุ้้�นคืืน
เขาจะพิิจารณาเป็็นพิิเศษ ดัังนั้้�น หลัักๆ ของการแก้้หนี้้�ก็็คืือเงิินจาก
ต่่างประเทศมาซื้้อ� หนี้้�ไปแล้้วแปลงหนี้้�เป็็นทุุน แล้้วเขาให้้โอกาสคนที่่�ทำ
สุุดท้้ายแล้้วโครงการมัันก็็เกิิดมาแบบที่่�ผมคิิดผมฝััน แม้้ว่่าในช่่วงแรก
คนจะใช้้น้้อย แต่่มัันก็็เริ่่�มเปิิดแล้้ว มัันอาจเป็็นโครงการใหม่่ แรกๆ
คนยัังไม่่กล้้าขึ้้�นรถไฟฟ้้า อะไรเบ้้อเริ่่�มลอยอยู่่�ข้้างบน จะตกลงมาไหม
บางคนก็็ใช้้บััตรไม่่เป็็น ไม่่เคยมีีในเมืืองไทย ก็็ค่่อยๆ แก้้ แต่่สิ่่�งหนึ่่�ง
ที่่�เกิิดตามที่่�ผมคาดคิิด คืือ Mass Transit ทำให้้ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
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เกิิดในแนวทางรถไฟฟ้้า ถึึงแม้้ว่่าผู้้�ที่่�ลงทุุนอสัังหาริิมทรััพย์์ระหว่่างทาง
บทเรีียนจากทั้้�งชีีวิิต
หลัักๆ ไม่่ใช่่ผม เพราะเราไม่่มีีกำลัังในตอนนั้้�น แต่่ว่่ามัันก็็เกิิดแล้้ว
เกิิดมอลล์์ เกิิดคอนโดในแนวทางรถไฟฟ้้าเป็็นเรื่่�องเป็็นราว แล้้วก็็ทำให้้ ผมไม่่ใช่่เจ้้าสััว เพราะผมคิิดว่่าผมไม่่ได้้ใหญ่่ แค่่มั่่�นคง แต่่ผมมีีโอกาส
คนที่่�ต้้องใช้้ระบบนี้้�มากขึ้้�นๆ อย่่างที่่�ผมเคยเห็็นในฮ่่องกง
เจอผู้้�ใหญ่่หรืือเจ้้าสััวจริิงๆ เยอะ เพราะผมอยู่่�ในฮ่่องกง คุุณพ่่อคืือ
คุุณมงคลก็็เป็็นนัักธุุรกิิจที่่�พอมีีคนรู้้�จััก เวลาที่่�ผมอยู่่�ฮ่่องกงส่่วนหนึ่่�ง
ผมรู้้�ตั้้�งแต่่แรกแล้้วว่่าถ้้าทำรถไฟฟ้้าโครงสร้้างพื้้�นฐาน ระหว่่างทาง ต้้องเป็็นคนต้้อนรัับผู้้�ใหญ่่ ผมมีีความรู้้�สึึกอย่่างหนึ่่�งคืือท่่านเหล่่านี้้�
คุุณทำอสัังหาฯ ได้้ ที่่�ฮ่่องกง MRT กำไร 70% เข้้ามาจากอสัังหาฯ ไม่่เคยหยุุดความคิิด คิิด-คิิด-คิิดตลอด หาโอกาส การศึึกษาไม่่มาก
ไม่่ได้้มาจากค่่ารถ แต่่เมืืองไทยไม่่ได้้เหมืือนฮ่่องกงเสีียทีีเดีียว ที่่�ฮ่่องกง แต่่มองหาโอกาสตลอด ใครมาพููดอะไรให้้ฟัังเขาก็็ฟััง แล้้วพอพููดออกมา
เมืื อ งจะกระชัั บ เป็็ น แท่่ ง ประเทศไทยเราจะกระจายๆ มากกว่่ า สิ่่�งที่่�เขาพููดมัันแปลกใหม่่กว่่าคนที่่�ไม่่คิิด คุุยเรื่่�องตลกอะไรก็็มีีบ้้าง
เพราะฉะนั้้�นเราต้้องคิิดอะไรหลายอย่่าง จึึงต้้องมีีบริิษััทลููกของบีีทีีเอส แต่่ว่่าคุุยเรื่่�องธุุรกิิจเป็็นหลััก สมััยนั้้�นโลกมัันยัังกว้้างไกลไม่่ได้้แคบ
คืือ VGI ซึ่่�งคล่่องตััวกว่่า ในการเข้้าไปทำธุุรกิิจอะไรต่่างๆ ที่่�เป็็นไปตาม เขาก็็มาแลกเปลี่่�ยนความคิิดกััน นี่่�คืือข้้อเปรีียบเทีียบนะครัับกัับคน
เทรนด์์หรืือนำสมััย ไม่่ใช่่แค่่ธุรุ กิิจโฆษณา เพราะโฆษณาก็็ชักั จะล้้าสมััย ส่่วนหนึ่่�งที่่�ไม่่ได้้คิิด อาจเป็็นสาเหตุุว่่าทำไมคนขายที่่�ดิินไปเยอะแยะ
ไปแล้้ว ในเวลาที่่�ไม่่ไกลนี้้�เราจะมีีโครงการใหม่่ แล้้วผมก็็เชื่่�อว่่าเป็็น แล้้วคนจีีนซื้้�อที่่�ดิินเยอะแยะ
ประโยชน์์ สิ่่�งที่่�ผมค่่อนข้้างมั่่�นใจคืืออะไรที่่�เป็็นประโยชน์์กัับมวลชน
ยั่่�งยืืนแน่่ อาจไม่่ใช่่กำไรในทีีเดีียว แต่่ถ้า้ คุุณมีีมวลชนประกบคู่่�ข้้างเคีียง คนหนุ่่�มสาววัันนี้้�น่า่ ชื่่น� ชมนะครัับ คนหนุ่่�มสมััยรุ่่�นผม ถ้้าใครพ่่อมีีสตางค์์
กัับคุุณ ไปได้้แน่่
ส่่วนใหญ่่จะใช้้ชีีวิิตสนุุกสนาน แต่่ว่่าคนหนุ่่�มสมััยนี้้�มีีการแข่่งขัันกััน
สููงมาก ไม่่ใช่่เรื่่�องเงิิน แต่่คืือการโชว์์ความสามารถ โชว์์ประสบการณ์์
ที่่�ไปเรีียนรู้้�มาเพื่่�อทำให้้ประเทศไทยเจริิญ สิ่่�งที่่�เราเห็็นวัันนี้้�มาจากคน
โครงการที่่�ต้้องเกิิด
รุ่่�นลููกผมทั้้�งนั้้�น ไม่่ใช่่คนสมััยผม ดัังนั้้�นผมไม่่ใช่่นัักธุุรกิิจที่่�เก่่งกาจกว่่า
พวกเขา ผมเพีียงแค่่แก่่กว่่า ผ่่านเรื่่�องราวต่่างๆ มามากกว่่า แน่่นอน
พูู ด ตรงๆ วิิ ก ฤตปีี 40 ทำให้้ ผ มเข้้ า ใจว่่ า ผมควรจะให้้ ‘ขานิ่่� ง ’ ต้้องมีีบาดแผล แต่่สิ่่�งสำคััญคืือเราต้้องตั้้�งใจและที่่�ผมย้้ำหลายครั้้�งคืือ
อย่่ากล้้าหาญเกิินไป เมื่่�อก่่อนอาจจะกล้้าหาญมากกว่่านี้้� พููดตรงๆ อย่่าโกงตััวเอง ทำอะไรให้้มีีความจริิงใจ ตั้้�งใจจริิง ไม่่ใช่่ว่่าทำนิิดหน่่อย
โครงการบีีทีีเอสเป็็นหนึ่่�งเดีียวในโลกที่่�ลงทุุนโดยเอกชน 100% ผมอาจ พอร้้อนหน่่อยก็็ปล่่อย ถ้้าสิ่่�งที่่�คุุณตััดสิินใจไปทำเป็็นเรื่่�องที่่�ถููกต้้อง
จะมั่่�นใจในตััวเองเกิินไป แต่่จริิงๆ ผมก็็รู้้�ว่่าตััวเองทำอะไรอยู่่� ไม่่ได้้บ้้า มีีประโยชน์์ ทำไปเถอะครัับ อย่่าคิิดว่่าอัันนี้้�กำไรมากหน่่อยก็็ทำอัันนี้้�
ดัังนั้้�น วัันนี้้�ขานิ่่�งแล้้ว มารัับงานอู่่�ตะเภา โครงการใหญ่่สามแสนล้้าน อัันนี้้�กำไรน้้อยอย่่าทำ เพราะถ้้าทุุกคนคิิดสิ่่�งเดีียวกัันหมด แย่่งกัับ
เกิินตััวไหม ไม่่เกิินตััวครัับ ความตั้้�งใจและความมั่่�นใจเหมืือนตอนผม สิ่่�งเดีียวกัันหมด มัันจะเกิิดได้้ยัังไง มัันไม่่มีีปััญหาอะไรนี่่�ถ้้าคุุณจะกำไร
ทำบีีทีีเอส มัันเป็็นโครงการที่่�มีีประโยชน์์และต้้องการเกิิดแน่่ๆ ผู้้�ถืือหุ้้�น น้้อยหน่่อย แต่่สิ่่�งนั้้�นมัันได้้ประโยชน์์จริิงๆ และมัันเกิิดจริิงๆ
ทุุกคนพร้้อมใจกัันประมููลที่่�มููลค่่า 300,000 ล้้านบาท เราซี้้�ซั้้�วพููดไม่่ได้้
เราอาจมีีมุมุ มองไม่่ได้้เหมืือนกััน มีีแนวทางที่่�ไม่่ได้้เหมืือนกััน แต่่ภายใต้้
จิิตสำนึึก ทุุกคนรู้้�ว่า่ นี่่�เป็็นโครงการที่่�จะต้้องเกิิดให้้ได้้ เพราะมัันเป็็นประตูู
ที่่�เปิิดสู่่�อีีอีีซีี ถ้้าประตููไม่่เปิิด อีีอีีซีีจะไปต่่อได้้อย่่างไร และถ้้าอีีอีีซีีไม่่เกิิด
ประเทศไทยแย่่แน่่ วิิกฤตโรคภััยไข้้เจ็็บคุุณแก้้ได้้แล้้ว แต่่คุุณจะเจอ
ปััญหาใหญ่่ ประเทศข้้างบ้้าน เขาไปไกลหมดแล้้ว เราไม่่รู้้�เรื่่�องเลย
อย่่าให้้โอกาสมัันหายไปหรืือว่่าเลยไปหรืือว่่าหลุุดไป เกิิดเถอะครัับ
ต้้องเกิิด วัันนี้้�ต้้องใส่่ใจกััน ไม่่มีีที่่�ไหนอีีกแล้้วที่่�รองรัับการลงทุุนจาก
ต่่างประเทศเป็็นก้้อนเป็็นเมืืองขึ้้�นมา
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มุุ ม มองจากคนทำำ � งาน

ความน่่าเชื่่�อถืือของแบงก์์ชาติิ
การสร้้างสถาบัันแบงก์์ชาติิตั้้�งแต่่สมััยผู้้�ว่่าฯ ป๋๋วย มาจากข้้อที่่�หนึ่่�ง
ผู้้�ว่่าฯ ป๋๋วยมีีทีีมที่่�แข็็งมาก ข้้อที่่�สอง คืือการสะสมความน่่าเชื่่�อถืือ
ผู้้�ใหญ่่รุ่่�นหลัังจะเล่่าให้้ฟัังว่่า ผู้้�ว่่าฯ รุ่่�นแรกๆ มีีใบลาออกอยู่่�ในกระเป๋๋า
เพราะวิิธีีประท้้วงของแบงก์์ชาติิมีีทางเดีียวคืือลาออก เราเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของรััฐบาล ฉะนั้้�น เวลาต้้องตััดสิินใจ รััฐบาลต้้องเป็็นใหญ่่ ถ้้าผู้้�ว่่าฯ
ไม่่เห็็นด้้วย ผู้้�ว่่าฯ ก็็ออก ไม่่ใช่่เป็็นการกดดััน เป็็นเรื่่�องหลัักการมากกว่่า
เช่่น หลัังสงครามโลก รััฐบาลจะกลัับไปใช้้ระบบทองคำเท่่าเดิิม ผู้้�ว่่าฯ
ก็็บอกว่่าไม่่ได้้ โลกมัันเปลี่่�ยนไปแล้้ว พอมีีปััญหาท่่านก็็ยื่่�นใบลาออก
แต่่สัักพัักหนึ่่�งเมื่่�อเหตุุการณ์์พิิสููจน์์ว่่าที่่�ธนาคารชาติิมีีจุุดยืืนถููกต้้อง
ความเชื่่�อถืือก็็มีีมา ดัังนั้้�น ความเชื่่�อถืือไม่่ได้้เกิิดจากการที่่�เราลุุกขึ้้�น
ยื่่�นใบลาออก แต่่มัันอยู่่�ที่่�ว่่าสิ่่�งที่่�เราพููดถููกต้้อง

นวพร เรืือ งสกุุล
อดีี ตนัั ก เรีี ย นทุุ น ของธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย ผู้้�ผ่่านประสบการณ์์ทำำ� งานกัับ ผู้้�ว่่าการฯ 5 ยุุค นัับตั้้�งแต่่
ดร.ป๋๋ ว ย อึ๊๊� ง ภากรณ์์ พิิสุุ ท ธิ์์� นิิมมานเหมิินท์์ ดร.เสนาะ อููนากููล นุุกููล ประจวบเหมาะ และ กำำ�จร สถิิรกุุล
รวมทั้้� ง เป็็ น อดีี ต ประธานกรรมการ ธนาคารเกีีย รติินาคิิน (ธนาคารเกีีย รติินาคิินภััท ร ในปััจ จุุบััน)
ห้้ ว งเวลาและบทบาทหลากหลายทำำ � ให้้ เ ธอคืือประจััก ษ์์พ ยานคนสำำ�คััญ ของประวััติิ ศาสตร์์เ ศรษฐกิิจไทย

ข้้อที่่�สาม ผู้้�ว่่าฯ ป๋๋วยท่่านรู้้�ความเป็็นไปและมีีบทบาทในสัังคมเยอะ
ท่่านสอนไว้้ว่า่ อย่่านั่่�งอยู่่�ในแบงก์์ชาติิอย่่างเดีียว เพราะว่่าการเงิินปลาย
เหตุุ ถ้้าจะดููแลป้้องกัันแก้้ไขปััญหา ต้้องดููตั้้ง� แต่่ต้น้ เหตุุ เช่่น สมััยรััฐบาล
ยัังไม่่ได้้เน้้นเรื่่�องการส่่งออก ท่่านก็็บอกว่่าประเทศนี้้�ต้้องขัับเคลื่่�อนด้้วย
การส่่งออก และออก Export Credit มาเป็็นสิินเชื่่�อดอกเบี้้�ยต่่ำให้้กัับ
แบงก์์ มัันก็็เป็็นการใส่่เงิินเข้้าไปให้้ถูกู ช่่อง ธนาคารไหนเขาอยากได้้เงิิน
ไปเพิ่่�มศัักยภาพในการให้้กู้้�ของเขา เขาก็็ไปให้้สิินเชื่่�อส่่งออกกัับผู้้�กู้้�
หรืือสมััยก่่อนทุุนสำรองเงิินตราเราเยอะมาก ทางผู้้�ใหญ่่ธนาคารชาติิ
บอกกองไว้้มัันไม่่ได้้ประโยชน์์ จะเอามาให้้รััฐบาลกู้้�ก็็กลััวรััฐบาลไม่่คืืน
สุุดท้้ายเลยไปบอกธนาคารโลกช่่วยให้้เงิินกู้้�ประเทศไทย โดยขอว่่า
ธนาคารโลกให้้กู้้�ส่่วนหนึ่่�ง แต่่ส่่วนใหญ่่จะเป็็นเงิินกู้้�ของแบงก์์ชาติิ
เพราะหนึ่่�ง เราไม่่มีีความรู้้�ความสามารถในเรื่่�องที่่�จะคุุมโครงการใหญ่่
จะได้้พึ่่�งมืือธนาคารโลก และสอง เมื่่�อเป็็นเงิินกู้้�ของธนาคารโลก ยัังไง

กระทรวงการคลัังหรืือรััฐบาลก็็ต้อ้ งใช้้คืนื แล้้วธนาคารโลกค่่อยเอามาคืืน
แบงก์์ชาติิ เรีียกว่่าเป็็น participation loan ซึ่่�งคืือเงิินกู้้�ที่่�ทำให้้เกิิด
ทางหลวงทั่่�วประเทศไทย
ความร้้อนของสงครามเย็็น
พอเวีียดนามแตก แบงก์์ฝรั่่ง� ถอนเงิินกู้้�จากแบงก์์ไทย เพราะเขาคงคิิดว่า่
พออเมริิกาถอนทััพ ประเทศไทยล้้มแน่่ ในยุุคนั้้�นจึึงเคยมีีธนาคารมา
ขอกู้้�เงิินด้้วยตััวเลขที่่�สููงมาก ตั้้�งแต่่ตั้้�งมาไม่่เคยมีีการกู้้�เงิินครั้้�งเดีียวใน
จำนวนเท่่านั้้�น สมััยก่่อนเขากู้้�กัันทีี 50 ล้้าน 100 ล้้าน ถึึง 300 ล้้าน
แป๊๊บๆ ก็็จบ คราวนี้้�มาพัันล้้าน สงสััยว่่าทำไมมัันเยอะ ก็็เดาได้้ ธนาคาร
คงโดนถอนเงิินจากเมืืองนอก ก็็เซ็็นให้้กู้้�ไปเสร็็จ นายยัังบอกให้้ถ่่าย
เอกสารเก็็บไว้้ บอกลายเซ็็นของคุุณอัันนี้้�พัันล้้าน ถ้้ามองย้้อนหลััง
เหมืือนว่่าสงครามเวีียดนามครั้้�งนั้้�นไม่่มีีอะไร แต่่ ณ เวลานั้้�น เราคืือ
หน้้าด่่าน ด้้านการเงิินตอนนั้้�นอาจจะง่่ายหน่่อยเพราะสถาบัันการเงิิน
อื่่� น ๆ ก็็ ยัั ง ไม่่ ค่่ อ ยมีี ใครจะถอนเงิิ น ไปต่่ า งประเทศก็็ มีี exchange
control คุุม เพราะฉะนั้้�นความยิ่่�งใหญ่่ของปััญหาไม่่มาก แต่่ถึงึ อย่่างนั้้�น
ถ้้าเราไม่่ทำให้้ถููกต้้อง บอกไม่่ให้้กู้้�หรอก เยอะไป เอาหลัักฐานมา
แล้้วให้้ข้้ามไปอีีกคืืนหนึ่่�ง อาจเกิิดการผิิดนััดชำระหนี้้�เมืืองนอกได้้
สัังเกตได้้ว่่าประเทศไทยมีีจุุดอ่่อนจุุดแข็็งอัันหนึ่่�งคืือ เราชอบ ‘จุุลกฐิิน’
อะไรก็็ตามที่่�เป็็นวิิกฤต ทุุกคนรัักกัันดีี แต่่ทัันทีีที่่�เฉยๆ เรื่่�อยๆ สบายๆ
ทุุกคนจะต้้องตีีกัันเป็็นปกติิเลย
พััฒนาตลาดเงิิน
ผู้้�ว่่าฯ เสนาะเห็็นว่่าเมืืองไทยไม่่มีีตลาดเงิินที่่�ดีีพอ ที่่�จะดููว่่าตอนนี้้�เงิิน
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เหลืือเงิินขาดที่่�ไหน และไม่่มีที่่ี ที่่� จ� ะเอานโยบายการเงิินใส่่เข้้าไปในตลาด
เงิิน แบบที่่�เขาทำ open market operations ในต่่างประเทศ ดิิฉัันรัับ
โจทย์์นั้้�นมา สุุดท้้ายก็็เลยออกมาเป็็นสิ่่�งที่่�เราเรีียกกัันว่่า ตลาดซื้้�อคืืน
พัันธบััตรรััฐบาล หรืือสมััยหลัังเขาเรีียก repo market (repurchase
market) ปกติิถ้้าเป็็นตลาดต่่างประเทศ เขาจะพยายามทำ discount
house ถ้้าธนาคารไหนต้้องการเงิินก็็เอาตั๋๋�วมาวางแล้้วเอาเงิินออกไป
จากที่่�นี่่� แต่่เรามองดููโครงสร้้างของสถาบัันการเงิินในเมืืองไทย อัันนั้้�น
ไม่่เหมาะสม เพราะไม่่มีีใครถืือตั๋๋�วเงิินได้้เยอะขนาดนั้้�น ประเทศไทย
ไม่่ได้้ใช้้ตั๋๋ว� เงิินเยอะโดยวิิถีปี ฏิิบัติั ิ พอไปนั่่�งดููว่า่ สมบััติอิ ะไรบ้้างที่่�ธนาคาร
พาณิิชย์์มีีอยู่่�ในมืือและพอจะแปลงเป็็นเงิินสดได้้ดีีที่่�สุุด ก็็เห็็นว่่าทุุกคน
ถืือพัันธบััตรรััฐบาลเยอะมาก

อะไรทำนองนี้้� สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้น� ก็็คือื ต่่างประเทศได้้เงิินบาทไปเยอะ ฝรั่่�งก็็เอา
เงิินบาทนี้้�ไปเล่่นในอััตราแลกเปลี่่�ยนต่่างๆ

แต่่ทำยัังไงให้้พัันธบััตรรััฐบาลที่่�อายุุยาวกลายเป็็นสิ่่�งที่่�กู้้�ได้้ข้้ามคืืน
มาแค่่ 2 คืืนนะคะ ก็็เลยเอาพัันธบััตรมาให้้เข้้าไปซื้้�อขายกัันในตลาด
ที่่�เราเรีียกว่่าตลาดซื้้�อคืืน แบงก์์ชาติิเป็็นคนกลางเพราะโจทย์์คืือคน
ขาดเงิิน ก็็ไม่่อยากให้้คนรู้้�ว่่าตััวเองขาดเงิิน เพราะแบงก์์มีีอยู่่�ไม่่กี่่�แห่่ง
สมมติิว่่าถ้้าแบงก์์ใหญ่่ขาดเงิิน ที่่�เหลืือก็็จะจััดการเล่่นดอกเบี้้�ยแพงๆ
กัับเขา หรืือถ้้าแบงก์์ใหญ่่เงิินเหลืือ ดอกเบี้้�ยก็็ตกเกิินสมควร จึึงใช้้
แบงก์์ชาติิเป็็นคนกลาง คนจะขายพัันธบััตรก็็ขายให้้แบงก์์ชาติิ คนจะ
ซื้้�อก็็ซื้้�อจากแบงก์์ชาติิ โดยเราซื้้�อและขายเท่่ากััน หรืือจริิงๆ ก็็เป็็นการกู้้�
กัันระหว่่างสองธนาคารนั่่�นแหละ เพีียงแต่่ว่่าเราเข้้าไปเป็็นตััวปิิดบััง
ไม่่ให้้ใครรู้้�ว่่าใครซื้้�อใครขาย แล้้ววัันไหนที่่�อยากแทรกแซง เราก็็ซื้้�อ
มากกว่่าขายหรืือขายมากกว่่าซื้้�อ ก็็จะทำให้้ดอกเบี้้�ยเปลี่่�ยนไปได้้เล็็กๆ
น้้อยๆ ตามต้้องการ จนมาใช้้ตลาดนี้้�เกิินไปตอนที่่�มีีวิิกฤตปีี 2540
ที่่�แบงก์์ชาติิใช้้ตััวนี้้�เป็็นช่่องปล่่อยเงิิน จนกระทั่่�งเราสงสััยว่่าทำไมเงิิน
ไม่่หมดประเทศสัักทีี เงิินมัันออกขนาดนี้้� ถึึงได้้รู้้�ทีีหลัังว่่าปั๊๊�มเงิินผ่่าน
ตลาดนี้้�

ส่่ ว นปััญหาด้้ า นเงิิ น ตราต่่ า งประเทศ เกิิ ด จากว่่ า พอมีี เ งิิ น บาทเป็็ น
ร่่องรอยให้้ฝรั่่�งเล่่นได้้แล้้ว เงิินควรจะฝืืดเพราะออกนอกประเทศหมด
แต่่แบงก์์ชาติิก็็ปล่่อยสิินเชื่่�อเงิินบาทออกมาอีีกผ่่านตลาด repo มัันก็็
วนกลัับไปซื้้�อเงิินกู้้�ต่่างประเทศ แล้้วก็็ออกไปใหม่่ สุุดท้้ายกว่่าจะรู้้�ตััว
ก็็คืือหมด เล่่นรอบไม่่ได้้แล้้ว ก็็เลยหมดไปทั้้�ง 2 ข้้าง

วิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง
วิิกฤต 2540 มัันคืือวิิกฤตเงิินตราต่่างประเทศและวิิกฤตสถาบัันการเงิิน
พร้้อมกััน ปััญหาด้้านสถาบัันการเงิิน คืือ หลัังช่่วงฟองสบู่่� บรรดาสถาบััน
การเงิินและบริิษััทเงิินทุุนก็็อยากขยายตััว ทีีนี้้�เอาเงิินมาจากไหน ที่่�เข้้า
มาทางตรงคืือการกู้้�ยืืมจากต่่างประเทศ แล้้วก็็ทางอ้้อมที่่�เกิิดจากบริิษัทั
ต่่างประเทศเห็็นข้้อแตกต่่างเรื่่�องอััตราดอกเบี้้�ยแล้้วเสนอให้้ผู้้�ฝากเงิิน
ของเราเอาเงิินไปฝากเมืืองนอก แล้้วก็็กู้้�เข้้ามาเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ

ทีีนี้้�พอเงิินเริ่่�มไม่่เข้้าหรืือดอกเบี้้�ยเริ่่�มแพง สถาบัันการเงิินก็็เริ่่�มมีีปััญหา
แต่่ตััวสถาบัันการเงิินคิิดว่่าเป็็นปััญหาสภาพคล่่องก็็ไปกู้้�กองทุุนฟื้้�นฟูู
กว่่าจะรู้้�ว่่าจริิงๆ แล้้วไม่่ใช่่ปััญหาสภาพคล่่อง เพราะทุุกอย่่างที่่�ให้้กู้้�ไป
มีีปััญหาหมด ก็็เลยเป็็นที่่�มาของการปิิดสถาบัันการเงิิน แรกๆ ปััญหา
อยู่่�ที่่บ� ริิษัทั เงิินทุุนก่่อน ต่่อมาก็็ถึงึ แบงก์์ด้ว้ ย เพราะแบงก์์ก็เ็ ป็็นคนปล่่อย
สิินเชื่่อ� บางส่่วน หรืือการัันตีีเงิินฝากลููกค้้าที่่�ไปกู้้�เงิินมา บางทีีคนมีีปััญหา
อาจเป็็นรายกลางๆ ไม่่ใหญ่่มาก แต่่พอเขาเป็็นคนขายวััสดุุก่่อสร้้าง
พัักเดีียวมัันล้้มทัับเป็็นโดมิิโนไปต่่อๆ กััน เพราะธุุรกิิจต่่อเนื่่�องกััน
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ทศวรรษปีี 2000 เป็็นช่่วงเวลาที่่�เศรษฐกิิจไทยเพิ่่�งผ่่านพ้้นจุุดต่ำำ��สุุดจากวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง
ที่่�ทำำ�ให้้ประเทศไทยได้้รัับบทเรีียนสำำ�คััญหลายประการ โดยเฉพาะการดำำ�เนิินนโยบาย
การเงิิน นโยบายกำำ�กัับสถาบัันการเงิิน และนโยบายอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับ
การเปิิดเสรีีทางการเงิินที่่�เพิ่่�มขึ้้�น บทเรีียนครั้้�งนี้้�ได้้นำำ�ไปสู่่�การวางนโยบายและรากฐาน
ระบบการเงิินใหม่่ในเวลาต่่อมา
หนึ่่�งในความท้้าทายของทศวรรษนี้้�คืือความผัันผวนของค่่าเงิินบาทหลัังการลอยตััว
ค่่าเงิิน และการปล่่อยให้้ค่่าเงิินบาทเป็็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้้�น โดยในช่่วงเริ่่�มทศวรรษ
เศรษฐกิิจไทยได้้อานิิสงส์์จากเงิินบาทที่่�อ่่อนค่่าลง ประกอบกัับการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ
และการค้้าโลก ส่่งผลให้้อุุตสาหกรรมการส่่งออกและการท่่องเที่่�ยวกลายเป็็นฟัันเฟืือง
สำำ�คััญของเศรษฐกิิจไทย ทว่่าในช่่วงครึ่่�งทศวรรษหลััง เงิินบาทเริ่่�มพลิิกกลัับมาแข็็งค่่า
และผัันผวนจากวิิกฤตเศรษฐกิิจโลกในปีี 2008 และกลัับมาเป็็นปััจจััยลบต่่อเศรษฐกิิจไทย
หมุุดหมายสำำ�คััญของการเมืืองไทยเริ่่�มต้้นในปีี 2001 ด้้วยชััยชนะในการเลืือกตั้้�งของ
พัันตำำ�รวจโท ดร.ทัักษิิณ ชิินวััตร ผู้้�ก้้าวขึ้้�นสู่่�ตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีีภายใต้้ ‘รััฐธรรมนููญ
พ.ศ. 2540’ ชััยชนะและเสีียงสนัับสนุุนของทัักษิณ
ิ คืือภาพสะท้้อนคะแนนนิิยมของประชาชน
ที่่�มีีต่่อนโยบายทางเศรษฐกิิจที่่�แตกต่่างจากที่่�ผ่่านมา และนำำ�ไปสู่่�เม็็ดเงิินที่่�จัับต้้องได้้จริิง
จนเกิิดเป็็นปรากฏการณ์์ ‘ทัักษิิณฟีีเวอร์์’
แต่่ปรากฏการณ์์ ‘ต้้านทัักษิณ
ิ ’ ที่่ก่� อตั
่ วั ขึ้้น� ในช่่วงท้้ายของการดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีี
ได้้กลายเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของความขััดแย้้งทางการเมืืองไทยที่่�แบ่่งขั้้�วแยกข้้างอย่่างต่่อเนื่่�อง
หลายระลอก ทั้้�งการชุุมนุุมประท้้วงบนท้้องถนนจากกลุ่่�มต่่างๆ รวมถึึงการรััฐประหาร
ถึึง 2 ครั้้�ง และการเปลี่่ย� นนายกรััฐมนตรีีถึึง 6 คนในช่่วงเวลาไม่่ถึึง 10 ปีี ซึ่่ง� การเปลี่่ย� นแปลง
และความไม่่แน่่นอนทางการเมืืองภายในประเทศในช่่วงครึ่่�งหลัังของทศวรรษนี้้�ได้้ส่ง่ ผลต่่อ
เศรษฐกิิจไทย โดยเฉพาะในด้้านความเชื่่�อมั่่�นของนัักลงทุุนต่่างชาติิที่่�เริ่่�มสั่่�นคลอน
คำำ�ว่่า The Great Reset จึึงไม่่ได้้ครอบคลุุมเฉพาะการซ่่อมและสร้้างระบบเศรษฐกิิจ
และการเงิินไทยในช่่วงต้้นทศวรรษให้้เดิินหน้้าต่่อได้้เท่่านั้้�น หากอีีกนััยหนึ่่�ง พััฒนาการ
ของการเมืืองไทยในช่่วงครึ่่�งหลัังของทศวรรษนี้้�ยังั เท่่ากัับเป็็นการกดปุ่่�ม ‘รีีเซ็็ต’ตั้้�งต้้นใหม่่
ทางกระบวนการประชาธิิปไตยอีีกครั้้�ง อัันจะนำำ�ไปสู่่�ปััญหาความขััดแย้้งทางการเมืือง
ที่่�ยาวนานสืืบเนื่่�องไปในทศวรรษต่่อมา
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ม.ร.ว.จััตุุมงคล ได้้กล่่าวในรายงานการกำกัับดููแลสถาบัันการเงิิน
ประจำปีี 2000 ถึึงความสำคััญของการปฏิิรููประบบการเงิินว่่า “ประเทศ
ที่่�แม้้จะมีีระบบการเงิินการธนาคารที่่�เข้้มแข็็ง ก็็ย่่อมมีีโอกาสที่่�ภาวะ
เศรษฐกิิจจะอ่่อนแอได้้ ในทางกลัับกััน ประเทศที่่�มีีระบบการเงิินที่่�
อ่่อนแอจะไม่่สามารถมีีเศรษฐกิิจที่่�แข็็งแรงได้้แม้้แต่่น้้อย”
การใช้้กรอบนโยบายการเงิินแบบเป้้าหมายเงิินเฟ้้อควบคู่่�กัับการบริิหาร
จััดการอััตราแลกเปลี่่�ยน มีีส่่วนทำให้้ค่่าเงิินบาทไทยมีีเสถีียรภาพ
มากขึ้้�น ขณะที่่�ค่่าเงิินบาทที่่�อ่่อนลงหลัังวิิกฤตต้้มยำกุ้้�งก็็ช่่วยส่่งเสริิม
อุุตสาหกรรมการส่่งออกและการท่่องเที่่�ยวให้้มีีความสามารถในการ
แข่่งขัันด้้านราคามากขึ้้�น อีีกทั้้�งราคาสิินค้้าเกษตรโลกก็็ปรัับตััวดีีขึ้้�น
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ยิ่่�งทำให้้สินิ ค้้าส่่งออกภาคการเกษตรเติิบโตได้้ และช่่วยยกระดัับรายได้้
และชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของเกษตรกรไทยในช่่วงนี้้�
ถึึงแม้้ภารกิิจในการกอบกู้้�วิกิ ฤตศรััทธาของ ธปท. จะดำเนิินไปได้้ด้ว้ ยดีี
แต่่ต่่อมาไม่่นาน ม.ร.ว.จััตุุมงคล ก็็ถููกปลดจากตำแหน่่งผู้้�ว่่าการ ธปท.
ในยุุคของรััฐบาลทัักษิิณ ชิินวััตร จนกลายเป็็นที่่�โจษจัันในสัังคมว่่า
รััฐบาลแทรกแซงธนาคารกลางของประเทศจากความคิิดเห็็นที่่แ� ตกต่่าง
กัันในเรื่่�องทิิศทางนโยบายอััตราดอกเบี้้�ยที่่�เหมาะสม และมีีการแต่่งตั้้�ง
ผู้้ว่� า่ การ ธปท. คนใหม่่ซึ่ง่� เป็็นที่่รู้� ้�จักั มัักคุ้้�นกัับทัักษิิณคืือ ม.ร.ว.ปรีีดิิยาธร
เทวกุุล หรืือ ‘หม่่อมอุ๋๋�ย’

การลงทุุนต่่างชาติิในช่่วงปีี 2001-2010
มููลค่่า (พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ)

ศููนย์์การเรีียนรู้้�ธนาคารแห่่งประเทศไทย สถานที่่�สำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์ เป็็นสััญลัักษณ์์ถึึงการพััฒนาประเทศอย่่างมั่่�นคงและท้้าทาย

นโยบายการเงิินรููปแบบใหม่่
ภายหลัังการล่่มสลายของระบบอััตราแลกเปลี่่�ยนคงที่่�ที่่�ประเทศไทย
ใช้้มานานกว่่าครึ่่�งศตวรรษ ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) จำเป็็น
ต้้องหากรอบใหม่่ที่่�เหมาะสมในการดำเนิินนโยบายการเงิิน จนกระทั่่�ง
เดืือนพฤษภาคม ปีี 2000 ธปท. ในยุุคของ ม.ร.ว.จััตุุมงคล โสณกุุล
ที่่�ผู้�้คนรู้้�จัักกัันดีีในนาม ‘หม่่อมเต่่า’ ได้้นำกรอบนโยบายการเงิินแบบ
เป้้าหมายเงิินเฟ้้อแบบยืืดหยุ่่�น (Flexible Inflation Targeting) ที่่�เน้้น
เรื่่�องความโปร่่งใสมาใช้้เพื่่�อฟื้้�นความน่่าเชื่่�อถืือของธนาคารกลางและ
นโยบายการเงิิน ซึ่่�งมีีส่่วนช่่วยให้้เงิินบาทมีีเสถีียรภาพมากขึ้้�น
ม.ร.ว.จััตุมุ งคล ในฐานะผู้้�มีีประสบการณ์์การทำงานกัับแวดวงเศรษฐกิิจ
มาไม่่ต่่ำกว่่า 2 ทศวรรษ และมีีพื้้�นฐานด้้านวิิศวกรรรมศาสตร์์ ได้้เข้้ามา

แก้้ปััญหาในเวลาที่่� ธปท. เผชิิญกัับวิิกฤตศรััทธาด้้วยวิิธีีคิิดแบบวิิศวกร
ในการทำภารกิิจหลััก คืือการซ่่อมสร้้างและฟื้้�นฟููองค์์กร ในประเด็็นนี้้�
ม.ร.ว.จััตุมุ งคล ให้้สัมั ภาษณ์์ผ่า่ นหนัังสืือ 72 ปีี ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ว่่าเขาเปรีียบตััวเองเป็็น ‘มืือปืืนรัับจ้้าง’ เมื่่�อใครประสบกัับปััญหาหรืือ
ความติิดขััดก็็มัักจะเรีียกเขาเข้้ามาดููแลจนกว่่าปััญหานั้้�นจะคลี่่�คลาย
ม.ร.ว.จััตุุมงคล เล่่าเบื้้�องหลัังแนวคิิดปฏิิรููประบบการเงิินในครั้้�งนั้้�นว่่า
สมััยนั้้�นแนวคิิด Inflation Targeting ยัังไม่่ค่่อยเกิิด มัันเป็็นคอนเซ็็ปต์์
วิิศวะง่่ายๆ เพราะอย่่างเดีียวที่่� ธปท. มีีอำนาจคืืออััตราดอกเบี้้�ย จึึง
ตั้้�งเป้้าอััตราเงิินเฟ้้อให้้ต่่ำ ประชาชนจะได้้ค้้าขาย ไม่่ต้้องห่่วงว่่าของ
ขึ้้�นราคา... พอทำไปสััก 3-6 เดืือนก็็ถููกรััฐบาล (ภายใต้้การนำของ ชวน
หลีีกภััย) เรีียกไปอธิิบายว่่าทำอะไรอยู่่� รััฐมนตรีีบางคนยัังไม่่เคยได้้ยิิน
คำนี้้�เลยด้้วยซ้้ำ

สััดส่่วนต่่อจีีดีีพีี (%)
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แผนพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน
หากภารกิิจของ ม.ร.ว.จััตุุมงคล คืือการปรัับปรุุงโครงสร้้างบ้้านให้้
กลัับมาแข็็งแรง สิ่่�งที่่� ธปท. ต้้องทำเป็็นลำดัับต่่อไปคืือการซ่่อมแซม
ห้้องต่่างๆ ภายในบ้้าน ซึ่่�งห้้องที่่�สำคััญก็็คืือ ‘สถาบัันการเงิิน’
ก่่อนหน้้านี้้�สถาบัันการเงิินไทยถููกวิิจารณ์์ว่่าทำธุุรกิิจแบบ ‘เสืือนอนกิิน’
คืือการทำกำไรได้้ไม่่ยากนัักจากการกิินส่่วนต่่างของอััตราดอกเบี้้�ย แต่่
หลัังจากวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง สถาบัันการเงิินมีีความจำเป็็นต้้องปรัับทิิศทาง
ธุุรกิิจ เช่่น การเพิ่่�มสััดส่่วนรายได้้ที่่�ไม่่ใช่่แค่่ดอกเบี้้�ย ทั้้�งการให้้บริิการ
ทางการเงิิน รัักษากลุ่่�มลููกค้้าเดิิมและหาลููกค้้าใหม่่ และการเพิ่่�มความ
เข้้มข้้นในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ รวมถึึงการจััดตั้้�งระบบงาน
หลัังอนุุมััติิเครดิิตเพื่่�อไม่่ให้้หนี้้�เสีียซ้้ำรอย
เนตรนภา ไวทย์์เลิิศศัักดิ์์� (ยาบุุชิติ ะ)47 อธิิบายถึึงการปรัับตััวของสถาบััน
การเงิินในทศวรรษนี้้� โดยเฉพาะในมิิติิการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงโครงสร้้าง
เพื่่�อ ‘ความอยู่่�รอด’ และ ‘เพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขััน’ ตั้้�งแต่่การควบรวม
สถาบัันการเงิิน โอนกิิจการ ขายกิิจการ เพิ่่�มทุุน หรืือการที่่�ต่่างชาติิ
เข้้ามาถืือหุ้้�นว่่า
“กลุ่่�มที่่เ� สีียสััดส่่วนในการถืือหุ้้�นของกิิจการหลััก หรืือต้้องเพิ่่�มทุุนโดยให้้
หุ้้�นส่่วนชาวต่่างชาติิมีีบทบาทเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยเฉพาะการต้้องสููญเสีีย
อำนาจในการบริิหารให้้ต่่างชาติิไป เช่่น ธุุรกิิจประกัันชีีวิิตในเครืือของ
ธนาคารพาณิิชย์์ขนาดใหญ่่”
ปลายปีี 2001 ในยุุค ม.ร.ว.ปรีีดิิยาธร มีีเหตุุการณ์์ที่่� ธปท. เข้้ามา
แก้้ปัญ
ั หาหนี้้�เสีียของสถาบัันการเงิิน โดยเริ่่ม� จากเป็็นตััวกลางไกล่่เกลี่่ย�
ระหว่่างธนาคารนครหลวงไทย จำกััด (มหาชน) และธนาคารศรีีนคร
จำกััด (มหาชน) ซึ่่ง� ทั้้�งสองแห่่งมีีหนี้้�เสีียจนไม่่อยู่่�ในสภาพที่่จ� ะดำเนิินการ
ต่่อไปได้้ ธปท. จึึงใช้้อำนาจควบรวมธนาคารทั้้�งสองแห่่ง โดยให้้ธนาคาร
นครหลวงไทยรัับซื้้�อหนี้้�ดีีของธนาคารศรีีนครไปบริิหารต่่อ และรัับโอน
เงิินฝากและพนัักงานทั้้�งหมด
ม.ร.ว.ปรีีดิิยาธร กล่่าวถึึงเหตุุผลที่่�ตนยื่่�นมืือเข้้าไปทำเองผ่่านหนัังสืือ
72 ปีี ธนาคารแห่่งประเทศไทยว่่า “ถ้้า ธปท. ทำเรื่่�องยากๆ ให้้สำเร็็จได้้
ในเวลาอัันสั้้�น จะเป็็นจุุดที่่�ทำให้้คนทั่่�วไปเชื่่�อมั่่�นใน ธปท. มากขึ้้�น จึึง
วางแผนให้้เสร็็จในเวลา 1 วััน โดยนััดประธานกรรมการของทั้้�งสอง

2001 - 2010

ธนาคารมาประชุุมตั้้�งแต่่เวลา 8.30 น. และให้้กรรมการทุุกคนลงนาม
แล้้วส่่งให้้ผมภายใน 11.00 น. จากนั้้�นส่่งให้้รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
การคลัังอนุุมัติั ิ และผมได้้แถลงข่่าวการรวมกิิจการสำเร็็จเวลา 15.00 น.
เป็็นการเรีียกความเชื่่�อมั่่�นคืืนกลัับมาได้้ส่่วนหนึ่่�ง”48
วิิธีีการหนึ่่�งที่่� ม.ร.ว.ปรีีดิิยาธร นำมาใช้้คืือเสนอให้้รััฐบาลขายพัันธบััตร
ออมทรััพย์์ช่่วยชาติิ 3.5 แสนล้้านบาท และเมื่่�อรััฐบาลเห็็นดีีเห็็นงาม
ว่่าวิิธีีการนี้้�ช่่วยแก้้ปััญหาได้้ จึึงเปิิดขายในวัันที่่� 15 กรกฎาคม 2002
และขายหมดได้้ภายใน 3 วัันเท่่านั้้�น
“ขอร้้องให้้พวกคุุณ (สื่่�อมวลชน) ช่่วยเชีียร์์หน่่อย บอกว่่าบอนด์์มััน
ดีีอย่่างไร ต้้องเขีียนในลัักษณะที่่�ว่่าบอนด์์มัันมีีแค่่ 3 แสนเท่่านั้้�น แต่่
เงิินฝากมีีอยู่่�ตั้้ง� 6 ล้้านล้้าน ถ้้าอย่่างนั้้�นต้้องรีีบมาจอง จองได้้ทุกุ ธนาคาร
ไปประกาศให้้หมดเลยนะ” ม.ร.ว.ปรีีดิิยาธร เล่่าเบื้้�องหลัังเหตุุการณ์์
พลิิกฟื้้�นวิิกฤต

50 YEARS

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

การปรัับตััวของสถาบัันการเงิิน
ในทศวรรษนี้้� เพื่่�อ ‘ความอยู่่�รอด’
และ ‘เพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขััน’
ตั้้�งแต่่การควบรวมสถาบัันการเงิิน
โอนกิิจการ ขายกิิจการ เพิ่่�มทุุน
หรืือการที่่�ต่่างชาติิเข้้ามาถืือหุ้้�น
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อีีกจุุดเปลี่่�ยนที่่�สำคััญของระบบสถาบัันการเงิินคืือการออกแผนพััฒนา
ระบบสถาบัันการเงิินระยะที่่� 1 ซึ่่�งเริ่่�มบัังคัับใช้้ในปีี 2004-2008 หััวใจ
สำคััญคืือต้้องการจััดระเบีียบสถาบัันการเงิินให้้มีีความแข็็งแกร่่งมากขึ้้น�
โดยเน้้นการลดความทัับซ้้อนกัันจากการให้้บริิการของสถาบัันการเงิิน
จำนวนมาก เพราะไม่่ว่่าธนาคารพาณิิชย์์ บริิษััทเงิินทุุนและหลัักทรััพย์์
หรืือบริิษััทเครดิิตฟองซิิเอร์์ ล้้วนให้้บริิการลููกค้้ากลุ่่�มเดีียวกััน
ดัังนั้้�นแผนพััฒนาระบบการเงิินนี้้�จึึงแยกสถาบัันการเงิินออกเป็็น 2
ประเภท คืือธนาคารพาณิิชย์์เต็็มรููปแบบ และธนาคารพาณิิชย์์เพื่่�อ
รายย่่อย โดยข้้อแตกต่่างคืือรายย่่อยมีีเงิินทุุนน้้อยกว่่า และทั้้�งสอง
ประเภทห้้ามออกกรมธรรม์์ประกัันภััยหรืือประกัันชีีวิิตและตราสารทุุน
ขณะที่่�สถาบัันการเงิินต่่างชาติิก็็มีีเงื่่�อนไขด้้านการเงิินแบบเดีียวกััน
แต่่ ธปท. จำกััดว่่าไม่่สามารถมีีสำนัักงานสาขาได้้
ในช่่ ว งนี้้� บ ริิ ษัั ท เงิิ น ทุุ น หลัั ก ทรัั พ ย์์ ก็็ ไ ด้้ รัั บ อนุุ ญ าตให้้ เ ข้้ า มาทำธุุ ร กิิ จ
ธนาคารพาณิิชย์์ ดัังกรณีีของบริิษัทั เงิินทุุน เกีียรติินาคิิน จำกััด (มหาชน)
ซึ่่�งเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็นธนาคารเกีียรติินาคิิน จำกััด (มหาชน) ในปีี 2005 เป็็น
ปีีเดีียวกัับที่่�บริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์ทิิสโก้้เปลี่่�ยนมาเป็็นธนาคารทิิสโก้้

ขณะเดีียวกััน รััฐบาลก็็แก้้ปััญหาหนี้้�เสีียผ่่านการตั้้�งบรรษััทบริิหาร
สิินทรััพย์์ไทย (บสท.) โดยมีีกลไกคืือรััฐบาลเป็็นผู้้�อุ้้�มหนี้้�เสีียด้้วยวิิธีีการ
กว้้านซื้้�อหนี้้�จากสถาบัันการเงิินทั้้�งภาครััฐและเอกชนด้้วยมููลค่่ารวม
777,175 ล้้านบาท เพื่่�อทำให้้เป็็น ‘สิินทรััพย์์กลางของรััฐ’ ก่่อนไปขาย
ทอดตลาด ขณะที่่�สถาบัันการเงิินก็็ถููกกำชัับให้้นำเงิินที่่�ได้้จากการขาย
หนี้้�ไปปล่่อยกู้้�ต่่อเพื่่�อให้้เศรษฐกิิจเดิินหน้้า

ทศวรรษนี้้�ยังั มีีแก้้ไขกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับระบบการเงิินสำคััญ 3 ฉบัับ
ภายใต้้การนำของผู้้�ว่่าการ ธปท. หญิิงคนแรกคืือ ดร.ธาริิษา วััฒนเกส
เข้้ามารัับตำแหน่่งต่่อจาก ม.ร.ว.ปรีีดิิยาธร นัับเป็็นการปรัับปรุุงโครงสร้้าง
ระบบการเงิินไทยให้้ทัันสมััยมากขึ้้�น ซึ่่�งกฎหมายทั้้�ง 3 ฉบัับ ได้้แก่่
(1) พระราชบััญญััติิธนาคารแห่่งประเทศไทย เพื่่�อเพิ่่�มความเป็็นอิิสระ
และโปร่่งใสในการเลืือกผู้้�ว่่าการ ธปท. โดยกำหนดให้้ผู้้�ว่่าการต้้องมา
จากการสรรหาโดยคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และมีีวาระครั้้�งละ 5 ปีี
(2) พระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน ทำให้้ ธปท. มีีระบบเตืือนภััย
ในสถาบัันการเงิินต่่างๆ เพื่่�อให้้อำนาจ ธปท. เข้้าไปแก้้ปััญหาในระบบ
ก่่อนจะเกิิดความเสีียหายตามมา รวมไปถึึงการปรัับปรุุงการบริิหาร
ความเสี่่�ยงใหม่่ อีีกทั้้�งยัังได้้มีีการขยายนิิยามของสถาบัันการเงิินให้้
ครอบคลุุมธุุรกิิจเงิินทุุน หลัักทรััพย์์ และเครดิิตฟองซิิเอร์์

รััฐบาลกว้้านซื้้�อหนี้้�จากสถาบัันการเงิิน
เพื่่�อทำำ�ให้้เป็็น ‘สิินทรััพย์์กลางของรััฐ’
มููลค่่ารวม

777,175
ล้้านบาท

ธนาคารเกีียรติินาคิินได้้รับั การก่่อตั้้ง� ขึ้้น� เป็็นครั้้�งแรกในชื่่�อ
บริิษัทั เงิินทุุนเกีียรติินาคิิน จำำ�กัดั ภายใต้้ประกาศคณะปฏิิวััติิในปีี 1972

(3) พระราชบััญญััติิสถาบัันคุ้้�มครองเงิินฝาก โดยได้้จััดตั้้�งสถาบััน
คุ้้�มครองเงิินฝาก เพื่่�อโอนอำนาจการคุ้้�มครองเงิินฝากไปอยู่่�ที่่�สถาบััน
คุ้้�มครองเงิินฝาก
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ทัักษิิโณมิิกส์์
ฝ่่ายบริิหารประเทศอย่่างรััฐบาลก็็เป็็นอีีกขาหนึ่่ง� ที่่ช่� ว่ ยซ่่อมเศรษฐกิิจไทย
รััฐบาล ‘ทัักษิิณ ชิินวััตร’ มีีบทบาทสำคััญในช่่วงหััวเลี้้�ยวหััวต่่อของ
เศรษฐกิิจนี้้� ชััยชนะของทัักษิิณเกิิดขึ้้�นภายใต้้กฎหมายสููงสุุดฉบัับใหม่่
ของประเทศคืือ ‘รััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2540’ ที่่�ขึ้้�นชื่่�อว่่าเป็็น ‘รััฐธรรมนููญ
ฉบัับประชาชน’ เพราะมาจากสภาร่่างรััฐธรรมนููญที่่ม� าจากการเลืือกตั้้�ง
ภาคประชาสัังคมมีีส่่วนร่่วม และเป็็นรััฐธรรมนููญที่่�มีีความเป็็นประชาธิิปไตยมากที่่�สุุดฉบัับหนึ่่�ง โดยก่่อนหน้้านี้้�รััฐธรรมนููญมีีที่่�มาจากคณะ
ร่่างรััฐธรรมนููญที่่�มาจากการแต่่งตั้้�งหรืือรััฐบาลทหารเท่่านั้้�น
ถึึงแม้้ว่า่ รััฐบาลภายใต้้การนำของ ชวน หลีีกภััย ในสมััยที่่ส� องจะบริิหาร
ประเทศภายใต้้รััฐธรรมนููญฉบัับนี้้� แต่่การขึ้้�นสู่่�อำนาจของชวนเกิิดขึ้้�น
หลัังจากรััฐบาล พลเอก ชวลิิต ยงใจยุุทธ ประกาศลาออกด้้วยพิิษวิิกฤต
ต้้มยำกุ้้�งในเดืือนพฤศจิิกายน 1997 เมื่่�อชวนได้้ประกาศยุุบสภาในเดืือน
พฤศจิิกายน ปีี 2000 และจััดให้้มีีการเลืือกตั้้�งใหม่่ พรรคไทยรัักไทย
ชนะการเลืือกตั้้�ง ทำให้้ทัักษิิณ ชิินวััตร หััวหน้้าพรรค ก้้าวขึ้้�นมาเป็็น
นายกรััฐมนตรีีคนแรกภายใต้้รัฐั ธรรมนููญฉบัับนี้้� และได้้เข้้ารัับตำแหน่่ง
เมื่่�อวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2001
ก่่อนทัักษิิณจะเบนเข็็มเข้้าสู่่�แวดวงการเมืืองไทย เขามีีตำแหน่่งเป็็น
ประธานบริิษััท ชิิน คอร์์ปอเรชััน จำกััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทโฮลดิ้้�ง
ในธุุรกิิจที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเทคโนโลยีี ไม่่ว่า่ จะเป็็น บริิษัทั แอดวานซ์์ อิินโฟร์์
เซอร์์วิิส จํํากััด (มหาชน) หรืือเอไอเอส ที่่�ดำเนิินธุุรกิิจการสื่่�อสารและ
โทรคมนาคม บริิษััท ชิินแซทเทลไลท์์ จำกััด (มหาชน) หรืือไทยคม
ที่่ด� ำเนิินธุุรกิิจด้้านดาวเทีียม และบริิษัทั ไอทีีวีี จำกััด (มหาชน) ที่่ด� ำเนิิน
ธุุรกิิจโฆษณาและสื่่�อสารมวลชน
วิิธีีคิิดและการบริิหารการเมืืองของทัักษิิณมีีอิิทธิิพลจากประสบการณ์์
ในการทำธุุรกิิจ ซึ่่ง� นอกจากทัักษิิณเองแล้้ว รััฐมนตรีีในรััฐบาลก็็รายล้้อม
ด้้วยเครืือข่่ายนัักธุุรกิิจ มากไปกว่่านั้้�นยัังมีีการส่่งต่่อแนวคิิดการบริิหาร
แบบเอกชนนี้้�ไปยัังระบบราชการ โดยข้้าราชการระดัับสููงในกระทรวง
และท้้องถิ่่�นต้้องมีีการบริิหารแบบ ‘ซีีอีีโอ’ ทำให้้ถููกเปรีียบว่่าเป็็นยุุค
‘นัักธุุรกิิจเล่่นการเมืือง’
การบริิหารงานแบบเอกชนและใช้้การเมืืองนำนโยบายนี้้�ทำให้้บทบาท
ของเทคโนแครตลดลงอย่่างมากหากเทีียบกัับยุุคก่่อน เพราะทัักษิิณ

2001 - 2010

วิิธีีคิิดและการบริิหารการเมืือง
ของทัักษิิณมีีอิิทธิิพลจาก
ประสบการณ์์ในการทำำ�ธุุรกิิจ
ซึ่่�งนอกจากทัักษิิณเองแล้้ว
รััฐมนตรีีในรััฐบาลก็็รายล้้อม
ด้้วยเครืือข่่ายนัักธุุรกิิจ

ใช้้การเมืืองเป็็นตััวนำในการกำหนดนโยบาย และยัังบริิหารกลไกทาง
เศรษฐกิิจได้้ด้้วยตััวเอง
ทัักษิิณต้้องการที่่�จะปฏิิรููประบบราชการ โดยเขาให้้เหตุุผลว่่า “พอเข้้า
มานั่่�งตำแหน่่งนายกฯ ก็็รู้้�ว่่าระบบราชการนี้้�อยู่่�บนหอคอย ไม่่ได้้ลงไป
สััมผััสประชาชนอย่่างแท้้จริิง ผมกลัับบ้้านนอกก็็ยัังเห็็นเหมืือนเดิิม
จึึงเข้้าใจว่่ามีีบางอย่่างผิิดปกติิ วิิธีีบริิหารงบประมาณระบบราชการไทย
คืือถึึงเวลาต้้องใช้้ให้้หมด ถ้้าใช้้ไม่่หมด คราวหน้้าตั้้�งเพิ่่�มไม่่ได้้ บางทีี
เจาะน้้ำบาดาลเหวี่่ย� งแหไปหมด อำเภอนี้้�ผ่า่ นมาอีีกทีีไม่่รู้จ้� ะตั้้�งงบอะไร
กองน้้ำบาดาลก็็ตั้้�งงบอีีก อำเภอเดิิมนั่่�นแหละ เอ๊๊ะ ก็็เพิ่่�งเจาะไป…
ผมถืือว่่านายกฯ เป็็นผู้้�บัังคัับบััญชาของส่่วนราชการทั้้�งหมด ดัังนั้้�นจะ
ละเว้้นส่่วนใดไม่่ได้้”
ในด้้านการฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ รััฐบาลทัักษิิณได้้ใช้้นโยบาย ‘รากหญ้้าสู่่�
รากแก้้ว’ โดยเน้้นนโยบาย ‘รากหญ้้า’ ให้้กลุ่่�มคนฐานล่่าง และนโยบาย
‘รากแก้้ว’ ในระดัับมหภาค นโยบายกระตุ้้�นเศรษฐกิิจสองทางนี้้�จึึงมีี
ชื่่�อเรีียกว่่า ‘นโยบายเศรษฐกิิจแบบคู่่�ขนาน’ (Dual Track Policy)
ซึ่่�งทัักษิิณได้้ให้้นิิยามว่่า

ดร.ทัักษิิณ ชิินวััตร กัับบทบาทประธาน บริิษััท ชิินวััตร คอมพิิวเตอร์์ เซอร์์วิิส แอนด์์ อิินเวสต์์เมนต์์ ก่่อนที่่�จะเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท ชิิน คอร์์ปอเรชััน จำำ�กััด และปััจจุุบัันคืือ บริิษััท อิินทััช โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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“Dual Track Policy คืือการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจฐานรากในประเทศเพื่่�อ
ให้้เกิิดการบริิโภค และกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจทำให้้สิินค้้าเกษตรซึ่่�งเป็็น
รายได้้หลัักของชาวบ้้านมีีราคา ต่่อมาคืือส่่งออก การท่่องเที่่�ยว และ
FDI (การลงทุุนจากต่่างชาติิ) ทั้้�ง 3 อย่่างไปเกี่่ย� วข้้องกัับการเปิิดเสรีีทาง
การค้้าใน FTA (Free Trade Agreements)”
นโยบายเศรษฐกิิจแบบคู่่�ขนานจึึงเป็็นการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจฐานราก
ภายในประเทศ ไปพร้้อมๆ กัับการเน้้นภาคต่่างประเทศผ่่านการส่่งเสริิม
ด้้านการส่่งออกและการท่่องเที่่�ยว เพื่่�อฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจที่่�ถดถอยจาก
วิิกฤตการณ์์ทางการเงิิน ซึ่่�งการอััดฉีีดเม็็ดเงิินไปยัังเหล่่าผู้้�ประกอบการ
รายเล็็กและประชาชนโดยตรงเพื่่�อให้้ฐานรากได้้ประโยชน์์นั้้�นถืือว่่า
มีีความแตกต่่างจากนโยบายพััฒนาเศรษฐกิิจยุุคก่่อนหน้้า ที่่�รััฐบาล
เน้้นกระตุ้้�นเศรษฐกิิจด้้วยการลงทุุนโครงการขนาดใหญ่่ เช่่น โครงการ
Eastern Seaboard โดยหวัังว่่าเม็็ดเงิินจากโครงการขนาดใหญ่่จะ
ถููกนำไปช่่วยผู้้�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่่อม และประชาชน
อีีกต่่อหนึ่่�ง
ด้้วยแนวคิิด วิิธีีการ และการประชาสััมพัันธ์์ที่มีี่� ลัักษณะ ‘คิิดใหม่่ ทำใหม่่’
ทำให้้แนวคิิดนโยบายเศรษฐกิิจและการบริิหารงานของรััฐบาลทัักษิิณ
ได้้รับั การขนานนามว่่า ‘ทัักษิิโณมิิกส์์’ (Thaksinomics) ซึ่่ง� มาจากคำว่่า
ทัั ก ษิิ ณ (Thaksin) ผสมกัั บ คำว่่ า อีีโคโนมิิ ก ส์์ (Economics) หรืื อ
เศรษฐศาสตร์์ โดยคำว่่าทัักษิิโณมิิกส์์นี้้�ปรากฏครั้้�งแรกในปีี 2003 จาก
คำชื่่�นชมของ กลอเรีีย มาคาปากััล อาร์์โรโย ประธานาธิิบดีีฟิิลิิปปิินส์์
นอกจากประชาชนจะได้้ประโยชน์์โดยตรงจากนโยบายกระตุ้้�นรากหญ้้า
ต่่างๆ และรู้้�สึึกว่่าทัักษิิโณมิิกส์์มีีความใกล้้ตััวแล้้วนั้้�น ทัักษิิณยัังเน้้น
การประชาสััมพัันธ์์ผลงานของรััฐบาล โดยเขาเริ่่�มจััดรายการ ‘นายกฯ
ทัักษิิณ คุุยกัับประชาชน’ เวลา 8.00 น. ทุุกวัันเสาร์์ ผ่่านคลื่่�น FM 92.5
ของสถานีีวิิทยุุกระจายเสีียงแห่่งประเทศไทย ตั้้�งแต่่วัันแรกๆ ที่่�เข้้ามา
ดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีี

นโยบายเศรษฐกิิจแบบคู่่�ขนาน โดยรััฐบาลทัักษิิณ กระตุ้้�นทั้้�งเศรษฐกิิจ ‘รากหญ้้า’ ให้้กลุ่่�มฐานราก เช่่น การเกษตร และ ‘รากแก้้ว’ ในระดัับมหภาค เช่่น การส่่งออก การท่่องเที่่�ยว

การใช้้อำนาจผ่่านความนิิยม (Soft Power) และการเมืือง (Hard Power)
แทรกซึึมทุุกระดัับให้้คนส่่วนใหญ่่คล้้อยตาม ถืือว่่าเป็็นวิิธีีการบริิหาร
เฉพาะตััวที่่�หวืือหวา ซึ่่�งไม่่เคยมีีรััฐบาลไหนทำได้้มาก่่อน แต่่สุุดท้้าย
ก็็กลายเป็็น ‘ดาบสองคม’ ที่่จ� ะพลิิกโฉมหน้้าเศรษฐกิิจและการเมืืองไทย
ในอนาคต
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ประชาธิิปไตยกิินได้้?

ก่่อนที่่ทั� กั ษิิณจะขึ้้น� เป็็นนายกรััฐมนตรีี ซึ่่ง� พบว่่านโยบาย 30 บาทรัักษา
ทุุกโรคซื้้�อใจคนรากหญ้้าอย่่างมาก เพราะเป็็นการยกระดัับสวััสดิิการ
สำหรัับคนฐานราก และทลายข้้อจำกััดด้้านค่่าใช้้จ่า่ ยจากความยากจน
ตอกย้้ำให้้รัฐั บาลทุ่่�มสุุดตััวกับั นโยบายนี้้�50

นโยบายที่่เ� น้้น ‘รากหญ้้า’ ในยุุคนี้้� เช่่น โครงการหนึ่่ง� ตำบล หนึ่่ง� ผลิิตภััณฑ์์
หรืือ OTOP การลดภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คลที่่จ� ดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
สำหรัับทุุนจดทะเบีียนชำระไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท การเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติบุิ คุ คลให้้กับั กิิจการร่่วมทุุน (Venture Capital) กองทุุนหมู่่�บ้้านสิินเชื่่อ�
เอสเอ็็มอีี การพัักหนี้้�เกษตรกร และมาตรการเจาะกลุ่่�มเกษตรกรโดยตรง
ถููกออกแบบมาให้้ประชาชนจัับต้้องได้้และรู้้�สึึกเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของนโยบาย
มหภาค โดยเฉพาะนโยบายที่่�เห็็นได้้ชััดเจนคืือกองทุุนหมู่่�บ้้านและ
OTOP ซึ่่ง� ชาวบ้้านในหลายพื้้�นที่่ไ� ด้้รับั ประโยชน์์โดยตรง เช่่น สิินค้้าจาก
บางตำบลที่่น� ำไปจััดแสดงที่่เ� มืืองทองธานีี มีียอดขายกว่่า 130 ล้้านบาท
จึึงไม่่แปลกที่่ช� าวบ้้านจะรู้้�สึึกได้้ว่า่ ประชาธิิปไตยกิินได้้

“ตอนเดิินสายหาเสีียงระหว่่างรณรงค์์เลืือกตั้้�ง ทัักษิิณประกาศนโยบาย
30 บาทรัักษาทุุกโรคในทุุกเวทีีด้้วยความหลงใหลและมั่่�นใจ ยิ่่�งปราศรััย
ไปนานวััน เสีียงประชาชนที่่ต� อบรัับนโยบายนี้้�ยิ่่ง� ดัังกระหึ่่ม� ขึ้้น� ทุุกทีี”
นายแพทย์์สุรุ พงษ์์ยังั เล่่าถึึงเหตุุการณ์์ยายหลานสองคนซึ่่ง� ถููกสุุนัขั บ้้ากััด
จึึงไปคลิินิิก แต่่หมอแจ้้งว่่าต้้องฉีีดวััคซีีนป้้องกัันพิิษสุุนััขบ้้าทั้้�งสองคน
ยายอึ้้�งไปสัักครู่่�แล้้วบอกกัับหมอว่่า “ยายมีีเงิินพอฉีีดได้้แค่่คนเดีียว
คุุณหมอฉีีดให้้หลานเถอะ ยายไม่่ห่ว่ งตััวเองหรอก ยายแก่่แล้้ว” ซึ่่ง� แสดง
ถึึงช่่องว่่างทางคุุณภาพชีีวิิตที่่โ� ครงการ 30 บาทรัักษาทุุกโรคมาช่่วยปิิด

เพลงผู้้�ใหญ่่ลีีตีีกลองประชุุม ที่่�เคยฉายภาพในยุุคเกษตรกรรมปีี 1961
ถููกนำมาดััดแปลงเป็็นเพลงประกอบโฆษณาให้้ร่่วมสมััยในปีี 2004
โดยเจ้้าของโฆษณาคืือธนาคารกรุุงไทย ในฐานะธนาคารของรััฐ ได้้
เปลี่่ย� นใจความสำคััญของเพลงจาก “ให้้ชาวนาเลี้้�ยงเป็็ดและสุุกร” เป็็น
เนื้้�อเพลงใหม่่ที่เ่� ข้้ากัับนโยบายของรััฐบาล
สิินค้้าจากโครงการ หนึ่่�งตำำ�บล หนึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ ริิเริ่่�มในรััฐบาลทัักษิิณ และดำำ�เนิินต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบััน

“พ.ศ. สองพัันห้้าร้้อยสี่่�
ผู้้�ใหญ่่ลีีตีีกลองประชุุม
ชาวบ้้านต่่างมาชุุมนุุม
มาประชุุมที่่�บ้้านผู้้�ใหญ่่ลีี
ต่่อไปนี้้�ผู้้�ใหญ่่ลีีจะขอกล่่าว
ถึึงเรื่่�องราวที่่�ได้้ประชุุมมา
ทางการท่่านส่่งมาว่่า
ให้้ชาวไทยเร่่งสร้้างผลิิตภััณฑ์์”

อย่่างไรก็็ดีี นโยบายเหล่่านี้้�เริ่่�มถููกตั้้�งคำถามและวิิพากษ์์วิิจารณ์์ว่่า
เข้้าข่่าย ‘ประชานิิยม’ (Populism) ด้้วยการอิิงกัับฐานเสีียงเกษตรกร
หรืือคนกลุ่่�มรากหญ้้า เป็็นการออกแบบโดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อหวัังคะแนน
เลืือกตั้้�งที่่จ� ะหวนคืืนมาในอนาคต

สาม นโยบายที่่อ� อกมามีีลัักษณะตำน้้ำพริิกละลายแม่่น้้ำ รััฐต้้องเสีียเงิิน
ไปก่่อน เช่่น โครงการพัักหนี้้�เกษตรกร กองทุุนหมู่่�บ้้าน และธนาคาร
ประชาชน

หนึ่่�ง นโยบายไม่่ได้้มีีความเข้้าใจข้้อจำกััดเชิิงสถาบััน (Institutional
Constraints) เพราะองค์์ ก รที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบมีีข้้ อ จำกัั ด ในการทำงาน
เมื่่�อนำนโยบายมาทำแล้้วต้้องปรัับภายใต้้ข้้อจำกััดเหล่่านั้้�น

หนึ่่� ง ในนโยบายชิ้้� น เอกที่่� ส ร้้ า งความนิิ ย มให้้ กัั บ ทัั กษิิ ณ คืื อ โครงการ
หลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า หรืือที่่รู้� �จั้ กั กัันในชื่่อ� ‘30 บาทรัักษาทุุกโรค’
ซึ่่�งเปลี่่�ยนโฉมหน้้าระบบสาธารณสุุขมาจนถึึงทุุกวัันนี้้� โดยในปีี 2000
นายแพทย์์สงวน นิิตยารััมภ์์พงศ์์ เสนอโครงการหลัักประกัันสุุขภาพ
ถ้้วนหน้้าในช่่วงการก่่อตั้้�งพรรคไทยรัักไทย ซึ่่�งทัักษิิณเห็็นด้้วยและ
หยิิบมาเป็็นหนึ่่�งใน ‘สามนโยบายหลััก’ ของการหาเสีียงก่่อนเลืือกตั้้�ง
ร่่วมกัับนโยบายพัักหนี้้�เกษตรกร และนโยบายกองทุุนหมู่่�บ้้าน

สอง นโยบายสร้้างภาระทางการคลัังอย่่างใหญ่่หลวง โดยเป็็นนโยบาย
รายจ่่ายแบบ ‘เจ้้าบุุญทุ่่�ม’ ที่่ยึึ� ดโยงงบประมาณขาดดุุล และจะนำสยาม
รััฐนาวาไปสู่่�รััฐสวััสดิิการ

นายแพทย์์สุุรพงษ์์ สืืบวงษ์์ลีี รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข
ในสมััยรััฐบาลทัักษิิณ หนึ่่�งในผู้้�อยู่่�เบื้้�องหลัังนโยบาย 30 บาทรัักษา
ทุุกโรค เขีียนเล่่าถึึงเหตุุการณ์์การโยนหิินถามทางระหว่่างการหาเสีียง

รัังสรรค์์ ธนะพรพัันธุ์์� ศาสตราจารย์์มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ วิิพากษ์์
ถึึงนโยบายรััฐบาลทัักษิิณไว้้ 3 ประการ49

นโยบายหลัักที่่�สองของรััฐบาลทัักษิิณคืือนโยบายกองทุุนหมู่่�บ้้าน โดย
รััฐบาลจััดสรรเงิินให้้หมู่่�บ้้านละ 1 ล้้านบาท มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นแหล่่ง
เงิินทุุนหมุุนเวีียนของชุุมชนนั้้�นๆ ทั้้�งยัังส่่งเสริิมและพััฒนาให้้ชุุมชน
มีีความสามารถ ที่่ส� ำคััญคืือการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจฐานราก โดยชาวบ้้าน
มีีสิิทธิิมีีเสีียงบริิหารกัันเอง และมีีการสมััครสมาชิิกเพื่่�อให้้คนในชุุมชน
มีีส่่วนร่่วมในกองทุุนนั้้�นๆ
การบริิหารจััดการของชุุมชนมีีทั้้�งการปล่่อยให้้ดอกเบี้้�ยงอกเงย การนำ
เงิินทุุนไปสร้้างผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ หรืือการให้้ชาวบ้้านกู้้�ยืมื แต่่อีีกด้้านหนึ่่ง�
กองทุุนหมู่่�บ้้านถููกวิิจารณ์์ว่า่ เป็็นการสร้้างภาระหนี้้�ให้้คนรากหญ้้า
“พิิษกองทุุนเงิินล้้าน...ชาวบ้้านเวีียนเทีียนกู้้�” พาดหััวข่่าวหนัังสืือพิิมพ์์
กรุุงเทพธุุรกิิจ ฉบัับวัันที่่� 15 เมษายน 2005 ที่่�เล่่าถึึงชาวบ้้านคนหนึ่่�ง
ในจัังหวััดร้้อยเอ็็ดที่่�กู้�้เงิินจากกองทุุนต่่อเนื่่�อง 2 ปีี รวม 45,000 บาท
โดยที่่ไ� ม่่สามารถจ่่ายคืืนได้้
อย่่างไรก็็ดีี เนื้้�อหาข่่าวดัังกล่่าวเสริิมมุุมมองต่่อว่่า “เป็็นหนี้้�รัฐั บาลยัังไง
ก็็ดีีกว่่าเป็็นหนี้้�นายทุุน หนี้้�เงิินล้้านเสีียดอก 6% ต่่อปีี ถ้้ากู้้�ข้้างนอก
เสีียดอก 50% ต่่อปีี แม้้เงิินก้้อนนี้้�จะทำให้้ชาวบ้้านมีีหนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นก็็จริิง
แต่่มัันก็็หล่่อเลี้้�ยงให้้ชาวบ้้านอยู่่�ได้้ จึึงอยากให้้มีีการตั้้�งธนาคารชุุมชน
แล้้วก็มีี็ การเพิ่่�มเงิินกองทุุนเข้้ามาอีีก”
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สััดส่่วนการส่่งออกสิินค้้าและบริิการต่่อ GDP ช่่วงปีี 2001-2010
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ส่่งออกฟื้้�นตััว
ในทศวรรษนี้้� ภาคการส่่งออกที่่�ได้้รัับประโยชน์์จากการอ่่อนตััวลงของ
ค่่าเงิินบาท กลายเป็็นฟัันเฟืืองที่่มีี� ความสำคััญมากขึ้้น� ต่่อเศรษฐกิิจไทย
โดยมููลค่่าการส่่งออกเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดดจาก 2.7 ล้้านล้้านบาท
ในปีี 2000 พุ่่�งเป็็น 4.4 ล้้านล้้านบาทในปีี 2005 ก่่อนจะขยัับเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็น 6 ล้้านล้้านบาทในปีี 2010
หััวหอกที่่�สำคััญของการส่่งออกในทศวรรษนี้้�คืือการส่่งออกชิ้้�นส่่วน
ยานยนต์์ อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และสิินค้้าเกษตร

สััดส่่วนต่่อ GDP
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ก่่อนหน้้านี้้�วิิกฤตต้้มยำกุ้้�งส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่อตลาดรถยนต์์ จาก
ยอดขายรถยนต์์เกืือบ 6 แสนคัันต่่อปีี เหลืือเพีียง 2 แสนคัันในปีี 1998
เมื่่�อเศรษฐกิิจเริ่่�มฟื้้�นตััว อุุตสาหกรรมยานยนต์์ก็็กลัับมาเติิบโตอีีกครั้้�ง
นัักลงทุุนต่่างชาติิเริ่่�มย้้ายฐานการผลิิตมาที่่�ประเทศไทยและลงทุุนซื้้�อ
กิิจการ ส่่วนหนึ่่�งมาจากแรงดึึงดููดของการอ่่อนค่่าเงิินบาทและนโยบาย
ลดภาษีี โดยมุ่่�งไปที่่� ‘รถยนต์์ปิิคอััพ’ เพราะไทยสามารถผลิิตชิ้้�นส่่วน
ในประเทศได้้เกืือบทั้้�งหมด ไม่่ว่่าจะเป็็น Toyota, Isuzu, Mitsubishi,
Ford และ Mazda ขณะเดีียวกัันรััฐบาลทัักษิิณยัังเริ่่�มสนัับสนุุนรถยนต์์
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในรููปแบบ Eco Car และเริ่่�มมีีทุุนใหญ่่จาก
ญี่่ปุ่่�� นอย่่าง Honda เข้้ามาตั้้�งฐานการผลิิตในประเทศ ก่่อนที่่ต่� อ่ มาบริิษัทั
ผลิิตยานยนต์์เจ้้าอื่่�นๆ จะเข้้ามาทำตลาดมากขึ้้�น
ทั้้�งหมดนำไปสู่่�เป้้าหมายว่่าประเทศไทยต้้องเป็็น ‘ฐานการผลิิตยานยนต์์
ของเอเชีีย’ หรืือ Detroit of Asia ในปีี 2010 ตามชื่่�อเมืือง Detroit ที่่�เป็็น
ศููนย์์กลางการผลิิตรถยนต์์ของสหรััฐอเมริิกา
ขณะเดีียวกััน อุุตสาหกรรมผลิิตชิ้้�นส่่วนคอมพิิวเตอร์์ก็็ได้้อานิิสงส์์จาก
การที่่�ทุุนต่่างชาติิเริ่่�มเข้้ามาลงทุุนในประเทศ ทำให้้ภาคการส่่งออก
มีีศัักยภาพแข่่งขัันในตลาดโลกมากขึ้้�น ส่่วนสิินค้้าเกษตรก็็มีีความ
สามารถในการแข่่งขัันมากขึ้้�นจากค่่าเงิินบาทที่่�อ่่อนตััวลงเช่่นเดีียวกััน

เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

อ้้างอิิง : ธนาคารแห่่งประเทศไทย

อิิเล็็กทรอนิิกส์์

ชิ้้�นส่่วนยานยนต์์

สิินค้้าเกษตรแปรรููป
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ท่่องเที่่�ยวรุ่่�งเรืือง
นอกจากค่่าเงิินบาทที่่�อ่่อนลงจนทำให้้ภาคการส่่งออกไทยแข่่งขัันใน
ระดัับโลกได้้มากขึ้้�น ภาคการท่่องเที่่�ยวก็็ได้้รัับอานิิสงส์์จากปััจจััยนี้้�ด้้วย

คน

นัักท่่องเที่่�ยวจากยุุโรป

25%

13,821,802
คน

นัักท่่องเที่่�ยวจากอาเซีียน

22%

10,061,950
คน

นัักท่่องเที่่�ยวจาก
ญี่่�ปุ่่�น

12%

จำำ�นวน
นัักท่่องเที่่�ยว

592,794

อ้้า งอิิง: การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.)

ให้้กัับสายการบิินต่่างๆ ทำให้้ธุุรกิิจการบิินคึึกคััก เกิิดผู้้�เล่่นในตลาด
มากขึ้้น� ไม่่ว่า่ จะเป็็นไทยแอร์์เอเชีีย นก Scoot หรืือนกแอร์์ ที่่ก� ารบิินไทย
ร่่วมกัับเอกชนอีีก 4-5 รายเพื่่�อลุุยธุุรกิิจสายการบิินต้้นทุุนต่่ำ

482,319

คำว่่า ‘สายการบิินราคาประหยััด’ เกิิดขึ้้�นในยุุคนี้้� สายการบิินแห่่งแรก
คืือ วััน ทูู โก โดยโอเรีียนท์์ ไทย แอร์์ไลน์์ ของ อุุดม ตัันติิประสงค์์ชััย
ให้้บริิการเที่่�ยวบิินภายในประเทศเมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2003 ถืือเป็็น
อีีกจุุดเปลี่่�ยนที่่�ทำให้้การท่่องเที่่�ยวเข้้าสู่่�ช่่วงขาขึ้้�น

285,272
ล้้านบาท
รายได้้ต่่อปีี

2010

อย่่างไรก็็ตาม ประเด็็นที่่�ถููกวิิพากษ์์วิิจารณ์์อย่่างมากคืือการที่่�ทัักษิิณ
ขยายอาณาจัักรชิิน คอร์์ปอเรชััน จากการร่่วมลงทุุนใน ‘ไทยแอร์์เอเชีีย’
ในธุุรกิิจสายการบิิน โดยกลุ่่�มชิินคอร์์ปถืือหุ้้�น 49% ผ่่านบริิษััทที่่�จััดตั้้�ง
ร่่วมกัันใหม่่ในบริิษััท เอเชีีย เอวิิเอชั่่�น จำกััด ทำให้้ทัักษิิณถููกมองว่่า
มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและได้้ผลประโยชน์์จากนโยบายรััฐบาล โดยในช่่วง
เวลาไล่่เลี่่�ยกัันยัังมีีการแก้้ไขกฎหมายสััดส่่วนการถืือครองหุ้้�น ทำให้้
สายการบิินหลายแห่่งร่่วมทุุนกัับบริิษััทไทยเพื่่�อใช้้สิิทธิิการบิิน

ล้้านบาท

ล้้านบาท

2001

ต้้นทศวรรษนี้้� การท่่องเที่่�ยวยัังไม่่เป็็นที่่�นิิยมในกลุ่่�มคนไทยมากนััก
ด้้วยสภาพเศรษฐกิิจที่่�เพิ่่�งฟื้้�นตััวจากวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง ประกอบกัับยัังมีี
ผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจการบิินน้้อย ทำให้้ราคาตั๋๋�วเครื่่�องบิินค่่อนข้้างสููง
จนกระทั่่�งปีี 2001 มีีการปรัับเงื่่�อนไขให้้สายการบิินเอกชนเข้้ามาแข่่งขััน
มากขึ้้�น พร้้อมกัับกระแสโลกาภิิวััตน์์ที่่�ทำให้้รััฐบาลใช้้นโยบายน่่านฟ้้า
เสรีี (Open Sky Policy) เพื่่�อเพิ่่�มเส้้นทางการบิินและจุุดจอดแวะพััก

15,936,400

2006

“ถ้้าอยากให้้คนอยู่่�นานๆ มัันต้้องมีีอะไร ถ้้าไม่่มีี เขามาเดี๋๋�ยวเดีียวก็็ไป
ผมพยายามนำเรื่่�องนี้้�เข้้ามา อย่่างไนต์์ซาฟารีีที่่�เชีียงใหม่่ เคยคิิดจะทำ
กระเช้้าไฟฟ้้า คิิดกระทั่่�งภููเขาหััวโล้้น ทำอย่่างไรให้้คนดููวิิถีีชีีวิิตชาวเขา
ในเขาลููกใหญ่่ลููกเดีียว เที่่�ยวตั้้�งแต่่เช้้ายัันเย็็น มีีโฮมสเตย์์หมู่่�บ้้านแม้้ว
ผมมองไปถึึงการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม (Cultural Tourism) กัับการ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ (Medical Tourism)” ทัักษิิณเล่่าแนวคิิด
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จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิและรายได้้ต่่อปีีในช่่วงปีี 2001-2010

2001

ทัักษิิณมองว่่าการท่่องเที่่�ยวเป็็นกลยุุทธ์์ของการซ่่อมสร้้างเศรษฐกิิจ
เนื่่�องจากเป็็นวิิธีีการหารายได้้เข้้าประเทศอย่่างรวดเร็็ว ใช้้ต้้นทุุนน้้อย
เมื่่�อเทีียบกัับนโยบายด้้านอื่่�นๆ จึึงเร่่งผลัักดัันตั้้�งแต่่การสร้้างจุุดขาย
ด้้วยการท่่องเที่่�ยวชุุมชน หรืือการเปลี่่�ยนที่่�อยู่่�อาศััยของคนในจัังหวััด
ท่่องเที่่�ยวให้้เป็็นโฮมสเตย์์ สร้้างไนต์์ซาฟารีี และแคมเปญจำนวนมาก
ที่่�ออกมา เช่่น ‘เที่่�ยวเมืืองไทย ไม่่ไปไม่่รู้้�’ ‘เที่่�ยวทั่่�วไทย ไปได้้ทุุกเดืือน’
รวมทั้้�ง ‘Unseen Thailand’

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

2006

ปีี 2001 รััฐบาลทัักษิิณที่่�เน้้นนโยบายเศรษฐกิิจแบบคู่่�ขนานได้้มีีการ
ต่่อยอดโดยการเชื่่�อมโยงอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวให้้เข้้ากัับเศรษฐกิิจ
คนตััวเล็็ก ตั้้�งแต่่การท่่องเที่่�ยวชุุมชน หรืือการสร้้างสิินค้้าเอกลัักษณ์์
ในชุุมชนนั้้�นๆ เป็็นการช่่วยสร้้างรายได้้ให้้ชุุมชน

ที่่�มาของนัักท่่องเที่่�ยว
ในปีี 2001

50 YEARS

2010

โดยนโยบายส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวของรััฐบาล ตั้้�งแต่่โครงการ Amazing
Thailand ในปีี 1998 ที่่�สามารถดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิได้้มากขึ้้�น
จนมีีนัักท่่องเที่่�ยวเกิิน 10 ล้้านคนเป็็นครั้้�งแรกในปีี 2001 โดยกลุ่่�ม
นัักท่่องเที่่�ยวหลัักที่่�มาเยืือนไทยในยุุคนั้้�นมาจากยุุโรป (ร้้อยละ 25)
อาเซีียน (ร้้อยละ 22) และญี่่�ปุ่่�น (ร้้อยละ 12) ตามลำดัับ

2001 - 2010
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2001 - 2010

50 YEARS

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

โอกาสในการระดมทุุนจากตลาดหลัักทรััพย์์จึึงเป็็นปััจจััยที่่ส� ำคััญในการ
แปรรููปรััฐวิิสาหกิิจเพื่่�อลดการผููกขาด

“ผมมองรััฐวิิสาหกิิจ
เป็็นการผููกขาดมาโดยตลอด
ทำำ�ให้้ไม่่ตื่่�นตััวในการแข่่งขััน
ถ้้าจะให้้รััฐวิิสาหกิิจแข็็งแรง
ก็็ต้้องไปเข้้าตลาดหลัักทรััพย์์”

ทัักษิิณเล่่าถึึงแนวคิิดการแปรรููปรััฐวิิสาหกิิจว่่า “ผมมองรััฐวิิสาหกิิจ
เป็็นการผููกขาดมาโดยตลอด ทำให้้ไม่่ตื่่�นตััวในการแข่่งขััน ถ้้าจะให้้
รััฐวิิสาหกิิจแข็็งแรงก็็ต้้องไปเข้้าตลาดหลัักทรััพย์์ ถืือเป็็นการพััฒนา
ตััวเอง มีีเป้้าหมาย มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยเป็็นผู้้�ตรวจสอบแทนรััฐบาลได้้
แล้้วให้้สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(กลต.) มาตรวจสอบความโปร่่งใส ดัังนั้้�นเป็็นเรื่่�องดีีที่่�จะให้้รััฐวิิสาหกิิจ
กลายเป็็นบริิษัทั มหาชนที่่รั� ฐั ยัังถืือหุ้้�นมากกว่่า 50% เพีียงแต่่ว่า่ กระจาย
หุ้้�นบางส่่วนให้้ต่่างประเทศบ้้าง ให้้นัักลงทุุนไทยบ้้าง เพื่่�อให้้บริิษััทนั้้�น
ถููกเปลี่่ย� นออกจากบริิบทของการเป็็นข้้าราชการล้้วนๆ ที่่ผูู� กขาดทุุกอย่่าง
มาเป็็นเตรีียมตััวเพื่่�อการแข่่งขััน”

ทัักษิิณมองว่่า ปตท. เป็็นผู้้�ผููกขาดด้้านพลัังงาน ทำให้้มีีอำนาจในการ
แข่่งขัันสููงเกิินไป การแปรรููปในครั้้�งนี้้�จึึงลดการผููกขาดในอุุตสาหกรรม
พลัังงาน สอดรัับกัับช่่วงขาขึ้้�นของอุุตสาหกรรมนี้้�

ปฏิิรููปรััฐวิิสาหกิิจ
หลัังวิิกฤตต้้มยำกุ้้�งราว 4-5 ปีี ตลาดหุ้้�นก็็กลัับมาคึึกคัักอีีกครั้้�ง โดย
ในปีี 2001 มููลค่่าของบริิษััทในตลาดหลัักทรััพย์์อยู่่�ที่่� 1.6 ล้้านล้้านบาท
แต่่ภายในระยะเวลา 2 ปีี มููลค่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�นไปที่่� 3 ล้้านล้้านบาท และ
ปริิมาณการซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์สููงเกืือบ 3 หมื่่�นล้้านบาทต่่อวััน

ท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิเปิิดให้้บริิการอย่่างเป็็นทางการในวัันที่่� 28 กัันยายน 2006

นอกจากนี้้�การท่่องเที่่�ยวแบบ ‘ตามรอยหนััง’ ของชาวจีีนในเวลาต่่อมา
เช่่น ภาพยนตร์์เรื่่�อง Lost in Thailand (2012) ที่่�มีีฉากสนามบิิน
สุุวรรณภููมิิและสถานที่่ส� ำคััญต่่างๆ ในประเทศไทย เช่่น เชีียงใหม่่ น้้ำตก
วััด รวมถึึงมีีการแสดงศิิลปะการต่่อสู้้�แม่่ไม้้มวยไทย ทำให้้นัักท่่องเที่่�ยว
ชาวจีีนรู้้�จัักประเทศไทยมากขึ้้�น และขยัับขึ้้�นมาเป็็นกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยว
หลัักของประเทศไทย และการท่่องเที่่ย� วก็็กลายเป็็นอุุตสาหกรรมสำคััญ
ของประเทศไทย
นอกจากนี้้�ทัักษิิณยัังมองว่่าเมื่่�อมีีการบิินเพิ่่�มขึ้้�นแล้้ว แต่่สนามบิินมีี
ไม่่เพีียงพอ จึึงนำไปสู่่�การเร่่งการก่่อสร้้างสนามบิิน ‘สุุวรรณภููมิิ’ ที่่�เปิิด
ให้้บริิการในเดืือนกัันยายน 2006 และรองรัับได้้ 50 เที่่�ยวบิินต่่อชั่่�วโมง
ซึ่่ง� ก่่อนหน้้านี้้�ในกรุุงเทพฯ มีีดอนเมืืองเป็็นสนามบิินหลัักเพีียงแห่่งเดีียว
เท่่านั้้�น จึึงไม่่สามารถรองรัับจำนวนนัักท่่องเที่่ย� วที่่ม� าพร้้อมกัับนโยบาย
น่่านฟ้้าเสรีีได้้เพีียงพอ
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รััฐบาลทัักษิิณคาดหวัังการแปรรููปรััฐวิิสาหกิิจว่่าจะกลายเป็็นผลงาน
ชิ้้น� สำคััญในการฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจ ถึึงขนาดมีีการประกาศนโยบายแปรรููป
รััฐวิิสาหกิิจ 6 ข้้อในรััฐสภาตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�เข้้ามาเป็็นรััฐบาล ได้้แก่่
1. เป็็นองค์์กรหลัักในการกอบกู้้�เศรษฐกิิจหลัังวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง
2. สร้้างรายได้้ให้้แก่่ประเทศ
3. จััดให้้มีีโครงสร้้างบริิหารองค์์กรที่่�เป็็นมืืออาชีีพ
4. ลดการแทรกแซงทางการเมืืองในการบริิหารงาน
5. เปิิดโอกาสให้้ประชาชนลงทุุนในรััฐวิิสาหกิิจ
6. สนัับสนุุนให้้รััฐวิิสาหกิิจมีีความพร้้อมเข้้าตลาดหลัักทรััพย์์
โดยรััฐบาลทัักษิิณได้้ใช้้พระราชบััญญััติทุิ นุ รััฐวิิสาหกิิจที่่อ� อกในปีี 1999
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในกฎหมายฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ 11 ฉบัับที่่�ประเทศไทยตกลง
ไว้้กัับ IMF
ปตท. เป็็นรััฐวิิสาหกิิจแรกที่่�รััฐบาลหยิิบมาแปรรููปจากเดิิม เนื่่�องจาก

วัันที่่� บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน) เสนอขายหุ้้�นต่่อประชาชนวัันแรก
หุ้้�น ปตท. ร้้อนแรงถึึงขั้้�นขายหมดภายในเวลาเพีียง 1 นาทีี 17 วิินาทีี!
ทั้้�งนี้้� บริิษััทมหาชนที่่�เกิิดจากการแปรรููปรััฐวิิสาหกิิจในสมััยนี้้� ได้้แก่่
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน) ในปีี 2001 บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย
จำกััด (มหาชน) หรืือ ทอท. ในปีี 2002 บริิษััท กสท โทรคมนาคม จำกััด
(มหาชน) บริิษัทั ไปรษณีีย์์ไทย จำกััด และบริิษัทั ทศท คอร์์ปอเรชั่่น� จำกััด
(มหาชน) หรืือทีีโอทีี ในปีี 2003 และบริิษััท อสมท จำกััด (มหาชน)
ในปีี 2004
หลัักการเลืือกแปรรููปรััฐวิิสาหกิิจมาคืือเลืือกธุุรกิิจที่่�เป็็นขาขึ้้�นและเป็็น
ไปในทางเดีียวกัันกัับนโยบายต่่างๆ ของรััฐบาล เช่่น ปตท. ในธุุรกิิจ
พลัังงาน ทอท. ในธุุรกิิจขนส่่ง และ ทศท. กสท. และ อสมท ในธุุรกิิจด้้าน
โทรคมนาคมและสื่่�อสาร ขณะเดีียวกัันก็็เพื่่�อป้้องกัันการผููกขาดจาก
ภาวะการแข่่งขัันต่่ำ เช่่น ปตท. ผููกขาดในกิิจการก๊๊าซธรรมชาติิ ส่่วน ทอท.
ในธุุรกิิจท่่าอากาศยาน
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อััตราค่่าเงิินบาทต่่อเหรีียญสหรััฐ ช่่วงปีี 2001-2008

คงไม่่มีีใครคาดคิิดว่่าเศรษฐกิิจไทยหลัังวิิกฤตต้้มยำกุ้้�งไม่่กี่่�ปีีจะถููก
‘ซ่่อมแซม’ อย่่างรวดเร็็วจากการวางโครงสร้้างในหลายๆ ด้้าน นัับตั้้�งแต่่
ระบบการเงิิน ส่่วนอุุตสาหกรรมส่่งออกและท่่องเที่่�ยวก็็ได้้รัับอานิิสงส์์
จากเงิินบาทที่่�อ่่อนค่่าลง ทำให้้เม็็ดเงิินหมุุนเวีียนในระบบเศรษฐกิิจ
มากขึ้้น� โดยเฉพาะการท่่องเที่่ย� ว ที่่ท� ำให้้กลุ่่�มธุุรกิิจโรงแรม ขนส่่ง และ
สายการบิินเติิบโตอย่่างยิ่่�งยวด
แต่่เหตุุการณ์์ที่อ่� าจนัับเป็็นหมุุดหมายของการจบลงของวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง
คืือการใช้้หนี้้�ทั้้ง� หมดคืืนให้้ IMF

รััฐบาลก่่อนหน้้าใช้้หนี้้�

1

หมื่่�นล้้านบาท

5

รััฐบาลทัักษิิณใช้้หนี้้�

แสนล้้านบาท

วัันที่่� 31 กรกฎาคม 2003 เวลา 20.30 น. ทัักษิิณกล่่าวสุุนทรพจน์์ทาง
โทรทััศน์์รวมการเฉพาะกิิจแห่่งประเทศไทย ใจความว่่า
“เมื่่�อกลางวัันได้้ชำระคืืนให้้กัับธนาคารของประเทศญี่่�ปุ่่�น และเย็็นนี้้�
ซึ่่ง� เป็็นเวลากลางวัันของซีีกประเทศตะวัันตก ก็็ได้้ชำระเงิินก้้อนสุุดท้้าย
คืืนให้้กับั IMF ทั้้�งหมดที่่ช� ำระคืืนในวัันนี้้�ประมาณ 60,000 กว่่าล้้านบาท
เป็็นก้้อนสุุดท้้ายแล้้ว หลัังจากที่่ไ� ด้้เจอวิิกฤตเมื่่�อวัันที่่� 2 กรกฎาคม 1997”
ทัักษิิณย้้ำว่่าเขาสามารถชำระหนี้้�ก่อ่ นกำหนดถึึง 2 ปีี
“การเข้้า IMF แสดงให้้เห็็นว่่าเครดิิตประเทศมัันใช้้ไม่่ได้้ ทำตััวเหมืือน
กัับเราเข้้าโรงจํํานํํา เพราะ IMF ครอบงำวิิธีีแก้้ปัญ
ั หาของเราหมด (IMF
บัังคัับให้้ออกกฎหมายฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ 11 ฉบัับ) ถึึงแม้้ว่่าเขาจะชี้้�มา
บางอย่่าง แต่่ไม่่ได้้รู้�ทุ้ กุ อย่่าง เราไม่่มีีอิสิ ระในการบริิหารเศรษฐกิิจ”
“ผมไม่่เชื่่อ� นโยบาย One size fits all นโยบายเดีียวที่่ใ� ช้้ทั่่ว� โลก เพราะ
ส่่วนใหญ่่นโยบายเหล่่านี้้�เอาไปใช้้กัับประเทศในแอฟริิกาแล้้วจะเอามา
ใช้้กัับเราด้้วย อย่่างนี้้�ก็็เจ๊๊งสิิ เรื่่�องที่่�สองคืือศัักดิ์์�ศรีีของความเป็็นลููกหนี้้�
ผมเคยเป็็นหนี้้�ธนาคารมา ผมรู้้�ครัับว่่าเราเป็็นถ้้าเป็็นลููกหนี้้�ที่่�เขามอง
ไม่่เห็็นอนาคตว่่าเราจะใช้้หนี้้�ได้้อย่่างไร เราจะคุุยกัับเขาได้้ไม่่ค่อ่ ยรู้้เ� รื่่อ� ง
แต่่เมื่่�อไรที่่เ� ขาเห็็นศัักยภาพว่่าเรากำลัังจะใช้้หนี้้�ได้้ เขาก็็จะเจรจาอีีกแบบ
ความจริิงปริิมาณส่่งออกเราก็็เยอะ แล้้วทำไมเงิินสำรองประเทศน้้อย
ไปคุุยกัับ ธปท. จึึงได้้รู้ว่�้ า่ พวกที่่ส่� ง่ ออกเขาเอาเงิินเก็็บไว้้เมืืองนอก ไม่่เอา
เข้้ามา ส่่วนพวกที่่น� ำเข้้าก็็ Over Invoice เพื่่�อเก็็บเงิินไว้้ข้า้ งนอก เพราะ
ความไม่่แน่่นอนของอััตราแลกเปลี่่ย� นในวัันนั้้�น ผมจึึงไปคุุยกัับผู้้ว่� า่ การ
ธปท. เพื่่�อหาทางทำค่่าเงิินให้้เสถีียรให้้ได้้”

34.7

36.6

45.65

ทุุกวัันนี้้�การปลดหนี้้� IMF กว่่า 5.1 แสนล้้านบาทยัังคงเป็็นที่่�ถกเถีียง
กัันว่่าแท้้จริิงแล้้วควรจะให้้เครดิิตกัับรััฐบาลทัักษิิณมากน้้อยเพีียงใด
เนื่่�องจากการปลดหนี้้�เกิิดขึ้้น� ในช่่วงเวลาที่่เ� ศรษฐกิิจไทยฟื้้น� ตััวจากปััจจััย
ทั้้�งในและนอกประเทศ ตลอดจนระบบการเงิินเริ่่�มเข้้าที่่�เข้้าทาง ธปท.
คุุมความผัันผวนค่่าเงิินบาทได้้มากขึ้้�น มีีการเกิินดุุลบััญชีีเดิินสะพััด
และเมื่่�อเศรษฐกิิจในประเทศเริ่่�มฟื้้�นตััว เงิินทุุนจึึงไหลกลัับเข้้ามาใน
ประเทศมากขึ้้�น และ ธปท. สามารถสะสมทุุนสำรองได้้มากขึ้้�น ซึ่่�ง
สิ่่�งเหล่่านี้้�ล้ว้ นแต่่เป็็นแรงส่่งอย่่างดีีให้้กับั เศรษฐกิิจ นอกเหนืือจากความ
‘เข้้าเป้้า’ ของนโยบายรััฐบาล

ธัั น วาคม 2008
ตุุ ล าคม 2006

เมษายน 2001
ปลดหนี้้� IMF
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บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ

บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ

มกราคม 2006

38.9

บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ

ธัั น วาคม 2006

35.4

บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ

กรกฎาคม 2007

29.9

บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ

บาทแข็็ง
ช่่วงต้้นทศวรรษ เศรษฐกิิจไทยได้้อานิิสงส์์จากค่่าเงิินบาทที่่�อ่่อนตััวลง
ทำให้้ภาคการส่่งออกและท่่องเที่่�ยวกลายเป็็นเครื่่�องจัักรทางเศรษฐกิิจ
สำคััญที่่ท� ำให้้ประเทศไทยฟื้้น� ตััวได้้อย่่างรวดเร็็วหลัังวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง ทว่่า
เมื่่�อเข้้าสู่่�ช่่วงครึ่่ง� หลัังของทศวรรษนี้้� สถานะค่่าเงิินบาทกลัับเข้้าสู่่�สภาวะ ให้้สถาบัันการเงิินกัันเงิินสำรองไว้้ร้อ้ ยละ 30 เป็็นระยะเวลา 1 ปีี จาก
‘แข็็งค่่า’ ส่่วนหนึ่่ง� เป็็นผลมาจากภาวะตลาดโลกและนโยบายการเงิินที่่� เงิินทุุนจากต่่างประเทศที่่เ� ข้้ามาในประเทศไทยที่่มีีว
� งเงิินตั้้�งแต่่ 20,000
ผ่่อนคลาย ทำให้้อัตั ราดอกเบี้้�ยสหรััฐฯ ต่่ำต่่อเนื่่�องหลัังวิิกฤต Dot Com เหรีียญสหรััฐขึ้้น� ไป เมื่่�อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีีจึึงจะคืืนเงิินที่่กั� นั ไว้้
ร้้อยละ 30 ให้้กัับนัักลงทุุน และหากนัักลงทุุนนำเงิินกลัับไปก่่อนครบ
จากต้้นทศวรรษที่่�เงิินบาทมีีมููลค่่าต่่ำกว่่า 40 บาทต่่อ 1 เหรีียญสหรััฐ กำหนดจะถููกหัักเงิินถึึงร้้อยละ 10 ของเงิินลงทุุนทั้้�งหมด ซึ่่�งถืือเป็็น
พอเข้้าสู่่�ช่่วงต้้นปีี 2006 เงิินบาทแข็็งค่่าเป็็นระดัับ 36.5 บาทต่่อเหรีียญ มาตรการที่่ส� ร้้างต้้นทุุนสููงมากต่่อนัักลงทุุนที่่จ� ะเข้้ามาลงทุุนในไทย
สหรััฐ และปรัับตััวแข็็งต่่อเนื่่�องไปถึึง 34.5 บาทต่่อเหรีียญสหรััฐ ซึ่่ง� เป็็น
ผลจากเงิินทุุนไหลเข้้าทั้้�งเงิินลงทุุนทางตรงและการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ ภายหลัังจาก ธปท. ประกาศใช้้มาตรการนี้้�ในช่่วงเย็็นของวัันที่่� 18
ที่่�ต่่างชาติิเข้้ามาลงทุุนในตราสารประเภทหนี้้�ในประเทศกำลัังพััฒนา ธัันวาคม 2006 ก็็เกิิดผลกระทบรุุนแรงต่่อตลาดหุ้้�นไทยอย่่างคาดไม่่ถึึง
เพิ่่�มขึ้้น� และจากการเกิินดุุลบัญ
ั ชีีเดิินสะพััดของประเทศไทย
นัักลงทุุนต่่างชาติิขายหุ้้�นกว่่า 25,000 ล้้านบาท ดััชนีีตกลงกว่่า 100 จุุด
ในวัันที่่� 19 ธัันวาคม ทำให้้ ธปท. จำต้้องปรัับมาตรการในวัันถััดมา โดย
ในช่่วงปลายปีี 2006 แม้้ ธปท. จะมีีมาตรการแทรกแซงและควบคุุม มีีการยกเว้้นบัังคัับใช้้มาตรการนี้้�ต่่อเงิินทุุนที่่�ลงทุุนในตลาดหลัักทรััพย์์
เงิินทุุนที่่ไ� หลเข้้ามา แต่่เงิินบาทยัังคงแข็็งค่่ามากกว่่าประเทศเพื่่�อนบ้้าน แต่่ให้้คงไว้้สำหรัับการลงทุุนในรููปแบบอื่่�นๆ เช่่น การลงทุุนในตลาด
ทั้้�งที่่เ� ศรษฐกิิจไทยไม่่ได้้ขยายตััวสููงกว่่าประเทศอื่่น� ดร.ธาริิษา วััฒนเกส พัันธบััตร มาตรการนี้้�มีีการดำเนิินการตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2006 จนถึึง
ผู้้ว่� า่ การ ธปท. เวลานั้้�น เน้้นการขอความร่่วมมืือกัับสถาบัันการเงิินไม่่ให้้ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2008 รวมระยะเวลาทั้้�งสิ้้�น 14 เดืือน
ขายตั๋๋�วแลกเงิินสกุุลบาทให้้คนมีีถิ่่�นฐานอยู่่�ต่่างประเทศ และต่่อมาใน
วัันที่่� 4 ธัันวาคม 2006 ธปท. ได้้ประกาศมาตรการจำกััดธุุรกรรมเงิินบาท ดร.ธาริิษา ผู้้ว่� า่ การ ธปท. ในเวลานั้้�น กล่่าวถึึงการตััดสิินใจออกมาตรการ
ระหว่่าง ‘สถาบัันการเงิินในประเทศ’ กัับ ‘ผู้้�มีีถิ่่�นฐานอยู่่�นอกประเทศที่่� URR ว่่า “มาตรการ URR ในอดีีตเป็็นสิ่่�งที่่�คนมองว่่าตกยุุค ถอยหลััง
ไม่่มีีการค้้าการลงทุุนรองรัับ’
เข้้าคลอง เพราะเห็็นว่่าทุุกอย่่างต้้องอิิงกลไกตลาด แต่่ตอนนี้้�กระแสโลก
เปลี่่ย� นไป มาตรการดัังกล่่าวเป็็นเครื่่อ� งมืือหนึ่่ง� ที่่ใ� ช้้ได้้ตามความจำเป็็น
แต่่เมื่่�อเห็็นว่่ามาตรการที่่ผ่� า่ นมาไม่่ได้้ผล ธปท. จึึงได้้ใช้้ยาแรงในการลด และเหมาะสม เมื่่�อมองย้้อนกลัับไป มาตรการ URR ได้้ให้้บทเรีียนกัับ
แรงจููงใจในการเก็็งกำไรค่่าเงิินบาทในระยะสั้้�น โดยประกาศมาตรการ ธปท. หลายเรื่่�อง โดยเฉพาะการสื่่�อสารเพื่่�อความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องของ
Unremunerated Reserve Requirement (URR) โดยมาตรการนี้้บั� งั คัับ ประชาชนเกี่่ย� วกัับการไหลเข้้าออกของเงิินที่่มีี� ความรวดเร็็ว”
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แห่่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่่�มีีผู้้�คััดค้้านเพราะกลััวว่่าผลประโยชน์์จะ
ตกอยู่่�กัับคนเพีียงกลุ่่�มเดีียว
กระทั่่�งการเลื่่�อนวัันหยุุดปีีใหม่่ 2003-2004 ที่่�ถููกโยกจากวัันที่่� 31
ธัันวาคม 2003 เป็็นวัันที่่� 2-4 มกราคม 2004 แทน เป็็นอีีกเรื่่อ� งที่่สั� งั คม
โยงกัับประเด็็นการขาย ‘ที่่ดิ� นิ รััชดา’ ของคุุณหญิิงพจมาน ชิินวััตร ภรรยา
ของนายกรััฐมนตรีีในวัันนั้้�นที่่�ไม่่ต้้องเสีียค่่าธรรมเนีียมภาษีีที่่�จะสููงขึ้้�น
ในปีีถัดั มา อย่่างไรก็็ดีี มีีอีีกมุุมโต้้แย้้งว่่าข้้อเท็็จจริิงคืือการโอนกรรมสิิทธิ์์�
ที่่ดิ� นิ ได้้เสร็็จสิ้้�นไปตั้้�งแต่่วันั ที่่� 30 ธัันวาคม 2003 แล้้ว
รััฐบาลทัักษิิณยัังถููกตั้้�งคำถามเรื่่�อง ‘สิิทธิิมนุุษยชน’ จากการประกาศ
สงครามยาเสพติิด การขึ้้�นบััญชีีบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องว่่าเป็็นภััยต่่อความ
มั่่�นคง และการวิิสามััญฆาตกรรมที่่�มีีผู้้�เสีียชีีวิิตไม่่ต่่ำกว่่า 2,000 ราย
รวมถึึงเหตุุการณ์์กรืือเซะ-ตากใบ ที่่�มีีการใช้้กำลัังทหารอย่่างรุุนแรง
จนมีีผู้้�เสีียชีีวิิตในสามจัังหวััดชายแดนใต้้ โดยเหตุุการณ์์ ‘กรืือเซะ’
ถููกวิิพากษ์์ว่่าหน่่วยงานรััฐทำเกิินกว่่าเหตุุจากการวิิสามััญฆาตกรรม

จุุดเริ่่�มต้้นความขััดแย้้งทางการเมืืองที่่�ยาวนานเกืือบ 2 ทศวรรษ จากการชุุมนุุมประท้้วงต่่อต้้านรััฐบาลทัักษิิณ และลงเอยด้้วยการยึึดอำำ�นาจในปีี 2006

รััฐประหารครั้้�งแรกในรอบ 15 ปีี

รััฐประหารวัันที่่� 19 กัันยายน 2006 หน้้าหนึ่่ง� ของหนัังสืือพิิมพ์์ทุกุ ฉบัับ
รายงานข่่าวเรื่่�องเดีียวกััน คืือภาพเหล่่าผู้้�นำทหารนั่่�งเรีียงหน้้ากระดาน
แม้้ว่่ารััฐบาลทัักษิิณจะได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นสมััยที่่�สอง แต่่คะแนนนิิยม ด้้วยท่่าทีีเคร่่งขรึึม นัับเป็็นการรััฐประหารครั้้�งแรกในรอบ 15 ปีี ตั้้�งแต่่
ของทัักษิิณ ชิินวััตร เข้้าสู่่�ช่่วง ‘ขาลง’ ปรากฏการณ์์ ‘ต้้านทัักษิิณ’ ก็็เริ่่ม� เหตุุการณ์์ยึึดอำนาจในปีี 1991
แพร่่กระจายมากขึ้้น�
เหตุุผลสำคััญของการต่่อต้้านรััฐบาลทัักษิิณคืือเรื่่อ� งผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน
ช่่วงต้้นปีี 2006 การเมืืองไทยเริ่่ม� เผชิิญกัับมรสุุมใหญ่่ ใจกลางกรุุงเทพฯ และอีีกหลายเรื่่อ� งที่่สั่่� ง� สมมาตั้้�งแต่่วันั ที่่ทั� กั ษิิณเป็็นนายกฯ เช่่น การขาย
ปรากฏภาพกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมสวมเสื้้�อสีีเหลืืองในนาม ‘พัันธมิิตรประชาชน หุ้้�นชิินคอร์์ปฯ ของตระกููลชิินวััตรให้้แก่่บริิษัทั เทมาเส็็ก โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด
เพื่่�อประชาธิิปไตย’ ภายใต้้การนำของ สนธิิ ลิ้้�มทองกุุล และจำลอง ที่่�ถููกวิิพากษ์์วิิจารณ์์ถึึงผลประโยชน์์ทัับซ้้อน และการไม่่เสีียภาษีีรายได้้
ศรีีเมืือง ไม่่ว่่าจะเป็็นการชุุมนุุมลากยาวที่่�หน้้าทำเนีียบรััฐบาล หรืือ จากการขายหุ้้�น
การเดิินประท้้วงบนท้้องถนนตามเส้้นทางต่่างๆ
นโยบายการแปรรููปรััฐวิิสาหกิิจก็็ถููกมองว่่าเป็็นการขายสมบััติิชาติิ
จุุดเปลี่่�ยนการเมืืองไทยครั้้�งใหญ่่ที่่�กระทบระบบเศรษฐกิิจคืือเหตุุการณ์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ความพยายามในการแปรรููปการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต
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การรััฐประหารในปีี 2006
นำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง
ไปเป็็นรััฐบาลทหาร ที่่�นำำ�โดย
พลเอก สุุรยุุทธ์์ จุุลานนท์์
นายกรััฐมนตรีี
และมีีฉายาว่่า ‘รััฐบาลขิิงแก่่’

2001 - 2010

ผู้้�ก่่อความไม่่สงบที่่�หนีีไปตั้้�งหลัักที่่�มััสยิิดกรืือเซะ ขณะที่่�เหตุุการณ์์
‘ตากใบ’ เป็็นการสลายการชุุมนุุมที่่มีี� ผู้้เ� สีียชีีวิิตจำนวนมากจากการขนส่่ง
ผู้้ที่� ถูู่� กจัับกุุม ซึ่่ง� ภายหลัังทัักษิิณยอมรัับว่่าตััดสิินใจผิิดพลาดกัับเรื่่อ� งนี้้�
“เรื่่อ� งกรืือเซะ-ตากใบ ต้้องยอมรัับว่่าบางอย่่างเราก็็รู้ไ�้ ม่่จริิง การรู้้ไ� ม่่จริิง
เนี่่ย� มัันพลาดได้้เลย เหตุุการณ์์ทางใต้้เนี่่ย� มัันต้้องใช้้การเมืืองนำมากกว่่า
การทหาร ทหารต้้องใช้้ทีีละน้้อย แต่่ว่่าวัันนั้้�นพอมัันเกิิดการปล้้นปืืน
ความโลภโกรธหลงทำให้้โง่่ ผมโกรธที่่�ทหารถููกปล้้นปืืนขนาดนี้้� และ
เข้้าข้้างทหารที่่ม� องว่่าผู้้�ชุมุ นุุมเป็็น Militants ผมก็็เลยเอาทหารไปอยู่่�ใน
พื้้�นที่่� ความจริิงแล้้วทหารอ่่อนแอ ปล่่อยให้้คนอื่่น� มาปล้้นปืืนได้้ยังั ไง”
19 กัันยายน 2006 ณ เมืืองนิิวยอร์์ก สหรััฐอเมริิกา ในขณะที่่�ทัักษิิณ
กำลัังเตรีียมเข้้าประชุุมสมััชชาใหญ่่แห่่งองค์์การสหประชาชาติิในอีีก
ซีีกโลกหนึ่่�ง การรััฐประหารก็็เกิิดขึ้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร ภายใต้้การนำ
ของ พลเอก สนธิิ บุุญยรััตกลิิน ผู้้�บัญ
ั ชาการทหารบก ในฐานะหััวหน้้า
คณะปฏิิรููปการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์
ทรงเป็็นประมุุข มีีการประกาศใช้้กฎอััยการศึึก และจัับกุุมสมาชิิกคณะ
รััฐมนตรีีหลายคน
“พลเอก สนธิิ สำทัับ เหตุุทุจุ ริิต ชนวนยึึดอำนาจ” พาดหััวข่า่ วหนัังสืือพิิมพ์์
ไทยรััฐ ฉบัับวัันที่่� 20 กัันยายน 2006 หรืือพาดหััวข่า่ วของหนัังสืือพิิมพ์์
บางกอกโพสต์์ที่่�ว่่า “Coup d’état” คืือสิ่่�งที่่�ตอกย้้ำว่่าการปกครอง
ภายใต้้การนำของทัักษิิณได้้สิ้้น� สุุดลงแล้้ว
การรััฐประหารในปีี 2006 นำไปสู่่�การเปลี่่ย� นแปลงไปเป็็นรััฐบาลทหาร
ที่่น� ำโดย พลเอก สุุรยุุทธ์์ จุุลานนท์์ นายกรััฐมนตรีี และมีีฉายาว่่า ‘รััฐบาล
ขิิงแก่่’ เพราะเหล่่าคณะรััฐมนตรีีประกอบไปด้้วยผู้้�สููงอายุุและข้้าราชการ
วััยหลัังเกษีียณจำนวนมาก ผิิดกัับยุุคก่่อนหน้้าที่่ส่� ว่ นใหญ่่เป็็นนัักธุุรกิิจ
ที่่ล� งมาเล่่นการเมืือง

กองกำำ�ลัังทหารกำำ�ลัังเคลีียร์์พื้้�นที่่� หลัังเกิิดเหตุุการณ์์ความรุุนแรงที่่�มััสยิิดกรืือเซะ

หลัังจากการประกาศยกเลิิกรััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2540 และได้้มีีการตั้้�งสภา
ร่่างรััฐธรรมนููญ จนนำไปสู่่� ‘รััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2550’ นั้้�น ช่่วงไล่่เลี่่ย� กััน
ศาลรััฐธรรมนููญก็็ประกาศยุุบพรรคไทยรัักไทยของทัักษิิณ แต่่เมื่่�อมีีการ
จััดการเลืือกตั้้�งใหม่่ในปีี 2007 ชััยชนะก็็ยังั เป็็นของพรรคพลัังประชาชน
ที่่มีี� ฐานเสีียงสำคััญมาจากพรรคไทยรัักไทย

สนธิิ ลิ้้�มทองกุุล และพลตรีี จำำ�ลอง ศรีีเมืือง แกนนำำ�พัันธมิิตรประชาชนเพื่่�อประชาธิิปไตย

สมััคร สุุนทรเวช ขึ้้�นดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีี แต่่ครองตำแหน่่ง
ได้้ไม่่ถึึงปีีก็็ถููกศาลรััฐธรรมนููญตััดสิินให้้พ้้นตำแหน่่งจากการเป็็นพิิธีีกร
ของรายการทำกัับข้้าวอย่่าง ‘ชิิมไปบ่่นไป’ และ ‘ยกโขยง 6 โมงเช้้า’ ที่่�
ศาลรััฐธรรมนููญมีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ เห็็นว่่าขััดต่่อรััฐธรรมนููญในเรื่่�อง
คุุณสมบััติขิ องนายกรััฐมนตรีี โดย สมชาย วงศ์์สวััสดิ์์� พี่่เ� ขยของทัักษิิณ
ได้้ขึ้้น� เป็็นนายกรััฐมนตรีีแทน

และกรรมการบริิหารพรรคเป็็นเวลา 5 ปีี สมชายจึึงพ้้นจากตำแหน่่ง
นายกรััฐมนตรีีโดยปริิยาย

ตลอดระยะเวลาของรััฐบาลสมััครและรััฐบาลสมชาย ผู้้�ชุุมนุุมกลุ่่�ม
พัันธมิิตรฯ ได้้ยึึดพื้้�นที่่�รััฐสภา ยึึดสนามบิินสุุวรรณภููมิิและดอนเมืือง
เพื่่�อขัับไล่่รัฐั บาลที่่ถูู� กมองว่่าเป็็นรััฐบาลเงาของทัักษิิณ

ช่่วงเวลาเดีียวกัันนี้้�ได้้เกิิดกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมขั้้�วตรงข้้ามกัับม็็อบเสื้้�อเหลืือง
คืือ ‘ม็็อบเสื้้�อแดง’ หรืือที่่เ� รีียกว่่าแนวร่่วมประชาธิิปไตยต่่อต้้านเผด็็จการ
แห่่งชาติิ (นปช.) ที่่มีีจุ
� ดุ ประสงค์์ในการเรีียกร้้องประชาธิิปไตย ทวงคืืน
ความเป็็นธรรมให้้ทักั ษิิณ และขัับไล่่รัฐั บาลอภิิสิทธิ์์
ิ � โดยกลุ่่�ม นปช. ได้้
ยึึดพื้้�นที่่�ใจกลางกรุุงอย่่างแยกราชประสงค์์ ตลอดจนการปัักหลัักพื้้�นที่่�
ประท้้วงข้้ามวัันข้้ามคืืน เพื่่�อแสดงจุุดยืืนต่่อต้้านพรรคประชาธิิปัตั ย์์ และ
ให้้อภิิสิทธิ์์
ิ อ� อกจากการเป็็นรััฐบาล

ท่่ามกลางความขััดแย้้งทางการเมืือง ศาลรััฐธรรมนููญก็็ได้้ตััดสิินยุุบ
พรรคพลัังประชาชนอีีกครั้้�งในวัันที่่� 2 ธัันวาคม 2008 จากข้้อกล่่าวหา
กรณีีทุุจริิตการเลืือกตั้้�ง รวมถึึงตััดสิิทธิิทางการเมืืองของหััวหน้้าพรรค

อภิิสิิทธิ์์� เวชชาชีีวะ จากพรรคประชาธิิปััตย์์ ได้้รัับเสีียงโหวตในสภา
ให้้เป็็นนายกรััฐมนตรีีคนถััดไป ท่่ามกลางข้้อวิิจารณ์์ที่่�ว่่ารััฐบาลนี้้�เป็็น
รััฐบาลที่่จั� ดั ตั้้�ง ‘ในค่่ายทหาร’
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วิิกฤตซัับไพรม์์
ท่่ามกลางสถานการณ์์การเมืืองไทยที่่�ร้้อนระอุุ เศรษฐกิิจโลกก็็เคาะ
ประตููส่่งสััญญาณอัันตราย โดยมีีจุุดเริ่่�มต้้นจากราคาอสัังหาริิมทรััพย์์
ในสหรััฐฯ ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วจนเข้้าสู่่�ภาวะฟองสบู่่�จากอััตรา
ดอกเบี้้�ยที่่�อยู่่�ในระดัับต่่ำ หลัังเกิิดวิิกฤต Dot Com ในช่่วงก่่อนหน้้า
และธนาคารพาณิิชย์์ในสหรััฐฯ ได้้เร่่งปล่่อยสิินเชื่่�อให้้กัับลููกค้้ามากขึ้้�น
ด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�อยู่่�ในระดัับต่่ำและนวััตกรรมทางการเงิินต่่างๆ
ที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น การรวมลููกหนี้้�หลายกลุ่่�มเข้้าด้้วยกััน รวมถึึงลููกหนี้้�ด้้อย
คุุณภาพ แต่่สามารถสร้้างสิินทรััพย์์ใหม่่ ที่่�แม้้แต่่บริิษััทจััดอัันดัับความ
น่่าเชื่่�อถืือยัังเชื่่�อว่่าปลอดภััยและเป็็นที่่�ต้้องการของนัักลงทุุนในภาวะ
ดอกเบี้้�ยต่่ำ ทำให้้ธนาคารเริ่่ม� ขยัับไปปล่่อยกู้้ใ� ห้้กลุ่่�มลููกค้้าด้้อยคุุณภาพ
ที่่�เรีียกว่่าซัับไพรม์์ (Subprime) มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ โดยมีีบ้้านของผู้้�กู้้�เป็็น
หลัักประกัันการชำระหนี้้� แม้้ผู้้�กู้้�กลุ่่�มนี้้�จะไม่่ได้้มีีศัักยภาพในการชำระ
เทีียบกัับลููกค้้ากลุ่่�มคุุณภาพ (Prime) ก็็ตาม
ขณะที่่�มีีภาวะ ‘ฟองสบู่่�’ ในภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ การปล่่อยกู้้�ให้้กลุ่่�ม
ผู้้�กู้ป้� ระเภทซัับไพรม์์เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว แต่่เมื่่�อฟองสบู่่�แตก ราคาบ้้าน
ปรัับตััวลดลง อััตราการผิิดนััดชำระหนี้้�สิินเชื่่�ออสัังหาริิมทรััพย์์ก็็เพิ่่�มขึ้้�น
จนกลายเป็็นวิิกฤตสถาบัันการเงิิน นำไปสู่่�การปิิดธนาคารยัักษ์์ใหญ่่อย่่าง
Bear Stearns และ Lehman Brothers จนเกิิดภาวะตื่่�นตระหนกและ
ขาดความเชื่่อ� มั่่�นในภาคการเงิิน นำไปสู่่�วิิกฤตการเงิินครั้้ง� ใหญ่่ที่ก่� ระทบ
ไปถึึงธุุรกิิจอื่่�นๆ ที่่�ขาดสภาพคล่่อง เกิิดปััญหาการว่่างงานในวงกว้้าง
การบริิโภคและการผลิิตในสหรััฐฯ ตกต่่ำ กระทบการค้้าระหว่่างประเทศ
เมื่่�อประเทศมหาอำนาจอย่่างสหรััฐฯ เข้้าสู่่�ภาวะเศรษฐกิิจถดถอย
ย่่อมสร้้างแรงสั่่�นสะเทืือนไปทั้้�งโลก มีีการประเมิินว่่าวิิกฤตการเงิินโลก
ในปีี 2008 รุุนแรงที่่�สุุดในรอบ 80 ปีี นัับตั้้�งแต่่การเกิิดวิิกฤตเศรษฐกิิจ
ตกต่่ำครั้้�งใหญ่่ (The Great Depression) ในช่่วงทศวรรษ 1930
เหตุุการณ์์นี้้เ� ป็็นที่่รู้� ้�จักั กัันในนามวิิกฤตซัับไพรม์์ (Subprime Crisis) หรืือ
วิิกฤตแฮมเบอร์์เกอร์์ (Hamburger Crisis)
ขณะเดีียวกััน วิิกฤตเศรษฐกิิจครั้้�งนี้้�ก็็กลายเป็็นจุุดกำเนิิดของนโยบาย
การเงิินแบบพิิเศษ (Unconventional Monetary Policy) จากการที่่�
นโยบายการเงิินในหลายประเทศเศรษฐกิิจหลััก นำโดยสหรััฐฯ เผชิิญ
กัับข้้อจำกััดสำคััญคืือการลดอััตราดอกเบี้้�ยจนถึึงระดัับ 0% แล้้ว แต่่

จุุดเริ่่�มต้้น
C ryptoc urrenc y

วิิกฤตซัับไพรม์์ปีี 2008 นํําไปสู่่�การปิิดธนาคารยัักษ์์ใหญ่่อย่่าง
Bear Stearns และ Lehman Brothers

เศรษฐกิิจยัังไม่่ดีีขึ้้น� และยัังมีีความจำเป็็นต้้องกระตุ้้�นเศรษฐกิิจเพิ่่�มเติิม
ธนาคารกลางสหรััฐฯ จึึงได้้เริ่่�มดำเนิินมาตรการผ่่อนคลายเชิิงปริิมาณ
(QE) ถึึง 3 ครั้้�งในระหว่่างปีี 2009-2014 และอััดฉีีดเงิินเข้้าสู่่�ระบบจน
งบดุุลของธนาคารกลางสหรััฐฯ ขยายตััวถึึง 3 เท่่า
แม้้ภููมิิภาคเอเชีียรวมถึึงประเทศไทยจะได้้รัับผลกระทบด้้านการเงิิน
จากวิิกฤตซัับไพรม์์ไม่่สููงเท่่าภููมิิภาคอื่่�นๆ เนื่่�องจากประเทศในเอเชีีย
มีีการทำธุุรกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินเชื่่�อกลุ่่�มซัับไพรม์์ไม่่มากนััก และ
สถาบัันการเงิินมีีฐานะแข็็งแกร่่งจากการเพิ่่�มมาตรฐานการดููแลระบบ
สถาบัันการเงิินที่่�เข้้มข้้นภายหลัังวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง ประกอบกัับสถาบััน
การเงิินก็็มีีความระมััดระวัังและมีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เข้้มงวดขึ้้�น

อย่่างไรก็็ตาม ประเทศในเอเชีียได้้รัับผลกระทบทางอ้้อมคืือการเร่่ง
ขายสิินทรััพย์์จำนวนมากในเอเชีียของนัักลงทุุนต่่างชาติิ ทำให้้เกิิด
การเร่่งตััวของเงิินทุุนไหลออกจากภููมิิภาคเอเชีีย กดดัันให้้ค่่าเงิินใน
ภููมิิภาคอ่่อนตััวลง ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์ลดลงอย่่างหนััก และเกิิด
ปััญหาสภาพคล่่องตึึงตััวของภาคธุุรกิิจที่่�ต้้องเผชิิญกัับต้้นทุุนการกู้้�ยืืม
ที่่�สููงขึ้้�น
ผลกระทบรุุนแรงที่่�ลามมาถึึงเศรษฐกิิจไทยคืือการส่่งออกที่่�ลดลงมาก
เนื่่�องจากปััญหาในภาคการเงิินและเศรษฐกิิจโลกที่่�หยุุดชะงััก

ความไม่่เชื่่�อมั่่�นในระบบธนาคารกลาง รวมทั้้�งความ
พยายามแก้้ไขปััญหาวิิกฤตเศรษฐกิิจโลก โดยเฉพาะ
การอััดฉีีดเงิินปริิมาณมหาศาลเข้้าสู่่�ระบบการเงิิน
ประกอบกัั บ ความก้้ า วหน้้ า ทางเทคโนโลยีีอย่่ า ง
Blockchain ที่่�ได้้รัับการพััฒนามากขึ้้�นในการนำมา
ใช้้ประโยชน์์ต่่างๆ ก่่อให้้เกิิดนวััตกรรมทางการเงิิน
ที่่�สำคััญคืือ สกุุลเงิินดิิจิิทััล (Digital Currency) ที่่�
ไม่่ได้้ออกโดยธนาคารกลางของประเทศใดๆ
สกุุลเงิินดิิจิิทััลอัันดัับแรกที่่�คนนึึกถึึงคืือ ‘Bitcoin’
สร้้างขึ้้�นโดยบุุคคลนิิรนามชื่่�อ ซาโตชิิ นากาโมโตะ
โดยเขาเริ่่�มพััฒนา Bitcoin ในปีี 2007 และนำออก
สู่่�โลกออนไลน์์ ค รั้้� ง แรกปีี 2009 จากนั้้� น ซาโตชิิ ก็็
หายตััวไปอย่่างปริิศนาโดยไม่่มีีใครรู้้�ตััวตนที่่�แท้้จริิง
ของผู้้�ให้้กำเนิิดหนึ่่�งในสกุุลเงิินดิิจิิทััลที่่�สร้้างมิิติิใหม่่
ให้้ระบบการเงิินอย่่างมหาศาลในเวลาต่่อมา
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กู้้�เงิินฝ่่าวิิกฤต
ท่่ามกลางความไม่่แน่่นอนทางการเมืือง
ในช่่วงปลายทศวรรษ เศรษฐกิิจไทยบอบช้้ำจากวิิกฤตการณ์์การเงิินโลก
GDP ประเทศไทยในปีี 2007 ที่่�เติิบโตร้้อยละ 5.4 หล่่นลงเหลืือร้้อยละ
1.7 ในปีี 2008 และติิดลบร้้อยละ 0.7 ในปีี 2009 เป็็นผลจากการที่่ต� ลาด
ส่่งออกอัันดัับหนึ่่�งของประเทศไทยคืือสหรััฐฯ หดตััวอย่่างรุุนแรง การที่่�
เศรษฐกิิจไทยพึ่่�งพาภาคการส่่งออกถึึงร้้อยละ 64 ของ GDP การผลิิต
สิินค้้าอุุตสาหกรรมและอััตราการใช้้กำลัังการผลิิตจึึงตกฮวบ สิินค้้า
คงคลัังเพิ่่�มขึ้้�น ภาคการผลิิตต้้องปรัับลดชั่่�วโมงการทำงาน
อุุตสาหกรรมการผลิิตชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ยานยนต์์ สิ่่�งทอและเครื่่�อง
แต่่งกาย เฟอร์์นิิเจอร์์และเครื่่�องประดัับ ล้้วนเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�เน้้น
การผลิิตเพื่่�อส่่งออกเป็็นหลััก มีีแรงงานรวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 2.5 ล้้านคน
ต่่างได้้รับั ผลกระทบจากวิิกฤตเศรษฐกิิจโลกโดยตรง บางโรงงานขาดทุุน
จนต้้องปิิดกิิจการ ส่่งผลให้้มีีคนตกงานจำนวนมาก แม้้ภาคเกษตรจะ
สามารถดููดซัับแรงงานที่่�ถููกเลิิกจ้้างจากภาคอุุตสาหกรรมได้้ แต่่ก็็ยัังมีี
คนว่่างงานอีีกจำนวนมาก ขณะที่่�ภาคท่่องเที่่�ยวที่่�เคยเป็็นฟัันเฟืืองหลััก
กลัับไม่่รุ่่�งเรืืองเหมืือน 4-5 ปีีก่่อน
รััฐบาลอภิิสิิทธิ์์�จึึงต้้องมีีการออกพระราชกำหนดให้้อำนาจกระทรวง
การคลัังกู้้�เงิินวงเงิิน 4 แสนล้้านบาทเพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ เน้้นอััดฉีีด
เม็็ดเงิินเข้้าไปในระบบ เริ่่�มที่่�มาตรการเยีียวยา ‘เช็็คช่่วยชาติิ’ ที่่�กำหนด
เงื่่�อนไขการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือในรููปแบบเช็็คให้้กัับผู้้�ที่่�มีีรายได้้ต่่ำกว่่า
เดืือนละ 15,000 บาท จ่่ายคนละ 2,000 บาท รวมแล้้วจ่า่ ยเงิินช่่วยเหลืือ
ประมาณ 9 ล้้านคน ถััดมาคืือโครงการ ‘ไทยเข้้มแข็็ง’ ซึ่่�งเป็็นมาตรการ
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจที่่รั� ฐั บาลทุ่่�มเม็็ดเงิินก้้อนใหญ่่สุดุ ไปกัับการสร้้างอาชีีพ
ให้้คนในชุุมชน นอกจากนี้้�ยัังมีีนโยบายอื่่�นๆ ทั้้�งในด้้านสาธารณสุุข
การประกัันรายได้้ให้้แก่่เกษตรกร และการชดเชยภาระดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�

อภิิสิิทธิ์์� เวชชาชีีวะ ก้้าวขึ้้�นสู่่�ตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีีในช่่วงปีี 2008 ท่่ามกลางปััจจััยรุุมเร้้าทั้้�งวิิกฤตการเงิินโลกและวิิกฤตการเมืืองไทย

อภิิสิิทธิ์์�เล่่าว่่า “วิิกฤตที่่�เริ่่�มจากสถาบัันการเงิินเหมืือนกัันทุุกครั้้�ง ระบบ
สถาบัันการเงิินของประเทศไทยน่่าจะเข้้มแข็็งพอจากเมื่่�อ 10 ปีีก่่อนที่่�
โดนถล่่ม แล้้วมีีการปรัับตััวในเชิิงโครงสร้้างจนไม่่น่่าอยู่่�ในข่่ายวิิกฤต
ทางการเงิิน เราคิิดอย่่างเดีียวว่่าต้้องเติิมกำลัังซื้้�อเข้้าไป หลายประเทศ
ในเอเชีียรู้้�ว่่าโจทย์์คืือเติิมกำลัังซื้้�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ”
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“ประมาณ 7-8 ปีีก่่อนหน้้าที่่�ผมเข้้ามาเป็็นนายกฯ รััฐบาลทำเรื่่�อง
โครงสร้้างพื้้�นฐานน้้อยมาก เพราะมัันเป็็นยุุคที่่�มีีสารพััดโครงการแบบ
ประชานิิยมออกมา สิ่่�งที่่�เราสััมผััสได้้คืือความเสื่่�อมโทรมของโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน ผมจึึงตั้้�งการบ้้านไว้้ แล้้วส่่งให้้ กรณ์์ จาติิกวณิิช ช่่วยไปทำ
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม เราต้้องการที่่�จะฟื้้�นฟููบููรณะโครงสร้้างพื้้�นฐาน
อย่่าไปคิิดถึึงแต่่โครงการใหญ่่ๆ ให้้คิิดมิินิิโปรเจกต์์อย่่างโรงพยาบาล
ที่่�ทรุุดโทรม ตอนนั้้�นบางโรงพยาบาลหรืือโรงเรีียนในหลายๆ เมืือง
ก็็มีีความทรุุดโทรม แหล่่งน้้ำทรุุดโทรม ถนนไม่่ได้้ซ่่อม ไทยเข้้มแข็็งจึึง
เน้้นโครงการขนาดเล็็กแบบนี้้�”
ขณะที่่วิ� กิ ฤตการเงิินโลกกำลัังกระหน่่ำเศรษฐกิิจไทย การเมืืองนอกสภา
ในยุุคของรััฐบาลอภิิสิิทธิ์์�ก็็เต็็มไปด้้วยภาวะ ‘แบ่่งขั้้�วแยกข้้าง’ จากการ
ชุุมนุุมของ นปช. ภาพข่่าวในเวลานั้้�นเต็็มไปด้้วยกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมเสื้้�อแดง
อภิิสิิทธิ์์�มองว่่าความไร้้เสถีียรภาพทางการเมืืองจะกระทบต่่อเศรษฐกิิจ
โดยรััฐบาลจะเผชิิญกัับความท้้าทายสองอย่่างคืือเศรษฐกิิจระยะสั้้�น
และระยะยาว
“เศรษฐกิิจไทยไม่่ค่่อยมีีปััญหาฐานะการเงิินการคลััง ยกเว้้นตอนที่่�เกิิด
วิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง คนมีีความรู้้�สึึกว่่าตััวเลขเศรษฐกิิจยัังไปได้้ ต่่อให้้เกิิด
เหตุุการณ์์การเมืือง หากมองระยะสั้้น� ผลของมัันอาจไม่่ชัดั แต่่หากมอง
ระยะกลางไปถึึงระยะยาว มัันจะเริ่่�มกััดกร่่อนขีีดความสามารถในด้้าน
การแข่่งขัันไปเรื่่�อยๆ เราจะค่่อยๆ สููญเสีียฐานการผลิิตและขีีดความ
สามารถในหลายเรื่่อ� ง 1-2 ปีีอาจยัังมองไม่่ออก แต่่สักั 5-10 ปีีจะชััดขึ้้น� ”
มุุมมองของอภิิสิิทธิ์์�นั้้�นสอดคล้้องกัับผลการศึึกษาของ ดร.พงศ์์ศัักดิ์์�
เหลืืองอร่่าม ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์จากคณะเศรษฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย และ ดร.ยุุทธนา เศรษฐปราโมทย์์ รองศาสตราจารย์์จาก
คณะพััฒนาการเศรษฐกิิจ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ ที่่�พบว่่า
ความไม่่ แ น่่ น อนทางการเมืื อ งไม่่ เ พีียงแต่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความผัั น ผวน
ทางเศรษฐกิิ จ ในระยะสั้้� น เท่่ า นั้้� น แต่่ ยัั ง ส่่ ง ผลเชิิ ง ลบต่่ อ อัั ต ราการ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจในระยะยาวอย่่างมีีนััยสำคััญ โดยกิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากความไม่่แน่่นอนทางการเมืืองมากที่่สุ� ดุ
ก็็คืือการลงทุุนภาคเอกชน อัันเนื่่�องมาจากการขาดความเชื่่�อมั่่�นของ
ผู้้�ประกอบการ
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พญามัังกรผงาด
อีีกหนึ่่�งจุุดเปลี่่�ยนสำคััญที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจไทย
ในทศวรรษนี้้� หลัังจากต้้องเผชิิญกัับวิิกฤตต้้มยำกุ้้�งในทศวรรษก่่อนหน้้า
ก็็คืือการผงาดขึ้้�นของ ‘พญามัังกร’ หรืือเศรษฐกิิจจีีน ที่่�ก้้าวขึ้้�นมา
เทีียบเคีียงกัับ ‘พญาอิินทรีี’ อย่่างสหรััฐฯ และมีีบทบาทมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
ต่่อเศรษฐกิิจไทยจนกระทั่่�งปััจจุุบััน
ประเทศจีีนได้้ผงาดขึ้้น� สู่่�ความเป็็นมหาอํํานาจทางเศรษฐกิิจอย่่างชััดเจน
นัับตั้้�งแต่่การเริ่่�มปฏิิรููปเศรษฐกิิจด้้วยแนวนโยบาย ‘Open Door’ โดย
เติ้้�งเสี่่�ยวผิิงในปีี 1978 และการเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกองค์์การการค้้าโลก
(World Trade Organization: WTO) ในปีี 2001 เศรษฐกิิจจีีนเติิบโต
อย่่างก้้าวกระโดด และเป็็นประเทศเดีียวในโลกที่่�สามารถรัักษาอััตรา
การเติิบโตเฉลี่่�ยได้้สููงถึึงร้้อยละ 10 ต่่อปีีเป็็นระยะเวลากว่่า 3 ทศวรรษ
(1980-2010) คาดกัันว่่าจีีนจะสามารถก้้าวขึ้้�นเป็็นประเทศร่่ำรวยและ
มีีขนาดเศรษฐกิิจใหญ่่ที่่�สุุดในโลกแซงหน้้าสหรััฐฯ ภายในราวปีี 2030
การเติิบโตอย่่างรวดเร็็วของจีีนด้้วยการปฏิิรููปเศรษฐกิิจและการเปิิดเสรีี
ด้้านการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ นำมาสู่่�การแผ่่ขยายของ
อิิทธิิพลจีีนในเศรษฐกิิจและการค้้าโลกอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ สััดส่่วน
การส่่งออกจากจีีนเมื่่�อเทีียบกัับการส่่งออกรวมของโลกเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ร้้อยละ 2 ในปีี 1990 เป็็นร้้อยละ 10 ในปีี 2010 และร้้อยละ 14 ในปีี
2014 ขึ้้�นแซงเยอรมนีีจนกลายเป็็นประเทศส่่งออกสิินค้้ารายใหญ่่ที่่�สุุด
ของโลกในปีี 2009 และแซงสหรััฐฯ ในฐานะประเทศที่่�มีีมููลค่่าการค้้า
(ส่่งออกรวมนำเข้้า) สููงที่่�สุุดในโลกในปีี 2012
การเปิิดประเทศสู่่�ระบบเศรษฐกิิจโลกของจีีนเป็็นตััวเร่่งให้้โลกาภิิวััตน์์
ด้้านการค้้าโลกเข้้มข้้นขึ้้น� และเปลี่่ย� นรููปโฉมใหม่่เป็็นห่่วงโซ่่การผลิิตโลก
ขนาดใหญ่่ที่่�มีีจีีนเป็็นศููนย์์กลาง

การเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกองค์์การการค้้าโลก (WTO) คืือจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญของเศรษฐกิิจจีีน

พรรคพลัังประชาชนชนะการเลืือกตั้้�ง
และ สมััคร สุุนทรเวช ขึ้้�นดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
นายกรััฐมนตรีี
12 อภิิสิิทธิ์์� เวชชาชีีวะ
รััฐประหารรััฐบาล
ทัักษิิณ ชิินวััตร
ขึ้้�นดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
19 กัันยายน 2006
นายกรััฐมนตรีี
11

4
1

วิิกฤตฟองสบู่่�
Dot Com

2001
2

ทัักษิิณ ชิินวััตร
ขึ้้�นดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
นายกรััฐมนตรีี
9 กุุมภาพัันธ์์ 2001

โครงการ
หลัักประกัันสุุขภาพ
หรืือ 30 บาท
รัักษาทุุกโรค
2002

3

7
5

ไทยปลดหนี้้�
IMF

2003

บัังคัับใช้้แผน
พััฒนาระบบ
สถาบัันการเงิิน
ระยะที่่� 1

8

2004

ปตท. เข้้าตลาดหลัักทรััพย์์
6 ธัันวาคม 2001

6

5

2005

‘วััน ทูู โก’ ให้้บริิการ
เที่่�ยวบิินราคาประหยััด
เป็็นครั้้�งแรกในประเทศไทย
3 ธัันวาคม 2003

2006

2007

2008

นัักลงทุุนต่่างชาติิขายหุ้้�นกว่่า 2.5 หมื่่�นล้้าน
ดััชนีีตลาดหุ้้�นตกกว่่า 100 จุุด
จากผลกระทบมาตรการ URR
19 ธัันวาคม 2006
เปิิดท่่าอากาศยาน
สุุวรรณภููมิิ
28 กัันยายน 2006
10

7
9

11

2009
13

จีีนก้้าวขึ้้�นเป็็นประเทศ
ผู้้�ส่่งออกสิินค้้ารายใหญ่่
ที่่�สุุดของโลก

2010

วิิกฤตการเงิินโลก
Global Financial Crisis

10

8
4
ภาพจาก ประชาชาติิธุุรกิิจ

9

6

2
ภาพจาก เฟซบุ๊๊�ก นายแพทย์์สุุรพงศ์์ สืืบวงศ์์ลีี

บทบาทของจีีนต่่อเศรษฐกิิจไทยจึึงปรากฏชััดเจนมากในทศวรรษนี้้�
การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจไทยหลัังวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง โดยเฉพาะการส่่งออก
จึึงได้้รัับแรงหนุุนอย่่างมากจากการเติิบโตและการเปิิดประเทศของจีีน
ในปีี 1999 การส่่งออกของประเทศไทยไปจีีนคิิดเป็็นเพีียงร้้อยละ 3.2
ของการส่่งออกทั้้�งหมด ในขณะที่่�การส่่งออกไปสหรััฐฯ คู่่�ค้้ารายใหญ่่
ที่่สุ� ดุ ของไทย คิิดเป็็นสััดส่่วนถึึงร้้อยละ 21.6 ผ่่านไปเพีียง 10 ปีี จีีนกลาย
เป็็นผู้้�นำเข้้าสิินค้้ารายใหญ่่ที่่�สุุดของไทย โดยการส่่งออกสิินค้้าไทยไป
จีีนคิิดเป็็นสััดส่่วนถึึงร้้อยละ 11.1 ตามด้้วยสหรััฐฯ ร้้อยละ 10.5 ใน
ปีี 2010 ขณะที่่�ประเทศไทยเองก็็นำเข้้าสิินค้้าจากจีีนเป็็นอัันดัับหนึ่่�งมา
ตั้้�งแต่่ปีี 2004 และเพิ่่�มสููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ จนในปีี 2020 การนำเข้้าจากจีีน
สููงถึึงร้้อยละ 24 ของการนำเข้้าสิินค้้าทั้้�งหมด
ในด้้านการลงทุุนโดยตรงจากจีีนมายัังประเทศไทยก็็เพิ่่�มมากขึ้้�นเป็็น
ลำดัับด้้วยเช่่นกััน นัับตั้้�งแต่่นโยบาย ‘Go Global’ ของรััฐบาลจีีนที่่�
สนัับสนุุนให้้บริิษััทจีีนออกไปลงทุุนโดยตรงในต่่างประเทศมากขึ้้�น

ภาพจาก ประชาชาติิธุุรกิิจ

สััดส่่วนการส่่งออกของไทยไปยัังสหรััฐฯ และจีีน

1999

2019

สหรััฐฯ

21.6%

สหรััฐฯ

10.5%

จีีน

3.2%

จีีน

11.1%

การเปิิดประเทศ
สู่่�ระบบเศรษฐกิิจโลกของจีีน
เป็็นตััวเร่่งให้้โลกาภิิวััตน์์
ด้้านการค้้าโลกเข้้มข้้นขึ้้�น

ประกอบกัับข้้อจำกััดด้้านต่่างๆ ทั้้�งด้้านทรััพยากรและต้้นทุุนแรงงานที่่�
เพิ่่�มสููงขึ้้�น ทำให้้จีีนเริ่่�มมองหาฐานการผลิิตในประเทศอื่่�นๆ โดยเฉพาะ
ในแถบอาเซีียน
ในภาคการท่่องเที่่�ยว ประเทศไทยได้้รัับอานิิสงส์์จากการที่่�รััฐบาลจีีน
ออกกฎระเบีียบช่่วยผ่่อนปรนข้้อจำกััดด้้านการเดิินทางออกนอกประเทศ
ของคนจีีน ทำให้้คนจีีนเดิินทางท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งถืือเป็็น
จุุดเปลี่่�ยนที่่�ทำให้้อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวในหลายประเทศต่่างสร้้าง
รายได้้เพิ่่�มขึ้้�นมหาศาล รวมทั้้�งประเทศไทย
กล่่ า วโดยสรุุ ป แล้้ ว การเติิ บ โตของเศรษฐกิิ จ จีีนนั้้� น มีีนัั ย สำคัั ญ ต่่ อ
ประเทศไทยอย่่างมาก แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�ง เศรษฐกิิจไทยก็็มีีการพึ่่�งพา
‘พญามัังกร’ มากขึ้้�นจนเป็็นความเสี่่�ยงหนึ่่�งที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้เช่่นกััน
ดัังที่่�จะเห็็นประจัักษ์์ในทศวรรษถััดไป
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บทสรุุป
ช่่วงปีี 2000 คืือทศวรรษแห่่ง ‘ความผัันผวน’ ทั้้�งมิิติิเศรษฐกิิจและการเมืือง ไล่่ตั้้�งแต่่
หลัังวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�งที่่มีีค
� วามท้้าทายของค่่าเงิินบาทสู่่�การวางนโยบายการเงิินใหม่่ รวมทั้้�ง
การสร้้างแผนพััฒนาสถาบัันการเงิินเพื่่�อสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้ภาคการเงิิน แต่่ด้้วย
โครงสร้้างพื้้�นฐานเศรษฐกิิจไทยที่่�ยัังต้้องพึ่่�งพิิงเศรษฐกิิจโลกสููง จึึงไม่่อาจหลบเลี่่�ยง
อาฟเตอร์์ช็็อกจากวิิกฤตการเงิินโลกที่่�เกิิดขึ้้�นในทศวรรษนี้้�ได้้ แม้้ประเทศไทยจะได้้รัับ
ผลกระทบไม่่มากนัักก็็ตาม
ในมิิติทิ างการเมืืองนั้้�น ทศวรรษนี้้�เริ่่ม� ด้้วยความหวัังจากรััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2540 ที่่มุ่่�� งสร้้าง
ความมีีเสถีียรภาพให้้รััฐบาล แต่่กลัับเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของความขััดแย้้งทางการเมืืองที่่�
กิินเวลายาวนานและยัังมองไม่่เห็็นจุุดสิ้้�นสุุด ความไร้้เสถีียรภาพทางการเมืืองส่่งผลกระทบ
ต่่อเศรษฐกิิจไทย และตอกย้ำำ��ว่่าเศรษฐกิิจและการเมืืองเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่อาจแยกจากกัันได้้
ลำำ�พัังแค่่การ ‘ซ่่อม’ และ ‘สร้้าง’ ก็็ถืือเป็็นโจทย์์ที่่�ยากแล้้ว แต่่เมื่่�อโลกเดิินเข้้าสู่่�ทศวรรษ
2010 ประเทศไทยจะยิ่่�งพบว่่าสิ่่�งที่่�พยายามทำำ�มาตลอดหลายปีีอาจยัังไม่่เพีียงพอ
และอาจไม่่ตอบโจทย์์ความท้้าทายใหม่่ของโลกที่่�ทวีีความผัันผวนและไม่่เปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรุุนแรงและรวดเร็็ว
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ประชาธิิ ปไตยกิิ น ได้้

โจทย์์แรก
ปัั ญ หาแรกในวัั น ที่่� ผ มเข้้ า รัั บ ตำแหน่่ ง คืื อ ทำอย่่ า งไรถึึงจะกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจฐานรากได้้ เพราะประชาชนมีีรายได้้ไม่่เพีียงพอกัับรายจ่่าย
จากการตกงาน ราคาสิินค้้าเกษตรตกต่่ำ และไม่่มีีกำลัังซื้้�อของคนใน
ประเทศ ปััญหาที่่�สอง คืือการที่่�เราเข้้าไอเอ็็มเอฟ ทำให้้เราไม่่มีีอิิสระ
ในการบริิหารเศรษฐกิิจ เหมืือนคนเข้้าโรงจำนำ ไอเอ็็มเอฟเข้้ามา
ครอบงำทั้้�งหมดว่่าต้้องทำอย่่างนั้้�นอย่่างนี้้� ทั้้�งที่่ปั� ญ
ั หาเราเราย่่อมรู้้�ดีีกว่่า
ดัังนั้้�น เราต้้องเป็็นอิิสระจากไอเอ็็มเอฟ ปััญหาที่่�สาม คืือทำยัังไงให้้
เศรษฐกิิจไทยเดิินต่่อได้้ เพราะธนาคารกำลัังแบกเอ็็นพีีแอลสููงมาก
ผมจึึงตั้้�ง bad bank ขึ้้�นมา หรืือ บสท. (บรรษััทบริิหารสิินทรััพย์์ไทย)
เพื่่�อเอาหนี้้�เสีียออกจากธนาคารจำนวนหนึ่่ง� ให้้ธนาคารคล่่องตััวในการ
ปล่่อยกู้้� เพราะถ้้าธนาคารให้้กู้้�ไม่่ได้้ ก็็ไม่่มีีทุุนให้้นัักธุุรกิิจทำมาหากิิน

ดร.ทัักษิิณ ชิินวััตร
อดีีตนัั กธุุ ร กิิ จ เจ้้ า ของอาณาจัั ก ร ‘ชิิ นคอร์์ปฯ’ ยัักษ์์ใหญ่่แห่่งโทรคมนาคม ผู้้�ผััน ตััวมาเล่่น การเมืือง
ในจัั ง หวะที่่� ป ระเทศกำำ �ลัั ง บอบช้ำำ� � จากวิิ ก ฤตต้้ม ยำำ�กุ้้� ง และสร้้างมรดกทางการเมืืองที่่�ยัังเป็็น ที่่�จดจำำ�อย่่า ง OTOP
สามสิิ บ บาทรัั ก ษาทุุ ก โรค หรืื อก ารแปรรููปรััฐวิิส าหกิิจ คะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งพรรคไทยรัักไทยภายใต้้การนำำ�ของ
ดร.ทัั กษิิ ณ ในสมัั ยที่่� สอ ง บ่่ ง บอกความนิิ ยมของประชาชนต่่อเจ้้าของวลีี ‘ประชาธิิปไตยกิิน ได้้’ และ ‘ทัักษิิโนมิิกส์์’
แต่่ ใ นขณะเดีียวกัั น ก็็ นำำ � ไปสู่่ �ก ารตื่่� น ขึ้้� น ของมวลประชาชนฐานรากที่่�ก ระเทืือนโครงสร้้างสัังคมมาจนปััจ จุุบััน

เรื่่�องการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจฐานราก หลัักทั่่�วโลกเหมืือนกัันหมด คืือคน
ต่่างจัังหวััดมีีเงิินออมอยู่่�น้้อยนิิด แต่่เงิินออมทั้้�งหมดถููกดึึงเข้้าเมืือง
ผมไปเดิินหาเสีียงเห็็นแต่่คนแก่่และเด็็ก วััยใช้้แรงงานทั้้�งหลายมาอยู่่�
กรุุงเทพฯ หมด ดัังนั้้�น การจ้้างงานที่่ต่� า่ งจัังหวััดก็็ไม่่เกิิด เกิิดปััญหาสัังคม
ตามมา เพราะพ่่อแม่่ไม่่ได้้เลี้้�ยงดููลููก วิิธีีให้้แรงงานกลัับไปก็็คืือเอาเงิิน
นำกลัับไป จึึงตั้้�งเป็็นกองทุุนหมู่่�บ้้านขึ้้�นมา และขณะเดีียวกัันก็็พัักหนี้้�
ให้้เกษตรกรด้้วย ทีีนี้้�มีีทุุนแล้้ว พัักหนี้้�แล้้ว จะให้้เขาทำมาหากิินอะไร
ปลููกข้้าวอย่่างมากก็็ 2 ฤดูู เท่่ากัับว่่างไม่่ได้้หาเงิินอยู่่� 6 เดืือน เลยต้้อง
มีีเรื่่อ� งของ OTOP เข้้ามา แต่่ศิลิ ปหััตถกรรมธรรมดาขายไม่่ได้้ มัันน่่าซื้้อ�
แต่่คนไม่่ซื้้�อ จึึงชวนเจโทรเข้้ามาช่่วยดีีไซน์์ และช่่วยหาตลาดที่่�ญี่่�ปุ่่�น
เกาหลีี ฐานรากจึึงเริ่่ม� กลัับคืืนฟื้้น� มา คนที่่ม� าทำงานในกรุุงเทพฯ เริ่่ม� ลา
กลัับไปอยู่่�บ้้านนอก ยามของพรรคไทยรัักไทยยัังมาขอลากลัับไปทำ
กล้้วยตากขายเลย
คนวิิจารณ์์เรื่่�องเสถีียรภาพการคลัังได้้ดููตััวเลขหรืือเปล่่า หนึ่่�ง หนี้้�เสีีย

ของสถาบัั น ของการคลัั งไม่่ มีีเลย มีีน้้ อยมาก ยกตัั วอย่่ าง พัั กหนี้้�
เกษตรกรรายย่่อย 3 ปีี รััฐจ่่ายดอกเบี้้�ยให้้ แล้้วหลัังจากที่่�ราคาสิินค้้า
เกษตรดีี เกษตรกรก็็ใช้้หนี้้�ได้้หมด เรื่่�องกองทุุนหมู่่�บ้้าน ผมกู้้�เอาจาก
ออมสิินไปให้้ จาก ธกส. ไปให้้ แล้้วสุุดท้้ายก็็ชำระหมด หนี้้�เสีียของ
กองทุุนหมู่่�บ้้านอยู่่� 2% กว่่าๆ เท่่านั้้�นตอนผมอยู่่� ในขณะที่่�เขาเก็็บ
ดอกเบี้้�ย 6% ดัังนั้้�น การคลัังไม่่เคยเสีีย ตอนผมเข้้ามาหนี้้�ต่อ่ GDP 54%
กว่่า ซึ่่�งเกิินเพดานแล้้ว วัันผมออกไปเหลืือ 34% ลดไป 20% ผมไม่่เคย
ให้้เงิินฟรีีประชาชนเลย ผมให้้เบ็็ดและสอนวิิธีีตกปลาทั้้�งนั้้�น ไม่่เคยให้้
ปลาไปกิินเป็็นมื้้�อๆ
ทัักษิิโณมิิกส์์
คนที่่�เรีียก Thaksinomics คนแรกคืือประธานาธิิบดีีกลอเรีีย อาร์์โรโย
ของฟิิลิิปปิินส์์ จากที่่�เขาเห็็นผมทำ Dual Track Policy แทร็็กแรก
คืือการอาศััยเศรษฐกิิจภายใน กระตุ้้�นตั้้�งแต่่ฐานรากขึ้้�นไป เพื่่�อให้้เกิิด
การบริิโภคและกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ แล้้วทำให้้สิินค้้าเกษตรซึ่่�งเป็็น
รายได้้ ข องคนหมู่่�มากมีีราคา แทร็็ ก ที่่� ส อง คืื อ ทำเรื่่� อ งการส่่ ง ออก
การท่่องเที่่�ยว และการลงทุุนโดยตรง (FDI) ทั้้�งสามส่่วนนี้้�มาจากการ
ที่่�เราไปลงนามในข้้อตกลงของ WTO หรืือข้้อตกลงพหุุภาคีีต่่างๆ และ
ผููกพัันว่่าต้้องเปิิดเสรีี ทีีนี้้�ผมเชื่่�อใน economy of speed เพราะเราไม่่ใช่่
ประเทศใหญ่่มาก ใช้้ economy of scale ไม่่พอ เราต้้องพร้้อมต้้องเร็็ว
เราก็็รีีบทำ แต่่แน่่นอนพอเป็็นเรื่่�องพวก Free Trade Area ก็็ถููกวิิจารณ์์
มาก เพราะการทำข้้อตกลงไม่่มีีทางที่่�ใครจะได้้เปรีียบ 100% หรืือ
เสีียเปรีียบ 100% ไม่่มีีใครโง่่ เราเสีียเปรีียบเพื่่�อได้้อันั นี้้� เราได้้เปรีียบเพื่่�อ
เสีียอัันนี้้� ต้้องยอมรัับ ถ้้าเจรจาได้้สััก 5,000 ล้้าน แต่่เขาเจรจากลัับ
เราเสีียประมาณ 10,000 ล้้าน เราก็็ไม่่เอา แต่่ถ้้าเราเสีีย 5,000 ล้้าน
เฉพาะเซกเตอร์์ใหญ่่ๆ เถ้้าแก่่ไม่่กี่่�คนเดืือดร้้อน แต่่เราได้้ประโยชน์์
7,000 ล้้าน และคนที่่�ได้้ประโยชน์์มีีจำนวนมหาศาล อัันนี้้�ผมเอา
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เวลาทำเรื่่�องการลงทุุนจากต่่างประเทศ ถ้้าเรารัับจ้้างทำของอย่่างเดีียว
ดููได้้เยอะ แต่่ในที่่�สุุดเงิินก็็ต้้องออกไป เพราะบริิษััทที่่�เข้้ามาเขาต้้องคืืน
กำไรให้้บริิษััทแม่่เขา และ value added ของเราน้้อยเกิินไป ในขณะที่่�
เขามาใช้้ทรััพยากรของเรา ใช้้ไฟฟ้้า ใช้้น้้ำ ใช้้แรงงาน แน่่นอน สำหรัับ
แรงงาน ถ้้าได้้การจ้้างงานคุ้้�มเราก็็เอา เพราะคนเรายัังตกงานอยู่่�เยอะ
ในวัันนั้้�น แต่่ยังั ไงเราต้้องพยายามส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมที่่มั� นั เพิ่่�มคุุณค่่า
มากขึ้้น� เวลาโตโยต้้าหรืือเบนซ์์มาพบ ผมจะขอให้้เขาเพิ่่�ม local content
ให้้มากขึ้้�น เพื่่�อให้้อุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องของรถยนต์์เติิบโต จนตอนหลััง
เราไม่่ได้้ทำแค่่ป้้อนโรงงานที่่�ผลิิตในประเทศ แต่่ส่่งไปป้้อนโรงงานผลิิต
ที่่�อื่่�นด้้วย แต่่โลกข้้างหน้้าก็็ไม่่เหมืือนวัันที่่�ผมเป็็นนายกฯ มัันมีีเรื่่�อง
ของโรบอทส์์เข้้ามา หลายประเทศแข่่งขัันกัันเรื่่�องลดภาษีีเพื่่�อดึึงดููด
ถามว่่าตรงนี้้� เราจะสู้้�อย่่างไร เพราะเราไม่่ได้้เตรีียมการศึึกษาไว้้สร้้าง
แรงงานสำหรัั บ ไฮเทคโนโลยีี และถ้้ า เราไม่่ มีี แรงงานที่่� จ ะควบคุุ ม
โรบอทส์์ได้้เพีียงพอ ต่่างชาติิก็็คงไม่่มาประเทศเราเพีียงเพราะหวัังภาษีี
ที่่�จะต่่างกัันนิิดเดีียว

แข่่งขัันได้้ รััฐวิิสาหกิิจของเราผููกขาดมาโดยตลอด ไม่่ตื่่�นตััวในการที่่�จะ
แข่่งขััน การเอารััฐวิิสาหกิิจเข้้าตลาดหลัักทรััพย์์ ถืือเป็็นการพััฒนาองค์์กร
ให้้มีีเป้้าหมาย มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยช่่วยตรวจสอบแทนรััฐบาล มีี กลต.
ตรวจสอบความโปร่่งใส รััฐยัังถืือหุ้้�นมากกว่่า 50% แต่่อย่่างน้้อยบริิษัทนั้้
ั น�
จะถููกเปลี่่�ยนออกจากบริิบทของการเป็็นข้้าราชการล้้วนๆ และผููกขาด
มาเตรีียมตััวเพื่่�อแข่่งขัันในวัันที่่�เราถููกบัังคัับให้้เปิิดเสรีีโดยเวทีีโลก
แต่่แน่่นอน ในวัันที่่ยั� งั ไม่่เปิิดเสรีีและยัังผููกขาดอยู่่� จะมุ่่�งเอากำไรโดยไม่่
คำนึึงถึึงประชาชนไม่่ได้้ ต้้องเข้้าไปจััดการ แต่่ทำยัังไม่่จบก็็มีีคนมาเตะ
ผมออก ความจริิงถ้้ายัังคิิดว่่าผมเป็็นคนไทยอยู่่� โทรศััพท์์มาถามสิิว่่า
จะทำต่่อยัังไงดีี ผมจะอธิิบายให้้ฟังั เหมืือนผมเอาสููตรใส่่ตู้เ้� ซฟไว้้ แทนที่่�
จะมาถามรหััสเซฟแล้้วไปเปิิดจะได้้ทำต่่อได้้ กลััวเสีียหน้้า ทุุบเซฟดีีกว่่า
เพราะกำลัังเยอะ ปรากฏทุุบตู้้�เซฟพััง สููตรก็็มองไม่่เห็็น แล้้วก็็งมไป

ส่่วนการกระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยว ผมถืือว่่า Nature is Treasure เรามีี
ธรรมชาติิเยอะ เราก็็พยายามรัักษาความสะอาดและความเป็็นระเบีียบ
เรีียบร้้อยปลอดภััย แล้้วก็็ส่่งเสริิมพวกการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
ที่่�เป็็นของดั้้�งเดิิมของเรา แต่่ในขณะเดีียวกััน ผมก็็คิิดเรื่่�องของสิ่่�งที่่�เป็็น
man-made ด้้วย เพราะถ้้าอยากให้้นัักท่่องเที่่�ยวอยู่่�นานๆ มัันต้้องมีี
อะไรพอสมควร ไม่่งั้้�นเขามาแป๊๊บเดีียวก็็ไป โดยเฉพาะการท่่องเที่่�ยว
แบบ cultural กัับ sea-sand-sun มัันจะได้้แค่่นัักท่่องเที่่�ยวแบ็็กแพ็็ก
เราจึึงต้้ อ งทำเรื่่� อ ง man-made เพื่่� อ ดึึงให้้ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วกลุ่่�มที่่� เ ป็็ น
ครอบครััวเข้้ามา เช่่น ทำไนท์์ซาฟารีีที่่�เชีียงใหม่่ คิิดจะทำเรื่่�องกระเช้้า
ไฟฟ้้า คิิดจะทำกระทั่่�งว่่าเอาภููเขาหััวโล้้นมาทำเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ให้้ชาวเขาที่่อ� ยู่่�กระจััดกระจายตามเขาต่่างๆ มารวมกัันในภููเขาลููกเดีียว
มีีหมู่่�บ้้านแม้้ว หมู่่�บ้้านกะเหรี่่�ยง หมู่่�บ้้านอะไร เที่่�ยวได้้ตั้้�งแต่่เช้้ายัันเย็็น
แล้้วก็็มีีโฮมสเตย์์

เวลาจะคิิดนโยบาย ผมคิิดวิิธีีแก้้ปัญ
ั หาแล้้วผมก็็กลัับไปถามชาวบ้้านว่่า
ถ้้าผมแก้้อย่่างนี้้�คุุณชอบหรืือเปล่่า คุุณมีีปััญหาอะไรอีีกไหมที่่�ผมยััง
ไม่่เห็็น ความจริิงผมชอบการหาคำตอบแบบ outside in มาก แต่่บางทีี
ถ้้าเราไม่่มีีอะไรไปถามเลย ชาวบ้้านเขาก็็ตอบไม่่ได้้เหมืือนกััน เราจึึง
ต้้องมีี inside out ไปก่่อนแล้้ว outside in กลัับมาเพื่่�อผสมเป็็นนโยบาย
ตอนผมจะปฏิิรููประบบราชการ พบว่่าส่่วนใหญ่่ระบบราชการอุ้้�ยอ้้าย
และอยู่่�บนหอคอย ผมคนบ้้านนอก โตบ้้านนอก กลัับไปเห็็นบ้้านนอก
ก็็ยัังเหมืือนเดิิม เลยรู้้�ว่่า something wrong สมมติิวัันนี้้�มีีนโยบาย
เจาะน้้ำบาดาล ก็็เวีียนแห่่เจาะไปเลยอำเภอนี้้�ๆ กลัับมาอีีกทีีไม่่รู้้�จะตั้้�ง
งบอะไร กรมน้้ำบาดาลก็็ตั้้ง� งบอีีก บางทีีเจาะไปที่่เ� ดิิม อ้้าว---เพิ่่�งเจาะไป
เราไม่่เคยไปถามความต้้องการ ทำไปเรื่่อ� ยๆ ซึ่่ง� แค่่นี้้มั� นั ไม่่พอ ผมต้้องการ
ให้้ข้้าราชการเป็็นผู้้�ให้้บริิการประชาชน

นโยบายเรื่่�องการแปรรููปรััฐวิิสาหกิิจต่่อเนื่่�องมาจากข้้อกำหนดเรื่่�อง
เปิิดเสรีีที่่�ประเทศไทยไปลงนามกัับ WTO ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นก่่อนผมเข้้ามา
แต่่ผมมาคิิดว่่าเราต้้องเตรีียมการอะไรบ้้าง เพื่่�อให้้เวลาฝรั่่ง� เข้้ามา เราจะ

บริิหารราชการแบบซีีอีีโอ

ถ้้ า บอกว่่ า รวบอำนาจเข้้ า ตัั ว เอง ผมรวมอำนาจด้้ ว ยอะไรรู้้� ไ หม
ด้้วยความรู้้� พอเรารู้้จ� ริิง เราก็็สั่่ง� การได้้เยอะ เป็็นนายกฯ มีีอำนาจอยู่่�แล้้ว
ในตััว ผมไม่่เคยตั้้�งกรรมการเรื่่�องนี้้�เรื่่�องนั้้�นเพื่่�อเอาอำนาจมารวมอยู่่�
ที่่�ผม แบบกระทรวงไม่่ต้้องยุ่่�ง ไม่่มีี เพราะในเมื่่�อผมสั่่�งกระทรวงได้้
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ผมจะเอากระทรวงมาอยู่่�กัับผมทำไม เกะกะ ผมใช้้กระทรวงทำงาน
ผมสบาย ผมมีีหน้้าที่่�ถามอย่่างเดีียว ไปถึึงไหนแล้้ว เรื่่�องนี้้�ทำได้้ไหม
ทำไม่่ได้้บอกนะ ผมว่่าในยุุคผมข้้าราชการเข้้มแข็็ง สั่่�งอะไรปุ๊๊�บเขาทำ
เรีียบร้้อย เขาเป็็นข้้าราชการ เขารู้้�วิิธีี serve แต่่อาจจะคิิด initiative
ไม่่ค่อ่ ยเก่่ง มัันอยู่่�ที่ผู้่� น้� ำใช้้เขาเป็็น แล้้วติดิ ตามงานจากเขา ฝ่่ายการเมืือง
เป็็นฝ่่ายนโยบาย มัันควรเป็็นอย่่างนี้้� การเมืืองอาสากัับประชาชน
ว่่าจะทำอย่่างนี้้� เขาถึึงเลืือก แต่่ถ้้าฝ่่ายการเมืืองไม่่มีีกึ๋๋�นก็็ต้้องไปอาศััย
ข้้าราชการคิิดทำให้้
เมื่่�อก่่อนข้้าราชการเป็็น The Best and the Brightest วัันนี้้�ต้้องยอมรัับ
ว่่าข้้าราชการไม่่เหมืือนก่่อน คนเก่่งยัังมีี แต่่มัักเป็็นลููกหลานข้้าราชการ
เดิิม แต่่อีีกส่่วน คนหางานภาคเอกชนไม่่ได้้ ความต้้องการของประชาชน
ต่่างจากเมื่่�อก่่อน และประชาชนรู้้�ข้้อมููลข่่าวสารมากขึ้้�น เขาก็็อยากได้้
การเมืืองที่่�ขัับเคลื่่�อนได้้ดีี ส่่วนระบบการเมืืองก็็ต้้องอาศััยข้้าราชการ
เป็็นคนขัับเคลื่่�อน วิิธีีเร็็วที่่�สุุดก็็คืือ digitalize ระบบทั้้�งหมด และหน้้าที่่�
ของราชการคืือการทำ big data ทำ data analytics เพื่่�อมา serve
ฝ่่ายการเมืืองให้้ได้้ ถึึงเวลาแล้้วที่่�ต้้องใจกว้้างเปิิดเอาสิ่่�งเหล่่านี้้�เข้้ามา
ถ้้าเราไม่่มีี ต่่อไปเราจะเป็็นคนตกโลกทางเอไอ ไม่่ต้้องพููดถึึง deep
learning เอาแค่่ machine learning ยัังไม่่รู้จ้� ะเริ่่ม� ยัังไงเพราะไม่่มีีข้อ้ มููล
วิิธีีซ่่อมสร้้าง
พอมีีพระบรมราชโองการแต่่งตั้้�งให้้ผมเป็็นนายกฯ ยัังไม่่ตั้้�ง ครม. ผมก็็
เชิิญแบงเกอร์์ทั้้�งหมดไปหััวหิิน ไปนั่่�งคุุยกัันถึึงภาวะหนี้้�เสีีย เสร็็จแล้้ว
บอกว่่าผมขอซื้้�อหนี้้�เสีียทั้้�งหมดของคุุณในราคา 50% ในขณะที่่�แบงก์์
ฝรั่่�ง หรืือคนอื่่�นให้้ 10% หรืือ 20% ผมบอกคุุณกำไรแล้้ว เพราะว่่า
ทุุนสำรองไปหมดแล้้ว บางแห่่งทุุนเหลืือ 0 แต่่มีีข้้อแม้้ว่่าคุุณต้้องเริ่่�ม
ปล่่อยกู้้�เลยเพื่่�อให้้เศรษฐกิิจเดิิน ไม่่งั้้�นคุุณจะเจ๊๊ง รััฐบาลก็็เจ๊๊ง เขาเห็็น
ด้้วย ผมเลยไปจ้้างคุุณมีีชััย ฤชุุพัันธุ์์� เขีียนกฎหมาย บสท. ขึ้้�นมา แล้้วก็็
ออกบอนด์์ซื้้�อหนี้้�เหล่่านี้้�มาบริิหารจััดการเอง เราไม่่ได้้คิิดว่่า บสท.
จะต้้องสำเร็็จ 100% เราแค่่ต้้องการให้้ธนาคารปล่่อยกู้้�และเศรษฐกิิจ
เดิินต่่อได้้ ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์กว่่ามาก

265

ปััญหาเรื่่อ� งไอเอ็็มเอฟ มีีสองเรื่่อ� ง คืือ หนึ่่ง� เขาเข้้ามากำหนดจนนโยบาย
เศรษฐกิิจของเราขยัับอะไรไม่่ได้้ กลััวจะไปขััด แล้้วนโยบายของเขา
เป็็นแบบ one size fits all ซึ่่�งผมไม่่เชื่่�อว่่าได้้ผล สอง คืือศัักดิ์์�ศรีีลููกหนี้้�
มัันไม่่มีี ผมเคยเป็็นลููกหนี้้�ธนาคาร ผมรู้้�ดีีว่่าถ้้าเราเป็็นลููกหนี้้�ที่�่เขาไม่่มีี
ความเชื่่�อมั่่�น เราจะคุุยกัับเจ้้าหนี้้�ไม่่ค่่อยรู้้�เรื่่�อง แต่่ถ้้าเขาเห็็นว่่าเรา
เครดิิตดีี เขาจะเจรจาอีีกแบบหนึ่่�ง
ทีีนี้้�ผมก็็มาดููแล้้วเห็็นว่่าเราส่่งออกปริิมาณตั้้�งเยอะ ทำไมเงิินในประเทศ
น้้อย คุุยกัับเพื่่�อนก็็พบว่่าพวกส่่งออกไม่่เอาเงิินเข้้ามา เพราะความ
ไม่่แน่่นอนของอััตราแลกเปลี่่�ยน ส่่วนพวกที่่�นำเข้้าก็็ over invoice
เพื่่�อเก็็บเงิินไว้้ข้้างนอก ผมจึึงไปคุุยกัับผู้้�ว่่าแบงก์์ชาติิเพื่่�อหาทางที่่�จะ
stabilize ค่่ า เงิิ น แต่่ แ บงก์์ ช าติิ ต อนนั้้� น ค่่ อ นข้้ า งเชื่่� อ ใน inflation
targeting ส่่วนผมเชื่่�อว่่า inflation เปรีียบเสมืือนคอเลสเตอรอล ถ้้าเป็็น
ประเทศพััฒนาแล้้วระวัังคอเลสเตอรอลหน่่อยเป็็นเรื่่อ� งดีี ถ้้าเรายัังวััยเด็็ก
คืือเศรษฐกิิจยัังเล็็กอยู่่� อย่่าเป็็นห่่วงคอเลสเตอรอลมากเกิินไป เลยเป็็น
ที่่� ม าของการเปลี่่� ย นผู้้� ว่่ า แบงก์์ ช าติิ ถามว่่ า เป็็ น การแทรกแซงไหม
ผมเชื่่�อใน system theory ที่่�บอกไว้้ว่่าทุุกอย่่างที่่�อยู่่�ในองค์์กรเดีียวกััน
มัันคืือ sub-system ของ system เดีียวกัันทั้้�งนั้้�น ดัังนั้้�น ไม่่มีีคำว่่า
independence มีีแต่่คำว่่า interdependence คนที่่�ไม่่เข้้าใจ ไปแปล
คำว่่า autonomous เป็็น independent ถ้้าในองค์์กรเดีียวกัันไม่่รวมหััว
กัันคิิด ประกาศอิิสรภาพกัันหมด มัันก็็เจ๊๊ง
เปลี่่�ยนเสร็็จ เงิินไหลเข้้าตอนนั้้�นประมาณ 27 billion เราติิดหนี้้�อยู่่�
12 billion ผมบอกกัับหม่่อมอุ๋๋�ย (หม่่อมราชวงศ์์ปรีีดิิยาธร เทวกุุล)
ว่่าผมจะใช้้หนี้้�เขานะ หม่่อมอุ๋๋�ยบอกตััวเลข 27 billion จริิง แต่่เงิินมััน
อยู่่�ตรงนั้้�นตรงนี้้�ยัังจััดอะไรไม่่เรีียบร้้อย ผมบอกเอาอย่่างนี้้� ผมให้้เวลา
6 เดืือน แต่่ผมจะประกาศวัันนี้้�แล้้วว่่าผมจะใช้้หนี้้� IMF ภายใน 6 เดืือน
หลัังจากนั้้�นความน่่าเชื่่อ� ถืือกลัับคืืนมาเลย มีีแต่่คนมาบอกให้้กู้เ้� งิินหน่่อย
ผมจะไปญี่่�ปุ่่�นประมาณพฤศจิิกายนปีี 2001 นายกฯ โคอิิซุุมิิสนิิทกัับผม
มากมาบอกว่่า ตามระเบีียบของญี่่�ปุ่่�นถ้้านายกฯ ยัังอยู่่�ไม่่ครบปีี เขาจะ
ไม่่ให้้ official visit ให้้เป็็น working visit ผมบอกว่่าถ้้าเป็็นแค่่ working
ผมไม่่ไป เขาก็็โทรมาบอกว่่าถ้้ามา official มีีเงื่่�อนไขเดีียวคืือ ห้้ามขอ
ODA (Official Development Assistance) ผมบอกว่่าผมไม่่กู้้�เงิิน
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เด็็ดขาด และไม่่ขอความช่่วยเหลืือใดๆ ด้้วย แค่่จะมาเซ็็น strategic
partner กัับญี่่�ปุ่่�น นายกฯ โคอิิซุุมิิดีีใจมาก เพราะปกติิไปถึึงมีีแต่่ไปขอ
ให้้เขาช่่วย วัันนั้้�นเลี้้�ยงต้้อนรัับผมจนเมาเลย ทููตตกใจนายกฯ เมา
วัันแรกที่่�ผมเข้้ามาเป็็นนายกฯ สื่่�อมวลชนต่่างประเทศถามผมว่่าอะไร
คืือนโยบายสำคััญทางเศรษฐกิิจ ผมบอกว่่าไปเปิิด New testament
“God helps those who help themseves.” ผมประกาศเลยว่่า
ผมไม่่ยอมให้้ประเทศไทยเป็็น international beggar อีีกแล้้ว
จุุดหัักเห
ข้้อกล่่าวหาเรื่่�องการโอนหุ้้�นชิินคอร์์ปโดยไม่่เสีียภาษีี จริิงๆ มัันเป็็น
ตามเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ กลุ่่�มชิินคอร์์ปขายโทรศััพท์์มืือถืือ
ขายบริิการโทรศััพท์์ เสีียภาษีีหมดแล้้ว แต่่ตอนขายหุ้้�น คุุณเอาสตางค์์
ไปเสีียภาษีี สรรพากรก็็รัับไม่่ได้้ เพราะเขายกเว้้นการเสีียภาษีีของ
capital gain
ส่่วนเรื่่อ� งกรณีีกรืือเซะ-ตากใบ ยอมรัับว่่าบางอย่่างเรารู้ไ้� ม่่จริิง เหตุุการณ์์
กรืือเซะเกิิดการปล้้นปืืนจากค่่ายทหาร ผมคิิดว่่าอัันนี้้�คืือ Militants แล้้ว
ดัังนั้้�นก็็เลยตััดสิินใจเอาทหารพรานเข้้าไปในพื้้�นที่่� อัันนี้้�ผมยอมรัับว่่าผิิด
เพราะเรื่่อ� งภาคใต้้ควรใช้้การเมืืองนำการทหาร ความโลภโกรธหลงทำให้้
โง่่ ผมโกรธที่่�ทหารถููกปล้้นปืืน เลยเข้้าข้้างทหาร ความจริิงแล้้วทหาร
อ่่อนแอเอง ส่่วนกรณีีตากใบ ช่่วงนั้้�นเป็็นช่่วงถืือศีีลอด แล้้วก็็มีีการไป
ล้้อมโรงพัักเพื่่�อจะเอาตััวผู้้�ต้้องหาออกมา ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องผิิดกฎหมาย
ทหารจึึงไปจัับคนเหล่่านี้้� แต่่แทนที่่จั� บั แล้้วเอาไปไว้้ใกล้้ๆ ปรากฏว่่าย้้าย
ไปไกลมาก ห่่างตั้้�ง 30-40 กิิโลเมตร เอาคนซึ่่�งอดอาหารไปซ้้อนในรถ
จีีเอ็็มซีี 7-8 ชั้้�น กลายเป็็นสิ่่�งที่่�เลวร้้ายมาก เสีียชีีวิิตถึึง 80 คน เรื่่�องนี้้�
ผมโกรธมาก แต่่ทำอะไรก็็ไม่่ได้้ ผมได้้รัับรายงานว่่ามีีการย้้ายคน
ไปที่่�ค่่าย แต่่ไม่่ทราบว่่าเขาย้้ายกัันด้้วยวิิธีีแบบนี้้�
มองย้้อนหลััง
ที่่�บอกผมแต่่งตั้้�งแต่่คนรู้้�จััก ถามว่่าประเทศไทยมัันใหญ่่นัักหรืือ ก็็รู้้�จััก
กัั น เกืื อ บทั้้� ง หมด แต่่ รู้้�จัั ก กัั น ก็็ ส่่ ว นรู้้�จัั ก กัั น เรื่่� อ งของหน้้ า ที่่� ก ารงาน
มัันก็็คนละเรื่่�อง ผมพููดกัับหััวหน้้างานชััดเจนเลยว่่ามัันต้้องไปอย่่างนี้้�

ด้้วยกัันนะ แต่่ถ้า้ ไปไม่่ได้้จริิงๆ มัันก็็ต้อ้ งเปลี่่ย� น เป็็นเรื่่อ� งธรรมดาอยู่่�แล้้ว
ผมไม่่ได้้รัังเกีียจใคร ไม่่เคยไปเปลี่่�ยนเพราะว่่าผมไม่่ชอบหน้้า ไม่่มีีทาง
เป็็นไปได้้ มองย้้อนหลััง ถามว่่าอยากเปลี่่�ยนอะไร ผมคงอยากจะร้้อง
เพลงของเบิิร์์ดว่่าผมรัักทุุกคน การเมืืองไทยมัันเป็็นเรื่่�องละเอีียดอ่่อน
ทุุกคนต้้องการมีีความสำคััญและเราทำงานงานขนาดนี้้� เราไม่่ได้้มีีเวลา
ที่่�จะละเอีียดอ่่อนให้้กัับทุุกภาคส่่วน ถ้้ามองย้้อนหลัังก็็ควรนอนน้้อยลง
ไปอยู่่�กัับผู้้�คนมากขึ้้�น ให้้เวลาอธิิบายกัับคนที่่�เขาวิิจารณ์์มากขึ้้�น
แต่่ในขณะเดีียวกััน เมืืองไทยวัันนี้้�มีีบุุคคลไร้้อาชีีพแต่่มีีรายได้้ดีีกว่่า
มีีอาชีีพ พวกที่่�เกาะขั้้�วอำนาจ ให้้ทุุกคนมองเห็็นความสำคััญตััวเอง
และก็็ไปไถตรงนั้้�นตรงนี้้�ได้้ทั้้�งที่่�ไม่่มีีอาชีีพเป็็นเรื่่�องเป็็นราว เราปล่่อย
ตรงนี้้�เยอะเกิินไป ประเทศไทยวัันนี้้�ต้้องปรัับโครงสร้้างให้้เหมาะกัับ
สถานการณ์์โลกที่่เ� ปลี่่ย� นไป องค์์กรไหนควรจะใหญ่่ขึ้้น� หรืือองค์์กรไหน
ควรจะเล็็กลง ต้้องปรัับใหม่่หมดเลย ต้้องมอง macro ก่่อน แล้้วกลัับ
ไปหา micro แมคโครที่่�สำคััญอัันหนึ่่�งก็็คืือ digitalisation คืือต้้อง
digitalisation ระบบราชการ และการบริิการอย่่าให้้มัันยุ่่�งไปหมด
ผมอยากเห็็นประเทศเราทัันโลกไม่่ใช่่ถููก manipulate โดยเศรษฐกิิจโลก
หรืือ manipulate โดยอิิทธิิพลของประเทศใหญ่่ๆ ผมอยากเตรีียม
ความพร้้อมให้้กับั ประเทศไทยและคนไทย เพราะว่่าเราไม่่ได้้อยู่่�คนเดีียว
ในโลกวัันนี้้� โลกมัันมีีความเชื่่�อมโยงสููง เราไม่่แข่่ง เขาก็็จัับเราแข่่ง
เพราะฉะนั้้�นวัันนี้้�เราต้้องแข็็งแรง ผมต้้องการเปลี่่ย� นแปลงไปสู่่�สิ่่ง� ที่่ดีีขึ้้
� น�
เพื่่�อคนไทยและประเทศไทย
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กู้้�วิิ กฤตศรัั ทธา ธปท. หลัั งต้ ้ มยำ ำ �กุ้้�ง

จุุดเปลี่่�ยนเศรษฐกิิจไทย
ผมเรีียนวิิศวะมา ไม่่ใช่่สายการเงิินหรืือเศรษฐศาสตร์์ ดร.ป๋๋วยให้้คน
มาชวนไปทำงานที่่�สำนัักงานเศรษฐกิิจการคลััง (สศค.) บัังเอิิญช่่วงนั้้�น
เราต้้องใช้้เงิินกู้้�มาก สศค. เป็็นคนดำเนิินการกู้้�เงิินก็็เลยมีีบทบาทมาก
แต่่เศรษฐกิิจไม่่ได้้เจริิญมากมายเหมืือนทุุกวัันนี้้� นานๆ ทีีถึึงจะกู้้�เงิิน
ทั้้�งวัันก็็เลยไม่่ได้้มีีงาน บางทีีก็็เซ็็นชื่่�อ 08.30 น. แล้้วก็็พากัันไป Barbos
ที่่�พััทยา หรืือเขาใหญ่่ ตอนเย็็น 16.30 น. ก็็กลัับมาเซ็็นแล้้วออกไปบาร์์
ไม่่มีีงานทำเลย แต่่ภายในสิิบปีี ผมขึ้้น� มาเป็็นรองผู้้อ� ำนวยการ ถึึงตอนนั้้�น
งานเยอะ เพราะประเทศไทยเจริิญขึ้้�นมาก จากที่่เ� คยไปกิินข้้าวกลางวััน
ที่่�บาร์์ ตอนเป็็นรองผู้้�อำนวยการบางทีีสองทุ่่�มยัังไม่่ได้้เปิิดแฟ้้มเลย
คนนู้้น� คนนี้้�มาเบิิกเงิิน ฝรั่่ง� ต่่างชาติิมาหา ไม่่ว่า่ เวิิลด์แ์ บงก์์หรืือไอเอ็็มเอฟ
ต้้องขนแฟ้้มกลัับบ้้านเสมอเลย

หม่่ อ มราชวงศ์์จััตุุมงคล โสณกุุล

ในยุุ ค โชติิ ช่่ ว งชัั ช วาลที่่� ไ ทยต้้ อ งยกเครื่่� อ งครั้้�งใหญ่่จากการเป็็น ระบบเศรษฐกิิจที่่�พึ่่�งพิิงเกษตรกรรมมาสู่่�ก ารเป็็น
ประเทศอุุ ตส าหกรรมเพื่่� อก ารส่่ ง ออก ในฐานะเทคโนแครตจากกระทรวงการคลััง หม่่อ มราชวงศ์์จััตุุมงคล
คืื อ ‘วิิ ศ วกร’ ผู้้�อยู่่ � เ บื้้� อ งหลัั ง การก่่ อสร้ ้ า งชิ้้�น ส่่วนสำำ�คััญ อย่่างโครงการอีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด ไม่่ว่ ่าในเชิิงระบบ
หรืื อสิ่่�ง ปลููกสร้้ า ง ต่่ อ มาเมื่่� อ เกิิ ด วิิ กฤตต้้ม ยำำ�กุ้้� ง หม่่อ มราชวงศ์์จััตุุม งคล คืือผู้้�รัับ ภารกิิจ ‘ซ่่อม’
ระบบการเงิิ น การธนาคารของประเทศขึ้้�น มาอีีกครั้้�งในฐานะผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย

ระบบอะไรตอนนั้้� น ยัั ง ไม่่ มีีทั้้� ง นั้้� น อะไรต่่ า งๆ ต้้ อ งใช้้ ค นเป็็ น ผู้้�ท ำ
อย่่างตอนนั้้�นเราไปกู้้�เงิินธนาคารโลก ถึึงเวลาชำระหนี้้� เขาก็็ส่่งโทรเลข
มาเตืือนที่่�กรมบััญชีีกลาง เราก็็วางไว้้ ลืืมคืืนเงิินเขา อีีกสัักเดืือนหนึ่่�ง
เขาก็็ส่ง่ มาใหม่่ เตืือนอีีกทีีก็็วางไว้้อีีก ลืืมอีีก รู้้�สึึกประเทศไทยเป็็นประเทศ
เดีียวที่่เ� คยถููกธนาคารโลกปรัับ เพราะเขาแค้้นใจ ปกติิเขาเก่่ง ถ้้าประเทศ
ไหนไม่่มีีเงิินใช้้หนี้้� เขาก็็จะให้้เงิินเพิ่่�ม แต่่เขาแค้้นใจว่่าเราเงิินก็็มีี แต่่ไม่่
รู้้�จัักจ่่าย เพื่่�อจะตามเรื่่�องพวกนี้้� ผมเลยไปซื้้�อคอมพิิวเตอร์์มาที่่� สศค.
เครื่่อ� งแบบโบราณ มารู้้�ทีีหลัังว่่าความจุุ 5K เท่่านั้้�น ไม่่มีีความจุุอะไรเลย
จุุ ด เปลี่่� ย นก็็คืื อ การทำโครงการ Eastern Seaboard และการพบ
ก๊๊าซธรรมชาติิซึ่ง่� ทำให้้เรามีีพลัังงานและมีีวััตถุุดิบิ และการทำระบบภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�มซึ่่�งทำให้้ประเทศไทยส่่งออกสิินค้้าได้้โดยไม่่ถููกต่่างชาติิปรัับ
ว่่าทำ subsidy ช่่วยให้้เมืืองไทยเจริิญมาก เอาของไปขายได้้ สถานการณ์์
ที่่�ช่่วยคืือกรุุงไซง่่อนแตก ทางคอมมิิวนิิสต์์ฮานอยบอกอีีกสองวัันจะบุุก

ถึึงกรุุงเทพฯ สองเดืือนบุุกถึึงสิิงคโปร์์ คนไทยเราได้้ยิินเข้้าก็็แตกตื่่�น
เพราะสมััยนั้้�นไม่่มีีโซเชีียลมีีเดีีย ข่่าวก็็น้้อย ข้้าราชการทุุกคนก็็คิิดว่่าถ้้า
ไม่่ช่ว่ ยกัันทำโครงการนี้้�ให้้สำเร็็จตายแน่่ คอมมิิวนิสิ ต์์มาต้้องว่่ายน้้ำหนีี
เลยทำงานกัันหน้้ามืืด 24 ชั่่�วโมง ร่่วมมืือกัันดีี ไม่่มีีใครเถีียงอะไรเลย
ตอนยููเนีียนออยมาบอกว่่าเจอก๊๊าซ พี่่�เษม (เกษม จาติิกวณิิช) รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงอุุตสาหกรรม ดร.สาวิิตต์์ โพธิิวิิหค กัับผมก็็บิินไปดููงาน
ที่่อ� เมริิกา พี่่เ� ษมเป็็นคนมีีประสบการณ์์มาก ตอนขึ้้น� เฮลิิคอปเตอร์์บิินไป
ที่่�อ่่าวเม็็กซิิโก ท่่านดููแล้้วก็็บอกว่่า I think it’s in the ballpark คล้้ายๆ
กัับบอกว่่ามัันเป็็นไปได้้ ก็็เลยมาเริ่่ม� โครงการ โจทย์์ต่อ่ มาก็็คือื การเจรจา
ซึ่่�งมีีปััญหาหนัักมาก ผมต้้องบอกกัับท่่านรััฐมนตรีีสุุพััฒน์์ (สุุธาธรรม)
ว่่าเดี๋๋�ยวทางผมตกลงกัันเอง ท่่านไม่่ต้้องยุ่่�ง เอาไว้้ถึึงวัันสำคััญท่่านแค่่
ลงมาทุุบโต๊๊ะว่่าเอาอย่่างนี้้�นะ แล้้วก็็เดิินออกไปเลยไม่่ต้้องถามว่่าอะไร
ท่่านก็็ยอม ประเด็็นสำคััญคืือเขาลงทุุนเป็็นเงิินเหรีียญ แล้้วเราจะจ่่าย
เป็็นเงิินบาท ทางสภาก็็ไม่่ยอมว่่ามาลงทุุนในไทย ทำไมต้้องจ่่ายเป็็น
เงิินเหรีียญ ผมเลยใช้้วิธีีิ เขีียนในหน้้าแรกของเอกสารนำเสนอไว้้เป็็นบาท
แต่่พออีีก 40-50 หน้้า ก็็บอกว่่ามีีสููตรปรัับค่่าเงิินเฟ้้อ ค่่าอะไรไม่่รู้้�
แล้้วใส่่อััตราแลกเปลี่่�ยนลงไป ดัังนั้้�น จริิงๆ ก็็คืือจ่่ายเป็็นเงิินเหรีียญ
นั่่�นแหละ แต่่ไม่่ได้้พููด ในสภามีีคนค้้าน ก็็มีีคนบอกให้้เปิิดดููเอกสาร
หน้้าแรกสิิ มัันก็็เขีียนว่่าเงิินบาท
การเอาก๊๊าซขึ้้�นบกนั้้�น ความจริิงถ้้าไปขึ้้�นที่่�สุุราษฎร์์ธานีีแล้้วต่่อท่่อมา
ทางบก 1,500 กิิโลเมตรถึึงกรุุงเทพฯ จะถููกกว่่าเป็็นสิิบเท่่า แต่่ตอนนั้้�น
สุุราษฎร์์ธานีีมีีโจรจีีนคอมมิิวนิสิ ต์์เต็็มไปหมด ขัับรถไปทางประจวบคีีรีีขัันธ์์
คนก็็ชี้้บ� อกเทืือกเขาตะนาวศรีีเป็็นพื้้�นที่่สีีช
� มพูู อัันตราย ผมกัับ ดร.สาวิิตต์์
โพธิิวิหิ ค ก็็ไม่่อยากขัับไปดูู มัันไม่่น่า่ จะรอด เลยบอกให้้เอาก๊๊าซขึ้้�นที่่ร� ะยอง
เมืืองไทยเลยทำท่่อใต้้ทะเลที่่�ยาวที่่�สุุดในโลกในตอนนั้้�นมาขึ้้�นที่่�ระยอง
แต่่ถ้า้ พููดแบบให้้เกีียรติิพวกผมคืือการเอาก๊๊าซขึ้้�นที่่สุ� รุ าษฎร์์ธานีี ท่่อบน
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บกสููง 1 เมตร ยาวเป็็น 1,500 กิิโลเมตร อาจจะถููกระเบิิด มัันไม่่ปลอดภััย
สำนัักพััฒนาชายฝั่่ง� ทะเลภาคตะวัันออก หรืืออีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ด เป็็นทีีมงาน
ที่่�มีีนาย 3-4 คน และมีีคนทำงานสััก 20 แค่่นั้้�น แต่่ว่่าทำงาน 24 ชั่่�วโมง
จริิงๆ สร้้างถนน สร้้างเขื่่�อนก็็ 24 ชั่่�วโมงทั้้�งนั้้�น ไม่่มีีเลื่่�อน ไม่่มีีต้้องหยุุด
เพราะไม่่มีีกฎ กฎก็็เขีียนเอง ตอนทำงานก็็สนุุก เพราะมัันเกิิดจริิง
ป๋๋าเปรมนั่่�งหััวโต๊๊ะ แล้้วก็มีีคุ
็ ณ
ุ สมหมาย (ฮุุนตระกููล) คุุณเสนาะ (อููนากููล)
คอยติิดตาม แต่่สามสี่่�ปีีแรก มัันไม่่เห็็นอะไร พวกผมก็็นั่่�งดููสาวิิตต์์
เปลี่่�ยนสีีตารางในเอกสารนำเสนอไปเรื่่�อย ครั้้�งนี้้�บอกสีีนี้้�แปลว่่าเริ่่�ม
ไปแล้้ว ครั้้ง� หน้้าก็็เปลี่่ย� นไปอีีกอย่่าง เปลี่่ย� นสีีไปอีีก ให้้ดููมีีความคืืบหน้้า
แต่่ผู้้�ใหญ่่เขาก็็เข้้าใจ
รัับเผืือกร้้อน
ก่่อนหน้้านี้้�ไม่่มีีใครสนใจเมืืองไทย แต่่พอเราเศรษฐกิิจใหญ่่ขึ้้�นมา
ทำอีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ดสำเร็็จ ค้้าขายส่่งออก ส่่งรถยนต์์เป็็นที่่� 11 ในโลก
อะไรอย่่างนี้้� คนก็็สนใจ กองทุุนใหญ่่ๆ เขาก็็หากิินอยู่่�ทั่่�วโลก พอเห็็น
exchange rate ของเรามััน overvalued เขาก็็บุุกโจมตีี มัันไม่่มีีทาง
ที่่�จะ fix exchange rate อยู่่�ได้้ โลกนี้้�มัันมีีวัันดีีวัันเลว อััตราแลกเปลี่่�ยน
มัันก็็ขึ้้�นลงไปตามสภาพประเทศ ดอลลาร์์ เงิินปอนด์์ยังั ไม่่มีีปััญญาเลย
ต้้องปรัับไปตามสภาพของเศรษฐกิิจ แต่่เราเล่่นไม่่ปรัับ คนที่่�หากิิน
ทางนี้้�เขาก็็บุุก ตอนนั้้�นผมเป็็นปลััด ผมเห็็นเทรดเดอร์์มาเมืืองไทย
ผมยัังบอกเลยพวกนี้้�มาสามครั้้�งแล้้ว มาครั้้�งที่่�สี่่�เศรษฐกิิจต้้องพัังแน่่ๆ
เพราะผมดููประเทศไหนๆ มัันก็็แบบนี้้� รอบแรกเทรดเดอร์์มาลองซื้้อ� ขาย
ทดลองระบบก่่อน ครั้้�งสองลองแยะๆ หน่่อย ครั้้�งที่่�สาม ทุุบแล้้วก็็ถอย
ครั้้� ง ที่่� สี่่� ของจริิ ง ผมบอกรัั ฐ มนตรีีว่่ า เราขึ้้� น BIS Ratio ได้้ ไ หม
เพิ่่�ม Capital Adequacy Requirement จากร้้อยละ 8 เป็็น 8.5 ผมก็็รู้้�
แค่่นั้้�น แต่่สุุดท้้ายมัันก็็เอาไม่่อยู่่�
ผมออกจากราชการไปแล้้ว พอปีี 1998 คุุณธาริินทร์์ นิิมมานเหมิินท์์
ให้้แบงก์์ชาติิลงมติิว่่าจะเอาใครมาเป็็นผู้้�ว่่าการ เขาเลืือกผม ผมก็็รัับ
เพราะเห็็นว่่าประเทศชาติิกำลัังแย่่ ความจริิงภาคเอกชนมีีคนที่่�เหมาะ
หลายคน แต่่ตอนนั้้�นคนคงไม่่ยอม ตอนนั้้�น ธปท. ตายสนิิท แท็็กซี่่ยั� งั
ไม่่ยอมไปส่่งคนเลย ถ้้าจะไป ธปท. ต้้องไปจอดบางลำพููแล้้วเดิิน นี่่�คืือ
ความแค้้นของประชาชน ผมเดิินเข้้าไป ธปท. เห็็นว่่า โอ้้โห ไฟมืืดตื๋๋�อเลย
ก็็เลยสั่่�งให้้เปิิดไฟ นี่่�คืือวิิธีีแก้้ง่่ายๆ เลย คนจะได้้รู้้�ว่่าเราเริ่่�มใหม่่แล้้วไง
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แล้้วแบงก์์ชาติิก็็มีีปััญหาจริิงๆ ไปถึึงผมถามว่่านโยบายการเงิินเราจะ
ใช้้อะไรเป็็นตััวแปรสำคััญ เขาก็็บอกอััตราดอกเบี้้�ยบวกอััตราแลกเปลี่่ย� น
หารสอง ผมเป็็นวิิศวะ ก่่อนอื่่�นผมก็็ทำ dimensional analysis ดูู
แล้้วอัันหนึ่่�งหน่่วยเป็็นบาท อีีกอัันหนึ่่�งบาทต่่อดอลลาร์์ อีีกอัันหนึ่่�ง
เป็็นเปอร์์เซ็็นต์์ มัันจะไปบวกกัันหารสองได้้ยัังไง ผมก็็บอกเป็็นไปไม่่ได้้
ไม่่เป็็นภาษา ในที่่สุ� ดุ ไม่่ได้้คำตอบที่่ดีี� ผมก็็ปรัับแก้้อะไรไป และตอนแรก
ปฏิิเสธไม่่ไปพููดที่่�ไหนเลย แต่่พออยู่่�มาสามเดืือนไม่่ไปไม่่ได้้ มัันจะ
หนัักกว่่าเดิิม มีีอยู่่�ครั้้�งหนึ่่�งที่่�ผมได้้ไปพููดในงานแถลงข่่าวของสมาคม
ผู้้�สื่่�อข่่าวต่่างประเทศ จู่่�ๆ ก็็มีีนัักข่่าวคนหนึ่่�งถามว่่า ‘Sir, What about
inflation targeting?’ พอดููจากหน้้าผม เขาก็็รู้้�แล้้วว่่าผมไม่่เคยได้้ยิิน
มาก่่อนเลยในชีีวิิต ประเทศไทยคงหมดหวัังจริิงๆ

อเมริิกาด้้วยกััน ผมเลยบอกว่่าไปเถอะ ภรรยาสำคััญ แล้้วก็บ็ อกว่่า ‘Don’t
worry if it doesn’t work, I won’t be here when you come back.’
ไดเรกเตอร์์ก็เ็ ลยบิินไป อีีก 2 อาทิิตย์์เขาก็็เดิินเข้้ามาในห้้อง ถืือกระดาษ
มาหนึ่่�งแผ่่น ปกติิ Letter of Intent ของไอเอ็็มเอฟจะพููดแต่่หลัักการ
คร่่าวๆ แล้้วจะมีี Secret Letter แยกมาเพื่่�อบอกว่่าดอกเบี้้�ยอะไร
ต้้องเป็็นเท่่าไหร่่ สิ่่�งที่่�เขาถืือมาคืือ Secret Letter ที่่�สั่่�งให้้ผมทำในสิ่่�ง
ที่่�ผมทำไปแล้้วโดยไม่่ดูู Letter of Intent นั่่�นแหละ ไปดููได้้ ประเทศไทย
มีี Letter of Intent 6 ฉบัับ แต่่มีี Secret Letter 7 ฉบัับ เพราะฉบัับหนึ่่�ง
ออกมาเพื่่�อแก้้สิ่่�งที่่�ผมทำอัันนี้้� หลัังจากนั้้�นสถานการณ์์มัันก็็พอไปไหว
ดอกเบี้้�ยที่่�มัันตกต่่ำ 2-3% เป็็นตััวแก้้ที่่�สำคััญ ถ้้าดอกเบี้้�ยอยู่่� 17%
แบงก์์ชาติิพููดไปก็็ไม่่มีีใครทำ มัันไม่่ใช่่ระบบที่่�เป็็นไปได้้

พอกลัับมาผมเลยถามคนว่่า inflation targeting คืืออะไร ปรากฏว่่า
เขาทำกัันอยู่่�ใน 8 ประเทศ การบริิหารเศรษฐกิิจก็็มีีอยู่่�ตััวเดีียวเท่่านั้้�นเอง
คืือทำให้้เงิินเฟ้้อมัันต่่ำ เพื่่�อให้้คนอื่่�นเขาทำมาหากิิน ไม่่ต้้องเสี่่�ยงกัับ
เงิินเฟ้้อที่่�ขึ้้�นๆ ลงๆ ผมดููแล้้วก็็เห็็นว่่าเข้้าท่่า เพราะจะให้้แบงก์์ชาติิทำ
หน้้าที่่�แค่่ตรวจสอบการขึ้้�นทะเบีียน บริิหารงานการเงิินอะไรเยอะแยะ
ไปหมด แต่่ในที่่สุ� ดุ มีีการโจมตีีค่่าเงิินแล้้วล้ม้ เหลวไม่่ได้้ มัันไม่่ทันั พอมา
ใช้้ inflation targeting มัันง่่าย เราตั้้�งเป้้า inflation ไว้้ มัันสููงเมื่่�อไหร่่ก็็ขึ้้�น
ดอกเบี้้�ย อะไรอย่่างอื่่�นไม่่รู้้� จ่่ายกัันรอบวง แนวคิิดง่่ายๆ แบบวิิศวะคืือ
แบงก์์ชาติิมีีเครื่่�องมืือเดีียว คืืออััตราดอกเบี้้�ย ดัังนั้้�นก็็ตั้้�งเป้้าได้้อัันเดีียว
และถ้้าเป้้าอัันเดีียวก็็เลืือก inflation ให้้มันั ต่่ำ คนค้้าขายจะได้้ไม่่ต้อ้ งห่่วง
ว่่าตััวเองทำธุุรกิิจเก่่ง แต่่เจ๊๊งเพราะของขึ้้�นราคา ถืือเป็็นแนวคิิดใหม่่
พอสมควร ก่่อนหน้้านั้้�นโลกมัันไม่่ได้้ยากอะไรมาก ไม่่ได้้อยู่่�ดีีๆ มีี
traders 50 ประเทศมาลงแขกโจมตีีเรา เป็็นไปไม่่ได้้สมััยก่่อน แต่่พอ
มัันเป็็นไปได้้ ก็็ต้้องใช้้แบบนี้้�

ถามว่่าต่่อมาตอนเรามีีเงิินใช้้หนี้้�ไอเอ็็มเอฟ แต่่ทำไมไม่่รีีบใช้้ให้้หมด
หลัักการมัันง่่ายมากประเทศมีีหนี้้�แต่่มีีเงิินสำรอง ย่่อมดีีกว่่าประเทศ
มีีหนี้้�แล้้วไม่่มีีเงิินสำรอง ง่่ายแค่่นี้้� ดัังนั้้�น ถ้้าเราคิิดว่่าเราเก่่งไม่่ต้้องมีี
เงิินสำรอง เราบริิหารได้้ เราก็็ชำระหนี้้�ไอเอ็็มเอฟไปเลย ประเทศไม่่มีีเงิิน
สำรองก็็ไม่่เป็็นไร เราบริิหารให้้ดีีก็็แล้้วกััน แต่่ผมคิิดว่่าด้้วยเงื่่�อนไข
ณ ขณะนั้้�น เราไม่่มีีทางบริิหารได้้ เพราะฉะนั้้�น มีีเงิินสำรองเอาไว้้ดีีกว่่า
เยอะแยะ รััฐบาลต่่อมาจึึงได้้รัับผลประโยชน์์ตรงนี้้� เพราะเขาคิิดแล้้ว
และเลืือกที่่�จะใช้้ระบบไม่่มีีหนี้้�ไม่่มีีเงิินสำรอง จะว่่าเขาบริิหารเก่่งก็็ได้้

พอเริ่่� ม ใช้้ inflation targeting เราก็็ ต้้ อ งเข้้ า ไปในตลาดพัั น ธบัั ต ร
ผมก็็สั่่�งไปว่่า ‘ซื้้�อหรืือขายให้้ได้้ 1 ใน 3 ของตลาด’ ขาดทุุนกำไรช่่างมััน
ไม่่ใช่่ประเด็็น เราไม่่ได้้เป็็นบริิษััทจำกััด เพื่่�อให้้เรามีีบทบาทสำคััญใน
ตลาดพัันธบััตร พููดหรืือทำแล้้วเกิิด พอเรารู้ว่้� า่ เราคุุมตลาดพัันธบััตรแล้้ว
อััตราดอกเบี้้�ยที่่�เราประกาศอยู่่�มััน 17% ส่่วน Inflation ตอนนั้้�น 1% กว่่า
พููดเป็็นเล่่น ใครจะทำงานได้้ ผมก็็ให้้ลดดอกเบี้้�ยในวัันเดีียวเหลืือ 2%
IMF Director ที่่�ประจำที่่�นี่่� วิ่่�งเข้้ามาในห้้องผมบอกว่่า ‘Governor!
Why did you do that?’ ผมก็็บอกว่่าถ้้าไม่่ลด เศรษฐกิิจก็็ไปไม่่ได้้ พอดีี
มีีคนโทรเข้้ามาหาไดเรกเตอร์์แล้้วเลขาฯ ต่่อสายมาที่่�ห้้องผม ปรากฏว่่า
เป็็นภรรยาของไดเรกเตอร์์โทรบอกว่่ารออยู่่�ที่่�สนามบิิน กำลัังจะไป

จััดการความเสี่่�ยง
เมื่่�อก่่อนพอตรวจสอบเสร็็จเจ้้าหน้้าที่่�ก็็รายงานผู้้�ว่่า ธปท. ดร.ป๋๋วย
อาจจะเรีียกคุุณชิินมา แล้้วเตืือนว่่า ชิิน อัันนี้้�ไม่่ดีี อย่่าทำอีีกนะ คุุณชิิน
ก็็บอก ครัับ ผมไม่่ทำอีีก นั่่�นคืือระบบของมััน เข้้าใจได้้ เพราะตอนนั้้�น
ธนาคารก็็เล็็ก แบงก์์ชาติิก็็เล็็ก แต่่ต่่อมาความเสี่่�ยงจากระบบธนาคาร
เป็็นเรื่่�องใหญ่่ เพราะระบบธนาคารควบคุุมได้้หลายอย่่าง ผมไม่่เคยอยู่่�
ธนาคาร ไม่่รู้จ�้ ะทำอะไร ตอนนั้้�นก็็เชิิญคุุณธาริิษา วััฒนเกส ผู้้อ� ำนวยการ
ฝ่่ายกำกัับ ขึ้้น� มาพบ คุุณธาริิษามีีเพื่่�อนเยอะแยะที่่อ� เมริิกา ผมก็็บอกว่่า
คุุณลองติิดต่่อขอคู่่�มืือการตรวจสอบของเขามาได้้ไหม เขาก็็บิินเอามา
ให้้เลยนะ เป็็นของ BUS (The Second Bank of the United States)
ผมมาดููมัันก็็ดีีนี่่�หว่่า เลยขีีด BUS บนปกออก แล้้วเขีียน BOT แทน
เข้้าใจว่่าเดี๋๋�ยวนี้้�ก็็ยัังใช้้อยู่่� ที่่�มาคืือผมเดิินๆ อยู่่� แล้้วได้้ยิินเจ้้าหน้้าที่่�
คนหนึ่่�งบอกว่่าเดี๋๋�ยวจะมาตรวจนะ ผมเคยอยู่่�กรมสรรพากร บอกถ้้าทำ
อย่่างนี้้�รวยตายเลย ไม่่ได้้หรอก
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เห็็นต่่างกัับรััฐบาล
ผมเชื่่�อว่่า inflation สููงแล้้วไม่่ดีี ยายแก่่ตาแก่่ที่่�ใช้้บำเหน็็จบำนาญตาย
กองทุุนประกัันสัังคมบำนาญสููงสุุด 2,000 บาท ถ้้ามีีเงิินเฟ้้อซ้้ำเข้้าไปอีีก
ก็็ตายสิิ ผมว่่า stable growth ดีีกว่่า high growth แล้้วมีีคนตาย
จริิงๆ กฎหมายไม่่ได้้ให้้แบงก์์ชาติิตั้้�ง inflation targeting อย่่างไรก็็ได้้
รััฐบาลมีีวิิธีีที่่�จะดููเป้้าแล้้วก็็ทะเลาะหรืือตกลงกัับแบงก์์ชาติิก่่อน มัันมีี
เหตุุผลที่่�แบงก์์ชาติิต้้องเป็็นอิิสระจากรััฐบาล เพราะว่่าปีีที่่�เลืือกตั้้�ง
รััฐบาลอยากจะลดดอกเบี้้�ย ไม่่ใช่่เพราะดีีสำหรัับเศรษฐกิิจ แต่่เพราะดีี
สำหรัับเลืือกตั้้�ง ระบบการเงิินที่่�อิิสระจะบริิหารให้้เป็็นประโยชน์์กัับ
ประชาชนมากที่่สุ� ดุ รััฐบาลหนีีไม่่พ้น้ ที่่บ� ริิหารให้้เป็็นประโยชน์์กับั รััฐบาล
มากที่่�สุุด ถึึงวิิธีีทำให้้เป็็นประโยชน์์แก่่รััฐบาลคืือทำให้้ประชาชนดีี
แต่่มัันเป็็นสิ่่�งที่่�ตามมา อัันดัับแรกรััฐบาลต้้องพยายามชนะเลืือกตั้้�ง
วิิธีีการชนะเลืือกตั้้�งก็็คืือลดดอกเบี้้�ย ในอัังกฤษมีีคำศััพท์์ stop-go
policy พอจะเลืือกตั้้�ง อัังกฤษลดดอกเบี้้�ย เศรษฐกิิจก็็เจริิญ ชนะเลืือกตั้้�ง
ก็็ขึ้้�นดอกเบี้้�ย ฉิิบหายใหม่่ ทำอยู่่�ตั้้�ง 20-30 ปีี ก็็ถึึงได้้ตั้้�ง inflation
targeting ที่่แ� บงก์์ชาติิอิสิ ระขึ้้น� มา เพื่่�อจะหยุุดทำ stop-go policy อัันนี้้�
ก้้าวต่่อไปของประเทศ
ปัั ญ หาในเวลานี้้� คืื อ จีีนไม่่ มีี ความจำเป็็ น ที่่� จ ะต้้ อ งผ่่ า นประเทศไทย
นโยบาย Belt & Road ของเขาไม่่จำเป็็นต้้องมีีเมืืองไทย เมืืองไทยต้้อง
แก้้ปััญหานี้้�ก่่อนที่่�จะเป็็นคนที่่�โลกหลงลืืม ประเทศที่่�ไม่่มีีใครผ่่านมัันไป
ไม่่ได้้หรอก จะเป็็นทางผ่่านเราต้้องมีีประชาชน ผมอยู่่�กระทรวงแรงงาน
มา บอกได้้เลยว่่าอีีก 30 ปีีประเทศไทยจะมีีประชาชนอยู่่�แค่่ 46 ล้้านคน
จำนวนเท่่านี้้�มัันขี้้�หมา ดีีกว่่าเบลเยีียม ดีีกว่่าไม่่กี่่�ประเทศเท่่านั้้�นเอง
ผมว่่ากลยุุทธ์์ของเราจะต้้องเป็็นแบบสวิิตเซอร์์แลนด์์ เป็็นประเทศเล็็ก
ที่่มีี� คนผ่่าน เขาทำถนนขุุดอุุโมงค์์อะไรให้้วุ่่�นไปหมดเลย ให้้อิติ าลีีผ่่านไป
เยอรมัั น ไปออสเตรีีย เพราะประเทศที่่� ไ ม่่ มีี คนผ่่ า นก็็ ไ ม่่ มีี ใครไป
ประเทศไทยต้้องแก้้ปััญหานี้้�ให้้ได้้ เรื่่�องยึึดผมว่่าเขาไม่่ยึึดแล้้ว แต่่ต้้อง
ทำให้้ทหารแข็็ง ทหารไม่่แข็็งเมื่่�อไหร่่เขาก็็ยึึดทั้้�งนั้้�น ประเทศคืือ asset
อย่่างหนึ่่�ง คนไทยเราลืืมเรื่่�อย คิิดว่่าไม่่รู้้�จะรบกัับใคร แต่่ถ้้าเราเป็็น
คนอ่่อนเมื่่�อไหร่่ เดี๋๋�ยวก็็มีีคนมารบเอง

272

INTERVIEW

50 YEARS

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

273

จากวิิ กฤตแฮมเบอร์์ เ กอร์์ ถึึงวิิ ก ฤตการเมืื อ ง

เศรษฐกิิจ-การเมืือง
ประเทศไทยมีีปััญหาการเมืืองมาค่่อนข้้างต่่อเนื่่�อง ชาวต่่างประเทศ
ซึ่่ง� เข้้ามามีีบทบาทในเศรษฐกิิจไทยทั้้�งในแง่่การลงทุุน ทั้้�งในแง่่เป็็นคู่่�ค้้า
เข้้าใจมาตลอดว่่าการเมืืองไทยไม่่เคยนิ่่�ง ช่่วงที่่นิ่่� ง� นานที่่สุ� ดุ ก็็อาจจะเป็็น
ช่่วงของพลเอกเปรม แต่่ว่า่ หลัังจากนั้้�นมาไม่่เคยนิ่่�ง มีีปฏิิวัติั ิ รััฐประหาร
รััฐบาลผสม ยุุบสภา ประท้้วง จนขนาดนั้้�นก็็ยัังเชื่่�อกัันว่่าเราสามารถ
ที่่จ� ะแยกเศรษฐกิิจและการเมืืองออกจากกัันได้้ จำได้้ว่า่ ช่่วงเป็็นนายกฯ
มีีเอกอััครราชทููตมาอำลา เขาบอกว่่ามัันมหััศจรรย์์จริิงๆ อะไรจะเกิิดขึ้้น�
ทางการเมืือง ก็็ดููเหมืือนว่่าเศรษฐกิิจไทยยัังเดิินหน้้าต่่อได้้ พููดติิดตลก
ว่่าในช่่วงประท้้วงที่่�มีีการเผาตลาดหลัักทรััพย์์ ดััชนีีก็็ยัังเป็็นบวก แต่่ผม
มองว่่าในระยะหลัังนี้้� ผลพวงในทางการเมืืองมากระทบเศรษฐกิิจแรง
ด้้วย 2 เหตุุผล

อภิิ สิิ ทธิ์์� เวชชาชีีวะ

อดีีตผู้้�นำำ � ฝ่่ า ยค้้ า นหลายสมัั ยและอดีีตนายกรััฐมนตรีีคนที่่� 27 ผู้้�ก้้าวเข้้าสู่่�ตำำ� แหน่่งท่่ามกลาง ‘วิิก ฤตซ้้อนวิิกฤต’
คืื อวิิ ก ฤตการณ์์ ก ารเงิิ น โลก (HAMBURGER CRISIS) และวิิก ฤตความขััดแย้้งทางการเมืือ งอััน ต่่อเนื่่�องมา
นัั บ จากปีี 2006 ความเกี่่� ยวเนื่่�องระหว่่างเศรษฐกิิจ การเมืือง และกลไกการบริิห าร
คืื อสิ่่� ง ที่่� อภิิ สิิ ท ธิ์์� เ ฝ้้ า สัั ง เกตด้้วยความเป็็น ห่่วงในระยะประชิิดมาโดยตลอด

เหตุุผลแรก เวลาเรามองเศรษฐกิิจในระยะสั้้�น เศรษฐกิิจไทยไม่่มีี
ปััญหาเรื่่อ� งฐานะการเงิินการคลัังมากนััก ยกเว้้นในช่่วงต้้มยำกุ้้�งปีี 2540
ดัั ง นั้้� น พื้้� น ฐานความเข้้ ม แข็็ ง ตรงนี้้� ท ำให้้ ค นไม่่ มีี ความรู้้�สึึ ก จะเกิิ ด
เหตุุการณ์์อะไรก็็แล้้วแต่่ตััวเลขเศรษฐกิิจมัันก็็ยัังไปได้้ แต่่ถ้้ามองระยะ
กลางระยะยาว ถึึงแม้้ในแต่่ละเหตุุการณ์์ เรายัังดููผลของมัันไม่่ชััด มัันก็็
กััดกร่่อนขีีดความสามารถในการแข่่งขัันไปเรื่่�อยๆ แล้้วในระยะหลััง
พอประเทศอื่่น� ๆ ที่่ต� ามหลัังเรามา เขาไม่่ได้้มีีปัญ
ั หาแบบเรา เราก็็ค่อ่ ยๆ
สููญเสีียฐานการผลิิต ค่่อยๆ สููญเสีียขีีดความสามารถในหลายๆ เรื่่อ� งไป
ดููปีีสองปีีมองไม่่ออก แต่่พอผ่่านไปสััก 5 ปีี 10 ปีี มัันชััด
เหตุุผลที่่� 2 สถานการณ์์หรืือโครงสร้้างของเศรษฐกิิจและปััญหาของ
เศรษฐกิิจเปลี่่�ยน ในหลายๆ ทศวรรษก่่อนหน้้านี้้� เราอยู่่�ในภาวะที่่�
เศรษฐกิิจบอกว่่าการเมืืองไม่่ต้้องมายุ่่�ง การเมืืองไม่่ต้้องทำอะไรมาก
แต่่อย่่ามาเกะกะธุุรกิิจ แต่่ว่่าทศวรรษที่่�ผ่่านมาเนี่่�ย พอโครงสร้้างทาง
เศรษฐกิิจถููกก่่อกวน ภาษาอัังกฤษเราใช้้คำว่่า disrupt โดยเทคโนโลยีี

แล้้ วตัั ว ระบบกลไกตลาดและทุุ น นิิ ย มเองก็็ ต้้ อ งใช้้ ค ำว่่ า บิิ ด เบี้้� ย ว
และทำให้้เกิิดปััญหาในเชิิงโครงสร้้างเรื่่�องความเหลื่่�อมล้้ำอย่่างรุุนแรง
การจััดการเศรษฐกิิจจึึงไม่่ใช่่ว่่าการเมืืองอย่่าเกะกะ อยู่่�เฉยๆ แล้้ว
มัันต้้องการภาวะการนำทางการเมืืองเพื่่�อนำไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง
ดัั ง นั้้� น ผมว่่ า ผลกระทบจากปัั ญ หาทางการเมืื อ งซึ่่� ง ยัั ง มีีถึึงทุุ ก วัั น นี้้�
มัันกระทบเศรษฐกิิจแรงมากกว่่าในอดีีต
วิิกฤตแฮมเบอร์์เกอร์์
ผมรัับตำแหน่่งช่่วงเกิิดวิิกฤตแฮมเบอร์์เกอร์์ พ.ศ. 2551-2552 เราเห็็นว่่า
วิิกฤตเริ่่�มจากสถาบัันการเงิิน แต่่ระบบสถาบัันการเงิินของประเทศไทย
น่่าจะเข้้มแข็็งจาก 10 ปีีก่่อนที่่�โดนถล่่มในวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง แล้้วปรัับตััว
มามากจนไม่่น่่าอยู่่�ในข่่ายที่่�จะถููกลากเข้้าไปเป็็นวิิกฤตทางการเงิิน
จึึงสบายใจว่่าถ้้าเราจะขยัับในการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจไปทำอะไรก็็ตาม
ปััญหาเรื่่�องวิินััยการคลััง มัันจะไม่่เหมืือนกัับเมื่่�อปีี 40 ไม่่ต้้องกลััว
เดี๋๋�ยวค่่าเงิินรููดลงไปทำยัังไง เจ้้าหนี้้�โวยวายขึ้้�นมาทำยัังไง หรืือว่่าคน
ฝากเงิินตื่่�นตระหนกขึ้้�นมาทำยัังไง
ดัังนั้้�น เราก็็คิิดอย่่างเดีียวว่่าต้้องเติิมกำลัังซื้้�อเข้้าไปในระบบเศรษฐกิิจ
ภาครััฐในอดีีตมัักคิิดว่่าการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจคืือการทำโครงการ แต่่เรา
คิิดว่่าไม่่ใช่่ เพราะว่่าระบบงบประมาณหรืือเงิินกู้้�ก็ต็ ามไม่่สามารถใช้้จ่า่ ย
ได้้เร็็วจริิง ปััญหาประการแรก คืือ รััฐต้้องหาโครงการ แต่่เวลาอยากจะ
เร่่งเยอะๆ ส่่วนใหญ่่จะไปได้้โครงการที่่�สอบตกตอนจััดงบประมาณ
เพราะถ้้าให้้หน่่วยงานมาคิิดโครงการเร็็วๆ เขาก็็ต้้องไปหยิิบโครงการ
ที่่เ� คยไม่่ผ่า่ น ประการที่่ส� อง กระบวนการของภาครััฐในการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง
มีีระเบีียบขั้้น� ตอนเยอะ กว่่าจะออกข้้อกำหนดทีีโออาร์์ กว่่าจะเปิิดประมููล
กว่่าจะชนะประมููลกัันแล้้วไม่่มีีคนร้้องเรีียน กว่่าจะเบิิกจ่่ายและเอาเงิิน
ไปใช้้จ่่ายจริิง มัันมีีปััญหาตลอด ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ในสมััยโบราณ โครงการ
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ของภาครัั ฐ คืื อ การไปจ้้ า งงานในชุุ ม ชน เดี๋๋� ย วนี้้� บ างทีีมัั น กลายเป็็ น
การจ้้างเครื่่�องจัักรกลของผู้้�รัับเหมาแทน
สิ่่�งที่่�เราทำจึึงออกมาในรููปของ หนึ่่�ง นโยบายเรีียนฟรีี ก่่อนหน้้านั้้�น
เรีียนฟรีีคืือไม่่เก็็บค่่าเล่่าเรีียน แต่่ยัังมีีค่่าใช้้จ่่ายเยอะแยะ ปีี พ.ศ. 2552
เราไม่่ใช่่แค่่ไม่่เก็็บค่่าเล่่าเรีียน แต่่ว่่ารััฐยัังจััดหาเครื่่�องแบบนัักเรีียน
อุุปกรณ์์การเรีียน ตำราเรีียนให้้ด้้วย สอง นโยบายเรื่่�องเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููง
อายุุที่่�จะทำเป็็นแบบถ้้วนหน้้าเป็็นครั้้�งแรก สาม สนัับสนุุนการทำงาน
อสม. (อาสาสมััครสาธารณสุุขประจํําหมู่่�บ้้าน) ที่่�ก่่อนหน้้านั้้�นไม่่มีี
ค่่าตอบแทนเลย เพราะฉะนั้้�นนโยบายพวกนี้้�ก็็มีีส่่วนเติิมกำลัังซื้้�อหรืือ
ลดค่่าใช้้จ่่ายของประชาชน จากนั้้�น เราทำอีีก 2 อย่่างที่่�เป็็นการงานเขา
อัันแรกก็็คืือภาคการเกษตร เอานโยบายประกัันรายได้้เข้้ามา เพื่่�อเป็็น
หลัักประกัันกำลัังซื้้�อกัับเกษตรกร ภาคที่่�สองคืือภาคแรงงาน ผมไม่่มีี
big data เหมืือนในปััจจุุบันั มีีข้้อมููลอัันเดีียวคืือประกัันสัังคม ซึ่่ง� มีีเกณฑ์์
เพดานรายได้้อยู่่�แล้้ว ก็็เลยตััดสิินใจทำโครงการที่่เ� รีียกว่่า ‘เช็็คช่่วยชาติิ’
ให้้เงิิน 2,000 บาท ไม่่ต้้องชิิงโชค ไม่่ต้้องทำอะไรเลย มัันเหลืือเชื่่�อว่่า
เดี๋๋�ยวนี้้�คนบ่่น กดโทรศััพท์์จะตายอยู่่�แล้้วยัังไม่่ได้้เงิินช่่วยเหลืือ ทำไม
เทคโนโลยีีกลัับทำให้้มีีปััญหามากขึ้้�น หลัักของเราตอนนั้้�นคืือเติิมกำลััง
ซื้้�อให้้เร็็วที่่�สุุด เอาเงิินไปใส่่มืือให้้เร็็วที่่�สุุด ลดค่่าใช้้จ่่ายให้้มากที่่�สุุด
เสร็็จแล้้วถึึงมาทำโครงการในรููปของ ‘ไทยเข้้มแข็็ง’
วิิธีีบริิหาร
รััฐบาลอื่่�นมัักจะเอา ‘ครม. เศรษฐกิิจ’ มากลั่่�นกรองเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ
เศรษฐกิิจก่่อนเข้้า ครม. แต่่ผมมีีกติิกาว่่า ครม. เศรษฐกิิจยุุคผมห้้ามเอา
เรื่่�องโครงการที่่�จะเสนอ ครม. มาตรงนี้้� เราจะคุุยกัันเฉพาะประเด็็น
นโยบายว่่าขณะนี้้�ในแง่่ การเงิิน การคลััง การผลิิต การส่่งออก ปััญหา
อยู่่�ตรงไหนแล้้วเอาหน่่วยงานมาคุุยกัันว่่าจะแก้้ยัังไง ผู้้�ว่่าการธนาคาร
แห่่งประเทศไทยก็็อยู่่�ใน ครม. เศรษฐกิิจ พอประชุุมเสร็็จผมก็็จะเชิิญ
ท่่านรัับประทานข้้าวกลางวัันแล้้วก็บ็ อกว่่าผมไม่่ยุ่่�งเรื่่อ� งการใช้้เครื่่อ� งมืือ
เครื่่อ� งไม้้ของธนาคารแห่่งประเทศไทย แต่่ขอให้้ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ตระหนัักว่่าภาวะเศรษฐกิิจมหภาคและเป้้าหมายของรััฐบาลเป็็นอย่่างนี้้�
จะทำยัังไงให้้การเดิินนโยบายการเงิินสอดคล้้องกัับนโยบายการคลััง
เรื่่อ� งโครงการ ‘ไทยเข้้มแข็็ง’ เกิิดจากกระทรวงการคลัังมองเห็็นข้้อจำกััด
งบประมาณและความจำเป็็นในการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ เขาเสนอว่่า
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อยากจะใช้้สััก 8 แสนล้้าน ผมบอกว่่าผมไม่่เชื่่�อว่่าคุุณมีีความสามารถ
ในการใช้้จ่่ายเงิินได้้จริิงอย่่างเร่่งด่่วน และขอว่่าคุุณแบ่่งเป็็นสองก้้อน
ได้้ไหม ครึ่ง่� หนึ่่ง� ผมออกเป็็นพระราชกำหนดให้้ อีีกครึ่ง่� หนึ่่ง� ทำเป็็น พ.ร.บ.
ไปก็็แล้้วกััน ต่่อมาพอเศรษฐกิิจฟื้้�นแล้้วมีีการทัักท้้วงว่่าเราควรจะออก
พ.ร.บ. ไหม ผมกัับคุุณกรณ์์ (จาติิกวณิิช) ก็็ตััดสิินใจร่่วมกัันบอกว่่า
ให้้กฎหมายมัันตายไปในสภา ทุุกคนถามว่่าในเมื่่�อใช้้แค่่ครึ่่ง� เดีียวทำไม
จะต้้องไปเสนอ พ.ร.บ. แต่่ผมกัับคุุณกรณ์์มองว่่ามัันควรแสดงหน้้าตััก
นิิดหน่่อย ให้้คนมั่่�นใจว่่าถ้้าจำเป็็นต้้องใช้้ เงิินก็็มีี
ก่่อนหน้้าที่่�ผมเข้้ามาเป็็นนายกฯ ภาครััฐทำเรื่่�องโครงสร้้างพื้้�นฐาน
น้้อยมาก เพราะมัันเป็็นยุุคของสารพััดโครงการประชานิิยมและเราสััมผััส
ได้้ถึึงความเสื่่�อมโทรมของโครงสร้้างพื้้�นฐาน ผมเลยตั้้�งการบ้้านไว้้ว่่า
จะฟื้้�นฟููบููรณะโครงสร้้างพื้้�นฐาน บอกไปว่่าอย่่าคิิด mega project
ให้้คิิด mini project เช่่น โรงเรีียนที่่�ทรุุดโทรม แหล่่งน้้ำที่่�ทรุุดโทรม
ถนนที่่�ไม่่ได้้ซ่่อม โรงพยาบาลที่่�ทรุุดโทรม ตอนนั้้�นบางโรงพยาบาล
ในหลายเมืือง เตีียงอยู่่�ในระเบีียง เขาบอกเป็็น city view ไทยเข้้มแข็็ง
จึึงเน้้นโครงการขนาดเล็็กแบบนี้้� ซึ่่ง� ข้้อดีีคืือว่่ามัันมีีการกระจายค่่อนข้้าง
ทั่่�วถึึงในทุุกพื้้�นที่่� และพอเป็็นโครงการขนาดเล็็กก็็เป็็นการกระจาย
ผู้้�รับั เหมาหรืือเข้้ามาทำโครงการไปด้้วย มัันอาจไม่่มีีเหมืือนกัับโครงการ
ใดโครงการหนึ่่�งที่่�โดดเด่่นขึ้้�นมา แต่่มัันกระจายอยู่่�ทั่่�วประเทศ
เรื่่�องที่่�ต้้องมีีการกู้้�เงิินเยอะ ผมอธิิบายว่่าเรื่่�องหนี้้�สาธารณะไม่่ใช่่เรื่่�อง
ที่่จ� ะละเลยได้้จริิง แต่่ต้อ้ งเข้้าใจด้้วยว่่าในภาวะยากลำบาก เราต้้องเลืือก
เอาว่่าจะให้้ประชาชนเป็็นหนี้้�หรืือจะให้้รัฐั บาลเป็็นหนี้้� ถ้้ารััฐบาลเป็็นหนี้้�
ก็็จะมาลดหนี้้�ของประชาชน แล้้วเราก็็จะใช้้การเก็็บภาษีีในอนาคต
มาใส่่ ต รงนี้้� แต่่ ถ้้ า รัั ฐ บาลไม่่ ก่่ อ หนี้้� ประชาชนจะเป็็ น หนี้้� ม หาศาล
ประชาชนจะยากลำบาก และก็็จะไม่่มีีใครไปใช้้หนี้้�ให้้ประชาชนได้้
สิ่่�งสำำ�คััญ
เวลาที่่�กลไกตลาดถููกบิิดเบืือนหรืือมัันถููกการเก็็งกำไรหรืือภาคการเงิิน
มาสร้้างความปั่่�นป่่วน สุุดท้้ายคนเจ็็บที่่�สุุดกลัับกลายเป็็นคนตััวเล็็ก
ตััวน้้อย ภาคการเงิินซึ่่�งในทางทฤษฎีีเราบอกว่่ามัันคืือตััวหล่่อเลี้้�ยง
เศรษฐกิิจจริิง ตอนหลัังภาคการเงิินทำงานให้้ใครกัันแน่่ เอาเข้้าจริิงๆ
รายได้้ ห รืื อ กิิ จ กรรมจากภาคการเงิิ น กลัั บ ไปตอบสนองอยู่่�แค่่ ภ าค
การเงิินด้้วยกัันเอง หรืืออสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือภาคธุุรกิิจขนาดใหญ่่
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บางสาขาเท่่านั้้�นเอง แต่่ไม่่ได้้มาหล่่อเลี้้�ยงเศรษฐกิิจแบบในทฤษฎีี
ไม่่ได้้มาช่่วยคนเล็็กคนน้้อย หรืือเอสเอ็็มอีีอีีกต่่อไป ความเหลื่่�อมล้้ำ
มัันก็็เลยเพิ่่�มมากขึ้้�น
ความเหลื่่�อมล้้ำมัันจะไม่่เป็็นปััญหามาก ถ้้าคนจนสามารถที่่�จะเปลี่่�ยน
เป็็นคนรวยได้้ คืือถึึงแม้้จะมีีความเหลื่่�อมล้้ำมาก แต่่อย่่างน้้อยมัันไม่่ได้้
มีีคนอยู่่�กลุ่่�มเดีียวที่่เ� สีียเปรีียบ ถููกเอารััดเอาเปรีียบหรืือยากจนในสัังคม
แต่่ว่า่ ตอนหลัังเกืือบทุุกประเทศ ความสามารถในการเคลื่่�อนย้้ายตััวเอง
หรืือเปลี่่�ยนฐานะตััวเองคืือ mobility มัันลดลง เราจะพููดว่่าคนจน
รวยยาก แต่่วัันนี้้�ที่่�มัันชััดกว่่านั้้�นคืือคนรวย จนยาก ถ้้าคุุณเกิิดมาใน
ครอบครััวซึ่่�งร่่ำรวยเป็็นมหาเศรษฐีี คุุณจะเหลวไหลยัังไงก็็ตาม คุุณก็็
จนยาก เพราะระบบมัันสามารถทำให้้คุุณมีีรายได้้จากทรััพย์์สิินที่่�ถููก
สะสมไว้้
สำหรัับประเทศไทย ประเด็็นเหล่่านี้้�มาพร้้อมกัับการเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย
แบบรวดเร็็วมาก โดยที่่�คนยัังไม่่มีีหลัักประกัันหรืือสวััสดิิการ และมา
พร้้อมกัับการที่่�เราติิดกัับดัักประเทศรายได้้ปานกลาง เพราะว่่าค่่าแรง
เราไม่่ได้้ถููกแล้้ว งานหลายอย่่างคนไทยก็็ไม่่ยอมทำแล้้ว แต่่ขณะ
เดีียวกัันเราก็็ไม่่มีีฐานที่่�เข้้มแข็็งเพีียงพอทางด้้านเทคโนโลยีี ทางด้้าน
การกระตุ้้�นให้้เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่�จะนำไปสู่่�การเป็็นประเทศ
รายได้้สููง ทั้้�งหมดชี้้�ไปที่่�ความต้้องการปรัับโครงสร้้าง
วัันนี้้� 3 เรื่่�องสำคััญที่่�สุุดก็็คืือ หนึ่่�ง เรื่่�องของกฎกติิกา เอาเข้้าจริิงๆ ผมว่่า
ธุุรกิิจ 4.0 เกืือบทั้้�งหมด น่่าจะผิิดกฎหมายไม่่ฉบัับใดก็็ฉบัับหนึ่่�งของ
ประเทศไทย เราต้้องปรัับเรื่่�องกฎกติิกาหรืือความสััมพัันธ์์ระหว่่างรััฐ
กัับเอกชน เพื่่�อให้้ธุุรกิิจใหม่่ๆ เกิิดขึ้้�นได้้จริิง กัับสอง คืือเรื่่�องการเตรีียม
พร้้อมกำลัังคน สร้้างทัักษะให้้กัับคนที่่�มัันสอดคล้้องกัับเศรษฐกิิจใน
ปััจจุุบัันและอนาคต วัันนี้้�คุุณจะแจกเงิินกี่่�รอบก็็ตาม แต่่ถ้้าสองเรื่่�อง
ที่่�พููดยัังไม่่เปลี่่�ยน ก็็ยากที่่�ประเทศไทยจะเดิินต่่อไปข้้างหน้้า สาม เรื่่�อง
ความเหลื่่�อมล้้ำต้้องหยิิบขึ้้�นมาเป็็นประเด็็นหลัักได้้แล้้ว เวลารััฐบาล
จัั ด ทำนโยบายหรืื อ โครงการอะไร นอกจากประเมิิ น ผลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อม และประเมิินผลกระทบต่่อสัังคม ต่่อไปนี้้�ควรจะประเมิิน
ได้้ไหมว่่ามีีผลกระทบกัับความเหลื่่�อมล้้ำยัังไงบ้้าง เพราะโครงสร้้าง
ในปัั จ จุุ บัั น แทบจะไม่่ ส ามารถช่่ ว ยคนจนโดยไม่่ ช่่ ว ยคนรวยได้้
ยกตััวอย่่างโครงการคนละครึ่่�ง เรากระตุ้้�นเศรษฐกิิจไปเยอะ ในที่่�สุุด
เงิินหมุุนกลัับหาคนรวย เพราะเราไม่่ได้้ประเมิินตั้้�งแต่่ต้้น เราคิิดแต่่
อยากให้้คนใช้้เทคโนโลยีีอะไรก็็แล้้วแต่่ แต่่มัันควรไปได้้ไกลกว่่านี้้�
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ประชานิิยม
ต้้องเข้้าใจความหมายให้้ตรงกััน ทุุกรััฐบาลอยากใช้้ประชานิิยมมากกว่่า
ประชาไม่่นิิยม แต่่ความหมายของคำว่่า ประชานิิยมที่่�เป็็นปััญหา จริิงๆ
มัันไปไกลกว่่านั้้�น คืือมัันไม่่ใช่่แค่่นโยบายที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการ
ของประชาชนและประชาชนนิิยม แต่่มันั มีีลัักษณะเป็็นการไปสร้้างระบบ
อุุปถััมภ์์ ว่่าที่่�คุุณได้้เพราะว่่าผมนะ ปีีนี้้�นะเดี๋๋�ยวให้้ขึ้้�นรถเมล์์ฟรีี ถ้้างบ
ประมาณหมดมาประเมิินกัันอีีกทีี ดึึงอำนาจตััวเองไว้้ แต่่ที่ผ่� มทำทั้้�งหมด
ผมถืือว่่าเป็็นสิิทธิ์์� คุุณไม่่ต้้องมาอะไรกัับผมอีีกแล้้ว อัันที่่�สองก็็คืือ
ทุุกอย่่างต้้องมีีหลัักเกณฑ์์ เช่่น ประกัันรายได้้คำนวณยัังไงว่่าจะชดเชย
เท่่าไหร่่ ผมให้้เอาการสำรวจต้้นทุุน ค่่าตอบแทนที่่�แน่่นอน แล้้วชดเชย
ส่่วนต่่างระหว่่างราคานั้้�นกัับราคาตลาดโลก ไม่่ใช่่ว่า่ ผมอยากให้้เยอะๆ
ก็็ใส่่เข้้าไปเยอะๆ ถ้้ามีีโครงการไหนรััฐไปให้้องค์์กรของรััฐ ธนาคาร
ของรััฐทำแล้้วเสีียหาย รััฐต้้องจััดงบประมาณชดเชยให้้ภายในปีีถััดไป
เพื่่�อเป็็นการบีีบให้้อยู่่�ในกรอบเพดานของงบประมาณ ดัังนั้้�น แม้้หลาย
นโยบายถููกมองว่่าเป็็นประชานิิยม ผมจะมีีหลัักการกำกัับไว้้ว่่า (1)
มัันเป็็นสิิทธิ์์� ไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ตามใจคนให้้ (2) ภาระงบประมาณประเมิินได้้
ค่่อนข้้างแน่่นอน (3) ไม่่เอาเงิินจากคนอื่่�นเอาเงิินล่่วงหน้้ามาใช้้แบบ
ไม่่จบไม่่สิ้้�น
ปลดล็็อก
หน่่วยงานราชการและบุุคลากรชั้้�นนำเป็็นคนเก่่งเยอะ แต่่ระบบนี้้�มััน
ไม่่เอื้้อ� ให้้เขาทำงาน ถ้้าผมเป็็นข้้าราชการ สิ่่�งที่่จ� ะคุ้้�มครองให้้ผมอยู่่�รอด
ปลอดภััยแน่่นอน คืือ หนึ่่�ง ทำเหมืือนที่่�เคยทำมา กัับ สอง ทำเหมืือน
คนอื่่�น ต่่อให้้ผิิดพลาดอะไรยัังไง คาถา 2 ตััวนี้้�ใช้้ได้้ตลอด แต่่เมื่่�อไหร่่
ที่่ผ� มเริ่่ม� ทำไม่่เหมืือนเดิิม เมื่่�อไหร่่ที่ผ่� มทำไม่่เหมืือนคนอื่่น� แล้้วเกิิดอะไร
ผิิดพลาดขึ้้�น ไม่่มีีทางรอดเลยครัับในระบบราชการ การเปลี่่�ยนแปลง
มัันจะมาจากระบบราชการไม่่ได้้ การเปลี่่�ยนแปลงต้้องมาจากการนำ
ของฝ่่ายการเมืือง ฝ่่ายนโยบายจะต้้องเป็็นคนทำลายกำแพงระหว่่าง
หน่่วยงาน และเป็็นคนที่่ต้� อ้ งให้้หลัักประกัันว่่าจะคุ้้�มครองคนที่่ก� ล้้าเสี่่ย� ง
ในการทำสิ่่�งใหม่่ๆ ในบางเรื่่�อง เพื่่�อให้้เขามีีความมั่่�นใจว่่าเขาใช้้ความ
สามารถในการทำสิ่่�งที่่�มัันออกนอกกรอบเดิิมได้้จริิงๆ
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ทศวรรษ 2010 เป็็ น ทศวรรษที่่� โ ลกต้้ อ งเผชิิ ญ หน้้ า กัั บ ความท้้ า ทายต่่ า งๆ เริ่่� ม จาก
สถานการณ์์วิิกฤตการเงิินโลกที่่�ต่่อเนื่่�องมาจากทศวรรษก่่อน ตามด้้วยหลายเหตุุการณ์์
ไม่่คาดคิิดที่่�ก่่อความไม่่แน่่นอนทางเศรษฐกิิจและการเมืืองเป็็นอย่่างสููง ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
ขึ้้�นสู่่�ตำำ�แหน่่งประธานาธิิบดีีสหรััฐอเมริิกาของ โดนััลด์์ ทรััมป์์ การตััดสิินใจออกจาก
สมาชิิกสหภาพยุุโรปของสหราชอาณาจัักร หรืือ Brexit ตลอดจนสงครามการค้้า
และสงครามเทคโนโลยีีอัันดุุเดืือดระหว่่างจีีน-สหรััฐฯ ไม่่ใช่่เรื่่�องแปลกที่่�เศรษฐกิิจไทย
ซึ่่�งพึ่่�งพาเศรษฐกิิจโลกสููงย่่อมหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบจากเหตุุการณ์์ต่่างๆ เหล่่านี้้�ไม่่ได้้
ยัังไม่่ต้้องพููดถึึงว่่าสถานการณ์์ภายในประเทศในช่่วงทศวรรษนี้้�ได้้ทวีีความยุ่่�งยากให้้กัับ
เศรษฐกิิจไทยยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งจากมหาอุุทกภััยในปีี 2011 ที่่�รุุนแรงที่่�สุุดในรอบหลายสิิบปีี และ
ความขััดแย้้งทางการเมืืองที่่�นำำ�ไปสู่่�การรััฐประหารในปีี 2014
ปััจจััยต่่างๆ รวมกัันส่่งผลให้้เศรษฐกิิจไทยตกอยู่่�ในภาวะซบเซา มีีแนวโน้้มโตช้้าลงอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ขาดการลงทุุนใหม่่ ทั้้�งจากนัักลงทุุนในประเทศและการลงทุุนจากต่่างประเทศ
ในขณะที่่�ข้้อได้้เปรีียบดั้้�งเดิิมอย่่างแรงงานราคาถููกและทรััพยากรธรรมชาติิในประเทศ
กำำ�ลัั ง ค่่ อ ยๆ หมดไป ซ้ำำ��ร้้ า ยการท่่ อ งเที่่� ย วที่่� เ คยช่่ ว ยขัั บ เคลื่่� อ นเศรษฐกิิ จ ให้้ เ ฟื่่� อ งฟูู
ยัังได้้กลายเป็็นเครื่่�องจัักรตััวสุุดท้้ายที่่�ดัับลงอย่่างไม่่ทัันตั้้�งตััวหลัังการมาถึึงของภาวะ
โรคระบาดจากเชื้้�อโควิิด-19
สิ่่�งเหล่่านี้้�นัับเป็็น ‘หนัังตััวอย่่าง’ ของโลกในอนาคตที่่�ย่่อมจะยิ่่�งมีีความความผัันผวน
ไม่่แน่่นอน ซัับซ้้อน และคลุุมเครืือไม่่ชัดั เจน หรืือที่่เ� รีียกกัันว่่า ‘VUCA’ (ย่่อมาจาก Volatile,
Uncertain, Complex และ Ambiguous) มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ จากทั้้�งความก้้าวหน้้าทาง
เทคโนโลยีีอย่่างก้้าวกระโดด การเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิิอากาศ และการปรัับสมดุุล
ของภููมิิรััฐศาสตร์์โลกใหม่่ ซึ่่�งกดดัันให้้เศรษฐกิิจไทยต้้องปรัับตััวอย่่างเร่่งด่่วน
กล่่าวอีีกนััยหนึ่่�ง ความท้้าทายต่่างๆ ที่่�ประเทศไทยต้้องเผชิิญในทศวรรษ 2010 นี้้�เป็็น
บททดสอบว่่าเศรษฐกิิจไทยมีีจุุดอ่่อนหรืือจุุดแข็็งอะไร และเรามีีความพร้้อมเพีียงใด
ในการก้้าวสู่่�บริิบทโลกใหม่่อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
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2020
ประมาณ

2015

ขนาดของงบดุุลธนาคารกลางสหรััฐฯ

ประมาณ

2012
ประมาณ

3

4.5

9

ล้้านล้้านเหรีียญสหรััฐ
หลัังวิิกฤตโควิิด

ล้้านล้้านเหรีียญสหรััฐ

ล้้านล้้านเหรีียญสหรััฐ
สอง ลดต้้นทุุนการกู้้�ยืืมทางการเงิิน โดยไล่่ซื้้�อพัันธบััตรและกดอััตรา
ดอกเบี้้�ยระยะยาวลง

2008
ประมาณ

8

แสนล้้านเหรีียญสหรััฐ

5 ปีีแรก:
โลกผัันผวน - เศรษฐกิิจพลิิกผััน

สาม ลดอััตราผลตอบแทนของสิินทรััพย์์ปลอดภััย และไล่่ให้้นัักลงทุุน
ที่่�ถืือสิินทรััพย์์เหล่่านี้้�นำเงิินไปใช้้จ่่ายหรืือลงทุุนเพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ

ในช่่วงต้้นของทศวรรษนี้้� แม้้จะผ่่านไปหลายปีีหลัังจากวิิกฤตการเงิินโลก
ปะทุุขึ้้�นในปีี 2008 แต่่เศรษฐกิิจสหรััฐอเมริิกาและเศรษฐกิิจโลกยัังคง
ฟื้้� น ตัั ว ได้้ ช้้า ปัั ญ หาในระบบการเงิิ นและภาวะสิิ นเชื่่�อ ตึึงตััว ทำให้้
ธนาคารกลางในหลายประเทศยัังต้้องใช้้นโยบายการเงิินนอกตำรา
(Unconventional Policies) และออกนอกตำรามากขึ้้�นเรื่่�อยๆ เริ่่�มจาก
ธนาคารกลางสหรััฐฯ (Fed) ที่่�ลดอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายจนใกล้้ 0%
แบบที่่�ไม่่เคยทำมาก่่อน และหัันมาสื่่�อสารทิิศทางการดำเนิินนโยบาย
การเงิินในระยะข้้างหน้้า (Forward Guidance) เป็็นเครื่่�องมืือเสริิม
เพื่่อ� ช่่วยให้้ภาคธุุรกิิจและประชาชนมีีความมั่่�นใจว่่านโยบายการเงิินจะ
ผ่่อนคลายไปจนกว่่าเศรษฐกิิจจะฟื้้�นตััว พร้้อมใช้้มาตรการผ่่อนคลาย
ในเชิิงปริิมาณ (Quantitative Easing: QE) เพื่่�ออััดฉีีดเงิินเข้้าระบบ
ตั้้�งแต่่ช่่วงปลายปีี 2008

ทว่่าสถานการณ์์ก็ยั็ งั ไม่่กระเตี้้อ� งนััก เป็็นผลให้้ Fed ตััดสินิ ใจใช้้มาตรการ
QE เพิ่่�มขึ้้�นอีีกในปีี 2010 ตามมาด้้วยการทำ ‘Operation Twist’ คืือ
การเข้้าซื้้�อสิินทรััพย์์ระยะยาวในตลาด ควบคู่่�ไปกัับการขายสิินทรััพย์์
ระยะสั้้�น เพื่่�อยืืดอายุุเฉลี่่�ยของสิินทรััพย์์ที่่�ถืือในงบดุุลของ Fed

Fed ทำ QE โดยการซื้้�อสิินทรััพย์์ เช่่น พัันธบััตรรััฐบาลจากธนาคาร
พาณิิชย์์ และ ‘พิิมพ์์’ เงิินโดยการสร้้างฐานเงิินในบััญชีีของธนาคาร
พาณิิชย์์ที่่�ธนาคารกลาง โดยมีีจุุดประสงค์์ 3 ประการคืือ
อ้้ า งอิิง : Federal Reserve Bank of St Louis

หนึ่่�ง ทำให้้แน่่ใจว่่ามีีสภาพคล่่องเพีียงพอในระบบ และสนัับสนุุนให้้
ธนาคารพาณิิชย์์นำสภาพคล่่องใหม่่นั้้�นไปปล่่อยกู้้�ต่่อ

ต่่อมาในปีี 2012 มีีการใช้้ QE เป็็นครั้้�งที่่� 3 เนื่่�องจากเศรษฐกิิจสหรััฐฯ
ยัังไม่่สามารถฟื้้�นตััวได้้อย่่างแข็็งแกร่่ง โดยในครั้้�งนี้้�ครอบคลุุมไปถึึง
การซื้้�อสิินทรััพย์์ประเภท Mortgage-Backed Securities (MBS) หรืือ
ตราสารที่่�เกิิดจากการนำสิินเชื่่�อบ้้านที่่�ถููกคััดกรองแล้้วมามััดรวมกััน
โดยสถาบัันการเงิิน ซึ่่�งทำหน้้าที่่�เหมืือนเป็็นคนกลางจัับคู่่�นัักลงทุุนกัับ
ผู้้�กู้้�ยืืม มาตรการทั้้�งหมดนี้้�ทำให้้ขนาดของงบดุุลของ Fed ขยายจาก
ประมาณ 8 แสนล้้านเหรีียญสหรััฐ เป็็นประมาณ 4.5 ล้้านล้้านเหรีียญ
สหรััฐในเวลาประมาณ 6 ปีี
ในเดืือนพฤษภาคม 2013 ภายหลัังการอััดฉีีดเงิินอย่่างเต็็มสููบหลายครั้้ง�
และเริ่่�มมีีสััญญาณว่่าการอััดฉีีดมีีความจำเป็็นน้้อยลง Fed ก็็ออกมา
ประกาศว่่าจะเตรีียมทยอยลดวงเงิินในการซื้้�อสิินทรััพย์์ตามมาตรการ
QE (QE Tapering) ผลที่่�ตามมาคืือเหตุุการณ์์ที่่เ� รีียกว่่า Taper Tantrum
ที่่�อััตราดอกเบี้้�ยพัันธบััตรสหรััฐฯ ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น และตลาดหุ้้�นทั่่�วโลกปรัับ

ลดลงอย่่างฉัับพลัันจากความตื่่�นตระหนก เพราะคาดว่่าอััตราดอกเบี้้�ย
ในสหรััฐฯ จะกลายเป็็นขาขึ้้�น ต้้นทุุนทางการเงิินจะปรัับสููงขึ้้�น หลัังจาก
อยู่่�ในระดัับต่่ำใกล้้ศููนย์์มาเป็็นเวลานาน โดยเหตุุการณ์์นี้้�สร้้างความ
ไม่่แน่่นอนอย่่างมากต่่อภาวะการเงิินโลก ส่่งผลให้้นัักลงทุุนต่่างชาติิ
พากัันดึึงเงิินลงทุุนออกจากประเทศตลาดเกิิดใหม่่ รวมทั้้�งประเทศไทย
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก Taper Tantrum ครั้้�งนี้้�ด้้วย
อย่่างไรก็็ดีี แม้้จะมีีประกาศลดการซื้้�อสิินทรััพย์์ แต่่ Fed ก็็ไม่่ได้้มีีการ
ขายสิินทรััพย์์เหล่่านั้้�นออกมาในทัันทีี ด้้วยความกัังวลว่่าจะกระทบต่่อ
สภาพคล่่องในระบบและอััตราดอกเบี้้�ย ทำให้้ขนาดงบดุุลของ Fed
อยู่่�ในระดัับสููงหลายปีี และไม่่ได้้มีีการเริ่่ม� ลดขนาดของงบดุุลจนกระทั่่�ง
ปีี 2018
ทว่่าเมื่่�อเริ่่�มลดขนาดของงบดุุลได้้ไม่่นานก็็ต้้องกลัับมาอััดฉีีดสภาพ
ทำ QE อีีกครั้้ง� เมื่่อ� เจอกัับปััญหาโควิิดที่่ท� ำให้้เศรษฐกิิจหยุุดชะงัักอย่่าง
รุุนแรง น่่าสัังเกตว่่าการทำ QE รอบใหม่่ที่่�ดำเนิินการในเวลาไม่่กี่่�เดืือน
กลัับมีีขนาดใหญ่่กว่่า QE สามครั้้�งก่่อนหน้้าที่่�ทำในเวลาเกืือบ 5 ปีี
รวมกัันเสีียอีีก สะท้้อนให้้เห็็นความพร้้อมของการใช้้นโยบาย น่่าสนใจ
ว่่ามาตรการที่่�เคยเรีียกว่่าเป็็นเครื่อ่� งมืือพิิเศษ (Unconventional Policy)
ได้้กลายเป็็นเครื่่�องมืือมาตรฐานในการจััดการกัับปััญหาเสีียแล้้ว
ในช่่วงเวลาไล่่เลี่่�ยกััน ธนาคารกลางยุุโรป (ECB) และธนาคารกลาง
ญี่่�ปุ่่�น (BOJ) ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาเป็็นธนาคารกลางที่่�มีีการใช้้ QE เช่่นเดีียวกัับ
Fed ได้้ดำเนิินนโยบายเพิ่่�มเติิมด้้วยการประกาศใช้้นโยบายอััตรา
ดอกเบี้้�ยติิดลบในปีี 2014 และ 2016 ตามลำดัับ นัับเป็็นการก้้าวข้้าม
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อภิิสิิทธิ์์�-ชน

ทางนโยบายที่่�ฉีกี ตำราเศรษฐศาสตร์์ไปอีีกขั้้น� หัักล้้างทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์
ที่่�เคยยึึดถืือว่่าอััตราดอกเบี้้�ยติิดลบไม่่ได้้

“การตััดสิินใจในวัันนี้้� เป็็นการตััดสิินใจว่่าเราจะให้้ประเทศของเรานั้้�น
เดิินไปในทิิศทางไหน จะเดิินไปข้้างหน้้า หรืือจะเดิินถอยหลััง หรืือจะ
เดิินวนจมปลัักอยู่่�กัับปััญหาความขััดแย้้งที่่�ผ่่านๆ มา ซึ่่�งทำให้้ปััญหา
อีีกหลายๆ อย่่างของพี่่�น้้องประชาชน ซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�แท้้จริิง ไม่่ได้้รัับ
การแก้้ไข…” คืือส่่วนหนึ่่�งของคำแถลงประกาศยุุบสภาของ อภิิสิิทธิ์์�
เวชชาชีีวะ ในวัันที่่� 9 พฤษภาคม 2011

เศรษฐกิิจโลกช่่วงครึ่่ง� แรกของทศวรรษนี้้จึึ� งเป็็นสถานการณ์์ที่่ก� ารฟื้้น� ตััว
เป็็นไปอย่่างทุุลัักทุุเลจากวิิกฤตการเงิินโลก (Global Financial Crisis)
ในปีี 2008 ก่่อนที่่�ในช่่วงครึ่่�งทศวรรษหลััง ภููมิิทััศน์์ทางการเมืืองและ
เศรษฐกิิจโลกจะเข้้มข้น้ ขึ้้น� อีีกระดัับจากการขึ้้น� สู่่�ทำเนีียบประธานาธิิบดีี
ของ โดนััลด์์ ทรััมป์์ และการประกาศแยกตััวออกจากสหภาพยุุโรปของ
สหราชอาณาจัักร (Brexit) ในเวลาไล่่เลี่่�ยกััน

การยุุบสภาครั้้�งนี้้�เป็็นจุุดสิ้้�นสุุดการบริิหารประเทศของรััฐบาลอภิิสิิทธิ์์�
เวชชาชีีวะ ซึ่่�งอยู่่�ในตำแหน่่งมาตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2008 โดยในช่่วง
เวลาดัังกล่่าว รััฐบาลพยายามที่่�จะออกมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
หลายประการ เช่่น เรีียนฟรีี 15 ปีี เบี้้�ยยัังชีีพ โครงการไทยเข้้มแข็็ง 2555
เช็็คช่่วยชาติิ โดยมุ่่�งกระตุ้้�นเศรษฐกิิจฐานรากให้้เข้้มแข็็งควบคู่่�กัับการ
รัับมืือผลกระทบจากวิิกฤตเศรษฐกิิจโลก ทว่่าเหตุุการณ์์ความไม่่สงบ
ทางการเมืืองที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำให้้การบริิหารราชการเป็็นไป
อย่่างไม่่ราบรื่่�นนััก

สำหรัับประเทศไทย ผลกระทบจากวิิกฤตการเงิินโลกปีี 2008 ต่่อระบบ
การเงิิน ส่่วนใหญ่่เป็็นผลกระทบทางอ้้อม เพราะสถาบัันการเงิินไทย
ไม่่ได้้มีีความเชื่่�อมโยงโดยตรงกัับต้้นตอของวิิกฤตซัับไพรม์์นััก อีีกทั้้�ง
การที่่�ไทยมีีเงิินทุุนสำรองระหว่่างประเทศจำนวนมาก ทำให้้วิิกฤตครั้้�งนี้้�
ไม่่ได้้ส่่งผลโดยตรงต่่อเสถีียรภาพการเงิินไทยอย่่างมีีนััยสำคััญ แต่่
ปััญหาในระบบการเงิินโลกก็็ส่ง่ ผลให้้การค้้าโลกหยุุดชะงัักจนกระทบต่่อ
การส่่งออกไทย และทำให้้เศรษฐกิิจไทยเข้้าสู่่�ภาวะถดถอยเป็็นระยะ
เวลาสั้้�นๆ
อย่่างไรก็็ดีี ผลพวงอย่่างหนึ่่�งหลัังจากที่่�วิิกฤตซัับไพรม์์ผ่่านพ้้นไป และ
ธนาคารกลางสำคััญๆ ของโลกต่่างพร้้อมใจกัันอััดฉีีดเงิินเข้้าระบบอย่่าง
มหาศาล คืือการไหลเข้้าของเงิินทุุนต่่างชาติิมายัังประเทศตลาดเกิิดใหม่่
รวมทั้้�งประเทศไทย ส่่งผลให้้ค่่าเงิินบาทมีีแนวโน้้มแข็็งค่่าขึ้้�นอีีกครั้้�ง
กระทบต่่อการส่่งออกของประเทศไทยที่่�กำลัังฟื้้�นตััว
ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล ผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย ระหว่่างปีี
2010-2015 กล่่าวว่่าโจทย์์ใหญ่่ในช่่วงเวลานั้้�นมีีอยู่่� 3 ข้้อ หนึ่่�ง บริิหาร
จััดการเงิินบาทที่่�แข็็งค่่า สอง สะสางหนี้้ก� องทุุนเพื่่อ� การฟื้้น� ฟููและพััฒนา
ระบบสถาบัันการเงิินที่่�ค้้างมาจากวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง 1.14 ล้้านล้้านบาท
และสาม การบริิหารจััดการเงิินทุุนสำรองระหว่่างประเทศ
ปััจจััยอีีกประการที่่�มีีผลต่่อเศรษฐกิิจไทยในทศวรรษนี้้�อย่่างมากคืือ
ปััจจััยภายในประเทศเอง โดยเฉพาะความขััดแย้้งทางการเมืืองที่่�ยัังคง
มีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง ในช่่วงทศวรรษนี้้�เป็็นช่่วงคาบเกี่่�ยวของรััฐบาล 3 ชุุด
ไล่่ตั้้�งแต่่ช่่วงปลายของรััฐบาลอภิิสิิทธิ์์� เวชชาชีีวะ รััฐบาลยิ่่�งลัักษณ์์
ชิินวััตร และรััฐบาลภายใต้้คณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ (คสช.) ที่่�
นำโดย พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา
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เมื่่อ� ย้้อนถามประเด็็นนี้้� อภิิสิทิ ธิ์์ม� องว่่าปััญหาความขััดแย้้งทางการเมืือง
เป็็นปััญหาที่่�อยู่่�คู่่�กัับประเทศไทยมาเนิ่่�นนาน ทุุกรััฐบาลต่่างต้้องเผชิิญ
ปััญหานี้้� หากแต่่ความโชคดีีของประเทศไทยในอดีีตที่่�ผ่า่ นมาคืือ ต่่อให้้
มีีเหตุุวุ่่�นวายทางการเมืืองแค่่ไหน เศรษฐกิิจก็็ยังั สามารถดำเนิินต่่อไปได้้
อภิิสิิทธิ์์� เวชชาชีีวะ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีีช่่วงปีี 2008-2011

“การตััดสิินใจในวัันนี้้� เป็็นการ
ตััดสิินใจว่่าเราจะให้้ประเทศของเรา
เดิินไปในทิิศทางไหน จะเดิินไป
ข้้างหน้้า หรืือจะเดิินถอยหลััง
หรืือจะเดิินวนจมปลัักอยู่่�กัับปััญหา
ความขััดแย้้งที่่�ผ่่านๆ มา”
ส่่วนหนึ่่�งของคำำ�แถลงประกาศ
ยุุบสภาของ อภิิสิิทธิ์์� เวชชาชีีวะ

ตััวเลขหนึ่่�งที่่�น่่าสนใจคืือดััชนีีหุ้้�นไทยในยุุครััฐบาลอภิิสิิทธิ์์�ขึ้้�นสููงสุุด
ที่่�ระดัับ 1,145.82 จุุด ในวัันที่่� 1 สิิงหาคม 2011 ถืือเป็็นการทำลายสถิิติิ
ดััชนีีสููงสุุดในรอบ 15 ปีี 3 เดืือน ขณะที่่�ตััวเลข GDP ในปีี 2010 โตขึ้้�น
ถึึงร้้อยละ 7.5 จากปีีก่่อนหน้้า

ตััวเลขที่่�น่่าสนใจในยุุครััฐบาลอภิิสิิทธิ์์�
1 สิิงหาคม 2011
ดััชนีีหุ้้�นไทยขึ้้�นสููงสุุดในรอบ 15 ปีี 3 เดืือน ที่่�ระดัับ

1,145.82

ตััวเลข GDP ในปีี 2010 โตขึ้้�นจากปีีก่่อนหน้้า

7.5%

จุุด

ในด้้านหนึ่่�ง มีีคนตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าตััวเลขแนวโน้้มเศรษฐกิิจที่่�ดีีเป็็นผลจาก
ฝีีมืือการบริิหารของรััฐบาลอภิิสิิทธิ์์� แต่่อีีกด้้านหนึ่่�งก็็มีีข้้อโต้้แย้้งว่่าเป็็น
ผลพวงจากสถานการณ์์เศรษฐกิิจโลกที่่�เริ่่�มกระเตื้้�องขึ้้�นมาพอดีี
อภิิสิิทธิ์์�พููดถึึงประเด็็นนี้้�ว่่า “เศรษฐกิิจไทยเป็็นเศรษฐกิิจเปิิด ผมไม่่ค่่อย
ชอบใจเวลามีีใครมาบอกว่่าทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างเกิิดขึ้้�นได้้จากปััจจััยภายใน
ขณะเดีียวกัันก็็ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่า่ เศรษฐกิิจไทยผููกโยงกัับเศรษฐกิิจโลก แต่่
ผมกล้้าพููดเลยว่่าลองไปดููตััวเลขสิิครัับว่่าใครฟื้้น� ก่่อน ผมค่่อนข้้างมั่่�นใจ
ว่่าในช่่วงปีี 2009 ต่่อเนื่่อ� งปีี 2010 เศรษฐกิิจในภููมิิภาคนี้้� เราฟื้้น� ก่่อนใคร”
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ยิ่่�งลัักษณ์์แถลงนโยบาย
ต่่อรััฐสภา ใจความสำำ�คััญคืือ
ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตประชาชน
ให้้มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
ลดช่่องว่่างระหว่่างคนรวย
กัับคนจน สร้้างความมั่่�นคง
ทางรายได้้ในประเทศ
ทั้้�งนี้้� เขายอมรัับว่่าในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่านมา การเมืืองเริ่่�มเข้้ามามีีผลต่่อ
เศรษฐกิิจอย่่างชััดเจนมากขึ้้น� และไม่่สามารถมองสองสิ่่ง� นี้้แ� ยกจากกััน
ได้้อีีกต่่อไป

ที่่�ถููกนำเสนอย่่อมเป็็นภาพการเผา การปะทะกััน นี่่�เป็็นเรื่่�องธรรมดา
ซึ่่�งเราก็็ต้้องรีีบไปทำภาพอื่่�นให้้เกิิดขึ้้�น พอเหตุุการณ์์สงบก็็ต้้องออกไป
อธิิบายกัับเขา เพื่่�อเป็็นสััญลัักษณ์์ว่่าเรากลัับมาแล้้วนะ เป็็นต้้น”

“บรรยากาศบ้้านเมืือง ยัังไงก็็กระทบการทำงานอยู่่�แล้้วครัับ อย่่างช่่วง
ที่่�มีีการชุุมนุุมใหญ่่ ประชาชนและเอกชนก็็ประสบความยากลำบากใน
การใช้้ชีีวิติ ในเมืืองหลวง เมื่่อ� ใดก็็ตามที่่�มีีความขััดแย้้ง มัันย่่อมบั่่�นทอน
ความเชื่่อ� มั่่�นของภาคธุุรกิิจในการตััดสินิ ใจ ผมไม่่ปฏิิเสธครัับว่่าการเมืือง
มีีผลกระทบ ทุุกคนมองเห็็นแล้้วว่่ามัันไม่่ใช่่เหตุุการณ์์ที่่�จะจบง่่าย”
หากยัังจำกัันได้้ ภาพการชุุมนุมที่่
ุ รุ� นุ แรงในช่่วงเวลาที่่�อภิิสิทิ ธิ์์เ� ป็็นนายกรััฐมนตรีี และอีีกภาพหนึ่่�งที่่�เราได้้เห็็นควบคู่่�กัันอยู่่�เป็็นระยะคืือภาพที่่�
เขาไปปรากฏตััวตามสื่่�อของต่่างประเทศเพื่่�ออธิิบายสิ่่�งที่่�กำลัังเกิิดขึ้้�น
ในประเทศไทย
อภิิสิิทธิ์์�เปิิดเผยว่่า นี่่�คืือกลยุุทธ์์ที่่�เขาตั้้�งใจใช้้เพื่่�อรัักษาความเชื่่�อมั่่�น
แก่่นัักลงทุุนจากต่่างประเทศ
“การสื่่�อสารเป็็นสิ่่�งที่่�ผมเน้้นครัับ ช่่วงปีี 2009-2010 ที่่�เกิิดเหตุุการณ์์
ผมกัับหลายๆ คนต้้องทำงานหนัักเพื่่อ� สื่่อ� สารโดยตรงกัับสื่่อ� ต่่างประเทศ
ซึ่่�งช่่วยได้้เยอะ โดยธรรมชาติิของการเสนอข่่าวของสื่่�อ ภาพส่่วนใหญ่่

“ถามว่่าคนนอกเขามองเราอย่่างไร ก็็ต้อ้ งตอบว่่าคนภายนอกโดยทั่่�วไป
ไม่่ได้้เข้้าใจการเมืืองไทยลึึกซึ้้�งนััก บางคนถึึงขั้้�นที่่�บอกว่่าไม่่อยากจะ
เข้้าใจ เพราะมัันดููสลัับซัับซ้้อน เข้้าใจยาก แต่่ถ้้ามีีภาพออกมาว่่าเรา
สงบแล้้ว หรืือมีีคำตอบที่่�เขาเข้้าใจได้้ เศรษฐกิิจเราก็็ไปต่่อได้้”
ภาพบน - ยิ่่�งลัักษณ์์ ชิินวััตร เตรีียมแถลงข่่าวต่่อหน้้าสื่่�อมวลชน ณ ที่่�ทำำ�การพรรคเพื่่�อไทย ภายหลััง
ทราบผลการเลืือกตั้้�งอย่่างไม่่เป็็นทางการในวัันที่่� 3 กรกฎาคม 2011 การเลืือกตั้้�งครั้้�งดัังกล่่าว ส่่งผล
ให้้เธอกลายเป็็นนายกรััฐมนตรีีหญิิงคนแรกของประเทศไทยในเวลาต่่อมา
ภาพขวา - บรรยากาศในโรงสีีข้้าวแห่่งหนึ่่�งในจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ช่่วงเดืือนพฤศจิิกายน 2013
ท่่ามกลางกระแสข่่าวปััญหาการทุุจริิตในโครงการจำำ�นำำ�ข้้าวของรััฐบาลยิ่่�งลัักษณ์์ ชิินวััตร

ยิ่่�งลัักษณ์์ กัับนโยบายประชานิิยม
หลัังจากรััฐบาลอภิิสิิทธิ์์�ยุุบสภา และประกาศให้้มีีการเลืือกตั้้�งใหม่่ใน
วัันที่่� 3 กรกฎาคม 2011 ผลปรากฏว่่าพรรคเพื่่�อไทยได้้ ส.ส. แบบบััญชีี
รายชื่่�อทั้้�งหมด 15.7 ล้้านคะแนน และได้้ที่่�นั่่�งในสภาผู้้�แทนราษฎร
ทั้้�งหมด 265 ที่่�นั่่�ง เกิินกึ่่�งหนึ่่�งของทั้้�งสภา ส่่งผลให้้ ยิ่่�งลัักษณ์์ ชิินวััตร
ผู้้�ลงสมััครในระบบบััญชีีรายชื่่�อคนที่่� 1 ของพรรคเพื่่�อไทย ได้้ขึ้้�นดำรง
ตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีีหญิิงคนแรกในประวััติิศาสตร์์การเมืืองไทย

23 สิิงหาคม 2011 ยิ่่�งลัักษณ์์แถลงนโยบายต่่อรััฐสภา ใจความสำคััญ
คืือให้้คำมั่่�นสััญญาว่่าจะยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตประชาชนให้้มีีความ
เป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น ลดช่่องว่่างระหว่่างคนรวยกัับคนจน สร้้างความมั่่�นคง
ทางรายได้้ในประเทศเพื่่�อลดการพึ่่�งพาการส่่งออก มีีแผนการลงทุุน
โครงสร้้างพื้้�นฐานในการลดต้้นทุุนค่่าขนส่่งให้้กัับภาคอุุตสาหกรรม
เพื่่อ� เพิ่่�มศักั ยภาพในการแข่่งขััน รวมถึึงการเชื่่อ� มโยงเส้้นทาง สร้้างรถไฟ
ความเร็็วสููงระหว่่างเมืืองหลัักไปสู่่�ภููมิิภาคอาเซีียน เพื่่�อที่่�จะขยายฐาน
เศรษฐกิิจ และเพิ่่�มโอกาสทำมาค้้าขายให้้ประเทศไทยมากขึ้้�น
แต่่ยังั ไม่่ทันั ได้้เริ่่ม� ทำงาน รััฐบาลยิ่่ง� ลัักษณ์์ก็ต้็ อ้ งรัับมืือกัับมรสุุมลููกใหญ่่
นั่่�นคืือ ‘มหาอุุทกภััย’ ที่่�เริ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่ช่่วงปลายเดืือนกรกฎาคม 2011
ต่่อเนื่่�องถึึงเดืือนมกราคม 2012 ครอบคลุุมพื้้�นที่่�จากภาคเหนืือ และแผ่่
ขยายวงกว้้างครอบคลุุมพื้้�นที่่�ภาคกลางและภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
รวมทั้้�งสิ้้�น 64 จัังหวััด มีีประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบกว่่า 12.8 ล้้านคน
สภาพบ้้านเมืืองราวกัับจมอยู่่�ใต้้บาดาล เรืือพายถููกนำมาใช้้เป็็นพาหนะ
แก้้ขััดแทนรถยนต์์ที่่�จมน้้ำเกืือบมิิด กระสอบทรายกลายเป็็นสิินค้้า
หายาก สนามบิินที่่�เคยคึึกคัักกลายเป็็น ‘สนามบิินน้้ำ’ ที่่�ไม่่สามารถ
ให้้บริิการได้้ ภาพเหล่่านี้้�ถููกเผยแพร่่ซ้้ำเล่่าซ้้ำเล่่าทั้้�งในสื่่�อไทยและสื่่�อ
ต่่างประเทศ

50 YEARS

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

มวลน้ำำ��ปริิมาณมหาศาล
จากภาคเหนืือถึึงภาคกลาง
สร้้างความเสีียหาย
แก่่นิิคมอุุตสาหกรรม 7 แห่่ง
โดยประเมิินความเสีียหาย
เบื้้�องต้้นที่่� 2.4 แสนล้้านบาท

ช่่วงวิิกฤตที่่�สุุดของมหาอุุทกภััยนี้้�เกิิดขึ้้�นในเดืือนตุุลาคม 2011 มวลน้้ำ
ปริิมาณมหาศาลจากภาคเหนืือเคลื่่อ� นลงมาถึึงภาคกลาง บริิเวณจัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยาและปทุุมธานีี สร้้างความเสีียหายแก่่นิคิ มอุุตสาหกรรม
7 แห่่ง โดยกระทรวงอุุตสาหกรรมประเมิินความเสีียหายเบื้้�องต้้นไว้้ที่่�
2.4 แสนล้้านบาท
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับผลกระทบมาก ได้้แก่่ อุุตสาหกรรมยานยนต์์
และชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ และอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์และเครื่่�องใช้้
ไฟฟ้้า เนื่่อ� งจากผู้้�ผลิติ รายใหญ่่และผู้้�ผลิตชิ้้
ิ น� ส่่วนรายย่่อยตั้้�งอยู่่�ในนิิคม
อุุตสาหกรรมที่่�น้้ำท่่วมโดยตรง ซึ่่ง� ได้้รับั ผลกระทบอย่่างหนัักจนต้้องหยุุด
การผลิิตชั่่ว� คราว อาทิิ บริิษัทั Honda ที่่�ตั้้ง� อยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมโรจนะ
มีีสััดส่ว่ นถึึงร้้อยละ 10 ของการผลิิตรถยนต์์ทั้้ง� หมดในประเทศไทย บริิษัทั
Western Digital ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิินและนวนคร
มีีสััดส่่วนถึึงร้้อยละ 50 ของการผลิิต Hard Disk Drive ทั้้�งหมดในไทย

ครอบคลุุมพื้้�นที่่�

จัังหวััด

จำำ�นวนประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบ

12.8

ความเสีียหายจากอุุทกภััยดัังกล่่าวไม่่ได้้จำกััดอยู่่�แค่่ภายในประเทศ
เท่่านั้้�น แต่่ยังั กระจายไปยัังประเทศอื่่น� ๆ ผ่่านเครืือข่่ายการผลิิตของโลก
เพราะการผลิิตในประเทศอื่่�นๆ ขาดแคลนวััตถุุดิิบและชิ้้�นส่่วนจาก
ประเทศไทย จึึงจำเป็็นต้้องลดการผลิิตลง ส่่งผลให้้สิินค้้าในตลาดโลก
ลดลงและราคาสููงขึ้้�น เช่่น ราคา Hard Disk Drive ปรัับสููงขึ้้�นถึึงร้้อยละ
20-30 และส่่งผลให้้การผลิิตคอมพิิวเตอร์์หลายยี่่�ห้้อทั่่�วโลกต้้องหยุุด
ชะงััก การผลิิตรถยนต์์ในประเทศลดลงถึึง 3-3.5 แสนคัันในไตรมาส
ที่่� 4 ของปีี 2011 ขณะที่่�ผลกระทบด้้านชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ทำให้้การผลิิต
รถยนต์์ในญี่่�ปุ่่�นลดลงถึึง 4 แสนคัันในช่่วงเวลาเดีียวกััน51
ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจไทยที่่�ตามมาในภายหลัังแต่่สำคััญยิ่่�ง คืือการที่่�
นัักลงทุุ นต่่ างประเทศส่่ วนหนึ่่� งตัั ดสิินใจย้้ ายฐานการผลิิ ต ออกจาก
ประเทศไทย เพื่่�อกระจายความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ ในส่่วนของการเยีียวยา
ผู้้ป� ระกอบการ รััฐบาลได้้เจรจากัับ ธปท. เพื่่อ� ให้้ออกมาตรการช่่วยเหลืือ
อย่่างเร่่งด่่วน นำไปสู่่�การออกพระราชกำหนดแก้้ไขพระราชบััญญััติิ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่�
27 ธัันวาคม 2011 เพื่่อ� ให้้ ธปท. สามารถปล่่อยสิินเชื่่อ� ระยะยาวดอกเบี้้ย�
ต่่ำเป็็นพิิเศษ หรืือ Soft Loan ผ่่านธนาคารพาณิิชย์์ของรััฐและเอกชน
เพื่่�อช่่วยเหลืือธุุรกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม (SMEs) และรายย่่อยที่่�
ประสบภััยน้้ำท่่วม ภายใต้้วงเงิิน 3 แสนล้้านบาท
“ตอนนั้้�นเราก็็เห็็นใจนะครัับ เพราะเศรษฐกิิจได้้รับั ความกระทบกระเทืือน
มาก รััฐบาลที่่�เป็็นฝ่่ายการเมืืองขอให้้ ธปท. ช่่วยออก Soft Loan ให้้
ซึ่่�งมีีการถกเถีียงกัันมาก เพราะบางฝ่่ายมองว่่าเรื่่�องนี้้�ไม่่ใช่่หน้้าที่่�ของ
ธนาคารกลาง ผมจึึงต้้องมาปรึึกษากัับกฤษฎีีกาเป็็นการใหญ่่ เรีียกว่่า
พยายามประนีีประนอมกัันอย่่างถึึงที่่�สุุด อาจบัันทึึกเป็็นประวััติิศาสตร์์
เทาๆ ก็็ได้้ว่่าเรายอมปล่่อยแพ็็กเกจ Soft Loan ออกมา กฤษฎีีกาก็็ช่่วย
เราเขีียนเรื่่�องนี้้�เป็็น ‘very exceptional’ คืือเขีียนออกมาต่่างหาก คล้้าย
เป็็นกรอบพิิเศษว่่ามัันไม่่ใช่่ภารกิิจปกติิ” ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล
เปิิดเผยถึึงเบื้้�องหลัังการตััดสิินใจในครั้้�งนั้้�น

ภาพรวมความเสีียหาย
จาก ’มหาอุุทกภััย’

64

289

ล้้านคน

ภาพบนซ้้าย - ปลายเดืือนตุุลาคม 2011 ระดัับน้ำำ��เพิ่่�มสููงขึ้้�นบริิเวณจัังหวััดปทุุมธานีี ผู้้�คนต้้อง
พยายามปรัับตััวกัับวิิถีีชีีวิิตใหม่่ที่่�ปราศจากสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน เหตุุการณ์์น้ำำ��ท่่วมครั้้�งนี้้�
นัับเป็็นอุุทกภััยที่่�ร้้ายแรงที่่�สุุดในรอบ 70 ปีี
ภาพบน - ภาพโรงงานผลิิตรถยนต์์ Honda ในนิิคมอุุตสาหกรรมโรจนะ จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
ภายหลัังเหตุุการณ์์น้ำำ��ท่่วมคลี่่�คลายลงในเดืือนธัันวาคม 2011

เมื่่�อสถานการณ์์ดีีขึ้้�น ภาคอุุตสาหกรรมกลัับมาทำการผลิิตได้้บางส่่วน
ในไตรมาสแรกของปีี 2012 เช่่นเดีียวกัับการฟื้้�นฟููธุุรกิิจของภาคเอกชน
ซึ่่ง� ทยอยดำเนิินการและใช้้เวลาประมาณครึ่่ง� ปีีก่อ่ นกลัับเข้้าสู่่�ภาวะปกติิ
รััฐบาลยิ่่�งลัักษณ์์จึึงเริ่่�มดำเนิินนโยบายต่่างๆ ที่่�หาเสีียงไว้้ เช่่น โครงการ
รถคัันแรก การปรัับขึ้้�นค่่าแรงขั้้�นต่่ำ 300 บาท รวมถึึงนโยบายจำนำข้้าว
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โครงการ ‘รถคัันแรก’ คืือโปรเจกต์์แรกที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะรััฐมนตรีี
ในเดืือนกัันยายน 2011 โดยมีีการจััดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำ
ปีีงบประมาณ 2555 จำนวน 100 ล้้านบาท สำหรัับเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในการ
ดำเนิินการ และการจััดสรรงบประมาณในปีีงบประมาณ 2556 จำนวน
30,000 ล้้านบาท เพื่่�อคืืนเงิินภาษีีสำหรัับรถยนต์์คัันแรกตามที่่�จ่่ายจริิง
แต่่ไม่่เกิินคัันละ 1 แสนบาท ภายใต้้เงื่่�อนไขว่่าจะต้้องใช้้รถ 5 ปีีถึึงจะ
สามารถขายรถได้้ หากไม่่ทำตามเกณฑ์์จะถืือว่่าผิิดเงื่่�อนไข และถููกริิบ
เงิินภาษีีที่่�ได้้ไปคืืน
โครงการได้้เริ่่�มดำเนิินการในวัันที่่� 16 กัันยายน 2011 ผลปรากฏว่่ามีี
ประชาชนที่่�สนใจเข้้าร่่วมโครงการกัันอย่่างคึึกคััก แม้้ช่่วงที่่�เกิิดน้้ำท่่วม
ใหญ่่จะทำให้้โครงการต้้องหยุุดชะงัักไปอยู่่�หลายเดืือน แต่่ก็็ไม่่ได้้ทำให้้
ความต้้องการรถใหม่่ของประชาชนลดน้้อยถอยลงแต่่อย่่างใด
หลัังจากสิ้้�นสุุดโครงการในปลายเดืือนธัันวาคม 2012 มีียอดรวมรถ
คัันแรกที่่�ขอคืืนภาษีีทั้้�งสิ้้�น 1.255 ล้้านคััน คิิดเป็็นเงิินที่่�รััฐบาลต้้อง
คืืนภาษีีรวม 9.1 หมื่่�นล้้านบาท สููงกว่่าที่่�ตั้้�งเป้้าไว้้ในช่่วงแรก 30,000
ล้้านบาทถึึง 3 เท่่าตััว ในด้้านหนึ่่�งก็็มีีการวิิพากษ์์วิิจารณ์์ว่่านโยบาย
ดัังกล่่าวเป็็นนโยบายประชานิิยมแบบสุุดโต่่ง และถููกตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า
มีีการเอื้้�อประโยชน์์ให้้นายทุุน และสร้้างนิิสััยฟุ่่�มเฟืือย ฟุ้้�งเฟ้้อ ให้้กัับ
ประชาชน ส่่วนผลทางอ้้อมที่่�ตามมาคืือปััญหาหนี้้�ครััวเรืือนที่่�พุ่่�งสููงขึ้้�น
ในช่่วงเวลาเดีียวกััน
อีีกหนึ่่�งนโยบายซึ่่�งเป็็นที่่�กล่่าวถึึงและวิิพากษ์์วิิจารณ์์ในวงกว้้าง และ
เป็็นชนวนที่่�นำไปสู่่�การชุุมนุุมขัับไล่่รััฐบาลยิ่่�งลัักษณ์์ในเวลาต่่อมาคืือ
นโยบายจำนำข้้าว ที่่�เริ่่�มดำเนิินการตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2011
การรัับจำนำข้้าวหรืือประกัันราคาข้้าวไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่ แต่่เป็็นกลไกทาง
การเมืืองที่่�รััฐไทยใช้้มากว่่า 30 ปีี ทว่่านโยบายจำนำข้้าวของรััฐบาล
ยิ่่�งลัักษณ์์ต่่างออกไปด้้วยเงื่่�อนไข ‘รัับจำนำข้้าวทุุกเมล็็ด-ไม่่มีีโควตา’
พร้้อมการัันตีีราคาตัันละ 15,000 บาท ซึ่่�งถืือว่่าสููงกว่่าราคาตลาดถึึง
ร้้อยละ 50 โดยตั้้�งเป้้าว่่าจะซื้้อ� ข้้าวเข้้าไปเก็็บไว้้ตอนฤดููเก็็บเกี่่�ยว จากนั้้�น
ค่่อยระบายข้้าวออกมา แต่่ด้ว้ ยสถานการณ์์ทำให้้ไม่่สามารถระบายข้้าว
ออกมาได้้ ทำให้้จำนวนข้้าวในสต๊๊อกของรััฐบาลสะสมมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
จนสููงถึึง 18 ล้้านตัันเมื่่�อสิ้้�นโครงการในปีี 2014
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หนึ่่�งในปััญหาสำคััญของโครงการจำนำข้้าว คืือแม้้ประเทศไทยจะเป็็น
ผู้้�ส่ง่ ออกข้้าวรายใหญ่่ของโลก แต่่การผลิิตของไทยต่่ำกว่่าหลายประเทศ
ที่่�มีีการผลิิตเพื่่อ� การบริิโภคในประเทศเป็็นหลััก เมื่่อ� ประเทศไทยพยายาม
ขึ้้�นราคาข้้าวในประเทศโดยลดการขายและการส่่งออก ทำให้้มีีปริิมาณ
ข้้าวจากประเทศที่่�มีีการผลิิตมากทะลัักเข้้ามาในตลาดภายในประเทศ
แทบจะทัันทีี และราคาในตลาดโลกก็็ไม่่ได้้ปรัับขึ้้น� มาอย่่างที่่�คาด
ในช่่วงนั้้�นประเทศไทยผลิิตข้า้ วได้้ปีลี ะประมาณ 20 ล้้านตััน และส่่งออก
ประมาณปีีละ 10 ล้้านตััน ซึ่่�งนัับเป็็นประมาณเกืือบ 1 ใน 3 ของตลาด
ส่่งออกข้้าวในโลก แต่่การผลิิตข้า้ วของไทยโดยรวมนัับเป็็นปริิมาณน้้อย
มากเมื่่�อเทีียบกัับประเทศผู้้�ผลิิตรายใหญ่่ เช่่น จีีน (200 ล้้านตััน) อิินเดีีย
(144 ล้้านตััน) อิินโดนีีเซีีย (66 ล้้านตััน) เวีียดนาม (40 ล้้านตััน) ที่่�ผลิิต
เพื่่�อการบริิโภคภายในประเทศเป็็นหลััก แต่่ประเทศเหล่่านั้้�นสามารถ
ผลิิตข้้าวเพิ่่�มขึ้้�นตอบสนองต่่อราคาที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นได้้ค่่อนข้้างเร็็ว
โครงการดัังกล่่าวที่่�ประกัันราคาไว้้ที่่� 15,000 บาทต่่อตััน ทำให้้ราคาข้้าว
ของประเทศไทยสููงกว่่าคู่่�แข่่งในตลาดโลกมาก ส่่งผลให้้ครึ่่�งแรกของ
ปีี 2012 ประเทศไทยส่่งข้้าวออกไปได้้เพีียง 3.45 ล้้านตััน ลดลงจาก
ปีีก่อ่ นหน้้าเกืือบครึ่่ง� หนึ่่�ง และเสีียอัันดัับผู้้�ส่ง่ ออกข้้าวอัันดัับหนึ่่�งของโลก
โดยมีีคู่่�แข่่งคืืออิินเดีียและเวีียดนามแซงหน้้าไป52
สมาคมผู้้�ส่่งออกข้้าวของประเทศไทยชี้้�ว่่าการเสนอราคาสููงเช่่นนี้้�ทำให้้
เกิิดอุุปสงค์์เทีียมขึ้้�นในประเทศ เพราะการซื้้�อของรััฐบาลคืือการดึึงเอา
ปริิมาณข้้าวส่่วนหนึ่่�งออกจากตลาด ทำให้้คนที่่�ต้้องการข้้าวจำเป็็นต้้อง
เสนอซื้้�อราคาสููงขึ้้�น ผลคืือทำให้้คนหัันมาปลููกข้้าวเพิ่่�มขึ้้�นจนมากเกิิน
ความต้้องการบริิโภคและความสามารถการส่่งออก นอกเหนืือจากนี้้�
ยัังมีีข้้าวที่่�ผลิิตจากประเทศเพื่่�อนบ้้านถููกลัักลอบนำเข้้ามาสวมสิิทธิิ
รัับจำนำด้้วย
ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจากโครงการรัับจำนำข้้าวกว่่า 5 แสนล้้านบาท
พร้้อมข้้อกล่่าวหายิ่่ง� ลัักษณ์์ในฐานะนายกรััฐมนตรีีที่่�ปล่่อยให้้มีีการทุุจริิต
เกิิดขึ้น้� สร้้างกระแสความไม่่พอใจทางการเมืือง จนนำไปสู่่�การชุุมนุมุ ของ
กลุ่่�มคนภายใต้้การนำของคณะกรรมการประชาชนเพื่่อ� การเปลี่่�ยนแปลง
ปฏิิรููปประเทศไทยให้้เป็็นประชาธิิปไตยที่่�สมบููรณ์์แบบอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุข (กปปส.) ก่่อนที่่�เชื้้�อไฟจะถููกสุุมให้้แรงขึ้้�นจาก

การเดิินขบวนประท้้วงขัับไล่่รััฐบาลยิ่่�งลัักษณ์์ของกลุ่่�ม กปปส. นำำ�โดย สุุเทพ เทืือกสุุบรรณ เมื่่�อวัันที่่� 2 มีีนาคม 2014

การส่่งออกข้้าวของไทยลดลงเกืือบครึ่่�งในปีี 2012
2011

2012

10.7

6.7

ล้้านตััน

ล้้านตััน

ความเสีียหายจากโครงการรัับจำำ�นำำ�ข้้าว

500,000
ล้้านบาท

ความพยายามออกร่่างพระราชบััญญััตินิิ ริ โทษกรรมแก่่ผู้ก�้ ระทำความผิิด
เนื่่�องจากการชุุมนุุมทางการเมืือง การแสดงออกทางการเมืืองของ
ประชาชน หรืือที่่�เรีียกว่่า ‘พ.ร.บ. สุุดซอย-เหมาเข่่ง’ เป็็นผลให้้ยิ่่�งลัักษณ์์
ประกาศยุุบสภาในวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2013 โดยที่่�ยิ่่�งลัักษณ์์ยัังนั่่�งอยู่่�
ในตำแหน่่งนายกฯ รัักษาการ ขณะที่่�การชุุมนุุมของกลุ่่�ม กปปส. ยัังคง
ยืืดเยื้้�อต่่อเนื่่�อง โดยเรีียกร้้องให้้มีีการปฏิิรููปก่่อนการเลืือกตั้้�ง ก่่อนจะ
ยกระดัับเป็็นม็็อบ ‘Shutdown Bangkok’ จนลงเอยด้้วยการรััฐประหาร
โดยคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ (คสช.) ซึ่่�งนำโดย พลเอก ประยุุทธ์์
จัันทร์์โอชา ในวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2014
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5 ปีีหลััง:
โลกเปลี่่�ยน-ไทยปรัับตััวไม่่ทััน

ในวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2014 รััฐบาล คสช. เข้้ามาควบคุุมการบริิหาร
ราชการแผ่่นดิิน พร้้อมกัับจััดทำกระบวนการร่่างรััฐธรรมนููญฉบัับใหม่่
ก่่อนจะเปิิดให้้มีีการลงประชามติิในวัันที่่� 7 สิิงหาคม 2016 ผลคืือ
มีีประชาชนเห็็นด้้วยกัับร่่างรััฐธรรมนููญฉบัับนี้้ร้� อ้ ยละ 61.4 และเห็็นชอบ
กัับบทเฉพาะกาลให้้สมาชิิกวุุฒิิสภาร่่วมโหวตเลืือกนายกรััฐมนตรีี
ร้้อยละ 58.1 ซึ่่�งการประกาศใช้้รััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2560 ในการบริิหาร
ประเทศ ท่่ามกลางการวิิพากษ์์วิิจารณ์์เรื่่�องกระบวนการทำประชามติิ
ที่่�มีีการจัับกุุมผู้้�เห็็นต่่าง เช่่นเดีียวกัับเนื้้�อหาสาระของรััฐธรรมนููญที่่�ถููก
ตั้้�งคำถามเรื่่�องความเป็็นประชาธิิปไตย ยัังไม่่นัับกรณีีการบัังคัับใช้้
‘แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี’ ที่่�หลายฝ่่ายตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าไม่่สอดคล้้อง
กัับความเปลี่่�ยนแปลงของยุุคสมััย และอาจถููกใช้้เป็็นเครื่่�องมืือทาง
การเมืืองเพื่่�อจำกััดการทำงานของรััฐบาลในอนาคต

ขณะเดีียวกััน การเปลี่่�ยนแปลงดุุลอำนาจของโลกที่่�เริ่่�มเคลื่่�อนจาก
ซีีกโลกตะวัันตกมายัังซีีกโลกตะวัันออก จากการที่่�จีีนมีีอิิทธิิพลและ
อำนาจต่่อรองในเวทีีโลกมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ จนสร้้างแรงกระเพื่่�อมไปถึึง
สหรััฐฯ และยุุโรป โดยแรงงานส่่วนหนึ่่�งในโลกตะวัันตกรู้้�สึึกว่่าตนเอง
เสีียประโยชน์์จากกระแสโลกาภิิวััตน์์และการค้้าแบบเสรีี ถููกแย่่งงาน
รายได้้ตกต่่ำ และการเมืืองแบบเสรีีนิิยม (Liberalism) ก็็ไม่่ได้้ปกป้้อง
พวกเขาจากการถููกเอาเปรีียบในระบบทุุนนิิยม (Capitalism) และโลก
ที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยกระแสโลกาภิิวััตน์์เท่่าที่่�ควร

นอกจากนี้้�กระแส Digital Disruption ยัังเป็็นตััวเร่่งการเปลี่่�ยนแปลง
ในหลายมิิติิทั้้�งในแง่่พฤติิกรรมและวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คน การปรัับตััวของ
ภาคธุุรกิิจ ตลอดจนการออกแบบและขัับเคลื่่�อนนโยบายต่่างๆ ใน
ระดัับประเทศ ครั้้�นเมื่่�อเกิิดวิิกฤตโควิิด-19 ที่่�ยิ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นลัักษณะ
ของ ‘VUCA’ (ย่่อมาจาก V-Volatile ความผัันผวน U-Uncertain ความ
ไม่่แน่่นอน C-Complex ความซัับซ้้อน และ A-Ambiguous ความ
คลุุมเครืือไม่่ชััดเจน) เราจึึงได้้ก้้าวเข้้าสู่่�โลกยุุคใหม่่ หรืือ ‘New Normal’
ที่่�เกิิดขึ้้�นมาอย่่างรวดเร็็ว
ในภาคธุุรกิิจและการเงิิน สิ่่�งที่่�เติิบโตขึ้้น� พร้้อมกระแส Digital Disruption
คืือแพลตฟอร์์มเทคโนโลยีีต่่างๆ ที่่�เปลี่่�ยนพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคไปโดย

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

เศรษฐกิิจไทยในห้้วงรััฐประหาร

ล่่วงเข้้าสู่่�ครึ่่�งทศวรรษหลััง ภููมิิทััศน์์เศรษฐกิิจการเมืืองโลกเกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงจากสองเหตุุการณ์์ใหญ่่ที่่�เกิิดขึ้้�นไล่่เลี่่�ยกััน อย่่างแรกคืือ
ชััยชนะแบบช็็อกโลกของ โดนััลด์์ ทรััมป์์ ในการเลืือกตั้้�งประธานาธิิบดีี
สหรััฐฯ เมื่่�อวัันที่่� 9 พฤษภาคม 2016 ต่่อด้้วยการตััดสิินใจออกจาก
สหภาพยุุโรปของสหราชอาณาจัักร หรืือที่่�เรีียกว่่า ‘Brexit’ ในวัันที่่� 23
มิิถุุนายนของปีีเดีียวกััน

ปรากฏการณ์์ดัังกล่่าวสะท้้อนว่่าโลกกำลัังเข้้าสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงทาง
อุุดมการณ์์ครั้้�งใหญ่่อีีกครั้้�ง นั่่�นคืือการกลัับเข้้าสู่่�กระแสประชานิิยม
และชาติินิิยมแบบสุุดขั้้�ว เห็็นได้้จากการที่่�บทบาทขององค์์กรระหว่่าง
ประเทศ ทั้้�ง WTO, IMF และ World Bank รวมถึึงข้้อตกลงพหุุภาคีี
ต่่างๆ เริ่่�มหมดความศัักดิ์์�สิิทธิ์์�และมีีอิิทธิิพลน้้อยลง

50 YEARS

ประเด็็นหนึ่่�งที่่�น่่าสนใจคืือในห้้วงเวลาที่่�ประเทศไทยอยู่่�ภายใต้้การ
บริิหารของรััฐบาล คสช. ซึ่่�งเข้้าสู่่�อำนาจด้้วยการรััฐประหาร การบริิหาร
เศรษฐกิิจนั้้�นมีีความแตกต่่างหรืือไม่่อย่่างไรกัับรััฐบาลที่่�มาจากการ
เลืือกตั้้�งในระบอบประชาธิิปไตย
20 มกราคม 2017 โดนััลด์์ ทรััมป์์ เข้้าร่่วมพิิธีีสาบานตนเพื่่�อรัับตำำ�แหน่่งประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ คนที่่� 45

สิ้้�นเชิิง ตั้้�งแต่่การเบ่่งบานของแพลตฟอร์์ม E-commerce การเฟื่่�องฟูู
ขึ้้�นมาของ Digital Economy เช่่นเดีียวกัับนวััตกรรมด้้านการลงทุุน
ที่่�เติิบโตขึ้้�นพร้้อมกัับเทคโนโลยีี Blockchain และสกุุลเงิินดิิจิิทััล ส่่งผล
ให้้เกิิดการปรัับตััวขนานใหญ่่ของสถาบัันการเงิิน
จากเดิิมที่่� ‘ธนาคาร’ เป็็นผู้้เ� ล่่นตััวหลัักในตลาดการเงิิน และเข้้าถึึงลููกค้้า
ด้้วยการขยายสาขาและตู้้�เอทีีเอ็็ม แต่่เมื่่�อการทำธุุรกรรมต่่างๆ เปลี่่�ยน
รููปแบบเป็็นผ่่านมืือถืือ และเกิิดเทคโนโลยีีทางการเงิิน หรืือ FinTech
ในรููปแบบใหม่่ๆ วิิธีีการดำเนิินธุุรกิิจแบบเดิิมๆ ของธนาคารพาณิิชย์์
จึึงถููกท้้าทายอย่่างหนััก

ดร.ภาณุุพงษ์์ นิิธิิประภา อดีีตคณบดีีคณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ วิิเคราะห์์ว่่าหากเปรีียบเทีียบกัับเหตุุการณ์์มหาอุุทกภััย
ในปีี 2011 ผลกระทบทางเศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น การส่่งออกและ
การท่่องเที่่�ยวที่่�หยุุดชะงััก นัับเป็็นผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นชั่่�วคราว สามารถ
ฟื้้�นฟููกลัับมาใหม่่ภายหลัังสถานการณ์์คลี่่�คลาย ทว่่าผลกระทบจาก
ความวุ่่�นวายทางการเมืืองที่่�ต่่อเนื่่�อง และลงเอยด้้วยการรััฐประหาร
ในปีี 2014 มีีลัักษณะที่่�ต่่างออกไป กล่่าวคืือเป็็นผลกระทบระยะยาว
ทั้้�งในแง่่ที่่�ทำให้้การเติิบโตทางเศรษฐกิิจหยุุดชะงััก และทำให้้การติิด
อยู่่�ในกัับดัักรายได้้ปานกลางยืืดเยื้้�อออกไป พร้้อมย้้ำว่่า “ประเทศไทย
ไม่่มีีทางหลุุดพ้น้ กัับดัักรายได้้ปานกลางได้้ ตราบใดที่่�ยังั ไม่่หลุุดพ้น้ จาก
กัับดัักรััฐประหาร”53
ในห้้วงเวลาที่่�พลเอก ประยุุทธ์์ ทำรััฐประหารในปีี 2014 เศรษฐกิิจไทย
กำลัังอยู่่�ในสภาวะอ่่อนแอจากความวุ่่�นวายทางการเมืืองที่่�ยืืดเยื้้�อมา
ตั้้�งแต่่ช่่วงก่่อนหน้้า โดยอััตราการขยายตััวของเศรษฐกิิจลดลงเหลืือ
ร้้อยละ 0.8 เทีียบเท่่ากัับช่่วงที่่�เกิิดน้้ำท่่วมใหญ่่ในปีี 2011
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อััตราการเติิบโต
การส่่งออก

0.2%

2015

อััตราการเติิบโต
เศรษฐกิิจไทย

2.8%

ในปีี 2015 เมื่่�อสถานการณ์์ทางการเมืืองเริ่่�มกลัับสู่่�ความสงบ ภายใต้้
การควบคุุมอำนาจเบ็็ดเสร็็จของ คสช. การเติิบโตของเศรษฐกิิจไทยขยัับ
ไปที่่�ร้้อยละ 2.8 ขณะที่่�การส่่งออกนั้้�นโตขึ้้�นเพีียงร้้อยละ 0.2 เท่่านั้้�น
ตััวเลขการส่่งออกดัังกล่่าวสััมพัันธ์์กัับปริิมาณการลงทุุนโดยตรงจาก
ต่่างประเทศ (FDI) ที่่�ลดลงเช่่นกััน จากการสููญเสีียความสามารถในการ
แข่่งขัันของเศรษฐกิิจ และปััจจััยเสี่่�ยงจากความไม่่แน่่นอนทางการเมืือง
ดร.ภาณุุพงศ์์ ยัังชี้้�ให้้เห็็นอีีกว่่าศัักยภาพในการบริิหารเศรษฐกิิจของ
รััฐบาลทหารเป็็นอีีกปััจจััยที่่�มองข้้ามไม่่ได้้ เพราะการควบคุุมอำนาจ
อย่่างเบ็็ดเสร็็จทำให้้การแสดงความคิิดเห็็นและวิิพากษ์์วิิจารณ์์เป็็นไป
อย่่างจำกััด เช่่นเดีียวกัับการวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์และตรวจสอบนโยบายต่่างๆ
ของรััฐบาลที่่�ลดลง ข้้อดีีคืือรััฐบาลสามารถผลัักดัันหรืือออกมาตรการ
ต่่างๆ ได้้รวดเร็็ว ไร้้แรงเสีียดทาน ในทางกลัับกััน การที่่�นโยบายเหล่่านั้้�น
ขาดการตรวจสอบอาจก่่อให้้เกิิดความผิิดพลาดเมื่่อ� นำไปบัังคัับใช้้ และ
เปิิดช่่องให้้เกิิดการคอร์์รัปั ชััน ยิ่่�งเป็็นเรื่่อ� งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเศรษฐกิิจและการ
ลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานขนาดใหญ่่ การตััดสินิ ใจที่่�ผิดพ
ิ ลาดก็็อาจสร้้าง
ความเสีียหายแก่่ประเทศอย่่างมหาศาล อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสิ้้�นเปลืือง
งบประมาณโดยเปล่่าประโยชน์์
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THE TURBULENT TIME

“ประเทศไทยไม่่มีีทางหลุุดพ้้น
กัับดัักรายได้้ปานกลางได้้
ตราบใดที่่�ยัังไม่่หลุุดพ้้นจาก
กัับดัักรััฐประหาร”

สำหรัับผลกระทบต่่อภาคธุุรกิิจ ความเสี่่ย� งและความไม่่แน่่นอนดัังกล่่าว
ย่่อมส่่งผลต่่อการตััดสิินใจของนัักลงทุุน ซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับความมั่่�นใจของ
ผู้้�บริิโภค การลงทุุนในภาคธุุรกิิจจะขยายตััวก็็ต่่อเมื่่�ออััตราการจัับจ่่าย
ใช้้สอยของผู้้�บริิโภคอยู่่�ในระดัับที่่�สููง เมื่่�อการลงทุุนเพิ่่�มขึ้้�นก็็จะเกิิดการ
สร้้างงานสร้้างรายได้้มากขึ้้�น เมื่่�อคนมีีงาน มีีเงิิน การใช้้จ่่ายจะเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นวััฏจัักร ในทางกลัับกััน เมื่่�อใดก็็ตามที่่�ผู้้�บริิโภคสููญเสีียความมั่่�นใจ
ก็็มีีแนวโน้้มชะลอการใช้้จ่่าย รายได้้และโอกาสทางธุุรกิิจจึึงถดถอยลง
ทำให้้ภาคธุุรกิิจและการลงทุุนพลอยหยุุดชะงัักตามไปด้้วย
“ตอนที่่�ผมเข้้าไปทำงานใหม่่ๆ เมื่่�อมองดููเศรษฐกิิจโดยรวมแล้้วยาก
ลำบากมาก GDP เราโตต่่ำกว่่าร้้อยละ 1 โอกาสติิดลบเยอะมาก ที่่�ได้้
ร้้อยละ 0.8 มาจากการฟลุ๊๊�คบางตััวด้้วยซ้้ำ ถ้้าไม่่บริิหารให้้ดีี มีีโอกาส
ติิดลบมากกว่่าโอกาสที่่�จะบวก” อภิิศัักดิ์์� ตัันติิวรวงศ์์ ผู้้�ดำรงตำแหน่่ง
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังในช่่วงรััฐบาลประยุุทธ์์ 1 เปิิดเผยถึึง
ภาวะเศรษฐกิิจในช่่วงเวลาที่่� คสช. เข้้ามาบริิหารประเทศ
จากประสบการณ์์อัันโชกโชนในภาคธุุรกิิจการเงิิน เมื่่�อถููกทาบทาม
ให้้เป็็นรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง อภิิศัักดิ์์�มองว่่าการยกระดัับ
เศรษฐกิิจไทยให้้กระเตื้้�องขึ้้น� ได้้ต้อ้ งอาศััยปััจจััยหลายอย่่างประกอบกััน
ทั้้�งเรื่่�องการเร่่งการลงทุุนภาครััฐ การผลัักดัันส่่งเสริิม 10 อุุตสาหกรรม
เป้้าหมาย รวมถึึงวางรากฐานระบบการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์

2011 - 2020

จากเฟื่่�องฟููสู่่�อวสาน:
เครื่่�องจัักรตััวสุุดท้้าย ‘การท่่องเที่่�ยว’
ในทศวรรษนี้้� ย้้อนไปก่่อนเกิิดวิิกฤตโควิิด เศรษฐกิิจไทยได้้หัันมาพึ่่�งพา
ภาคการท่่องเที่่�ยวเพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จากปััจจััยภายนอกที่่�เอื้้�อ
ให้้ต่่างชาติิมาเที่่�ยวประเทศไทยเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยเฉพาะการผ่่อนคลาย
กฎเกณฑ์์การท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศของทางการจีีน และจากนโยบาย
การเปิิดเสรีีน่่านฟ้้าที่่�ทำให้้การเดิินทางท่่องเที่่�ยวมีีราคาถููกลงมาก ความ
นิิยมในการท่่องเที่่�ยวประเทศไทยจากนัักท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศ ทั้้�งจาก
จุุดเด่่นด้้านราคา วััฒนธรรม ธรรมชาติิ และวิิถีีชีีวิิต ทำให้้การท่่องเที่่�ยว
ไทยเติิบโตขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
ด้้ ว ยรายได้้ จ ำนวนมหาศาลที่่� ไ หลเข้้ า สู่่�ภาคการท่่ อ งเที่่� ย ว ทำให้้
โครงสร้้างเศรษฐกิิจไทยเริ่่�มเปลี่่�ยนไปอีีกครั้้�ง โดยแรงงานและเงิินทุุน
ต่่างเทไปอยู่่�ในภาคบริิการมากขึ้้�น เกิิดปััญหาการกระจุุกตััวของรายได้้
และทรััพยากรของประเทศในหลายมิิติิ และการเกิินดุุลบััญชีีเดิินสะพััด
อย่่างต่่อเนื่่�องจากรายได้้จากการท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งประเด็็นนี้้�ยัังสร้้างความ
ท้้าทายในภาคการเงิินและนโยบายเศรษฐกิิจผ่่านแรงกดดัันค่่าเงิินบาท
ที่่�แข็็งค่่าขึ้้�นต่่อเนื่่�อง
สภาวะดัังกล่่าวอาจเทีียบเคีียงได้้กัับ ‘Dutch Disease’ ที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อ
มีีการค้้นพบแหล่่งปิิโตรเลีียมในเนเธอร์์แลนด์์ รายได้้จากต่่างประเทศ
ทำให้้ค่่าเงิินแข็็งค่่าขึ้้�น ทรััพยากรเทไปในธุุรกิิจปิิโตรเลีียม และฐานการ
ผลิิตภาคอุุตสาหกรรมของประเทศเสีียความสามารถในการแข่่งขัันไป
การเติิบโตของรายได้้ภาคการท่่องเที่่�ยวอัันเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนหลัักของ
เศรษฐกิิจไทยในทศวรรษนี้้� โดยเฉพาะตั้้�งแต่่ในปีี 2015 เป็็นต้้นมา
ได้้กลบเกลื่่�อนปััญหาเชิิงโครงสร้้างอื่่�นๆ ของเศรษฐกิิจไทยที่่�ถููกซุุกไว้้
ใต้้พรม ทั้้�งด้้านความถดถอยของความสามารถในการแข่่งขัันในภาค
การส่่งออก และการดึึงดููดเงิินลงทุุนจากต่่างชาติิในภาคอุุตสาหกรรม
การผลิิต ปััญหาความอ่่อนแอของเครื่่�องยนต์์เศรษฐกิิจที่่�มาจากกำลััง
ซื้้�อภายในประเทศเอง ปััญหาความเหลื่่�อมล้้ำที่่�ทวีีความชััดเจนมากขึ้้�น
เรื่่อ� ยๆ และปััญหาระยะยาวอื่่น� ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นปััญหาโครงสร้้างประชากร
สููงวััย และความท้้าทายในอนาคตจากการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี
นอกจากนี้้�การท่่องเที่่�ยวบางประเภทที่่�ผลาญทรััพยากรธรรมชาติิอย่่าง

50 YEARS
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หนัักหน่่วง ส่่งผลให้้ทรััพยากรธรรมชาติิเสื่่�อมโทรมอย่่างรวดเร็็ว และ
เมื่่อ� ภาคการท่่องเที่่�ยวไทยต้้องเจอกัับอภิิมหาวิิกฤตของมวลมนุุษยชาติิ
นั่่�นคืือการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่่�ทำให้้รายได้้ที่่ม� าจากนัักท่่องเที่่�ยว
ต่่างประเทศหายไปเกืือบหมด ความจริิงจึึงปรากฏขึ้้น� มาอย่่างชััดเจนว่่า
เศรษฐกิิจไทยนั้้�นเปราะบางเพีียงใด เมื่่�อเครื่่�องยนต์์ตััวสุุดท้้ายได้้ดัับลง
ทุุกอย่่างที่่�เคยอยู่่�ใต้้พรมจึึงถููกเปิิดออกมา
ภาพซ้้าย - พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา เข้้ามาบริิหารประเทศท่่ามกลางวิิกฤตเศรษฐกิิจและการเมืือง
ต่่อเนื่่�องด้้วยวิิกฤตโควิิด-19
ภาพล่่าง - สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อภาคการท่่องเที่่�ยว
และบริิการ ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องจัักรสำำ�คััญของเศรษฐกิิจไทยในช่่วงทศวรรษ 2010
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C.P.
Group

EGAT

PTT

บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
ธุุรกิิจพลัังงาน
ในประเทศเพื่่�อนบ้้าน

ThaiBev

MITR
PHOL
บริิษััท น้ำำ��ตาลมิิตรผล จำำ�กััด
ธุุรกิิจ Biomass
ในเวีียดนาม

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด
(มหาชน)
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
ในเวีียดนาม

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

ทุุนทิ้้�งไทย

ตััวอย่่างกลุ่่�มธุุรกิิจไทยที่่�ไปลงทุุนในต่่างประเทศ

การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต
แห่่งประเทศไทย (กฟผ.)
โครงการเขื่่�อนในลาว
และก๊๊าซธรรมชาติิ
ในเมีียนมา

50 YEARS

บริิษัทั เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ จำำ�กัดั

SCG

บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด
(มหาชน)
ธุุรกิิจวััสดุุก่่อสร้้าง
ในกลุ่่�มประเทศ CLMV

Central
Group
บริิษััท กลุ่่�มเซ็็นทรััล จำำ�กััด
ธุุรกิิจค้้าปลีีก/ธุุรกิิจโรงแรม
ในเวีียดนาม

ธุุรกิิจเกษตร/อาหาร
ในเวีียดนาม

ITD

บริิษััท อิิตาเลีียนไทย
ดีีเวล๊๊อปเมนต์์ จำำ�กััด
(มหาชน)
โครงการ
ท่่าเรืือน้ำำ��ลึึกทวาย
ในเมีียนมา

ในภาคการลงทุุน ทศวรรษนี้้�อาจกล่่าวได้้ว่า่ เป็็นยุุค ‘ทุุนทิ้้�งไทย’ สะท้้อน
ทั้้�งจากเงิินลงทุุนจากต่่างประเทศที่่�ลดน้้อยลง และทุุนไทยที่่�ออกไป
ลงทุุนในต่่างประเทศมากขึ้้�น จากที่่�ประเทศไทยเคยมีีสััดส่่วนของ FDI
สููงถึึงร้้อยละ 44 ของเงิินลงทุุนที่่�เข้้ามาภููมิิภาคในช่่วงปีี 2006-2010
พบว่่าในปีี 2020 สััดส่่วนดัังกล่่าวลดเหลืือเพีียงร้้อยละ 14 เท่่านั้้�น
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สััดส่่วน FDI ที่่�มายัังไทย ต่่อ FDI รวมในภููมิิภาคอาเซีียน
2006-2010

การลงทุุนโดยตรง
จากต่่างประเทศ (FDI)
ที่่�มายัังไทย

44%

การที่่�เงิินลงทุุนโดยตรงจากต่่างประเทศลดลงอาจสะท้้อนว่่าโอกาสทาง
ธุุรกิิจในไทยไม่่ได้้น่่าดึึงดููดหรืือให้้ผลประโยชน์์ที่่�คุ้้�มค่่าเหมืือนแต่่ก่่อน
โดยมีีผลมาจาก 3 ปััจจััยด้้วยกัันคืือ หนึ่่�ง ผลตอบแทนจากการลงทุุน
ในประเทศไทยที่่�ลดลงและขนาดของเศรษฐกิิจที่่�โตช้้าลง สอง ธุุรกิิจ
ขาดแรงจููงใจในการแข่่งขัันและพััฒนานวััตกรรม และสาม ความไม่่มีี
เสถีียรภาพด้้านการเมืืองและนโยบายเศรษฐกิิจ สร้้างความไม่่แน่่นอน
ในทิิศทางเศรษฐกิิจและฉุุดรั้้�งการตััดสิินใจลงทุุน

ของ FDI รวม
ในภููมิิภาคอาเซีียน

นอกจากนี้้�การที่่�ทุุนไทยออกไปลงทุุนต่่างประเทศมากขึ้้�นก็็สะท้้อนถึึง
โอกาสในการลงทุุนในต่่างประเทศที่่�อาจจะมีีมากกว่่าการลงทุุนใน
ประเทศ โดยบริิษััทไทยที่่�ไปลงทุุนในต่่างประเทศ ส่่วนใหญ่่เป็็นการ
ไปลงทุุนในประเทศเพื่่�อนบ้้าน ได้้แก่่ กััมพููชา ลาว เวีียดนาม และ
มาเลเซีีย ที่่�มีีแนวโน้้มเติิบโตสููง และมีีเริ่่�มมีีทุุนไทยที่่�ออกไปลงทุุนและ
ซื้้�อกิิจการในประเทศที่่�พััฒนาแล้้วด้้วย
เมื่่อ� พิิจารณาในส่่วนของตลาดหุ้้�นพบว่่ามีีแนวโน้้มไปในทิิศทางเดีียวกััน
คืือนัักลงทุุนต่่างชาติิพากัันเทขายหุ้้�นไทยสุุทธิิอย่่างต่่อเนื่่�องแทบทุุกปีี
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2013 เป็็นต้้นมา รวมมููลค่่ากว่่า 8 แสนล้้านบาท สวนทางกัับ
นัักลงทุุนสถาบัันในประเทศที่่�สะสมหุ้้�นไทยเพิ่่�มขึ้น้� ในมููลค่่าใกล้้เคีียงกััน
ซึ่่�งหากย้้อนไปดููแนวโน้้มการเติิบโตของตลาดหุ้้�นไทยที่่�อ้้างอิิงจากดััชนีี
MSCI Thailand Index จะพบว่่าไม่่น่่าแปลกใจที่่�นัักลงทุุนต่่างชาติิ
จะเมิินหุ้้�นไทย เพราะดััชนีีตลาดหุ้้�นไทยแทบไม่่โต โดยยัังคงอยู่่�ที่่�ระดัับ
เดิิมตั้้�งแต่่ปีี 2013 ขณะที่่�ดััชนีี MSCI ของสหรััฐฯ เติิบโตถึึงกว่่าร้้อยละ
100 และดััชนีีของภููมิิภาคเอเชีียโดยรวมโตกว่่าร้้อยละ 50
ปััจจััยที่่�ว่า่ มาไม่่เพีียงกดดัันผลตอบแทนของตลาดหุ้้�นไทยเท่่านั้้�น แต่่เป็็น
สััญญาณเตืือนว่่าประเทศไทยกำลัังเผชิิญกัับความท้้าทายทางเศรษฐกิิจ
ที่่�อาจทำให้้ผลตอบแทนและขนาดของเศรษฐกิิจในอนาคตตกต่่ำลง

2020

การลงทุุนโดยตรง
จากต่่างประเทศ (FDI)
ที่่�มายัังไทย

14%

ของ FDI รวม
ในภููมิิภาคอาเซีียน
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ความพยายาม
ในการปรัับโครงสร้้างเศรษฐกิิจ: EEC
โครงการในทศวรรษนี้้�ที่่�หลายคนคาดหวัังไว้้คืือเขตพััฒนาพิิเศษภาค
ตะวัันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็็นโครงการที่่�ได้้รัับ
การบรรจุุอยู่่�ในแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ภายใต้้พระราชบััญญััติิ
เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 15 พฤษภาคม
2018 โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาพื้้�นที่่� 3 จัังหวััดในภาคตะวัันออก ได้้แก่่
ระยอง ชลบุุรีี และฉะเชิิงเทรา วััตถุุประสงค์์หลัักคืือเพื่่�อต่่อยอดการ
พััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลตะวัันออกจากโครงการ Eastern Seaboard
ซึ่่�งเป็็นที่่�รู้้�จัักมากว่่า 30 ปีี
โครงการดัังกล่่าวไม่่เพีียงแต่่จะเน้้นการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจเท่่านั้้�น
แต่่ยังั รวมถึึงด้้านการท่่องเที่่�ยว โครงสร้้างพื้้�นฐาน อุุตสาหกรรม บุุคลากร
การศึึกษา การวิิจััย ธุุรกิิจ การเงิิน เทคโนโลยีี ฯลฯ โดยมีีการใช้้เม็็ดเงิิน
ลงทุุนเบื้้�องต้้นราว 2 แสนล้้านบาท ภายใต้้ความคาดหวัังว่่าโครงการนี้้�
จะกลายมาเป็็น ‘Game Changer’ ที่่�ช่่วยยกระดัับเศรษฐกิิจไทยได้้
ในระยะยาว
“เป้้าหมายของ EEC จะสร้้างการลงทุุนใหม่่ราว 3 แสนล้้านบาทต่่อปีี
ผ่่านการปรัับโครงสร้้างการผลิิตและวิิถีีชีีวิติ คน และที่่�สำคััญจะขัับเคลื่่อ� น
เศรษฐกิิจไทยจาก GDP ที่่�โตอยู่่� 3% ให้้เติิบโตไปถึึง 4.5-5% ซึ่่ง� จะทำให้้
พ้้นกัับดัักประเทศรายได้้ปานกลาง”

คณิิศ แสงสุุพรรณ เลขาธิิการคณะกรรมการเขตพััฒนาพิิเศษภาค
ตะวัันออก (EEC) กล่่าวถึึงแผนการดำเนิินงานของ EEC54 ว่่าจะแบ่่ง
เป็็น 3 เฟส เฟสแรกคืือแผนพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�และการดำเนิินการด้้าน
กฎหมาย เฟสที่่� 2 คืือการดำเนิินการด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน เช่่น โครงการ
ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด และท่่าเรืือแหลมฉบััง ระยะที่่� 3 โครงการ
รถไฟความเร็็วสููงเชื่่อ� ม 3 สนามบิิน (ดอนเมืือง-สุุวรรณภููมิิ-อู่่�ตะเภา) และ
เฟสที่่� 3 จะเน้้นไปที่่�การลงทุุน โดยเฉพาะในกลุ่่�ม 10 อุุตสาหกรรมหลััก
มีีการประมาณการณ์์ว่่าทุุกโครงการน่่าจะเสร็็จสมบููรณ์์ภายในปีี 2023
“ใน 5-10 ปีีข้้างหน้้า EEC จะเป็็นชีีวิิตใหม่่ที่่�น่่าอยู่่�มากกว่่าอยู่่�กรุุงเทพฯ
ทั้้�งรายได้้และชีีวิิตความเป็็นอยู่่� รถก็็คงจะไม่่ติิด เพราะเราใช้้รถไฟฟ้้า
แทนที่่�รถประจำทาง ชีีวิิตก็จ็ ะเปลี่่�ยนไป และเป็็นต้้นแบบในเชิิงประเทศ
คิิดว่่าถ้้าเราเดิินแบบนี้้�แล้้วคนอื่่�นเดิินได้้ เราก็็จะก้้าวพ้้นระยะที่่�เป็็นอยู่่�
เทีียบกัับประเทศรุ่่�นเดีียวกััน เราจะสามารถแข่่งขัันได้้ ซึ่่�งประเทศแถวนี้้�
เขาก็็กำลัังทำ ดัังนั้้�นเราจะต้้องเปลี่่�ยนให้้เร็็วด้้วย”
อย่่างไรก็็ดีี แม้้หลายฝ่่ายมองว่่าการดำเนิินการโครงการ EEC จะเป็็น
ผลดีีต่่อเศรษฐกิิจประเทศในระยะยาว ทว่่าการดำเนิินการในระยะสั้้�น
กลัับต้้องเผชิิญกัับแรงเสีียดทานจากคนในพื้้�นที่่�ค่่อนข้้างสููง รวมไปถึึง
การแก้้ปััญหาเชิิงระบบที่่�เกิิดขึ้้�นหน้้างาน ทำให้้การดำเนิินโครงการ
ไม่่ได้้เป็็นไปอย่่างราบรื่่�นนััก ขณะที่่�ปััญหาระยะยาวที่่�หลายฝ่่ายแสดง
ความกัังวลคืือเรื่่�องอัันตรายจากมลพิิษและขยะ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อ
ชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คนบริิเวณใกล้้เคีียง เช่่นเดีียวกัับผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม

แผนการดำำ�เนิินงานของ EEC
เฟส 1

เฟส 2

เฟส 3

พััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�
และการดำำ�เนิินการ
ด้้านกฎหมาย

การดำำ�เนิินการ
ด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน
เช่่น โครงการท่่าเรืือ
อุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
และท่่าเรืือแหลมฉบััง

โครงการรถไฟความเร็็วสููง
เชื่่�อม 3 สนามบิิน
(ดอนเมืือง-สุุวรรณภููมิิ-อู่่�ตะเภา)
และเน้้นไปที่่�การลงทุุน
โดยเฉพาะกลุ่่�ม 10 อุุตสาหกรรมหลััก

50 YEARS

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

พััฒนาการในภาคการเงิิน
ในส่่วนของภาคการเงิิน กล่่าวได้้ว่่าทศวรรษนี้้�คืือช่่วงเวลาสำคััญแห่่ง
การเปลี่่�ยนผ่่านของระบบการเงิิน จากเดิิมที่่�ผู้้�คนใช้้เงิินสดและทำ
ธุุรกรรมต่่างๆ ผ่่านธนาคารมาหลายสิิบปีี เมื่่�อเทคโนโลยีีด้้านการเงิิน
มีีการพััฒนาอย่่างก้้าวกระโดด ควบคู่่�ไปกัับเทคโนโลยีีด้้านการสื่่�อสาร
ภาพของ ‘สัังคมไร้้เงิินสด’ จึึงเริ่่�มปรากฏให้้เห็็นชััดขึ้้�น และธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่
ธนาคาร (Non-bank) เริ่่�มเข้้ามาเป็็นผู้้�เล่่นใหม่่ ธุุรกิิจการชำระเงิิน อาทิิ
Rabbit Pay และ True Wallet รวมไปถึึงแพลตฟอร์์ม E-commerce
อย่่าง Shopee และ Lazada ที่่�มีีระบบการชำระเงิินเป็็นของตััวเอง
แต่่นโยบายที่่�ถือื ว่่ามีีส่่วนในการพลิิกโฉมภาคการเงิินไทยในช่่วงเวลานี้้�
อย่่างมีีนััยสำคััญคืือการเกิิดขึ้้�นของระบบพร้้อมเพย์์ ในฐานะระบบ
ชำระเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์แห่่งชาติิ (National E-payment) โดยเปิิดให้้
บริิการอย่่างเป็็นทางการในวัันที่่� 15 มิิถุนุ ายน 2016 และทำให้้ประชาชน
เข้้าถึึงการทำธุุรกรรมด้้านการเงิินออนไลน์์อย่่างกว้้างขวาง ทั่่�วถึึง และ
มีีการปรัับลดค่่าธรรมเนีียมระหว่่างธนาคารเหลืือศููนย์์ในที่่�สุุด

นโยบายที่่�ถืือว่่ามีีส่่วน
ในการพลิิกโฉมภาคการเงิินไทย
ในช่่วงเวลานี้้�อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
คืือการเกิิดระบบพร้้อมเพย์์
ในฐานะระบบชำำ�ระเงิิน
อิิเล็็กทรอนิิกส์์แห่่งชาติิ

อภิิศัักดิ์์� ในฐานะผู้้�มีีส่่วนสำคััญในการผลัักดัันให้้เกิิดระบบพร้้อมเพย์์
ร่่วมกัับธนาคารแห่่งประเทศไทย เปิิดเผยว่่า เมื่่�อคราวที่่�ถููกทาบทาม
ให้้เข้้ามาช่่วยงานด้้านการคลััง เขาเล็็งเห็็นว่่าสิ่่�งนี้้�จะช่่วยยกระดัับ
ความสามารถการแข่่งขัันในภาคการเงิินของประเทศไทย และเป็็นการ
วางรากฐานทางเศรษฐกิิจสำหรัับอนาคต
“ตอนที่่�เราเริ่่ม� ทำ ประเทศอื่่น� ยัังไม่่ทำ แนวคิิดคืือต้้องการให้้ทั้้ง� ประเทศ
ใช้้ E-payment ทั้้�งหมด ทำให้้คนจ่่ายสามารถจ่่ายเงิินสะดวกมากขึ้้�น
ส่่วนพวกร้้านค้้าต่่างๆ เรามองว่่าจะต้้องทำเครื่่�องรููดบััตร หรืือ EDC
(Electronic Data Capture) เพื่่�อให้้รองรัับการชำระเงิินแบบนี้้� ทำเป็็น
ระบบเดีียวให้้เหมืือนกัันทั้้�งหมด แล้้วกระจายไปยัังร้้านเล็็กร้้านน้้อย
เพื่่�อช่่วยให้้ภาคธุุรกิิจขนาดเล็็กเข้้าถึึงมากขึ้้�น”
กลไกเบื้้� อ งต้้ น ของพร้้ อ มเพย์์ คืื อการให้้ บ ริิ ก ารโอนและรัั บ เงิิ น แบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์โดยใช้้เพีียงเบอร์์โทรศััพท์์มืือถืือหรืือเลขบััตรประจำตััว
ประชาชนแทนเลขที่่�บััญชีีในการโอนเงิินผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น ATM,
Internet Banking หรืือ Mobile Banking โดยไม่่มีีค่่าธรรมเนีียม ทำให้้
การโอนเงิินในชีีวิิตประจำวัันง่่ายและสะดวกรวดเร็็วมากขึ้้�น ไม่่จำเป็็น
ต้้องใช้้เลขบััญชีี ไม่่จำเป็็นต้้องไปที่่�สาขาธนาคาร และไม่่จำเป็็นต้้องรู้้ด้� ว้ ย
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THE TURBULENT TIME

“ตอนที่่�เราเริ่่�มทำำ�
ประเทศอื่่�นยัังไม่่ทำำ�
แนวคิิดคืือ
เราต้้องการให้้ทั้้�งประเทศ
ใช้้ E-payment ทั้้�งหมด
ทำำ�ให้้คนจ่่ายสามารถจ่่ายเงิิน
สะดวกมากขึ้้�น”

2011 - 2020

ว่่าบััญชีีที่่�รัับโอนเป็็นบััญชีีของธนาคารไหน ขณะเดีียวกัันก็็จะช่่วยปิิด
ช่่องโหว่่ในการคอร์์รััปชัันด้้วย
“ข้้อดีีของพร้้อมเพย์์คืือมัันจ่่ายตรงตััวตรงคน ต่่างจากสมััยก่่อนที่่�เวลา
ทำงบเบิิกจ่่ายไป คนชอบพููดกัันว่่า ‘ให้้ไอติิมไป เหลืือแต่่ไม้้’ แต่่หลัังจาก
ที่่�ระบบพร้้อมเพย์์เกิิดขึ้้�น ทุุกคนได้้เต็็มแท่่ง แล้้วทุุกอย่่างอยู่่�ในระบบ
ตรวจสอบได้้”
อย่่างไรก็็ดีี กว่่าที่่�ระบบพร้้อมเพย์์จะเป็็นรููปเป็็นร่่างขึ้้�นมาได้้ แน่่นอน
ว่่าย่่อมมีีอุุปสรรคและแรงต้้านเกิิดขึ้้�นระหว่่างทาง โดยเฉพาะกัับกลุ่่�ม
ธนาคารที่่�อาจเสีียประโยชน์์จากการเปลี่่�ยนไปใช้้ระบบดัังกล่่าว
“หััวเรี่่ย� วหััวแรงสำคััญคืือ ดร.อนุุชิติ อนุุชิติ านุุกููล (รองกรรมการผู้้�จัดั การ
ใหญ่่ ธนาคารเกีียรติินาคิินภััทร) ช่่วยประสานให้้มีีการประชุุมระหว่่าง
ธปท. ธนาคารพาณิิชย์์ เพื่่�อสร้้างระบบนี้้�ขึ้้�นมา แต่่กว่่าจะทำได้้ก็็ดีีเลย์์
อยู่่�พอสมควร เพราะธนาคารบางแห่่งไม่่เห็็นด้้วย เนื่่�องจากจะทำให้้
รายได้้บางส่่วนหายไป ซึ่่�งผมมองว่่าเป็็นการคิิดสั้้�นเกิินไป เพราะถ้้า
คุุณไม่่ทำ สุุดท้้ายเมื่่�อ FinTech เกิิดขึ้้�นมา ธนาคารก็็อยู่่�ไม่่ได้้อยู่่�ดีี
อย่่าลืืมว่่าพร้้อมเพย์์มัันเชื่่�อมกัับบััญชีีธนาคาร ฐานลููกค้้าทั้้�งหมดยััง
อยู่่�ที่่�เขา แต่่ถ้้าเขาไม่่เริ่่�มทำ ฐานลููกค้้าจะหายไปหมด”
ควบคู่่�ไปกัับการทำระบบพร้้อมเพย์์ รััฐบาลได้้ทำโครงการประชารััฐ
สวััสดิิการเพื่่�อสำรวจและให้้ความช่่วยเหลืือประชากรที่่�มีีความยากจน
โดยมีีการมอบ ‘บััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ’ หรืือที่่�ชาวบ้้านเรีียกกัันว่่า ‘บััตร
คนจน’ ให้้ประชาชนผู้้�มีีรายได้้น้้อยจำนวน 11.4 ล้้านคน โดยเปิิดให้้
ลงทะเบีียนระหว่่างวัันที่่� 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2016 และเริ่่�มแจก
บััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐให้้ผู้้�ที่่�ผ่่านคุุณสมบััติิเมื่่�อวัันที่่� 21 กัันยายน 2017
“การมีีบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐทำให้้คนไม่่เคยมีีบััตรกลายเป็็นคนมีีบััตร
สามารถใช้้เงิินแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นในการซื้้�อข้้าวของต่่างๆ คุุณดูู
ทุุกวัันนี้้�สิิครัับ แอปฯ ไทยชนะ โครงการคนละครึ่่�ง คนใช้้กัันเก่่งมาก
สิ่่�งเหล่่านี้้�มีีรากฐานมาจากพร้้อมเพย์์”
การเกิิดขึ้น้� ของระบบพร้้อมเพย์์ รวมถึึงการพััฒนาระบบการโอนเงิินผ่่าน
QR Code ในเวลาต่่อมา ทำให้้มีีผู้้�ใช้้และจำนวนธุุรกรรมผ่่านระบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว หนึ่่�งในปััจจััยสำคััญคืือการที่่�ผู้้�ใช้้
สามารถโอนเงิินข้้ามธนาคารได้้โดยไม่่มีีค่่าธรรมเนีียม

โครงการคนละครึ่่�ง เป็็นหนึ่่�งในมาตรการเยีียวยาและฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจจากวิิกฤตโควิิด-19 เป้้าหมายคืือการช่่วยลดภาระค่่าใช้้จ่่ายของประชาชน และกระตุ้้�นการอุุปโภคบริิโภคภายในประเทศ /
ภาพจาก THE STANDARD

นอกจากนวััตกรรมดัังกล่่าวจะมีีส่่วนในการเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเงิิน
ของคนไทยให้้คุ้้�นเคยกัับบริิการ E-payment และ Digital Banking
มากขึ้้�นแล้้ว ผลที่่�ตามมาคืือการใช้้เงิินสดที่่�ลดลง ส่่งผลกระทบโดยตรง
ต่่อธนาคารต่่างๆ ที่่�มีีรายได้้จากค่่าธรรมเนีียมลดลงตามไปด้้วย ภาพ
ที่่�เกิิดขึ้้�นคืือหลายธนาคารจำเป็็นต้้องลดต้้นทุุนโดยการทยอยปิิดสาขา
ลดจำนวนตู้้เ� อทีีเอ็็ม แล้้วหัันมาลงทุุนกัับการพััฒนาแพลตฟอร์์ม Digital
Banking ควบคู่่�ไปกัับหากำไรจากการปล่่อยกู้้�ให้้กลุ่่�มธุุรกิิจรายย่่อย
มากขึ้้�น ในขณะเดีียวก็็กระทบต่่อธุุรกิิจ FinTech บางประเภท เช่่น ผู้้�ให้้
บริิการด้้านการชำระเงิินและกระเป๋๋าเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-wallet)
ที่่�ต้้องปรัับตััวต่่อระบบโอนเงิินที่่�ไม่่มีีค่่าธรรมเนีียมแล้้ว
ในภาพกว้้าง การเกิิดขึ้้�นของระบบการชำระเงิินแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของ
ประเทศไทย นัับว่่าสอดคล้้องกัับกระแสโลกที่่�แนวคิิดธุรุ กิิจธนาคารแบบ

ครบวงจร (Universal Banking) ซึ่่ง� เคยแข็็งแรงอย่่างมากในช่่วงทศวรรษ
ก่่อนหน้้านี้้�ถููกสั่่�นคลอนอย่่างรุุนแรง สะท้้อนสภาวะที่่� ‘ตััวกลาง’ ทยอย
หมดความสำคััญในระบบเศรษฐกิิจ ภาวะเสืือนอนกิินค่่อยๆ ถููกกำจััด
ออกไปจากสารบบ และเปลี่่�ยนแปลงภููมิิทััศน์์ของการแข่่งขัันในภาค
การเงิินไปอย่่างมาก
นอกจากนี้้�ยัังมีีการเข้้ามาของ Cryptocurrency และสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
ที่่�ได้้รัับการยอมรัับมากขึ้้�น และมีีการสร้้างนวััตกรรมทางการเงิินแบบ
ใหม่่ๆ เช่่น ระบบการเงิินแบบไร้้ตััวกลาง (Decentralized Finance)
หรืือเงิินดิิจิทัิ ลั ที่่�ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency:
CBDC) ที่่�มีีโอกาสพลิิกโฉมอนาคตของโลกการเงิินไปอย่่างมหาศาล

302

THE TURBULENT TIME

จากสงครามการค้้าสู่่�สงครามเทคโนโลยีี
การขึ้้�นสู่่�ทำเนีียบประธานาธิิบดีีของโดนััลด์์ ทรััมป์์ เป็็นช่่วงเวลาที่่�
ประจวบเหมาะกัับจีีนที่่�เริ่่�มผงาดขึ้้�นมามีีอิิทธิิพลในฐานะมหาอำนาจ
ใหม่่ เป็็นผลให้้สหรััฐฯ ในฐานะมหาอำนาจเดิิมต้้องเร่่งเดิินเกมสกััดจีีน
ในทุุกวิิถีีทิิศทาง เริ่่�มต้้นจากการทำสงครามการค้้า ก่่อนยกระดัับไปสู่่�
สงครามเทคโนโลยีี ซึ่่�งมีีการขัับเคี่่�ยวกัันอย่่างดุุเดืือด
ย้้อนกลัับไปในวัันที่่� 6 กรกฎาคม 2018 สงครามการค้้ายกแรกระหว่่าง
สหรััฐฯ กัับจีีนได้้เริ่่ม� ต้้นขึ้้น� อย่่างเป็็นทางการ เมื่่อ� สำนัักงานศุุลกากรและ
พิิทัักษ์์ชายแดนของสหรััฐฯ (U.S. Customs and Border Protection)
ตััดสิินใจเก็็บภาษีีร้้อยละ 25 จากสิินค้้าจีีน 818 รายการ คิิดเป็็นมููลค่่า
ราว 34,000 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ก่่อนที่่�จีีนจะตอบโต้้ด้้วยการเก็็บภาษีี
สิินค้้าจากสหรััฐฯ จำนวน 545 รายการ คิิดเป็็นมููลค่่า 34,000 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐเท่่ากััน
หลัังจากนั้้�นสหรััฐฯ มีีการออกใช้้มาตรการต่่างๆ ต่่อจีีนอีีกหลายยก
ไม่่ว่่าจะเป็็นการเก็็บภาษีี ควบคู่่�ไปกัับสร้้างแรงกดดัันทางอ้้อม เช่่น
การเพิ่่�มรายชื่่�อบริิษััทของจีีน 44 แห่่งที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อความมั่่�นคง
ของชาติิ การใช้้มาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคุ้้�มครองการค้้าที่่�เป็็นธรรม
รวมถึึงการจััดให้้บริิษััท Huawei อยู่่�ในรายชื่่�อบริิษััทที่่�ห้้ามใช้้เทคโนโลยีี
จากบริิษััทสหรััฐฯ โดยไม่่ได้้รัับการอนุุมััติิจากรััฐบาล
แม้้ระหว่่างการต่่อสู้้ข� องสองมหาอำนาจจะมีีการพัักยกเพื่่อ� เจรจากัันบ้้าง
รวมถึึงมีีการผ่่อนปรนในบางเรื่่�อง เช่่น การที่่�สหรััฐฯ ยอมให้้ Huawei
ซื้้�ออุุปกรณ์์ของสหรััฐฯ ได้้อีีกครั้้�ง ทว่่าการขัับเคี่่�ยวชิิงไหวชิิงพริิบยััง
ดำเนิินไปอย่่างต่่อเนื่่�อง ก่่อนขยายขอบเขตจากสงครามการค้้าไปสู่่�
สงครามเทคโนโลยีี โดยที่่�จีีนเป็็นฝ่่ายเดิินเกมรุุก ทำแต้้มไล่่สหรััฐฯ
ขึ้้�นมาแบบหายใจรดต้้นคอ

สีีจิ้้�นผิิง และโดนััลด์์ ทรััมป์์ ผู้้�นำำ�ของสองประเทศมหาอำำ�นาจ
ที่ัั��ขัับเคี่่�ยวกัันผ่่านสงครามการค้้าและสงครามเทคโนโลยีี

23 กัันยายน 2015 ประธานาธิิบดีีสีีจิ้้�นผิิง ร่่วมงาน US-China Internet Industry Forum ครั้้�งที่่� 8 พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหารบริิษััทยัักษ์์ใหญ่่ทั้้�งฝั่่�งจีีนและสหรััฐฯ

ในด้้านภาคค้้าปลีีก จีีนมีีผู้้�เล่่นคนสำคััญอย่่าง แจ็็ค หม่่า กัับอาณาจัักร
‘Alibaba’ ที่่�ผงาดขึ้้น� มาดวลกัับ ‘Amazon’ ในภาคเทคโนโลยีี จีีนมีีแหล่่ง
ฟููมฟัักนวััตกรรมต่่างๆ อย่่างเมืืองเซิินเจิ้้น� ที่่�เปรีียบเสมืือนซิิลิคิ อนวััลเลย์์
ของสหรััฐฯ มีีแบรนด์์อย่่าง Huawei และ XiaoMi ที่่�เข้้ามาตีีตลาดอุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่ง� Apple เคยยึึดหััวหาดไว้้อย่่างเหนีียวแน่่น
ในด้้านโซเชีียลมีีเดีีย จีีนมีีแพลตฟอร์์มเป็็นของตััวเองแบบครบวงจรที่่�
ขัับเคลื่่�อนโดย Tencent ขณะเดีียวกัันก็็ยัังปิิดกั้้�นแพลตฟอร์์มอย่่าง
Facebook ที่่�เป็็นของฝั่่�งสหรััฐฯ
ในด้้านภาคการเงิิน จีีนได้้พััฒนาสกุุลเงิิน ‘หยวนดิิจิิทััล’ ขึ้้�นมาเพื่่�อลด
การใช้้เงิินสด และกลายเป็็นสกุุลเงิินที่่�น่่าจะสามารถใช้้ชำระเงิินเพื่่�อ
การค้้าระหว่่างประเทศ (Settlement Currency) มากขึ้้�น ขณะเดีียวกััน
ก็็มีีเป้้าหมายในการท้้าทายสกุุลเงิินดอลลาร์์สหรััฐที่่�เป็็นสกุุลเงิินหลััก
ของโลกมายาวนาน
สงครามที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างสองมหาอำนาจในครั้้�งนี้้�ย่่อมส่่งผลต่่อสภาวะ

แบรนด์์จีีน

แบรนด์์สหรััฐฯ

VS
Alibaba

Amazon

VS
Huawei และ XiaoMi

Apple

VS
Tencent

Facebook

เศรษฐกิิจโลกอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ผลกระทบเบื้้�องต้้นคืือการขยายตััว
ของเศรษฐกิิจโลกที่่�ชะลอตััวลง เช่่นเดีียวกัับบรรยากาศการค้้าการลงทุุน
ที่่�ลดลง ส่่วนผลกระทบที่่�ตามมาคืือการย้้ายห่่วงโซ่่อุุปทานครั้้�งใหญ่่
เนื่่�องจากในปััจจุุบัันสิินค้้าส่่งออกจำนวนไม่่น้้อยในตลาดโลกจะมีีการ
แยกผลิิตแต่่ละชิ้้น� ส่่วนตามความได้้เปรีียบด้้านต้้นทุุนในการผลิิตชิ้้น� ส่่วน
นั้้�นๆ ของแต่่ละประเทศ หากประเทศที่่�อยู่่�ในห่่วงโซ่่อุุปทานการผลิิต
ได้้รับั ผลกระทบจากสงครามการค้้าจนทำให้้ความได้้เปรีียบด้้านต้้นทุุน
ลดลง ผู้้�ผลิิตในประเทศเหล่่านั้้�นอาจถููกแทนที่่�ด้้วยผู้้�ผลิิตในประเทศอื่่�น
ที่่�มีีความได้้เปรีียบมากกว่่า จนทำให้้ห่่วงโซ่่อุุปทานของสิินค้้าเปลี่่�ยน
โฉมหน้้าไป
ในส่่วนของประเทศไทย การดำเนิินนโยบายตอบโต้้ด้้วยมาตรการภาษีี
ระหว่่างสหรััฐฯ และจีีนที่่�ยกระดัับขึ้้น� เรื่อ่� ยๆ ส่่งผลกระทบต่่อไทยในฐานะ
ผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบและสิินค้้าขั้้�นกลางในห่่วงโซ่่การผลิิตของจีีน หากความ
ขััดแย้้งทวีีความรุุนแรงขึ้้�น และไทยจำเป็็นต้้องเลืือกข้้าง ความสููญเสีีย
ก็็อาจยิ่่�งรุุนแรงขึ้้�น เพราะทั้้�งสหรััฐฯ และจีีนต่่างก็็เป็็นคู่่�ค้้ารายใหญ่่ของ
ประเทศไทยทั้้�งคู่่�

สงครามที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่าง
สองมหาอำำ�นาจในครั้้�งนี้้�ย่่อม
ส่่งผลต่่อสภาวะเศรษฐกิิจโลก
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ผลกระทบ
เบื้้�องต้้นคืือการขยายตััวของ
เศรษฐกิิจโลกที่่�ชะลอตััวลง
เช่่นเดีียวกัับบรรยากาศการค้้า
การลงทุุนที่่�ลดลง
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จำำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิในประเทศไทย
ปีี 2019-2020
นั่่�นคืือจุุดเริ่่�มต้้นของความวุ่่�นวายทางการเมืืองระลอกถััดมาจากการ
ออกมาชุุมนุุมของกลุ่่�มนัักศึึกษาและประชาชนอย่่างต่่อเนื่่�อง เริ่่�มจาก
ประเด็็นความไม่่พอใจในการบริิหารงานของรััฐบาลพลเอก ประยุุทธ์์
ก่่อนขยัับเพดานไปสู่่�ประเด็็นอ่่อนไหวอย่่างการวิิพากษ์์วิิจารณ์์สถาบััน
พระมหากษััตริิย์์
ในห้้วงเวลาเดีียวกััน โลกก็็ได้้รู้้�จัักกัับไวรััสตััวใหม่่ที่่�ชื่่�อว่่าโควิิด-19 ซึ่่�ง
เริ่่�มแพร่่ระบาดในประเทศจีีนตั้้�งแต่่ปลายปีี 2019 ก่่อนจะลุุกลามไป
ทั่่�วโลกอย่่างรวดเร็็ว กลายเป็็นโรคอุุบััติิใหม่่ที่่�คร่่าชีีวิิตผู้้�คนจำนวนมาก
และเกิิดเป็็นวิิกฤตที่่�ลากยาวเป็็นเวลานาน ส่่งผลต่่อการดำเนิินชีีวิิตและ
เศรษฐกิิจทั่่�วโลกอย่่างรุุนแรง

วิิกฤตโควิิด-19 นอกจากจะสร้้างความเสีียหายแก่่ระบบเศรษฐกิิจในภาพรวม ยัังเผยให้้เห็็นปััญหาปลีีกย่่อยที่่�ถููกซุุกซ่่อนไว้้อีีกหลายมิิติิ ทั้้�งปััญหาหนี้้�ครััวเรืือน วิิกฤตสัังคมผู้้�สููงวััย ความเหลื่่�อมล้ำำ�� ซึ่่�งอาจซ้ำำ��เติิม
ให้้เศรษฐกิิจไทยซบเซาในระยะยาว

โควิิด-19: ระเบิิดเวลาลููกใหญ่่
กัับปััญหาที่่�ถููกซุุกไว้้ใต้้พรม
“เราจะทำตามสััญญา ขอเวลาอีีกไม่่นาน”
ประโยคติิดหููจากเพลง ‘คืืนความสุุขให้้ประเทศไทย’ ที่่�เป็็นเสมืือน
คำมั่่�นของรััฐบาลพลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา ในวาระแรกเริ่่�มทำงาน
กลายเป็็นประโยคที่่�ผู้้�คนจดจำและนำไปผลิิตซ้้ำต่่างกรรมต่่างวาระ
นััยสำคััญคืือการทวงถามสััญญาที่่�คล้้ายจะล่่าช้้าออกไปเรื่่�อยๆ
หลัังจากรอมาเกืือบ 5 ปีี ในที่่�สุุดวัันที่่� 24 มีีนาคม 2019 คนไทยก็็ได้้
เดิินเข้้าคููหาเลืือกตั้้�งอีีกครั้้�ง ซึ่่�งผลคืือขั้้�วอำนาจเดิิมภายใต้้การนำของ
พรรคพลัังประชารััฐได้้จััดตั้้�งรััฐบาล พร้้อมกัับที่่�พลเอก ประยุุทธ์์ ได้้รัับ
โหวตจากเสีียงข้้างมากในสภาให้้ดำรงตำแหน่่งนายกรััฐมนตรีีอีีกครั้้�ง
ภายใต้้เสีียงวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์ถึึงกติิกาการเลืือกตั้้�งที่่�ไม่่เป็็นธรรม ตลอดจน
ข้้อได้้เปรีียบจากการมีีสมาชิิกวุุฒิิสภา 250 เสีียงอยู่่�ในมืือ

2019

39.9
ล้้านคน

ในส่่วนของประเทศไทย เหล่่านัักวิิชาการด้้านเศรษฐศาสตร์์ได้้ออกมา
เตืือนถึึงผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้น้� ในมิิติต่ิ า่ งๆ โดยชี้้ว่� า่ ในระยะสั้้�น รััฐจำเป็็น
ต้้องให้้ความช่่วยเหลืือขนานใหญ่่เพื่่อ� ประคัับประคองให้้ประชาชนและ
ภาคธุุรกิิจสามารถรอดพ้้นจากวิิกฤตในครั้้�งนี้้�ไปได้้ โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�มีี
ความเปราะบางสููง ส่่วนระยะยาว รััฐจำเป็็นต้้องคำนึึงถึึงความสมดุุล
ระหว่่างผลเสีียที่่�จะเกิิดจากการติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�น กัับผลประโยชน์์จากการ
เปิิดให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจกลัับมาเป็็นปกติิ
แม้้ประเทศไทยจะควบคุุมสถานการณ์์การติิดเชื้้�อได้้ในระยะแรก ทว่่า
การปิิดพรมแดนอย่่างเข้้มงวดทำให้้รายได้้การท่่องเที่่�ยวจากต่่างประเทศ
ซึ่่ง� คิิดเป็็นสััดส่ว่ นกว่่าร้้อยละ 12 ของ GDP หายไปเกืือบทั้้�งหมด จำนวน
นัักท่่องเที่่�ยวในปีี 2020 ลดลงร้้อยละ 83.2 จาก 39.9 ล้้านคนในปีี 2019
เหลืือเพีียง 6.7 ล้้านคนเท่่านั้้�น ขณะเดีียวกัันนโยบายวััคซีีนที่่�ล่า่ ช้้าทำให้้
ไทยเปิิดประเทศได้้ช้้ากว่่าประเทศอื่่�น ส่่งผลเสีียต่่อเศรษฐกิิจมหาศาล
ผลจากสถานการณ์์ดังั กล่่าวทำให้้รัฐั บาลออกพระราชกำหนดให้้อำนาจ
กระทรวงการคลัังกู้้�เงิินเพื่่�อแก้้ไขปััญหา เยีียวยา และฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ
และสัังคม ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 หรืือ ‘พ.ร.ก.กู้้�เงิินช่่วยโควิิด’ สองครั้้�ง วงเงิินรวม
1.5 ล้้านล้้านบาท เพื่่�อแก้้ปััญหาและเยีียวยาผลกระทบการแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 และมีีการออกมาตรการเยีียวยา เพื่่อ� กระตุ้้�นเศรษฐกิิจและ
การจัับจ่่ายใช้้สอยของประชาชน เช่่น โครงการคนละครึ่่ง� ซึ่่ง� รััฐช่่วยออก
ค่่าใช้้จ่่ายครึ่่�งหนึ่่�งในการซื้้�อสิินค้้าและบริิการต่่างๆ โครงการเราเที่่�ยว
ด้้วยกััน รััฐจัับมืือกัับผู้้�ประกอบการ มอบส่่วนลดค่่าที่่�พััก ตั๋๋�วเดิินทาง
และร้้านอาหาร เพื่่�อกระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยวในประเทศ
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ล้้านคน
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เหตุุการณ์์
น้ำำ��ท่่วมใหญ่่
ปีี 2011
2011
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20ๅ12

QE Tapering /
Taper Tantrum
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2013

พลเอก ประยุุทธ์์
จัันทร์์โอชา
รััฐประหารรััฐบาล
ยิ่่�งลัักษณ์์ ชิินวััตร

2014

โครงการ
‘รถคัันแรก’

4

7
6

2015

ECB ใช้้นโยบาย
อััตราดอกเบี้้�ยติิดลบ
เป็็นครั้้�งแรก

สหราชอาณาจัักรลงมติิ
ออกจากสหภาพยุุโรป
(Brexit)

2016

7

โดนััลด์์ ทรััมป์์
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ
20 มกราคม 2017
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2017
8

กำำ�เนิิด PromptPay /
บััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ

2018
9

รััฐบาลออก
พ.ร.บ. เขตพััฒนาพิิเศษ
ภาคตะวัันออก
เร่่งเดิินหน้้าโครงการ EEC

6
1

การระบาดในระลอกถััดมา
รััฐบาลไม่่สามารถควบคุุมสถานการณ์์ได้้ดีีเช่่นในระลอกแรก
นำำ�มาสู่่�สภาวะที่่�มีีผู้้�ป่่วยล้้นโรงพยาบาล
กิิจการต่่างๆ โดยเฉพาะในภาคการท่่องเที่่�ยวและบริิการ
ทยอยปิิดแบบถาวร

9

จุุดเริ่่�มต้้น
วิิกฤตโควิิด-19

2019

2020

10

8

อย่่างไรก็็ดีี การระบาดในระลอกถััดมา รััฐบาลไม่่สามารถควบคุุม
สถานการณ์์ได้้ดีีเช่่นในระลอกแรก จนนำมาสู่่�สภาวะที่่�มีีผู้้�ป่่วยล้้น
โรงพยาบาล กิิจการต่่างๆ โดยเฉพาะในภาคการท่่องเที่่�ยวและบริิการ
ทยอยปิิดแบบถาวร สืืบเนื่่อ� งจากมาตรการล็็อกดาวน์์ที่่ต่� อ่ เนื่่อ� งยาวนาน
โดยปราศจากมาตรการเยีียวยาอย่่างทั่่�วถึึง

ตััวเลขหนี้้�ครััวเรืือนไทยปีี 2021 ทะลุุ 14 ล้้านล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ
89.3 ของ GDP สููงสุุดเป็็นประวััติกิ ารณ์์นับั ตั้้�งแต่่มีีการเก็็บสถิิติมิ า 18 ปีี

ผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากวิิกฤตโควิิดทำให้้กระแสรายได้้และสถานะ
ทางการเงิินของครััวเรืือนย่่ำแย่่ลง ซึ่่�งตอกย้้ำวัังวนปััญหาหนี้้�ที่่�เพิ่่�มเร็็ว
กว่่ารายได้้

วิิกฤตครั้้�งนี้้�คืือชนวนสำคััญที่่�เผยให้้เห็็นปััญหาต่่างๆ ที่่�ถููกซุุกไว้้ใต้้พรม
มาเนิ่่�นนาน เศรษฐกิิจเผชิิญกัับทางตัันแทบทุุกมิิติิ เกิิดเป็็นเครื่่�องหมาย
คำถามตััวใหญ่่ว่า่ ในอนาคตต่่อจากนี้้� ประเทศไทยจะขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจ
ไปข้้างหน้้าด้้วยวิิธีีไหน อย่่างไร

ธปท. ออกมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้� รวมถึึง ‘คลิินิกิ แก้้หนี้้’� เพื่่อ� ช่่วยเหลืือ
และเยีียวยาลููกหนี้้�ทุุกประเภท ทำหน้้าที่่�เป็็นเสมืือนตััวกลางระหว่่าง
สถาบัันการเงิินและลููกหนี้้�ในการไกล่่เกลี่่�ย ยืืดเวลาการชำระพัักหนี้้�
รีีไฟแนนซ์์ เพื่่�อลดอััตราการเกิิดหนี้้�เสีีย

นี่่�คืือระเบิิดเวลาลููกแรกที่่�เผยตััวออกมาและถููกเร่่งขึ้้�นด้้วยวิิกฤตโควิิด
ส่่งผลโดยตรงต่่อเสถีียรภาพทางการเงิินของประเทศ
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THE TURBULENT TIME

2011 - 2020

บทสรุุป
ในทศวรรษ 2010 เศรษฐกิิจไทยถููกท้้าทายอย่่างหนัักจากทั้้�งปััจจััยภายในและปััจจััย
ภายนอกประเทศที่่�สะท้้อนให้้เห็็นจากภาวะเศรษฐกิิจที่่�ซบเซา แนวโน้้มการเติิบโตที่่�ช้้าลง
ความสามารถในการแข่่งขัันของสิินค้้าส่่งออกที่่ต� กต่ำำ�� และเศรษฐกิิจที่่มีี� ความเปราะบางสููง
ตลอดจนความขััดแย้้งทางการเมืืองเรื้้�อรััง นัับตั้้�งแต่่การรััฐประหารในปีี 2006 ที่่�จะทำำ�ให้้
การดำำ�เนิินนโยบายไม่่ว่่าในทิิศทางใดไม่่มีีความต่่อเนื่่�องพอจะเป็็นผล
ด้้วยเหตุุนี้้� หากมองย้้อนกลัับไปในทศวรรษ 2010 ว่่าเป็็นห้้วงเวลาแห่่งการทดสอบ
เศรษฐกิิจไทยว่่ามีีความพร้้อมเพีียงใดในการก้้าวสู่่�อนาคต เกรงว่่าเราจะพบว่่าประเทศไทย
จะต้้องมีีการปรัับตััวอย่่างเร่่งด่่วน ก่่อนที่่ก� ารเติิบโตต่่อไปในอนาคตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
จะเป็็นเรื่่�องพ้้นวิิสััย
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ปฐมบทเศรษฐกิิ จ ดิิ จิิทัั ล
กอบกู้้�เศรษฐกิิจ
ตอนที่่�ผมเข้้าไปทำงานใหม่่ๆ จีีดีีพีีเราโตต่่ำกว่่า 1% และโอกาสติิดลบ
เยอะมาก โจทย์์คืือทำยัังไงให้้จีีดีีพีีเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมั่่�นคงโดยใช้้ fiscal
policy สิ่่�งแรกที่่�ทำคืือเร่่งการลงทุุน โดยเฉพาะการลงทุุนภาครััฐที่่�หยุุด
ชะงัักลง เราแต่่งตั้้�งกรรมการเพื่่อ� ติิดตามการดำเนิินการ ใช้้วิธีีถ
ิ ามจี้้เ� ลย
ทำไมคุุณช้้า ตกลงจะขยัับเป็็นวัันไหน เวลาไหน ใช้้เวลาสองถึึงสามปีี
ถึึงกลัับมาเข้้าที่่�เข้้าทาง ที่่�สำคััญคืือเวลาใช้้เงิินกู้้�ในการดำเนิินการ
และในการกู้้�เงิิน เรากำหนดไว้้เลยว่่าต้้องเอาเงิินไปใช้้ทำโครงการเพื่่�อ
ที่่�สร้้าง return ในอนาคต
พอจััดการเรื่่อ� งการลงทุุนภาครััฐได้้แล้้ว ขั้้น� ต่่อมาต้้องผลัักดัันการลงทุุน
ภาคเอกชน ซึ่่�งหายไปเลย เพราะการเล่่นกีีฬาสีีทางการเมืืองทำให้้
ทุุกคนขาดความเชื่่�อมั่่�น เราต้้องทำทุุกอย่่างเพื่่�อให้้เขามั่่�นใจ มีีการให้้
สิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ เช่่น ถ้้าลงทุุนปีีนี้้� จะให้้หัักภาษีีเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 2-3 เท่่า
เป็็นต้้น ขณะเดีียวกัันเพื่่�อไม่่ให้้สะเปะสะปะ เรายัังมองถึึงเรื่่�อง 10
อุุตสาหกรรมที่่�จะเป็็นอนาคตของประเทศ จริิงๆ เรื่่�องนี้้�ไม่่ใช่่หน้้าที่่�
ของกระทรวงการคลััง แต่่เราเห็็นว่่าถ้้าปล่่อยให้้ลงทุุนซี้้�ซั้้�วไปเรื่่�อยๆ
ที่่�สุุดแล้้วจะมีีปััญหา

อภิิ ศัักดิ์์� ตัันติิวรวงศ์์
อดีีตรัั ฐ มนตรีีว่่ า การกระทรวงการคลัั ง ผู้้�วางรากฐาน E-PAYMENT ในประเทศไทย โดยผลััก ดััน ให้้เกิิดระบบ
พร้้ อ มเพย์์ (PROMPTPAY) รวมถึึงอีีกหลายโครงการที่่�ผสานเทคโนโลยีีเข้้ากัับ การดำำ�เนิิน นโยบายของรััฐ
ไม่่ ว่่ า ด้้ า นการเก็็ บ ภาษีีหรืือการสร้้างสวััส ดิิก าร ภายใต้้บ รรยากาศทางการเมืืองและเศรษฐกิิจ
ที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ใจนัั ก ของรััฐบาลพลเอก ประยุุท ธ์์ จััน ทร์์โ อชา

พอผลัักดัันเอกชนเสร็็จแล้้ว ทำยัังไงให้้คนใช้้จ่า่ ยมากขึ้้น� เพิ่่�มการบริิโภค
มีีเสีียงบ่่นกัันมากว่่าคนไม่่ค่่อยมีีสตางค์์ ไม่่มีีการใช้้จ่่าย แต่่จุุดที่่�ทำให้้
เราเปลี่่�ยนใจ คืือมีีเจ้้าหน้้าที่่�เอาตััวเลขการขอส่่วนลดภาษีี (rebate)
จากยุุโรปมาให้้ดูู พบว่่าไทยเป็็นประเทศอัันดัับ 2 รองจากจีีน แสดง
ให้้ เ ห็็ น ว่่ า คนมีีสตางค์์ เ ขาก็็ ยัั ง ใช้้ จ่่ า ยกัั น อยู่่� นั่่� น คืือจุุ ดที่่� ท ำให้้ เ กิิ ด
โครงการ ‘ช้้อปช่่วยชาติิ’ ออกมา ได้้รัับความนิิยมมาก มีีคนบอกว่่า
ทำไมไม่่ทำยาวๆ ผมก็็บอกว่่า ถ้้าทำยาวๆ แล้้วคนจะใช้้หรืือ มัันต้้อง
กำหนดระยะเวลา เพื่่�อให้้รู้้�สึึกว่่ามีีความจำเป็็นต้้องใช้้เดี๋๋�ยวนี้้�
อีีกปััญหาใหญ่่คืือเรื่่อ� งการส่่งออก เนื่่อ� งจากสิินค้้าประเทศไทยเป็็นสิินค้้า

ที่่�มีีความล้้าหลััง เป็็นสิินค้้าที่่�ลงทุุนมาตั้้�งแต่่ 5-10 ปีีที่่�แล้้ว ยิ่่�งในภาวะ
ที่่�เศรษฐกิิจโลกไม่่ดีี มีีดีีมานด์์น้้อย เราจะเป็็นประเทศที่่�ขายได้้น้้อย
ก่่อนประเทศอื่่�นๆ นี่่�เป็็นเหตุุที่่�ต้้องผลัักดัันประเทศให้้เกิิดการลงทุุน
ให้้เพิ่่�มความสามารถ เพื่่�อออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ ที่่�ทำให้้เราสามารถ
แข่่งขัันได้้
ทำด้้านนโยบายการคลััง (fiscal) จนหมดแล้้ว ก็็เหลืือแต่่ด้้านนโยบาย
การเงิิน (monetary policy) ต้้องเข้้ามาเสริิม เพราะทางคลัังผลัักดัันแล้้ว
จีีดีีพีีก็็ยังั ไม่่โตถึึงศัักยภาพ อยู่่�ที่่� 3% กว่่า ทั้้�งที่่�ศักั ยภาพของเราอยู่่�ที่่� 4%
ถ้้าด้้านนโยบายการเงิินเข้้ามาเสริิมได้้ จะทำให้้เศรษฐกิิจโตเต็็มศักั ยภาพ
เหมืือนกัับว่่าวที่่�ติิดลมบน ถ้้ายัังเป็็นว่่าวที่่�ไม่่ติิดลมบน ทางด้้านคลััง
ก็็ต้้องคอยเสริิมคอยแต่่งทุุกไตรมาส ถ้้าทำให้้ว่่าวติิดลมบนแต่่แรก
ทุุกอย่่างจะดำเนิินไปตามอััตโนมััติิ แต่่สุุดท้้ายแบงก์์ชาติิไม่่เห็็นด้้วย
เรื่่�องดอกเบี้้�ย ขึ้้�นดอกเบี้้�ยโดยบอกว่่าจะได้้มีีกระสุุนไว้้คอยยิิงหากเกิิด
วิิกฤต เรื่่อ� งอััตราแลกเปลี่่�ยนก็็ไม่่เห็็นด้้วยเนื่่อ� งจากกลััวทางสหรััฐอเมริิกา
จะไม่่พอใจและไม่่ให้้ความช่่วยเหลืือ แต่่สุุดท้้ายสหรััฐฯ ก็็ไม่่ช่่วยเหลืือ
เราอยู่่�แล้้ว เนื่่�องจากรััฐบาลเราไม่่ได้้มาจากการเลืือกตั้้�ง
กำำ�เนิิด E-payment
ประเทศเราคล้้ายๆ บริิษััท ถ้้าหากเราไม่่มีีจุุดเด่่น ในที่่�สุุดเมื่่�อเดิินไป
ข้้างหน้้า เราจะเสีียหาย เราต้้องหาจุุดเด่่นของเรา ถ้้าหากจะทำให้้
จีีดีีพีีสููงขึ้้�น เศรษฐกิิจเติิบโต ปััญหาเศรษฐกิิจที่่�เกาะกิินเราอยู่่� เช่่น
หนี้้�ครััวเรืือน ความเหลื่่�อมล้้ำ สุุดท้้ายจะคลี่่�คลายไปได้้เอง ผมเห็็นว่่า
e-payment เป็็นจุุดเด่่นที่่�ทำให้้ประเทศไทยแข่่งขัันกัับประเทศอื่่�นๆ ได้้
เพราะตอนที่่�เราเริ่่ม� ทำ ประเทศอื่่น� ยัังไม่่ทำ และเราทำโดยใช้้งบประมาณ
น้้อยมาก เนื่่�องจากอาศััยภาคเอกชน ภาคธนาคารพาณิิชย์์ เข้้ามาช่่วย
หััวเรี่่�ยวหััวแรงสำคััญคืือ ดร.อนุุชิิต อนุุชิิตานุุกููล
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แนวคิิดคืือเราต้้องการให้้ทั้้�งประเทศใช้้ e-payment ทั้้�งหมด สมััยก่่อน
เวลารััฐจ่่ายอะไรไป คนชอบพููดกัันว่่าเหมืือนให้้ไอติิมไป แต่่ตอนถึึงมืือ
คนรัับเหลืือแต่่ไม้้ หลัังจากที่่�ระบบพร้้อมเพย์์เกิิดขึ้้�น ทุุกคนได้้เต็็มแท่่ง
ไม่่มีีใครแอบแบ่่งไป เท่่ากัับเป็็นการแก้้เรื่่อ� งคอร์์รัปั ชััน และความรั่่�วไหล
ต่่างๆ คนทั่่�วไปสามารถจ่่ายเงิินสะดวกมากขึ้้�น ส่่วนคนรัับ พวกร้้านค้้า
ต่่างๆ เราก็็ทำเครื่่�องรููดบััตร หรืือ EDC (Electronic Data Capture)
เพื่่�อให้้รองรัับการชำระเงิินแบบนี้้� ทำเป็็นระบบเดีียวกระจายไปยััง
ร้้านเล็็กร้้านน้้อย เพื่่�อให้้ภาคธุุรกิิจขนาดเล็็กได้้เข้้าถึึงด้้วย
ธนาคารบางแห่่งอาจไม่่เห็็นด้้วยเนื่่�องจากจะทำ e-payment เป็็น
โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ฟรีีทำให้้รายได้้บางส่่วนหายไป ถือื ว่่าเป็็นการคิิดสั้้น�
จนเกิินไป เพราะถ้้าไม่่ทำ ฟิินเทคเกิิดขึ้้�นมา ธนาคารก็็อยู่่�ไม่่ได้้อยู่่�ดีี
ริิเริ่่�มทำตั้้�งแต่่วัันนี้้� ฐานลููกค้้าทั้้�งหมดยัังอยู่่�ที่่�เขา เหมืือนกัับพร้้อมเพย์์
คนใช้้ พร้้ อ มเพย์์ ก็็ ยััง ผููกบััญชีีเข้้ากัับบััญชีีธนาคาร แต่่ ถ้้ า ไม่่ เ ริ่่�ม ทำ
วัันหนึ่่�งฐานลููกค้้าจะหายไปหมด
ดููแลความเท่่าเทีียม
ความเท่่าเทีียมทางสัังคมเราละเว้้นไม่่ได้้ รััฐบาลถึึงทำบััตรสวััสดิิการ
โดยให้้คนรายได้้น้อ้ ยลงทะเบีียนแบบ self-declared ก็็อาจมีีการมั่่�วบ้้าง
อะไรบ้้าง แต่่ว่า่ คุ้้�มค่่าเพื่่อ� ให้้เริ่่ม� ต้้นได้้ เพราะดิิจิทัิ ลั แพลตฟอร์์มทั้้ง� หลาย
ที่่�เราคิิดไว้้จะได้้เอา big data เหล่่านี้้�ไปใช้้ แต่่อาจจะต้้องร่่อนอีีก
สองสามครั้้�งกว่่าข้้อมููลจะเข้้าที่่�และมีีคุุณภาพ
ทำบััตรแล้้วเราก็็ให้้เงิินเพื่่�อให้้เขาดำรงชีีพอยู่่�ได้้ โดยบอกให้้ไปซื้้�อที่่�
ร้้านธงฟ้้าเพื่่�อแก้้ปััญหาโชห่่วยอยู่่�ไม่่ได้้ไปด้้วย ร้้านโชห่่วยฟื้้�นตััวขึ้้�นมา
ตอนนั้้�นสามสี่่�หมื่่�นราย หลายแห่่งเขาก็็พััฒนาตััวเองไปแข่่งได้้ จริิงๆ
การจะช่่วยให้้คนเล็็กคนน้้อยพััฒนา เราต้้องส่่งเสริิมคนที่่�เก่่งแล้้วและมีี
ทรััพยากรเหลืือให้้กระจายมาให้้คนที่่�ด้้อยกว่่าด้้วย คนวิิจารณ์์ว่่าทำ
ช่่วยแต่่รายใหญ่่ ไม่่ช่่วยรายเล็็ก แต่่ความจริิงช่่วยรายใหญ่่ผลออกมา
มากกว่่าช่่วยรายเล็็กเยอะ เพราะว่่ารายใหญ่่มีี capability สููงกว่่า
มีีคนบอกอีีกว่่ า อย่่ า งนี้้� เ ท่่ า กัั บ ส่่ ง เสริิ ม รายใหญ่่ ไ ปกิิ น รายเล็็ ก
แย่่งทรััพยากรทั้้�งหมด แต่่นั่่�นคืือแนวคิิดแบบประเทศปิิด ขณะนี้้�เป็็น
ยุุ ค global ถ้้ า สนัั บ สนุุนคนเก่่ง เขาสามารถไปเอาทรัั พ ยากรจาก
ข้้างนอก เอากลัับเข้้ามาเพิ่่�มจำนวนเค้้กให้้กับั ประเทศได้้ ไม่่ต้อ้ งมาแย่่ง
จากคนในประเทศ

สร้้างการคลัังที่่�ยั่่�งยืืน
เราพยายามออกกฎหมายเกี่่�ยวกัับเรื่่�องวิินััยทางการคลััง แนวคิิดคืือ
ถ้้าเราใช้้นโยบายทางการคลััง ไม่่ว่า่ ใช้้เงิินไปหรืือว่่ากู้้เ� งิินมา ต้้องให้้มั่่น� ใจ
ว่่าเราสามารถคืืนเงิินได้้ในอนาคต ป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิด default
ในอนาคต เหมืือนกัั บภาคเอกชนที่่� กำหนด debt-to-equity ratio
เราก็็กำหนดภาระหนี้้�ต่่อจีีดีีพีีว่่าควรจะไม่่เกิินเท่่าไหร่่ earning ควรจะ
เป็็นเท่่าไหร่่ การใช้้หนี้้�ในอนาคตของ SFIs (Specialized Financial
Institutions) ควรจะไม่่เกิินเท่่าไหร่่ หนี้้ที่่� ยืืม
� ต้้องรีีบคืืน ไม่่ใช่่เก็็บไปเรื่อ่� ยๆ
นอกจากนั้้�น หััวใจจริิงๆ ของความมั่่�นคงทางการคลััง คืือความสามารถ
ในการหาเงิิน หรืือเรื่อ่� งภาษีี ต้้องบอกว่่าประเทศเรามีีคนหนีีภาษีีมากกว่่า
คนที่่�ไม่่หนีีภาษีี เราถึึงออกนโยบายว่่าเอสเอ็็มอีีที่่�จะมาขอกู้้�ได้้ต้้องมีี
บััญชีีเดีียว เพื่่อ� บีีบให้้เขาเข้้าสู่่�ระบบให้้ได้้ บางคนบอกขึ้้น� ภาษีี VAT เพิ่่�ม
VAT หนึ่่�งเปอร์์เซ็็นต์์ก็็ได้้ประมาณแสนล้้าน คำถามคืือถ้้าขึ้้�น VAT
คุุณก็็เท่่ากัับทำโทษคนที่่�ทำมาหากิินถููก คนทำไม่่ถููกก็็ยิ่่�งมีีแต้้มต่่อ
มากขึ้้�น ดัังนั้้�น เราจึึงเน้้นทำยัังไงให้้ทุุกคนเข้้าสู่่�ระบบให้้หมดโดยการ
พยายามบีีบ ขณะเดีียวกัันก็็บอกสรรพากรว่่าเปลี่่�ยนจากการตรวจ
เพื่่�อปรัับ เป็็นตรวจแนะนำเพื่่�อให้้เขาเข้้าสู่่�ระบบ มีีการออกระเบีียบว่่า
ใครที่่�เข้้าสู่่�ระบบ เราจะไม่่ไปตรวจย้้อนหลััง เพื่่�อดึึงทุุกคนเข้้ามา
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สมดุุ ลแห่่ ง การกำำ �กัั บและดูู แ ลเศรษฐกิิ จ

โลกต่่อไทย
บ้้านเราก็็คล้้ายกัับอีีกหลายประเทศ คืือเกิิดตลาดรองของหลัักทรััพย์์
ขึ้้น� มาโดยธรรมชาติิ ก่่อนที่่�ทางการจะเข้้าไป เริ่่ม� จากเอกชนออกตราสาร
เปลี่่�ยนมืือ แล้้วก็็ซื้้�อขายกัันไปเรื่่�อยๆ จนเกี่่�ยวข้้องกัับประชาชนวงกว้้าง
ทางการเห็็นว่่าถ้้าปล่่อยไปอาจเกิิดเรื่่�องได้้จึึงออกกฎหมายมารองรัับ
เป็็นพระราชบััญญััติติ ลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ต่่อมา
พอเกิิดวิิกฤตครั้้�งแรกของสถาบัันการเงิินคืือ ‘วิิกฤตราชาเงิินทุุน’ ก็็นำ
ไปสู่่�การแก้้ไขกฎหมายและออกเป็็นพระราชบััญญััติิตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2527 เป็็นฉบัับที่่�สอง แต่่กฎหมายทั้้�งสองฉบัับ
เน้้ น ตรงการซื้้� อ ขายเปลี่่� ย นมืือหลัั ก ทรัั พย์์ หรืือตลาดรองมากกว่่ า
ตลาดแรก

ดร.ประสาร ไตรรััตน์ ์วรกุุล

ดร.ประสาร คืืออดีีตผู้้�นำำ �ข อง 2 ใน 3 ผู้้�กำำ�กัับ ดููแลหลััก ของภาคการเงิิน ในช่่วงเวลาอััน ท้้าทาย
คืือเลขาธิิ ก าร สำำ �นััก งานคณะกรรมการกำำ �กัับ หลััก ทรััพ ย์์และตลาดหลััก ทรััพ ย์์ (ก.ล.ต.) ในช่่วงหลัังวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง
และผู้้�ว่่ า การธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย ในวิิก ฤตแฮมเบอร์์เ กอร์์ (GLOBAL FINANCIAL CRISIS)
ศิิ ล ปะแห่่ ง การดูู แ ลให้้ เ ศรษฐกิิ จเติิ บ โตโดยไม่่พัังทลาย คืือสิ่่�งที่่� ดร.ประสารทำำ�อยู่่�บนศาสตร์์ข องตััวเลขและข้้อมููล

จนมีีการตราพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
ซึ่่ง� เป็็นต้้นกำเนิิด ก.ล.ต. จึึงเรีียกว่่าเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงครั้้ง� ใหญ่่ มีีการ
วางกรอบกติิกาในหลายเรื่่อ� ง ซึ่่ง� ในภายหลัังเราคุ้้�นชิิน แต่่สมััยนั้้�นถืือเป็็น
‘เอเลี่่�ยน’ แทบไม่่มีีใครรู้้�จััก เช่่น มาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููล มาตรฐาน
บััญชีี ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั มหาชน สิิทธิิของผู้้ถื� อื หุ้้�น
รายย่่อย สิ่่�งเหล่่านี้้เ� ป็็นแนวคิิดใหม่่ ถ้้าเปรีียบกัับสมััยก่่อน ระบบธนาคาร
พาณิิชย์เ์ ราให้้ ธปท. ดููแลและเป็็นผู้้�ตรวจสอบ ถ้้าธนาคารพาณิิชย์มีีอั
์ นั
เป็็นไป เขาก็็จะตำหนิิ ธปท. ว่่าตรวจสอบไม่่ดีี แต่่สำหรัับตลาดหลัักทรััพย์์
ที่่�มีีตราสารเปลี่่�ยนมืือ ความรัับผิิดชอบส่่วนใหญ่่อยู่่�ที่่�ผู้้�ลงทุุน ดัังนั้้�น
ถ้้าจะให้้เขารัับผิิดชอบตััวเองได้้ ก็็ต้้องให้้เขาได้้รัับข้้อมููลเพีียงพอไป
วิิเคราะห์์แล้้วก็็รัับความเสี่่�ยง กรอบกติิกาของตลาดแรกจึึงสำคััญมาก
อีีกหนึ่่�งเหตุุผลของการตั้้�ง ก.ล.ต. คืือในระยะแรก หน่่วยงานที่่�กำกัับดููแล
ตลาดทุุนทำกััน 4 หน่่วยงาน กระทรวงพาณิิชย์์ กระทรวงการคลััง ธปท.
และตลาดหลัักทรััพย์์ แต่่ตอนนั้้�นเศรษฐกิิจเริ่่�มเติิบโต มีีการลงทุุนเพิ่่�ม
ขึ้้�นเยอะทั้้�งจากในประเทศและต่่างประเทศ มีีเงิินทุุนไหลเข้้าจากผล

ของ Plaza Accord ที่่�ญี่่�ปุ่่�นย้้ายฐานการผลิิตมาไทย ฉะนั้้�นการกำกัับ
ดููแลต้้องอาศััยความจริิงจััง ความเชี่่�ยวชาญ ความทุ่่�มเท จึึงต้้องตั้้�งเป็็น
ก.ล.ต. ขึ้้�นมา ถามว่่า perfect timing ไหม อาจจะไม่่ เพราะเรายััง
เตรีียมตััวได้้ไม่่ดีีพอ มองย้้อนหลัังเรายัังเน้้นการดููแลตลาดรอง เช่่น
เรื่่�องการจััดการคนปั่่�นหุ้้�นซึ่่�งเป็็นปลายเหตุุ จนต่่อมาเกิิดวิิกฤตปีี 40
แต่่สิ่่�งที่่�ดีีคืือเมื่่�อเกิิดวิิกฤตปีี 40 แล้้ว การที่่�ประเทศมีีหน่่วยงานที่่�ตั้้�ง
มาแล้้ว 5 ปีี ทำให้้สามารถเข้้ามารัับทำเรื่่�องการปฏิิรููปภาคเศรษฐกิิจ
การเงิินของเรา โดยเฉพาะเรื่่�อง corporate governance จนเกิิดผลดีี
ในช่่วง 10 ปีีให้้หลัังที่่�ทำให้้เกิิด resiliencyในระบบเศรษฐกิิจ
ฉวยโอกาสจากวิิกฤต
วิิกฤตต้้มยำกุ้้�งปีี 40 เป็็นวิิกฤตที่่�ใหญ่่มากในระบบเศรษฐกิิจการเงิิน
แต่่ขณะนั้้�น ก.ล.ต. เรามองเป็็นโอกาสสำหรัับการปฏิิรููปด้้วย และทำให้้
เรารู้้�ว่่าจัังหวะและโอกาสสำคััญมาก อะไรที่่�ยามปกติิทำไม่่ได้้ บางทีี
ทำได้้ในหน้้าต่่างที่่�เปิิดขึ้้�นในช่่วงวิิกฤต ระยะเวลาห้้าปีีหลัังจากปีี 40
เราทำอะไรเยอะมาก คำแนะนำจากธนาคารโลกซึ่่�งมีีประโยชน์์มากคืือ
การแก้้วิิกฤตอย่่าไปแก้้ที่่�ปลายเหตุุ ต้้องแก้้ที่่�ต้้นเหตุุของวิิกฤต ดัังนั้้�น
เราจึึงมีีการตั้้�งสถาบััน Institute of Directors เพื่่�ออบรมให้้กรรมการ
เข้้าใจหน้้าที่่� มีีการทำเรื่่�องคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย และพวก
เรื่่�องมาตรฐานบััญชีี การตรวจสอบบััญชีี การเปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างเรื่่�องแนวคิิด fiduciary duty หรืือการบริิหารเงิินของคนอื่่�นที่่�
ไม่่ใช่่เงิินของเราเอง สมััยก่่อนคนไม่่คุ้้�น เคยมีีบริิษััทเงิินทุุนเอาเงิินไป
ปล่่อยกู้้�ให้้บริิษััทในเครืือที่่�เป็็นบริิษััทพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ 8 พััน
ล้้านบาท อ้้างว่่าบริิษััทในเครืือแค่่ขาดสภาพคล่่อง อีีก 6 เดืือนคงได้้คืืน
นี่่�คืือกรรมการไม่่เข้้าใจหน้้าที่่�ในการดููแลเงิินที่่�ประชาชนเอามาฝาก
ธุุ ร กิิ จ ธนาคารพาณิิ ชย์์ เ อง ก่่ อ นปีี 40 แนวคิิ ด เรื่่� อ งเอ็็ น พีีแอลและ
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credit risk management ไม่่เป็็นเรื่่อ� งสำคััญเลย แต่่หลัังปีี 40 แตกต่่าง
โดยสิ้้�นเชิิง วิิกฤตกัับโอกาส ตอนนั้้�นเราคว้้าโอกาสได้้ค่่อนข้้างเยอะ
ผลพวงแฮมเบอร์์เกอร์์
ช่่วงผมเป็็นผู้้�ว่่าฯ ความท้้าทายไม่่ใช่่เรื่่�องเสื้้�อแดง ไม่่ใช่่เรื่่�องน้้ำท่่วม
แต่่เป็็นความท้้าทายจากเนื้้�องานตรงๆ เลยคืือ Global Financial
Crisis (GFC) ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นในปีี 2008 ในสหรััฐฯ ภาครััฐต้้องใช้้นโยบาย
การคลัังช่่วยเต็็มพิิกััด หนี้้�สาธารณะกระโดดจนไปเต็็ม 80% จาก 40%
ถ้้าเลยจากนั้้�นไปอีีกคงแย่่ จึึงเกิิดการข้้ามพรมแดน เอานโยบายการเงิิน
เข้้ามาช่่วยนโยบายการคลััง กลายเป็็นนโยบายการเงิินนอกตำราคืือ
การลดดอกเบี้้�ยลงมากระทั่่�งเป็็นศููนย์์ ถ้้ายุุโรปก็็ดัันจนกระทั่่�งติิดลบ
และมีีการทำนโยบาย QE เพื่่� อ กดดอกเบี้้� ย ระยะสั้้� น ให้้ ติิ ด ลบ ทีีนี้้�
เนื่่�องจากอเมริิกาและยุุโรปถืือว่่าเป็็นการเงิินขนาดใหญ่่ จึึงเกิิดภาวะ
เงิินทุุนเคลื่่�อนย้้ายแบบสึึนามิิไปยัังประเทศที่่�พอจะให้้อััตราดอกเบี้้�ย
เป็็ น บวก สมัั ย นั้้� น เขามัั ก จะเรีียกประเทศอย่่ า งเราว่่ า ‘พวก 3%’
ก่่อนหน้้านั้้�น 3% ไม่่ใช่่ดอกเบี้้�ยที่่�สููง แต่่ในยามที่่�ดอกเบี้้�ยโลกเป็็น 0%
เขาชอบพวก 3% มาก ทำให้้เงิินบาทแข็็งแบบสึึนามิิ
สิ่่�งที่่�แบงก์์ชาติิช่่วยได้้ในระยะสั้้�นคืือการเข้้าไปซื้้�อดอลลาร์์ แต่่ก็็ต้้อง
ระวัังหลายเรื่่อ� ง อัันที่่� 1 ธปท. ซื้้อ� ดอลลาร์์มาแล้้วเอาไปลงทุุนซื้้อ� พัันธบััตร
รััฐบาลสหรััฐฯ ได้้ดอกเบี้้�ยนิิดเดีียว เกืือบศููนย์์ ในขณะที่่�ต้้นทุุนของเรา
ในการออกพัันธบััตรไปดููดซัับบาทมาซื้้�อ เราเสีียตั้้�ง 3% ข้้อที่่� 2 เราต้้อง
พยายามไม่่ตกเป็็นเบี้้�ยล่่างของพวกนัักค้้าเงิินที่่�เก่่งๆ ทั้้�งนั้้�น ข้้อที่่� 3 คืือ
เราต้้องระวัังพี่่�ใหญ่่ทั้้�งหลายที่่�อาจกล่่าวหาเราว่่าแทรกแซงทำให้้ค่่า
เงิินบาทอ่่อนกว่่าที่่�ควรจะเป็็น นอกจากนั้้�น เรื่่�องระยะยาวที่่�เราระวัังคืือ
ต้้องรัักษาความน่่าเชื่่�อถืือของกรอบนโยบายการเงิินที่่�ใช้้ดอกเบี้้�ยเป็็น
ตััวดููแลเสถีียรภาพในประเทศ ไม่่สามารถอยู่่�ดีีๆ ลดดอกเบี้้�ย ทั้้�งๆ ที่่�
เศรษฐกิิจอาจจะร้้อนแรงในบางช่่วง เราก็็พิจิ ารณาจะใช้้มาตรการจำกััด
เสรีีภาพในเรื่่อ� งของการเคลื่่อ� นย้้ายเงิินทุุนแทนการลดดอกเบี้้ย� แต่่โชคดีี
ที่่�สหรััฐฯ taper นโยบาย QE ทำให้้เงิินทุุนเคลื่่�อนย้้ายเข้้าประเทศ
ชะลอตััว แล้้วกลัับเป็็นผลดีีสำหรัับเรา
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รัักษาความเชื่่�อมั่่�น
ความท้้าทายที่่�สองมาจากแรงเสีียดทานระหว่่าง ธปท. กัับรััฐบาล
เรื่่อ� งหนี้้เ� ก่่าของกระทรวงการคลัังจากวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง เดิิมรัฐั บาลตััดสินิ ใจ
ที่่�จะรัักษาเศรษฐกิิจช่่วงต้้มยำกุ้้�ง โดยให้้กองทุุนฟื้้�นฟููเข้้าไปแก้้ไข และ
เกิิดเป็็นหนี้้�สาธารณะ 1.14 ล้้านล้้านบาท ซึ่่�งเยอะมาก คิิดเป็็น 10%
GDP ทีีนี้้� พอมาถึึงรััฐบาลประชาธิิปััตย์์หรืือรััฐบาลของคุุณยิ่่�งลัักษณ์์
ต่่างก็็ต้อ้ งการลดหนี้้ก้� อ้ นนี้้อ� อกไปจากหนี้้ส� าธารณะเพื่่อ� ให้้มีีพื้้น� ที่่�สำหรัับ
การใช้้นโยบายการคลัังดำเนิินการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจหรืือลงทุุน นำมาสู่่�
การกดดัันให้้แบงก์์ชาติิรับั หนี้้ก้� อ้ นนี้้ก� ลัับมาอยู่่�ที่่บั� ญ
ั ชีีแบงก์์ชาติิ แต่่หนี้้�
ขนาด 10% GDP ลงที่่�ใครก็็หลัังหัักทัันทีี ถ้้ารัับมา บััญชีีของแบงก์์ชาติิ
จะดููไม่่ได้้เลย และทำให้้นโยบายการเงิินไม่่ได้้รัับความน่่าเชื่่�อถืืออีีก
ต่่อไป เพราะคนจะไม่่เชื่่อ� ว่่าเรามีีเครื่่อ� งมืือพอหรืือศัักยภาพพอ เนื่่อ� งจาก
รัับหนี้้�มา 1.14 ล้้านล้้านบาท
โชคดีีที่่�ตอนนั้้�นมีีโอกาสคุุยกัับท่่านรองนายกฯ กิิตติิรััตน์์ (ณ ระนอง)
และท่่านก็็เข้้าใจ คิิดดููแล้้ว คนที่่�ยังั มีีคนเชื่่อ� เครดิิตสููงสุุดและกู้้ไ� ด้้ถููกที่่�สุดุ
ก็็คืือรััฐบาล หนี้้�จึึงควรจะอยู่่�กัับรััฐบาลตามเดิิม แต่่ ธปท. จะช่่วยหา
ทางออก โดยผมให้้เจ้้าหน้้าที่่�ช่่วยทำตารางจำลองขึ้้�นมาว่่า ถ้้าถ่่างหนี้้�
ก้้อนนี้้�ออกไป 20 ปีี และเจรจาขอเพิ่่�มดอกเบี้้�ยที่่�ธนาคารพาณิิชย์์หรืือ
ผู้้�ที่่�รัับฝากเงิินต้้องส่่งเงิินเข้้ากองทุุนฟื้้�นฟููจาก 0.40% เป็็น 0.46-0.47%
รััฐบาลจะสามารถล้้างหนี้้�ก้้อนนี้้�ออกไปจากหนี้้�สาธารณะได้้ ยิ่่�งกว่่านั้้�น
ถ้้าผ่่านไปครึ่่�งทางคืือสิิบปีี หนี้้�ควรจะลดจาก 10% GDP มาเหลืือ 5%
แบบสมมติิว่่าจีีดีีพีีหรืือฐานเงิินฝากไม่่โต แต่่ปกติิเงิินฝากก็็โตตาม
จีีดีีพีี และจีีดีีพีีก็็โตอยู่่�แล้้ว ในระยะเวลาสิิบปีีจำนวนอาจจะเป็็นสองเท่่า
เลยด้้วย ดัังนั้้�น สรุุปแล้้ว เพีียง 10 ปีี หนี้้� 10% ของจีีดีีพีีอาจลงมาเหลืือ
2.5% ของจีีดีีพีี ซึ่่�งคืือ normal deficit ของบ้้านเรา และ ณ จุุดนั้้�น
รััฐบาลสามารถจะล้้างหนี้้�ก้้อนนี้้�ได้้เลย ท่่านรองนายกฯ ก็็ยอม ตกลง
เรื่่�องนี้้�ก็็คลี่่�คลายไปได้้
ความเข้้าใจผิิด
เรื่่�องที่่� 3 ที่่�เป็็นความท้้าทายอย่่างมากก็็คืือเงิินสำรองระหว่่างประเทศ
ที่่�มีีค่่อนข้้างเยอะ ณ ขณะนั้้�นประมาณ 180,000 ล้้านเหรีียญ คนมััก
เข้้าใจว่่าเงิินก้้อนนี้้�เป็็น surplus อยู่่�ที่่� ธปท. ไม่่ใช่่เลย ธปท. ไม่่สามารถ
สร้้างรายได้้เป็็นเงิินตราต่่างประเทศด้้วยตััวเอง เงิินสำรองมีีก็็เพราะ
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เอาเงิินบาทไปซื้้�อ แล้้ว ธปท. จะมีีเงิินบาทไปซื้้�อก็็โดยการออกพัันธบััตร
มาดููดซัับ ดัังนั้้�น มัันมีีทั้้�งข้้างสิินทรััพย์์กัับข้้างหนี้้�สิิน แต่่คนมัักมองว่่า
เงิินนี้้เ� ป็็นข้้างสิินทรััพย์ข้์ า้ งเดีียว นำมาสู่่�ความพยายามเอาเงิินนี้้อ� อกไป
ตั้้�งเป็็น sovereign wealth fund ซึ่่�งถ้้าตััดสิินทรััพย์์ออกไปแต่่หนี้้�ยัังอยู่่�
มัันก็็จะโหว่่ net worth ของ ธปท. จะทรุุดตััวลงหนััก
โชคดีีที่่�ในช่่วงต้้มยำกุ้้�งและเราขาดเงิินตราต่่างประเทศ หลวงตามหาบััว
และคณะลููกศิิ ษ ย์์ ไ ด้้ เ รี่่� ย ไรให้้ ป ระชาชนนำทองหรืือเครื่่� อ งประดัั บ
มาบริิจาคแล้้วเอามาให้้ ธปท. รวมประมาณ 13 ตััน เท่่ากัับหลายหมื่่�น
ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบแล้้วทองคำนี้้�ก็็คิิดเป็็นเพีียง 3% ของมููลค่่าเงิิน
สำรอง แต่่หลวงตาท่่านเก่่งมากตรงที่่�ท่่านบอกว่่าที่่�ให้้นี่่�เหมืือนน้้ำมนต์์
เวลาพระหยดน้้ำมนต์์ลงไปในบาตร ถึึงในบาตรมีีน้้ำเปล่่าอื่่�นๆ แต่่พอ
หยดน้้ำมนต์์ลงไปแล้้วก็็ถืือว่่าน้้ำในบาตรทั้้�งหมดเป็็นน้้ำมนต์์ไปด้้วย
ดัังนั้้�น เมื่่�อใดก็็ตามที่่�ฝ่่ายการเมืืองจะมาแตะเงิินสำรองฯ เราก็็จะมีี
พัันธมิิตรเป็็นคณะลููกศิิษย์์หลวงตามหาบััวมาช่่วยคััดค้า้ น กลายเป็็นว่่า
เวลากรรมาธิิการเรีียกเราไปชี้้�แจงในห้้อง ต้้องมีีพระสงฆ์์มานั่่�งร่่วมอยู่่�
ด้้วยหลายรููป ช่่วยคลี่่�คลายประเด็็นนี้้�ไปโดยปริิยาย
ได้้อย่่างไม่่ต้้องเสีียอย่่าง
ในเรื่่�องของความสััมพัันธ์์กัับรััฐบาล ตลอด 5 ปีีที่่�ผมเป็็นผู้้�ว่่าฯ ผมจะ
เลี่่�ยงใช้้คำว่่า อิิสระ คำนี้้�ทำให้้เข้้าใจผิิด ธนาคารกลางจะเป็็นอิิสระ
จากการเมืืองซึ่่�งคืือข้้อต่่อกัับประชาชนไม่่ได้้ สิ่่�งที่่�เราทำได้้ก็็คืือสร้้าง
protocol ให้้เกิิดความเคารพในขอบเขตความรัับผิิดชอบของแต่่ละฝ่่าย
หลายเรื่่�องบรรจุุอยู่่�ในพระราชบััญญััติิธนาคารแห่่งประเทศไทย เช่่น
เป้้าหมายเงิินเฟ้้อให้้ ครม. เป็็นคนกำหนด แต่่ตอนเอามาปฏิิบัติั ิ เราสร้้าง
protocol ไว้้ว่่าแบงก์์ชาติิมีีอิิสระในการเลืือกเครื่่�องมืือกัับเวลา เพราะ
เรื่่�องพวกนี้้�ต้้องอาศััยความเชี่่�ยวชาญ และถ้้า ธปท. หรืือกรรมการ
นโยบายการเงิิน ทำอะไรไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายก็็ต้้องรัับผิิดชอบ
ต้้องมีีจดหมายเปิิดผนึึกเพื่่�ออธิิบายกัับประชาชนด้้วย มามองย้้อนหลััง
ข่่าวมัักให้้ความสำคััญว่่ารััฐบาลกดดัันเรา เราไม่่ยอม เรารัักษาหลัักการ
แต่่ความจริิงมีีหลายเรื่่�องที่่�เราควรจะทำงานร่่วมกัับฝ่่ายการเมืืองได้้ดีี
กว่่านี้้�
ทั้้�งหมดของ protocol อยู่่�ที่่� transparency และ accountability
ต่่ อ ประชาชน ในอดีีต จะเห็็ น ว่่ า วงการนี้้� accountability หรืือ
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transparency ไม่่สููง ประชาชนรัับรู้้�น้้อย เวลารััฐบาลขััดกัับแบงก์์ชาติิ
คนก็็รู้้�เพีียงว่่าขััดแย้้งกััน แต่่ไม่่รู้้�ว่่าขััดแย้้งด้้วยเหตุุผลอะไร แต่่ละคน
มีีเหตุุผลอะไรบ้้าง ต้้องยอมรัับว่่าเรื่่�องนโยบายสาธารณะเป็็นเรื่่�องที่่�มีี
ความซัับซ้้อน มีีหลายวััตถุุประสงค์์ หลายนโยบายไม่่สามารถออกมา
ใสแจ๋๋วแบบที่่�บอกได้้ว่่าเยี่่�ยมเลย พอใจ ไม่่มีี trade off ดีีทุุกอย่่าง
และบางเรื่่�องไม่่มีีคำว่่าถููกผิิด ยิ่่�งคำว่่าถููกผิิดถาวรยิ่่�งไม่่มีี แต่่อย่่างน้้อย
คนควรจะได้้เข้้าใจว่่านโยบายมัันออกมาเป็็นอย่่างนั้้�นเพราะเหตุุผล
อะไร
มีีคำวิิจารณ์์ว่่า ธปท. เราติิดการคิิดจากภาวะวิิกฤต เน้้น stability
(เสถีียรภาพ) มากกว่่า growth (การเติิบโต) บางคนมองว่่าแย้้งกััน
ได้้อย่่างเสีียอย่่าง แต่่จากประสบการณ์์ มีีช่่องทางเยอะที่่�ทำให้้ 2 สิ่่�งนี้้�
คู่่�กัันได้้ growth ต้้องอาศััย stability ถ้้าประเทศใดเกิิดภาวะเงิินเฟ้้อสููง
เราจะทำนโยบายอื่่�นๆ ให้้เกิิด growth สำเร็็จยาก แต่่ต้้องเข้้าใจว่่า
stability ต้้องไม่่ใช่่หยุุดนิ่่�ง ไม่่ทำอะไรเลย คนตายแล้้วก็็นิ่่�ง ผมเรีียกว่่า
stability of the low point แต่่มัันมีี stability of the high point ซึ่่�งทำได้้
เช่่น เมืืองไทยมีีนัักกอล์์ฟพี่่�น้้อง 2 คน คืือน้้องโม น้้องเมย์์ แล้้วเก่่งทั้้�งคู่่�
แต่่แตกต่่างกัันตรงที่่�ว่่า โมตีีกอล์์ฟแล้้วมีี stability ดีีกว่่าเมย์์ แต่่ว่่าเมย์์
เป็็นคนกล้้าได้้กล้้าเสีีย stability สู้้�โมไม่่ได้้ แต่่เมย์์ได้้รัับรางวััลมากกว่่า
โม นี่่�คืือ stability of the high point
ถ้้าเกิิดคนฟัังเป็็นนัักเรีียนเศรษฐศาสตร์์ ผมพยายามโยงไปเรื่่�องของ
efficient frontier เป็็นศััพท์์เฉพาะหน่่อย วาดกราฟคณิิตศาสตร์์ แล้้วก็็
จะเห็็น แน่่นอนว่่าจุุดจุุดหนึ่่�งเวลาดำเนิินนโยบายจะต้้องมีี trade off
ระหว่่ า งสองวัั ตถุุ ป ระสงค์์ แต่่ น้้ อ ยคนจะรู้้�ว่่ า ณ สถานะที่่� เ ราอยู่่�นี้้�
ยัังไม่่ต้้องไปคิิดเรื่่�องนั้้�น เพราะเรายัังสามารถเดิินจากจุุดที่่�เราอยู่่�ไปสู่่�
efficient frontier ได้้ ซึ่่�งคืือพื้้�นที่่�ของ win-win solution ได้้ ก่่อนจะไปถึึง
เรื่่�อง trade off
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หลากข้้ อมูู ลชี้้� ชัั ด ถึึ ง การปฏิิ รูู ป ระบบข้้ า ราชการ

เทคโนแครตรำำ�ลึึก
อะไรคืือสิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนแปลงข้้าราชการที่่�มีีบทบาทในการพััฒนาประเทศ
หรืือ ‘เทคโนแครต’ แบบ Good old days ปััจจััยแรกคืือผลตอบแทน
ในภาคเอกชน ซีีอีีโอตอนนี้้�เงิินเดืือนน่่าจะเป็็นล้้าน ในขณะที่่�ปลััด
กระทรวงอยู่่�ที่่�เจ็็ดหมื่่�นบาทหรืือว่่าไม่่เกิินแสน กลยุุทธ์์ของราชการ
ไม่่ได้้มีีแผนลดจำนวนคนที่่�ชััดเจน พอจำนวนคนเยอะ เงิินเดืือนก็็ขึ้้�น
ไม่่ได้้มาก มัันก็็ติิดกัันตรงนี้้�

ดร.สมเกีี ยรติิ ตั้้�งกิิจวานิิช ย์์

ประธานสถาบัั น วิิ จัั ยเพื่่� อ การพัั ฒ นาประเทศไทย (TDRI) ผู้้�ได้้ติิดตามและเสนอทางออกเกี่่�ย วกัับ นโยบายสาธารณะ
ของประเทศไทยมาอย่่ า งยาวนาน ตลอดจนมีีโอกาสทำำ� งานใกล้้ชิิดกัับ ราชการและหน่่วยงานของรััฐผ่่า นหลาย
บทบาทของสถาบัั น ดร.สมเกีียรติิ วิิ เ คราะห์์ แ ละสัังเคราะห์์บ ทบาทของระบบข้้าราชการที่่�อ าจต้้อ งหาตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�
ใหม่่ ใ นบริิบ ทประเทศที่่�เ ปลี่่�ย นแปลง

ส่่วนที่่�สอง คืือพอการเมืืองเข้้มแข็็งก็็เข้้าไปล้้วงในระบบราชการ ไม่่ได้้
แปลว่่าก่่อนหน้้านี้้�ไม่่มีี แต่่มัันแรงขึ้้�นอีีกครั้้�งหนึ่่�งหลัังรััฐธรรมนููญ 2540
แทนที่่�ตามหลัักการ นายกฯ ควรตั้้�งรััฐมนตรีี แล้้วรััฐมนตรีีไปตั้้�งปลััด
ปลััดค่่อยไปตั้้�งอธิิบดีีไล่่เป็็นทอดๆ ไป กลายเป็็นว่่าการเมืืองล้้วงลงไป
ถึึงข้้ า งล่่ า ง ทำให้้ ข้้ า ราชการน้้ำดีี ซึ่่� ง ตระหนัั ก อยู่่�แล้้ ว ว่่ า เงิิ น เดืือน
เทีียบภาคเอกชนไม่่ ไ ด้้ แต่่ ยัั ง เข้้ า มาอยู่่�ด้้ ว ย professionalism
เพื่่อ� ประเทศชาติิ เพื่่อ� เกีียรติิ หรืือด้้วยสำนึึกอะไรก็็แล้้วแต่่ เกิิดความรู้้�สึึก
ว่่าไม่่ได้้รัับการปฏิิบััติิแบบมืืออาชีีพ กล่่องก็็ไม่่ได้้ เกีียรติิก็็ไม่่ได้้ จะอยู่่�
ไปทำไม จะเห็็นว่่าพรรคการเมืืองมีีกระทรวงโปรด เพราะตั้้�งคนไว้้
เยอะแยะ ถ้้าย้้ายไปกระทรวงอื่่�นต้้องไปสร้้างเครืือข่่ายใหม่่ หากิินยาก
นี่่�คืือสาเหตุุของความแตกแยกระหว่่างข้้าราชการระดัับปฏิิบัติั แิ นวหน้้า
ซึ่่�งตั้้�งอกตั้้�งใจทำงานกัับข้้าราชการระดัับกำหนดนโยบายที่่�ทำงาน
ร่่วมกัับนัักการเมืือง
ส่่วนที่่�สามคืือ ปฏิิกิิริิยาตอบโต้้การเมืืองที่่�เข้้ามาแทรกโดยกลไกตรวจ
สอบ พวก สตง. ปปช. และสารพััดองค์์กรในตระกููลเดีียวกััน พอมองว่่า
นัักการเมืืองหากิินก็็เอาองค์์กรอิิสระมาตรวจสอบแล้้วเช็็กบิิล แล้้วก็็แก้้
กฎระเบีียบเพื่่อ� พยายามทำให้้การทำมาหากิินยากขึ้้น� และอาจมีีการตั้้�ง
KPI ที่่�ไม่่เหมาะสมนััก เช่่น หน่่วยงานปราบโกง มีี KPI ว่่าฟ้้องได้้กี่่�คดีี
เล่่นงานได้้กี่่�คนทำนองนี้้� เพราะฉะนั้้�นข้้าราชการน้้ำดีีจะพบว่่าจะทำ

เรื่่�องดีีๆ ก็็ทำยาก เพราะการตรวจสอบเยอะไปหมด ทำเรื่่�องต่่างๆ
ให้้สำเร็็จมัันยากเหลืือเกิิน
ดัังนั้้�น จะเห็็นได้้ว่า่ ข้้าราชการระดัับผู้้น� ำที่่�มีีใจรัักในความเป็็นข้้าราชการ
และความสามารถสููงมากเทีียบกัับข้้าราชการอื่่�นๆ เหลืือน้้อยเต็็มทีี
ที่่�เหลืือก็็คืือคนที่่�เป็็นพื้้�นฐานทั่่�วไปที่่�อาจไม่่มีีมิติิ ขิ องความเป็็นมืืออาชีีพ
(professionalism) สููงขนาดนี้้� สามสี่่�ปััจจััยนี้้�ทำให้้เทคโนแครตไม่่ได้้
เป็็นศููนย์์กลางในการพััฒนาอีีกต่่อไป
ข้้าราชการกัับการเมืือง
การหาสมดุุลระหว่่างบทบาทข้้าราชการกัับการเมืืองเป็็นคำถามยากมาก
หนึ่่�งตััวอย่่างที่่�ยอมรัับกัันคืือเรื่่�องธนาคารกลาง การเมืืองคืือผู้้�กำหนด
เป้้าเงิินเฟ้้อ แต่่ข้า้ ราชการหรืือเทคโนแครตคืือผู้้ไ� ปเลืือกเครื่่อ� งมืือเองว่่า
จะขึ้้�นดอกเบี้้�ย จััดการอััตราแลกเปลี่่�ยน หรืืออะไรก็็แล้้วแต่่ ฝ่่ายหนึ่่�งให้้
เป้้า ฝ่่ายหนึ่่�งไปทำ แต่่มัันก็็ใช้้ได้้เฉพาะเรื่่�องนี้้� กรณีีอื่่�นๆ ผมก็็ไม่่แน่่ใจ
แต่่ยัังเชื่่�อทฤษฎีีอยู่่�ว่่ารััฐมนตรีีควรจะแค่่ตั้้�งปลััด ปลััดก็็ไปตั้้�งอธิิบดีี
อธิิบดีีก็็ไปตั้้�งหััวหน้้ากองอย่่างนี้้� โดยคนถููกตั้้�งก็็ต้้อง accountable ต่่อ
คนที่่�ตั้้�งตััวเอง และส่่งมอบงานเป็็นทอดๆ กัันไป การเมืืองไม่่ควรล้้วง
เรื่่�องคนลงไปตรงๆ
แต่่นอกจากเรื่่�องตั้้�งคน บทบาทอีีกอย่่างของการเมืือง คืือเมื่่�อราชการ
เป็็นไซโล การเมืืองก็็ต้้องเข้้ามาปิิดช่่องว่่างระหว่่างไซโลให้้ได้้ เช่่น เรื่่�อง
สััญญาจััดซื้อ้� วััคซีีนที่่�องค์์การเภสััชกรรมบอกว่่าอยากจะทำสััญญาและ
ส่่งร่่างสััญญาไปให้้อััยการสููงสุุดดููแล้้วแต่่ยัังไม่่กลัับมา อััยการสููงสุุด
ก็็บอกยัังไม่่มีีใครส่่งร่่างสััญญามาให้้ เถีียงกัันไปเถีียงกัันมา ซึ่่�งถืือเป็็น
เรื่่อ� งมหััศจรรย์์ เพราะปกติิในระบบราชการไทย จะทำอะไรได้้ไม่่ได้้ก็ต็ าม
แต่่อย่่างน้้อยจะรู้้�ว่่า ‘กระดาษ’ อยู่่�ที่่�ไหน เพราะหน้้าที่่�การทำและเดิิน
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หนัังสืือคืือสิ่่�งที่่�ข้้าราชการเก่่งที่่�สุุด หนัังสืือต้้องเคาะกี่่�เคาะ ใช้้เลขไทย
เลขอารบิิก หนัังสืือมาแล้้วต้้องลงนามรัับยัังไง เซ็็นต่่อกัันกี่่�ทอด ขนาดนั้้�น
วัันนี้้�ยัังหาไม่่เจอเลยว่่าหนัังสืืออยู่่�ที่่�ไหน ซึ่่�งแปลว่่ามัันมีีช่่องว่่างของ
การทำงานที่่�การเมืืองต้้องเข้้ามาปิิดให้้ได้้
อุุตสาหกรรมการทำำ�แผน
ตอนนี้้แ� ผนของเมืืองไทยทำกัันเป็็นล่่ำเป็็นสััน ผมเรีียกว่่าเป็็นอุุตสาหกรรม
ทำแผน ซึ่่�งตััวนี้้�สะท้้อนอาการป่่วยไข้้ของราชการไทย หลายประเทศ
ที่่�ใช้้แนวคิิดเศรษฐศาสตร์์นีีโอคลาสสิิก ก็็จะมีีแนวคิิดว่่าไม่่ต้้องทำแผน
แต่่ใช้้กลไกราคา เราจึึงไม่่เคยเห็็นแผนอเมริิกา แผนอัังกฤษ มีีแต่่แผน
ของประเทศสัังคมนิิยมอย่่างจีีนอะไรพวกนี้้� ดัังนั้้�น แผนในเศรษฐกิิจ
แบบตลาดเสรีี จึึงไม่่ใช่่แผนสั่่�งแบบ Century Plan ของพวกสัังคมนิิยม
แต่่เป็็นแผนที่่�เอามาทำให้้คนร่่วมมืือกััน เช่่น ถ้้าสร้้างสนามบิินอู่่�ตะเภา
แล้้วคุุณไม่่มีีรถไฟความเร็็วสููงมัันก็็ไม่่เวิิร์ก์ กลัับกัันถ้้าไปสร้้างสนามบิิน
ก่่อนแล้้วไม่่มีีรถไฟฟ้้ามาวิ่่�ง คนที่่�มาลงที่่�สนามบิินก็็จะถามว่่าจะเข้้า
กรุุงเทพฯ ยัังไง เพราะฉะนั้้�นแผนจึึงมามีีบทบาทประสานให้้การลงทุุน
มัันเกิิดขึ้้�นพร้้อมกััน
อย่่างไรก็็ตาม ความสามารถในการประสานของแผนก็็หายไป สมััย
อาจารย์์เสนาะ (อููนากููล) แผนสำคััญ เพราะสภาพััฒน์์ยังั มีีอำนาจอนุุมัติั ิ
โครงการลงทุุนต่่างๆ ถ้้าสภาพััฒน์์ปฏิิเสธ ลงทุุนไม่่ได้้ แผนของสภาพััฒน์์
จึึงมาพร้้อมกัับไม้้เรีียวอัันใหญ่่ในการคุุมเรื่่�องทรััพยากร แต่่ตอนหลััง
สิ่่�งนี้้�ก็็เปลี่่�ยนไป ความสามารถในการประสานของแผนก็็หายไปอีีก
เมื่่�อบทบาทในการประสานหายไป บทบาทเดีียวที่่�เหลืืออยู่่�ก็็คืือการใช้้
แผนเป็็นวาทกรรม เพื่่�อบอกว่่าประเทศนี้้�มีีความมุ่่�งหวััง (aspiration)
ในการพััฒนาอย่่างไร ซึ่่ง� ไม่่ได้้แปลว่่าแผนหมดคุุณค่่า เพราะต่่อให้้มีีแค่่
บทบาทนี้้� ถ้้าทำให้้ดีีก็็ยัังได้้ จุุดเปลี่่�ยนสำคััญคืือแผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 8 ซึ่่�งให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วม และแก้้จุุดอ่่อน
ของแผนเดิิมๆ ที่่�กำหนดจากราชการ แต่่หลัังจากนั้้�นมาแผนเริ่่�มกลาย
เป็็นแกงโฮะ มีีทุุกอย่่าง ผสมกัันหมด ที่่�ขััดกัันก็็มีี แล้้วไม่่มีีแกนกลาง
ของความคิิดว่่าจะพาเราไปทางไหน พอมีีแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
ก็็พััฒนาไปอีีกยุุคเลย เพราะกำหนดว่่าใน 20 ปีีนี้้� แผนสารพััดแผน
ของประเทศจะต้้องมาสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี มัันเป็็น
ความพยายามพิิสููจน์์ Internal Consistency (ความสอดคล้้องภายใน)
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ของข้้าราชการว่่าแผนของเราสอดคล้้องกัับสารพััดแผนที่่�อยู่่�เหนืือเรา
แต่่ ข าดมิิ ติิ ว่่ า แล้้ ว แผนของเราสอดคล้้ อ งกัั บ ความเป็็ น จริิ ง แค่่ ไ หน
มัันสอดคล้้องสารพััดเรื่่�อง แต่่ไม่่สอดคล้้องกัับความเป็็นจริิง อัันนี้้�คืือ
จุุดที่่�กู่่�ไม่่กลัับ
เพราะฉะนั้้�น แทนที่่�รััฐจะเป็็นคนที่่�คอยนำการพััฒนาหรืือสนัับสนุุน
การพััฒนา ‘นำ’ คืือยุุคที่่�เอกชนอ่่อน แล้้วราชการเป็็นคนกำหนดทิิศทาง
ต่่อมาเอกชนเก่่งขึ้้�น รััฐก็็ย้้ายมาบทบาท ‘สนัับสนุุน’ เช่่น ช่่วยส่่งเสริิม
การส่่งออก แต่่ตอนนี้้�มัันกลายเป็็นว่่าโลกและเอกชนจะไปทางหนึ่่�ง
ส่่วนภาคราชการกลัับไปอยู่่�แต่่ใน Internal logic (เหตุุผลภายใน)
ของตััวเอง ด้้วยบุุคลากรซึ่่�งมีีศัักยภาพน้้อยลงเยอะเลย
ตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�ในโลกใหม่่
ทำนโยบายที่่�ดีี หลัักๆ คืือมัันต้้องมีีงานวิิจััยหนุุนหลััง แต่่ยัังเป็็นแค่่
ส่่วนเดีียว เพราะงานวิิจัยั เกิิดจากอดีีต มัันต้้องเติิมจินิ ตนาการ วิิสัยั ทััศน์์
เติิมความมุ่่�งหวััง (aspiration) ของสัังคมใส่่เข้้าไปในสััดส่ว่ นที่่�พอเหมาะ
มัั น คืือหยิิ น กัั บ หยาง อัั น หนึ่่� ง คืือของแข็็ ง จัั บ ต้้ อ งได้้ มีีตัั ว เลขอะไร
เยอะแยะไปหมด อัันหนึ่่�งคืือของเหลว การเติิมภาพความฝัันของสัังคม
ซึ่่ง� ฝ่่ายการเมืืองต้้องเอามากลั่่�นให้้ได้้ว่า่ ประชาชนอยากได้้อะไร ในระบบ
ข้้าราชการ เขาก็็มีีความพยายามสร้้างสถาบัันวิิจัยั แต่่ด้ว้ ยข้้อจำกััดของ
ระบบมัันก็็ยัังไปไม่่ค่่อยได้้ ของแข็็งเลยกลายเป็็นของที่่�ไม่่ค่่อยแข็็ง
ส่่วนของความฝัันหรืือ aspiration คืือการต้้องรัับฟัังเสีียงในสัังคม
เราก็็ดัันทำได้้ดีีทะลุุเป้้า เลยกลายเป็็นฝัันที่่�ฟุ้้�งกระจาย มีีทุุกอย่่าง
สรุุปคืือส่่วนที่่�ควรจะแข็็ง มัันกลายเป็็นของเหลว ส่่วนที่่�ควรเป็็นของเหลว
มัันก็็ฟุ้้�งเข้้าไปอีีกจนกลายเป็็นแก๊๊ส นโยบายของเราเลยเป็็นของเหลว
ผสมแก๊๊ส สัังเคราะห์์ไม่่ได้้ว่่าประเทศนี้้�มัันจะไปทางไหน
เมื่่�อตระหนัักแล้้วว่่าศัักยภาพของรััฐไม่่ได้้สููงสุุด รััฐจึึงต้้องรู้้�ว่่าควรทำ
อะไรและไม่่ควรทำอะไร โดยส่่วนที่่�ไม่่ควรทำอะไรต้้องเป็็นส่่วนใหญ่่
ส่่วนที่่�ต้้องทำมีีอะไรบ้้าง นโยบายยัังไงก็็ต้้องทำ โดยหาคนที่่�เป็็นครีีม
จริิงๆ มาทำ เพราะถ้้านโยบายผิิด มัันผิิดหมด ถ้้าหาครีีมไม่่ได้้ อย่่างน้้อย
ก็็ต้อ้ งทำตััวเป็็น Smart Purchaser (ผู้้�จัดั ซื้้อ� ที่่�เก่่ง) จ้้างข้้างนอกมาทำให้้
ทั้้�งในส่่วนของแข็็งคืืองานวิิจัยั ว่่าภาพสัังคมไทยเศรษฐกิิจไทยในอนาคต
หน้้าตาควรเป็็นยัังไง และส่่วนของเหลวคืือการรัับฟัังความเห็็นคน
ข้้ า ราชการมีีหน้้ า ที่่� แ ค่่ จัั ด ซื้้� อ ให้้ ดีี แล้้ ว เอาสิ่่� ง ที่่� ไ ด้้ รัั บ มาเชื่่� อ มโยง
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(integrate) กัั น และรู้้�วิิ ธีีว่่ า จะทำยัั ง ไงให้้ สิ่่� ง เหล่่ า นี้้� มัั น ตอบสนอง
การเมืืองได้้ด้้วย นี่่�คืือทัักษะที่่�น้้อยที่่�สุุดที่่�คิิดว่่าต้้องสร้้างให้้ได้้ ถ้้าสร้้าง
ไม่่ได้้ มัันกำหนดนโยบายที่่�ดีีไม่่ได้้
งานด้้านกำกัับดููแลก็็เหมืือนกััน รััฐก็็เป็็น Smart Purchaser สมมติิจะ
ออกกฎ ก็็ไปจ้้างคนทำให้้ แล้้วก็็เอาตััวร่่างกฎระเบีียบหรืือกติิกาในการ
กำกัับดููแลเอาไปรัับฟัังความเห็็นประชาชนว่่ามีีข้้อเสนอกฎระเบีียบมา
อย่่างนี้้� มัันใช้้ได้้-ไม่่ได้้ตรงไหนที่่�เติิมมุมุ ความเป็็นจริิงเข้้าไปด้้วยเหมืือน
กัับเรื่่อ� งนโยบาย เพีียงแต่่ว่า่ เรื่่อ� งนี้้มั� นั จะไม่่ฟุ้้�งเท่่าเรื่่อ� งนโยบาย มัันก็็จะ
กำกัับดููแลได้้โดยที่่�ไม่่ต้้องการ capacity หน่่วยงานภาครััฐเยอะ
ส่่วนงานบริิการประชาชนให้้ดีี ยิ่่�งง่่ายเข้้าไปใหญ่่ เนื่่�องจากงานส่่วนนี้้�
สัั มผัั ส กัั บ คน เพราะฉะนั้้� น มัั น ใช้้ ฟีี ด แบ็็ ก ของคนเข้้ า ไปช่่ ว ยได้้
เหมืือนกัับที่่�เราติิดต่่อธนาคารแล้้วคอลเซนเตอร์์ถามว่่าให้้คะแนน
เท่่าไหร่่แล้้วเอาไปปรัับปรุุง หรืือไม่่ก็็เอาต์์ซอร์์สไปเลยแบบพาสปอร์์ต
ในสายตาผม รััฐไทยในอุุดมคติิควรเป็็นรััฐเล็็กๆ มีีบุุคลากรไม่่ต้้องเยอะ
แต่่เก่่งมากๆ งานต่่างๆ ก็็ใช้้จ้้างเอา เพราะอย่่างน้้อยสิ่่�งที่่�รััฐมีีก็็คืือ
ทรััพยากรทางการเงิิน การพยายามเติิมคนที่่�มีีคุณ
ุ ภาพทั้้�งระบบมัันยาก
เพราะว่่ า ถ้้ า คุุ ณ จะขึ้้� น เงิิ น เดืือนสัั ก คนหนึ่่� ง เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ค นคุุ ณ ภาพดีี
คุุณก็็ต้้องขึ้้�นทีีละเป็็นล้้านคน
จะเห็็ น ได้้ ว่่ า ระบบข้้ า ราชการและรัั ฐ ไทยมีีประเด็็ น ที่่� ต้้ อ งพิิ จ ารณา
rationalize (จััดให้้เข้้าที่่�) เยอะมากเลย แต่่มัันยัังมีีความพยายาม
rationalize น้้อยเกิินไป ราชการก็็เหมืือนสิ่่�งมีีชีีวิิต กาลเวลาผ่่านไป
มัันก็็งอกตรงนั้้�น มีีติ่่�งตรงนี้้� ถึึงจุุดหนึ่่�งก็็ควรต้้อง rationalize แต่่ราชการ
เองไม่่อยาก rationalize เอง เพราะถ้้า rationalize ตััวเองมัันก็็เจ็็บ
ใช่่ ไ หม มัั น ก็็ ต้้ อ งให้้ ค นที่่� อ ยู่่�เหนืือกว่่ า มาจัั ด การ คืือภาคการเมืือง
แต่่การเมืืองก็็ไม่่ได้้มาสนใจในการ rationalize ราชการ เพราะระบบ
ที่่�เป็็นอยู่่�มัันก็็ทำมาหากิินได้้ ไม่่ได้้เดืือดร้้อนอะไร แต่่ถ้้าเมื่่�อไหร่่ไม่่
rationalize แล้้ว ทำให้้ในการเมืืองหากิินไม่่ได้้ การเมืืองก็็คงมีีแรงจููงใจ
ในการ rationalize
เมืืองไทยในตลาดโลก
ผลกระทบภายนอกประเทศที่่�จะกำหนดประเทศไทย น่่าจะมีีสััก 3 เรื่่�อง
หนึ่่�ง เรื่่�องความผัันผวนของเศรษฐกิิจโลก โจทย์์ก็็คืือการทำให้้มีีหลาย
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แหล่่งของรายได้้ ที่่�ผ่่านมาถืือว่่าเราทำได้้ดีีพอสมควร เรามีีทั้้�งส่่งออก
มีีทั้้�งท่่องเที่่�ยว มีีทั้้�งรัักษาพยาบาล ในด้้านการส่่งออก เราก็็มีีการ
กระจายได้้ค่่อนข้้างดีีทั้้�งในมุุมสิินค้้าและลููกค้้า สิินค้้าเรามีีทั้้�งอาหาร
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ปิิโตรเคมีี ลููกค้้าก็็มีีอเมริิกา ญี่่�ปุ่่�น ยุุโรป อาเซีียน จีีน
เพิ่่�งมาเสีียสมดุุลด้้วยเรื่่อ� งโควิิดที่่ท� ำให้้เห็็นว่่าการท่่องเที่่�ยวที่่�เรานึึกว่่ามีี
แต่่จะโตขึ้้น� อย่่างเดีียวมัันไม่่ใช่่ และสิินค้้าส่่งออกของเรากำลัังจะตกรุ่่�น
สอง คืือการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศ พออากาศแปรปรวน
การทำมาหากิินด้้วยการเกษตรก็็จะยากขึ้้น� การท่่องเที่่�ยวยากขึ้้น� มีีการ
พยากรณ์์ว่่าน้้ำจะท่่วม 10% ของประชากรไทยในเขตกรุุงเทพฯ และ
ปริิมณฑล อัันนี้้�จะเป็็นภััยคุุกคามใหญ่่ และพอเรื่่�องพวกนี้้�เป็็น Global
Public Goods ส่่วนใหญ่่เราก็็จะต้้องเล่่นตามเกมของประเทศใหญ่่
เช่่น ยุุโรปเก็็บภาษีีคาร์์บอนจากสิินค้้าส่่งออกของเรา เราก็็อาจต้้องคิิด
เรื่่อ� งเก็็บภาษีีคาร์์บอนของเราเสีียเอง อย่่างน้้อยเงิินก็็จะได้้อยู่่�ในประเทศ
และยุุโรปไม่่ต้้องมาเก็็บเราอีีก
สาม คืือ ภููมิิรััฐศาสตร์์ อย่่างน้้อยถ้้าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงผู้้�นำของจีีน
ขนานใหญ่่ และสีีจิ้้�นผิิงอยู่่�ยาว โดยโครงสร้้างแล้้วจะมีีความขััดแย้้ง
ระหว่่างค่่ายจีีนและค่่ายตะวัันตก ที่่�วัันนี้้�พััฒนาจาก Trade War กลาย
เป็็น Tech War แล้้ว ประเทศไทยอาจไม่่รัับผลกระทบตรงๆ เพราะเรา
ไม่่ได้้อยู่่�ในห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าของไฮเทคอย่่าง 5G หรืือไมโครชิิพ แต่่เราจะได้้
รัับผลกระทบในระดัับถััดมาว่่าถ้้าประเทศพวกนี้้ถูู� กกระทบ เราก็็กระทบด้้วย
เดิินหน้้าต่่อไปยัังไงถ้้าเทีียบกัับการลงทุุน เวลาดููพอร์์ตฟอลิิโอต้้องดููสอง
ปััจจััย คืือ return (ผลตอบแทน) กัับ risks (ความเสี่่ย� ง) ในฝั่่�งของ return
จะทำยัังไงให้้มีีมููลค่่าเพิ่่�มมากขึ้้น� ทำยัังไงกัับอุุตสาหกรรมที่่�กำลัังตกรุ่่�น
อย่่างพวกยานยนต์์ หรืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ส่่วนฝั่่�งของ risks ก็็คืือเรื่่�องการ
กระจายความเสี่่�ยง (diversification) ช่่วงหลัังเราพึ่่�งพาจีีนเยอะเกิินไป
ต้้องสร้้างสมดุุลโดยทำตลาดใหม่่ อนาคตของไทย ผมคิิดว่า่ จบที่่�อาเซีียน
เพราะถ้้าเราจะไต่่ไปเวทีีโลก ถ้้าไปด้้วยเรื่่�อง high-tech เราก็็ไปไม่่ถึึง
แต่่ถ้า้ เป็็น mid-tech รัับมาจากต่่างประเทศ ต่่อยอด ขายในตลาด แบบนี้้�
เราทำได้้ ตรงนี้้มีีข้
� อ้ มููลที่่�พิสููิ จน์์แล้้วว่่าเราทำได้้จริิง มีีธุุรกิิจใหญ่่ของไทย
ที่่�ไปลงในอาเซีียน ทุุกประเทศมีีสิินค้้าไทยขายอยู่่�เต็็มไปหมด มัันมีี
อนาคต ฉะนั้้�นไทยต้้องวางตำแหน่่งตััวเองในอาเซีียนดีีๆ อาเซีียนมีี
อััตราเติิบโตสููง และจะเป็็นตััวที่่�ช่่วยกระจายความเสี่่�ยงให้้ประเทศไทย

50 YEARS

รายได้้เฉลี่่�ยต่่อหััวของคนไทย

การผลิิตภาคเกษตรต่่อ GDP
เพิ่่�มขึ้้�น

72

36%
9%

เท่่า

1960

2022

สััดส่่วนของครััวเรืือนที่่�มีีรายได้้ต่ำำ��กว่่าเส้้นความยากจน
มากกว่่า

60%
1987

ปีี

1960

6%
2022

2022

การผลิิตภาคอุุตสาหกรรมต่่อ GDP

12%
1960

30%
2005-2008

แรงงานไทยในภาคเกษตร

77

70%

ปีี

2022

อััตราการเสีียชีีวิิตของทารก (ต่่อทารก 1,000 คน)

104

8

1960

2022

คน

1960

ต่ำำ��กว่่า

อายุุขััยเฉลี่่�ยของประชากร
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คน

สััดส่่วนครััวเรืือนทีี่่�มีีไฟฟ้้าใช้้
เกืือบ

30%

100%

1980

2022

ก่่อน 1980

10%
ก่่อน 1980

ก่่อนโควิิด

การจ้้างงานเกืือบครึ่่ง�
อยู่่�ในภาคบริิการ

30%

ปััจจุุบััน

46%

2022

แรงงานไทยในภาคอุุตสาหกรรม
น้้อยกว่่า

25%

25%
2022

สััดส่่วนการส่่งออกสิินค้้าและบริิการ
ต่่อ GDP

20%
ก่่อน 1980

65%

16%
1960

ก่่อนโควิิด

จากจุุดเริ่่�มต้้นของเศรษฐกิิจไทยสมััยใหม่่จวบจนถึึงปััจจุุบััน เศรษฐกิิจไทยได้้เติิบโต
และเปลี่่�ยนโฉมหน้้าไปอย่่างที่่�คนรุ่่�นหลัังยากจะนึึกออก ในช่่วงระยะเวลา 6 ทศวรรษ
ประเทศไทยได้้ก้้าวออกจากการเป็็นประเทศรายได้้ต่ำำ��สู่่�ประเทศรายได้้ปานกลาง ระหว่่าง
ปีี 1960-2020 รายได้้เฉลี่่�ยต่่อหััวของคนไทยเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 72 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้
เฉลี่่�ยต่่อหััวของประชากรโลกที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเพีียง 24 เท่่าในช่่วงเวลาเดีียวกััน
ผลของการพััฒนาเศรษฐกิิจได้้ช่่วยยกระดัับฐานะความเป็็นอยู่่�ของคนในประเทศ ทำำ�ให้้
คนไทยหลุุดพ้้นออกจากความยากจนได้้อย่่างมาก สััดส่่วนของครััวเรืือนที่่มีีร
� ายได้้ต่ำำ��กว่่า
เส้้นความยากจนลดลงจากมากกว่่าร้้อยละ 60 ในปีี 1987 เหลืือต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 6 ในปััจจุุบันั
ไม่่เพีียงแต่่ในแง่่ตััวเงิิน คุุณภาพชีีวิิตของคนไทยก็็ปรัับตััวดีีขึ้้�นไม่่น้้อย มาตรฐานทาง
การแพทย์์ที่่�ดีีขึ้้�นและการเข้้าถึึงระบบสาธารณสุุขที่่�กว้้างขวางขึ้้�น ทำำ�ให้้อายุุขััยเฉลี่่�ย
ของประชากรเพิ่่�มขึ้้�นจาก 55 ปีีในปีี 1960 เป็็น 77 ปีีในปััจจุุบััน อััตราการเสีียชีีวิิต
ของทารกที่่�เคยสููงถึึง 104 คนต่่อทารก 1,000 คน ลดลงเหลืือเพีียง 8 คนในปััจจุุบััน
การเข้้าถึึงบริิการสาธารณููปโภคอย่่างการมีีไฟฟ้้าใช้้ในครััวเรืือน ก็็เพิ่่�มขึ้้�นจากประมาณ
เพีียงร้้อยละ 30 ในปีี 1980 เป็็นเกืือบร้้อยละ 100 ในปััจจุุบััน
นอกจากนี้้� โครงสร้้างเศรษฐกิิจก็็เรีียกได้้ว่่าเปลี่่�ยนไปอย่่างที่่�คนรุ่่�นปู่่�ย่่าอาจจดจำำ�ไม่่ได้้
ประเทศที่่�เคยเป็็นที่่�รู้้�จัักในนามอู่่�ข้้าวอู่่�น้ำำ��กลายมาเป็็นเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม และเป็็น
ฐานการผลิิตเพื่่�อส่่งออกของสิินค้้าอุุตสาหกรรมหลากหลายประเภท การผลิิตภาค
เกษตรกรรมที่่�เคยคิิดเป็็นร้้อยละ 36 ของ GDP ในปีี 1960 ลดลงเหลืือเพีียงร้้อยละ 9
ในปััจจุุบััน ในขณะที่่�การผลิิตภาคอุุตสาหกรรมเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 12 ในปีี 1960 เป็็น
ร้้อยละ 30 ในช่่วงปีี 2005-2008 ก่่อนจะลดลงมาอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 25 ในช่่วงก่่อนเกิิดโควิิด
ในขณะที่่�ภาคบริิการมีีความสำำ�คััญมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
สิ่่ง� ที่่ต� ามมาคืือโครงสร้้างการจ้้างงานที่่เ� ปลี่่ย� นไป ก่่อนปีี 1980 แรงงานไทยกว่่าร้้อยละ 70
อยู่่ใ� นภาคเกษตร ลดลงเหลืือประมาณร้้อยละ 30 ในปััจจุุบันั การจ้้างงานภาคอุุตสาหกรรม
เพิ่่ม� ขึ้้�นจากน้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ก่่อนปีี 1980 เป็็นร้้อยละ 25 ในปััจจุุบันั ขณะที่่ก� ารจ้้างงาน
เกืือบครึ่่�งหนึ่่�งอยู่่�ในภาคบริิการ เพิ่่�มขึ้้�นจากประมาณร้้อยละ 20 ก่่อนปีี 1980
พููดได้้ว่่าวัันนี้้�เศรษฐกิิจไทยได้้ผนวกเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบเศรษฐกิิจโลกอย่่างเต็็มที่่�
สััดส่่วนการส่่งออกสิินค้้าและบริิการต่่อ GDP เพิ่่�มขึ้้�นจากประมาณร้้อยละ 16 ในช่่วง
ปีี 1960 เป็็นกว่่าร้้อยละ 65 ในช่่วงก่่อนเกิิดวิิกฤตโควิิด และประเทศไทยก็็ได้้รับั การยอมรัับ
ว่่าเป็็นแหล่่งลงทุุนสำำ�คััญในภููมิิภาค ทั้้�งการลงทุุนทางตรง และการลงทุุนในตลาดทุุน
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4 สายธารที่่�หนุุนเนื่่�อง
การพลิิกโฉมหน้้าเศรษฐกิิจดัังกล่่าวมิิอาจเป็็นไปได้้เลย หากปราศจาก
แรงส่่งที่่�ทรงพลััง เรื่่�องราวต่่างๆ ใน 6 บทที่่�ผ่่านมาของหนัังสืือเล่่มนี้้�
คืือความพยายามบอกเล่่าถึึง 4 สายธารแห่่งพััฒนาการ ที่่ต่� า่ งหนุุนเนื่่อ� ง
บรรจบ และร่่วมกัันนำพาเศรษฐกิิจไทยมาสู่่�ยุุคใหม่่อย่่างเราพบเห็็น
สายธารแรก คืือสถานการณ์์ภายนอก ทั้้�งด้้านการเมืืองและเศรษฐกิิจ
ที่่�ส่่งผลสำคััญต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจไทยทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
ภััยจากคอมมิิวนิิสต์์ สงครามเย็็น และบทบาทของสหรััฐอเมริิกาในช่่วง
หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สองจนถึึงทศวรรษ 1970 มีีส่่วนเร่่งให้้เกิิดการ
พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน ทั้้�งถนนหนทาง สนามบิิน และสาธารณููปโภค
ต่่างๆ ซึ่่�งหลายแห่่งยัังยืืนหยััดมาถึึงปััจจุุบััน
ข้้อตกลง Plaza Accord ที่่�ทำให้้เงิินเยนของญี่่�ปุ่่�นแข็็งค่่าขึ้้�นมาก จนนำ
ไปสู่่�การย้้ายฐานการผลิิตของธุุรกิิจญี่่�ปุ่่�นในทศวรรษ 1980 ซึ่่�งไม่่เพีียง
ช่่วยให้้เศรษฐกิิจไทยหลุุดพ้นวิ
้ กิ ฤตข้้าวยากหมากแพงที่่ก่� อ่ ตััวมาตั้้�งแต่่
ทศวรรษก่่อนหน้้า แต่่ยัังสร้้างการลงทุุนใหม่่ที่่�พลิิกโฉมประเทศไทย
ให้้กลายเป็็นผู้้�ผลิิตและส่่งออกสิินค้้าอุุตสาหกรรมสู่่�ตลาดโลก
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การสิ้้�นสุุดของสงครามเย็็น กระแสโลกาภิิวััตน์์ และการตื่่�นตััวในการ
ลงทุุนในตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging Markets) ในทศวรรษ 1990 เป็็น
ปััจจััยหนุุนให้้เงิินทุุนไหลเข้้ามาในประเทศไทย จนในที่่�สุุดเกิิดฟองสบู่่�
และจบลงด้้วยวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง

การริิเริ่่�มใช้้แผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิเป็็นแนวทางในการดำเนิิน
นโยบาย รวมถึึงการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่างๆ ของประเทศใน
ทศวรรษ 1960-1970 ที่่�ถืือเป็็นการวางรากฐานการพััฒนาเศรษฐกิิจ
สมััยใหม่่ของประเทศไทยอย่่างเป็็นระบบ

การผงาดของจีีนในเวทีีเศรษฐกิิจและการเมืืองโลกในทศวรรษ 2000 และ
2010 เป็็นปัจั จััยที่่สนั
� บั สนุุนเศรษฐกิิจไทยผ่่านการส่่งออก การท่่องเที่่ย� ว
และการลงทุุน ในยามที่่�แรงขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจอื่่�นๆ เริ่่�มแผ่่วลง

การพััฒนาพื้้�นที่่ช� ายฝั่่ง� ทะเลภาคตะวัันออก (Eastern Seaboard) รัับการ
ลงทุุนจากต่่างประเทศในช่่วงเวลาที่่เ� ป็็น ‘จัังหวะทอง’ ในทศวรรษ 1980
เพื่่อ� ต้้อนรัับการย้้ายฐานการผลิิตของญี่่ปุ่่� น� และการค้้นพบก๊๊าซธรรมชาติิ
ในอ่่าวไทย รวมถึึงนโยบายเปลี่่ย� นสนามรบให้้เป็็นสนามการค้้า ที่่เ� ปลี่่ย� น
ประเทศไทยให้้กลายเป็็นฐานการผลิิตเพื่่อ� ส่่งออกที่่ส� ำคััญของโลก และ
เป็็นศููนย์์กลางเศรษฐกิิจและการค้้าในภููมิิภาค

วิิกฤตการเงิินโลกในทศวรรษ 2000 ส่่งสััญญาณเตืือนถึึงด้้านมืืดของ
การพึ่่�งพิิงการส่่งออกที่่สูู� งจนเป็็นความเปราะบางของระบบเศรษฐกิิจไทย
นำไปสู่่�นโยบายการเงิินผ่่อนคลายสุุดขั้้�วของสหรััฐฯ ที่่�ผลัักดัันเงิินทุุน
เคลื่่อ� นย้้ายไปทั่่�วโลก สร้้างแรงกดดัันในการดููแลเสถีียรภาพของเงิินบาท
ปิิดท้า้ ยด้้วยการระบาดของโควิิด ที่่ต� อกย้้ำว่่าเศรษฐกิิจไทยได้้กลายเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของเศรษฐกิิจโลกอย่่างเต็็มตััว แต่่ยังั ขาดความพร้้อมเพื่่อ� รัับมืือ
กัับความเปลี่่�ยนแปลงในโลกที่่�นัับวัันจะผัันผวนและคาดเดาได้้ยากขึ้้�น
สายธารที่่�สอง คืือนโยบายเศรษฐกิิจและบทบาทของภาครััฐไทยที่่�
ตอบสนองต่่อกระแสภายในประเทศและต่่างประเทศ และขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจไทยให้้คืืบหน้้าไปในแต่่ละยุุคสมััย

การเปิิดเสรีีทางการเงิินในทศวรรษ 1990 ที่่�เป็็นแรงส่่งให้้เศรษฐกิิจไทย
เติิบโตอย่่างร้้อนแรง ก่่อนจะตามมาด้้วยวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง ซึ่่�งได้้สร้้าง
บทเรีียนราคาแพงจากการดำเนิินนโยบายเศรษฐกิิจที่่�ผิิดพลาด จนนำ
มาสู่่�การปฏิิรููปภาคการเงิินให้้มีีความมั่่�นคง เปี่่�ยมเสถีียรภาพในวัันนี้้�
ส่่งท้้ายด้้วยการดำเนิินนโยบายเศรษฐกิิจที่่อิ� งิ กัับฐานเสีียงทางการเมืือง
ในทศวรรษ 2000 และ 2010 ที่่�เปิิดศัักราชการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง
ของประชาชนอย่่างกว้้างขวาง แต่่ในขณะเดีียวกัันก็ก็ ระเทืือนโครงสร้้าง
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ของสัังคมแบบถึึงราก นำไปสู่่�ความขััดแย้้งทางการเมืืองแบ่่งขั้้ว� แยกข้้าง
ที่่�ต่่อเนื่่�องมาถึึงปััจจุุบััน
สายธารที่่�สาม คืือการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจของภาคเอกชนที่่�สร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงในโครงสร้้างและองค์์ประกอบของระบบเศรษฐกิิจไทย
ในช่่วงหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง ไทยยัังมุ่่�งเน้้นการผลิิตในภาคเกษตร
ป่่าไม้้ และเหมืืองแร่่ พึ่่�งพาสิินค้้าส่่งออกจากทรััพยากรหลััก 4 ชนิิดคืือ
ข้้าว ยางพารา ไม้้สััก และดีีบุุก ก่่อนที่่�ในช่่วงทศวรรษ 1960-1970
จะขยายไปสู่่�พืืชอื่่�นๆ เช่่น ข้้าวโพด มัันสำปะหลััง และอ้้อย ตลอดจน
พััฒนาอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่อ� ง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคือื อุุตสาหกรรมอาหาร
ที่่�ได้้กลายเป็็นสิินค้้าส่่งออกที่่�สำคััญของประเทศ
ต่่อมาในทศวรรษ 1980 การพััฒนาอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีที่่�ได้้รัับ
อานิิสงส์์จากการค้้นพบก๊๊าซธรรมชาติิในอ่่าวไทย และการลงทุุนใน
อุุตสาหกรรมยานยนต์์และอิิเล็็กทรอนิิกส์์โดยบรรษััทข้้ามชาติิ ได้้เปิิด
ประตููสู่่ก� ารเป็็นประเทศอุุตสาหกรรมของประเทศไทย และเป็็นจุดตั้้
ุ ง� ต้้น
ของการเป็็นผู้้�ผลิิตสำคััญในห่่วงโซ่่อุุปทานโลกของประเทศ
ส่่วนภาคบริิการก็็เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ในขณะที่่ฟ� องสบู่่อ� สัังหาริิมทรััพย์์
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พููดได้้ว่่าวัันนี้้�เศรษฐกิิจไทย
ได้้ผนวกเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของระบบเศรษฐกิิจโลกอย่่างเต็็มที่่�
สััดส่่วนการส่่งออกสิินค้้า
และบริิการต่่อ GDP เพิ่่�มขึ้้�น
จากประมาณร้้อยละ 16
ในช่่วงปีี 1960 เป็็นกว่่าร้้อยละ 65
ในช่่วงก่่อนเกิิดวิิกฤตโควิิด

2021 & BEYOND

และการขยายตััวของธุุรกิิจการเงิินร้้อนแรงในทศวรรษ 1990 นำไปสู่่�
วิิกฤตต้้มยำกุ้้�งที่่�ยัังคงทิ้้�งซากความเสีียหายบางส่่วนให้้เห็็น การเฟื่่�องฟูู
ของการท่่องเที่่ย� วในช่่วงเวลาต่่อมาได้้เป็็นเครื่่อ� งยนต์์สำคััญที่่ขั� บั เคลื่่อ� น
เศรษฐกิิจไทยให้้ยัังพอเติิบโตได้้ แม้้ภาคเศรษฐกิิจอื่่�นจะเริ่่�มซบเซาใน
ทศวรรษ 2000 และ 2010 นอกจากนั้้�นการพััฒนาและการปรัับตััวของ
ภาคเอกชนต่่อการพััฒนาเทคโนโลยีีใหม่่ๆ เช่่น ด้้านการผลิิต การค้้า
ธุุรกิิจแพลตฟอร์์ม เทคโนโลยีีด้้านการเงิิน ก็็มีีส่่วนสำคััญในการรัักษา
ความสามารถในการแข่่งขััน และสร้้างสิินค้้าและบริิการใหม่่ๆ นำไปสู่่�
การเปลี่่�ยนผ่่านที่่�สำคััญของเศรษฐกิิจไทย
ทั้้�งนี้้� หากมองในมิิติิของโครงสร้้างทุุนจะพบว่่า ในยุุคสงครามเย็็น
การลงทุุนในระบบเศรษฐกิิจจำนวนมากเป็็นไปโดยภาครััฐ บทบาทของ
รััฐวิิสาหกิิจและความช่่วยเหลืือจากสหรััฐฯ จวบจนภาคเอกชนไทยเริ่่�ม
ตั้้�งไข่่ได้้และขยายตััวในทศวรรษ 1970 อัันเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของเจ้้าสััว
รายใหญ่่หลายรายที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักกัันดีีในปััจจุุบััน ขณะที่่�บรรษััทข้้ามชาติิ
ได้้ขยายบทบาทอย่่างมากตั้้�งแต่่ช่่วงทศวรรษ 1980 ก่่อนจะลดบทบาท
ลงในช่่วงทศวรรษหลััง เมื่่�อเศรษฐกิิจเริ่่�มโตช้้าลง และภาคเอกชนไทย
มีีบทบาทสููงขึ้้�นมาก
สอดคล้้องกััน เมื่่�อความสำคััญของรััฐในฐานะผู้้�ผลิิตสิินค้้าและบริิการ
ป้้อนสู่่ร� ะบบเศรษฐกิิจได้้ลดลง รััฐวิิสาหกิิจจำนวนมากแปรรููปเป็็นบริิษัทั
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และมีีเอกชนร่่วมเป็็นเจ้้าของผ่่านการถืือหุ้้�นที่่�ขายในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
สายธารที่่�สี่่� คืือพััฒนาการของภาคการเงิินและตลาดทุุน ที่่�เป็็นหััวใจ
หลัักของการจััดสรรทรััพยากรในระบบเศรษฐกิิจ และสนัับสนุุนการ
เติิบโตของเศรษฐกิิจไทย
พััฒนาการเริ่่�มตั้้�งแต่่การเติิบโตของระบบธนาคารพาณิิชย์์ของกลุ่่�ม
นัักธุุรกิิจชาวไทยเชื้้�อสายจีีนในสมััยหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง ที่่�เป็็น
กลไกในการระดมทุุนของธุุรกิิจในประเทศ ทำให้้กลุ่่�มธุุรกิิจของชาวไทย
เชื้้�อสายจีีนหลายตระกููลสามารถขยายกิิจการเติิบใหญ่่จนเป็็นเจ้้าสััว
ในปััจจุุบััน
การก่่อตั้้�งบริิษัทั เงิินทุนุ ในทศวรรษ 1970 ช่่วยให้้ธุรุ กิิจสามารถระดมทุุน
จากสาธารณชนได้้โดยไม่่ต้้องพึ่่�งเงิินกู้้�จากธนาคารพาณิิชย์์เพีียงแค่่
แหล่่งเดีียว ทำให้้เกิิดธุุรกิิจใหม่่ๆ จำนวนมาก และกระตุ้้�นการพััฒนา
ภาคธุุรกิิจของเอกชนให้้มีีบทบาทสููงขึ้้�นในระบบเศรษฐกิิจ การพััฒนา
ตลาดทุุน รวมถึึงการก่่อตั้้�งตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในทศวรรษ
1980 และตลาดตราสารหนี้้�ในเวลาต่่อมา ทำให้้ธุรุ กิิจมีีทางเลืือกในการ
ระดมทุุนผ่่านตราสารทุุนและตราสารหนี้้� และเพิ่่�มช่่องทางในการออม
และการลงทุุนให้้คนไทย
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การเปิิดเสรีีทางการเงิินในทศวรรษ 1990 โดยขาดความยืืดหยุ่่�นด้้าน
นโยบายเศรษฐกิิจมหภาคและการกำกัับความเสี่่ย� งของสถาบัันการเงิิน
กลายเป็็นเคมีีที่่ก� ระตุ้้�นฟองสบู่่ข� องเศรษฐกิิจไทยให้้โตขึ้้�นจนระเบิิดเป็็น
วิิกฤตเศรษฐกิิจในปีี 1997 แต่่วิิกฤตนี้้�ก็็นำไปสู่่�การปฏิิรููปภาคการเงิิน
ในทศวรรษ 2000 ที่่�ทำให้้ระบบการเงิินไทยมีีความแข็็งแกร่่ง สามารถ
รัับมืือกัับวิิกฤตเศรษฐกิิจโลกที่่�เกิิดขึ้้�นในภายหลัังได้้อย่่างภาคภููมิิ
การพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีการเงิินดิิจิิทััลที่่�ก้้าวกระโดดในช่่วงทศวรรษ
2010 เป็็นต้้นมาได้้ ‘พลิิกผััน’ (Disrupt) ธุุรกิิจการเงิินทั่่�วโลก รวมถึึง
ประเทศไทย ทั้้�งบริิการทางการเงิินจากผู้้�ให้้บริิการหน้้าใหม่่ที่่�ไม่่ได้้เป็็น
สถาบัันการเงิิน การทำธุุรกรรมการเงิินผ่่านอุุปกรณ์์มืือถืือ ระบบการ
ชำระเงิินอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ และสิินทรัพั ย์์ดิจิิ ทัิ ลั ที่่ไ� ด้้ขยายโอกาสการเข้้าถึึง
บริิการทางการเงิินของคนจำนวนมาก พร้้อมกัับสร้้างความท้้าทายใน
การกำกัับดููแล
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‘กัับดััก’ ที่่�ฉุุดรั้้�ง

สััดส่่วนการส่่งออกสิินค้้าและบริิการต่่อ GDP

71.4%
2008

51.5%
2020

16.1%
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สััดส่่วนของการท่่องเที่่�ยว
ต่่อ GDP

กระนั้้�น แม้้ว่่าเศรษฐกิิจไทยจะเติิบโตอย่่างรวดเร็็วมาหลายทศวรรษ
และทำให้้ความเป็็นอยู่่�ของคนไทยจำนวนมากดีีขึ้้�นภายในชั่่�วเวลาของ
คนรุ่่�นเดีียว แต่่ดููเหมืือนว่่าในวัันนี้้� ด้้วยส่่วนผสมของสถานการณ์์ที่่�
เปลี่่�ยนแปลง และมรดกจากนโยบายในอดีีตที่่�ไม่่ได้้ถููกปรัับให้้ทัันกัับ
บริิบท มีีสััญญาณว่่าเศรษฐกิิจไทยกำลัังก้้าวเข้้าสู่่�ภาวะที่่�ปััจจััยต่่างๆ
สอดคล้้องกัันในลัักษณะที่่�เป็็นปััญหา หรืือที่่�เรีียกว่่าภาวะ ‘ติิดกัับดััก’
ในหลายด้้านเสีียแล้้ว

5.5%

กัับดัักแรก คืือกัับดัักรายได้้ปานกลาง (Middle-income Trap) ในช่่วง
หลายทศวรรษที่่ผ่� า่ นมา เศรษฐกิิจไทยได้้พัฒ
ั นาในฐานะประเทศรายได้้
ปานกลางอย่่างน่่าชื่่�นชม แต่่จนแล้้วจนรอดก็็ยัังไม่่สามารถไปต่่อและ
ยกระดัับรายได้้ต่่อหััวให้้ทััดเทีียมกัับกลุ่่�มประเทศรายได้้สููงได้้

2019

1960

กัับดัักนี้้� ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากการใช้้ยุุทธศาสตร์์เดิิมๆ ในการเป็็นฐานการ
ผลิิตเพื่่�อการส่่งออกสิินค้้าอุุตสาหกรรมที่่�เน้้นการใช้้แรงงานราคาถููก
โดยขาดการลงทุุนและการพััฒนาทางด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�
เหมาะสม เมื่่�อรายได้้ของคนไทยสููงขึ้้�น และจำนวนแรงงานร่่อยหรอลง
จากภาวะสัังคมสููงวััย เศรษฐกิิจไทยปรัับตััวโดยการใช้้แรงงานต่่างด้้าว
เพิ่่�มมากขึ้้น� โดยไม่่ได้้เพิ่่�มผลิิตภาพ (Productivity) ของแรงงาน ในที่่สุ� ดุ
ความสามารถในการแข่่งขัันของไทยในตลาดโลกจึึงลดลง ทั้้�งในแง่่
ราคาของสิินค้้า ส่่ง ออกเมื่่�อ เทีียบกัับสิินค้้า จากประเทศรายได้้ต่่ำ ที่่�
มีีต้้นทุนุ การผลิิตถููกกว่่า และในแง่่การเป็็นฐานการผลิิตที่่มีีต้
� นทุ
้ นคุ้้�
ุ มค่่า
ของบริิษััทต่่างชาติิ ครั้้�นจะแข่่งในแง่่ของมููลค่่าเพิ่่�ม ประเทศไทยก็็ขาด
การพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม จนไม่่อาจใช้้สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นฐาน
เพิ่่�มรายได้้ และยกระดัับประเทศไปสู่่�การเป็็นประเทศรายได้้สููงได้้
ในวัันนี้้ไ� ทยจึึงแข่่งแพ้้ไม่่ว่า่ กัับประเทศที่่ร� ายได้้ต่ำ่ หรืือสููงกว่่า และตกอยู่่�
ในสภาพ ‘กลัับไม่่ได้้ ไปไม่่ถึึง’ อย่่างแท้้จริิง
กัับดัักที่่�สอง คืือกัับดัักการพึ่่�งพาต่่างประเทศ (External Dependency
Trap) การส่่งออกสิินค้้าและบริิการนัับว่่าเป็็นยุุทธศาสตร์์การพััฒนา
ที่่�ประเทศไทยเน้้นมาโดยตลอดนัับตั้้�งแต่่ทศวรรษ 1980 เนื่่�องจาก
อุุปสงค์์ในประเทศถููกจำกััดจากขนาดเศรษฐกิิจไทยที่่�ไม่่ใหญ่่มาก
การส่่งออกสิินค้้าและบริิการที่่�เคยเป็็นเพีียงร้้อยละ 16.1 ของ GDP ใน
ปีี 1960 ได้้พุ่่�งขึ้้�นไปแตะร้้อยละ 71.4 ในปีี 2008 ก่่อนจะลดมาอยู่่�ที่่�

จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว
จากต่่างประเทศ

40
ล้้านคน

1995

12%
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2

ล้้านคน
1981

2019

ร้้อยละ 51.5 ในปีี 2020 โดยเฉพาะการส่่งออกสิินค้้าอุุตสาหกรรมที่่�
เคยคิิดเป็็นเพีียงร้้อยละ 1 ของการส่่งออกทั้้�งหมดในช่่วงทศวรรษ 1960
ได้้เพิ่่�มไปถึึงร้้อยละ 80.3 ในปีี 2020
เช่่นเดีียวกััน การท่่องเที่่�ยวที่่�เคยเป็็นสััดส่่วนแค่่ร้้อยละ 5.5 ของ GDP
ในปีี 1995 ขยายตััวเป็็นร้้อยละ 12.0 ในปีี 2019 ส่่วนจำนวนของ
นัักท่่องเที่่ย� วจากต่่างประเทศได้้พุ่่�งสููงขึ้้�นจาก 2 ล้้านคนในปีี 1981 เป็็น
เกืือบ 40 ล้้านคนในปีี 2019
ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น นอกจากประเทศไทยต้้องพึ่่�งพาตลาดต่่างประเทศ
สำหรัับขายสิินค้้าและบริิการแล้้ว ในด้้านการผลิิตสิินค้้า เราก็็ยัังต้้อง
พึ่่�งพาเทคโนโลยีีต่่างประเทศเสีียเป็็นส่่วนใหญ่่ แม้้กระทั่่�งแรงงานก็็ยััง
ต้้องอิิงอาศััยแรงงานจากประเทศเพื่่�อนบ้้านมากขึ้้�นในช่่วงที่่�ผ่่านมา
เพราะแรงงานในประเทศไม่่เพีียงพอ
การพึ่่�งพาต่่างประเทศที่่สูู� งเช่่นนี้้ท� ำให้้เศรษฐกิิจไทยเปราะบางอย่่างมาก
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยภายนอก ดัังจะเห็็นได้้ว่่าการหดตััวของ
การส่่งออกในช่่วงวิิกฤตการเงิินโลก การปิิดพรมแดนและการหายไป
อย่่างกะทัันหัันของนัักท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศจากการแพร่่ระบาดของ
โควิิด ได้้ทำให้้ประเทศเข้้าสู่่�ภาวะเศรษฐกิิจตกต่่ำแทบจะทัันทีี
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ภาพรวมการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�ผ่่านมาทำให้้จำนวนครััวเรืือนยากจน
ในประเทศไทยลดลงมาก แต่่การกระจายความมั่่�งคั่่�งจากเศรษฐกิิจที่่�
เติิบโตยัังกระจุุกตััว อย่่างที่่�เรีียกว่่า ‘รวยกระจุุก จนกระจาย’

สััดส่่วนหนี้้�ภาคธุุรกิิจและภาคครััวเรืือนต่่อ GDP ในปีี 2021

ในปีี 2015 สััดส่่วนรายได้้ของคนครึ่่�งประเทศรวมกัันแล้้วคิิดเป็็นเพีียง
ร้้อยละ 20 ของรายได้้ทั้้ง� หมด ขณะที่่ก� ลุ่่�มคนร้้อยละ 10 ที่่มีี� รายได้้สููงสุุด
มีีส่่วนแบ่่งรายได้้ถึึงร้้อยละ 37 นอกจากนี้้� Credit Suisse ยัังประเมิินว่่า
คนรวยที่่�สุุดร้้อยละ 10 ของไทยถืือครองสิินทรััพย์์มากถึึงกว่่าร้้อยละ 77
ของคนทั้้�งประเทศ โดยคนรวยที่่�สุุดร้้อยละ 1 ของประเทศถืือทรััพย์์สิิน
เฉลี่่�ยคนละ 33 ล้้านบาท ต่่างกัันถึึง 2,500 เท่่ากัับค่่าเฉลี่่�ยของคนกลุ่่�ม
ที่่�จนสุุดร้้อยละ 20 ของประเทศ และเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับต่่างประเทศ
นอกจากไทยจะเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่สั� ดั ส่่วนความมั่่�งคั่่�งของคนร้้อยละ 1
สููงที่่�สุุดในโลกแล้้ว ตััวเลขดัังกล่่าวยัังเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดดในช่่วง
ระหว่่างปีี 2008-2018

100%
หนี้้�ภาคธุุรกิิจ

86.4%

หนี้้�ภาคครััวเรืือน

89.3%

พื้้�นที่่�ชุุมชนซอยพิิพััฒน์์ 2 เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร หนึ่่�งในหลายๆ ชุุมชนย่่านใจกลางเมืือง
ที่่มีี� สภาพความเป็็นอยู่่แ� ออััด บ้้านเรืือนทรุุดโทรม แต่่รายล้้อมไปด้้วยตึึกสููงชััน สะท้้อนความเหลื่่อ� มล้ำำ��
ที่่�ถ่่างในสัังคมไทย

กัับดัักที่่�สาม คืือกัับดัักหนี้้� (Debt Trap) พััฒนาการทางการเงิินใน
หลายทศวรรษที่่�ผ่่านมาทำให้้คนไทยและธุุรกิิจไทยเข้้าถึึงสิินเชื่่�อได้้
มากขึ้้�น ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการไทย โดยเฉพาะธุุรกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม (SMEs) มีีเงิินลงทุุนก่อ่ ตั้้�งและขยายกิิจการ ส่่วนครััวเรืือนไทย
ก็็มีีความเป็็นอยู่่�ดีีขึ้้�น รัับมืือกัับความเสี่่�ยงต่่างๆ ได้้มากขึ้้�น

Q2
2021

Q3
2021
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แต่่ในขณะเดีียวกััน สิ่่�งนี้้�ก็็ยัังเป็็นดาบสองคมที่่�อาจส่่งผลให้้ธุุรกิิจและ
ครััวเรืือนมีีภาระหนี้้�สินิ ที่่สูู� งขึ้้นต
� ามไปด้้วย ยิ่่�งเมื่่อ� ใดที่่ธุ� รุ กิิจหรืือครััวเรืือน
มีีหนี้้�สินล้
ิ นพ้
้ น้ จนเกิินความสามารถในการชำระคืืนเงิินต้น้ และดอกเบี้้�ย
(Debt Overhang) ความสามารถในการลงทุุนและบริิโภคก็็จะลดลง
ส่่งผลต่่อเนื่่�องกัับระบบเศรษฐกิิจโดยรวม จุุดชนวนปััญหาเสถีียรภาพ
ในระบบการเงิินจากหนี้้�ที่ไ่� ม่่ก่อ่ ให้้เกิิดรายได้้ (Nonperforming Loans)
ในวัันนี้้�หนี้้�ภาคธุุรกิิจและหนี้้�ภาคครััวเรืือนมีีการขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยในปีี 2021 หนี้้�ภาคธุุรกิิจคิิดเป็็นร้้อยละ 86.4 ของ GDP และ

หนี้้�ภาคครััวเรืือนคิิดเป็็นร้้อยละ 89.3 ของ GDP มองในแง่่ดีีคืือสะท้้อน
การเข้้าถึึงสิินเชื่่�อที่่�ดีีขึ้้�น แต่่อีีกด้้านหนึ่่�งก็็น่่ากัังวลอย่่างมาก เพราะ
คนไทยเริ่่�มเป็็นหนี้้�ตั้้�งแต่่อายุุไม่่มาก และยัังคงเป็็นหนี้้�ถึึงแม้้ว่่าจะพ้้น
วััยทำงานและรายได้้ลดลงแล้้ว อย่่างที่่�พููดกัันว่่า “คนไทยเป็็นหนี้้�เร็็ว
เป็็นหนี้้�นาน และเป็็นหนี้้�จนแก่่” ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น หนี้้�ครััวเรืือนส่่วนใหญ่่
เป็็นหนี้้�เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค ไม่่ใช่่หนี้้�เพื่่�อการลงทุุนหรืือสร้้างรายได้้
จึึงยิ่่�งมีีความเสี่่�ยงของการไม่่สามารถนำมาชำระคืืนหนี้้�ได้้
สถานการณ์์ ห นี้้� จึึ ง มีีแนวโน้้ ม เป็็ นอุุ ปส รรคต่่ อ การเจริิ ญ เติิ บ โตทาง
เศรษฐกิิจในอนาคต โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง หากเศรษฐกิิจไทยซบเซาหรืือ
เติิบโตช้้าอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ย่่อมเป็็นตัวั เร่่งให้้รายได้้ของครััวเรืือนและธุุรกิิจ
ยิ่่�งไม่่เพีียงพอต่่อการชำระหนี้้�
กัั บ ดัั ก ที่่� สี่่� คืือกัับดัักความเหลื่่�อมล้้ำ (Inequality Trap) ถึึงแม้้ว่่า

เช่่นเดีียวกััน ธุุรกิิจไทยที่่�ประสบความสำเร็็จก็็ยัังจำกััดอยู่่�ในวงแคบๆ
บริิษััทที่่�จดทะเบีียนเป็็นนิิติิบุุคคลที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดร้้อยละ 5 มีีสััดส่่วนรายรัับ
ถึึงร้้อยละ 85 ของรายรัับรวมทั้้�งหมดของทั้้�งประเทศ ขณะที่่ก� ารจ้้างงาน
กว่่าร้้อยละ 85.6 ของการจ้้างงานนอกภาคเกษตรและนอกภาครััฐ
ทั้้�งหมดของประเทศอยู่่�ในภาคที่่�เป็็นธุุรกิิจเล็็กๆ ระดัับ SMEs
ความเหลื่่�อมล้้ำยัังมีีธรรมชาติิเป็็นวััฏจัักรที่่�ไม่่สิ้้�นสุุด ครััวเรืือนที่่�ยากจน
มัักขาดโอกาสในการประกอบอาชีีพ ขาดทัักษะ ขาดเทคโนโลยีี อีีกทั้้�ง
ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจขนาดเล็็กก็็ขาดเงิินทุุน รัับความเสี่่�ยงได้้ต่่ำ รวมถึึง
เสีียเปรีียบจากขนาดที่่�เล็็กและต้้นทุุนต่่อหน่่วยที่่�สููงกว่่า ทำให้้ยากจะ
อยู่่�รอดในการแข่่งขัันกัับธุุรกิิจขนาดใหญ่่ ผลก็็คืือคนรวยยิ่่�งรวย ธุุรกิิจ
ขนาดใหญ่่ครองตลาดและผููกขาดได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
ทั้้� ง นี้้� วิิ ก ฤตโควิิ ด ได้้ ท ำให้้ ปัั ญ หาความเหลื่่� อ มล้้ำรุุ น แรงมากยิ่่� ง ขึ้้� น
มาตรการล็็อกดาวน์์และการปิิดประเทศพรากรายได้้ไปจากกลุ่่�มแรงงาน
รัับจ้้าง ผู้้�ประกอบการอิิสระ และธุุรกิิจขนาดเล็็กที่่ป� ระกอบธุุรกิิจในภาค
บริิการ ซึ่่�งมีีเงิินออมน้้อยและอยู่่�นอกระบบความช่่วยเหลืือจากภาครััฐ
กลัับกัันกับั กลุ่่�มคนรายได้้สููงที่่ไ� ด้้รับั ประโยชน์์จากอััตราดอกเบี้้�ยต่ำ่ และ
ราคาทรััพย์์สิินที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�น
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3.2%

4.4%
‘เครื่่�องยนต์์’ ที่่�อ่่อนแรง

7.9%

เครื่่อ� งยนต์์ตัวั ที่่ส� อง คือื ทรััพยากรธรรมชาติิ ที่่เ� ป็็นปัจั จััยการผลิิตและ
แหล่่งที่่�มาของรายได้้ของประเทศกำลัังร่่อยหรอลงไป ทั้้�งก๊๊าซธรรมชาติิ
ในอ่่าวไทยที่่�เหลืือน้้อยลงและคาดว่่าจะหมดไปในไม่่ช้้า รวมถึึงแหล่่ง
ท่่องเที่่ย� วที่่เ� สื่่อ� มโทรมจากการรัับนัักท่่องเที่่ย� วมากเกิินกว่่าความสามารถ
ในการฟื้้�นตััวของธรรมชาติิ

ซ้้ำร้้ายบนปััญหาของกัับดััก ‘เครื่่�องยนต์์’ ที่่�เคยเป็็นแรงส่่งสำคััญให้้
เศรษฐกิิจไทยเติิบโตได้้เกิินร้้อยละ 7 เป็็นระยะเวลาต่่อเนื่่�องหลายปีี
ก่่อนวิิกฤตต้้มยำกุ้้�ง ในวัันนี้้�ได้้เริ่่�มอ่่อนกำลัังหรืืออาจจะดัับลงแล้้ว
สะท้้อนจากอััตราการเจริิญเติิบโตเฉลี่่�ยที่่�ลดลงเหลืือเพีียงร้้อยละ 4-5
ในช่่วงหลัังปีี 1997 และประมาณร้้อยละ 3 หลัังจากวิิกฤตเศรษฐกิิจโลก
ในปีี 2008 ทำให้้น่่ากัังวลว่่าประเทศไทยจะเปลี่่�ยนหรืือติิดเครื่่�องยนต์์
ใหม่่ได้้ทัันการณ์์หรืือไม่่

มหาอุุทกภััย

2008

วิิกฤตเศรษฐกิิจโลก

1997

ต้้นทุนท
ุ างเศรษฐกิิจที่่สูู� งขึ้้น� และการรณรงค์์เรื่่อ� งการวางแผนครอบครััว
ที่่�ประสบความสำเร็็จเกิินคาด ทำให้้อััตราการเกิิดของไทยลดลงอย่่าง
รวดเร็็ว จาก 5.6 คนต่่อหญิิงวััยเจริิญพัันธุ์์�หนึ่่�งคนในปีี 1970 เหลืือเพีียง
1.5 คนในปััจจุุบันั ส่่งผลให้้สัดั ส่่วนประชากรวััยเด็็กต่่อประชากรทั้้�งหมด
ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ขณะเดีียวกััน สััดส่่วนประชากรวััยทำงานเพิ่่�มขึ้้�น
จากร้้อยละ 53 ในปีี 1970 เป็็นร้้อยละ 72 ในปีี 2010

วิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง

การชะลอตััวลงของการส่่งออกสะท้้อนการขาดความสามารถในการ
แข่่งขัันของสิินค้้าไทยในเวทีีโลกเมื่่�อเทีียบกัับสิินค้้าจากประเทศกำลััง
พััฒนาอื่่�นๆ ที่่�ปััจจุุบัันมีีต้้นทุุนการผลิิตที่่�ต่่ำกว่่า อีีกทั้้�งจำนวนคู่่�แข่่ง
ในตลาดโลกของไทยที่่� มีี มากขึ้้� น จากการที่่� ห ลายประเทศที่่� เ คยปิิ ด
พรมแดนค้้ า ขายในช่่ ว งทศวรรษ 1970 และ 1980 ได้้ หัั น มาเปิิ ด
ประเทศและเน้้นการส่่งออกเช่่นเดีียวกัับประเทศไทย รวมถึึงการเติิบโต
ที่่�ชะลอตััวลงของการค้้าโลกตั้้�งแต่่ปีี 2009 เป็็นต้้นมา
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เครื่่�องยนต์์ตััวที่่�สี่่� คืือภาครััฐที่่�เคยมีีบทบาทสำคััญในการขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจในอดีีตมีีประสิิทธิภิ าพลดน้้อยลง แต่่ต้นทุ
้ นุ ในการดำเนิินงาน
ของราชการกลัับยิ่่�งสููงขึ้้�น กฎเกณฑ์์รวมถึึงระเบีียบต่่างๆ ที่่�เคยเป็็น
เครื่่�องมืือในการเสริิมสร้้างความมั่่�งคั่่�งและเสถีียรภาพให้้แก่่ระบบ
เศรษฐกิิจในอดีีตไม่่ได้้รัับการปรัับเปลี่่�ยนให้้ทัันยุุคสมััย กลายเป็็น
อุุปสรรคต่่อกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในโลกยุุคใหม่่ ในขณะที่่�ปััญหาการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�อยู่่�คู่่�กัับอำนาจรััฐก็็ไม่่ได้้ลดลง ทั้้�งยัังอาจหนัักหน่่วง
ยิ่่�งขึ้้�นตามสััดส่่วนของภาครััฐในระบบเศรษฐกิิจที่่�ใหญ่่ขึ้้�นเรื่่�อยๆ
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แนวโน้้มระดัับรายได้้ต่่อหััวของประเทศไทย
ปีี 1970-2020

1999

‘เครื่่�องยนต์์’ ที่่�เคยเป็็น
แรงส่่งสำำ�คััญให้้เศรษฐกิิจไทย
เติิบโตได้้เกิินร้้อยละ 7
เป็็นระยะเวลาต่่อเนื่่�องหลายปีี
ก่่อนวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง
ในวัันนี้้�ได้้เริ่่�มอ่่อนกำำ�ลััง
หรืืออาจจะดัับลงแล้้ว

4.2%

อย่่างไรก็็ตาม อััตราการเกิิดที่่�ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องหลายทศวรรษทำให้้
ปััจจุุบัันประเทศไทยเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย เมื่่�อประชากรวััยทำงานทยอย
เกษีียณอย่่างรวดเร็็ว จำนวนประชากรวััยทำงานเริ่่ม� ลดลงตั้้�งแต่่ปีี 2010
เป็็นต้น้ มา และจำนวนประชากรทั้้�งประเทศจะลดลงในอีีกไม่่กี่ปีีข้
่� า้ งหน้้า
นำไปสู่่�ปัญ
ั หาตลาดที่่ห� ดเล็็กลง แรงงานขาดแคลนมากยิ่่�งขึ้้น� ตลอดจน
ภาระทางการคลัังและปััญหาสัังคมที่่�กำลัังจะตามมาจากการที่่�จำนวน
ผู้้�สููงอายุุต่่อประชากรวััยทำงานไม่่ได้้สััดส่่วนกััน

1971

วิิกฤตโควิิด

2011

เครื่่อ� งยนต์์ตัวั ที่่ส� าม คืือการส่่งออก ที่่เ� ป็็นตัวั เร่่งให้้เศรษฐกิิจไทยเติิบโต
อย่่างก้้าวกระโดดตั้้�งแต่่ทศวรรษ 1980 ได้้ชะลอตััวลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
จากที่่�เคยขยายตััวเฉลี่่�ยร้้อยละ 21.9 ต่่อปีีระหว่่างปีี 1986-1995 เหลืือ
เพีียงร้้อยละ 11.9 ระหว่่างปีี 1996-2005 และร้้อยละ 6.2 ระหว่่าง
ปีี 2006-2015

เครื่่�องยนต์์ตััวแรก คืือโครงสร้้างประชากร ที่่�เคยเป็็นแรงส่่งสำคััญต่่อ
เศรษฐกิิจกำลัังกลายเป็็นแรงต้้าน

1970

2020
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ความท้้าทายข้้างหน้้า
เหนืือสิ่่�งอื่่�นใด หากมองไปพ้้นปััญหาภายในประเทศก็็จะพบว่่าโลก
ข้้างนอกยัังมีีอีีกหลายความท้้าทายที่่�รอเราอยู่่� ความท้้าทายเหล่่านั้้�น
ไม่่ใช่่ปััญหาเฉพาะต่่อประเทศไทย แต่่ภายใต้้เงื่่�อนไขเรื่่�องเครื่่�องยนต์์
ที่่�อ่่อนแรงและกัับดัักที่่�ติิดตรึึง ประเทศไทยจึึงต้้องเตรีียมพร้้อมสำหรัับ
ความท้้าทายเหล่่านั้้�นด้้วยความตื่่�นตััวและระมััดระวัังอย่่างยิ่่�งยวด

2021 & BEYOND

อย่่างไรก็็ตาม สิ่่�งที่่พ่� ว่ งมากัับความสะดวกของเทคโนโลยีีคือื นานวัันไป
การผลิิตด้ว้ ยกระบวนการอััตโนมััติิ (Automation) หรืือหุ่่�นยนต์์จะเข้้ามา
ทดแทนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานทัักษะต่่ำที่่�มีีรายได้้น้้อย ในขณะที่่�
ความแตกต่่างของความสามารถในการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ไม่่เท่่ากัันของ
ครััวเรืือนและผู้้�ประกอบการต่่างๆ หรืือ Digital Divide จะยิ่่�งซ้้ำเติิม
ปััญหาความเหลื่่�อมล้้ำ หรืือการครอบครองข้้อมููลที่่�สร้้างอำนาจผููกขาด
ให้้ธุุรกิิจ ทำให้้ผู้้�ประกอบการรายใหม่่เข้้ามาแข่่งขัันได้้ยาก และเกิิด
การกิินรวบได้้อีีกด้้วย

ความท้้าทายแรก คืือความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีที่่�พััฒนาไปอย่่าง
รวดเร็็ว และนำไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงในระบบเศรษฐกิิจในทุุกมิิติิ
ความท้้าทายที่่ส� อง คืือการเปลี่่ย� นแปลงของสภาพภููมิิอากาศ (Climate
Change) ที่่ชั� ดั เจนและรุุนแรงอย่่างที่่ไ� ม่่เคยเกิิดมาก่่อนในประวััติศิ าสตร์์
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลได้้เปลี่่�ยนวิิถีีการผลิิตในหลายอุุตสาหกรรม เช่่น การ มนุุษยชาติิ และกำลัังจะถึึงจุุดที่่ย้� อ้ นกลัับไม่่ได้้ ซึ่ง่� อาจจะนำไปสู่่�ความ
ใช้้ AgriTech ในการผลิิตภาคเกษตร MedTech ในวงการการแพทย์์ เสีียหายอย่่างรุุนแรง หากทุุกประเทศทั่่�วโลกไม่่ร่่วมมืือกัันลดการปล่่อย
EdTech ด้้านการศึึกษา และ FinTech ในธุุรกิิจการเงิิน ได้้เปลี่่ย� นโฉม มลพิิษโดยเร็็ว
‘ตลาด’ หรืือ Marketplace ทำให้้เกิิด ‘เศรษฐกิิจแพลตฟอร์์ม’ (Platform
Economy) ที่่ผู้้�ซื้้
� อ� และผู้้�ขายสามารถทำธุุรกรรมได้้ผ่า่ นช่่องทางออนไลน์์ ประเทศไทยเป็็นประเทศหนึ่่�งที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
ทั้้�งการขายสิินค้้า (E-commerce) การขายบริิการต่่างๆ ทั้้�งการขนส่่ง สภาพภููมิิอากาศที่่�ยิ่่�งซ้้ำเติิมความเปราะบางของระบบเศรษฐกิิจ ไม่่ว่่า
การเดิินทาง และที่่�พัักอาศััยในระบบเศรษฐกิิจแบบแบ่่งปััน (Sharing จากการที่่�ภาคเกษตรซึ่่�งมีีความอ่่อนไหวต่่อสภาพภููมิิอากาศเป็็นภาค
Economy)
เศรษฐกิิจที่่�มีีความสำคััญสููงในโครงสร้้างเศรษฐกิิจ หรืือการที่่�ภาค
อุุตสาหกรรมมีีโรงงานจำนวนมากตั้้�งอยู่่�บริิเวณกรุุงเทพมหานครและ
ปริิมณฑลท่ี่่��มีีความเสี่่�ยงจากระดัับน้้ำทะเลที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น

ด้้านการผลิิต
ภาคเกษตร
ด้้านการแพทย์์

ด้้านการศึึกษา
ด้้านธุุรกิิจ
การเงิิน

ความเป็็นมาที่่�แน่่นแฟ้้นยาวนาน การดำเนิินนโยบายความสััมพัันธ์์
ระหว่่างประเทศของไทยกัับจีีนและสหรััฐฯ โดยไม่่เลืือกข้้างใดข้้างหนึ่่�ง
จึึงท้้าทายต่่ออนาคตของเศรษฐกิิจไทยอย่่างยิ่่�ง

ยิ่่�งกว่่านั้้�น การเปลี่่ย� นแปลงทางสภาพภููมิิอากาศยัังเพิ่่�มความไม่่แน่่นอน
ให้้กัับภาคธุุรกิิจไทยที่่�พึ่่�งพาการลงทุุนจากต่่างประเทศ หรืือส่่งออก
สิินค้้าและบริิการไปต่่างประเทศ โดยเฉพาะกัับประเทศที่่�มีีนโยบาย
ต่่อต้้านและกีีดกัันธุุรกิิจที่่�ไม่่เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ความท้้าทายที่่ส� าม คืือภููมิิรัฐั ศาสตร์์โลกที่่เ� ปลี่่ย� นไป โดยเฉพาะบทบาท
ของจีีนในเวทีีโลก ด้้วยขนาดเศรษฐกิิจที่่ใ� หญ่่เป็็นอันั ดัับ 2 ของโลก และ
คาดว่่าจะใหญ่่กว่่าสหรััฐฯ ภายในหนึ่่�งหรืือสองทศวรรษข้้างหน้้า จีีน
ได้้ผงาดขึ้้�นมาท้้าทายสหรััฐฯ ทั้้�งด้้านการค้้าและการพััฒนาเทคโนโลยีี
นอกจากนี้้�การที่่�จีีนใช้้อำนาจทางเศรษฐกิิจขยายอิิทธิิพลไปในภููมิิภาค
ต่่างๆ ทั่่�วโลก และใช้้แสนยานุุภาพทางทหารประกาศอธิิปไตยเหนืือ
ทะเลจีีนใต้้ จนกลายเป็็นความขััดแย้้งของสองมหาอำนาจ

เศรษฐกิิจแพลตฟอร์์ม
(e-Commerce,
Sharing Economy)

ฝุ่่�น PM2.5 ปกคลุุมใจกลางกรุุงเทพมหานคร สะท้้อนปััญหามลพิิษที่่�กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและคุุณภาพความเป็็นอยู่่�ของคนในเมืือง

สำหรัับประเทศไทยได้้มีีการพึ่่�งพาเศรษฐกิิจจีีนมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ขณะที่่�
ความสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจและการเมืืองของไทยกัับสหรััฐฯ มีีประวััติิ

ความท้้าทายที่่�สี่่� คืือความขััดแย้้งทางการเมืืองและสัังคมที่่�ตึึงเครีียด
มากขึ้้�น รวมถึึงความขััดแย้้งระหว่่างคนต่่างรุ่่�น ความขััดแย้้งนี้้�สะสม
เป็็นเวลาหลายปีี และดููเหมืือนว่่าจะหาทางออกยากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ทำให้้
กระบวนประชาธิิปไตยที่่�เป็็นกระบวนการให้้ได้้มาซึ่่�งอำนาจรััฐ สร้้าง
เวทีีเจรจา และลดความขััดแย้้ง ไม่่สามารถทำงานได้้อย่่างเต็็มที่่� ส่่งผล
กระทบถึึงการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน กระบวนการรัับผิิด และการระดม
ความคิิดเพื่่�อออกแบบนโยบายที่่�เป็็นประโยชน์์กัับประชาชนส่่วนใหญ่่
การประท้้วงจากกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ ถืือเป็็นปรากฏการณ์์ใหม่่
ที่่�สัังคมจัับตามอง

การขัับเคี่่�ยวระหว่่างมหาอำำ�นาจสองชาติิ สหรััฐอเมริิกา
และจีีนยัังคงดำำ�เนิินต่่อไป

ความขััดแย้้งทางการเมืืองและสัังคมที่่�สั่่�งสมมา หากไม่่สามารถหา
ทางออกแบบสัันติิวิิธีีโดยวิิถีีทางประชาธิิปไตยได้้ ก็็อาจสั่่�งสมจนกลาย
เป็็นความขััดแย้้งที่่�รุุนแรงแบบที่่�เคยเกิิดขึ้้�นมาแล้้วหลายครั้้�ง ส่่งผล
กระทบต่่อเสถีียรภาพของเศรษฐกิิจ ความน่่าสนใจในฐานะเป้้าหมาย
ของการลงทุุน และความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ

50 YEARS
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โครงสร้้างประชากรไทย
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ตััวเลขประมาณการ

การปรัับตััวด้้านที่่�สาม คืือการปรัับตััวเพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืน เช่่น การ
พััฒนาธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องกัับสัังคมสููงวััย ทั้้�งการผลิิตสิินค้้าและบริิการ
ที่่�ตอบสนองต่่ออุุปสงค์์จากผู้้�สููงอายุุที่่�จะมีีมากขึ้้�น และการลดการใช้้
แรงงาน การพััฒนาธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ได้้รัับการยอมรัับ
ตามมาตรฐานสากล และการสร้้างกลไกที่่ท� ำให้้การก่่อมลพิิษเป็็นต้นทุ
้ นุ
ที่่ธุ� รุ กิิจและผู้้�บริิโภคต้้องแบกรัับ (Internalization) เพื่่อ� ลดการก่่อมลพิิษ
อย่่างเป็็นระบบผ่่านกลไกตลาด

การปรัับตััวด้้านแรก คืือการปรัับเพื่่�อเพิ่่�มผลิิตภาพ เช่่น การปรัับปรุุง
ระบบการศึึกษาและพััฒนาทัักษะของแรงงานเพื่่�อให้้มีีคุุณภาพและ
ตรงกัับความต้้องการของตลาด รวมทั้้�งการนำเทคโนโลยีีมาช่่วยใน
การดำเนิินธุุรกิิจ และปรัับตััวต่่อการแข่่งขัันที่่�เปลี่่�ยนไปจากการพััฒนา
ของเทคโนโลยีีใหม่่ๆ การลดการผููกขาดและสนัับสนุุนการแข่่งขัันที่่�
เป็็นธรรมเพื่่อ� ให้้เกิิดการพััฒนานวััตกรรม รวมถึึงการเปิิดเสรีีด้้านการค้้า
และบริิการอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการปฏิิรููป เพิ่่�มผลิิตภาพ
ของประเทศอย่่างเป็็นรููปธรรม
การปรัับตััวด้้านที่่�สอง คืือการปรัับตััวเพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน เช่่น การ
กระจายความเสี่่�ยงและลดการพึ่่�งพาภาคเศรษฐกิิจใดเศรษฐกิิจหนึ่่�ง
มากเกิินไป การพััฒนานวััตกรรมทางการเงิินที่่ช่� ว่ ยให้้ครัวั เรืือนและธุุรกิิจ
สามารถรัับความเสี่่�ยงได้้โดยไม่่เป็็นภาระทางการคลัังของรััฐ และ
การส่่งเสริิมทัักษะเพื่่�อให้้ครััวเรืือนและธุุรกิิจสามารถปรัับตััวในโลกที่่�
เปลี่่�ยนแปลงเร็็วและมีีความไม่่แน่่นอนสููงได้้

1985

อายุุ 0-19 ปีี

1980

ในสถานการณ์์และความท้้าทายในปััจจุุบััน ประเทศไทยจำเป็็นต้้อง
ปรัับตััวอย่่างเร่่งด่่วนเพื่่อ� ให้้หลุุดจากกัับดััก และพร้้อมที่่จ� ะเติิบโตต่่อไป
โดยเฉพาะใน 4 ด้้านที่่�เป็็นมาตรวััดสำคััญของระบบเศรษฐกิิจ

1975

1970

ความจำำ�เป็็นในการปรัับตััว

ภาพซ้้าย - ประเทศไทยต้้องปรัับปรุุงระบบการศึึกษาและพััฒนาทัักษะของแรงงาน
ให้้มีีคุุณภาพอย่่างเร่่งด่่วน / ภาพจาก THE STANDARD
ภาพขวา - สัังคมผู้้�สููงอายุุเป็็นอีีกหนึ่่�งความท้้าทายของประเทศไทย

การปรัับตััวด้้านที่่สี่� ่� คืือการปรัับตััวเพื่่อ� ลดความเหลื่่อ� มล้้ำ เช่่น การสร้้าง
โอกาสที่่�เป็็นธรรมในการเข้้าถึึงสิ่่�งจำเป็็นพื้้�นฐาน ทั้้�งบริิการทางสุุขภาพ
การศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ และสาธารณููปโภค รวมถึึงการเข้้าถึึงบริิการทาง
การเงิิน เทคโนโลยีี และโอกาสในการประกอบอาชีีพ อีีกทั้้�งการกระจาย
อำนาจการปกครองและทรััพยากรสู่่�ท้้องถิ่่�นเพื่่�อลดการกระจุุกตััวของ
ความเจริิญ

50 YEARS

THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY

หััวใจของคำำ�ตอบ
การปรัับตััวในมิิติิต่่างๆ ข้้างต้้นอาจมีีรายละเอีียดของนโยบายและการ
ปฏิิบััติิที่่�แตกต่่างกัันได้้หลายแนวทาง แต่่หากเรีียนรู้้�จากประวััติิศาสตร์์
ตลอดหลายทศวรรษของประเทศ จะพบว่่าหััวใจของความสำเร็็จในอดีีต
ล้้วนมีีรากฐานมาจากการจััดวางระบบ ‘แรงจููงใจ’ ที่่�กระตุ้้�นให้้ผู้้�คน
ในระบบเศรษฐกิิจ ตั้้�งแต่่แรงงาน เจ้้าของกิิจการ ไปจนถึึงผู้้�บริิโภค
ขวนขวายไปในทางที่่�เพิ่่�มผลิิตภาพและเป็็นประโยชน์์กัับประเทศได้้
เป็็นผลสำเร็็จ
เช่่น การเร่่งสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐานในชนบท ไม่่ว่่าระบบประปา ไฟฟ้้า
ถนน หรืือเขื่่�อนในทศวรรษ 1970 ช่่วยลดต้้นทุุนในการทำเกษตรกรรม
ขนส่่ง และแปรรููปสิินค้้าของเอกชน ช่่วยดึึงดููดให้้เอกชนหัันมาหยิิบจัับ
และพััฒนาธุุรกิิจได้้มากขึ้้�นกว่่าเดิิม จนผลัักดัันประเทศให้้ก้้าวจาก
สัังคมเกษตรกรรมมาเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�สามารถสร้้างผลตอบแทนได้้
ดีีกว่่า
ในทางกลัับกััน วิิกฤตครั้้�งใหญ่่อย่่างต้้มยำกุ้้�งคืือผลลััพธ์์จากการจััดวาง
ระบบแรงจููงใจที่่�ผิิดที่่�ผิิดทาง โดยกำไรของเอกชนสามารถเกิิดขึ้้�นง่่ายๆ
จากการกู้้�ต่่างประเทศในอััตราดอกเบี้้�ยต่่ำมาปล่่อยกู้้�ในประเทศด้้วย
อััตราดอกเบี้้�ยสููง โดยไม่่รัับรู้้�ความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน และ
โดยไม่่ต้้องมีีการสร้้างผลิิตภาพ ทรััพยากรจำนวนมากของประเทศ
จึึงไหลไปตามแรงจููงใจที่่�ผิิดไปสู่่�ความสููญเปล่่า และในที่่�สุุดก็็ทำให้้
เกิิดความเสีียหายมหาศาล
เมื่่�อเห็็นเส้้นทางความประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจว่่าเป็็นเพีียงความสำเร็็จ
หรืือล้้มเหลวของการออกแบบแรงจููงใจ ก็็จะพบว่่าสุุดท้า้ ยแล้้วไม่่ว่า่ จะ
วางนโยบายเรื่่อ� งใด สิ่่�งที่่เ� ป็็นหัวั ใจของทุุกๆ ทางออกทางเศรษฐกิิจย่่อม
อยู่่�ที่่�คุุณภาพสถาบัันทางเศรษฐกิิจ (Economic Institutions) หรืือ
โครงสร้้างกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เป็็นผู้้�ออกแบบและกำหนดแรงจููงใจของ
ผู้้�คนในระบบเศรษฐกิิจนั้้�นๆ อีีกทีีหนึ่่�ง
บรรยากาศภายในสััปปายะสภาสถาน อาคารรััฐสภาแห่่งใหม่่ / ภาพจาก THE STANDARD

สถาบัันทางเศรษฐกิิจที่่�มีีคุุณภาพ ไม่่ว่่าจะเป็็นรััฐธรรมนููญที่่�คุ้้�มครอง
สิิทธิิเสรีีภาพ รััฐบาลซึ่่�งเป็็นผู้้�ออกนโยบายหรืือวางโครงการ ข้้าราชการ
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การปรัับโครงสร้้างสถาบััน
ทางเศรษฐกิิจและการเมืือง
จึึงจำำ�เป็็นต้้องเกิิดขึ้้�นอย่่างเร่่งด่่วน
แม้้ด้้วยเพีียงเหตุุผลเดีียวง่่ายๆ
ว่่าสิ่่�งที่่�เป็็นอยู่่�ไม่่ใช่่ทางเลืือก

ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายและกฎระเบีียบ เช่่น การจััดซื้้�อจััดจ้้าง การควบคุุม
ด้้านการแข่่งขััน หรืือการออกใบอนุุญาต ย่่อมสร้้างแรงจููงใจโดยเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�คนเข้้าถึึงทรััพยากร และส่่งเสริิมการแข่่งขัันที่่เ� ป็็นธรรม ขณะ
ที่่�สถาบัันทางเศรษฐกิิจที่่�ไร้้คุุณภาพย่่อมสร้้างแรงจููงใจที่่�ผิิด เช่่น การ
เอื้้อ� ประโยชน์์ให้้ธุรุ กิิจที่่ไ� ร้้คุณ
ุ ภาพ แต่่พร้้อมจ่่ายเงิินใต้้โต๊๊ะเพื่่อ� ซื้้อ� อำนาจ
เหนืือตลาด ไม่่มีีการบัังคัับใช้้กฎหมายอย่่างเท่่าเทีียม ไม่่มีีการปกป้้อง
ทรััพย์์สิินทางปััญญาอย่่างเพีียงพอ จนทำให้้เอกชนมีีแรงจููงใจ ‘วิ่่�ง’ เข้้า
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบที่่�ไม่่เป็็นธรรม มากกว่่าจะปรัับปรุุงและคิิด
นวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของธุุรกิิจ และเท่่ากัับเป็็นการปิิดตาย
ประตููที่่�จะนำไปสู่่�การยกระดัับเศรษฐกิิจ
อย่่างไรก็็ตาม สถาบัันทางเศรษฐกิิจที่่�มีีคุุณภาพไม่่อาจเกิิดขึ้้�นได้้เอง
หากจำเป็็นต้้องถููกจััดตั้้�งและจััดวางโดยสถาบัันทางการเมืืองที่่�โปร่่งใส
ตรวจสอบได้้ และต้้องมีีกระบวนการสร้้างส่่วนร่่วมจากประชาชนอย่่าง
เท่่าเทีียม ซึ่่�งเป็็นคุุณลัักษณะเฉพาะของระบอบประชาธิิปไตย ในที่่�สุุด
ประเด็็นทางเศรษฐกิิจจึึงมาบรรจบกัับประเด็็นทางการเมืือง และทำให้้
การสร้้างระบบการเมืืองที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพและเป็็นประชาธิิปไตยอยู่่ที่� ใ่� จกลาง
ของการพััฒนาเศรษฐกิิจอย่่างไม่่อาจแยกออก

มองไกลข้้ามขอบฟ้้า
ในช่่วงเวลาหลายทศวรรษที่่�ผ่่านมา ประเทศไทยได้้ผ่่านคลื่่�นลมที่่�
ถาโถมและแปรปรวนนัับครั้้�งไม่่ถ้้วน แต่่แทบทุุกครั้้�ง ในที่่�สุุดผู้้�วาง
นโยบายและประชาชนก็็ดููจะสามารถหัันเหใบเรืือและใช้้ประโยชน์์
จากคลื่่�นลมจนสามารถนำพาประเทศไปข้้างหน้้าได้้เสมอ คงไม่่ผิิดนััก
ที่่�จะกล่่าวว่่าโครงสร้้างสถาบัันทางเศรษฐกิิจและการเมืืองในอดีีตอาจ
ไม่่สมบููรณ์์แบบ แต่่ก็็เพีียงพอจะสร้้างแรงจููงใจให้้ผู้้�คนไปในทิิศทางที่่�
ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจมาได้้โดยลำดัับ
แต่่มองไปพ้้นขอบฟ้้าของวัันนี้้� รััฐนาวาประเทศไทยกำลัังแล่่นไปสู่่�
น่่านน้้ำที่่�ไม่่คุ้้�นชิิน สถาบัันทางเศรษฐกิิจและการเมืืองแบบเดิิมอาจ
ไม่่เอื้้�อต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศอีีกต่่อไป เศรษฐกิิจโตช้้าลง
เมื่่�อเครื่่�องยนต์์เริ่่�มอ่่อนแรงและเผชิิญกัับความท้้าทายที่่�ถาโถม สภาพ
สัังคมที่่�เหลื่่�อมล้้ำ เต็็มไปด้้วยระบบอุุปถััมภ์์ และการผููกขาดกิินรวบ
พิิสููจน์์ชัดว่
ั า่ บั่่�นทอนการลงทุุน การพััฒนาทัักษะ หรืือการสร้้างนวััตกรรม
ของผู้้�เล่่นในระบบเศรษฐกิิจ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ภาครััฐที่่�เติิบโตจนเกิินขนาด
ยัังเบีียดบัังพื้้�นที่่�การทำงานของตลาดอัันเป็็นที่่�มาของผลิิตภาพและ
ประสิิทธิิภาพ การปรัับโครงสร้้างสถาบัันทางเศรษฐกิิจและการเมืือง
จึึงจำเป็็นต้้องเกิิดขึ้้�นอย่่างเร่่งด่่วน แม้้ด้้วยเพีียงเหตุุผลเดีียวง่่ายๆ ว่่า
สิ่่�งที่่�เป็็นอยู่่�ไม่่ใช่่ทางเลืือก (The status quo is not an option)
ความท้้าทายและอุุปสรรคยัังมีีอยู่่�อีีกมาก แต่่คงไม่่มากไปกว่่าโอกาส
ที่่�กำลัังรออยู่่�หลัังความท้้าทาย และยิ่่�งไม่่มากไปกว่่าโอกาสที่่�ซ่่อนอยู่่�
ในศัักยภาพของทุุกภาคส่่วนในระบบเศรษฐกิิจ
สถาบัันทางเศรษฐกิิจและการเมืืองที่่ช� าญฉลาดในการวางแรงจููงใจโดย
ให้้ประโยชน์์ และในขณะเดีียวกัันก็็ใช้้ประโยชน์์จากพลัังของทุุกคน
โดยไม่่ทิ้้ง� ใครไว้้เบื้้�องหลััง ย่่อมพาเราไปพบกัับโอกาสนั้้�นได้้อย่่างแน่่นอน
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