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ด้้วยเหตุุน้ี้� ในี้ห้วงเวลาปััจจุบัันี้ท้ี่�เรี้ยกได้้ว่ากำลังมี้อี้กหลายคล่�นี้ก่อีตุัว ณ รีิมีขอีบัฟ้้า ไมี่ว่า ด้้วยเหตุุน้ี้� ในี้ห้วงเวลาปััจจุบัันี้ท้ี่�เรี้ยกได้้ว่ากำลังมี้อี้กหลายคล่�นี้ก่อีตุัว ณ รีิมีขอีบัฟ้้า ไมี่ว่า 
การีเปัล้�ยนี้แปัลงสภาพอีากาศ พัฒนี้าการีขอีงเที่คโนี้โลย้ที่้�สรี้างความีพลิกผัันี้ (Disruptive การีเปัล้�ยนี้แปัลงสภาพอีากาศ พัฒนี้าการีขอีงเที่คโนี้โลย้ที่้�สรี้างความีพลิกผัันี้ (Disruptive 
Technology) การีเปัล้�ยนี้ผั่านี้ขอีงโครีงสรี้างปัรีะชากรี ตุลอีด้จนี้ความีตุึงเครี้ยด้ในี้ภูมิีศาสตุรี ์Technology) การีเปัล้�ยนี้ผั่านี้ขอีงโครีงสรี้างปัรีะชากรี ตุลอีด้จนี้ความีตุึงเครี้ยด้ในี้ภูมิีศาสตุรี ์
การีเมี่อีงโลกครีั�งใหมี่ การีที่ำความีเข้าใจปัรีะสบัการีณ์ในี้อีด้้ตุเพ่�อีที่ะยานี้เหนี้่อีคล่�นี้ยักษ์์ให้ได้้การีเมี่อีงโลกครีั�งใหมี่ การีที่ำความีเข้าใจปัรีะสบัการีณ์ในี้อีด้้ตุเพ่�อีที่ะยานี้เหนี้่อีคล่�นี้ยักษ์์ให้ได้้
อี้กครีั�งโด้ยไมี่เพล้�ยงพล�ำจึงนี้่าจะเปั็นี้สิ�งอีันี้พึงปัรีะสงค์และเปั็นี้ปัรีะโยชนี้์สูงสุด้อี้กครีั�งโด้ยไมี่เพล้�ยงพล�ำจึงนี้่าจะเปั็นี้สิ�งอีันี้พึงปัรีะสงค์และเปั็นี้ปัรีะโยชนี้์สูงสุด้

นี้้�จึงเป็ันี้ท้ี่�มีาขอีงโครีงการีหนัี้งส่อี 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy  นี้้�จึงเป็ันี้ท้ี่�มีาขอีงโครีงการีหนัี้งส่อี 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy  
ที่้� ที่้� กลุ่่�มธุ่รกิจการเงิินเกียรติินาคิินภััทรกลุ่่�มธุ่รกิจการเงิินเกียรติินาคิินภััทร ได้้จัด้ที่ำขึ�นี้เพ่�อีเล่าถึึงเส้�ยวสำคัญขอีงปัรีะวัตุิศาสตุรี ์ ได้้จัด้ที่ำขึ�นี้เพ่�อีเล่าถึึงเส้�ยวสำคัญขอีงปัรีะวัตุิศาสตุรี ์
ที่้�มี้ผัลอีย่างยิ�งตุ่อีการีปัรีะกอีบัเข้าเปั็นี้เศรีษ์ฐกิจไที่ยยุคใหม่ี โด้ยเฉพาะในี้แง่การีที่ำความี ที่้�มี้ผัลอีย่างยิ�งตุ่อีการีปัรีะกอีบัเข้าเปั็นี้เศรีษ์ฐกิจไที่ยยุคใหม่ี โด้ยเฉพาะในี้แง่การีที่ำความี 
เข้าใจถึึงสิ�งที่้�กำลังเกิด้ขึ�นี้ในี้ปััจจุบัันี้ และถึอีด้รีหัสการีตุอีบัสนี้อีงตุ่อีคล่�นี้ความีเปัล้�ยนี้แปัลง เข้าใจถึึงสิ�งที่้�กำลังเกิด้ขึ�นี้ในี้ปััจจุบัันี้ และถึอีด้รีหัสการีตุอีบัสนี้อีงตุ่อีคล่�นี้ความีเปัล้�ยนี้แปัลง 
ที่้�เศรีษ์ฐกิจไที่ยกำลังเผัชิญอียู่ ไม่ีว่าจะเป็ันี้โอีกาสหรี่อีความีท้ี่าที่าย ภายใตุ้การีช้�แนี้ะจาก ที่้�เศรีษ์ฐกิจไที่ยกำลังเผัชิญอียู่ ไม่ีว่าจะเป็ันี้โอีกาสหรี่อีความีท้ี่าที่าย ภายใตุ้การีช้�แนี้ะจาก 
คณะบัรีรีณาธิิการีที่้�ปัรีะกอีบัด้ว้ยนี้กัเศรีษ์ฐศาสตุรีผ์ัูค้รี�ำหวอีด้ขอีงอีงคก์รี เชน่ี้ บัรีรียง พงษ์พ์านี้ชิ คณะบัรีรีณาธิิการีที่้�ปัรีะกอีบัด้ว้ยนี้กัเศรีษ์ฐศาสตุรีผ์ัูค้รี�ำหวอีด้ขอีงอีงคก์รี เชน่ี้ บัรีรียง พงษ์พ์านี้ชิ 
ด้รี.ศุภวุฒิ สายเช่�อี ธ้ิรีะพงษ์์ วชิรีพงษ์์ ด้รี.พิพัฒนี้์ เหล่อีงนี้ฤมีิตุชัย และผัู้ที่รีงคุณวุฒิด้้านี้ด้รี.ศุภวุฒิ สายเช่�อี ธ้ิรีะพงษ์์ วชิรีพงษ์์ ด้รี.พิพัฒนี้์ เหล่อีงนี้ฤมีิตุชัย และผัู้ที่รีงคุณวุฒิด้้านี้
ปัรีะวัตุิศาสตุร์ีเศรีษ์ฐกิจขอีงไที่ยอีย่าง ด้รี.พงศ์ศักด้ิ� เหล่อีงอีร่ีามี ด้รี.กฤษ์ฎ์์เลิศ สัมีพันี้ธิารัีกษ์์ ปัรีะวัตุิศาสตุร์ีเศรีษ์ฐกิจขอีงไที่ยอีย่าง ด้รี.พงศ์ศักด้ิ� เหล่อีงอีร่ีามี ด้รี.กฤษ์ฎ์์เลิศ สัมีพันี้ธิารัีกษ์์ 
ด้รี.ณชา อีนี้ันี้ต์ุโชตุิกุล รี่วมีด้้วย ธินี้กรี จ๋วงพานิี้ช บัรีรีณาธิิการีนิี้ตุยสารี Optimise และ ด้รี.ณชา อีนี้ันี้ต์ุโชตุิกุล รี่วมีด้้วย ธินี้กรี จ๋วงพานิี้ช บัรีรีณาธิิการีนิี้ตุยสารี Optimise และ 
นี้ครีินี้ที่รี์ วนี้กิจไพบัูลย์ บัรีรีณาธิิการีบัรีิหารี THE STANDARDนี้ครีินี้ที่รี์ วนี้กิจไพบัูลย์ บัรีรีณาธิิการีบัรีิหารี THE STANDARD

ยิ�งกว่านี้ั�นี้ ความีพิเศษ์อี้กปัรีะการีหนี้ึ�งขอีงหนี้ังส่อีเล่มีนี้้�ค่อีการีได้้มี้โอีกาสสัมีภาษ์ณ์ผัู้มี้บัที่บัาที่ยิ�งกว่านี้ั�นี้ ความีพิเศษ์อี้กปัรีะการีหนี้ึ�งขอีงหนี้ังส่อีเล่มีนี้้�ค่อีการีได้้มี้โอีกาสสัมีภาษ์ณ์ผัู้มี้บัที่บัาที่
สำคัญในี้การีกำหนี้ด้เศรีษ์ฐกิจในี้แตุ่ละยุคสมีัย ไมี่ว่านี้ักการีเมี่อีง ข้ารีาชการี นี้ักวิชาการี หรี่อีสำคัญในี้การีกำหนี้ด้เศรีษ์ฐกิจในี้แตุ่ละยุคสมีัย ไมี่ว่านี้ักการีเมี่อีง ข้ารีาชการี นี้ักวิชาการี หรี่อี
นี้ักธิุรีกิจ เพ่�อีช่วยให้ช้วิตุและส้สันี้แก่ข้อีเที่็จจรีิงที่างปัรีะวัตุิศาสตุรี์ อี้กที่ั�งยังให้มีุมีมีอีงแบับั นี้ักธิุรีกิจ เพ่�อีช่วยให้ช้วิตุและส้สันี้แก่ข้อีเที่็จจรีิงที่างปัรีะวัตุิศาสตุรี์ อี้กที่ั�งยังให้มีุมีมีอีงแบับั 
คนี้ในี้เหตุุการีณ์ที่้�มีักจะเล่อีนี้หายหรี่อีไม่ีปัรีากฏชัด้จากการีมีอีงย้อีนี้หลัง ซึึ่�งกลุ่มีธุิรีกิจฯ ตุ้อีง คนี้ในี้เหตุุการีณ์ที่้�มีักจะเล่อีนี้หายหรี่อีไม่ีปัรีากฏชัด้จากการีมีอีงย้อีนี้หลัง ซึึ่�งกลุ่มีธุิรีกิจฯ ตุ้อีง 
ขอีขอีบัพรีะคุณผัู้ให้สัมีภาษ์ณ์ทีุ่กท่ี่านี้อีย่างยิ�งที่้�กรีุณาให้ความีเมีตุตุาบัอีกเล่าเร่ี�อีงรีาวตุ่างๆ  ขอีขอีบัพรีะคุณผัู้ให้สัมีภาษ์ณ์ทีุ่กท่ี่านี้อีย่างยิ�งที่้�กรีุณาให้ความีเมีตุตุาบัอีกเล่าเร่ี�อีงรีาวตุ่างๆ  
อีย่างเตุ็มีที่้� แมี้ในี้สถึานี้การีณ์ที่้�ไมี่เอี่�อีอีำนี้วยนี้ักขอีงการีแพรี่รีะบัาด้ขอีงโควิด้-19อีย่างเตุ็มีที่้� แมี้ในี้สถึานี้การีณ์ที่้�ไมี่เอี่�อีอีำนี้วยนี้ักขอีงการีแพรี่รีะบัาด้ขอีงโควิด้-19

ในี้โอีกาสครีบัรีอีบั 50 ปัีขอีง ในี้โอีกาสครีบัรีอีบั 50 ปัีขอีง กลุ่่�มธุ่รกิจการเงิินเกียรติินาคิินภััทรกลุ่่�มธุ่รกิจการเงิินเกียรติินาคิินภััทร มี้ขึ�นี้ภายใตุ้คตุิว่า  มี้ขึ�นี้ภายใตุ้คตุิว่า 
‘50 ปีีแห่�งิปีระสบการณ์์ สร้างิรากฐานส่�อนาคิติ’‘50 ปีีแห่�งิปีระสบการณ์์ สร้างิรากฐานส่�อนาคิติ’

หนี้ังส่อีเล่มีนี้้�นี้่าจะเปั็นี้อี้กสิ�งหนี้ึ�งที่้�ช่วยพิสูจนี้์ความีข้อีนี้้�อีย่างเปั็นี้รีูปัธิรีรีมีหนี้ังส่อีเล่มีนี้้�นี้่าจะเปั็นี้อี้กสิ�งหนี้ึ�งที่้�ช่วยพิสูจนี้์ความีข้อีนี้้�อีย่างเปั็นี้รีูปัธิรีรีมี

ด้ังเช่นี้ที่้�หลายวัฒนี้ธิรีรีมีมี้การีเฉลิมีฉลอีงสิ�งที่้�เรี้ยกว่า Golden Jubilee รีะยะเวลา 50 ปัีนี้ั�นี้ ด้ังเช่นี้ที่้�หลายวัฒนี้ธิรีรีมีมี้การีเฉลิมีฉลอีงสิ�งที่้�เรี้ยกว่า Golden Jubilee รีะยะเวลา 50 ปัีนี้ั�นี้ 
เปั็นี้รีะยะเวลาที่้�ล�ำค่าเปั็นี้รีะยะเวลาที่้�ล�ำค่า

ส่วนี้หนี้ึ�งเพรีาะ 50 ปัีไมี่อีาจเรี้ยกว่าเปั็นี้เวลาที่้�นี้้อีย บัุคคล สิ�งขอีง หรี่อีสถึาบัันี้ใด้ที่้�อียู่มีาได้้ถึึง ส่วนี้หนี้ึ�งเพรีาะ 50 ปัีไมี่อีาจเรี้ยกว่าเปั็นี้เวลาที่้�นี้้อีย บัุคคล สิ�งขอีง หรี่อีสถึาบัันี้ใด้ที่้�อียู่มีาได้้ถึึง 
50 ปัี ย่อีมีได้้ผั่านี้พบัสิ�งตุ่างๆ มีาจนี้ไมี่ถึ่อีว่าอี่อีนี้เด้้ยงสา แตุ่ในี้ขณะเด้้ยวกันี้ รีะยะเวลา 50 ปั ี50 ปัี ย่อีมีได้้ผั่านี้พบัสิ�งตุ่างๆ มีาจนี้ไมี่ถึ่อีว่าอี่อีนี้เด้้ยงสา แตุ่ในี้ขณะเด้้ยวกันี้ รีะยะเวลา 50 ปั ี
ก็ยังห่างไกลจากคำว่าแก่ หากเปั็นี้อีายุขัยขอีงบุัคคลก็อียู่เพ้ยงช่วงวัยกลาง ยิ�งไม่ีตุ้อีงพูด้ถึึง ก็ยังห่างไกลจากคำว่าแก่ หากเปั็นี้อีายุขัยขอีงบุัคคลก็อียู่เพ้ยงช่วงวัยกลาง ยิ�งไม่ีตุ้อีงพูด้ถึึง 
อีงค์กรีหรี่อีสถึาบัันี้ที่้�สามีารีถึอียู่ได้้ย่นี้ยาวเปั็นี้รี้อียหรี่อีหลายรี้อียปัีอีงค์กรีหรี่อีสถึาบัันี้ที่้�สามีารีถึอียู่ได้้ย่นี้ยาวเปั็นี้รี้อียหรี่อีหลายรี้อียปัี

อีย่างไรีก็ตุามี สำหรัีบับัคุคลและอีงค์กรี รีะยะเวลาจะที่รีงคุณค่าเพ้ยงใด้ไม่ีได้อ้ียู่เพ้ยงแค่จำนี้วนี้อีย่างไรีก็ตุามี สำหรัีบับัคุคลและอีงค์กรี รีะยะเวลาจะที่รีงคุณค่าเพ้ยงใด้ไม่ีได้อ้ียู่เพ้ยงแค่จำนี้วนี้
ปัีปัฏิที่ินี้ แตุ่ยังขึ�นี้อียู่กับัคุณภาพขอีงค่นี้วันี้ที่้�ผ่ัานี้พ้นี้ไปัด้้วย ว่าบัุคคลหรี่อีอีงค์กรีนัี้�นี้มี้โอีกาส ปัีปัฏิที่ินี้ แตุ่ยังขึ�นี้อียู่กับัคุณภาพขอีงค่นี้วันี้ที่้�ผ่ัานี้พ้นี้ไปัด้้วย ว่าบัุคคลหรี่อีอีงค์กรีนัี้�นี้มี้โอีกาส 
ได้้เก้�ยวพันี้ รีับัรีู้ หรี่อีมี้ส่วนี้รี่วมีในี้เรี่�อีงรีาวตุ่างๆ มีากนี้้อียอีย่างไรี ด้้วยเหตุุนี้้� ในี้โอีกาสครีบัรีอีบั ได้้เก้�ยวพันี้ รีับัรีู้ หรี่อีมี้ส่วนี้รี่วมีในี้เรี่�อีงรีาวตุ่างๆ มีากนี้้อียอีย่างไรี ด้้วยเหตุุนี้้� ในี้โอีกาสครีบัรีอีบั 
50 ปัีขอีงการีก่อีตุั�ง 50 ปัีขอีงการีก่อีตุั�ง กลุ่่�มธุ่รกิจการเงิินเกียรติินาคิินภััทรกลุ่่�มธุ่รกิจการเงิินเกียรติินาคิินภััทร นี้้� นี้อีกเหนี้่อีจากการีเฉลิมีฉลอีงแล้ว  นี้้� นี้อีกเหนี้่อีจากการีเฉลิมีฉลอีงแล้ว 
กลุ่มีธิุรีกิจฯ ยังเห็นี้ว่าสิ�งที่้�จะเปั็นี้ ‘ขอีงขวัญ’ การีครีบัรีอีบัที่้�ด้้สุด้ก็ค่อีการีมีอีงย้อีนี้ไปัในี้เส้นี้ที่างกลุ่มีธิุรีกิจฯ ยังเห็นี้ว่าสิ�งที่้�จะเปั็นี้ ‘ขอีงขวัญ’ การีครีบัรีอีบัที่้�ด้้สุด้ก็ค่อีการีมีอีงย้อีนี้ไปัในี้เส้นี้ที่าง
ตุลอีด้ 5 ที่ศวรีรีษ์นี้้� เพ่�อีถึอีด้และสกัด้เอีาคุณค่าที่้�จะนี้ำไปัสู่การีก้าวตุ่อีไปัในี้อีนี้าคตุตุลอีด้ 5 ที่ศวรีรีษ์นี้้� เพ่�อีถึอีด้และสกัด้เอีาคุณค่าที่้�จะนี้ำไปัสู่การีก้าวตุ่อีไปัในี้อีนี้าคตุ

ปัรีะจวบัเหมีาะอีย่างยิ�งที่้�รีะยะเวลา 50 ปัีนัี้�นี้ไมี่ได้้มี้ความีหมีายมีากแตุ่เพ้ยงกับักลุ่มีธิุรีกิจฯ  ปัรีะจวบัเหมีาะอีย่างยิ�งที่้�รีะยะเวลา 50 ปัีนัี้�นี้ไมี่ได้้มี้ความีหมีายมีากแตุ่เพ้ยงกับักลุ่มีธิุรีกิจฯ  
เพรีาะหากมีอีงภาพใหญก่วา่นี้ั�นี้และย้อีนี้ไกลกวา่นี้ั�นี้ไมี่นี้านี้นี้ักไปัที่้�สถึานี้ะเศรีษ์ฐกจิและสังคมีเพรีาะหากมีอีงภาพใหญก่วา่นี้ั�นี้และย้อีนี้ไกลกวา่นี้ั�นี้ไมี่นี้านี้นี้ักไปัที่้�สถึานี้ะเศรีษ์ฐกจิและสังคมี
ขอีงปัรีะเที่ศไที่ย จะพบัว่าช่วงหลังสงครีามีโลกครีั�งท้ี่�สอีง นี้ับัเปั็นี้จุด้ตัุ�งตุ้นี้ขอีงการีก้าวเข้าสู ่ขอีงปัรีะเที่ศไที่ย จะพบัว่าช่วงหลังสงครีามีโลกครีั�งท้ี่�สอีง นี้ับัเปั็นี้จุด้ตัุ�งตุ้นี้ขอีงการีก้าวเข้าสู ่
ยุคเศรีษ์ฐกิจสมีัยใหมี่ขอีงปัรีะเที่ศ ที่้�มี้โครีงสรี้างสถึาบัันี้ รีะบับั และกลไกตุ่างๆ เปั็นี้เช่นี้เด้้ยวกับั ยุคเศรีษ์ฐกิจสมีัยใหมี่ขอีงปัรีะเที่ศ ที่้�มี้โครีงสรี้างสถึาบัันี้ รีะบับั และกลไกตุ่างๆ เปั็นี้เช่นี้เด้้ยวกับั 
หรีอ่ีเป็ันี้เคา้ลางขอีงหลายสิ�งที่้�มีอ้ียู่ในี้ที่กุวนัี้น้ี้� ไมีว่า่กลไกการีปักครีอีงภายใตุร้ีฐัธิรีรีมีนี้ญู นี้โยบัายหรีอ่ีเป็ันี้เคา้ลางขอีงหลายสิ�งที่้�มีอ้ียู่ในี้ที่กุวนัี้น้ี้� ไมีว่า่กลไกการีปักครีอีงภายใตุร้ีฐัธิรีรีมีนี้ญู นี้โยบัาย
เศรีษ์ฐกจิแบับัตุลาด้เสรี ้สภาพการีแขง่ขนัี้ในี้ภาคเอีกชนี้ สถึาบันัี้ที่างการีเงนิี้ หรีอ่ีแมีก้รีะทัี่�งพลวตัุเศรีษ์ฐกจิแบับัตุลาด้เสรี ้สภาพการีแขง่ขนัี้ในี้ภาคเอีกชนี้ สถึาบันัี้ที่างการีเงนิี้ หรีอ่ีแมีก้รีะทัี่�งพลวตัุ
รีะหว่างการีเมี่อีง ข้ารีาชการี และกลุ่มีธุิรีกิจ และด้้วยเหตุุนัี้�นี้ จึงเป็ันี้สิ�งที่้�มี้นี้ัยสำคัญตุ่อีการีรีะหว่างการีเมี่อีง ข้ารีาชการี และกลุ่มีธุิรีกิจ และด้้วยเหตุุนัี้�นี้ จึงเป็ันี้สิ�งที่้�มี้นี้ัยสำคัญตุ่อีการี
ที่ำความีเข้าใจสิ�งที่้�เกิด้ขึ�นี้ในี้ปััจจุบัันี้ที่ำความีเข้าใจสิ�งที่้�เกิด้ขึ�นี้ในี้ปััจจุบัันี้

เหน่ี้อีกว่านัี้�นี้ ช่วงเวลาด้ังกล่าวได้้ฉายให้เห็นี้ว่าพัฒนี้าการีที่างเศรีษ์ฐกิจ การีเงินี้ และสังคมี เหน่ี้อีกว่านัี้�นี้ ช่วงเวลาด้ังกล่าวได้้ฉายให้เห็นี้ว่าพัฒนี้าการีที่างเศรีษ์ฐกิจ การีเงินี้ และสังคมี 
ขอีงปัรีะเที่ศไที่ยน้ี้�ไม่ีได้้เกิด้ขึ�นี้โด้ยเอีกเที่ศ แตุ่เช่�อีมีโยงอียู่กับัคล่�นี้ความีเคล่�อีนี้ไหวขอีงเหตุกุารีณ์ขอีงปัรีะเที่ศไที่ยน้ี้�ไม่ีได้้เกิด้ขึ�นี้โด้ยเอีกเที่ศ แตุ่เช่�อีมีโยงอียู่กับัคล่�นี้ความีเคล่�อีนี้ไหวขอีงเหตุกุารีณ์
ในี้โลกมีาโด้ยตุลอีด้ ไมี่ว่าโด้ยผั่านี้สงครีามี เส้นี้ที่างการีลงทีุ่นี้และซึ่่�อีขาย รีาคานี้�ำมีันี้ วิกฤตุในี้โลกมีาโด้ยตุลอีด้ ไมี่ว่าโด้ยผั่านี้สงครีามี เส้นี้ที่างการีลงทีุ่นี้และซึ่่�อีขาย รีาคานี้�ำมีันี้ วิกฤตุ
เศรีษ์ฐกิจ หรี่อีอีุด้มีการีณ์ที่างการีเมี่อีง หลายครีั�งปัรีะเที่ศไที่ยก็ข้�คล่�นี้ท้ี่�โหมีเข้ามีาได้้อีย่าง เศรีษ์ฐกิจ หรี่อีอีุด้มีการีณ์ที่างการีเมี่อีง หลายครีั�งปัรีะเที่ศไที่ยก็ข้�คล่�นี้ท้ี่�โหมีเข้ามีาได้้อีย่าง 
นี้่าดู้ชมีจนี้ยกรีะดั้บัความีเป็ันี้อียู่ขอีงคนี้ในี้ปัรีะเที่ศให้สูงขึ�นี้แบับัก้าวกรีะโด้ด้ และหลายครีั�ง นี้่าดู้ชมีจนี้ยกรีะดั้บัความีเป็ันี้อียู่ขอีงคนี้ในี้ปัรีะเที่ศให้สูงขึ�นี้แบับัก้าวกรีะโด้ด้ และหลายครีั�ง 
ก็เรี้ยกว่าหวุด้หวิด้จะจมีไปักับัความีเปัล้�ยนี้แปัลงที่้�ไหลบั่าเข้ามีาในี้เวลาที่้�เรีากะจังหวะพลาด้ ก็เรี้ยกว่าหวุด้หวิด้จะจมีไปักับัความีเปัล้�ยนี้แปัลงที่้�ไหลบั่าเข้ามีาในี้เวลาที่้�เรีากะจังหวะพลาด้ 
หรี่อีเตุรี้ยมีตุัวไมี่ด้้หรี่อีเตุรี้ยมีตุัวไมี่ด้้

คำำ�นำำ�



โด้ยจากวันี้นี้ั�นี้ที่ั�งสอีงอีงค์กรีตุ่างได้้ที่ำหนี้้าที่้�สนี้ับัสนีุ้นี้ สร้ีางการีเจรีิญเติุบัโตุให้กับัธิุรีกิจและ
เศรีษ์ฐกิจไที่ย และสรี้างช่�อีในี้แวด้วงกิจการีเงินี้ทีุ่นี้และหลักที่รีัพย์โด้ยลำด้ับั

อีย่างไรีก็ตุามี เมี่�อีเกิด้วิกฤตุเศรีษ์ฐกิจในี้ปัี 1997 สถึาบัันี้การีเงินี้แที่บัทีุ่กปัรีะเภที่ตุั�งแตุ่ธินี้าคารี
ลงมีา ลว้นี้ได้รั้ีบัผัลกรีะที่บัจากคุณภาพสินี้ที่รีพัยท์ี่้�ด้อ้ียค่าลงจากภาวะฟ้อีงสบัูแ่ตุกและภารีะหน้ี้�
ที่้�เพิ�มีขึ�นี้ตุามีการีอีอ่ีนี้คา่ลงขอีงคา่เงนิี้บัาที่ บัรีษิ์ทัี่เงนิี้ที่นุี้หลกัที่รีพัย ์เก้ยรีตุนิี้าคนิี้ จำกดั้ (มีหาชนี้) 
และบัรีิษ์ัที่เงินี้ทีุ่นี้หลักที่รีัพย์ ภัที่รีธินี้กิจ จำกัด้ (มีหาชนี้) ในี้ขณะนี้ั�นี้ ตุ่างก็ได้้รีับัผัลกรีะที่บัอีย่าง
หล้กเล้�ยงไมี่ได้้  

บัรีิษ์ัที่เงินี้ทีุ่นี้หลักที่รีัพย์ เก้ยรีตุินี้าคินี้ จำกัด้ (มีหาชนี้) ถึูกรีะงับักิจการีชั�วครีาวพรี้อีมีกับัสถึาบัันี้
การีเงินี้อี้ก 57 แห่ง อีย่างไรีก็ด้้ จากการีด้ำเนี้ินี้ธุิรีกิจอีย่างรีะมีัด้รีะวังและพันี้ธิมีิตุรีท้ี่�เข้มีแข็ง  
ในี้ที่้�สดุ้บัรีษิ์ทัี่เงินี้ที่นุี้หลกัที่รีพัย ์เก้ยรีติุนี้าคนิี้ กลายเป็ันี้เพ้ยงหนึี้�งในี้สอีงบัริีษั์ที่ที่้�ได้รั้ีบัอีนี้มัุีตุจิาก
กรีะที่รีวงการีคลังให้กลับัมีาด้ำเนี้ินี้กิจการีได้้หลังจากถึูกรีะงับักิจการี และยังเตุิบัโตุขึ�นี้ตุ่อีเนี้่�อีง
จนี้ได้้รัีบัอีนุี้ญาตุให้ยกรีะด้บััเปัน็ี้ธินี้าคารีเก้ยรีตุนิี้าคนิี้ จำกดั้ (มีหาชนี้) และด้ำเนี้นิี้ธุิรีกิจธินี้าคารี
พาณิชย์ตุั�งแตุ่ปัี 2005 เปั็นี้ตุ้นี้มีา
 
ด้้านี้บัรีิษ์ัที่เงินี้ทุี่นี้หลักที่รัีพย์ ภัที่รีธินี้กิจ จำกัด้ (มีหาชนี้) จำเปั็นี้ตุ้อีงแยกธิุรีกิจเงินี้ทุี่นี้และ 
หลักที่รัีพย์อีอีกจากกันี้ เพ่�อีแก้ปััญหาหน้ี้�เส้ยและชำรีะบััญช้บัริีษ์ัที่เงินี้ทุี่นี้ในี้ภาวะวิกฤตุ และ 
ขายหุน้ี้บัรีษิ์ทัี่หลกัที่รีพัย์ ภทัี่รี จำกัด้ ร้ีอียละ 51 ให้ เมีอีร์ีริีล ลนิี้ช์ บัรีษัิ์ที่วานี้ชิธินี้กิจชั�นี้นี้ำขอีงโลก  
และขายหุ้นี้รี้อียละ 49 ให้ธินี้าคารีกสิกรีไที่ย และเปัล้�ยนี้ช่�อีเปั็นี้บัรีิษ์ัที่หลักที่รีัพย์ เมีอีรี์รีิล ลินี้ช์  
ภทัี่รี จำกดั้ ก่อีนี้ที่้�คณะผัูบ้ัรีหิารีและพนี้กังานี้จะขอีซึ่่�อีหุน้ี้กลับั และเปัล้�ยนี้มีาใช้ช่�อีบัริีษั์ที่หลักที่รัีพย์ 
ภัที่รี จำกัด้ จนี้ตุ่อีมีาแปัรีสภาพเปั็นี้บัรีิษั์ที่มีหาชนี้ และเข้าจด้ที่ะเบั้ยนี้ในี้ตุลาด้หลักที่รีัพย์แห่ง
ปัรีะเที่ศไที่ยอี้กครีั�งในี้ปัี 2005  
 
หลังจากควบัรีวมีกันี้เมี่�อีปีั 2012 ธินี้าคารีเก้ยรีตุินี้าคินี้ จำกัด้ (มีหาชนี้) และบัรีิษ์ัที่หลักที่รีัพย์  
ภทัี่รี จำกดั้ (มีหาชนี้) เปัล้�ยนี้ช่�อีอีก้ครีั�งเป็ันี้ธินี้าคารีเก้ยรีติุนี้าคนิี้ภทัี่รี จำกดั้ (มีหาชนี้) และบัรีษิ์ทัี่
หลักที่รีัพย์ เก้ยรีตุินี้าคินี้ภัที่รี จำกัด้ (มีหาชนี้) ในี้ปัี 2020 เพ่�อีแสด้งการีเปั็นี้คำตุอีบัเด้้ยวที่าง 
การีเงินี้ที่้�เช่�อีมีโยงไร้ีรีอียตุ่อีขอีง กลุ่่�มธุร่กจิการเงินิเกยีรตินิาคินิภััทร ไม่ีว่าในี้ด้้านี้ธุิรีกจิธินี้าคารี
พาณิชย์ หรีอ่ีธุิรีกจิตุลาด้ที่นุี้  

เป็ันี้ท้ี่�ปัรีะจักษ์์ว่าตุลอีด้รีะยะเวลา 50 ปีั กลุ่่�มธุ่รกิจการเงิินเกียรติินาคิินภััทร ได้้พบัผ่ัานี้ที่ั�ง 
ช่วงเวลาขอีงการีเจริีญเติุบัโตุและห้วงเวลาแห่งวิกฤตุท้ี่�ท้ี่าที่าย แตุ่ด้้วยวิสัยที่ัศน์ี้ขอีงการีเติุบัโตุ
ไปัพร้ีอีมีกับัความีสำเรี็จขอีงลูกค้าและสังคมี ตุลอีด้จนี้การีมีุ่งมีั�นี้ที่ำหน้ี้าท้ี่�เป็ันี้กลไกจัด้สรีรี
ที่รีัพยากรีในี้รีะบับัเศรีษ์ฐกิจอีย่างม้ีปัรีะสิที่ธิิภาพ กลุ่มีธิุรีกิจฯ ได้้เตุิบัโตุก้าวหน้ี้าจนี้ได้้รีับัการี
ยอีมีรีบััจากลกูค้าและนี้กัลงที่นุี้ที่ั�วไปั อีก้ทัี่�งยงัขยายธิรุีกิจตุอ่ีเนี้่�อีงจนี้ครีอีบัคลมุีบัรีษัิ์ที่หลกัที่รีพัย์
จดั้การีกอีงที่นุี้ เก้ยรีตุนิี้าคินี้ภทัี่รี จำกดั้ และบัรีษิ์ทัี่ เคเคพ้ ได้ม์ี จำกัด้ ในี้วนัี้น้ี้�

ด้้วยเหตุุน้ี้� ท่ี่ามีกลางความีเปัล้�ยนี้แปัลงท้ี่�จะม้ีมีาในี้อีนี้าคตุ กลุ่่�มธุ่รกจิการเงินิเกียรตินิาคิินภัทัร 
เช่�อีมีั�นี้ว่าปัรีะสบัการีณ์และความีเช้�ยวชาญท้ี่�ได้้ผ่ัานี้การีสั�งสมีและที่ด้สอีบัตุลอีด้รีะยะเวลา  
5 ที่ศวรีรีษ์ คอ่ีปััจจัยสำคญัที่้�จะที่ำให้กลุม่ีธุิรีกจิฯ ยงัคงพฒันี้าตุ่อีเนี้่�อีงเพ่�อีตุอีบัโจที่ย์ลูกค้า และ
ผัูม้ีส่้วนี้ได้้เสย้ทุี่กฝ่่ายได้้อีย่างสมีบัรูีณ์รีอีบัด้้านี้ สมีกับัที่้�ได้้รีบััความีไว้วางใจเสมีอีมีา

กำาเนิด
‘กลุ่่ ่มธุ่รกิจการเงินเกียรตินาคินภััทร’

‘กลุ่่�มธุร่กจิการเงินิเกยีรตินิาคิินภัทัร’ กำเนี้ดิ้ขึ�นี้จากการีร่ีวมีกิจการีรีะหว่างธินี้าคารีเก้ยรีตุนิี้าคนิี้ 
จำกดั้ (มีหาชนี้) (ปััจจบุันัี้ค่อี ธินี้าคารีเก้ยรีตุนิี้าคนิี้ภทัี่รี จำกดั้ (มีหาชนี้)) และบัรีษิ์ทัี่ ที่นุี้ภทัี่รี จำกดั้ 
(มีหาชนี้) (ปััจจุบัันี้ค่อี บัรีิษ์ัที่ เคเคพ้ แคปัปัิตุอีล จำกัด้ (มีหาชนี้)) ซึ่ึ�งเป็ันี้บัรีิษ์ัที่โฮลด้ิ�งขอีง 
บัรีษิ์ทัี่หลกัที่รีพัย์ ภทัี่รี จำกัด้ (มีหาชนี้) (ปััจจบุันัี้คอ่ี บัรีษิ์ทัี่หลกัที่รีพัย์ เกย้รีติุนี้าคินี้ภทัี่รี จำกัด้ 
(มีหาชนี้))  เมี่�อีวนัี้ที่้� 13 กนัี้ยายนี้ 2012 เพ่�อีแสด้งให้เห็นี้ความีครีอีบัคลุมีและสอีด้ปัรีะสานี้ขอีง
ธิรุีกิจภายในี้กลุม่ีท้ี่�ไม่ีได้้จำกดั้เพ้ยงกิจการีธินี้าคารีพาณิชย์ หรีอ่ีกิจการีหลกัที่รีพัย์ขอีงแตุ่ละอีงค์กรี 
อี้กตุ่อีไปั แตุ่ค่อีการีให้บัริีการีด้้านี้การีเงินี้ให้แก่ลูกค้าอีย่างครีบัครัีนี้ ไม่ีว่าโด้ยผ่ัานี้ตุลาด้เงินี้  
(โด้ยธินี้าคารี) หรีอ่ีตุลาด้ทุี่นี้ (โด้ยบัรีษิ์ทัี่หลกัที่รีพัย์) 

อีย่างไรีก็ตุามี ก่อีนี้มีก้ารีร่ีวมีกจิการี อีงค์กรีทัี่�งสอีงที่ำหน้ี้าท้ี่�เป็ันี้ส่วนี้หนึี้�งในี้รีะบับัเศรีษ์ฐกิจการีเงนิี้ 
ขอีงปัรีะเที่ศไที่ยมีาอีย่างยาวนี้านี้ จนี้วันี้นี้้�นี้ับัเปั็นี้เวลารี่วมี 50 ปัีแล้ว นี้ับัตุั�งแตุ่ธินี้าคารีเก้ยรีตุิ-
นี้าคินี้ภัที่รี จำกัด้ (มีหาชนี้) ได้้ถึูกก่อีตุั�งในี้นี้ามีบัรีิษ์ัที่ เก้ยรีตุินี้าคินี้ จำกัด้ และบัรีิษ์ัที่หลักที่รีัพย์ 
เก้ยรีตุินี้าคินี้ภัที่รี จำกัด้ (มีหาชนี้) ได้้ถึูกก่อีตุั�งในี้นี้ามีบัรีิษ์ัที่ ภัที่รีธินี้กิจ จำกัด้ เมี่�อีปัี 1972  
 
ที่ั�งสอีงอีงคก์รีถ่ึอีกำเนี้ดิ้ขึ�นี้มีาในี้บัรีบิัที่ขอีงเศรีษ์ฐกจิที่้�บัรีษิ์ทัี่เงนิี้ทุี่นี้ได้เ้รีิ�มีเขา้มีาเตุมิีเตุม็ีชอ่ีงวา่ง
ความีตุ้อีงการีขอีงตุลาด้ในี้ภาคการีเงินี้ขณะนี้ั�นี้ จากเด้ิมีที่้�ปัรีะชาชนี้และธิุรีกิจมี้เพ้ยงธินี้าคารีที่้�
ได้้รีับัใบัอีนีุ้ญาตุเปั็นี้แหล่งที่รีัพยากรีด้้านี้การีเงินี้ที่้�สำคัญและคิด้ด้อีกเบั้�ยในี้อีัตุรีาสูง มีาสู่การีมี้
บัริีษ์ทัี่เงนิี้ที่นุี้เป็ันี้แหล่งเงนิี้กู้ที่างเลอ่ีก โด้ยในี้รีะยะแรีก กฎ์หมีายมีไิด้้ห้ามีเอีกชนี้จดั้ตุั�งบัรีษิ์ทัี่จำกดั้ 
มีารีะด้มีทุี่นี้ผ่ัานี้ตัุ�วเงินี้และนี้ำไปัปัล่อียกู้ ขอีเพ้ยงไม่ีใชก้ารีรีะด้มีเงินี้ฝ่ากดั้�งเช่นี้ธินี้าคารีพาณิชย์ 
และสามีารีถึด้ำเนี้นิี้งานี้ได้เ้ลยโด้ยไมีจ่ำเปัน็ี้ตุอ้ีงมีใ้บัอีนี้ญุาตุ บัรีษิ์ทัี่เงนิี้ที่นุี้จงึเกดิ้ขึ�นี้จำนี้วนี้มีาก

ตุอ่ีมีาเมี่�อีบัรีษิ์ทัี่เงนิี้ที่นุี้เตุบิัโตุจนี้มีจ้ำนี้วนี้มีากนี้บััรีอ้ียบัรีษิ์ทัี่ จงึมีก้ารีอีอีกปัรีะกาศขอีงคณะปัฏิวตัุิ 
ฉบับััที่้� 58 ลงวนัี้ที่้� 26 มีกรีาคมี พ.ศ. 2515 (1972) เพ่�อี ‘ควบัคมุีกจิการีคา้ขายอีนัี้กรีะที่บัถึึงความี
ปัลอีด้ภัยหรี่อีผัาสุกแห่งสาธิารีณชนี้’ ซึึ่�งให้อีำนี้าจภาครีัฐในี้การีกำกับัดู้แลธิุรีกิจด้้านี้การีเงินี้  
และกำหนี้ด้ให้เป็ันี้ธุิรีกิจท้ี่�ตุ้อีงม้ีใบัอีนุี้ญาตุ บัรีิษ์ัที่ เก้ยรีติุนี้าคินี้ จำกัด้ และบัรีิษ์ัที่ ภัที่รีธินี้กิจ 
จำกัด้ จึงได้้รีับัใบัอีนีุ้ญาตุปัรีะกอีบัธิุรีกิจรีะด้มีเงินี้ทีุ่นี้และปัล่อียกู้อีย่างเปั็นี้ที่างการีในี้โอีกาสนี้้�

เมี่�อีมีก้ารีปัรีะกาศใช้พรีะรีาชบัญัญติัุตุลาด้หลกัที่รีพัย์แห่งปัรีะเที่ศไที่ย พ.ศ. 2517 (1974) ที่ั�งสอีง
บัรีษิ์ทัี่ได้เ้ข้าเปัน็ี้สมีาชกิขอีงตุลาด้หลักที่รีพัยแ์หง่ปัรีะเที่ศไที่ยเพ่�อีที่ำธิรุีกจิซึ่่�อีขายหลักที่รีพัย ์และ
เมี่�อีมีก้ารีอีอีกพรีะรีาชบัญัญัตุกิารีปัรีะกอีบัธุิรีกจิเงินี้ที่นุี้ ธิรุีกจิหลกัที่รัีพย์ และธุิรีกจิเครีดิ้ตุฟ้อีงซิึ่เอีร์ี 
พ.ศ. 2522 (1979) จึงได้้เปัล้�ยนี้ช่�อีเพ่�อีบ่ังบัอีกปัรีะเภที่กิจการีตุามีที่้�กฎ์หมีายกำหนี้ด้เปั็นี้  
บัรีิษ์ัที่เงินี้ทุี่นี้หลักที่รัีพย์ เก้ยรีติุนี้าคินี้ จำกัด้ และบัรีิษ์ัที่เงินี้ทุี่นี้หลักที่รัีพย์ ภัที่รีธินี้กิจ จำกัด้ 



การีเปัร้ียบัเที่้ยบัปัรีะเที่ศชาติุเป็ันี้ ‘รัีฐนี้าวา’ ค่อีคำอุีปัมีาท้ี่�ใช้กันี้มีานี้านี้ในี้สังคมีไที่ย อีาจเป็ันี้
เพรีาะก่อีมีโนี้ภาพได้้ชัด้เจนี้ ชวนี้ให้นี้ึกถึึงตุั�งแตุ่แผ่ันี้ไม้ีนี้้อียใหญ่ที่้�มีาปัรีะกอีบัเข้าเป็ันี้ลำเรี่อี  
จุด้หมีายและเส้นี้ที่างการีเด้ินี้เร่ีอี ตุลอีด้จนี้ภารีกิจขอีงผู้ัคนี้ตุ่างบัที่บัาที่บันี้นี้าวา ไมี่ว่ากัปัตุันี้ 
ตุ้นี้หนี้ ลูกเรี่อี หรี่อีผัู้โด้ยสารี

ที่้�ผั่านี้มีา เรี่อีท้ี่�มี้ธิงชาตุิไที่ยโบักสะบัดั้น้ี้�เคล่�อีนี้ตัุวไปัในี้มีหาสมุีที่รีขอีงโลกได้อ้ีย่างสมีบุักสมีบัันี้
ไมี่นี้้อีย เพรีาะแมี้จะเจอีคล่�นี้ลมีทัี่�งที่้�ห่างไกลและปัรีะชิด้ตุัว แตุ่ก็พอีจะเค้ยงบั่าเค้ยงไหล่ไปักับั
เรี่อีลำอ่ี�นี้ๆ ท้ี่�ขนี้าด้ใกล้เค้ยงกันี้ได้้อีย่างน่ี้าช่�นี้ชมี และพาปัรีะชาชนี้ในี้รัีฐนี้าวาอีอีกเดิ้นี้หน้ี้าสู่ 
ช้วิตุความีเปั็นี้อียู่ที่้�ด้้ขึ�นี้ ห่างจากจุด้เรีิ�มีตุ้นี้มีายาวไกล
 
อีย่างไรีก็ตุามี โลกศตุวรีรีษ์ท้ี่� 21 ท้ี่�ทีุ่กคนี้น่ี้าจะยอีมีรีับัตุรีงกันี้ว่าม้ีความีผัันี้ผัวนี้ (Volatile)  
ไมี่แนี้่นี้อีนี้ (Uncertain) ซึ่ับัซึ่้อีนี้ (Complex) และคลุมีเครี่อี (Ambiguous) หรี่อีท้ี่�เร้ียกว่า  
‘โลกแห่งวูคา’ (VUCA World) สถึานี้การีณ์ความีเปัล้�ยนี้แปัลงในี้รีะด้ับัขอีงคล่�นี้ยักษ์์ ไมี่ว่าจาก
สภาพภมูีอิีากาศขอีงโลก พฒันี้าการีขอีงเที่คโนี้โลย้ การีเปัล้�ยนี้ผัา่นี้ขอีงปัรีะชากรี หรีอ่ีแม้ีกรีะที่ั�ง
ความีเหล่�อีมีล�ำท้ี่�กำลังที่้าที่ายรีะบับัเศรีษ์ฐกิจทุี่นี้นิี้ยมีอีย่างไม่ีเคยเปั็นี้มีาก่อีนี้ การีเด้ินี้เรี่อีผ่ัานี้
นี้่านี้นี้�ำที่้�ผั่านี้มีาอีาจไมี่ได้้หมีายถึึงการีฝ่่าคล่�นี้ลมีที่้�กำลังจะมีาถึึงได้้อีย่างลุล่วงเสมีอีไปั และ 
ที่้�แนี้่ๆ ค่อีไมี่อีาจผั่านี้ไปัได้้ หากไมี่ปัรีะกอีบัด้้วยการียกรีะด้ับัสมีรีรีถึนี้ะรีัฐนี้าวา และการีอี่านี้ 
ช่อีงที่างที่้�เปัิด้ขึ�นี้จากคล่�นี้ลมี
 
ด้้วยเหตุุนี้้� หนี้ังส่อีเล่มีนี้้�จึงเปั็นี้ความีพยายามีที่้�จะตุั�งข้อีสังเกตุและถึอีด้บัที่เร้ียนี้ว่านี้าวาลำนี้้� 
ได้้ผ่ัานี้ปัรีะสบัการีณ์มีาอีย่างไรี ตุลอีด้รีะยะเวลากว่า 5 ที่ศวรีรีษ์ท้ี่�กล่าวได้้ว่าเปั็นี้จุด้เรีิ�มีขอีง
เศรีษ์ฐกิจไที่ยสมัียใหม่ี และเป็ันี้ตุ้นี้เค้าขอีงหลายสิ�งหลายอีย่างท้ี่�กำลังแสด้งตัุวอียู่ในี้สภาวะ
เศรีษ์ฐกิจและสังคมีขอีงปัรีะเที่ศในี้ปััจจุบัันี้ ไม่ีว่าจะในี้ด้้านี้ขอีงความีเส้�ยงท้ี่�พึงรีะวัง โอีกาส 
ที่้�ควรีมีอีงหา หรี่อีแมี้กรีะที่ั�งจุด้เด้่นี้และจุด้ด้้อียขอีงลำเรี่อีที่้�ทีุ่กคนี้โด้ยสารีอียู่ โด้ยหวังว่า 
หากเข้าใจภูมีิหลังการีเด้ินี้ที่างที่้�ผั่านี้มีาได้้ด้้เท่ี่าใด้ ย่อีมีจะเพิ�มีโอีกาสขอีงการีไปัตุ่อีข้างหนี้้า 
อีย่างรีาบัรี่�นี้ยิ�งขึ�นี้เที่่านัี้�นี้
 
ที่ั�งนี้้� เนี้่�อีหาขอีงหนัี้งส่อีได้้แบ่ังอีอีกเป็ันี้ 7 บัที่ ครีอีบัคลุมีเวลาเกินี้กว่า 5 ที่ศวรีรีษ์ ตุั�งแตุ่ช่วง 
ปัี 1945-2020 โด้ยถึูกผัูกโยงอียู่ด้้วย 4 ปัรีะเด้็นี้หลักที่้�เช่�อีว่าเปั็นี้ชิ�นี้ส่วนี้สำคัญที่้�กำหนี้ด้ 
เศรีษ์ฐกิจขอีงปัรีะเที่ศในี้ยุคสมัียท้ี่�ผ่ัานี้มีา ค่อีสถึานี้การีณ์การีเมี่อีงและเศรีษ์ฐกิจโลก นี้โยบัาย
ที่างการีเมี่อีงและเศรีษ์ฐกิจขอีงไที่ย ความีเคล่�อีนี้ไหวในี้แวด้วงธิุรีกิจและอีุตุสาหกรีรีมี และ
แนี้่นี้อีนี้ที่้�สุด้ค่อีพัฒนี้าการีขอีงรีะบับัการีเงินี้การีธินี้าคารีที่้�เป็ันี้หัวใจหลักขอีงการีจัด้สรีรี 
ที่รีัพยากรีในี้รีะบับัเศรีษ์ฐกิจ

อารัมภับท



รุ่่�งอรุ่่ณเศรุ่ษฐกิิจสมััยใหมั� (1945 - 1970) 

ว่าด้้วยปัฐมีบัที่ขอีงเศรีษ์ฐกิจไที่ยสมีัยใหมี่ ช่วงหลังสงครีามีโลกครีั�งที่้�สอีงและเข้าสู่สงครีามีเย็นี้
ที่้�ไที่ยได้้รีับัการีสนี้ับัสนีุ้นี้เงินี้ทีุ่นี้จากสหรีัฐอีเมีรีิกาอีย่างตุ่อีเนี้่�อีง โด้ยเปั็นี้ยุคที่้�มี้การีเรีิ�มีใช ้
แผันี้พัฒนี้าเศรีษ์ฐกิจแห่งชาติุฉบัับัท้ี่� 1 และสร้ีางสถึาบัันี้ที่างเศรีษ์ฐกิจท้ี่�เปั็นี้รีากฐานี้ขอีงการี
พัฒนี้าปัรีะเที่ศในี้อี้ก 5 ที่ศวรีรีษ์ตุ่อีมีา

มัรุ่ส่มัแห�งกิ�รุ่เปลี่่�ยนำแปลี่ง  (1971 – 1980)

การีเผัชิญมีรีสุมีความีเปัล้�ยนี้แปัลงท้ี่�มีารีายล้อีมีปัรีะเที่ศ ตัุ�งแตุ่การีตัุด้สินี้ใจถึอีนี้ที่หารีจาก
สงครีามีเว้ยด้นี้ามีขอีงสหรัีฐอีเมีรีิกา การีล่มีสลายขอีงรีะบับัอัีตุรีาแลกเปัล้�ยนี้คงที่้�ขอีงปัรีะเที่ศ
พัฒนี้าแล้ว (Bretton Woods System) วิกฤตุการีณ์นี้�ำมีันี้ 2 ครีั�ง ภาวะเงินี้เฟ้้อีในี้ยุคข้าวยาก
หมีากแพง และความีวุ่นี้วายที่างการีเมีอ่ีงในี้เหตุกุารีณ์ 14 ตุลุาคมี 1973 และ 6 ตุุลาคมี 1976  

โอกิ�สอันำโชติิช�วง (1981 - 1990) 

ว่าด้้วยโอีกาสที่อีงขอีงปัรีะเที่ศในี้ยุคโชติุช่วงชัชวาล ท้ี่�มี้การียกเคร่ี�อีงโครีงสร้ีางพ่�นี้ฐานี้เพ่�อี 
ขับัเคล่�อีนี้เศรีษ์ฐกิจขอีงปัรีะเที่ศด้้วยอีุตุสาหกรีรีมีใหมี่แบับัเตุ็มีตุัว ส่งผัลให้เกิด้การีลงทีุ่นี้จาก
ตุ่างชาตุิครีั�งใหญ่ เปั็นี้การีพลิกโฉมีหนี้้าเศรีษ์ฐกิจไที่ยจาก ‘รี้านี้ชำในี้ตุรีอีก’ เปั็นี้ ‘ห้างที่้�ตัุ�งอียู่ 
รีิมีถึนี้นี้ใหญ่’ อีย่างนี้่าช่�นี้ชมี

มัห�วิกิฤติติ้มัยำ�กิ่้ง (1991 - 2000)

วา่ด้ว้ยความีรีุง่โรีจนี้ข์อีงเศรีษ์ฐกจิและภาคการีเงนิี้ไที่ยที่้�จบัลงด้ว้ยวกิฤตุ นี้บััตุั�งแตุภ่าวะฟ้อีงสบัู่
ในี้ภาคอีสังหารีิมีที่รีัพย์และตุลาด้หุ้นี้ที่้�พุ่งขึ�นี้รี้อีนี้แรีงก่อีนี้จะตุกตุ�ำ การีตุ่อีสู้เพ่�อีตุรีึงค่าเงินี้บัาที่  
การีปัรีะกาศลอียตุัวค่าเงินี้บัาที่ และในี้ที่้�สุด้ก็ค่อีวิกฤตุเศรีษ์ฐกิจครีั�งใหญ่หลวงที่้�เปั็นี้ที่้�รีู้จัก 
กันี้ตุ่อีมีาในี้นี้ามี ‘วิกฤตุตุ้มียำกุ้ง’ 

 
กิ�รุ่กิอบกิ้้แลี่ะกิ้�วติ�อ (2001 - 2010)

ว่าด้้วยการีกอีบักู้ปัรีะเที่ศขึ�นี้อี้กครีั�งหลังวิกฤตุ ที่ั�งการียกรีะด้ับัโครีงสรี้างรีะบับัการีเงินี้แบับัใหมี่ 
การีเปัล้�ยนี้ผั่านี้โครีงสรี้างเศรีษ์ฐกิจไที่ยที่้�การีส่งอีอีกและการีที่่อีงเที่้�ยวกลายเปั็นี้เครี่�อีงยนี้ตุ์
สำคัญ การีบัังคับัใช้รีัฐธิรีรีมีนีู้ญ พ.ศ. 2540 ซึ่ึ�งเปัิด้ที่างให้แก่อีำนี้าจบัรีิหารีที่้�มีากปัรีะสิที่ธิิภาพ 
แตุ่ในี้ขณะเด้้ยวกันี้กลับับ่ัมีเพาะให้เกิด้ความีขัด้แย้งท้ี่�นี้ำมีาสู่ภาวะความีปัั�นี้ปั่วนี้ที่างการีเมี่อีง  
ที่้�ยังด้ำเนี้ินี้ตุ่อีเนี้่�อีงมีาจวบัจนี้ปััจจุบัันี้

 ห้วงเวลี่�แห�งกิ�รุ่ทดสอบ (2011 - 2020)  

ว่าด้้วยห้วงเวลาแห่งการีที่ด้สอีบัท้ี่�ที่้าที่าย เรีิ�มีตุ้นี้ด้้วยปััญหาการีเมี่อีงและเศรีษ์ฐกิจเรี่�อีรัีงท้ี่� 
ถึูกซึ่�ำเตุิมีด้้วยมีหาอีุที่กภัย และปัิด้ฉากด้้วยความีที่้าที่ายใหมี่ยากคาด้เด้า ที่ั�งสงครีามีการีค้า
และเที่คโนี้โลย้รีะหว่างจ้นี้-สหรีัฐอีเมีรีิกา การีอีอีกจากสหภาพยุโรีปัขอีงสหรีาชอีาณาจักรี  
(Brexit) ตุลอีด้จนี้การีแพรี่รีะบัาด้ขอีงไวรีัสโควิด้-19 ที่้�พลิกช้วิตุผัู้คนี้จากหนี้้ามี่อีเปั็นี้หลังมี่อี 

มัองไกิลี่ข้้�มัข้อบฟ้้� (2021 - BEYOND)

เป็ันี้ความีคำนี้ึงที่ิ�งที่้ายที่้�หวังว่าจะช่วยตุั�งโจที่ย์สำหรัีบัไมีล์ที่ะเลตุ่อีไปัขอีงรีัฐนี้าวาท้ี่�ช่�อีว่า
ปัรีะเที่ศไที่ย

มีภ้าษิ์ตุบัที่หนึี้�งกล่าวไว้วา่ “ยิ�งหวังให้ลกูธินูี้พุ่งไปัข้างหน้ี้าไกลเท่ี่าไรี ยิ�งตุ้อีงเหนี้้�ยวสายเกาทัี่ณฑ์์
ไปัข้างหลังให้มีากเพ้ยงนี้ั�นี้” 

หนี้ังส่อีเล่มีน้ี้�ขอีงกลุ่มีธุิรีกิจการีเงินี้เก้ยรีตุินี้าคินี้ภัที่รี อียากชวนี้ผัู้อ่ีานี้ย้อีนี้ไปัในี้ปัรีะวัตุิศาสตุร์ี
เพ่�อีช้�คำตุอีบับัางปัรีะการีขอีงคำถึามีท้ี่�ว่า ‘เรีามีาถึึงจุด้นี้้�ได้้อีย่างไรี’ โด้ยหวังว่าสิ�งนี้้�จะนี้ำไปัสู ่
การีขบัคิด้และคล้�คลายโจที่ย์ที่้�ยากและที่้าที่ายยิ�งกว่า 

ค่อีนี้าวานี้้�จะเด้ินี้หนี้้าตุ่อีไปัอีย่างไรี?



P.276-323 P.324-345

5 ปีีแรก: โลกผัันผัวน-เศรษฐกิจพลิกผััน P.282 /
อภิิสิิทธิ์ิ�-ชน P.285 / ยิ่ิ�งลักษณ์์ กับนโยิ่บายิ่ปีระชานิยิ่ม P.287 / 
5 ปีีหลัง: โลกเปีล่�ยิ่น-ไทยิ่ปีรับตััวไม่ทัน P.292 / 
เศรษฐกิจไทยิ่ในห้วงรัฐปีระหาร P.293 / จากเฟื่่�องฟืู่สิู่อวสิาน: 
เคร่�องจักรตััวสิุดท้ายิ่ ‘การท่องเท่�ยิ่ว’ P.294 / ทุนทิ�งไทยิ่ P.297 / 
ความพยิ่ายิ่ามในการปีรับโครงสิร้างเศรษฐกิจ: EEC P.298 / 
พัฒนาการในภิาคการเงิน P.299 / จากสิงครามการค้า
สิู่สิงครามเทคโนโลยิ่่ P.302 / โควิด-19: ระเบิดเวลาลูกใหญ่่ 
กับปีัญ่หาท่�ถููกซุุกไว้ใตั้พรม P.306 /
บทสิัมภิาษณ์์ อภิิศักดิ� ตัันตัิวรวงศ์ P.312 / 
บทสิัมภิาษณ์์ ดร.ปีระสิาร ไตัรรัตัน์วรกุล P.316 / 
บทสิัมภิาษณ์์ ดร.สิมเก่ยิ่รตัิ ตัั�งกิจวานิชยิ่ ์P.320 

4 สิายิ่ธิ์ารท่�หนุนเน่�อง P.328 / ‘กับดัก’ ท่�ฉุุดรั�ง P.333 /
‘เคร่�องยิ่นตั์’ ท่�อ่อนแรง P.336 / ความท้าทายิ่ข้้างหน้า P.338 /
ความจำาเปี็นในการปีรับตััว P.340 / หัวใจข้องคำาตัอบ P.343 / 
มองไกลข้้ามข้อบฟื่้า P.344

สิิ�นสิุดสิงครามโลก ปีระเทศไทยิ่เริ�มนับหน่�งใหม่ P.19 /
พญ่าอินทร่สิยิ่ายิ่ปีีก P.22 / ‘สิามทหารเสิ่อ’ เกมถู่วงดุลอำานาจ
ฝ่่ายิ่ปีกครอง กับอำานาจท่�ไม่ม่อยิู่่จริงข้อง จอมพล ปี. P.24 /
มหามิตัรชิดใกล้ พลิกโฉุมใหม่ P.28 / เทคโนแครตัยิุ่คแรก P.34 /
“นำ�าไหล ไฟื่สิว่าง ทางด่ ม่งานทำา” แผันพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตัิ 
ฉุบับท่� 1 P.38 / เริ�มตั้นระบบการเงินยิุ่คใหม่ด้วยิ่กฎเกณ์ฑ์์
ท่�เปี็นสิากล P.42 / กำาเนิด ‘เจ้าสิัวรุ่นใหม่’ P.47 /
บทสิัมภิาษณ์์ อานันท์ ปีันยิ่ารชุน P.56 / 
บทสิัมภิาษณ์์ ธิ์นินท์ เจ่ยิ่รวนนท์ P.60 / 
บทสิัมภิาษณ์์ สิุทธิ์ิธิ์รรม จิราธิ์ิวัฒน์ P.64 / 
บทสิัมภิาษณ์์ ดร.ผัาสิุก พงษ์ไพจิตัร P.68

P.72-119P.12-71

มหามิตัรลาจาก P.78 / คอมมิวนิสิตั์รุกค่บ P.84 /
‘ตัุลาคม’ แห่งการเปีล่�ยิ่นแปีลง P.89 / ยิุ่คปีลายิ่ข้องทุนนิยิ่ม
ภิายิ่ใตั้เผัด็จการทหาร P.93 / ยิุ่คข้้าวยิ่ากหมากแพง P.96 /
บริษัทเงินทุนเฟื่่�องฟืู่ และฟื่องสิบู่แรกข้องตัลาดทุนไทยิ่ P.103 /
บทสิัมภิาษณ์์ ปีิตัิ สิิทธิ์ิอำานวยิ่ P.110 /  
บทสิัมภิาษณ์์ สิุนทร อรุณ์านนท์ชัยิ่ P.112 /
บทสิัมภิาษณ์์ บรรยิ่ง พงษ์พานิช P.116

P.120-171

แผันพัฒนาฯ ฉุบับท่� 5 กับภิารกิจพลิกโฉุมปีระเทศ P.127 / 
จากวิกฤตัด้านพลังงาน เข้้าสิู่ยิุ่ค ‘โชตัิช่วงชัชวาล’ P.130 /
Plaza Accord กับการพัฒนา Eastern Seaboard P.134 /
ฝ่่ามรสิุมเศรษฐกิจ P.141 / วิกฤตัการณ์์บริษัทเงินทุน
และเงินกู้นอกระบบ P.146 / จาก ‘ปี๋าเปีรม’ สิู่ ‘น้าชาตัิ’ P.148 /
บทสิัมภิาษณ์์ ดร.เสินาะ อูนากูล P.154 / 
บทสิัมภิาษณ์์ ดร.ว่รพงษ์ รามางกูร P.158 /
บทสิัมภิาษณ์์ ดร.ณ์รงค์ชัยิ่ อัครเศรณ์่ P.162 / 
บทสิัมภิาษณ์์ พารณ์ อิศรเสินา ณ์ อยิุ่ธิ์ยิ่า P.166 /
บทสิัมภิาษณ์์ ดร.ปีิยิ่สิวัสิดิ� อัมระนันทน ์P.168

ชัยิ่ชนะข้องทุนนิยิ่มเสิร ่P.179 / ยิุ่คทองข้องไทยิ่สิู่การเปีิดเสิร่
ทางการเงิน P.180 / เศรษฐกิจไทยิ่ท่ามกลางความเปีราะบาง
ทางการเงิน P.182 / ฟื่องสิบู่ในอสิังหาริมทรัพยิ่์ P.183 /
ตัลาดหุ้นยิุ่คฟื่องสิบู่ P.186 / The Impossible Trinity P.188 / 
สิัญ่ญ่าณ์การชะลอตััวทางเศรษฐกิจ P.189 / การโจมตั่ค่าเงินบาท P.192 / 
วิกฤตัตั้มยิ่ำากุ้ง P.193 / อาฟื่เตัอร์ช็อก P.195 / วิกฤตัสิถูาบันการเงิน P.196 / 
ลูกหน่� IMF P.198 / พ่อมดการเงิน หร่อแพะรับบาปี? P.201 / 
ปีระเทศไทยิ่หลังวิกฤตั P.202 / เจ้าสิัว Yesterday P.205 / 
กระบวนการฟื่่�นฟืู่ในภิาคธิ์ุรกิจ P.206 / รัฐธิ์รรมนูญ่ฉุบับปีระชาชน P.208 /
บทสิัมภิาษณ์์ ปีิ�น จักกะพาก P.212 / บทสิัมภิาษณ์์ ค่ร่ กาญ่จนพาสิน ์P.216 /  
บทสิัมภิาษณ์์ นวพร เร่องสิกุล P.220
 

นโยิ่บายิ่การเงินรูปีแบบใหม ่P.230 / แผันพัฒนา
ระบบสิถูาบันการเงิน P.232 / ทักษิโณ์มิกสิ์ P.234 / 
ปีระชาธิ์ิปีไตัยิ่กินได้? P.238 / สิ่งออกฟื่่�นตััว P.241 / 
ท่องเท่�ยิ่วรุ่งเร่อง P.242 / ปีฏิิรูปีรัฐวิสิาหกิจ P.245 / 
ปีลดหน่� IMF P.246 / บาทแข้็ง P.247 / รัฐปีระหาร
ครั�งแรกในรอบ 15 ปีี P.248 / วิกฤตัซุับไพรม ์P.252 / 
กู้เงินฝ่่าวิกฤตัท่ามกลางความไม่แน่นอน
ทางการเม่อง P.255 / พญ่ามังกรผังาด P.256 /
บทสิัมภิาษณ์์ ดร.ทักษิณ์ ชินวัตัร P.262 /
บทสิัมภิาษณ์์ หม่อมราชวงศ์จัตัุมงคล โสิณ์กุล P.268 /
บทสิัมภิาษณ์์ อภิิสิิทธิ์ิ� เวชชาช่วะ P.272 

1945-2020
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หากจะกล่่าวถึึงจุดเริ่่�มต้้นซึึ่�งเป็็นริ่ากฐานสำำาคััญที่่�ที่ำาให้เศริ่ษฐก่จไที่ยเต่้บโต้มาจนถึึง 
ทีุ่กวันน่� คังต้้องย้อนเวล่ากล่ับไป็ในช่่วงส่ำ�นสำุดสำงคัริ่ามโล่กคัริ่ั�งที่่�สำอง หริ่ือเกือบ 80 ปี็ 
ท่ี่�แล่้ว ในวันท่ี่�ป็ริ่ะเที่ศไที่ยจำาเป็็นต้้องเริ่่งฟื้้�นฟืู้บูริ่ณะเศริ่ษฐก่จ ที่่ามกล่างสำถึานการิ่ณ์
การิ่เมืองในป็ริ่ะเที่ศท่ี่�ไม่สู้ำด่นัก จากการิ่ท่ี่�ป็ริ่ะเที่ศไที่ยต้กอยู่ภายใต้้ยุคัการิ่เมืองสำามเส้ำา  
หริ่ือสำามที่หาริ่เสำือ ป็ริ่ะกอบด้วย จอมพล่ ป็. พ่บูล่สำงคัริ่าม พล่ต้ำาริ่วจเอก เผ่่า ศริ่่ยานนที่์ 
แล่ะจอมพล่ สำฤษด่� ธนะริ่ัช่ต้์ ซึ่ึ�งต้่างใช่้กล่ยุที่ธ์ยื�อแย่งแล่ะช่่วงช่่งอำานาจริ่ะหว่างกัน 
 
ขณะเด่ยวกัน สำงคัริ่ามเย็นของฝ่่ายเสำร่ิ่น่ยมป็ริ่ะช่าธ่ป็ไต้ย นำาโดยสำหรัิ่ฐอเมริ่่กา แล่ะ 
ฝ่่ายคัอมม่วน่สำต้์ นำาโดยสำหภาพโซึ่เว่ยต้ ก็เริ่่�มคัุกริุ่่นขึ�น ที่ำาให้ต้่างฝ่่ายต้่างม่คัวาม 
พยายามที่่�จะแผ่่ขยายอำานาจไป็ยังป็ริ่ะเที่ศที่่�กำาล่ังบอบช่ำ�าจากสำงคัริ่ามโล่ก ซึึ่�งในท่ี่�สุำด 
นำามาสำู่คัวามสัำมพันธ์มหาม่ต้ริ่ริ่ะหว่างไที่ย-สำหรัิ่ฐฯ อันเป็็นต้ัวเริ่่งของการิ่พัฒนา 
ป็ริ่ะเที่ศให้ก้าวหน้าคัรัิ่�งสำำาคััญ ทัี่�งในเช่่งเศริ่ษฐก่จ สำังคัม แล่ะโคัริ่งสำร้ิ่างขั�นพื�นฐาน  
ต้ล่อดจนการิ่ยกริ่ะดับคัวามเจริ่่ญในช่นบที่ 
 
ยุคัน่�ยังเป็็นจุดเริ่่�มต้้นของสำถึาบันเศริ่ษฐก่จต้่างๆ ที่่�เก่ดขึ�นภายใต้้การิ่ป็ริ่ะสำานการิ่ที่ำางาน
แล่ะนโยบายร่ิ่วมกันริ่ะหว่างริ่ัฐบาล่แล่ะกลุ่่มเที่คัโนแคัริ่ต้ ที่่�ก้าวขึ�นมาม่บที่บาที่โดดเด่น 
ในการิ่พัฒนาแล่ะวางริ่ากฐานเศริ่ษฐก่จป็ริ่ะเที่ศให้ม่พื�นฐานมั�นคังจวบจนถึึงป็ัจจุบัน
 
ในขณะที่่�กลุ่่มนักธุริ่ก่จไที่ยเช่ื�อสำายจ่นก็เริ่่�มขยับขยายธุริ่ก่จแล่ะสำั�งสำมคัวามมั�งคัั�งริ่ำ�าริ่วย 
จนในที่่�สำุดกล่ายเป็็นต้ริ่ะกูล่ ‘เจ้าสำัว’ ที่่�เป็็นที่่�ริู่้จักกันในป็ัจจุบัน
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สิ้้�นสิุ้ดสิ้งครามโลก 
ประเทศไทยเร้�มนับหน่�งใหม่

 
สิ้้�นเสิ้ียงสุิ้ดท้้ายของจัักรพรรด้ฮ้ิโรฮ้ิโตะท้ี�ประกาศยอมแพ้สิ้งครามโลก
ครั�งท้ี�สิ้องอย่างไม่มีเง่�อนไข ออกอากาศผ่่านว้ิท้ยุแห่่งชาต้ของญีี่�ปุ�น 
เม่�อวิันท้ี� 15 สิ้้งห่าคม 1945 ฝ่�ายสิ้ัมพันธม้ตรท้ี�นำโดยสิ้ห่รัฐอเมร้กา  
สิ้ห่ราชอาณาจัักร และสิ้ห่ภาพโซเวิียต เป็นฝ่�ายท้ี�มีชัยเห่น่อฝ่�ายอักษะ 
ท้ำให้่ไท้ยในฐานะชาตพั้นธมต้รญีี่�ปุ�นในช่วิงสิ้งครามโลกตกท้ี�นั�งลำบาก
ตามไปด้วิย
 
ห่ลังคำประกาศยอมแพ้สิ้งครามโลกได้เพียงห่น่�งวิัน ปรีดี พนมยงค์  
ในฐานะผ่้ส้ิ้ำเรจ็ัราชการแท้นพระองคใ์นพระบาท้สิ้มเดจ็ัพระปรเมนท้ร- 
มห่าอานันท้มห้่ดล รัชกาลท้ี� 8 ก็ได้ออกประกาศในวิันท้ี� 16 สิ้้งห่าคม 
1945 ให่ส้ิ้งครามที้�ไท้ยเคยประกาศไวิต้อ่สิ้ห่รฐัฯ และสิ้ห่ราชอาณาจักัร
ในวัินที้� 25 มกราคม 1942 เป็นโมฆะ เพราะถ่ือเป็นการกระท้ำท้ี� 
ผ่้ดจัากเจัตจัำนงของประชาชนชาวิไท้ย ขัดต่อบท้บัญี่ญี่ัต้รัฐธรรมน้ญี่ 
กฎห่มายสิ้้งสิุ้ดของบ้านเม่อง 
 
สิ้าเห่ตุสิ้ำคัญี่ท้ี�ท้ำให่้ปรีดีผ่ลักดันการประกาศยุต้สิ้งครามต่อสิ้ห่รัฐฯ 
และสิ้ห่ราชอาณาจัักรได้สิ้ำเร็จันั�นมาจัากบท้บาท้การขับเคล่�อนของ 
‘ขบวินการเสิ้รีไท้ย’ ห่ร่อขบวินการต่อต้านญีี่�ปุ�นและให้่ควิามช่วิยเห่ล่อ
ฝ่�ายสิ้มัพนัธมต้รในประเท้ศไท้ยในระห่ว่ิางสิ้งคราม เน่�องจัากไมเ่ห่น็ดว้ิย
ท้ี�รัฐบาลไท้ยโดย จัอมพล ป. พ้บ้ลสิ้งคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั�น
ย้นยอมให่ก้องท้พัญี่ี�ปุ�นเคล่�อนท้พัเขา้มายงัประเท้ศ และนำประเท้ศไท้ย
เข้าสิ้้่สิ้งครามจัากการท้ำสิ้นธ้สัิ้ญี่ญี่าพันธไมตรีร่วิมรบกับญี่ี�ปุ�นในช่วิง
สิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้อง

สำมเด็จพริ่ะจักริ่พริ่ริ่ด่ฮิ่โริ่ฮิ่โต้ะ พริ่ะป็ริ่ะมุของคั์ที่่� 124 แห่งป็ริ่ะเที่ศญ่�ป็ุ่น (คัริ่องริ่าช่ย์ช่่วงป็ี 1901-1989)

กองกำาล่ังที่หาริ่ญ่�ป็ุ่นสำ่วนหนึ�งกำาล่ังริ่อขึ�นริ่ถึไฟื้พริ่้อมเสำบ่ยงแล่ะอาวุธ เพื�อเด่นที่างจากกริุ่งเที่พฯ ไป็ยังคั่ายเช่ล่ยศึก
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จัำนวิน 1.5 ล้านตัน ซ่�งเที้ยบเท่้ากับปร้มาณข้าวิที้�ประเท้ศไท้ยส่ิ้งออก
ในรอบ 1 ปี และค้ดเป็นม้ลค่าถ่ืงร้อยละ 50 ของรายได้ท้ั�งห่มดจัาก 
การสิ้่งออกสิ้้นค้าของไท้ย3

กรณีนี�ยังเป็นสิ้าเห่ตุท้ี�ท้ำให่้รัฐบาลจัำเป็นต้องกดราคารับซ่�อข้าวิสิ้าร 
จัากเอกชนให่้ต�ำกวิ่าราคาตลาดเพ่�อประห่ยัดเง้นของรัฐ นำไปสิ้้่ปัญี่ห่า
การลักลอบสิ้่งออกข้าวิสิ้้่ตลาดม่ดนอกประเท้ศโดยพ่อค้าคนกลางเป็น
จัำนวินมาก เพราะท้ำราคาได้ดีกว่ิาขายให้่รัฐ รวิมไปถ่ืงการท้ี�พ่อค้า
คนกลางผ่ลักภาระห่นี�ห่ร่อปัญี่ห่าการถื้กกดราคาข้าวิให่้ชาวินาแบกรับ
 
ขณะที้�ม่านห่มอกจัากสิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้องท้ี�เคยปกคลุมประเท้ศไท้ย
เอาไว้ิเร้�มเบาบางลง รอ่งแผ่ลเป็นฝ่งัรากลก่อันเก้ดจัากปัญี่ห่าเศรษฐก้จั
ท้ี�ตามมาจัากสิ้งครามกลับปรากฏชัดเจันย้�งกวิ่าเก่า เพราะไม่เพียงแต่
ประเท้ศไท้ยจัะตอ้งซอ่มแซมบร้ณะควิามเสิ้ยีห่ายท้างกายภาพท้ี�เก้ดข่�น 
แต่ในเวิลาเดียวิกันก็ยังต้องเผ่ช้ญี่กับควิามท้้าท้ายด้านเศรษฐก้จั ท้ั�ง
ปญัี่ห่าเงน้เฟ้อ้ ปญัี่ห่ารัฐบาลขาดรายได้ภาษี ปญัี่ห่าขาดแคลนเงน้ตรา
ต่างประเท้ศ ห่ร่อปัญี่ห่าการขาดแคลนสิ้้นค้าอุปโภคบร้โภคอีกด้วิย
 
กล่าวิได้ว่ิาสิ้งครามภายนอกอาจัจับลงไปแล้วิ แต่สิ้งครามภายในและ
การฟ้้�นฟ้้ประเท้ศเพ้�งจัะเร้�มต้นข่�นเท้่านั�น
 
อย่างไรก็ตาม ขณะที้�ประเท้ศไท้ยกำลังต้องพยายามด้�นรนพล้กฟ้้�น
ประเท้ศห่ลังผ่่านสิ้งครามโลกไม่ต่างจัากอีกห่ลายประเท้ศ รวิมถ่ืง
มห่าอำนาจัเด้มอย่างสิ้ห่ราชอาณาจัักรท้ี�บอบช�ำไม่น้อยจัากภาวิะ
สิ้งคราม ‘ชาต้มห่าอำนาจัห่น้าให่ม่’ อย่างสิ้ห่รัฐฯ ก็เร้�มโดดเด่นข่�นมา
จัากห่ลากห่ลายปัจัจััยประกอบกัน ไม่วิ่าจัะเป็นการอย่้ในฝ่ั�งผ่้้ชนะ  
การได้รับควิามเสีิ้ยห่ายจัากสิ้งครามน้อยกวิ่าชาต้ค้่สิ้งครามในยุโรป  
ห่ร่อสิ้ภาพเศรษฐก้จัท้ี�แข็งแรงเป็นทุ้นเด้ม
 
และแล้วิสิ้ห่รัฐฯ ก็ได้ผ่งาดข่�นมาเร่องอำนาจัเต็มที้� และกลายเป็น 
ผ่้้จััดการระเบียบโลก กำห่นดท้้ศท้างเศรษฐก้จัของโลกในฐานะชาต้
มห่าอำนาจั ห่ร่อเจั้าจัักรวิรรด้ให่ม่ในโลกยุคห่ลังสิ้งคราม อีกท้ั�งยัง 
มีอ้ท้ธ้พลและบท้บาท้สิ้ำคัญี่กับการพล้กฟ้้�นของเศรษฐก้จัไท้ยยุคให่ม่
อย่างย้�ง

 
นอกจัากนี� สิ้าเห่ตุอีกประการห่น่�งท้ี�ท้ำให้่ไท้ยไม่ตกอย่้ในสิ้ถืานะผ่้้แพ้
สิ้งครามแบบเต็มร้ปแบบนั�น เช่�อวิ่าเป็นผ่ลจัากนโยบายของสิ้ห่รัฐฯ ท้ี� 
แฟ้รงคล้น ดี. ร้สิ้เวิลท้์ ประธานาธ้บดีสิ้ห่รัฐฯ ในเวิลานั�น ตัดส้ิ้นใจั 
ไมป่ระกาศสิ้งครามต่อไท้ยตามที้�กระท้รวิงการต่างประเท้ศสิ้ห่รัฐฯ เสิ้นอ 
โดยมองวิ่าไท้ยจัำเป็นต้องประกาศสิ้งครามกับสิ้ห่รัฐฯ เพราะถื้กกดดัน
จัากการย่ดครองโดยญี่ี�ปุ�น1 
 
อย่างไรก็ตาม ถ่ืงแม้วิ่าจัะประกาศชัดเจันวิ่าสิ้งครามที้�เคยประกาศไว้ิ
กับสิ้ห่รัฐฯ และสิ้ห่ราชอาณาจัักรของประเท้ศไท้ยจัะสิ้้�นสิุ้ดลงห่ร่อเป็น
โมฆะ และแม้ขบวินการเสิ้รีไท้ยจัะสิ้ามารถืลดระดับควิามรุนแรงของ
ผ่ลกระท้บเชง้ลบท้ี�อาจัจัะเก้ดข่�นออกไปไดใ้นระดบัห่น่�ง แตว่ิบ้ากกรรม
จัากการเปน็ชาตพ้นัธมต้รของญี่ี�ปุ�นในสิ้งครามโลกของประเท้ศไท้ยนั�น
เพ้�งจัะเร้�มต้นนับห่น่�ง โดยเฉพาะเม่�อสิ้ห่ราชอาณาจัักรในเวิลานั�นมอง
ประเท้ศไท้ยเป็นศัตร้เต็มตัวิ
 
ห่ลังประกาศสิ้ันต้ภาพ ปรีดีและคณะยังคงต้องเจัรจัากับฝ่�ายพันธม้ตร
เพ่�อให่้ประเท้ศไท้ยห่ลุดพ้นจัากสิ้ถืานะผ่้้แพ้สิ้งคราม และภายห่ลัง 

การเจัรจัาอันเคร่งเครียด ได้เก้ดเป็นควิามตกลงสิ้มบ้รณ์แบบ 21 ข้อ 
ข่�นมาเม่�อวิันที้� 1 มกราคม 1946 ซ่�งระบุให่้ประเท้ศไท้ยรับผ่้ดชอบ 
ควิามเสีิ้ยห่ายของสิ้งคราม และมีพนัธะผ่ก้พันที้�จัะดำเน้นการให้่เป็นไป
ตามควิามประสิ้งค์ของประเท้ศผ้้่ชนะสิ้งคราม เช่น การรับผ่้ดชอบค่น
ท้รัพย์ส้ิ้น รวิมถ่ืงส้ิ้ท้ธ้ประโยชน์ทุ้กชน้ดของฝ่�ายสิ้ห่ราชอาณาจัักรใน
ประเท้ศไท้ย และอาณาเขตที้�เข้าครอบครองในระห่ว่ิางสิ้งคราม การ
ชดใช้ค่าท้ดแท้นส่ิ้วินที้�วิ้นาศเสิ้ียห่าย การใช้ค่นเง้นก้้และเง้นบำนาญี่ 
ที้�ค้างจั่ายพร้อมทั้�งดอกเบี�ย การสิ้่งข้าวิสิ้ารโดยไม่ค้ดม้ลค่าให่้กับ
องค์การสิ้ห่ประชาชาชาต้ เป็นต้น2

 
ท้ั�งนี� ในช่วิงสิ้งครามโลก ญี่ี�ปุ�นได้ก้้เง้นจัากไท้ยเป็นจัำนวินทั้�งสิ้้�นกวิ่า 
1,530 ล้านบาท้ แม้ภาระค่าใช้จั่ายท้างการท้ห่ารของญี่ี�ปุ�นในสิ้่วินนี�จัะ
ห่มดสิ้้�นไป แต่ประเท้ศไท้ยยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จั่ายท้ี�มห่าศาล 
ในสิ้องท้าง ทั้�งการฟ้้�นฟ้้ภายในประเท้ศห่ลังสิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้องให้่
กลับค่นสิ้้่สิ้ภาวิะปกต้ และภาระค่าใช้จั่ายท้ี�งอกเงยเพ้�มข่�นมาให่ม่จัาก
การต้องรับผ้่ดชอบชดเชยให้่กับประเท้ศผ้้่ชนะสิ้งครามตามท้ี�กล่าวิไป
ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างย้�ง ภาระการส่ิ้งข้าวิสิ้ารแบบไม่ค้ดค่าใช้จ่ัาย

ป็ริ่่ด่แล่ะคัณะยังคังต้้องเจริ่จากับ
ฝ่่ายพันธม่ต้ริ่เพื�อให้ป็ริ่ะเที่ศไที่ย
หลุ่ดพ้นจากสำถึานะผู่้แพ้สำงคัริ่าม 
แล่ะภายหล่ังการิ่เจริ่จา
อันเคัริ่่งเคัริ่่ยด ได้เก่ดเป็็น
คัวามต้กล่งสำมบูริ่ณ์แบบ 21 ข้อ 
เมื�อวันที่่� 1 มกริ่าคัม 1946

ภาพซึ่า้ย - แฟื้ริ่งคัล่น่ ด.่ ริ่สูำเวล่ที่ ์ป็ริ่ะธานาธบ่ดส่ำหริ่ฐัอเมริ่ก่า คันที่่� 32 (ดำาริ่งต้ำาแหนง่ป็ ี1933-1945) 
ป็ริ่ะกาศสำถึานการิ่ณ์ฉุกเฉ่นผ่่านที่างว่ที่ยุ เพื�อต้อบโต้้การิ่รุิ่กริ่านของเยอริ่มน่ในช่่วงสำงคัริ่ามโล่ก 
คัริ่ั�งที่่�สำอง เมื�อวันที่่� 27 พฤษภาคัม 1941
ภาพขวา - ป็ริ่่ด่ พนมยงคั์ ผู่้สำำาเริ่็จริ่าช่การิ่แที่นพริ่ะองคั์ในพริ่ะบาที่สำมเด็จพริ่ะป็ริ่เมนที่ริ่มหา- 
อานันที่มห่ดล่ ริ่ัช่กาล่ที่่� 8 ในพ่ธ่สำวนสำนามขบวนการิ่เสำริ่่ไที่ย ป็ี 1945 / ภาพจาก เว็บไซึ่ต้์สำถึาบันป็ริ่่ด่ 
พนมยงคั์
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สิ้งคราม พล้กฟ้้�นอุตสิ้าห่กรรมสิ้ำคัญี่ในแต่ละประเท้ศ และลดกำแพง
อุปสิ้รรคการค้าระห่วิ่างประเท้ศกับสิ้ห่รัฐฯ
 
แตใ่นขณะเดียวิกัน ควิามช่วิยเห่ลอ่ของสิ้ห่รัฐฯ ไม่ได้เพียงช่วิยให้่บรรดา
ชาต้ยุโรปตะวิันตกฟ้้�นตัวิจัากควิามเสิ้ียห่ายท้างเศรษฐก้จัและสิ้งคราม 
โลกครั�งที้�สิ้องให้่รวิดเร็วิและมั�นคงเท่้านั�น แต่ยังมีวิาระแอบแฝ่งเพ่�อ
ยบัยั�งการแพรข่ยายลทั้ธ้คอมม้วินส้ิ้ต์ของชาตฝ้่�ายซา้ยท้ี�นำโดยสิ้ห่ภาพ
โซเวิียต ในเวิลาต่อมาควิามขัดแย้งของผ่้้นำแนวิค้ดโลกเสิ้รีท้ี�สิ้นับสิ้นุน
ประชาธ้ปไตยอย่างสิ้ห่รัฐฯ กับฝั่�งคอมม้วิน้สิ้ต์ที้�มีสิ้ห่ภาพโซเวีิยตเป็น
ผ่้้นำนี�นำไปสิ้้่สิ้งครามเย็น (Cold War) ซ่�งก้นเวิลาห่ลายท้ศวิรรษ

ในช่วิงกอ่นสิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้อง ประเท้ศส่ิ้วินให่ญ่ี่มกัแผ่ข่ยายอำนาจั
ของตัวิเองด้วิยวิ้ธีการล่าอาณาน้คม ย่ดครองด้นแดน แต่เม่�อสิ้งคราม
จับลง กลยุท้ธ์ดังกล่าวิกลับเปลี�ยนร้ปแบบและแนวิท้างไป ดังจัะเห็่น 
ได้จัากท่้าที้และว้ิธีการที้�สิ้ห่รัฐฯ ห่ย้บย่�นควิามช่วิยเห่ล่อผ่่านเม็ดเง้น
สิ้นบัสิ้นนุการฟ้้�นฟ้้และพฒันาเศรษฐก้จัของนานาประเท้ศ เพ่�อสิ้กดักั�น
แนวิค้ดของฝ่ั�งคอมม้วิน้สิ้ต์
 
และด้วิยควิามต้องการสิ้กัดกั�นลัท้ธ้คอมม้วิน้สิ้ต์นี�เองที้�ท้ำให่้สิ้ห่รัฐฯ 
ชายตามองชาต้ขนาดเล็กในอุษาคเนย์ท้ี�ได้ช่�อว่ิาเป็น ‘ประเท้ศโลก 
ท้ี�สิ้าม’ ณ เวิลานั�นอย่างประเท้ศไท้ย จันนำมาสิ้้่การเปลี�ยนโฉมห่น้า 
ของด้นแดนขวิานท้องแห่่งนี�อย่างไม่มีวิันห่วินกลับ
 
ณัฐพล ใจัจัร้ง ผ่้้เขียนห่นังส่ิ้อ ขุนศ่ก ศักด้นา และพญี่าอ้นท้รี น้ยาม
ให่้การเม่องของประเท้ศไท้ยในช่วิงห่ลังสิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้องวิ่าเป็น 
ช่วิงเวิลาแห่่งควิามผั่นผ่วินอย่างแท้้จัร้ง เพราะในระยะเวิลาเพียงแค่  
2 ปี เร้�มตั�งแต่ในช่วิงสิ้งครามโลกครั�งที้�สิ้องจับลงในเด่อนส้ิ้งห่าคม ถ่ืง
การรฐัประห่ารในปี 1947 ประเท้ศไท้ยเปลี�ยนรฐับาลไปมากถ่ืง 8 ชดุ4

ประเท้ศไท้ยภายใต้การบร้ห่ารของรัฐบาล จัอมพล ป. พ้บ้ลสิ้งคราม ท้ี�
กลับเข้ามาดำรงตำแห่น่งนายกรัฐมนตรีสิ้มัยที้� 2 ห่ลังการรัฐประห่าร
ในปี 1947 ถื่อเป็นจัุดกำเน้ดท้ี�ประเท้ศไท้ยเร้�มต้ดต่อขอควิามช่วิยเห่ล่อ
ท้างการท้ห่ารและเศรษฐก้จัจัากสิ้ห่รัฐฯ อย่างจัร้งจััง เน่�องจัากจัอมพล 
ป. พ้บล้สิ้งคราม ห่วิงัท้ี�จัะใชค้วิามชว่ิยเห่ลอ่ของสิ้ห่รฐัฯ มาเสิ้รม้อำนาจั
เพ่�อควิามอย้่รอดท้างการเม่องของตัวิเอง5

พญาอิ้นทรีสิ้ยายปีก
 
สิ้ห่รัฐฯ เร้�มเร่องอำนาจัสิ้วินท้างห่ลายประเท้ศที้�พยายามฟ้้�นตัวิจัาก
ควิามบอบช�ำที้�เก้ดข่�นจัากสิ้งคราม ภายห่ลังสิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้อง 
ยุต้ลงเม่�อเด่อนกันยายน 1945 ด้วิยชัยชนะของกลุ่มสัิ้มพันธม้ตร 
ท้ี�นำโดย สิ้ห่ภาพโซเวิียต สิ้ห่ราชอาณาจัักร จัีน และสิ้ห่รัฐฯ เห่น่อฝ่�าย
อักษะ โดยการแผ่่ขยายอำนาจัของสิ้ห่รัฐฯ อาจัเห็่นได้จัากผ่ลของ 
การประชุม United Nations Monetary and Financial Conference 
เม่�อเด่อนกรกฎาคม 1944 ท้ี� Bretton Woods ในมลรัฐน้วิแฮิมป์เชียร์ 
นำไปสิ้้่การปฏ้ร้ประบบการเง้นระห่ว่ิางประเท้ศ โดยรักษาเสิ้ถีืยรภาพ
ของค่าเง้นดอลลาร์สิ้ห่รัฐผ่่านการผ่้กโยงกับท้องคำแบบตายตัวิท้ี� 35 
เห่รียญี่สิ้ห่รัฐต่อท้องคํา 1 ท้รอยออนซ์ ในขณะท้ี�อัตราแลกเปลี�ยน 
เง้นตราของชาต้อ่�นจัะผ่้กโยงกับค่าเง้นดอลลาร์สิ้ห่รัฐอีกท้อดห่น่�ง ซ่�ง
ระบบการเง้นท้ี�เก้ดข่�นชว่ิยลดควิามผั่นผ่วินของอัตราแลกเปลี�ยนระห่ว่ิาง
เง้นสิ้กุลต่างๆ ท้ำให่้ระบบการเง้นโลกมีเสิ้ถืียรภาพและเป็นสิ้่วินสิ้ำคัญี่
ท้ี�ท้ำให่้การค้าขายระห่ว่ิางประเท้ศในเวิที้โลกช่วิงเวิลานั�นเจัร้ญี่รุ่งเร่อง
เป็นอย่างมาก อีกทั้�งยังท้ำให้่ค่าเง้นดอลลาร์สิ้ห่รัฐกลายเป็นเง้นสิ้กุล
ห่ลักของโลก แท้นท้ี�เง้นปอนด์สิ้เตอร์ล้งของสิ้ห่ราชอาณาจัักร

จั่งถ่ือได้วิ่าเป็นจัุดเร้�มต้นสิ้ำคัญี่ของระบบการเง้นโลกในยุคห่ลัง
สิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้อง
 
ผ่ลของการประชุม Bretton Woods ยังได้นำไปสิ้้่การจััดตั�งสิ้ถืาบัน 
ท้างเศรษฐก้จัท้ี�มีบท้บาท้บนเวิท้ีโลก ได้แก่ กองทุ้นการเง้นระห่วิ่าง
ประเท้ศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารเพ่�อการ
บ้รณะและพัฒนาระห่ว่ิางประเท้ศ (International Bank for Recon-
struction and Development: IBRD) ซ่�งปัจัจุับันเป็นสิ้่วินห่น่�งของ
ธนาคารโลก (World Bank) ทั้�งสิ้องสิ้ถืาบันนี�มีสิ้ำนักงานให่ญี่่อย่้ที้� 
กรุงวิอช้งตัน ดี.ซี. และมีบท้บาท้สิ้ำคัญี่กับระบบเศรษฐก้จัของนานา
ประเท้ศทั้�วิโลกมาจันถ่ืงทุ้กวิันนี� และยังมีธรรมเนียมปฏ้บัต้วิ่าผ่้้ดำรง
ตำแห่น่งประธานของธนาคารโลกจัะเป็นคนสิ้ัญี่ชาต้อเมร้กัน และ 
ได้รับการเสิ้นอช่�อโดยสิ้ห่รัฐฯ อีกด้วิย
 
IMF ก่อตั�งข่�นวินัที้� 22 กรกฎาคม 1944 เพ่�อสิ้อดส่ิ้องดแ้ลเศรษฐก้จัโลก  
ให่้คำแนะนำด้านนโยบายและควิามช่วิยเห่ล่อท้างด้านการเง้นแก่
ประเท้ศสิ้มาช้ก และท้ำให้่ระบบการเง้นระห่ว่ิางประเท้ศมีเสิ้ถืียรภาพ 
ซ่�งจัะสิ้นับสิ้นุนการค้าระห่ว่ิางประเท้ศให้่ขยายตัวิอย่างสิ้มดุล ส่ิ้วิน

ธนาคารโลกก่อตั�งเม่�อวิันที้� 27 ธันวิาคม 1945 มีวิัตถืุประสิ้งค์เพ่�อให้่
ควิามช่วิยเห่ลอ่ประเท้ศกาํลังพฒันาทั้�งในด้านการเงน้ การให้่ควิามร้แ้ละ
คําปร่กษาแก่ประเท้ศสิ้มาช้ก โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสิ้ร้างพ่�นฐาน
 
นอกเห่น่อจัากการจััดตั�งธนาคารโลกและ IMF ข่�นมาแล้วิ สิ้ห่รัฐฯ  ยัง 
ช่วิยเห่ล่อประเท้ศในกลุ่มยุโรปตะวิันตกผ่่าน Marshall Plan ห่ร่อ 
แผ่นงานฟ้้�นฟ้้ยโุรปจัากสิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้อง ภายใตเ้มด็เงน้สิ้นบัสิ้นนุ
รวิมกวิ่า 15,000 ล้านเห่รียญี่สิ้ห่รัฐ ตลอดระยะเวิลา 4 ปี (1948-1951) 
ซ่�งเงน้จัำนวินนี�ถ้ืกนำไปใช้จัดัสิ้รรฟ้้�นฟ้้ควิามเสีิ้ยห่ายของบ้านเมอ่งจัาก

ภาพบน - การิ่จัดการิ่ป็ริ่ะชุ่มกองทีุ่นการิ่เง่นริ่ะหว่างป็ริ่ะเที่ศ (IMF) ในป็ี 1970
ภาพขวา - (จากซึ่้ายไป็ขวา) โจเซึ่ฟื้ สำต้าล่่น ผู่้นำาสำหภาพโซึ่เว่ยต้ (ดำาริ่งต้ำาแหน่งช่่วงป็ี 1920-1953),  
แฟื้ริ่งคัล่่น ด่. ริู่สำเวล่ที่์ ป็ริ่ะธานาธ่บด่สำหริ่ัฐอเมริ่่กา แล่ะว่นสำต้ัน เช่อริ่์ช่่ล่ นายกริ่ัฐมนต้ริ่่แห่งสำหริ่าช่-
อาณาจักริ่ (ดำาริ่งต้ำาแหน่งช่่วงป็ี 1940-1945, 1951-1955) ในริ่ะหว่างนั�งแถึล่งข่าวที่่�การิ่ป็ริ่ะชุ่ม 
เต้หะริ่าน ริ่ะหว่างวันที่่� 28 พฤศจ่กายน - 1 ธันวาคัม 1943
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‘สิ้ามทหารเสิ้ือิ’ 
เกมถ่่วงดุลอิำานาจฝ่่ายปกครอิง 

กับอิำานาจที�ไม่มีอิย่่จร้งขอิง จอิมพล ป.

ควิามมั�นคงท้างอำนาจัและตำแห่น่งของ จัอมพล ป. พ้บ้ลสิ้งคราม  
เม่�อครั�งห่วินค่นสิ้้่อำนาจัมาดำรงตำแห่น่งนายกรัฐมนตรีสิ้มัยที้� 2 นี� 
(1948-1957) มีน้อยลงกวิ่าเม่�อคราวิท้ี�ดำรงตำแห่น่งนายกรัฐมนตรี 
ในสิ้มัยแรก (1938-1944) ห่ร่อช่วิงก่อนสิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้องอย่าง 
เห่็นได้ชัด โดยช่วิงท้ี�เก้ดรัฐประห่ารเงียบเพ่�อท้ี�จัะย่ดอำนาจัรัฐบาลของ
พลเร่อตรี ถืวิัลย์ ธำรงนาวิาสิ้วัิสิ้ด้� โดยคณะรัฐประห่าร 1947 (2490) 
ภายใต้ควิามร่วิมม่อของพลโท้ ผ่้น ชุณห่ะวิัณ และจัอมพล ป. นั�น  
คณะรัฐประห่ารยังคงไม่สิ้ามารถืกุมอำนาจับร้ห่ารประเท้ศได้อย่าง
เบ็ดเสิ้ร็จัเด็ดขาด จั่งต้องเผ่ช้ญี่ห่น้ากับควิามท้้าท้ายจัากกลุ่มพลัง
ท้างการเม่องอีก 3 กลุ่ม ได้แก่
 
1. กลุ่่�มรอยััลุ่ลุ่ิสต์์ ห่ร่อกลุ่มน้ยมเจั้า นำโดยเช่�อพระวิงศ์ชั�นสิ้้ง และ
พรรคประชาธ้ปัตย์ นำโดย ควิง อภัยวิงศ์ 
 
2. กลุ่่�มเสรีไทยั นำโดย ปรีดี พนมยงค์ และท้ห่ารบางสิ้่วินที้�อย่้ใน
กองทั้พเร่อ ซ่�งมีควิามพยายามจัะท้ำการปฏ้วัิต้ซ้อน แต่ไม่สิ้ำเร็จั  
ต่อมาได้เรียกเห่ตุการณ์นี�ว่ิากบฏวิังห่ลวิง ก่อนจัะถ้ืก พลโท้ สิ้ฤษด้�  
ธนะรัชต์ แม่ทั้พกองทั้พที้� 1 ในเวิลานั�น และคณะรัฐประห่าร 1947  
ปราบปราม เด้นห่น้าจัับกุมผ่้้สิ้นับสิ้นุน
 
3. กลุ่่�มทหารเรือ ท้ี�แตกหั่กขัดแย้งอย่างเปิดเผ่ยกับกองท้ัพบกจัาก 
กรณีท้ี�กลุ่มท้ห่ารเร่อชั�นผ่้้ให่ญี่่ได้สิ้นับสิ้นุนกลุ่มเสิ้รีไท้ยและปรีดีในการ
ก่อปฏ้วิัต้ซ้อน โดยในเวิลาต่อมายังเก้ดกรณีกบฏแมนฮิัตตันข่�นในวิันท้ี� 
29 มถุ้ืนายน 1951 ห่ลังจัากท้ี�ท้ห่ารเรอ่กลุม่ห่น่�งเขา้จับักมุตวัิจัอมพล ป. 
พ้บ้ลสิ้งคราม เป็นตัวิประกันบนเร่อห่ลวิงศรีอยุธยาท้ี�ถ้ืกท้้�งระเบ้ด แต่
จัอมพล ป. สิ้ามารถืว่ิายน�ำห่นีรอดออกมาได้ จันท้ำให่้กองท้ัพเร่อถ้ืก 
จััดระเบียบครั�งให่ญี่่โดยกองท้ัพบก
 
ภายห่ลังเห่ตุการณ์ต่างๆ เร้�มสิ้งบลง ซ่�งก้นเวิลานานถื่ง 4 ปีเต็ม คณะ
รัฐประห่าร 1947 จั่งสิ้ามารถืกุมอำนาจัได้อย่างเด็ดขาดในปี 1951
 
อย่างไรก็ดี จัอมพล ป. ไม่ได้มีอำนาจัโดยสิ้มบ้รณ์ แต่มีบท้บาท้เพียง 
แค่การท้ำห่น้าที้�ถื่วิงดุลอำนาจัของอีกสิ้องฝ่�ายในกลุ่มบุคคลของคณะ

รัฐประห่าร 1947 ค่อกลุ่มตำรวิจัและท้ห่าร ยุคนี�จั่งถ้ืกน้ยามว่ิาเป็น 
ยุคการเม่องการปกครองแบบ ‘สิ้ามท้ห่ารเสิ้่อ’ ท้ี�ต่างฝ่�ายต่างท้ำห่น้าท้ี�
ถื่วิงดุล คานอำนาจักันเอง ประกอบไปด้วิย
 
1. กลุ่่�มจอมพลุ่ ป. พิบููลุ่สงคราม
2. กลุ่่�มผิิน-เผิ�า ห่รอ่กลุม่ซอยราชคร ้นำโดย พลตำรวิจัเอก เผ่่า ศรียานนท์้ 
และพลโท้ ผ่้น ชุณห่ะวิัณ
3. กลุ่่�มสี�เสาเทเวศร์ นำโดย จัอมพล สิ้ฤษด้� ธนะรัชต์
 
โดยท้ี�ฝ่ั�งกลุ่มผ่้น-เผ่่า และกลุ่มสิ้ี�เสิ้าเท้เวิศร์ ต่างก็มีควิามพยายามท้ี�จัะ
สิ้ั�งสิ้มอำนาจัเพ่�อรอวินัช่วิงชง้อำนาจับรห้่ารประเท้ศ และตำแห่น่งนายก-
รัฐมนตรีจัาก จัอมพล ป. อย้่ตลอดเวิลา 
 
ฝ่ั�งจัอมพล ป. ในเวิลานั�นก็ท้ราบถ่ืงสิ้ถืานะท้างอำนาจัของตนที้�ไร้ซ่�ง
เสิ้ถืียรภาพดี แต่ก็ท้ำได้เพียงพ่�งพาอำนาจัของทั้�งพลตำรวิจัเอก เผ่่า  
และจัอมพล สิ้ฤษด้� เพ่�อรักษาสิ้ภาวิะสิ้มดุลให้่เก้ดข่�นระห่ว่ิางทุ้กฝ่�าย 
ท้ั�งที้�ร้้อย้่เต็มอกวิ่าท้ั�งสิ้องฝ่�ายต่างก็ห่วิังจัะแข่งขันกันช่วิงช้งตำแห่น่ง
และข่�นมาแท้นท้ี�ตนในวิันใดวิันห่น่�ง 
 
นับเป็นช่วิงเวิลาท้ี�ประเท้ศไท้ยเร้�มอย่้ภายใต้การบร้ห่ารประเท้ศและ 
การแบ่งปันอำนาจัระห่วิ่างกลุ่มสิ้ามท้ห่ารเสิ้่ออย่างเต็มร้ปแบบ

 
ในเม่�อร้้ดว่ีิาตนเองไม่ได้มีอำนาจัอย่างแท้้จัรง้ ส้ิ้�งที้� จัอมพล ป. ตดัส้ิ้นใจั 
ท้ำเพ่�อช้งควิามได้เปรียบในเกมคานอำนาจั ค�ำจัุนสิ้ถืานภาพ และเพ้�ม
น�ำห่นักควิามน่าเช่�อถ่ือให้่กบัตนเอง คอ่การเล่อกห่นัไปเปดิประตป้พ้รม
ต้อนรับสิ้ห่รัฐฯ เปลี�ยนนโยบายการบร้ห่ารประเท้ศของตน จัากเด้มท้ี� 
ใชว้ิธ้กีารล้ต่ามลม ไม่เลอ่กเข้าข้างฝ่�ายห่น่�งฝ่�ายใด มาเป็นการแสิ้ดงตน
ชัดเจันในการพาประเท้ศไท้ยเข้าไปอย่้ฝ่�ายโลกเสิ้รี โดยพยายามด่ง 
ชาต้มห่าอำนาจัอย่างสิ้ห่รัฐฯ  มาช่วิยเสิ้ร้มสิ้ถืานภาพท้างการเม่องท้ี� 
ง่อนแง่นของตนให้่มีฐานรากมั�นคง ผ่่านการขอรับควิามช่วิยเห่ล่อท้าง 
การท้ห่าร อาวิุธยุท้โธปกรณ์ให่ม่ๆ ภายใต้ข้อแลกเปลี�ยนเพ่�อต่อต้าน
คอมม้วิน้สิ้ต์ ซ่�งตรงกับควิามต้องการของสิ้ห่รัฐฯ ในช่วิงนั�นพอดี
 
ควิามจัร้งแล้วิในช่วิงแรกสิ้ห่รัฐฯ อาจัจัะไม่ได้สิ้นใจัห่ร่อมองเห่็นวิ่าไท้ย
มีศักยภาพมากพอจัะสิ้ร้างผ่ลประโยชน์ให่้ ไม่วิ่าในม้ต้การเม่องห่ร่อ
เศรษฐก้จั แต่จัุดเปลี�ยนสิ้ำคัญี่ท้ี�ท้ำให่้สิ้ห่รัฐฯ เร้�มห่ันมาสิ้นใจัและมอง
ไท้ยเป็นเห่ม่อนฐานตั�งมั�นสิ้ำคัญี่ที้�มีศักยภาพในการขยายแนวิค้ด 
ต่อต้านลัท้ธ้คอมม้วิน้สิ้ต์จัากกระแสิ้อุดมการณ์ฝ่�ายซ้าย เก้ดจัากเห่ตุ
ควิามวุ่ินวิายในประเท้ศเอเชียตะวิันออกเฉียงใต้ห่ลายครั�ง โดยเฉพาะ
ราวิปี 1948 นับตั�งแต่เห่ตุการณ์เคล่�อนไห่วิของคอมม้วิน้สิ้ต์ในเมียนมา 
การประท้้วิงห่ยุดงานของพรรคคอมม้วิน้สิ้ต์มาลายาในส้ิ้งคโปร์ การ 
รุกค่บของเวิียดม้นห่์ต่อฝ่รั�งเศสิ้ และสิ้ถืานการณ์ของพรรคคอมม้วิน้สิ้ต์
จัีนท้ี�มีท้่าท้ีใกล้จัะควิ้าชัยชนะได้สิ้ำเร็จั เป็นต้น

ช่่วงเวล่าที่่�ป็ริ่ะเที่ศไที่ย
เริ่่�มอยู่ภายใต้้การิ่บริ่่หาริ่ป็ริ่ะเที่ศ

แล่ะการิ่แบ่งป็ันอำานาจ
ริ่ะหว่างกลุ่่มสำามที่หาริ่เสำือ

อย่างเต้็มริู่ป็แบบ
จากซึ่้ายไป็ขวา - จอมพล่ ป็. พ่บูล่สำงคัริ่าม
จอมพล่ ผ่่น ชุ่ณหะวัณ (ภาพจาก เว็บไซึ่ต้์สำถึาบันป็ริ่่ด่ พนมยงคั์) แล่ะจอมพล่ สำฤษด่� ธนะริ่ัช่ต้์

สำภาพบ้านเมืองป็ริ่ะเที่ศไที่ย หล่ังสำงคัริ่ามโล่กคัริ่ั�งที่่�สำองจบล่ง /
ภาพจาก เพจห้องว่จัยป็ริ่ะวัต้่ศาสำต้ริ่์
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อย่างไรก็ดี การเล่อกตั�งในครั�งดังกล่าวิถ้ืกมองวิ่าเป็นการเล่อกตั�งท้ี� 
ไม่ชอบธรรม และท้ำให่้ประชาชนไม่พอใจั จัอมพล ป. จั่งกลับมาใช้ 
วิ้ธีเด้นห่น้าปราบปราม ประกาศภาวิะฉุกเฉ้น โดยให่้จัอมพล สิ้ฤษด้�  
เป็นผ่้้รักษาควิามสิ้งบ คอยควิบคุมการประท้้วิงของนักศ่กษาท้ี�ลุกฮิ่อ
แสิ้ดงควิามไม่พอใจัผ่ลการเล่อกตั�งในปี 1957 ซ่�งสิ้่�อมวิลชนได้น้ยาม 
ไวิ้วิ่าเป็นการเล่อกตั�งสิ้กปรก
 
ด้วิยว้ิธีการท้ี�ใช้ในการควิบคุมมวิลชนแบบประนีประนอมและย่ดห่ยุ่น 
ของจัอมพล สิ้ฤษด้� จั่งท้ำให่้การประท้้วิงครั�งนั�นเพ้�มคะแนนควิามน้ยม
ของจัอมพล สิ้ฤษด้� ในห่ม้่นักศ่กษาและประชาชนในกรุงเท้พฯ ไป 
โดยปร้ยาย สิ้วินท้างกับอำนาจัและคะแนนควิามน้ยมในตัวิจัอมพล ป. 
ท้ี�ลดลงในช่วิงเวิลาเดียวิกัน
 
ควิามขัดแย้งระห่วิ่าง จัอมพล ป. และจัอมพล สิ้ฤษด้� เร้�มปะทุ้ตัวิข่�น  
เม่�อจัอมพล ป. พยายามลดควิามน้ยมของจัอมพล สิ้ฤษด้� ในกลุ่ม
ประชาชนชนชั�นกลาง โดยเรียกร้องให้่ผ่้้ดำรงตำแห่น่งรัฐมนตรีลาออก
จัากตำแห่น่งในภาคธุรก้จัเอกชน เน่�องจัากจัอมพล สิ้ฤษด้� ท้ี�ในเวิลานั�น
เป็นรัฐมนตรีวิ่าการกระท้รวิงกลาโห่มเข้าไปเกี�ยวิข้องกับวิงการธุรก้จั 
และได้ประโยชน์จัากตำแห่น่งผ่้้อำนวิยการกองสิ้ลากก้นแบ่ง6

 
เม่�อเป็นเช่นนี� จัอมพล สิ้ฤษด้� จั่งตอบโต้ด้วิยการประท้้วิงรัฐบาล  
ลาออกจัากตำแห่น่งรัฐมนตรีวิ่าการกระท้รวิงกลาโห่ม พร้อมกับย่�น
คำขาดในนามกองท้ัพบกเม่�อวิันท้ี� 13 กันยายน 1957 ให่้ จัอมพล ป.  
ลาออกจัากตำแห่น่งนายกรัฐมนตรี และขอให้่ปลดพลตำรวิจัเอก เผ่่า 
ลงจัากตำแห่น่งอธ้บดีกรมตำรวิจั แต่เม่�อจัอมพล ป. ไม่ยอมท้ำตาม 
จัอมพล สิ้ฤษด้� จั่งท้ำการรัฐประห่ารในวัินท้ี� 16 กันยายน 1957 แล้วิ 
เปดิท้างให่ ้พจัน์ สิ้ารสิ้น้ (21 กนัยายน - 31 ธนัวิาคม 1957) และจัอมพล
ถืนอม ก้ตต้ขจัร (1 มกราคม - 20 ตุลาคม 1958) ข่�นดำรงตำแห่น่ง 
นายกรัฐมนตรีในช่วิงเวิลาดังกล่าวิ 
 
กอ่นท้ี�จัอมพล สิ้ฤษด้� จัะกา้วิข่�นมาดำรงตำแห่นง่นายกรฐัมนตรคีนที้� 11 
ของไท้ยในเวิลาต่อมา (9 กุมภาพันธ์ 1959 - 8 ธันวิาคม 1963) จัากการ
เข้าย่ดอำนาจัจัอมพล ถืนอม ด้วิยควิามสิ้มัครใจัของผ่้้ถื้กย่ดอำนาจั
 
การปกครองประเท้ศไท้ยภายใต้รัฐบาลยุคจัอมพล สิ้ฤษด้� ได้รับการ
ขนานนามโดย เกษียร เตชะพีระ อาจัารย์คณะรัฐศาสิ้ตร์ มห่าวิ้ท้ยาลัย
ธรรมศาสิ้ตร์ ในห่นังสิ้่อ บุชกับท้ักษ้ณ: ระบอบอํานาจัน้ยมขวิาให่ม่

 
ส้ิ้�งเห่ล่านี�ท้ำให้่สิ้ห่รัฐฯ ซ่�งปกตมี้แนวิค้ดผ่ลักดันการปกครองโดยระบอบ
ประชาธ้ปไตย มองข้ามการท้ี�ประเท้ศไท้ยเป็นชาต้ที้�ปกครองโดย 
ฝ่ั�งอำนาจัน้ยมท้ห่าร เพราะเห่็นควิามจัำเป็นต้องพ่�งพาประเท้ศไท้ย 
เป็นกำลังสิ้ำคัญี่ในการต่อต้านคอมม้วิน้สิ้ต์ ซ่�งกำลังเป็นภัยเงียบท้ี� 
ค่บคลานเข้ามา
 
ประจัวิบกับตอนนั�นเองเป็นช่วิงที้�รัฐบาลโซเวีิยตเข้ามาตั�งสิ้ถืานกงสุิ้ล 
ในกรุงเท้พฯ โดยเล่อกประเท้ศไท้ยเป็นชาต้แรกในภ้ม้ภาค พร้อมกับ
เสิ้นอควิามช่วิยเห่ล่อท้างการท้ห่ารให้่ด้วิย นับเป็นการบีบให่้รัฐบาล
สิ้ห่รัฐฯ ต้องตัดสิ้้นใจัท้ี�จัะด่งจัอมพล ป. และประเท้ศไท้ยมาเป็นพวิก 

การประสิ้านประโยชน์ร่วิมกันระห่วิ่างสิ้ห่รัฐฯ และจัอมพล ป. เร้�มต้น 
ข่�นจัากการท้ี�ต่างฝ่�ายต่างก็มองเห่็นผ่ลประโยชน์ระห่ว่ิางกันและกัน 
นับตั�งแต่เด่อนพฤษภาคม 1948 เป็นต้นมา ก่อนจัะก่อตัวิแนบแน่นจัน
กลายเป็นควิามสิ้ัมพันธ์ยุคให่ม่ระห่วิ่างประเท้ศไท้ยและสิ้ห่รัฐฯ

ไท้ย-อเมร้กัน7 วิ่าเป็นการปกครอง ‘ระบอบสิ้มบ้รณาญี่าสิ้้ท้ธ้ราชย์’  
(Absolutism) เน่�องจัากตัวิจัอมพล สิ้ฤษด้� ในฐานะนายกรัฐมนตรี 
ได้รวิบอำนาจัการตัดสิ้้นใจัไวิ้ในห่ลายม้ต้ และท้างห่น่�งก็มีผ่ลพวิงให่้ 
จัอมพล สิ้ฤษด้� สิ้ามารถืขับเคล่�อนและผ่ลักดันการพัฒนาเศรษฐก้จั
ประเท้ศได้อย่างเต็มประสิ้้ท้ธ้ภาพ
 
ภายห่ลังจัากท้ี�จัอมพล สิ้ฤษด้� ถ่ืงแก่อสัิ้ญี่กรรมในขณะที้�ยังคงดำรง
ตำแห่น่งนายกรัฐมนตรี จัอมพล ถืนอม ก็ได้ก้าวิข่�นมาดำรงตำแห่น่ง
นายกรัฐมนตรีเป็นสิ้มัยที้� 2 โดยสิ้านต่อแผ่นพัฒนาเศรษฐก้จัประเท้ศ
ตามควิามตั�งใจัเด้มของรัฐบาลจัอมพล สิ้ฤษด้� ท้ำให้่เก้ดพัฒนาการ 
ของประเท้ศท้ี�ต่อเน่�องและก้าวิห่น้าในห่ลากห่ลายแง่มุม
 
กระนั�นก็ดี จัอมพล ถืนอม เองก็ได้ช่�อว่ิาเป็นผ้้่นำที้�มีอำนาจัทั้�งท้าง 
การเมอ่งและการท้ห่ารโดยสิ้มบร้ณ ์เพราะภายห่ลงัจัากเขา้รบัตำแห่นง่
นายกรัฐมนตรีอย่างเป็นท้างการได้เพียง 2 วิัน จัอมพล ถืนอม ก็ได้รับ
การแต่งตั�งให่้ดำรงตำแห่น่งสิ้้งสิุ้ดท้างการท้ห่าร ค่อผ่้้บัญี่ชาการท้ห่าร
สิ้้งสิุ้ดและผ่้้บัญี่ชาการท้ห่ารบก เม่�อวิันท้ี� 11 ธันวิาคม 1963 
 

ในช่วิงระห่วิ่างปี 1951-1957 ยังมีเห่ตุการณ์สิ้ำคัญี่ท้างการเม่องของ
ประเท้ศไท้ยเก้ดข่�นอีก เม่�อกลุ่มของพลตำรวิจัเอก เผ่่า และกลุ่มของ
จัอมพล สิ้ฤษด้� เร้�มเปิดฉากเกมช้งอำนาจัอย่างดุดันและต่อเน่�อง โดยท้ี�
พลตำรวิจัเอก เผ่่า มีควิามพยายามท้ี�จัะกำจััดกลุ่มของจัอมพล สิ้ฤษด้� 
และจัอมพล ป. ถื่งขั�นท้ี�ขอเข้าพบ จัอห่์น อี. พ้วิร้ฟ้อย เอกอัครราชท้้ต
สิ้ห่รัฐฯ ประจัำประเท้ศไท้ย ในเด่อนม้ถุืนายน 1955 เพ่�อขอท้ำการ
รัฐประห่ารรัฐบาลจัอมพล ป. แต่ฝ่�ายสิ้ห่รัฐฯ กลับไม่เล่นด้วิย จั่งท้ำให่้
พลตำรวิจัเอก เผ่่า ต้องล้มเล้กแผ่นการนี�
 
จัอมพล ป. ท้ี�ไมไ่ดม้อีำนาจัอย่้ในมอ่จัง่ต้องหั่นมาเล่นเกมประชาธ้ปไตย
แท้น เพราะเช่�อวิ่านี�เป็นวิ้ธีการท้ี�จัะท้ำให่้สิ้ามารถืเอาชนะได้ เน่�องจัาก
พลตำรวิจัเอก เผ่่า มีภาพลักษณ์ที้�ไม่ส้้ิ้ดีนักในห่ม้่สิ้าธารณชนจัาก 
ควิามโห่ดร้ายของตำรวิจัในยุคนั�น จัอมพล ป. จั่งตัดสิ้้นใจัลงสิ้มัคร 
รับเล่อกตั�งในเด่อนกุมภาพันธ์ ปี 1957 
 

ภาพเหตุ้การิ่ณค์ัวามไมส่ำงบจากการิ่ล่กุฮิอืต้อ่ต้า้นการิ่เล่อืกต้ั�งที่่�ถึกูนย่ามวา่เป็น็การิ่เล่อืกต้ั�งที่่�สำกป็ริ่ก
ในป็ี 1957

การิ่สำวนสำนามของกองกำาล่ังเสำริ่่ไที่ย ป็ี 1945 / ภาพจาก เว็บไซึ่ต้์สำถึาบันป็ริ่่ด่ พนมยงคั์

27 THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY  2750 YEARS



มหาม้ตรชิ้ดใกล้ พล้กโฉมใหม่

ห่ลังจัากท้ี� จัอมพล ป. ได้พ้สิ้้จัน์ให่้เห่็นถื่งควิามพยายามในการต่อต้าน
คอมมว้ินส้ิ้ตด์ว้ิยการผ่ลกัดนัการรบัรองรฐับาลเบา๋ได ๋ซ่�งเปน็รฐับาลหุ่น่
ของฝ่รั�งเศสิ้ในเวิียดนาม สิ้ห่รัฐฯ ได้เร้�มให่้ควิามช่วิยเห่ล่อประเท้ศไท้ย
อย่างเป็นร้ปธรรมผ่่านการสิ้นับสิ้นุนด้านอาวิุธยุท้โธปกรณ์ม้ลค่า  
10 ล้านเห่รียญี่สิ้ห่รัฐในวิันท้ี� 10 มีนาคม 1950 อีกทั้�งยังเร้�มผ่ลักดัน 
ควิามช่วิยเห่ล่อท้างเศรษฐก้จัให่้เป็นของแถืม
 
ควิามช่วิยเห่ลอ่ท้างเศรษฐก้จันี�เองที้�มสีิ้ว่ินสิ้ำคัญี่ในการพลก้โฉมระบบ
เศรษฐก้จัของประเท้ศไท้ย เน่�องจัากสิ้ห่รัฐฯ เร้�มมองเห่็นวิ่านอกเห่น่อ
จัากประโยชน์ในเช้งการต้านแนวิค้ดคอมม้วิน้สิ้ต์ ประเท้ศไท้ยยังมี
ท้รัพยากรอุดมสิ้มบ้รณ์ ดังนั�นห่ากเข้ามามีอ้ท้ธ้พลสิ้ำเร็จัก็จัะท้ำให่้
สิ้ห่รฐัฯ สิ้ามารถืใช้ท้รพัยากรธรรมชาตจ้ัากประเท้ศไท้ยได้อยา่งเต็มเมด็
เต็มห่น่วิย แท้นท้ี�จัะต้องไปซ่�อจัากชาต้ในอาณาน้คมของอังกฤษ โดย
จัากส้ิ้นค้าสิ้่งออกสิ้ำคัญี่ของไท้ย 4 ประเภท้ในเวิลานั�น ได้แก่ ข้าวิ  
ไม้สัิ้ก ยางพารา และดีบุก ค่อสิ้้นค้าที้�ท้ำให้่ประเท้ศไท้ยกลายมาเป็น
ตลาดรองรับสิ้้นค้าและเป็นผ้้่ขายวิัตถุืด้บให้่กับสิ้ห่รัฐฯ โดยตรงแท้นท้ี�
ชาต้ในอาณาน้คมของอังกฤษ 
 
ดร.ผ่าสิุ้ก พงษ์ไพจั้ตร ผ่้้เขียนห่นังสิ้่อประวิัต้ศาสิ้ตร์ไท้ยร่วิมสิ้มัย ได้ให่้
สิ้ัมภาษณ์ไวิ้วิ่า ช่วิงเวิลานั�นที้�เศรษฐก้จัไท้ยพ่�งพาการสิ้่งออกสิ้้นค้า
เกษตร ส้ิ้นค้าป�า และแร่เป็นห่ัวิใจัสิ้ำคัญี่ ในอีกมุมห่น่�ง ประเท้ศไท้ย
กลับประสิ้บกับปัญี่ห่าศักยภาพด้านควิามสิ้ามารถืในการแข่งขันที้�ต�ำ 
เน่�องจัากไม่มีอุตสิ้าห่กรรมสิ้มัยให่ม่ให่้พ่�งพา และโครงสิ้ร้างขั�นพ่�นฐาน
ในประเท้ศก็ไม่ได้เอ่�ออำนวิยกับการพัฒนาเศรษฐก้จัเท้่าท้ี�ควิร
 
ห่น่�งในจุัดประสิ้งค์ของสิ้ห่รัฐฯ ในการเก่�อห่นุนไท้ยค่อควิามพยายาม 
ท้ี�จัะรักษาภ้ม้ภาคเอเชียตะวิันออกเฉียงใต้เอาไวิ้ โดยการสิ้นับสิ้นุน
ประเท้ศโลกที้�สิ้ามในการพฒันาเศรษฐก้จัและการท้ห่าร สิ้ะท้้อนให่เ้ห่น็
ผ่่านควิามพยายามที้�จัะเปลี�ยนประเท้ศไท้ยให่้กลายเป็นฐานท้ัพต้าน
คอมม้วิน้สิ้ต์ และอัดฉีดเม็ดเง้นพัฒนาประเท้ศ โดยมีผ่ลตอบแท้นค่อ
การที้�ประเท้ศไท้ยจัะป้อนท้รัพยากรท้างธรรมชาต้ให้่ และมีจุัดย่นต้าน
คอมม้วิน้สิ้ต์ ห่นุนแนวิค้ดโลกเสิ้รี
 
ห่ลังจัากเง้น 10 ล้านเห่รียญี่สิ้ห่รัฐก้อนแรกท้ี�มอบให่้กับ จัอมพล ป. 
สิ้ห่รัฐฯ ได้ตกลงที้�จัะเร้�มต้นมอบควิามช่วิยเห่ล่อท้างเศรษฐก้จัให้่กับ

ห่ลังจัากนั�น จัอมพล ถืนอม ยังคงดำรงตำแห่น่งนายกรัฐมนตรีจัน 
ครบวิาระ และห่วินค่นสิ้้่การเป็นนายกรัฐมนตรีประเท้ศไท้ยต่อเน่�อง 
ในสิ้มัยท้ี� 3 (7 มีนาคม 1969 - 17 พฤศจั้กายน 1971) ภายห่ลังจัาก
พรรคสิ้ห่ประชาไท้ยภายใต้การนำของเขาเอาชนะพรรคประชาธ้ปัตย์ 
ท้ี�นำโดย ม.ร.วิ.เสิ้นีย์ ปราโมช ในการเล่อกตั�งสิ้มาช้กสิ้ภาผ่้้แท้นราษฎร
ของประเท้ศไท้ย ครั�งท้ี� 11 เม่�อเด่อนกุมภาพันธ์ 1969 ลงได้สิ้ำเร็จั 
 
ในรัฐบาลของจัอมพล ถืนอม สิ้มัยท้ี� 3 นี�ยังนับเป็นจุัดหั่กเห่สิ้ำคัญี่ 
ของประวิัต้ศาสิ้ตร์การเม่องไท้ย เม่�อปัญี่ห่าภายใน ควิามแตกแยกของ
คณะรฐับาล และคะแนนควิามนย้มท้ี�ตกต�ำถ่ืงขดีสิ้ดุของจัอมพล ถืนอม 
ได้นำไปสิ้้่เห่ตุการณ์การรัฐประห่ารตนเองในปี 1971 ซ่�งจัะกล่าวิถ่ืง 
ในบท้ถืัดไป 
 
จัะเห่็นได้วิ่าแม้การประสิ้านประโยชน์ระห่ว่ิางประเท้ศไท้ยและสิ้ห่รัฐฯ 
จัะเร้�มตน้จัากควิามไรเ้สิ้ถืยีรภาพของจัอมพล ป. แตใ่นที้�สิ้ดุสิ้ถืานการณ์
คอมม้วิน้สิ้ต์ของประเท้ศต่างๆ ในเอเชียตะวัินออกเฉียงใต้ภายใต้ 
บร้บท้ของสิ้งครามเย็นได้โน้มน้าวิสิ้ห่รัฐฯ ให่้อยากห่ันมาจัับม่อกับ
ประเท้ศไท้ยอย่างแน่นแฟ้้น
 
เป็นอันวิ่าจัุดเร้�มต้นของการพัฒนาเศรษฐก้จัประเท้ศไท้ยยุคให่ม่ก็ 
ได้เร้�มต้นข่�นอย่างเป็นท้างการ ในวิันท้ี�สิ้ห่รัฐฯ กลายมาเป็นมห่าม้ตร 
ห่น้าให่ม่ของไท้ย

จุดเริ่่�มต้้นของการิ่พัฒนา
เศริ่ษฐก่จป็ริ่ะเที่ศไที่ยยุคัใหม่
ได้เริ่่�มต้้นขึ�นอย่างเป็็นที่างการิ่ 
ในวันที่่�สำหริ่ัฐอเมริ่่กา 
กล่ายมาเป็็นมหาม่ต้ริ่ 

ริ่ถึริ่างพริ่้อมโฆษณาแบริ่นด์นำ�าอัดล่มช่ื�อดังจากสำหริ่ัฐฯ ในช่่วงที่่�เริ่่�มเข้ามาที่ำาต้ล่าดในป็ริ่ะเที่ศไที่ย
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ประเท้ศไท้ยเป็นจัำนวิน 11.4 ล้านเห่รียญี่สิ้ห่รัฐ โดยได้ร่วิมกันลงนาม
ข้อตกลงสิ้องฉบับ ซ่�งประกอบด้วิยเง่�อนไข ดังนี�
 
1. ประเท้ศไท้ยต้องรักษาเง้นตรา ระบบการเง้น อัตราแลกเปลี�ยนให่้ 
มีเสิ้ถืียรภาพ
 
2. รว่ิมมอ่กับประเท้ศอ่�นๆ เพ่�อลดการกีดกนัดา้นการค้าระห่ว่ิางประเท้ศ 
ป้องกันไม่ให่้ธุรก้จัเอกชนและราชการใช้ว้ิธีปฏ้บัต้ท้างการค้าที้�จัำกัด 
การแข่งขัน การเข้าสิ้้่ตลาด 
 
อยา่งไรกด็ ีเง่�อนไขในสิ้องขอ้นี�ดเ้ห่มอ่นวิา่ จัอมพล ป. จัะไมไ่ดส้ิ้นใจันกั 
เพราะเช่�อวิ่าถ่ืงอย่างไรแล้วิรัฐบาลสิ้ห่รัฐฯ ก็ต้องพ่�งพาประเท้ศไท้ย 
สิุ้ดท้้ายเขาจั่งแท้รกแซงระบบเศรษฐก้จัโดยรัฐผ่่านนโยบายเศรษฐก้จั
แบบชาต้น้ยมต่อไป
 
ตั�งแต่ปี 1950 เป็นต้นมา ควิามช่วิยเห่ล่อของสิ้ห่รัฐฯ เข้ามาสิ้ร้างควิาม
เปลี�ยนแปลงกับระบบเศรษฐก้จัไท้ยอย่างมาก ดร.อภ้ชาต สิ้ถื้ตน้รามัย  
ได้ยกให้่ช่วิงเวิลานี�เป็นจัุดเร้�มต้นการพัฒนาระบบทุ้นน้ยมยุคให่ม่ ซ่�ง 
ได้พล้กโฉมห่น้าสิ้ังคมเศรษฐก้จัไท้ยไปโดยสิ้้�นเช้ง
 
“ควิามช่วิยเห่ลอ่ท้างเศรษฐก้จันี�กลับกลายเป็นจัดุเร้�มตน้ของการพัฒนา
ทุ้นน้ยมยุคให่ม่ ซ่�งจัะเปลี�ยนโฉมห่น้าของสิ้ังคมเศรษฐก้จัไท้ยอย่าง 
พล้กฟ้้าควิ�ำแผ่่นด้นในอีก 40-50 ปีต่อมา”8 
 
สิ้ำห่รับควิามช่วิยเห่ล่อการสิ้นับสิ้นุนการพัฒนาเศรษฐก้จัไท้ยโดย
สิ้ห่รัฐฯ สิ้ามารถืแบ่งออกเป็น 4 ยุคห่ลักๆ นับตั�งแต่ห่ลังสิ้งครามโลก 
ครั�งท้ี�สิ้อง เร้�มตั�งแต่ปี 1951-1954 ท้ี�สิ้ห่รัฐฯ เข้ามาให่้ควิามช่วิยเห่ล่อ
ประเท้ศไท้ยผ่่านโครงการขนาดเล็ก โดยเน้นท้างด้านเท้คน้คเป็นห่ลัก 
โดยเฉลี�ยแลว้ิคด้เป็นเงน้สิ้นบัสิ้นนุปลีะประมาณ 7.8 ลา้นเห่รยีญี่สิ้ห่รฐั 
ห่ร่อรวิมแล้วิเป็นเง้นกวิ่า 31.2 ล้านเห่รียญี่สิ้ห่รัฐ นำไปส่้ิ้การพัฒนา 
ด้านการเกษตรของไท้ยในห่ลายด้าน เช่น การถื่ายท้อดควิามร้้ด้านการ
ปรบัปรงุพันธุ์ข้าวิ การกำจัดัโรคระบาดในควิาย และเท้คนค้การจับัปลา
สิ้มัยให่ม่ เป็นต้น
 
ตามมาด้วิยปี 1955-1959 ซ่�งเป็นช่วิงรอยต่อของรัฐบาลจัอมพล ป.  
และจัอมพล สิ้ฤษด้� โดยท้ันท้ีท้ี�สิ้ห่รัฐฯ เร้�มเห่็นภัยคุกคามคอมม้วิน้สิ้ต ์
ท้วีิควิามรนุแรงมากข่�น ท้ั�งกรณที้ี�ฝ่รั�งเศสิ้แพส้ิ้งครามต่อเวิยีดนามเห่นอ่ 

จัีนกลายเป็นคอมม้วิน้สิ้ต์อย่างเต็มตัวิ และสิ้งครามเกาห่ลี สิ้ห่รัฐฯ จั่ง
ตัดสิ้้นใจัเพ้�มเม็ดเง้นสิ้นับสิ้นุนด้านเศรษฐก้จัให่้กับประเท้ศไท้ยและ
ประเท้ศโลกท้ี�สิ้ามมากข่�น โดยประเท้ศไท้ยได้รับเง้นช่วิยเห่ล่อเพ้�มข่�น 
ปีละเก่อบ 5 เท่้าตัวิ เฉลี�ยปีละประมาณ 36 ล้านเห่รียญี่สิ้ห่รัฐ ห่ร่อ 
รวิมแล้วิเป็นเง้นประมาณ 180 ล้านเห่รียญี่สิ้ห่รัฐ ควิามช่วิยเห่ล่อ 
ท้ี�เพ้�มข่�นอย่างก้าวิกระโดดในยุคนี�ถื่อว่ิามีควิามสิ้ำคัญี่เป็นอย่างมาก 
เพราะก่อให่้เก้ดการพัฒนาโครงสิ้ร้างขั�นพ่�นฐานท้างเศรษฐก้จัท้ี�สิ้ำคัญี่ 
 
ต่อมาในช่วิงปี 1960-1964 สิ้ห่รัฐฯ ได้ปรับลดเม็ดเง้นสิ้นับสิ้นุนของ
ประเท้ศไท้ยลงด้วิยสิ้องเห่ตุผ่ลค่อ ห่น่�ง ภัยคุกคามจัากคอมม้วิน้สิ้ต์ 
ท้ี�ไม่ชัดเจัน และสิ้อง การพัฒนาประเท้ศและโครงสิ้ร้างขั�นพ่�นฐาน 
ต่างๆ ในช่วิง 10 ปีท้ี�ผ่่านมาเร้�มออกดอกออกผ่ลผ่ล้บานแล้วิ ท้ำให่้ 
ในชว่ิงนี�ประเท้ศไท้ยไดร้บัเมด็เงน้สิ้นับสิ้นุนเฉลี�ยปลีะ 22.4 ลา้นเห่รียญี่
สิ้ห่รัฐ ห่ร่อรวิมแล้วิประมาณ 112 ล้านเห่รียญี่สิ้ห่รัฐ 

แต่ในชว่ิงป ี1965-1970 ไท้ยกลบัมาไดร้บัเมด็เงน้สิ้นบัสิ้นนุจัากสิ้ห่รฐัฯ
สิ้้งที้�สิุ้ด ตกปีละ 43 ล้านเห่รียญี่สิ้ห่รัฐ ด้วิยเห่ตุผ่ลจัากการท้ี�พรรค
คอมม้วิน้สิ้ต์ในไท้ยเร้�มขยายตัวิ และสิ้ถืานการณ์สิ้งครามเวิียดนาม
รนุแรงข่�น สิ้ห่รฐัฯ  จัง่ห่นัมาอดัฉดีเมด็เงน้เพ่�อสิ้นบัสิ้นนุการพฒันาระบบ
เศรษฐก้จัผ่่านการพัฒนาชนบท้ ม้ลค่ารวิม 258 ล้านเห่รียญี่สิ้ห่รัฐ 
 
จัอห์่น อเล็กซานเดอร์ คาลด์เวิลล์ ผ่้เ้ขยีนห่นังสิ้อ่ American Economic 
Aid to Thailand9 สิ้รุปไว้ิวิ่า ควิามช่วิยเห่ล่อต่อประเท้ศไท้ยโดย 
สิ้ห่รัฐฯ ในรอบ 20 ปีท้ี�ผ่่านมา (1951-1970) ประสิ้บควิามสิ้ำเร็จั เพราะ
เง้นสิ้นับสิ้นุนเห่ล่านั�นถ้ืกนำไปใช้แก้ปัญี่ห่าถ้ืกจัุด เช่น แก้ปัญี่ห่าการ
ขาดแคลนจัำนวินและคุณภาพของคร้ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวิ ข้าวิโพด 
และปอ โดยเท้คน้คว้ิท้ยาการของสิ้ห่รัฐฯ และการบร้ห่ารงบประมาณ 
การปรับปรุงระบบการคลังไท้ย ซ่�งเป็นจัุดเร้�มต้นของการรวิบรวิมข้อม้ล
สิ้ถื้ต้เพ่�อวิางแม่บท้การวิางแผ่นเศรษฐก้จัของประเท้ศในเวิลาต่อมา

“ช่วิงปี 1950-1980 เศรษฐก้จัไท้ยเจัร้ญี่เต้บโตอย่างรวิดเร็วิในภาพรวิม 
เพราะบท้บาท้ของสิ้ห่รัฐฯ ท้ี�กลัวิวิ่าไท้ยจัะตกเป็นคอมม้วิน้สิ้ต์ จั่งได้ 
เข้ามาสิ้ร้างสิ้่วินเก้นในประเท้ศท้ี�เด้มเคยอย่้ในระดับแค่พอมี แต่ยัง  
‘ไม่พอเพียง’ และการจััดการบร้ห่ารเศรษฐก้จัยังไม่เป็นระบบสิ้มัยให่ม่ 
ผ่่านการให่้เง้นช่วิยเห่ล่อเป็นจัำนวินมากโดยไม่ต้องใช้ค่น 

อ้างอ่ง: หนังสำือริ่ัฐไที่ยกับการิ่ป็ฏิ่ริู่ป็เศริ่ษฐก่จ: จากกำาเน่ดทีุ่นน่ยม 
นายธนาคัาริ่ถึึงว่กฤต้เศริ่ษฐก่จ 2540 

เม็ดเง่นสำหริ่ัฐฯ ที่่�ช่่วยเหล่ือไที่ยใน 4 ยุคัสำำาคััญ 
(หล่ังสำงคัริ่ามโล่กคัริ่ั�งที่่�สำอง)

7.8
ล่้านเหริ่่ยญสำหริ่ัฐ

1951 - 1954

1955 - 1959

1960 - 1964

1965 - 1970

180
ล่้านเหริ่่ยญ
สำหริ่ัฐ

112
ล่้านเหริ่่ยญ
สำหริ่ัฐ

258
ล่้านเหริ่่ยญ
สำหริ่ัฐ

31.2
ล่้านเหริ่่ยญสำหริ่ัฐ

1951 - 1954

1960 - 1964

1955 - 1959

1965 - 1970

เน้นคัวามช่่วยเหล่ือด้านเที่คัน่คั เช่่น  
การิ่ป็ริ่ับป็ริุ่งพันธ์ุข้าว กำาจัดโริ่คัริ่ะบาดในคัวาย 
เที่คัน่คัการิ่จับป็ล่าสำมัยใหม่ เป็็นต้้น

การิ่พัฒนาโคัริ่งสำริ่้างขั�นพื�นฐานที่างเศริ่ษฐก่จ 
ที่่�สำำาคััญของไที่ย เช่่น การิ่ขนสำ่ง การิ่ต้ัดถึนน 
การิ่สำื�อสำาริ่ แล่ะพล่ังงาน 

ล่ดเง่นสำนับสำนุนล่ง หล่ังจากไที่ยพัฒนา 
ไป็ไกล่แล่้วในช่่วง 10 ป็ีที่่�ผ่่านมา

เพ่�มเง่นสำนับสำนุนเนื�องจากสำถึานการิ่ณ์
คัอมม่วน่สำต้์ แล่ะสำงคัริ่ามเว่ยดนามริุ่นแริ่งขึ�น

เฉล่่�ยต้่อป็ี

ริ่วมแล่้ว
ป็ริ่ะมาณ

36
ล่้านเหริ่่ยญสำหริ่ัฐ

22.4
ล่้านเหริ่่ยญสำหริ่ัฐ

43
ล่้านเหริ่่ยญสำหริ่ัฐ

ที่างหล่วงสำายม่ต้ริ่ภาพ ถึนนเสำ้นหล่ักสำู่ภาคัอ่สำานของป็ริ่ะเที่ศไที่ยที่่�ได้ริ่ับคัวามช่่วยเหลื่อจากสำหริ่ัฐฯ 
ในด้านงบป็ริ่ะมาณแล่ะเที่คัน่คัว่ช่าการิ่การิ่ก่อสำริ่้าง / ภาพจาก ศ่ล่ป็วัฒนธริ่ริ่ม
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“เป็นเง้นช่วิยเห่ล่อท้ั�งท้างด้านการเง้นสิ้าธารณ้ปโภคพ่�นฐาน การกำจััด 
โรคต้ดต่อ มาลาเรีย ท้ั�งยังสิ้่งผ่้้เชี�ยวิชาญี่มาวิางแผ่น สิ้่งคนไปเรียนต่อ 
ท้ี�ต่างประเท้ศแล้วิกลับมาเป็นอาจัารย์ เป็นเท้คโนแครต เพ่�อมาท้ำงาน 
ในองค์กรเศรษฐก้จั และยังให่้เง้นช่วิยในการจััดตั�งสิ้ถืาบันเพ่�อการ
พัฒนาเศรษฐก้จัแบบเสิ้รีน้ยม ก่อตั�งสิ้ำนักงบประมาณ สิ้ภาพัฒน์  
และองค์กรอ่�นๆ” ดร.ผ่าสิุ้ก กล่าวิ
 
การแผ่่ขยายอำนาจัของสิ้ห่รัฐฯ เข้ามายังประเท้ศไท้ยยังรวิมถ่ืงการ
ประสิ้านประโยชน์เช้งนโยบายและการสิ้ร้างรากฐานท้างเศรษฐก้จัที้� 
เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างย้�ง ภายห่ลังจัากกรณีท้ี�ประเท้ศไท้ยได้เข้าร่วิม
เป็นชาต้สิ้มาช้กลำดับท้ี� 48 ของธนาคารโลกเม่�อวิันท้ี� 3 พฤษภาคม  
1949 ห่ร่อ 4 ปีให่้ห่ลังนับตั�งแต่สิ้ถืาบันแห่่งนี�ก่อตั�งข่�นมา 
 

เก้ดการลงทุ้นมห่าศาลท้ั�งในธุรก้จัโรงแรม ร้านอาห่าร อุตสิ้าห่กรรม 
การท้่องเท้ี�ยวิ และการพัฒนาเศรษฐก้จัไปยังต่างจัังห่วิัด
 
ห่นังสิ้่อประวัิต้ศาสิ้ตร์ไท้ยร่วิมสิ้มัยยังฉายภาพควิามเจัร้ญี่ถ่ืงขีดสุิ้ด  
และภาพธุรก้จับร้การท้ี�เร้�มผ่ล้บานในยุคนี�วิ่ามาจัากการจััดตั�ง SEATO 
ห่ร่อองค์การของสิ้นธ้สิ้ัญี่ญี่าการป้องกันร่วิมกันแห่่งเอเชียตะวิันออก
เฉียงใต้ในกรุงเท้พฯ เม่�อปี 1955 ซ่�งสิ้่งผ่ลให้่ประชากรชาวิต่างชาต ้
ท้ี�มาพำนักในกรุงเท้พฯ มจีัำนวินเพ้�มข่�นอย่างรวิดเร็วิ และส่ิ้วินให่ญ่ี่เปน็
ชาวิอเมร้กัน10

 
ในจัำนวินนี�มีท้ห่ารอเมร้กันมากถ่ืงกว่ิา 45,000 คนเด้นท้างมาเที้�ยวิ
ประเท้ศไท้ยในปี 1967 จันย่านถืนนเพชรบุรีกลายเป็นแห่ล่งอเมร้กัน  
มีบาร์ ไนต์คลับ ซ่อง อาบอบนวิด และสิ้ถืานเร้งรมย์ ฯลฯ
 
อุตสิ้าห่กรรมเพศพาณ้ชย์ในไท้ยเร้�มต้นคาบเกี�ยวิมาตั�งแต่ตอนนี� 
ประมาณการณ์วิ่า ‘ผ้้่ห่ญ้ี่งห่าก้น’ ในกรุงเท้พฯ มีมากถ่ืง 3 แสิ้นคน  
โดยพลเอก ประภาสิ้ จัารุเสิ้ถืียร รัฐมนตรีว่ิาการกระท้รวิงมห่าดไท้ย 
ในเวิลานั�นอยากให้่มีปรม้าณมากกว่ิานี� เพ่�อเป็นการดง่ดด้นักท้อ่งเท้ี�ยวิ
และท้ำให่้เศรษฐก้จัเฟ้้�องฟ้้ 
 
ในช่วิงปี 1959 ประเท้ศไท้ยได้จััดห่น่วิยงานด้แลด้านการท่้องเที้�ยวิ 
ข่�นมาเป็นสิ้่วินห่น่�งของแผ่นเศรษฐก้จั และในช่วิงปลายท้ศวิรรษนี�ยัง 
ได้มีการสิ้ร้างลานบ้นแห่่งให่ม่ในดอนเม่องเพ่�อรองรับเคร่�องบ้นไอพ่น 
และนักท้่องเท้ี�ยวิท้ี�เพ้�มข่�นอย่างก้าวิกระโดด
 
เรียกได้วิ่ากรุงเท้พฯ ในช่วิงปี 1970 อ้้ฟ้้�และเจัร้ญี่รุ่งเร่องอย่างขีดสิุ้ด 
ท้ั�งในด้านที้�มองเห็่นได้ด้วิยตาและบรรยากาศแวิดล้อมท้ี�สิ้ัมผั่สิ้ได้ด้วิย
ควิามร้้สิ้่ก เร้�มมีท้ั�งโรงภาพยนตร์ ร้านค้า ห่ร่อไนต์คลับของชาวิต่างชาต้ 
โดยประเท้ศไท้ยมีจัำนวินนักท้่องเที้�ยวิต่างชาต้เพ้�มข่�นเป็น 6 แสิ้นคน 
ในปี 1970 มีโรงแรมให่ม่เก้ดข่�นมามากมาย และท้ำให้่อุตสิ้าห่กรรม 
การท้่องเที้�ยวินำรายได้เข้าประเท้ศเป็นเง้นตราต่างประเท้ศในอันดับ 
ท้ี� 5 และด้วิยการใช้จั่ายของพลเม่องอเมร้กันนี�เองที้�นำไปสิ้้่การลงทุ้น 
ในโรงแรม ร้านอาห่าร และอุตสิ้าห่กรรมการท้่องเท้ี�ยวิ จันขยายตัวิไปสิ้้่
การพัฒนาเศรษฐก้จัในพ่�นท้ี�ชนบท้

ท้ำให่้ประเท้ศไท้ยกลายเป็นชาต้แรกในเอเชียตะวัินออกท้ี�ได้รับเง้นก้้ 
จัากธนาคารโลกเป็นจัำนวิน 25.4 ล้านเห่รียญี่สิ้ห่รัฐ เพ่�อนำมาบ้รณะ
รางรถืไฟ้ ปรับปรุงท่้าเร่อกรุงเท้พ และพัฒนาระบบชลประท้านแม่น�ำ
เจั้าพระยา นอกจัากนี�ควิามร่วิมม่อระห่ว่ิางไท้ยและธนาคารโลกยัง 
นำไปส่้ิ้การแลกเปลี�ยนควิามร้้ด้านการพัฒนา และการให้่คำปร่กษา 
ผ่่านโครงการควิามร่วิมม่อเพ่�อการพัฒนาประเท้ศ ตลอดจันการให่ ้
ควิามร้้ตามแนวินโยบายรัฐบาลและแผ่นพัฒนาเศรษฐก้จัแห่่งชาต้
 
ในฝ่ั�งของธุรก้จัเอกชนจัากสิ้ห่รัฐฯ ธุรก้จัน�ำดำอย่าง ‘โคคา-โคล่า’ ก็ 
เร้�มเข้ามาท้ำตลาดในประเท้ศไท้ยช่วิงนี� โดยเข้ามาจัำห่น่ายครั�งแรก 
เม่�อวัินท้ี� 29 มีนาคม 1949 ในบรรจุัภัณฑ์์แบบขวิดขนาด 6.5 ออนซ์ 
ราคา 1.50 บาท้ และสิ้ามารถืกระจัายควิามน้ยมไปได้ท้ั�วิบ้านท้ั�วิเม่อง

อ้างอ่ง: หนังสำือป็ริ่ะวัต้่ศาสำต้ริ่์ไที่ยริ่่วมสำมัย 

จำานวนนกัท่ี่องเที่่�ยวแล่ะห้องพักที่่�เพ่�มขึ�นในป็ริ่ะเที่ศไที่ย 
ในริ่อบ 13 ปี็ (1957 แล่ะ 1970)

ห้องพักมาต้ริ่ฐาน (ห้อง)

ห้องพักมาต้ริ่ฐาน (ห้อง)

40,000

600,000
7,000

781

จำานวนนักที่่องเที่่�ยวต้่างช่าต้่ในไที่ย (คัน)

จำานวนนักที่่องเที่่�ยวต้่างช่าต้่ในไที่ย (คัน)

19
57

19
70

จันถ่ืงปัจัจัุบัน โดยนักธุรก้จัและกลุ่มทุ้นจัากสิ้ห่รัฐฯ เป็นชาต้เดียวิใน
เวิลานั�นท้ี�สิ้ามารถืเข้ามาลงทุ้นในไท้ยได้ในสิ้ัดส่ิ้วินเต็มร้อย ต่างจัาก 
ชาต้อ่�นๆ ท้ี�จัะต้องใช้วิ้ธีการถื่อหุ่้นข้างน้อย ห่ร่อการจััดตั�งบร้ษัท้ร่วิมทุ้น 
 
อีกจัุดเปลี�ยนที้�สิ้ำคัญี่ค่อการท้ี�สิ้ห่รัฐฯ เร้�มส่ิ้งท้ห่ารเข้ามาตั�งฐานทั้พ 
ในประเท้ศไท้ยตั�งแต่ปี 1961 ในช่วิงสิ้งครามเวิียดนามเพ่�อต่อต้าน
คอมม้วิน้สิ้ต์ โดยใช้ฐานท้ัพอากาศสิ้นามบ้นของไท้ยห่ลายแห่่งเป็น
ฐานท้ัพของเคร่�องบ้นท้้�งระเบ้ดในช่วิงที้�โครงสิ้ร้างขั�นพ่�นฐานในไท้ย 
เร้�มพัฒนาอย่างก้าวิกระโดด ซ่�งกลายมาเป็น ‘ยุคบุกเบ้กของธุรก้จั
บร้การ’ และการท้่องเท้ี�ยวิในประเท้ศไท้ยจันถื่งปัจัจัุบัน โดยในเวิลานั�น 

สำภาพที่้องถึนนในกริุ่งเที่พฯ ที่่�คัล่าคัล่ำ�าไป็ด้วยริ่ถึยนต้์ ผู่้คัน แล่ะคัวามเจริ่่ญ โดยม่ฉากหล่ังเป็็นโริ่งภาพยนต้ริ่์ที่่�กำาล่ังฉายหนังอเมริ่่กัน
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เทคโนแครตยุคแรก

เวิลานี�ยังถ่ือเป็นช่วิงเดียวิกันกับที้�เห่ล่าข้าราชการ นักว้ิชาการ ห่ร่อ  
‘เท้คโนแครต’ ได้เข้ามามีบท้บาท้สิ้ำคัญี่ในการปฏ้ร้ปแนวิท้างนโยบาย
เศรษฐก้จัมห่ภาคเพ่�อวิางรากฐานระบบเศรษฐก้จัไท้ยยุคให่ม่ และ
ป้องกันภาวิะเง้นเฟ้้อไม่ให่้ประเท้ศไท้ยกลับไปเผ่ช้ญี่ภาวิะเง้นเฟ้้อ 
อย่างรุนแรงเห่ม่อนในช่วิงสิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้องอีกครั�ง
 
โดยน้ยามแล้วิ เท้คโนแครตค่อกลุ่มข้าราชการท้ี�สิ้ามารถืนำควิามร้้ 
เช้งเท้คน้คมาแก้ไขปัญี่ห่าห่ร่อพัฒนางานราชการในแต่ละด้าน โดย 
อาจัเรียกได้วิ่าเร้�มถ่ือกำเน้ดข่�นในสิ้มัยรัชกาลที้� 5 เม่�อพระองค์ได้ท้รง 
สิ้่งเสิ้ร้มให่้พระบรมวิงศานุวิงศ์และขุนนางห่ลายตระก้ลสิ้่งบุตรห่ลาน
ของตนไปศ่กษาต่อยังประเท้ศในยุโรปเพ่�อกลับมาท้ำราชการ เช่นเดียวิ
กับกลุ่มนักธุรก้จัไท้ยเช่�อสิ้ายจีันบางส่ิ้วินที้�ได้สิ้่งล้กห่ลานของตัวิเอง 
ไปด้วิยจัุดประสิ้งค์เดียวิกัน
 
ห่ลงัสิ้งครามโลกครั�งที้�สิ้องเปน็ตน้มา สิ้มาชก้พระราชวิงศ ์ตระก้ลชั�นนำ 
รวิมถ่ืงลก้ห่ลานนกัธรุก้จัไท้ยเช่�อสิ้ายจันีท้ี�ตา่งได้ช่�อว่ิาเปน็ ‘นกัเรยีนนอก’ 
กลุ่มนี�จั่งได้กลายมาเป็นเท้คโนแครตในห่ลายสิ้าขาว้ิชาชีพ ท้ั�ง แพท้ย์ 
อาจัารย์ นักวิ้ชาการ นักวิ้ท้ยาศาสิ้ตร์ และศ้ลปินท้ี�มีช่�อเสิ้ียง 
 
ห่น่�งในเท้คโนแครตท้ี�มีควิามสิ้ำคัญี่ต่อการวิางรากฐานระบบเศรษฐก้จั
ประเท้ศไท้ยยุคให่ม่เป็นอย่างมาก ท้ั�งยังมีบท้บาท้ในการแก้ไขปัญี่ห่า 
ที้�เก้ดข่�นในระบบเศรษฐก้จั บร้ห่ารนโยบายเศรษฐก้จั และจััดตั�ง 
สิ้ถืาบันเศรษฐก้จัต่างๆ ก็ค่อ ‘ดร.ป๋วิย อ่�งภากรณ์’ อดีตผ่้้วิ่าการธนาคาร
แห่่งประเท้ศไท้ย (ธปท้.) คนท้ี� 7 ผ่้้ที้�มีบท้บาท้ต่อการดำเน้นนโยบาย
เศรษฐก้จัของประเท้ศไท้ยเป็นเวิลากวิ่า 20 ปี ตั�งแต่ปี 1949 ท้ี�กระท้รวิง
การคลัง จันถื่งปี 1971 ท้ี� ดร.ป๋วิย ลาออกจัากตำแห่น่งผ่้้วิ่าการ ธปท้. 
เพ่�อมาอุท้้ศเวิลาเต็มท้ี�ให่้กับการศ่กษาและการพัฒนาชนบท้ จัวิบจัน 
ดร.ป๋วิย ลี�ภัยท้างการเม่องจัากเห่ตุการณ์ 6 ตุลาคม 1976 ไปพำนักยัง
ประเท้ศอังกฤษ พร้อมเรียกร้องให้่เก้ดประชาธ้ปไตยด้วิยสิ้ันต้วิ้ธี และ
บอกเล่าข้อเท้็จัจัร้งของเห่ตุการณ์ท้ี�เก้ดข่�นในประเท้ศ
 
ดร.เสิ้นาะ อ้นาก้ล อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธ้การสิ้ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐก้จัและสัิ้งคมแห่่งชาต้ 2 สิ้มัย และ 
อดีตผ่้้วิ่าการ ธปท้. คนท้ี� 9 ได้ให่้สิ้ัมภาษณ์ไวิ้วิ่า 

“ยุคัที่องเที่คัโนแคัริ่ต้เริ่่�มขึ�น 
ในป็ี 1961 ป็ีแริ่กของแผ่นพัฒนา
เศริ่ษฐก่จแห่งช่าต้่ ฉบับที่่� 1  
ที่่�ม่การิ่ริ่วมต้ัวของคันริุ่่นใหม ่
ที่่�จบการิ่ศึกษาจากต้่างป็ริ่ะเที่ศ 
ที่ั�งในสำหริ่ัฐฯ  แล่ะยุโริ่ป็ในยุคันั�น
เป็็นจำานวนมากมาสำังกัด 
ที่่�กริ่ะที่ริ่วงการิ่คัล่ัง 
หริ่ือมาริ่่วมกันที่ำางานสำำาคััญ 
ของป็ริ่ะเที่ศ พล่่กสำถึานการิ่ณ์
ในป็ริ่ะเที่ศที่่�ยากจน ล่้าหล่ัง  
จนม่การิ่เต้่บโต้พัฒนาขึ�นมาได้”

ดริ่.ป็๋วย อึ�งภากริ่ณ์ ในงานเล่่�ยงฉล่องการิ่ขึ�นริ่ับต้ำาแหน่งผู่้ว่าการิ่ธนาคัาริ่แห่งป็ริ่ะเที่ศไที่ย (1959-1971) / ภาพจาก เว็บไซึ่ต้์จดหมายเหตุ้ป็๋วย โดยมหาว่ที่ยาล่ัยธริ่ริ่มศาสำต้ริ่์
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ควิามสิ้ำคัญี่ในแผ่นรายจั่ายลงทุ้น ให่้เล่อกลงทุ้นเฉพาะด้านท้ี�สิ้ำคัญี่
เท้่านั�น ควิบค้่ไปกับการจััดท้ำโฆษณาเพ่�อเช้ญี่ชวินให่้ประชาชนและ
ผ่้ใ้ห่ญ่ี่ในวิงราชการประห่ยัด ลดการจัดังานฉลองร่�นเรง้ และการใช้จัา่ย
สิุ้รุ่ยสิุ้ร่าย ใช้แนวิท้างการก้้เง้นจัากต่างประเท้ศเท้่าท้ี�จัำเป็น เพ่�อไม่ให่้
เป็นภาระแก่คนรุ่นห่ลัง ตลอดจันการเก็บภาษีอากรให่้เห่มาะกับกำลัง
ท้างเศรษฐก้จั
 
ดร.ป๋วิย ยังได้ร่วิมกับเพ่�อนนักวิ้ชาการ เสิ้นอให่้รัฐบาลยกเล้กระบบ 
อัตราแลกเปลี�ยนห่ลายอัตรา (Multiple Exchange Rates) จัากเด้มท้ี�
บังคับให่้ผ่้้สิ้่งออกนำเง้นตราต่างประเท้ศมาขายให้่ ธปท้. ตามอัตรา 
แลกเปลี�ยนที้�กำห่นดของสิ้้นค้าแต่ละชน้ด เช่น อัตราสิ้ำห่รับข้าวิห่ร่อ
ดีบุกสิ้่งออกก็ต่างกัน โดยได้เสิ้นอให่้เปลี�ยนมาใช้อัตราแลกเปลี�ยน
ท้างการเพียงอัตราเดียวิแท้น เพ่�อลดช่องว่ิางในการทุ้จัร้ตการซ่�อขาย 
เง้นตราต่างประเท้ศในตลาดม่ด และป้องกันภาวิะเง้นเฟ้้อที้�อาจัเก้ด 
จัากการยกเล้กการสิ้่งมอบเง้นตราต่างประเท้ศสิ้้นค้าสิ้่งออก
 
ผ่ลลัพธ์ท้ี�เก้ดข่�นจัากการยกเล้กระบบอัตราแลกเปลี�ยนห่ลายอัตรา  
มาใช้อัตราแลกเปลี�ยนท้างการของตลาดเสิ้รีเพียงอัตราเดียวิในวิันที้�  
1 มกราคม 1955 ค่อการที้�ผ่้้สิ้่งออกสิ้้นค้าห่ลักของประเท้ศไม่จัำเป็น 
ต้องขายเง้นตราต่างประเท้ศให่้กับ ธปท้. อีกต่อไป โดยท้ี�รัฐบาลก็ 
ยังสิ้ามารถืจััดเก็บค่าพรีเมียมข้าวิ ค่าภาคห่ลวิงดีบุก ค่าอากรขาออก
ของยางพารา ให่้เป็นรายรับจัากภาษีสิ้่งออกเข้ากระเป๋าของรัฐบาล  
ซ่�งช่วิยลดปัญี่ห่าการขาดดุลงบประมาณของรัฐ ลดภาระการก้้ย่มเง้น
จัาก ธปท้. ตลอดจันลดการแท้รกแซงของนักการเม่องในการกำห่นด
อัตราแลกเปลี�ยน
 
ในเวิลาตอ่มา 13 กรกฎาคม 1955 รฐับาลยงัประกาศใชพ้ระราชกำห่นด
จััดสิ้รรทุ้นสิ้ำรองเง้นตราเก้นจัำนวินธนบัตรออกใช้ในปี 1955 โดย 
กำห่นดให่้จััดตั�งทุ้นรักษาระดับอัตราแลกเปลี�ยนเง้นตรา (Exchange 
Equalization Fund) ข่�นท้ี�ธนาคารแห่่งประเท้ศไท้ย เพ่�อรักษาระดับ 
อัตราแลกเปลี�ยนเง้นตราให่้มีเสิ้ถืียรภาพเห่มาะสิ้มแก่สิ้ถืานการณ์
เศรษฐก้จัและการเง้นของประเท้ศ ตลอดจันการลงทุ้นห่าผ่ลประโยชน์
อีกด้วิย
 
อีกห่น่�งจุัดเปลี�ยนสิ้ำคัญี่ท้ี�ท้ำให่้ปัญี่ห่าการบร้ห่ารงบประมาณประเท้ศ
ของรัฐบาลได้รับการแก้ไขอย่างตรงจัุดเร้�มต้นข่�นในปีเดียวิกัน โดย 
ดร.ป๋วิย ท้ี�ระห่ว่ิางนั�นอย่้ในลอนดอน ได้ประสิ้านควิามช่วิยเห่ล่อจัาก 

 
“เท้คโนแครตในยุคนั�นมี ดร.ป๋วิย อ่�งภากรณ์ เป็นผ่้้นำ ท้่านเป็นนักเรียน
จับจัากตา่งประเท้ศยคุแรกๆ ห่ลงัจัากสิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้อง โดยพลวิตั
ซ่�งนำไปสิ้้ย่คุท้องเท้คโนแครตท้ี�เร้�มข่�นในป ี1961 ปแีรกของแผ่นพัฒนา
เศรษฐก้จัแห่่งชาต ้ฉบบัที้� 1 ท้ี�มกีารรวิมตวัิของคนรุน่ให่ม่ที้�จับการศก่ษา
จัากต่างประเท้ศท้ั�งในสิ้ห่รัฐฯ  และยุโรปในยุคนั�นเป็นจัำนวินมากมา
สิ้ังกัดที้�กระท้รวิงการคลัง ห่ร่อมาร่วิมกันท้ำงานสิ้ำคัญี่ของประเท้ศ  
พล้กสิ้ถืานการณ์ในประเท้ศท้ี�ยากจัน ล้าห่ลัง จันมีการเต้บโตพัฒนา 
ข่�นมาได้”
 
ระยะแรกของการรับราชการ ดร.ป๋วิย มีบท้บาท้สิ้ำคัญี่ในโครงการก้้เง้น
จัากธนาคารโลกเป็นครั�งแรก 25.5 ล้านเห่รียญี่สิ้ห่รัฐ โดยร่วิมเด้นท้าง 
ในฐานะคณะผ้้่แท้นไท้ยไปร่วิมประชุมกองทุ้นการเง้นระห่ว่ิางประเท้ศ 
ครั�งที้� 4 เม่�อเด่อนกันยายน 1949 ก่อนท้ี�ธนาคารโลกจัะส่ิ้งเจั้าห่น้าท้ี� 
และผ่้้เชี�ยวิชาญี่มาศ่กษา สิ้ำรวิจัเศรษฐก้จัในไท้ย จันนำไปส่้ิ้การท้ำ
สิ้ญัี่ญี่าลงนามก้้เง้นกันในท้ี�สิุ้ด
 
ช่วิงระห่ว่ิางปี 1955-1956 ดร.ป๋วิย ได้รับการแต่งตั�งให้่ดำรงตำแห่น่ง
สิ้ำคญัี่ท้ี�เกี�ยวิขอ้งกบัการบรห้่ารนโยบายเศรษฐก้จัของประเท้ศไท้ยเปน็
จัำนวินมาก ท้ั�งผ่้ช้ว่ิยปลดักระท้รวิงการคลงั ผ่้เ้ชี�ยวิชาญี่ประจัำธนาคาร
แห่่งประเท้ศไท้ย ท้ี�ปร่กษาทุ้นรักษาระดับอัตราแลกเปลี�ยน11

 
ดร.ป๋วิย เข้ามามีบท้บาท้สิ้ำคัญี่ในการแก้ปัญี่ห่างบประมาณขาดดุล 
ท้ี�เร่�อรังมาตั�งแต่สิ้มัยสิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้องจับลง จัากกรณีที้�รัฐบาล 
มีรายได้จัากภาษีไม่ถื่งร้อยละ 50 ของงบประมาณรายจั่าย ท้ำให่้ต้อง 
ก้้เง้นจัาก ธปท้. อย่้เป็นประจัำ ท้ั�งยังเคยต้องโท้รศัพท้์ขอก้้เง้นเพ่�อ 
นำมาจั่ายเง้นเด่อนข้าราชการมาแล้วิ โดยท้ี�การก้้เง้นจัาก ธปท้. ใน
จัำนวินมากก็จัะย้�งท้ำให่้ภาวิะเง้นเฟ้้อรุนแรงข่�น
 
ดร.อภ้ชาต อธ้บายเพ้�มเต้มถ่ืงประเด็นงบประมาณขาดดุลนี�วิ่า 
มาจัากการท้ี�เท้คโนแครตเล็งเห็่นว่ิารัฐบาลจัอมพล ป. ใช้วิ้ธีการตั�ง 
งบประมาณรายจ่ัายตามอำเภอใจั โดยไม่ได้คำน่งถ่ืงระดับรายได้ที้� 
จัะจััดเกบ็ได้ กล่าวิค่อใช้ห่ลักการแบบตั�งรายจั่ายเป็นตัวิกำห่นดรายรับ  
ท้ั�งที้�ในควิามเป็นจัร้งแล้วิรายรับของประเท้ศต่างห่ากที้�ควิรจัะเป็น 
ตัวิกำห่นดรายจั่ายของรัฐบาล12

 
สิ้้�งท้ี� ดร.ป๋วิย ท้ำเพ่�อแก้ปัญี่ห่าค่อการเสิ้นอให่้รัฐบาลตั�งงบประมาณ 
รายได้และรายจั่ายให้่ใกล้เคียงกัน ไม่ให้่ขาดดุล โดยมีการจััดลำดับ 

Public Administration Service of Chicago ของสิ้ห่รัฐฯ ให้่เข้ามา 
ศ่กษาและปรับปรุงระบบจััดเก็บสิ้ถ้ืต้ด้านศุลกากรให่้ถ้ืกต้องและม ี
ประสิ้้ท้ธ้ภาพมากข่�น 
 
เม่�อ ดร.ป๋วิย กลับมาดำรงตำแห่น่งผ่้้อำนวิยการสิ้ำนักงบประมาณ 
ห่ลังได้รับการแต่งตั�งจัากจัอมพล สิ้ฤษด้� จั่งนำผ่ลการศ่กษาที้�ได้จัาก 
Public Administration Service of Chicago มาจััดท้ำเป็นพ่�นฐานการ
ตราพระราชบัญี่ญี่ัต้งบประมาณแผ่่นด้น พ.ศ. 2502 ซ่�งท้ำให่้ปัญี่ห่า 
การใช้จัา่ยเก้นงบของรัฐบาลห่มดไป และยังได้มกีารเพ้�มอตัราดอกเบี�ย
พันธบัตรเง้นก้้ของรัฐบาล รัฐจั่งก้้เง้นจัากภาคเอกชนได้มากข่�น ท้ำให่้
ฐานะท้างการคลังของรัฐมีควิามมั�นคงข่�น จันสิ้ามารถืคุมยอดขาดดุล 
งบประมาณให่้อย้่ในระดับท้ี�สิ้มเห่ตุสิ้มผ่ลได้นับตั�งแต่นั�นเป็นต้นมา
 
ในเด่อนตุลาคม 1959 สิ้ภาร่างรัฐธรรมน้ญี่ในฐานะรัฐสิ้ภายังได้ออก
กฎห่มายพระราชบัญี่ญี่ัต้งบประมาณ พ.ศ. 2502 ออกมา ซ่�งต้ดตาม
ด้วิยการปฏ้ร้ปกระบวินการคลังอีกมากมาย เช่น การเตรียมรายงาน
ท้างการเง้นด้วิยคอมพ้วิเตอร์ การลดระยะเวิลาเบ้กจ่ัายงบประมาณ
กระท้รวิงการคลังให่้ห่น่วิยงานอ่�นลงเห่ล่อ 3 วิัน จัากเด้มท้ี�ก้นเวิลานาน
ห่ลายสัิ้ปดาห์่ และระบบผ่ล้ตรายงานท้างการเง้นท้ี�ผ่ล้ตออกมาได้ใน
จัำนวินท้ี�มากข่�น และมีกำห่นดการออกท้ี�แน่นอนกวิ่าเด้ม
 
ดร.ป๋วิย ยังมีสิ้่วินร่วิมในการจััดตั�งสิ้ำนักงานเศรษฐก้จัการคลัง สิ้ำนัก 
งบประมาณ สิ้ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐก้จัและสิ้ังคม
แห่่งชาต้ ห่ร่อสิ้ภาพัฒน์ และคณะกรรมการสิ้่งเสิ้ร้มการลงทุ้น ท้ั�งยัง 
เป็นผ่้้ที้�มีบท้บาท้สิ้ำคัญี่ในการร้เร้�มให่้ประเท้ศไท้ยมีแผ่นการพัฒนา
ประเท้ศอย่างเป็นร้ปธรรม โดยเป็นห่น่�งในผ่้้ท้ี�ลงควิามเห่็นกับรัฐบาล 
วิ่าประเท้ศไท้ยควิรจััดท้ำแผ่นพัฒนาเศรษฐก้จัของประเท้ศ เร้�มต้นจัาก
กระบวินการสิ้ำรวิจัสิ้ภาวิะเศรษฐก้จั เพ่�อให้่แผ่นพัฒนาสิ้อดคล้องไป 
ในท้้ศท้างเดียวิกัน

ดริ่.ป็๋วย อึ�งภากริ่ณ์ ในงานสำัมมนาเศริ่ษฐก่จของป็ริ่ะเที่ศไที่ย / ภาพจาก เว็บไซึ่ต้์จดหมายเหตุ้ป็๋วย  
โดยมหาว่ที่ยาล่ัยธริ่ริ่มศาสำต้ริ่์
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“นำ�าไหล ไฟสิ้ว่าง ทางดี มีงานทำา”
แผนพัฒนาเศรษฐก้จแห่งชิาต้ ฉบับที� 1

 
ประเท้ศไท้ยเร้�มต่�นตวัิในการวิางรากฐานพฒันาระบบเศรษฐก้จัประเท้ศ
ยุคให่ม่ภายใต้การผ่ลักดันของ ดร.ป๋วิย และเห่ล่าเท้คโนแครต ควิบค่้
กับเม็ดเง้นสิ้นับสิ้นุนและควิามช่วิยเห่ล่อจัากสิ้ห่รัฐฯ มาตั�งแต่ปี 1950 
ช่วิงเวิลาเดียวิกัน ดร.ป๋วิย ยังมีสิ้่วินสิ้ำคัญี่ในการขอควิามช่วิยเห่ล่อ 
ท้างว้ิชาการจัากธนาคารโลก ชักนำคณะสิ้ำรวิจัให้่เข้ามาศ่กษาสิ้ำรวิจั
สิ้ถืานการณ์เศรษฐก้จั การเง้น และการคลังของประเท้ศไท้ย
 
คณะสิ้ำรวิจัของธนาคารโลกร่วิมกับเจ้ัาห่น้าที้�ฝ่�ายไท้ยได้ใชเ้วิลาในการ
สิ้ำรวิจัสิ้ภาวิะเศรษฐก้จัไท้ยนานถื่ง 1 ปีเต็มในช่วิงปี 1957-1958 ก่อน
จัะจััดท้ำออกมาเป็นรายงานสิ้ำคัญี่ในช่�อ ‘A Public Development 

Program for Thailand’ ห่ร่อโครงการพัฒนาการของรัฐบาลสิ้ำห่รับ
ประเท้ศไท้ย ซ่�งผ่ลลัพธ์ของการสิ้ำรวิจัในครั�งนั�นค่อการที้�ธนาคารโลก
ได้เสิ้นอให่้รัฐบาลเตรียมวิางแผ่นพัฒนาประเท้ศระยะยาวิ ท้ั�งในด้าน
เกษตรกรรม อุตสิ้าห่กรรม และด้านคมนาคม  
 
ในท้ี�สิุ้ด ‘แผินพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาต์ิฉบูับูแรกของประเทศไทยั’ 
ท้ี�สิ้ำนักงานสิ้ภาพัฒนาการเศรษฐก้จัแห่่งชาต้ในเวิลานั�น (ปัจัจัุบันค่อ
สิ้ำนักงานสิ้ภาพัฒนาการเศรษฐก้จัและสัิ้งคมแห่่งชาต้) ได้จััดท้ำข่�น 
จั่งถ้ืกนำมาใช้เป็นแผ่นสิ้ำคัญี่ในการพัฒนาและบร้ห่ารเศรษฐก้จัของ
ประเท้ศตั�งแต่ปี 1961-1966 โดยท้ี�แผ่นพัฒนาฯ ฉบับท้ี� 1 ของรัฐบาล
ยุคจัอมพล สิ้ฤษด้� ตั�งอย้่บนแนวิค้ดท้ี�วิ่า รัฐควิรเป็นผ่้้ชี�นำมากกวิ่าท้ี�จัะ
เป็นผ่้้ผ่ล้ตเอง โดยมุ่งเน้นเร่�องการสิ้ร้างบร้การพ่�นฐาน ดังคำขวิัญี่ท้ี�วิ่า 
“น�ำไห่ล ไฟ้สิ้วิ่าง ท้างดี มีงานท้ำ”

สิ้ำห่รับแผ่นพัฒนาฯ ฉบับท้ี� 1 มุ่งเน้นไปท้ี�การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
โครงสิ้ร้างขั�นพ่�นฐานด้านเศรษฐก้จั การคมนาคม การสิ้่�อสิ้าร การสิ้ร้าง
เข่�อนผ่ล้ตไฟ้ฟ้้าถ่ืานล้กไนต์ที้�จัังห่วัิดกระบี� สิ้ร้างถืนนห่ลวิงในห่ลาย 
เสิ้้นท้าง ปรับโครงสิ้ร้างการผ่ล้ตสิ้้นค้าท้างการเกษตรเพ่�อเพ้�มควิาม
ห่ลากห่ลาย จัากข้าวิและยางซ่�งเคยเป็น 2 ใน 4 สิ้้นค้าสิ้่งออกท้าง 
การเกษตรที้�สิ้ำคัญี่ของประเท้ศไท้ยก็ให่้ห่ันไปเน้นพ่ชไร่ ซ่�งเวิลานั�น  
เป็นพ่ชเศรษฐก้จัชน้ดให่ม่ท้ี�ตลาดโลกต้องการ เช่น มันสิ้ำปะห่ลัง ปอ  
ข้าวิโพด และอ้อย เป็นต้น นอกจัากนี�ยังมีการนำเคร่�องจัักรและวิัตถืุด้บ
เข้ามาช่วิยเพ่�อยกระดับประสิ้้ท้ธ้ภาพในการผ่ล้ต เช่น รถืแท้รกเตอร์ 
เคร่�องสิ้้บน�ำ ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธ์ุให่ม่
 
ในฝ่ั�งเอกชน รัฐบาลภายใต้การบร้ห่ารของจัอมพล สิ้ฤษด้� และการ
ดำเน้นงานตามแนวิท้างของแผ่นพัฒนาฯ ฉบับที้� 1 ยังผ่ลักดันให้่เก้ด
การสิ้่งเสิ้ร้มการลงทุ้นโดยเอกชน จันเก้ดอุตสิ้าห่กรรมธุรก้จัให่ม่ข่�น เช่น 
ผ่ล้ตภัณฑ์์ห่้องเย็น เคร่�องใช้ไฟ้ฟ้้า ผ่ลไม้กระป๋อง อุตสิ้าห่กรรมสิ้้�งท้อ 
และอุตสิ้าห่กรรมการท้่องเท้ี�ยวิ13

 
ควิามช่วิยเห่ล่อของสิ้ห่รัฐฯ ยังนำไปสิ้้่การสิ้ร้างท้างห่ลวิงม้ตรภาพท้ี� 
ว้ิ�งจัากจัังห่วัิดสิ้ระบุรีถ่ืงไปจัังห่วัิดนครราชสีิ้มา โดยผ่ลการดำเน้นงาน
ของแผ่นพฒันาฯ ฉบับท้ี� 1 ผ่ลกัดนัให้่เศรษฐก้จัไท้ยรดุห่น้าอย่างชัดเจัน 
เศรษฐก้จัในช่วิงนี�ขยายตัวิเฉลี�ยร้อยละ 7.9 ต่อปี ก่อนท้ี�ในช่วิงปี 1965-
1970 กลายเป็นการกระจัายควิามเจัร้ญี่สิ้้่ชนบท้ โดยในอีกด้านห่น่�งก็
ดำเนน้นโยบายตา้นพรรคคอมมว้ิน้สิ้ต์ในประเท้ศไท้ยดว้ิยมต้้เศรษฐก้จั
 
ดร.เสิ้นาะ อน้าก้ล ตอกย�ำควิามสิ้ำเรจ็ัของแผ่นพฒันาประเท้ศไท้ยไวิว่้ิา 
“แผ่นพฒันาเศรษฐกจ้ัแห่่งชาต้ ฉบบัที้� 1 มสีิ้โลแกนท้ี�ว่ิา ‘น�ำไห่ล ไฟ้สิ้วิา่ง 
ท้างดี มงีานท้ำ’ ได้กอ่ให้่เก้ดการพัฒนาโครงสิ้ร้างขั�นพ่�นฐาน รวิมถ่ืงการ
พัฒนาของประเท้ศท้ี�ท้ำให่้ภาคเอกชนเร้�มลงทุ้น มีการขยายพ่�นท้ี�ท้าง 
การเกษตร ท้ำให่ป้ระเท้ศไท้ยเปน็ผ่น่แผ่น่เดยีวิกนั เช่�อมโดยการท้ำถืนน 
ท้ำให่้การเด้นท้างไปมาห่าสิ้้่กันสิ้ะดวิกมากย้�งข่�น”
 
ในชว่ิงเวิลาคาบเกี�ยวิ รฐับาลยงัไดจ้ัดัตั�งห่นว่ิยงานท้ี�สิ้ำคญัี่ข่�นห่ลายแห่ง่ 
เช่น องค์การสิ้่งเสิ้ร้มการท้่องเท้ี�ยวิแห่่งประเท้ศไท้ย (1959) ซ่�งปัจัจัุบัน
คอ่การท่้องเที้�ยวิแห่ง่ประเท้ศไท้ย ห่รอ่ ท้ท้ท้. บรรษัท้เงน้ทุ้นอตุสิ้าห่กรรม
แห่่งประเท้ศไท้ย (1959) คณะกรรมการสิ้่งเสิ้ร้มสิ้้นค้าขาออก (1960) 
สิ้ำนักงานคณะกรรมการสิ้่งเสิ้ร้มการลงทุ้นเพ่�อก้จัการอุตสิ้าห่กรรม 
(1962) และกระท้รวิงพัฒนาการแห่่งชาต้ (1963) เป็นต้น

ช่่วงยคุั 1965-1970 
เศริ่ษฐกจ่ในช่่วงน่�ขยายต้วัเฉล่่�ยต่้อปี็ที่่�

แผ่นพัฒนาฯ ฉบับที่่� 1
ของริ่ัฐบาล่ยุคัจอมพล่ สำฤษด่� 
ต้ั�งอยู่บนแนวคั่ดที่่�ว่า 
ริ่ัฐคัวริ่เป็็นผู่้ช่่�นำามากกว่า
ที่่�จะเป็็นผู่้ผ่ล่่ต้เอง
โดยมุ่งเน้นเริ่ื�องการิ่สำริ่้าง
บริ่่การิ่พื�นฐาน ดังคัำาขวัญที่่�ว่า 
“นำ�าไหล่ ไฟื้สำว่าง ที่างด่ ม่งานที่ำา”

บริ่ริ่ยากาศกริุ่งเที่พฯ ในช่่วงป็ี 1961 แล่ะว่ถึ่ช่่ว่ต้ของผู่้คันที่่�สำัญจริ่ด้วยริ่ถึริ่าง ริ่ถึยนต้์ แล่ะจักริ่ยาน
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ถืัดมาในแผ่นพัฒนาเศรษฐก้จัแห่่งชาต้ ฉบับท้ี� 2 ท้ี�ใช้ระห่วิ่างปี 1967-
1971 ในรัฐบาลจัอมพล ถืนอม ก้ตต้ขจัร ยังคงเน้นไปท้ี�การพัฒนา
โครงสิ้ร้างพ่�นฐานของประเท้ศที้�วิางไวิ้ตั�งแต่แผ่นพัฒนาฯ ฉบับแรก  
แต่กระจัายควิามเจัร้ญี่ออกไปสิ้้่ชนบท้มากข่�น เช่น การสิ้ร้างท้างห่ลวิง
ท้ี�เช่�อมแต่ละภ้ม้ภาค ห่ร่อเช่�อมอำเภอท้ี�ห่่างไกลเข้าถ่ืงกัน พัฒนา 
ระบบคลองให่้สิ้ามารถืสิ้่งน�ำถื่งไร่นาประชาชน สิ้ร้างระบบสิ้ายสิ้่งไฟ้ 
เพ่�อให่ช้าวิบา้นในพ่�นท้ี�ห่า่งไกลระดบัอำเภอ ตำบล และห่ม้บ่า้นสิ้ามารถื
เข้าถื่งไฟ้ฟ้้าได้

ควิามสิ้ำเร็จัของการเร่งรัดพัฒนาไม่เพียงแต่จัะท้ำให้่ประเท้ศไท้ยมี 
อัตราการเจัร้ญี่เต้บโตท้ี�ดีข่�น เพราะเสิ้ถืียรภาพท้างการเง้นก็อย้่ระดับท้ี�
ดมีากจัากการวิางแนวิท้างแก้ไขปญัี่ห่าท้างเศรษฐกจ้ัโดย ดร.ปว๋ิย และ
เห่ล่าเท้คโนแครต กล่าวิค่อประเท้ศไท้ยในช่วิงเวิลานี�มีภาวิะเง้นเฟ้้อ
เฉลี�ยไม่เก้นร้อยละ 3 ต่อปี ขณะที้�ฐานะการคลังของรัฐบาลก็ขาดดุล 
ต�ำกวิ่าร้อยละ 2 ของรายได้ประชาชาต้โดยเฉลี�ยในช่วิงแผ่นพัฒนาฯ  
ท้ั�งสิ้องฉบบั
 
ควิามพยายามในการต่อต้านลัท้ธ้คอมม้วิน้สิ้ต์ของสิ้ห่รัฐฯ  โดยการ 
ใช้ประเท้ศไท้ยเป็นศ้นย์กลางในเอเชียตะวิันออกเฉียงใต้ ผ่่านการ
สิ้นบัสิ้นนุเงน้ทุ้นพฒันาประเท้ศท้ั�งมต้เ้ศรษฐก้จั การท้ห่าร และการเมอ่ง
ในแตล่ะยคุ นำไปสิ้้ก่ารเขา้มามบีท้บาท้ผ่า่นธนาคารโลกในการกำห่นด
แผ่นการพฒันาประเท้ศไท้ย ท้ั�งห่มดนี�ท้ำให่ค้วิามเจัรญ้ี่ของเมอ่งผ่ลด้อก
ออกผ่ลบานสิ้ะพรั�ง
 
ดร.ผ่าสิุ้ก ได้กล่าวิเพ้�มเต้มถ่ืงผ่ลกระท้บในเช้งบวิกที้�เก้ดข่�นนอกเห่น่อ
จัากม้ต้ท้างด้านเศรษฐก้จัจัากแผ่นพัฒนาฯ ฉบับท้ี� 1 และ 2 วิ่าควิาม
ช่วิยเห่ล่อสิ้ห่รัฐฯ ยังมีสิ้่วินสิ้ำคัญี่อย่างมากในการปราบโรคมาลาเรีย 
ฝ่ีดาษ และโรคไข้ป�า และท้ำให่้อัตราการตายของประชากรลดลง 
 
ไม่เพียงเท้่านั�น ประชากรท้ี�ขยายตัวิอย่างรวิดเร็วิยังท้ำให่้ควิามเป็น 
เม่องในกรุงเท้พฯ ค่อนข้างมีควิามเป็นพลวิัต กลายเป็นแห่ล่งจั้างงาน 
ท้ี�ห่ลากห่ลายและด่งด้ดคนชนบท้ให่้เข้ามาห่างานท้ำในกรุงเท้พฯ  
และบร้เวิณโดยรอบ โดยการท้ี�กรุงเท้พฯ มีสิ้าธารณ้ปโภคที้�ดีที้�สิุ้ดใน 
ขณะนั�นจั่งสิ้ามารถืด่งด้ดการลงทุ้นด้านก้จัการ ด้านอุตสิ้าห่กรรม  
และการบร้การได้อย่างต่อเน่�อง

“เศรษฐก้จัไท้ยนั�นได้โตเร็วิในช่วิงปี 1950-1980 เพราะมีการลงทุ้นจัาก
การช่วิยเห่ลอ่ของภายนอก และการชี�นำของสิ้ห่รัฐฯ รวิมถืง่ธนาคารโลก
ในภาวิะสิ้งครามเย็น และได้อาน้สิ้งสิ้์จัากเศรษฐก้จัโลกในช่วิงขาข่�น  
รวิมถ่ืงปรากฏการณ์ Snowball Effect จัากการลงทุ้นธุรก้จัเอกชน 
ภายใน และการห่ย้บย่มเท้คโนโลยีของต่างประเท้ศ 
 
“สิ้ำห่รับบท้บาท้ของการเม่องและท้ห่ารนั�น ด้ฉันมองว่ิาไม่ค่อยสิ้ำคัญี่
มาก เป็นเพียงบท้บาท้รอง เพราะไม่วิ่าจัะเป็นท้ห่ารกลุ่มไห่นในไท้ยก็
ไม่มีใครท้ี�เข้าใจัเศรษฐก้จัอย่างถื่องแท้้ และสิ้ามารถืท้ี�จัะเข้ามาบร้ห่าร
จััดการระบบเศรษฐก้จัของประเท้ศไท้ยได้ แล้วิเราก็โชคดี ตอนนั�น 
ในสิ้ภาวิะสิ้งครามเย็น ท้ห่ารไม่ได้เข้ามามีสิ้่วินร่วิมท้างนโยบายของ
เศรษฐก้จัเลย ดังเช่นที้� ดร.เสิ้นาะ ได้พ้ดไว้ิว่ิา ท้ห่ารไม่ได้เข้ามายุ่ง 
ในสิ้่วินของเราเลย พวิกเท้คโนแครตมีบท้บาท้อย่างเต็มท้ี� ท้ั�งยังได้รับ 
คำแนะนำ มีเง้นทุ้น และผ่ลกระท้บจัากสิ้ภาพโลกาภ้วิัตน์ในขณะนั�น”
 
“เม่�อดีมานด์ในตลาดโลกค่อนข้างส้ิ้ง เศรษฐก้จัไท้ยจั่งบ้มได้ไม่ยาก  
รายได้ต่อห่ัวิประชากรก็เพ้�มข่�นจันเป็นที้�น่าพอใจั การเต้บโต GDP 
ประเท้ศมีอัตราท้ี�เพ้�มข่�นอย่างรวิดเร็วิกวิ่าการเพ้�มข่�นของจัำนวิน
ประชากรเป็น 2-3 เท้่าตัวิ ปัญี่ห่าควิามยากจันก็ลดลงไปมากด้วิย 
เน่�องจัากเห่ล่าเกษตรกรสิ้ามารถืบุกเบ้กที้�ด้นให่ม่ บ้างก็เข้าจัับจัองที้�
สิ้ัมปท้านป�าไม้ท้ี�ห่มดอายุไปแล้วิเพ่�อช่วิยขับไล่คอมม้วิน้สิ้ต์ในไท้ย 
ออกไป กำไรของภาคการเกษตรจั่งห่ลั�งไห่ลเข้ากรุงเท้พฯ ผ่่านท้าง 
ระบบธนาคารของเจั้าสิ้ัวิไม่กี�ราย บวิกกับต่างชาต้บ้าง แต่ถื่อว่ิาเป็น 
สิ้่วินน้อย เพราะธนาคารต่างชาต้ถื้กจัำกัดโดยพระราชบัญี่ญี่ัต้ธนาคาร
พาณ้ชย์ในขณะนั�นเป็นเวิลาห่ลายปี”

หัวใจสำำาคััญของแผ่นพัฒนาเศริ่ษฐก่จแห่งช่าต้่ ฉบับที่่� 1 แล่ะ 2 (1961-1971)

แผ่นพัฒนาเศริ่ษฐก่จแห่งช่าต้ ่
ฉบับที่่� 1 (1961-1966)

แผ่นพัฒนาเศริ่ษฐก่จแห่งช่าต้ ่
ฉบับที่่� 2 (1967-1971)

เน้นพัฒนา
ด้านเศริ่ษฐก่จเป็็นหล่ัก

ยึดแนวที่าง
ต้ามแผ่นพัฒนาฯ ฉบับที่่� 1
แต้่ขยายขอบเขต้ของแผ่น

ให้คัริ่อบคัลุ่มการิ่พัฒนาของริ่ัฐ 

กริ่ะจายคัวามเจริ่่ญ
ให้เก่ดการิ่พัฒนาที่ั�วป็ริ่ะเที่ศ

ที่ั�งในพื�นที่่�ทีุ่ริ่กันดาริ่
แล่ะพื�นที่่�ห่างไกล่ต้ามภูม่ภาคั

เพ่�มโคัริ่งการิ่พ่เศษ
นอกเหนือจากการิ่ที่ำาหน้าที่่�ป็กต้่

ของกริ่ะที่ริ่วง ที่บวง กริ่ม
เช่่น โคัริ่งการิ่พัฒนาภาคั

โคัริ่งการิ่เริ่่งริ่ัดพัฒนาช่นบที่ 
แล่ะโคัริ่งการิ่ช่่วยเหล่ือช่าวนา ฯล่ฯ

ล่งทีุ่นในสำ่�งก่อสำริ่้าง
ขั�นพื�นฐานของป็ริ่ะเที่ศ ริ่ะบบคัมนาคัมขนสำ่ง

ริ่ะบบโที่ริ่คัมนาคัม

ริ่ะบบเขื�อนเพื�อการิ่ช่ล่ป็ริ่ะที่าน
แล่ะพล่ังงานไฟื้ฟื้้า 

สำาธาริ่ณูป็การิ่

เพ่�มป็ริ่ะสำ่ที่ธ่ภาพ
กำาล่ังการิ่ผ่ล่่ต้ด้านผ่ล่ผ่ล่่ต้ 

เกษต้ริ่กริ่ริ่ม

สำ่งเสำริ่่มอาช่่วศึกษา
เพื�อให้เก่ดแนวที่าง 

การิ่ป็ริ่ะกอบอาช่่พที่่�ช่ัดเจน

 โดยที่่�ริ่ัฐยังได้ทีุ่่มที่ริ่ัพยากริ่
ป็ูพื�นฐานให้ม่การิ่ล่งทีุ่น

ในด้านเอกช่นด้วย

ผ่ล่ล่ัพธ์: GDP ป็ริ่ะเที่ศไที่ยในช่่วงเวล่าน่�เพ่�มขึ�นโดยม่อัต้ริ่าเฉล่่�ยอยู่ที่่�ริ่้อยล่ะ 7.2 ต้่อป็ี หริ่ือเพ่�มขึ�นริ่้อยล่ะ 43 ภายในริ่ะยะเวล่า 6 ป็ี สำูงกว่าเป็้าหมายเด่มที่่�วางไว ้
ในแผ่นคัือริ่้อยล่ะ 33  โดยที่่�โคัริ่งสำริ่้างขั�นพื�นฐานในป็ริ่ะเที่ศยังเก่ดการิ่พัฒนาที่่�จับต้้องได้อย่างเป็็นริู่ป็ธริ่ริ่ม

ผ่ล่ล่ัพธ์: เก่ดโคัริ่งการิ่เศริ่ษฐก่จริ่ะดับขั�นริ่ากฐานป็ริ่ะเที่ศ เช่่น โคัริ่งการิ่ที่างหล่วงสำายป็ริ่ะธาน โคัริ่งการิ่ที่างหล่วงจังหวัด โคัริ่งการิ่ช่ล่ป็ริ่ะที่าน 
โคัริ่งการิ่พล่ังงานไฟื้ฟื้้า โคัริ่งการิ่สำาขาเกษต้ริ่ โคัริ่งการิ่สำาธาริ่ณูป็การิ่ แล่ะโคัริ่งการิ่ขยายการิ่ศึกษาทีุ่กริ่ะดับ โดยถึือเป็็นช่่วงเวล่าที่่�ไที่ยเริ่่�มม่โคัริ่งสำริ่้างขั�นพื�นฐาน
ของป็ริ่ะเที่ศที่่�มั�นคัง แล่ะป็ูพื�นฐานไป็สำู่การิ่พัฒนาเศริ่ษฐก่จของป็ริ่ะเที่ศอย่างเป็็นริู่ป็ธริ่ริ่ม
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แม้้การจััดตั้ั�งการซื้้�อขายหุ้้้น
ในตั้ลาดหุ้้้นกร้งเทพจัะม้ีพ้�นฐานที�ดี 
แตั้่ก็ไม้่ได้รับความ้สนใจัม้ากนัก 
และไม้่ประสบความ้สำาเร็จัเท่าที�ควร 
เน้�องจัากขาดการสนับสน้นจัากภาครัฐ 
ส่วนภาคประชาชนก็ยังขาด 
ความ้ร้้ความ้เข้าใจั 
ที�เพียงพอในตั้ัวตั้ลาดท้น

 
ในปี 1960 ยังมีเห่ตุการณ์ห่น่�งท้ี�สิ้ำคัญี่ค่อการจัดท้ะเบียนก่อตั�งบร้ษัท้  
THAIBEC Investment Securities Ltd. เพ่�อประกอบธุรก้จักองทุ้นรวิม 
(Mutual Fund) ก่อนท้ี�ในปี 1962 กลุ่มนักธุรก้จัเง้นทุ้นกลุ่มห่น่�งซ่�ง 
นำโดยชาวิต่างชาต้จัะได้จััดตั�งบร้ษัท้ Bangkok Stock Exchange  
ห่ร่อตลาดหุ่้นกรุงเท้พ เพ่�อแลกเปลี�ยนซ่�อขายห่ลักท้รัพย์ในร้ปแบบ
น้ต้บุคคลโดยไม่มีกฎห่มายข่�นมารองรับ แต่ผ่่านไปไม่นานก็ไม่มีคน 
ให่้ควิามสิ้นใจัเข้าซ่�อขายเท้่าท้ี�ควิร
 
สิุ้นท้ร อรุณานนท้์ชัย รองประธานบร้ษัท้เง้นทุ้นห่ลักท้รัพย์ท้้สิ้โก้ในช่วิง
เวิลานั�น ย้อนควิามโดยบรรยายให้่เห่็นภาพของตลาดหุ้่นกรุงเท้พใน 
วิันวิานไวิ้วิ่า
 
“ในสิ้มัยนั�นเร้�มเท้รดท้ี�คนละ 5,000 บาท้ ค้าขายวิันละคร่�งชั�วิโมง ผ่มมา
ร่วิมเท้รดกับเขาในปี 1969 มีบร้ษัท้อย่างป้นซ้เมนต์ไท้ย ซ่�งเป็นบร้ษัท้ท้ี�
มีมาตรฐานมากของคนไท้ยอย่้ในตลาดด้วิย แต่บรรยากาศส่ิ้วินให่ญ่ี่ก็
คอ่นขา้งเฉา จัำนวินโบรกเกอรค์วิามจัรง้นบัน้�วิได้เลย การประชาสิ้มัพนัธ์
ก็ไม่มีคนด้แล”
 
ขอ้มล้จัากตลาดห่ลักท้รัพย์แห่ง่ประเท้ศไท้ยระบุวิา่ ถ่ืงแม้การจัดัตั�งการ
ซ่�อขายหุ่น้ในตลาดหุ้่นกรงุเท้พจัะมพ่ี�นฐานท้ี�ด ีแตก่ไ็มไ่ดร้บัควิามสิ้นใจั
มากนกั และไมป่ระสิ้บควิามสิ้ำเรจ็ัเท้า่ที้�ควิร เน่�องจัากขาดการสิ้นบัสิ้นนุ
จัากภาครฐั สิ้ว่ินภาคประชาชนกย็งัขาดควิามร้้ควิามเขา้ใจัที้�เพยีงพอใน
ตัวิตลาดทุ้น
 
สิ้่งผ่ลให่้ม้ลค่าการซ่�อขายในตลาดลดลงอย่างต่อเน่�อง จัากปี 1968 ท้ี�มี
ม้ลค่าการซ่�อขายรวิม 160 ล้านบาท้ ลดลงเป็น 114 ล้านบาท้ในปี 1969 
และลดลงจันอย่้ในระดับต�ำสิุ้ดที้� 26 ล้านบาท้ ท้ำให่้ตลาดหุ่้นกรุงเท้พ
จัำต้องปิดก้จัการลงในท้ี�สิุ้ด15

 
ในปี 1962 ยังมีควิามเปลี�ยนแปลงที้�สิ้ำคัญี่เก้ดข่�นในแวิดวิงธนาคาร
พาณ้ชย์ เม่�อมีการออก ‘พระราชบัญี่ญี่ัต้การธนาคารพาณ้ชย์’ ซ่�งกลาย
มาเป็นการวิางรากฐานสิ้ำคัญี่ของระบบธนาคารในประเท้ศไท้ยให่้เป็น
ไปตามมาตรฐานสิ้ากล ภายห่ลังจัากท้ี� ธปท้. มองวิ่ามีควิามจัำเป็นท้ี�จัะ
ต้องปรับปรุงพระราชบัญี่ญัี่ต้การธนาคารพาณ้ชย์เสีิ้ยให่ม่ให้่มีควิาม
รัดกุมมากข่�น แท้นท้ี�พระราชบัญี่ญี่ัต้การธนาคารพาณ้ชย์ ฉบับปี 1945 
และเพ่�อประโยชนข์องการรกัษาผ่ลประโยชนผ์่้ฝ้่ากเงน้ให่ด้ย้ี�งข่�น ใชเ้ปน็
เคร่�องม่อดำเน้นนโยบายการเง้นให่้มีประสิ้้ท้ธ้ภาพ16

เร้�มต้นระบบการเง้นยุคใหม่
ด้วยกฎเกณฑ์์ที�เป็นสิ้ากล

ในปี 1955 ธนาคารพาณ้ชย์ของประเท้ศไท้ยในเวิลานั�นได้รับการ 
น้ยามวิ่าเป็นยุคการธนาคารสิ้มัยให่ม่ เน่�องจัากในช่วิงเวิลานี�ระบบ 
การเง้นและระบบเศรษฐก้จัประเท้ศไท้ยเร้�มเข้าสิ้้่การมีระเบียบและ 
กฎเกณฑ์์ตามห่ลักสิ้ากล เช่น การประกาศใช้พระราชบัญี่ญี่ัต้ควิบคุม
แลกเปลี�ยนการเง้น และการยกเล้กระบบอัตราแลกเปลี�ยนห่ลาย 
อัตรา แล้วิห่ันมาใช้อัตราแลกเปลี�ยนเสิ้มอกัน
 
สิ้มาคมธนาคารไท้ยยังได้ถ่ือกำเน้ดข่�นในช่วิงเวิลาไล่เลี�ยกันเม่�อเด่อน
กันยายน 1958 โดยมีห่น้าท้ี�ห่ลักในการประสิ้านนโยบายระห่ว่ิาง 
ภาครัฐ ธนาคารพาณ้ชย์ของไท้ย และธนาคารต่างชาต้ที้�เปิดดำเนน้งาน
ในประเท้ศไท้ย สิ้่งเสิ้ร้มก้จัการธนาคารไท้ย สิ้นับสิ้นุนและช่วิยเห่ล่อ
ธนาคารในกลุ่มสิ้มาช้กให่้สิ้ามารถืแก้ไขอุปสิ้รรคท้ี�ต้องเผ่ช้ญี่ ตลอดจัน
การวิางระเบยีบปฏ้บตัส้ิ้ำห่รบัสิ้มาชก้เพ่�อให่ก้ารประกอบก้จัการธนาคาร
ดำเน้นไปได้อย่างราบร่�น เก้ดเสิ้ถืียรภาพและควิามมั�นคง14

มลู่ค่ัาการิ่ซึ่ื�อขายในต้ล่าดหุ้นกริ่งุเที่พ

งานเล่่�ยงอาหาริ่คัำ�าป็ริ่ะจำาป็ีของสำมาคัมธนาคัาริ่ไที่ย เมื�อวันที่่� 8 กุมภาพันธ์ 1961 / ภาพจาก หนังสำือ
อนุสำริ่ณ์ เกษม ล่ำ�าซึ่ำา, ธนาคัาริ่กสำ่กริ่ไที่ย จำากัด พ่มพ์แจกเป็็นที่่�ริ่ะลึ่กในการิ่บำาเพ็ญที่ักษ่ณานุสำริ่ณ ์
นายเกษม ล่ำ�าซึ่ำา ที่.ม., ต้.จ.ว., ต้.ช่. แล่ะเด็กหญ่งวัช่ริ่่วริ่ริ่ณ ล่ำ�าซึ่ำา ณ สำริ่่ริ่น่ธาน ต้ึกเกษมป็ัญญาคัาริ่ 
วัดมกุฏิกษัต้ริ่่ยาริ่าม วันเสำาริ่์ที่่� 11 พฤษภาคัม 2017

 
ด้านการควิบคุมของ ธปท้. ต่อธนาคารพาณ้ชย์ ประกอบไปด้วิย 3 ด้าน 
 
1. ควิบคุมการดำเน้นงานของธนาคารพาณ้ชย์ให่้อย่้ในขอบเขตของ
กฎห่มาย เพ่�อให่้ธนาคารพาณ้ชย์ดำเน้นงานเพ่�อควิามปลอดภัยของ 
ผ่้้ฝ่ากเง้นและมีฐานะการเง้นมั�นคง 
 
2. สิ้่งเสิ้ร้มให่้มีธนาคารเพียงพอกับควิามต้องการ ด้วิยการกำห่นด
เง่�อนไขในการประกอบก้จัการธนาคารและเปิดสิ้าขา 
 
3. ช่วิยเห่ล่อและสิ้่งเสิ้ร้มธนาคารพาณ้ชย์ในทุ้กท้างที้�สิ้มควิรด้วิย 
การให่้คำแนะนำแนวิท้างปฏ้บัต้งาน
 
ท้ั�งนี� นวิพร เร่องสิ้กุล บันท่้กไวิ้ว่ิา เม่�อมีการออกพระราชบัญี่ญี่ัต ้
การธนาคารพาณ้ชย์ ฉบับปี 1962 สิ้่งผ่ลให้่การตั�งธนาคารพาณ้ชย์ 
ข่�นมาให่ม่ท้ำได้ยากข่�น ขณะที้�การเปิดสิ้าขาให่ม่ก็จัำเป็นจัะต้องขอ
อนุญี่าตต่อท้างการเป็นกรณี ไม่สิ้ามารถืเปิดได้โดยการตัดส้ิ้นใจั 
จัากฝ่�ายธนาคารพาณ้ชย์ฝ่ั�งเดียวิ อย่างไรก็ดี ผ่ลลัพธ์ค่อการช่วิยให่ ้
การดำเน้นงานของธนาคารในประเท้ศเป็นปึกแผ่่น ไม่มีการแข่งขัน 
จัากธนาคารต่างชาต้และธนาคารในประเท้ศ17

160
ล่้านบาที่

1968

114
ล่้านบาที่

1969

46
ล่้านบาที่

1970
28
ล่้านบาที่

1971
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ศ.ดร.ซ้ดนีย์ เอ็ม. ร็อบบ้นสิ้์ ศาสิ้ตราจัารย์วิ้ชาการเง้นของมห่าวิ้ท้ยาลัย
โคลัมเบีย น้วิยอร์ก สิ้ห่รัฐฯ  ซ่�งเป็นผ่้้เชี�ยวิชาญี่ด้านธุรก้จัห่ลักท้รัพย์ท้ี� 
มีประสิ้บการณ์ด้านการพัฒนาตลาดทุ้นในประเท้ศกำลังพัฒนา ให่้มา
ช่วิยศ่กษาและจััดท้ำข้อเสิ้นอแนะเพ่�อพัฒนาตลาดทุ้นในประเท้ศไท้ย 
 
พร้อมกันนี� ธปท้. ยังได้จััดตั�งคณะท้ำงานโครงการพัฒนาตลาดเง้นทุ้น
เพ่�อศ่กษาและรวิบรวิมข้อเสิ้นอแนะต่างๆ ที้�เกี�ยวิข้องกับการพัฒนา
ตลาดทุ้นด้วิย ก่อนที้�ในเด่อนเมษายน 1970 ร็อบบ้นส์ิ้จัะเด้นท้างมา 
นำเสิ้นอผ่ลการศ่กษา ‘ตลาดทุ้นในประเท้ศไท้ย: A Capital Market in 
Thailand’ ต่อ ธปท้. ซ่�งถื่อเป็นจัุดเร้�มต้นสิ้ำคัญี่ในการพัฒนาตลาดทุ้น
ในประเท้ศไท้ย
 
ช่วิงเวิลาไล่เลี�ยกันในปี 1971 บร้ษัท้ เกียรต้นาค้น จัำกัด ได้ก่อตั�งข่�น
ด้วิยทุ้นจัดท้ะเบียนเร้�มต้น 10 ล้านบาท้ โดย เกียรต้ วิัธนเวิค้น ตามมา
ด้วิยในปี 1972 บร้ษัท้ ภัท้รธนก้จั จัำกัด ได้ก่อตั�งข่�นด้วิยทุ้นจัดท้ะเบียน 
1 ล้านบาท้ เพ่�อดำเน้นธุรก้จัรับฝ่ากเง้นและให่้สิ้้นเช่�อระยะสิ้ั�นเป็นห่ลัก 
โดยห่ลายท้ศวิรรษต่อมา ท้ั�งสิ้ององค์กรควิบรวิมก้จัการและกลายเป็น 
กลุม่ธุรก้จัการเงน้เกียรตน้าคน้ภัท้ร ครอบคลุมธนาคารเกียรตน้าคน้ภัท้ร 
และบร้ษัท้ห่ลักท้รัพย์ เกียรต้นาค้นภัท้ร ในปัจัจัุบัน
 
อีกห่น่�งวิ้วิัฒนาการของระบบธนาคารพาณ้ชย์ท้ี�น่าสิ้นใจัในเวิลานี� 
ค่อการเก้ดข่�นของเห่ล่าเจ้ัาสัิ้วินายธนาคาร ห่ร่อเห่ล่านักธุรก้จัไท้ย 
เช่�อสิ้ายจัีน ท้ี�ได้จััดตั�งธนาคารพาณ้ชย์ห่ลายแห่่งข่�นมา 
 
ย้อนกลับไปในช่วิงสิ้งครามโลกครั�งที้�สิ้อง ธนาคารสิ้าขาต่างประเท้ศ 
ของยุโรปและสิ้ห่รัฐฯ ห่ลายแห่่งที้�เข้ามาดำเน้นธุรก้จัในประเท้ศไท้ย 
จัำตอ้งปิดก้จัการลงชั�วิคราวิ ดว้ิยเห่ตผุ่ลของการท้ี�ประเท้ศไท้ยเปน็ชาต้
ฝ่�ายตรงข้ามกลุ่มสัิ้มพันธม้ตร และการค้าต่างประเท้ศท้ี�เปลี�ยนจัาก 
การคา้ขายกบัชาตใ้นยโุรปมาเนน้การคา้ขายกบัชาตใ้นกลุม่เอเชยีแท้น 
โดยเฉพาะญี่ี�ปุ�น
 
ช่วิงเวิลาดังกล่าวิ สิ้้นค้าเกษตรมีควิามต้องการสิ้้ง ผ่ลผ่ล้ตมีราคาสิ้้ง 
ตระก้ลคนไท้ยเช่�อสิ้ายจีันท้ี�ท้ำธุรก้จัค้าขายผ่ล้ตผ่ลท้างการเกษตร 
จั่งเห่็นช่องท้างการท้ำธุรก้จัให่ม่ ประกอบกับกลุ่มธนาคารยุโรปเด้ม 
เร้�มห่ายไป ตระก้ลธรุก้จัไท้ยเช่�อสิ้ายจันีในเวิลานั�นท้ั�ง โสิ้ภณพนช้ ล�ำซำ 
เตชะไพบ้ลย์ และรัตนรักษ์ จั่งลงทุ้นตั�งก้จัการธนาคารข่�นห่ลายแห่่ง 
ในช่วิงเวิลาไล่เลี�ยกัน

ในอีกแง่มุมห่น่�ง ผ่ลของพระราชบัญี่ญัี่ต้การธนาคารพาณ้ชย์ฉบับ 
ปี 1962 ยังท้ำให้่เก้ดการคุมกำเน้ดใบอนุญี่าตการจััดตั�งสิ้าขาของ
ธนาคาร และการขยายสิ้าขาของธนาคารในตา่งจังัห่วัิดกจ็ัะอนุญี่าตให่้
ท้ำได้เฉพาะธนาคารในประเท้ศเท้่านั�น ท้ำให้่ธนาคารต่างชาต้จััดตั�ง
สิ้าขาให้่บร้การได้เฉพาะในเขตกรุงเท้พฯ มีแค่บางรายที้�ได้รับอนุญี่าต 
จัุดนี�เองเป็นสิ้่วินสิ้ำคัญี่ท้ี�ท้ำให่้ธนาคารพาณ้ชย์ไท้ยเต้บโตได้โดยที้� 
ไม่ต้องกังวิลวิ่าจัะถื้กรุกรานจัากค้่แข่งต่างชาต้
 
ประจัวิบกับการที้�รฐับาลที้�ปกครองประเท้ศในช่วิงนี�เป็นรัฐบาลเผ่ด็จัการ
ท้ห่าร จั่งท้ำให่้การออกใบอนุญี่าตสิ้ำห่รับการจััดตั�งธนาคารถ้ืกจัำกัด
เฉพาะบางกลุ่ม ธุรก้จัธนาคารจั่งกลายเป็นธุรก้จัผ่้กขาดในระดับห่น่�ง
 
ต่อมามีการก่อตั�งธุรก้จัเง้นทุ้นเพ่�อซ่�อขายผ่่อนสิ้่ง นั�นค่อ Bangkok  
Investment Co. และ Commercial Credit Corporation ข่�นในปี 1964 
และ 1965 ตามลำดับ แต่ธุรก้จัเง้นทุ้นและห่ลักท้รัพย์ในประเท้ศไท้ย 
ในช่วิงแรกด้จัะยังไม่ค่กคักห่ร่อก้าวิห่น้าอย่างจัร้งจััง และยังไม่บรรลุ
วิัตถืุประสิ้งค์ของการก้าวิข่�นมาเป็นค้่แข่งธนาคารพาณ้ชย์ ที้�ตอนนั�น 
มีควิามเป็นตลาดผ่้้ขายน้อยราย (Oligopoly) 
 
สิ้ถืานการณเ์ปลี�ยนไปเม่�อธนาคารพาณ้ชยข์นาดให่ญี่เ่ขา้รว่ิมท้นุกอ่ตั�ง
ธุรก้จัประเภท้นี�ด้วิยว้ิธีการร่วิมทุ้นกับสิ้ถืาบันการเง้นต่างประเท้ศ ซ่�ง 
มีประสิ้บการณ์ในการดำเน้นธุรก้จัเง้นทุ้นและห่ลักท้รัพย์มาก่อน เช่น 
ธนาคารกสิ้้กรไท้ยร่วิมกับ Bankers International Corporation of  
New York และ Bancom Corporation of Philippines ตั�งบร้ษัท้ 
เง้นทุ้นและห่ลักท้รัพย์ข่�นในช่�อ TISCO เม่�อปี 1969 ก่อนท้ี�ในปี 1970 
ธนาคารกรุงเท้พจัะร่วิมกับ First National City Bank of New York  
ตั�งบร้ษัท้เง้นทุ้นและห่ลักท้รัพย์ในช่�อ กรุงเท้พธนาท้ร (BFIT) (ปัจัจัุบัน
ค่อบร้ษัท้เง้นทุ้นศรีสิ้วิัสิ้ด้� จัำกัด (มห่าชน))
 
เม่�อมีธนาคารพาณ้ชย์ไท้ยเร้�มเข้ามาสิ้นับสิ้นุนก็ท้ำให้่ธุรก้จัเง้นทุ้นและ
ห่ลักท้รัพย์ในประเท้ศไท้ยเร้�มไปต่อได้ ซ่�งด้วิยควิามท้ี�กฎระเบียบอ่อน
นี�เอง จั่งท้ำให่้ ‘ธนาคารเงา’ ห่ร่อ Shadow Banking เต้บโตข่�นอย่าง
รวิดเร็วิ เพราะแค่ขอจัดท้ะเบียนบร้ษัท้จัำกัดก็ท้ำได้แล้วิ 
 
ต่อมาในปี 1969 ห่มุดท้ี�สิ้ำคัญี่ของการพัฒนาตลาดทุ้นในประเท้ศไท้ย
ก็เร้�มต้นข่�นอย่างเป็นท้างการ เม่�อ ธปท้. รับคำแนะนำของธนาคาร
ระห่วิ่างประเท้ศเพ่�อการบ้รณะและพัฒนา ห่ร่อธนาคารโลก ได้เช้ญี่ 

 
ช้น โสิ้ภณพน้ช เด้มท้ีเป็นพ่อค้ารายเล็กท้ี�เด้นท้างไปมาระห่วิ่างจัีนและ
ประเท้ศไท้ยระห่ว่ิางปี 1944-1945 และเป็นสิ้มาช้กของกลุ่มลงทุ้น 
ในก้จัการห่ลายๆ อย่าง ทั้�งการค้าท้อง สิุ้รา โรงภาพยนตร์ ไม้ขีดไฟ้  
รวิมถ่ืงธนาคาร ซ่�งช่วิยก่อตั�งระบบขายเง้นตราต่างประเท้ศ ธุรก้จั 
สิ้่งเง้นข้ามแดนแท้นธนาคารต่างชาต้ที้�ห่ยุดก้จัการไป และเก้ดเป็น 
‘ธนาคารกรุงเท้พ’ ข่�นมาเม่�อปี 1944
 
กรณีเดียวิกันยังมีตระก้ลห่วิั�งห่ลี ที้�ได้เร้�มต้นธุรก้จัธนาคารมาอย่าง
ยาวินานก่อนใครในช่�อเดียวิกันกับตระก้ล ‘ธนาคารห่วิั�งห่ลีจัั�น’ เม่�อ 
ปี 1933 และเปลี�ยนช่�อเป็นธนาคารนครธนเม่�อปี 1985 ปัจัจัุบันค่อ
ธนาคารสิ้แตนดาร์ด-ชาร์เตอร์ด (ไท้ย) จัำกัด (มห่าชน) และตั�งธนาคาร
กรุงเท้พฯ  พาณ้ชย์การข่�นอีกแห่่งตามห่ลังในปี 1944 
 
ตามมาด้วิยตระก้ลล�ำซำ ท้ี�ตั�งธนาคารกสิ้้กรไท้ยข่�นมาในปี 1945 และ
ตระก้ลเตชะไพบ้ลย์ ที้�ตั�งธนาคารศรีนครข่�นมาในปี 1950 โดยห่ลัง 
ควิบรวิมก้จัการกับธนาคารนครห่ลวิงไท้ยในปี 2002 และธนาคาร
ท้ห่ารไท้ยในปี 2021 ปัจัจัุบันค่อธนาคารท้ห่ารไท้ยธนชาต

 
ควิามต้องการแลกเปลี�ยนเง้นตราต่างประเท้ศที้�สิ้้ง ประกอบกับการที้�
ธนาคารตา่งชาตห้่ลายแห่่งปดิตวัิลง เปน็สิ้าเห่ตทุ้ี�ท้ำให่เ้ห่ลา่ตระก้ลไท้ย
เช่�อสิ้ายจัีนจััดตั�งธนาคารข่�นมาเป็นจัำนวินมาก และอีกปัจัจััยห่น่�งที้� 
ท้ำให่ธ้รุก้จัธนาคารเป็นที้�นา่ด่งด้ดมากในเวิลานั�นค่อ ‘ระบบแลกเปลี�ยน
เง้นตราต่างประเท้ศห่ลายอัตรา’ โดยรัฐบาลจัะบังคับให่้ผ่้้สิ้่งออกสิ้้นค้า
สิ้ำคัญี่ๆ ขายเง้นต่างประเท้ศกับ ธปท้. โดย ธปท้. จัะรับซ่�อเง้นตรา 
ต่างประเท้ศในราคาถ้ืก การซ่�อถ้ืกขายแพงนี�จั่งท้ำให้่ธุรก้จัธนาคาร
สิ้ามารถืท้ำกำไรได้งดงามจัากอัตราแลกเปลี�ยนเง้นตราต่างประเท้ศ 
 
แม้สิ้งครามจัะท้ำให่้ธุรก้จัธนาคารยุโรปห่ายไป แต่เม่�อพ่อค้าคนไท้ย 
เช่�อสิ้ายจีันมองเห่็นถ่ืงโอกาสิ้และช่องว่ิางในตลาด จั่งได้จััดตั�งก้จัการ
ธนาคารพาณ้ชย์ข่�นมา โดยได้ประโยชน์ท้ั�งการค้าขายสิ้้นค้าโภคภัณฑ์์
กับชาต้ในเอเชีย และกำไรจัากการท้ำอัตราแลกเปลี�ยนห่ลายอัตรา 
โดยท้ี�ในระห่ว่ิางปี 1941-1952 มธีนาคารพาณ้ชย์ไท้ยตั�งข่�นมาถ่ืง 9 แห่่ง 
ในจัำนวินนี� 5 แห่่งเก้ดโดยกลุ่มทุ้นไท้ยเช่�อสิ้ายจัีน

ช่่น โสำภณพณ่ช่ ผู่้ก่อต้ั�งธนาคัาริ่กริุ่งเที่พ ในพ่ธ่เป็ิดธนาคัาริ่กริุ่งเที่พ สำำานักงานใหญ่พล่ับพล่าไช่ย / ภาพจาก ศ่ล่ป็วัฒนธริ่ริ่ม ฉบับสำ่งหาคัม 2008
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  กำาเน้ด ‘เจ้าสิ้ัวรุ่นใหม่’

‘ตระก้ลเจั้าสิ้ัวิ’ ห่ร่อตระก้ลนักธุรก้จัไท้ยเช่�อสิ้ายจัีน ได้กลายมาเป็น
เจั้าของอาณาจัักรธุรก้จัให่ญี่่โตในประเท้ศไท้ย ขณะที้�ห่ลายรายยัง 
ขยายธุรก้จัไปยังต่างประเท้ศในวัินนี�ได้สิ้ำเร็จั ไม่ว่ิาจัะเป็นตระก้ล 
สิ้้ร้วิัฒนภักดี ตระก้ลเจีัยรวินนท์้ ตระก้ลจั้ราธ้วัิฒน์ ตระก้ลโสิ้ภณพน้ช 
ห่ร่อตระก้ลล�ำซำ 
 
คนจันีสิ้ว่ินให่ญี่ท่้ี�อพยพเขา้มาในประเท้ศไท้ยเดน้ท้างมาจัาก 3 จัังห่วิดั
ในตะวิันออกเฉียงใต้ของจัีนค่อ กว�างต์ง (Guangdong) ห่ร่อกวางต์่�ง 
ซ่�งเปน็กลุม่ท้ี�เดน้ท้างเข้ามาประเท้ศไท้ยเยอะท้ี�สิ้ดุ ฝููเจี�ยัน (Fujian) ห่รอ่
ฮกเกี�ยัน และไหหนาน (Hainan) ห่ร่อไห่ห่ลำ
 
โดยชว่ิงเวิลาในสิ้มยัอยุธยา กอ่นท้ี�ชาวิตะวินัตกจัะเดน้ท้างเขา้มาคา้ขาย
กับสิ้ยาม คนจีันส่ิ้วินให่ญ่ี่เข้ามาชั�วิคราวิเพ่�อท้ำ ‘การค้า’ เป็นห่ลัก  
แล้วิจั่งห่อบห้่�วิเง้นส่ิ้งกลับบ้าน เด้นท้างกลับประเท้ศไป ไม่ได้มีเป้า 
ประสิ้งค์ท้ี�จัะมาตั�งถื้�นฐานเป็นการถืาวิร
 
ช่วิงต่อมาในสิ้มัยล่าอาณาน้คม เป็นช่วิงที้�คนจัีนเด้นท้างเข้ามาเป็น
จัำนวินมาก เพราะวิ่าเป็นช่วิงที้�การค้าในประเท้ศไท้ยและในภ้ม้ภาคนี�
เจัร้ญี่รุ่งเร่องค่กคัก ถื่งขนาดท้ี�ชาวิต่างชาต้ท้ี�เด้นท้างเข้ามายังกรุงเท้พฯ 
ในช่วิงปี 1817 น้ยามไว้ิว่ิา ‘ชาวิจีันเป็นคนส่ิ้วินให่ญ่ี่ของกรุงเท้พฯ’  
ขณะท้ี�แม่น�ำเจั้าพระยาก็เต็มไปด้วิยเร่อสิ้ำเภาจัีน โดยท้ี�ในช่วิงปี 1847 
มีชาวิจัีนท้ี�ตัดสิ้้นใจัตั�งถื้�นฐานในไท้ยราวิ 3 แสิ้นราย สิ้่วินท้ี�เห่ล่อมักจัะ
ใช้วิ้ธีเข้ามาห่าเลี�ยงชีพ 2-3 ปีแล้วิเด้นท้างกลับถื้�นกำเน้ด และมีคนจัีน 
จัำนวินไม่น้อยท้ี�สิ้ามารถืกุมอำนาจัท้างเศรษฐก้จัของไท้ยไวิ้เรียบร้อย 
สิ้อดคล้องกับการท้ี�รัชกาลที้� 6 ท้รงเปรียบชาวิจัีนวิ่าเป็นดั�ง ‘ย้วิแห่่ง 
บ้รพาท้้ศ’ ชี�ให่้เห่็นวิ่าเศรษฐก้จัไท้ยในเวิลานั�นอย่้ภายใต้อ้ท้ธ้พลของ 
ชาวิจัีนมากเพียงใด
 
ห่นังสิ้่อประวัิต้ศาสิ้ตร์ไท้ยร่วิมสิ้มัยได้บันท่้กไว้ิว่ิา ควิามรุ่งเร่องของ 
ตระก้ลเจั้าสัิ้วิจัำนวินห่น่�งเก้ดข่�นมาได้ก็เพราะได้รับการอุปถืัมภ์จัาก 
‘พระราชวิงศ์’ โดยท้ี�กลุ่มเจั้าสิ้ัวิจัีนกลุ่มนี�เร้�มต้นจัากการเป็นพ่อค้า แล้วิ
ได้รับโอกาสิ้เข้ามาช่วิยกษัตร้ย์ห่ร่อขุนนางท้ำมาค้าขาย ก่อนจัะได้รับ 
ตำแห่น่งสิ้ำคัญี่ๆ ในราชการ เช่น เสิ้นาบดี ห่ร่อโชฎ่ก ผ่้้เป็นห่ัวิห่น้า 
ชุมชนจัีนในเม่องห่ลวิง 
 

คัวามริุ่่งเริ่ืองของ 
ต้ริ่ะกูล่เจ้าสำัวจำานวนหนึ�ง 
เก่ดขึ�นมาได้ก็เพริ่าะได้ริ่ับ 

การิ่อุป็ถึัมภ์จาก ‘พริ่ะริ่าช่วงศ์’  
โดยที่่�กลุ่่มเจ้าสำัวจ่นกลุ่่มน่�เริ่่�มต้้น

จากการิ่เป็็นพ่อคั้า แล่้วได้ริ่ับ
โอกาสำเข้ามาช่่วยกษัต้ริ่่ย ์
หริ่ือขุนนางที่ำามาคั้าขาย  

ก่อนจะได้ริ่ับต้ำาแหน่งสำำาคััญๆ 
ในริ่าช่การิ่

โช่ต้่ ล่ำ�าซึ่ำา ผู่้ก่อต้ั�งแล่ะกริ่ริ่มการิ่ผู่้จัดการิ่คันแริ่กของธนาคัาริ่กสำ่กริ่ไที่ย แล่ะน้องช่าย เกษม ล่ำ�าซึ่ำา / 
ภาพจาก หนังสำืออนุสำริ่ณ์ เกษม ล่ำ�าซึ่ำา, ธนาคัาริ่กสำ่กริ่ไที่ย จำากัด พ่มพ์แจกเป็็นที่่�ริ่ะล่ึกในการิ่บำาเพ็ญ
ที่ักษ่ณานุสำริ่ณ์ นายเกษม ล่ำ�าซึ่ำา ที่.ม., ต้.จ.ว., ต้.ช่. แล่ะเด็กหญ่งวัช่ริ่่วริ่ริ่ณ ล่ำ�าซึ่ำา ณ สำริ่่ริ่น่ธาน  
ต้ึกเกษมป็ัญญาคัาริ่ วัดมกุฏิกษัต้ริ่่ยาริ่าม วันเสำาริ่์ที่่� 11 พฤษภาคัม 2017

เต้่ยง จ่ริ่าธ่วัฒน์ แล่ะบุต้ริ่ช่าย ถึ่ายริู่ป็ริ่่วมกับห้างเซึ่็นที่ริ่ัล่แห่งแริ่ก 
ที่่�ก่อต้ั�งขึ�นในป็ี 1947 / ภาพจาก Central Group
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รวิมถ่ืงการสิ้ร้างเสิ้้นสิ้ายด้วิยการถืวิายล้กสิ้าวิให้่กับกษัตร้ย์ ห่ร่อให้่
แต่งงานกับตระก้ลให่ญี่่ๆ ไปจันถ่ืงตระก้ลการค้าท้ี�เป็นหุ้่นสิ้่วินการค้า 
ในจัีน จันในท้ี�สิุ้ดคนจัีนกลุ่มท้ี�เข้ามาตั�งรกรากในช่วิงนี�ก็สิ้ามารถืกล่น 
ตัวิเองไปกับวิัฒนธรรมควิามเป็นไท้ยได้อย่างแนบเนียน ท้ั�งจัากการ
แต่งงานกับคนไท้ย และควิามคุ้นเคยกับวัิฒนธรรมไท้ยจัากการอย่้ 
อาศัยมาเป็นเวิลานาน18

 
จัุดเปลี�ยนสิ้ำคัญี่ในช่วิงห่ลังสิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้องสิ้้�นสิุ้ดลงค่อการที้�
ธุรก้จัโลกตะวิันตกถื้กสิ้ั�งปิดก้จัการ ท้ำให่้นักธุรก้จัจัำนวินไม่น้อยถื้กจัับ
มาเป็นเชลยศ่กสิ้งคราม เพราะเป็นชนชาต้ของศัตร้ ขณะท้ี�คนไท้ยนั�น 
ไม่ได้มีพ่�นฐานห่ร่อเชี�ยวิชาญี่การค้ามาตั�งแต่อดีต กลุ่มทุ้นจัีนจั่งได้รับ
ประโยชน์ในเห่ตุการณ์ท้ี�เก้ดข่�นนี�
 
ช่วิงเวิลาเดียวิกันนี�ยังมีเห่ตุการณ์ท้ี�สิ้ำคัญี่เก้ดข่�นอีก 2 เห่ตุการณ์ ค่อ
 
1. ปฏิิวัต์ิวัฒนธรรมจีนสู� ‘คอมมิวนิสต์์’ ย่ัคเหมาเจ๋อต์ง เก้ดข่�น 
ในช่วิงปี 1949 ซ่�งเห่ตุการณ์ในครั�งนี�ได้เปลี�ยนท้ัศนคต้คนจัีน จัากเด้ม

ห่นังสิ้่อรัฐไท้ยกับการปฏ้ร้ปเศรษฐก้จั ยังได้อธ้บายถ่ืงผ่ลกระท้บจัาก
นโยบายชาต้น้ยมของรัฐบาล จัอมพล ป. ท้ี�กีดกันชาวิจีันซ่�งดำเน้น 
ธุรก้จัค้าขายในไท้ยอย่างแพร่ห่ลายวิ่า ได้ก่อให่้เก้ดควิามสิ้ัมพันธ์ใน
ระบบอุปถัืมภ์ (Patron-Client Relationship) ที้�ชนชั�นนำท้างธุรก้จัจีัน
จัะต้องยอมแบ่งสิ้่วินเก้น ช่วิยเห่ล่อชนชั�นนำท้างอำนาจัในการสิ้ร้าง 
สิ้ว่ินเก้นท้างเศรษฐก้จัข่�นมาให่ม่ ท้ั�งเพ่�อซ่�อควิามคุ้มครองท้างการเมอ่ง
จัากการคุกคามของรัฐ และการถื้กยัดเยียดข้อห่าการเป็นคอมม้วิน้สิ้ต์ 
 
โดยท้ี�ชนชั�นนำท้างการเม่องจัะดำรงสิ้ถืานะเป็นผ้้่อุปถัืมภ์ห่ร่อ ‘ผ้้่ให่ญ่ี่’ 
ในขณะท้ี�ชนชั�นนำท้างธุรก้จัจัะมีสิ้ถืานะเป็น ‘ผ่้้น้อย’ ท้ี�ต้องได้รับควิาม
คุ้มครองท้างการเม่อง19

 
ควิามสิ้ัมพันธ์เช่นนี�สิ้่งผ่ลให่้ เฟ้รด ร้กสิ้์ นักวิ้ชาการชาวิอเมร้กัน ซ่�งเป็น
ผ่้้ท้ี�น้ยามนักธุรก้จัไท้ยเช่�อสิ้ายจัีนชั�นนำในช่วิงปี 1964 เอาไวิ้วิ่าเป็น 
ผ่้้ประกอบการนอกคอก (Pariah Entrepreneurs) เน่�องจัากมีสิ้ถืานะ
ท้างสัิ้งคมต�ำจัากการมีเช่�อสิ้ายจีัน และต้องซ่�อควิามอุปถัืมภ์ ควิาม
คุ้มครองจัากชนชั�นนำท้างการเม่อง เพ่�อให้่การสิ้ะสิ้มทุ้นของพวิกเขา
ดำเน้นต่อไปได้ 
 
กรณีท้ี�ธนาคารพาณ้ชย์ห่ลายแห่่งในช่วิงนั�นเช่�อเช้ญี่ให้่เห่ล่านายพล  
ผ่้้มีอำนาจัท้างการเม่อง เข้ามานั�งเก้าอี�บอร์ดบร้ห่ารในองค์กร แม้จัะ 
ไม่ได้มีภ้ม้ห่ลังห่ร่อประสิ้บการณ์ด้านธุรก้จัมาก่อน สิ้ะท้้อนถ่ืงการท้ี� 
เห่ล่าชนชั�นนำท้างธุรก้จั กลุ่มเจั้าสิ้ัวินายธนาคาร จัะต้องพ่�งพาการ
อุปถืัมภ์จัากผ่้้มีอำนาจัและบารมี
 
ธนาคารกรุงเท้พท้ี�ตั�ง พลโท้ ประภาสิ้ จัารุเสิ้ถืียร เป็นประธานกรรมการ 
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาตั�ง จัอมพล ประภาสิ้ จัารุเสิ้ถืียร พลตรี กฤษณ์  
สิ้ีวิะรา พลตำรวิจัตรี ประเสิ้ร้ฐ รุจั้รวิงศ์ และพันตรี ประยุท้ธ จัารุเสิ้ถืียร 
ล้กชายของจัอมพล ประภาสิ้ เป็นกรรมการ 
 
และธนาคารกสิ้้กรไท้ยตั�ง จัอมพล ถืนอม ก้ตต้ขจัร เป็นกรรมการ 
 
นอกจัากการแท้รกซม่เขา้ไปเปน็บอรด์บรห้่ารธนาคารพาณ้ชยห์่ลายแห่ง่
ในระบบทุ้นน้ยมแบบพวิกพ้องแล้วิ ช่วิงเวิลานี�กองท้ัพไท้ยยังได้จััดตั�ง 
‘ธนาคารท้ห่ารไท้ย’ ดำเน้นธุรก้จัพาณ้ชย์ โดยมีกองท้ัพบก กองท้ัพเร่อ 
กองท้ัพอากาศ และองค์การท้ห่ารผ่่านศ่กเป็นผ่้้ถื่อหุ่้นรายให่ญี่่ด้วิย20

นอกจัากธุรก้จัธนาคารพาณ้ชย์ ห่น่�งในกลุ่มนักธุรก้จัไท้ยเช่�อสิ้ายจัีนท้ี�
โดดเด่นเป็นอย่างมาก และยังคงท้รงอ้ท้ธ้พลมาจันถ่ืงปัจัจัุบัน นั�นค่อ  
‘เคร่อเจัร้ญี่โภคภัณฑ์์’ ห่ร่อ CP ท้ี�โดดเด่นข่�นมาในช่วิงปี 1960-1970 
เพราะกล้าขยายธุรก้จัในช่วิงท้ี�กลุ่มอ่�นๆ ไม่กล้าขยาย จัากธุรก้จัรุ่นพ่อ
ของ ธน้นท้์ เจัียรวินนท์้ โดย เอ็กชอ แซ่เจัี�ย ท้ี�เร้�มจัากธุรก้จัจัำห่น่าย 
เมล็ดพันธ์ุและปุ๋ย ‘เจัียไต๋’ เม่�อผ่ลัดใบมาสิ้้่ยุคของธน้นท้์ ก็เร้�มมีการ 
แตกไลน์ธุรก้จัมาท้ำฟ้าร์มไก่ ซ่�งได้แนวิท้างการท้ำธุรก้จัมาจัากญีี่�ปุ�น 
และขยายไปธุรก้จัอ่�นๆ เพ้�มเต้มต่อเน่�อง แต่ไม่เคยละท้้�งธุรก้จัห่ลัก 
(Core Business) ของตัวิเองในการท้ำธุรก้จัการเกษตร
 
ธน้นท์้ เจัียรวินนท์้ ประธานอาวิุโสิ้ เคร่อเจัร้ญี่โภคภัณฑ์์ ได้เล่าถ่ืง 
จัุดเร้�มต้นธุรก้จัเกษตร จัำห่น่ายเมล็ดพันธุ์เจัียไต๋ โดย เอ็กชอ แซ่เจัี�ย  
ผ่้้เป็นพ่อ ไวิ้วิ่า 
 
“คณุพ่อเป็นคนท้ำธุรก้จัด้วิยแนวิค้ดว่ิาต้องให้่ค่้คา้ทุ้กคนท้ี�ซ่�อเมล็ดพันธ์ุ
ผ่ักของเราไปแล้วิมีกำไร เร้�มจัากเอาเมล็ดพันธ์ุท้ี�ดีท้ี�สุิ้ดจัากจัีนมาขาย
ในประเท้ศไท้ย โดยมีนโยบายรักษาคณุภาพ ท้ำธรุก้จัดว้ิยควิามซ่�อสิ้ตัย์ 
ค่อห่ากพบว่ิาเมล็ดพันธุ์ที้�ซ่�อไปห่มดอายุก็จัะเปิดให้่นำมาแลกค่นฟ้รี 
คุณพ่อจัะตีตราลงไปในท้ี�ซองเลยว่ิาห่มดอายุวัินไห่น เร่�องนี�ไม่มีใคร 
สิ้อนคุณพ่อ เขาเป็นอัจัฉร้ยะ” 

ท้ี�อยากแค่เข้ามาท้ำมาห่าก้นในประเท้ศไท้ยชั�วิคราวิแล้วิเด้นท้างกลับ
ภ้ม้ลำเนา เปลี�ยนใจัอยากเข้ามาตั�งรกรากในประเท้ศไท้ยถืาวิร แท้นท้ี� 
จัะกลับไปมีชีวิ้ตในฐานะพลเม่องชาต้คอมม้วิน้สิ้ต์ เห่ตุเพราะสิ้้นท้รัพย์
ในจัีนถื้กรัฐบาลย่ดห่มด
 
2. การดำเนินนโยับูายัชาต์ินิยัมของ จอมพลุ่ ป. รัฐบาลไท้ยในยุค
จัอมพล ป. ยังได้นำ ‘นโยบายชาต้น้ยมไม่พ่�งต่างชาต้’ มาใช้ โดยจัำกัด
ให้่ชาวิจีันสิ้ามารถืเด้นท้างเข้าประเท้ศไท้ยได้ 200 คนต่อปี จัากเด้มที้�
เคยเข้ามาเป็นห่ลักห่ม่�นต่อปี เห่ตุผ่ลเพราะในตอนนั�นจัีนกลายเป็น
คอมม้วิน้สิ้ต์ จั่งท้ำให่้ จัอมพล ป. ใช้ประเด็นนี�เป็นห่น่�งในการเล่อกข้าง
โลกเสิ้รีประชาธ้ปไตยเอนเอียงตามสิ้ห่รัฐฯ
 
นักธุรก้จัจัีนในไท้ยและคนจัีนจัำนวินมากในช่วิงระห่วิ่างปี 1952-1953 
รวิมถ่ืงสิ้มาคมแต้จั้�วิ โรงเรียนจัีนมากกวิ่า 4 แห่่ง ยังถ้ืกตรวิจัค้น 
โดยคำสิ้ั�งของพลตำรวิจัเอก เผ่่า ภายใต้คำกล่าวิอ้างท้ี�วิ่า เพ่�อท้ำลาย
แผ่นล้มล้างรัฐบาลไท้ยโดย ‘ฝ่�ายคอมม้วิน้สิ้ต์’
 

พ่ธ่เป็ิดโริ่งเริ่่ยนเผ่ยอ่ง (ป็้วยเอง) ที่่�ก่อต้ั�งโดยสำมาคัมจ่นแต้้จ่�วในป็ริ่ะเที่ศไที่ย เมื�อป็ี 1920 / ภาพจาก สำำาเพ็ง: ป็ริ่ะวัต้่ศาสำต้ริ่์ชุ่มช่นช่าวจ่นในกริุ่งเที่พฯ

บริ่่เวณหน้าริ่้านจัดแสำดงสำ่นคั้าของห้างเจ่ยไต้้จึง เมล่็ดพันธุ์ผ่ักต้ริ่าเริ่ือบ่น /
ภาพจาก เคัริ่ือเจริ่่ญโภคัภัณฑ์์
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“ยุคนั�นมีกระป๋อง คุณพ่อก็นำกระป๋องมาใสิ้่เมล็ดพันธ์ุเพ่�อรักษา
ควิามช่�นให่้เมล็ดพันธุ์อย่้ได้นานข่�น นอกจัากนี�คุณพ่อยังบอกด้วิยวิ่า 
อะไรท้ี�ปล้กแล้วิไม่ดีก็ให่้เอาไปแลกฟ้รีเลย เพราะคุณพ่อบอกวิ่าล้กค้า
ขาดทุ้น ก้จัการล้กค้าไม่ขยาย ก้จัการเราก็ไม่ขยาย แต่ถื้าล้กค้าเต้บโต 
เรากเ็ตบ้โตตามลก้คา้ แลว้ิเขากจ็ัะแนะนำเพ่�อนให่ก้ลบัมาใชเ้มลด็พนัธ์ุ
ของเรา ท้ี�สิ้ำคญัี่คณุพอ่ให่ค้วิามสิ้ำคญัี่กบัคณุภาพของเมลด็พนัธุ์ตั�งแต่
ต้นน�ำเลย คุมตั�งแต่การเก็บเมล็ดพันธุ์ท้ี�ซัวิเถืา ประเท้ศจัีน”
 
ขณะที้�ตระก้ลจั้ราธ้วัิฒน์ ในฐานะผ่้้บุกเบ้กก้จัการค้าปลีกตั�งแต่ช่วิง
ปลายปี 1937 ก็รุ่งเร่องข่�นอย่างต่อเน่�องนับตั�งแต่ท้ี�ได้เปิดห่้างเซ็นท้รัล
สิ้ีลมข่�นในปี 1968 เพ่�อตอบสิ้นองควิามต้องการประชาชนในสิ้มัย
อเมร้กันน้ยม
 
สิุ้ท้ธ้ธรรม จั้ราธ้วิัฒน์ กรรมการบร้ษัท้ เซ็นท้รัลพัฒนา จัำกัด (มห่าชน) 
ได้เล่าถ่ืงควิามมุมานะของบ้ดา ‘เตียง แซ่เจั็ง’ ห่ร่อเตียง จั้ราธ้วัิฒน์  
ต้นตระก้ลจั้ราธ้วิัฒน์ โดยบอกวิ่าคุณพ่อของตนและนักธุรก้จัชาวิจัีน 
ในช่วิงเวิลานั�นมีควิามขยัน เต็มไปด้วิยควิามมุมานะและควิามตั�งใจัที้�
อยากจัะเป็นผ่้้ประกอบการ ซ่�งล้วินแต่เป็นสิ้่วินผ่สิ้มสิ้ำคัญี่ท้ี�ท้ำให่้กลุ่ม

ห่ากมองย้อนกลบัไปในอดีตจัะพบว่ิาตระก้ลจีันที้�ท้รงอท้้ธ้พลในปัจัจุับนั
ไมไ่ด้ร�ำรวิยมาก่อนช่วิงสิ้งครามโลกครั�งที้�สิ้อง แต่เร้�มมฐีานะในช่วิงห่ลัง 
ท้ั�งยังเป็นกลุ่มให่ม่ท้ี�ไม่ใช่ ‘จัีนเจั้า’ ห่ร่อจัีนขุนนางในอดีต
 
คร้สิ้ เบเกอร์ และ ดร.ผ่าสุิ้ก ได้สิ้รุปเพ้�มเต้มว่ิาตระก้ลจีันที้�รวิยข่�นมา 
ได้ในช่วิงนี� สิ้่วินมากเป็นชาวิจีันท้ี�อพยพห่นีว้ิกฤตการเม่องจีันมาแบบ 
‘เสิ้่�อผ่่นห่มอนใบ’ ระห่วิ่างสิ้งครามโลกครั�งท้ี�สิ้อง 
 
รวิยได้เพราะมุง่มั�นสิ้รา้งครอบครัวิและธุรกจ้ัเพ่�อวิางรากฐานอนาคตของ
ตัวิเองในไท้ย และรุ่งเร่องเพราะท้ำงานห่นัก ใช้วิ้ธีเก็บออมเพ่�อเอาไป
ลงทุ้นในธุรก้จัต่อ ท้ั�งยังให้่ควิามสิ้ำคัญี่กับการศ่กษาของล้กห่ลาน 
พัฒนาเคร่อข่ายครอบครัวิแซ่ และสิ้านต่อเสิ้้นสิ้ายท้างการเม่อง21 

สิ้ทุ้ธ้ธรรมสิ้รปุเสิ้น้ท้างการกอ่รา่งสิ้รา้งตวัิของตระก้ลจัร้าธ้วิฒันจ์ันกลาย
เป็นห่น่�งในตระก้ลชาวิจัีนท้ี�ร�ำรวิยท้ี�สิุ้ดในประเท้ศไท้ยวิ่า
 
“สิ้มัยก่อนโอกาสิ้ในประเท้ศไท้ยมีอย่้ค่อนข้างมาก คุณพ่อผ่มสิ้อนวิ่า 
ถื้าขยันจัะอย้่ได้ แต่ถื้าย้�งมีวิ้สิ้ัยท้ัศน์ก็จัะย้�งไปได้ไกล”

คนจัีนสิ้่วินให่ญี่่ที้�ย้ายมาตั�งรกราก สิ้ร้างถ้ื�นฐานในไท้ย ประสิ้บควิาม
สิ้ำเร็จัอย่างมห่าศาลในการท้ำการค้า
 
“ต้องยอมรับวิ่าคนจัีนรุ่นนั�นขยันและบุกเบ้กมาก มีน้สิ้ัยที้�อยากจัะเป็น
เจั้าของก้จัการ อย่างคุณพ่อผ่ม ถื่งจัุดห่น่�งก็อยากจัะเป็นผ่้้ประกอบการ 
ไมอ่ยากเป็นล้กจัา้งแล้วิ ท้า่นมกัจัะสิ้อนให้่ลก้ห่ลานขยัน และควิามขยัน
นี�เองท้ี�เป็นบท้เรียนห่น่�งท้ี�ท้ำให่้ตระก้ลจั้ราธ้วิัฒน์อย้่รอดจันถื่งทุ้กวิันนี�”
 
“ท้า่นมกัจัะบอกให้่อดท้น ให้่ขยนั ยตุธ้รรม อย่าเอาเปรียบใคร มศีลีธรรม 
และที้�สิ้ำคัญี่ต้องประห่ยัด มัธยัสิ้ถื์ ถื้าผ่มเล่ารายละเอียดเร่�องควิาม
ประห่ยัดของคุณพ่อ บางท้ีก็อายเห่ม่อนกันนะ” 
 
“ท้่านจัะไม่ท้านข้าวินอกบ้านเลย ไม่วิ่าจัะม่�อเช้า ม่�อเท้ี�ยง ห่ร่อม่�อเย็น 
เพราะกลวัิคา่อาห่ารแพง ท้ี�บา้นจัะมเีชฟ้ประจัำท้ำอาห่ารให่ท้้านท้กุวินั
ท้ั�งท้ี�ออฟ้ฟ้ิศและท้ี�บ้าน แล้วิท้่านจัะให่้พวิกเรานั�งท้านด้วิยกัน ผ่มจัำได้
วิา่ตอนเด็กไมค่อ่ยได้ท้านอาห่ารเย็นดีๆ นอกบ้านเท่้าไร อย่างเก่งกเ็วิลา
ท้ี�พี�ชายเขาไปท้านโต๊ะแชร์ก็จัะพาเราไปด้วิย นอกนั�นเวิลาท้านอาห่าร
นอกบ้านก็จัะเป็นอาห่ารจัำพวิกก๋วิยเตี�ยวิ ห่ม้สิ้ะเต๊ะข้างวิัด เป็นต้น”

ต้ริ่ะกูล่จ่นที่่�ริ่วยขึ�นมาได้ในช่่วงน่� 
สำ่วนมากเป็็นช่าวจ่นที่่�อพยพ
หน่ว่กฤต้การิ่เมืองจ่นมาแบบ 

‘เสำื�อผ่ืนหมอนใบ’ 
ริ่ะหว่างสำงคัริ่ามโล่กคัริ่ั�งที่่�สำอง 

1

13

4

2
5

8
10

9

3
ภาพจาก World Bank

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 19641963

จอมพล่ สำฤษด่� ธนะริ่ัช่ต้์  
ดำาริ่งต้ำาแหน่งนายกริ่ัฐมนต้ริ่ ่
คันที่่� 11 ของไที่ย 
9 กุมภาพันธ์ 1959

จอมพล่ สำฤษด่� เสำ่ยช่่ว่ต้
จอมพล่ ถึนอม
ขึ�นดำาริ่งต้ำาแหน่ง
นายกริ่ัฐมนต้ริ่่

ป็ริ่ะกาศใช่้ ‘แผ่นพัฒนา
เศริ่ษฐก่จแห่งช่าต้่’
ฉบับแริ่กของ
ป็ริ่ะเที่ศไที่ย

จุดเริ่่�มต้้นสำงคัริ่ามเย็น
ริ่ะหว่างสำหริ่ัฐฯ 
แล่ะสำหภาพโซึ่เว่ยต้

จอมพล่ ป็. พ่บูล่สำงคัริ่าม 
กล่ับมาดำาริ่งต้ำาแหน่ง
นายกริ่ัฐมนต้ริ่่สำมัยที่่� 2

สำหริ่ัฐฯ เริ่่�มสำ่งที่หาริ่
มาต้ั�งฐานที่ัพในไที่ย

สำงคัริ่าม
เว่ยดนาม
เริ่่�มต้้น

การิ่ออก 
‘พริ่ะริ่าช่บัญญัต้่ 
การิ่ธนาคัาริ่พาณ่ช่ย์’

8

1396

124

5 10ป็ริ่่ด่ พนมยงคั์ ออกป็ริ่ะกาศให้
สำงคัริ่ามที่่�ไที่ยเคัยป็ริ่ะกาศไว้ต้่อสำหริ่ัฐฯ 
แล่ะสำหริ่าช่อาณาจักริ่เป็็นโมฆะ
16 สำ่งหาคัม 1945

2

จัดต้ั�งธนาคัาริ่โล่ก
27 ธันวาคัม 1945

3

สำ่�นสำุดสำงคัริ่ามโล่ก
คัริ่ั�งที่่�สำอง
15 สำ่งหาคัม 1945

1

บริ่่ษัที่ Bangkok 
Stock Exchange  
หริ่ือต้ล่าดหุ้นกริุ่งเที่พ 
ถึูกจัดต้ั�งขึ�น 

11

จอมพล่ สำฤษด่� 
ยึดอำานาจจากริ่ัฐบาล่
จอมพล่ ป็. พ่บูล่สำงคัริ่าม

7



สำ่นคั้าสำ่งออก
ที่่�สำำาคััญของไที่ย
ในช่่วงป็ี 1960

เคัริ่ื�องป็ริ่ะดับ 20 ล่้านบาที่ 
เสำื�อผ่้าแล่ะสำ่�งที่อ 3 ล่้านบาที่

สำ่นคั้าอุต้สำาหกริ่ริ่มอื�นๆ
ข้าวโพด 551 ล่้านบาที่

มันสำำาป็ะหล่ัง 288 ล่้านบาที่ 
ป็อแก้ว 230 ล่้านบาที่

นำ�าต้าล่ 8 ล่้านบาที่

สำ่นคั้าเกษต้ริ่กลุ่่มใหม่

ยางพาริ่า 2,579 ล่้านบาที่
ข้าวสำาริ่ 2,570 ล่้านบาที่ 

ด่บุก 537 ล่้านบาที่
ไม้สำัก 356 ล่้านบาที่

สำ่นคั้าสำ่งออกหล่ัก

ป็ล่ากริ่ะป็๋อง ป็ล่าหมึก กุ้ง 
3 ล่้านบาที่

สำ่นคั้าแป็ริ่ริู่ป็แล่ะอาหาริ่ที่ะเล่

ริ่วมมูล่คั่า 

8,614
ล่้านบาที่

ริ่วมมูล่คั่า 

14,722
ล่้านบาที่

1.17%

0.4% 2.6%

26% 

44.2%
สำ่นคั้าสำ่งออก

ที่่�สำำาคััญของไที่ย
ในช่่วงป็ี 1970

(+70.9%) 

ป็ล่ากริ่ะป็๋อง ป็ล่าหมึก กุ้ง 
332 ล่้านบาที่ (+876.47%) 
ผ่ล่ไม้กริ่ะป็๋อง 55 ล่้านบาที่

สำ่นคั้าแป็ริ่ริู่ป็แล่ะอาหาริ่ที่ะเล่

ข้าวโพด 1,969 ล่้านบาที่ (+257.35%)
มันสำำาป็ะหล่ัง 1,223 ล่้านบาที่ 

(+324.65%)
ป็อแก้ว 719 ล่้านบาที่ (+212.6%)
นำ�าต้าล่ 94 ล่้านบาที่ (+1,075%) 

สำ่นคั้าเกษต้ริ่กลุ่่มใหม่

ข้าวสำาริ่ 2,516 ล่้านบาที่ (-2.1%)
ยางพาริ่า 2,232 ล่้านบาที่ (-13.45%)

ด่บุก 1,618 ล่้านบาที่ (+201.3%)
ไม้สำัก 156 ล่้านบาที่ (-56.17%)

สำ่นคั้าสำ่งออกหล่ัก

10.6% 0.26%
หมายเหตุ้: ต้ัวเล่ขในวงเล่็บคัือสำัดสำ่วน 

การิ่เพ่�มขึ�นหริ่ือล่ดล่งเมื�อเที่่ยบกับช่่วงป็ี 1960

เคัริ่ื�องป็ริ่ะดับ 130 ล่้านบาที่ 
(+550%) 

เสำื�อผ่้าแล่ะสำ่�งที่อ 44 ล่้านบาที่ 
(+1,366.66%) 

สำ่นคั้าอุต้สำาหกริ่ริ่มอื�นๆ

อ้างอ่ง: Capital Accumulation in Thailand 1855-1985, Suehiro Akira

70.1%
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แม้สำถึานการิ่ณ์การิ่เมืองของป็ริ่ะเที่ศไที่ยในช่่วงหล่ังสำงคัริ่ามโล่กคัริ่ั�งท่ี่�สำองจะขาด
เสำถึ่ยริ่ภาพ แต้่การิ่ที่่�สำหริ่ัฐฯ ในฐานะผู่้นำาแนวคั่ดโล่กเสำริ่่ แล่ะป็ริ่ะเที่ศไที่ยได้ริ่ับอาน่สำงสำ์
จากสำงคัริ่ามเย็น โดยเฉพาะเมื�อสำหรัิ่ฐฯ มองป็ริ่ะเที่ศไที่ยเป็็นฐานในการิ่ต่้อต้้านลั่ที่ธ่
คัอมม่วน่สำต์้ แล่ะให้การิ่สำนับสำนุนการิ่พัฒนาการิ่ที่หาริ่ แล่ะการิ่พัฒนาริ่ะบบเศริ่ษฐก่จ
ของป็ริ่ะเที่ศไที่ยให้ม่ศักยภาพ

การิ่สำริ่้างสำถึาบันที่างเศริ่ษฐก่จที่่�สำำาคััญ การิ่เริ่่�มใช่้แผ่นพัฒนาเศริ่ษฐก่จแล่ะสำังคัม 
แห่งช่าต้่ แล่ะการิ่พัฒนาโคัริ่งสำริ่้างขั�นพื�นฐาน ได้กล่ายเป็็นริ่ากฐานการิ่พัฒนาป็ริ่ะเที่ศ 
ที่่�มั�นคังสำืบเนื�อง แล่ะที่ำาให้ป็ริ่ะเที่ศไที่ยสำามาริ่ถึยกริ่ะดับคัวามเจริ่่ญ ในขณะที่่�เจ้าสำัว 
ยุคัใหม่ได้ถึือกำาเน่ดขึ�น แล่ะกล่ายเป็็นสำ่วนหนึ�งของริ่ะบบเศริ่ษฐก่จไที่ยมาจนถึึงป็ัจจุบัน
 
จะเห็นได้ว่าแม้คัวามช่่วยเหลื่อจากสำหรัิ่ฐฯ เป็็นปั็จจัยหนึ�งที่่�ม่ส่ำวนสำำาคััญในการิ่ผ่ลั่กดัน
การิ่พัฒนาเศริ่ษฐก่จของไที่ยในยุคัน่� แต้่หากขาดการิ่วางริ่ากฐานริ่ะบบเศริ่ษฐก่จไที่ย 
ยคุัใหม่ที่่�ดจ่ากการิ่ผ่นึกการิ่ที่ำางานร่ิ่วมกันของเหล่า่เที่คัโนแคัริ่ต้ การิ่ป็ริ่ะสำานเช่ง่นโยบาย
ริ่ะหว่างรัิ่ฐบาล่แล่ะสำถึาบันเศริ่ษฐก่จจำานวนมากที่่�เก่ดขึ�นมาในช่ว่งน่� ป็ริ่ะเที่ศไที่ยก็อาจจะ
ไม่ได้ม่ย่างก้าวที่่�เข้มแข็งในการิ่ป็ูพื�นฐานที่างเศริ่ษฐก่จที่่�มั�นคัง แล่ะนำามาซึ่ึ�งว่วัฒนาการิ่
ต้่อเนื�องของริ่ะบบเศริ่ษฐก่จป็ริ่ะเที่ศไที่ยสำมัยใหม่ในอ่ก 5 ที่ศวริ่ริ่ษถึัดมา

บที่สำรุิ่ป็
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ใต้ปีกพญาอิ้นทรี

ห่ลังสิ้งครามโลกครั�งท้ี� 2 สิ้ห่รัฐอเมร้กาก็ร้้สิ้่กวิ่าอะลุ่มอล่วิยกับฝ่�ายไท้ย  
เห่็นใจัรัฐบาลไท้ยท้ี�ต้องไปเข้าอย้่กับฝ่�ายญี่ี�ปุ�น ต่างกับอังกฤษ ฝ่รั�งเศสิ้  
ท้ี�ยังต่างต้องการเอาประโยชน์ห่ร่อปรับประเท้ศไท้ย อันนี�เป็นบุญี่คุณท้ี� 
คนไท้ยรุ่นผ่มยังจัำได้ดี และยังร้้สิ้่กขอบคุณอเมร้กาที้�ช่วิยเห่ล่อเร่�องนี�  
แม้ในระยะ 30-40 ปีให้่ห่ลังมานี� อเมรก้าก็ท้ำตัวิพาลพอใช้ในภม้ภ้าคเรา 
 
ต่อมาเป็นยุคของสิ้งครามเย็น สิ้มัยนั�นเรียกวิ่า Mutual Deterrence  
ตา่งฝ่�ายต่างมอีาวุิธน้วิเคลียร ์กไ็ดแ้ตข่้ก่นัไปข้กั่นมา ไม่มใีครกล้าลงมอ่ 
ถื้าเก้ดฝ่�ายห่น่�งลงม่อ โลกก็แตก เป็นอย้่แค่นั�นก็ไม่เป็นไร แต่ตอนห่ลัง 
มนัเก้ดม ีProxy Wars ค่อไปห่นนุให่ค้นอ่�นสิ้้ส้ิ้งครามกนั อนันี�ค่อจัดุดา่ง 
ของประวิัต้ศาสิ้ตร์ในเอเชีย สิ้งครามให่ญ่ี่ๆ ท้ี�เก้ดข่�นในเอเชียตอนนั�น  
สิ้งครามเกาห่ลีก็ดี สิ้งครามเวิียดนามก็ดี ไม่ได้ต่อสิ้้้เพ่�อผ่ลประโยชน์ 
ของชาต้โดยตรง แต่ต่อสิ้้้โดยการเป็นตัวิแท้นคนอ่�น และต่อสิ้้้เร่�อง 
อดุมคตท้้างการเมอ่ง คอมมว้ิน้สิ้ตก์เ็ก้ดข่�นท้ี�ตะวินัตก ท้ี�สิ้ห่ภาพโซเวิยีต 
ทุ้นน้ยมก็เก้ดในอเมร้กา ในยุโรป เพราะฉะนั�นคนเอเชียสิ้้้กันโดยการ 
สิ้นับสิ้นุนของคนนอกเอเชีย เพ่�ออุดมคต้ของคนนอกเอเชีย 

ยคุท้ี�ไท้ยเขา้ใกลช้ด้อเมรก้ามากที้�สิ้ดุคอ่ยคุสิ้มยัจัอมพลสิ้ฤษด้� ธนะรชัต์  
ตอนนั�นเราเล่อกข้างเลยว่ิาอย่้ฝ่�ายอเมร้กา แล้วิก็ส่ิ้งท้ห่ารไปช่วิยรบ 
ท้ี�เกาห่ลี เวิียดนาม ด้วิยห่ลายปัจัจััย ห่น่�ง ในท้างจั้ตใจัเราชอบอเมร้กา  
สิ้อง เราท้่�งในควิามเจัร้ญี่ ในควิามมั�งคั�งของเขา ไม่วิ่าท้างด้านธุรก้จั  
การค้า เท้คโนโลยี ทุ้กอย่าง แต่ปัจัจััยสิ้ำคัญี่ที้�สิุ้ด ค่อการคบอเมร้กา 
ท้ำให่้คนไท้ยบางกลุ่มร�ำรวิยข่�น ข้อนี�ลงไปในรายละเอียดไม่ได้ แต่เป็น 
ท้ี�ร้้กัน เพราะคบกับอเมร้กามีค่าตอบแท้นเสิ้มอ ค่าตอบแท้นสิ้่วินห่น่�ง 
กต็รงไปที้�ประชาชนห่รอ่รฐับาลโดยตรง แต่คา่ตอบแท้นอาจัจัะคร่�งห่น่�ง 
มันไปที้�กลุ่มบุคคล ไม่วิ่าจัะเป็นท้ห่าร นักการเม่อง อะไรต่ออะไรมันก็ 
ท้ำให่้เก้ดควิามซาบซ่�งมากข่�นในควิามกรุณาของรัฐบาลอเมร้กัน 

คัดท้ายผ่านความท้าทายด้วยภาวะผ่้นำา

ในช่่วงสำงคัริ่ามเย็น อานันที่์คัือหนึ�งในผู่ ้สำริ่้างจุดยืนที่่�สำมดุล่ของไที่ยริ่ะหว่างอ่ที่ธ่พล่จากสำองขั�วมหาอำานาจอย่าง 
สำหริ่ัฐอเมร่ิ่กาแล่ะจ่น ด้วยต้ำาแหน่งอันเป็ี �ยมคัวามสำำาคััญของการิ่เป็็นเอกอัคัริ่ริ่าช่ทีู่ต้ไที่ยป็ริ่ะจำาสำหป็ริ่ะช่าช่าต้ ่ 
แล่ะสำหริ่ัฐอเมริ่่กา แล่ะป็ลั่ดกริ่ะที่ริ่วงต้่างป็ริ่ะเที่ศ เมื�อสำงคัริ่ามเย็นสำ่�นสำุดล่ง ในฐานะนายกริ่ัฐมนต้ริ่่คันที่่� 18 

อานันที่์คืัอคัำาต้อบสำำาหริ่ับป็ริ่ะเที่ศที่่�ต้้องการิ่ผู่้นำาที่่ามกล่างภาวะชุ่ล่มุนหล่ังการิ่ป็ฏิ่วัต้่โดยคัณะริ่ักษาคัวามสำงบ 
แห่งช่าต้่ของพล่เอก สุำจ่นดา คัริ่าป็ริ่ะยูริ่ แล่ะเหตุ้การิ่ณ์พฤษภาที่ม่ฬ บที่เริ่่ยนจากการิ่ต้้อง ‘ค่ัด’ แล่ะ ‘ป็ฏ่ิบัต้่’  

งานแล่้วงานเล่่า ฉายให้เห็นคัวามยากแล่ะสำำาคััญย่�งของต้ำาแหน่งผู่ ้นำา 

อานัันัท์์ ปัันัยารชุุนั

ธรรมดารฐับาลกลางเขาไมไ่ดม้องไท้ยอย่้ในเรดารเ์ลย อเมรก้าให่ญี่ม่าก 
มีอ้ท้ธ้พลมาก เขาก็ต้องคบกับพวิกพี�เบ้�ม ห่ร่อคนท้ี�มีศักยภาพท้ี�จัะเป็น 
พี�เบ้�ม ในเอเชีย ไม่นับตะวิันออกกลาง เขาสิ้นใจัอย้่ 4 ประเท้ศเท้่านั�น 
ห่น่�งค่อ ญี่ี�ปุ�น สิ้อง อ้นโดนีเซีย สิ้าม อ้นเดีย สิ้ี� จัีน ซ่�งลำดับมันก็เปลี�ยน 
ไปตามเห่ตุการณ์ ไท้ยเราโดดเดี�ยวิไม่มีควิามห่มายกับเขา จัะมี 
ควิามห่มายก็ต่อเม่�อไท้ยมีบท้บาท้ในอาเซียนท้ี�แข็งขัน แต่ปัจัจัุบัน 
ผ่มไม่เคยร้้วิ่าไท้ยมีนโยบายเร่�องนี�อย้่ท้ี�ไห่น ดังนั�น ไม่ควิรค้ดวิ่าเราเป็น 
ล้กน้องท้ี�อเมร้การัก ไม่ใช่เลย ตอนยุคคอมม้วิน้สิ้ต์ เรายังมีประโยชน์ 
กับเขา แต่พอห่มดเร่�องนี�แล้วิ ตอนนี�ก็ไม่มีอะไรแล้วิ 

เปิดสิ้ัมพันธ์์แดนมังกร

ก่อนเปิดสิ้ัมพันธ์กับจัีน อ้ท้ธ้พลของไต้ห่วิันยังมีต่อเม่องไท้ยมาก  
ไต้ห่วิันมีสิ้ถืานท้้ตอย่้ท้ี�นี� และตอนนั�นพวิกพ่อค้า นักธุรก้จัคนไท้ยท้ี�มี 
เช่�อสิ้ายจัีน ห่ร่อแม้แต่คนในรัฐบาลไท้ยท้ี�ได้ผ่ลประโยชน์โดยตรงกับ 
ไต้ห่วิันก็มีเยอะ คนไท้ยจั่งเร้�มแบ่งเป็นพวิกโปรไต้ห่วัิน กับพวิกที้�ไม่ได้ 
โปรจัีน แต่ยอมรับวิ่าจัีนอย่้ตรงนี� ตอนนั�นพวิกโปรจัีนแท้บไม่มี มีแต่ 
พวิกที้�รับสิ้ภาพควิามจัร้งวิ่าเน่�องจัากจัีนเขาอย่้ตรงนี� เขาเจัร้ญี่ให่ญี่่โต 
มากข่�นๆ ในอนาคตห่นีไม่พ้นท้ี�เราจัะต้องคบกับเขา 

อันนี�เป็นการเปลี�ยนแปลง และคนที้�มองเห่็นการเปลี�ยนแปลงสิ้ำคัญี่นี� 
ค่อคุณถืนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีวิ่าการกระท้รวิงการต่างประเท้ศ)  
คุณถืนัดเป็นคนสัิ้�งผ่มให่้เร้�มต้ดต่อกับจีันก่อน จัีนจัะได้รับท้ี�นั�งสิ้มาช้ก 
สิ้ห่ประชาชาต้ ไม่ได้ผ่่านรัฐบาล เป็นคำสิ้ั�งสิ้่วินตัวิจัากคุณถืนัดกับผ่ม 
โดยตรง ผ่มก็เร้�มวิางพ่�นฐานในการพบปะกับจีัน ตอนนั�นผ่มเป็นทั้�ง 
ท้้ตย้เอ็นที้�น้วิยอร์ก และท้้ตแคนาดาท้ี�ออตตาวิา ก็ได้ร้้จัักกับ Senior  
Diplomat ท้ี�จัีนสิ้่งมาประจัำที้�แคนาดา ช่�อฮิวิงห่ัวิ เพราะเม่�อคุณถืนัด 
สิ้ั�งแล้วิ ผ่มก็ไม่ตะข้ดตะขวิงใจัท้ี�จัะพบปะกับท้้ตจัีน ไม่ได้เพ่�อคุยเร่�อง 
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การเมอ่งห่รอ่เร่�องเปิดควิามสิ้มัพนัธ์ เป็นแค่ท้ำควิามร้จ้ักักนั ห่ยั�งเสิ้ยีงกัน  
ก้นข้าวิ ตีเท้นน้สิ้กัน ยังไม่พ้ดถื่งเร่�องเปิดควิามสิ้ัมพันธ์ แต่ก็พอร้้ได้วิ่า 
เขาไม่ได้เห่็นเราเป็นศัตร้

จันกระทั้�งมรีฐับาลคณุคก่ฤท้ธ้� ปราโมช กบัรฐับาลคณุชาตช้าย ชณุห่ะวิณั  
รัฐบาลคุณค่กฤท้ธ้�ได้แถืลงนโยบายชัดเลยวิ่า ห่น่�ง จัะเจัรจัาให่้อเมร้กา 
ถือนท้ห่ารออกไปจัากเมอ่งไท้ย สิ้อง จัะปรบัควิามสิ้มัพนัธ์กบัประเท้ศจันี  
แต่ยังไม่ได้มีคำสิ้ั�ง แต่ต่อมาอเมร้กาก็ท้ำอะไรแปลกมากข่�น เก้ดกรณี 
เร่อมายาเกวิซของอเมร้กาห่ลงเข้าไปในน่านน�ำของเขมร ถ้ืกจัับไป  
แล้วิมาใช้เม่องไท้ยเป็นฐานไปจั้่โจัมเอาค่นมา ตายไปเยอะแยะ  
คุณค่กฤท้ธ้�โกรธมาก บอกวิ่าท้ำไมท้ำไปโดยรัฐบาลไท้ยไม่ร้้เร่�อง  
ไม่ให้่ควิามเคารพรัฐบาล ท่้านก็เรียกผ่มกลับมาจัากสิ้ห่รัฐฯ เพ่�อเป็น 
การประท้้วิง และท้ำให่้การผ่้กสิ้ัมพันธ์กับจัีนมีควิามเร่งด่วินย้�งข่�น

ตอนนั�นก็มีคำวิ่า Equidistance ค่อคบให่้ระยะท้างห่่างพอๆ กัน  
แต่ควิามสิ้มัพนัธ์นบัด้วิยไมล์ด้วิยฟ้ตุไม่ได้ ดงันั�น มนักอ็ย้ที่้�การตดัสิ้น้ใจั 
วิ่าจัะห่่างมากน้อยแค่ไห่น ไม่ได้ตายตัวิวิ่าทุ้กเร่�องต้องเท้่ากัน บางเร่�อง 
ถื้ามีเห่ตุผ่ลท้ี�ดีกวิ่า ก็ไปกับฝ่�ายห่น่�งได้เสิ้มอ แต่แค่ระวิังไม่ถืลำเก้นไป  
อีกคำค่อ Omnidirectional ภาษาท้างการท้้ตมีเยอะ แต่มันเป็นภาษา 
ท้ี� blah-blah เห่มอ่นกนั อย่้ท้ี�ผ่้น้ำมากกวิา่ ตอนนั�นเราโชคดทีี้�มคีนอยา่ง
คณุคก่ฤท้ธ้�กบัคณุชาตช้าย ท้ั�งสิ้องคนม ีintuition ห่รอ่ภาษาสิ้ามัญี่เรยีก 
horse sense ดี ค่อคนเราควิามฉลาดอย่างเดียวิไม่พอ เพราะมันไม่ใช ่
เร่�องการคำนวิณอย่างเดียวิ มันต้องมี sensitivity ด้วิย ต้องมี intuition 
ด้วิย ต้องมี horse sense

พอผ่มกลับไท้ย วิันห่น่�งคุณชาต้ชายเรียกไปที้�ห่้อง บอกท้่านค่กฤท้ธ้� 
กับผ่มวิ่าเราจัะเปิดควิามสิ้ัมพันธ์กับจัีน อยากให่้คุณไปเม่องจัีนโดยเร็วิ 
ผ่มก็ตั�งคณะท้ำงานข่�นมา ศ่กษาวิ่ามีประเด็นใดที้�เราควิรพ้ด มีจัุดย่น 
ย่ดห่ยุ่นแค่ไห่น มีประเด็นใดท้ี�เราร้้วิ่าเขาจัะพ้ด และจัะโต้ตอบอย่างไร  
เสิ้ร็จัแล้วิผ่มก็สิ้่งโท้รเลขไปห่าฮิวิงห่ัวิ บอกเขาตรงๆ วิ่ารัฐบาลไท้ย 
อยากคุยกับจัีนในเร่�อง Restoration of Relationship เพราะจัร้งๆ แล้วิ  
ควิามสิ้ัมพันธ์ไท้ยจัีนมันไม่เคยขาด แค่ตัวิแท้นของควิามสิ้ัมพันธ์ 
เปลี�ยนไป จัากไท้เปมาเป็นปักก้�ง สิ้องวิันถัืดมา ฮิวิงห่ัวิบอกวิ่าท้างจัีน 
ย้นดที้ี�จัะให่ไ้ปท้ี�ปกัก้�งได้ ไปถืง่แล้วิเราเห็่นท้ต้แอฟ้รก้า ตะวัินออกกลาง 
เต็มไปห่มด ทุ้กคนก็มาเปิดสัิ้มพันธ์กับจีันท้ั�งนั�น เราก็แลกร่างเอกสิ้าร 
คุยกันไปคุยกันมา สิุ้ดท้้ายโดยท้างปฏ้บัต้ เขาก็ปิดสิ้ถืานีวิ้ท้ยุท้ี�ย้นนาน  
และลดควิามช่วิยเห่ล่อแก่พรรคคอมม้วิน้สิ้ต์ไท้ยไปโดยปร้ยาย 

สิ้่วินตัวิผ่มไม่เคยค้ดวิ่าจัีนจัะเป็นให่ญี่่แบบนี� ตอนนั�นจัีนยังไม่ได้เปิด 
ประเท้ศ และเราไม่ร้้เลยวิ่าโจัวิเอ้นไห่ลและเต้�งเสิ้ี�ยวิผ่้งจัะมีนโยบาย 
กลา้ห่าญี่อย่างประห่ลาด เราเพยีงแต่เห่น็วิา่จันีจัะให่ญ่ี่ข่�นมากในเอเชยี  
แต่ไม่เคยค้ดเลยวิ่าจัีนจัะมาเป็น Super Power อีกประเท้ศห่น่�งในโลก  
ในสิ้งครามเย็นมีคำวิ่า Balance of Power ค่อเม่�อสิ้ห่รัฐฯ และโซเวิียต 
ต่างเป็น Super Power ก็ไม่กล้าท้ำอะไรกัน แต่ตามควิามจัร้งทั้�งสิ้อง 
ฝ่�ายไม่ได้เท้า่กนั อเมรก้าแข็งแกรง่กวิา่โซเวิยีตเร่�องเศรษฐก้จั รสัิ้เซยีไม่มี 
อะไรเลยท้างด้านเศรษฐก้จั แต่พอมาถ่ืงจัีน เขาเป็น Super Power  
เท้่ากัน อาจัจัะต�ำกวิ่าอเมร้กันในเร่�องกองท้ัพ เร่�องอาวิุธยุท้โธปกรณ์  
แต่ก็มีน้วิเคลียร์เห่ม่อนกัน ฉะนั�น ต่างกันในเร่�องของดีกรี แต่ไม่ใช่เร่�อง 
ของประเภท้ และที้�จัีนเห่น่อกว่ิารัสิ้เซียค่อตอนนี�เศรษฐก้จัจีันไม่ใช่แค่ 
ท้ัดเที้ยมอเมร้กาแล้วิ บางอย่างเลยห่น้าไปแล้วิ เพราะฉะนั�นอำนาจั 
ต่อรองของจัีนมีมากกวิ่าเยอะ อันนี�ไม่มีใครเคยค้ดถื่ง 

ทำางานกับเผด็จการ

ผ่มออกจัากราชการมาแล้วิไม่เคยค้ดเร่�องการเม่อง มาอย่้สิ้ห่ย้เนี�ยน  
มาเป็นรองประธานสิ้ภาอุตสิ้าห่กรรม แล้วิมาเป็นนายกสิ้มาคมศษ้ย์เก่า 
นักเรียนอังกฤษ เพ่�อช่วิยเขาระดมทุ้น เช้าวิันเสิ้าร์ท้ี� 23 ก.พ. ที้�คุณ 
สิุ้จั้นดา (คราประย้ร) ปฏ้วิัต้รัฐบาลพลเอกชาต้ชาย ผ่มน่กอย่างเดียวิวิ่า 
ตาย---ค่นนี�จัะจััดงานกาล่าระดมทุ้นได้ไห่ม แต่ในท้ี�สิุ้ดในสิ้ัปดาห่์ 
ห่ลังปฏ้วัิต้ คุณสิุ้จั้นดาต้ดต่อมาบอกวิ่า พี�ๆ มาเป็นนายกฯ ห่น่อย  
ผ่มบอก ช้าก่อน นั�งคุยอะไรกันอย่้ชั�วิโมงคร่�ง และบอกวิ่าผ่มยังให่ ้
คำตอบไม่ได้ เพราะวิันนั�นที้�คุยเป็นศุกร์บ่าย ผ่มต้องปร่กษาภรรยา 
และครอบครัวิด้วิย ขอให่้คำตอบวิันจัันท้ร์เช้า 

ค่นนั�นผ่มก็ไปก้นเลี�ยงสิ้่วินตัวิ กลับบ้านสิ้องยาม พอวิันเสิ้าร์สิ้ายๆ  
ผ่มยงันั�งอย่้ในห้่องน�ำ คณุสุิ้จัน้ดาก็โท้รมา บอกว่ิา ‘พี�ๆ  ผ่มจัะขอคำตอบ 
เช้าวิันนี�’ เพราะวิ่าบ่ายจัะบ้นไปที้�ภ้พ้งค์ฯ เข้าเฝ่้าพระเจั้าอย่้หั่วิแล้วิ  
ผ่มก็บอกวิ่าผ่มกลับบ้านมาศุกร์กลางค่นยังไม่ได้พบภรรยาเลย เช้ามา 
ก็เข้าห้่องน�ำยังไม่ทั้นได้ปร่กษาห่าร่อใคร ย้�งกวิ่านั�น ผ่มอ่านข่าวิอย่้ใน 
ห่้องน�ำ รสิ้ช. ไปตั�งสิ้ภาน้ต้บัญี่ญี่ัต้ข่�นมาร่างรัฐธรรมน้ญี่แล้วิ ไม่ได้เอ่ย 
ถื่งรัฐบาลเลย แบบนี�ถื้าผ่มรับ ห่มายควิามวิ่ารัฐบาลไม่มีสิ้่วินเกี�ยวิข้อง 
เร่�องการจััดท้ำรัฐธรรมน้ญี่เลยห่ร่อ คุณสุิ้จั้นดาบอก ‘พี�ๆ ผ่มก็ไม่ร้ ้
เห่ม่อนกัน’ ผ่มบอกแย่แล้วิเม่องไท้ย มีการตั�งสิ้ภาน้ต้บัญี่ญัี่ต้ มีคน 
พร้อมเพรียง แต่ผ่้้ก่อการจัร้งๆ ไม่ร้้เร่�อง ผ่มก็เลยต้องรับ ไม่อย่างนั�น 

ประเท้ศชาต้แย่แน่ เพราะมันมีท้ั�งปัญี่ห่าน�ำมันราคาสิ้้ง การบุกค้เวิต  
เศรษฐก้จักำลังตกต�ำ มาน่กย้อนห่ลัง เรารับไปได้ยังไง ฐานท้างท้ห่าร 
ก็ไม่มี ฐานนักการเม่องก็ไม่มี แต่ท้ำให่้ตกผ่ล่กวิ่าต้องสิ้ร้างฐานให่ม่  
ค่อฐานประชาชน ห่ลังจัากนั�น คุณสิุ้จั้นดาขอให้่ผ่มไปก้นข้าวิเย็น 
ท้ี�สิ้วินร่�นฯ เข้าไปสิ้องข้างโต๊ะมีท้ห่าร 22 คน ผ่มร้้จัักคุณสิุ้จั้นดา 
คนเดียวิ พอเร้�มก้นข้าวิ ผ่มก็บอกวิ่าคุณไม่ร้้จัักผ่ม ผ่มก็ไม่ร้้จัักพวิกคุณ  
แต่คนท้ำงานด้วิยกันต้องร้้จักักันในระดับห่น่�ง แล้วิเล่าว่ิาผ่มเป็นคนยังไง 
บอกเขาวิ่าผ่มท้ำอะไร ผ่มจัะพยายามอธ้บายให่้เข้าใจัวิ่าผ่มมีเห่ตุผ่ล 
อย่างไร แต่การตัดสิ้้นใจัอย่้ที้�ผ่ม และบอกวิ่า ห่น่�ง ต้องยกเล้กกฎ 
อัยการศ่กโดยเร็วิที้�สิุ้ด และสิ้อง ปล่อยคุณชาต้ชาย ผ่มจัะไม่แท้งคุณ 
ข้างห่ลัง และคุณก็อย่ามาแท้งผ่มข้างห่ลังแล้วิกัน พ้ดให้่ร้้เร่�องไปเลย  
พอออกมาผ่มให่้สิ้ัมภาษณ์ห่นังสิ้่อพ้มพ์ตามนั�น
 
นั�นเป็นขั�นแรกของการห่าฐานเสีิ้ยง ห่ลังจัากนั�นผ่มก็ให้่สิ้ัมภาษณ์ 
เก่อบทุ้กวัิน สิ้ัมภาษณ์ภาษาไท้ย สิ้ัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ไปให้่ 
สิ้นุท้รพจันท์้กุที้� ตอ้งให่ค้นร้จ้ักัเรา วิา่เราเปน็คนยงัไง ร้จ้ักัวิธ้กีารท้ำงาน 
ของเรา จัะได้เห็่นว่ิาเขาจัะเช่�อใจัเราได้ไห่ม มั�นใจัเราได้ไห่ม ถืา้พวิกเขา 
เข้าใจั เช่�อใจั และมั�นใจั พวิกเขาก็จัะมีศรัท้ธา ซ่�งเป็นเป้าห่มาย  
เพราะพอคนมศีรทั้ธากบัเราแลว้ิ ถืง่เราท้ำอะไรท้ี�ผ่ด้พลาด ห่รอ่ท้ำอะไร 
ท้ี�อาจัจัะไม่เห่มาะสิ้ม แต่เขาถื่อวิ่าเขาร้้จัักเราดี เขายกโท้ษให่้เราได้ 

พอไปได้สิ้กั 6-7 เดอ่น ตามข่าวิท้ห่ารอยากจัะให้่ผ่มออก แต่ไมก่ลา้ปลด 
เพราะตอนนั�นร้้แลว้ิว่ิาข่นปลดผ่มเป็นเร่�องแน่ เพราะผ่มมีฐานประชาชน 
แล้วิ ในส่ิ้วินของการท้ำงาน ผ่มมีห่ลักว่ิาผ่มร้้วิ่าผ่มร้้อะไร และผ่มร้้วิ่า 
อะไรผ่มไม่ร้้ และผ่มร้้วิ่าอะไรที้�ผ่มไม่สิ้ามารถืเรียนร้้ได้ อันแรกก็โอเค  
อันที้�สิ้องเราร้้วิ่าเราไม่ร้้อะไร เราต้องขวินขวิายห่าควิามร้้เพ้�มเต้ม  
คุยกับคนที้�ร้้เร่�อง เพราะฉะนั�นการจััดตั�งรัฐบาลของผ่ม ผ่มก็ตั�งจัาก 
คนท้ี�ผ่มร้้จัักห่ร่อเพ่�อน แต่ผ่มไม่ได้ตั�งเพราะเขาเป็นเพ่�อน ผ่มตั�ง 
เพราะห่น่�ง ผ่มร้้วิ่าเขาไม่โกงก้น สิ้อง เป็นคนท้ี�คุยกันร้้เร่�อง ไม่ต้องเห่็น 
ด้วิยกับเราทุ้กอย่าง แต่พร้อมที้�จัะปรับควิามเข้าใจัซ่�งกันและกัน  
สิ้าม ต้องเป็นคนท้ี�เอียงไปท้างเสิ้รีนย้ม ค่อขวิาจัดัก็ไม่เอา ซ้ายจััดก็ไม่เอา  
ต้องเป็นพวิก free marketeers สิ้่วินให่ญ่ี่ก็มักจัะเป็นข้าราชการ  
ห่ร่ออดีตข้าราชการท้ั�งนั�น มันห่ลีกเลี�ยงไม่ได้ เพราะผ่มไม่ได้ร้้จัักใคร

ผ่มพ้ดเสิ้มอวิ่า ห่ลักการไม่เปลี�ยน วิ้ธีการเปลี�ยนได้เสิ้มอ ต้องเป็นคนท้ี�  
practical ตอนเปิดประชุมแรก ผ่มพ้ดเลย ห่้ามโกงก้น ในอดีต 
ผ่มไม่อยากร้้เร่�อง แต่ตั�งแต่วิันนี�ไป ห่ยุด สิ้อง ต้องท้ำด้วิยควิามโปร่งใสิ้  

เพ่�อประโยชน์ของประชาชน ผ่มจัะเปิดให้่มีการอภ้ปรายในที้�ประชุม  
ท้กุเร่�อง ท้กุคน ไม่มจีัำกดั เพราะผ่มกอ็ยากฟั้งควิามเห่น็ แต่มาถ่ืงจัดุห่น่�ง 
ท้ี�มกีารอธ้บายไปแลว้ิ ผ่มจัะเอาอยา่งนี� ดว้ิยควิามเห่น็ชอบของพวิกคณุ  
ไม่ต้อง unanimous (เอกฉันท้์) แต่ต้องเป็น consensus (ฉันท้ามต้)  
ก็จัะสิ้รุปเป็นนโยบาย ซ่�งพอออกไปข้างนอก ทุ้กคนห้่ามพ้ดขัดแย้ง  
มนักเ็ลยออกมาเปน็ Unified Government สิ้รา้งควิามเช่�อ สิ้รา้งศรทั้ธา

ร่างรัฐธ์รรมน่ญฉบับประชิาชิน 

ในตอนนั�น บอกให่้ผ่มไปเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมน้ญี่ปี 2540  
ผ่มก็ยอมรับไป โชคของชีว้ิตผ่มค่อผ่มรับเป็นประธานกรรมการ 
อะไรต่างๆ ผ่มไม่เคยมีควิามร้้ในเร่�องเห่ล่านั�นมาก่อน ผ่มรับเป็น 
นายกรัฐมนตรี ผ่มก็ไม่ร้้เร่�อง ไปเป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมน้ญี่ ผ่มก็ 
ไมเ่คยอ่านรฐัธรรมน้ญี่ไท้ยมาก่อน ไปเป็นประธานสิ้มานฉันท้ ์3 จังัห่วัิด 
ชายแดนใต้ ผ่มก็ไม่เคยร้้ประวิัต้ศาสิ้ตร์ปัตตานีห่ร่อไปสิ้ามจัังห่วัิดเลย  
อันนี�เป็นกำไรชีวิ้ตของผ่ม ผ่มไม่ร้้ แต่ผ่มร้้วิ่าผ่มเรียนได้ ผ่มก็เรียน  
แต่ผ่มจัะไม่ไปรับสิ้้�งท้ี�ผ่มร้้วิ่าผ่มไม่สิ้ามารถืเรียนร้้ได้

เร่�องนี�ขั�นตอน (process) มันใช้ได้ เร่�องการร่างรัฐธรรมน้ญี่เก้ดข่�น 
ภายในสิ้ภาเองโดยคุณบรรห่าร (ศ้ลปอาชา) ท้่านเป็นนักการเม่อง 
รุ่นให่ญ่ี่ท้ี�คนนับถ่ือตั�งคณะข่�นมาศ่กษา และเม่�อมีคณะศ่กษาแล้วิ  
ก็ได้ผ่ลว่ิาควิรจัะต้องมีการตั�งสิ้ภาร่างรัฐธรรมน้ญี่ (สิ้สิ้ร.) ที้�มีสัิ้ดส่ิ้วิน  
องค์ประกอบของสิ้มาช้กเป็นตัวิแท้นประชาชน คุณบรรห่ารก็เห่็นด้วิย  
ดงันั�น การท้ี�สิ้ภาเป็นผ่้ใ้ห่ก้ำเนด้ สิ้สิ้ร. ข่�นมาเอง นี�กถ็ือ่เป็นข้อดปีระการ 
ห่น่�ง เม่�อรบั ผ่มขอว่ิาไม่ท้ำในรป้แบบเป็นกรรมาธ้การ เพราะไม่อย่างนั�น 
ตอ้งประชมุกนัตามกฎเกณฑ์์และขอ้บงัคบัของการประชมุ พ้ดกนั 2 นาท้ี 
เดี�ยวิก็ขอแย้งกันแล้วิ มันไม่จับ ผ่มไม่เอา ขอท้ำเป็นแบบคณะท้ำงาน  
(working group) และในการประชมุของเราจัะเชญ้ี่สิ้่�อเขา้รว่ิมไดท้้กุครั�ง  
เพราะวิ่าเราต้องอาศัยสิ้่�ออธ้บายให่้ประชาชน

กระบวินการทั้�งห่มดมันเป็นเร่�องต่อเน่�องไปจัากจุัดประสิ้งค์ ถื้าเรา 
มีจั้ตใจัท้ี�ต้องการสิ้ร้างฐานประชาชน ทุ้กอย่างท้ำแล้วิมันจัะไปถ่ืง 
ประชาชนโดยอัตโนมัต้ แต่ถื้าเราเก้ดค้ดอะไรที้�ไม่ coherent ห่ร่อค้ด 
อะไรท้ี�มันไม่ practical ห่ร่อค้ดอะไรที้�มันไม่ logical มันก็ยุ่ง มันก ็
เลอะเท้อะ 
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ว้ชิาชิีว้ต

คุณพ่อผ่มมีธุรก้จัค้าขายเมล็ดพันธ์ุอย่้ซัวิเถืา มีพรรคคอมม้วิน้สิ้ต์ 
สิ้่งคนมาเป็นประธาน เวิลากำไรก็แบ่งกันคนละคร่�ง ก็เท้่ากับภาษี 
รายได้ 50% ไม่เบานะ ตอนผ่มอายุ 16 ผ่มมาเรียนฮิ่องกง เรียนก็ง้ๆ  
ปลาๆ เพราะวิ่าจัร้งๆ อยากจัะเป็นผ่้้กำกับสิ้ร้างห่นัง ตอนเรียนประถืม 
เคยเปน็ผ่้ก้ำกบัสิ้รา้งละครสิ้ั�นๆ แสิ้ดงในโรงเรยีน อา่นห่นังสิ้อ่ของผ่้ก้ำกบั 
ต่างๆ เม่�อมีเวิลา ผ่มก็ไปด้เขาถื่ายท้ำห่นัง พี�ชายเป็นพระเอกห่นัง 
เขาเลยพาไปด้เขาถื่ายท้ำ ผ่มไม่เคยค้ดวิ่าต้องมาท้ำเร่�องเกษตร

อายุ 18 สิ้มัครไปเรียนออสิ้เตรเลีย แต่สิุ้ดท้้ายไม่ได้ไป คุณพ่อบอกว่ิา 
ถื้าคุณจัะไม่ไปเรียน คุณต้องเป็นเสิ้มียน เปิดร้าน เช็ดโต๊ะ ล้างสิ้้วิม  
ต้องเร้�มต้นเป็นบ๋อยเลย เง้นเด่อน 800 บาท้เท้่านั�น แต่ถื้าผ่มจัะท้ำ 
อะไรแล้วิ งานอะไรผ่มก็เรียนร้้ ผ่มไม่เกี�ยง สิ้ักพักเห็่นว่ิาไม่มีอนาคต  
เลยรีบเปิดร้านให้่เร็วิข่�นตั�งแต่เช้าม่ด แล้วิก็ไปกับรถืกุดัง ปกต้ห่ลงจั้ ๊
จัะเป็นคนนั�งรถืกุดังไปซ่�อสิ้้นค้า แล้วิขนไปส่ิ้งโรงงานก่อนมาเก็บเง้น 
ท้ี�ร้านตอนแปดโมง ผ่มกเ็ปิดร้านแต่เช้ามด่แล้วิให้่เดก็เฝ้่า ส่ิ้วินผ่มออกไป 
กับรถืกุดัง ไปด้เขาซ่�อยังไง สิ้่งสิ้้นค้าเข้าโรงงานยังไง โรงงานรับยังไง  
ผ่ล้ตยังไง ซ่�งไม่ใช่ห่น้าท้ี�ผ่ม แต่เป็นน้สิ้ัยผ่ม ไปแล้วิต้องร้้ให่้ห่มด  
ถืามจันห่ลงจั้๊ไม่พอใจั สิุ้ดท้้ายผ่มร้้ดีกวิ่าห่ลงจั้๊อีก 

ต่อมาคุณพ่อมาเม่องไท้ย แล้วิก็เอาเมล็ดพันธ์ุท้ี�ดีที้�สิุ้ดของเม่องจัีน 
มาแนะนำให่้คนไท้ย ห่ากวิ่าเมล็ดพันธุ์ห่มดอายุ เอามาแลกค่นฟ้รีเลย  
คุณพ่อจัะตีตราลงไปในซองเลยว่ิาห่มดอายุวิันไห่นเด่อนไห่น ไม่มีใคร 
สิ้อนคุณพ่อ ท้่านเป็นอัจัฉร้ยะ พอยุคนั�นมีกระป๋อง คุณพ่อก็นำกระป๋อง 
มาใสิ้่เมล็ดพันธ์ุเพ่�อไม่ให่้มีควิามช่�นสิ้้งไป เมล็ดพันธ์ุก็ไม่งอก รักษา 
อย้่ได้นาน คุณพ่อบอกวิ่าสิ้ำคัญี่ค่อคุณภาพ และซ่�อสิ้ัตย์ต่อล้กค้า  
ลก้คา้ขาดท้นุ ลก้คา้ไมข่ยาย เรากไ็มข่ยาย ลก้คา้เตบ้โต เรากเ็ตบ้โตตาม
ล้กค้า ท้ีแรกก็ขายของดีราคาถื้ก สิุ้ดท้้ายพอช่�อเสิ้ียงโด่งดัง ก็ขายของดี 
ราคาคุ้มค่า ถื้าไม่ดีอย่าขาย เก็บไวิ้ให่้เขาค้ดถื่งดีกวิ่า ถื้าไม่มีของดีขาย 

การหยั�งรากและเต้บใหญ่ขอิงอิาณาจักรเครือิเจร้ญโภคภัณฑ์์

ป็ริ่ะธานอาวุโสำ เคัริ่ือเจริ่่ญโภคัภัณฑ์์ บุต้ริ่ช่ายคันที่่�ห้าของนายเอ็กช่อ แซึ่่เจ่�ย พ่อคั้าช่าวจ่น ผู่ ้อพยพข้ามนำ�า
ข้ามที่ะเล่มาบุกเบ่กธุริ่ก่จจำาหน่ายเมล่็ดพันธุ์เจ่ยไต้๋ ในป็ริ่ะเที่ศไที่ย จากวันแริ่กของการิ่เป็็นเสำม่ยน ม่หน้าที่่�เช่็ดโต้๊ะ 

แล่ะเป็ิดริ่้าน ธน่นที่์สำะสำมคัวามริู่้จากธุริ่ก่จสำู ่ธุริ่ก่จ แล่ะพาเคัริ่ือเจริ่่ญโภคัภัณฑ์์ให้เต้่บโต้ที่่ามกล่างที่ั�งคัำาช่ื�นช่ม
แล่ะคัำาว่พากษ์จนก้าวขึ�นมาเป็็นยักษ์ใหญ่ในริ่ะดับโล่ก 

ธนัินัท์์ เจีียรวนันัท์์

พอผ่มอายุ 20 ก็มาท้ำเร่�องสิ้่งออกห่ม้ สิ้่งออกไก่ไปฮิ่องกง พี�ชายยังงง  
เพราะผ่มยังเด็ก แต่ผ่มไปเรียนร้้ไปศ่กษา ท้ีมงานสิ้่งออกห่ม้ฟ้ังผ่มห่มด  
เพราะผ่มลงล่ก ซ่�อห่ม้ท้ี�ไห่นก็ไปสิ้อดร้้สิ้อดเห่็น ถื้าตอนนั�นห่ม้ตายไป 
ตัวิห่น่�งเท้่ากับเราเสิ้ียเง้นเป็นพันบาท้ รถืยนต์คันห่น่�งแสิ้นห่้าห่ม่�นบาท้ 
เท้่านั�นเอง ดังนั�นผ่มต้องด้แลห่ม้ไม่ให่้เสิ้ียห่าย เวิลาห่ม้มาถ่ืงท้่าเร่อ 
ต้องลงห่ม้ให้่เร็วิที้�สุิ้ด ไม่ให่้ตากแดด ไม่ให่้ร้อน ก็ต้องไปคลุกคลีกับ 
คนที้�รับ ให่้แรงจั้งใจัเขาให่้ช่วิยด้แล เวิลาห่ม้ข่�นท้่าเร่อ ผ่มอย่้ถ่ืงสิ้วิ่าง  
คนบอกตรงนั�นอนัตราย ฆา่กนัตายทุ้กคน่ มสีิ้ามกก๊อย่้ในนั�น ผ่มกเ็ข้าไป 
ถื่อมตัวิ เข้าไปเคลียร์ สิุ้ดท้้ายเป็นม้ตร กลายเป็นวิ่าทุ้กคนฟ้ังผ่ม

ถืามว่ิาท้ำไมนักธุรก้จัจัีนมีเยอะ คนไท้ยสิ้บาย เห่ม่อนเป็นล้กเศรษฐี  
ในน�ำมีปลา ในนามีข้าวิ โค่นต้นไม้เม่�อไห่ร่ก็เป็นเง้น ไม่ต้องปล้กก็มี  
ไปเอามะเข่อ ไปเอาผ่ักอะไร อุดมสิ้มบ้รณ์มาก แต่เก้ดมาพ่อแม่ร�ำรวิย 
ก็แล้วิไป ไม่วิ่ากัน สิ้ำคัญี่ต้องสิ้อนให่้เป็น คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง  
ตอ้งทุ่้มเท้ ขยันห่มั�นเพียร ถืา้ย้�งเรียนเก่งย้�งห่น้าบาง ตไ้ม่ได ้อย่างนี�แลว้ิ 
จัะไปเก่งยังไง ต่อให่้เก่งแค่ไห่น ถื้าท้ำของให่ม่และมีอะไรท้ี�ไม่เคย  
ก็ต้องท้ำผ้่ด ก็แก้สิ้้ครับ ผ้่ดวัินนี�ก็แก้พรุ่งนี�สิ้้ สิ้ังคมมันเปลี�ยน มันไม่ 
เห่ม่อนตำรา ห่น่�งเป็นห่น่�ง สิ้องเป็นสิ้อง วิันห่น่�งเจัออะไรท้ี�ไม่เห่ม่อน 
กับท้ี�เรียนมา เราก็ไปแก้ปัญี่ห่าเห่ล่านี� นั�นแห่ละปัญี่ญี่าเก้ด

สิ้ั�งสิ้มประสิ้บการณ์

ผ่มโชคดีได้อาจัารย์ดี ค่อ ดร.ชำนาญี่ ยุวิบ้รณ์ เป็นทั้�งอธ้บดีกรม 
การปกครอง เป็นท้ั�งผ้้่ว่ิาฯ กรุงเท้พฯ ท้่านมีเจ้ัานาย 2 คน คนห่น่�งค่อ 
จัอมพลสิ้ฤษด้� (ธนะรัชต)์ นายกรัฐมนตรี อกีคนห่น่�งคอ่จัอมพลประภาสิ้ 
(จัารเุสิ้ถีืยร) รฐัมนตรีมห่าดไท้ย ดร.ชำนาญี่เป็นอธ้บดีกรมการปกครอง 
ดงันั�น ข่�นตรงกบัท้า่นรฐัมนตรปีระภาสิ้ แตเ่น่�องจัากท้า่นจัอมพลสิ้ฤษด้� 
กลางค่นนอนไม่ห่ลับ ต่�นตี 3 ตี 4 ก็ชอบไปตรวิจักรุงเท้พฯ อธ้บดีจั่งต้อง 
ท้ำงานตั�งแต่เช้าม่ด 6 โมงต้องไปถ่ืงบ้านท่้าน ไปรับคำสิ้ั�งวิ่าต้องแก้ 
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อย่างนั�นอย่างนี� ดร.ชำนาญี่เลยเห่ม่อนมีเจั้านาย 2 คน และท้่านก็ให้่ 
โอกาสิ้ผ่มซ่�งอายุ 21 ปีเป็นผ่้้จััดการสิ้ห่พันธ์สิ้ห่กรณ์ค้าไข่ไก่ในประเท้ศ  
ผ่มได้โควิตามากท้ี�สิุ้ด ผ่มก็เอาคร่�งห่น่�งมาแบ่งให่้กับเถื้าแก่ 30 กวิ่าคน 
ทุ้กคนก็พอใจั ยกผ่มเป็นผ่้้นำ ผ่น่กกำลังกัน ไม่สิ้้้กัน ผ่มเลยราบร่�นมาก 

สิ้มัยนั�นรัฐสิ้ั�งวิ่าตลาดสิ้ดต้องสิ้ะอาด ห่้ามเช่อดห่ม้เช่อดไก่ตามเขียง  
ต้องไปเข้าโรงงานเช่อด ท้ำให่้ตลาดสิ้ดเราก้าวิห่น้ากวิ่าทุ้กประเท้ศ  
แต่ฆ่าแบบเถ่ื�อนก็ยังมี เพราะรัฐบาลไม่ได้เข้มงวิด เห่ม่อนตลาดสิ้ด 
ทุ้กวิันนี�ก็ยังขายห่ม้ท้ี�ใช้ยาเร่งเน่�อแดงเยอะ นักธุรก้จัชอบให่้อ้สิ้ระ  
แต่บางเร่�องท้ี�ถื้กต้อง เช่น เร่�องสิ้ารเร่งเน่�อแดงท้ี�ก้นมากๆ คนก็สิ้ะเท้่อน  
ตรงนี�รฐับาลตอ้งกำห่นดมาตรฐานเพ่�อประโยชน์ของประชาชน แต่นอก 
เห่น่อจัากนั�น รัฐบาลแค่ให้่ขอบเขต ให้่เป้าห่มาย ให้่การสิ้นับสิ้นุนพอ  
ไมใ่ชไ่ปคมุราคา ราคาห่มส้ิ้ง้ข่�นเพราะมนัเสิ้ยีห่ายมากข่�น ห่มข้าดตลาด  
ย้�งจััดการมากเท้่าไห่ร่ รายเล็กรายย่อยก็ย้�งล้มห่ายตายจัากไปมาก 
เท้า่นั�น เห่ลอ่แตร่ายให่ญี่ ่ถืา้อยากให้่ราคาถ้ืกกต็อ้งให่ซ้พัพลายมากกว่ิา 
ดีมานด์ ต้องไปสิ้่งเสิ้ร้มรายเล็กรายย่อย ต้องก้้เง้นดอกเบี�ยต�ำให่้เขา 

เร่�องการท้ำธุรก้จั ในช่วิงรัฐบาล ดร.ท้ักษ้ณ ช้นวัิตร ท้่านเข้าใจัดี  
ท้า่นเข้าใจัว่ิาจัะแก้ควิามยากจันของประเท้ศไท้ยต้องแก้ที้�เกษตร ไม่วิา่ 
ประเท้ศไห่น พ่�นฐานมาจัากเกษตรห่มด ดังนั�น ต้องสิ้นับสิ้นุนคน 
รากห่ญ้ี่าท้ี�เป็นฐานเศรษฐก้จั ถื้าคนรากห่ญี่้าไม่มีรายได้ก็จัะมีปัญี่ห่า  
เขามีคำพ้ดอย่างนี� ยากจันตามมาด้วิยเพ่�อนอีก 2 คน ค่อเจ็ับและโง่  
ท้ำงานห่นักได้เง้นน้อยก็เจั็บป�วิย อายุสิ้ั�น และล้กก็ไม่ได้ออกไปเรียน 
มห่าวิ้ท้ยาลัยเพ่�อไปเรียนร้้ เพราะต้องรีบมาช่วิยพ่อแม่ 

ต่อิยอิดอิย่างรวบรัด

ผ่มไมช่อบไปเรยีนร้ต้ั�งแตศ่น้ย ์ผ่มชอบไปตอ่ยอด เรยีนลดั เขาท้ำสิ้ำเรจ็ั 
อย่้แล้วิ ผ่มเห็่นเมอ่งนอกผ่มก็ตั�งคำถืามว่ิาท้ำไมเขาเลี�ยงได้ท้ลีะห่ม่�นตวัิ 
และพบวิ่าย้�งใช้ไฮิเท้ค ย้�งท้ำให่้คนไม่เห่น่�อย จับมห่าวิ้ท้ยาลัยมาเลี�ยง 
ห่ม้ได้ เลี�ยงไก่ได้ คนไม่เข้าใจัตรงนี� น่กวิ่าไฮิเท้คต้องมีควิามร้้ จัร้งๆ  
ไฮิเท้คไม่ต้องมีควิามร้้ ขอให่้ท้ำตามเขา 100% ก็แล้วิกัน อย่าไปค้ดเอง  
พอท้ำตามแล้วิคุณมีประสิ้บการณ์ค่อยไปเปลี�ยนแปลง จัุดไห่นที้�มัน 
ไมเ่ห่มาะสิ้มไม่ถ้ืกต้อง ไม่ใชย่งัไมท่้นัเรียนร้้เลย อวิดดี เปลี�ยนตรงนี�เปน็ 
อย่างนี�ดกีว่ิา ส่ิ้วินให่ญ่ี่เวิลาเขาผ่ด้ จัะผ่ด้ 20% แต่เวิลาเราผ่ด้ จัะผ่ด้ 80%
ย้�งไฮิเท้คมากเท้่าไห่ร่ ย้�งเห่มาะสิ้มกับประเท้ศท้ี�ล้าสิ้มัย เพียงแต่ต้อง 

เข้าใจัและมีทุ้น ค่อลงทุ้นสิ้้งที้แรก ประสิ้้ท้ธ้ภาพย้�งสิ้้งข่�นอีก คุณภาพ 
ก็สิ้้งข่�น กลายเป็น 3 สิ้้ง 1 ต�ำ ลงทุ้นสิ้้งใช่ไห่ม แต่ประสิ้้ท้ธ้ภาพสิ้้งกวิ่า 
การลงท้นุอีก และคณุภาพกส็ิ้ง้ดว้ิย เพราะของไม่เสิ้ยี รสิ้ชาต้ด ีสิ้ม�ำเสิ้มอ  
กลายเป็นต้นทุ้นถ้ืก แต่ถ้ืาลงทุ้นต�ำ ประสิ้้ท้ธ้ภาพก็จัะต�ำ คุณภาพต�ำ 
และต้นทุ้นสิ้้ง แน่นอนประเท้ศท้ี�ยากจันก็จัะบอกวิ่าไม่มีเง้น แต่ถื้าผ่ม 
เป็นรัฐบาลนะ ผ่มจัะก้้เง้นมาให้่ ถื้าคุณท้ำเร่�องไฮิเท้ค คุ้ม ห่ากว่ิาเอา 
ง่ายๆ แรงงานคน แล้วิก็ท้ำถื้กๆ กลายเป็นวิ่าต้นทุ้นก็ย้�งมากย้�งแพงข่�น  
จัำนวินก็น้อย ค่าขนส่ิ้งก็ไม่คุ้มแล้วิ ค่าโฆษณาก็ไม่คุ้มแล้วิ กำไรน้อย  
ขายมากไม่ส้้ิ้กำไรน้อย ถ้ืากำไรมากขายน้อยเราไม่ว่ิา นี�คอ่ควิามเป็นจัรง้

ห่ลักของผ่มค่อไปประเท้ศไห่นก็ตาม คุณไปท้ำให้่สิ้้นค้าในประเท้ศนั�น 
ถ้ืกลงห่ร่อเปล่า ถื้าคุณท้ำให้่สิ้้นค้าดีและถ้ืก คุณชนะทุ้กประเท้ศ  
เพราะมนุษย์ท้ี�ไม่ร้อ้ะไรที้�สิ้ดุกย็งัตอ้งการซ่�อของดรีาคาถ้ืก ถืา้ไปประเท้ศ 
ไห่นแล้วิผ่มท้ำให่้ของดีราคาถ้ืกไม่ได้ ผ่มไม่ไปครับ ท้ำให่้ประเท้ศเขา 
ได้ประโยชน์ไม่ได้ ผ่มไม่ไป สิ้องวิันก็ถื้กไล่ออกมาแล้วิ แต่ถื้าเราท้ำให่ ้
ของดีราคาถ้ืก รัฐบาลเขาก็ย้นดีต้อนรับเรา เพราะเขาต้องการท้ำให้่ 
ประชาชนเขาซ่�อสิ้้นค้าได้ อย่าไปน่กว่ิายุค 4.0 คุณจัะขายของแพง 
และของดีราคาแพง ไม่ใช่ ยคุนี�ย้�งต้องค้ดว่ิาจัะท้ำยังไงให้่สิ้น้ค้าถ้ืกลงอีก 
ต้องใช้ไฮิเท้ค ใช้การบร้ห่ารจััดการ ลดขั�นตอนให่้มีประสิ้้ท้ธ้ภาพสิ้้งข่�น  
ลดต้นทุ้น แล้วิก็ขายของดีราคาเห่มาะสิ้มกับประชาชน

ข้อิหาเรื�อิงผ่กขาด

ถื้ารายเล็กเขาร้้จัักเรียนร้้แล้วิท้ำได้ดี เขาก็ไม่ตาย ท้ี�ไห่นท้ี�เซเวิ่นฯ  
ไปได้ ถื้าร้านโชห่่วิยไม่เปลี�ยนแปลง เขาก็ตาย เพราะตลาดไม่ต้องการ 
แบบเด้มแล้วิ เขาต้องการควิามสิ้ะอาด อะไรต่ออะไร มันเปลี�ยนไปอีก 
ยุคห่น่�งแล้วิ เซเวิ่นฯ ท้ำสิ้ำเร็จั คุณก็เรียนร้้ได้ แล้วิในเม่�อคุณเป็นเถื้าแก่  
ร้านไม่ต้องเช่า คุณจัะสิ้้้เซเวิ่นฯ ไม่ได้ได้ยังไง ถื้าคุณไม่เปลี�ยนแปลง 
ก็สิ้้้ไม่ได้ แต่ถื้าคุณเปลี�ยนแปลงก็มีคนพร้อมจัะสิ้่งของให่้คุณเยอะแยะ  
เพราะเซเวิ่นฯ ไม่ได้ท้ำทั้�งห่มด ท้ำไมผ่มต้องมาท้ำเซเวิ่นฯ ต้องมาท้ำ 
แม็คโคร ท้ำโลตัสิ้ เพราะผ่มส่ิ้งเสิ้ร้มต้นน�ำ แล้วิให้่เขาเลี�ยงไก่เลี�ยงห่ม ้
เป็นห่ม่�นตัวิ ถื้าปลายน�ำไม่มีใครท้ำ มันก็ไม่สิ้อดคล้อง สิ้้นค้าเกษตร  
มันมีฤด้ มันมีเวิลา มันมีชีวิ้ต สิ้ัตวิ์โตถื่งจัุดห่น่�งมันไม่โตแล้วิ ถื้าเลี�ยงต่อ 
เราขาดทุ้นแน่ ถ่ืงตอนนั�นเราต้องเอาไปขายแล้วิ ถื้าตลาดไม่พร้อม 
จัะท้ำยังไง

ด้ประวัิต้ผ่ม ผ่มจัะไม่เข้าไปในธุรก้จัท้ี�มีค่้แข่ง ผ่มท้ำเร่�องอาห่ารสัิ้ตวิ์ 
ก็ไม่มีค้่แข่ง มาท้ำโลตัสิ้ ท้ำแม็คโคร ท้ำเซเวิ่นฯ ตอนนั�นเม่องไท้ยไม่มี 
ใครท้ำ ท้ำโท้รศัพท้์ ค้่แข่งของผ่มค่อใครร้้ไห่ม เยอรมัน ฝ่รั�งเศสิ้ อังกฤษ  
เม่องไท้ยมี 2 บร้ษัท้เท้่านั�นที้�เข้ามาประม้ลได้ ก็ค่อป้นซ้เมนต์กับ 
เจัร้ญี่โภคภัณฑ์์ในยุคนั�น ไซส์ิ้เล็กไปไม่มีสิ้้ท้ธ้�มาประม้ล ตอนนั�น 
ป้นซ้เมนต์ไม่เอา ผ่มก็ไม่เอา แต่ท้่านเฉลียวิ สิุ้วิรรณก้ตต้ มาบอกวิ่า  
ถื้าไม่มีใครเอาแล้วิโครงการนี�จัะไปตกอย่้กับต่างชาต้ ท้่านสิุ้จั้นดา  
ผ่บ.ท้บ. ก็มาบอกวิ่าท้่านน่าจัะประม้ล สิุ้ดท้้ายเราเลยเข้าประม้ลอย่าง 
ตรงไปตรงมาและชนะ คนเข้าใจัวิ่าผ่มพยายามผ่้กขาด แต่ควิามจัร้ง 
ผ่มเห่น่�อยตรงนี� ตอนท้ี�เปลี�ยนจัากระบบสิ้ายมาเป็นม่อถ่ือ ผ่มก็เจัอ 
ค้่แข่งค่อ ดร.ท้ักษ้ณ ช้นวิัตร แล้วิท้่านก็ขายให่้กับรัฐบาลสิ้้งคโปร์  
ย้�งห่นกัเขา้ไปอกี เง้นก็ม ีอท้้ธ้พลกส็ิ้ง้ นอรเ์วิยม์าเปน็ผ่้ถ้ือ่หุ้่นให่ญี่ด่แีท้ค 
อีก สิ้รุปเราเป็นค้่แข่งของ 2 ประเท้ศ ไปสิ้้้กับประเท้ศเราก็เห่น่�อย

ผ่มไม่ท้ำธุรก้จัไปซ้อนกับใคร มีแต่ผ่มท้ำแล้วิมีคนเข้ามาเป็นค่้แข่ง  
เชน่ ปน้ซเีมนตผ์่มกไ็มไ่ปท้ำ เห่ลา้เบียรผ์่มกไ็มไ่ปท้ำ เพราะผ่มร้ว้ิา่ค้แ่ขง่ 
เก่งอย้่แล้วิ อันนี�จัะวิ่าผ่มฉลาดก็ใช่ เพราะเขาเป็นเจั้าตลาดอย้่ แล้วิเรา 
จัะเข้าไปท้ำไม เขาแพ้เรา เราก็เข้าไอซีย้เห่ม่อนกัน ท้ำไมเราไม่เอา 
พลังของเราไปเล่อกค่้แข่งที้�ไม่แข็งแรง ไปห่าห่ม้ก้นดีกว่ิา ไปห่าท้ี�ท้ี�ยัง 
ไม่มีใครเป็นแชมป์ ต่อให้่สิ้ะดุดขาห่กล้มนับสิ้้บก็ลุกข่�นมาเป็นแชมป์  
เพราะไม่มีค้่แข่ง ท้ำไมต้องไปท้้าตีท้้าต่อยกับค้่แข่งท้ี�น่ากลัวิ 

ประเท้ศท้ี�เคยเป็นคอมม้วิน้สิ้ต์ เขาจัะร้้เร่�องดีกว่ิาประเท้ศที้�ไม่เคย  
โดยเฉพาะประเท้ศที้�ยากจัน น่กวิ่าเป็นคอมม้วิน้สิ้ต์มันดี ประชาชน 
ได้ประโยชน์ แต่ควิามจัร้งย้�งรวิมย้�งท้ำให่้คนรวิยเท้่ากัน ก็กลายเป็นวิ่า 
ทุ้กคนจันเท้่ากัน เต้�งเสิ้ี�ยวิผ่้งเลยบอกวิ่า ไม่ได้---มนุษย์อย่้แต่ละท้ี� 
ไม่เห่ม่อนกัน คุณอย้่ในท้ี�กันดาร คุณจัะท้ำให่้เขารวิยเท้่ากับคนท้ี�อย้่ใน 
สิ้้�งแวิดล้อมที้�มันเห่มาะสิ้มได้อย่างไร ต้องเอาให้่กลุ่มห่น่�งรวิยก่อน 
แล้วิค่อยไปช่วิยกลุ่มที้�ยากจัน ไม่งั�นก็ด่งทั้�งประเท้ศจันไปห่มดเลย  
เขายังไม่ท้ันตั�งตัวิ ไปเก็บภาษีเขาสิ้้งๆ เขาก็เล้ก แล้วิสิุ้ดท้้ายไม่ได้อะไร  
เต้�งเลยเปลี�ยน โครงการอีอีซีก็เห่ม่อนกัน ต้องกล้าท้ำ วิันนี�มีโอกาสิ้ 
ย้�งกวิ่าเต้�งในสิ้มัยนั�นอีก ผ่มมองเม่องไท้ยเต็มไปด้วิยโอกาสิ้ จัีนกับ 
อเมร้กาท้ะเลาะกัน เราต้องเอียงอย้่อเมร้กา แต่ท้้�งจัีนไม่ได้ ไม่เอียงอย้ ่
อเมร้กา เราก็อย่้ไม่ได้เห่ม่อนกัน เขายังเป็นเศรษฐี เป็นมห่าอำนาจั 
ของโลกอย้่ จัีนยังสิ้้้ไม่ได้

ความผ้ดพลาดในว้กฤต

ควิามจัร้งผ่มจัะเกษียณตอนอายุ 55 แล้วิ ตอนนั�นพอดี 58 ท้ี�ประชุม 
ครอบครวัิบอกวิา่ผ่มตอ้งกลบัมา ผ่มบอกเรอ่เราเจัอมรสิ้มุ สิ้น้คา้บนเรอ่ 
ถื้ายังจัะเอาครบทุ้กอย่าง เร่อล่มห่มดนะ ท้ำให่้สิ้้นค้ามันน้อยลง ผ่มจัะ 
ไม่ขายบร้ษัท้ท้ี�พี�ให่ญี่่ร้เร้�มกับพี�ๆ สิ้อง ผ่มจัะขายแต่ของท้ี�ผ่มร้เร้�มให่ม่  
แลว้ิผ่มเช่�อวิา่ผ่มจัะขายห่มดดว้ิย บรษ้ทั้ไมล่ม้ละลายแนน่อน เพราะเรา 
ลงท้นุธรุกจ้ัที้�มนัมอีนาคตจัรง้ๆ ไม่ใช่เพ้อฝั่น ผ่มเอาควิามสิ้ำเรจ็ัเขามาท้ำ 
ไม่ใช่เร้�มตั�งแต่ศ้นย์ เซเวิ่นฯ เขาก็สิ้ำเร็จัในอเมร้กา ญี่ี�ปุ�น แล้วิผ่มท้ำ 
โลตัสิ้ ก็มาจัากท้ี�เห่็นวิอลมาร์ท้สิ้ำเร็จัในอเมร้กา เท้สิ้โก้ในอังกฤษ  
มันมีตัวิอย่างท้ี�ท้ำสิ้ำเร็จั พอผ่มจัะขายจั่งมีคนมาแย่งซ่�อเลยแห่ละ 

ต้มยำกุ้งค่อวิ้กฤตการณ์ครั�งให่ญี่่ท้ี�สิุ้ดที้�เราเคยเผ่ช้ญี่ ตอนนั�นเราก้้เง้น 
ต่างประเท้ศท้ั�งนั�น เม่�อเก้ดวิ้กฤตข่�น เง้นตราต่างประเท้ศเราก็ห่มด 
เกลี�ยงท้ันท้ี ควิามจัร้งถื้าช่วิงนั�นเราขายแค่ 30% ของท้ร้ เราก็ไม่จัำเป็น 
ต้องขายแม็คโคร แต่ท้ร้ในช่วิงนั�นเป็นธุรก้จัที้�กำลังรุ่ง เราท้ำเคเบ้ลท้ีวีิ 
ท้ั�วิโลกร่วิมกับ Verizon ค่ายโท้รคมนาคมให่ญี่่ท้ี�สิุ้ดในอเมร้กา เราเป็น 
เบอร์สิ้อง เขาเป็นเบอร์ห่น่�งเคเบ้ลทั้�วิโลก ธุรก้จัของท้ร้เกี�ยวิข้องกับ 
เท้คโนโลยี เราเลยค้ดวิ่ารักษาสิ้่วินนี�ไวิ้ดีกวิ่า นี�ค่อเร่�องท้ี�ผ่้ดพลาดอย่าง 
มห่ันต์ เพราะเท้คโนโลยีมันล้มละลายได้ง่ายมาก เคเบ้ลมาถ่ืงจุัดห่น่�ง 
กก็ลายเป็นสิ้้�งท้ี�ล้นตลาด กลายเป็นไม่มค่ีาใดๆ เลย จัากท้ี�ผ่มเคยมโีอกาสิ้ 
กำไรในช่วิงนั�นแสิ้นกวิ่าล้านบาท้ กลายเป็นเห่ล่อศ้นย์ท้ันท้ี ช่�อผ่มเคย 
เป็น 1 ใน 50 ของโลก และเป็น 1 ใน 11 คนของเอเชีย เพราะตอนนั�น 
ท้ำโท้รศัพท์้กเ็ป็นของให่ม่ในยุคนั�น ท้ำเซเว่ินฯ กเ็ป็นของให่ม่ของยุคนั�น  
ท้ำโลตัสิ้ก็เป็นของให่ม่ของยุคนั�น แม็คโครก็เป็นค้าสิ้่งที้�ห่น่�งในยุคนั�น  
คอ่ซีพเีราท้ำอะไรกอ่นคนอ่�น แลว้ิไมเ่คยไปแยง่ ผ่มร้้กอ่นคนอ่�น ท้ำกอ่น 
คนอ่�น แล้วิรัฐบาลก็ไม่มีกฎห่มายห่้ามผ่มท้ำ
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เคล็ดลับจากผ่้บุกเบ้ก

เม่องไท้ยในช่วิงท้ี�คุณพ่อเข้ามามีโอกาสิ้มากสิ้ำห่รับคนจัีน คล้ายๆ กับ 
คนยุโรปท้ี�ข้ามไปอเมร้กา ค่ออย้่ในยุโรปก็อาจัเต้บโตได้ แต่การแข่งขัน 
เยอะ พอไปอเมร้กาแล้วิสิ้บาย คุณพ่อเคยเด้นท้างเข้าไท้ยเพ่�อสิ้ำรวิจั 
ควิามเป็นอย้่ วิัฒนธรรม สิ้ภาพประเท้ศ ก่อนจัะย้ายจัากไห่ห่ลำมาอย้ ่
ถืาวิร เน่�องจัากเม่องจัีนในตอนนั�นมีระบบการเม่องท้ี�ไม่ยุต้ธรรม มีการ 
กดขี�ข่มเห่ง ต่างจัากไท้ยท้ี�มีควิามสิ้งบร่มเย็น มีวิัดวิาอารามท้ี�เป็นท้ี�พ่�ง  
มพีระมห่ากษัตรย์้เปน็ประมุข เป็นประเท้ศที้�ผ่้ค้นมศีลีธรรมมาก คณุพ่อ 
เขา้มาเร้�มตน้จัากการรบัจัา้ง และไดเ้ปดิก้จัการรา้นขายของชำที้�ฝ่ั�งธนบรุี 

ไม่ได้เรียกวิ่าไปแย่งธุรก้จัของคนไท้ย แต่เข้าไปท้ำอะไรท้ี�ยังไม่มีคนท้ำ  
เมอ่งไท้ยเป็นประเท้ศท้ี�อดุมสิ้มบร้ณ์อย่้แลว้ิ ใครอยากจัะตักตวิงท้ำอะไร 
ก็ไม่ยากในสิ้มัยนั�น ขอให้่ท้ำงานห่นักและไม่เอารัดเอาเปรียบ ดังนั�น 
คุณพ่อจัะสิ้อนล้กทุ้กคนอย่้เสิ้มอวิ่าให่้พยายามเรียนร้้ ขยันและอดท้น  
ต้องยอมรับวิ่าคนจัีนสิ้มัยนั�น ขยันบุกเบ้กธุรก้จัมาก มีน้สิ้ัยอยากเป็น 
เจ้ัาของก้จัการ (entrepreneur) ไม่อยากเป็นล้กจั้างใคร สิ้้�งเห่ล่านี� 
เลยผ่้กต้ดอย่้ในดีเอ็นเอของจั้ราธ้วัิฒน์มาจันถ่ืงล้กห่ลาน ท้ำงาน 
มันต้องลำบากอย่้แล้วิ ถื้าขยันจัะอย่้ได้สิ้บาย ย้�งถื้ามีวิ้สิ้ัยท้ัศน์ก็จัะย้�ง 
ไปได้ไกล

หัวใจขอิงการค้าปลีก

จัดุเปลี�ยนเร้�มต้นจัากช่วิงที้�คณุพ่อข้ามจัากฝั่�งธนฯ มาพระนคร (สิ้ี�พระยา)  
ปี 1947 เปิดร้านขายห่นังสิ้่อข่�น อ่านควิามต้องการของผ่้้บร้โภค 
ด้วิยการนำห่นังสิ้่อ น้ตยสิ้ารมาจัำห่น่าย พี�ชายคนโต คุณสิ้ัมฤท้ธ้�  
จั้ราธ้วัิฒน์ เคยเล่าให่้ผ่มฟั้งวิ่า ในสิ้มัยนั�นท้ำงานเป็นผ่้้ช่วิยคุณพ่อ  
ต้องอ่านภาษาอังกฤษได้ดี แล้วิช่วิยเป็นผ่้้สิ้ั�งห่นังสิ้่อจัากต่างประเท้ศ 
เข้ามาขาย พอได้ด้โฆษณาในห่นังสิ้่อแฟ้ชั�น คุณพ่อและคุณสิ้ัมฤท้ธ้� 

จากร้านชิำาต่กแถ่ว ส่ิ้่เจ้าอิาณาจักรค้าปลีก

สำุที่ธ่ธริ่ริ่ม จ่ริ่าธ่วัฒน์ คัือบุต้ริ่ช่ายคันที่่� 8 ของ เต้่ยง แซึ่่เจ็ง คันจ่นโพ้นที่ะเล่ผู่้ก่อตั้�งต้ริ่ะกูล่ ‘จ่ริ่าธ่วัฒน์’ ในไที่ย  
แล่ะบุกเบ่กธุริ่ก่จของห้างคั้าป็ล่่ก ‘เซึ่็นที่ริ่ัล่’ สำุที่ธ่ธริ่ริ่มแล่ะพ่�น้องคืัอหนึ�งในพล่ังสำำาคััญที่่�ขับเคัล่ื�อนธุริ่ก่จของต้ริ่ะกูล่  

นับจากจุดเริ่่�มต้้นของริ่้านขายของช่ำาในต้ึกแถึว แผ่่ขยายไป็เป็็นห้างแล่นด์มาริ่์กในทีุ่กย่านธุริ่ก่จสำำาคััญของไที่ย  
หริ่ือแม้กริ่ะที่ั�งหล่ายเมืองใหญ่ในโล่กอย่างทุี่กวันน่� 

สุุท์ธิธรรม จีิราธิวัฒนั์

ก็เห่็นวิ่าน่าจัะเปิดร้านท้ี�จัำห่น่ายสิ้้นค้าพวิกนี� สิ้้นค้าแฟ้ชั�น เสิ้่�อผ่้า  
เคร่�องสิ้ำอาง รวิมถื่งห่นังสิ้่อท้ี�ตัวิท้่านเองก็ชอบมาก

ก้าวิท้ี�สิ้องของคุณพ่อ ค่อการตัดสิ้้นใจัเปิด ‘ร้าน’ เซ็นท้รัลเล็กๆ ข่�น 
ตั�งอย่้บนถืนนเจัร้ญี่กรุง ห่น้าปากซอยโรงแรมแมนดาร้น โอเรียนเต็ล  
ซ่�งถือ่ว่ิาเป็นแห่ล่งสิ้ำคญัี่ของการค้าขายในสิ้มยันั�น แต่ปัญี่ห่าของการท้ำ 
ธุรก้จัค่อการสิ้่�อสิ้ารท้ำได้ยากลำบาก ไม่มีอ้นเท้อร์เน็ต ไม่มีโท้รศัพท้์  
ต้องต้ดต่อกันผ่่าน TELEX และจัดห่มาย การขนสิ้่งก็ไม่ท้ันสิ้มัย คุณพ่อ 
เก่งมาก ท้่านด้โฆษณาในห่นังสิ้่อแฟ้ชั�น แล้วิห่ากเห็่นว่ิาสิ้้นค้าช้�นไห่น 
สิ้วิยก็จัะให่้คุณสัิ้มฤท้ธ้�เขียนจัดห่มายต้ดต่อขอมาขาย ใช้เวิลามาก  
บางแบรนด์เขาก็ไม่อยากขายให่้เรา เพราะเรายังเป็นร้านเล็ก สิ้ั�งเข้ามา 
ขายบางท้ีปีคร่�งปีกวิ่าจัะห่มด สิ้้�งท้ี�คุณพ่อท้ำค่ออดท้น และยังคงต้ดต่อ 
กบัแบรนดเ์ห่ลา่นั�นอย่้ตลอด ซ่�งเปน็สิ้้�งท้ี�ค้แ่ขง่ตามเราไมท่้นั โดยเฉพาะ 
ด้านแฟ้ชั�น เพราะเราด้ห่นังสิ้่อแฟ้ชั�น แล้วิก็สิ้ั�งเข้ามาขายได้ก่อนใคร  
ถื่อวิ่าได้เปรียบค้่แข่ง

คุณพ่อเน้นการเต้บโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้เง้นที้�เก็บออมมาท้ำ 
ธุรก้จัเป็นห่ลัก ไม่ค่อยยอมเป็นห่นี� และควิามสิ้ำเร็จัที้�เก้ดข่�นก็นำไปสิ้้ ่
การเปิด ‘ห้่างสิ้รรพส้ิ้นค้า’ เซ็นท้รัลสิ้าขาแรกท้ี�วัิงบ้รพาในปี 1956  
เป็นที้�ฮิอ่ฮิามากในสิ้มยันั�น ท้ำให่เ้ราเตบ้โตอย่างรวิดเร็วิและกา้วิกระโดด  
ตัวิอย่างเช่น ในยุค 50-60 วิังบ้รพากลายเป็นสิ้ถืานที้�ฮิ้ตท้ี�คนมัก 
เด้นท้างมาซ่�อเสิ้่�อผ่้า กางเกงยีนสิ้์ รวิมทั้�งมีโรงภาพยนตร์ท้ี�ท้ันสิ้มัย  
ห่ลงัจัากนั�นท้ศ้ท้างควิามเจัรญ้ี่ของเมอ่งก็คอ่ยๆ เคล่�อนเปลี�ยนแปลงไป 
ยังย่านราชประสิ้งค์และสิ้ีลม ซ่�งก็เป็นท้ี�ตั�งของห่้างเซ็นท้รัลสิ้าขาให่ม่ๆ  
ในเวิลาต่อมา การห่าโลเคชันเก่งเป็นส้ิ้�งสิ้ำคัญี่มาก เราจัะเก่งแค่ไห่น  
ถืา้ไม่เป็นท้ำเลท้ี�คนน้ยมก็ไมม่คีนไปห่รอก แล้วิพวิกนี�มนัจัะเปลี�ยนแปลง 
ไปเร่�อยๆ 

ในยุค 1970 เราเรียนร้้วิ่าอะไรให่ม่ๆ สิ้่วินให่ญี่่จัะมีในต่างประเท้ศก่อน  
ไม่วิ่าญี่ี�ปุ�น สิ้ห่รัฐอเมร้กา ฝ่รั�งเศสิ้ อังกฤษ เราก็เอาอะไรท้ี�เม่องไท้ย 
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ยงัไม่ม ีเอาเขา้มาให้่คนไท้ยร้จ้ักัและชว่ิยท้ำให้่อตุสิ้าห่กรรมให่ม่เก้ดข่�น 
เร่�อยๆ สิ้มมตเ้ราเอาโคมไฟ้แบบประห่ยดัไฟ้เขา้มา แบบท้ำไดไ้มย่ากนกั 
แต่ไท้ยยังท้ำไม่เป็น เราก็เอาแบบมาให่้โรงงานท้ำ โรงงานนั�นก็ท้ันสิ้มัย 
ข่�น ผ่ล้ตมากข่�นเร่�อยๆ สิุ้ดท้้ายกลายเป็นสิ้่งออกได้เลย สิ้ำห่รับธุรก้จั 
ค้าปลีก รสิ้น้ยมเป็นเร่�องสิ้ำคัญี่มาก ต้องอ่านไลฟ้ส์ิ้ไตล์ผ่้้บร้โภคให่้ขาด 
และนำเขา เราเป็น center ดังนั�นต้องเป็น trend setter ไม่ใช่ตามเขา  
ถื้าเขาขายอะไรดีก็ไปขายตาม ล้กค้าคงจัะไม่มาท้ี�เรามากขนาดนี�      

จุดหักเหสิ้ำาคัญ 

ช่วิงที้�เราเปิดเซ็นท้รัลท้ี�สิ้ีลมในปี 1966 เป็นครั�งแรกท้ี�เราใช้เง้นจัาก 
สิ้ถืาบันการเง้นมากที้เดียวิ กลายเป็นห่น่�งในเห่ตุผ่ลที้�ท้ำให้่คุณพ่อ 
ป�วิยด้วิยโรคห่ัวิใจักำเร้บ เน่�องจัากสิ้มัยนั�นดอกเบี�ยสิ้้ง ห่ากจัำไม่ผ่้ด 
จัะอย่้ท้ี�ราวิ 10% ข่�นไป แล้วิท้่านเป็นห่นี�สิ้ถืาบันการเง้นเยอะ  
ท้่านเบี�ยวิคนไม่เป็น เลยกลุ้มใจัวิ่าจัะใช้ห่นี�เขาอย่างไร เปิดสิ้ีลมมา 
ช่วิงแรกๆ มันไม่ประสิ้บควิามสิ้ำเร็จั ยอดขายน้อย แต่ถื้าคุณพ่อมาอย้ ่
ในสิ้มัยนี�จัะร้้เลยว่ิา เวิลาเปิดอะไรท้ี�แปลกและดี มันจัะไม่ประสิ้บ 
ควิามสิ้ำเร็จัท้ันท้ี เพราะเป็นเร่�องท้ี�ยังให่ม่สิ้ำห่รับล้กค้า ปี 1967 คุณพ่อ 
เสิ้ยีชวีิต้ ซ่�งตอ่มาเซ็นท้รลัสิ้ลีมกป็ระสิ้บควิามสิ้ำเร็จั มนักส็ิ้ะท้้อนให้่เห็่น 
วิ่าวิ้สิ้ัยท้ัศน์ของคุณพ่อถื้กต้อง

สิ้มยัแรก ศาสิ้ตร์ของการค้าปลกี (retail) เมอ่งไท้ยยังไม่ม ีไม่ร้เ้ร่�องท้ั�งนั�น  
ต้องลองผ่้ดลองถ้ืก เช่น เอามาตรฐานอเมร้กามาออกแบบอย่างนี�ๆ 
แต่คนไท้ยเม่�อก่อนตัวิไม่สิ้้งนัก โต๊ะที้�เอามามันก็สิ้้งเก้นไป ลดอีกสิ้ัก  
5-10 เซนตเ้มตร แล้วิการมองสิ้น้ค้าจัะดขี่�น เป็นต้น และสิ้มยัก่อนการขาย 
สิ้้นค้ามีการต่อรองแบบต่อน้ดต่อห่น่อยต่อมาก ดังนั�นพ่อค้าก็ตั�งราคา 
เผ่่�อไวิ้ให่้ต่อ 5% 10% บล้จัีนสิ้์สิ้มัยก่อน 100 ต่อเห่ล่อ 50 ยังให่้เลย  
(ห่ัวิเราะ) ดังนั�น ตอนเราท้ำเซ็นท้รัล วิังบ้รพา เราก็ประกาศให้่ล้กค้า 
ร้้เลย ไม่ต้องต่อ เพราะไม่อย่างนั�นเจ้ัาของต้องอย่้เฝ้่าร้านเอง ห่ร่อไม ่
ล้กจั้างก็โกงห่มด

ยุคต้นขอิงการระดมทุน

เม่�อก่อนไม่มีบร้ษัท้ไฟ้แนนซ์เลย ธนาคารก็มีไม่มาก ควิามยากลำบาก 
ก็เก้ดข่�น เพราะเม่�อดีมานด์และซัพพลายไม่สิ้มดุล ธนาคารก็ต่อรอง 

ได้เยอะ ห่ลักแห่ล่งของนักธุรก้จัไม่มั�นคง ธนาคารก็ต้องด้เราห่นัก  
ต้องอธ้บายกันมากห่น่อย พ้ดเป็นภาษาไท้ยๆ ค่อต้องไปง้อ สิ้มัยนั�น 
เพ่�อนฝ่รั�งยังถืามว่ิา คุณเป็นล้กค้า เอาเง้นมาให้่เขา ยังต้องไปง้อเขา 
ด้วิยเห่รอ ตรงข้ามกับวิันนี� ธนาคารมีจัำนวินมาก ธนาคารต้องเป็นฝ่�าย 
มาห่าล้กค้า (หั่วิเราะ) จัร้งๆ มันค่อเร่�องการช่วิยเห่ล่อซ่�งกันและกัน  
เราสิ้นับสิ้นุนธนาคาร ธนาคารสิ้นับสิ้นุนธุรก้จัเรา เจัอกันคร่�งท้าง      

สิ้มัยนั�นบางท้ีธนาคารนอกจัากด้ธุรกจ้ั เขาจัะเอาคนมาด้โห่งวิเฮิ้งอีกวิ่า 
คนท้ี�ก้้ขยันไห่ม ค่นเง้นได้ใช่ไห่ม ไม่เบี�ยวิ ไม่ล้มบนฟ้้กใช่ไห่ม เราผ่่าน 
มาได้ด้วิยดีเพราะโชคดีที้�คุณพ่อเป็นคนขยัน แล้วิท้่านไม่ใช้เง้นเลย  
ถื้าอยากใช้เง้น ต้องให่้เจั้าห่นี�ก่อน สิ้มัยนี�ธนาคารต้องตามล้กค้าเก่ง 
ห่น่อยวิ่าใครเอาเง้นไปใช้ท้ี�ไห่น (ห่ัวิเราะ)

ว้กฤตใหญ่ต้มยำากุ้ง 

พอเก้ดวิ้กฤตต้มยำกุ้งในปี 1997 ก็ต้องยอมรับวิ่ากลุ่มเซ็นท้รัล 
สิ้ะเท่้อนจัร้งๆ เราต้องขายก้จัการบ้�กซีและก้จัการบางส่ิ้วินไป เพ่�อให่้ 
มั�นใจัว่ิาเราจัะอย่้ต่อไปได้ เราสิ้ามารถืบรห้่ารจัดัการดอกเบี�ยได้ ไมต่อ้ง 
เป็นห่นี�สิ้้งเก้นไป ซ่�งจัร้งๆ ก็เสิ้ียดาย เพราะไม่ต้องขายก็ได้ แต่เราเป็น 
พวิก conservative อยากท้ำให่้มั�นใจัและสิ้บายใจักันทุ้กฝ่�าย ทั้�งฝ่�าย 
ครอบครวัิ และสิ้ถืาบันการเงน้ เพราะถ่ืงตอนนั�นเราจัะไมไ่ดส้ิ้ะดดุจันถ่ืง
กับล้ม แต่ถื้าเก้ดกรณีเลวิร้าย วิ้กฤตยังย่ดเย่�อ เราก็อาจัจัะเห่น่�อย 
ได้เห่ม่อนกัน มองในแง่ห่น่�งก็เป็นเร่�องดี เพราะสิ้อนให่้เราเรียนร้้ 
ห่ลายอย่าง ระวัิงในการใช้เง้น ก้้เง้น มีระเบียบว้ินัย และกฎเกณฑ์์ 
ท้างการเง้นท้ี�ดี 

ปรับโครงสิ้ร้างเพื�อิความยั�งยืน

เม่�อก่อนเป็นระบบกงสีิ้ บร้ษัท้จั่ายให้่ห่มดเลย แต่เง้นเด่อนน้อย  
ผ่มจับปรญ้ี่ญี่าโท้  แบก็กราวินดอ์ยา่งด ีมาเร้�มงานเขา้กรอบของเซน็ท้รลั 
แล้วิได้เง้นเด่อน 5,000 บาท้เท่้านั�น ผ่มไปสิ้อนห่นังสิ้่อได้มากกว่ิา  
แต่ทุ้กอย่างฟ้รีห่มด ต่อมาคนมากข่�นมีปัญี่ห่าเร่�องเบ้กมากเบ้กน้อย  
เราเลยตั�งเป็นระบบสิ้ภา ด้แลให้่เท่้าเที้ยม ไม่ต้องมาเบ้ก สิ้ภาจััดสิ้รร 
ให่้เลย เร่�องการศ่กษา เร่�องเจั็บป�วิย เร่�องการตาย ฯลฯ

เราให่้สิ้ภาท้ำเฉพาะเร่�องด้แลคนในครอบครัวิ สิ้่วินการบร้ห่ารเซ็นท้รัล 
กรุ๊ป ก็จัะเล่อกเฉพาะคนท้ี�มีควิามสิ้ามารถืและเห่มาะสิ้มเข้ามา ดังนั�น 
ระบบกงสีิ้ก็ห่มดไป ตอนนี�เซ็นท้รัลกรุ๊ปก็เป็นบร้ษัท้ professional  
ต้ดอันดับ Employer of Choice เต้บโตไปได้ดีข่�นไปอีก เพราะเราได้ 
คนที้�มีควิามสิ้ามารถืเข้ามาท้ำ ไม่วิ่าจัะเป็นคนในตระก้ลห่ร่อข้างนอก  
ท้ี�สิ้ำคัญี่ก็ค่อมีการแบ่งกำไร เม่�อก่อนเราผ่่านว้ิกฤตห่ลายครั�ง เคยเป็น 
ห่นี�สิ้ถืาบันการเง้นมาก เราก็เอาชัวิร์ กำไรเก็บห่มดเลยไม่ให่้ใคร ซ่�งมัน 
ไม่แฟ้ร์ เม่�อเปลี�ยนภาพของการบร้ห่ารเป็นอย่างนี� ก็ต้องมีจั่ายปันผ่ล  
ไม่อย่างนั�นคนท้ี�ไม่ได้เข้ามาท้ำงานจัะท้ำอย่างไร 

เร่�องเห่ล่านี�ต้องให่้เครด้ตว่ิาห่ลังจัากคุณสิ้ัมฤท้ธ้� พี�ให่ญี่่ของตระก้ล 
เสิ้ียชีวิ้ต คุณวิันชัยพี�ชายคนท้ี�สิ้องก็ข่�นเป็นประธานบร้ษัท้และ 
เปลี�ยนแปลงโครงสิ้รา้งบรษ้ทั้ครั�งให่ญ่ี่ มกีารตั�ง Executive Committee  
ท้ี�มีคุณสิุ้ท้ธ้ชัยน้องชายคนที้�สิ้ี�  เป็นรองประธาน มีคุณสิุ้ท้ธ้ชาต ้ 
คุณสิุ้ท้ธ้ศักด้� ผ่ม และคุณปร้ญี่ญี่์ เป็นกรรมการ เพ่�อท้ำ Succession  
Plan โดยให่้ห่ลานๆ ท้ี�มีควิามสิ้ามารถืข่�นมาเป็นซีอีโอ และตัวิผ่ม 
ก็ขยับข่�นมาเป็นกรรมการด้แลกำกับ CRC และ CPN ซ่�งถ่ือวิ่าเป็น 
ห่ัวิใจัของกลุ่มเซ็นท้รัล ห่ลังคุณวิันชัยเสิ้ียชีวิ้ต คุณสิุ้ท้ธ้ชัยก็รับห่น้าท้ี� 
เป็นประธานกรรมการบร้ษัท้ต่อมา และต่อยอดการบร้ห่ารงานท้ี�ม ี
วิ้สิ้ัยทั้ศน์และเป็นสิ้ากลอย่างเห็่นได้ชัด มีการปรับโครงสิ้ร้างบร้ษัท้ 
อีกครั�ง โดยผ่มมาเป็นประธาน Executive Committee ไม่มีการใช้ 
ระบบอาวิุโสิ้อีกต่อไป แต่ใช้การโห่วิตและท้ำงานแบบเป็นท้ีมเพ่�อให่ ้
เก้ด synergy และเป็นไปตามยุท้ธศาสิ้ตร์การเจัร้ญี่เต้บโตอย่าง 
โปร่งใสิ้และยั�งย่น

ความหวังสิ้่่อินาคต

ผ่มเป็นคนที้�เชียร์ประเท้ศไท้ย ค้ดวิ่าเราต้องท้ำได้ คนไท้ยต้องท้ำได้  
สิ้าเห่ตุท้ี�มั�นใจัในประเท้ศของเราก็เพราะอนาคตของประเท้ศไท้ยมันมี 
ห่ลายสิ้้�งห่ลายอย่างมากท้ี�สิ้นับสิ้นุนล้อกันไป อย่างประเด็นภ้ม้ศาสิ้ตร์  
ไท้ย เราก็ตั�งอย่้ในจุัดท้ี�ดีมาก มีโอกาสิ้ท้ี�จัะด่งบร้ษัท้ให่ญ่ี่ๆ มาลงทุ้น 
ในภาคอุตสิ้าห่กรรมได้มห่าศาล และเราอย่้ไม่ไกลจัากจัีน ซ่�งทุ้กคน 
ท้ราบวิ่าย้�งให่ญี่่ แล้วิอนาคตก็จัะให่ญี่่ข่�นๆ เป็นโอกาสิ้ให่้เราค้าขายได้  
เร่�องท้ี� 2 คนไท้ยเป็นคนท้ี�ต้องบอกวิ่ามีคุณภาพ การศ่กษาระดับบนสิุ้ด 
ดีห่มดเลย แต่เราก็ท้ราบว่ิาการศ่กษาที้�เป็นระดับทั้�วิไปยังไม่ค่อยดี  
ตัวินี�เป็นตัวิสิ้ำคัญี่ท้ี�จัะการันตีวิ่าประเท้ศไท้ยไปได้แน่ๆ

ควิามท้้าท้ายที้�สิ้ำคัญี่ในตอนนี�ค่อผ่้้นำ ผ่มไม่ได้เจัาะจังผ้้่นำในวิันนี�  
ไม่ได้เจัาะจังรัฐบาลวิันนี� แต่เราต้องมีรัฐบาลท้ี�มีวิ้สิ้ัยท้ัศน์และสิ้ามารถื 
ด่งคนเก่งมาใช้งานได้ องค์ประกอบสิ้นับสิ้นุนดีอย่้แล้วิ การมีผ่้้นำที้�ดี
และรัฐบาลท้ี�มีวิ้สิ้ัยท้ัศน์ ประเท้ศไท้ยก็จัะไปได้ไกลมาก 
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มรดกสิ้งคราม

ช่วิงปีิ 1950-1980 เศรษฐก้จัประเท้ศไท้ยเจัร้ญี่เต้บโตอย่างรวิดเร็วิ 
ในภาพรวิม เพราะบท้บาท้สิ้ห่รัฐอเมร้กาท้ี�กลัวิว่ิาไท้ยจัะตกเป็น  
‘คอมม้วิน้สิ้ต์’ จั่งได้เข้ามาสิ้ร้างสิ้่วินเก้น (surplus) ให่้ประเท้ศท้ี�เด้ม 
แค่พอมียังไม่พอเพียง และการจััดการบร้ห่ารเศรษฐก้จัยังไม่เป็นระบบ 
สิ้มัยให่ม่ ผ่่านการให่้เง้นช่วิยเห่ล่อเป็นจัำนวินมากโดยไม่ต้องใช้ค่น  
ซ่�งเป็นเง้นช่วิยท้ั�งท้างด้านการเง้น สิ้าธารณ้ปโภคพ่�นฐาน การกำจััด 
โรคตด้ต่อ ส่ิ้งผ่้เ้ชี�ยวิชาญี่มาวิางแผ่น ส่ิ้งคนไปเรยีนต่างประเท้ศแล้วิกลบั 
มาเป็นอาจัารย์ เป็นเท้คโนแครตท้ำงานในองค์กรเศรษฐก้จั และยังให่้ 
เงน้ช่วิยในการจัดัตั�งสิ้ถืาบันให่ม่ๆ เพ่�อการพัฒนาเศรษฐก้จัแบบเสิ้รีนย้ม 
ก่อตั�งสิ้ำนักงบประมาณ สิ้ภาพัฒน์ และองค์กรอ่�นๆ 

เง้นช่วิยเห่ล่อต่างประเท้ศ จัากปี 1955 ยังรวิมถ่ืงเง้นท้างการท้ห่าร 
และควิามมั�นคงภายในจัำนวินมาก เง้นส่ิ้วินห่น่�งถ้ืกใช้สิ้ร้างถืนน 
ยุท้ธศาสิ้ตร์เพ่�อท้ำสิ้งครามต่อต้านคอมม้วิน้สิ้ต์ท้ี�เวีิยดนามและลาวิ  
เราจั่งมีถืนนม้ตรภาพและถืนนอ่�นๆ ท้ี�เปิดด้นแดนภาคอีสิ้าน ซ่�งมีพ่�นท้ี� 
กวิ้างให่ญ่ี่และมีประชากรจัำนวินมากท้ี�ยังไม่ได้เข้าไปในกระบวินการ 
เศรษฐก้จัอย่างเต็มท้ี� เพราะการสิ้ร้างถืนนช่วิยลดต้นทุ้นการขนส่ิ้ง  
โยงเกษตรกรเข้ากับตลาด นำพ่อค้าคนกลางเข้ามาชักจั้งเกษตรกร 
ให่้ปล้กพ่ชเศรษฐก้จัต่างๆ 

มงีานว้ิท้ยานพ้นธ์ชี�วิา่การสิ้ร้างถืนนเพ่�อการท้ำสิ้งครามนี� มผี่ลภายนอก 
ท้ี�เราเรียกวิ่า externality ท้ี�ไม่คาดค้ด ท้ำให่้เก้ดภาวิะเฟ้้�องฟ้้ของสิ้้นค้า 
ท้ี�ตลาดโลกต้องการในขณะนั�น เช่น อ้อยท้ี�ใช้ท้ำน�ำตาล ปอกระเจัา 
ท้ี�ใช้ท้ำกระสิ้อบ ข้าวิโพดท้ี�ใช้เลี�ยงสิ้ัตวิ์ แล้วิก็ย้คาล้ปตัสิ้ท้ี�ป้อนโรงงาน 
ผ่ล้ตกระดาษ ถ่ือเป็นอุปสิ้งค์ที้�โยงกับสิ้งคราม ถืนนได้ช่วิยสิ้ร้าง 
ผ่้ร้บัเห่มา สิ้รา้งโรงยอ่ยห้่น และโรงงานปน้ ตอ่ดว้ิยการสิ้รา้งอตุสิ้าห่กรรม 

ห่วงโซ่่ต่อิเนื�อิงขอิงสิ้งครามเย็นและเศรษฐก้จไทย

นักว่ช่าการิ่เศริ่ษฐศาสำต้ริ่์การิ่เมืองช่ั�นนำา เจ้าของผ่ล่งานหนังสำือป็ริ่ะวัต่้ศาสำต้ริ่์เล่่มสำำาคััญ A HISTORY OF
THAILAND (เข่ยนริ่่วมกับคัริ่่สำ เบเกอริ่์) ผู่ ้เฝ่้ามองแล่ะถึอดริ่หัสำป็ฏิ่ก่ริ่่ยาลู่กโซึ่่ที่่�เชื่�อมริ่้อยสืำบเนื�องริ่ะหว่าง

พัฒนาการิ่ที่างเศริ่ษฐก่จ การิ่เมือง แล่ะสำังคัมของป็ริ่ะเที่ศไที่ย นับต้ั�งแต้่ยุคัสำงคัริ่ามเย็นมาจนป็ัจจุบัน 

ดร.ผาสุุก พงษ์์ไพจีิตร

เกษตรแปรร้ป การค้าและบร้การ มีการขยายพ่�นท้ี�เพาะปล้กในแต่ละป ี
เป็นล้านๆ ไร่ เม่�อเกษตรขยาย ป�าก็ค่อยๆ ห่ดห่าย ในขณะที้�กำไร 
ของคนตัดไม้ ผ่้้รับเห่มา รวิมถ่ืงธนาคารและนักธุรก้จัเจั้าของก้จัการ 
เพ้�มต่อเน่�องในอัตราสิ้้งและเร็วิ

สิ้รปุห่ลงัจัากเวิลาผ่่านไป 3 แผ่นเศรษฐก้จั 15 ป ีนานพอท้ี�เศรษฐก้จัไท้ย 
จัะมีสิ้าธารณ้ปโภคที้�จัำเป็นในการพัฒนาเศรษฐก้จัของเสิ้รีน้ยม 
ท้ี�ช่วิยลดต้นทุ้นการผ่ล้ตและการขนส่ิ้ง เป็นการจั้งใจัให้่พ่อค้าท้างด้าน 
การเกษตรและการเกษตรแปรร้ป ตลอดจันการบร้การท้ี�ต่อเน่�องกัน  
การสิ้ะสิ้มทุ้นก็เร้�มขยายตัวิ โดยเฉพาะในกรุงเท้พฯ เพราะมีเง้นทุ้น 
ท้ี�ได้มาจัากการสิ้ร้างมห่าวิ้ท้ยาลัย โรงไฟ้ฟ้้า โรงพยาบาล ระบบประปา  
ท้่าเร่อ ท้่าอากาศยาน สิ้ำนักงานให่ม่ๆ รวิมท้ั�งองค์กรระห่ว่ิางประเท้ศ 
ท้ี�ได้พากันเข้ามาตั�งในเม่อง ในบร้บท้นี�บวิกกับประชากรที้�เพ้�มมากข่�น  
เพราะอัตราการตายลดลงจัากการช่วิยเห่ล่อของต่างประเท้ศท้ี�ได ้
ปราบโรคมาลาเรีย ฝ่ีดาษ และโรคไข้ป�า ก็ท้ำให้่ควิามเป็นเม่องใน 
กรุงเท้พฯ เก้ดพลวัิต กลายเป็นแห่ล่งจ้ัางงานท้ี�ห่ลากห่ลาย ด่งด้ดคน 
ชนบท้ท้ี�ล้นเก้นให้่เข้ามาห่างานท้ำในกรุงเท้พฯ และบร้เวิณโดยรอบ  
และเน่�องจัากกรุงเท้พฯ มีสิ้าธารณ้ปโภคท้ี�ดีท้ี�สุิ้ดในขณะนั�น จั่งด้ด 
การลงท้นุด้านอุตสิ้าห่กรรมและการบรก้ารต่อเน่�องด้วิย 

เม่�อสิ้่วินเก้นในระบบเศรษฐก้จัถ้ืกใช้ไปเพ่�อการท้ำมาห่าก้นในสิ้ภาวิะ 
ท้ี�สิ้ัดส่ิ้วินท้ี�ด้นต่อหั่วิประชากรต�ำ และภาวิะอุปสิ้งค์ในตลาดโลก 
คอ่นขา้งสิ้ง้ ภาวิะเศรษฐก้จับม้กเ็ก้ดข่�นไดไ้มย่าก รายไดต้อ่ห่วัิประชากร 
เพ้�มข่�นเป็นท้ี�น่าพอใจั ในบางปีจีัดีพีโตเพ้�มมากข่�นเร็วิกวิ่าการเพ้�มข่�น 
ของประชากร 2-3 เท้่า ปัญี่ห่าควิามยากจันเลยห่ายไปมาก กำไรของ 
การเกษตรได้ห่ลั�งไห่ลเข้ากรุงเท้พฯ ผ่่านท้างระบบธนาคารของเจั้าสิ้ัวิ 
ไมก่ี�ราย บวิกกับตา่งชาตบ้้าง แต่เปน็สิ้ว่ินนอ้ย เพราะว่ิาธนาคารต่างชาต้ 
ถื้กจัำกัดโดยพระราชบัญี่ญี่ัต้ธนาคารพาณ้ชย์ในขณะนั�น 
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สิ้รุปเลยวิ่าเศรษฐก้จัไท้ยนั�นโตเร็วิในช่วิง 1950 ถ่ืง 1980 เพราะมี 
การลงทุ้นมาจัากการช่วิยเห่ล่อของภายนอก จัากการชี�นำของสิ้ห่รัฐฯ 
รวิมไปถ่ืงธนาคารโลกในสิ้ภาวิะสิ้งครามเย็น และได้อาน้สิ้งส์ิ้จัาก 
เศรษฐก้จัโลกในช่วิงขาข่�น แล้วิมีผ่ลพลอยได้ไปถ่ืงการลงทุ้นธุรก้จั 
ของเอกชนภายใน บวิกกับ FDI ที้�เอ่�อให่้เก้ดการห่ย้บย่มเท้คโนโลยี 
ของต่างประเท้ศ สิ้่วินบท้บาท้การเม่องและการท้ห่าร สิ้่วินตัวิมองวิ่า 
ไม่ค่อยสิ้ำคัญี่มาก มีบท้บาท้รอง เพราะไม่ว่ิาจัะเป็นท้ห่ารกลุ่มไห่น  
ก็ไม่เข้าใจัเศรษฐก้จัได้อย่างถื่องแท้้ ห่ร่อบร้ห่ารจััดการระบบเศรษฐก้จั 
ของประเท้ศได ้เราโชคดทีี้�ในสิ้ภาวิะสิ้งครามเยน็ ฝ่�ายท้ห่ารไมไ่ดเ้ขา้มา 
มีสิ้่วินร่วิมท้างนโยบายเศรษฐก้จัเลย อย่างท้ี� ดร.เสิ้นาะ (อ้นาก้ล)  
กล่าวิไว้ิวิ่า ท้ห่ารไม่ได้เข้ามายุ่งในส่ิ้วินของเรา พวิกเท้คโนแครตจั่งมี 
บท้บาท้ได้อย่างเต็มท้ี�

แต่เศรษฐก้จัมหั่ศจัรรย์แบบไท้ยมีต้นทุ้นควิามช่วิยเห่ล่อที้�ส่ิ้งผ่ลให้่ 
กองทั้พ ตำรวิจั และองค์กรต่างๆ สิ้ถืาบันควิามมั�นคงภายในมีควิาม 
แข็งแกร่งมากย้�งข่�น เห่็นได้จัากกรณีรัฐประห่ารปี 1956 ที้�ท้ำให่้ 
วิัฒนธรรมการปกครองเป็น ‘สิ้้ท้ธ้�ของท้ห่าร’ สิ้ามารถืเข้าแท้รกแซง 
และล้มรัฐบาลได้ เม่�อเห่็นวิ่ามีปัญี่ห่าคอร์รัปชัน ห่ร่อด้วิยเห่ตุผ่ลอ่�นใด 
ก็ตาม ซ่�งมรดกในส่ิ้วินนี�ยังตกท้อดสิ้่บเน่�องมาจันถ่ืงเห่ตุรัฐประห่าร 
ปี 2006 และ 2014 โลกได้เปลี�ยนไปมาก ในสิ้มัยจัอมพลสิ้ฤษด้�  
ห่ลายประเท้ศในลาตน้อเมรก้า ตะวินัออกกลาง แอฟ้รก้ากม็รีฐัประห่าร 
เช่นกัน แต่ขณะนี�ไม่มีประเท้ศไห่นในโลกที้�มีรัฐประห่าร ประเท้ศไท้ย 
แท้บจัะเป็นประเท้ศเดียวิ 

ต้นทุนที�ซ่่อินเร้น

ต้นทุ้นของรัฐประห่ารในปี 2006 และ 2014 มีผ่ลต่อต้นทุ้นท้าง 
เศรษฐก้จัในระดับท้ี�ท้ำให่้ควิามเช่�อถื่อของตลาดโลกตกห่ายไป การท้ำ 
รัฐประห่ารของรัฐบาลไม่ได้เป็นที้�ช่�นชอบของนักลงทุ้นต่างชาต้มากนัก  
ดังนั�นการลงทุ้นโดยตรงของต่างชาต้จั่งเก้ดข่�นในประเท้ศอ่�นๆ ที้�ไม่ใช ่
ไท้ย เราจัะพบวิา่ในชว่ิงสิ้บ้ปที้ี�ผ่า่นมา แท้บจัะไมม่กีารลงท้นุอะไรให่ม่ๆ   
ห่ร่อการปรับปรุงสิ้าธารณ้ปโภคขั�นพ่�นฐานเลย แผ่นทั้�งท้ี�ท้ำก่อนและ 
ในช่วิงรัฐประห่าร แท้บไม่ถื้กนำมาปฏ้บัต้

สิ้้�งเห่ล่านี�ล้วินแล้วิแต่บอกวิ่ารัฐบาลท้ห่ารไม่มีประสิ้้ท้ธ้ภาพในการ 
ดำเน้นการแผ่นท้างด้านเศรษฐก้จั เม่�อกำราบระบบประชาธ้ปไตยแล้วิ 

ท้ห่ารได้คน่อำนาจัให้่กบัราชการ ควิามพยายามปฏร้ป้ระบบข้าราชการ 
ไม่วิ่าเร่�อง Regulatory Guillotine ห่ร่อการปฏ้ร้ปรัฐวิ้สิ้าห่ก้จัเงียบห่าย  
กลไกของรัฐช้าลง มีสิ้่วินรั�วิไห่ลเยอะ ตรวิจัสิ้อบไม่ได้ และเน่�องจัาก 
เศรษฐก้จัซบเซามาโดยตลอด ค่าเช่าท้างเศรษฐก้จั (Economic rent)  
ซ่�งควิามจัร้งในอดีตก็มีอย้่ตลอดเวิลา และมีสิ้่วินท้ี�เข้าไปสิ้้่กระบวินการ 
ลงทุ้นบ้าง ตอนนี�ก็มักไม่เข้าสิ้้่ขั�นตอนการลงทุ้น เข้ากระเป๋าสิ้่วินตัวิ 
มากกวิ่า ประสิ้้ท้ธ้ภาพของรัฐจั่งอ่อนเปลี�ยลง 

ในยคุท้ห่ารก่อนห่น้านี� อาจัมีลักษณะเปน็ระบบ Oligarchy ท้ี�ศน้ย์กลาง 
อำนาจัไม่ได้มีศ้นย์เดียวิ มีห่ลายศ้นย์ ซ่�งต้องแข่งขันกัน และท้ี� 
นักวิ้ชาการอย่าง มุชตาค์ ข่าน ได้บอกไวิ้ พฤต้กรรมห่าค่าเช่าท้าง 
เศรษฐก้จั (Rent seeking) ของกลุ่มอำนาจั บางครั�งก็อาจัจัะท้ำให่้เก้ด 
นวิัตกรรมห่ร่อการลงทุ้นให่ม่ๆ ได้ แต่นี�ค่อยุคก่อนห่น้านี� เพราะตอนนี� 
มศีน้ยก์ลางเดยีวิ ถืา้รวิมศน้ยก์ลางแบบนี�กจ็ัะเก้ดชอ่งวิา่งท้างเศรษฐก้จั  
เพราะนักลงทุ้นต้องเข้าไปเป็นสิ้่วินห่น่�งของศ้นย์กลาง ถ่ืงจัะอย่้รอด 
ปลอดภัย แต่ในเม่�อทุ้กคนไม่สิ้ามารถืเข้าไปเป็นสิ้่วินห่น่�งได้ท้ั�งห่มด  
ก็ไม่มีช่องให้่เก้ดการลงทุ้น ตัวิศ้นย์อำนาจัเองก็ไม่ร้้จัะลงทุ้นยังไง  
เพราะไม่ได้มีวิ้สัิ้ยทั้ศน์ท้างเศรษฐก้จั ก็เลยอย่้ในภาวิะท้ี�ค่อนข้างจัะ  
deadlock 

ห่ากมองประวิตัศ้าสิ้ตร์เศรษฐก้จัเป็นระยะยาวิแบบท้ี�ฝ่รั�งเศสิ้ เขาเรยีกว่ิา 
Longue Durée ค่อมองกันเป็นร้อยปี ห่ันกลับมามองปัจัจัุบันตอนนี� 
อาจัเป็นช่วิงท้ี�เห่็นวิ่าประเท้ศเราแค่ dip แต่จัะ dip ล่กแค่ไห่น นั�นค่อ 
ปัญี่ห่า ประเท้ศไท้ยตอนนี�ห่า turning point ยาก สิ้ถืานการณ์โควิ้ด 
ก็เป็นเร่�องเฉพาะห่น้าอย่้แล้วิ แต่ยังมีปัญี่ห่าโลกร้อนด้วิย นี�ค่อตัวิแปร 
ตัวิห่น่�งซ่�งเราไม่ได้ใส่ิ้ใจัมากนัก แต่มันมีผ่ลต่อภาคเกษตร ซ่�งก็ยังเป็น 
คนสิ้่วินให่ญ่ี่ ถื้าห่ากว่ิาไม่ค้ดการณ์ไกล ไม่พล้กว้ิกฤตเป็นโอกาสิ้  
เราก็จัะซ่มยาวิได้  
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ช่่วงเวลาก่่อนทศวรรษ 1970 เปรียบด่ั่�งช่่วง ‘แรก่คลอดั่’ ของเศรษฐก่ิจไทยยุคใหม่่  
สถาบ่นทางเศรษฐก่ิจที�สำาค่ญหลายแห่งเพิ่ิ�งถูก่จ่ดั่ตั้่�งข้�นม่าไม่่นานน่ก่ เศรษฐก่ิจไทย 
อยูใ่นช่ว่งของก่ารลองผิดิั่ลองถูก่ไปพิ่ร้อม่ๆ ก่บ่คล่�นก่ารเปลี�ยนแปลงของสภาพิ่เศรษฐกิ่จ
และส่งคม่ท่�งในและตั้่างประเทศ เหตัุ้ก่ารณ์์หลายตั้่อหลายอย่างเก่ิดั่ข้�นแบบไม่่ท่นให้ตั้่�งตั้่ว
 
ก่ารต่ั้ดั่สินใจถอนทหารสหร่ฐอเม่ริก่าออก่จาก่สม่รภูม่สิงคราม่เวียดั่นาม่ ซ้ึ่�งม่ปีระเทศไทย
เปน็หน้�งในฐานที�ม่่�นสำาคญ่ ส่งผิลก่ระทบตั้อ่เศรษฐก่จิไทยอยา่งหลกี่เลี�ยงไม่ไ่ดั่ ้ก่ารลา่ถอย
ของสหร่ฐฯ ย่งทำาให้อิทธิิพิ่ลของคอม่ม่ิวนิสตั้์แผิ่ขยายอย่างรวดั่เร็ว โดั่ยเฉพิ่าะหล่งจาก่
ก่รงุไซึ่งอ่นแตั้ก่ในป ี1975 ซึ่้�งบบีใหร้ฐ่บาลไทยตั้อ้งหน่ไปสรา้งความ่สม่่พิ่น่ธิก์่บ่จนีม่าก่ข้�น 
 
ความ่ผ่ินผิวนของเศรษฐก่ิจโลก่เป็นอีก่หน้�งแรงก่ดั่ด่ั่นจาก่ภายนอก่ที�ส่งผิลก่ระทบม่าย่ง
เศรษฐก่ิจของประเทศไทยที�ย่งเป็นเศรษฐกิ่จขนาดั่เล็ก่ ไล่ตั้่�งแตั้่ก่ารล่ม่สลายของระบบ 
อ่ตั้ราแลก่เปลี�ยนคงที�ของประเทศพิ่่ฒนาแล้ว หร่อระบบ Bretton Woods ที�ทำาให้ค่าเงิน
ป่�นป่วนท่�วโลก่ ตั้าม่ม่าด้ั่วยวิก่ฤตั้ก่ารณ์์ราคานำ�าม่่นถ้ง 2 คร่�งในทศวรรษนี� นำาม่าซ้ึ่�ง 
ภาวะเงินเฟ้้อพิุ่่งสูง จนถูก่ขนานนาม่ว่าเป็น ‘ยุคข้าวยาก่หม่าก่แพิ่ง’ ก่ารดั่ำาเนินนโยบาย
อ่ตั้ราดั่อก่เบี�ยสูงเพิ่่�อแก่้ป่ญหาเงินเฟ้้อ ส่งผิลให้เศรษฐก่ิจไทยซึ่บเซึ่า และตั้ลาดั่หุ้นตั้ก่ตั้ำ�า
 
ก่ารเปลี�ยนแปลงของสถานก่ารณ์์โลก่ท่�งในเช่ิงเศรษฐก่ิจและส่งคม่เป็นป่จจ่ยสำาค่ญที� 
ก่ระตัุ้้นให้เกิ่ดั่ความ่วุ่นวายภายในประเทศ จาก่ป่ญหาเศรษฐกิ่จที�ก่ระทบปาก่ท้องของ
ประช่าช่น ขยายต่ั้วก่ลายเป็นความ่ไม่่พิ่อใจตั้่อร่ฐบาล อีก่ท่�งความ่ก่่งวลและหวาดั่ก่ล่ว 
ภ่ยคอม่ม่ิวนิสตั้์ที�นำาไปสู่ความ่รุนแรงของเหตัุ้ก่ารณ์์ 6 ตัุ้ลาคม่ 1976 
 
ทา้ยที�สดุั่ ความ่วุน่วายทางก่ารเม่อ่งที�เกิ่ดั่ข้�นได้ั่ม่ผีิลนำาไปสูก่่ารเปลี�ยนแปลงของโครงสร้าง
เศรษฐก่ิจไทยจาก่ระบบทุนนิยม่แบบพิ่วก่พิ่้องโดั่ยข้าราช่ก่ารภายใตั้้เผิดั่็จก่ารทหาร ม่าสู่
ทุนนิยม่แบบพิ่วก่พิ่้องโดั่ยนายทุน ซึ่้�งเป็นก่ารเปิดั่ช่่องให้ก่ลุ่ม่น่ก่ธิุรก่ิจเข้าม่าม่ีบทบาท 
ตั้่อก่ารเม่่องไทยม่าก่ยิ�งข้�น
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ก่ลุ่ม่ประช่าช่นช่าวอเม่ริก่่นที�ออก่ม่าประท้วงสงคราม่เวียดั่นาม่
ก่ำาล่งล้อเลียนตั้ำารวจควบคุม่ฝููงช่น บริเวณ์ดั่้านหน้าของอาคาร 
เพิ่นตั้าก่อน ณ์ ก่รุงวอช่ิงตั้่น ดั่ี.ซึ่ี.

มหามิตรลาจาก

‘ก๊๊วน’ นายทหารอเมริก๊ันข่ี่�มอเตอร์ไซค์์สััญจรไปมาในพ้ื้�นท่�จังหวัด
อุดรธาน่ เป็นภาพื้ท่�พื้บเห็นได้ทั�วไปในช่่วงปี 1966-1973 ราวกั๊บว่า
อุดรธาน่เป็นหน่�งในสัถานท่�ยอดฮิิตสัำหรับพื้ัก๊ผ่่อนหย่อนใจขี่องช่าย 
ช่าวอเมริก๊นัในยคุ์นั�น จริงๆ แล้ว้ไม่เพ่ื้ยงแค์อ่ดุรธาน ่แตย่งัมห่ล้ายพ้ื้�นท่�
ในประเทศไทยท่�ผ่้้ค์นสัามารถพื้บเจอก๊ับทหารอเมริก๊ันได้เป็นเร้�องปก๊ติ
 
นบัแตป่ ี1963 ท่�ทหารอเมรกิ๊นัเขี่า้มาตั�งฐานทพัื้ในประเทศไทยเพ้ื้�อสั้ศ้ก่๊
สังค์รามเว่ยดนามอย่างเต็มร้ปแบบ จาก๊ก๊ารม่ฐานทัพื้สัหรัฐฯ ก๊ระจาย
อย้่ในพื้้�นท่�สัำค์ัญ 7 แห่งค์้อ ดอนเม้อง นค์รราช่สั่มา นค์รพื้นม ตาค์ล้่  
อ้่ตะเภา อุบล้ราช่ธาน่ แล้ะอุดรธาน่ พื้ร้อมก๊ำล้ังทหารอเมริก๊ันท่�เพื้ิ�มขี่่�น
เร้�อยๆ จนอาจจะมาก๊ถ่ง 48,000 ค์นในช่่วงปี 196922

 
ระยะแรก๊ท่�สัหรัฐฯ เขี่้ามาตั�งฐานทัพื้ในประเทศไทย ด้เหม้อนจะยัง 
ไม่เป็นท่�รับร้้ขี่องสัาธารณช่นเท่าใดนัก๊ สั่วนหน่�งเก๊ิดจาก๊ก๊ารท่�รัฐบาล้
ขี่องทั�งสัองประเทศพื้ยายามเก๊็บเป็นค์วามล้ับ แม้ต่อมาเราจะพื้บเห็น
ทหารอเมริกั๊นมาก๊มายตามท้องถนน แต่แทบจะไม่เค์ยม่ก๊ารยอมรับ 
ออก๊มาในยุค์นั�นว่าม่ฐานทัพื้สัหรัฐฯ อย่้ในประเทศไทย เป็นเพ่ื้ยงแค่์ 
ก๊องทหารขี่องสัหรัฐฯ ท่�มาใช่้พื้้�นท่�ในฐานทัพื้ไทย 
 
แต่เม้�อสังค์รามเว่ยดนามย้ดเย้�อไปเร้�อยๆ เกิ๊นก๊ว่าท่�หล้ายฝ่่ายค์าดคิ์ด 
ในท่�สัุดก๊็เริ�มม่แรงต่อต้านจาก๊ประช่าช่นช่าวอเมริก๊ันซ่�งเริ�มรับร้้ถ่ง 
ค์วามโหดร้ายขี่องสังค์รามผ่่านสั้�อต่างๆ เร้�องราวขี่องสังค์รามท่�ถ้ก๊ต่แผ่่ 
นำไปสั้่ก๊ารประท้วงต่อต้านสังค์รามขี่องช่าวอเมริก๊ันก๊ว่า 5 แสันค์น 
ท่�ก๊รุงวอช่ิงตัน ด่.ซ่. ในปี 196923 เหตุก๊ารณ์ดังก๊ล้่าวก๊ล้ายเป็นฉาก๊หน่�ง
ขี่องภาพื้ยนตร์ช่้�อดังอย่าง Forrest Gump (1994) ท่�สัะท้อนให้เห็น 
ถ่งบรรยาก๊าศก๊ารเร่ยก๊ร้องขี่องช่าวอเมริก๊ันในวงก๊ว้างเพ้ื้�อให้รัฐบาล้
สัหรัฐฯ ยุติสังค์รามเว่ยดนามในทันท่

ก๊ารเร่ยก๊ร้องขี่องช่าวอเมริกั๊นในปี 1969 ได้ส่ังแรงก๊ระเพ้ื้�อมมายัง
ประเทศไทยด้วยเช่่นก๊ัน ก๊ระแสัต่อต้านสัหรัฐฯ ก๊่อตัวข่ี่�นอย่างรวดเร็ว 
แม้ว่าก๊ารเดินขี่บวนประท้วงขี่องนัก๊ศ่ก๊ษาแล้ะประช่าช่นไทยในช่่วง
เหตุก๊ารณ์ 14 ตุล้าค์ม 1973 จะม่เป้าหมายหล้ัก๊ค้์อก๊ารขี่ับไล้่รัฐบาล้ 
‘เผ่ด็จก๊ารทหาร’ แต่เป้าหมายสัำค์ัญอ่ก๊อย่างหน่�งค์้อก๊ารขี่ับไล้่ก๊องทัพื้
สัหรัฐฯ ออก๊ไปจาก๊ประเทศไทย ด้วยมุมมองท่�ว่าก๊ารม่ก๊องทัพื้ขี่อง 
ต่างช่าติเขี่้ามาตั�งอย่้เช่่นน่�ไม่ต่างอะไรจาก๊ก๊ารสั้ญเสั่ยอำนาจอธิปไตย
ขี่องประเทศ
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ประเทศท่�ม่เศรษฐกิ๊จขี่นาดเล็้ก๊อย่างไทยในเวล้านั�น แม้ภาค์ก๊ารเงิน 
ยังม่ขี่นาดเล้็ก๊แล้ะไม่ได้เช่้�อมโยงก๊ับตล้าดก๊ารเงินโล้ก๊โดยตรงมาก๊นัก๊ 
แต่ก๊็ได้รับผ่ล้ก๊ระทบอย่างหล้่ก๊เล่้�ยงได้ยาก๊ ด้วยเศรษฐกิ๊จท่�เริ�มเปิด 
แล้ะเช่้�อมโยงกั๊บประเทศเศรษฐกิ๊จขี่นาดใหญ่ผ่่านก๊ารส่ังออก๊แล้ะ 
นำเขี่้ามาก๊ขี่่�น หล้ังจาก๊สัหรัฐฯ ประก๊าศล้ดค์่าเงินดอล้ล้าร์ ธนาค์าร 
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ตัดสัินใจปรับล้ดค์่าเงินบาทตามค์รั�งแรก๊
ในปี 1972 ประเทศไทยประก๊าศล้ดค์่าเงินบาทเม้�อเท่ยบก๊ับทองค์ำล้ง 
ร้อยล้ะ 7.9 ซ่�งเป็นก๊ารล้ดค่์าเงินบาทค์รั�งแรก๊นับตั�งแต่ปี 1963 แล้ะ 
ในปี 1973 ได้ประก๊าศล้ดค์่าเงินบาทล้งอ่ก๊ร้อยล้ะ 11.1 ให้สัอดค์ล้้อง
ก๊ับก๊ารเปล้่�ยนแปล้งขี่องค์่าเงินดอล้ล้าร์ เพ้ื้�อยับยั�งไม่ให้ดุล้ก๊ารค์้า 
แล้ะดลุ้ก๊ารช่ำระเงนิตอ้งขี่าดดลุ้สัง้มาก๊ไปก๊วา่น่� รวมทั�งรกั๊ษารายไดข้ี่อง
ผ่้้สั่งออก๊แล้ะเก๊ษตรก๊รไม่ให้ตก๊ต�ำล้งเม้�อแปล้งรายรับค่์าสัินค้์าจาก๊
ดอล้ล้าร์เป็นเงินบาท ขี่ณะท่�ค์่าเงินบาทต่อดอล้ล้าร์ยังอย่้ถ้ก๊ตร่งไว้ท่� 
20.80 บาทเท่าเดิม 
 
จาก๊ปัญหาด้านเศรษฐกิ๊จขี่องสัหรัฐฯ รวมถ่งแรงก๊ดดันจาก๊มวล้ช่นท่�
หนัก๊หน่วงข่ี่�นเร้�อยๆ บ่บบังค์ับให้ทั�งรัฐบาล้ไทยแล้ะสัหรัฐฯ พื้ยายาม 
หาทางออก๊ท่�ด่ท่�สัุดให้ก๊ับตัวเองในเวล้านั�น 
 
“จุดย้นขี่องเราค์้อ ถ้ามันจะช่่วยให้สัถานก๊ารณ์ในประเทศไทยด่ขี่่�น เรา
ยินด่จะล้ดก๊ำล้ังทหารล้ง ถ้ามันจะช่่วยประเทศไทยในด้านสัถานก๊ารณ์
ระหว่างประเทศ เราจะค์งทหารไว้ท่�นั�น โปรดบอก๊สัิ�งท่�ค์ุณต้องก๊าร” 
 
ค์ำก๊ล้า่วขี่อง เฮินร ่ค์สิัซงิเจอร ์รฐัมนตรว่า่ก๊ารก๊ระทรวงก๊ารตา่งประเทศ
ขี่องสัหรัฐฯ ต่อตัวแทนทางก๊ารท้ตขี่องประเทศไทย นำโดย พื้ล้จัตวา 
ช่าติช่าย ชุ่ณหะวัณ รัฐมนตร่ช่่วยว่าก๊ารก๊ระทรวงก๊ารต่างประเทศ ซ่�ง
เดินทางไปพื้บปะท่�มหานค์รนิวยอร์ก๊เม้�อเด้อนก๊ันยายน ปี 1973 ยังพื้อ
สัะท้อนให้เห็นถ่งค์วามสััมพื้ันธ์ท่�ยังแนบแน่นระหว่างประเทศไทยแล้ะ
สัหรัฐฯ ตล้อดช่่วงเวล้าท่�ผ่่านมา24

 
อย่างไรก๊็ตาม สัหรัฐฯ ท่�ติดตามสัถานก๊ารณ์ก๊ารเม้องไทยอย่างใก๊ล้้ช่ิด
ทราบด่ว่าก๊ระแสัต่อต้านทหารอเมริก๊ันก๊ำลั้งเพิื้�มขี่่�นต่อเน้�อง ทำให ้
สัถานท้ตสัหรัฐฯ สั้�อสัารก๊ล้ับไปยังก๊ระทรวงก๊ารต่างประเทศท่�วอช่ิงตัน
วา่ “วอชิ่งตันจะต้องพิื้จารณาเร้�องก๊ารถอนทหารอย่างจริงจัง” แม้สัหรัฐฯ 
จะตดัสันิใจถอนทหารบางส่ัวนออก๊จาก๊สัมรภ้มิสังค์รามเว่ยดนาม รวมถง่
ประเทศไทยตั�งแต่ปี 1971 แต่จำนวนทหารอเมริก๊ันในประเทศไทยก๊็ 
ยังค์งม่อย้่อ่ก๊เก๊้อบ 40,000 ค์นในปี 1973

 
สัาเหตุขี่องก๊ารตัดสิันใจอย่างฉับพื้ลั้นในค์รั�งนั�น สั่วนหน่�งเป็นผ่ล้จาก๊
สังค์รามเว่ยดนามท่�ยาวนานนับทศวรรษ ทำให้สัหรัฐฯ ท่�ก๊ำล้ังเผ่ชิ่ญ 
ก๊ับภาวะเศรษฐก๊ิจตก๊ต�ำแล้ะก๊ารว่างงานท่�มาก๊ขี่่�นถ้ก๊ซ�ำเติมจาก๊ภาระ
ค์่าใช่้จ่ายท่�เพื้ิ�มสั้งขี่่�นอย่างมาก๊เพื้้�อสันับสันุนก๊ารทำสังค์ราม 
 
เวล้านั�นสัหรัฐฯ ตัดสัินใจแก๊้ปัญหาโดยก๊ารพื้ิมพื้์เงินดอล้ล้าร์ออก๊มาใช่้ 
แต่ด้วยปริมาณท่�มาก๊จนเก๊ินไป ทำให้สััดส่ัวนขี่องทองค์ำสัำรองท่�ใช้่
อ้างอิงกั๊บเงินดอล้ล้าร์ล้ดล้งจาก๊ร้อยล้ะ 55 เหล้้อเพ่ื้ยง 22 จนผ้้่ค์น 
ขี่าดค์วามเช่้�อมั�นแล้ะแห่นำเงินดอล้ล้าร์ไปแล้ก๊เป็นทองค์ำมาก๊ขี่่�น
เร้�อยๆ นำไปสั้ก่๊ารประก๊าศงดรับแล้ก๊เงินดอล้ล้าร์เป็นทองค์ำในวันท่� 15 
สังิหาค์ม 1971 แล้ะก๊ระบวนก๊ารเจรจาขี่องก๊ลุ้่มประเทศอุตสัาหก๊รรม 
10 ประเทศ (G10) ในก๊ารสัร้างมาตรฐานก๊ารเงินระหว่างประเทศใหม่
 
จนก๊ระทั�งวันท่� 18 ธันวาค์ม 1971 ท่�ประชุ่มขี่องก๊ลุ้่มประเทศ G10 
สัามารถบรรลุ้ขี่้อตก๊ล้งกั๊นได้ในท่�สัุด (Smithsonian Agreement)  
รัฐบาล้สัหรัฐฯ ตก๊ล้งท่�จะล้ดม้ล้ค่์าขี่องเงินดอล้ล้าร์ท่�ผ่้ก๊กั๊บทองค์ำล้ง 
จาก๊เดมิท่�ต้องใช่เ้งนิ 35 เหรย่ญสัหรฐัเพ้ื้�อแล้ก๊ก๊บัทองค์ำ 1 ทรอยออนซ์
มาเป็น 38 เหร่ยญสัหรัฐ แล้ะก๊ำหนดขี่อบเขี่ตขี่องก๊ารเปล้่�ยนแปล้ง 
อัตราแล้ก๊เปล้่�ยนให้ย้ดหยุ่นได้ร้อยล้ะ 2.25  
 
อย่างไรก๊็ตาม ขี่้อตก๊ล้งดังก๊ล้่าวเป็นเพ่ื้ยงมาตรก๊ารช่ั�วค์ราวท่�ตอบโต้
วิก๊ฤตก๊ารเงินระหว่างประเทศในระยะสัั�น แต่ไม่ได้แก๊้ไขี่ขี่้อบก๊พื้ร่อง 
พ้ื้�นฐานท่�สับ้เน้�องมาจาก๊ก๊ารขี่าดดลุ้ก๊ารค์ล้งัแล้ะดุล้ก๊ารช่ำระเงนิอย่าง
ต่อเน้�องขี่องสัหรฐัฯ ต่อมาตล้าดก๊ารเงนิระหว่างประเทศเริ�มปั�นป่วนขี่่�น
อ่ก๊ค์รั�ง แล้ะม่ก๊ารเค์ล้้�อนย้ายเงินทุนระยะสัั�นจำนวนมาก๊ เหตุก๊ารณ์น่� 
ทำให้สัหรัฐฯ จำเป็นต้องล้ดค์่าเงินอ่ก๊ร้อยล้ะ 11.1 เป็น 42.22 เหร่ยญ
สัหรัฐต่อทรอยออนซ์ ในเด้อนกุ๊มภาพื้ันธ์ ปี 1973 แต่ก๊็ยังไม่สัามารถ 
ตรง่ระดับอัตราแล้ก๊เปล่้�ยนได้ เงินดอล้ล้าร์จง่ถ้ก๊ปล่้อยให้ล้อยตัวในท่�สัดุ
 
จาก๊นั�นหล้ายประเทศในยุโรปแล้ะญ่�ปุ่นก๊็เริ�มม่ก๊ารล้อยตัวขี่องอัตรา 
แล้ก๊เปล้่�ยนอย่างอิสัระ ขี่้อตก๊ล้ง Smithsonian จ่งสัล้ายตัวไปโดย 
ปริยาย เช่่นเด่ยวก๊ับก๊ารสัิ�นสัุดล้งขี่องระบบ Bretton Woods ในขี่ณะท่�
ระบบก๊ารเงินโล้ก๊ไดก้๊ล้ายมาเป็นระบบ Fiat Currency ท่�ก๊ำหนดค์า่เงิน 
โดยไม่ม่สิันทรัพื้ย์หนุนหลั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ม้ล้ค่์าขี่องเงินสักุ๊ล้ต่างๆ 
จะข่ี่�นอย่้ก๊ับค์วามน่าเช่้�อถ้อขี่องรัฐบาล้แล้ะธนาค์ารก๊ล้างประเทศนั�นๆ 
วา่มค่์วามสัามารถในก๊ารค์วบคุ์มเสัถ่ยรภาพื้ทางก๊ารเงินขี่องตัวเองได้ด่
เพื้่ยงใด อันเป็นระบบท่�ใช่้มาจนถ่งทุก๊วันน่�

นอก๊จาก๊แรงก๊ดดันจาก๊ประช่าช่นทั�งช่าวอเมริก๊ันแล้ะช่าวไทย สังค์ราม
เวย่ดนามยงัทำใหส้ัหรฐัฯ ตอ้งใช่จ้า่ยเงนิไปเปน็จำนวนมาก๊ ก๊ารขี่าดดลุ้
ก๊ารค์ล้ังแล้ะก๊ารขี่าดดุล้ช่ำระเงินม้ล้ค์่ามหาศาล้ แรงก๊ดดันจาก๊ปัญหา
เงินเฟ้้อในประเทศสั่งผ่ล้ต่อเสัถ่ยรภาพื้ทางเศรษฐก๊ิจขี่องสัหรัฐฯ แล้ะ
ก๊ล้ายเป็นปัจจัยหน่�งท่�นำไปส่้ัเหตุก๊ารณ์สัำค์ัญบนหน้าประวัติศาสัตร ์
ท่�ภายหล้ังถ้ก๊ขี่นานนามว่า ‘Nixon’s Shock’
 
ภาพื้ขี่องประธานาธิบดค่์นท่� 37 ขี่องสัหรัฐฯ ออก๊อาก๊าศผ่า่นจอโทรทัศน์
ในวันอาทิตย์ ก๊ล้างเด้อนสัิงหาค์ม ปี 1971 ก๊ล้ายเป็นหน่�งในเหตุก๊ารณ์
ประวัติศาสัตร์ขี่องโล้ก๊อย่างไม่ค์าดค์ิด ใจค์วามสัำค์ัญท่� ริช่าร์ด นิก๊สััน 
ก๊ล่้าวผ่า่นก๊ารออก๊อาก๊าศในค์รั�งนั�นค้์อสัหรัฐฯ จะงดรับแล้ก๊เงนิดอล้ล้าร์
เป็นทองค์ำ ถ้อยแถล้งดงัก๊ล่้าวขี่องประธานาธบิดนิ่ก๊สันัถ้อเป็นจดุเริ�มต้น
ก๊ารล้ม่สัล้ายขี่องขี่อ้ตก๊ล้ง Bretton Woods หรอ้ระบบอตัราแล้ก๊เปล้่�ยน
ค์งท่�ท่�อิงก๊ับทองค์ำ

ถ้อยแถลงของประธิานาธิิบดั่ีนิก่ส่น
ถ่อเป็นจุดั่เริ�ม่ตั้้นก่ารล่ม่สลาย

ของข้อตั้ก่ลง Bretton Woods 
หร่อระบบอ่ตั้ราแลก่เปลี�ยนคงที�

ที�อิงก่่บทองคำา

ประธิานาธิิบดั่ี ริช่าร์ดั่ นิก่ส่น ในปี 1970
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จำานวนทหารอเม่ริก่น่ในไทย ปี 1971-1973

คน
40,000

26,000
จำานวนทหารอเม่รกิ่น่ในไทย ปี 1975

ก๊ารทยอยถอนทหารขี่องสัหรัฐฯ ได้ทิ�งช่่องว่างทางเศรษฐกิ๊จท่�สัำคั์ญ 
ไว้อย่างหน่�งค์้อ ‘ภาวะก๊ารว่างงาน’ โดยเฉพื้าะหล้ังจาก๊ท่�ก๊ำล้ังทหาร
อเมริก๊ันถ้ก๊ถอนออก๊ไปเก๊้อบทั�งหมดในปี 1976 
 
จาก๊ก๊ำล้ังทหารก๊ว่า 40,000 ค์นในปี 1971-1973 ล้ดล้งมาเหล้้อ
ประมาณ 26,000 ค์นในปี 1975 ถ่งแม้ว่าจำนวนทหารอเมริก๊ันจะ 
หายไปเก้๊อบค์ร่�ง แต่ก๊ย็งัเพ่ื้ยงพื้อท่�จะช่ว่ยใหเ้ก๊ดิก๊ารจา้งงานทั�งทางตรง
แล้ะทางออ้มในพ้ื้�นท่�ท่�รายล้อ้มเก๊อ้บ 1 แสันค์น แต่เม้�อไมเ่หล้อ้ฐานทัพื้
สัหรัฐฯ อย้่แล้้ว แรงงานเหล้่าน่�ก๊็ถ้ก๊ก๊ระทบอย่างหล้่ก๊เล้่�ยงไม่ได้ 
 
ขี่ณะท่�ธุรก๊ิจต่างๆ ซ่�งเก๊ิดขี่่�นเพื้้�อตอบรับค์วามต้องก๊ารขี่องบรรดาทหาร
อเมรกิ๊นัก๊ค็์อ่ยๆ เห้อดแห้ง โดยเฉพื้าะธุรก๊จิ ‘ก๊ล้างค์น้’ ท่�ดเ้หมอ้นจะเป็น
ก๊ิจก๊ารท่�ถ้ก๊ก๊ระทบมาก๊ท่�สัุด เช่่น บาร์ ภรรยาเช่่า โสัเภณ่ บังก๊ะโล้ แล้ะ
ไนต์ค์ล้ับ รวมถ่งสัามล้้อถ่บ ซ่�งม่แรงงานท่�เก๊่�ยวขี่้องก๊ว่า 40,000 ค์น25 

แรงงานเหล่้าน่�เร่ยก๊ได้ว่าเป็น ‘ก๊ารจ้างงานทางอ้อม’ หร้อก๊ารจ้างงาน
โดยเอก๊ช่นทั�วไปท่�เก๊ิดขี่่�นมาเพื้ราะก๊ารม่อย้่ขี่องทหารในบริเวณนั�น แต่
ไม่ได้เป็นก๊ารจ้างโดยตรงจาก๊หน่วยงานต่างๆ ขี่องทหารจาก๊สัหรัฐฯ
 

ก่ารจาก่ไปของทหารอเม่ริก่่น
ทำาให้พิ่่�นที�โดั่ยรอบฐานท่พิ่

สหร่ฐฯ แตั้่ละแห่งเงียบเหงา 
ลงถน่ดั่ตั้า บรรยาก่าศของ 

ชุ่ม่ช่นตั้่างๆ ดัู่เหม่่อนจะ 
ก่ล่บเข้าสู่ภาวะปก่ตั้ ิ

หล่งสงคราม่อ่นยาวนาน 
เก่่อบสองทศวรรษ

คน

 
ในสัายตาขี่องรัฐบาล้ไทย ณ เวล้านั�นอาจจะพื้อเร่ยก๊ได้ว่าสัหรัฐฯ เป็น 
‘มหามิตร’ ท่�สัำค์ัญ ไม่เพ่ื้ยงแค์่เร้�องขี่องก๊ารเม้องแล้ะค์วามมั�นค์ง 
ขี่องประเทศ แต่ยังรวมถ่งค์วามสัำค์ัญในเช่ิงเศรษฐก๊ิจ ท่�ประเทศไทย
เป็นผ่้้รับผ่ล้ประโยช่น์โดยตรงจาก๊สังค์รามค์รั�งน่�
 
ปฏิิเสัธไม่ได้ว่าก๊ารตั�งอย่้ขี่องฐานทัพื้สัหรัฐฯ ม่อิทธิพื้ล้อย่างมาก๊ต่อ
เศรษฐกิ๊จไทยในเวล้านั�น โดยค่์าใช้่จ่ายด้านก๊ารทหารขี่องสัหรัฐฯ ใน
ประเทศไทยเพิื้�มข่ี่�นแบบก้๊าวก๊ระโดด จาก๊ปีล้ะ 30-35 ล้า้นเหรย่ญสัหรัฐ
ในช่่วงปี 1964-1965 เป็นประมาณ 157 ล้้านเหร่ยญสัหรัฐในปี 1966 
หล้ังจาก๊ท่�สัหรัฐฯ เริ�มโจมต่เว่ยดนามหนัก๊ข่ี่�น ค์่าใช่้จ่ายดังก๊ล้่าวเพิื้�ม 
ขี่่�นไปถ่ง 318 ล้้านเหร่ยญสัหรัฐในปี 1968 ซ่�งค์่าใช่้จ่ายเหล้่าน่�รวมถ่ง 
ก๊ารก่๊อสัร้างฐานทัพื้แล้ะอาวุธยุทโธปก๊รณ์ ก๊ารพื้ัก๊ผ่่อนหย่อนใจขี่อง
ทหาร แล้ะก๊ารจัดหาสัิ�งอำนวยค์วามสัะดวก๊ทางด้านยุทธศาสัตร์แล้ะ
ก๊ารต่อต้านก๊ารค์ุก๊ค์ามภายใน 
 
ขี่้อตก๊ล้งหยุดยิงระหว่างเว่ยดนามเหน้อแล้ะสัหรัฐฯ ในเด้อนมก๊ราค์ม  
ปี 1973 ทำให้ก๊ารใช่้จ่ายขี่องทหารอเมริกั๊นในประเทศไทยล้ดล้งไป  

ผ่ล้ก๊ระทบจาก๊ก๊ารตก๊งานผ่า่นก๊ารจา้งงานทางออ้มในเวล้านั�นค์อ่นขี่า้ง
หนัก๊หนาก๊ว่าก๊ารจ้างงานทางตรง ทั�งจำนวนแรงงานท่�มาก๊ก๊ว่า แล้ะ
ค์วามเด้อดร้อนจาก๊ก๊ารท่�ก๊ฎหมายแรงงานเข้ี่าไปไม่ถ่ง โดยเฉพื้าะ 
ก๊ารไม่ม่เงินช่ดเช่ยสัำหรับก๊ารออก๊จาก๊งาน หร้อถ้าม่ก๊็อาจจะน้อยมาก๊ 
 
ก๊ารจาก๊ไปขี่องทหารอเมริก๊ันทำให้พื้้�นท่�รอบฐานทัพื้สัหรัฐฯ แต่ล้ะแห่ง
เง่ยบเหงาล้งถนัดตา ภาพื้นายทหารอเมริก๊ันบนมอเตอร์ไซค์์ค์้่ใจค์่อยๆ 
เล้้อนหายไป บรรยาก๊าศขี่องชุ่มช่นต่างๆ ด้เหม้อนจะก๊ลั้บเขี่้าสั้่ภาวะ
ปก๊ติหล้ังสังค์รามอันยาวนานเก้๊อบสัองทศวรรษ แต่ในค์วามเป็นจริง
ประเทศไทยยังไม่ได้ใก๊ล้้เค์่ยงกั๊บก๊ารก๊ลั้บเข้ี่าสั้่ภาวะปก๊ติเท่าใดนัก๊ 
สังค์รามเว่ยดนามอาจจะยตุลิ้งไปแล้ว้ แตภ่ยัค์กุ๊ค์ามจาก๊ ‘ค์อมมวินสิัต’์  
ก๊ล้ับประช่ิดตัวเขี่้ามาอย่างรวดเร็ว พื้ร้อมแรงก๊ดดันจาก๊ค์วามผ่ันผ่วน
ขี่องเศรษฐก๊ิจโล้ก๊

ผิู้อพิ่ยพิ่ช่าวก่่ม่พิู่ช่าเดั่ินทางม่าถ้งฐานท่พิ่สหร่ฐฯ ที�สนาม่บินอู่ตั้ะเภา เม่่�อว่นที� 16 เม่ษายน 1975 เพิ่่�อหนีภ่ยจาก่สงคราม่ในประเทศ
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ขี่องทั�งเว่ยดนามใต้ ล้าว แล้ะกั๊มพ้ื้ช่าในเวล้าไล่้เล้่�ยกั๊น ตามมาด้วย 
ก๊ารท่�เว่ยดนามยก๊พื้ล้เขี่า้ประช่ดิช่ายแดนไทย สัง่ผ่ล้ใหค้์วามหวาดก๊ล้วั
ต่อภัยค์ุก๊ค์ามจาก๊ค์อมมิวนิสัต์ปก๊ค์ลุ้มไปทั�วทั�งประเทศไทย 
 
ประเดน็นา่สันใจเก๊่�ยวก๊บัก๊ารต่อส้้ัขี่องรัฐบาล้ไทย ซ่�งมองวา่ค์อมมิวนสิัต์
เป็นหน่�งในภัยค์ุมค์ามขี่องประเทศ ค์้อก๊ารทำสังค์รามแย่งช่ิงมวล้ช่น 
 
ก๊ารถ้อก๊ำเนิดขี่่�นมาขี่อง พื้ค์ท. ทำให้รัฐบาล้ไทยตั�งแต่ยุค์ก๊่อนหน้าน่� 
มุง่เนน้ไปท่�ก๊ารแย่งชิ่งค์วามเช่้�อมั�นขี่องมวล้ช่นผ่า่นก๊ารพัื้ฒนาเศรษฐกิ๊จ
ขี่องประเทศแล้ะก๊ระจายค์วามเจริญไปสั้่ช่นบท ก๊ารตัดถนนแล้ะสัร้าง
แหล้ง่น�ำเป็นหน่�งในแผ่นงานหลั้ก๊ขี่องรัฐบาล้ นำมาซ่�งก๊ารเปล่้�ยนแปล้ง
โค์รงสัรา้งก๊ารบรหิารงานขี่องสัภาพื้ฒัน ์แล้ะเปน็ท่�มาขี่องก๊ารเปล้่�ยนช่้�อ
หน่วยงานจาก๊ ‘สัภาพื้ัฒนาก๊ารเศรษฐก๊ิจแห่งช่าติ’ มาเป็น ‘สัำนัก๊งาน
ค์ณะก๊รรมก๊ารพื้ัฒนาก๊ารเศรษฐก๊ิจแล้ะสัังค์มแห่งช่าติ’ 
 
สัิ�งท่�เปล้่�ยนแปล้งไปอย่างช่ัดเจนค์้อก๊ารแยก๊งานด้านสัาธารณ้ปโภค์ 
ซ่�งเดิมอย่้ในก๊องโค์รงก๊ารสัังค์ม ไปเป็นสั่วนหน่�งขี่องก๊องโค์รงก๊าร
เศรษฐกิ๊จ ก๊่อนจะแยก๊เป็นก๊องโค์รงก๊ารพ้ื้�นฐาน รวมทั�งก๊ารปรับปรุง 
ก๊องวางแผ่นก๊ำลั้งค์นเป็นก๊องวางแผ่นประช่าก๊รแล้ะก๊ำลั้งค์นในปี 1975 
ทำให้สัภาพัื้ฒน์ม่บทบาทในก๊ารวางแผ่นสัังค์มมาก๊ขี่่�นทั�งในระดับ
มหภาค์แล้ะจลุ้ภาค์ อก่๊ด้านท่�สัำค์ญัค์อ้ก๊ารจดัตั�งก๊องวางแผ่นภาค์แล้ะ
ศ้นย์พื้ฒันาภาค์ขี่่�นมา เพ้ื้�อตอบสันองนโยบายก๊ารก๊ระจายค์วามเจรญิ 
แล้ะล้ดช่่องว่างระหว่างเม้องก๊ับช่นบท
 
แมว้า่ก๊ารตัดถนนหนทางเหล้า่น่�มจุ่ดมุง่หมายหลั้ก๊เปน็เร้�องค์วามมั�นค์ง 
โดยเฉพื้าะค์วามสัะดวก๊ในก๊ารเค์ล้้�อนย้ายก๊ำล้ังทหาร แต่ผ่ล้พื้ล้อยได้
ขี่องก๊ารตัดถนนก๊ระจายออก๊ไปยังช่นบทช่่วยให้อุตสัาหก๊รรมเก๊ษตร
ขี่ยายตัวข่ี่�นอย่างมาก๊ ก๊ารปล้้ก๊พ้ื้ช่ไร่ม่ค์วามหล้าก๊หล้ายมาก๊ข่ี่�น เช่่น  
ปอ มันสัำปะหล้ัง น�ำตาล้ ท่�แพื้ร่หล้ายมาก๊ข่ี่�นในยุค์ถัดมา เน้�องจาก๊
ต้นทุนแล้ะระยะเวล้าในก๊ารขี่นสั่งท่�ล้ดล้ง 
 
ระหว่างปี 1972-1974 งบประมาณขี่องก๊ารตัดถนนทางหล้วงจังหวัด 
ทางหล้วงช่นบท แล้ะทางหล้วงท้องถิ�น เพ้ื้�อเป็นเสั้นทางจาก๊ไร่นาไปสั้่
ตล้าดม่รวมก๊ันถ่ง 3,592 ล้้านบาท ทำให้ถนนทั�วประเทศเพิื้�มจาก๊ 
22,124 ก๊ิโล้เมตรเม้�อปี 1971 มาเป็น 31,087 ก๊ิโล้เมตรในปี 1975  
ช่่วยให้สััดสั่วนขี่องถนนจาก๊ไร่นาสั้่ตล้าดเพิื้�มขี่่�นเป็นร้อยล้ะ 59 จาก๊ 
ร้อยล้ะ 50 โดยในช่่วงเวล้าเด่ยวกั๊นน่� ก๊ารเร่งสัร้างถนนขี่องรัฐบาล้ 

คอมมิวนิิสต์รุกคืบ 

เม้�อโดมิโนตัวแรก๊ล้้มล้งแล้้ว ม่ค์วามเป็นไปได้สั้งมาก๊ท่�ตัวถัดๆ ไปจะ 
ร่วงหล้่นติดต่อก๊ันเป็นล้้ก๊โซ่ 
 
หล้ังถอนทหารขี่องสัหรัฐฯ ออก๊ไปจนเก้๊อบหมด ทำให้ประเทศไทย 
ในปี 1975 ม่สัภาพื้ไม่ต่างจาก๊ ‘โดมิโนตัวสัุดท้าย’ ท่�ยังย้นหยัดอย่้ 
สังค์รามเว่ยดนามท่�ย้ดเย้�อมาอย่างยาวนานเดินมาถ่งจุดจบภายหลั้ง
เหตุก๊ารณ์ก๊รุงไซง่อนแตก๊ในวันท่� 30 เมษายน 1975 ซ่�งเป็นวันท่� 
ก๊องทัพื้เว่ยดนามเหน้อบุก๊เข้ี่าย่ดก๊รุงไซง่อนขี่องเว่ยดนามใต้ได้สัำเร็จ 
แล้ะทำให้เว่ยดนามทั�งประเทศก๊ล้ายเป็นค์อมมิวนิสัต์ไปโดยปริยาย
 
ไม่เพ่ื้ยงแต่ช่ัยช่นะในเว่ยดนามเท่านั�น ช่่วงเวล้านั�นล้ัทธิค์อมมิวนิสัต ์
ยังแผ่่ก๊ระจายอย่างรวดเร็วในประเทศเพื้้�อนบ้านอ้�นๆ รอบประเทศไทย

อ่ก๊ด้วย ก๊่อนหน้าท่�ก๊รุงไซง่อนจะแตก๊เพ่ื้ยงไม่ก๊่�วัน ก๊ลุ้่มเขี่มรแดงซ่�ง 
ม่แนวค์ิดค์อมมิวนิสัต์แล้ะม่จ่นให้ก๊ารสันับสันุนก๊็สัามารถขี่่�นมาค์รอง
อำนาจรฐัในก๊มัพ้ื้ช่าแล้ะเขี่า้ย่ดก๊รงุพื้นมเปญสัำเรจ็ในวนัท่� 17 เมษายน 
1975 ในขี่ณะท่�ค์อมมิวนิสัต์ในล้าวเขี่้าย่ดก๊รุงเว่ยงจันทน์ได้ในเด้อน
สัิงหาค์ม แล้ะเขี่้าปก๊ค์รองประเทศเบ็ดเสัร็จหล้ังก๊ารสัล้ะราช่สัมบัติ 
ขี่องเจ้ามหาช่่วิตศร่สัว่างวัฒนา ในวันท่� 2 ธันวาค์ม 1975
 
หล้ังจาก๊ท่�เว่ยดนามรวมประเทศเป็นค์อมมิวนิสัต์ได้สัำเร็จแล้ะม่ค์วาม
เขี่้มแข็ี่งทางก๊ารทหาร จ่งได้เข้ี่าไปม่บทบาทต่อสังค์รามก๊ล้างเม้องใน
ประเทศเพ้ื้�อนบ้านมาก๊ขี่่�น สัามารถล้้มล้้างรัฐบาล้เขี่มรแดง แล้ะเข้ี่า 
ย่ดค์รองก๊ัมพ้ื้ช่าได้สัำเร็จในช่่วงปล้ายปี 1978 ด้านประเทศไทยซ่�งม่
ศน้ยก์๊ล้างขี่องล้ทัธคิ์อมมวินสิัตอ์ย่้ท่�พื้รรค์ค์อมมวินสิัตแ์หง่ประเทศไทย 
(พื้ค์ท.) ก๊ำล้ังเดินเขี่้าสั้่ช่่วงหัวเล้่�ยวหัวต่อจาก๊ก๊ารท่�แนวค์ิดก๊ารปก๊ค์รอง
ประเทศแบ่งเป็นสัองฝ่ั�งอย่างช่ัดเจน ก๊ารแตก๊พื้่ายให้ก๊ับค์อมมิวนิสัต ์

ช่าวบ้านในเวียดั่นาม่ใตั้้เร่งอพิ่ยพิ่หนีจาก่ก่ารบุก่โจม่ตั้ีของคอม่ม่ิวนิสตั้์
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ในยุค์นั�นทำให้ประเทศไทยม่ทางหล้วงแล้ะถนนทุก๊เสั้นรวมก๊ันก๊ว่า 
104,000 ก๊ิโล้เมตรในปี 1979-1980 เท่ยบก๊ับปี 1961 ท่�ม่เพื้่ยง 8,500 
ก๊ิโล้เมตร 
 
ก๊ารเร่งพื้ัฒนาโค์รงสัร้างพ้ื้�นฐานขี่องประเทศในช่่วงเวล้าเพ่ื้ยงไม่ก่๊�ปี
ทำให้เก๊ิดก๊ารตั�งขี่้อสัังเก๊ตว่า ในหน้าประวัติศาสัตร์ก๊ารเม้องไทย พื้ค์ท. 
อาจเปน็ ‘พื้รรค์มวล้ช่น’ (Mass Party) ท่�แทจ้รงิเพ่ื้ยงแหง่เดย่วซ่�งสัามารถ
ทำหน้าท่�เป็นฝ่่ายค์้านได้อย่างม่ประสัิทธิผ่ล้ท่�สัุด แนวคิ์ดทางก๊าร
ปก๊ค์รองขี่อง พื้ค์ท. ท่�แตก๊ต่างออก๊ไปทำให้เก๊ิดขี่้อเปร่ยบเท่ยบขี่่�นใน 
หม้่สัาธารณช่น แล้ะก๊ารดำรงอย้่ขี่อง พื้ค์ท. ในเวล้านั�นเป็นก๊ารทำล้าย
อำนาจผ่้ก๊ขี่าดทางก๊ารเม้องขี่องเผ่ด็จก๊ารทหารซ่�งสั้บทอดก๊ันมาตั�งแต่
ยุค์จอมพื้ล้ สัฤษดิ� หร้อหาก๊จะพื้้ดก๊ันในมิติเศรษฐศาสัตร์ พื้ค์ท. ทำให้
ตล้าดก๊ารเม้องม่ล้ัก๊ษณะเป็น ‘ตล้าดแขี่่งขี่ันได้’ รัฐบาล้เผ่ด็จก๊ารทหาร
ในเวล้านั�นจำเป็นต้องเร่งพื้ัฒนาเศรษฐกิ๊จ เพ้ื้�อป้องก๊ันไม่ให้ พื้ค์ท.  
เขี่้ามาสั้่ตล้าดก๊ารเม้องได้อย่างเต็มตัว 
 
“ทางเล้้อก๊ปัจจุบันขี่องค์นไทยนั�นเด่นชั่ดว่าเราจะยอมรับเผ่ด็จก๊าร 
หร้อจะร่วมสันับสันุนก๊ารปฏิิวัติท่�จะทำให้ค์นงานแล้ะช่าวนาม่ปัจจัย 
ก๊ารผ่ล้ิตเป็นขี่องตนเอง ก๊ล้่าวอย่างสัั�นๆ ค์้อทางเล้้อก๊นั�นอย่้ระหว่าง
สัังค์มก๊่�งเม้องขี่่�นก๊่�งศัก๊ดินา แล้ะก๊ารเปล้่�ยนแปล้งอย่างม่จิตสัำน่ก๊แล้ะ
ก๊้าวหน้าไปสั้่สัังค์มแบบสัังค์มนิยม” ขี่้อค์วามขี่อง นพื้พื้ร สัุวรรณพื้านิช่ 
นกั๊เขี่ย่น อดต่อาจารย์มหาวทิยาล้ยั แล้ะก๊รรมก๊ารบรหิารพื้รรค์สังัค์มนยิม
แห่งประเทศไทย ท่�สัะท้อนถ่งก๊ารต่อสั้้ทางค์วามค์ิดขี่องสัาธารณช่นใน
ช่่วงปี 197326 

 
แม้ว่ารัฐบาล้จะพื้ยายามต่อสั้้ก๊ับค์อมมิวนิสัต์อย่างหนัก๊ด้วยก๊ารเร่ง
พื้ัฒนาประเทศในด้านต่างๆ แต่ค์วามก๊ล้ัวต่อค์อมมิวนิสัต์ท่�ยังค์งอย่้ 
ในระดับสั้ง สั่วนหน่�งสัังเก๊ตได้จาก๊ก๊ารโยก๊ย้ายเงินล้งทุนออก๊นอก๊
ประเทศขี่องนัก๊ธุรก๊ิจในประเทศไทย 
 
นวพื้ร เร้องสักุ๊ล้ อด่ตผ้้่บริหารขี่องธนาค์ารแห่งประเทศไทย เล้่าว่า  
หล้ังจาก๊ก๊รุงไซง่อนแตก๊ ธนาค์ารต่างช่าติตัดสัินใจเร่ยก๊ค์้นเงินก๊้้จาก๊
ธนาค์ารไทย สั่งผ่ล้ให้ธนาค์ารพื้าณิช่ย์ขี่องประเทศไทยบางแห่งต้อง 
มาขี่อก๊้้กั๊บ ธปท. “สัมัยนั�นโดยทั�วไปธนาค์ารพื้าณิช่ย์จะมาขี่อก๊้้ ธปท. 
ค์รั�งล้ะ 50-100 ล้้านบาท หร้ออาจถ่ง 300 ล้้านบาทในบางค์รั�ง แต่ 
ค์รั�งนั�นเขี่้ามาขี่อก๊้้ถ่งพื้ันล้้านบาท ซ่�งก๊็เดาได้ว่าค์งจะโดนถอนเงินจาก๊

ตา่งช่าต ิถา้มองถอยหล้งัไปก๊เ็หมอ้นวา่ไมม่ป่ญัหาอะไร เพื้ราะตอนนั�น
สัถาบันก๊ารเงินก๊็ไม่ค์่อยม่ แต่ถ้าเราไม่ทำให้ถ้ก๊ต้อง เก๊ิดบอก๊ว่าไม่ให้ก๊้้
จำนวนมาก๊ขี่นาดน่�หรอก๊ ต้องเอาหล้ัก๊ฐานมาด้ก๊่อน แล้ะขี่้ามไปอ่ก๊ค์้น
จนไม่สัามารถจ่ายค์้นต่างช่าติได้ ก๊็อาจจะเก๊ิดปัญหาตามมาอ่ก๊ตล้บ” 
 
ด้วยแรงก๊ดดันจาก๊เว่ยดนามท่�บุก๊เขี่้ามาประช่ิดไทยมาก๊ขี่่�นหล้ังจาก๊ 
ย่ดค์รองก๊ัมพ้ื้ช่าได้แล้้ว บ่บให้ประเทศไทยต้องพื้ยายามเดินเก๊มเพ้ื้�อ 
เอาตัวรอดจาก๊สัถานก๊ารณ์ท่�ค์ับขี่ันน่� ก๊ารจาก๊ไปขี่องสัหรัฐฯ ทำให้
ประเทศไทยหันไปสัร้างค์วามสััมพัื้นธ์ก๊ับจ่นมาก๊ขี่่�นเพ้ื้�อหวังจะล้ดแรง
ก๊ดดันจาก๊เว่ยดนาม  
 
แม้สัาธารณรัฐประช่าช่นจ่นจะเป็นค์อมมิวนิสัต์เช่่นก๊ัน แต่แนวค์ิดขี่อง 
ค์อมนิวนิสัต์เองก๊็ถ้ก๊แบ่งออก๊เป็น 2 ค์่ายค์วามค์ิดใหญ่ค์้อจ่นแล้ะ
สัหภาพื้โซเว่ยต ซ่�งอาจพ้ื้ดได้ว่าเป็นแนวคิ์ดค์อมมิวนิสัต์ท่�ม่แนวทาง
แตก๊ต่างกั๊น สัำหรับค์อมมิวนิสัต์ในเว่ยดนามได้รับก๊ารสันับสันุนโดย
สัหภาพื้โซเว่ยตท่�ต้องก๊ารเขี่้ามาม่อำนาจในภ้มิภาค์เอเช่่ยตะวันออก๊
เฉ่ยงใต้ ซ่�งอย้่ทางตอนใต้ขี่องจ่น
 
ขี่ณะเดย่วก๊นั แม้ว่าสัหรฐัฯ จะถอนก๊ำล้งัทหารออก๊ไปจาก๊ภม้ภิาค์แล้้ว 
แต่เบ้�องหลั้งก๊็ยังพื้ยายามเดินเก๊มในร้ปแบบต่างๆ เพ้ื้�อป้องก๊ันไม่ให้
อิทธิพื้ล้ขี่องสัหภาพื้โซเว่ยตแผ่่ก๊ระจายไปมาก๊ก๊ว่าน่� ซ่�งเป็นท่�มาขี่อง 
ก๊ารเปิดค์วามสััมพัื้นธ์ก๊ับจ่นขี่องสัหรัฐฯ รวมถ่งประเทศในโล้ก๊เสัร่
ประช่าธิปไตยในระหว่างทศวรรษน่�
 
สัำหรับประเทศไทย ผ่้้ท่�ม่บทบาทอย่างมาก๊ต่อก๊ารสัร้างสััมพัื้นธ์ก๊ับจ่น
ในเวล้านั�นค้์อ อานันท์ ปันยารชุ่น ในฐานะหัวหน้าค์ณะผ่้้แทนจาก๊
รัฐบาล้ไทยซ่�งเดินทางไปเย้อนจ่นในเด้อนมิถุนายน ปี 1975 เพื้้�อเจรจา
ในเบ้�องต้น แล้ะก๊รุยทางให้ ม.ร.ว.ค่์ก๊ฤทธิ� ปราโมช่ นายก๊รัฐมนตร ่
ในขี่ณะนั�น เป็นผ่้้นำขี่องประเทศไทยค์นแรก๊ในประวัติศาสัตร์ท่�เย้อน
ประเทศจน่ พื้รอ้มรว่มล้งนามในแถล้งก๊ารณร์ว่มสัถาปนาค์วามสัมัพื้นัธ์
ทางก๊ารท้ต เม้�อวันท่� 1 ก๊รก๊ฎาค์ม 1975 
 
“ช่่วงนั�นก๊ระแสัต่อต้านสังค์รามแรงขี่่�น ค์นอเมริก๊ันเริ�มเบ้�อหน่ายแล้ะ 
ตั�งค์ำถามว่าไดอ้ะไรจาก๊สังค์ราม เม้�อสัหรัฐฯ แพ้ื้สังค์รามเว่ยดนามจริง 
ทำให้ค์นไทยจำนวนมาก๊แตก๊ต้�นแล้ะย้ายไปตั�งรก๊ราก๊ท่�ต่างประเทศ 
ก๊ดดันให้เงินไหล้ออก๊จาก๊ประเทศช่ั�วค์ราว แม้ช่่วงเวล้านั�นค์นไทยจะ 

ยังไม่ได้นิยมจ่นมาก๊นัก๊ แต่หล้ายค์นก๊็เริ�มเห็นแล้้วว่าค์งจะหน่ไม่พ้ื้น 
ท่�ต้องค์บก๊ับจ่น เพื้ราะจ่นก๊ำล้ังใหญ่ขี่่�นเร้�อยๆ” 
 
อานันท์เล้่าต่อว่า ค์นแรก๊ๆ ท่�เล้็งเห็นว่าไทยค์วรจะเปิดค์วามสััมพัื้นธ ์
ก๊ับจ่นค์้อ ถนัด ค์อมันตร์ รัฐมนตร่ว่าก๊ารก๊ระทรวงก๊ารต่างประเทศ 
ในเวล้านั�น แล้ะสัั�งให้ตนเองเริ�มติดต่อก๊ับจ่นอย่างล้ับๆ เพ้ื้�อทำค์วาม 
ร้้จัก๊ก๊ันแล้ะก๊ันไว้ จนก๊ระทั�ง ม.ร.ว.ค่์ก๊ฤทธิ� ปราโมช่ ข่ี่�นมาเป็นนายก๊
รัฐมนตร่ในปี 1975 แล้ะประก๊าศไว้อย่างช่ัดเจนว่าต้องก๊ารให้สัหรัฐฯ 
ถอนก๊ำล้ังทหารออก๊จาก๊ประเทศไทย ขี่ณะเด่ยวก๊ันก๊็จะเริ�มปรับค์วาม
สััมพื้ันธ์ก๊ับประเทศต่างๆ 
 
“ช่ว่งนั�นค์นไทยหล้ายค์นยังหล้งรกั๊สัหรฐัฯ มก่๊ารติเตย่นว่า ม.ร.ว.ค์ก่๊ฤทธิ� 
นั�นต่อต้านสัหรัฐฯ แต่ค์วามเป็นจริงค์้อทหารสัหรัฐฯ ไม่ได้เขี่้ามาปราบ
ค์อมมิวนิสัต์ แต่เข้ี่ามาทำสังค์รามเว่ยดนามต่างหาก๊ เพื้ราะฉะนั�นเม้�อ
สังค์รามเว่ยดนามจบล้ง เหตุผ่ล้ขี่องก๊ารอย้่ในไทยต่อก๊็หมดไป” 
 
ก๊ารเปิดค์วามสััมพื้ันธ์ระหว่างประเทศก๊ับจ่นขี่องทั�งประเทศไทยแล้ะ
สัหรัฐฯ ก๊ล้ายเป็นก๊ารเดินหมาก๊ท่�ถ้ก๊ต้อง เพื้ราะหลั้งจาก๊ท่�เติ�งเส่ั�ยวผ่ิง
เดินทางเย้อนสัิงค์โปร์ มาเล้เซ่ย แล้ะไทยอย่างเป็นทางก๊ารในปี 1978  
ไม่นาน จ่นก็๊ตัดสัินใจเข้ี่าโจมต่เว่ยดนามในช่่วงต้นปี 1979 โดยให้ 
เหตุผ่ล้ว่าเป็นก๊ารตอบโต้เว่ยดนามท่�บุก๊ย่ดค์รองกั๊มพ้ื้ช่าแล้ะโค่์นล้้ม
รัฐบาล้เขี่มรแดงท่�จ่นก๊ำล้ังให้ก๊ารสันับสันุนอย้่ ทำให้เว่ยดนามต้องถอน 
ทหารท่�ประช่ิดช่ายแดนไทย สั่งผ่ล้ให้แรงก๊ดดันด้านก๊ารทหารล้ดล้ง 
อยา่งรวดเรว็ พื้รอ้มก๊นัน่�จน่ยังยก๊เล้กิ๊ก๊ารสันบัสันุน พื้ค์ท. ในประเทศไทย 
ทำให้ก๊ระแสัขี่องค์อมมิวนิสัต์ในไทยเบาบางล้งไปด้วย ก๊ระทั�งท้ายท่�สัุด
ภัยค์ุก๊ค์ามจาก๊ค์อมมิวนิสัต์ได้ปิดฉาก๊ล้งไปโดยสัมบ้รณ์ หล้ังจาก๊ท่�
รัฐบาล้ขี่อง พื้ล้เอก๊ เปรม ติณสั้ล้านนท์ ประก๊าศนโยบาย 66/2523  
ทำให้ประช่าช่นท่�หนเ่ข้ี่าป่าเพ้ื้�อรว่มกั๊บ พื้ค์ท. หวนค์น้ก๊ลั้บสั้เ่มอ้งอก่๊ค์รั�ง 
 
แม้ว่าในท่�สัุดแล้้วแนวค์ิดฝ่ั�งค์อมมิวนิสัต์ขี่องไทยจะพื้่ายแพื้้ในก๊ารต่อสั้้
อันยาวนานท่�เกิ๊ดข่ี่�น แต่ปฏิิเสัธไม่ได้ว่าอิทธิพื้ล้ขี่องล้ัทธิค์อมมิวนิสัต์ 
ได้สัั�นค์ล้อนฐานอำนาจเดิม พื้ร้อมทั�งก๊ระตุ้นให้โค์รงสัร้างทางก๊ารเม้อง
แล้ะเศรษฐกิ๊จไทยเกิ๊ดก๊ารเปล่้�ยนแปล้งค์รั�งใหญ่ภายหล้ังเหตุก๊ารณ์ 
‘เด้อนตุล้า’
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‘ตุลาคม’ แห่งการเปล่�ยนิแปลง

ย้อนก๊ล้ับไปเม้�อเด้อนพื้ฤศจิก๊ายน ปี 1971 ประช่าธิปไตยขี่องไทยท่�เริ�ม
ตั�งไขี่่ ก๊ล้ับมาสัะดุดล้งอ่ก๊ค์รั�งหล้ังจาก๊ค์ำปรารภขี่องค์ณะปฏิิวัติท่�ว่า...
 
“ภยัท่�ค์กุ๊ค์ามประเทศแล้ะราช่บัล้ลั้งก๊ ์สัถานก๊ารณ์ภายใน ค์วามวุน่วาย
ทั�งภายในแล้ะภายนอก๊สัภานิติบัญญัติ ก๊ารนัดหยุดงานขี่องก๊รรมก๊ร 
ก๊ารเดนิขี่บวนขี่องนกั๊ศก่๊ษา ก๊ารแก๊ไ้ขี่สัถานก๊ารณ ์ถา้จะดำเนนิก๊ารตาม
วิถ่ทางรัฐธรรมน้ญย่อมไม่ทันต่อเหตุก๊ารณ์ จ่งจำเป็นต้องใช่้ก๊ารย่ด
อำนาจก๊ารปก๊ค์รองเพ้ื้�อให้สัามารถแก๊้ไขี่สัถานก๊ารณ์ได้โดยเฉ่ยบขี่าด
แล้ะฉับพื้ล้ัน” 
 
ค์ำก๊ล่้าวท่�ปา่วประก๊าศออก๊มาในช่ว่งค์�ำขี่องวันท่� 17 พื้ฤศจิก๊ายน 1971 
นอก๊จาก๊จะเปน็ค์ำก๊ล้า่วอา้งเพ้ื้�อย้นยนัถ่งก๊ารทำรฐัประหารแล้ะประก๊าศ
ย่ดอำนาจจาก๊รัฐบาล้ขี่องจอมพื้ล้ ถนอม ก๊ิตติขี่จร โดยจอมพื้ล้ ถนอม 
เองนั�น ค์ำพ้ื้ดข้ี่างต้นยังเป็นก๊ารสัะท้อนให้เห็นถ่งบริบทขี่องสัังค์มไทย
ในเวล้านั�นเป็นอย่างด่ 
 
รัฐบาล้ขี่องจอมพื้ล้ ถนอม เผ่ช่ิญกั๊บปัญหารุมเร้าหล้ายด้าน ทั�งภัย
ค์ุก๊ค์ามจาก๊ค์อมมิวนิสัต์ ก๊ารประท้วงขี่องประช่าช่น เศรษฐกิ๊จตก๊ต�ำ 
เงินเฟ้้อพืุ้่งสั้ง แล้ะรัฐบาล้ท่�ขี่าดเอก๊ภาพื้
 
สัาเหตสุัำค์ญัประก๊ารหน่�งขี่องก๊ารตดัสันิใจรฐัประหารในค์รั�งนั�นมาจาก๊
ผ่ล้ประโยช่น์ท่�ไม่ล้งตัวในก๊ารเสันอร่างพื้ระราช่บัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี 2515 ซ่�งเก๊ิดขี่่�นในเด้อนก๊รก๊ฎาค์ม 1971 แม้สัภา 
ผ่้้แทนราษฎรได้ม่มติอนุมัติรับหล้ัก๊ก๊ารในวาระท่� 1 เป็นท่�เร่ยบร้อย  
แต่สัมาช่ิก๊สัภาผ่้้แทนราษฎรบางสั่วนต้องก๊ารเพิื้�มงบประมาณในสั่วน
เงินบำรุงท้องท่�เป็นจำนวน 448 ล้้านบาท ในขี่ณะท่�รัฐบาล้ได้จัดสัรร 
เงินงบประมาณไว้เพื้่ยง 224 ล้้านบาท จนนำไปสั้่ค์วามขี่ัดแย้งภายใน
พื้รรค์ร่วมรัฐบาล้
 
เม้�ออำนาจในฐานะนายก๊รัฐมนตร่ไม่สัามารถค์วบค์ุมสัถานก๊ารณ์ให้ 
เปน็ไปอย่างท่�ตอ้งก๊ารได้อก่๊ต่อไป จอมพื้ล้ ถนอม จง่ตัดสิันใจรัฐประหาร
รัฐบาล้ขี่องตัวเอง โดยอาจไม่ร้้เล้ยว่าก๊ารตัดสิันใจค์รั�งนั�นเป็นเหม้อน 
จุดเริ�มต้นก๊ารล่้มสัล้ายขี่องระบอบเผ่ด็จก๊ารทหารท่�ค์รองอำนาจใน
ประเทศไทยมาตั�งแต่ปี 1947 ไม่เพ่ื้ยงแค่์อำนาจทางก๊ารเม้องเท่านั�น  
แตร่วมถ่งอำนาจทางเศรษฐกิ๊จผ่่านระบบทุนนยิมนายธนาค์ารท่�ก๊ำเนิด

จอม่พิ่ล ถนอม่ กิ่ตั้ติั้ขจร ผิู้นำาคณ์ะร่ฐประหาร ปี 1971 (ที�สาม่จาก่ขวา) ก่ล่าวต่ั้อส่�อม่วลช่นเป็นคร่�งแรก่ในว่นที� 19 พิ่ฤศจิก่ายน 1971 พิ่ร้อม่แถลงว่าจะบริหารประเทศจนก่ว่าจะได้ั่คณ์ะร่ฐม่นตั้รีชุ่ดั่ใหม่่  
ในก่ารแถลงข่าวคร่�งนี�ย่งม่ี (จาก่ซึ่้ายไปขวา) พิ่ลอาก่าศเอก่ ทวี จุลละทร่พิ่ย์, พิ่ลตั้ำารวจเอก่ ประเสริฐ รุจิรวงศ์, พิ่ลเอก่ ประภาส จารุเสถียร, พิ่จน์ สารสิน และพิ่ลเอก่ ก่ฤษณ์์ สีวะรา เข้าร่วม่ดั่้วย
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ขี่่�นในยคุ์จอมพื้ล้ สัฤษดิ� แล้ะมอ่ทิธพิื้ล้อยา่งมาก๊ตอ่เศรษฐก๊จิไทยตั�งแต่
ทศวรรษ 1960 ต่อเน้�องมาจนถ่งทศวรรษ 1970 
 
แมก้๊ารเปล้่�ยนแปล้งทางก๊ารเมอ้งในป ี1971 จะช่ว่ยใหค้์ณะรฐัประหาร
ท่�เรย่ก๊ตวัเองวา่ ‘ค์ณะปฏิวัิต’ิ สัามารถรวบอำนาจในก๊ารบริหารประเทศ
มาไว้ในม้อได้ค์่อนขี่้างเบ็ดเสัร็จ แต่ก๊ารเขี่้าสั้่อำนาจด้วยวิธ่น่�ทำให้ภาค์
ประช่าช่นในวงก๊ว้างร้้สั่ก๊ไม่พื้อใจอย่างมาก๊ รวมถ่ง ดร.ป๋วย อ่�งภาก๊รณ์ 
ท่�ตัดสัินใจเขี่่ยนจดหมายถ่งจอมพื้ล้ ถนอม โดยตรง แต่ก๊ล้ับไม่ได้รับ 
ก๊ารตอบก๊ล้ับใดๆ ก๊่อนจะนำจดหมายฉบับนั�นมาต่พื้ิมพื้์ผ่่านนิตยสัาร
ช่าวบ้านในเด้อนกุ๊มภาพื้ันธ์ 1972 ทำให้จดหมายฉบับน่�ก๊ล้ายเป็นท่� 
ร้้จัก๊ในนาม ‘จดหมายจาก๊ นายเข้ี่ม เย็นยิ�ง ถ่ง นายทำนุ เก่๊ยรติก๊้อง 
ผ่้้ใหญ่บ้านไทยเจริญ’ ดังค์วามตอนหน่�งในจดหมายว่า
 
“พื้่�ทำนุก๊ห็ก๊สิับเศษ ผ่มก็๊ใก๊ล้จ้ะหก๊สิับเข้ี่าไปทุก๊ท ่ตา่งก็๊จะล้าโล้ก๊กั๊นไป
ในไม่ช่้า ผ่มก๊็ม่ค์วามทะเยอทะยานเช่่นเด่ยวกั๊บพื้่�ทำนุท่�จะทิ�งโล้ก๊แล้ะ
หม้่บ้านไทยเจริญไว้ให้ล้้ก๊หล้าน เป็นโล้ก๊แล้ะหม้่บ้านท่�น่าอย่้ ม่ค์วาม
สังบสัขุี่เป็นไทยสัมช่้�อแล้ะเจรญิสัมหวงั ปจัจยัสัำค์ญัขี่องค์วามเปน็ไทย
แล้ะค์วามเจริญค์้อค์วามสัามารถท่�จะเปล้่�ยนแปล้งอะไรในหม้่บ้าน 
ขี่องเราโดยสัันติวิธ่แล้ะเป็นไปตามก๊ติก๊า ถ้าเราทำได้เพื้่ยงเท่าน่� แม้จะ
ไม่สัามารถทำอย่างอ้�นได้มาก๊นัก๊ ผ่มว่าพ่ื้�ทำนุจะม่บุญคุ์ณแก่๊เยาวช่น
ขี่องเราอย่างเหล้้อหล้าย”
 
จดหมายดังก๊ล้่าวถ้ก๊เขี่่ยนขี่่�นในระหว่างท่� ดร.ป๋วย เดินทางไปประเทศ
อังก๊ฤษในฐานะ Visiting Professor ท่�มหาวิทยาล้ัยเค์มบริดจ์ โดยช่้�อ 
นายเขี่้ม เย็นยิ�ง เป็นช่้�อรหัสัท่� ดร.ป๋วย เค์ยใช่้สัมัยร่วมก๊ับขี่บวนก๊าร 
เสัร่ไทยในสังค์รามโล้ก๊ค์รั�งท่�สัอง สัำหรับใจค์วามสัำค์ัญขี่องจดหมาย 
ฉบับน่�ค์้อก๊ารเร่ยก๊ร้องให้จอมพื้ล้ ถนอม เร่งดำเนินก๊ารจัดก๊ารเล้้อก๊ตั�ง
โดยเรว็ท่�สัดุภายในก๊ล้างปี 1972 หรอ้อย่างช้่าก๊ไ็ม่ค์วรข้ี่ามไปถง่ป ี1973
 
อ่ก๊หน่�งในประเด็นท่�ทำให้เกิ๊ดก๊ระแสัเชิ่งล้บต่อก๊ารม่อำนาจขี่องค์ณะ
ปฏิิวตัคิ์อ้เร้�องขี่องผ่ล้ประโยช่น์ทบัซอ้น ซ่�งเป็นท่�ถก๊เถ่ยงกั๊นวา่เหมาะสัม
หรอ้ไม่ อย่างก๊รณ่ค์รอบค์รัวขี่อง 3 ผ่้น้ำค์ณะปฏิวัิต ิได้แก๊ ่จอมพื้ล้ ถนอม 
ก๊ิตติขี่จร จอมพื้ล้ ประภาสั จารุเสัถ่ยร แล้ะพื้ันเอก๊ ณรงค์์ ก๊ิตติขี่จร  
ทั�ง 3 ค์รอบค์รัวม่ค์วามเก๊่�ยวพัื้นกั๊บธุรกิ๊จถ่ง 137 บริษัท แล้ะเฉพื้าะ
ค์รอบค์รัวขี่องจอมพื้ล้ ประภาสั ได้ถ้อหุ้นในธนาค์าร 4 แห่ง ค์ิดเป็น 
ร้อยล้ะ 6 ขี่องทุนจดทะเบ่ยนรวมก๊ันขี่องธนาค์ารทั�งสั่� 
 

 
ค์วามสััมพื้ันธ์ใก๊ล้้ช่ิดสั่วนบุค์ค์ล้เหล้่าน่�เป็นหน่�งในปัจจัยท่�ก๊ระตุ้นให้
ค์ณะปฏิิวัติต้องพิื้จารณาอย่างจริงจังว่าค์วรอนุญาตให้ม่ก๊ารจัดตั�ง
ธนาค์ารพื้าณิช่ย์เพื้ิ�มเติมอ่ก๊หร้อไม่ จนเม้�อวันท่� 8 ม่นาค์ม 1972 ฝ่่าย
อำนวยก๊ารเศรษฐกิ๊จ ก๊ารค์ลั้งแล้ะอตุสัาหก๊รรม ตอ้งเรย่ก๊ประช่มุตัวแทน
จาก๊หล้ายหน่วยงานด้านเศรษฐกิ๊จในเวล้านั�น ได้แก่๊ ผ่้้ว่าก๊าร ธปท. 
ตัวแทนจาก๊ก๊ระทรวงก๊ารค์ลั้ง แล้ะเล้ขี่าธิก๊ารสัภาพัื้ฒน์ เพ้ื้�อร่วมกั๊น
พื้ิจารณาในประเด็นน่� 
 
หล้ังผ่่านก๊ารไตร่ตรองอย้่ประมาณ 2 สััปดาห์ ทาง ธปท. แล้ะก๊ระทรวง
ก๊ารค์ลั้งเห็นร่วมกั๊นว่าค์วรออก๊ใบอนุญาตให้จัดตั�งธนาค์ารพื้าณิช่ย ์
เพิื้�มเติมได้ โดยไม่ได้ม่ก๊ารจำก๊ัดจำนวนใบอนุญาตท่�จะปล่้อยเพิื้�มเติม 
ซ่�งม่ก๊ารตั�งขี่้อสัังเก๊ตจาก๊ ดร.อภิช่าต ไว้ว่า “ขี่้อเสันอน่�นับเป็นก๊าร 
เปล้่�ยนนโยบายขี่องเทค์โนแค์รตขี่นานใหญ่ หมายค์วามว่าต่อแต่น่� 
เทค์โนแค์รตจะเปิดให้ม่ผ่้้เล้่นรายใหม่ๆ เขี่้าส้ั่ภาค์ก๊ารเงินได้อย่างเสัร่  
ซ่�งนโยบายน่�จะเป็นก๊ารทำล้ายโค์รงสัร้างก๊ารแขี่่งขี่ันแบบก๊่�งผ้่ก๊ขี่าดท่�
เป็นอย้่ขี่ณะนั�นล้งอย่างถ่งราก๊ท่เด่ยว” 
 
ขี่ณะเดย่วก๊นั ธปท. แล้ะก๊ระทรวงก๊ารค์ลั้งยังได้เสันอให้ออก๊ใบอนุญาต
ประก๊อบก๊ารธนาค์ารท้องถิ�นเพ่ื้ยงหน่�งแห่งต่อจังหวัด แม้จะได้ขี่้อสัรุป
จาก๊ ธปท. แล้ะก๊ระทรวงก๊ารค์ลั้งแล้้ว แต่รัฐบาล้ขี่องค์ณะปฏิิวัติยัง 
สัั�งให้สัภาพื้ัฒน์ช่่วยพื้ิจารณาแล้ะเสันอค์วามเห็นเก๊่�ยวก๊ับประเด็นน่� 
เพิื้�มเตมิดว้ย ซ่�งก๊ไ็ดข้้ี่อสัรปุไปในทศิทางเดย่วก๊นัวา่ค์วรออก๊ใบอนญุาต
ให้จัดตั�งธนาค์ารพื้าณิช่ย์เพิื้�มเติม อย่างไรก๊็ตาม สัมาค์มธนาค์ารแห่ง
ประเทศไทยแล้ะหนังสั้อพื้ิมพื้์หล้ายๆ ฉบับได้พื้ยายามค์ัดค์้านก๊ารออก๊
ใบอนุญาตให้เปิดธนาค์ารพื้าณิช่ย์แห่งใหม่ 

ผ่ล้ประโยช่น์ทับซ้อนท่�เกิ๊ดขี่่�นเป็นผ่ล้พื้วงจาก๊ระบบอุปถัมภ์ท่�พื้ัฒนา 
มาสั้่ทุนนิยมนายธนาค์าร ทำให้เราได้เห็นธนาค์ารพื้าณิช่ย์เช่้�อเช่ิญ 
ให้ผ่้้ท่�ม่อำนาจทางก๊ารเม้องขี่ณะนั�นเข้ี่ามาร่วมเป็นก๊รรมก๊ารบริหาร 
ขี่องธนาค์ารเพ้ื้�อแล้ก๊ก๊ับค์วามค์ุ้มค์รองหร้ออภิสัิทธิ�ต่างๆ โดยจ่าย 
ค์่าตอบแทนเป็นเงินเด้อน โบนัสั หร้อหุ้นล้ม 
 
นอก๊จาก๊น่� ก๊ารเขี่้ามาม่อำนาจทางก๊ารเม้องสั่งผ่ล้ให้รัฐบาล้ขี่องค์ณะ
ปฏิิวัติม่บทบาทในก๊ารตัดสัินใจเก๊่�ยวก๊ับนโยบายทางเศรษฐก๊ิจขี่อง
ประเทศอย่างหล้่ก๊เล่้�ยงไม่ได้ ประเด็นหน่�งท่�สัำคั์ญค์้อก๊ารตัดสัินใจ 
ว่าค์วรจะอนุญาตให้ม่ก๊ารจัดตั�งธนาค์ารพื้าณิช่ย์แห่งใหม่เพิื้�มเติม 
เพ้ื้�อเพิื้�มก๊ารแขี่่งขี่ันในอุตสัาหก๊รรมหร้อไม่ เพื้ราะตั�งแต่ปี 1965-1971 
ไม่ได้ม่ก๊ารอนุญาตให้จัดตั�งธนาค์ารพื้าณิช่ย์แห่งใหม่ขี่่�นมาเล้ย แม้ว่า
จะม่ภาค์เอก๊ช่นบางสั่วนแสัดงค์วามต้องก๊ารท่�จะจัดตั�งแล้ะสั่งค์ำขี่อ 
เขี่้ามา แต่ท้ายท่�สัุดก๊็ถ้ก๊ปฏิิเสัธไปโดยภาค์รัฐ 
 
ดร.อภิช่าต สัถิตนิรามัย อาจารย์ค์ณะเศรษฐศาสัตร์ มหาวิทยาล้ัย
ธรรมศาสัตร์ ระบุว่าหลั้งก๊ารรัฐประหารในปี 1971 ค์ำขี่อเปิดธนาค์าร
พื้าณิช่ย์แห่งใหม่เริ�มม่มาก๊ขี่่�นอ่ก๊ค์รั�ง โดยเฉพื้าะจาก๊ค์นใก๊ล้้ชิ่ดขี่อง 
ผ่้้ท่�ม่อำนาจทางก๊ารเม้องแล้ะเศรษฐกิ๊จในเวล้านั�น อาทิ ค์ำขี่อขี่อง  
นายพื้ล้ จำเป็น จารุเสัถ่ยร ซ่�งเป็นญาติจอมพื้ล้ ประภาสั จารุเสัถ่ยร  
รองหัวหน้าค์ณะปฏิิวัติ โดยขี่อจัดตั�งในนาม ธนาค์ารสัยาม จำก๊ัด หร้อ
ค์ำขี่อขี่องพื้่�ช่ายผ่้้ว่าก๊าร ธปท. พื้ิสัุทธิ� นิมมานเหมินท์ เพ้ื้�อขี่อเปิด 
ธนาค์ารท้องถิ�น โดยจะเปิดสัาขี่าทั�วทั�งภาค์เหน้อ แล้ะยังม่ค์ำขี่อขี่อง
บริษัท ไทยเค์รดิตฟ้องซิเอร์ ซ่�งเป็นบริษัทเงินทุนขี่องสัมเด็จพื้ระนางเจ้า
รำไพื้พื้รรณ2่7

ดั่ร.ป๋วย อ้�งภาก่รณ์์ ตั้่ดั่สินใจเขียนจดั่หม่ายถ้งจอม่พิ่ล ถนอม่ 
โดั่ยตั้รง แตั้่ก่ล่บไม่่ไดั่้ร่บก่ารตั้อบก่ล่บใดั่ๆ ก่่อนจะนำาจดั่หม่าย 

ฉบ่บน่�นม่าตั้ีพิ่ิม่พิ่์ผิ่านนิตั้ยสารช่าวบ้านในเดั่่อนกุ่ม่ภาพิ่่นธิ์ 1972 
ทำาให้จดั่หม่ายฉบ่บนี�ก่ลายเป็นที�รู้จ่ก่ในนาม่ ‘จดั่หม่ายจาก่  

นายเข้ม่ เย็นยิ�ง ถ้ง นายทำานุ เก่ียรตั้ิก่้อง ผิู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ’

ดั่ร.ป๋วย อ้�งภาก่รณ์์ เขียนจดั่หม่ายถ้งจอม่พิ่ล ถนอม่ กิ่ตั้ตั้ิขจร โดั่ยใช้่นาม่แฝูงค่อ จดั่หม่ายจาก่  
‘นายเข้ม่ เย็นยิ�ง’ ถ้ง ‘นายทำานุ เก่ียรตั้ิก่้อง’ ผิู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ หล่งก่ารร่ฐประหารตั้่วเองเม่่�อว่นที� 
17 พิ่ฤศจิก่ายน 1971 / ภาพิ่จาก่ เว็บไซึ่ตั้์จดั่หม่ายเหตัุ้ป๋วย โดั่ยม่หาวิทยาล่ยธิรรม่ศาสตั้ร์

90 1971 – 1980 91 THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY  9150 YEARSTHE WIND OF CHANGE



ยุคปลายของทุุนินิิยม
ภายใต้เผด็็จการทุหาร

ภายหล้ังเหตุก๊ารณ์ ‘14 ตุล้า’ เป็นช่่วงเวล้าท่�ประช่าธิปไตยเบ่งบาน 
ในประเทศไทย โดยเฉพื้าะก๊ลุ้่มนัก๊ศ่ก๊ษา ก๊รรมก๊ร แล้ะช่าวนา ท่�ต้�นตัว
ทางประช่าธิปไตยมาก๊ขี่่�น ซ่�งในเช่ิงขี่องเศรษฐศาสัตร์อาจจะเร่ยก๊ได้ว่า
ประเทศไทยก๊ำล้งัเดนิออก๊จาก๊ระบบทนุนยิมแบบพื้วก๊พื้อ้งขี่องเผ่ดจ็ก๊าร
ทหาร ซ่�งก๊ินเวล้ายาวนานมาตั�งแต่ปี 1947
 
ค์วามเปล่้�ยนแปล้งอย่างหน่�งท่�เห็นได้ชั่ดในช่่วงนั�นค้์อค์วามสััมพัื้นธ์
ระหวา่งผ่้ม้อ่ำนาจทางก๊ารเมอ้งแล้ะนายทนุธนาค์าร โดยเฉพื้าะในสัว่น
ขี่องนายทหารผ้้่กุ๊มอำนาจทางก๊ารเม้องแล้ะม่ผ่ล้ประโยช่น์ผ่้ก๊พื้ันก๊ับ
ธนาค์ารพื้าณิช่ย์มานานเริ�มหลุ้ดออก๊จาก๊ตำแหน่ง ตัวอย่างก๊รณ่ขี่อง
ธนาค์ารก๊รุงเทพื้ จำก๊ัด ภายหล้ังเหตุก๊ารณ์ 14 ตุล้าค์ม 1973 ซ่�งเป็น 
หน่�งในธนาค์ารท่�ก๊ล้บัมาตั�งประธานก๊รรมก๊ารจาก๊บคุ์ค์ล้ท่�มภ่ม้หิล้งัเปน็
นัก๊ธุรกิ๊จ แทนท่�จะเป็นผ่้้ม่อำนาจทางก๊ารเม้องดังเช่่นในอด่ต นั�นค์้อ  
ช่ิน โสัภณพื้นิช่ ซ่�งเป็นผ่้้เขี่้ามาดำรงตำแหน่งประธานก๊รรมก๊ารต่อจาก๊ 
จอมพื้ล้ ประภาสั จารุเสัถ่ยร 
 
ช่นิ โสัภณพื้นชิ่ ไดก้๊ล้า่วถ่งผ่ล้ก๊ระทบตอ่ธนาค์ารก๊รงุเทพื้จาก๊เหตกุ๊ารณ์
ช่ว่งท่�มก่๊ารเปล่้�ยนแปล้งทางก๊ารเมอ้งไว้ในรายงานประจำปขีี่องธนาค์าร
ในปี 1973 โดยระบุว่า

“...ตล้อดระยะเวล้าเดอ้นแรก๊หลั้งจาก๊ก๊ารเปล่้�ยนแปล้งดังก๊ล่้าว ปราก๊ฏิ
ว่าได้ม่ก๊ารถอนเงินฝ่าก๊จาก๊ธนาค์ารมาก๊รายด้วยก๊ัน แต่เป็นก๊ารถอน 
เงินฝ่าก๊จำนวนย่อยๆ แล้ะก๊ารถอนในช่่วงนั�น เม้�อรวมแล้้วก็๊เท่ากั๊บ 
ร้อยล้ะ 0.05 ขี่องยอดเงินฝ่าก๊ท่�ธนาค์ารม่อย้่ 
 
“อน่�ง เน้�องจาก๊ธนาค์ารได้ย่ดมั�นในนโยบายท่�จะไม่เขี่้าไปเก๊่�ยวขี่้องก๊ับ
ก๊ารดำเนินงานทางด้านก๊ารเมอ้งขี่องประเทศมาโดยตล้อด ค์ณะผ้้่บรหิาร
ขี่องธนาค์ารจง่มค่์วามมั�นใจวา่บรรดาเงนิฝ่าก๊ท่�ไดม้ผ้้่่ถอนไปในช่ว่งเวล้า
ดังก๊ล้่าวนั�นค์งจะหมุนเว่ยนก๊ล้ับค์้นสั้่ธนาค์ารในระยะเวล้าไม่นานนัก๊”  
 
ในมุมขี่อง ปิติ สัิทธิอำนวย ผ่้้ท่�ม่สั่วนผ่ล้ัก๊ดันก๊ารเติบโตขี่องธนาค์าร
ก๊รุงเทพื้ในเวล้านั�น ก๊่อนจะก๊้าวขี่่�นมาเป็นประธานก๊รรมก๊ารก๊ำก๊ับด้แล้
ก๊ิจก๊ารขี่องบริษัทตั�งแต่ปี 1985 มองว่าปัญหาก๊ารเม้องในเวล้านั�น
ก๊ระทบธนาค์ารก๊รุงเทพื้อย้บ้่าง แต่ก๊ไ็มไ่ดม้าก๊นัก๊ สัว่นก๊ารท่�มน่ายทหาร

 
หนังสั้อพื้ิมพื้์บางก๊อก๊โพื้สัต์ รายงานว่าธนาค์ารทั�ง 16 แห่งไม่เห็นด้วย
อย่างยิ�ง เพื้ราะก๊ารจัดตั�งธนาค์ารท้องถิ�นจะก๊่อให้เก๊ิดก๊ารแขี่่งขี่ันซ่�งจะ
ก๊ระทบระบบเศรษฐกิ๊จทั�งหมด โดยผ้้่ม่อิทธิพื้ล้จะค์รอบงำภาค์ก๊ารเงิน
ในต่างจงัหวัด ตามค์วามเห็นขี่อง เฉลิ้ม ประจวบเหมาะ ประธานสัมาค์ม
ธนาค์ารไทย ขี่ณะท่�บทบรรณาธิก๊ารขี่องสัยามรัฐ ยก๊ข้ี่อโต้แย้งขี่อง
สัมาค์มธนาค์ารไทยมาต่อต้านโค์รงก๊ารธนาค์ารท้องถิ�น แล้ะก๊ล้่าวหา 
ผ่้้ว่าก๊าร ธปท. อย่างอ้อมๆ ว่าผ่ลั้ก๊ดันโค์รงก๊ารน่�เพ้ื้�อผ่ล้ประโยช่น์ขี่อง
ค์รอบค์รัวเป็นหล้ัก๊ สั่วนหนังสั้อพื้ิมพื้์ช่าวไทยบอก๊ว่า ก๊ารแขี่่งขี่ันแล้ะ
จำนวนธนาค์ารพื้าณิช่ย์ท่�ม่อย่้นั�นเพ่ื้ยงพื้อกั๊บสัภาพื้เศรษฐกิ๊จแล้้ว  
ด้านเล้ขี่าธิก๊ารขี่องสัมาค์มธนาค์ารออก๊มาย้นยันว่าธนาค์ารพื้าณิช่ย ์
ไม่ได้ฮิั�วก๊ันเพื้้�อผ่้ก๊ขี่าดใดๆ แม้จะม่ธนาค์ารอย้่เพื้่ยงไม่ก๊่�แห่ง 
 
ท้ายท่�สัุดรัฐบาล้ค์ณะปฏิิวัติตัดสัินใจว่ายังไม่สัมค์วรออก๊ใบอนุญาต 
จัดตั�งธนาค์ารพื้าณิช่ย์เพิื้�มเติม แต่ก็๊ไม่ได้ให้เหตุผ่ล้ไว้อย่างชั่ดเจนถ่ง
ก๊ารตัดสัินใจตรงกั๊นขี่้ามกั๊บขี่้อเสันอแนะขี่องหน่วยงานต่างๆ ทั�งน่� 

อภิช่าตมองว่าเหตุผ่ล้สั่วนหน่�งท่�ทำให้ค์ณะปฏิิวัติตัดสัินใจเช่่นนั�น  
รวมถ่งสัาเหตุท่�ทำให้สัมาค์มธนาค์ารค์ัดค์้านอย่างหนัก๊ อาจเป็นเพื้ราะ
ก๊ารออก๊ใบอนุญาตจัดตั�งธนาค์ารพื้าณิช่ย์แห่งใหม่จะไปทำล้ายฐาน
ระดมเงินฝ่าก๊ขี่องธนาค์ารพื้าณิช่ย์ในต่างจังหวัด แล้ะประก๊อบก๊ับ 
ก๊ารพื้ยายามปก๊ป้อง ‘ช่ิ�นเค์้ก๊’ ขี่องบรรดาธนาค์ารต่างๆ ท่�ม่อย้่ก๊่อนแล้้ว 
เพ้ื้�อรกั๊ษาใหธ้นาค์ารยงัค์งเปน็ธรุก๊จิท่�มก่๊ำไรหอมหวานอยา่งมาก๊ตอ่ไป 
 
ระหว่างท่�ค์ณะปฏิิวัติเร้องอำนาจ ค์วามไม่พื้อใจขี่องภาค์ประช่าช่น 
ยงัค์งก๊่อตัวขี่่�นเร้�อยๆ เกิ๊ดก๊ารรวมตัวกั๊นขี่องผ้้่ค์นมาก๊มายเพ้ื้�อเร่ยก๊ร้อง
ให้ม่ก๊ารประก๊าศใช้่รัฐธรรมน้ญโดยเร็ว พื้ร้อมก๊ดดันให้รัฐบาล้ค์ณะ
ปฏิวัิติออก๊จาก๊อำนาจบริหารประเทศ ทา้ยท่�สุัดสัถานก๊ารณ์ไดบ้านปล้าย
จนนำไปสั้่เหตุก๊ารณ์ 14 ตุล้าค์ม 1973 สั่งผ่ล้ให้รัฐบาล้ค์ณะปฏิิวัติ 
จำต้องออก๊จาก๊อำนาจไปพื้ร้อมกั๊บก๊ารล้่�ภัยขี่องจอมพื้ล้ ถนอม ไปยัง
สัหรฐัฯ นบัวา่เป็นจดุเริ�มต้นท่�ทำให้บทบาทตอ่เศรษฐก๊จิไทยขี่องทุนนยิม
แบบพื้วก๊พื้อ้งโดยขี่า้ราช่ก๊ารภายใตเ้ผ่ดจ็ก๊ารทหารเริ�มล้ดล้งอยา่งจรงิจงั

เหตัุ้ก่ารณ์์ 14 ตัุ้ลา  
เป็นจุดั่เปลี�ยนที�ทำาให้น่ก่ก่ารเม่่อง
เริ�ม่เข้าม่าม่ีบทบาทในก่าร
ก่ำาหนดั่นโยบายเศรษฐก่ิจม่าก่ข้�น 
ขณ์ะที�ประช่าช่นตั้่างออก่ม่า
ตั้่�งคำาถาม่ตั้่อระบอบเผิดั่็จก่าร 
ที�ส่บทอดั่อำานาจก่่นอยู่ในม่่อ
ของคนเพิ่ียงไม่่ก่ี�ก่ลุ่ม่ 

เขี่้ามาดำรงตำแหน่งในธนาค์ารก๊็เป็นเร้�องจริง แต่ก๊ารเขี่้ามาอย่างก๊รณ่
ขี่องจอมพื้ล้ ประภาสั ก๊็ไม่เค์ยยุ่งเก๊่�ยวก๊ับก๊ารบริหาร 
 
“ช่่วงนั�นผ่มยังเค์ยปฏิิเสัธล้้ก๊น้องขี่องจอมพื้ล้ ประภาสั ท่�ถ้ก๊สั่งมาขี่อ 
สัินเช่้�อ ซ่�งก็๊ไม่ได้ม่ปัญหาอะไร ธนาค์ารก๊รุงเทพื้ม่หลั้ก๊เก๊ณฑ์์ในก๊าร
ปล้่อยสัินเช่้�อท่�ช่ัดเจนอย่้ ถ้าเรามองว่าธุรก๊ิจน่�ไปได้เราก๊็สั่งเสัริม แต่ 
ถ้าแนวโน้มไม่ด่เราก๊็ปฏิิเสัธไป ล้ัก๊ษณะน่�เป็นแนวทางขี่องธนาค์าร
ก๊รุงเทพื้มาโดยตล้อด โดยไม่ได้ปิดกั๊�นว่าต้องเป็นอุตสัาหก๊รรมไหน” 
 
เหตกุ๊ารณ ์14 ตลุ้า เปน็จดุเปล้่�ยนท่�ทำใหน้กั๊ก๊ารเมอ้งเริ�มเขี่า้มามบ่ทบาท
ในก๊ารก๊ำหนดนโยบายเศรษฐกิ๊จมาก๊ขี่่�น ขี่ณะท่�ประช่าช่นต่างออก๊มา
ตั�งค์ำถามตอ่ระบอบเผ่ดจ็ก๊ารท่�ส้ับทอดอำนาจก๊นัอย่้ในมอ้ขี่องค์นเพ่ื้ยง
ไม่ก๊่�ก๊ลุ้่ม รวมไปถ่งก๊ารตั�งค์ำถามต่อปัญหาทางเศรษฐกิ๊จแล้ะสัังค์มท่�
ถ้ก๊ทิ�งเอาไว้เป็นระยะ ทั�งช่่องว่างระหว่างค์นจนกั๊บค์นรวย ช่่องว่างระหว่าง
สัังค์มเม้องกั๊บช่นบท หร้อแม้แต่ช่่องว่างระหว่างภาค์เก๊ษตรก๊รรมแล้ะ

ก่ารประท้วงของน่ก่ศ้ก่ษาตั้่อร่ฐบาลจอม่พิ่ล ถนอม่ ก่ิตั้ตั้ิขจร ระหว่างว่นที� 14-15 ตัุ้ลาคม่ 1973 โดั่ยฝู่�งร่ฐบาลไดั่้นำารถถ่งออก่ม่าควบคุม่ก่ารประท้วง
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ภาค์อุตสัาหก๊รรมท่�ถ่างข่ี่�นเร้�อยๆ ในขี่ณะท่�ประเทศไทยเติบโตขี่่�นมา
อย่างรวดเร็วในช่่วง 10-20 ปีก๊่อนหน้าน่� 
 
ภาพื้ขี่องช่าวนาหล้ายพื้ันค์นจาก๊ 11 จังหวัดเดินทางเขี่้าเร่ยก๊ร้อง
ก๊รรมสิัทธิ�ในท่�ดินทำกิ๊นแล้ะร้องเร่ยนเก่๊�ยวกั๊บปัญหาก๊ารข้ี่ดร่ดจาก๊
นายทุนเงินก๊้้ รวมถ่งก๊ารเร่ยก๊ร้องอ่ก๊หล้ายต่อหล้ายค์รั�งต่อจาก๊นั�น  
นำไปสั้่ก๊ารก๊่อตั�งสัหพื้ันธ์ช่าวไร่ช่าวนาแห่งประเทศไทยเม้�อวันท่� 19 
พื้ฤศจิก๊ายน 1974 ก๊ารเค์ล้้�อนไหวขี่องก๊ลุ้ม่ช่าวนาท่�เกิ๊ดขี่่�นอย่้สัม�ำเสัมอ
ทำให้ถ้ก๊ก๊ล้่าวหาว่าเป็นผ่้้ปลุ้ก๊ระดมมวล้ช่น มาพื้ร้อมก๊ับก๊ารต่อต้าน
แล้ะโจมต่โดยก๊ลุ้่มล้้ก๊เสั้อช่าวบ้าน ก๊ระทิงแดง แล้ะนวพื้ล้ 
 
ในเวล้าเด่ยวกั๊นนั�น ขี่บวนก๊ารก๊รรมก๊รได้เติบโตอ่ก๊ค์รั�งหลั้งจาก๊อย่้ 
ภายใต้ก๊ฎหมายแรงงานท่�ปิดกั๊�นเสัร่ภาพื้มาเป็นระยะเวล้านาน เม้�อปี 
1976 สัหภาพื้แรงงาน 160 แห่งได้รวมตัวก๊ันภายใต้ก๊ารนำขี่อง 
สัภาแรงงานแหง่ประเทศไทย จดัช่มุนมุเก๊่�ยวกั๊บปญัหาเศรษฐก๊จิ สังัค์ม 
แล้ะก๊ารเม้อง 
 
ค์วามวุ่นวายแล้ะค์วามรุนแรงด้านก๊ารเม้องย้อนก๊ลั้บมาสั้่ประเทศไทย
อ่ก๊ค์รั�ง ก๊่อนจะก๊ล้ายมาเป็นโศก๊นาฏิก๊รรม ‘เด้อนตุล้า’ ในปี 1976
 
หล้ายค์นมองว่าเหตุก๊ารณ์ปราบปรามก๊ารชุ่มนุมขี่องนัก๊ศ่ก๊ษาแล้ะ
ประช่าช่นเม้�อวันท่� 6 ตุล้าค์ม 1976 ม่สัาเหตุจาก๊ก๊ารหวนค้์นประเทศ 
อ่ก๊ค์รั�งขี่องจอมพื้ล้ ถนอม แต่อ่ก๊หน่�งปัจจัยก๊ระตุ้นท่�สัำคั์ญไม่แพื้้ก๊ัน 
หร้ออาจจะมาก๊ก๊ว่าเส่ัยด้วย ค์้อก๊ระแสัขี่องค์อมมิวนิสัต์ท่�แผ่่ก๊ระจาย 
ไปทั�วในช่่วงปี 1975-1976 
 
เบเนดิก๊ท์ แอนเดอร์สััน28 นัก๊วิช่าก๊ารผ้้่เช่่�ยวช่าญด้านไทยศ่ก๊ษาแห่ง
มหาวิทยาลั้ยค์อร์เนล้ ตั�งข้ี่อสัังเก๊ตว่าค์วามหวาดก๊ลั้วต่อค์อมมิวนิสัต์ 
ท่�ปก๊ค์ลุ้มสัังค์มไทยระดับสั้งในขี่ณะนั�น เปร่ยบเหม้อนอาก๊ารจิตวิทยา
รวมหม้่ขี่องค์นไทยท่�หวาดก๊ล้ัวก๊ารพื้ังทล้ายขี่องตัวตน เป็นหน่�งใน
สัาเหตุสัำค์ัญท่�นำไปสั้่ค์วามรุนแรงในเหตุก๊ารณ์ 6 ตุล้าค์ม 1976
 
ขี่ณะท่�นกั๊วิช่าก๊ารไทยในยคุ์หล้งัก๊ล้บัมมุ่มมองวา่ แท้จริงแล้ว้เหตกุ๊ารณ์ 
‘6 ตุล้า’ อาจม่สัาเหตุจาก๊ค์วามต้องก๊ารท่�จะตัดตอนประช่าธิปไตย 
ท่�ก๊ำล้ังเบ่งบาน เพ้ื้�อพื้ยายามรัก๊ษาผ่ล้ประโยช่น์ทางอุดมก๊ารณ์ขี่อง 
ฝ่่ายขี่วา แล้ะพื้ยายามจะหยุดก๊ระแสัก๊ารเปล้่�ยนย้ายอำนาจจาก๊ก๊ลุ้่ม
ช่นช่ั�นนำขี่้าราช่ก๊ารไปสั้่ก๊ลุ้่มช่นช่ั�นก๊ล้างในเม้อง 

 
เผ่ด็จก๊ารทหารอาจเสั้�อมอำนาจล้ง แต่ค์งไม่สัามารถพ้ื้ดได้เต็มปาก๊ 
วา่อทิธพิื้ล้ขี่องเผ่ดจ็ก๊ารทหารนั�นหมดไปแล้ว้ ก๊ารประก๊อบธรุก๊จิภายใต้
ระบบอุปถัมภ์ขี่องทหารแล้ะก๊ารเม้องยังค์งม่ให้เห็นอย่้ไม่ว่าทางตรง 
หร้อทางอ้อม ขี่ณะท่�ก๊ารเม้องขี่องประเทศไทยเปิดก๊ว้างแล้ะม่ก๊าร
แขี่่งขัี่นมาก๊ขี่่�น สั่งผ่ล้ให้ก๊ลุ้่มธุรกิ๊จรวมถ่งธนาค์ารพื้าณิช่ย์เริ�มเข้ี่ามา 
ม่บทบาททางก๊ารเม้องอย่างเห็นได้ช่ัด โดยเฉพื้าะในก๊ารเล้้อก๊ตั�งเม้�อ 
ปี 1975 แล้ะ 1976 ซ่�งม่พื้รรค์ก๊ารเม้องตั�งขี่่�นมาเป็นจำนวนมาก๊ แล้ะ
สั่วนใหญ่ยังต้องอาศัยค์วามช่่วยเหล้้อจาก๊ก๊ลุ้่มธุรก๊ิจ
 
ภายหล้ังจาก๊เหตุก๊ารณ์เด้อนตุล้าค์มทั�งในปี 1973 แล้ะปี 1976 
โค์รงสัร้างเศรษฐก๊ิจไทยเปล้่�ยนแปล้งไปอย่างมาก๊ จาก๊เดิมท่�ภาค์ธุรก๊ิจ
มัก๊จะเน้นสัร้างค์วามสััมพัื้นธ์ก๊ับทุนทหาร ซ่�งเป็นก๊ลุ้่มท่�ม่อำนาจทาง 
ก๊ารเม้องมาอย่างยาวนานก๊็ปรับเปล้่�ยนไปเขี่้าหาก๊ารเม้องโดยตรง เช่่น 
ก๊ารตั�งพื้รรค์ก๊ารเม้อง สันับสันุนพื้รรค์ก๊ารเม้อง ซ่�งก๊ารเปล่้�ยนแปล้ง 

ในร้ปแบบน่�เป็นจุดเปล้่�ยนสัำค์ัญท่�ทำให้นัก๊ธุรก๊ิจเขี่้ามาม่บทบาททาง 
ก๊ารเม้องมาก๊ขี่่�น 
 
แต่อ่ก๊มุมหน่�ง ก๊ารเสั้�อมอำนาจขี่องเผ่ด็จก๊ารทหารด้เหม้อนจะทำให้
บทบาทขี่องก๊ลุ่้มเทค์โนแค์รตล้ดล้งเช่่นก๊ัน ดร.อัมมาร สัยามวาล้า29 

อด่ตประธานสัถาบันวิจัยเพ้ื้�อก๊ารพื้ัฒนาประเทศไทย (ท่ด่อาร์ไอ) ได ้
ตั�งขี่้อสัังเก๊ตเก๊่�ยวก๊ับก๊รณ่น่�ไว้ว่า “ตั�งแต่ปี 1973 เป็นต้นมา ในยามใด 
ท่�ก๊องทพัื้มอ่ำนาจ นกั๊เทค์โนแค์รตก๊จ็ะมบ่ทบาทในก๊ารบรหิารนโยบาย
เศรษฐกิ๊จมหภาค์ขี่องประเทศมาก๊ตามไปด้วย ในทางก๊ลั้บกั๊น ยามใด 
ท่�ก๊องทัพื้ส้ัญเสั่ยอำนาจ บทบาทขี่องนัก๊เทค์โนแค์รตก๊็จะถ้ก๊บดบัง 
โดยนัก๊ก๊ารเม้อง ก๊ารท่�นัก๊ก๊ารเม้องมัก๊จะเขี่้ามาสัร้างฐานแล้ะเสัาะหา
ผ่ล้ประโยช่น์ขี่องงาน ตล้อดจนแทรก๊แซงก๊ารทำงานหร้อก๊ารแต่งตั�ง 
โยก๊ย้ายขี่้าราช่ก๊าร ทำให้เทค์โนแค์รตมองก๊ารเม้องเป็นศัตร้...”

น่ก่ศ้ก่ษาเดั่ินขบวนประท้วงร่ฐบาล จอม่พิ่ล ถนอม่ ก่ิตั้ตั้ิขจร  
เม่่�อว่นที� 7 สิงหาคม่ 1973 โดั่ยเรียก่ร้องให้ปล่อยประช่าช่น 
ที�ถูก่จ่บกุ่ม่ไปก่่อนหน้านี�
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ช่่วงปี 1973 เปร่ยบเสัม้อนรอยต่อขี่องยุค์สัมัย ซ่�งเดิมท่อำนาจในทาง 
ก๊ารเม้องแล้ะเศรษฐก๊ิจก๊ระจุก๊ตัวอย้่ในม้อขี่องก๊ลุ้่มค์นช่นช่ั�นปก๊ค์รอง 
อำนาจเหล้่าน่�ค์่อยๆ ก๊ระจายตัวออก๊ไปสั้่ม้อช่นช่ั�นใต้ปก๊ค์รองในสัังค์ม 
ผ่้้ค์นเริ�มรับร้้ถ่งสิัทธิแล้ะค์วามต้องก๊ารขัี่�นพ้ื้�นฐานท่�ค์วรจะได้รับ แล้ะ
แสัดงออก๊ผ่า่นก๊ารช่มุนมุเรย่ก๊รอ้งในหล้ายๆ ดา้นระหวา่งป ี1974-1976 
ซ่�งก๊ารแสัดงออก๊เหล่้าน่� สั่วนหน่�งถ้ก๊ก๊ระตุ้นจาก๊ปัญหาค์วามยาก๊จน
แล้ะค์วามเหล้้�อมล้�ำขี่องสัังค์มไทยท่�เริ�มขี่ยายตัวก๊ว้างมาก๊ขี่่�น 
 
ในสัายตาขี่อง ดร.ประสัาร ไตรรัตน์วรกุ๊ล้ อด่ตผ่้้ว่าก๊าร ธปท. ค์นท่� 19 
ซ่�งขี่ณะนั�นยังเป็นนิสัิตจุฬาล้งก๊รณ์มหาวิทยาล้ัย มองว่า “ก๊ารชุ่มนุม 
เร่ยก๊ร้องในเวล้านั�นเป็นก๊ารผ่สัมผ่สัานกั๊นระหว่างเร้�องค์วามล้ำบาก๊ใน
ก๊ารดำรงช่่พื้จาก๊ค์่าค์รองช่่พื้ท่�สั้งขี่่�นจาก๊ภาวะเงินเฟ้้อหล้ังเหตุก๊ารณ์
วกิ๊ฤตราค์าน�ำมนั ประก๊อบก๊บัก๊ารเรย่ก๊รอ้งสัทิธขิี่องแรงงานแล้ะช่าวนา 
ในป ี1975 มก่๊ารรวบรวมขี่อ้มล้้วา่ตล้อดปนีั�นมก่๊ารประทว้งขี่องแรงงาน
ในโรงงานอตุสัาหก๊รรมตา่งๆ ก๊ว่า 100 ค์รั�ง รวมทั�งก๊ารตั�งสัหภาพื้แรงงาน
โดยด่งเอาแนวค์ิดสัังค์มนิยมเขี่้ามาใช่้”
 
ในขี่ณะท่�ปัญหาค์วามยาก๊จนยังไม่ทันจะถ้ก๊แก้๊ไขี่ให้ด่ข่ี่�นเท่าใดนัก๊  
ก๊็มาถ้ก๊ซ�ำเติมด้วยภาวะเงินเฟ้้อพุ่ื้งสั้งหล้ังวิก๊ฤตก๊ารณ์ราค์าน�ำมัน 
ค์รั�งท่� 1 ในเด้อนก๊รก๊ฎาค์ม 1973
 
บ่อเกิ๊ดขี่องวิก๊ฤตก๊ารณ์ค์รั�งน่�ม่จุดเริ�มต้นจาก๊ ‘สังค์รามยมคิ์ปป้ร์’ ซ่�ง 
มช่่นวนเหตจุาก๊ก๊ารท่�อยิ่ปตแ์ล้ะซเ่รย่นำก๊ำล้งัทหารเขี่า้สั้ร้บก๊บัอสิัราเอล้ 
โดยฝ่ั�งอิสัราเอล้ได้รับก๊ารหนุนหล้ังจาก๊สัหรัฐฯ ขี่ณะท่�อ่ยิปต์แล้ะซ่เร่ย
ได้รับก๊ารสันับสันุนจาก๊ก๊ลุ้่มประเทศอาหรับ รวมถ่งสัหภาพื้โซเว่ยต 
สังค์รามท่�เก๊ดิขี่่�นทำใหส้ัหรฐัฯ สัง่ก๊องก๊ำล้งัทางอาก๊าศไปช่ว่ยอิสัราเอล้ 
ขี่ณะท่�ก๊ลุ้ม่อาหรบัในฐานะแก๊นหล้กั๊ขี่ององค์ก์๊ารก๊ลุ้ม่ประเทศผ่้ส้ัง่ออก๊
น�ำมัน (Organization of Petroleum Exporting Countries: OPEC)  
ซ่�งค์รองตล้าดน�ำมันสั่วนใหญ่ขี่องโล้ก๊ ได้ตอบโต้โดยก๊ารงดก๊ารสั่งออก๊
น�ำมนัไปยงัสัหรฐัฯ แล้ะประเทศพื้นัธมติร ไดแ้ก๊ ่แค์นาดา ญ่�ปุน่ องัก๊ฤษ 
แล้ะเนเธอร์แล้นด์ จนเกิ๊ดภาวะน�ำมันขี่าดแค์ล้นอย่างหนัก๊ สั่งผ่ล้ให้
ราค์าน�ำมันพืุ้่งขี่่�นถ่ง 4 เท่าตัวภายในเวล้าเพื้่ยง 6 เด้อน

วิก๊ฤตก๊ารณ์ราค์าน�ำมันน่�ได้สั่งผ่ล้ก๊ระทบต่อประเทศไทยท่�พื้่�งพื้าก๊าร 
นำเข้ี่าน�ำมัน รัฐบาล้ไทยต้องขี่่�นราค์าน�ำมันในประเทศ ผ่้้ให้บริก๊าร 

รถโดยสัารสัาธารณะก๊ล้ายเป็นผ้้่ท่�ได้รับผ่ล้ก๊ระทบโดยทันท่จนต้อง 
แก๊้ปัญหาด้วยก๊ารล้ดค์วามถ่�ในก๊ารเดินรถ แล้ะเม้�อน�ำมันขี่าดแค์ล้น
มาก๊ขี่่�นก๊็ทำให้รถโดยสัารประจำทางหล้ายสัายไม่สัามารถให้บริก๊ารได้ 
ท้ายท่�สัุดรัฐบาล้จ่งประก๊าศปรับขี่่�นค์่าโดยสัาร
 
เช่่นเด่ยวก๊ับสัินค์้าในช่่วิตประจำวัน เช่่น ผ่งซัก๊ฟ้อก๊ สับ้่ ขี่้าวราดแก๊ง 
บหุร่� หนงัสัอ้พื้มิพ์ื้ ล้ว้นแตป่รบัราค์าขี่่�นทั�งสัิ�น ผ่งซกั๊ฟ้อก๊ท่�จาก๊เดมิราค์า
ก๊ล้่องล้ะ 9 บาท เพื้ิ�มขี่่�นเป็น 14 บาท ขี่้าวราดแก๊งจานล้ะ 2 บาท เพื้ิ�ม
เป็น 3 บาท หรอ้หนังสัอ้พื้มิพ์ื้ท่�เพิื้�มข่ี่�นจาก๊ฉบบัล้ะ 1 บาท เป็น 1.50 บาท 
 
ผ่ล้ก๊ระทบจาก๊ราค์าน�ำมันแพื้งไม่ได้ตก๊อย่้แค่์ก๊บัค์นเมอ้งเท่านั�น เพื้ราะ
เร้�องราวค์วามเด้อดร้อนจาก๊น�ำมันแพื้งยังถ้ก๊บันท่ก๊ไว้ผ่่านบทเพื้ล้ง 
‘น�ำมันแพื้ง’ ซ่�งแต่งแล้ะร้องโดย สัรวง สัันติ ท่อนฮิุก๊ขี่องบทเพื้ล้ง 
ท่�ว่า “น�ำมันขี่าดแค์ล้น ค์ุยก๊ับแฟ้นก๊็ต้องดับไฟ้ ถ่งตอนดับไฟ้ ขี่วัญใจ
ไม่ต้องระแวง ถ้าพื้่�ก๊้าวก๊่ายล้่วงเก๊ิน เช่ิญให้น้องจงแช่่ง ค์วามรัก๊รุนแรง 

ป่�ม่นำ�าม่่นก่ำาล่งปร่บราคาขายนำ�าม่่นข้�น ในว่นที� 1 ก่รก่ฎาคม่ 1973 
หล่งจาก่บริษ่ทนำ�าม่่นไดั่้ปร่บราคานำ�าม่่นข้�น 5.6 เฟ้นนิคตั้่อลิตั้ร
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1978
มู่ลค่าก่ารนำาเข้านำ�าม่่น 

เพิ่ิ�ม่ข้�นเก่่อบ 5 เท่า  
เม่่�อเทียบก่่บปี 1973

น�ำมันแพื้งเล้ยดับไฟ้ค์ุยก๊ัน” สัะท้อนบริบทช่าวช่นบทท่�ยังไม่ม่ไฟ้ฟ้้าใช่้ 
แล้ะต้องประหยัดน�ำมันตะเก๊่ยงท่�เริ�มขี่าดแค์ล้นเพื้ราะราค์าท่�สั้งขี่่�น 

“หาก๊เท่ยบสััดสั่วนในสัมัยนั�น ต้องบอก๊ว่าน�ำมันม่อิทธิพื้ล้ต่อระบบ
เศรษฐก๊ิจไทยค์่อนขี่้างมาก๊ โดยแรงก๊ดดันจาก๊วิก๊ฤตก๊ารณ์ราค์าน�ำมัน
หนัก๊ขี่่�นในยุค์ขี่องรัฐบาล้สััญญา ธรรมศัก๊ดิ� ผ่ล้ก๊ระทบท่�ตามมาค์้อ 
ภาวะเงินเฟ้้อพุ่ื้งสั้ง ทำให้ บุญมา วงศ์สัวรรค์์ ซ่�งเป็นรัฐมนตร่ว่าก๊าร
ก๊ระทรวงก๊ารค์ล้ังช่่วงนั�นต้องล้าออก๊ เพื้ราะพื้ยายามแก๊้ปัญหาด้วย
นโยบายก๊ารค์ล้ังซ่�งไม่เป็นท่�พื้อใจขี่องค์นบางสั่วน” ค์ำบอก๊เล้่าขี่อง 
ดร.ประสัาร ถ่งวิก๊ฤตก๊ารณ์ราค์าน�ำมันค์รั�งแรก๊ ซ่�งเก๊ิดขี่่�นหลั้งก๊าร
เปล้่�ยนแปล้งรัฐบาล้ในปี 1973 ได้ไม่นานนัก๊ 
 
ราค์าน�ำมันท่�สั้งข่ี่�นอย่างรวดเร็วไม่เพ่ื้ยงส่ังผ่ล้ให้เกิ๊ดภาวะเงินเฟ้้อ 
พุ่ื้งสั้งทั�วโล้ก๊ รวมถ่งประเทศไทยท่�อัตราเงินเฟ้้อในปี 1974 สั้งขี่่�น 
ร้อยล้ะ 24 แต่ยังซ�ำเติมปัญหาเสัถ่ยรภาพื้ก๊ารค์ลั้งขี่องประเทศไทยท่� 
สั่อเค้์าตั�งแต่ปี 1971 ด้วยภาวะขี่าดดุล้งบประมาณท่�เพิื้�มขี่่�น เพื้ราะ
รฐับาล้จำตอ้งเพิื้�มงบประมาณดา้นก๊ารทหารแล้ะก๊้เ้งนิจาก๊ตา่งประเทศ
เพ้ื้�อรับม้อค์วามไม่แน่นอนทางก๊ารเม้องแล้ะค์วามมั�นค์ง โดยเฉพื้าะ 
ก๊ารตร่งก๊ำล้ังบริเวณช่ายแดนไทย ซ่�งม่อาณาเขี่ตต่อเน้�องก๊ับประเทศ
ก๊ลุ้่มอินโดจ่น
 
ถ่งแม้ว่าก๊ารสั่งออก๊ขี่องประเทศไทยช่่วงน่�จะขี่ยายตัวได้ส้ัง แต่ม้ล้ค์่า
ก๊ารนำเขี่า้ก๊เ็พื้ิ�มสัง้ขี่่�นดว้ยเช่น่ก๊นั แล้ะเพื้ิ�มในอตัราท่�สัง้ก๊วา่ก๊ารสัง่ออก๊ 
โดยตัวเล้ขี่ก๊ารส่ังออก๊ขี่องประเทศไทยขี่ยายตัวจาก๊ราว 2 พื้ันล้้าน
เหร่ยญสัหรัฐเม้�อปี 1973 มาเป็น 4.8 พื้ันล้้านเหร่ยญสัหรัฐในปี 1978 
สั่วนก๊ารนำเขี่้าขี่ยายตัวจาก๊ 2.1 พื้ันล้้านเหร่ยญสัหรัฐ มาเป็น 5.8 พื้ัน
ล้้านเหร่ยญสัหรัฐในช่่วงเวล้าเด่ยวก๊ันน่� เหตุเพื้ราะสัินค์้านำเขี่้าม่ราค์า
แพื้งขี่่�นมาก๊ โดยเฉพื้าะก๊ารนำเข้ี่าน�ำมันท่�ม่แนวโน้มเพิื้�มขี่่�นอย่างมาก๊ 
จาก๊ปี 1973 ท่�ม่ม้ล้ค์า่ 4.6 พื้นัล้า้นบาท เพื้ิ�มขี่่�นเป็น 2.28 หม้�นล้า้นบาท
ในปี 1978 ซ่�งค์ิดเป็นร้อยล้ะ 20 ขี่องม้ล้ค์่าสัินค์้านำเขี่้าทั�งหมดขี่องไทย  
รวมถ่งก๊ารนำเขี่้าเค์ร้�องจัก๊รแล้ะวัตถุดิบเพ้ื้�อผ่ลิ้ตสัินค์้าอุตสัาหก๊รรม  
ในขี่ณะท่�ราค์าโดยเฉล่้�ยขี่องสิันค์า้นำเขี่า้ระหวา่งปี 1975-1978 เพิื้�มขี่่�น
ถ่งร้อยล้ะ 23 แต่ราค์าสิันค้์าสั่งออก๊โดยเฉล้่�ยเพิื้�มข่ี่�นเพ่ื้ยงร้อยล้ะ 9 
เท่านั�น สั่งผ่ล้ให้สััดสั่วนราค์าสัินค์้าสั่งออก๊เม้�อเท่ยบก๊ับราค์าสัินค์้า 
นำเขี่้า หร้ออัตราก๊ารค์้า (Terms of Trade) ล้ดล้ง นำไปสั้่ปัญหาก๊าร
ขี่าดดุล้ก๊ารค์้าระหว่างประเทศ
 

“นำ�าม่่นขาดั่แคลน 
คุยก่่บแฟ้นก่็ตั้้องดั่่บไฟ้ 

ถ้งตั้อนดั่่บไฟ้ 
ขว่ญใจไม่่ตั้้องระแวง 
ถ้าพิ่ี�ก่้าวก่่ายล่วงเก่ิน 

เช่ิญให้น้องจงแช่่ง 
ความ่ร่ก่รุนแรง 

นำ�าม่่นแพิ่ง
เลยดั่่บไฟ้คุยก่่น”
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แผินพิ่่ฒนาเศรษฐก่ิจและส่งคม่แห่งช่าตั้ิ 
ฉบ่บที� 3 (1972-1976)

เน้นเร่�องก่ารแก่้ป่ญหา
ความ่ยาก่จนและความ่เหล่�อม่ลำ�า 

โดั่ยเฉพิ่าะก่ารให้ความ่รู้
และวางแผินครอบคร่ว

เพิ่่�อลดั่อ่ตั้ราก่ารเพิ่ิ�ม่ของประช่าก่ร

3.2%

2.5%

จาก่

อต่ั้ราก่ารเพิ่ิ�ม่ของประช่าก่ร

ตั้่อปี

ลดั่เหล่อ

ปัญหาดุล้ก๊ารค์้าแย่ล้งเป็นผ่ล้ก๊ระทบโดยตรงจาก๊ราค์าน�ำมันท่�พุ่ื้งสั้ง 
ขี่่�นอย่างรวดเร็ว แต่ก๊็ปฏิิเสัธไม่ได้ว่าก๊ารถอนทหารขี่องสัหรัฐฯ ตั�งแต่ 
ปี 1971 แล้ะออก๊ไปเก้๊อบหมดในปี 1976 ทำให้รายจ่ายขี่องก๊องทัพื้
สัหรฐัฯ ท่�เค์ยมเ่หอ้ดหายไป ผ่นวก๊กั๊บก๊ารไหล้ออก๊ขี่องเงนิทนุทั�งในแล้ะ
ตา่งประเทศภายใตส้ัถานก๊ารณค์์วามไมแ่นน่อนทางค์วามมั�นค์ง ทำให้
ปัญหาขี่าดดุล้ก๊ารช่ำระเงินขี่องไทยย�ำแย่ยิ�งขี่่�น
 
เวล้านั�นรัฐบาล้ได้ใช่้นโยบายต่างๆ เพื้้�อแก๊้ปัญหาดุล้ก๊ารช่ำระเงิน เช่่น 
ก๊ารรณรงค์์เร้�องก๊ารประหยัดน�ำมัน ก๊ารผ่ลิ้ตสิันค้์าแล้ะอุปก๊รณ์ต่างๆ 
โดยใช้่วตัถุดบิในประเทศมาทดแทน ก๊ารส่ังเสัรมิก๊ารผ่ลิ้ตเพ้ื้�อก๊ารส่ังออก๊ 
โดยเน้นสัินค์้าสั่งออก๊ท่�ม่ม้ล้ค่์าเพิื้�มสั้ง รวมถ่งก๊ารส่ังเสัริมรายได้จาก๊
ธุรก๊ิจบริก๊ารต่างๆ เช่่น สั่งเสัริมให้บริษัทรับเหมาก๊่อสัร้างขี่ยายบริก๊าร
ออก๊ไปยังต่างประเทศ 
 
ในขี่ณะเด่ยวกั๊น ทางรัฐบาล้ได้พื้ยายามใช้่มาตรก๊ารทางก๊ารเงินแล้ะ 
ก๊ารค์ลั้งเพ้ื้�อบรรเทาปัญหาเงินเฟ้้อแล้ะเศรษฐกิ๊จตก๊ต�ำท่�เก๊ิดขี่่�น เช่่น 
ค์วบค์ุมก๊ารขี่ยายตัวขี่องปริมาณเงินโดยจำกั๊ดสัินเช่้�อภาค์เอก๊ช่น 
ค์วบค์ุมราค์าสิันค์้าท่�จำเป็น เช่่น ขี่้าว น�ำตาล้ ป้นซ่เมนต์ เหล็้ก๊เส้ัน  
รวมถ่งใช่้นโยบายก๊ารเงินเพ้ื้�อฟ้้�นฟ้้ภาวะเศรษฐก๊ิจช่ะงัก๊งัน เช่่น  
ก๊ารล้ดอัตราเงินสัดสัำรองตามก๊ฎหมาย ก๊ารขี่ยายบริก๊ารรับช่่วงซ้�อ 
แล้ะล้ดตั�วสััญญาใช่้เงินขี่องกิ๊จก๊ารต่างๆ เพ้ื้�อช่่วยผ่้้ประก๊อบก๊ารใน
ประเทศ  
 
ทั�งน่� ระบบเศรษฐก๊จิขี่องประเทศไทยไดเ้ปล้่�ยนโค์รงสัรา้งไปในล้กั๊ษณะ
ท่�เช่้�อมโยงกั๊บระบบเศรษฐกิ๊จระหว่างประเทศมาก๊ขี่่�น สััดส่ัวนม้ล้ค่์า
สัินค์้าสั่งออก๊แล้ะสัินค์้านำเขี่้าเพิื้�มขี่่�นจาก๊ร้อยล้ะ 34 ขี่อง GDP ในปี 
1971 เปน็ร้อยล้ะ 43 ในตอนสัิ�นแผ่นพื้ฒันาเศรษฐก๊จิแล้ะสังัค์มแหง่ช่าติ 
ฉบับท่� 3 ในปี 1976 สั่งผ่ล้ให้เศรษฐกิ๊จไทยม่ค์วามสััมพัื้นธ์แล้ะม่ก๊าร
เปล้่�ยนแปล้งตามภาวะเศรษฐก๊ิจขี่องโล้ก๊มาก๊ขี่่�น 
 
ปัญหาจาก๊วิก๊ฤตก๊ารณ์น�ำมันแพื้งค์รั�งแรก๊ยังไม่ทันจะหมดไป ปัญหา
ค์รั�งใหมก็่๊เริ�มตั�งเค์า้ขี่่�นมาให้เหน็ ในป ี1978 ปญัหาเสัถ่ยรภาพื้ทั�งภายใน
แล้ะภายนอก๊ขี่องประเทศไทยเริ�มก๊อ่ตวัข่ี่�นอก่๊ค์รั�ง เริ�มจาก๊ก๊ารท่�รฐับาล้
ก๊ระตุน้เศรษฐก๊จิจนก๊อ่ใหเ้ก๊ดิก๊ารขี่ยายตวัขี่องอปุสังค์ใ์นประเทศ อตัรา
เงินเฟ้้อเพิื้�มขี่่�นเป็นร้อยล้ะ 7.9 ในปี 1978 ผ่ล้ผ่ลิ้ตภาค์เก๊ษตรล้ดล้ง
เพื้ราะภาวะฝ่นแล้้ง ขี่ณะท่�ราค์าพ้ื้ช่ผ่ล้ในตล้าดโล้ก๊ตก๊ต�ำ ตัวเล้ขี่ก๊าร 
สั่งออก๊ในปี 1977-1978 ล้ดล้งเหล้้อไม่ถ่งค์ร่�งขี่องปี 1976 ทำให้เก๊ิด
ปัญหาขี่าดดุล้ก๊ารค์้าแล้ะดุล้ก๊ารช่ำระเงินต่อเน้�อง 

แม้หน่วยงานด้านเศรษฐก๊ิจจะดำเนินมาตรก๊ารต่างๆ อย่างเขี่้มงวด  
ทั�งด้านนโยบายอัตราดอก๊เบ่�ยแล้ะอัตราแล้ก๊เปล่้�ยน แต่ปญัหาดังก๊ล่้าว
ไม่ได้ค์ล้่�ค์ล้ายล้งเท่าใดนัก๊ ท้ายท่�สัุด ธปท. ตัดสัินใจขี่อค์วามช่่วยเหล้้อ
จาก๊ก๊องทุนก๊ารเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: 
IMF) ตามโค์รงก๊ารเงินก๊้้ท่�ไม่ม่ขี่้อผ่้ก๊พัื้นเก๊่�ยวก๊ับก๊ารดำเนินนโยบาย
เศรษฐก๊ิจ เน้�องจาก๊เงินทุนสัำรองระหว่างประเทศท่�ล้ดล้งอย่างมาก๊ 
หลั้งจาก๊เผ่ชิ่ญก๊ับก๊ารขี่าดดุล้ก๊ารช่ำระเงินอย่างต่อเน้�อง โดย IMF ได้
ก๊ำหนดให้ไทยจัดทำแผ่นเศรษฐกิ๊จท่�ค์วบค์ุมก๊ารขี่ยายตัวขี่องสัินเช่้�อ
เอก๊ช่นแล้ะรฐับาล้ สัว่นก๊ระทรวงก๊ารค์ล้งัก๊ไ็ดด้ำเนนินโยบายเพิื้�มอตัรา
ภาษ่ต่างๆ เพื้้�อล้ดก๊ารขี่าดดุล้ก๊ารค์้าแล้ะก๊ารขี่าดดุล้ก๊ารช่ำระเงิน
 
มาตรก๊ารทั�งหล้ายท่�ดำเนินก๊ารไปยังไม่ทนัจะเห็นผ่ล้ เศรษฐกิ๊จโล้ก๊ก็๊เกิ๊ด
ค์วามอล้หมา่นอก่๊ค์รั�งจาก๊ค์วามวุ่นวายทางก๊ารเมอ้งในประเทศอหิรา่น
ท่�ทว่ค์วามรุนแรงขี่่�นตั�งแต่ปี 1978 แล้ะจบล้งในปี 1979 ด้วยก๊ารปฏิิวัติ
โค่์นล้้มราช่วงศ์ปาห์ล้าว่ ทำให้อุปทานน�ำมันในตล้าดโล้ก๊ขี่าดหายไป
จำนวนมาก๊ ตล้าดน�ำมนัต้�นตระหนก๊ นำมาซ่�งวกิ๊ฤตก๊ารณ์ราค์าน�ำมัน
ค์รั�งท่� 2 ท่�ราค์าน�ำมันดิบถ่บตัวขี่่�นเก๊้อบสัองเท่าในระยะเวล้าเพื้่ยง 1 ปี 
หล้ายประเทศรวมถ่งประเทศไทยประสับปัญหาภาวะเงินเฟ้้อรุนแรง
 
วิก๊ฤตก๊ารณ์น�ำมันในรอบน่�ได้ส่ังผ่ล้ก๊ระทบต่อประเทศต่างๆ รุนแรง 
ก๊วา่ค์รั�งแรก๊ เน้�องจาก๊เป็นช่ว่งท่�เศรษฐกิ๊จโล้ก๊ก๊ำลั้งซบเซา สัถานก๊ารณ์
ดังก๊ล้่าวได้สัร้างแรงก๊ดดันให้แต่ล้ะประเทศต้องดำเนินนโยบายทาง
เศรษฐก๊ิจอย่างเขี่้มงวด พื้ร้อมก๊ับก๊ารก๊่ดก๊ันทางก๊ารค์้าซ่�งสั่งผ่ล้ก๊ระทบ
อย่างรุนแรงต่อเศรษฐก๊ิจไทย ก๊ารสั่งออก๊ช่ะล้อตัวล้ง ราค์าสัินค์้าตก๊ต�ำ 
ขี่ณะท่�ก๊ารนำเข้ี่ายังค์งเพิื้�มสั้ง เน้�องจาก๊ก๊ารขี่ยายตัวด้านอุปสังค์์แล้ะ
ก๊ารนำเขี่้าน�ำมันในราค์าท่�สั้งขี่่�น
 
ทั�งหมดน่�สั่งผ่ล้ให้เศรษฐก๊ิจไทยได้รับผ่ล้ก๊ระทบทั�งเสัถ่ยรภาพื้ด้าน 
ราค์าแล้ะดา้นก๊ารเงนิระหว่างประเทศ อตัราเงนิเฟ้้อก๊ลั้บมาพุ่ื้งสัง้อก่๊ค์รั�ง 
ขี่ณะท่�เงนิทุนจำนวนมาก๊ไดไ้หล้ออก๊ไปตา่งประเทศ ดลุ้บญัช่เ่ดินสัะพื้ดั
แล้ะดุล้ก๊ารช่ำระเงินขี่าดดุล้อยา่งหนัก๊ จนเกิ๊ดปญัหาเงินออมในประเทศ
ไม่เพื้่ยงพื้อ ภาระหน่�ต่างประเทศเพื้ิ�มสั้งขี่่�น
 
จาก๊วิก๊ฤตก๊ารณ์ราค์าน�ำมันทั�งสัองค์รั�ง ทำให้ประเทศไทยต้องเผ่ช่ิญ 
ก๊บัภาวะเงนิเฟ้้อท่�พุ่ื้งส้ังถ่งรอ้ยล้ะ 15.5-24.3 แล้ะภาวะเศรษฐก๊จิตก๊ต�ำ
ระหว่างปี 1973-1981 ก๊ดดันให้บรรยาก๊าศก๊ารล้งทุนซบเซา ขี่ณะท่�
โค์รงก๊ารท่�ได้รับก๊ารส่ังเสัริมก๊ารล้งทุน ทั�งในด้านอุตสัาหก๊รรมสัิ�งทอ  
ก๊ารโรงแรม ก๊็ม่ก๊ารจ้างงานในเขี่ตเม้องล้ดล้ง 

ปญัหาค์วามยาก๊จนท่�เก๊ดิขี่่�นแล้ะก๊ารเผ่ช่ญิก๊บัวกิ๊ฤตก๊ารณร์าค์าน�ำมนั
ค์รั�งแรก๊ ก๊ารจัดทำแผ่นพื้ัฒนาเศรษฐก๊ิจแล้ะสัังค์มแห่งช่าติ ฉบับท่� 3 
(1972-1976) จ่งหันมาเน้นในเร้�องขี่องก๊ารแก๊้ปัญหาค์วามยาก๊จนแล้ะ 
ค์วามเหล้้�อมล้�ำ โดยเฉพื้าะก๊ารใหค้์วามร้แ้ล้ะวางแผ่นค์รอบค์รวัเพ้ื้�อล้ด
อัตราก๊ารเพิื้�มขี่องประช่าก๊รจาก๊ร้อยล้ะ 3.2 เหล้้อร้อยล้ะ 2.5 ต่อปี  
รวมถ่งก๊ารจัดสัรรงบพื้ัฒนาช่นบทมาก๊ขี่่�น ทั�งในด้านก๊ารค์มนาค์ม  
ก๊ารจัดหาน�ำกิ๊นน�ำใช้่แล้ะน�ำเพ้ื้�อก๊ารเก๊ษตร รวมถ่งเร่งก๊ระจายบริก๊าร
ด้านสัังค์ม ก๊ารศ่ก๊ษา แล้ะสัาธารณสัุขี่ขี่องรัฐให้เขี่้าถ่งช่นบทห่างไก๊ล้  
 
ประเด็นก๊ารล้ดอัตราก๊ารเพิื้�มขี่องประช่าก๊รถ้อเป็นหน่�งในจุดเด่นขี่อง
แผ่นพื้ัฒนาเศรษฐก๊ิจแล้ะสัังค์มแห่งช่าติ ฉบับท่� 3 โดยม่ค์ำขี่วัญท่� 
ใช่้ก๊ันในเวล้านั�นค์้อ ‘ล้้ก๊มาก๊จะยาก๊นาน’ หร้อก๊ารประช่าสััมพื้ันธ์ท่�ว่า 
‘หญิงก็๊ได้ ช่ายก็๊ด่ ม่แค่์สัอง’ โดย ม่ชั่ย ว่ระไวทยะ อด่ตหัวหน้าก๊อง
ประเมินผ่ล้ก๊ารพื้ัฒนาขี่องสัภาพื้ัฒน์ เป็นผ่้้ท่�ตระหนัก๊ถ่งปัญหาก๊าร
วางแผ่นค์รอบค์รัวเพื้้�อแก๊้ไขี่ปัญหาค์วามยาก๊จนดังก๊ล้่าว 
 
ขี่ณะท่�ประช่าช่นทั�วไปก๊ำลั้งเผ่ช่ิญก๊ับภาวะค่์าค์รองช่่พื้ท่�ส้ังข่ี่�นฉับพื้ลั้น 
เช่่นเด่ยวกั๊บหล้ายอุตสัาหก๊รรมท่�ได้รับผ่ล้ก๊ระทบจาก๊ภาวะเศรษฐกิ๊จ 
แต่อ่ก๊ด้านหน่�ง เศรษฐก๊ิจไทยยังม่ค์วามโช่ค์ด่อย่้บ้างในฐานะประเทศ 
ผ่้้สั่งออก๊สัินค์้าเก๊ษตรท่�ราค์าเพิื้�มขี่่�นตามราค์าน�ำมัน นอก๊เหน้อจาก๊น่�
ค์วามหล้าก๊หล้ายขี่องสันิค์า้สัง่ออก๊ก๊เ็พิื้�มขี่่�นดว้ย จาก๊เดมิท่�มส่ันิค์า้หล้กั๊
เพื้่ยง 4 ช่นิด ได้แก๊่ ขี่้าว ยางพื้ารา ด่บุก๊ แล้ะไม้สััก๊ ก๊็เริ�มม่ก๊ารปล้้ก๊พื้้ช่ 
ช่นิดอ้�นเพื้้�อสั่งออก๊เพื้ิ�มเติม เช่่น ขี่้าวโพื้ด แล้ะมันสัำปะหล้ัง นอก๊จาก๊น่�
ก๊ารผ่ล้ิตแล้ะสั่งออก๊สิันค์้าเก๊ษตรแปรร้ปยังม่ก๊ารขี่ยายตัวอย่างมาก๊ 
ในช่ว่งทศวรรษน่� โดยเฉพื้าะสิันค้์าส่ังออก๊อย่างผ่ล้ติภณัฑ์์มนัสัำปะหลั้ง 
ผ่ล้ไม้ก๊ระป๋อง แล้ะอาหารทะเล้ ท่�ม่สััดส่ัวนต่อก๊ารส่ังออก๊ระหว่างปี 
1970-1979 รวมก๊ันประมาณร้อยล้ะ 1930

  
ก๊ารเติบโตขี่องภาค์ก๊ารเก๊ษตรแล้ะอุตสัาหก๊รรมแปรร้ปผ่ล้ผ่ลิ้ตทาง 
ก๊ารเก๊ษตรส่ังผ่ล้ให้บริษัทท่�อย่้ในอุตสัาหก๊รรมเหล้่าน่�หล้ายแห่งขี่ยาย
ก๊ิจก๊ารอย่างรวดเร็ว เช่่น ธุรก๊ิจก๊ารผ่ล้ิตแล้ะส่ังออก๊เน้�อไก๊่ขี่องก๊ลุ้่ม 
เจริญโภค์ภัณฑ์์ หร้อซ่พ่ื้ (ตระก้๊ล้เจ่ยรวนนท์) ก๊ลุ่้มเบทาโก๊ร (ตระก้๊ล้ 
แต้ไพื้สิัฐพื้งษ์) ก๊ลุ่้มสัหฟ้าร์ม (ตระก้๊ล้โช่ติเทวัญ) ก๊ลุ่้มศร่ไทยปศุสััตว์ 
(ตระก๊้ล้จันทรานุก้๊ล้) ก๊ลุ่้มแหล้มทอง (ตระก้๊ล้ค์ณาธนะวนิช่ย์) ธุรก๊ิจ
อาหารทะเล้แช่่แข็ี่งขี่องเค์ร้อไทยย้เน่�ยน (ตระก้๊ล้จันศิริ) หร้อธุรก๊ิจ 
ในอุตสัาหก๊รรมน�ำตาล้ขี่องก๊ลุ้่มไทยรุ่งเร้อง (ตระก้๊ล้อัษฎาธร) ก๊ลุ้่ม 
มิตรผ่ล้ (ตระก้๊ล้ว่องกุ๊ศล้ก๊ิจ) ก๊ลุ้่มโรงงานน�ำตาล้บ้านโป่ง (ตระก้๊ล้ 
ผ่าณิตพื้ิเช่ฐวงศ์) แล้ะก๊ลุ้่มก๊ว้างสัุ้นหล้่ (ตระก๊้ล้ช่ินธรรมมิตร์)

 
หล้ังก๊ารจัดทำแผ่นพื้ัฒนาเศรษฐก๊ิจแห่งช่าติในช่่วงฉบับท่� 1 แล้ะ 2 
ประเทศไทยไดพ้้ื้นสัภาพื้จาก๊ประเทศดอ้ยพื้ฒันาท่�สัดุมาเปน็ดอ้ยพื้ฒันา
ปานก๊ล้าง สัะท้อนจาก๊ตัวเล้ขี่รายได้ประช่าช่าติเฉล่้�ยต่อหัวท่�ขี่ยายตัว 
อย่างต่อเน้�องเป็นเวล้า 10 ปี แต่ช่่องว่างขี่องรายได้ขี่องประช่าก๊รก๊ล้ับ
เพื้ิ�มขี่่�น แล้ะม่ค์วามแตก๊ต่างก๊ันในพื้้�นท่�ต่างๆ ขี่องประเทศ โดยเฉพื้าะ
ภาค์ตะวนัออก๊เฉย่งเหนอ้ท่�มจ่ำนวนประช่าก๊รมาก๊ แล้ะส่ัวนใหญ่ยงัค์ง
ยาก๊จนเม้�อเท่ยบก๊ับภาค์อ้�นๆ ขี่องประเทศ 
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บริษััทุเงินิทุุนิเฟื่่�องฟื่ ู
และฟื่องสบู่แรกของตลาด็ทุุนิไทุย

ทา่มก๊ล้างยคุ์ขี่า้วยาก๊หมาก๊แพื้งจาก๊วิก๊ฤตก๊ารณ์ราค์าน�ำมนัถ่งสัองค์รั�ง
ได้ก๊ระทบก๊ระเท้อนต่อช่่วิตค์วามเป็นอย่้ขี่องประช่าช่นแล้ะภาค์ธุรกิ๊จ 
ในหล้ายอุตสัาหก๊รรม อย่างไรก็๊ตาม บางธุรกิ๊จก็๊สัามารถเติบโตสัวนทาง
ขี่่�นมาได ้นอก๊จาก๊อตุสัาหก๊รรมเก๊ษตรท่�ได้ก๊ล้า่วไปก๊อ่นหนา้น่�แล้ว้ ธรุก๊จิ
เงนิทนุแล้ะหล้กั๊ทรพัื้ยก์๊เ็ปน็อก่๊อุตสัาหก๊รรมดาวเด่นในช่ว่งน่� ซ่�งสัว่นหน่�ง
เป็นผ่ล้จาก๊ก๊ารจำก๊ัดใบอนุญาตธนาค์ารพื้าณิช่ย์ในเวล้านั�น  
 
บริษัทเงินทุนแห่งแรก๊ค์้อ ‘ทิสัโก๊้’ (Thai Investment and Security 
Company Limited: TISCO) ก๊่อตั�งขี่่�นตั�งแต่ปี 1969 ด้วยก๊ารเขี่้ามา
ล้งทุนขี่องธนาค์ารสััญช่าติอเมริก๊ันค์้อ Bankers Trust New York ซ่�ง
ก๊ำล้ังขี่ยายก๊ารล้งทุนในหล้ายภ้มิภาค์ รวมถ่งเอเช่่ย โดยม่ประเทศไทย
เป็นหน่�งในเป้าหมาย หล้ังจาก๊ท่�เขี่้าไปทำธุรก๊ิจท่�ฟ้ิล้ิปปินสั์อย้่ก๊่อนแล้้ว 
5 ปี หน่�งในบุค์ค์ล้ท่�ม่บทบาทในก๊ารผ่ล้ัก๊ดันธุรก๊ิจบริษัทเงินทุนให้ 
เก๊ิดขี่่�นมา ณ ตอนนั�นค์้อ สัุนทร อรุณานนท์ช่ัย ก๊รรมก๊ารผ่้้จัดก๊ารใหญ่ 
บริษัท ซ่.พ่ื้.แล้นด์ จำกั๊ด (มหาช่น) ในปัจจุบัน ซ่�งในอด่ตเค์ยเป็นท่ม 
ผ่้้บริหารในยุค์ก๊่อตั�งขี่องทิสัโก๊้ 
 
สันุทรเล้า่วา่ หล้งัจาก๊เรย่นจบท่�สัหรัฐฯ ได้เขี่า้ไปสัมัภาษณ์งานกั๊บบริษัท
ท่�นิวยอร์ก๊ค์้อ Bankers Trust New York ก๊่อนจะก๊ล้ายมาเป็นท่ม 
ผ่้บ้รหิารยคุ์ก๊อ่ตั�งขี่องทสิัโก๊ร้ว่มก๊บัค์นไทยท่�เริ�มงานพื้รอ้มก๊นัในเวล้านั�น
ค์้อ ชุ่มพื้ล้ ณ ล้ำเล้่ยง ซ่�งปัจจุบันเป็นรองประธานก๊รรมก๊ารขี่องบริษัท 
ป้นซิเมนต์ไทย จำก๊ัด (มหาช่น) หล้ังจาก๊ทิสัโก๊้ก๊่อตั�งขี่่�นมาเป็นบริษัท
แรก๊ บริษัทเงินทุนแล้ะหล้ัก๊ทรัพื้ย์อ้�นๆ ก๊็เก๊ิดขี่่�นตามมามาก๊มาย 
 
“สัาเหตุหน่�งท่�ทำให้เป็นเช่น่นั�น เพื้ราะทุก๊ค์นแห่ไปขี่อใบอนุญาตไว้ก๊อ่น 
ด้วยก๊ล้ัวว่าอาจจะม่ก๊ารเปล้่�ยนแปล้งก๊ฎเก๊ณฑ์์ในอนาค์ตแล้้วจะเสั่ย
โอก๊าสั แล้ะเม้�อทุก๊ค์นแห่มาขี่อใบอนุญาต ปัญหาท่�ตามมาค์้อใค์รค์วร
จะได้ใบอนุญาตบ้าง ซ่�งตามหลั้ก๊แล้้วก็๊ค์วรพิื้จารณาด้ว่าใค์รม่ผ่ล้งาน
อะไรมาบา้ง ม่ค์วามร้แ้ค์ไ่หน ม่ค์วามมั�นค์งหร้อไม่ แต ่ณ เวล้านั�นธรุก๊จิ
เงินทนุหล้กั๊ทรพัื้ยย์งัใหมม่าก๊ แตล่้ะค์นจง่ยังไมม่อ่ะไรมาพื้สิัจ้น ์ตอนนั�น 
ค์ุณบุญช่้ โรจนเสัถ่ยร รัฐมนตร่ว่าก๊ารก๊ระทรวงก๊ารค์ล้ังในขี่ณะนั�น  
แก๊ป้ญัหาโดยก๊ารแจก๊ใบอนญุาตใหก้๊บัทกุ๊ค์นท่�มาขี่อ เพ้ื้�อปอ้งก๊นัไมใ่ห้
เก๊ิดก๊ารวิ�งเต้นหร้อม่ขี่้อค์รหาว่าไม่เป็นธรรม แต่ก๊็ม่ขี่้อแม้ว่าถ้าใค์รทำ 
ไม่ได้อย่างท่�พื้้ดไว้ก๊็จะย่ดค์้นใบอนุญาต”

ธรุกิ๊จในยคุ์แรก๊ขี่องทสิัโก้๊เนน้ไปท่�ก๊ารรับประก๊นัก๊ารจดัจำหนา่ยตราสัาร
ทางก๊ารเงิน (Commercial Papers) ซ่�งเป็นจุดเริ�มต้นขี่องธุรก๊ิจเงินทุน 
โดยต่อมาธนาค์ารหล้ายแห่ง เช่่น ก๊สัิก๊รไทย ก๊รุงเทพื้ ก๊รุงศร่อยุธยา 
ศร่นค์ร ไทยพื้าณิช่ย์ ทหารไทย ต่างก๊็เปิดให้บริก๊ารน่� ซ่�งอาจนับเป็น 
ก๊ารระดมเงินทุนจาก๊ประช่าช่น แต่สัิ�งสัำค์ัญในเวล้านั�นค์้อห้ามบอก๊ว่า
เป็นก๊าร ‘รับฝ่าก๊เงิน’ เพื้ราะจะผ่ิดก๊ฎหมายเก๊่�ยวก๊ับธนาค์ารพื้าณิช่ย์
 
นอก๊จาก๊น่� ทิสัโก๊้ยังม่บทบาทสัำคั์ญในก๊ารเป็นหน่�งในผ้้่ร่วมก่๊อตั�ง
ตล้าดหล้ัก๊ทรัพื้ย์แห่งประเทศไทยในปี 1975 โดย สัุนทร อรุณานนท์ช่ัย 
เป็นหน่�งในค์ณะก๊รรมก๊ารจัดตั�งตล้าดทุนในฐานะตัวแทนขี่องบริษัท  
ค์้าหล้ัก๊ทรัพื้ย์แล้ะล้งทุน จำก๊ัด ซ่�งเป็นช่้�อเดิมขี่องทิสัโก๊้เม้�อเริ�มก๊่อตั�ง
 
ในขี่ณะท่�ผ่้้อย่้ในแวดวงขี่องธุรก๊ิจเงินทุนแล้ะหล้ัก๊ทรัพื้ย์มายาวนาน 
อย่าง บรรยง พื้งษ์พื้านิช่ ประธานก๊รรมก๊ารบริหาร ก๊ลุ้่มธุรกิ๊จก๊ารเงิน
เก๊่ยรตินาค์ินภัทร ซ่�งประก๊อบด้วยธนาค์ารเก๊่ยรตินาค์ินภัทร แล้ะบริษัท
หล้ัก๊ทรัพื้ย์ เก่๊ยรตินาค์ินภัทร ก๊ล้่าวเสัริมว่า เดิมท่ธุรก๊ิจในร้ปแบบขี่อง
บริษัทเงินทุนม่มาอย่้แล้้วก๊่อนหน้าท่�จะเริ�มม่ก๊ารให้ใบอนุญาตตาม
ก๊ฎหมายเม้�อปี 1969 โดยบริษัทเหล้่าน่�ถ้ก๊เร่ยก๊ว่า ‘ทรัสัต์เถ้�อน’ สัาเหตุ
ท่�ใช้่ค์ำว่าเถ้�อนเป็นเพื้ราะธุรก๊ิจน่�ยังไม่ได้ม่ก๊ฎหมายรองรับ หลั้งจาก๊
ค์ณะปฏิิวัติประก๊าศให้ทรัสัต์เถ้�อนสัามารถมาขี่อใบอนุญาตประก๊อบ
ธุรก๊ิจบริษัทเงินทุนอย่างถ้ก๊ก๊ฎหมาย ก๊็ทำให้บริษัทเงินทุนเก๊ิดข่ี่�นมา 
เป็นจำนวนมาก๊ เช่น่เดย่วกั๊บธนาค์ารเก่๊ยรตินาคิ์นภทัรท่�มจุ่ดเริ�มตน้จาก๊
ช่่วงเวล้านั�นเช่่นกั๊น ก๊ารขี่ยายตัวอย่างรวดเร็วขี่องธุรกิ๊จบริษัทเงินทุน 
ในช่่วงเวล้านั�นไม่ต่างจาก๊ฟ้องสับ้่ท่�ขี่ยายตัวอย่างรวดเร็ว ก๊ารแตก๊ตัว
เพิื้�มจำนวนขี่องบรษิทัเงนิทนุมาพื้รอ้มก๊บัค์วามเปราะบางแล้ะปราศจาก๊
ก๊ฎเก๊ณฑ์์ในก๊ารค์วบคุ์มท่�ด่พื้อ ซ่�งส่ัวนหน่�งต้องยอมรับว่าเป็นเพื้ราะ
ธุรก๊ิจน่�ยังใหม่มาก๊สัำหรับประเทศไทยในตอนนั�น
 
จาก๊ค์ำบอก๊เล้่าขี่อง ดร.เสันาะ อ้นาก้๊ล้ อด่ตผ่้้ว่าก๊ารธนาค์ารแห่ง
ประเทศไทย ระหว่างปี 1975-1979 เก่๊�ยวกั๊บสัาเหตุท่�ธรุก๊จิบรษัิทเงินทนุ
เฟ้้�องฟ้้อย่างมาก๊ เป็นผ่ล้จาก๊ช่่องว่างระหว่างอัตราดอก๊เบ่�ยเงินก๊้้แล้ะ
เงนิฝ่าก๊ท่�หา่งก๊นัมาก๊ถ่ง 7% ในเวล้านั�น แล้ะก๊ารค์วบค์มุท่�ยงัไมเ่ข้ี่มงวด
เพื้่ยงพื้อจาก๊ภาค์รัฐ ทำให้เก๊ิดบริษัทเงินทุนขี่่�นมานับร้อยบริษัท
 
“ก๊ารเขี่า้มารบัตำแหนง่ผ่้ว้า่ก๊าร ธปท. เม้�อป ี1975 ปญัหาท่�หนกั๊ใจท่�สัดุ
ค์้อเร้�องขี่องบริษัทเงินทุนท่�เกิ๊ดข่ี่�นมาเป็นจำนวนมาก๊ แต่ก๊ลั้บยังไม่ม่ 
ก๊ฎเก๊ณฑ์์ค์วบคุ์มท่�ด ่แล้ะยงัมบ่ริษทัท่�ย้�นขี่อเปดิก๊จิก๊ารอก่๊มาก๊ ตอนนั�น
ก๊็ได้ล้องปร่ก๊ษาก๊ับนัก๊ก๊ฎหมายด้ว่าไม่เซ็นอนุมัติได้หร้อไม่ แต่ตอนนั�น
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ภาพิ่บน - ก่ระดั่านซึ่่�อขายหุ้นในปี 1975 ม่ีรายช่่�อหุ้นอย่าง เบอร์ลี� 
ยุคเก่อร์, ธินาคารก่รุงเทพิ่, ปูนซึ่ิเม่นตั้์ไทย และดัุ่สิตั้ธิานี โดั่ยหุ้น 
ของธินาคารก่รุงเทพิ่ ซึ่่�อขายก่่นม่าก่ที�สุดั่ที� 4,422 หุ้น มู่ลค่า 
1,422,306 บาท ในเวลาน่�น

ภาพิ่ซ้ึ่าย - พิ่นก่่งานของบริษท่ สนิเอเซึ่ยี จำาก่่ดั่ ก่ำาลง่เจรจาซึ่่�อขาย 
หล่ก่ทร่พิ่ย์ในระหว่างช่่วงเวลาทำาก่ารของตั้ลาดั่หุ้นไทย

ได้ปร่ก๊ษาก๊ับธนาค์ารโล้ก๊ (World Bank) เก่๊�ยวก๊ับแนวทางก๊ารจัดตั�ง
ตล้าดหลั้ก๊ทรัพื้ย์ ก๊่อนท่�ธนาค์ารโล้ก๊จะแนะนำให้ปร่ก๊ษา ซิดน่ย์ เอ็ม.  
ร็อบบินส์ั ศาสัตราจารย์สัาขี่าก๊ารเงินขี่องมหาวิทยาลั้ยโค์ลั้มเบ่ย ซ่�ง 
เป็นผ้้่เช่่�ยวช่าญด้านธุรกิ๊จหลั้ก๊ทรัพื้ย์แล้ะม่ประสับก๊ารณ์ด้านก๊าร 
พื้ัฒนาตล้าดทุนในประเทศก๊ำล้ังพื้ัฒนา จาก๊จุดนั�นร็อบบินสั์ได้เขี่้ามา
ศ่ก๊ษาเก่๊�ยวกั๊บบริบทขี่องประเทศไทย ก๊่อนจะออก๊เป็นรายงานเร้�อง  
A Capital Market in Thailand เม้�อปี 1970 ซ่�งเป็นจุดเริ�มต้น 
ท่�สัำค์ัญขี่องตล้าดหุ้นไทย
 
ในรายงานดังก๊ล่้าว ร็อบบินส์ัได้ก๊ล่้าวไว้ว่า “ตล้าดหลั้ก๊ทรัพื้ย์ท่�ด่ต้อง
สัามารถทำหน้าท่�เป็นประโยช่น์แก๊่ประเทศช่าติ ค์วามสััมพัื้นธ์ระหว่าง
ราค์าในตล้าดหลั้ก๊ทรัพื้ย์ใดหลั้ก๊ทรัพื้ย์หน่�งก๊ับค์ุณค่์าท่�แท้จริงขี่อง 
บริษัทผ่้้ออก๊หล้ัก๊ทรัพื้ย์นั�นจะต้องสััมพื้ันธ์ก๊ันอย่างสัมเหตุสัมผ่ล้ ราค์า
ทั�งสัองอาจแตก๊ต่างห่างไก๊ล้ก๊นัได้เป็นค์รั�งค์ราว แต่ในระยะยาว ค์วาม
สััมพื้ันธ์อย่างม่เหตุผ่ล้จะต้องม่ มิฉะนั�นแล้้วตล้าดทุนก็๊จะก๊ล้ายเป็น
แหล้่งก๊ารพื้นันไป…”
 
นอก๊จาก๊น่�ร็อบบินสั์ยังได้เต้อนเก๊่�ยวก๊ับก๊ารพื้ัฒนาตล้าดหลั้ก๊ทรัพื้ย ์
ไว้ว่า “หาก๊ไม่ม่ก๊ารค์วบค์ุมท่�ด่พื้อ ก๊ารพื้ัฒนาก๊็จะช่ะงัก๊งัน เน้�องจาก๊ 
ม่ก๊ารเก็๊งก๊ำไรกั๊นเกิ๊นขี่อบเขี่ต โดยไม่ม่มาตรก๊ารพิื้ทัก๊ษ์ประโยช่น์ขี่อง 
ผ่้้ล้งทุนอย่างเพ่ื้ยงพื้อ ปัญหาเช่่นนั�นจะเป็นเค์ร้�องถ่วงค์วามเจริญทาง
เศรษฐก๊จิ แล้ะทำใหต้ล้าดทนุถ้ก๊ค์วบค์มุดว้ยก๊ฎเก๊ณฑ์์ท่�มาก๊เก๊นิไปจน
ไม่สัามารถทำหน้าท่�ได้อย่างม่ประสิัทธิภาพื้ ถ่งแม้ว่าจะสัามารถแก้๊
ปัญหานั�นได้แล้้วก๊็อาจทำให้ค์วามเจริญเติบโตขี่องตล้าดทุนช่ะงัก๊งัน 
ไปเป็นเวล้าหล้ายปี แทนท่�ตล้าดทุนจะม่สั่วนช่่วยเสัริมค์วามก้๊าวหน้า
แก๊่อุตสัาหก๊รรมต่างๆ ขี่องประเทศตามหน้าท่�ท่�ค์วรจะเป็น” 
 
ขี่้อค์วามเหล้่าน่�ขี่องร็อบบินสั์เหม้อนเป็นค์ำพื้ยาก๊รณ์ล้่วงหน้า เพื้ราะ 
อ่ก๊เพื้่ยง 3 ปีถัดมา เหตุก๊ารณ์ในล้ัก๊ษณะน่�ก๊็ได้เก๊ิดขี่่�นจริง แล้ะสั่งผ่ล้ให้
ตล้าดหล้ัก๊ทรัพื้ย์ไทยซบเซาติดต่อก๊ันเป็นเวล้าหล้ายปี
 
ช่่วงปี 1977 บริษัทเงินทุนแต่ล้ะแห่งเร่งขี่ยายก๊ารระดมเงินแล้ะปล้่อยก๊้้
อย่างมาก๊ โดยมาก๊ก๊ว่าร้อยล้ะ 80 ขี่องเงินท่�ปล้่อยก๊้้เป็นเงินให้ก๊้้ย้มเม้�อ
ทวงถามแล้ะม่ระยะเวล้าไม่เก๊ิน 1 ปี ซ่�งในจำนวนน่�เป็นก๊ารก๊้้เพื้้�อนำมา
เก๊็งก๊ำไรในตล้าดหล้ัก๊ทรัพื้ย์ท่�ก๊ำล้ังร้อนแรงอย้่ในเวล้านั�น 

เราเปน็เพื้ย่งตวัแทนเทา่นั�น เพื้ราะอำนาจในก๊ารตดัสันิใจอย้ท่่�ก๊ระทรวง
ก๊ารค์ล้ัง” 
 
จาก๊นั�น ธปท. ได้พื้ยายามท่�จะก๊ำหนดมาตรก๊ารค์วบค์ุมบริษัทเงินทุน
เพื้ิ�มเติม เช่่น ก๊ำหนดให้บริษัทเงินทุนดำรงสัินทรัพื้ย์สัภาพื้ค์ล้่องเพื้ิ�มขี่่�น 
ค์้อไม่ต�ำก๊ว่าร้อยล้ะ 3 สัำหรับเงินก๊้้ย้มจาก๊นิติบุค์ค์ล้ แล้ะเพื้ิ�มจาก๊ไม่ต�ำ
ก๊ว่าร้อยล้ะ 5 เป็นไม่ต�ำก๊ว่าร้อยล้ะ 7 ขี่องเงินก๊้้ย้มจาก๊บุค์ค์ล้ธรรมดา 
นอก๊จาก๊น่�ยังก๊ำหนดอัตราสั่วนเงินก๊องทุนต่อสิันทรัพื้ย์เสั่�ยงเพิื้�มขี่่�นเป็น
ระยะๆ เพ้ื้�อให้โอก๊าสับรษิทัเงนิทนุปรบัฐานะได้อย่างราบร้�น แล้ะก๊ำหนด
สััดสัว่นก๊ารใหก้๊้ย้้มแก่๊ล้ก้๊หน่�รายใหญไ่ว้ไม่เก๊นิรอ้ยล้ะ 50 ขี่องเงนิก๊องทนุ 
 
“บริษัทเงินทุนเหล้่าน่�สัามารถระดมเงินจาก๊ประช่าช่นทั�วไปมาปล้่อย 
สัินเช่้�อในทำนองเด่ยวก๊ับธนาค์ารพื้าณิช่ย์ หาก๊ยังปล้่อยทิ�งไว้ โดย 
แค์่ค์วบค์ุมด้แล้ตามประก๊าศค์ณะปฏิิวัติฉบับท่� 58 จะไม่เพ่ื้ยงพื้อ” 
ดร.เสันาะก๊ล้่าว
 
เม้�อเล้็งเห็นอย่้แล้้วว่าบริษัทเงินทุนก๊ำล้ังก๊ล้ายเป็นแหล่้งสัะสัมปัญหา 
ซ่�งจะเป็นอันตรายต่อระบบก๊ารเงินในอนาค์ต ทำให้ ธปท. พื้ยายามเร่ง
ผ่ล้ัก๊ดันพื้ระราช่บัญญัติก๊ารประก๊อบธุรก๊ิจเงินทุน ธุรก๊ิจหล้ัก๊ทรัพื้ย์ แล้ะ
ธุรก๊ิจเค์รดิตฟ้องซิเอร์ เพ้ื้�อให้เกิ๊ดก๊ารค์วบค์ุมด้แล้อย่างรอบค์อบแล้ะ 
ม่หล้ัก๊เก๊ณฑ์์ท่�ช่ัดเจนขี่่�น
 
“ก๊ฎหมายค์วบค์ุมบริษัทเงินทุนก๊ว่าจะออก๊น่�ช่้ามาก๊ ตอนนั�นเหตุก๊ารณ์
บ้านเม้องวุ่นวายก๊ันหมด เปล้่�ยนรัฐบาล้กั๊น 5-6 ค์รั�ง รัฐบาล้ขี่าด
เสัถ่ยรภาพื้ สัุดท้ายก๊ฎหมายดังก๊ล้่าวก๊็ออก๊มาจนได้ในค์้นวันสัุดท้าย 
ขี่องก๊ารประชุ่มสัภาเม้�อปี 1979 แต่ก๊็ไม่ทันแล้้ว” ดร.เสันาะก๊ล้่าว
 
ปัญหาขี่องบริษัทเงินทุนท่�สัั�งสัมมาหล้ายปี ท้ายท่�สัุดได้ระเบิดออก๊มา
เป็น ‘วิก๊ฤตราช่าเงินทุน’ ช่่วงปี 1978-1979 โดยม่ตัวเร่งท่�สัำค์ัญค้์อ 
ก๊ารถ้อก๊ำเนิดขี่่�นมาขี่อง ‘ตล้าดหล้ัก๊ทรัพื้ย์แห่งประเทศไทย’
 
ตล้าดหล้ัก๊ทรัพื้ย์แห่งประเทศไทยเริ�มต้นเปิดตล้าดซ้�อขี่ายก๊ันวันแรก๊ 
เม้�อวันท่� 30 เมษายน 1975 พื้อดิบพื้อด่ก๊ับวันท่�ก๊รุงไซง่อนแตก๊ แนวค์ิด
ในก๊ารจัดตั�งตล้าดหลั้ก๊ทรัพื้ย์อย่างจริงจังเกิ๊ดขี่่�นมาตั�งแต่ปี 1969  
ภายใต้แผ่นพัื้ฒนาเศรษฐกิ๊จแห่งช่าติ ฉบับท่� 2 ขี่ณะนั�นประเทศไทย 

ป่ญหาของบริษ่ทเงินทุน
ที�ส่�งสม่ม่าหลายปี 
ท้ายที�สุดั่ไดั่้ระเบิดั่ออก่ม่า 
เป็น ‘วิก่ฤตั้ราช่าเงินทุน’ 
ช่่วงปี 1978-1979
โดั่ยม่ีตั้่วเร่งที�สำาค่ญ 
ค่อก่ารถ่อก่ำาเนิดั่ข้�นม่า
ของ ‘ตั้ลาดั่หล่ก่ทร่พิ่ย์
แห่งประเทศไทย’
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ดั่่ช่นีตั้ลาดั่หล่ก่ทร่พิ่ย์ไทยในช่่วงปี 1975-1980

1975
ว่นเปิดั่ทำาก่ารซึ่่�อขาย
ของตั้ลาดั่หล่ก่ทร่พิ่ย์แห่งประเทศไทย
ดั่่ช่นี SET เริ�ม่ที� 100 จุดั่ 1977

เดั่่อนก่่นยายน
บริษ่ท ราช่าเงินทุน เข้าจดั่ทะเบียน 
ในตั้ลาดั่หล่ก่ทร่พิ่ย์แห่งประเทศไทย
ดั่่ช่นี SET 150 จุดั่

1978
15 พิ่ฤศจิก่ายน

หุ้นราช่าเงินทุน ทำาจุดั่สูงสุดั่ที� 2,470 บาท 
จาก่ราคา IPO ที� 275 บาท 

ดั่่ช่นี SET 240 จุดั่ 1979
2 พิ่ฤษภาคม่
หุ้นราช่าเงินทุนถูก่เพิ่ิก่ถอนก่ารซึ่่�อขาย 
เน่�องจาก่ถูก่ฟ้้องล้ม่ละลาย
ดั่่ช่นี SET 183 จุดั่

เม้�อปี 1977 ด้วยราค์าเริ�มต้น (IPO) ท่� 275 บาท ก๊่อนท่�ราค์าหุ้นจะพืุ้่ง
ขี่่�นไปทำจุดสั้งสัุดท่� 2,470 บาทในช่่วงปล้ายปี 1978 แต่สัุดท้ายใน 
ปี 1979 บริษัทราช่าเงินทุนต้องถ้ก๊เพื้ิก๊ถอนออก๊จาก๊ตล้าดหล้ัก๊ทรัพื้ย์ 
เน้�องจาก๊บริษัทถ้ก๊ฟ้้องล้้มล้ะล้ายแล้ะถ้ก๊เพิื้ก๊ถอนใบอนุญาตธุรกิ๊จ 
ในเวล้าต่อมา โดยม่สัาเหตุจาก๊ก๊ารท่�บริษัทได้ให้ก๊้้ย้มเงินแก๊่บริษัท 
ในเค์ร้อแล้ะล้้ก๊ค์้าเพ้ื้�อซ้�อหุ้นขี่องบริษัทเองโดยท่�ไม่ม่หลั้ก๊ประกั๊น จน
ทำใหเ้ก๊ดิหน่�เส่ัยจำนวนมาก๊ แล้ะไมส่ัามารถช่ำระค์น้หน่�ใหก้๊บัธนาค์าร
หล้ายแห่งได้ 
 
ตล้าดหุ้นไทยในเวล้านั�นก๊็ได้รับผ่ล้ก๊ระทบอย่างหนัก๊หน่วง ดัช่น่ 
ตล้าดร่วงจาก๊ก๊ว่า 250 จุดมาเหล้้อประมาณ 100 จุด แล้ะต้องใช่้เวล้า 
ก๊ว่า 8 ปี ก๊ว่าท่�ดัช่น่ตล้าดหุ้นไทยจะฟ้้�นก๊ล้ับไปจุดเดิมได้อ่ก๊ค์รั�ง

 
ในสัายตาขี่อง บรรยง พื้งษ์พื้านิช่ มองว่าฟ้องสับ้่ขี่องตล้าดหุ้นไทย 
เม้�อปี 1978 แทบไม่ม่ปัจจัยพ้ื้�นฐานรองรับ แล้ะโค์รงสัร้างตล้าดหุ้น 
ในตอนนั�นยงัไม่มนั่ก๊ล้งทุนสัถาบนัอย่้เล้ย ไม่ว่าจะเปน็นกั๊ล้งทุนสัถาบนั
ในประเทศหร้อต่างประเทศ 
 
“ในตล้าดทุนท่�พื้ัฒนาได้ด่นั�นจำเป็นท่�จะต้องม่นัก๊ล้งทุนท่�ม่คุ์ณภาพื้  
เพื้้�อเงินจะได้เป็นเงินท่�ม่ค์ุณภาพื้ สั่วนตัวไม่ได้ด้ถ้ก๊นัก๊ล้งทุนบุค์ค์ล้ แต่
ท่�ผ่่านมาได้พื้ิสั้จน์แล้้วว่านัก๊ล้งทุนบุค์ค์ล้เสั่ยเปร่ยบทั�ง Economies  
of Scale (ก๊ารประหยัดต่อขี่นาด) รวมถ่งก๊ารรวบรวมค์วามสัามารถ 
ฉะนั�นตล้าดทุนท่�พื้ัฒนาแล้้วส่ัวนใหญ่ก๊็จะม่นัก๊ล้งทุนสัถาบันมาเป็น
ตัวก๊ล้างอ่ก๊ท่หน่�ง ในยุค์แรก๊ยังไม่ม่นัก๊ล้งทุนสัถาบันในประเทศ แล้ะ 
นัก๊ล้งทุนสัถาบันต่างประเทศก๊็ยังไม่ได้เขี่้ามาล้งทุนในตล้าดหุ้นไทย 
จนก๊ระทั�งป ี1986 เพื้ราะฉะนั�นนกั๊ล้งทนุเริ�มแรก๊จ่งมแ่ต่นกั๊ล้งทนุบุค์ค์ล้
ธรรมดา หร้อท่�ภาษาช่าวบ้านเร่ยก๊ว่าม่แต่แมงเม่า”
 
หน่�งในบริษัทท่�ถ้ก๊ปั�นราค์าแล้ะเก็๊งก๊ำไรอย่างหนัก๊ในตอนนั�นค์้อ  
บริษัท ราช่าเงินทุน จำกั๊ด ซ่�งเข้ี่าจดทะเบ่ยนในตล้าดหลั้ก๊ทรัพื้ย์ 

1971 1972 1973 1974 1975 1978 19791977 1980

ประธิานาธิิบดั่ี ริช่าร์ดั่ นิก่ส่น
ประก่าศงดั่ร่บแลก่เงินดั่อลลาร์
เป็นทองคำา 
15 สิงหาคม่ 1971

นโยบาย 66/2523 
ของ พิ่ลเอก่ เปรม่ 
ตั้ิณ์สูลานนท์ 

เหตัุ้ก่ารณ์์
14 ตัุ้ลา

ก่ำาเนิดั่ตั้ลาดั่หล่ก่ทร่พิ่ย์
แห่งประเทศไทย

สหร่ฐฯ บรรลุข้อตั้ก่ลงหยุดั่ยิง
ก่่บเวียดั่นาม่ และถอนทหาร
ออก่จาก่เวียดั่นาม่

วิก่ฤตั้ราคานำ�าม่่น
คร่�งที� 1

วิก่ฤตั้
ราคานำ�าม่่น
คร่�งที� 2

วิก่ฤตั้
ราช่าเงินทุน

จีนบุก่
เวียดั่นาม่

1

10

11

95

2

3 124

1976

ก่รุงไซึ่ง่อนแตั้ก่
30 เม่ษายน 1975

6

ม่.ร.ว.ค้ก่ฤทธิิ� ปราโม่ช่ 
เดั่ินทางเย่อนจีน
1 ก่รก่ฎาคม่ 1975

เหตัุ้ก่ารณ์์
6 ตัุ้ลา

7
8



ตั้ลอดั่ทศวรรษ 1970 เศรษฐก่ิจไทยเตั้ิบโตั้ข้�นพิ่ร้อม่ก่่บความ่เปลี�ยนแปลงม่าก่ม่าย 
ในเช่ิงโครงสร้าง แรงก่ระตัุ้้นสำาค่ญม่าจาก่ป่จจ่ยภายนอก่ เช่่น ก่ารถอนทหารออก่จาก่
สงคราม่เวียดั่นาม่ของสหร่ฐฯ ภ่ยคุก่คาม่จาก่คอม่ม่ิวนิสตั้์ และความ่ป่�นป่วนของ
เศรษฐก่ิจโลก่ที�นำาไปสู่ป่ญหาเศรษฐกิ่จตั้ก่ตั้ำ�าในยุคข้าวยาก่หม่าก่แพิ่ง ก่ระตัุ้้นให้
ประเทศไทยเร่งพิ่่ฒนาต่ั้วเองในหลาก่หลายดั่้าน รวม่ไปถ้งก่ารพิ่่ฒนาความ่ส่ม่พิ่่นธิ์
ระหว่างประเทศที�เปิดั่ก่ว้างม่าก่ข้�น

สำาหร่บป่จจ่ยภายในประเทศน่�น ก่ารเปลี�ยนข่�วอำานาจทางก่ารเม่่องหล่งเหตัุ้ก่ารณ์์  
14 ตุั้ลาคม่ 1973 ถ่อเป็นจุดั่เปลี�ยนสำาค่ญของโครงสร้างเศรษฐกิ่จไทยจาก่ทุนนิยม่ 
แบบพิ่วก่พ้ิ่องโดั่ยข้าราช่ก่ารภายใตั้้เผิด็ั่จก่ารทหาร ซึ่้�งก่ินเวลายาวนานต่ั้�งแตั้่ปี 1947  
ม่าสู่ทุนนิยม่แบบพิ่วก่พิ่้องโดั่ยนายทุน 
 
ภาคธุิรกิ่จต้ั้องปร่บต่ั้วคร่�งใหญ่หล่งจาก่ข่�วอำานาจทางก่ารเม่่องเปลี�ยนไป จาก่เดิั่ม่ที� 
มุ่่งสานส่ม่พิ่่นธิ์ก่่บข่�วอำานาจใดั่ข่�วอำานาจหน้�ง โดั่ยเฉพิ่าะนายทหาร ก่ล่บก่ลายเป็นก่าร
สานส่ม่พิ่่นธิ์ก่่บพิ่รรคก่ารเม่่องตั้่างๆ อย่างเปิดั่ก่ว้าง
 
ในช่่วงทศวรรษนี�ย่งม่กี่ารก่อ่ก่ำาเนดิั่ตั้ลาดั่ทนุไทยอยา่งเปน็ทางก่ารควบคูไ่ปก่่บก่ารเตั้บิโตั้
อย่างรวดั่เร็วของธิุรก่ิจเงินทุนและหล่ก่ทร่พิ่ย์ ซึ่้�งถ่อเป็นสถาบ่นก่ารเงินรูปแบบใหม่่ 
ในประเทศไทย แตั้่ก่ารขาดั่ก่ารก่ำาก่่บดัู่แลที�เหม่าะสม่ในช่่วงเริ�ม่ตั้้น ทำาให้ทศวรรษนี�จบลง
ดั่้วยวิก่ฤตั้บริษ่ทเงินทุนบางแห่งที�ส่งผิลตั้่อเสถียรภาพิ่ระบบสถาบ่นก่ารเงินไปย่ง 
ทศวรรษถ่ดั่ไป
 
ท้ายที�สุดั่แล้ว ประเทศไทยสาม่ารถเอาตั้่วรอดั่จาก่แรงก่ดั่ดั่่นตั้่างๆ ซึ่้�งสะท้อนความ่
สาม่ารถของท่�งภาคร่ฐและเอก่ช่นไทยในก่ารปรบ่ตั้ว่รบ่ก่่บความ่ผิน่ผิวนและความ่ท้าทาย
ตั้่างๆ ที�ถาโถม่เข้าม่าอย่างต่ั้อเน่�อง จนสาม่ารถเดิั่นหน้าเข้าสู่ยุค ‘โช่ติั้ช่่วงช่่ช่วาล’  
ในทศวรรษถ่ดั่ไป

บทสรุป
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จาก่ผิู้จ่ดั่ก่ารสาขาในว่ยย่าง 30 ปี สู ่ประธิานก่รรม่ก่ารของธินาคารก่รุงเทพิ่ จำาก่่ดั่ (ม่หาช่น) 
ปิตั้ิ สิทธิิอำานวย ค่อผิู ้ที�ปลุก่ป่ �นให้สาขาของธินาคารก่รุงเทพิ่ม่ีเงินฝูาก่แตั้ะระดั่่บพิ่่นล้านบาทไดั่้เป็นคร่�งแรก่

ตั้่�งแตั้่ช่่วงตั้้นยุคเจ็ดั่ศูนย์ บ่งบอก่ความ่เฟ้่�องฟู้ของวงก่ารก่ารเงินและก่ารเริ�ม่เปลี�ยนผิ่านของระบบเศรษฐก่ิจ 

ปิิติิ สิิทธิิอำำ�นวย

อิทุธิิพลแห่งทุุนิธินิาคาร 

ยุคสมัยของการเติบโต

ผ่มจบดา้นพื้าณชิ่ยท์่�ปนีงั แล้ะเขี่า้มาอย่้ก๊บัธนาค์ารก๊รงุเทพื้ตอนป ี1962  
ตอนนั�นอายุ 29 ปี สัมัยนั�นถ้อว่ายังหนุ่ม แต่สัมัยน่�ถ้อว่าแก๊่แล้้ว  
ค์ุณบุญช่้ โรจนเสัถ่ยรช่วนมา เพื้ราะตอนนั�นน้องช่าย (พื้ร สัิทธิอำนวย)  
เป็นผ่้้จัดก๊ารฝ่่ายอย้่ท่�น่�แล้้ว ให้อย้่ฝ่่ายก๊ารค์้า ตอนนั�นธนาค์ารก๊รุงเทพื้ 
ม่ฝ่่ายเล้ขี่าธิก๊าร ฝ่่ายผ่้้อำนวยก๊ารสัาขี่า ฝ่่ายก๊ารค์้า ฝ่่ายบัญช่่ 4 ฝ่่าย 
เท่านั�นเอง วันหน่�งผ่มสัวนกั๊บค์ุณบุญช่้แล้้วถามว่าค์นเราม่ 2 นายได้ 
อย่างไร ท่านถามว่าหมายค์วามว่าอะไร ผ่มบอก๊ผ้้่จัดก๊ารสัาขี่าขี่่�นก๊ับ 
ฝ่่ายอำนวยก๊ารสัาขี่า แต่สัินเช่้�อต้องขี่่�นก๊ับฝ่่ายก๊ารค์้า เท่าก๊ับว่าม ่ 
2 นาย ไม่ก๊่�วันหล้ังจาก๊นั�น ท่านบอก๊ ปีเตอร์มาน่�---ย้เป็นค์นพื้้ดใช่่ไหม 
ว่าค์นเราไม่ค์วรม่ 2 นาย ฉะนั�น ย้เอา 10 สัาขี่าไปบริหาร ตอนนั�นตก๊ใจ 
เพื้ราะไม่เค์ยบริหารสัาขี่ามาก๊่อน แต่ล้่ก๊ๆ เป็นค์นใจสั้้ ก๊็เล้ยขี่อเล้้อก๊ 
สัาขี่าเอง แล้ะหน่�งในนั�นค์อ้สัาขี่าสัล่้ม ซ่�งเป็นสัาขี่าใหญส่ัดุในก๊รงุเทพื้ฯ 

ผ่มเริ�มเขี่้าไปบริหารสัาขี่าเด้อนก๊รก๊ฎาค์ม สัาขี่าสั่ล้มม่เงินฝ่าก๊อย่้  
650 ล้้านบาท ผ่มตั�งเป้าหมายสัิ�นปีไว้ท่� 1 พื้ันล้้านบาท ผ่้้จัดก๊ารสัาขี่า 
บอก๊ Impossible ผ่มบอก๊ไปว่า Nothing is impossible ผ่มอย่้ฝ่่าย 
ก๊ารค้์าแล้ะม่ล้้ก๊ค้์าเศรษฐ่อย่้หล้ายราย ค์อยด้ก๊็แล้้วกั๊น ช่่วงนั�นไม่ม ่
ค์อมพื้ิวเตอร์ ใช่้เค์ร้�องแฟ้ก๊ซ์ท่�หมุนก๊ันช่่บๆ เช้่าต้�นต่ 2 ผ่มก๊็อย่้ก๊ับ 
ผ่้จั้ดก๊ารสัล่้ม ผ่้จั้ดก๊ารสัาขี่าก๊บัสัมห์ุบญัช่ ่ตวัเล้ขี่ออก๊มาหน่�งพื้นัก๊ว่าล้้าน 
ทำได้จริงๆ ทุก๊ค์นท่�สัาขี่าต้�นเต้น เพื้ราะเป็นสัาขี่าแรก๊ในประเทศไทย 
ท่�โดดขี่่�นมาม่เงินฝ่าก๊หน่�งพื้ันล้้านบาท ผ่มให้เล้ขี่าฯ ไปเยาวราช่ ไปด้ซ ิ
ว่าม่อะไร จบมาด้วยซ้�อหม้หัน 10 ตัวไปฉล้องก๊ับสัาขี่า ค์ุณบุญช่้ตก๊ใจ  
หล้ังจาก๊นั�นสัาขี่าท่�ผ่มค์ุม 10 สัาขี่า แต่ล้ะปีผ่มทำสัาขี่าล้ะพื้ันล้้านๆ

ฝ่่าปัญหาหนิ่�เส่ยวิกฤตต้มยำากุ้ง

ตอนนั�นม่ก๊ารอนุญาตให้เปิดก๊ิจก๊ารทางก๊ารเงินมาก๊เก๊ินไป เท่าท่�จำได้ 
ค์ิดว่าม่บริษัทด้านก๊ารเงินเก้๊อบ 100 แห่ง ก๊ารแขี่่งขี่ันก๊็สั้ง เม้�อม่ก๊าร 
แขี่่งขี่ันเม้�อไหร่ มันก็๊ทำให้เกิ๊ดปัญหา ม่ก๊ารเงินร้อยแห่งได้อย่างไร  
ทกุ๊ค์นจะเป็นนายธนาค์ารเล็้ก๊ๆ อยาก๊ทำธุรก๊จิ เพื้ราะคิ์ดวา่ธุรก๊จิทำง่าย  
จริงๆ ธุรกิ๊จทำยาก๊ สัุดท้ายก็๊พื้ัง ทำให้ธนาค์ารม่ปัญหาด้วย ช่่วงนั�น 

เราม่เอ็นพื้่แอล้สั้งถ่ง 40% ใช่้เวล้าเก๊้อบ 10 ปีเพื้้�อแก๊้ปัญหาน่� 

ช่่วงนั�นเป็นช่่วงท่�ยาก๊ท่�สัุดเท่าท่�เค์ยประสับมา แต่ก๊็เป็นช่่วงท่�สันุก๊ท่�สัุด 
เหม้อนก๊ัน เราได้เห็นถ่งวิธ่ก๊ารบริหารสัินเช่้�อ วิธ่ก๊ารท่�จะค์ุยกั๊บล้้ก๊ค์้า  
แล้ะก๊ารพื้ยายามช่่วยเหล้้อซ่�งก๊ันแล้ะก๊ัน ทางแก๊้อย่างหน่�งในช่่วงนั�น 
ค์้อก๊ารตั�ง SAM หร้อ Special Asset Management ขี่่�นมา เพ้ื้�อให้ 
ล้้ก๊ค์้าช่ำระหน่�ระยะยาว ขี่ณะเด่ยวก๊ันแบงก๊์ก๊รุงเทพื้ก็๊เปล้่�ยนมาก๊้้เป็น 
เงนิบาทแทน เพื้ราะก๊ารจะไปก๊้เ้ปน็ดอล้ล้ารอ์ยา่งเดย่ว มนัมค่์วามเสั่�ยง 
เร้�องอัตราแล้ก๊เปล้่�ยนสั้ง 

หล้ังจาก๊วิก๊ฤตต้มยำกุ้๊ง แน่นอนว่าย่อมม่ก๊ารเปล้่�ยนแปล้งในหล้ายๆ  
ด้าน ก๊ารแขี่่งขี่ันก๊็สั้งขี่่�น ก๊ารทำธุรก๊ิจก๊็ยาก๊ข่ี่�น เพื้ราะอัตราดอก๊เบ่�ย 
ผ่นัผ่วนมาก๊ แล้ะอตัราดอก๊เบ่�ยเงนิฝ่าก๊ก็๊ยงัต�ำมาก๊ ก๊ารจะปล่้อยสิันเช่้�อ 
แล้ะค์ิดอัตราดอก๊เบ่�ยส้ังมาก๊ก็๊ทำไม่ได้ เม้�อก๊่อนดอก๊เบ่�ยเค์ยส้ังถ่ง 
ร้อยล้ะ 21 อย้่ช่่วงเวล้าหน่�ง สั่วนระดับปก๊ติจะอย้่ประมาณร้อยล้ะ 15  
ซ่�งถ้าเท่ยบก๊ับปัจจุบันก๊็แทบจะต่างก๊ันค์ร่�งหน่�ง 

แต่สัิ�งหน่�งท่�ไม่ได้เปล่้�ยนไปมาก๊นัก๊ ค์้อแนวทางในก๊ารปล่้อยสิันเช่้�อ  
เพื้ราะก๊ารปล่้อยสิันเช่้�อข่ี่�นอย้่กั๊บค์วามพื้ร้อมขี่องธุรกิ๊จนั�นๆ ถ้าธุรกิ๊จด่  
แบงก์๊ก๊็ช่่วยเต็มท่� แต่ถ้าในมุมขี่องแบงก๊์มองว่าธุรก๊ิจม่ค์วามพื้ร้อมต�ำ 
เราก๊็จะปฏิิเสัธไป ถ่งแม้ว่าจะม่หล้ัก๊ประก๊ันก๊็ตาม เพื้ราะก๊ารปล้่อย 
สัินเช่้�อไม่ได้ขี่่�นอย่้กั๊บหลั้ก๊ประกั๊น แต่ขี่่�นอย่้กั๊บค์วามเป็นไปได้ขี่อง 
โปรเจก๊ต์ (Viability)

โอกาสในิอนิาคต

ประเทศไทยถ้าให้เปร่ยบเท่ยบกั๊บประเทศอ้�นๆ ผ่มก๊ล้้าพ้ื้ดว่าเราโช่ค์ด ่ 
เพื้ราะเรามส่ัิ�งสัำค์ญัท่�สัดุอยา่งหน่�งท่�ค์นอ้�นไมม่่ ค์อ้เรามอ่าหารสัมบร้ณ์ 
ท่�สัุด ผ่มมองว่าเศรษฐก๊ิจขี่องเราม่แต่จะโตขี่่�น แต่ก๊็ขี่่�นอย้่ก๊ับว่ารัฐบาล้ 
จะเน้นตรงสั่วนไหนเพื้้�อให้โต ปัจจุบันเราก๊ำล้ังพื้ัฒนา EEC ผ่มมองว่า 
EEC จะเป็นอนาค์ตขี่องประเทศไทย ล้้ก๊ค้์ามาผ่มจะช่่�ให้ด้เล้ยว่า 
อนาค์ตขี่องไทยอย้่ตรงน่� แล้ะก็๊จะบอก๊ว่าให้ซ้�อท่�ดินบริเวณนั�นไว้  
เช่้�อว่าอ่ก๊ 10-20 ปีขี่้างหน้า ล้้ก๊หล้านจะได้ประโยช่น์จาก๊ท่�ล้งทุนไป 

110  INTERVIEW 111 THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY  11150 YEARS110  INTERVIEW



หน้�งในผิู ้ที�ม่ีส่วนร่วม่บุก่เบิก่วงก่ารตั้ลาดั่ทุนไทยในยุคตั้่�งไข่ ก่่อนจะก่้าวม่าสู่ตั้ำาแหน่งประธิานก่รรม่ก่ารบริหาร
ของบริษ่ทเงินทุนหล่ก่ทร่พิ่ย์สินเอเซึ่ีย จาก่คำาบอก่เล่าของสุนทร เส้นทางก่ารพิ่่ฒนาตั้ลาดั่ทุนในบริบทของ 

เม่่องไทย ไม่่อาจใช่้เพีิ่ยงพิ่ิม่พิ่์เขียวจาก่ตั้่างประเทศ แตั้่ย่งตั้้องอาศ่ยก่ารลองผิิดั่ลองถูก่ หร่อแม่้ก่ระท่�งวิก่ฤตั้  
ก่ว่าจะเข้ารูปเข้ารอยและก่ลายเป็นศูนย์รวม่ทร่พิ่ยาก่รเพิ่่�อข่บเคล่�อนเศรษฐกิ่จ 

สิุนทร อำรุณ�นนท์ชััย

ฟื่ันิเฟื่่องรุ่นิแรกของการพัฒนิาตลาด็ทุุนิไทุย

บุกเบิกธิุรกิจเงินิทุุนิ

ผ่มเร่ยนจบปริญญาโทท่�มหาวิทยาล้ัยอาร์ค์ันซอแล้้วหางานทำ ปราก๊ฏิ  
Bankers Trust เขี่าอยาก๊จะมาเปิดอินเวสัต์เมนต์แบงก์๊ในเม้องไทย 
ค้์อ ทิสัโก้๊ ซ่อ่โอเป็นช่าวนอร์เวย์ แล้ะม่ผ่มกั๊บค์ุณชุ่มพื้ล้ ณ ล้ำเล้่ยง  
เป็นค์นไทยสัองค์นแรก๊ท่�เขี่าจ้าง แล้้วก๊็สั่งไปอบรมท่�นิวยอร์ก๊ อังก๊ฤษ  
แฟ้รงก์๊เฟิ้รต์ เอาเอก๊สัารมาก๊มายมาดว่้าอะไรจะปรับใช้่ก๊บัประเทศไทย 
ได้ เราล้องผิ่ดล้องถ้ก๊ทำ underwriting บริษัทใหญ่ๆ อย่างย้นิล้่เวอร์  
ค์อล้เก๊ตปาล้์มโอล้่ฟ้ เช่่นบริษัทขี่้ามช่าติต่างๆ เขี่าก๊้้แบงก๊์อย้่ ผ่มก๊็บอก๊ 
ว่าค์ุณให้ไล้น์ผ่ม แล้้วเด่�ยวผ่มเอาตั�วสััญญาใช่้เงิน (Promissory Note)  
ไปขี่ายให้ ขี่ายได้ปุ�บก๊็โอนเงินเขี่้าแบงก๊์ได้ทันท่ น่�เป็นจุดเริ�มต้นขี่อง 
บริษัทเงินทุน ตอนนั�นยังไม่ม่ก๊ฎหมายเงินทุนหร้อหล้ัก๊ทรัพื้ย์ เป็นช่่วง 
เริ�มต้น แต่ต่อมาแบงก์๊ทุก๊แบงก์๊ก๊็เปิด ทุก๊อย่างเริ�มต้นจาก๊ตรงนั�น  
ใค์รๆ ก๊็เปิดได้เน้�องจาก๊แค่์จดทะเบ่ยนบริษัทจำกั๊ด ขี่อแค่์อย่าเข่ี่ยนว่า 
รับเงินฝ่าก๊ เน้�องจาก๊ผ่ิดก๊ฎหมายธนาค์ารพื้าณิช่ย์

บริษัทใหญ่ๆ เขี่าก๊็ม่ธนาค์ารประจำอย่้แล้้ว แต่ถ้าเขี่าก๊้้แบงก๊์อย่้ 
ดอก๊เบ่�ย 10-11% ถ้าเราให้เขี่าจ่ายตั�วแค์่ 9% เขี่าก๊็เอา จะเป็นตั�วระยะ 
สัั�นแค์่ไหนเขี่าก๊็ไม่ก๊ลั้ว เพื้ราะเขี่าม่ธนาค์ารหนุนอย่้แล้้ว ท่น่�มันก๊็ขี่่�น 
อย่้ก๊ับเราแล้้วว่าจะออก๊แบบตั�วยังไง ก๊ฎหมายให้สัร้างฟ้ีเจอร์หร้อ 
ขี่้อแตก๊ต่างอะไรก็๊ได้ เราก๊็ต้องสัร้างแรงจ้งใจให้เขี่าเห็นว่าด่ก๊ว่าแบงก๊ ์
ยังไง น่�ค์้อ Money Market Instruments แรก๊ๆ ค์นก๊็ยังไม่ค์่อยเขี่้าใจ  
เราก๊็ต้องอธิบายให้เขี่าร้้

ต่อไปมันก๊็ขี่ยายวงไปเร้�อยๆ ตอนแรก๊ผ่มขี่ายตั�วเงิน ต�ำสัุดอย้่ท่� 1 แสัน 
บาท ผ่มขี่ายได้ 1-3 แสัน ผ่มด่ใจตายแล้้ว แต่ตอนหล้ังขี่ายได้เป็น 
ร้อยๆ ล้้าน ตล้อดช่่วิตท่�ทำธุรก๊ิจมา ผ่มพื้บว่าค์นไทยม่เงิน แต่ช่่องทาง 
ท่�เขี่าจะไปล้งทุนถ้ก๊จำก๊ัด ถ้าไม่ม่ช่่องทาง เขี่าก๊็ได้แต่ไปซ้�อท่�ดิน แต่พื้อ 
ม่ช่่อง ก๊ารล้งทุนก็๊บ้ม ช่่วง พื้.ศ. 2512 ท่�ผ่มทำงานท่�ทิสัโก้๊อย่้ 5 ปี  

ช่่วงนั�นตล้าดบ้มมาก๊ ใค์รๆ ก๊็ตั�งบริษัทมาขี่ายตั�วเงิน ได้เงินมาก๊็เอาไป 
ทำน่้นน่� ล้งทนุเองก๊ม็ ่ใหค้์นก๊้ก้๊ม็ ่รฐับาล้ก๊เ็ริ�มมองเหน็ถ่งปญัหาถา้ปล้อ่ย 
ไปเร้�อยๆ โดยไม่ค์วบคุ์ม ผ่มจำได้ว่าถ้าผ่มขี่ายได้เยอะ ผ่มก๊็ปล่้อยก๊้ ้
ได้เยอะ ตอนก่๊อนท่�จะออก๊จาก๊ทิสัโก้๊ ผ่มขี่อให้บอร์ดเค์ล่้ยร์ให้ผ่มทุก๊  
Loan ถ้า Loan ไหนไม่ปล้อดภัย ผ่มจะได้เอาค์้นก๊ลั้บมาทั�งหมด 
ก๊่อนผ่มออก๊ ค์นเราซ้�อสััตย์แล้้วไม่ยาก๊จน ค์นไว้ใจ ถ่งทำให้ผ่มอย่้ใน 
วงก๊ารน่�ได้นาน

เร่ยนิรู้จาก ‘ตลาด็หุ้นิกรุงเทุพ’ 

ตล้าดหลั้ก๊ทรัพื้ย์เกิ๊ดข่ี่�นมาเม้�อปี 1963 ใช้่ช่้�อว่า Bangkok Stock  
Exchange แต่ม่ก๊ารซ้�อขี่ายก๊ันวันล้ะค์ร่�งช่ั�วโมง ในตอนแรก๊ท่�ผ่มเขี่้าไป  
ยังไม่ม่ใค์รทำ underwriting เอาหุ้นเข้ี่าตล้าดเล้ย ม่แต่บริษัทใหญ่ๆ  
อย่าง ป้นซิเมนต์ ธนาค์ารทหารไทย มาจดทะเบ่ยนเพื้้�อจะซ้�อขี่ายในนั�น 
ผ่มค้์อรุ่นใหม่ๆ ท่�ทำ underwriting ทำพื้ล้าดก๊็ม่ ค์รั�งแรก๊ท่�ทำก๊ับค์ุณ 
ชุ่มพื้ล้ ขี่ายไม่ได้ แล้้วไม่ใช่่ขี่ายแบบ best effort แต่ขี่ายเป็น firm  
underwriting พื้อขี่ายไม่ได้มันก๊็หนัก๊ เพื้ราะทุนเราก็๊ม่น้อย ต้องไป 
เสันอก๊รรมก๊ารผ่้้ถ้อหุ้นว่าบริษัทต้องซ้�อค์้นเพ้ื้�อรัก๊ษาช่้�อขี่องเราไว้  
ตอนนั�นยังม่หุ้นไม่เยอะหรอก๊ ถ้าไปซ้�อหุ้นท่�อย้่ในตล้าดตอนนั�น ตอนน่� 
ทั�งช่่วิตคุ์ณก็๊ไม่ต้องทำงาน ม่แต่รับปันผ่ล้ ออก๊ล้้ก๊หุ้นอะไรเต็มไปหมด  
แต่ซ้�อตั�วเงินตอนนั�นค์ุณก๊็ได้ 10-15%

ตั�งไข่ตลาด็หลักทุรัพย์ฯ 

บริษัทเงินทุนแล้ะหล้ัก๊ทรัพื้ย์เก๊ิดข่ี่�นมา ทางรัฐบาล้ค์ิดว่าต้องม่ก๊าร 
ค์วบคุ์ม ตอนนั�นคุ์ณสัมหมาย ฮิุนตระก้๊ล้ เป็นรองผ้้่ว่าธนาค์ารแห่ง 
ประเทศไทย ท่านด้แล้้วว่าก๊ฎหมายสัหรัฐฯ จะก๊้าวหน้าท่�สัุด ก๊็ติดต่อ 
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โปรเฟ้สัเซอร์จาก๊โค์ลั้มเบย่ ช่้�อ ซดิน่ย์ รอบบนิส์ั มาร่างก๊ฎหมาย ซ่�งต่อมา 
เป็นพื้ระราช่บัญญัติบริษัทเงินทุน พื้ระราช่บัญญัติตล้าดหลั้ก๊ทรัพื้ย์  
พื้อม่ก๊ฎหมายแล้้วก็๊ตั�งค์ณะก๊รรมก๊ารเพ้ื้�อด้แล้เร้�องก๊ารตั�งตล้าด 
หล้กั๊ทรพัื้ย์แห่งประเทศไทยขี่่�นมา ตอนนั�นผ่มได้รบัแต่งตั�งเป็น 1 ใน 5 ค์น 
เพ้ื้�อพื้ิจารณาเก๊่�ยวก๊ับก๊ฎหมายแล้ะเง้�อนไขี่ต่างๆ ซ่�งต้องบอก๊ตามตรง 
ว่าเรายังไม่ค์่อยร้้ว่าก๊ฎเก๊ณฑ์์ต่างๆ ค์วรจะเป็นอย่างไร เพื้ราะไม่เค์ยม ่
มาก๊่อน ก๊็ต้องศ่ก๊ษาจาก๊หล้ายท่� แต่บางท่ทฤษฎ่มันก๊็เอามาปฏิิบัติใน 
เมอ้งไทยยงัไมไ่ด ้ทำใหก้๊ารค์วบค์มุตา่งๆ ยาก๊มาก๊ ประช่มุก๊นัเค์รง่เค์รย่ด 
บางค์รั�งต้องประชุ่มกั๊นจนถ่งตส่ัองตส่ัาม ล้งมาสัยามเซนเตอร์ปดิประต้ 
ล้็อก๊ไว้หมดแล้้วก๊็ม่

ตอ้งเขี่า้ใจว่าช่ว่งท่�ตล้าดหุน้ก๊ำล้งับม้ ค์นฉล้าดช่นะค์นท่�ไม่ฉล้าดแนน่อน  
อย่างผ่มทำ underwriting ช่่วงนั�นหล้ับห้หล้ับตาซ้�อหุ้นตัวไหนไปก๊็ได้  
เขี่้าตล้าดปุ�บ ยังไงราค์าก็๊วิ�ง ก๊ำไร บางบริษัทเป็นบริษัทเงินทุนนำหุ้น 
เขี่า้ตล้าด ราค์าต่อหุน้ทั�งหมดขี่องเขี่าค์ณ้ด้วยจำนวนหุน้ท่�มยั่งมาก๊ก๊ว่า 
สัินทรัพื้ย์ขี่องบริษัทหล้ายเท่า เพื้ราะสิันทรัพื้ย์ขี่องบริษัทเงินทุนม่แต่ 
ตั�วเงิน ซ่�งเป็นหน่�ทั�งนั�น มันผ่ิดธรรมช่าติ ทฤษฎ่ไหนก็๊อธิบายไม่ได้  
ช่่วงนั�นมันเหน้อก๊ารค์วบค์ุม หุ้นราค์าพื้าร์ร้อยก๊ว่าบาท ราค์าขี่ายพื้ัน 
ก๊ว่าบาท

ย้อนไปก่๊อนหน้านั�น ต้องถามว่าแล้้วทำไมบริษัทเงินทุนถ่งม่มาก๊มาย  
พื้อค์นร้้ว่าพื้รุ่งน่�จะม่ก๊ฎเก๊ณฑ์์ออก๊มาค์วบค์ุมก๊็ไปเปิดก๊ันจนล้้น ผ่มจำ 
แม่นเล้ยว่า ตอนพื้ิจารณาว่าจะให้ใค์รม่ใบอนุญาต ตามทฤษฎ่มันค์วร 
ดว่้าบรษิทัมผ่่ล้งานอะไรบ้าง ผ่้บ้รหิารมค่์วามร้้แค์ไ่หน มค่์วามมั�นค์งไหม  
ปราก๊ฏิว่าไม่ด้เล้ย ถามว่าแล้้วให้ใบอนุญาตไปได้ยังไง ต้องยอมรับว่า 
เม้องไทยวิ�งเต้นก๊ันทั�งนั�น เพื้ราะฉะนั�น ค์ุณบุญช่้ซ่�งเป็นค์นอนุญาต  
ท่านเป็นค์นเก๊่ง เพื้้�อจะไม่ให้วิ�งเต้น เพื้้�อท่�จะไม่ให้เก๊ิดขี่้อค์รหา ท่านเล้ย 
ให้ใบอนุญาตหมดเล้ย แต่ถ้าให้ไปแล้้วทำไม่ได้ก๊็ค์่อยย่ดค์้น

บทุบาทุของตลาด็ทุุนิไทุย 

ตั�งแต่ต้นค์วามตั�งใจแรก๊ขี่องก๊ารตั�งตล้าดหลั้ก๊ทรัพื้ย์ มันค้์อก๊ารระดม 
ทุนจริง แต่ก๊็ย่อมม่ค์นท่�หาประโยช่น์ก๊ับตล้าด ไม่ค์ิดถ่งระยะยาว 
แล้ะค์วามร้้ขี่องค์นเราตอนนั�นยังน้อยมาก๊ท่�จะด้ว่าหุ้นน่�ๆ มันค้์ออะไร  
ในช่่วงท่�ตล้าดบม้ๆ บางค์นไปซ้�อหุน้ขี่องบริษทัหน่�งเยอะแยะ เจ้าขี่องหุ้น 
เขี่าร้ว้า่หุน้เขี่ามนัไมไ่ดร้าค์าอย่างน่� ค์นมาซ้�อเขี่าก็๊เอาหุ้นขี่องเขี่ามาขี่าย  

ขี่ายไปขี่ายมา หุ้นขี่องเจ้าขี่องเหล้้อนิดเด่ยว ไอ้ค์นซ้�อไปมันเป็นเจ้าขี่อง 
บริษัทแทนแล้้ว ราค์ามันเก๊ินค์วามเป็นจริง ถ้าเก๊ินค์วามจริงแล้้วจะถ้อ 
ทำไม ก๊็ขี่ายทำก๊ำไร 

ตล้าดหล้ัก๊ทรัพื้ย์เริ�มต้นจาก๊ก๊ารม่ 30 สัมาช่ิก๊ ใค์รจะค์ิด เม้�อก๊่อน 
ถ้าวันไหนขี่ายได้ล้้านหน่�งก๊็เฮิแล้้ว แต่วันน่�ถ้าต�ำว่า 1,000 ล้้าน อย่าพื้้ด  
มันต่างก๊ันฟ้้าก๊ับดิน เพื้ราะจำนวนหุ้นเยอะ ราค์าก๊็สั้ง ไทยยังม่ค์นเล้่น 
หุ้นไม่มาก๊พื้อ ม่แต่ต่างช่าติ อะไรด่ก๊็มา อะไรไม่ด่ก๊็ทิ�ง แล้้วไปท่�อ้�น  
จะไปโทษเขี่าได้ยังไง เขี่าเป็นธุรก๊ิจต้อง make money ไม่ใช่่ธุรก๊ิจ 
ช่่วยค์นไทย ผ่มเป็น investment adviser ด้แล้พื้อร์ตขี่องผ่้้หล้ัก๊ผ่้้ใหญ่  
ผ่มเค์ยทดล้องเอาเงนิไปล้งทนุก๊บัเงนิเยนแล้้วเอาโบรก๊เก๊อรด์งัๆ มาช่ว่ย 
ตอนแรก๊ช่ว่ย make money ก๊ด่็อย่้ แตบ่ทท่�เขี่าจะซ้�อ เขี่าบอก๊ใหเ้ราขี่าย  
บทท่�เขี่าจะขี่าย เขี่าบอก๊ให้เราซ้�อ จับได้หล้ายค์รั�ง ทำให้เร่ยนร้้ว่าไม่ว่า 
จะทำอะไรก๊็ตาม ค์นไม่ร้้เป็นเหย้�อขี่องค์นท่�ร้้แน่นอน ค์นท่�ไม่ร้้อย่าเล้่น 
ด่ก๊ว่า อย่าไปอิจฉาว่าเขี่าได้ค์่าหุ้นเยอะแยะ พื้อเวล้าเขี่าขี่าดทุน เขี่าไม ่
บอก๊คุ์ณ ก๊ำไรนิดเด่ยวบอก๊ว่าเก่๊งอย่างน้้นอย่างน่� แต่ค์นฉล้าดก๊ำไร 
เยอะแยะ เขี่าล้้างม้อแล้้วเขี่าไปเล้ย

ปัจจุบันตล้าดหล้ัก๊ทรัพื้ย์ไทยพื้ัฒนาไปไก๊ล้ แต่ยังต้องไปต่ออ่ก๊เยอะ  
เราตอ้งใหค้์วามร้้ก๊บัค์นทั�วไปเพ้ื้�อใหเ้ขี่า้ใจอยา่งถอ่งแท ้เราต้องก๊ระจาย 
ไมต่อ้งก๊ารก๊ระจกุ๊ หุน้ใหญ่ๆ ขี่องเราน่�ยงัก๊ระจกุ๊อย่้ อย่างบริษทัต่างช่าติ  
ถ้อหุ้น 1-2% ผ่มก๊็เป็น somebody แล้้ว หร้อถ้อหุ้น 3% อาจจะเป็น 
ผ่้้ถ้อหุ้นใหญ่สัุดแล้้ว แต่ถ้าเป็นเม้องไทยถ้อหุ้นแค์่ 3% ไม่ม่ค์วามหมาย 
อะไร ต้องถ้อ 30% หร้อมาก๊ก๊ว่านั�นไปอ่ก๊ ท่�ต่างประเทศเจ้าขี่องค้์อ 
ผ่้้บริหาร แต่ในเม้องไทยเจ้าขี่องค้์อเจ้าขี่อง แม้ว่าจะเอาเขี่้าตล้าดแล้้ว 
ก๊็ยังเป็นเจ้าขี่อง

ตล้าดหล้กั๊ทรพัื้ย์ช่ว่ยเศรษฐก๊จิเราแนน่อน สัมยัน่�เติบโตก๊วา่สัมยัผ่มมาก๊ 
เปน็ก๊ารสัรา้งรายได ้แตอ่ยา่ก๊ระจกุ๊ เราตอ้งสัรา้งรายไดใ้หก้๊บัสัาธารณะ  
ไม่อย่างนั�นเราจะยก๊ระดับค์ุณภาพื้ช่่วิตขี่องประเทศไทยได้อย่างไร  
แล้ะถ้าไม่ยก๊ระดับ มันจะม่ปัญหาทางสัังค์ม สัังค์มค์้อค์วามเป็นอย่้ 
ขี่องค์นในช่าติ แล้ะสัังค์มขี่่�นอย่้กั๊บเศรษฐกิ๊จ ถ้าเศรษฐกิ๊จด่ ปัญหา 
สัังค์มจะด้อยล้งไป 
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บรรยง พงษ์์พ�นิชั
บรรยงค่อวานิช่ธินก่รที�ระดั่ม่ทุนให้บริษ่ทไทยม่าแล้วก่ว่า 2 ล้านล้านบาท และป่จจุบ่นดั่ำารงตั้ำาแหน่งประธิาน 

ก่รรม่ก่ารบริหาร ก่ลุ่ม่ธิุรก่ิจก่ารเงินเก่ียรตั้ินาคินภ่ทร ผิู ้ที�เรียก่ต่ั้วเองว่าเป็น ‘เสรีนิยม่ใหม่่’ ผิู ้นี� ม่องพิ่่ฒนาก่าร 
เศรษฐก่ิจของประเทศ ไม่่ว่ายาม่เฟ้่�องฟู้หร่อวิก่ฤตั้ว่าล้วนเป็นก่ารทำางานของ ‘ตั้ลาดั่’ ที�ผิล่ก่ดั่่นทร่พิ่ยาก่ร 

ไปตั้าม่เง่�อนไขที�เป็นอยู่ ดั่่งน่�น ความ่เข้าใจก่ลไก่ตั้ลาดั่ค่อหนทางหลีก่เลี�ยงวิก่ฤตั้และปลดั่ล็อก่ศ่ก่ยภาพิ่ประเทศ 

เศรษัฐกิจคือเรื�องราวของการจัด็สรรทุรัพยากร 

พัฒนิาการตลาด็การเงินิ

ตล้าดก๊ารเงนิไทยตั�งแต่ยคุ์ก๊อ่นก๊ารเปล่้�ยนแปล้งก๊ารปก๊ค์รองแค์บมาก๊  
มธ่นาค์ารท่�เป็นหลั้ก๊ในก๊ารดำเนินธุรกิ๊จเปน็ธนาค์ารต่างช่าตคิ์อ้ ฮิอ่งก๊ง 
แล้ะเซ่�ยงไฮิ้ ก๊ับสัแตนดาร์ด ช่าร์เตอร์ด ก๊่อนท่�ธนาค์ารไทยจะถ้ก๊ตั�ง 
ขี่่�นมาค์้อ ธนาค์ารสัยามกั๊มมาจล้ แล้ะธนาค์ารออมสิัน ซ่�งก๊็ตั�งขี่่�นมา 
เพ้ื้�อระดมทุนให้รัฐบาล้ก้้้๊ พื้อเปล่้�ยนแปล้งก๊ารปก๊ค์รองในปี 1937  
(พื้.ศ. 2480) ก๊ม็ก่๊ารออก๊ใบอนุญาตประก๊อบธนาค์ารออก๊มา 10 ก๊ว่าใบ 
หล้งัจาก๊นั�นธนาค์ารก๊ลุ้ม่น่�ก๊เ็รย่ก๊ไดว้า่ค์รองตล้าดก๊ารเงนิไทยมาตล้อด  
เพื้ราะว่าธนาค์ารเป็นแหล้่งเงินเด่ยวขี่องทั�งระบบเศรษฐก๊ิจ 

แต่ประมาณปี 1967 ม่ค์นอาศัยช่่องว่างในประมวล้ก๊ฎหมายแพื้่งแล้ะ 
พื้าณิช่ย์มาก๊้้เงินจาก๊ประช่าช่น โดยก๊ารออก๊ตั�วสััญญาใช่้เงิน แล้ะเอา 
เงินนั�นไปให้ก๊้้เป็น working capital ให้ก๊ับธุรก๊ิจต่างๆ ซ่�งสัมัยนั�น 
เร่ยก๊ว่า ‘ทรัสัต์เถ้�อน’ อาจจะฟั้งด้ไม่เพื้ราะ แต่เป็นค์ำท่�สัังค์มเขี่าใช้่  
เพื้ราะยังไม่ม่ก๊ฎหมายออก๊มารับรองธุรกิ๊จล้ัก๊ษณะน่� ม่อย่้ประมาณ  
60-70 บริษัท ต่อมาบรรดาเทค์โนแค์รตเริ�มเห็นค์วามจำเป็นขี่อง 
ก๊ารก๊ำก๊ับด้แล้แล้ะผ่ล้ัก๊ดันให้ม่ประก๊าศค์ณะปฏิิวัติ พื้.ศ. 2515 เพื้้�อให้ 
บริษัทเหล่้าน่� รวมทั�งผ่้้ท่�ต้องก๊ารตั�งบริษัทใหม่แล้ะม่ทุนจดทะเบ่ยน 
ไมต่�ำก๊ว่า 20 ล้า้นบาท ได้รบัใบอนญุาตแล้ะเข้ี่ามาอย่้ในก๊ารก๊ำกั๊บด้แล้ 
ขี่อง ธปท. จนทำให้ม่บริษัทเงินทุนเก๊ิดขี่่�นภายใต้บังค์ับขี่องประก๊าศน่� 
รวมประมาณก๊ว่า 150 บริษัท

ธนาค์ารเก่๊ยรตินาค์นิภัทรเอง ซ่�งตั�งโดยค์ณุเก่๊ยรติ วธันเวค์นิ ในช่้�อบริษทั  
เก๊่ยรตินาค์ิน จำก๊ัด ท่�ตรอก๊ก๊ัปตันบุช่ ถนนเจริญก๊รุง แหล้่งค์้าขี่ายขี่อง 
ค์นจ่น แล้ะบริษัทหล้ัก๊ทรัพื้ย์ เก่๊ยรตินาคิ์นภัทร ก๊็ถ้ก๊ตั�งมาในช่่วงน่�  
โดยตอนนั�นช่้�อ บริษัท ภัทรธนก๊จิ จำก๊ัด เฉยๆ เพื้้�อประก๊อบธุรก๊ิจเงินทุน  
หล้ังจาก๊นั�นก๊็ม่พัื้ฒนาก๊ารต่อมาเร้�อยๆ ม่ก๊ารจัดตั�งตล้าดหล้ัก๊ทรัพื้ย์ 
แห่งประเทศไทย ตอนเปิดม่บริษัทจดทะเบ่ยนประมาณ 20 ก๊ว่าบริษัท  
แล้ว้ค่์อยๆ ขี่ยาย เรย่ก๊ว่าเป็นวิสัยัทัศน์ขี่องเทค์โนแค์รตท่�ตอ้งก๊ารพัื้ฒนา 

ตล้าดก๊ารเงินให้เป็นแหล่้งทุน แหล่้งจัดสัรรทรัพื้ยาก๊รให้ก๊ับระบบ 
เศรษฐก๊ิจ 

ธนาค์ารพื้าณิช่ย์หร้อธุรก๊ิจเงินทุน เขี่าเร่ยก๊ว่าเป็นตัวก๊ล้างทางอ้อม ค์้อ 
Indirect Intermediation เพื้ราะว่าค์นฝ่าก๊เงินกั๊บค์นเอาเงินไปใช้่ 
ไม่เค์ยเจอกั๊นเล้ย ม่ธนาค์ารเป็นตัวก๊ล้าง แล้้วผ้้่ฝ่าก๊หร้อผ้้่ก๊้้ก๊็รับ 
ค์วามเสั่�ยงจาก๊ตัวธนาค์ารแล้ะระดับเงินทุนท่�ไปฝ่าก๊หร้อก้้๊ แต่ก๊ล้ไก๊น่� 
มต้่นทุนค่์อนข้ี่างส้ัง เพื้ราะฉะนั�น Direct Intermediation ก๊ถ้็ก๊พื้ฒันาข่ี่�น 
ค้์อตล้าดทุนซ่�งทำให้เจ้าขี่องเงินแล้ะผ้้่ต้องก๊ารเงินมาเจอกั๊น ตัวก๊ล้าง 
ในตล้าดทุนอาจช่่วยวิเค์ราะห์ข้ี่อม้ล้ให้ แต่เสัร็จแล้้วทั�งเจ้าขี่องเงิน 
แล้ะผ่้้ต้องก๊ารเงิน เขี่าม่ปฏิิสััมพื้ันธ์แล้ะรับค์วามเสั่�ยงก๊ันโดยตรง

ตล้าดทุนในยุค์เปิดใหม่ๆ ให้ผ่ล้ตอบแทนปีล้ะ 60-70% เพื้ราะฉะนั�น 
ทกุ๊ค์นก็๊แหเ่ข้ี่ามา โดยเฉพื้าะแมงเม่า ตล้าดทุนเป็นหน่�งในสัาเหตุท่�ทำให้ 
แช่ร์แม่ช่ม้อยหร้อแม่อะไรทั�งหล้ายแหล่้พัื้ง ค์นย้ายมาอย่้ในตล้าดทุน 
เยอะมาก๊ เพื้ราะมันด้เหม้อนง่าย แต่ในท่�สัุดก๊็พื้ิสั้จน์ว่าเป็นฟ้องสับ้ ่
ซ่�งเก๊ิดขี่่�นหล้ายรอบในตล้าดหุ้นไทย สัมัยนั�นต้องใช่้ค์ำว่าเป็นตล้าดทุน 
ท่�ไม่ม่ค์ุณภาพื้ รวบรวมทรัพื้ยาก๊รมาได้ก๊็จัดสัรรแบบสุ่ัมสั่�สุ่ัมห้า ม่แต่ 
ก๊ารวิเค์ราะห์ก๊ันเองมั�วๆ มาตรฐานก๊ารเปิดเผ่ยขี่้อม้ล้ยังไม่ม่คุ์ณภาพื้  
ก๊ล้ต. ก๊็เพิื้�งมาตั�งหลั้งจาก๊เปิดตล้าดฯ ไปแล้้ว 17 ปี ดังนั�น ค์นท่�ไม่ม ่
ค์ุณภาพื้ก๊็มาเอาทรัพื้ยาก๊รไปได้ จนเกิ๊ดค์วามเสั่ยหายต่อทรัพื้ยาก๊ร  
เช่่น วิก๊ฤตราช่าเงินทุนท่�ทำให้ตล้าดทุนซบเซาต่อเน้�องไปอ่ก๊ 7 ปี

วัตถุุด็ิบของต้มยำากุ้ง

หล้ังจาก๊ตล้าดหุ้นไทยซบเซา ก๊็เก๊ิดสัิ�งท่�เร่ยก๊ว่า Internationalization  
ในตล้าดก๊ารเงินโล้ก๊ ค์้อเงินทุนท่�เดิมก๊ระจุก๊ตัวในตล้าดพื้ัฒนาแล้้ว  
เริ�มไหล้ไปหาผ่ล้ตอบแทนท่�สัง้ก๊ว่าในตล้าดก๊ำลั้งพัื้ฒนา ช่ว่งนั�นประเทศ 
ไทยเริ�มม่เสัถ่ยรภาพื้ทางก๊ารเม้องแล้ะเศรษฐก๊ิจโตปีล้ะประมาณ 10%  
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ช่่วง 1981-1990 เงินทุนจ่งไหล้เขี่้าประเทศไทยเยอะมาก๊ พื้อถ่งยุค์ 
ช่วน 1 ม่ BIBF ยิ�งเร่งให้เงินเขี่้าสัะดวก๊ ง่ายขี่่�น โดยเขี่้าในร้ปแบบเงินก๊้้ 
มาก๊ขี่่�น แต่ท่�ผ่ิดพื้ล้าดค้์อเราไม่ได้เปิดเสัร่ก๊ารเงินจริง ทางหน่�งเราเปิด 
ให้เงินไหล้สัะดวก๊ แต่อ่ก๊ทางเรา fix exchange rate ไว้ จ่งเหม้อนอัดล้ม 
ล้้ก๊โป่งแต่ก๊ดไว้ค์ร่�งหน่�ง อ่ก๊ค์ร่�งหน่�งก๊็จะเป่งมาก๊ ท่น่�ระบบเศรษฐก๊ิจ 
ม่ 2 ภาค์ ภาค์ tradable sector ค์้อสัินค์้าท่�ซ้�อขี่ายในตล้าดโล้ก๊ ราค์า 
ก๊็ไปตามโล้ก๊ มันก๊็ยังไม่เก๊ิด inflation ในภาค์นั�น แต่สัำหรับภาค์ non- 
tradable ท่�ไม่เก่๊�ยวกั๊บตล้าดโล้ก๊ เช่่น อสัังหาริมทรัพื้ย์ inflation ก๊็มา 
โป่งตรงน่� ราค์าสัินทรัพื้ย์จ่งขี่่�นเป็นฟ้องสับ้่ แต่เราไม่ร้้ตัว เพื้ราะอ่ก๊ค์ร่�ง 
ขี่องเศรษฐก๊ิจราค์าไม่ขี่่�น เราเล้ยค์ิดว่า inflation เราไม่เยอะ

แน่นอน เม้�อใดก๊ต็ามท่�ภาค์ไหนราค์าด ่ก๊ำไรด ่มนัก๊ด็ง่ดด้ให้ทรพัื้ยาก๊ร 
ไหล้ไปสั้่ภาค์นั�น มันจ่งเก๊ิดก๊ารล้งทุนเยอะแยะในอสัังหาริมทรัพื้ย์  
ไม่ว่าโรงพื้ยาบาล้ โรงแรม พื้อล้งทุนไปเยอะมาก๊ ในท่�สัุดผ่ล้ตอบแทน 
ก๊็เริ�มไม่ค์ุ้ม output เพิื้�มในอัตราท่�ไม่ค์ุ้มก๊ับเงินท่�ใส่ัล้งไป เจ้าขี่องเงิน 
หร้อนัก๊ล้งทุนต่างช่าติท่�เห็นประเด็นน่� เขี่าก๊็เร่ยก๊เงินค์้น ค์นไทยต้องแห่ 
ไปซ้�อดอล้ล้าร์ค์้น เงินสัำรองระหว่างประเทศขี่อง ธปท. ก๊็หด ยิ�งม่โดน 
โจมต่ค์่าเงินจาก๊พื้วก๊เฮิดจ์ฟ้ันด์อ่ก๊ มันก๊็ยิ�งหดเร็วข่ี่�น ตอนแรก๊ ธปท.  
ยังเช่้�อว่ามันเก๊ิดจาก๊วิก๊ฤตสัภาพื้ค์ล่้องขี่องบริษัทท่�ถ้ก๊เร่ยก๊เงินค้์น  
เขี่าก๊็พื้ยายามแก๊้สัภาพื้ค์ล้่องโดยไม่ไปยุ่งก๊ับอัตราแล้ก๊เปล้่�ยน ได้แต ่
สั้้ก๊ับก๊ารโจมต่ค่์าเงินอย่้ลั้บๆ ในท่�สัุดก็๊สั้้จนเงินทุนสัำรองหมดเก๊ล้่�ยง  
ผ่มไม่เรย่ก๊ว่าเปน็ค์วามผิ่ด มนัทำโดยอตัโนมตั ิเวล้าเราผ่า่นไป ก๊ไ็ปด้ว่า 
ทำไมไม่อย่างน้้นอย่างน่� อันนั�นเขี่าเร่ยก๊ทฤษฎ่ ‘ร้้ง่�’ ขี่องจริงมันไม่ม่ร้้ง่� 

แล้้วอย่าล้้มว่าก๊ารเล้้อก๊ท่�จะ bite the bullet ก๊่อนเวล้ายาก๊มาก๊  
เพื้ราะไม่เป็นท่�นยิม สัมยัค์ณุบรรหารเป็นนายก๊ฯ ผ่้ว่้าก๊าร ธปท. ค์ณุวจิติร  
สัุพื้ินิจ แล้ะท่มธนาค์ารแห่งประเทศไทย อาจยังไม่สัำเหน่ยก๊เร้�อง  
exchange rate แต่เขี่าเห็นแล้้วว่าเศรษฐก๊ิจร้อนแรงเก๊ินไป ก๊็พื้ยายาม 
ท่�จะ ‘ยก๊ช่ามเหล้า้พื้นัช่อ์อก๊จาก๊งานปารต์่�’ โดยก๊ารออก๊นโยบายท่�เรย่ก๊ 
ว่า macro prudential บังค์ับให้ธนาค์ารพื้าณิช่ย์ขี่ยายตัวไม่เก๊ิน 21%  
ต่อปี ซ่�งมันไม่ popular เล้ย พื้่อค์้าร้องก๊ันระงมเพื้ราะหาแหล้่งเงินทุน 
ยาก๊จาก๊ท่�เค์ยค์ล้่องตัว รัฐมนตร่ค์ล้ัง ค์ุณประมวล้ สัภาวสัุ ก๊็ออก๊มาขี่้่ 
เล้ยว่าจะเปล้่�ยนผ่้้ว่าฯ ธปท. แล้ะท่านก๊็เค์ยสัำแดงอิทธิฤทธิ�ปล้ดผ่้้ว่าฯ  
ค์นเก๊่ามาแล้้ว ธปท. เล้ยถอนนโยบายทันท่ นโยบายน่�จ่งไม่เก๊ิด จะเห็น 
ว่าก๊าร bite the bullet ก๊่อนเวล้าเป็นเร้�องยาก๊มาก๊ในทางก๊ารเม้อง  
เพื้ราะต้องม่ผ่้้นำท่�ม่ political will ท่�มั�นค์ง แล้ะต้องเขี่้าใจล้่ก๊ซ่�ง  
เพื้ราะมันไม่ popular ถ้าไม่มั�นค์ง ไม่เขี่้าใจ พื้อค์นมาโวยวายก๊็จะเขี่ว

ถ่งแม้ในภาค์เอก๊ช่นก็๊เช่่นกั๊น ปล้ายปี 1996 ดร.ศุภวุฒิ สัายเช้่�อ  
ค์ณุธ่ระพื้งษ์ วช่ริพื้งศ์ ก๊บัท่มทำงานวิจยัออก๊มา ช่่�ช่ดัเล้ยว่าเก๊ดิวกิ๊ฤตแน่ 
เขี่าเอางบไตรมาสัสัาม ปี 1996 ขี่องบริษัทในตล้าดหล้ัก๊ทรัพื้ย์ทั�งหมด 
มาด้ พื้บว่า 180 บริษัทม่ EBITDA (ก๊ำไรก่๊อนจ่ายภาษ่แล้ะดอก๊เบ่�ย)  
ต�ำก๊ว่าดอก๊เบ่�ยจา่ย มนัก๊แ็ปล้วา่เอ็นพ่ื้แอล้พุ่ื้งทะล้กั๊แนน่อน แตธ่นาค์าร 
พื้าณิช่ย์ยังไม่สัำเหน่ยก๊ แล้้วพื้วก๊นั�นเขี่าก๊้้เพิื้�มมาจ่ายดอก๊เบ่�ยได้  
เอ็นพ่ื้แอล้จ่งยังไม่เก๊ิด ผ่มเองในฐานะผ้้่บริหารบริษัทเงินทุน พื้ยายาม 
เรย่ก๊ร้องให้บรษิทัเราเองหดตัว ยงัเถย่งกั๊บผ้้่บรหิารอ้�นไม่สัำเร็จเพื้ราะมัน 
หมายถ่งก๊ารขี่าดโอก๊าสั ฝ่้นตล้าด ทุก๊ค์นบอก๊ถ้าค์ุณเดาผ่ิด ล้้มตาอ่ก๊ท่ 
เราจะอย่้ท่�โหล้แ่ล้ว้นะ ขี่นาดเรามห่ลั้ก๊ฐานเยอะแยะ เรายังผ่ดิพื้ล้าดเล้ย

สิ�งทุ่�เร่ยนิรู้

ในท่�สัุด ทุก๊ธนาค์ารเจ๊งจาก๊วิก๊ฤต 40 ผ่มใช่้ค์ำว่า ‘ทุก๊’ นะค์รับ  
เพื้ราะถ้าค์ุณรวมก๊ารตั�งสัำรองตามท่�แบงก๊์ช่าติเขี่าอนุโล้มให้ค์้อ 5 ปี  
ค์ุณจะพื้บว่าเกิ๊นเงินก๊องทุนในปีแรก๊ทั�งนั�น ดังนั�น ถ้าเพิื้�มทุนไม่ได้  
เจ๊งหมด รัฐก๊็ต้องย่ดไป ธนาค์ารท่�อย้่รอดเป็นเพื้ราะเพื้ิ�มทุนได้ แต่ก๊็ตก๊ 
เป็นขี่องต่างช่าติเยอะ ซ่�งเป็นเร้�องท่�ด่ เพื้ราะเป็นก๊ารก๊ดดันให้ปรับปรุง 
ประสิัทธิภาพื้ แล้ะในขี่ณะเด่ยวกั๊นก็๊ได้เงินก้้๊จาก๊ต่างประเทศมาขี่ยาย 
เงินก๊้้ในประเทศ เง้�อนไขี่ขี่อง IMF เพ้ื้�อทำร้ายประเทศ ไม่จริงค์รับ  
เง้�อนไขี่นั�นเป็นเร้�องท่�ด่กั๊บประเทศทั�งนั�น ไม่ว่าจะเป็นก๊ารปฏิิร้ป 
รฐัวิสัาหกิ๊จ ก๊ารปฏิริป้ก๊ฎหมาย ท่�เราเรย่ก๊ว่าก๊ฎหมายขี่ายช่าติ 12 ฉบับ  
เป็นก๊ารปฏิิร้ปเพื้้�อทำให้ประเทศด่ขี่่�นทั�งนั�น 

สัำหรับผ่ม จอร์จ โซรอสั ไม่ได้ผ่ิดท่�มาโจมต่ค์่าเงิน เพื้ราะเขี่าเห็นค์วาม 
ผ่ิดปก๊ติเล้ยโจมต่ แล้ะก๊ารโจมต่ขี่องเขี่าก๊็ทำให้เราเก๊ิดวิก๊ฤตทันเวล้า  
ไม่งั�นก็๊ยิ�งล้าก๊ไปแล้้วก๊็พื้ังหนัก๊ก๊ว่าน่� แต่ถ้าจะหาว่าวิก๊ฤตค์รั�งน่�ใค์รผ่ิด  
ทุก๊ค์นท่�อย่้ในระบบเศรษฐก๊ิจก็๊ผิ่ดหมด จริงๆ ผ่ิดตั�งแต่ deregulation  
ขี่องมาร์ก๊าเร็ต แธตเช่อร์ แล้ะ internationalization ท่�ทำให้เงินทุนไหล้ 
เข้ี่าทุก๊ประเทศ สัุดท้ายเวล้าฉิบหาย ก๊็ฉิบหายเหม้อนกั๊นหมด อย่างท่� 
พื้้ดว่าต้มยำกุ๊้งจ่งไม่ใช่่โรค์ติดต่อ แต่เป็นอาก๊ารก๊ินขี่องแสัล้งเหม้อนก๊ัน

องค์์ก๊รเพื้้�อก๊ารปฏิิร้ประบบสัถาบันก๊ารเงิน (ปรสั.) ถ้ก๊ตั�งขี่่�นมาเพื้้�อด้แล้ 
สัถาบันก๊ารเงินท่�ขี่าดสัภาพื้ค์ล่้อง ถา้เป็นธนาค์าร เขี่าจะหาผ้้่ถ้อหุน้ใหม่ 
จับค์วบรวม รัฐเพิื้�มทุนเข้ี่าไป แต่บริษัทเงินทุน 58 แห่ง เขี่าใช้่เก๊ณฑ์์ 
ถ้าใค์รต้องมาเอาเงินจาก๊ ธปท. เก๊ินเงินทุนขี่องตัวเอง ธปท. จะเขี่้า 

ค์วบคุ์มก๊ิจก๊าร พื้อม่บริษัทให้เขี่้าค์วบคุ์มจน ธปท. ไม่ม่ค์นพื้อไปด้แล้  
ในท่�สัุดก๊็ต้องปิดก๊ิจก๊ารทั�งหมด เหล้้อแต่ทรัพื้ย์สัินก๊องอย่้ 8 แสันล้้าน 
บาทเป็นเอ็นพ่ื้แอล้ ในยามนั�น ตอ่ให้ธรุกิ๊จท่�มเ่งินจ่ายเงินก้้๊ รวมทั�งหล้าย 
ธุรก๊ิจใหญ่ในวันน่� เขี่าก๊็ทำตัวเป็นเอ็นพ่ื้แอล้ทั�งนั�น เพ้ื้�อเก๊็บเงินสัดไว้  
หน่�งค้์อเพ้ื้�อใช้่ดำเนินกิ๊จก๊ารเป็น working capital เพื้ราะธนาค์าร 
พื้ิก๊ารหมด ก๊ับสัองเพื้้�อเอาไว้ซ้�อหน่�ในราค์าถ้ก๊ๆ 

ท่น่�จะทำยังไงกั๊บสัินทรัพื้ย์ท่�ก๊องอย่้ ทางท่�หน่�ง เร่ยก๊ว่า Warehouse  
ค์อ้รัฐบาล้เป็นค์นเก็๊บทรัพื้ย์สันิไว้ แล้ะขี่ายเม้�อราค์าเหมาะสัม ซ่�งรัฐบาล้ 
ต้องเป็นค์นทำ สัอง เร่ยก๊ Fire Sale ค์้อร่บขี่ายไป ราค์าเท่าไหร่ก๊็ขี่าย  
สัุดท้ายด้จาก๊ศัก๊ยภาพื้ขี่องรัฐบาล้แล้ะเง้�อนไขี่ขี่องประเทศ เราใช่้วิธ่  
Fire Sale เพื้ราะขี่นาดทรัพื้ย์สัินเราใหญ่มาก๊ ค์ิดเป็น 30% ขี่อง GDP  
ขี่าดทุนไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยจะเป็นก๊ารค์้นสัินทรัพื้ย์ให้ก๊ับตล้าด 
อย่างเร็วท่�สัุด รัฐมนตร่ค์ลั้งไปขี่อร้องให้ค์ุณอมเรศ ศิล้าอ่อน ก๊ับคุ์ณ 
วชิ่รตัน ์วจิติรวาทก๊าร เสัย่สัล้ะเข้ี่ามาช่ว่ยทำ แต่หล้งัจาก๊นั�นทั�งสัองท่าน 
ต้องสั้้ค์ด่อย้่ 20 ปี เก้๊อบติดค์ุก๊ทั�งสัองท่าน ประเทศไทยยาก๊มาก๊ค์รับ  
ค์นเล้ยไม่ก๊ล้้าทำอะไร ปัจจุบันท่�คุ์ณเห็นว่ามาตรก๊ารแก้๊ปัญหาขี่องรัฐ 
เช่้�องช่้าไม่ม่ประสัิทธิภาพื้ สั่วนหน่�งก๊็เพื้ราะก๊ล้ัวโดนเช่็ก๊บิล้อย่างน่�

ผ่ล้จาก๊วิก๊ฤต GDP เราติดล้บปีเดย่ว 9% ปถีดัมาก็๊ขี่่�นมา 3-4 เปอร์เซ็นต์  
เพื้ราะมันล้บล้งไปต�ำมาก๊ พื้อ 3 ปีก๊็ก๊ล้ับมาอย่้ท่�เดิม แต่ใน 3 ปีนั�น 
โค์รงสัร้างข้ี่างในประเทศเปล่้�ยนเยอะมาก๊ วกิ๊ฤตค์รั�งนั�น ค์นรวยฉบิหาย 
เพื้ราะบริษัทต่างๆ พื้ังหมด ขี่ณะท่�รายย่อยแล้ะราก๊หญ้าได้ประโยช่น์  
เก๊ิดสัิ�งท่�เร่ยก๊ว่า external price adjustment ค์้อวิก๊ฤตเก๊ิดท่�เม้องเรา  
หร้อต่างประเทศบางแห่งเท่านั�น แต่ค์วามต้องก๊ารสัินค์้ายังเหม้อนเดิม  
ดังนั�น พื้อเราปรับราค์าสัินค์้าสั่งออก๊แล้ะสัินค์้าเก๊ษตร จาก๊เดิมเค์ย 
แล้ก๊ได้เหร่ยญล้ะ 25 บาท เป็นเหร่ยญล้ะ 50 บาท เท่าก๊ับขี่้าวขี่ายได ้
ราค์าเพิื้�มข่ี่�นเก้๊อบเท่าตัว สัินค้์าเก๊ษตรราค์าเพิื้�มข่ี่�นหมด แล้ะสัินค้์า 
สัง่ออก๊ก๊บ็ม้ ก๊ารจา้งงานเพิื้�มขี่่�นเยอะ พื้อมก่๊ารเล้อ้ก๊ตั�งตามรฐัธรรมนญ้  
40 พื้รรค์ท่�ช่นะเล้้อก๊ตั�งก๊็ได้รับอานิสังสั์น่�ไปด้วย สั่วนหน่�งก๊็ค์้อฝ่ีม้อ  
รัฐบาล้ ม่ก๊องทุนหม้่บ้าน ม่โค์รงก๊ารรัก๊ษาสัุขี่ภาพื้ถ้วนหน้าท่�ไปถ่ง 
ราก๊หญ้า แล้ะรัฐธรรมน้ญ 40 ยังบังค์ับให้ม่ก๊ารก๊ระจายอำนาจแล้ะ 
ทรัพื้ยาก๊รไปยัง อบต. อบจ. ทั�งหล้ายด้วย พื้อผ่สัมก๊ับอานิสังสั์น่�  
ราก๊หญ้าก๊็เล้ยด่ แล้ะทำให้พื้รรค์ไทยรัก๊ไทยช่นะก๊ารเล้้อก๊ตั�งยาวนาน

ปลด็ล็อกศักยภาพ

หล้ม่ท่�เราตดิอย่้ค์อ้บทบาทรฐัมาก๊เก๊นิไป มนัจะตอ้งหดตวัล้งเพ้ื้�อปล้อ่ย 
ให้ตล้าดทำงานมาก๊ก๊ว่าน่� ล้ดก๊ฎหมาย ล้ดบทบาทขี่องรัฐ ปล่้อย 
ทรพัื้ยส์ันิท่�ก๊องอย่้ในรฐัวสิัาหก๊จิใหม้าอย่้ก๊บัตล้าด ถา้ปรบัไดม้นัจะช่ว่ย 
ปล้ดล็้อก๊ศัก๊ยภาพื้ประเทศ ผ่มได้ยินว่าตอนน่�ม่ข้ี่าราช่ก๊ารเพิื้�มเป็น 
2.4 ล้้านค์น แล้้วถ้าทำตามแผ่นยุทธศาสัตร์ช่าติทุก๊อย่างอาจจะต้อง 
เพิื้�มไปเก้๊อบ 3 ล้้านค์น สัะท้อนให้เห็นว่าแผ่นยุทธศาสัตร์ช่าติก๊ำลั้ง 
เป็นก๊ารถอยเข้ี่าสั้่ Centrally Planned Economy แน่นอน ในวิก๊ฤต 
เศรษฐก๊ิจทุก๊ค์รั�ง รวมถ่งโค์วิด เราจำเป็นต้องให้รัฐขี่ยายบทบาทตัวเอง 
เพื้้�อแก๊้ปัญหา แต่สัิ�งท่�ต้องระวังค์้อต้องเป็นก๊ารขี่ยายตัวช่ั�วค์ราว ไม่ใช่่ 
ขี่ยายแล้้วแช่่ ผ่มเป็น Neoliberal ค์วามเช่้�อขี่องผ่มค์้อก๊ารพื้ัฒนาขี่่�นมา 
จาก๊ก๊ารเป็นประเทศยาก๊จนอาจต้องใช่้เทค์โนแค์รต ใช่้รัฐนำ แต่พื้อขี่่�น 
มาเป็นประเทศรายได้ปานก๊ล้างแล้้ว จะขี่่�นสั้่ก๊ารเป็นประเทศรายได้สั้ง 
ต้องพื้ยายามใช่้ตล้าดนำ ดังนั�น โจทย์ค์้อทำยังไงถ่งจะใช่้ประโยช่น์จาก๊ 
ตล้าดได้ด่ท่�สัุด

ถ้าพื้้ดแค์บล้งมาถ่งเฉพื้าะก๊ารพื้ัฒนาตล้าดทุน ม่หล้ัก๊อย่างน่� หน่�ง ค์้อ 
ทำล้ายค์วามเข้ี่าใจผ่ดิขี่องค์นไทยว่าตล้าดหลั้ก๊ทรพัื้ย์เท่านั�นค์อ้ตล้าดทุน  
ตล้าดหล้ัก๊ทรัพื้ย์เป็นองค์์ประก๊อบสัำค์ัญอันหน่�ง แต่ตล้าดหน่� ตล้าด 
เวนเจอร์แค์ปิตอล้ ตล้าดระดมทุนสัตาร์ทอัพื้ ก๊็เป็นตล้าดทุนทั�งนั�น  
ก๊ารพื้ัฒนาตล้าดทุนจ่งเป็นก๊ารพัื้ฒนาทุก๊ส่ัวนเหล่้าน่� เพ้ื้�อให้ก๊ล้ไก๊  
Direct Intermediation ก๊ล้ายมาเป็นก๊ล้ไก๊ในก๊ารรวบรวมจัดก๊ารแล้ะ 
ติดตามด้แล้ทรัพื้ยาก๊รค์้่ก๊ับหร้อเป็นหล้ัก๊แทนตล้าดเงินค์้อ ธนาค์าร  
ทั�วโล้ก๊ตล้าดทุน 2 สั่วนตล้าดธนาค์าร 1 สั่วนเท่านั�นเอง เร้�องท่� 2  
ค์้อพื้ยายามทำให้เก๊ิดก๊ารล้งทุนผ่่านก๊ล้ไก๊สัถาบันมาก๊ขี่่�น แล้ะพื้ัฒนา 
ค์ุณภาพื้สัถาบันให้ด่ขี่่�น เร้�องท่� 3 ก๊็ค์้อทำล้ายก๊ารผ่้ก๊ขี่าดขี่องตล้าด 
หล้ัก๊ทรัพื้ย์ ถ้าทำได้ทั�ง 3 เร้�องท่�ก๊ล้่าวไป มันจะไม่ได้แค์่พื้ัฒนา แต่เปิด 
แล้ะเช่้�อมตล้าดทุนไทยเขี่้าก๊ับตล้าดทุนโล้ก๊ ยิ�งถ้าม่เงินดิจิทัล้เป็น 
ขี่องโล้ก๊ มันก๊็จะทำล้ายอ่ก๊หน่�งอุปสัรรค์สัำค์ัญ ค์้ออัตราแล้ก๊เปล้่�ยน 
แล้ะล้ดอำนาจในก๊ารก๊ำกั๊บดแ้ล้ ซ่�งเปน็สัว่นท่�ทำใหเ้ราแยก๊จาก๊โล้ก๊ด้วย
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หากทศวรรษ 1970 คือืช่ว่งท่�ประเทศไทยเผชิ่ญคืวามผันผวนทั�งทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ทศวรรษ 1980 อาจกล่าวได้้ว่าเป็นช่่วงเวลาแห่งการ ‘ยกเคืรื�อง’ ใหม่ ปัจจัยทั�งภายนอก
และภายในท่�แม้ในช่่วงต้้นจะสร้างคืวามท้าทายต่้อเนื�องมาจากทศวรรษก่อน แต่้ต้่อมา 
กลับม่ส่วนเกื�อหนุนให้เศรษฐกิจไทยในทศวรรษน่�เฟื่่�องฟืู่เป็นประวัต้ิการณ์์
 
ในช่่วงเริ�มทศวรรษ วิกฤต้การณ์์ราคืานำ�ามันส่งผลให้เศรษฐกิจทั�วโลกยังคืงซบเซา อัต้รา
เงนิเฟื่อ้อยูใ่นระดั้บสงู เศรษฐกิจไทยในขณ์ะนั�นพึ่่�งพึ่าการค้ืาและการลงทุนจากต่้างประเทศ
อย่างมาก จ่งได้้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต้กต้ำ�าทั�วโลกอย่างรุนแรง
 
ในอ่กด้้านหน่�ง ภยัคืกุคืามคือมมิวนสิต้ท่์�กำาลงัสกุงอม หลงัจากเวย่ด้นาม ลาว และกัมพึ่ชู่า 
ถููกคือมมิวนิสต้์ย่ด้คืรอง ส่งผลต้่อคืวามเช่ื�อมั�นของนักลงทุนท่�หวาด้หวั�นว่าไทยอาจเป็น
ประเทศต้่อไปต้าม ‘ทฤษฎี่โด้มิโน’ ทำาให้เกิด้การโยกย้ายเงินทุนออกนอกประเทศ 
 
จุด้เปล่�ยนสำาคืัญท่�ทำาให้เศรษฐกิจไทยพึ่ลิกฟื่่�นคืือการค้ืนพึ่บแหล่งก๊าซธรรมช่าติ้ใน 
อ่าวไทยในปี 1980 ท่�ม่ส่วนช่่วยให้ประเทศไทยจัด้การกับวิกฤต้ด้้านพึ่ลังงานได้้ด้่ข่�น  
ต้่อด้้วยการผลักด้ัน ‘โคืรงการพึ่ัฒนาพึ่ื�นท่�ช่ายฝั่ั�งทะเลภาคืต้ะวันออก’ หรือ Eastern 
Seaboard ในปี 1982
 
ล่วงเข้าสู่คืร่�งทศวรรษหลังในปี 1985 ม่การลงนามในข้อต้กลง ‘Plaza Accord’ ระหว่าง 
5 ประเทศคืือ สหรัฐอเมริกา สหราช่อาณ์าจักร ฝั่รั�งเศส เยอรมน่ และญ่�ปุ�น เพืึ่�อปรับ 
คื่าเงินของแต้่ละประเทศให้สมดุ้ล 
 
ข้อต้กลงด้ังกล่าวส่งผลด้้านบวกต้่อประเทศไทย จากการท่�ญ่�ปุ�นต้้องย้ายฐานการผลิต้
ออกนอกประเทศ หลังจากท่�เงินเยนแข็งค่ืาข่�นมากจนกระทบต่้อคืวามสามารถูในการแข่งขัน
ด้้านการส่งออก ส่วนไทยก็พึ่ร้อมรองรับเม็ด้เงินลงทุนจากต้่างช่าต้ิ โด้ยม่ข้อได้้เปร่ยบ 
ในเรื�องโคืรงสร้างพึ่ื�นฐานกับแรงงานราคืาถููก ประจวบเหมาะกับช่่วงเวลาท่�โคืรงการ  
Eastern Seaboard เริ�มเป็นรูปเป็นร่าง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเต้ิบโต้อย่างก้าวกระโด้ด้
 
ด้้วยสถูานการณ์์ต้่างๆ ท่�ลำาด้ับมา อาจกล่าวได้้ว่าทศวรรษน่�เริ�มต้้นด้้วยการบริหารงาน
อยา่งมวิ่สยัทัศน์และเป็นเอกภาพึ่ของรัฐบาล พึ่ลเอก เปรม ติ้ณ์สูลานนท์ ซ่�งด้ำารงต้ำาแหน่ง
ต้่อเนื�องถู่ง 8 ปี ระหว่างปี 1980-1988 โด้ยม่กลุ่มข้าราช่การท่�ม่คืวามรู้คืวามสามารถู
คือยทำาหน้าท่�เป็นมันสมองอย่างใกล้ช่ิด้ จนกล่าวได้้ว่าน่�คืือ ‘ยุคืทองของเทคืโนแคืรต้’ 
 
ภายหลังพึ่ลเอก เปรม ประกาศวางมือทางการเมืองในช่่วงปลายทศวรรษ รัฐบาลของ  
พึ่ลเอก ช่าต้ิช่าย ชุ่ณ์หะวัณ์ ได้้เข้ามารับช่่วงบริหารประเทศต้่อ และต้ั�งธงขับเคืลื�อน
เศรษฐกิจด้้วยนโยบาย ‘เปล่�ยนสนามรบเป็นสนามการคื้า’ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยสามารถู
เจริญเต้ิบโต้ในระด้ับสูงได้้อย่างต้่อเนื�อง
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แผนพััฒนาฯ ฉบัับัที่่� 5 
กัับัภารกัิจพัลิิกัโฉมประเที่ศ

ย้้อนไปช่่วงปลาย้ทศวรรษ 1970 เพีีย้งหน่�งเดืือนหลังจาก พีลเอก เปรม 
ติิณสููลานนท์ ขึ้่�นดืำรงติำแหน่งนาย้กรัฐมนติรี ไดื้ประกาศคำสูั�งนาย้ก-
รัฐมนติรีฉบัับัที� 66/2523 ใจความสูำคัญคือการเปลี�ย้นท่าทีขึ้องรัฐบัาล
ในการจัดืการภััย้คอมมิวนิสูติ์ จากเดืิมที�ใช่้ไม้แขึ้็งควบัคุมปราบัปราม
ดื้วย้ยุ้ทธวิธีทางทหารมาสูู่การใช่้ไม้อ่อน คือสู่งเสูริมการมีสู่วนร่วมทาง 
การเมืองและกระบัวนการประช่าธิปไติย้ เปิดืโอกาสูให้นักศ่กษาและ
ประช่าช่นที�เคย้หนีเขึ้้าป่าไปร่วมกับัพีรรคคอมมิวนิสูติ์ให้กลับัเขึ้้าเมือง
มาเป็น ‘ผูู้้ร่วมพีัฒนาช่าติิไทย้’
 
กล่าวไดื้ว่านี�คือหมากติัวแรกๆ ที�พีลเอก เปรม ใช่้การเมืองนำการทหาร
เพืี�อประสูานรอย้ร้าว สูรา้งความเปน็ปกึแผู้น่ขึ้องคนในช่าติ ิหลงัจากนั�น
จ่งเริ�มดืำเนินนโย้บัาย้และยุ้ทธศาสูติร์อื�นๆ เพืี�อพีัฒนาเศรษฐกิจและ
สูังคมให้เจริญก้าวหน้า
 
ในดื้านเศรษฐกิจ หน่วย้งานที�มีบัทบัาทมากในช่่วงเวลานี�คือสูำนักงาน
คณะกรรมการพัีฒนาการเศรษฐกิจและสูังคมแห่งช่าติิ (สูศช่.) หรือ
สูภัาพีัฒน์ โดืย้ในทศวรรษนี�อยู่้ภัาย้ใติ้แผู้นพีัฒนาฯ ฉบัับัที� 5 และ 6  
ช่่วง 8 ปีที�ดืำรงติำแหน่งนาย้กรัฐมนติรี สูภัาพีัฒน์ไดื้รับัความไว้วางใจ
จากพีลเอก เปรม อย้่างมากในการให้คำปร่กษาดื้านนโย้บัาย้เศรษฐกิจ
และสูงัคม เปน็ผูู้้กลั�นกรองนโย้บัาย้และพีจิารณาประเดืน็ปัญหาสูำคัญๆ 
โดืย้เฉพีาะนโย้บัาย้ระดัืบัช่าติทิี�ติอ้งดืำเนนิการเปน็กรณพีีเิศษเพืี�อแกไ้ขึ้
ปัญหาเฉพีาะหน้า เช่่น การพีัฒนาช่นบัท และการพีัฒนาพืี�นที�ช่าย้ฝั่ั�ง
ทะเลภัาคติะวันออก (Eastern Seaboard) 
 
“สูิ�งติ่างๆ ที�เกิดืขึ้่�นในช่่วงที�ผู้มเป็นนาย้กรัฐมนติรี ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
พีัฒนาช่นบัท การพัีฒนาพืี�นที�ช่าย้ฝั่ั�งทะเลติะวันออก หรือมาติรการ 
ใดืๆ เพืี�อรกัษาความมั�นคงและเสูถีีย้รภัาพีทางการเงินขึ้องประเทศ และ
เป็นเครื�องมอืสูำคญัที�ช่ว่ย้ใหร้ฐับัาลสูามารถีรบััมอืกบััวกิฤติการณต์ิา่งๆ 
ไดื้นั�น ผู้มไม่ไดื้ทำคนเดืีย้ว… ผู้มเองไม่มีความรู้เรื�องเหล่านี�มากนัก แติ่
ผู้มรู้ว่าใครมีความรู้บั้าง ผู้มจ่งไปขึ้อร้องคนที�มีความรู้ให้มาช่่วย้ทำ ซึ่่�ง
คนที�มีความรู้ก็คือสูภัาพีัฒน์” นี�คือคำสูัมภัาษณ์ที�พีลเอก เปรม กล่าว 
ไว้ในหนังสูือ ‘6 ทศวรรษ สูภัาพีัฒน์’31

หน่�งใน ‘คนที�มีความรู้’ ที�พีลเอก เปรม กล่าวถี่งคือ ดืร.เสูนาะ อูนากูล 
เลขึ้าฯ สูภัาพัีฒน์ในขึ้ณะนั�น ซึ่่�งเป็นผูู้้มบีัทบัาทอย่้างมากทั�งในการแก้ไขึ้
ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและวางรากฐานประเทศให้มั�นคงในระย้ะย้าว 
 
กอ่นหน้านั�น ดืร.เสูนาะ ได้ืมสีูว่นร่วมในการร่างแผู้นพัีฒนาฯ ฉบับััที� 1-3 
รวมเป็นระย้ะกว่า 10 ปี แติ่ดื้วย้ความเปลี�ย้นแปลงภัาย้ในสูภัาพีัฒน์
และภัาวะการเมอืง ทำให้เขึ้าเลือกไปทำงานที�ธนาคารแห่งประเทศไทย้
ในฐานะผูู้้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย้ กอ่นจะกลบััมาดืำรงติำแหนง่
เลขึ้าธกิารสูภัาพีฒัน์อกีครั�งในรัฐบัาลขึ้องพีลเอก เปรม ติามคำช่วนขึ้อง 
บัุญชู่ โรจนเสูถีีย้ร รองนาย้กรัฐมนติรีฝั่่าย้เศรษฐกิจในขึ้ณะนั�น
 
ดืร.เสูนาะ เล่าถ่ีงการติัดืสูินใจในครั�งนั�นว่า เงื�อนไขึ้สูำคัญในการรับั 
งานนี�คือติ้องมั�นใจว่าแผู้นที�ร่างขึ้่�นมาจะสูามารถีนำไปสูู่การปฏิิบััติิไดื้ 
เป็นแผู้นที�ใช่้ไดื้จริง ไม่ใช่่ ‘แผู้นนิ�ง’ หรือเสูือกระดืาษอย้่างที�เคย้เป็นมา
ในแผู้นพีัฒนาฯ ฉบัับัที� 4โรงไฟื่ฟื่้าถู่านหินบ่แอลซ่พึ่่ บริเวณ์นิคืมอุต้สาหกรรมมาบต้าพึุ่ด้ จังหวัด้ระยอง แหล่งผลิต้ไฟื่ฟื่้าท่�สำาคืัญของประเทศซ่�งต้่อยอด้มาจากโคืรงการ Eastern Seaboard ในยุคื 1980 ถู่ายเมื�อวันท่� 22 พึ่ฤศจิกายน 2006

คืำาสั�งสำานักนายกรัฐมนต้ร่ท่� 66/2523 เป็นคืำาสั�งรัฐบาลไทยท่�กำาหนด้นโยบายสำาคืัญในการต่้อสู้กับ 
ภัยคือมมิวนิสต้์ช่่วงปลายสงคืรามเย็น ประกาศเมื�อวันท่� 23 เมษายน 1980 ลงนามโด้ยนายกรัฐมนต้ร่  
พึ่ลเอก เปรม ต้ิณ์สูลานนท์
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“ผู้มจ่งไปขึ้อเขึ้้าพีบัพีลเอก เปรม เพีื�อที�จะเรีย้นให้ทราบัว่า ถี้าจะให้ผู้ม
ทำแผู้นพีฒันาฯ ฉบับััที� 5 ผู้มจะติอ้งทำแบับัมชี่อ่งทางใหแ้ปลงสูาระขึ้อง
แผู้นออกมาเป็นการปฏิิบััติิ ติ้องเขึ้้าใจว่าความจริงสูภัาพีัฒน์ไม่ควรทำ
เรื�องปฏิิบััติิการ แติ่ควรทำแผู้นอย้่างเดืีย้ว แล้วทำแผู้นให้มีประสูิทธิผู้ล
โดืย้การรับัลูกระหว่างหน่วย้งานติ่างๆ แติ่ในเมื�อ ดืร.ป๋วย้ ไม่อยู่้แล้ว  
ติัวละครก็กระจัดืกระจาย้ ถี้าไม่สูร้างช่่องทางใหม่ มันจะนำไปสูู่การ
ปฏิบิัตัิอิย่้างไร พีอพีลเอก เปรม ทา่นฟัังแล้วกอ็นมุตัิใิหไ้ปดืำเนินการ”32

 
เมื�อไดื้รับัไฟัเขึ้ีย้ว สูิ�งที� ดืร.เสูนาะ และสูภัาพีัฒน์ทำเป็นลำดืับัแรกๆ  
ในการร่างแผู้นพีัฒนาฯ ฉบัับัที� 5 (1982-1986) คือการคิดืทั�ง ‘แผู้นรับั’ 
และ ‘แผู้นรุก’ ควบัคู่กันไป แผู้นรับัคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจขึ้อง 
ประเทศที�กําลังซึ่วนเซึ่ รวมถ่ีงปัญหาความย้ากจน สู่วนแผู้นรุกคือการ
ออกมาติรการและผู้ลักดืันโครงการติ่างๆ เพีื�ออนาคติขึ้องประเทศ
 
ในสู่วนขึ้องแผู้นรับั แผู้นที�หน่�งคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจขึ้าดืดุืลและ
ปัญหาเงินเฟ้ัอ โดืย้เฉพีาะปัญหาจากการขึ้าดืดุืลการค้าและดุืลบััญชี่
เดืนิสูะพัีดื และการขึ้าดืดุืลงบัประมาณ โดืย้การดืำเนินนโย้บัาย้การเงิน
การคลังอย้่างเขึ้้มงวดื และมีวินัย้การเงินการคลังอย้่างจริงจัง 
 
แผู้นที�สูองคือแผู้นพีัฒนาช่นบัทย้ากจน ดื้วย้เพีราะเล็งเห็นว่าที�ผู้่านมา 
ยิ้�งประเทศพีฒันา ความแติกติา่งทางราย้ไดืข้ึ้องประช่าช่นกยิ็้�งมีมากข่ึ้�น 
ขึ้ณะที�กรอบัการพีัฒนาช่นบัทที�แล้วมาเป็นแบับัแย้กสู่วน จ่งติ้องแก้ไขึ้
ปัญหานี�ดื้วย้แนวทาง ‘การพีัฒนาช่นบัทแนวใหม่’ ซ่ึ่�งเป็นครั�งแรกขึ้อง
ประเทศไทย้ที�รัฐมุ่งไปค้นหาและคัดืเลือกหมู่บั้านและติำบัลที�ย้ากจน
ทั�วประเทศเพืี�อแก้ปัญหาให้ติรงจุดื โดืย้ให้หน่วย้งานที�เกี�ย้วข้ึ้องเข้ึ้าไป
ดืำเนินการพีร้อมๆ กัน
 
“ติอนนั�นเราไปคัดืเลือกหมู่บั้านย้ากจนทั�วประเทศ ลงไปเจาะในแติ่ละ
พืี�นที� แล้วปรับัวิธีการทำงานขึ้องรัฐบัาล วิธีการคือ 4 กระทรวงหลัก 
ประกอบัดื้วย้ มหาดืไทย้ สูาธารณสูุขึ้ ศ่กษาธิการ และเกษติร เขึ้้าไป
พีร้อมกันเพืี�อทำงานที�เกี�ย้วขึ้อ้งกับัช่าวบัา้น มกีารเกบ็ัขึ้อ้มลูชุ่มช่นอย่้าง
เป็นระบับั ติั�งศูนย้์ขึ้้อมูลที�ธรรมศาสูติร์ นับัเป็นครั�งแรกที�มีการพีัฒนา 
Big Data ขึ้่�นติั�งแติ่สูมัย้นั�น เพีื�อให้รู้ว่าในแติ่ละหมู่บั้านมีปัญหาอะไร”
 
ในสู่วนขึ้องแผู้นรุก ประกอบัดื้วย้แผู้นพีัฒนาเมืองหลักและพีื�นที�เฉพีาะ
เพืี�อกระจาย้ความเจรญิจากกรงุเทพีฯ ไปสููต่ิา่งจงัหวดัื เริ�มที�จดุืศนูย้ก์ลาง
ขึ้องแต่ิละภัาค ไล่ติั�งแติ่เช่ีย้งใหม่ สูงขึ้ลา ขึ้อนแก่น และนครราช่สูีมา 

เพืี�อทำให้ช่มุช่นเหลา่นี�เติบิัโติแข็ึ้งแรงข่ึ้�น ลดืการหลั�งไหลขึ้องประช่าช่น
ในช่นบัทเขึ้้ามาในกรุงเทพีฯ 

อีกแผู้นหน่�งที�เป็นแผู้นสูำคัญที�สูุดื และนับัเป็น ‘พีระเอก’ ที�ทำให้
เศรษฐกิจขึ้องประเทศกลับัฟ้ั�นข่ึ้�นมาในทศวรรษนี� คือแผู้นพัีฒนาพืี�นที�
ช่าย้ฝั่ั�งทะเลภัาคติะวันออก 
 
นอกจากนี�สูภัาพัีฒน์ภัาย้ใต้ิการนำขึ้อง ดืร.เสูนาะ ย้ังได้ืริเริ�มจัดืตัิ�ง 
กลไกในรปูขึ้องคณะกรรมการระดืบััช่าติขิึ้่�นมา ควบัคูไ่ปกบััการทำแผู้น
พีัฒนาฯ ฉบัับัที� 5 เพืี�อให้มีอำนาจติัดืสูินใจและสูั�งการไดื้อย้่างฉับัไว  
ทันท่วงที โดืย้มีการจัดืติั�งคณะกรรมการขึ้่�นมาใหม่ถี่ง 6 คณะ ดืังนี�
 
1. คณะกรรมการรัฐมนติรีฝั่่าย้เศรษฐกิจ (รศก.) 
2. คณะกรรมการพีัฒนาช่นบัทแห่งช่าติิ (กช่ช่.) 
3. คณะกรรมการพิีเศษเพืี�อประสูานงานโครงการอันเนื�องมาจาก 
พีระราช่ดืำริ (กปร.)
4. คณะกรรมการนโย้บัาย้พีลังงานแห่งช่าติิ (กพีช่.)
5. คณะกรรมการร่วมภัาครัฐบัาลและเอกช่นเพืี�อแก้ไขึ้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) 
6. คณะกรรมการพีัฒนาพีื�นที�ช่าย้ฝั่ั�งทะเลภัาคติะวันออก (กพีอ.)
 
“องค์คณะระดืับัช่าติิ 5-6 คณะนี� พีลเอก เปรม นาย้กรัฐมนติรีสูมัย้นั�น
เป็นประธานทุกคณะ และผู้มเป็นเลขึ้านุการทุกคณะ พีอนาย้กฯ เป็น
ประธานทกุคณะ และท่านเขึ้า้เองทกุครั�ง รฐัมนติรกีต็ิอ้งมา ถีา้ใครไมม่า
ท่านก็จะถีามว่าไปไหน ยิ้�งท่านเป็นคนไม่พีูดืมาก รัฐมนติรีต่ิางๆ ก็ยิ้�ง
เกรงใจ เราในฐานะเลขึ้าฯ ก็สูนับัสูนุนโดืย้การเขึ้ีย้นบัท จัดืวาระ จัดืว่า
อะไรสูำคัญ วาระนี�จะมีขึ้้อยุ้ติิอย้่างไร”
 
หน่�งในรูปแบับัการประสูานความร่วมมือที�ถีือเป็นสูิ�งใหม่ และมีสู่วน 
ขึ้ับัเคลื�อนทุกองคาพีย้พีให้ทำงานร่วมกันอย้่างราบัรื�นในช่่วงเวลานี�  
คือการเกิดืขึ้่�นขึ้องคณะกรรมการร่วมภัาครัฐบัาลและเอกช่นเพืี�อแก้ไขึ้
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)33 
 
จุดืเริ�มติ้นขึ้อง กรอ. เกิดืจากความพีย้าย้ามที�จะจัดืระบับัและกลไก 
การประสูานงานกันระหว่างภัาครัฐและเอกช่น โดืย้มีแนวทางที�สูำคัญ
คือการสูนับัสูนุนให้ภัาคเอกช่นมีบัทบัาทและมีสู่วนร่วมในการพีัฒนา
ประเทศมากขึ้่�น โดืย้ในปี 1981 รัฐบัาลพีลเอก เปรม ไดื้จัดืติั�ง กรอ. ขึ้่�น

ติามมติิคณะรัฐมนติรีเมื�อวันที� 30 มิถีุนาย้น 1981 โดืย้มีนาย้กรัฐมนติรี
เป็นประธาน และมอบัหมาย้ให้สูภัาพีัฒน์ทำหน้าที�เลขึ้านุการ โดืย้ที�
กรรมการจากภัาครัฐ ประกอบัดื้วย้รัฐมนติรีฝั่่าย้เศรษฐกิจและหัวหน้า
สู่วนราช่การที�เกี�ย้วขึ้้อง สู่วนกรรมการภัาคเอกช่น ประกอบัดื้วย้ผูู้้แทน
จาก 3 สูถีาบันัคอื สูภัาหอการคา้แหง่ประเทศไทย้ สูภัาอตุิสูาหกรรมแหง่
ประเทศไทย้ และสูมาคมธนาคารไทย้
 
พีารณ อิศรเสูนา ณ อยุ้ธย้า อดีืติประธานสูภัาอุติสูาหกรรมไทย้ผูู้้มี 
สูว่นร่วมอยู่้ในวงประช่มุ กรอ. ย้คุแรกเริ�ม กลา่วถ่ีงบัรรย้ากาศการทำงาน
ขึ้อง กรอ. ณ ติอนนั�นวา่ “ช่ว่งกลางวันไมม่ใีครวา่ง เพีราะพีวกเราทำงาน
หลักขึ้องติัวเองกัน ติ้องอาศัย้เวลาหลังเลิกงาน ดืร.เสูนาะ ท่านเขึ้้มแขึ้็ง
มาก ย้อมเสูีย้สูละเวลาหลัง 4 โมงคร่�งเพีื�อให้มีการประชุ่มระหว่าง กรอ. 
กับัรัฐบัาลและกระทรวงเศรษฐกิจทั�งหมดื เป้าหมาย้คือพีัฒนาประเทศ
ช่าติิให้เขึ้้มแขึ้็ง ทำให้ฟั้�นฟัูเศรษฐกิจขึ้องประเทศไทย้ขึ้่�นมาไดื้
 
“อย่้างเราอยู่้วงการอุติสูาหกรรม เรารู้ว่าอุติสูาหกรรมไหนมันหย้่อน  
สู่วนฝั่ั�งธนาคารเขึ้าก็รู้ว่าระบับัทางการเงินเขึ้้มแขึ้็งแค่ไหน ใครมีข้ึ้อมูล
อะไรก็เอามาประชุ่มกันนอกรอบัระหว่าง 3 สูถีาบัันดื้วย้กันเอง แล้ว 
ทุกๆ เดืือนติ้องมีการนัดืประชุ่มร่วมกับัพีลเอก เปรม มีทีมเศรษฐกิจมา
รว่มฟัังดืว้ย้ ฟัังแลว้ได้ืขึ้อ้สูรุปอย้า่งไรกบ็ัรรจลุงไปในวาระขึ้องการทำงาน
ในรัฐบัาล”
 
ในเวลาติ่อมา กลไกขึ้อง กรอ. ไดื้ถีูกขึ้ย้าย้ออกไปสูู่สู่วนภัูมิภัาค นําไปสูู่
การจัดืติั�ง กรอ. จังหวัดื มีกระทรวงมหาดืไทย้เป็นหน่วย้งานหลักในการ
ประสูานงาน และมผีูู้ว้า่ราช่การจงัหวดัืเปน็ประธาน ทำหนา้ที�เสูนอแนะ
นโย้บัาย้ แนวทาง และมาติรการในการแกไ้ขึ้ปัญหาและพีฒันาเศรษฐกจิ
ในจังหวัดื

การร่างแผนพึ่ัฒนาฯ ฉบับท่� 5 
คืือการคืิด้ทั�ง ‘แผนรับ’ และ ‘แผนรุก’ 
คืวบคืู่กันไป แผนรับคืือการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศ
ส่วนแผนรุกคืือการออกมาต้รการ
และผลักด้ันโคืรงการต้่างๆ 
เพึ่ื�ออนาคืต้ของประเทศ

แผนพัึ่ฒนาเศรษฐกิจและสังคืมแห่งช่าต้ิฉบับท่� 5 (พึ่.ศ. 2525-2529) เปร่ยบเสมือนพึ่ิมพึ่์เข่ยว 
ท่�ม่ส่วนสำาคืัญในการวางรากฐาน รวมถู่งกำาหนด้ทิศทางเศรษฐกิจไทยในยุคืโช่ต้ิช่่วงช่ัช่วาล /
ภาพึ่จาก สำานักงานสภาพึ่ัฒนาการเศรษฐกิจและสังคืมแห่งช่าต้ิ
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  จากัวิิกัฤตด้้านพัลิังงาน 
เข้้าสู่่�ยุุค ‘โชติช�วิงชัชวิาลิ’

‘โช่ติิช่่วงช่ัช่วาล’ ย้ังคงเป็นวลีที�ถีูกย้กมากล่าวถ่ีงอยู่้เสูมอเพืี�อนิย้าม 
ช่่วงเวลาประวัติิศาสูติร์ที�ประเทศไทย้มีการย้กเครื�องโครงสูร้างพืี�นฐาน
ขึ้นาดืใหญ่ เพืี�อขึ้ับัเคลื�อนเศรษฐกิจขึ้องประเทศด้ืวย้อุติสูาหกรรมใหม่
แบับัเติ็มลูกสููบั
 
วลดีืงักลา่วเกิดืขึ้่�นหลงัจากการค้นพีบัก๊าซึ่ธรรมช่าติแิห่งใหมใ่นอา่วไทย้ 
หรือที�เรีย้กว่า ‘แหล่งเอราวัณ’ ในปี 1980 ซึ่่�งเป็นจุดืเริ�มติ้นที�ทำให้
ประเทศไทย้สูามารถีพ่ี�งพีาแหล่งพีลังงานขึ้องตัิวเองได้ืมากข่ึ้�น โดืย้
เฉพีาะการนำมาผู้ลิติไฟัฟ้ัาและใช้่ทดืแทนน�ำมัน โดืย้อยู่้ภัาย้ใต้ิการ
บัริหารจัดืการขึ้องการปิโติรเลีย้มแห่งประเทศไทย้ (ปติท.)
 
หมุดืหมาย้สูำคัญขึ้องเหติุการณ์นี�เกิดืขึ้่�นในวันที� 12 กันย้าย้น 1981  
เมื�อพีลเอก เปรม ในฐานะคณะประธานกรรมการขึ้อง ปติท.ในขึ้ณะนั�น 

พึ่ลเอก เปรม ต้ิณ์สูลานนท์ เมื�อคืรั�งด้ำารงต้ำาแหน่งนายกรัฐมนต้ร่ 
เป็นผู้หมุนเปิด้วาล์วส่งท่อก๊าซธรรมช่าต้ิเป็นคืรั�งแรก ณ์ สถูาน่ 
ส่งก๊าซช่ายฝั่ั�ง จังหวัด้ระยอง เมื�อวันท่� 12 กันยายน 1981 / 
ภาพึ่จาก ปต้ท.
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ยกฐานะแผนกเช่ื�อเพึ่ลิง
สังกัด้กรมพึ่ลาธิการทหารบก  
กระทรวงกลาโหม เป็น ‘กรมเช่ื�อเพึ่ลิง’  
พึ่ร้อมต้ราพึ่ระราช่บัญญัต้ิ
นำ�ามันเช่ื�อเพึ่ลิง

1937
เกิด้วิกฤต้การณ์์ 
ราคืานำ�ามัน
คืรั�งท่� 1

1973

เกิด้วิกฤต้การณ์์ราคืานำ�ามัน คืรั�งท่� 2 
รัฐบาล พึ่ลเอก เกร่ยงศักด้ิ� 

ออกพึ่ระราช่บัญญัต้ิ
การปิโต้รเล่ยมแห่งประเทศไทย

พึ่.ศ. 2521 ถูือเป็นจุด้กำาเนิด้ ปต้ท.

1978
จัด้ต้ั�งองคื์การเช่ื�อเพึ่ลิง (อช่พึ่.) 

ด้ำาเนินธุรกิจในการผลิต้และคื้านำ�ามัน 
เป็นจุด้เริ�มต้้นของ

‘ปั�มนำ�ามันสามทหาร’

1960

ก่อต้ั�งองคื์การ
ก๊าซธรรมช่าต้ิ 
(อกช่.)

1977
รัฐบาลคืวบรวม
โรงกลั�นนำ�ามันบางจาก
ให้เข้ามาอยู่กับ ปต้ท. 

1981

หลังสงคืรามโลกคืรั�งท่�สอง 
ประเทศไทยถููกบ่บให้ยุบ

กรมเช่ื�อเพึ่ลิง และยกกิจการนำ�ามัน
ให้บริษัทต้่างช่าต้ิ 

คืนไทยไม่สามารถูทำาธุรกิจนำ�ามันได้้

1946

ต้ั�งโรงกลั�นนำ�ามัน
บางจาก
โด้ยให้เอกช่น
ด้ำาเนินการ

1959

คื้นพึ่บ
แหล่งก๊าซธรรมช่าต้ิ
เอราวัณ์

1980

รัฐบาลโอนกิจการ
ขององคื์การเช่ื�อเพึ่ลิง 
และองคื์การ
ก๊าซธรรมช่าต้ิ 
ให้เป็นส่วนหน่�งของ ปต้ท.

1979
รัฐบาลจอมพึ่ล สฤษด้ิ�
แก้ไขสัญญา 
ให้คืนไทย
ด้ำาเนินธุรกิจ
นำ�ามันได้้

1957

วิกฤต้และพึ่ัฒนาการด้้านพึ่ลังงานในประเทศไทย

อ้างอิง: กรมพึ่ัฒนาพึ่ลังงานทด้แทนและอนุรักษ์พึ่ลังงาน กระทรวงพึ่ลังงาน, บริษัท ปต้ท. จำากัด้ (มหาช่น)

“เมื�อพีลเอก เปรม ขึ้่�นมาเป็นรัฐบัาล สูิ�งแรกที�รัฐบัาลทำคือการลดืราคา
ดืเีซึ่ล และลดืราคาก๊าซึ่หงุต้ิม ซึ่่�งทำให้เกดิืความแติกต่ิางมากข่ึ้�นระหว่าง
ราคาน�ำมันเบันซึ่ินกับัดืีเซึ่ล เบันซึ่ินกับัก๊าซึ่หุงติ้ม ผู้ลที�ติามมาคือคน
เปลี�ย้นไปใช้่ดืีเซึ่ล ถ่ีงขึ้นาดืที�ว่าเอาเครื�องย้นติ์เบันซึ่ินออก แล้วเอา
เครื�องย้นต์ิดืีเซึ่ลใสู่ไปในรถีย้นต์ิแทน หรือไม่ก็ปรับัเปลี�ย้นเครื�องย้นต์ิ
เบันซึ่ินให้สูามารถีใช่้ก๊าซึ่ LPG ไดื้ การใช่้เบันซึ่ินจ่งลดืลง สูวนทางกับั
การใช่้ดืีเซึ่ลกับัก๊าซึ่หุงติ้มที�เพีิ�มขึ้่�นแทน
 
“บัางช่่วงก็มีการปรับัราคาเบันซิึ่นพิีเศษให้สููงข่ึ้�น โดืย้คิดืว่าเป็นน�ำมัน
ขึ้องคนรวย้ แติ่เบันซึ่ินธรรมดืาไม่ไดื้ปรับัขึ้่�น พีอช่่องว่างระหว่างเบันซึ่ิน
พีิเศษกับัเบันซึ่ินธรรมดืาสููงมาก คนก็เฮโลไปใช้่เบันซึ่ินธรรมดืา ซึ่่�ง
รถีย้นติ์สู่วนใหญ่ในประเทศก็ใช้่เบันซึ่ินธรรมดืาได้ื ไม่ทำให้เครื�องเสูีย้ 
การใช้่มาติรการด้ืานราคาแบับันี�สูง่ผู้ลต่ิอการใช้่น�ำมนัที�บัดิืเบืัอนไปหมดื 
กว่าจะแก้ปัญหาไดื้ก็ใช่้เวลาหลาย้ปีพีอสูมควร
 
“ในที�สูุดืแล้ว รัฐบัาลติระหนักถี่งความสูำคัญขึ้องนโย้บัาย้ราคา การใช่้
กลไกทางเศรษฐศาสูติร์ และแรงจูงใจทางเศรษฐศาสูติร์ในการบัริหาร
นโย้บัาย้พีลังงาน เมื�อแก้ปัญหาได้ืแล้วก็นำระบับัราคาน�ำมันลอย้ตัิว 
มาใช้่ เพืี�อแย้กการปรับัราคาน�ำมนัออกจากการตัิดืสูนิใจทางการเมอืง”

ในมติิขิึ้องการบัริหารจัดืการพีลังงานขึ้องประเทศไทย้ให้มปีระสิูทธิภัาพี
มากข่ึ้�น ได้ืมีการกำหนดืนโย้บัาย้ด้ืานการผู้ลิติ การจําหน่าย้ และการ
กำหนดืราคาพีลังงานที�เป็นเอกภัาพี ทว่าโครงสูร้างการบัริหารจัดืการ
แติ่เดืิมมีความแย้กสู่วนกัน และกระจัดืกระจาย้อยู่้ในหลาย้หน่วย้งาน
และหลาย้กระทรวง 
 
รฐับัาลขึ้องพีลเอก เปรม จง่มีการจดัืติั�งคณะกรรมการนโย้บัาย้พีลังงาน
แหง่ช่าติ ิ(กพีช่.) ขึ้่�น เพืี�อแกไ้ขึ้ปญัหาการบัรหิารพีลงังานที�ไมม่เีอกภัาพี 
พีร้อมจัดืติั�งสูำนักงานคณะกรรมการนโย้บัาย้พีลังงานแห่งช่าติิ (สูพีง.) 
เปน็หนว่ย้งานระดืบัักอง สูงักดัืสูำนกัเลขึ้าธกิารนาย้กรฐัมนติร ีทำหนา้ที�
เป็นสูำนักงานเลขึ้านุการ วางแนวทางให้รวบัรวมหน่วย้งานทางดื้าน
พีลังงานทั�งหมดื
 
ผู้ลจากการจัดืติั�ง กพีช่. ทำให้การบัริหารนโย้บัาย้พีลังงานมีความเป็น
เอกภัาพีและคล่องติัว ประเทศไทย้สูามารถีกำหนดืนโย้บัาย้พีลังงาน 
ในเช่ิงรุก เช่่น การจัดืทำแผู้นพีัฒนาพีลังงาน การย้กเลิกการช่ดืเช่ย้ 
ราคาน�ำมัน การลอย้ติัวราคาผู้ลิติภััณฑ์์น�ำมัน และการสูนับัสูนุนให้ 
ใช่้หลักเกณฑ์์และกำหนดืราคาฐานก๊าซึ่ธรรมช่าติิให้สูัมพัีนธ์กับัราคา
พีลังงานทดืแทน เป็นติ้น

คืำาว่า ‘โช่ต้ิช่่วงช่ัช่วาล’  
จ่งไม่ได้้ม่คืวามหมายเฉพึ่าะ 
การนำาก๊าซธรรมช่าต้ิข่�นมาใช่ ้
เพึ่ื�อผลิต้ไฟื่ฟื่้าเท่านั�น  
หากยังเป็นการสร้างคืวามเข้มแข็ง 
ในการพึ่่�งพึ่าพึ่ลังงานด้้วยต้ัวเอง  
จนนำาไปสู่การพึ่ัฒนาอุต้สาหกรรม 
ต้่อเนื�องต้่างๆ และการเต้ิบโต้ 
ทางเศรษฐกิจก้าวสำาคืัญ 
ในระยะเวลาต้่อมา

เดืินทางไปทำพิีธีหมุนวาล์วเพืี�อเปิดืใช้่ท่อสู่งก๊าซึ่เป็นครั�งแรกขึ้อง
ประเทศ ณ สูถีานีสู่งก๊าซึ่ อำเภัอมาบัติาพีุดื จังหวัดืระย้อง พีร้อมกล่าว
วลีอมติะที�ว่า “นับัจากวันนี�ไป ประเทศไทย้จะพัีฒนาก้าวหน้าและ 
โช่ติิช่่วงช่ัช่วาล”34 

คำว่า ‘โช่ติชิ่ว่งชั่ช่วาล’ จง่ไม่ได้ืมคีวามหมาย้เฉพีาะการนำก๊าซึ่ธรรมช่าติิ
ขึ้่�นมาใช่เ้พืี�อผู้ลติิไฟัฟัา้เทา่นั�น หากย้งัเปน็การสูรา้งความเขึ้ม้แขึ้ง็ในการ
พี่�งพีาพีลังงานด้ืวย้ตัิวเอง จนนำไปสูู่การพัีฒนาอุติสูาหกรรมต่ิอเนื�อง
ติ่างๆ และการเติิบัโติทางเศรษฐกิจก้าวสูำคัญในระย้ะเวลาติ่อมา
 
ดืร.ปิย้สูวัสูดืิ� อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บัริษัท พีีทีที โกลบัอล 
เคมิคอล จำกัดื (มหาช่น) อดีืติเลขึ้าธิการสูำนักงานคณะกรรมการ
นโย้บัาย้พีลังงานแห่งช่าติิ ผูู้้คลุกคลีอยู้่ในแวดืวงอุติสูาหกรรมพีลังงาน
ติั�งแติ่สูมัย้รัฐบัาลพีลเอก เปรม ให้ความเห็นในเรื�องนี�ว่า หากพีิจารณา
การดืำเนินการขึ้อง ปติท. ในระย้ะแรก เริ�มที�ยุ้คขึ้อง พีลเอก เกรีย้งศักดืิ�  
ช่มะนันทน์ เป็นนาย้กรัฐมนติรี ติ้องถีือว่ายั้งไม่มีประสูิทธิภัาพีมากนัก 
สู่วนหน่�งเป็นเพีราะโครงสูร้างแบับัรัฐวิสูาหกิจที�ข่ึ้�นติรงติ่อนาย้กฯ ซึ่่�ง 
ติ้องย้อมรับัว่าการติัดืสูินใจหลาย้ๆ ครั�งมีการหวังผู้ลทางการเมืองดื้วย้
 

ภาพึ่จาก Norman Peagam



Plaza Accord 
กัับักัารพััฒนา Eastern Seaboard

ภัารกจิเปลี�ย้นประเทศสููค่วามโช่ติชิ่ว่งช่ชั่วาลไดืถ้ีกูย้กระดืบััขึ้่�นไปอกีขัึ้�น
ดื้วย้โครงการพีัฒนาพืี�นที�บัริเวณช่าย้ฝั่ั�งทะเลภัาคติะวันออก (Eastern 
Seaboard) ที�เริ�มติ้นดืำเนินการในปี 1982 เป้าหมาย้ขึ้องโครงการนี�คือ
การเปลี�ย้นอุติสูาหกรรมเบัามาเป็นอุติสูาหกรรมหนักและอุติสูาหกรรม
เช่ิงพีาณิช่ย้์ เพีื�อสูร้างมูลค่าเพีิ�มทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระย้ะย้าว
 
“แผู้นที�สูำคัญที�สูุดืและช่่วย้ทำให้เศรษฐกิจขึ้องประเทศฟั้�นขึ้่�นมาคือ
แผู้นพีัฒนาพีื�นที�ช่าย้ฝั่ั�งทะเลภัาคติะวันออก หรือที�เรีย้กกันว่า Eastern 
Seaboard ซึ่่�งเป็นแผู้นที�จำเป็นต้ิองเร่งทำในขึ้ณะนั�นเพืี�อปรับัโครงสูร้าง
เศรษฐกิจไทย้ให้เช่ื�อมกับัเศรษฐกิจโลก หรือที�ผู้มเปรีย้บักับัการเปลี�ย้น
ฐานะขึ้องเศรษฐกิจไทย้จากร้านชํ่าในติรอกเป็นห้างที�อยู่้ริมถีนนใหญ่” 
ดืร.เสูนาะ เท้าความถ่ีงไอเดืยี้ที�เปน็จดุืกำเนดิืขึ้องแผู้นโครงการดัืงกล่าว
 
ในอดืีติ การขึ้นสู่งสูินค้าทางเรือในช่่วงก่อนปี 1982 ติ้องอาศัย้ท่าเรือ 
น�ำล่กที�มีเพีีย้งแห่งเดีืย้วคือท่าเรือคลองเติย้ ซึ่่�งเป็นท่าเรือขึ้นาดืเล็ก  
เรอืที�เขึ้า้มาเทยี้บัทา่ไดืต้ิอ้งเปน็เรอืขึ้นาดืเลก็เทา่นั�น มจีำนวนเรอืที�รอเขึ้า้
เทีย้บัท่าจำนวนมาก ทำให้การเดืินเรือบัริเวณท่าเรือติิดืขึ้ัดื การพีัฒนา
พืี�นที�บัริเวณช่าย้ฝั่ั�งทะเลภัาคติะวันออกจ่งถีือเป็นแผู้นรุกเพืี�อสูร้าง 
ฐานเศรษฐกิจและชุ่มช่นแห่งใหม่ โดืย้มุ่งพีัฒนาให้พืี�นที�ช่าย้ฝั่ั�งทะเล
ติะวันออกบัรเิวณมาบัติาพุีดื จงัหวัดืระย้อง และแหลมฉบังั จงัหวัดืช่ลบุัรี 
เป็นประติูการค้าใหม่ขึ้องประเทศ
 
ดืว้ย้ทำเลขึ้องพืี�นที�ที�อยู้ไ่มไ่กลจากเมอืงหลวง สูามารถีเช่ื�อมติอ่กบััภัาค
ติะวันออกเฉีย้งเหนือซึ่่�งเป็นแหล่งแรงงานและวัติถุีดืิบั ขึ้ณะเดืีย้วกันก็
อยู่้ติิดืกบััอ่าวไทย้ ช่อ่งทางเข้ึ้าออกสูำคัญในการสู่งสูนิคา้ทางทะเล ทำให้
ภัาคติะวันออกเป็นพืี�นที�ที�มศีกัย้ภัาพีที�จะพัีฒนาอุติสูาหกรรม โดืย้มีพืี�นที�
เป้าหมาย้ครอบัคลุม 3 พีื�นที� ไดื้แก่ (1) บัริเวณแหลมฉบััง จังหวัดืช่ลบัุรี 
มุ่งพีัฒนาให้กลาย้เป็นแหล่งอุติสูาหกรรมเพีื�อการสู่งออก อุติสูาหกรรม
ขึ้นาดืย่้อมและขึ้นาดืกลาง และพีฒันาบัริเวณแหลมฉบังัให้เปน็เมอืงท่า
ที�ทันสูมัย้ (2) บัริเวณมาบัติาพีุดื จังหวัดืระย้อง มุ่งพีัฒนาให้เป็นแหล่ง
อุติสูาหกรรมหลัก และพีัฒนาให้เป็นเมืองอุติสูาหกรรมใหม่ (3) พืี�นที�
จังหวัดืฉะเช่ิงเทรา มุ่งพีัฒนาให้เป็นพีื�นที�เกษติรเพีื�ออุติสูาหกรรม35

 

ช่่วงเดืีย้วกบััที�โครงการ Eastern Seaboard เริ�มเป็นรูปร่าง สูถีานการณ์
เศรษฐกิจโลกก็มาถ่ีงจุดืเปลี�ย้นอีกครั�ง โดืย้ในฝัั่�งขึ้องสูหภัาพีโซึ่เวีย้ติ  
มิคาอิล กอร์บัาช่อฟั ผูู้้นำสูหภัาพีโซึ่เวีย้ติที�เข้ึ้ารับัติำแหน่งในปี 1985  
ไดื้เสูนอนโย้บัาย้ ‘กลาสูนอสูติ์’ และ ‘เปเรสูติรอย้กา’ ซึ่่�งพีลิกโฉมระบับั
เศรษฐกิจขึ้องสูหภัาพีโซึ่เวีย้ติจากหน้ามือเป็นหลังมือ 
 
กลาสูนอสูติ์ คือนโย้บัาย้ทางการเมืองที�เน้นการเปิดืกว้าง ไม่ว่าจะเป็น 
การเซ็ึ่นเซึ่อร์สูื�อน้อย้ลง อนุญาติให้สูื�อนำเสูนอด้ืานลบัขึ้องสูหภัาพี
โซึ่เวีย้ติและดื้านบัวกขึ้องประเทศในโลกติะวันติกไดื้ อนุญาติให้พีรรค 
การเมืองที�ไม่เป็นคอมมิวนิสูติ์ลงสูมัครเลือกติั�งไดื้ ร่วมมือทางการค้า 
กับัติะวันติกมากขึ้่�น ถีอนกำลังจากยุ้โรปติะวันออกและอัฟักานิสูถีาน  
 
เปเรสูติรอย้กา คือการปฏิิรูปเศรษฐกิจใหม่ที�มีจุดืประสูงค์เพืี�อแก้ไขึ้
ปัญหาเศรษฐกิจที�สูะสูมมาย้าวนาน มีการเปิดืติลาดืเสูรี อนุญาติให้

ประช่าช่นเป็นเจ้าขึ้องกิจการ และอนุญาติให้ช่าวติ่างช่าติิมีสู่วนร่วมใน
กิจการร่วมค้าไดื้  
 
นโย้บัาย้เหล่านี�ดืูเหมือนจะสูร้างผู้ลดีื แต่ิการให้เสูรีกับัสูื�อและการเปิดื
ติลาดืเสูรีมส่ีูวนทำให้สูหภัาพีโซึ่เวีย้ติสูญูเสีูย้การควบัคุมอำนาจ จนกลาย้
เปน็ช่นวนที�นำไปสููก่ารลม่สูลาย้ขึ้องกำแพีงเบัอรล์นิและสูหภัาพีโซึ่เวยี้ติ
  
ในฝั่ั�งสูหรัฐฯ สูืบัเนื�องจากอัติราเงินเฟั้อคงติัวอยู่้ในระดืับัสููง ในช่่วง 
ปลาย้ยุ้ค 1970 ทำให้ พีอล โวล์คเกอร์ ประธานธนาคารกลางสูหรัฐฯ 
หรือ Fed ในช่่วงเวลานั�น ติัดืสูินใจใช่้นโย้บัาย้การเงินแบับัติ่งติัวในช่่วง
ปี 1982-1984 สู่งผู้ลให้อัติราดือกเบัี�ย้ในสูหรัฐฯ พุ่ีงสููงขึ้่�นกว่า 20%  
จนทำให้เงินดือลลาร์แข็ึ้งค่า โดืย้ภัาวะดืังกล่าวทำให้สูหรัฐฯ สููญเสีูย้
ความไดื้เปรีย้บัในดื้านการสู่งออก เนื�องจากค่าเงินแขึ้็ง สูวนทางกับั 
ญี�ปุ่นและเย้อรมนีที�เป็นคู่แข่ึ้ง ณ เวลานั�น ซึ่่�งเศรษฐกิจกำลังอยู่้ใน 

ท่าเรือนำ�าล่กแหลมฉบัง อ่กหน่�งโคืรงสร้างพึ่ื�นฐานท่�สร้างข่�นภายใต้้
โคืรงการ Eastern Seaboard เป็นจุด้เช่ื�อมต้่อสำาคืัญในการขนส่ง
ทางเรือบริเวณ์อ่าวไทย
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ช่่วงเติิบัโติติ่อเนื�องจากการฟั้�นตัิวหลังสูงครามโลกครั�งที�สูอง และไดื้
ประโย้ช่น์จากค่าเงินอ่อน
 
จากสูถีานการณ์ขึ้้างติ้น เมื�อสูหรัฐฯ รู้สู่กว่าติัวเองเสูีย้เปรีย้บั จ่งรวมติัว
กับัสูหราช่อาณาจักรและฝั่รั�งเศสู บัีบัให้ญี�ปุ่นและเย้อรมนีติกลงว่า 
จะเพิี�มค่าเงินขึ้องติัวเองให้สูมดืุลขึ้่�น นำไปสูู่การลงนามในข้ึ้อติกลงที�
เรีย้กว่า ‘Plaza Accord’ ในวันที� 22 กันย้าย้น 1985 ณ โรงแรมพีลาซึ่่า 
มหานครนิวย้อร์ก เป้าหมาย้คือแทรกแซึ่งติลาดืการเงินเพืี�อให้อัติรา 
แลกเปลี�ย้นมีความย้ืดืหยุ่้นมากขึ้่�น เป็นผู้ลให้ค่าเงินดือลลาร์ปรับัติัว 
ลดืลงอย้่างรวดืเร็ว ในขึ้ณะที�เงินเย้นญี�ปุ่นแขึ้็งค่าขึ้่�นจากประมาณ 250 
เย้นติ่อเหรีย้ญสูหรัฐในปี 1985 เป็นประมาณ 125-130 เย้นติ่อเหรีย้ญ
สูหรัฐในปี 1987 หรือประมาณเกือบัสูองเท่าภัาย้ในเวลาเพีีย้งสูองปี 

เครื�องใช่้ไฟัฟั้าติ่างๆ ติั�งแติ่ Sanyo, Hitachi, Sony, Panasonic และ 
Toshiba
 
ในขึ้ณะเดืยี้วกนั ราคาสูนิคา้เกษติรที�ซึ่บัเซึ่า ราย้ไดืจ้ากการสูง่ออกสูนิคา้
เกษติรที�ลดืลง สูง่ผู้ลใหไ้ทย้ขึ้าดืเงนิติราติา่งประเทศ นำมาสููก่ารที�รฐับัาล
ติัดืสูินใจลดืค่าเงินบัาทลง ถีือเป็นการตัิดืสูินใจที�ประจวบัเหมาะกับั 
การที�ญี�ปุ่นเขึ้้ามาติั�งฐานการผู้ลิติเพีื�อการสู่งออกพีอดืิบัพีอดืี 
 
อย้่างไรก็ดืี ย้ังมีเบัื�องหลังที�หลาย้คนอาจไม่เคย้ทราบั คือ ‘คอนเน็กช่ัน’ 
ระดืบััสูงูที�ช่ว่ย้ให้การจับัมอืทางธรุกจิระหวา่งญี�ปุน่และไทย้เป็นไปอย้า่ง
ราบัรื�น โดืย้มี ดืร.เสูนาะ เป็นหน่�งในผูู้้ที�มีบัทบัาทสูำคัญ
 
“ช่่วงที�ผู้มเรีย้นจบักลับัมาจากมหาวิทย้าลัย้โคลัมเบีัย้ ผู้มไปประชุ่มที�
ฮาวาย้ และได้ืเจอกับั ดืร.ซึ่าบัูโระ โอคิติะ ที�อยู้่ Economic Planning 
Agency ขึ้องญี�ปุ่น คนนี�เปน็เหมอืน ดืร.ปว๋ย้ อ่�งภัากรณ์ ขึ้องญี�ปุ่น เพีราะ
เปน็คนวางแผู้นให้ญี�ปุ่นสูามารถี ‘double national income in ten years’ 

ไทยเป็นหน่�งในประเทศท่�ได้้รับประโยช่น์
จากการท่�ญ่�ปุ�นย้ายฐานการผลิต้ 
โด้ยส่วนใหญ่ต้ั�งอยู่ในพึ่ื�นท่�ของ 
โคืรงการ Eastern Seaboard

ผู้ลจากขึ้อ้ติกลงดืงักลา่วทำให้ติน้ทนุการผู้ลติิสูนิคา้ในญี�ปุน่แพีงข่ึ้�นติาม
ไปดื้วย้ นำไปสูู่การเคลื�อนย้้าย้ฐานการผู้ลิติ รวมถี่งการค้าการลงทุนไป
สูู่ประเทศติ่างๆ ในเอเช่ีย้ โดืย้ไทย้เป็นหน่�งในประเทศที�ไดื้รับัประโย้ช่น์
จากการที�ญี�ปุน่ย้้าย้ฐานการผู้ลิติมายั้งประเทศไทย้ โดืย้สู่วนใหญ่ตัิ�งอยู่้
ในพีื�นที�ขึ้องโครงการ Eastern Seaboard นั�นเอง
 
สูาเหติทุี�ญี�ปุน่เลอืกไทย้เป็นฐานการผู้ลติิเพีราะมแีรงงานราคาถีกู และ
เมื�อความต้ิองการแรงงานสู่วนนี�สููงขึ้่�น ทำให้มีการอพีย้พีแรงงานจาก 
ภัาคการเกษติรมาสูู่ภัาคอุติสูาหกรรมมากข่ึ้�น โดืย้กลุ่มทุนที�เขึ้้ามานั�น 
แบั่งเป็น 2 อตุิสูาหกรรมหลัก หน่�งคืออตุิสูาหกรรมย้านย้นต์ิ เข้ึ้ามาตัิ�ง
ฐานการผู้ลติิแทบัทุกย้ี�ห้อ ติั�งแติ่ Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, 
Suzuki และ Daihatsu อีกกลุ่มคืออุติสูาหกรรมอิเล็กทรอนิกสู์ การผู้ลิติ

ภาพึ่บรรยากาศการประชุ่มข้อต้กลง Plaza Accord วันท่� 22 กันยายน 1985 ณ์ โรงแรมพึ่ลาซ่า มหานคืรนิวยอร์ก

พึ่นักงานในโรงงานผลิต้รถูจักรยานยนต้์ย่�ห้อ Honda หน่�งในบริษัทญ่�ปุ�นท่�ย้ายฐานการผลิต้
เข้ามาในประเทศไทย
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ปิโติรเคมีขึ้องประเทศไทย้ก็กลาย้เป็นอุติสูาหกรรมที�ใหญ่ระดืับัโลก ซึ่่�ง
ไม่เคย้ฝัั่นเลย้ว่าจะเป็นอย้่างนั�น การจะผู้ลักดัืนเรื�องพีวกนี�ให้สูำเร็จนั�น
ไมง่า่ย้ หนีไมพ่ีน้การประสูานงานทั�งฝ่ั่าย้การเมือง ขึ้า้ราช่การ รฐัวสิูาหกิจ 
ภัาคเอกช่น และประช่าช่นในพืี�นที� รวมทั�งด่ืงภัาคเอกช่นทั�งในประเทศ
และติ่างประเทศเขึ้้ามาลงทุนในโครงการ จนทำให้ Eastern Seaboard 
ประสูบัความสูำเรจ็ในระดืบััโลก และเปน็จดุืเปลี�ย้นขึ้องประเทศไทย้”37

 
ผู้ลจากโครงการดืงักลา่วทำใหป้ระเทศไทย้มโีครงสูรา้งพืี�นฐานที�ครบัครนั
ทนัสูมยั้ ทั�งท่าเรือน�ำล่กสูำหรบััอตุิสูาหกรรมหนกัขึ้นาดืใหญข่ึ้องประเทศ 
และทา่เรอืแหลมฉบังัซึ่่�งเปน็ทา่เรอืพีาณชิ่ย้ข์ึ้นสูง่สูนิคา้ระหวา่งประเทศ
ที�มีความทันสูมัย้ระดัืบัโลก นิคมอุติสูาหกรรมสูมัย้ใหม่ อ่างเก็บัน�ำ  
ท่อสู่งน�ำ โครงขึ้่าย้ถีนน รถีไฟั ระบับัโทรคมนาคม ไฟัฟั้า และประปา  
ที�เอื�ออํานวย้ติ่อการลงทุนในภัาคอุติสูาหกรรมและการเจริญเติิบัโติ 
ขึ้องเศรษฐกิจ
 
นอกจากทุนญี�ปุ่นที�หลั�งไหลเข้ึ้ามาในช่่วงทศวรรษนี� ทุนอีกกลุ่มหน่�งที� 
หลั�งไหลเขึ้้ามาเช่่นกันคือกลุ่มอุติสูาหกรรมปิโติรเคมี ซึ่่�งสูอดืรับักับัการ
ผู้ลิติน�ำมันและก๊าซึ่ธรรมช่าติิจากอ่าวไทย้ บัริษัทที�เขึ้้ามามีทั�งฝั่ั�งยุ้โรป
คือ Shell และฝั่ั�งสูหรัฐฯ คือ Caltex และ Exxon
 
มองในระย้ะสูั�น ความสูำเร็จขึ้องแผู้นพีัฒนาฯ ฉบัับัที� 5 ทำให้เศรษฐกิจ
ในคร่�งหลงัขึ้องทศวรรษ 1980 เติบิัโติอย่้างกา้วกระโดืดื โดืย้ช่ว่งป ี1987-
1989 เศรษฐกิจขึ้ย้าย้ติัวถี่งร้อย้ละ 9.5, 13.2 และ 12.2 ติามลำดืับั 
 
ผู้ลพีวงจากขึ้้อติกลง Plaza Accord สู่งให้โครงการ Eastern Seaboard 
ขึ้องไทย้ในระย้ะแรกประสูบัความสูำเร็จอย้่างมาก สูิ�งที�สูะท้อนไดื้เป็น
อย้่างดืีคือ GDP ที�โติขึ้่�นแบับัติิดืจรวดื โดืย้ปี 1985 ประเทศไทย้มี GDP 
1 ล้านล้านบัาท และเพิี�มขึ้่�นเป็น 2 ล้านล้านบัาทในปี 1990 กระโดืดื 
ขึ้่�นเปน็ 4.2 ลา้นลา้นบัาทในป ี1995 นั�นคอืมลูคา่ GDP ขึ้องประเทศไทย้
โติขึ้่�นกว่า 4 เท่าในช่่วงเวลาเพีีย้ง 10 ปี

หลังสูงคราม บัังเอิญระหว่างงานประชุ่มได้ืคุย้กัน แล้วเขึ้าเอ็นดูืผู้ม  
ผู้มจ่งนับัถีือเขึ้าเป็น My big brother มาติั�งแติ่ติอนนั�น” 
 
“อีกหลาย้สูิบัปีติ่อมา เมื�อเกิดื Plaza Accord ญี�ปุ่นถีูกบัีบัให้ขึ้่�นค่าเงิน 
และติอ้งย้้าย้ฐานเศรษฐกิจออกนอกประเทศ ผู้มซึ่่�งติดิืต่ิอกับั ดืร.โอคิติะ 
อยู่้เป็นประจำจ่งรู้ขึ้่าวมาติลอดื และคิดืว่า Eastern Seaboard ควร 
มารับัโอกาสูติรงนี�ให้ไดื้ ทั�งที�ติอนนั�นใครก็คัดืค้าน เพีราะฐานะการเงิน
ประเทศกำลังล้มละลาย้ แต่ิผู้มรู้ว่านี�จะเป็นโอกาสูครั�งใหญ่ ถี้าทำได้ื 
มันจะพีลิกประเทศ เราจ่งติั�งใจว่าต้ิองดื่งนักวางแผู้นญี�ปุ่นเข้ึ้ามานั�งใน
สูภัาพีฒันเ์ลย้ เพืี�อใหเ้ขึ้าเหน็วา่เราจะทำอะไรกนัอย้า่งไร ถ่ีงขึ้นาดืที�เขึ้า
ราย้งานกลบััไปประเทศว่า ‘คนไทย้ทำงานกนัหนกัเหมือนอยู่้ในสูงคราม’”
 
“ดืร.โอคิติะ แนะอีกว่าญี�ปุ่นจะทำอะไรต้ิองมีเอกสูาร เราก็ออกสูมุดื 
ปกขึ้าวมา โดืย้มี จักรมณฑ์์ ผู้าสูุกวนิช่ เป็นแม่งาน มีขึ้้อมูลทุกอย่้าง  
พีอรับัลูกกันอย่้างนี� เวลาเขึ้าประเมินความเหมาะสูมขึ้องประเทศที�จะ
เป็นฐานการผู้ลิติใหม่ ประเทศไทย้จ่งไดื้คะแนนที�ดืีมากกว่าเดืิม ติอน 
ขึ้อกู้เงินมาทำท่าเรือ ทำนิคมอุติสูาหกรรม ทำอ่างเก็บัน�ำ ธนาคารโลก
ไม่ให้กู้ เพีราะฐานะการเงินขึ้องประเทศไทย้ยั้งย้�ำแย่้ แต่ิปรากฏิว่า  
ดืร.โอคิติะ ได้ืขึ้่�นเป็นประธาน Overseas Economic Cooperation  
Fund (OECF) อกี ทา่นเลย้อนมุตัิใิหอ้ย้า่งรวดืเรว็ โอโ้ห อะไรมนัจะพีอดืี
อย้่างนี�”36

 
เพืี�อขึ้บััเคลื�อนการทำงานใหม้ปีระสูทิธภิัาพีและเปน็ระบับั สูภัาพีฒันไ์ด้ื
แต่ิงติั�งคณะกรรมการพีฒันาพืี�นที�บัรเิวณช่าย้ฝั่ั�งทะเลติะวนัออก (กพีอ.) 
พีร้อมติั�งศูนย้์วิเคราะห์และประสูานแผู้นปฏิิบััติิการเพืี�อสูนับัสูนุนการ
ดืำเนินกิจกรรมติามแผู้นพีัฒนาพืี�นที�บัริเวณช่าย้ฝั่ั�งทะเลติะวันออก 
โดืย้เฉพีาะ โดืย้มี ดืร.สูาวิติติ์ โพีธิวิหค เป็นหัวเรือใหญ่ หน้าที�หลักคือ
การประสูานแผู้นปฏิิบัตัิกิาร ติลอดืจนกำกบััดืแูลการพีฒันาพืี�นที�ช่าย้ฝัั่�ง
ทะเลติะวันออกให้สูอดืคล้องและบัรรลุเป้าหมาย้ติามแผู้นที�กำหนดืไว้ 
 
ม.ร.ว.จัติุมงคล โสูณกุล อดืีติผูู้้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย้ ผูู้้เป็น
หน่�งในคณะกรรมการพีฒันาพืี�นที�บัรเิวณช่าย้ฝั่ั�งทะเลติะวนัออก เลา่ถ่ีง
เหติุการณ์ในช่่วงที� Eastern Seaboard กำลังติั�งไขึ้่ว่า สู่วนหน่�งติ้อง 
ให้เครดืิติทีมขึ้้าราช่การที�ทำงานกันแบับัหามรุ่งหามค�ำเพืี�อผู้ลักดืัน
โครงการนี�ให้สูำเร็จ โดืย้หัวใจคือความเป็นเอกภัาพีและความเด็ืดืขึ้าดื
ในการบัริหารงาน ภัาย้ใติ้การนำขึ้อง ดืร.เสูนาะ และ ดืร.สูาวิติติ์ 

“ประเทศไทย้สูามารถีผู้ลิติรถีไดื้ 2 ล้านคัน ทั�งๆ ที�ไม่เคย้ผู้ลิติไดื้เลย้ 

แท่นขุด้เจาะก๊าซธรรมช่าต้ิ ‘โคืรงการอาทิต้ย์’ ต้ั�งอยู่ในบริเวณ์อ่าวไทย ห่างจากจังหวัด้สงขลา 
ราว 230 กิโลเมต้ร เป็นหน่�งในแท่นขุด้เจาะท่�เกิด้ข่�นภายหลังการคื้นพึ่บก๊าซธรรมช่าต้ิในอ่าวไทย  
ช่่วงต้้นทศวรรษ 1980
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1978 1979 1980

12,765
ล้านบาท

13,009
ล้านบาท

6,394
ล้านบาท

ฝ่่ามรสูุ่มเศรษฐกัิจ

ย้้อนไปช่่วงติ้นทศวรรษ ก่อนที�ไทย้จะมีการวางแผู้นเรื�องโครงสูร้าง 
พืี�นฐานขึ้นาดืใหญ่ ซึ่่�งสูอดืรับักับัการย้้าย้ฐานการผู้ลิติขึ้องญี�ปุ่นนั�น 
ปัญหาเศรษฐกิจที�รุนแรงติ่อเนื�องมาจากปลาย้ทศวรรษ 1970 คือโจทย้์
ใหญ่ลำดืับัแรกๆ ที�รัฐบัาลพีย้าย้ามเร่งแก้ไขึ้ปัญหา เริ�มจากการรับัมือ
วิกฤติเงินคงคลังครั�งใหญ่ที�สูุดืที�ติั�งเค้าขึ้่�นในปี 1980  
 
วิกฤติการณ์ที�เกิดืขึ้่�นครั�งนี� โดืย้พืี�นฐานแล้วเป็นผู้ลจากการบัริหารงาน
ดื้านการคลังแบับั ‘เจ้าบัุญทุ่ม’ ขึ้องรัฐบัาล ปัจจัย้สูำคัญคือการนํา 
เงินคงคลังมาใช้่จ่าย้ในโครงการสูร้างงานในช่นบัทในฤดูืแล้งปี 1980 
จำนวน 3,500 ล้านบัาท ประกอบักับัการปรับัขึ้่�นเงินเดืือนขึ้้าราช่การ 
วงเงิน 5,556 ล้านบัาท ที�ติ่อเนื�องมาจากรัฐบัาลก่อนหน้า
 
ณ สูิ�นเดืือนกันย้าย้น 1980 เงินคงคลังมีย้อดืเหลืออยู้่เพีีย้ง 6,394 ล้าน
บัาท หากเทีย้บักบัั 12,765 และ 13,009 ลา้นบัาท เมื�อสิู�นเดืือนกันย้าย้น 
1978 และ 1979 แล้ว อาจกล่าวไดื้ว่าเงินคงคลังเมื�อสูิ�นปีงบัประมาณ 
1980 มีย้อดืคงเหลือประมาณคร่�งหน่�งขึ้องเกณฑ์์ปกติิเท่านั�น วิกฤติ 
ดืังกล่าวทำให้รัฐบัาลเปลี�ย้นแนวนโย้บัาย้ดื้านการคลังแบับัเจ้าบัุญทุ่ม
มาเป็นแบับัรัดืเขึ้็มขึ้ัดืในปีงบัประมาณ 1982 และ 1983 
 
รังสูรรค์ ธนะพีรพีันธ์ุ นักประวัติิศาสูติร์เศรษฐกิจ ช่ี�ว่านี�คือวิกฤติเงิน
คงคลังครั�งใหญ่ที�สูุดื นับัติั�งแติ่มีการก่อติั�งกรุงรัตินโกสูินทร์มา โดืย้ 
ก่อนหน้านี�มีวิกฤติแบับัเดืีย้วกันเกิดืขึ้่�นในสูมัย้รัช่กาลที� 5 แติ่ก็เทีย้บั 
ไม่ไดื้กับัวิกฤติครั�งนี� ที�นอกจากรัฐบัาลจะใช่้เงินคงคลังจนเกลี�ย้งแล้ว 
ย้ังมีเงินอีกสู่วนหน่�งที�กู้ย้ืมมา และไม่สูามารถีใช่้คืนไดื้ติามเงื�อนไขึ้38

 
ภัาระหนี�สูินและราย้ไดื้จากการเก็บัภัาษีที�ติ�ำกว่าเป้าหมาย้เนื�องจาก
เศรษฐกิจติกติ�ำ ทำให้รฐับัาลตัิดืสิูนใจเจรจาขึ้อกู้เงินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ถี่ง 3 ครั�ง รวมทั�งขึ้อกู้เงินจากธนาคารโลก โดืย้
มีเงื�อนไขึ้ที�สูอดืคล้องกับัแนวทางการแก้ไขึ้ปัญหาเศรษฐกิจขึ้องไทย้  
คือการควบัคุมอุปสูงค์ภัาย้ในประเทศให้อยู่้ในระดืับัที�เหมาะสูม ปรับั
โครงสูร้างทางเศรษฐกิจโดืย้ลดืการบิัดืเบืัอนกลไกราคาและการกีดืกัน
ทางการค้า ลดืการขึ้าดืดืุลบััญช่ีเดืินสูะพีัดื เพืี�อช่่วย้เสูริมฐานะเงินติรา
ติ่างประเทศให้มั�นคง 

ยอด้เงินคืงคืลังของรัฐบาล 
ระหว่างปี 1978-1980

บรรยากาศในต้ลาด้หลักทรัพึ่ย์ ปี 1989
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12 พึ่.คื. 1981

21
บาทต้่อเหร่ยญสหรัฐ

15 ก.คื. 1981

23
บาทต้่อเหร่ยญสหรัฐ

2 พึ่.ย. 1984

27
บาทต้่อเหร่ยญสหรัฐ

11.5%

13%

จาก

เป็น

1983

อ้างอิง: CEIC

อัต้ราด้อกเบ่�ยมาต้รฐานในปี 1983

อัต้ราคื่าเงินบาทต้่อสกุลเงินด้อลลาร์สหรัฐ ช่่วงปี 1981-1990

หลังจากกู้เงนิมาแลว้ รฐับัาลได้ืดืำเนนิมาติรการสูำคัญใน 2 สูว่น ได้ืแก่ 
มาติรการการเงินการคลังเพืี�อสู่งเสูริมการสู่งออกและช่ะลอการนําเขึ้้า 
และมาติรการฟ้ั�นฟัูภัาวะเศรษฐกิจ โดืย้หน่�งในมาติรการสูำคัญคือ 
มาติรการจํากัดืการขึ้ย้าย้ติัวขึ้องสูินเช่ื�อ 
 
จากการปลอ่ย้สูนิเช่ื�อขึ้องธนาคารพีาณชิ่ย้ท์ี�สูงูขึ้่�นมากในปี 1983 ทำให้
ปริมาณการนําเขึ้้าสููงขึ้่�น สู่งผู้ลให้เกิดืการขึ้าดืดืุลการค้าอย้่างรุนแรง 
ธปท. จ่งดืำเนินมาติรการจํากัดืการขึ้ย้าย้ตัิวขึ้องสิูนเช่ื�อที�ธนาคาร
พีาณิช่ย์้ให้แก่ภัาคเอกช่น โดืย้กําหนดืให้เพิี�มข่ึ้�นได้ืไม่เกินร้อย้ละ 18 
ขึ้องย้อดืสูินเช่ื�อในปีก่อนหน้า พีร้อมทั�งควบัคุมการให้สูินเช่ื�อเพืี�อการ 
นําเขึ้้าขึ้ย้าย้ติัวไม่เกินร้อย้ละ 5 ติ่อปีเท่านั�น ควบัคู่ไปกับัการควบัคุม 
ย้อดืคงค้างขึ้องสูินเช่ื�ออย้่างเขึ้้มงวดื และการขึ้ย้าย้ติัวขึ้องสูินเชื่�อที� 
ไม่เป็นประโย้ช่น์ติ่อการเพีิ�มผู้ลผู้ลิติ 
 
นอกจากนี� ธปท. ย้ังเพิี�มอัติราดือกเบัี�ย้มาติรฐานจาก 11.5% ช่่วง 
ติ้นปี 1983 เป็น 13% ติ่อปี ณ ปลาย้ปี 1983 เพีื�อจํากัดืการขึ้ย้าย้ติัว 
ขึ้องสูินเช่ื�อ ขึ้่�นภัาษีดือกเบัี�ย้เงินกู้ย้ืมจากติ่างประเทศ และปรับัอัติรา
ดือกเบัี�ย้มาติรฐานให้สูอดืคล้องกับัการเปลี�ย้นแปลงขึ้องอัติราดือกเบัี�ย้
ในติา่งประเทศ เพืี�อกระติุน้ให้อตัิราดือกเบัี�ย้ในติลาดืการเงนิในประเทศ
ปรับัติัว รวมถ่ีงการออกพีระราช่กำหนดืในการปรับัโครงสูร้างเงินกู้ 
ติ่างประเทศ เพืี�อแปลงสูภัาพีหนี�ติ่างประเทศขึ้องภัาครัฐที�ถ่ีงกำหนดื 
ติ้องช่ําระคืนพีร้อมกันเป็นจำนวนมากในช่่วงปี 1985-1986 โดืย้การ 
ย้มืเงนิกู้จากแหลง่ใหมท่ี�เงื�อนไขึ้ดืกีวา่ (Refinancing) การทาํ Currency 
Swap และ Interest Rate Swap ติลอดืจนมีการควบัคุมการเปิดื Letter 
of Credit (L/C) เพืี�อการนําเขึ้้าสูินค้า รวมทั�งเร่งรัดืการสู่งออกสูินค้า
เกษติร โดืย้ให้ระบับัการค้าเป็นไปอย้่างเสูรี ปราศจากการแทรกแซึ่ง

 
“ช่่วงที�ติ้องตัิดืสูินใจลดืค่าเงินบัาทในปี 1984 ขึ้ณะนั�นพีลเอก เปรม  
ย้งัปว่ย้ นอนรักษาตัิวอยู่้ที�บ้ัาน คนที�รกัษาการนาย้กรัฐมนติรีคอื พีลเอก 
ประจวบั สูุนทรางกูร ผู้มก็เข้ึ้าไปพีบัพีลเอก เปรม บัอกว่าอาจต้ิองลดื 
ค่าเงินบัาท ท่านไดื้ย้ินแค่นั�นก็ไล่ผู้มออกจากบั้านเลย้ บัอกว่ามาพีูดื 
เรื�องแบับันี�ทำไม สูมัย้นั�นการลดืค่าเงินเป็นเรื�องใหญ่มาก ไม่เหมือน 
สูมยั้นี�ที�เงนิบัาทข่ึ้�นลง 4-5 บัาทกเ็ฉย้ๆ สูมยั้นั�นลดื 4-5 บัาทคอืเรื�องใหญ่
ผู้มก็ใช่้ลูกติื�อ ไม่ย้อมลุกจากเก้าอี� พีย้าย้ามอธิบัาย้ให้ท่านเขึ้้าใจ”
 
“คนืนั�น คณุศุล ีมหาสัูนทนะ ซึ่่�งเป็นรัฐมนติรีประจำสูำนักนาย้กรฐัมนติรี
ขึ้ณะนั�นกโ็ทรมาหาผู้ม ทำติขีึ้ลมุวา่ไดืข่้ึ้าววา่คณุเข้ึ้าไปพีบัพีลเอก เปรม 
เมื�อติอนบัา่ย้มเีรื�องอะไร ผู้มกเ็รยี้นท่านว่า พีลเอก เปรม บัอกว่าทำไม่ได้ื
เรื�องลดืค่าเงินบัาท ท่านฟัังแล้วก็บัอกว่าพีรุ่งนี� 10 โมงเช่้าจะนัดืหมาย้
ผู้มกับัรัฐมนติรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณสูมหมาย้ ฮุนติระกูล เขึ้้าไป
พีบัที�ติ่กไทย้คู่ฟั้าเพีื�อช่ี�แจง “
 
“วันรุ่งขึ้่�นเป็นวันจันทร์ ผู้มก็เขึ้้าไปพีบัคุณศุลี ซึ่่�งซึ่ักผู้มในเช่ิงเทคนิคว่า
ติ้องทำอย้่างไร เพีราะสูมัย้นั�นประเทศไทย้ย้ังไม่ไดื้ใช่้อัติราแลกเปลี�ย้น
แบับัเสูรี พีออธิบัาย้จบัท่านบัอกว่าเข้ึ้าใจแล้ว เดืี�ย้วแจ้งพีลเอก เปรม  
ให้เอง จากนั�นก็ถีามผู้มติ่อว่าคิดืว่าจะทำเมื�อไร ผู้มก็บัอกว่าวันศุกร์  
สูัก 4 โมงคร่�ง เพีราะติอนนั�นธนาคารปิดืแล้ว ไม่มีใครทำอะไรไดื้ แติ่ถี้า
ไปประกาศเอาติอนเที�ย้ง โกลาหลแน่ ก็เป็นอันว่าติกลง”
 
“จากนั�นผู้มกับัคุณสูมหมาย้ก็ไปหาคุณประจวบั (สุูนทรางกูร) รกัษาการ
นาย้กฯ เพืี�อแจ้งเรื�องให้ทราบั ผู้มได้ืย้ินแบับันั�นก็ดืีใจ รีบัช่ี�แจง ท่าน 
ถีามดืักว่าเราเป็นรัฐมนติรีคลังเหรอ ติ้องเป็นหน้าที�ขึ้องรัฐมนติรีคลัง 
เป็นคนช่ี�แจงไม่ใช่่เหรอ ผู้มก็ติอบัท่านไปว่าผู้มไม่ไดื้เป็นรัฐมนติรีคลัง 
แติ่ผู้มใจร้อน (หัวเราะ) จากนั�นคุณสูมหมาย้ก็ช่ี�แจง พีอช่ี�แจงไดื้สูักพีัก 
คุณประจวบัก็บัอกว่า เอามานี� เดีื�ย้วผู้มเซ็ึ่นให้ แล้วก็หัวเราะ ป๋าจ่ง 
บัอกวา่ใหฟั้ังเขึ้าช่ี�แจงสูกัหน่อย้พีอเป็นพีธิ ีเข้ึ้าใจหรือไมเ่ขึ้า้ใจไม่เปน็ไร 
ให้เซ็ึ่นอนุมัติิไปก็แล้วกัน เป็นอันว่าไดื้รับัอนุมัติิติั�งแติ่วันจันทร์ให้ลดื 
ค่าเงินบัาทไดื้”

 
มาติรการแก้ไขึ้ปัญหาเศรษฐกิจที�สูำคัญอีกด้ืานหน่�งคือการปรับัลดื 
ค่าเงินบัาทและเปลี�ย้นแปลงระบับัอัติราแลกเปลี�ย้น โดืย้รัฐบัาลในยุ้ค
พีลเอก เปรม ได้ืดืำเนินการปรับัอตัิราแลกเปลี�ย้นรวม 3 ครั�ง ครั�งแรกคือ 
12 พีฤษภัาคม 1981 จาก 20.775 บัาทเป็น 21 บัาทติ่อเหรีย้ญสูหรัฐ 
ครั�งที�สูอง 15 กรกฎาคม 1981 จาก 21 บัาท เป็น 23 บัาทติ่อเหรีย้ญ
สูหรัฐ และครั�งที�สูาม 2 พีฤศจิกาย้น 1984 จาก 23 บัาท เป็น 27 บัาท
ติ่อเหรีย้ญสูหรัฐ พีร้อมทั�งเปลี�ย้นระบับัอัติราแลกเปลี�ย้น โดืย้ผูู้กค่า 
เงินบัาทไวก้บััสูกลุเงนิขึ้องประเทศคู่คา้สูำคญั (Basket of Currencies) 
เพีื�อให้เงินบัาทมีเสูถีีย้รภัาพีมากขึ้่�น โดืย้ไม่ขึ้่�นกับัค่าเงินดือลลาร์สูหรัฐ
แติ่เพีีย้งสูกุลเดืีย้ว39

 
การประกาศลดืค่าเงินบัาทในวันที� 2 พีฤศจิกาย้น 1984 นับัเป็นอีกหน่�ง
เหติุการณ์สูำคัญขึ้องประวัติิศาสูติร์เศรษฐกิจไทย้ เนื�องจากเป็นการ
ติัดืสิูนใจที�หลาย้ฝ่ั่าย้มองว่าสูุ่มเสูี�ย้ง เต็ิมไปด้ืวย้การชิ่งไหวชิ่งพีริบัขึ้อง
ผูู้ท้ี�มสีูว่นเกี�ย้วขึ้อ้ง ทั�งในระดืบััรัฐบัาล สูถีาบัันการเงิน จนถ่ีงผูู้้นำกองทัพี
 
เย้็นวันที� 2 พีฤศจิกาย้น 1984 ซึ่่�งติรงกับัวันศุกร์และวันลอย้กระทง  
หลังจากธนาคารทุกแห่งปิดืทำการ รัฐบัาลใช่้จังหวะนี�ในการประกาศ
ลดืค่าเงินบัาทครั�งสูำคัญ ผู้ลที�เกิดืขึ้่�นโดืย้ทันทีคือประช่าช่นติ่างแสูดืง
ความตืิ�นติระหนก พีรอ้มออกมาวพิีากษ์วจิารณแ์ละติำหนริฐับัาลอย้า่ง
หนักหน่วง หน่�งในนั�นคือ พีลเอก อาทิติย้์ กำลังเอก ซึ่่�งเป็นผูู้้บััญช่าการ
ทหารบักในขึ้ณะนั�น ไดื้ออกมาแสูดืงความคิดืเห็นคัดืค้านรัฐบัาลอย้่าง 
ดืุเดืือดืผู้่านสูถีานีโทรทัศน์ช่่อง 5 และช่่อง 7 ในคืนวันนั�น จนหลาย้ฝั่่าย้
พีากันคาดืการณ์ว่าอาจเกิดืรัฐประหารในไม่ช่้า เป็นผู้ลให้พีลเอก เปรม 
ติอ้งเรีย้กประชุ่มนาย้ทหารช่ั�นผูู้ใ้หญ่ ขึ้อใหเ้ปิดืโอกาสูแกฝ่ั่า่ย้เศรษฐกจิ
ในการลองใช่ม้าติรการดืงักลา่ว โดืย้ย้�ำวา่หากใน 6 เดืือนไมม่อีะไรดืขีึ้่�น 
พีลเอก เปรม จะลาออกเพีื�อแสูดืงความรับัผู้ิดืช่อบั 
 
ดืร.วีรพีงษ์ รามางกูร ที�ปร่กษานาย้กรัฐมนติรีดื้านเศรษฐกิจ ขึุ้นพีลคู่ใจ
ขึ้องพีลเอก เปรม เล่าถ่ีงเบัื�องล่กเบัื�องหลังขึ้องการตัิดืสูินใจในครั�งนั�น
โดืย้ละเอีย้ดืว่า
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“เมื�อไดื้รับัอนุมัติิ ผู้มก็ไปเติรีย้มการเรื�องติ่างๆ กับัผูู้้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย้ เรื�องสูำคัญที�สูุดืคือขึ้่าวติ้องไม่รั�ว ถี้าขึ้่าวรั�วก็จบักัน เพีราะ
จะมีคนแห่กันไปซึ่ื�อดือลลาร์เพืี�อเก็งกำไร ถี้าเกิดืข่ึ้าวรั�วแค่นิดืเดืีย้ว 
แผู้นการเราคงล้มเหลว ในที�สูุดืเมื�อถ่ีงวันศุกร์ บั่าย้ 4 โมงคร่�ง ขึ้่าวยั้ง 
ไม่รั�ว พีวกเราก็ดืีใจกันใหญ่ พีอถี่ง 5 โมง มีการประกาศลดืค่าเงินบัาท 
ปรากฏิว่าเหมือนระเบัิดืปรมาณูลง แติกติื�นย้กใหญ่”
 
“สูุดืท้าย้เรื�องไปเขึ้้าหู พีลเอก อาทิติย์้ ผูู้้บััญช่าการทหารบักขึ้ณะนั�น 
ปรากฏิว่าท่านโกรธมาก คนืนั�นท่านถ่ีงกับัออกทีวแีละประกาศให้รฐับัาล
ถีอนคำสูั�งลดืค่าเงินบัาทให้กลับัมาอยู้่ที�เดืิม จนทุกคนคิดืว่าจะมีปฏิิวัติิ
แล้ว สู่วนผู้มเองถีูกเรีย้กให้เขึ้้าไปประจำการอยู่้ที�บ้ัานสูี�เสูาเทเวศร์ 
เพืี�อโติ้ติอบักับัผูู้้บััญช่าการทหารบัก รอบับั้านติ้องกางติาขึ้่าย้กันไว้ 
เพีราะกลัวระเบิัดือาร์พีีจีหล่น เราอยู่้ในบ้ัานก็ใจไม่ค่อย้ดีื สูมัย้นั�น
ประเทศไทย้ย้ังป่าเถืี�อนอยู่้ ไม่เจริญแบับันี� คุณเองก็คงน่กไม่ออกว่า 
ผูู้้บััญช่าการทหารบักนี�ใหญ่โติแค่ไหน”
 
“ในที�สูุดืพีอไม่มีปฏิิวัติิเกิดืข่ึ้�น พีลเอก เปรม ท่านเรีย้กผู้มเขึ้้าไปช่่วย้ 
ร่างหนังสืูอติอบัผูู้้บััญช่าการทหารบักว่าขึ้อให้คอย้ดูืผู้ลก่อนว่าจะเป็น
อย้่างนั�นหรือไม่ ขึ้อเวลา 6 เดืือน ถี้าเกิดืไม่ได้ืผู้ล หรือผู้ลเป็นอย้่างที� 
ท่านว่ามันจะพีังอย้่างโน้นอย้่างนี� พีลเอก เปรม จะลาออกเอง”
 
หลังจากฝั่่ากระแสูติ่อติ้านมาไดื้ หลาย้ฝั่่าย้ให้ความเห็นติรงกันว่าการ
ลดืคา่เงนิบัาทป ี1984 นบััเปน็การปรบััเปลี�ย้นนโย้บัาย้อตัิราแลกเปลี�ย้น
ครั�งสูำคัญ เพีราะไม่เพีีย้งแติ่ช่่วย้ให้ประเทศไทย้สูามารถีฟั้�นติัวจาก
ภัาวะถีดืถีอย้ทางเศรษฐกิจเท่านั�น แติ่ยั้งเป็นพืี�นฐานสูำคัญขึ้องการ
เติิบัโติขึ้องระบับัเศรษฐกิจไทย้ในเวลาติ่อมาอีกดื้วย้ 
 
ที�น่าสูนใจคือก่อนที�ขึ้้อเสูนอนี�จะได้ืรับัการอนุมัติิ ธปท. กลับัมีท่าที 
ที�ไม่ย้อมปรับัค่าเงิน โดืย้ รังสูรรค์ ธนะพีรพีันธุ์ วิเคราะห์ว่าสูาเหติุหน่�ง 
เป็นเพีราะผูู้้ว่าการขึ้ณะนั�นคือ นุกูล ประจวบัเหมาะ ไม่ติ้องการไดื้ช่ื�อ 
ว่าเป็นผูู้้ลดืค่าเงินบัาทถ่ีงสูองครั�งสูองครา เพีราะก่อนหน้านั�นมีการลดื
ค่าเงินบัาทไปแล้วในปี 1981 และเมื�อนำมาประกอบักับัเงื�อนไขึ้ขึ้อง 
พีระราช่บััญญัติิเงินติรา พี.ศ. 2501 ที�มีบัทบััญญัติิว่ารัฐมนติรีว่าการ
กระทรวงการคลังจะปรับัอัติราแลกเปลี�ย้นไดื้ติ่อเมื�อไดื้รับัคําแนะนํา 
จาก ธปท. เท่านั�น ความขึ้ัดืแย้้งระหว่างสูองหน่วย้งานจ่งปะทุขึ้่�น
 
สูดุืทา้ย้ความขึ้ดัืแย้้งนี�จบัลงดืว้ย้การที�รฐัมนติรวีา่การกระทรวงการคลงั

 
ขึ้ณะเดีืย้วกัน สูนิคา้ไทย้กลับัไมไ่ดืร้บััความนิย้ม คนไม่เช่ื�อถีอืในคณุภัาพี 
เป็นเหติุให้มีแคมเปญสู่งเสูริมสูินค้าและผู้ลิติภััณฑ์์ไทย้เกิดืขึ้่�นมาใน
เวลานั�น และได้ืรบััการผู้ลักดืนัจากรัฐบัาลเต็ิมที� หน่�งในสูญัลกัษณ์สูำคัญ
ที�คนยุ้คนั�นจดืจำไดื้ดืีคือเพีลง ‘เมดื อิน ไทย้แลนดื์’ ขึ้องวงคาราบัาว 
(1984) ที�มีเนื�อหาสูอดืรับักับัแคมเปญนี�อย้่างช่ัดืเจน 
 
นอกจากนี� รัฐบัาลย้ังมีความพีย้าย้ามที�จะปรับัเปลี�ย้นยุ้ทธศาสูติร์ 
การพีัฒนาอุติสูาหกรรมจากการผู้ลิติเพืี�อทดืแทนการนําเข้ึ้า (Import  
Substitution Industrialization) ไปสููก่ารผู้ลิติเพืี�อการสู่งออก (Export- 
Oriented Industrialization) ทว่าได้ืรับัการต่ิอต้ิานและขึ้ัดืขึ้วางจาก 
กลุ่มทุนที�ไดื้ประโย้ช่น์จากนโย้บัาย้การปกป้องอุติสูาหกรรมภัาย้ใน
ประเทศ
 
แติ่ท้าย้ที�สูุดื แรงติ่อติ้านนี�ไม่อาจทานแรงกดืดืันจากระบับัทุนนิย้มโลก 
การทย้อย้ลดืการปกป้องคุม้ครองอุติสูาหกรรมภัาย้ในประเทศจง่ปรากฏิ
ให้เห็นติั�งแติ่กลางทศวรรษ 1980 และมากขึ้่�นในช่่วงปลาย้ทศวรรษ

อัลบั�ม เมด้ อิน ไทยแลนด้์ ของวงคืาราบาว วางจำาหน่ายเมื�อเด้ือนธันวาคืม 1984 /
ภาพึ่จาก Warner Music Thailand

“เมด้อินไทยแลนด้์ แด้นด้ินไทยเรา 
เก็บกันจนเก่า เราม่แต้่ของด้่ด้่
มาต้ั�งแต้่ก่อนสุโขทัย มาลพึ่บุร่ 
อยธุยา ธนบรุ ่ยคุืสมยัน่�เป็น กทม....
เมด้อินไทยแลนด้์ แด้นไทยทำาเอง 
จะร้องรำาทำาเพึ่ลง ก็ลำ�าล่กล่ลา 
ฝั่รั�งแอบช่อบใจ แต้่คืนไทยไม่เห็นคื่า 
กลัวน้อยหน้าว่าคืุณ์คื่านิยม
ไม่ทันสมัย”
(ส่วนหน่�งของเนื�อเพึ่ลง ‘เมด้ อิน ไทยแลนด้์’ ของวงคืาราบาว)

ปลดืผูู้้ว่าการ ธปท. เมื�อวันที� 13 กันย้าย้น 1984 และแต่ิงตัิ�ง กำจร  
สูถิีรกุล ข่ึ้�นมาแทน ขึ้ณะที�พีลเอก อาทิติย์้ ก็ถีูกพีลเอก เปรม ปลดื 
ออกจากติำแหน่งผูู้้บััญช่าการทหารสููงสูุดืจากเหติุการณ์นี�เช่่นเดืีย้วกัน
 
นอกเหนอืจากมาติรการดืา้นการเงนิการคลงั รฐับัาลพีลเอก เปรม ย้งัใช่้
มาติรการอื�นๆ ในการฟั้�นฟัภูัาวะเศรษฐกจิ เช่น่ การรณรงคใ์หป้ระช่าช่น
ช่่วย้กันประหย้ัดื และหันมาใช่้สูินค้าไทย้ ลดืการฟัุ่มเฟั้อย้ ควบัคู่ไปกับั
การช่ะลอการนำเขึ้้าและสู่งเสูริมการสู่งออก
 
ช่่วงกลางทศวรรษ 1980 สูืบัเนื�องจากการที�ญี�ปุ่นย้้าย้ฐานการผู้ลิติ 
เขึ้้ามาย้ังประเทศไทย้ สู่งผู้ลให้สิูนค้าและบัริการขึ้องญี�ปุ่นแทรกซึ่่ม 
อยู่้ในความรับัรู้ขึ้องคนไทย้อย่้างแพีร่หลาย้และได้ืรับัความนิย้มสููง  
โดืย้เฉพีาะสูินค้าในหมวดือิเล็กทรอนิกสู์และย้านพีาหนะ ผู้ลที�ติามมา
คือประเทศไทย้เสูีย้ดืุลการค้าให้กับัญี�ปุ่นอย้่างมาก 

วันท่� 1 ม่นาคืม 1985 ม่การชุ่มนุมประท้วงของกลุ่มนักศ่กษา เพึ่ื�อรณ์รงคื์ต้่อต้้านสินคื้าจากประเทศ
ญ่�ปุ�น บริเวณ์หน้าห้างสยามเซ็นเต้อร์และห้างโซโก้ ห้างจากญ่�ปุ�นท่�ใหญ่ท่�สุด้ในกรุงเทพึ่ฯ ณ์ เวลานั�น

145THE GOLDEN OPPORTUNITY  145144  



วิิกัฤตกัารณ์์บัริษัที่เงินทีุ่น
แลิะเงินกั่้นอกัระบับั

 
ในป ี1983 ไดืเ้กดิืวิกฤติการณบ์ัรษิทัเงนิทนุและบัรษิทัหลกัทรพัีย์้อกีครั�ง 
หลังจากที�เคย้เกิดืข่ึ้�นมาแล้วครั�งหน่�งในปี 1979 ติ้นเหตุิสูำคัญมาจาก
การที�บัริษัทเงินทุนและบัริษัทหลักทรัพีย์้จำนวนมากย้ังคงแสูวงหา 
ผู้ลประโย้ช่น์ โดืย้อาศัย้ช่่องโหว่ทางกฎหมาย้ เช่่น มีการให้กู้ย้ืมแก่
กรรมการบัริษัทในเครือเป็นจำนวนมากโดืย้ไม่มีหลักประกัน มีการ 
ทุจริติโดืย้ผูู้้บัริหารขึ้องบัริษัทเองโดืย้มีการสูร้างลูกหนี�ปลอม และให ้
กู้ย้ืมแก่ลูกหนี�ที�มีฐานะทางการเงินไม่มั�นคง ทำให้บัริษัทต้ิองกู้ย้ืมจาก
สูถีาบัันการเงินอื�น บัริษัทเหล่านี�จ่งประสูบักับัปัญหาสูภัาพีคล่องเมื�อ
ครบักำหนดืในการช่ำระคืนหนี� 
 
หลาย้บัริษัทที�ไดื้รับัผู้ลกระทบัและย้ังมีฐานะอ่อนแอจากวิกฤติการณ์ 
ปี 1979 พีย้าย้ามฟั้�นฟัูฐานะการดืำเนินการ โดืย้การจัดืหาเงินกู้ย้ืม 
และเสูนออัติราดือกเบัี�ย้ที�สูงูเพืี�อเป็นการจูงใจ ทำให้ภัาระหนี�ที�ติอ้งจา่ย้
คืนเพิี�มขึ้่�น แติ่เนื�องจากประช่าช่นขึ้าดืความเช่ื�อมั�นในระบับัสูถีาบััน 
การเงิน การไถี่ถีอนเงินจ่งมีมาอย้่างติ่อเนื�อง จนทำให้บัางบัริษัทจัดืหา
เงินทุนหมุนเวีย้นไม่ทัน 
 
นอกจากนี�สูภัาพีเศรษฐกิจไทย้ในเวลานั�นไม่อำนวย้ให้บัริษัทเงินทุน
เหล่านี�เพิี�มทุนและแก้ไขึ้ปัญหาสูภัาพีคล่อง เนื�องจากประช่าช่นขึ้าดื
ความเช่ื�อมั�นในระบับัเศรษฐกจิไทย้ที�ย้งัไมแ่ขึ้ง็แรงพีอติอ่เนื�องมาตัิ�งแติ่
วกิฤติการณ์ราคาน�ำมัน และความผัู้นผู้วนในติลาดืเงินติราต่ิางประเทศ
ที�สู่งผู้ลกระทบัติ่อเศรษฐกิจไทย้ 
 
บัริษัทเงินทุนหลักทรัพีย้์พีัฒนาเงินทุน (บัริษัทติ่กดืำ) เป็นบัริษัทหน่�ง 
ที�ไดืร้บััผู้ลกระทบัต่ิอเนื�องจากวิกฤติปี 1979 แต่ิย้งัมกีารดืำเนินงานและ
การให้เงินกู้ย้ืมที�ผู้ิดืกฎหมาย้ และเป็นเหติุในการจุดืช่นวนวิกฤติการณ์
บัริษัทเงินทุนและบัริษัทหลักทรัพีย้์ในครั�งนี� 
 
เดืือนติุลาคม 1983 ธปท. ไดื้เขึ้้าไปติรวจสูอบัและควบัคุม โดืย้สัู�ง 
เพีิกถีอนใบัอนุญาติบัริษัทเงินทุนหลักทรัพีย์้พีัฒนาเงินทุนเมื�อวันที�  
16 ธนัวาคม 1983 ซึ่่�งทำใหค้วามเช่ื�อมั�นขึ้องประช่าช่นสูั�นคลอนมากขึ้่�น 
และลุกลามจนกระทบับัริษัทที�เกี�ย้วขึ้้องถี่ง 40 บัริษัท
 

แม้ว่าทางการได้ืให้ความช่่วย้เหลือทางการเงินแก่สูถีาบัันการเงินที� 
มีฐานะอ่อนแอผู้่านการอัดืฉีดืสูภัาพีคล่อง แติ่การไถี่ถีอนติั�วสูัญญา 
ใช่้เงินย้ังเกิดืขึ้่�นอย้่างติ่อเนื�อง และวิกฤติการณ์ครั�งนี�มีแนวโน้มจะ 
ขึ้ย้าย้ติ่อไปถ่ีงระบับัธนาคารพีาณิช่ย้์ กระทรวงการคลังและ ธปท. จ่ง
ไดื้ริเริ�ม ‘โครงการ 4 เมษาย้น 2527’ มีวัติถีุประสูงค์ที�จะรวบัรวมบัริษัท
เงินทุนที�มีปัญหาให้เขึ้้ามาอยู้่ในความดืูแลขึ้องทางการ 
 
หลักการคือทางการจะช่่วย้เพิี�มทุนโดืย้เขึ้้าไปถีือหุ้นขึ้องบัริษัทและ 
รับัผู้ิดืช่อบัในการจัดืการบัริหารสูถีาบัันการเงิน ทั�งนี�จะติ้องเป็นไปดื้วย้
ความสูมัครใจขึ้องเจ้าขึ้องสูถีาบัันการเงิน เมื�อคัดืเลือกบัริษัทเงินทุนที� 
มีโอกาสูจะฟั้�นฟัูไดื้ให้เขึ้้าร่วมโครงการติามความสูมัครใจ ปรากฏิว่า 
มีทั�งสูิ�น 25 บัริษัท 
 
ในดื้านขึ้องการให้ความช่่วย้เหลือผูู้้ฝั่ากเงิน ผูู้้ถีือตัิ�วสูัญญาใช่้เงินขึ้อง
บัริษัทเงินทุนเหล่านั�นสูามารถีแลกติั�วกับัสูถีาบัันการเงินที�ทางการใช้่
เป็นติัวกลางในการช่่วย้เหลือ โดืย้จะทย้อย้ช่ำระเงินในระย้ะเวลา 10 ปี 

ผู้ลจากการดืำเนินงานปรากฏิว่าทางการสูามารถีฟั้�นฟูับัริษัทให้ฐานะ
การเงินดืขีึ้่�นจนสูามารถีขึ้าย้กลับัคนืใหผูู้้บ้ัรหิารเดิืมและผูู้้รว่มลงทุนใหม่ 
รวมถี่งผู้ลักดืันให้เกิดืการควบัรวมกิจการกันเอง
 
ในระหว่างที�เกิดืวิกฤติในบัริษัทเงินทุนและธนาคารพีาณิช่ย์้ในปี 1984 
อยู้่นั�น มีปัญหาเพีิ�มเติิมในดื้านการเงินนอกระบับัเกิดืขึ้่�น คือเกิดืวงแช่ร์
ที�มีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประช่าช่น เช่่น แช่ร์น�ำมัน แช่ร์ลูกโซึ่่ โดืย้ 
หลาย้แห่งเสูนอผู้ลติอบัแทนที�สููงเป็นเครื�องล่อใจ เจ้ามือแช่ร์จะรับัเงิน
มาจากสูมาชิ่กแล้วนำเงนินั�นไปฝั่ากไว้ที�ธนาคารพีาณชิ่ย์้ จากนั�นทย้อย้
เบักิมาช่ำระดือกเบัี�ย้ให้แก่ลกูแช่ร์ในลักษณะรับัราย้ใหม่มาจ่าย้ราย้เก่า 
โดืย้มิไดื้นำไปลงทุนในกิจการใดืๆ 
 
ทางการสูังเกติเห็นความผิู้ดืปกติิในธนาคารพีาณิช่ย์้ และพีบัว่าเป็น 
การลงทุนในลักษณะที�ผู้ิดื ใช่้อุบัาย้ล่อลวงให้สู่งทรัพีย้์โดืย้เจตินาทุจริติ 
เพืี�อป้องกันการลุกลามขึ้องปัญหาและรักษาเสูถีีย้รภัาพีขึ้องระบับั 
การเงินการธนาคารขึ้องประเทศ ทางการจ่งได้ืมีการติรากฎหมาย้  
พีระราช่กำหนดืการกู้ย้ืมเงินที�เป็นการฉ้อโกงประช่าช่น พี.ศ. 2527 เพีื�อ
ปอ้งกนัและปราบัปรามการกู้ย้มืเงนิดืงักลา่ว พีรอ้มทั�งวางมาติรการเพืี�อ
คุ้มครองประโย้ช่น์ขึ้องประช่าช่น

บัทเรีย้นที�สูำคัญขึ้องวิกฤติการณ์สูถีาบัันการเงินในปี 1983 คือการ 
ไม่มีการรวมศูนย์้ในการจัดืการแก้ไขึ้ปัญหาเศรษฐกิจขึ้องประเทศ แม้
ทางการไดื้ออกมาติรการแก้ไขึ้หลาย้ประการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความ
ช่่วย้เหลือด้ืานสูภัาพีคล่อง โครงการ 4 เมษาย้น 2527 การให้ความ 
ช่่วย้เหลือแก่ผูู้้ถีือตัิ�วสูัญญาใช่้เงินแล้ว แติ่การออกมาติรการติ่างๆ  
ทำได้ืลำบัากและไม่คล่องตัิว รัฐมนติรีว่าการกระทรวงการคลังจ่งเริ�ม 
ใหน้ำเรื�องการจดัืติั�งองคก์รที�จะเปน็เครื�องมอืในการแกไ้ขึ้ปญัหาไดือ้ย้า่ง
ทันท่วงที โดืย้ทำงานร่วมกันระหว่าง ธปท. สูำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กระทรวงการคลัง และภัาคสูถีาบัันการเงิน 
 
หลงัรา่งกฎหมาย้ผู่้านการพิีจารณาขึ้องคณะรัฐมนติรีมผีู้ลบังัคับัใช้่ติั�งแต่ิ
วนัที� 27 พีฤศจกิาย้น 1985 พีรอ้มกนันั�นได้ืมีการปรบััปรงุแกไ้ขึ้กฎหมาย้
พีระราช่บััญญัติิธนาคารแห่งประเทศไทย้ โดืย้ให้มีการจัดืติั�ง ‘กองทุน
เพืี�อการฟั้�นฟัแูละพีฒันาระบับัสูถีาบันัการเงนิ’ หรอืที�รูจ้กักนัในช่ื�อ FIDF 
ซึ่่�งในระย้ะต่ิอมามีบัทบัาทสูำคัญในการแก้ปัญหาวิกฤติปี 1997

‘แชร์แม�ชม้อยุ’ 
ตำานานแห่�งแชร์ลิ่กัโซ่�

จุดืเริ�มติ้นจาก ช่ม้อย้ ทิพีย้์โสู ช่าวจังหวัดืสูิงห์บัุรี  
อดีืติพีนักงานองค์การเช่ื�อเพีลิง ซึ่่�งอ้างว่าตินทำ
กิจการซึ่ื�อขึ้าย้น�ำมันทั�งในประเทศและติ่างประเทศ 
 
ในปี 1982 เธอเริ�มช่ักช่วนคนมาร่วมลงทุนกับับัริษัท
ขึ้องเธอ โดืย้ติั�งเงื�อนไขึ้ง่าย้ๆ ว่า ผูู้้สูนใจเขึ้้าร่วมการ
ลงทนุจะติอ้งนำเงนิไปลงทนุซึ่ื�อน�ำมนั 1 คนัรถีบัรรทกุ 
เป็นจำนวนเงิน 160,800 บัาท โดืย้ให้ผู้ลติอบัแทน
เป็นดือกเบัี�ย้ 6.5% ติ่อเดืือน หรือ 10,450 บัาท 
ติ่อเดืือน พีูดืง่าย้ๆ คือปีคร่�งก็คืนทุน สูร้างความ 
น่าเช่ื�อถีือโดืย้จ่าย้ติรงเวลา และสูามารถีถีอนเงินติ้น
คืนไดื้ติลอดืเวลา
 
ดื้วย้ความที�ผู้ลติอบัแทนล่อติาล่อใจ ทำให้คนพูีดื 
กันปากติ่อปากเกี�ย้วกับัแช่ร์ดืังกล่าว และสู่งผู้ลให้มี 
ลูกแช่ร์เพิี�มขึ้่�นอย้่างรวดืเร็วจากคนทุกสูาขึ้าอาช่ีพี 
โดืย้เรีย้กกันติิดืปากว่า ‘แช่ร์แม่ช่ม้อย้’ จำนวนคน
ลงทุนสููงขึ้่�นกว่า 1.6 หมื�นคน โดืย้มีย้อดืเงินสููงกว่า  
4 พีันล้านบัาท แติ่หารู้ไม่ว่าบัริษัทน�ำมันที�เธอนำมา
ใช่้กล่าวอ้างนั�นไม่มีอยู่้จริง ก่อนที�ความจะแติกใน 
อกี 2 ปใีหห้ลงั จนนำไปสููก่ารสูอบัสูวนและดืำเนนิคดืี 
สูุดืท้าย้แม่ช่ม้อย้พีร้อมพีรรคพีวกอีก 10 คนถูีกจับั 
ในขึ้้อหาฉ้อโกงประช่าช่น40 

ธปท. ได้้ริเริ�ม
‘โคืรงการ 4 เมษายน 2527’ 
ม่วัต้ถูุประสงคื์ท่�จะรวบรวม
บริษัทเงินทุนท่�ม่ปัญหาให้เข้ามา
อยู่ในคืวามดู้แลของทางการ
และเพึ่ิ�มคืวามเช่ื�อมั�น
ของประช่าช่นต้่อระบบการเงิน
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จากั ‘ป๋าเปรม’ สู่่� ‘น้าชาติ’

หลังจากพีลเอก เปรม ดืำรงติำแหน่งนาย้กรัฐมนติรีมาเป็นเวลา 8 ปี  
5 เดืือน รวมทั�งสูิ�น 3 วาระ ก็เกิดืจุดืเปลี�ย้นทางการเมืองครั�งสูำคัญขึ้่�น 
คือการเลือกติั�งในวันที� 24 กรกฎาคม 1988 หัวหน้าพีรรคการเมือง 
ที�จะร่วมกันจัดืติั�งรัฐบัาลโดืย้มีพีรรคช่าติิไทย้เป็นแกนนำ ได้ืเข้ึ้าพีบั 
พีลเอก เปรม ที�บั้านพีัก เพีื�อเช่ิญให้มาดืำรงติำแหน่งนาย้กรัฐมนติรีเป็น
สูมัย้ที� 4 แติ่ทว่าพีลเอก เปรม ปฏิิเสูธ 
 
ดืร.วีรพีงษ์ รามางกูร เปิดืเผู้ย้ถ่ีงที�มาที�ไปในการตัิดืสิูนใจครั�งนี�ขึ้อง 
พีลเอก เปรม ว่า “วันหน่�งป๋าเดืินเข้ึ้ามาในห้องที�ประชุ่มที�ปร่กษา บัอก
ทุกคนว่าไม่ติ้องคุย้กัน แล้วให้มาเขึ้ีย้นความเห็นว่าหลังการเลือกติั�ง  
ป๋าควรจะอยู่้ติ่อหรือไม่ ทุกคนก็เช่ื�อและปฏิิบััติิติาม ไม่คุย้กัน ติ่างคน
ติ่างเขึ้ีย้นแล้วใสู่ซึ่องสู่งให้ป๋า หลังจากไดื้ซึ่องไปแล้ว ป๋าบัอกที�ประชุ่ม
ว่าติัดืสูินใจได้ืแล้ว พีวกเราไม่ติ้องพูีดือะไร ติ่อมาเมื�อพีรรคการเมือง
ติา่งๆ เชิ่ญท่านเป็นนาย้กรัฐมนติรีเหมือนทุกครั�งที�ผู้า่นมา ทา่นก็ออกมา

พีบัสูื�อมวลช่นแล้วบัอกว่า ‘ผู้มพีอแล้ว’ ซึ่่�งเป็นวลีที�สูำคัญในยุ้คนั�น
 
“หลังคำประกาศ เหล่าที�ปร่กษาก็มาคุย้กันว่าแติ่ละคนเขึ้ีย้นว่าอย้่างไร 
ปรากฏิวา่ทกุคนเขีึ้ย้นติามนี� ปา๋ควรจะพีอแล้ว เพีราะคดิืว่าถ่ีงเวลาแล้ว
ที�ป๋าควรสู่งประช่าธิปไติย้เติ็มใบัให้รัฐสูภัาและประช่าช่น”
 
ติ่อมาในวันที� 4 สูิงหาคม 1988 จ่งไดื้มีพีระบัรมราช่โองการโปรดืเกล้าฯ 
พีลติรี ช่าติิช่าย้ ชุ่ณหะวัณ (ย้ศขึ้ณะนั�น) ดืำรงติำแหน่งนาย้กรัฐมนติรี
คนที� 17 นับัเป็นการเปิดืศักราช่ใหม่ หลังจากประเทศไทย้อยู่้ภัาย้ใติ้ 
การบัริหารขึ้องพีลเอก เปรม มาอย้่างย้าวนานถี่ง 8 ปี
 
การเปลี�ย้นแปลงที�เกดิืขึ้่�นช่ดัืเจนภัาย้ใต้ิการบัรหิารงานขึ้อง ‘น้าช่าติ’ิ คอื
ลดืการพี่�งพีาบัทบัาทขึ้องเทคโนแครติลง แทนที�ด้ืวย้การติั�งทมีที�ปรก่ษา
เฉพีาะกิจที�เรยี้กว่า ‘ที�ปรก่ษาบัา้นพีษิณโุลก’ ติามช่ื�อขึ้องสูถีานที�ทำงาน
ขึ้องคณะที�ปรก่ษา ประกอบัดืว้ย้ติวัพีลเอก ช่าติชิ่าย้ และที�ปรก่ษาระดืบัั
หัวกะทิ เรีย้กว่า 222 หรือ ‘ติองสูอง’ 

 
‘2 ศักดืิ�’ คือ พีันศักดืิ� วิญญรัติน์ และบัวรศักดืิ� อุวรรณโณ เช่ี�ย้วช่าญ 
เรื�องการเมือง

‘2 สูุ’ คือ สูุรเกีย้รติิ� เสูถีีย้รไทย้ และสูุขุึ้มพีันธ์ุ บัริพัีติร เช่ี�ย้วช่าญเรื�อง 
การติ่างประเทศ

‘2 ช่ัย้’ คือ ณรงค์ช่ัย้ อัครเศรณี และช่วนชั่ย้ อัช่นันท์ เช่ี�ย้วช่าญเรื�อง
เศรษฐกิจ
 
บัทบัาทขึ้องที�ปรก่ษาบ้ัานพิีษณโุลกเปรีย้บัเสูมือนทีมเฉพีาะกิจที�ทำงาน
แบับัลัดื (bypass) ระบับัราช่การ รวมถี่งสูภัาพีัฒน์ โดืย้ทำหน้าที�ระดืม
สูมองและวางแผู้นงานด้ืานต่ิางๆ ก่อนจะช่งวาระเขึ้้าสูู่คณะรัฐมนติรี 
แน่นอนว่าวิธีการดัืงกล่าวย่้อมทำให้ขึ้้าราช่การบัางสู่วนไม่พีอใจ แต่ิ 
ในอีกแง่หน่�งก็ทำให้งานบัางอย้่างเป็นไปอย้่างราบัรื�นและรวดืเร็ว
 
อย้า่งที�หลาย้คนคงทราบักันดื ีเมื�อข่ึ้�นสูู่ติำแหน่งนาย้กรัฐมนติรีไดืไ้ม่นาน 
พีลเอก ช่าติิช่าย้ ก็ชู่ธงดื้วย้นโย้บัาย้ ‘เปลี�ย้นสูนามรบัเป็นสูนามการค้า’ 
จดุืประสูงค์คอืสูรา้งความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศอินโดืจีน 
ภัาย้ใติ้กลยุ้ทธ์ที�ว่า ความร่วมมือจะเกิดืขึ้่�นไดื้นั�นติ้องสูร้างสูันติิภัาพีให้
เกิดืขึ้่�นในประเทศเหล่านี�ก่อน เริ�มดื้วย้การสูร้างสูันติิภัาพีในกัมพีูช่า ซึ่่�ง 
ณ เวลานั�นรัฐบัาลไทย้มีความสูัมพีันธ์กับัเขึ้มรเพีีย้ง 3 ฝั่่าย้ โดืย้ไม่มี
ความสูัมพีันธ์กับัฝั่่าย้ฮุน เซึ่น จ่งประสูานงานให้มีการเจรจาร่วมกัน
ระหว่างเขึ้มร 4 ฝั่่าย้ เพีื�อให้สูงครามกลางเมืองในกัมพีูช่ายุ้ติิลง
 
ดืร.ณรงค์ช่ัย้ อัครเศรณี หน่�งในสูมาช่ิกกลุ่มบั้านพีิษณุโลก ผูู้้มีบัทบัาท
ในงานดื้านเศรษฐกิจมาติั�งแติ่ยุ้คพีลเอก เปรม เปิดืเผู้ย้ถ่ีงเบัื�องหลัง
เหติุการณ์ดืังกล่าวที�สูะท้อนให้เห็นวิสูัย้ทัศน์และกระบัวนการทำงาน 
ขึ้องกลุ่มที�ปร่กษาบั้านพีิษณุโลกไดื้อย้่างช่ัดืเจน
 
“ถี้าไม่มีทีมพีิเศษนี� บัางเรื�องก็คงไม่เกิดืขึ้่�น ย้กติัวอย้่างเรื�อง ฮุน เซึ่น มา
เย้ือนประเทศไทย้ปี 1989 ช่่วงนั�นมีปัญหาเรื�องเขึ้มรแดืงอย้่างรุนแรง  
พีอสูงครามเวยี้ดืนามสูงบั เขึ้มรแดืงกห็นมีาอยู่้ประเทศไทย้ สููกั้บัรฐับัาล
ขึ้องกัมพีูช่าอยู่้ติามช่าย้แดืน หลังจากนั�นก็มีการเจรจากัน จนกระทั�ง 
จบัในป ี1988-1989 ติอนนั�นนา้ช่าติิมองเหน็ว่าเรานา่จะมสัีูมพัีนธไมติรี
กับัฮุน เซึ่น ก็ให้สูุขึุ้มพัีนธ์ุช่่วย้ประสูาน ไปเชิ่ญมาคุย้ที�บั้านพีิษณุโลก 
เอาเครื�องบัินไปรับัมาจากลาว โดืย้ที�กระทรวงการติ่างประเทศไม่รู้เรื�อง
ลองคิดืดูืว่าถ้ีาผู่้านติามสูาย้งานปกติิ กระทรวงการต่ิางประเทศจะทำ

นโยบาย ‘เปล่�ยนสนามรบ
เป็นสนามการคื้า’ จุด้ประสงคื์
คืือสร้างคืวามร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
อินโด้จ่น ภายใต้้กลยุทธ์ท่�ว่า 
คืวามร่วมมือจะเกิด้ข่�นได้้นั�น
ต้้องสร้างสันต้ิภาพึ่ให้เกิด้ข่�น
ในประเทศเหล่าน่�ก่อน

พึ่ลเอก ช่าต้ิช่าย ชุ่ณ์หะวัณ์ พึ่บปะกับ จอร์จ บุช่ ประธานาธิบด้่สหรัฐอเมริกา ในเด้ือนกุมภาพึ่ันธ์ ปี 1989

บ้านพึ่ิษณ์ุโลก / ภาพึ่จาก ศิลปวัฒนธรรม
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หรือไม่ สูุดืท้าย้อาจจะไม่คุย้ ทุกวันนี�เป็นอย่้างไรครับั ฮุน เซึ่น ย้ังอยู่้ 
ถี่งปัจจุบััน แสูดืงว่าท่านอ่านเก่ง มองออกว่าคนนี�คงจะอยู้่นาน”
 
หลังการสูร้างสูันติิภัาพีในกัมพีูช่าประสูบัความสูำเร็จ รัฐบัาลช่าติิช่าย้ 
ก็เริ�มขึ้ย้าย้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับัประเทศลาวและ
เวยี้ดืนาม ซึ่่�งนำมาสููข่ึ้อ้ติกลงในการสูรา้งสูะพีานขึ้า้มแมน่�ำโขึ้ง (สูะพีาน
มติิรภัาพีไทย้–ลาว) แหง่แรกในป ี1989 เช่ื�อมนครเวยี้งจนัทนก์บััจงัหวดัื
หนองคาย้ ถีือเป็นสูัญลักษณ์ขึ้องสูันติิภัาพีอย้่างถีาวรในภัูมิภัาค
 
ความสูำเร็จในการสูร้างสัูนติิภัาพีข่ึ้�นในอินโดืจีนและการพัีฒนาความ
สูมัพีนัธก์บััประเทศเพืี�อนบัา้นอย้า่งจรงิจงั สูง่ผู้ลใหเ้กดิืการขึ้ย้าย้ติวัทาง 
การคา้ระหวา่งประเทศไทย้กับัประเทศในกลุม่อินโดืจีน ติามแนวทางขึ้อง
นโย้บัาย้เปลี�ย้นสูนามรบัเป็นสูนามการค้า ขึ้ณะเดีืย้วกันความติง่เครีย้ดื
ติา่งๆ ระหวา่งประเทศไทย้กบััประเทศรอบัขึ้า้งกล็ดืลงติามไปดืว้ย้ ทำให้
พีลเอก ช่าติิช่าย้ ชุ่ณหะวัณ ไดื้รับัการขึ้นานนามว่า ‘มิสูเติอร์อินโดืจีน’
 
ในมิติิเศรษฐกิจ ช่่วงที�รัฐบัาลช่าติิช่าย้เขึ้้ามาบัริหารประเทศอยู่้ในช่่วง
ขึ้องแผู้นพัีฒนาฯ ฉบัับัที� 6 ซึ่่�งเศรษฐกิจขึ้องไทย้นั�นทะย้านเข้ึ้าสูู่ความ 

โช่ติิช่่วงช่ัช่วาลอย้่างที�ไม่เคย้ปรากฏิมาก่อน โดืย้ในปี 1987 เศรษฐกิจ
ขึ้ย้าย้ติัวสููงถี่งร้อย้ละ 9.5 เมื�อเทีย้บักับัปี 1986 ซึ่่�งขึ้ย้าย้ติัวเพีีย้งร้อย้ละ 
4.9 ติ่อมาในปี 1988 การขึ้ย้าย้ตัิวขึ้องเศรษฐกิจได้ืพุ่ีงสููงที�สูุดืเป็น
ประวัติิการณ์ คือสููงถ่ีงร้อย้ละ 13.2 และแม้จะช่ะลอตัิวลงไปบั้างในปี 
1989 การขึ้ย้าย้ติัวก็ย้ังอยู้่ในระดืับัที�สููงมากคือร้อย้ละ 12.2
 
ปัจจัย้ทั�งหมดืที�ไดื้กล่าวมาทำให้ไทย้ได้ืรับัการคาดืหวังว่าจะก้าวเป็น 
‘เสูือติัวที�ห้าแห่งเอเช่ีย้’ ถีัดืจากฮ่องกง สูิงคโปร์ เกาหลีใติ้ และไติ้หวัน 
ทวา่สูิ�งที�ไมม่ใีครคาดืฝัั่นคอืในอีกไม่กี�ปถีีดัืมา ไทย้ต้ิองเผู้ชิ่ญกับัสูภัาวะ
ฟัองสูบัูแ่ติก ที�ไมเ่พีีย้งสูง่ผู้ลกระทบัมหาศาลติอ่เศรษฐกจิไทย้ แติข่ึ้ย้าย้
ลุกลามไปย้ังสูภัาวะเศรษฐกิจโลกดื้วย้ 

อัต้ราการเต้ิบโต้ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ช่่วงปี 1981-1990  
เปร่ยบเท่ยบกับฮ่่องกง สิงคืโปร์ และเกาหล่ใต้้ 
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คืรม. ม่มต้ิ 
ต้ั�งคืณ์ะกรรมการร่วม
ภาคืรัฐและเอกช่น
เพึ่ื�อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
30 มิถูุนายน 1981

เด้ินหน้าโคืรงการ 
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ประกาศลด้คื่าเงินบาท 2 คืรั�ง 
คืรั�งท่� 1 - 12 พึ่ฤษภาคืม 1981 
คืรั�งท่� 2 - 15 กรกฎีาคืม 1981 

พึ่ลเอก เปรม เป็นประธาน 
พึ่ิธ่เปิด้วาล์วท่อก๊าซธรรมช่าต้ิ ปต้ท. 
กำาเนิด้วล่ ‘โช่ต้ิช่่วงช่ัช่วาล’
12 กันยายน 1981
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จากสภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงโลกท่�เต้ม็ไปด้ว้ยคืวามผนัผวนต้อ่เนื�องมาจากทศวรรษ 
1970 เศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 1980 น่�สามารถูเต้ิบโต้แบบพึ่ลิกหน้ามือเป็นหลังมือ 

หากพึ่ิจารณ์าจากข้อเท็จจริง พึ่บว่าม่หลายปัจจัยสอด้รับกันในจังหวะเวลาท่�เหมาะสม 
ตั้�งแต้วิ่สัยทศันอ์นักว้างไกลและนโยบายของรฐับาลพึ่ลเอก เปรม ซ่�งทำางานเปน็หน่�งเด้ย่ว
กับสภาพึ่ัฒน์และเหล่าเทคืโนแคืรต้แห่งยุคืสมัย การคื้นพึ่บก๊าซธรรมช่าต้ิในอ่าวไทย 
และต้ัด้สินใจลงทุนในเมกะโปรเจกต้์อย่าง Eastern Seaboard เมื�อได้้รับแรงหนุน 
เสริมปัจจัยภายนอกอย่างการย้ายฐานการผลิต้ของญ่�ปุ�น และสภาวะเศรษฐกิจโลก 
ท่�กระเต้ื�องข่�น เศรษฐกิจไทยท่�ได้้รับการติ้ด้ต้ั�งเคืรื�องยนต์้ใหม่จ่งพุ่ึ่งทะยานไปอย่าง 
รวด้เร็ว และกลายเป็นคืวาม ‘โช่ต้ิช่่วงช่ัช่วาล’ ท่�ยังได้้รับการกล่าวขานจนถู่งปัจจุบัน
 
ทว่าวิกฤต้การณ์์ทางการเงินท่�เกิด้ข่�นในทศวรรษน่� และสิ�งท่�กำาลังจะเกิด้ข่�นในทศวรรษ 
ถูัด้ไปเป็นเคืรื�องยำ�าเตื้อนว่าการบริหารเศรษฐกิจนั�นไม่อาจช่ะล่าใจ เพึ่ราะเคืรื�องยนต์้ 
ท่�เร็วและแรงนั�น หากไม่คืวบคืุมให้ด้่ก็อาจนำาไปสู่อุบัต้ิเหตุ้ท่�ร้ายแรงได้้เช่่นกัน

บทสรุป
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เบั้�องห่ลิังปัจจัยุสู่ำาเร็จ Eastern Seaboard

โครงการ Eastern Seaboard หัวใจสูำคัญคือเรารู้มาก่อน ว่าพีอมีการ 
เซึ่็นขึ้้อติกลงพีลาซึ่่า ญี�ปุ่นติ้องย้้าย้ฐานการผู้ลิติออกนอกประเทศ  
เราก็เติรยี้มการมาก่อน ติอนนั�นญี�ปุน่เขึ้าไม่ไดืม้องแต่ิไทย้ แต่ิมตีิวัเลอืก 
มากมาย้เป็นบััญช่ีหางว่าว ทั�งอินโดืนีเซึ่ีย้ ฟัิลิปปินสู์ มาเลเซึ่ีย้ กระทั�ง 
สูเปน แติ่สูุดืท้าย้เขึ้าเลือกไทย้เป็นอันดืับัที�หน่�ง นี�คือผู้ลขึ้องการเติรีย้ม 
การวางแผู้นตัิ�งแต่ิติน้มาจนกระทั�งเขึ้าตัิดืสูนิ เรารูก้ระทั�งว่าเราได้ืคะแนน 
เท่าไหร่

อาจเป็นเรื�องโช่คดืีที�ผู้มมีความสูัมพีันธ์ที�ดืีกับั ดืร.ซึ่าบัูโระ โอคิติะ  
ผูู้้อำนวย้การวางแผู้นขึ้องญี�ปุ่น รู้จักนับัถีือกันมาเป็นสูิบัปี เขึ้าเป็นคน 
วางแผู้นทำให้ญี�ปุ่นสูามารถี ‘double national income in ten years’  
หลังสูงครามโลกครั�งที� 2 โดืย้สูร้างท่าเรือน�ำล่ก 10 แห่งรอบัเกาะญี�ปุ่น  
แล้วติ่อมาก็มีคนไปทำที�จูร่ง สูิงคโปร์ ที�เกาสูง ไติ้หวัน เป็นลักษณะ 
เดืีย้วกัน สูิ�งเหล่านี�เรารู้มาติลอดืว่าต้ิองเป็นแบับันี�ๆ เราถ่ีงได้ืเติรีย้ม 
ทำโครงการนี�ไว้ ก่อนจะมีขึ้้อติกลงพีลาซึ่่าดื้วย้ซึ่�ำ 

ญี� ปุ่นจะทำอะไรต้ิองมีการเขีึ้ย้นกระดืาษ ถี้าไม่มีเขีึ้ย้นกระดืาษ 
คุย้ไม่ค่อย้รู้เรื�อง เราก็ออกสูมุดืปกขึ้าวมา ทำ White Paper ร่วมกัน  
มีขึ้้อมูลทุกอย้่างพีร้อม แล้วมีวิธีอีกหลาย้อย้่าง เช่่น เช่ิญเขึ้ามาที� 
สูภัาพัีฒน์ ให้เห็นเราทำงาน เขึ้าจะได้ืสูบัาย้ใจว่าปล่อย้เงินมาแล้วไม่สูญู 
แล้วติอนนั�นทุกคนก็ร่วมมือกันดืีมากทำเพืี�อประเทศ ญี�ปุ่นย้ังบัอกว่า 
คนไทย้ทำงานเหมือนอยู้่ในสูงคราม เสูาร์อาทิติย้์ก็ทำ จนในที�สูุดืเป็นที� 
รู้กันว่าเขึ้าติ้องเลือกประเทศไทย้ ไม่มีทางไปที�อื�น

พัลัิงเที่คโนแครต พัลิิกัโฉมประเที่ศไที่ยุ

อด้่ต้เลขาธิการสภาพัึ่ฒนาการเศรษฐกิจและสังคืมแห่งช่าต้ิ ในยุคืพึ่ลเอก เปรม ต้ิณ์สูลานนท์ 
ผู ้วางพิึ่มพึ่์เข่ยวให้กับโคืรงการเปล่�ยนโฉมหน้าประเทศอย่าง EASTERN SEABOARD 

อ่กทั�งยังเคืยด้ำารงต้ำาแหน่งผู ้ว่าการธนาคืารแห่งประเทศไทย ท่�ผลักด้ันให้ธนาคืารกลางม่ส่วนช่่วย
ในงานด้้านการพัึ่ฒนา ด้้วยคืวามรู้ทางเทคืนิคืท่�เท่าทันและการจัด้การอันมากประสิทธิผล 

เขาคืือผู ้ท่�แสด้งให้เห็นพึ่ลังของ ‘เทคืโนแคืรต้’ ในการขับเคืลื�อนประเทศ 

ดร.เสนาะ อููนากููล

บัที่บัาที่ข้องธนาคารชาติ

ปกติิผูู้้ว่าการธนาคารช่าติิแบับัดืั�งเดิืมจะดูืเรื�องเสูถีีย้รภัาพีเป็นหลัก  
แต่ิว่าผู้มเป็น Development Central Banker ซึ่่�งหมาย้ความว่า 
พีย้าย้ามจะดูืแลไปถ่ีงความเป็นอยู่้ขึ้องคนในประเทศด้ืวย้ ไม่ใช่่เรื�อง 
การเงินอย่้างเดีืย้ว มีการพีย้าย้ามแก้กฎหมาย้การธนาคารพีาณิช่ย์้  
2505 เพืี�อแก้ปัญหาธนาคารอยู่้ในความครอบัครองขึ้องไม่กี�ครอบัครัว  
แล้วปล่อย้สิูนเช่ื�อก็ปล่อย้กันแติ่ในกรุงเทพีฯ ไม่ไปถ่ีงคนติ่างจังหวัดื  
แติเ่สูถีีย้รภัาพีทางการเมืองไม่มี เปลี�ย้นรัฐบัาลติลอดืเวลา แก้กฎหมาย้ 
ย้ังไม่เสูร็จ จ่งออกเป็นกฎกระทรวงกำหนดือัติราสู่วนการปล่อย้เงินขึ้อง 
ธนาคารพีาณิช่ย้์ ว่าอย้่างน้อย้ 5% จะติ้องเป็นสูินเช่ื�อเพีื�อการเกษติร

พีอออกมา นักวิช่าการหรือนาย้ธนาคารก็โวย้วาย้กันว่าธนาคารจะเจ๊ง  
ทำไมติ้องไปปล่อย้เกษติร เราจ่งพีานาย้ธนาคารไปเดืินดืูเขึ้ติเกษติร 
กา้วหน้าที�มโนรมย์้ พีาไปดูืคลองไสู้ไก่ ซึ่่�งเป็นคลองเล็กคลองน้อย้ที�เจาะ 
มาจากเขึ้ื�อนช่ัย้นาท เพีื�อให้เขึ้าเห็นว่าเกษติรสูมัย้นี�ไม่เหมือนสูมัย้ก่อน 
ฝั่นแล้งไม่มีแล้ว หลังคาขึ้องโรงเรือนไม่ใช่่หลังคามุงจาก เป็นหลังคา 
กระเบัื�องหมดืแล้ว และเกษติรเหล่านี�มีความต้ิองการสิูนเช่ื�อมาก  
ดืแูลว้เขึ้าจะเห็นว่าเราไม่ได้ืบังัคับัไปทำในสูิ�งที�ไม่สูมควร เป็นประโย้ช่น์ 
ขึ้องเขึ้าเอง 

ธนาคารช่าติิไม่ควรแต่ิเพีีย้งดูืแลเรื�อง Stabilization แต่ิควรดูืแลไปถ่ีง 
เรื�อง Environment, Social, Governance ดื้วย้ เราไม่ใช่่ธนาคารช่าติ ิ
อย้่างอังกฤษ หรือ FED แติ่เป็นธนาคารช่าติิขึ้องประเทศกำลังพีัฒนา  
เพีราะทรัพีย้ากรขึ้องแบังก์ช่าติิไทย้เกินกว่าแบังก์ช่าติิขึ้องฝั่รั�ง ดืร.ป๋วย้ 
สูร้างไว้ และก็สูะสูมต่ิอๆ กนัมา สูามารถีจะช่่วย้ประเทศได้ือกีหลาย้อย่้าง  
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นอกจากเรื�องการดืูเสูถีีย้รภัาพี เช่่น ที�แบังก์ช่าติิทำพีร้อมเพีย้์ เขึ้าเรีย้ก 
‘เลีย้ไอติิม’ เมื�อก่อนสู่งเงินไปช่่วย้วัดื ไปช่่วย้ครู กว่าจะถ่ีง ขึ้้าราช่การ 
เลีย้ไอติิมกันจนแทบัจะหมดืแท่ง เดืี�ย้วนี�เงินไม่รู้กี�ล้านสู่งไดื้ในวันเดืีย้ว  
ไม่ติ้องมีใครเซ็ึ่นสูักราย้ เอาบััติร เอามือถืีอไปแสูดืงก็ไปแล้ว และไป 
ถีูกคน เพีราะมีการย้ืนย้ันติัวติน ทำให้วิธีเลีย้ไอติิมขึ้องขึ้้าราช่การ 
หมดืไปอย้่างน่าเสูีย้ดืาย้ เพีราะขึ้้าราช่การเสูีย้ดืาย้ที�สูุดืคืออำนาจ 
การเซึ่็น

วิิกัฤตราชาเงินทีุ่น

ติอนนั�นปญัหาขึ้องเราคือสูว่นติา่งอัติราดือกเบัี�ย้ระหว่างเงินกู้กบััเงนิฝั่าก 
มันถี่างมาก ติั�ง 7% เพีราะความเป็นธุรกิจผูู้กขึ้าดืขึ้องธนาคาร ฉะนั�น  
ก็ย้่อมมีธุรกิจที�พีร้อมจะเขึ้้ามาหาโอกาสูในช่่องว่าง 7% นี� มันมีโอกาสู 
ที�จะทำอะไรได้ืเย้อะมาก ก่อนที�มันจะแคบัลงๆ เพีราะฉะนั�นบัริษัท 
เงินทุนก็เกิดืขึ้่�นมหาศาล และสูุดืท้าย้ก็เป็นธรรมช่าติิขึ้องทุนนิย้มที�พีอ 
การควบัคุมไม่ดืี มันก็ท่วมท้น เกิดืฟัองสูบัู่แติก ถีือเป็นเรื�องที�เราเห็น 
เป็นธรรมดืา แติ่สูำหรับัคนที�อยู้่ในเหติุการณ์เขึ้าก็ติาย้

ปัญหาหนักใจที�สูุดืติอนเขึ้้าไปเป็นผูู้้ว่าการ ธปท. คือมีการอนุมัติิบัริษัท 
เงินทุนไปติั�งร้อย้กว่าแห่ง ที�ติั�งอยู่้บันโติ๊ะรอให้ผู้มเซึ่็นก่อนสู่งไปให ้
รัฐมนติรีคลังก็อีกกองเบั้อเริ�ม ผู้มจะไม่เซึ่็น แติ่ในที�สูุดืฝั่่าย้กฎหมาย้ก็ช่ี� 
วา่เรื�องมาถ่ีงขึ้ั�นนี�แลว้ ผู้มไประงบััไมไ่ดื ้ติอ้งเซึ่น็และสูง่ติอ่ไปใหร้ฐัมนติรี 
คลัง เรื�องนี�รู้สู่กเสูีย้ใจมาก เราพีย้าย้ามเริ�มทำติลาดืหลักทรัพีย้์ตัิ�งแติ่ 
ติอนทำแผู้น 2 อยู่้ที�สูภัาพีัฒน์ ผู้มเป็นคนไปเชิ่ญโปรเฟัสูเซึ่อร์ซึ่ิดืนีย้์  
รอบับัินสู์ มาจากโคลัมเบัีย้ เพืี�อร่างขึ้้อเสูนอจัดืติั�งติลาดืหลักทรัพีย้์  
เราคิดืว่าระบับัติลาดืเงิน ติลาดืทุนติ้องเก่ง พีย้าย้ามไปสูร้างกฎเกณฑ์์ 
ติ่างๆ แติ่มันไม่ทัน เมื�อมีบัริษัทเงินทุนหลักทรัพีย้์จำนวนมหาศาล  
แล้วกฎเกณฑ์์ขึ้องเราติามไม่ทัน ก็นำไปสูู่วิกฤติ 

ความเสูีย้ใจเรื�องนี�ทำให้ผู้มจำเป็นติ้องลาออกจากธนาคารช่าติิ ทั�งๆ ที� 
เราก็พีย้าย้ามสูุดืติัวที�จะไม่ให้มันเกิดื เราพีย้าย้ามเร่งออกกฎหมาย้ 
ธนาคารและกฎหมาย้เงินทุนหลักทรัพีย้์ออกมาควบัคุม แติ่เปลี�ย้น 
รัฐบัาลกัน 5-6 หน ขึ้าดืเสูถีีย้รภัาพี ทำงานย้าก สูุดืท้าย้ดืันให้กฎหมาย้ 
ธนาคารออกก่อน กฎหมาย้เงินทุนหลักทรัพีย้์ออกมาวันสูุดืท้าย้ 
นาทีสูุดืท้าย้ขึ้องเที�ย้งคืนวันที�เขึ้าปิดืประชุ่มสูภัา ผู้มต้ิองนั�งอยู่้ที�นั�น 

ติลอดื แต่ิวา่ไม่ทนั และมันช่ว่ย้ไม่ได้ื แต่ิกด็ืวีา่ได้ืเห็นสัูจธรรมหลาย้อย่้าง 
ทำให้เรามีโอกาสูไดื้เรีย้นธรรมะ ทำให้ช่ีวิติลุ่มล่กกว่าการคิดืเรื�อง 
เศรษฐศาสูติร์อย้่างเดืีย้ว

อนาคตประเที่ศไที่ยุ

ติ่อจากนี�อีก 12 ปี ในช่่วงแผู้นพีัฒนาฯ อีก 2-3 แผู้นขึ้้างหน้า เราน่าจะ 
เป็นประเทศที�พีัฒนาแล้วไดื้ บัางคนบัอกหวังสููงเกินไป แติ่เหติุผู้ลที�เช่ื�อ 
วา่ประเทศไทย้น่าจะทำได้ื เพีราะติอนนี�เรามีการสูร้างโครงสูร้างพืี�นฐาน 
ขึ้นาดืใหญ่และหลากหลาย้ที�สูดุืในประวัติศิาสูติร์ขึ้องประเทศ ถ้ีามองแค่ 
ในกรุงเทพีฯ การพัีฒนาระบับัขึ้นสู่งสูาธารณะแบับัรางที�กำลังดืำเนินการ 
อยู่้ติอนนี� จะเปลี�ย้นโฉมรูปแบับัการจราจร รูปแบับัการใช้่พีลังงาน  
รวมถ่ีงเรื�องสิู�งแวดืล้อมในอนาคติ มีการเปลี�ย้นผู่้านจากระบับัรถีย้นติ ์
มาสููร่ะบับัขึ้นสู่งสูาธารณะแบับัเต็ิมติวั ดืงันั�น จง่น่าจะเห็นผู้ลได้ืภัาย้ใน 
ช่่วงแผู้นพีัฒนาฯ ฉบัับัที� 14 (พี.ศ. 2570-2574)

สูว่นเรื�องออีซีึ่ทีี�พีย้าย้ามติอ่ย้อดืจากอสีูเทริน์ซึ่บีัอรด์ื กไ็มไ่ดืม้เีฉพีาะเรื�อง 
อุติสูาหกรรมใหม่อย้่างเดืีย้ว ไม่ใช่่เฉพีาะเรื�อง Digital Transformation  
ไม่ใช่่เฉพีาะเรื�อง 5G ไม่ใช่่เฉพีาะเรื�องรถีไฟัฟ้ัา แต่ิย้ังมีเรื�องการสูร้าง 
มูลค่าเพิี�มให้ภัาคการเกษติรโดืย้ใช้่เทคโนโลยี้ ดืูเทรนด์ืขึ้องโลกว่ามี 
ความต้ิองการอย่้างไร เช่่นเดีืย้วกับัเรื�องการขึ้นสู่งติ่างๆ เราสูามารถี 
เปน็ศูนย์้กลางอาเซีึ่ย้นได้ื เริ�มจากพืี�นที�ออีซีึ่ขีึ้ย้าย้ไปพืี�นที�ภัาคติะวันออก 
เฉีย้งเหนือ เมื�อก่อนภัาคอีสูานเหมือนอยู่้ก้นถีุง ไปไหนก็ติิดืหมดื  
แติ่เดืี�ย้วนี�อีสูานกลาย้เป็นจุดืเช่ื�อมที�สูำคัญ เช่ื�อมจีน เช่ื�อมเวีย้ดืนาม  
จุดืนี�จะเปิดืโลกทัศน์ใหม่ขึ้องอีสูาน และมีสูิ�งติ่างๆ เกิดืขึ้่�นติามมา 
อีกเย้อะ

สิู�งที�เราต้ิองทำให้สูำเร็จคือการพีัฒนา Digital Technology และ  
Digital Government เราพีูดืกันว่า อย้ากปฏิิรูประบับัราช่การเหลือเกิน  
แต่ิปฏิิรูปยั้งไงก็ไม่สูำเร็จสัูกที ผู้มคิดืว่าเราติ้องอาศัย้เทคโนโลยี้ใหม่  
ซึ่่�งสูามารถีแก้ปัญหาหลาย้ๆ อย้่างไดื้ ถี้าเรามี e-government จะติัดื 
ปัญหาในการคอร์รัปชั่นได้ื เพีราะมี big data ที�สูามารถีติิดืติามได้ืว่า 
ใครเป็นใคร ดื้านเอกช่นที�ช่อบับ่ันว่าราช่การช้่า พีอมีเทคโนโลยี้เข้ึ้ามา  
จะเร็วขึ้่�น ปลดืล็อกติรงนี�ไดื้ บั้านเมืองจะเปลี�ย้นไปมหาศาล 
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โจทย้์สูำคัญที�สูุดืในยุ้คพีลเอกเปรม คือทำอย้่างไรให้ประเทศอยู่้รอดื 
จากวกิฤติการณน์�ำมนัครั�งที� 2 พีอติะวนัออกกลางรวมติวักนัตัิ�งสูมาคม 
ผูู้ผู้้ลติิน�ำมันได้ื ราคาน�ำมันขึ้่�นจาก 2 เหรีย้ญเป็น 8-10 เหรีย้ญ ฟัังเหมือน 
น้อย้ แติ่มันเพีิ�ม 500% ทำให้ดืุลการค้าและดืุลบััญช่ีเดืินสูะพีัดืขึ้าดืดืุล 
อย้่างรุนแรง เพีราะราคาสิูนค้านำเข้ึ้าเพิี�มขึ้่�นอย้่างรวดืเร็ว ในขึ้ณะ 
เดืีย้วกัน เราไม่สูามารถีเพีิ�มราคาสูินค้าสู่งออกขึ้องเรา ซึ่่�งสู่วนใหญ่เป็น 
สูินค้าเกษติร เช่่น ขึ้้าว ย้างพีารา ไม้สูัก ดืีบัุกไดื้ และสูมัย้นั�นเราย้ังไม่ม ี
อุติสูาหกรรม การท่องเที�ย้วก็ไม่มี จ่งติ้องมีการออกสูโลแกน ‘ประหย้ัดื  
ใช่้ขึ้องไทย้ ร่วมใจกันสู่งออก’ เพีราะสิูนค้าที�คนใช้่สู่วนใหญ่นำเข้ึ้ามา 
ทั�งนั�น แติ่อย้่างไร เราก็ย้ังติ้องนำเขึ้้าพีลังงาน จ่งติ้องประหย้ัดืพีลังงาน 
ทกุวิถีีทาง ไฟัข้ึ้างถีนนเปิดืขึ้า้งหน่�ง ปดิืขึ้า้งหน่�ง ปั�มน�ำมันปดิืติั�งแต่ิสูี�ทุม่  
แม้กระนั�นก็ย้ังขึ้าดืดืุล ในที�สูุดืก็อยู่้ไม่ไดื้ ติ้องขึ้อรับัความช่่วย้เหลือ 
จากกองทุนระหว่างประเทศ 

การขึ้อรับัความช่ว่ย้เหลือมคีวามเจ็บัปวดื เพีราะกองทุนการเงินระหว่าง 
ประเทศ จะติั�งเงื�อนไขึ้อย้่างเขึ้้มงวดื รัฐบัาลติ้องขึ้่�นภัาษีอากรเพืี�อเพิี�ม 
ราย้ไดื้ขึ้องรัฐบัาล และติัดืงบัประมาณแผู้่นดืินให้เท่าดืุล หรือไม่เกินดืุล  
ซึ่่�งทำให้ไดื้รับัการต่ิอต้ิานจากมหาช่น เพีราะการข่ึ้�นภัาษีทำให้ธุรกิจ 
ซึ่บัเซึ่า ติ้นทุนการผู้ลิติสููงขึ้่�น และอัติราเงินเฟ้ัอสููงขึ้่�น ขึ้ณะเดีืย้วกัน  
หากเพิี�มภัาษแีล้วอตัิราเงนิเฟัอ้เพิี�มข่ึ้�นดืว้ย้ก็ไม่มผีู้ลอะไร รฐับัาลจง่ติอ้ง 
พีย้าย้ามกดือัติราเงินเฟ้ัอไม่ให้เพิี�มข่ึ้�น เช่่น มกีารข่ึ้�นอัติราดือกเบัี�ย้เพืี�อลดื 
การลงทุน และการบัริโภัคครัวเรือน ซึ่่�งย้ิ�งซึ่�ำเติิมภัาวะเศรษฐกิจซึ่บัเซึ่า 
ยิ้�งขึ้่�น แติท่ำไงไดืเ้พีราะเปน็เงื�อนไขึ้ขึ้องกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ 

พีลเอกเปรมเป็นนาย้กรัฐมนติรี 8 ปี กับัอีก 5 เดืือน ติอนติ้นๆ ท่านเรีย้ก 
ผู้มไปบัอก ‘วรีพีงษ ์เรื�องเศรษฐศาสูติร ์ปา๋มคีวามรูไ้มจ่บั ป.4 ไมเ่หมอืน 
เราซึ่่�งเป็น ดืร. ทางเศรษฐศาสูติร์ ฉะนั�น เรามีหน้าที�จะต้ิองอธิบัาย้ให้ 
ป๋าเขึ้้าใจ จะอธิบัาย้แบับัป๋ามีความรู้ไม่ไดื้’ ดื้วย้เหติุนี� ก่อนไปพีบัท่าน  

ห่ลัิงม�านนโยุบัายุเศรษฐกัิจจากัยุุคสู่่�ยุุค 

นักเศรษฐศาสต้ร์มหภาคื อด้่ต้ท่�ปร่กษาทางเศรษฐกิจของ 7 รัฐบาล ตั้�งแต้่รัฐบาลพึ่ลเอก เปรม ต้ิณ์สูลานนท์
จนกระทั�งรัฐบาลทักษิณ์และยิ�งลักษณ์์ ช่ินวัต้ร ด้้วยบทบาทขับเคืลื�อนเศรษฐกิจต้ั�งแต้่คืรั�งไทยยังถููกถูือเป็นประเทศ 

ด้้อยพึ่ัฒนา จนมาสู่ยุคืโช่ต้ิช่่วงช่ัช่วาล การเปิด้เสร่ทางการคื้า วิกฤต้ต้้มยำากุ้ง และยุคืสมัยของประช่านิยม
ด้ร.ว่รพึ่งษ์บอกเล่าถู่งศาสต้ร์และศิลป์ของการวางนโยบายท่�ไม่อาจเลือกช่่วงเวลาท่�เป็นใจ 

ดร.วีีรพงษ์์ รามางกููร

ผู้มต้ิองนั�งน่กว่าจะถีอดืรหัสูเรื�องย้ากๆ ให้เป็นเรื�องง่าย้ให้นาย้กรัฐมนติรี 
เขึ้้าใจยั้งไง ไม่งั�นท่านไม่ย้อมรับั แล้วถ้ีาท่านไม่ย้อมรับัก็เท่ากับัเรา 
ทำการบัา้นไม่ดื ีแต่ิความจริงมมีากมาย้หลาย้เรื�องที�ทา่นซ้ึ่อมเราจนน่วม  
คนที�จะซึ่้อม ดืร. ทางเศรษฐศาสูติร์ไดื้ ติ้องไม่ธรรมดืา เช่่น เรื�องจะขึ้่�น 
ภัาษีเงินได้ืบัุคคลธรรมดืา หรือนิติิบุัคคล ท่านก็จะถีามว่าเมื�อข่ึ้�นภัาษี 
เขึ้าแล้ว เรามีทางช่่วย้เหลือเขึ้าอย้่างไร มันง่าย้ที�ป๋าจะอนุมัติิ แติ่ถี้าย้ัง 
ไม่สูามารถีหาวิธีบัรรเทาผู้ลจากการขึ้่�นภัาษี ซึ่่�งก็คือเงินเฟั้อ ประช่าช่น 
จะเดืือดืร้อน หรือบัางทีการขึ้่�นภัาษีน�ำมัน ขึ้่�นภัาษีนำเขึ้้าติ่างๆ ผู้ลขึ้อง 
ภัาษีจะทำให้ประช่าช่นเดืือดืร้อน ประช่าช่นบัางกลุ่มเขึ้ารับัไดื้  
แติ่ประช่าช่นระดืับัล่าง เช่่น ช่าวไร่ ช่าวนา จะติ้องใช่้น�ำมัน ใช่้พีลังงาน 
ในการสููบัน�ำ ในการเก็บัเกี�ย้ว เราจะให้ป๋าช่่วย้เขึ้าได้ือย้่างไรบ้ัาง  
หรือราคาสูินค้าเกษติรติกติ�ำ เราติ้องการช่่วย้ให้ราคาขึ้้าวเปลือกสููงข่ึ้�น 
โดืย้แทรกแซึ่งติลาดื แล้วประช่าช่นคนจนในเมือง เราจะให้เขึ้าทำย้ังไง 
ฉะนั�น จะบัอกว่าความรู้ป๋าเหมือนจบั ป.4 ไม่ไดื้ ไม่ไดื้เป็นเช่่นนั�นเลย้

มีเกร็ดืเล็กๆ ว่า ผู้มต้ิองเป็นตัิวกลางระหว่างรัฐมนติรีว่าการกระทรวง 
การคลัง ท่านสูมหมาย้ ฮุนติระกูล กับันาย้กรัฐมนติรี ผู้มบัอกป๋าว่า 
ทา่นควรจะเรีย้กรัฐมนติรีคลังมาซัึ่กถีามเรื�องนโย้บัาย้ พีลเอกเปรมก็บัอก  
‘ป๋าเป็นทหาร ถีา้ลกูนอ้งมปีญัหา ลกูนอ้งติอ้งมาหา ถีา้ไมม่าหา แปลว่า 
ไม่มีปัญหา’ ผู้มก็ไปกราบัเรีย้นคุณสูมหมาย้ว่า ป๋าบัอกว่าถี้าท่าน 
มีปัญหา ควรไปหาป๋า ถี้าไม่ไปถีือว่าท่านไม่มีปัญหา ท่านสูมหมาย้เลย้ 
บัอกว่า อาจารย์้---ตัิ�งแต่ิผู้มรับัราช่การ ผู้มไม่เคย้ไปหานาย้เลย้ เดีื�ย้วคน 
จะครหาว่าหาความช่อบั ติกลงสูองคนนี�ไม่เจอกัน ผู้มเลย้กลาย้เป็น 
บัุรุษไปรษณีย้์ ทีแรกก็ทำเงีย้บัๆ แติ่ในที�สูุดืสูื�อมวลช่นก็รู้ว่าผู้มนี�แหละ 
ติัวแสูบั แทนที�สูื�อมวลช่นจะไปสูัมภัาษณ์ท่านสูมหมาย้ ก็มาสูัมภัาษณ์ 
ผู้ม สู่วนนาย้กฯ นักขึ้่าวไปสูัมภัาษณ์ทีไร ท่านก็บัอกว่า ‘กลับับั้านเถีอะ 
ลูก’ ผู้มจ่งต้ิองเป็นคนอธิบัาย้ช่ี�แจงมาติรการต่ิางๆ ที�ไม่เป็นที�ช่ื�นช่ม 
ในหมู่ประช่าช่น แต่ิผู้มก็สูามารถีเอาตัิวรอดืได้ื และมันก็มีเหตุิผู้ล  
ถี้าป๋าช่ี�แจงเองและผู้ิดื จะแก้ไขึ้ไม่ไดื้ ไม่มี fallback position แติ่ถี้า 
ผู้มช่ี�แจงผู้ิดื หรือไม่ผู้ิดื แบับันี�ทีหลังป๋าออกมาแก้ไดื้ 
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ระเบัิด้ข้องกัารลิด้ค�าเงิน

แติ่แม้กระนั�นเงินทุนก็ย้ังไหลออก ฐานะทางการเงินการคลังย้ังไม่ดืีขึ้่�น  
จนจะติอ้งติดัืสูนิใจลดืคา่เงินบัาทในป ี1985 ขึ้ณะนั�นปา๋ย้งัปว่ย้ นอนอยู่้ 
ที�โรงพีย้าบัาลพีระมงกุฎ คนที�รักษาการคือพีลเอก ประจวบั สูุนทรางกูร  
ผู้มกไ็ปพีบัป๋าบัอกต้ิองลดืค่าเงิน ป๋าได้ืย้นิแค่นั�นไล่ผู้มกลับับ้ัาน สูมยั้นั�น 
ลดืค่าเงิน 4-5 บัาท เรื�องใหญ่ ป๋าบัอกประกาศไปรัฐบัาลก็อยู่้ไม่ไดื้  
ผู้มก็ใช่้ลูกติื�อ ไม่ย้อมลุกจากเก้าอี� ท่านก็บัอกว่าไดื้ยิ้นหรือเปล่าว่าให้ 
กลบัับ้ัาน ปา๋ย้งัป่วย้อยู่้ พีดูือยู่้สูองครั�งผู้มก็ลกุข่ึ้�นกลบัับัา้น หลังจากนั�น 
ประมาณสูี�ทุม่ ทา่นศลุ ีมหาสูนัทนะ รฐัมนติรปีระจำสูำนกันาย้กรฐัมนติรี  
ก็โทรมาหาผู้มที�บั้าน ถีามว่าไดื้ขึ้่าวว่ามีเรื�อง ผู้มก็เล่าให้ท่านฟััง อีกวัน 
ท่านก็ขึ้อให้ท่านสูมหมาย้กับัผู้มเขึ้้าไปคุย้ราย้ละเอีย้ดืจนท่านเขึ้้าใจ  
สูุดืท้าย้เราสูามคนก็ไดื้รับัโทรศัพีท์ให้ไปช่ี�แจงเรื�องนี�กับัท่านประจวบัที� 
ติก่ไทย้คูฟ่ัา้ ทา่นประจวบัทา่นเปน็ทหารกเ็อะอะหน่อย้ ไปถ่ีงทา่นก็บัอก  
เอา้---มเีรื�องอะไรวา่มา ผู้มดืใีจกร็บีัช่งิช่ี�แจง ทา่นถีามวา่เราเปน็รฐัมนติร ี
คลังเหรอ เป็นหน้าที�รัฐมนติรีคลังติ้องช่ี�แจง ผู้มติอบั ผู้มไม่ไดื้เป็น 
รัฐมนติรีคลัง แต่ิผู้มใจร้อน แล้วท่านสูมหมาย้ก็เลย้ช่ี�แจง ช่ี�แจงได้ืสูัก 
คร่�งช่ั�วโมง ท่านประจวบัก็บัอกว่า เอามานี�---เดืี�ย้วผู้มจะเซึ่็นให้ แล้วก็ 
หัวเราะบัอกว่า ป๋าบัอกให้ฟัังเขึ้าช่ี�แจงสูักหน่อย้พีอเป็นพีิธี แติ่เขึ้้าใจ 
ไม่เขึ้้าใจไม่เป็นไร ให้เซึ่็นอนุมัติิไปก็แล้วกัน 

เราไดื้อนุมัติิติั�งแติ่วันจันทร์ แล้วลุ้นเก็บัขึ้่าวไม่ให้รั�วจนไปประกาศลดื 
ค่าเงินบัาทวันศุกร์เย้็น ประกาศปุ�บัเมืองไทย้เหมือนระเบัิดืปรมาณูลง 
แติกติื�นย้กใหญ่ มีพี่อค้าอุติสูาหกรรมนำเข้ึ้าวัติถีุดืิบั ย้ังไม่ไดื้จ่าย้เงิน  
400 ล้านเหรีย้ญ ก็ไปฟั้อง ผู้บั.ทบั. คืนนั�น ผู้บั.ทบั. ออกทีวีประกาศ 
ให้รฐับัาล reverse คำสูั�งลดืคา่เงินบัาทให้กลบััมาอยู่้ที�เดืมิ ทกุคนคดิืวา่ 
มีปฏิิวัติิแน่ ผู้มก็ถีูกเรีย้กเขึ้้าประจำการที�บั้านสูี�เสูา เพีื�อโติ้ติอบักับัท่าน 
ผู้บั.ทบั. ป๋าติ้องเอาติาขึ้่าย้มาล้อมรอบับ้ัานเผู้ื�อระเบัิดือาร์พีีจีลง  
สูมัย้นั�นประเทศไทย้ยั้งป่าเถืี�อน ไม่เจริญแบับันี� คุณคงน่กไม่ออกว่า 
ผู้บั.ทบั. ใหญ่โติแค่ไหน เราอยู่้ในบั้านก็ใจไม่ดืี แต่ิในที�สุูดืท่านก็ไม่ได้ื 
ย้ิงอาร์พีีจีมาที�บั้านสูี�เสูา การปฏิิวัติิไม่เกิดืขึ้่�น ป๋าเรีย้กผู้มเขึ้้าไปช่่วย้ 
ร่างหนังสูือติอบัท่าน ผู้บั.ทบั. ว่าขึ้อเวลา 6 เดืือนให้รอดืูผู้ลเสูีย้ก่อน  
ถี้าผู้ลออกมาพีังอย้่างที� ผู้บั.ทบั. กลัว ป๋าจะลาออกเอง ในที�สูุดืก็ไม่ไดื ้
เป็นอย้่างที� ผู้บั.ทบั. ว่า ก็เลย้เรีย้บัร้อย้ 

ปัญหาขึ้องป๋ามีทุกดื้าน ดื้านหน่�งเศรษฐกิจติกติ�ำ ดื้านหน่�งราคาสูินค้า 
เกษติรติกติ�ำ ดื้านหน่�งดุืลการค้าขึ้าดืดุืลอย่้างมโหฬาร อีกด้ืานต้ิองกู้ 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศที�มีเงื�อนไขึ้เขึ้้มงวดื ทั�งอีกดื้านติ้อง 
ระมัดืระวังอย้่าให้พีรรคพีวกทหารขึ้องท่านเองปฏิิวัติิ เพีราะว่ามันเป็น 
โอกาสูดืีที�จะปฏิิวัติิ และอำนาจก็เป็นสูิ�งที�ทุกคนติ้องการ 
 

โชติช�วิงชัชวิาลิ

เมื�อก่อนนั�นเราเช่ื�อใน Import Substitution Industrialization คือ 
ลงทุนในอุติสูาหกรรมสูินค้าที�ปกติิเราติ้องนำเข้ึ้ามาใช้่อยู่้แล้ว และติั�ง 
กำแพีงภัาษีช่่วย้เหลืออุติสูาหกรรมนั�น แติ่ผู้ลเสูีย้คือสูร้างอุติสูาหกรรม   
‘เฒ่าทารก’ ที�ไม่ย้อมโติสูักที อาศัย้กำแพีงภัาษีเป็นกำบััง สูร้างความ 
เจริญมาไดื้ระดืับัหน่�งก็ถี่งทางติัน ดืังนั�น ติ่อไปจะขึ้ย้าย้การผู้ลิติ ขึ้ย้าย้ 
การลงทุนได้ื ติ้องขึ้ย้าย้ติลาดื แต่ิติลาดืไทย้ก็มีเท่านี� ทำอย่้างไรจะ 
ขึ้ย้าย้สูินค้าไปสูู่ติลาดืติ่างประเทศไดื้ ติ้นทุนสูำคัญขึ้องภัาคเอกช่นคือ 
การขึ้นสู่ง หากจะขึ้าย้ขึ้องติ่างประเทศ จ่งต้ิองมีโครงสูร้างพืี�นฐานที�ม ี
ราคาถีูก แปลว่าติ้องมีท่าเรือน�ำล่ก ถี้าไม่มีท่าเรือน�ำล่ก อุติสูาหกรรม 
สู่งออก อุติสูาหกรรมปิโติรเคมี อุติสูาหกรรมอื�นๆ ก็เกิดืขึ้่�นไม่ไดื้ ก็กลาย้ 
เปน็โครงการอีสูเทิรน์ซึ่บีัอร์ดื นอกจากนั�น อกีสูิ�งที�เราทำได้ืคอืการค้นพีบั 
ก๊าซึ่ธรรมช่าติิ ทำให้ป๋าเปรมประกาศว่ายุ้คติ่อไปจะเป็นยุ้ค ‘โช่ติิช่่วง 
ช่ัช่วาล’ ซึ่่�งไดื้จุดืพีลุและช่่วย้กระติุ้นจิติใจขึ้องประช่าช่น

นอกจากภัาคกา้วหนา้แลว้ อกีดืา้นหน่�งเรากท็ำเรื�องพืี�นที�เกษติรลา้หลงั  
คอืเกษติรน�ำฝั่น สูมยั้ก่อนความย้ากจนในภัาคเกษติรสูงูมาก ประช่าช่น 
โลหิติจาง เดื็กขึ้าดืสูารอาหาร พีุงโรก้นปอดื ไม่ได้ืไปโรงเรีย้น ก็เกิดื 
โครงการอาหารกลางวัน ทำให้เดื็กไปโรงเรีย้น ไม่ใช่่อย้ากไปเรีย้น  
แต่ิอย้ากไปกินข้ึ้าว และเราได้ืใช้่เงินกู้ขึ้องธนาคารโลกในการสูร้าง 
โครงสูร้างพีื�นฐาน เช่่น ถีนนและแหล่งน�ำ เพีราะถีนนเป็นปัจจัย้สูำคัญ 
ในการพัีฒนาเศรษฐกิจ ทำให้คนออกมาทำงาน รับัรู้วิทย้าการต่ิางๆ  
มีโอกาสูนำพีืช่ผู้ลออกสูู่ติลาดืภัาย้นอก เกิดื mobilization ติามทฤษฎ ี
เศรษฐศาสูติร์ คือแรงงานไหลจากที�ที�ผู้ลติอบัแทนแรงงานติ�ำไปสูู่เขึ้ติ 
ที�มผีู้ลติอบัแทนแรงงานสูงู สู่วนเรื�องคอมมิวนสิูต์ิ ถ้ีาประช่าช่นมช่ี่องทาง 
เขึ้้าสูู่ติลาดื ก็ไม่มีใครอย้ากเป็นคอมมิวนิสูติ์ ฉะนั�นการปราบัปราม 
คอมมิวนิสูติ์ด้ืวย้ป้นไม่สูำเร็จ แติ่ปราบัดื้วย้ถีนนประสูบัความสูำเร็จ  
สูิ�งเหล่านี�เกิดืขึ้่�นในสูมัย้ป๋า

ฟองสู่บั่�ที่่�ห่ยุุด้ไม�อยุ่�

มาย้คุรัฐบัาลพีลเอกช่าติชิ่าย้ เกิดืระบับัเสูร ีทั�งการลงทนุและการสู่งออก 
เศรษฐกจิขึ้องเราขึ้ย้าย้ตัิวอย่้างมโหฬาร พีวกเราก็ลมืความทกุข์ึ้ย้ากที�เคย้ 
มีสูมัย้ป๋า ลงทุนขึ้นานใหญ่ ปกติิในวิช่าเศรษฐศาสูติร์ S-I = X-M โดืย้ I  
คือ ลงทุน S คือ Saving ถี้าเผู้ื�อติัว I สููงกว่า S ก็จะทำให้การสู่งออก (X)  
น้อย้กว่าการนำเข้ึ้า (M) อย่้างมาก ติลาดืหุ้นก็บัูม อะไรต่ิออะไรก็บัูม  
มาถ่ีงจุดืที�เป็นฟัองสูบัู่ คือมีการลงทุนสููงกว่าการออมในรัฐบัาลพีลเอก 
ช่วลิติ ผู้มเห็นว่าไปติ่อไม่ไดื้ติ้องลดืความร้อนแรงขึ้องเศรษฐกิจ โดืย้ขึ้่�น 
ดือกเบัี�ย้เพืี�อลดืการขึ้าดืดุืลงบัประมาณ กบ็ัอกรฐับัาลผู้า่นเวททีี�ถีกูเช่ญิ 
ไปพีูดื เพีราะติอนนั�นผู้มย้ังไม่ไดื้อยู้่ในรัฐบัาล

ป๋าเปรมท่านทราบัก็ให้คนมาบัอกว่าป๋าไดื้ย้ินเรื�องที� เราพูีดืแล้ว  
เรื�องมันเป็นย้ังไง และให้เขึ้ีย้นโน้ติอธิบัาย้ ป๋าจะไดื้ค่อย้ๆ ย้่อย้ ผู้มก็นั�ง 
เขึ้ีย้นว่าสูาเหติุที�เกิดืฟัองสูบู่ัเป็นเพีราะว่ามีเงินไหลเขึ้้ามาในเซึ่็กเติอร์ 
ที�ไม่ productive ท่านก็บัอกว่า พีรุ่งนี�ป๋าจะเรีย้กนาย้กรัฐมนติรีมาหา  
ให้เติรีย้มติัวช่ี�แจงไว้ พีี�จิ�วก็มาหาป๋า นั�งพีับัเพีีย้บักับัพีื�นเพีราะท่านเป็น 
ทสู. เก่า ผู้มก็ช่ี�แจง พีี�จิ�วบัอก ‘ป๋าครับั เรื�องที�โกร่งพีูดืที�นู่นที�นี� ผู้มไดื้ย้ิน 
หมดืแล้ว ที�พีรรคไม่มีใครเห็นดื้วย้กับัโกร่งเลย้สูักคนเดืีย้ว จะให้ผู้มทำ 
ย้ังไง’ ป๋าก็บัอก อย้่าเพีิ�งดื่วนติัดืสูินใจ เอานี�ไปอ่านก่อน แล้วก็เอาโน้ติ 
ที�ผู้มเขึ้ีย้นให้กับัพีี�จิ�ว พีอวันรุ่งขึ้่�น ป๋าก็โทรมาถีามว่านาย้กฯ เขึ้าโทรมา 
หาเราหรือเปล่า ผู้มบัอก เปล่าครับั พีอได้ืย้นิเท่านั�น ป๋ากอ็ทุานออกมาว่า 
‘ประเทศไทย้แย้่แล้ว’ หลังจากนั�นฟัองสูบัู่ก็แติก เกิดืติ้มย้ำกุ้ง

ราคาข้องกัารตัด้สู่ินใจ

ผู้มมองว่านาย้กฯ ทักษิณ เป็นคนที�เขึ้้าใจเรื�องเศรษฐกิจไดื้ง่าย้ อาจจะ 
ช่อบัติ่อรองบั้าง ขึ้อทำแบับัคร่�งๆ ผู้มก็บัอกนโย้บัาย้เศรษฐกิจไม่มีคร่�ง  
มีเอากับัไม่เอา ในที�สูุดืท่านก็ย้อม แต่ิสูิ�งหน่�งที�ท่านไม่ย้อมถีอย้เลย้ 
คือนโย้บัาย้จำนำข้ึ้าว ทั�งที�ผู้มต่ิอสูู้เรื�องเปิดืเสูรีในการสู่งออกขึ้้าว 
มาติลอดื เพีราะว่าราคาขึ้้าวติ�ำกว่าราคาในติ่างประเทศเท่าติัวจาก 
นโย้บัาย้รัฐบัาลที�จะช่่วย้ แติ่กลาย้เป็นการทำร้าย้ช่าวนา เราแทรกแซึ่ง 
ข้ึ้าวมาติั�งแต่ิหลังสูงครามโลกครั�งที� 2 เรื�อย้มาจนบัดัืนี� ย้คุก่อนๆ ใช้่คำว่า 
ประกนัราคาข้ึ้าว ย้คุท่านทกัษณิหนกัเลย้คอืนโย้บัาย้รบััจำนำข้ึ้าวทกุเมด็ื  
แสูดืงว่าไม่ย้อมรับักลไกติลาดืโลก แติ่เราเป็น price taker ไม่ใช่่ price  
maker เราเป็นคนรับัราคา ไม่ใช่่คนทำราคา ขึ้้าวที�ผู้ลิติในโลกนี�มีหลาย้ 

รอ้ย้ลา้นตินั เราสูง่ออกในย้คุนั�นไมถ่่ีงสูองลา้นตินั ทฤษฎทีี�วา่เราสูง่ออก 
ขึ้้าวราย้ใหญ่ เราควรเป็นคนติั�งราคาติลาดืโลก เป็นเรื�องหลอกช่าวนา 
มาโดืย้ติลอดื แติ่ได้ืผู้ลทางการเมือง เพีราะทำให้ราคาขึ้้าวในกรุงติ�ำ  
คนในกรงุช่อบั ถ้ีาเลิกนโย้บัาย้เหล่านี� ราคาข้ึ้าวจะแพีงข่ึ้�น และผู้มคดิืว่า 
เราจะสูามารถีสู่งออกขึ้า้วได้ืสูงูสูดุืประมาณ 10-11 ลา้นตินั จดุืแขึ้ง็ขึ้อง 
ทา่นทกัษณิคอืกลา้ติดัืสูนิใจ ไมใ่ช่ผู่้มเหน็ดืว้ย้หมดื แติห่ลาย้เรื�องที�ทา่น 
ทำได้ืทะลทุะลวงนโย้บัาย้ที�เป็นแบับัแผู้นต่ิอกนัมา ฉะนั�นดืกีว่าพีรรคอื�นๆ

ต�างกัรรมต�างวิาระ

รัฐบัาลพีลเอกเปรม ไม่ไดื้เป็นรัฐบัาลเผู้ดื็จการทหาร มีรัฐสูภัา มี สู.สู.  
เพีีย้งแติ่ว่าท่านไดื้รับัอำนาจพีิเศษติามบัทเฉพีาะกาล 5 ปี มีวุฒิสูภัา 
มาช่่วย้ลงมติิ แติ่เป็นเรื�องจริงที�ท่านทำอะไรไดื้สูำเร็จเพีราะระบัอบั 
คร่�งใบั เพีราะว่านโย้บัาย้ติ่างๆ ที�ไม่ป�อปปูลาร์ สู.สู. ก็ไม่เอาดื้วย้ เช่่น  
การย้กเลิกระบัอบัการสู่งออกที�ติ้องขึ้ออนุญาติ ขึ้้าราช่การจะคัดืค้าน 
หัวช่นฝั่า แล้ว สู.สู. เองก็ไม่เข้ึ้าใจ ก็มักสูนับัสูนุนให้มีการขึ้ออนุญาติ 
เพีราะตัิวเป็นรัฐมนติรีพีาณิช่ย้์ ติัวก็จะได้ืมีอำนาจดื้วย้ หรือนโย้บัาย้ 
ขึ้่�นภัาษี จะให้ สู.สู. มาเห็นดื้วย้ คงเป็นไปไม่ไดื้ ดืังนั�น ถี้าท่านไม่คร่�งใบั 
ท่านคงทำอะไรไม่ได้ื และถี้าทำอะไรไม่ได้ื การเงินการคลังประเทศ 
คงจะล้มเหลว ฉะนั�นก็เหมาะกับัช่่วงเวลานั�น

ในสูมยั้นี� ผู้มเองไม่มข้ีึ้อมูลที�ลก่ซึ่่�ง ไม่รูว่้ารฐับัาลมข้ีึ้อจำกดัืยั้งไง แบับัไหน  
แต่ิรูสู้ก่ว่าปัญหาน้อย้กว่าป๋า เพีราะไม่ต้ิองระวงัทนุสูำรองระหว่างประเทศ  
ไม่ติ้องเข้ึ้าไปอยู่้ในโปรแกรมกองทุนการเงินระหว่างประเทศที�ติ้องถูีก 
จำกัดื ปัจจุบัันมีอุปสูรรคอยู้่บั้าง แติ่ไม่ใช่่อุปสูรรคใหญ่ที�ขึ้วางโครงการ 
พีฒันา อำนาจในทางรฐัสูภัากม็าก ขึ้อ้จำกดัืทางเศรษฐกจิการเงนิก็ไม่มี  
เงินเฟ้ัอกไ็มมี่ที�ติอ้งระวัง แรงงานก็ไมมี่การเดิืนขึ้บัวนขึ้อข่ึ้�นคา่แรงขึ้ั�นติ�ำ  
รัฐบัาลสูามารถีดืำเนินเศรษฐกิจไดื้อย้่างเสูรี เพีีย้งว่าจะทำย้ังไงเท่านั�น

เคย้พูีดืกับัหลาย้คนว่าถีา้สูถีานการณ์การเงนิ การคลัง เปน็เหมอืนอย่้าง 
ทุกวันนี� ผู้มคงเสูนอโครงการพัีฒนาหลาย้ๆ แบับัที�ติ่อย้อดืจากที�ป๋า 
เคย้ทำเอาไว ้ขึ้องบัางอย้า่งจำเปน็ติอ้งมดีืมีานดื ์ขึ้องบัางอย้า่งไมจ่ำเปน็ 
ติ้องมีดืีมานด์ื ทำไปก่อน Supply creates its own demand ฉะนั�น  
การขึ้ย้าย้ท่าเรือ การขึ้ย้าย้สูนามบิัน หรือว่าการลงทุนในสิู�งที�มันจะให้ 
ผู้ลติอบัแทนระย้ะย้าว เช่่น งานวิจัย้ หรืองานดื้านเพิี�มศักย้ภัาพีขึ้อง 
แรงงาน ซึ่่�งเราอยู้่ในสูถีานะที�จะทำไดื้ก็ควรทำไปก่อน 
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บั้านพัิษณ์ุโลิกั

น้าช่าติิเขึ้้ามาในช่่วงเวลาที�โลกกำลังเปลี�ย้นไปทางเศรษฐกิจเสูรีนิย้ม  
สูหรฐัอเมริกา มโีรนัลด์ื เรแกน องักฤษมีมาร์กาเร็ติ แธติเช่อร์ ซึ่่�งสู่งเสูรมิ 
การลงทนุขึ้องเอกช่นอย่้างเต็ิมที� มฮิาอลิ กอร์บัาช่อฟั กก็ำลงัปฏิรูิปรสัูเซีึ่ย้ 
ด้ืวย้เปเรสูติรอย้กา ประเทศไทย้ติอนนั�นกอ็ยู่้ในภัาวะที�ดืมีาก งบัประมาณ 
เกินดืุล การค้าขึ้าย้ดีืมาก แล้วน้าช่าติิท่านมีเซึ่นสู์เรื�องติ่างประเทศสููง  
เหตุิผู้ลเพีราะว่าท่านอยู่้ต่ิางประเทศมานาน หลังจากจอมพีลสูฤษดืิ� 
ปฏิิวัติิ จอมพีล ป. ปี 1957 น้าช่าติิซึ่่�งอยู้่สูาย้จอมพีลผู้ิน (ชุ่ณหะวัณ)  
จอมพีล ป. พีบิัลูสูงคราม ถีกูสู่งไปอยู่้อาร์เจนตินิา แต่ิติอนนั�นอาร์เจนตินิา 
ย้ังไม่เจ๊ง เป็นเมืองที�สูุดืย้อดื มีความเป็นติะวันติก (westernized)  
very French, very old หลังจากนั�นท่านก็ย้ังเป็นทูติในยุ้โรปหลาย้แห่ง  
ติอนที�คุณค่กฤทธิ�จะดีืกับัจีน น้าช่าติิก็เป็นรัฐมนติรีที�สูำคัญอย้่างยิ้�ง  
ดืงันั�นโดืย้สูรุป รฐับัาลน้าช่าติน่ิาสูนใจเพีราะท่านมีเซึ่นส์ูเรื�องต่ิางประเทศ 
สููง อ่านเหติุการณ์ออก และจังหวะเวลาก็เอื�อ 

โมเดืลในการทำนโย้บัาย้และปฏิิบััติิขึ้องไทย้แติ่ไหนแติ่ไร คือกฎหมาย้ 
เกือบัทุกฉบัับัมีราช่การเป็นคนร่าง และมีสูภัาเป็นคนอนุมัติิ ย้ามที�เรา 
มีสูภัาและมีการเลือกติั�ง สู.สู. ได้ืออกกฎหมาย้นิดืเดีืย้ว ฉะนั�นมีการ 
ปฏิิวัติิเมื�อใดื ก็จะมีการออกกฎหมาย้มาเป็นปึกเลย้ พีวกที�เป็นอธิบัดืี 
ทั�งหลาย้เขึ้ากส็ูอนผู้มวา่ ถีา้คณุอย้ากทำอะไรกใ็หร้า่งหลกัการกฎหมาย้ 
เอาไว้ก่อน แล้วปฏิิวัติิเมื�อไหร่คุณค่อย้เสีูย้บักฎหมาย้เข้ึ้าไป ดืังนั�น  
เมื�อเขีึ้ย้นและปฏิิบััติิโดืย้ราช่การ กฎหมาย้ก็จะให้อำนาจและคุ้มครอง 
ขึ้้าราช่การสููงสุูดื จะเห็นว่ากฎหมาย้ทุกฉบัับั อธิบัดืีเป็นคนอนุมัติิ  
มีเงื�อนไขึ้หน่�ง สูอง สูาม สูี� ห้า แล้วก็ย้ังมีบัรรทัดืสูุดืท้าย้ห้อย้ไว้ดื้วย้ว่า  
‘ติามที�อธิบัดีืเห็นช่อบั’ ทำอะไรถ่ีงย้ากไปหมดื น้าช่าติิท่านไม่ต้ิองการ 
แบับันี� ท่านมาจากการเลือกติั�ง อย้ากจะให้ สู.สู. มีบัทบัาท ฉะนั�นก็เลย้ 
ติั�งทีมบั้านพีิษณุโลกขึ้่�นมา เพืี�อที�จะไดื้ทำงานดื้านเทคนิคแทน 
เทคโนแครติเดืิม ซึ่่�งท่านมองว่าสูนองขึ้้าราช่การเกินไป 

เปิด้ห่ลัิงบั้านพิัษณ์ุโลิกัแลิะควิามสู่ำาเร็จเศรษฐกัิจไที่ยุยุุค ‘น้าชาติ’

นักธุรกิจและนักวิช่าการด้้านเศรษฐศาสต้ร์ผู ้คืลุกคืล่กับงานด้้านนโยบายเศรษฐกิจมาต้ั�งแต้่สมัยรัฐบาลสัญญา  
ธรรมศักด้ิ� รัฐบาลพึ่ลเอก เปรม ต้ิณ์สูลานนท์ ก่อนจะได้้รับการทาบทามให้เป็นหน่�งในสมาชิ่กกลุ่ม ‘บ้านพึ่ิษณ์ุโลก’  

พึ่ลังสมองด้้านนโยบายของรัฐบาล ‘น้าช่าต้ิ’ หรือพึ่ลเอก ช่าต้ิช่าย ชุ่ณ์หะวัณ์ ซ่�งใช่้บ้านพึ่ักประจำาต้ำาแหน่ง 
นายกรัฐมนต้ร่ไทย บนถูนนพึ่ิษณุ์โลก เป็นแหล่งระด้มคืวามคืิด้จนเป็นท่�เลื�องลือ 

ดร.ณรงค์์ชััย อูัค์รเศรณี

วิธีนี�จะมีประสิูทธิผู้ลแค่ไหนอยู่้ที�ว่านาย้กฯ และสูมาชิ่กทีมอ่าน 
สูถีานการณ์ได้ืดีืแค่ไหน อย่้างเรื�องฮุนเซึ่นมาประเทศไทย้ปี 1989  
ติอนนั�นเขึ้มรมปัีญหาเรื�องเขึ้มรแดืงอย่้างรนุแรงดุืเดือืดื เขึ้มรแดืงหนมีา 
อยู่้ประเทศไทย้ แล้วก็สูู้กับัรัฐบัาลกัมพูีช่าอยู่้ติามช่าย้แดืน ทางบั้าน 
พีิษณุโลกเห็นว่าเราน่าจะมีสูัมพีันธไมติรีกับัฮุนเซึ่น ก็ไปเช่ิญมาคุย้ที� 
บั้านพิีษณุโลก โดืย้เอาเครื�องบิันไปรับัมาจากลาว โดืย้ที�กระทรวง 
การต่ิางประเทศไม่รู้เรื�องเลย้ กระทรวงการต่ิางประเทศที�นั�นบ่ันมาก  
เพีราะถี้าเป็นติามสูาย้งาน ปกติิเขึ้าไม่เอาฮุนเซึ่นเขึ้้ามาคุย้ แติ่ทุกวันนี� 
ฮุนเซึ่นย้ังอยู้่ และมีความเกรงอกเกรงใจกันจนถี่งปัจจุบััน ซึ่่�งก็แสูดืงว่า 
น้าช่าติิท่านอ่านเก่ง และบัางเรื�องถี้าไม่มีทีมพีิเศษนี�คงไม่เกิดืขึ้่�น 

หลังโซึ่เวีย้ติล่มสูลาย้ เราก็เห็นว่าลาวกับัเวีย้ดืนามเปิดืประเทศแน่นอน  
เขึ้มรก็มีสูัญญาที�ปารีสูหยุ้ดืยิ้งกัน น่าจะเปิดืประเทศเช่่นกัน เราจ่งใช่้ 
สูโลแกนว่า ‘เปลี�ย้นสูนามรบัเป็นสูนามการค้า’ เพีราะทั�ง 3 ประเทศ 
คอืสูนามรบักับัเรามากอ่น นา้ช่าติทิา่นเกง่ เอาสูมเดืจ็ฮุนเซึ่นมากข้็ึ้อหน่�ง 
อีกข้ึ้อหน่�งคือท่านไปขึ้อออสูเติรเลีย้มาสูร้างสูะพีานมิติรภัาพี น้าช่าติิ 
มาเลา่วา่ติอนนั�นนาย้กฯ ออสูเติรเลยี้มาประเทศไทย้ก็เช่ญิเขึ้าไปติกีอลฟ์ั 
ติามสูไติล์น้าช่าติิ เขึ้าถีามว่าจะให้ช่่วย้อะไร น้าช่าติิก็บัอกช่่วย้สูร้าง 
สูะพีานขึ้้ามไปลาวให้หน่อย้ แล้วเขึ้าก็ say yes แค่นี�เองครับั แต่ิผู้ม 
มีเพืี�อนที�ออสูเติรเลีย้ เขึ้าบัอกว่าไปที�นั�นวุ่นกันหมดืเลย้ เพีราะไม่มี 
งบัประมาณ ไม่มแีผู้นการอะไรเลย้ แต่ินาย้กฯ ไปสัูญญากับันาย้กฯ ไทย้ 
เขึ้าจ่งติ้องช่่วย้กันสูร้างงบัประมาณขึ้่�นมา

Buffet Cabinet

เศรษฐกิจไทย้เป็นเศรษฐกิจเกษติรเป็นหลัก แล้วอุติสูาหกรรมก็มีน้อย้  
เพีราะฉะนั�น เหตุิผู้ลขึ้องการที�เราจะต้ิองมีอุติสูาหกรรมข่ึ้�นมา ถี้าเป็น 
แนวคิดืสูมัย้ปีหกศูนย์้เจ็ดืศูนย์้ ก็คือเพืี�อทดืแทนการนำเข้ึ้า (import  
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substitution) แบับันี�คือไม่เปิดืเสูรี สู่งเสูริมการลงทุนภัาย้ใน ติั�งภัาษีสููง  
แลว้กใ็หผู้้ลประโย้ช่นเ์ย้อะๆ สูำหรบััการลงทนุในประเทศ แติต่ิอนรุน่ผู้ม  
เราเรีย้นอีกแบับัว่าเศรษฐกิจเล็กติ้องพีัฒนาอุติสูาหกรรม จะพีัฒนา 
อุติสูาหกรรมไดื้ก็ติ้องมีสูเกล แล้วจะมีสูเกลไดื้ก็ติ้องมีติลาดื แล้วจะม ี
ติลาดืกต็ิอ้งสูง่ออก ดืงันั�นรุน่ผู้มจะเปน็รุน่ใหมที่�สูง่เสูรมินโย้บัาย้สูง่ออก  
(export promotion) โดืนติ่อต้ิานเย้อะมากเลย้ กระทั�งมีวิกฤติน�ำมัน 
ปี 1979 ที�ช่ัดืเจนมากว่าเราไม่มีเงิน จะอยู่้ไดื้เราติ้องหาเงินด้ืวย้การ 
สู่งออก ท่องเที�ย้ว ลงทุน (FDI) ก็เลย้เกิดืนโย้บัาย้สู่งออก ท่องเที�ย้ว  
ลงทุน FDI ในสูมัย้ป๋าเปรม เหติุผู้ลก็เพีราะเราจำเป็นติ้องทำ ไม่งั�นไม่มี 
เงินซึ่ื�อสูินค้า และภัาย้ในก็อย้ากทำ

มาถ่ีงสูมัย้น้าช่าติิ สูิ�งที�น้าช่าติิทำมากกว่าป๋าเปรม คือการให้เอกช่น 
มาลงทุนในโครงการขึ้องรัฐ มีโครงการเกิดืข่ึ้�นมากมาย้ อย่้างโครงการ 
โทรศัพีท์ 3 ลา้นเลขึ้หมาย้ หรือโครงการโฮปเวลล์ ซึ่่�งสุูดืท้าย้แล้วไม่สูำเร็จ  
แติ่ก็มีทางดื่วนย้กระดืับัโทลล์เวย้์สูำเร็จ ติอนเกิดืโฮปเวลล์ผู้มอยู่้ใน 
เหติุการณ์เลย้ วันหน่�งเรามีประชุ่ม ครม. เศรษฐกิจ แล้ววันนั�นน้าช่าติ ิ
มาสูาย้ พีอเข้ึ้าที�ประชุ่มปุ�บั ทา่นก็ขึ้อโทษทุกคนแล้วก็อธิบัาย้ว่าที�มาสูาย้ 
เพีราะรถีติิดือยู่้ติรงทางรถีไฟัแถีวย้มราช่ จากนั�นท่านก็บัอกคุณมนติรี  
พีงษ์พีานิช่ (รัฐมนติรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขึ้ณะนั�น) ว่าคุณไป 
ย้กรถีไฟัขึ้่�นได้ืไหม ปรากฏิว่าอีกไม่กี�อาทิติย์้ติ่อมา คุณมนติรีเอา 
โครงการโฮปเวลล์มาเสูนอเลย้ 

เวลามีโครงการ มันก็มีผู้ลประโย้ช่น์ พีอมีผู้ลประโย้ช่น์ ก็จะมีคนครหา  
แล้วพีอไม่เปิดืเผู้ย้ ไม่โปร่งใสู ก็ย้่อมทำให้คนสูงสัูย้ได้ื จะโกงจริง  
ไม่โกงจริง ไม่มีใครรู้หรอกครับั แติ่ก็มีการสูงสูัย้เคลือบัแคลง ดืูดื้วย้ติา  
ดืูจากพีฤติิกรรม เห็นว่าคนพีวกนี�ดืูเหมือนจะมีสูติางค์กันเย้อะ คนก็คง 
สูงสัูย้กันว่าเอาสูติางค์มาจากไหน จะเอาหลักฐานใบัเสูร็จอะไรมากาง  
ก็ไม่ค่อย้เห็น สูุดืท้าย้เลย้กลาย้เป็นถีูกเรีย้กว่า Buffet Cabinet 

ฟองสู่บั่�แตกั

ฟัองสูบู่ัเริ�มจากการที�มเีงินนอกเข้ึ้าติั�งแต่ิสูมยั้น้าช่าติมิาจนสูมัย้คุณช่วน  
หลีกภััย้ โดืย้มี BIBF (Bangkok International Banking Facility)  
ที�ให้เรากู้เย้อะ เริ�มเห็นฟัองสูบู่ัจากราคาทรัพีย์้สูินข่ึ้�น ที�ดิืนขึ้่�น หุ้นขึ้่�น  
พีอขึ้องพีวกนี�ราคาขึ้่�นจ่งทำให้การกู้เงินโดืย้มีหลักประกันทำไดื้สููงขึ้่�น  
กู้มากขึ้่�น มาถ่ีงคณุบัรรหาร (ศลิปอาช่า) พีย้าย้ามควบัคมุไมใ่หฟ้ัองใหญ่ 

เกินไป แต่ิเนื�องจากในรัฐบัาลมีหลาย้พีรรค ใครดูืแลพีรรคไหน 
ก็จะสู่งเสูริมนโย้บัาย้นั�นๆ เช่่น ย้ังสู่งเสูริมให้ติลาดืหุ้นโติเย้อะๆ  
ให้อสัูงหาริมทรัพีย์้โติเย้อะๆ มกีารให้ซึ่ื�อบัา้นได้ืเย้อะข่ึ้�น ในขึ้ณะเดีืย้วกัน 
อกีสูาย้หน่�งกพ็ีย้าย้ามคัดืคา้นให้ข่ึ้�นดือกเบัี�ย้ ใหล้ดืการใช่เ้งนิ ทนีี�ปญัหา 
ขึ้องเราอยู่้ที�อัติราการแลกเงินคงที�อยู่้ที� 25 บัาท พีอขึ้่�นดือกเบีั�ย้เพืี�อ 
ไม่ให้ใช่้เงิน เงินจ่งไหลเขึ้้าประเทศมากขึ้่�น เสูริมๆ กันไปอีก พีอสูมัย้ 
คุณช่วลิติ ย้งใจยุ้ทธ เขึ้้ามา พีย้าย้ามทำนโย้บัาย้ soft landing แติ่พีอ 
เปน็รฐับัาลผู้สูม มนัทำไมสู่ำเรจ็ เพีราะคณุช่วลติิไดืเ้อาพีรรคช่าติิพีฒันา 
มาอยู่้ดื้วย้ แติ่เมื�อคุณช่วลิติเป็นนาย้กฯ จะเอาน้าช่าติิมาเป็นรัฐมนติร ี
กไ็มไ่ดื ้เพีราะทา่นเคย้เปน็นาย้กฯ มาแลว้ ธรรมเนยี้มเมอืงไทย้มนัไมไ่ดื้  
เลย้เกิดืรัฐบัาลเงาขึ้องพีรรคช่าติิพีัฒนาขึ้่�นมาแขึ้่งกัน แข่ึ้งกันให้ขึ้่าว  
นโย้บัาย้ไม่พีร้อมเพีรีย้งกัน นั�นแหละครับัถ่ีงเกิดืปัญหาเรื�องฟัองสูบัู่ 
ติามมา

โลิกัที่่�เปลิ่�ยุนไป

สูมัย้โน้นเราเช่ื�อว่าเศรษฐกิจจะเจริญได้ืถ้ีามีการพีัฒนาอุติสูาหกรรม  
เพีราะว่าพีอเอาเครื�องจักรมาใช้่แทนแรงงานคน เราสูามารถีที�จะเอา 
แรงงานออกจากภัาคเกษติรมาทำสูนิค้าอตุิสูาหกรรม สูร้างราย้ได้ืเพิี�มขึ้่�น 
และเมื�อมีคนอยู้่ภัาคเกษติรน้อย้ลง ราย้ไดื้ติ่อหัวขึ้องเกษติรกรก็จะเพีิ�ม 
ขึ้่�นดื้วย้ ดืังนั�น Industrialization จ่งเป็น ‘command from above’  
แติ่ติอนนี�โลกกำลังเปลี�ย้นไปสูู่ Digitalization ซึ่่�งเป็น ‘demand from  
below’ หากไปดูืวิวัฒนาการขึ้องฟัินเทค ขึ้องอีคอมเมิร์สู มันเป็นเรื�อง 
ความติ้องการจากขึ้้างล่างทั�งนั�น รัฐมีหน้าที�แค่ช่่วย้สูนับัสูนุนให้มัน 
เป็นไปไดื้ แติ่ไม่ติ้องไปช่ี�นำ ไปกำหนดือุติสูาหกรรมอะไรเลย้ ขึ้อให้เขึ้า 
มี wifi เขึ้าจะหาเรื�องทำขึ้องเขึ้าเอง มันเป็นยุ้คขึ้อง Dematerialization  
ใช่้วัสูดืุน้อย้ลง Demonetization ใช่้เงินน้อย้ลง และ Democratization  
คือ ใครๆ ก็ทำไดื้ แติ่ผู้มก็มีขึ้้อสูงวนว่าอีอีซึ่ีจะเป็นตัิวช่่วย้ให้เรามี 
อุติสูาหกรรมแบับัใหม่บัางอย้่าง ซึ่่�งถี้าเราไม่จัดืพืี�นที�พีิเศษให้มันคงจะ 
ไมม่ ีหรอืมยี้าก เพีีย้งแติอ่อีซีึ่จีะไมไ่ด้ืเปน็พีระเอกเดืยี้วเหมอืนกบััอสีูเทริน์ 
ซึ่บีัอร์ดื ประโย้ช่น์มากที�สูดุืขึ้องอีสูเทิร์นซึ่บีัอร์ดืคอืทำให้นคิมอุติสูาหกรรม 
ในประเทศไทย้กลาย้มาเป็นฐานขึ้องการพัีฒนาอุติสูาหกรรมต่ิอมา 
จนปจัจบุันั สูว่นออีซีึ่กีจ็ะเปน็ติวัเริ�มขึ้องหลาย้อตุิสูาหกรรม และในขึ้ณะ 
เดีืย้วกันก็จะสูามารถีดืูแลเรื�องสูังคมสูิ�งแวดืล้อมที�เคย้เป็นปัญหา 
ค้างคาในอดืีติได้ืดีืข่ึ้�น แติ่บัทบัาทแบับัรัฐนำจะไม่ใช่่พีระเอกอีกติ่อไป  
Digitalization จะเป็นสูิ�งที�มาติอบัสูังคมไดื้ 
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กัรอ. กัับักั้าวิแรกัข้องกัารประสู่านรัฐแลิะเอกัชน

นักอุต้สาหกรรมแห่งบริษัท ปูนซิเมนต้์ไทย จำากัด้ (SCG) ผู ้ช่ำานาญการด้้านการพึ่ัฒนาทรัพึ่ยากรมนุษย์ 
อ่กทั�ง ในฐานะประธานสภาอุต้สาหกรรมแห่งประเทศไทยคืนแรก ยังได้้วางรากฐานของคืวามร่วมมือระหว่างรัฐ

และเอกช่นในการพึ่ัฒนาเศรษฐกิจแบบ ‘ลงเรือลำาเด้่ยวกัน’ ผ่านการก่อตั้�ง ‘กรอ.’ หรือคืณ์ะกรรมการร่วม
ภาคืรัฐและเอกช่นเพึ่ื�อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ นับแต้่ยุคืโช่ต้ิช่่วงช่ัช่วาลเป็นต้้นมา 

พารณ อูิศรเสนา ณ อูยุธยา

ควิามสู่ำาคัญข้องภาคเอกัชน

สูมัย้นาย้กฯ เปรม ท่านให้ความเช่ื�อถีือ กรอ. ใช้่ กรอ. เป็นเสูมือน 
ที�ปร่กษา เวลาเสูนออะไรออกไป ทีมเศรษฐกิจก็จะมาร่วม จะมีการ 
ผู้สูมโรงกันระหว่างทีมเศรษฐกิจกับั กรอ. จากนั�นจ่งแปลงไปเป็น 
นโย้บัาย้ขึ้องรฐับัาล อย้า่งเราเปน็สูภัาอตุิสูาหกรรม เรารูอ้นัไหนเขึ้ม้แขึ้ง็  
อันไหนย้่อหย้่อน สูภัาหอการค้าก็รู้เรื�องการค้า สูมาคมธนาคารก็รู้ว่า 
แต่ิละแบังกเ์ขึ้ม้แข็ึ้งแค่ไหน ใครมีขึ้อ้มูลอะไรก็เอามาประช่มุกันนอกรอบั  
ระหว่างสูามสูถีาบัันดื้วย้กันเอง แล้วทุกๆ เดืือนติ้องมีการนัดืประชุ่ม 
ร่วมกับัท่านนาย้กฯ เปรม มทีมีเศรษฐกิจมาร่วมฟัังด้ืวย้ ฟัังแล้วได้ืข้ึ้อสูรุป 
อย้่างไรก็บัรรจุลงไปในวาระการทำงานขึ้องรัฐบัาล

ผู้มทำงานกับัพีลเอกเปรม ติิณสููลานนท ์เป็นเวลา 8 ปี เป็น ‘เจเนอรัลเบั๊’ 
ขึ้องท่าน คอย้ช่่วย้ท่านมาติลอดื ท่านก็คอย้ช่่วย้เหลือทางดื้าน 
อุติสูาหกรรมขึ้องประเทศ ติ่อมาช่่วงรัฐบัาลคุณช่าติิช่าย้ (ชุ่ณหะวัณ)  
กส็ูนุกสูนานอย่้างมาก ลงเรือลำเดีืย้วกัน รฐัและเอกช่นช่ว่ย้กันคนละไม้ 
คนละมือ จนทำให้บ้ัานเมืองเจริญรุ่งเรืองมาโดืย้ติลอดื ติ่อจากคุณ 
ช่าติิช่าย้ ผู้มก็ไดื้เป็นที�ปร่กษาทางเศรษฐกิจขึ้องคุณบัรรหาร เรีย้กว่า 
ความร่วมมือกับัเอกช่น พีลเอกเปรมผูู้้เริ�มติ้นเขึ้้มขึ้้นมาก ติ่อมาพีลเอก 
ช่าติิช่าย้ท่านมีสูโลแกน ‘เปลี�ย้นสูนามรบัเป็นสูนามการค้า’ ก็เพีลา 
ลงบั้าง พีอคุณบัรรหารก็เพีลาลงอีก พีอถี่งติอนนี�ไม่เหลือเลย้

บัทบัาทขึ้อง กรอ. จะมีความหมาย้ก็ต่ิอเมื�อรัฐบัาลเห็นความสูำคัญ  
จำไดื้ว่าติอนที� กรอ. ย้ังเขึ้้มแขึ้็ง ใติ้โติ๊ะนี�มีน้อย้มาก เพีราะเวลาพีูดืหรือ 
แนะนำใหก้บััรฐับัาล รฐับัาลกจ็ะนำไปปฏิบิัตัิติิาม ไม่ติอ้งมรีะบับัใติโ้ติะ๊ 
เลย้ แต่ิหลังจากที�รัฐบัาลไม่เอา กรอ. ไปยุ่้งดื้วย้ จะทำอะไรก็ย้ากขึ้่�น  
ถีือว่าเป็นบั่อเกิดืแห่งการให้ใติ้โติ๊ะกัน มันเป็นธรรมช่าติิที�หลีกเลี�ย้ง 
ไม่ไดื้ รัฐบัาลที�จับักลุ่มกันเป็นพีวก แปลว่ามีใติ้โติ๊ะแน่ๆ หลักการง่าย้ๆ  
แค่นี�เอง เพีราะถี้าอยู้่บันโติ๊ะแล้วมันสูำเร็จ ก็ไม่ติ้องไปมีใติ้โติ๊ะ เสูีย้เงิน 
ไปเปล่าๆ 

จุดืที�ทำให้ กรอ. ประสูบัความสูำเร็จ เพีราะเราทำติัวให้รัฐบัาลเช่ื�อมั�น 
ว่าเราไม่เห็นแก่ติัว เราไม่เห็นแก่พีวกเราเป็นหลัก เห็นรัฐเป็นที�ติั�ง  

เราค�ำจุนรัฐ และรัฐก็ค�ำจุนเรา ถี้าเราแติกแย้กสูามัคคีกัน หรือจ้อง 
จะเอาเปรีย้บักันติลอดืเวลา รัฐก็อย้ากให้เราทำโน่นทำนี�ให้ สู่วนเรา 
ก็ไม่เห็นแก่รัฐ แบับันี�จะทำงานกันไม่ไดื้ ติ้องหาทางติกลงกันให้ไดื้

วิิถี่ข้องกัารร�วิมม้อกััน

รัฐบัาลนี�ไดื้ออกกฎหมาย้ กฎระเบัีย้บั ทำให้การทำงานขึ้องภัาคเอกช่น 
ย้ืดืย้าวไป เรีย้กว่า ‘Bureaucratic Red Tape’ คือออกกฎระเบัีย้บั 
มาโดืย้หวังให้คนไม่กล้าโกง แต่ิมันได้ืขึ้ัดืขึ้วางการพัีฒนาขึ้องประเทศ 
เป็นอย้่างยิ้�ง ติ้องไปกรมนั�นกรมนู้นกว่าจะทำอะไรไดื้เสูร็จ สูมัย้ผู้มอยู่้ 
บัริษัทปูนซิึ่เมนติ์ไทย้ ไดื้เอานโย้บัาย้ขึ้องบัริษัทเช่ลล์ไปใช่้ คือเราออก 
กฎภัาย้ในน้อย้ แติบ่ังัคับัใช่แ้ละติรวจสูอบัอย้า่งเข้ึ้มแข็ึ้ง ถีา้ทำผิู้ดืพีลาดื 
เลก็นอ้ย้ กอ็าจจะหักเงินเดือืน แต่ิถีา้ผู้ดิืคอ่นขึ้า้งหนักกส็ูง่เรื�องใหต้ิำรวจ 
เลย้ ให้เข้ึ้าคุกเลย้ แต่ิรัฐบัาลไม่ได้ืทำแบับันั�น รัฐบัาลออกกฎหมาย้ 
เขึ้ม้งวดืมากที�สูดุื เพืี�อกนัไม่ใหเ้กดิืการโกง แติก่ลบััมรีะบับัการติรวจสูอบั 
ที�เช่ื�องช่้ามาก 

ที่ำาบัุคลิากัรให่้เป็นที่รัพัยุากัร

ช่่วงที�ผู้มอยู่้ปูนซึ่ิเมนติ์ไทย้ คุณบัุญมา วงศ์สูวรรค์ ผูู้้จัดืการขึ้องบัริษัท 
ปนูซึ่เิมนต์ิไทย้ในขึ้ณะนั�น ท่านให้ผู้มมาเป็นฝ่ั่าย้บัคุคลขึ้องปนูซึ่เิมนต์ิไทย้  
ผู้มก็สูงสัูย้ว่าผู้มเป็นวิศวกร จะอยู่้ในติำแหน่งนี�ไดื้อย้่างไร คุณบัุญมา 
บัอกผู้มว่าคุณทำไดื้ คุณรู้จักคนเย้อะแย้ะมากมาย้ ผู้มจ่งบัอกถี้าคุณ 
ให้ผู้มเป็น ผู้มก็ติ้องเป็นครับั นับัติั�งแติ่วันนั�นมา ช่ีวิติผู้มเปลี�ย้นไปเลย้  
มนัทำให้ผู้มมคีวามเช่ื�อวา่พีนักงานขึ้องบัริษทัถีอืเป็นสูนิทรัพีย์้ที�มคีณุคา่ 
มากที�สูดุื และกต็ิั�งใจพีฒันาบัคุลากรขึ้ององคก์รเรื�อย้มา เรื�องการศก่ษา 
กเ็ช่น่เดีืย้วกัน ผู้มมคีวามเช่ื�อวา่ เด็ืกไทย้เป็นสูมบัตัิมีิคา่ที�สูดุืขึ้องประเทศ  
ติอนผู้มเกษีย้ณเมื�ออายุ้ 65 ผู้มมีความติั�งใจว่าจะพีลีช่ีวิติเพืี�อพีัฒนา 
การศ่กษาไทย้ ก่อตัิ�งโรงเรีย้นดืรุณสิูกขึ้าลัย้ข่ึ้�นมา เอาเทคโนโลยี้จาก  
MIT มาใช่้ในการเรีย้นการสูอน เป็นการเรีย้นแบับั Project-based  
Learning คุย้กันติ่อหน้า ให้เดื็กเรีย้นรู้จากการปฏิิบััติิ 
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กัำาเนิด้อุตสู่าห่กัรรมพัลิังงานไที่ยุ

อด้่ต้ข้าราช่การและรัฐมนต้ร่ว่าการกระทรวงพึ่ลังงาน ผู ้บุกเบิกและผลักด้ันอุต้สาหกรรมพึ่ลังงานคืนสำาคืัญ 
ของประเทศ ไม่ว่าการลอยต้ัวราคืานำ�ามัน การปลด้ล็อกให้เอกช่นสามารถูร่วมผลิต้ไฟื่ฟื่้า  

ต้ลอด้จนบริหารองคื์กรพึ่ลังงานขนาด้ใหญ่ของไทยอย่าง ปต้ท. ด้ร.ปิยสวัสด้ิ�เชื่�อว่าการเปิด้เสร ่
และการสร้างแรงจูงใจท่�ถููกต้้อง คืือคืำาต้อบท่�ยั�งยืนของการพึ่ัฒนาด้้านพึ่ลังงาน 

ดร.ปิิยสวีัสดิ� อูัมระนันทน์

จุด้กัำาเนิด้อุตสู่าห่กัรรม

ก่อนปี 1980 แหล่งพีลังงานในประเทศที�เป็นเช่ื�อเพีลิงฟัอสูซิึ่ลถีือว่า 
ไม่มีเลย้ ก่อนจะมีการค้นพีบัแหล่งก๊าซึ่ธรรมช่าติิในอ่าวไทย้ และพีบั 
แหล่งถี่านหินใหญ่ที�แม่เมาะในปี 1980 การพัีฒนาจ่งค่อย้เริ�มต้ิน  
ทำให้การพ่ี�งพีาพีลังงานจากต่ิางประเทศเริ�มลดืลง ถีามว่าบัังเอิญไหม  
เปน็การค้นพีบัโดืย้ความติั�งใจ เพีราะคงไม่มใีครบังัเอิญเดิืนไปแล้วกพ็ีบั 
แหล่งน�ำมันและก๊าซึ่ อย้่างบัางประเทศที�อยู้่ดืีๆ ก็เห็นน�ำมันไหลขึ้่�นมา 
จากดืิน แหล่งน�ำมันใหญ่ขึ้องเราอยู่้ในทะเลจ่งต้ิองอาศัย้การสูำรวจ  
ซึ่่�งใช่้เงินทุนมหาศาล และเทคโนโลย้ีขึ้องเราเองก็ไม่มี ติ้องอาศัย้บัริษัท 
น�ำมันต่ิางช่าติ ิจริงๆ แล้วจุดืเริ�มต้ินสูำคัญที�ทำให้เกิดืการพัีฒนา คอืการ 
ออกขึ้อ้บัญัญตัิปิโิติรเลยี้มในป ี1971 ซึ่่�งเปน็จดุืเริ�มติน้ขึ้องการเช่ญิช่วน 
ให้บัริษัทน�ำมันติ่างช่าติิเขึ้้ามาหาแหล่งก๊าซึ่และน�ำมันในไทย้

ปัญห่าจากัวิิกัฤตกัารณ์์ราคานำ�ามัน 

ช่ว่งวิกฤติการณ์น�ำมนัครั�งที� 1 ป ี1973 ติอนนั�นไทย้ได้ืรบััผู้ลกระทบัเย้อะ 
มาก น�ำมนัขึ้าดืแคลน นโย้บัาย้บัรหิารจดัืการน�ำมนักไ็มม่ปีระสูทิธภิัาพี  
เพีราะอาศัย้การควบัคุมราคาเป็นหลัก กองทุนน�ำมันก็ย้ังไม่มี รัฐบัาล 
ก็เลย้จัดืติั�งขึ้่�นมาในภัาย้หลัง และติ่อมาก็มีการติั�ง ปติท. ขึ้่�นในปี 1978 

หลงัจากนั�นไม่นานเกิดืวิกฤติการณ์น�ำมันอีกครั�งในปี 1979 ประเทศไทย้ 
ได้ืรบััผู้ลกระทบัเย้อะ ทั�งจากการที�แหล่งปิโติเลยี้มในประเทศย้ังพีัฒนา 
ขึ้่�นมาไม่เรีย้บัร้อย้ และจัดืการบัริหารนโย้บัาย้ด้ืานพีลังงานที�ยั้งไม่ทัน 
ติ่อเหติุการณ์ เช่่น ถี้าราคาน�ำมันในติลาดืโลกสููงขึ้่�น แนวคิดืสูมัย้นั�น 
คือติร่งราคาขึ้าย้ปลีกในประเทศเอาไว้ เพืี�อไม่ให้ประช่าช่นไดื้รับั 

ผู้ลกระทบั โดืย้ไมใ่ห้บัริษทัน�ำมนัปรับัราคาข่ึ้�น หรือไม่ก็เอาเงนิจากที�อื�น 
มาอุดืหนุน ผู้ลคือการใช่้น�ำมันไม่ลดืลง ในขึ้ณะที�ความขึ้าดืแคลน 
ถีูกซึ่�ำเติิมด้ืวย้การที�บัริษัทน�ำมันปรับัราคาไม่ได้ื กลาย้เป็นว่ายิ้�ง 
ขึ้าดืแคลนหนกัขึ้่�น ประเทศพีฒันาแลว้เขึ้าเรยี้นรูจ้ากวกิฤติการณน์�ำมนั 
ครั�งแรก เมื�อเกิดืครั�งที�สูอง เขึ้าปรับัราคาขึ้าย้ปลีกข่ึ้�น การขึ้าดืแคลน 
จ่งไม่รุนแรงเท่ากับัครั�งแรก

ในยุ้คนาย้กฯ เปรม (พีลเอก เปรม ติิณสููลานนท์) สูิ�งแรกที�ทำคือ 
ลดืราคาดีืเซึ่ลและแก๊สูหุงต้ิม ผู้ลคือทำให้เกิดืความแติกต่ิางสููงข่ึ้�น 
ระหว่างราคาน�ำมันเบันซึ่ินกับัดืีเซึ่ล และแก๊สูหุงติ้ม คนก็เลย้เปลี�ย้น 
ไปใช่้ดืีเซึ่ล ถี่งขึ้นาดืที�ว่าเอาเครื�องย้นติ์เบันซึ่ินออก และเอาเครื�องย้นติ ์
ดืีเซึ่ลใสู่เข้ึ้าไปแทน หรือไม่ก็ปรับัเปลี�ย้นเครื�องย้นติ์เบันซึ่ินให้สูามารถี 
ใช่้แก๊สูแอลพีีจีไดื้ ฉะนั�นการใช่้เบันซึ่ินลดืลง แติ่ไปโผู้ล่ที�การใช่้ดีืเซึ่ล 
กบััแกสู๊หงุติม้แทน มาติรการในเรื�องขึ้องราคาสูง่ผู้ลต่ิอการใช้่ที�บัดิืเบัอืน 
ไปหมดื กระทั�งในที�สูุดืรัฐบัาลติระหนักถี่งความสูำคัญขึ้องการใช่้กลไก 
ทางเศรษฐศาสูติร์และแรงจูงใจทางเศรษฐศาสูติร์ในการบัริหารนโย้บัาย้ 
พีลังงาน จนนำระบับัราคาน�ำมันลอย้ตัิวมาใช้่เพืี�อแย้กการปรับัราคา 
น�ำมันออกจากการติัดืสูินใจทางการเมือง 

ยุุคโชติช�วิงชัชวิาลิ 

ช่่วงแรกหลังจากเริ�มสู่งก๊าซึ่ไดื้จริง ประช่าช่นทั�วไปอาจจะย้ังไม่ไดื้รู้สู่ก 
ติื�นเติ้นเรื�องขึ้องโช่ติิช่่วงช่ัช่วาลเท่าไหร่ เพีราะว่าปริมาณการผู้ลิติก๊าซึ่ 
ในช่ว่งนั�นย้งัคอ่นขึ้า้งนอ้ย้ รวมถ่ีงคนยั้งไดืร้บััผู้ลกระทบัจากราคาน�ำมัน 
ที�สููงขึ้่�นในวิกฤติการณ์น�ำมันครั�งที� 2 ในทางติรงกันขึ้้าม คนทำงานเอง 
กอ็าจจะติื�นเติน้เกนิไป เพีราะพีอผูู้เ้ช่ี�ย้วช่าญบัอกวา่แหลง่น�ำมนัขึ้องเรา 
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ใหญม่หาศาล กม็กีารแกไ้ขึ้พีระราช่บัญัญัติปิโิติรเลยี้มเพืี�อปรบััสูว่นแบัง่ 
ให้รัฐมากขึ้่�น สูุดืท้าย้ปรากฏิว่าแหล่งน�ำมันกำแพีงเพีช่รเป็นเพีีย้ง 
กระเปาะเล็กๆ แรงจูงใจในการพัีฒนาแหลง่ปิโติรเลยี้มใหมจ่ง่หย้ดุืช่ะงกั 
ทนัท ีการแก้ไขึ้มาเริ�มต้ินในช่่วงขึ้องรฐับัาลนาย้กฯ เปรมคือ Thailand 3 
ถีือเป็นการสูร้างแรงจูงใจข่ึ้�นมาอีกครั�งหน่�งในการพีัฒนาแหล่งก๊าซึ่ 
และน�ำมนัในประเทศ ทำให้มกีารพีฒันามากมาย้จนเป็นอย้า่งที�เราเหน็ 
ทุกวันนี�

อนาคตพัลิังงานไที่ยุ

การเปลี�ย้นแปลงที�สูำคญัมากในเรื�องพีลงังาน คอืการที�รฐัเปดิืใหเ้อกช่น 
เขึ้้ามามีบัทบัาทในกิจการพีลังงาน ซึ่่�งแติ่เดืิมผูู้กขึ้าดืโดืย้รัฐวิสูาหกิจ 
อย้่างเข้ึ้มงวดื เพีราะมันสูร้างธุรกิจไทย้จำนวนมากที�มีความสูามารถี 
ทางด้ืานพีลังงาน ไม่ว่าจะเป็นน�ำมัน ก๊าซึ่ หรือว่าพีลังงานหมุนเวีย้น  
มองย้้อนไป 30 ปกีอ่น การเปลี�ย้นแปลงนโย้บัาย้ให้เอกช่นผู้ลิติไฟัฟัา้ได้ื 
ถีูกติ่อติ้านพีอสูมควร ช่่วงแรกระเบัีย้บัจ่งอาจไม่เอื�ออำนวย้ติ่อเอกช่น  
มกีารใสู่เงื�อนไขึ้ทางด้ืานเทคนิคที�ทำให้ติน้ทนุขึ้องเอกช่นสูงูข่ึ้�นโดืย้ไม่มี 
ความจำเปน็ ใน ครม. กม็กีารถีกเถีีย้งกนัวา่เขึ้ยี้นระเบัยี้บัแบับันี�ออกมา 
จะไม่มีผู้ลจูงใจเอกช่น ผู้มบัอกว่าออกมาก่อนเถีอะ เอาแค่นี�ให้ไดื้ก่อน 
แล้วค่อย้ๆ เปลี�ย้น แล้วก็เป็นจริง คือออกมาอาจจะไม่ถีูกใจ แติ่พีอเห็น 
แล้วว่าไม่มีปัญหา ก็ค่อย้เปลี�ย้นกฎเกณฑ์์ให้คล่องติัวและเอื�ออำนวย้ 
ติ่อการลงทุนมากข่ึ้�น จนในที�สูุดื เราเห็นผูู้้ผู้ลิติไฟัฟ้ัาเอกช่นราย้เล็ก 
ราย้ใหญ่เติ็มไปหมดื จนสูามารถีไปลงทุนไดื้ทั�วโลกเหมือนทุกวันนี� 

พีลังงานหมุนเวีย้นกลาย้เป็นติัวแปรสูำคัญแล้วทุกวันนี� ประเทศไทย้ 
ก็คงหนีไม่พี้น เพีราะในที�สูุดืแล้วโลกจะต้ิองเดืินไปสูู่การใช้่พีลังงาน 
หมุนเวีย้นในสูัดืสู่วนที�สููงมากขึ้่�น เพืี�อแก้ไขึ้ปัญหาการเปลี�ย้นแปลง 
สูภัาพีภัูมิอากาศ แม้ในช่่วงเปลี�ย้นผู้่านอาจย้ังติ้องมีก๊าซึ่และน�ำมัน 
กอ่นที�จะคอ่ย้ๆ ลดืบัทบัาทลงไป แติต่ิลาดืพีลงังานหมนุเวยี้นในประเทศ 
ไทย้ไม่ไดื้ใหญ่เท่าไหร่ เพีราะฉะนั�นธุรกิจพีลังงานหมุนเวีย้น ถี้าจะโติ 
จริงๆ จะติ้องไปติ่างประเทศ โติในไทย้อย้่างเดืีย้วไม่พีอ 

สูิ�งที�เราย้ังไม่ไดื้เดืินไปสูุดื คือเรายั้งไม่ไดื้เปิดืเสูรีให้ผูู้้ใช่้งานเลือกได้ืว่า 
จะซึ่ื�อไฟัฟ้ัาจากใคร รวมถ่ีงเราย้ังไม่ได้ืติั�งติลาดืซึ่ื�อขึ้าย้ไฟัฟ้ัาข่ึ้�นมา 
ซึ่่�งเป็นสูิ�งที�เกิดืขึ้่�นทั�วโลก แติ่ยั้งไม่เกิดืขึ้่�นในไทย้ เราย้ังติ้องซึ่ื�อไฟัฟั้า 

จากการไฟัฟั้า แทนที�จะซึ่ื�อจากใครก็ไดื้ ทำให้กิจการสูาย้ไฟัฟั้าย้ังเป็น 
กิจการที�ผูู้กขึ้าดื และผูู้้รับัซึ่ื�อไฟัฟั้าราย้เดืีย้วคือ กฟัผู้. ก็ย้ังมีลักษณะ 
ผูู้กขึ้าดือยู่้ เมื�อไฟัฟั้าผูู้กขึ้าดืก็ทำให้ก๊าซึ่ย้ังค่อนขึ้้างผูู้กขึ้าดื แม้จะเริ�ม 
มีการเปิดืเสูรีให้ผูู้้จัดืหาก๊าซึ่อื�นสูามารถีใช้่บัริการท่อสู่งก๊าซึ่ขึ้อง ปติท.  
ไดืแ้ลว้ แต่ิกย็้งัทำงานไมเ่ต็ิมที� ในประเทศต่ิางๆ ทั�วโลกแทบัทกุประเภัท 
เขึ้าเปิดืไฟัฟั้าเสูรีก่อนที�จะเปิดืเรื�องขึ้องก๊าซึ่เสูรี สู่วนพีลังงานหมุนเวีย้น 
ก็ย้ังเป็นอีกเรื�องที�มีขึ้้อจำกัดืในเรื�องขึ้องกฎระเบัีย้บัที�ไม่เอื�อ โดืย้เฉพีาะ 
การติิดืติั�งโซึ่ลาร์เซึ่ลล์เพีื�อให้ประช่าช่นผู้ลิติไฟัฟั้าใช่้เองไดื้ 

สูิ�งเหล่านี�ทำให้ติ้นทุนไฟัฟ้ัาสููงกว่าที�ควรจะเป็น แต่ิตัิวที�น่าห่วงที�สูุดื 
คือการเปลี�ย้นแปลงขึ้องสูภัาพีภัูมิอากาศ ซึ่่�งนโย้บัาย้ขึ้องเราย้ังมอง 
ใกล้เกินไป ย้ังไม่มีนโย้บัาย้ขึ้องประเทศที�เกี�ย้วกับัการเปลี�ย้นแปลง 
สูภัาพีภูัมิอากาศแบับัระย้ะย้าว แล้วถ้ีาเราไม่มีนโย้บัาย้ลดืการปล่อย้ 
ก๊าซึ่เรือนกระจก อะไรจะเกิดืข่ึ้�นกับัอุติสูาหกรรมไทย้ในอนาคติ  
การวางแผู้นในดื้านพีลังงานเป็นการลงทุนระย้ะย้าว ติ้องคำน่งถ่ีง 
การเปลี�ย้นแปลงในอนาคติ ทั�วโลกหลาย้ประเทศมีเป้าหมาย้แล้วว่า 
จะลดืการปลอ่ย้กา๊ซึ่เรอืนกระจกเหลอืศนูย้เ์มื�อใดื เพีราะฉะนั�นธรุกจิไทย้ 
ที�ลงทุนหรือทำธุรกิจในติ่างประเทศเย้อะ จำเป็นจะติ้องดืูเป้าหมาย้นี� 
ให้ช่ัดืเจน ถี้าจะดูืแค่เป้าหมาย้ขึ้องรัฐบัาลไทย้อาจจะสูาย้เกินแก้ใน 
อนาคติ 

เรื�องการลดืบัทบัาทภัาครัฐควรจะเป็นมาติั�งนานแล้ว เราคุย้เรื�องนี� 
กันมาตัิ�งแต่ิ 30 ปีที�แล้ว ย้กตัิวอย่้างการอนุรักษ์พีลังงาน มีมติิ ครม.  
ในเรื�องนี�เย้อะมาก ไม่ค่อย้ไดื้ผู้ลเท่าไหร่หรอก แติ่ก็ออกกันมา เวลา 
จะแก้ที ถี้าเป็นสูมัย้ท่านนาย้กฯ เปรม ท่านเป็นราช่การ จะแก้อะไร 
กล็ำบัาก ติอ้งอธบิัาย้แลว้อธบิัาย้อกี แติพ่ีอมาสูมยั้ทา่นนาย้กฯ อานนัท์  
ผู้มรวบัรวมเอามติ ิครม. ติา่งๆ เกี�ย้วกบััการประหยั้ดืพีลงังานได้ืประมาณ  
20 กว่ามติิ เพีื�อจะไปขึ้อแก้อันนั�นอันนี� อันละนิดือันละหน่อย้ เพีราะผู้ม 
ย้ังช่ินอยู้่กับัการที�ผูู้้กำหนดืนโย้บัาย้ไม่ย้อมแก้อะไรมากมาย้ พีอเขึ้้าไป 
ในที�ประชุ่ม ประทับัใจมากเลย้ ท่านนาย้กฯ อานันท์มองขึ้่�นมา 5 วินาท ี
แล้วบัอกว่า ผู้มวา่เอางี�ดีืกว่า ย้กเลิกหมดืเลย้ดืไีหม แลว้จะมติแิบับัไหน 
ก็พีิมพี์ออกมาทีเดืีย้ว ง่าย้ที�สูุดื ถี้าจะมีมาติรการใหม่ กำหนดืใหม่ 
ง่าย้กว่า ไม่ติ้องเสูีย้ดืาย้ขึ้องเก่ามาก เอาขึ้องใหม่ใสู่มาง่าย้กว่าที�จะไป 
ติามแก้ขึ้องเก่า สูิ�งเหล่านี�มันจะเกิดืขึ้่�นก็ดื้วย้วิสูัย้ทัศน์ขึ้องผูู้้นํา 
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ทศวรรษ 1990 เร่�มต้้นด้้วยการส่ิ้�นสุิ้ด้ของสิ้งครามเย็น พร้อมกับชััยชันะของระบอบ
ประชัาธิ่ปไต้ยและเศรษฐก่จแบบทุนน่ยมเสิ้รีต้ามกระแสิ้ ‘ฉัันทมต้่วอชั่งต้ัน’ ที�ต้้องการ 
ลด้บทบาทของรัฐ เพ่�อปล่อยให้้กลไกต้ลาด้ทำาห้น้าที�ได้้อย่างอ่สิ้ระมากข้�น รวมทั�งการ 
เปิด้เสิ้รีทั�งภาคการค้าระห้ว่างประเทศและภาคการเง่น
 
การเม่องไทยในทศวรรษนี� ถึ้งแม้จะเปิด้ฉัากด้้วยเห้ตุ้การณ์์รัฐประห้ารย้ด้อำานาจจาก  
พลเอก ชัาต้่ชัาย ชัุณ์ห้ะวัณ์ แต้่นโยบายทางเศรษฐก่จ ‘เปลี�ยนสิ้นามรบเป็นสิ้นามการค้า’ 
ที�รัฐบาลพลเอก ชัาต้่ชัาย ได้้ร่เร่�มไว้ ยังได้้รับการสิ้านต่้อและเร่งเคร่�องให้้เศรษฐก่จไทย 
เด้น่ห้นา้อยา่งไมห่้ยดุ้ยั�ง ด้ว้ยความห้วงัวา่ไทยจะกา้วข้�นสิ้่ต่้ำาแห้นง่ ‘เสิ้อ่ต้วัที�ห้า้แห้ง่เอเชัยี’ 
 
เศรษฐก่จไทยในทศวรรษนี�ได้้สิ้ร้างปรากฏการณ์์ข้�นสิ้่งลงต้ำ�าอย่างรวด้เร็วและรุนแรง
ราวกับรถึไฟเห้าะ 
 
นับต้ั�งแต้่ ห้น้�ง ผลจากการเจร่ญเต้่บโต้อย่างรวด้เร็วของเศรษฐก่จไทยในชั่วงปลาย
ทศวรรษ 1980 ก่อให้้เก่ด้การขยายต้ัวของสิ้่นเชั่�อในภาคการเง่นอย่างรวด้เร็ว ซึ่้�งสิ้่งผล
ให้เ้กด่้ภาวะฟองสิ้บ่่ในภาคอสัิ้งห้ารม่ทรัพย ์การกอ่ห้นี�ระยะสิ้ั�นในสิ้กุลเงน่ต้ราต่้างประเทศ
ของภาคธุิรก่จ และการขาด้ดุ้ลบัญชัีเด้่นสิ้ะพัด้ในระดั้บสิ้่งอย่างต้่อเน่�อง ก่อนที�จะท่�งต้้ก
รกร้างจากการก่อสิ้ร้างไม่เสิ้ร็จไว้เป็นเพียงอนุสิ้รณ์์แห้่งความผ่ด้พลาด้ 
 
สิ้อง ต้ลาด้หุ้้นร้อนแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน โด้ยเฉัพาะชั่วงกลางทศวรรษ ด้ัชันีหุ้้นไทย
พุ่งสิ้่่จุด้สิ้่งสิุ้ด้ที� 1,754 จุด้ และต้กลงต้ำ�าสิุ้ด้ที� 207 จุด้ ห้ลังฟองสิ้บ่่แต้ก ธิุรก่จอสิ้ังห้า- 
ร่มทรัพย์ประสิ้บปัญห้าสิ้ภาพคล่องทางการเง่นอย่างรุนแรง ซึ่้�งกระทบต้่อเน่�องไปยัง
สิ้ถึาบันการเง่นที�ปล่อยก่้ และเป็นปัจจัยบั�นทอนความเชั่�อมั�นของระบบการเง่นไทย 
 
สิ้าม ค่าเง่นบาทไทยมีเสิ้ถึียรภาพส่ิ้งมากจากการใชั้นโยบายต้ร้งอัต้ราแลกเปลี�ยนให้้คงที� 
แต้เ่สิ้ถีึยรภาพของค่าเง่นกลับกลายเป็นบอ่เก่ด้ของความเปราะบางที�สิ้รา้งปัญห้าต่้อสิ้มดุ้ล
และเสิ้ถึียรภาพของระบบเศรษฐก่จ เปิด้ทางให้้มีการโจมต้ีค่าเง่นบาท จนทางการไทยยอม
ยกธิงขาว ประกาศลอยต้ัวค่าเง่นบาทในวันที� 2 กรกฎาคม 1997 ต้ามมาด้้วยการอ่อนลง 
อย่างรวด้เร็วของค่าเง่นบาทที�ทำาสิ้ถึ่ต่้ต้ำ�าสิุ้ด้ที� 56 บาทต่้อเห้รียญสิ้ห้รัฐ จนส่ิ้งผลให้้ 
ธิุรก่จที�มีห้นี�ต้่างประเทศจำานวนมากต้้องล้มละลาย และทำาให้้ห้นี�ที�ไม่ก่อให้้เก่ด้รายได้้ 
(Non-performing Loans) ของธินาคารพาณ์่ชัย์พุ่งสิ้่งข้�นอย่างที�ไม่เคยปรากฏมาก่อน
 
สิ้ี� ไทยนับห้น้�งเร่�มต้้นทศวรรษด้้วยสิ้ถึานะประเทศด้าวรุ่ง เก่อบเป็นเสิ้่อต้ัวที�ห้้าของเอเชัีย 
เป็นที�จบัต้ามองของนักลงทนุทั�วโลก แต่้การเด้น่ห้มากที�ผด่้พลาด้ส่ิ้งผลให้ต้้อ้งเผชัญ่วก่ฤต้
เศรษฐกจ่ที�ห้นกัห้น่วง จนได้ช้ั่�อวา่เปน็ประเทศที�แพรเ่ชั่�อรา้ยทางเศรษฐกจ่ไปสิ้่ป่ระเทศอ่�นๆ 
 
ในที�สิุ้ด้ ว่กฤต้ที�ก่อเก่ด้ข้�นในประเทศไทยได้้ขยายวงจนกลายเป็นว่กฤต้การเง่นในระด้ับ
ภ่ม่ภาค ห้ร่อที�ร่้จักกันในนาม ‘มห้าว่กฤต้ต้้มยำากุ้ง’
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การทลายกำาแพงเบอร์ล่นในปี 1989 ห้น่วยรักษาความปลอด้ภัยของฝั่ั�งเยอรมนีต้ะวันออกพยายามสิ้กัด้ยับยั�งกลุ่มฝั่่งชันที�กำาลังปีนข้ามกำาแพงเบอร์ล่น ห้ลังจากที�กำาแพงสิ้่วนแรกได้้ถึ่กทำาลายลง

ชััยชันะของทุุนนิยมเสรีี  

การทลายลงของกำแพงเบอร์ลินในปีี 1989 ตามมาด้้วยการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียตในปี ี1991 ถืือเป็ีนการปิีด้ฉากสงครามเย็นอย่างถืาวร 
เสยีงปืีน ระเบดิ้ และควันไฟสิ�นสดุ้ลง ความสงบหวนกลบัมา โด้ยเฉพาะ
ในบรรด้าปีระเทศที�ถืกูใช้เ้ปีน็ตัวแทนการทำสงครามของสองมหาอำนาจ 
ระหว่างโลกเสรีที�นำโด้ยสหรัฐอเมริกา กับโลกสังคมนิยมที�มีสหภาพ
โซเวียตเปี็นผูู้้นำ 
 
โลกอยู่ระหวา่งการจดั้ระเบยีบใหมไ่ปีสูก่ารเมอืงในระบอบปีระช้าธิิปีไตย
และเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ภายใต้การกำกับของสหรัฐฯ ผูู้้ปีระสบ
ช้ัยช้นะในศึกนี� 
 
ย้อนกลับไปีตั�งแต่ก่อนทุนนิยมจะปีระกาศชั้ยช้นะแบบเบ็ด้เสร็จ  
หลายปีระเทศทั�วโลก รวมถึืงปีระเทศไทย ได้้เริ�มผู่้อนคลายกฎเกณฑ์์ 
การทำธิุรกิจ รวมไปีถืึงการค้าและการลงทุนระหว่างปีระเทศมาตั�งแต่
ทศวรรษ 1980 แล้ว โด้ยเฉพาะการเข้ามาลงทุนของปีระเทศญีี่�ปีุ�น 
ในบ้านเรา ทศวรรษนี�จึงเปี็นช้่วงเวลาของการเปีิด้เสรีอย่างเต็มรูปีแบบ 
โด้ยเฉพาะภาคการเงิน ซึ�งสิ�งที�ยึด้ถืือเปี็นกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจ
คือ ฉันทมติวอช้ิงตัน (Washington Consensus) 
 
ราวปีี 1989 เปี็นช่้วงที�บรรด้าเทคโนแครต นักเศรษฐศาสตร์ และ 
ผูู้้เช้ี�ยวช้าญี่ด้้านเศรษฐกิจ พยายามระด้มความคิด้เห็นเพื�อแสวงหา
หนทางการปีฏิิรูปีเศรษฐกิจของกลุ่มปีระเทศในละตินอเมริกาที�กำลัง
เผู้ช้ิญี่วิกฤตครั�งใหญี่่ จอห์น วิลเลียมสัน นักวิช้าการด้้านเศรษฐศาสตร์
ระหว่างปีระเทศ คือผูู้้ที�รวบรวมข้อตกลงต่างๆ จากการหารือ ปีระมวล
เปี็นนโยบายทั�งหมด้ 10 ข้อ ตีพิมพ์ลงในบทความ ‘What Washington 
Means By Policy Reform’ เพื�อเสนอในที�ปีระชุ้มสัมมนาเกี�ยวกับการ
ปีรบัโครงสร้างเศรษฐกิจในละตินอเมริกา ที�เกดิ้ขึ�นในเดื้อนพฤศจิกายน 
ปีี 1989
 
ช้่วงเวลานี�เองที�ศัพท์ ‘ฉันทมติวอชิ้งตัน’ เกิด้ขึ�นและแพร่หลายออกไปี 
พร้อมกับได้้กลายเป็ีนแนวทางที�หลายปีระเทศทั�วโลกเดิ้นตาม เช่้น  
การส่งเสริมการค้าเสรีด้้วยการลด้กำแพงภาษี การลด้การควบคุม 
อัตราด้อกเบี�ย ปีล่อยให้เปี็นไปีตามกลไกตลาด้ การเปีิด้เสรีทางการเงิน 
ไปีจนถืึงการลด้บทบาทในการควบคุมดู้แลกิจการของรัฐ
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ผู้ลจากการเปิีด้เสรีของปีระเทศต่างๆ ทั�วโลกในทศวรรษนี�ได้้ทำให้ 
เกิด้กระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจครั�งใหญี่่ สะท้อนผู้่านการเพิ�มขึ�น
ของระด้ับการค้าระหว่างปีระเทศ การเคลื�อนย้ายไหลเวียนของทุน 
ข้ามพรมแด้น และความร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจผู้่านการจัด้ตั�ง
องค์กรระหว่างปีระเทศต่างๆ ด้ังเช้่น การจัด้ตั�งองค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO) ในปีี 1995 
 
โลกาภิวัตน์ทางการค้าและเศรษฐกิจได้้นำไปีสู่อีกหนึ�งปีรากฏิการณ์
สำคัญี่ในทศวรรษนี� นั�นคือการเร่งตัวขึ�นของอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปีระเทศกำลังพัฒนาหลายปีระเทศ เช้่น เม็กซิโก มาเลเซีย 
อินโด้นีเซีย รวมถึืงปีระเทศไทย จนเกิด้ศัพท์ที�เรียกว่ากลุ่มปีระเทศ 
ตลาด้เกิด้ใหม่ (Emerging Markets)

ยุคทุองของไทุย
ส่�การีเปิิดเสรีีทุางการีเงิน

ปีรากฏิการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโด้ด้จากยุคโช้ติช้ว่ง
ช้ัช้วาล โด้ยเฉพาะช้่วง 3 ปีีส่งท้ายทศวรรษ 1980 ที�ตัวเลข GDP 
ปีระเทศไทยทะยานขึ�นสู่ระด้ับเลขสองหลัก บรรด้านักลงทุนต่างช้าต ิ
พากันคาด้การณ์ว่าไทยกำลังจะกลายเป็ีนปีระเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
(Newly Industrialized Country: NICs) ต่อจากฮ่่องกง สิงคโปีร์ 
เกาหลีใต้ และไต้หวัน ปีระกอบกับการได้้แรงหนุนจากฟากฝั่่�งการเมือง
ในรัฐบาล พลเอก ช้าติช้าย ชุ้ณหะวัณ ที�วางเปี้าหมายพาปีระเทศไทย
ขึ�นสู่สถืานะ ‘เสือตัวที�ห้าแห่งเอเช้ีย’ ผู้่านนโยบายเศรษฐกิจ ‘เปีลี�ยน
สนามรบเปี็นสนามการค้า’ ส่งผู้ลให้ปีระเทศไทยในเวลานั�นเนื�อหอม 
และได้้รับการจับตามองเปี็นอย่างมาก 
 
แต่ฟากการเมืองไทยกลับไม่ราบรื�นเหมือนด้้านเศรษฐกิจ ขณะที� 
ทางการไทยกำลังด้ำเนินการเปีิด้โต๊ะให้เขมร 4 ฝั่�ายทำการเจรจายุติ
สงครามตามแนวทางเปีลี�ยนสนามรบเป็ีนสนามการค้า พลเอก ช้าตชิ้าย 
กลบัถืกูรฐัปีระหารยดึ้อำนาจโด้ยคณะรกัษาความสงบเรยีบร้อยแหง่ช้าติ 
(รสช้.) ในวันที� 23 กุมภาพันธิ์ 1991 ด้้วยข้อหาคอร์รัปีช้ัน หรือ ‘บุฟเฟต์
คาบิเนต’ 
 
ต่อมา รสช้. แต่งตั�งให้ อานันท์ ป่ีนยารชุ้น ขึ�นเปี็นนายกรัฐมนตรี ซึ�ง
บทบาทหลักในยุคที�การเมืองไทยไร้รัฐสภานี�ยังคงเน้นเดิ้นหน้าปีฏิิรูปี

เศรษฐกิจบนเส้นทางเสรีนิยม สะท้อนว่าถึืงแม้การพัฒนาการเมือง 
บนวิถืีปีระช้าธิิปีไตยจะถืูกดึ้งให้ถือยหลังอีกครั�ง แต่เศรษฐกิจไทย 
ยังคงเร่งเครื�องเด้ินไปีข้างหน้า 
 
อานันทเ์ลา่ถืงึโจทยส์ำคญัี่ทางเศรษฐกจิที�เขาได้เ้ขา้ไปีมบีทบาทในช้ว่ง
เวลานั�นว่า “โจทย์ที�เราต้องทำคือการเปีิด้เสรีทางเศรษฐกิจให้มากขึ�น 
ซึ�งสอด้คล้องกับกระแสโลกที�ด้ำเนินไปีสู่การเปีิด้เสรีมากขึ�นเรื�อยๆ  
สมยัของผู้มจงึเปีน็ช้ว่งของการรเิริ�มแกป้ีญ่ี่หาระบบภาษไีทยที�คอ่นขา้ง
ซับซ้อนด้้วยการนำระบบภาษีมูลค่าเพิ�ม (VAT) มาใช้้ รวมถึืงการลด้
กำแพงภาษีนำเข้าเพื�อกระตุ้นให้มีการแข่งขันจากข้างนอก ซึ�งจะส่งผู้ล
ให้ภาคการผู้ลิตภายในปีระเทศเกิด้การพัฒนาให้ด้ียิ�งขึ�น” 

 
หลังจากนั�นได้้เกิด้การร่างรัฐธิรรมนูญี่ฉบับใหม่ที�เขียนเพิ�มอำนาจให้
ทหารไว้ในบทเฉพาะกาล พร้อมกับการผิู้ด้คำพูด้ของ พลเอก สุจินด้า 
คราปีระยูร หัวหน้าคณะรัฐปีระหาร ที�เคยลั�นวาจาว่า ‘จะไม่นั�งเก้าอี�
นายกรัฐมนตรีเด็้ด้ขาด้’ แต่ภายหลังการเลือกตั�งในปีี 1992 เขาขึ�น 
ด้ำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้้วยข้ออ้าง “...ผู้มจำเปี็นต้องเสียสัตย์…” 
ส่งผู้ลให้ช้นช้ั�นกลาง เอ็นจีโอ และบรรด้านักธุิรกิจ ตบเท้ากันออกมา
ปีระท้วงต่อต้านการสืบทอด้อำนาจของ รสช้. ที�นำไปีสู่การเสียเลือด้ 
เสียเนื�อในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 1992 
 
ระหว่างนี�ธินาคารแห่งปีระเทศไทย (ธิปีท.) ได้้วางแผู้นให้กรุงเทพฯ  
เปี็น ‘ศูนย์กลางทางการเงิน’ ของภูมิภาค โด้ยได้้ปีรับบทบาทจากการ
เน้นควบคุมระบบการเงินมาเปี็นผูู้้ส่งเสริมการด้ำเนินกิจกรรมทาง 
การเงินให้เปี็นไปีอย่างเสรีตามกลไกตลาด้ การปีฏิิรูปีระบบการเงิน 
ในช้่วงนี�ถืือเปี็นการเปีลี�ยนแปีลงใหญี่่ที�สุด้ในปีระวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การเงินของปีระเทศไทย เพราะไม่เพียงลด้ข้อจำกัด้ด้้านอัตราด้อกเบี�ย 
แต่ยังอนุญี่าตให้สถืาบันการเงินต่างช้าติมาทำธิุรกิจในปีระเทศไทย  
ซึ�งทำใหเ้กิด้การแขง่ขนัเพิ�มขึ�นผู้า่นธิรุกจิวเิทศธินกจิ รวมทั�งมกีารขยาย
ขอบเขตของการด้ำเนินงานให้สถืาบันการเงิน และปีรับปีรุงการกำกับ
ดู้แลสถืาบันการเงิน41 
 
กจิการวเิทศธินกจิ (Bangkok International Banking Facilities: BIBF) 
จัด้ตั�งขึ�นในเด้ือนกันยายน 1993 เพื�อเปีิด้ช่้องทางให้ธินาคารพาณิช้ย์ 
ทั�งในและต่างปีระเทศสามารถืกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างปีระเทศ
โด้ยตรง แล้วนำมาปีล่อยกู้ต่อในปีระเทศ (Out-In) หรือต่างปีระเทศ 
(Out-Out) ได้้ นอกจากนี�ทางการไทยยังให้สิทธิิพิเศษทางภาษีเพื�อ 
ส่งเสริมให้สถืาบันการเงินหันมาทำธิุรกรรมผู้่านช้่องทางนี�กันมากขึ�น
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ภาพซึ่้าย - การปราบปรามกลุ่มผ่้ชัุมนุมประท้วงต้่อต้้านนายกรัฐมนต้รี พลเอก สิุ้จ่นด้า คราประย่ร 
ห้ร่อเห้ตุ้การณ์์พฤษภาทม่ฬ 1992 กองทัพไทยเร่�มลั�นไกปืนทันทีที�กลุ่มผ่้ชัุมนุมเร่�มบันด้าลโทสิ้ะ
ภาพขวาบน - พลเอก สุิ้จ่นด้า คราประย่ร ขณ์ะด้ำารงต้ำาแห้น่งนายกรัฐมนต้รีคนที� 19 ของไทย  
การข้�นสิ้่่ต้ำาแห้น่งนายกฯ ของเขาได้้สิ้ร้างความไม่พอใจให้้กับคนไทยจำานวนห้น้�ง จนกลายเป็นชันวน 
ของเห้ตุ้การณ์์นองเล่อด้ในเวลาต้่อมา
ภาพขวาล่าง - อานันท์ ปันยารชัุน นายกรัฐมนต้รีโด้ยการแต้่งต้ั�งของ รสิ้ชั. ห้ลังรัฐประห้าร 



ประกาศกระทรวงการคลัง เร่�อง การประกอบก่จการว่เทศธินก่จของธินาคารพาณ์่ชัย์ /
ภาพจาก ราชัก่จจานุเบกษา

เศรีษฐกิจไทุย
ทุ�ามกลางความเปิรีาะบางทุางการีเงิน  

แม้จะเปี็นที�ปีระจักษ์ช้ัด้เจนว่าช้่วงต้นทศวรรษ 1990 เศรษฐกิจไทย 
ยังคงเติบโตสูง แต่เมื�อเจาะลึกลงถืึงที�มาสำคัญี่ของการเติบโตด้ังกล่าว
จะพบว่าน�ำหนักส่วนใหญี่่อยู่ที�การลงทุนภาคเอกช้น ซึ�งมีการขยายตัว
สูงมากจากทั�งปี่จจัยภายใน และจากความสนใจของนักลงทุนต่างช้าติ
ที�หนัมาลงทนุในภมูภิาคเอเช้ยีมากขึ�น สง่ผู้ลให้ช้อ่งวา่งระหวา่งการออม
กบัการลงทนุในเศรษฐกจิไทยถืา่งออกมากขึ�น สะทอ้นผู้า่นการขยายตวั 
ของสินเช้ื�อสูงถืึงร้อยละ 28 ต่อปีี ในขณะที�การขยายตัวของเงินฝั่าก
มีเพียงร้อยละ 19-20 เท่านั�น หรือมีนัยว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ใน 
ภาวะร้อนแรง และเงินออมในปีระเทศมีไม่เพียงพอ ซึ�งสะท้อนผู้่านการ
ขาด้ดุ้ลบัญี่ช้ีเด้ินสะพัด้ในระด้ับสูง
 
ขณะนั�นยังมีอีกสองปี่จจัยที�เปี็นด้ั�งลมโหมกองไฟในเศรษฐกิจไทยให ้
ยิ�งร้อนแรงมากขึ�น คือการที�อัตราด้อกเบี�ยในตลาด้ต่างปีระเทศต�ำกว่า
ในปีระเทศ ปีระกอบกบั ธิปีท. ยงัคงนโยบายอัตราแลกเปีลี�ยนแบบคงที�
ไม่ปีล่อยให้เงินบาทแข็งค่าหรืออ่อนค่าไปีตามกลไกตลาด้ 
 
เงื�อนไขเหล่านี�เองทำให้นักลงทุนเห็นช่้องทางทำกำไรผู่้านการกู้เงิน 
ต่างปีระเทศที�มดี้อกเบี�ยต�ำกว่ามาปีล่อยกู้ในปีระเทศเพื�อ ‘กินส่วนต่าง’ 
ด้อกเบี�ยที�สูงกว่าในปีระเทศ ซึ�งอัตราด้อกเบี�ยต่างปีระเทศช่้วงนั�นอยู่ที�
ปีระมาณ 3-7% ส่วนด้อกเบี�ยเงินกู้ในปีระเทศอยู่ที�ปีระมาณ 15-17% 
เท่ากับว่านักลงทุนจะได้้กำไรจากส่วนต่างนี�อย่างง่ายด้ายโด้ยไม่ต้อง
เผู้ช้ิญี่กับความเสี�ยงจากอัตราแลกเปีลี�ยนอีกด้้วย ผู้ลที�ตามมาคือเงิน
ไหลเข้าสุทธิิของปีระเทศไทยในรูปีแบบเงินกู้จากต่างปีระเทศที�เพิ�มขึ�น
จากปีระมาณร้อยละ 3 ของ GDP ในช้่วงปีี 1983-1988 ขึ�นสู่ราวๆ 
ร้อยละ 11 ในช่้วงปีี 1989-1995 สะท้อนถึืงการเพิ�มขึ�นของการก่อหนี�
ต่างปีระเทศในระบบเศรษฐกิจไทยที�สูงมากอย่างไม่เคยเปี็นมาก่อน 
 
การที�เงินทุนจากต่างปีระเทศไหลบ่าเข้ามามากเช่้นนี�ส่งผู้ลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยสองด้้านคือ หนึ�ง ทำให้เกิด้การขยายตัวของการใช้้จ่าย
ในปีระเทศ สอง การที�เงินทุนจากต่างปีระเทศเหล่านี�ไหลผู่้านธินาคาร
พาณิช้ย์ โด้ยเฉพาะผู่้าน BIBF ยังหมายความว่าสถืาบันการเงินไทย
ต้องแบกรับความเสี�ยงที�เพิ�มมากขึ�นไปีด้้วยหากมีการลด้ค่าเงินบาท 
เพราะค่าเงินบาทที�ลด้ลงย่อมหมายถึืงมูลค่าภาระหนี�ในรูปีเงินบาท 
ที�ต้องใช้้คืนหนี�ในรูปีเงินตราต่างปีระเทศจะเพิ�มขึ�นเปี็นเงาตามตัว

 
ในช้่วงนี�บริษัทเงินทุนยังมีการแข่งขันกับธินาคารพาณิช้ย์ในการระด้ม
เงินออม โด้ยการออกตั�วสัญี่ญี่าใช้้เงินที�ให้ผู้ลตอบแทนสูงกว่าด้อกเบี�ย
เงินฝั่ากธินาคารเปี็นอย่างมาก ทำให้คนเลือกฝั่ากเงินกับบริษัทเงินทุน
มากขึ�น ธินาคารพาณิช้ย์จึงหันไปีเน้นระด้มเงินจากต่างปีระเทศผู้่าน 
BIBF ที�ด้อกเบี�ยต�ำ แล้วมาปีล่อยกู้ในปีระเทศแทน 
 
ผู้ลจากการเร่งระด้มทุนผู้่าน BIBF ส่งผู้ลให้โครงสร้างหนี�ของสถืาบัน 
การเงินในปีระเทศไทยเปีลี�ยนแปีลงไปีด้้วย เพราะสถืาบันการเงิน 
ต่างๆ มีหนี�ระยะสั�นจากต่างปีระเทศเพิ�มขึ�นเปี็นอย่างมาก ขณะที� 
การปีล่อยสินเช้ื�อภายในปีระเทศนั�นมีลักษณะเปี็นหนี�ระยะยาว ซึ�ง 
หมายถืึงการก้าวอยู่บนความเสี�ยงจากการที�เจ้าหนี�จะไม่ต่ออายุ 
 
อย่างไรก็ตาม สถืานการณ์สุ่มเสี�ยงนี�ยังคงด้ำเนินต่อไปี จนกระทั�งเข้าสู ่
ช่้วงปีี 1994 สถืานะทางการเงินของไทยตกอยู่ในช่้วงเปีราะบางอย่างยิ�ง 
อันเนื�องมาจากภาระหนี�ระยะสั�นในภาคเอกช้นอยู่ในระด้ับที�สูงกว่า
ทุนสำรองระหว่างปีระเทศ หากเจ้าหนี�ขาด้ความเช้ื�อมั�นและต้องการ
เรียกเก็บหนี�คืนพร้อมกัน ปีระเทศไทยก็จะไม่มีเงินตราต่างปีระเทศ 
เพียงพอที�จะนำไปีช้ด้ใช้้หนี�คืน 
 
เมื�อเศรษฐกิจไทยได้้เผู้ยจุด้เปีราะบางออกมา นักลงทุนที�เก็งกำไรจาก
ต่างช้าติจึงเริ�มมองเห็นโอกาสที�จะเข้าโจมตีค่าเงิน

นักลงทุนเห้็นชั่องทาง
ในการทำากำาไรผ่านการก่้เง่น
ต้่างประเทศที�มีด้อกเบี�ยต้ำ�ากว่า
เข้ามาปล่อยก่้ในประเทศ
เพ่�อ ‘ก่นสิ้่วนต้่าง’ 
ด้อกเบี�ยที�สิ้่งกว่าในประเทศ

ฟองสบ่�ในอสังหารีิมทุรีัพย์  

การขยายตัวของสินเช้ื�ออย่างรวด้เร็วของภาคการเงินส่งผู้ลให้เกิด้ 
การเฟื�องฟูอย่างมากในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งจะเห็นได้้ว่ามีโรงงาน 
สำนักงาน สนามกอล์ฟ โรงแรม รีสอร์ต และที�อยู่อาศัย ผูุ้ด้ขึ�นราว 
ด้อกเห็ด้ เกิด้นักธิุรกิจอสังหาริมทรัพย์หน้าใหม่มากมาย ราคาที�ด้ิน 
ในช่้วงนั�นเพิ�มขึ�นหลายเท่าตวั แม้แตร่าคาที�ด้นิยา่นช้านเมอืงก็ยงัพุ่งสงู 
 
ในช้่วงเริ�มต้นเฟื�องฟูของภาคอสังหาริมทรัพย์ คีรี กาญี่จนพาสน์ และ
อนันต์ กาญี่จนพาสน์ พี�น้องนักธิุรกิจช้าวไทยเช้ื�อสายจีนที�ครอบครัว 
ปี่กหลักอยู่ฮ่่องกง แต่ทำธุิรกิจในหลายปีระเทศทั�วเอเช้ีย เช้่น สิงคโปีร์ 
มาเลเซีย และอินโด้นีเซีย ก็ได้้ตัด้สินใจขยับขยายมาบุกเบิกธุิรกิจด้้าน
อสังหาริมทรัพย์ในปีระเทศไทยเช้่นกัน  
 
อนันต์ ผูู้้เปี็นพี�ช้าย นำทัพพัฒนาบริษัทที�ผูู้้เปี็นพ่อได้้บุกเบิกไว้ในนาม 
บางกอกแลนด้ ์จำกดั้ (มหาช้น) ที�มจีดุ้หมายคอืพฒันาที�ด้นิใหเ้ปีน็เมอืง
ขนาด้ย่อม โด้ยริเริ�มสร้างโครงการเมืองทองธิานีบนพื�นที�กว่า 4,000 ไร่ 
โด้ยตั�งใจให้เปี็นเมืองที�มีทุกอย่างครบวงจร ทั�งคอนโด้ บ้านพัก โรงแรม 
อาคารสำนักงาน สถืานศึกษา และห้างสรรพสินค้า ซึ�งถือด้แบบมาจาก
โมเด้ลที�อยู่อาศัยในฮ่่องกง 
 
ขณะที�คีรีนำเงินจากแหล่งทุนในฮ่่องกงมาทุ่มซื�อ บริษัท ธินายง จำกัด้ 
(มหาช้น) ในปีี 1992 ขณะนั�นเปี็นเจ้าของที�ด้ินกว่า 1,300 ไร่บนถืนน
บางนา-ตราด้ ได้้นำมาพัฒนาภายใต้คอนเซปีต์หมู่บ้านที�สงบสุขและ 
พื�นที�สีเขียวในนามของ ‘โครงการธินาซิตี�’ ซึ�งออกแบบให้เปี็นหมู่บ้าน
ขนาด้ใหญ่ี่ มีทุกอย่างครบวงจร ทั�งศูนย์กีฬา โรงเรียน โรงพยาบาล  
และมีพื�นที�สนามกอล์ฟกว่า 400 ไร่ 
 
คีรีย้อนเล่าถืึงสิ�งที�เกิด้ขึ�นกับโครงการธินาซิตี�ในช้่วงขาขึ�น ซึ�งเปี็นการ
สะท้อนภาพตลาด้อสังหาริมทรัพย์ในยุคที�ฟองสบู่กำลังก่อตัวอ่อนๆ  
ได้้อย่างด้ี “ตอนเปีิด้ตัวโครงการใหม่ๆ ได้้รับความนิยมมาก โด้ยเฉพาะ
ช้่วงฟองสบู่ ธิุรกิจอสังหาริมทรัพย์แข็งแรงมาก บ้านจัด้สรรขายด้ีมาก 
โครงการธินาซิตี�มี 2 แบบ มีทั�งคอนโด้ระด้ับกลางและพรีเมียม สร้าง
พร้อมกัน ขายด้ีพร้อมกัน ส่วนบ้านรอบสนามกอล์ฟขายหมด้ก่อนเลย”
 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการบริโภคนิยมที�เพิ�มด้ีกรีมากขึ�นเรื�อยๆ  
ส่งผู้ลให้เมืองเผู้ชิ้ญี่ปี่ญี่หารถืติด้อย่างหนัก โด้ยเฉพาะถืนนเส้นสาทร 
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ภาพระห้ว่างการก่อสิ้ร้างเม่องทองธิานี โครงการที�เก่ด้จากการพัฒนาพ่�นที�บร่เวณ์แจ้งวัฒนะให้้เป็นเม่องขนาด้ย่อม โด้ยถึอด้แบบมาจากโมเด้ลที�อย่่อาศัยในฮ่่องกง

ด้้วยเหตุนี�กรุงเทพมหานครในสมัยของผูู้้ว่าฯ พลตรี จำลอง ศรีเมือง  
จึงเปีิด้ให้เอกช้นปีระมูลโครงการระบบรถืไฟฟ้า
 
ภาพของขบวนรถืยาวบนท้องถืนนที�เห็นอยู่ทุกเช้้าค�ำ ทำให้คีรีนึกย้อน
ไปีถืงึภาพของรถืไฟฟ้า MTR ในฮ่อ่งกง นำมาสูก่ารตัด้สนิใจโด้ยฉับพลัน
ว่าจะร่วมปีระมูลในโครงการด้ังกล่าวด้้วย ในที�สุด้เขาก็ช้นะการปีระมูล 
และได้้ช้ื�อว่าอาจเป็ีนผูู้้รับสัมปีทานโครงการรถืไฟฟ้าแห่งเดี้ยวในโลกที�
ให้เอกช้นลงทุนร้อยเปีอร์เซ็นต์
 
ในช้่วงเศรษฐกิจยุคทอง ราคาที�ด้ินปีรับเพิ�มขึ�นอย่างรวด้เร็ว กรมที�ด้ิน
รายงานว่าราคาที�ด้ินบริเวณช้ายฝั่่�งทะเลภาคตะวันออกได้้ขยับจาก 
25,000 บาทต่อตารางวาในช้่วงปีี 1986 ขึ�นมาเปี็น 1 แสนบาทต่อ 
ตารางวาโด้ยเฉลี�ยในปีี 1999 หรือเพิ�มขึ�นกว่า 4 เท่า
 
ขณะที�แหล่งเงินทุนที�สำคัญี่ของภาคอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ี่มาจาก
การกู้ยืมบริษัทเงินทุนหรือธินาคารพาณิช้ย์ ซึ�งได้้เงินทุนผู้่านช้่องทาง 
BIBF มาอีกต่อหนึ�ง เมื�อมีเงินมาต่อเงินไปีเรื�อยๆ ราคาที�ดิ้นและ
อสังหาริมทรัพย์ที�เฟ้อเกินมูลค่าพื�นฐานจึงยังสามารถืพุ่งสูงขึ�นไปีได้้
อย่างต่อเนื�องในช้่วงปีี 1988-1994 
 
ในยุคนี� สถืาบันการเงินไทยได้้ปีล่อยสินเช้ื�อให้ธิุรกิจในภาคอสังหา- 
ริมทรัพย์ โด้ยเฉพาะบริษัทเงินทุนที�มีการเปีลี�ยนแปีลงโครงสร้างการ 
ให้สินเช้ื�ออย่างช้ัด้เจน จากที�เคยเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมการผู้ลิต 
ก็เปีลี�ยนมาเป็ีนภาคอสังหาริมทรัพย์ เมื�อรวมกับบทบาทที�เพิ�มขึ�น 
หลังการใช้้กลยุทธ์ิการออกตั�วสัญี่ญี่าใช้้เงินเพื�อแข่งขันกับธินาคาร
พาณิช้ย์ก่อนหน้านี� ก็ยิ�งทำให้บริษัทเงินทุนมีบทบาทในการจัด้สรร 
เงินทุนเพิ�มขึ�นอย่างรวด้เร็ว โด้ยนอกจากการปีล่อยสินเช้ื�อในภาค
อสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังให้สินเช้ื�อเพื�อการบริโภคส่วนบุคคลในสัด้ส่วน
ที�สูงเช่้นกัน สินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนจึงเติบโตแบบก้าวกระโด้ด้  
โด้ยมีอัตราการเติบโตเฉลี�ยต่อปีีสูงถืึงร้อยละ 26
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4 กันยายน
ด้ัชันีหุ้้นไทยต้กลงต้ำ�าที�สิุ้ด้
ที� 207 จุด้

1998

อ้างอ่ง: investing.com 

ตลาดหุ�นยุคฟองสบ่�

ตลาด้หุ้นยุคนี�เปิีด้ฉากด้้วยความเฟื�องฟูมาตั�งแต่กลางทศวรรษที�แล้ว 
จากปี่จจัยด้้านการเติบโตในระด้ับก้าวกระโด้ด้ของเศรษฐกิจไทยที� 
สร้างความเช้ื�อมั�นให้กับนักลงทุน ปีระกอบกับทางตลาด้หลักทรัพย์เอง 
ก็มีการเปีลี�ยนแปีลงกฎเกณฑ์์หลายอย่างเพื�อรองรับความต้องการใน
การลงทุนที�เพิ�มมากขึ�น เช้่น เปีลี�ยนจากการซื�อขายแบบเคาะกระด้าน
มาใช้้ระบบคอมพิวเตอร์ในปีี 1991 การขยายเวลาซื�อขายหลักทรัพย์
ตั�งแต่ปีี 1992 รวมถืึงมีการเปีิด้สาขาเพิ�มขึ�นในต่างจังหวัด้ 
 
แม้มีบางช้่วงที�ราคาหุ้นผู้ันผู้วนเพราะผู้ลกระทบจากเหตุการณ์ทาง 
การเมือง รวมถืึงคด้ีปี่�นหุ้นที�สั�นคลอนความเช้ื�อมั�นของนักลงทุน แต่ 
ในเวลาไม่นาน ตลาด้ก็กลับสู่ภาวะปีกติ 
 
ในปีี 1991 ได้้เกิด้ความวุ่นวายทางการเมืองจากกรณี รสช้. ทำการ
รัฐปีระหารยึด้อำนาจรัฐบาล พลเอก ช้าติช้าย ชุ้ณหะวัณ ส่งผู้ลให้ 
ในวันรุ่งขึ�นหลังจากการรัฐปีระหาร ด้ัช้นีตลาด้หุ้นตกลงทันที 57.4 จุด้ 

หรือร้อยละ 7.25  ไปีปีิด้ที� 734.24 จุด้ ตามด้้วยเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 
ที�เกิด้ขึ�นระหว่างวันที� 17-24 พฤษภาคม 1992 ตลาด้หุ้นมีปีฏิิกิริยา 
ต่อการเสียเลือด้เสียเนื�อของปีระช้าช้นอย่างรุนแรง จนเมื�อตลาด้เปีิด้ 
ทำการอีกครั�งในวันที� 19 พฤษภาคม ด้ัช้นีหุ้นตกฮ่วบเกือบร้อยละ 9
จาก 732.89 จดุ้ ไปีอยู่ที� 675.51 จุด้ ก่อนจะค่อยๆ ด้ีด้ตัวกลับขึ�นมา
แม้การเมืองจะส่งผู้ลให้การซื�อขายหุ้นในช้่วงนี�ซบเซาลงไปี แต่เมื�อ 
ทุกอย่างกลับเข้ารูปีเข้ารอย ปีระช้าช้นได้้สิทธิิลงคะแนนเสียงเลือกตั�ง 
ความคึกคักของการลงทุนในตลาด้หุ้นก็กลับคืนมา 

ช้่วงปีลายปีี 1992 ตลาด้หุ้นป่ี�นปี�วนอีกครั�ง หลังจากทางการออกมา
กล่าวโทษ สอง วัช้รศรีโรจน์ หรือเสี�ยสอง ในคด้ีการปี่�นหุ้นธินาคาร
กรงุเทพฯ พาณิช้ย์การ เขาคือนักลงทุนที�โด่้งดั้งในตลาด้หุ้นช่้วงนั�น และ
เปี็นผูู้้อยู่เบื�องหลังความร้อนแรงของหุ้นนับสิบบริษัท ข่าวการปี่�นหุ้น 
ของเขาและพรรคพวกนั�นส่งผู้ลกระทบต่อความมั�นใจของนักลงทุนที�
นำไปีสูก่ารเทขายหุน้อยา่งกวา้งขวาง จนทางการไทยตอ้งจดั้ตั�งกองทนุ
พยุงหุ้นเพื�อเข้ามาซื�อหุ้นธินาคารกรุงเทพฯ พาณิช้ย์การ สถืานการณ์ 
ในตลาด้จึงกลับมาซื�อขายกันเปี็นปีกติ
 
เขา้สูค่รึ�งหลังของปี ี1993 ตลาด้หุ้นไทยร้อนแรงอย่างไม่เคยเป็ีนมาก่อน 
จากการไหลเข้าของเงินทุนต่างปีระเทศ ส่งผู้ลให้สภาพคล่องในระบบ 
การเงินไทยเพิ�มสูงขึ�น ปีระกอบกับ GDP สามารถืขยายตัวในระดั้บ 
ร้อยละ 7-8 ทำให้นักลงทุนมั�นใจในอนาคตเศรษฐกิจไทย และเช้ื�อมั�น
ต่อการลงทุนในตลาด้หลักทรัพย์มากขึ�นอีกครั�ง ผู้ลักดั้นให้ราคาและ
ปีริมาณการซื�อขายหุ้นเพิ�มสูงขึ�นอย่างมาก 
 
กระทั�งวนัที� 4 มกราคม 1994 ด้ชั้นหุ้ีนไทยพุ่งสู่ระดั้บ 1,754 จดุ้ ซึ�งถืือว่า
เปี็นสถิืติที�สูงที�สุด้ในปีระวัติศาสตร์ตลาด้หลักทรัพย์ไทย และต้องใช้้
เวลาอีกกว่าสองทศวรรษกว่าดั้ช้นจีะกลับไปีแตะจุด้นั�นอกีครั�งในปี ี2018  

24 กุมภาพันธิ์ 
ห้น้�งวันห้ลังการย้ด้อำานาจ พลเอก ชัาต้่ชัาย ชัุณ์ห้ะวัณ์ 
ด้ัชันีหุ้้นไทยอย่่ที�ระด้ับ 734 จุด้

1991

19 พฤษภาคม
ระห้ว่างเห้ตุ้การณ์์พฤษภาทม่ฬ 
ด้ัชันีหุ้้นไทยอย่่ที�ระด้ับ 676 จุด้ 

1992

4 มกราคม
ด้ัชันีหุ้้นไทยข้�นสิ้่่จุด้สิ้่งสิุ้ด้
ที� 1,754 จุด้ 

1994

วันที� 4 มกราคม 1994 
ด้ัชันีหุ้้นไทยพุ่งสิ้่่ระด้ับ 

1,754 จุด้ ซึ่้�งถึ่อว่าเป็นสิ้ถึ่ต้่
ที�สิ้่งที�สิุ้ด้ในประวัต้่ศาสิ้ต้ร์

ต้ลาด้ห้ลักทรัพย์ไทย และต้้อง
ใชั้เวลาอีกกว่าสิ้องทศวรรษ
กว่าด้ัชันีจะกลับไปแต้ะจุด้นั�น

อีกครั�งในปี 2018
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การีเคล่�อนย�าย 
เงินทุุนเสรีี

อัตรีา
แลกเปิลี�ยน

คงทุี�

อิสรีภาพในการี
ดำาเนินนโยบาย

การีเงิน

โด้ยปีระเทศไทยยังมีเงินสำรองต่างปีระเทศสูงมากกว่า 30,000 ล้าน
เหรียญี่สหรัฐ และที�สำคัญี่คือในปีี 1995 ปีระเทศไทยเพิ�งได้้รับการ 
เพิ�มอันด้ับความน่าเช้ื�อถืือจากบริษัท Standard and Poor’s (S&P)  
จากระด้ับ A- ขึ�นสู่ A สะท้อนว่าปีระเทศไทยยังมีความมั�นคงด้้าน
เศรษฐกิจในระด้ับที�ด้ี 
 
จนกระทั�งเข้าสู่ปีี 1996 ภาคการส่งออกของไทยเริ�มถืด้ถือย เนื�องจาก
เศรษฐกิจญีี่�ปีุ�น ซึ�งเปี็นปีระเทศคู่ค้ารายใหญี่่ของไทยเกิด้การช้ะลอตัว 
ทำให้การส่งออกสินค้าจากไทยไปีญี่ี�ปีุ�นช้ะลอตัวลงตามไปีด้้วย 
 
นอกจากนี� การส่งออกของไทยยังเผู้ช้ิญี่กับอีกอุปีสรรคใหญี่่ จากคู่แข่ง
ที�ผู้งาด้ขึ�นในสมรภูมกิารค้าโลกอย่างจีนที�ผู้ลิตสินค้าได้ด้้ว้ยต้นทุนที�ต�ำ

The Impossible Trinity 

ภายใต้ความร้อนแรงในการเจริญี่เติบโตของเศรษฐกิจไทย ผู้นวกกับ
การเปีดิ้เสรทีางการเงนิครั�งใหญี่ ่ได้ส้รา้งความทา้ทายของการด้ำเนนิ
นโยบายการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจเปีิด้ 
 
โด้ยในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างปีระเทศ มี 3 นโยบาย
ที�ไม่สามารถืด้ำเนินการไปีพร้อมกันได้้คือ หนึ�ง การใช้้นโยบายอัตรา
แลกเปีลี�ยนแบบคงที� สอง การปีล่อยให้เงินไหลเข้าออกปีระเทศได้้
อยา่งเสรี และสาม ความสามารถืในการกำหนด้นโยบายอัตราด้อกเบี�ย
เพื�อดู้แลเศรษฐกิจภายในปีระเทศ นโยบาย 3 อย่างที�ไม่สามารถื
ด้ำเนินควบคู่ไปีพร้อมกันนี�เรียกว่า The Impossible Trinity 
 
ภายใต้หลักด้ังกล่าวนี� การคงไว้ซึ�งนโยบายอัตราแลกเปีลี�ยน ‘คงที�’  
ไปีพร้อมกับการปีล่อยให้เงินทุนเคลื�อนย้ายเข้าออกปีระเทศอย่าง  
‘เสรี’ ในขณะที�ยังคงกำหนด้อัตราด้อกเบี�ยภายในปีระเทศไว้ในระด้ับ
ที�สูงกว่าในต่างปีระเทศ จึงด้ึงดู้ด้ให้นักลงทุนกู้เงินต่างปีระเทศเข้ามา
กินส่วนต่างโด้ยไม่ต้องแบกรับความเสี�ยงจากอัตราแลกเปีลี�ยนที� 
ควรจะขึ�นลงได้้ตามกลไกตลาด้เลย ซึ�งเปี็นการสร้างความเปีราะบาง
อย่างมากให้กับระบบเศรษฐกิจ 
 
ในปีระเด้็นนี�  ธิปีท. ได้้มีการเสนอเปี็นการภายในให้ทบทวนแนวทาง
การกำหนด้นโยบายอตัราแลกเปีลี�ยนใหม้คีวามยดื้หยุน่มากขึ�น ตั�งแต่
ช้่วงก่อนจะเริ�มเปีิด้ BIBF โด้ยในระหว่างการทำแผู้นสำหรับการเปิีด้
เสรีการเงิน ช้่วงเด้ือนพฤศจิกายน 1991 ฝั่�ายวิช้าการของ ธิปีท. ได้้
เสนอความเห็นว่า ในการด้ำเนินการจัด้ตั�ง BIBF ขึ�นมา ทางการควร
จะนำระบบอัตราแลกเปีลี�ยนแบบ ‘คล่องตัว’ มาใช้้ควบคู่กันไปี42 
 
กระทั�งเข้าสู่ปีี 1994 หลังทางการไทยเปีิด้ BIBF ส่งผู้ลให้เงินทุนจาก
ตา่งปีระเทศไหลเขา้ไทยเปีน็อยา่งมาก ตอนนั�นกองทนุการเงนิระหวา่ง
ปีระเทศ หรือ IMF กแ็นะนำใหท้างการไทยพิจารณาปีรบัเปีลี�ยนระบบ
อัตราแลกเปีลี�ยนให้ยืด้หยุ่นมากขึ�น เพื�อให้อัตราแลกเปีลี�ยนสะท้อน
มูลค่าที�เหมาะสมตามระด้ับการเจริญี่เติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
อยา่งไรก็ตาม ธิปีท. เลอืกที�จะคงระด้บัอัตราแลกเปีลี�ยนคงที�ไว้ ทำให้
เศรษฐกิจไทยช้ว่งนี�กำลงักา้วเด้นิอยู่บนเสน้ทางที�สุม่เสี�ยงมากจากการ
ขาด้ดุ้ลบัญี่ชี้เด้ินสะพัด้และการเติบโตของหนี�ระยะสั�นภาคเอกช้น 
เปีรียบเสมือนระเบิด้เวลาลูกใหญี่่ที�รอการปีะทุ

อย่างไรก็ต้าม 
ธิปท. เล่อกที�จะคงระด้ับ
อัต้ราแลกเปลี�ยนคงที�ไว้ 
ทำาให้้เศรษฐก่จไทยชั่วงนี�
กำาลังก้าวเด้่นอย่่บนเสิ้้นทาง
ที�สิุ้่มเสิ้ี�ยงมากจากการขาด้ดุ้ล
บัญชัีเด้่นสิ้ะพัด้และการเต้่บโต้
ของห้นี�ระยะสิ้ั�นภาคเอกชัน 
เปรียบเสิ้ม่อนระเบ่ด้เวลา
ล่กให้ญ่ที�รอการปะทุ

สัญญาณการีชัะลอตัวทุางเศรีษฐกิจ  

ราวปีี 1994-1995 เมื�อเม็กซิโกปีระสบวิกฤตด้้านการคลังอย่างรุนแรง 
ทำใหร้ฐับาลเมก็ซโิกตอ้งลด้คา่เงนิเปีโซเพื�อแกป้ีญ่ี่หา จนเกดิ้ขา่วลอืวา่
เม็กซิโกกำลังจะล้มละลาย เหตุการณ์นี�ส่งผู้ลกระทบต่อความเช้ื�อมั�น
ของนักลงทุนต่างปีระเทศเปี็นอย่างมาก และยังทำให้เกิด้การคาด้เด้า
กันไปีว่าปีระเทศตลาด้เกิด้ใหม่อื�นๆ จะต้องลด้ค่าเงินตามไปีในไม่ช้้า 
 
ผู้ลคือนักลงทุนเริ�มเคลื�อนย้ายทุนออกจากกลุ่มปีระเทศตลาด้เกิด้ใหม่ 
โด้ยเฉพาะปีระเทศในแถืบเอเช้ีย รวมถืึงปีระเทศไทยด้้วย ทำให้ ธิปีท. 
ต้องแก้ไขสถืานการณ์ด้้วยการออกปีระกาศยืนยันว่าเศรษฐกิจไทย 
ยังเติบโตสูง อัตราเงินเฟ้อต�ำ และการส่งออกก็ยังมีการขยายตัวได้้ด้ี  

บรรยากาศของต้ลาด้หุ้้นในเม็กซึ่่โก ในชั่วงที�สิ้ัญญาณ์บวกเร่�มกลับมาอีกครั�ง ห้ลังจากการประสิ้บปัญห้าว่กฤต้ทางเศรษฐก่จอย่างรุนแรง
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การชัะลอต้ัวทางเศรษฐก่จของค่่ค้ารายสิ้ำาคัญของไทย และการผงาด้ข้�นของค่่แข่งรายให้ม่ในต้ลาด้ 
สิ้่งผลกระทบต้่อเศรษฐก่จไทยอย่างรุนแรง สิ้ัญญาณ์แห้่งห้ายนะเร่�มปรากฏ

ดุ้ลบัญชัีเด้่นสิ้ะพัด้ของไทยในชั่วงปี 1991-2000 

พันล้านเห้รียญสิ้ห้รัฐ % ต้่อ GDP

อ้างอ่ง: ธินาคารแห้่งประเทศไทย 
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กวา่ไทยมาก เมื�อภาคส่งออกที�เคยเป็ีนเครื�องจกัรตวัสำคัญี่ในการทำให้
เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างก้าวกระโด้ด้ต้องเผู้ชิ้ญี่อุปีสรรค ส่งผู้ลให้  
GDP ของปีระเทศไทยเติบโตลด้ลง จากระด้ับไม่ต�ำกว่าร้อยละ 8 ตั�งแต่
เปีิด้ทศวรรษ มาอยู่ที�ร้อยละ 5.7 ในปีี 1996  
 
ภาคการก่อสร้างคือธิุรกิจอันด้ับแรกๆ ที�ส่งสัญี่ญี่าณการช้ะลอตัว  
โด้ยในปีี 1994 ธิุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ�มปีระสบปี่ญี่หาสินค้าล้นตลาด้ 
พร้อมกับปี่ญี่หาจากโครงการที�ก่อสร้างแล้ว แต่ไม่เสร็จตามกำหนด้ 
กระทบต่อไปียังการโอนขายที�ไม่สามารถืเกิด้ขึ�นตามที�ได้้ตกลงกันไว้  
รวมถึืงผูู้้ผู้ลิตวัสดุ้ก่อสร้างที�กู้หนี�ยืมสินมาลงทุนกับธิุรกิจไปีมากมาย  
ซึ�งเมื�อสินค้าขายไม่ได้้ กิจการไม่มีเงินมาหมุน ก็ย่อมส่งผู้ลสะเทือน 
ไปีสู่ความสามารถืในการช้ำระหนี�คืนแก่สถืาบันการเงิน 
 
โด้มิโนที�ล้มตัวต่อมาจึงเปี็นภาคการเงิน โด้ยเฉพาะบริษัทเงินทุน ซึ�ง 
ได้้รับผู้ลกระทบโด้ยตรงและหนักหน่วงที�สุด้ เพราะมีลูกหนี�ในภาค
อสังหาริมทรัพย์เปี็นสัด้ส่วนที�สูงมาก ในปีีเด้ียวกันนั�น ราคาหุ้นของ 
ภาคอสังหาริมทรัพย์และบริษัทเงินทุนจึงลด้ลงอย่างรุนแรง

ในปี 1994 ธิุรก่จ
อสิ้ังห้าร่มทรัพย์เร่�ม
ประสิ้บปัญห้าสิ้่นค้าล้นต้ลาด้ 
พร้อมกับปัญห้าจากโครงการ
ที�ก่อสิ้ร้างแล้ว แต้่ไม่เสิ้ร็จ
ต้ามกำาห้นด้ กระทบต้่อไปยัง
การโอนขายที�ไม่สิ้ามารถึ
เก่ด้ข้�นต้ามที�ได้้ต้กลงกันไว้  
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ระดั้บทุนสิ้ำารองระห้ว่างประเทศในชั่วงปี 1996-1998 (พันล้านเห้รียญสิ้ห้รัฐ)
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5.2
ค่าเง่นบาทถึ่กโจมต้ี

ห้นักห้น่วงที�สิุ้ด้

ธิันวาคม 1996

พฤษภาคม 1997

ว่าอีกไม่นานเงินบาทจะต้องเผู้ช้ิญี่กับแรงกด้ด้ันให้อ่อนค่าลง โซรอส 
และนักลงทุนต่างช้าติจึงพากันรุมโจมตีค่าเงินบาทอย่างหนักจนทำให้ 
ธิปีท. ต้องเข้าแทรกแซงเงินบาทอีกครั�งเพื�อสยบข่าวลือ  
 
หลังจากการเทขายของนักลงทุนต่างช้าติในปีี 1996 และจากการโจมตี
เงินบาทที�เกิด้ตามมาอีกสองระลอกใหญี่่ คือในช้่วงเดื้อนมกราคม 
ถืึงกุมภาพันธิ์ และในช่้วงเดื้อนพฤษภาคม 1997 ซึ�งเป็ีนการโจมตี 
ที�หนักหน่วงรุนแรงที�สุด้ โด้ยเฉพาะในวันที� 14 พฤษภาคม ทางการไทย
ต้องใช้้เงินจำนวนถืึง 10,000 ล้านเหรียญี่สหรัฐเพื�อปีกปี้องค่าเงินบาท 
จนเรียกได้้ว่าเป็ีนการปีกป้ีองค่าเงินที�แพงที�สุด้ในปีระวัติศาสตร์ไทย  
ส่งผู้ลให้เช้้าวันต่อมา ระด้ับเงินสำรองสุทธิิลด้ลงเหลือเพียง 2,500  
ล้านเหรียญี่สหรัฐ จากเด้ิมที�เคยมีอยู่ 24,300 ล้านเหรียญี่สหรัฐใน 
ช้่วงต้นเด้ือน
 

วิกฤตต�มยำากุ�ง

ในเด้ือนพฤษภาคม 1997 หลังผู้่านการปีกปี้องเงินบาทครั�งใหญ่ี่ที�สุด้ 

มาได้้ ทางการไทยคิด้ว่าปีระเทศไทยช้นะแล้ว จึงได้้มีการจัด้ด้ินเนอร์
ร่วมกันระหว่าง ด้ร.อำนวย วีรวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เรงิชั้ย มะระกานนท์ ผูู้้วา่การฯ ธิปีท. และนายแบงก์ทกุธินาคาร ที�โรงแรม 
อิมพีเรียล ควีนส์ปีาร์ค โด้ย ด้ร.ทนง พิทยะ ที�ขณะนั�นอยู่ในตำแหน่ง 
ผูู้้บริหารธินาคารทหารไทย ได้้อยู่ร่วมงานเลี�ยงในวันนั�นด้้วย 
 
ด้ร.ทนง เล่าว่า “ด้ร.อำนวย แจ้งพวกเราว่าตอนนี�เราป้ีองกันค่าเงิน 
ได้ส้ำเร็จแลว้ สามารถืเอาช้นะการโจมตีคา่เงินบาทจากต่างช้าติได้แ้ล้ว” 
พร้อมทั�งได้้ตักเตือนบรรด้านายธินาคารไม่ให้สนับสนุนการเก็งกำไร 
ค่าเงิน ส่วนทาง ธิปีท. จะพยายามออกระเบียบกำกับดู้แล เพื�อปี้องกัน
ไม่ให้ต่างช้าติกลับมาโจมตีค่าเงินไทยอีก ทว่าเหตุการณ์กลับไม่เปี็น 
เช้่นนั�น43   
 
ในเด้ือนต่อมา ขณะที� ด้ร.ทนง อยู่ในระหว่างการพักผู้่อนกับภรรยา 
ที�ฮ่่องกง และกำลังเตรียมตัวเดิ้นทางต่อไปีที�มาเก๊า จู่ๆ พลเอก ช้วลิต 
ยงใจยุทธิ นายกรัฐมนตรีในขณะนั�นได้้โทรศัพท์มาหา พร้อมขอร้อง 
ใหเ้ขากลบัมาช้ว่ยเหลอืปีระเทศช้าตด้ิ้วยการรับตำแหนง่รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการคลัง

เงินตราต่างปีระเทศล่วงหน้า หรือ Swap ที�รู้กันเฉพาะในหมู่ ‘วงใน’  
เพียงไม่กี�คนเท่านั�น  
 
ซึ�งการทำ Swap ที� ธิปีท. นำมาใช้้เพื�อรองรับการเทขายเงินบาทใน 
ช้่วงเวลานั�นคือการทำสัญี่ญี่าเพื�อยืมเงินตราต่างปีระเทศจากนักลงทุน
ไปีใช้้ในการซื�อเงินบาทจากตลาด้เงิน เพื�อแก้วิกฤตจากการที�คนพากัน 
เทขายเงินบาท โด้ยวิธิีการนี�ช้่วยให้ ธิปีท. ยังรักษาระด้ับเงินทุนสำรอง
ไว้ได้้ แต่ในขณะเด้ียวกัน การทำสัญี่ญี่า Swap ก็ทำให้ ธิปีท. มีภาระ
ผูู้กพันที�ต้องส่งมอบเงินตราต่างปีระเทศคืนให้แก่นักลงทุนในอนาคต 
เช้่นกัน
 
หลังการเทขายเงินบาทระลอกแรก ได้้เกิด้ข่าวลือแพร่กระจายในตลาด้
ว่าจะมีการลด้ค่าเงินบาท โด้ยหัวหอกของขบวนการโจมตีบาทไทย 
คือกองทุนควอนตัมของ จอร์จ โซรอส พ่อมด้การเงินที�เคยผู้่าน
ปีระสบการณ์โจมตีค่าเงินปีอนด้์ในอังกฤษจากการเก็งว่าเงินปีอนด์้ 
ต้องลด้ค่าลง จนได้้รับทั�งช้ัยช้นะและกำไรมหาศาล
 
จุด้อ่อนของเศรษฐกิจไทยที�ปีรากฏิช้ัด้ในเวลานี�จึงคาด้เด้าได้้ไม่ยาก 

การีโจมตีค�าเงินบาทุ

3 กันยายน 1996 Moody’s Investors Service ปีระกาศลด้อันด้ับ 
ความน่าเช้ื�อถืือของไทย จากปี่ญี่หาการสะสมของหนี�ระยะสั�นระด้ับสูง
ในภาคอสังหาริมทรัพย์และสถืาบันการเงิน ซึ�งเป็ีนการบ่งช้ี�อย่างชั้ด้เจน
ว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะขาลง 
 
นักลงทุนต่างช้าติจึงเริ�มหมด้ความเช้ื�อมั�นในเศรษฐกิจไทย รวมถึืง
ปีระเมินว่าค่าเงินบาทแข็งกว่าที�ควรจะเปี็น (Overvalued) และคาด้ว่า
จะมีการลด้ค่าเงินบาทในที�สุด้ จึงทำให้ตั�งแต่ช่้วงปีลายปีีเป็ีนต้นมา  
กลุ่มเจ้าหนี�เริ�มเรียกเงินคืน ในขณะที�นักลงทุนได้้เริ�มเทขายเงินบาท 
ส่งผู้ลให้เงินทุนไหลออกจากภาคการเงินไทยอย่างรุนแรง 
 
การเทขายเงินบาทระลอกแรกนั�นเกิด้ขึ�นในช้่วงเด้ือนธิันวาคม 1996  
โด้ย ธิปีท. ภายใต้การนำของผูู้้ว่าการฯ เริงช้ัย มะระกานนท์ ได้้พยุง 
ค่าเงินบาทไม่ให้ลด้ลง ด้้วยการเข้าแทรกแซงโด้ยใช้้ทุนสำรองระหว่าง
ปีระเทศเข้าซื�อเงินบาทจากตลาด้เงินโด้ยตรง และเพื�อเปี็นการรักษา
ระดั้บของทุนสำรองระหว่างปีระเทศเอาไว้ จึงมีการทำธิุรกรรมซื�อขาย

อ้างอ่ง: ธินาคารแห้่งประเทศไทย, Bloomberg 
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ค่าเง่นบาทในชั่วงว่กฤต้ต้้มยำากุ ้ง 21 มิถืุนายน 1997 ด้ร.อำนวย วีรวรรณ ปีระกาศลาออกจากตำแหน่ง 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั ภายใต้สถืานะทนุสำรองฯ ของปีระเทศ
ที�ร่อยหรอลงทุกที เปีิด้ทางให้ ด้ร.ทนง ขึ�นสู่ตำแหน่งขุนคลังคนต่อไปี 
 
ความท้าทายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ขณะนั�นคือ
เงินทุนสำรองระหว่างปีระเทศที�เหลือน้อยมากจากการเข้าแทรกแซง
ตลาด้ในช่้วงที�โด้นโจมตีอย่างหนัก นั�นหมายถึืงปีระเทศไทย ‘หมด้
กระสุน’ ในการปีกปี้องค่าเงินบาทหากถืูกโจมตีอีกครั�ง 
 
จนกระทั�งเขา้สูช่่้วงปีลายเด้อืนมถิืนุายน สญัี่ญี่าณหายนะกำลงัจะปีะทุ
ขึ�นอีกครั�ง คราวนี�ไม่ใช้่ฝั่ีมือการโจมตีค่าเงินของนักลงทุนต่างช้าติ  
หากแต่เปี็นการไหลออกของเงินบาทของนักลงทุนช้าวไทยเอง ในที�สุด้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอสองทางเลือกให้กับผูู้้ว่าการ 
เริงช้ัยกลับไปีคิด้ทบทวน หนึ�งคือการลอยตัวค่าเงิน สองคือการลอยตัว
ค่าเงินแบบมีเพด้านร้อยละ 5-10 ต่อครั�ง
 
ราวตีห้าของวันที� 2 กรกฎาคม 1997 โทรศัพท์ที�บ้านบรรด้านายแบงก์
ระด้ับสูงด้ังขึ�นพร้อมๆ กัน ปีลายสายคือเจ้าหน้าที�จาก ธิปีท. ที�โทรมา
เรียกให้ทุกคนไปีรวมตัวกันตอนเช้้าตรู่เพื�อฟ่งข่าวสำคัญี่
 
ไม่ต้องสงสัยว่าหากเปี็นข่าวด้ี คงไม่โทรศัพท์มาปีลุกตั�งแต่ฟ้ายังไม่สาง 
หลายคนจึงต่างคาด้การณ์กันว่า ธิปีท. จะต้องปีระกาศ ‘ลด้ค่าเงินบาท’ 
อย่างแน่นอน เพราะที�ผู้่านมาก็มีข่าวลือเรื�องนี�เกิด้ขึ�นโด้ยตลอด้ 
 
เวลา 8.30 น. เมื�อทุกคนมารวมตัวกันที� ‘เรือนแพ’ อาคารไม้ซึ�งอยู่ 
บริเวณด้้านในสุด้ของ ธิปีท. เช้้าวันนั�นผูู้้บริหารระด้ับสูงได้้บอกกับ 
ผูู้้เข้าร่วมปีระชุ้มว่า นับจากนี� ธิปีท. จะใช้้นโยบายอัตราแลกเปีลี�ยน 
แบบ ‘ลอยตัวค่าเงิน’ 
 
บัณฑ์ูร ล�ำซำ นายแบงก์ใหญี่่แห่งธินาคารกสิกรไทย ผูู้้ที�ได้้อยู่ร่วมงาน
แถืลงข่าวในวันนั�นด้้วย44 ย้อนเล่าถืึงความรู้สึกที�เกิด้ขึ�นว่า นายแบงก์
ส่วนใหญี่่อยู่ในสภาพ ‘ช้็อก’ เพราะไม่มีใครเข้าใจว่าการลอยตัวค่าเงิน
แปีลว่าอะไร จะส่งผู้ลด้ี ผู้ลร้าย หรืออย่างไรต่อไปี 
 
9 กรกฎาคม 1997 สปัีด้าห์แรกหลังปีระกาศเปีลี�ยนแปีลงนโยบายอัตรา
แลกเปีลี�ยน เงินบาทไทยอ่อนค่าลงสู่ระด้ับ 29.1 บาทต่อเหรียญี่สหรัฐ 
จนแตะที� 30.3 บาทในวันที� 14 กรกฎาคม 1997 ก่อนจะลด้ลงอย่าง 
ต่อเนื�องและรุนแรง ส่งผู้ลให้ในเด้ือนธิันวาคม เงินบาทไทยโด้ยเฉลี�ย 

อยู่ที�ราว 45.3 บาทต่อเหรียญี่สหรัฐ โด้ยตลอด้ทั�งเด้ือนนั�น ไม่มีวันไหน
ที�แข็งค่าเกิน 40 บาทเลย
 
การทิ�ง ‘ด้ิ�ง’ ของเงินบาทในตอนนี�ได้้ปีลุกนายแบงก์ทุกคนให้ตื�นจาก
ความช้าและความช้อ็ก เพราะเมื�อได้ส้ำรวจงบการเงนิของแตล่ะบรษิทั 
ก็ได้้พบว่าธินาคารทั�งหมด้กำลังจะล้มละลาย

อาฟเตอรี์ชั็อก  

หลังทางการปีระกาศลอยตัวค่าเงินบาท ไม่ใช้่แค่เพียงภาคการเงินไทย
เทา่นั�นที�อยู่ในภาวะระส�ำระสาย แตป่ีระเทศตลาด้เกดิ้ใหมก่เ็ผู้ช้ญิี่ความ
ปี่�นปี�วนตามไปีด้้วย โด้ยเฉพาะปีระเทศในภูมิภาคเอเชี้ยตะวันออก 
และเอเช้ียตะวันออกเฉียงใต้ ที�ก่อนหน้านั�นได้้พร้อมใจเปีิด้ปีระตู 
ต้อนรับการไหลบ่าของเงินทุนจากต่างปีระเทศ ต่างต้องเจ็บหนักจาก 
การถือนทุนออกอย่างฉับพลันของนักลงทุน กลายเปี็นวิกฤตเศรษฐกิจ
ที�กระทบต่อกันไปีเปี็นลูกโซ่ วิกฤตต้มยำกุ้งจึงมีช้ื�อเรียกอย่างเปี็น
ทางการว่าวิกฤตการเงินแห่งเอเช้ีย (Asian Financial Crisis) 
 
ทั�งนี� ปีระเทศที�รับเคราะห์ร้ายต่อจากไทยในระด้ับหนักหน่วง ได้้แก่ 
เกาหลีใต้ ที�อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหด้ลงถืึงร้อยละ 5.1 หลัง 
วิกฤต รวมถืึงอินโด้นีเซียที�เจ็บหนักเพราะต้องเผู้ช้ิญี่กับการร่วงของ 
ค่าเงินรูเปีียห์ จนส่งผู้ลให้เกิด้การจลาจลทางการเมืองขึ�นในปีี 1998  
และรวมไปีถืึงวิกฤตการเงินรัสเซียในปีี 1998

วิกฤตเศรษฐกิจที�เกิด้ขึ�นกับหลายๆ ปีระเทศในทศวรรษนี�จึงคล้ายกับ 
โรคติด้ต่อที�แพร่ระบาด้ในกลุ่มปีระเทศเกิด้ใหม่ ซึ�งจะมีลักษณะอาการ
ร่วมกันคือ ช้่วงที�เศรษฐกิจเติบโต ได้้มีการเพิ�มขึ�นของเงินทุนในระบบ
เศรษฐกจิในระด้บัที�สงูมาก นำไปีสูก่ารกอ่หนี�ของทั�งภาครฐัและเอกช้น 
โด้ยเฉพาะหนี�ในรูปีเงินตราต่างปีระเทศ ซึ�งโด้ยส่วนใหญี่่มักไม่ได้้มีการ
ปี้องกันความเสี�ยงอัตราแลกเปีลี�ยนเอาไว้ และสิ�งที�ทำให้โรคติด้ต่อนี�
แพร่ระบาด้ไปีได้้อย่างรวด้เร็ว คือจุด้เปีลี�ยนความเช้ื�อมั�นของนักลงทุน
ต่างช้าติที�พร้อมใจกันถือนทุนออกจากปีระเทศที�มีอาการใกล้เคียงกัน 
เมื�อสัญี่ญี่าณอันตรายเริ�มส่อเค้าขึ�นในปีระเทศใด้ปีระเทศหนึ�ง
 
12 มกราคม 1998 เป็ีนวันที�เงินบาทด้ิ�งลงต�ำที�สุด้ในปีระวัติศาสตร์  
โด้ยอ่อนค่าลงมาสู่ 56.1 บาทต่อเหรียญี่สหรัฐ และยังไม่เคยมีวันไหน 
ที�ตกต�ำไปีกว่านั�นอีกเลย 

อ้างอ่ง: ธินาคารแห้่งประเทศไทย

30.3

25.78

บาทต้่อเห้รียญสิ้ห้รัฐ

บาทต้่อเห้รียญสิ้ห้รัฐ

45.3

56.1

บาทต้่อเห้รียญสิ้ห้รัฐ

บาทต้่อเห้รียญสิ้ห้รัฐ

กรกฎาคม 1997

ม่ถึุนายน 1997

ธิันวาคม 1997

มกราคม 1998
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การอ่อนตัวลงของค่าเงินบาท ไม่ใช้่แค่ตัวเลข หากยังหมายถืึงความ 
เจบ็ปีวด้ทรมานของคนทำธุิรกจิ โด้ยเฉพาะคนที�กู้ยืมเงินจากต่างปีระเทศ 
มีหนี�เป็ีนเงินสกุลด้อลลาร์ ท่ามกลางเศรษฐกิจที�ทุกอย่างหยุด้ช้ะงัก  
แต่พวกเขาต้องแบกรับภาระหนี�สินที�พอกพูนขึ�นเปี็นเท่าทวีคูณ หรือ 
อีกนัยหนึ�งคือความมั�งคั�งที�บริษัทเคยมีกลับหายเกลี�ยง บรรด้าเศรษฐี
และนักธิุรกิจต่างต้องจำยอมกับสภาวะล้มละลาย 

วิกฤตสถาบันการีเงิน   

ในฝั่่�งของบริษัทเงินทุน หลายบริษัทมีสถืานะอ่อนแอ ต้องเข้ารับความ
ช้่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนฟื�นฟูฯ โด้ยหลังจาก ด้ร.ทนง เข้ารับ
ตำแหน่งรฐัมนตรีวา่การกระทรวงคลัง รฐับาลได้ส้ั�งระงับกิจการสถืาบัน
การเงิน 16 แห่งเปี็นการช้ั�วคราวในวันที� 27 มิถืุนายน 1997 เพื�อแก้ไข
ปี่ญี่หาสภาพคล่องจากการขยายตัวของสินเช้ื�อที�เพิ�มขึ�น    

วกิฤตตม้ยำกุ้งยิ�งกระหน�ำซ�ำเตมิใหส้ถืานการณ์เลวร้ายลงไปีอีก เพราะ
การที�บริษัทเงินทุนได้้ปีล่อยสินเช้ื�อให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เปี็นสัด้ส่วน 
ที�สูงมากในยุคฟองสบู่ เมื�อลูกหนี�ไม่สามารถืช้ำระหนี�คืน ผู้ลจึงส่งต่อ 
มาถึืงสถืานะการเงินของเจ้าหนี� บริษัทเงินทุนในไทยมากกว่าครึ�งร้อย
กำลังจะล้มจากปี่ญี่หาหนี�เสียที�ภาคอสังหาริมทรัพย์ก่อไว้ 
 
5 สิงหาคม 1997 ด้ร.ทนง ได้้สั�งระงับกิจการบริษัทเงินทุนเพิ�มขึ�นอีก  
42 แห่ง ซึ�งเมื�อรวมกบัสถืาบันการเงินจำนวน 16 แห่งที�ถืกูสั�งระงบักจิการ
ก่อนหน้านี� เท่ากับว่ามีสถืาบันการเงินทั�งหมด้ 58 แห่งที�ทางการสั�ง 
ให้หยุด้ด้ำเนินกิจการช้ั�วคราวเพื�อไปีเร่งทำแผู้นฟื�นฟูฯ มายื�นให้กับ 
คณะกรรมการกำกับการควบหรอืโอนกจิการของสถืาบนัการเงิน (คคส.) 
ซึ�งเป็ีนคณะกรรมการเฉพาะกิจที�มีอำนาจเพียงชั้�วคราว และจะสิ�นสุด้
อำนาจในวนัที� 11 ตลุาคม 1997 เพื�อให้ทาง คคส. พจิารณาแผู้นฟื�นฟฯู 
ภายใต้เงื�อนไขว่าแผู้นฟื�นฟูฯ จะต้องมีการกำหนด้วิธิีแก้ไขไว้ให้ช้ัด้เจน 
ไม่ว่าจะเป็ีนการควบรวมกิจการ หรือการด้ึงต่างปีระเทศเข้ามาลงทุน
ภายในระยะเวลาและขั�นตอนที�ระบุไว้ 
 
ส่วนในภาคธินาคารก็ตกอยู่ในสถืานะการเงินที�อ่อนแอเช้่นเด้ียวกัน 
เพราะต้องแบกรับปี่ญี่หาหนี�เสีย โด้ยเฉพาะหนี�ที�เกิด้จากการกู้ยืมผู้่าน
ช้่องทาง BIBF 
 

นอกจากนี�การลอยตวัคา่เงนิบาทยงัสง่ผู้ลกระทบรนุแรงตอ่ความเช้ื�อมั�น
ของปีระช้าช้น ทำให้เกดิ้ปีรากฏิการณ์คนแห่ถือนเงินฝั่าก รฐับาลจึงต้อง
แก้วิกฤตนี�ด้้วยการมอบหมายให้กองทุนฟื�นฟูฯ เปี็นตัวแทนด้ำเนินการ
รับปีระกันเงินฝั่ากเปี็นการช้ั�วคราว นับตั�งแต่วันที� 6 สิงหาคม 1997  
รวมถึืงการให้ความช้่วยเหลือแก่สถืาบันการเงินที�ปีระสบปี่ญี่หาในการ
เพิ�มทุน หรือที�รู้จักกันในนามมาตรการ 14 สิงหาคม 1998 
 
ผู้ลจากการด้ำเนินการข้างต้น ทำให้กองทุนฟื�นฟูฯ ต้องปีระสบปี่ญี่หา
ทางการเงินและสภาพคล่องเรื�อยมา และยังมีปี่ญี่หาการขาด้ทุนจาก
การเขา้ถือืหุน้และการเขา้ซื�อสินทรพัยด์้อ้ยคณุภาพจากสถืาบนัการเงนิ
ที�มีปี่ญี่หา ซึ�งเมื�อรวมความเสียหายทั�งหมด้ คิด้เปี็นมูลค่าหนี�สินที�
กองทุนฟื�นฟูฯ ต้องแบกรับกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ส่วนเงินฝั่ากของ
ปีระช้าช้นในสถืาบันการเงินที�ถืูกระงับกิจการ แม้จะได้้รับการคุ้มครอง
ปีกปี้อง แต่ก็ไม่สามารถืเบิกถือนได้้เปี็นเวลานานหลายปีี

เม่�อล่กห้นี�ไม่สิ้ามารถึชัำาระห้นี�ค่น 
ผลจ้งสิ้่งต้่อมาถึ้งสิ้ถึานะการเง่น
ของเจ้าห้นี� บร่ษัทเง่นทุนในไทย
มากกว่าคร้�งร้อยกำาลังจะล้ม
จากปัญห้าห้นี�เสิ้ีย
ที�ภาคอสิ้ังห้าร่มทรัพย์ก่อไว้

พนักงานของธินาคารกรุงเทพฯ พาณ์่ชัย์การราว 500 คนที�ได้้รับผลกระทบจากการที�ทางธินาคาร
ถึ่กสิ้ั�งระงับก่จการอันเน่�องมาจากปัญห้าห้นี�เสิ้ีย รวมต้ัวกันประท้วงที�ถึนนด้้านห้น้าทำาเนียบรัฐบาล 
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อ้างอ่ง: ธินาคารแห้่งประเทศไทย 

18.66

8.34

23.87

ในเด้่อนสิ้่งห้าคม 1997 
รัฐบาล พลเอก ชัวล่ต้ ยงใจยุทธิ 
ต้ัด้สิ้่นใจขอความชั่วยเห้ล่อ 
ด้้านเง่นทุนภายใต้้โครงการ IMF
เพ่�อพยุงเศรษฐก่จไม่ให้้ล้มละลาย 
จากเห้ตุ้การณ์์นี�คนไทย 
ทั�งประเทศจ้งต้้องต้กอย่่ในฐานะ 
‘ล่กห้นี� IMF’

15.43%
อัตรีาดอกเบี�ยในเด่อนสิงหาคม 1997

เกิดหนี�เสียในรีะบบสถาบันการีเงิน 
ส่งถึงกว�ารี�อยละ 45 คิดเปิ็นม่ลค�า

2.5 ล�านล�านบาทุ

1.4
ม่ลค�าหนี�สินทุี�กองทุุนฟ้�นฟ่ฯ ต�องแบกรีับ

ล�านล�านบาทุ

ล่กหนี� IMF

ในเด้ือนสิงหาคม 1997 รัฐบาลของ พลเอก ช้วลิต ยงใจยุทธิ ตัด้สินใจ
ขอความช้่วยเหลือด้้านเงินทุนภายใต้โครงการ IMF เพื�อพยุงเศรษฐกิจ
ไม่ให้ล้มละลาย จากเหตุการณ์นี�คนไทยทั�งปีระเทศจึงต้องตกอยู่ใน
สถืานะ ‘ลูกหนี� IMF’ และรับผู้ลกระทบทางเศรษฐกิจที�ตามมาหลังจาก
การกู้ยืมเงินเปี็นจำนวนที�มากถืึง 17,200 ล้านเหรียญี่สหรัฐ
 
ตลอด้การเข้าโปีรแกรมช้่วยเหลือทางการเงิน IMF กำหนด้เงื�อนไขให้
ปีระเทศไทยต้องทำตามมาตรการต่างๆ ที�ตกลงไว้ในหนังสือแสด้ง
เจตจำนง (Letter of Intent: LOI) โด้ยหนังสือฯ มีทั�งหมด้ 8 ฉบับ 
ด้้วยกัน เริ�มต้นจากฉบับแรก ลงวันที� 14 สิงหาคม 1997 จนถืึงฉบับ
สุด้ท้าย ลงวันที� 21 พฤศจิกายน 1999 
 
ขณะนั�นสถืานะของภาคเอกช้นจำนวนมากอยู่ในภาวะล้มละลาย และ
ก่อให้เกิด้หนี�เสียในระบบสถืาบันการเงินสูงถึืงกว่าร้อยละ 45 ของการ
ปีล่อยกู้ทั�งระบบ หรือปีระมาณ 2.5 ล้านล้านบาท 
 
เพื�อพาเศรษฐกิจออกจากวิกฤต IMF แนะนำว่าปีระเทศไทยต้องเปีิด้ 
เสรีมากขึ�น ทั�งในด้้านการค้า การลงทุน และการเข้ามาปีระกอบอาช้ีพ

ของช้าวตา่งช้าต ิการยกเลิกกฎระเบยีบตา่งๆ ตลอด้จนยอมรับนโยบาย
แปีรรูปีรัฐวิสาหกิจให้เปี็นของเอกช้น ทั�งหมด้นี�ถืูกตราขึ�นเปี็นกฎหมาย
ทั�งสิ�น 40 ฉบับ โด้ยมี 11 ฉบับที�ถืกูขนานนามว่าเป็ีน ‘กฎหมายขายช้าติ’ 
เนื�องจากเปีิด้ทางให้นักลงทุนต่างช้าติเข้ามากอบโกยผู้ลปีระโยช้น์จาก
ปีระเทศไทย เช่้น กฎหมายว่าด้้วยการล้มละลาย กฎหมายส่งเสริมให้
ตา่งช้าตเิขา้มาลงทุนและปีระกอบธุิรกิจได้้มากขึ�น และพระราช้บัญี่ญัี่ติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ หรือกฎหมายที�เอื�อให้การแปีรรูปีรัฐวิสาหกิจเปี็นไปี 
อย่างสะด้วกรวด้เร็ว 
 
ในด้า้นการคลงั IMF แนะนำใหร้ฐับาลไทยด้ำเนนินโยบายการคลงัอยา่ง
เข้มงวด้ หรือที�เรียกว่ามาตรการ ‘รัด้เข็มขัด้’ เพื�อรักษาวินัยทางการคลัง 
โด้ย LOI ฉบบัแรกกำหนด้ไวว้า่เศรษฐกจิไทยจะตอ้งเกนิด้ลุงบปีระมาณ
ในปีีงบปีระมาณ 2540/2541 ทันทีร้อยละ 1 ของ GDP แม้เงื�อนไขนี� 
จะได้้รับการผู้่อนคลายให้เปี็นการขาด้ดุ้ลใน LOI ฉบับต่อมา แต่ก็เปี็น 
ข้อจำกัด้ต่อสภาพเศรษฐกิจที�หด้ตัวอย่างรุนแรง และรัฐบาล ช้วน  
หลีกภัย ที�เข้ามารับช้่วงบริหารปีระเทศต่อจาก พลเอก ช้วลิต ก็ยังต้อง
พยายามด้ำเนินการตามมาตรการรัด้เข็มขัด้นี� 
 
ผู้ลที�ตามมาคือเศรษฐกิจที�หยุด้ช้ะงักจากวิกฤตยิ�งหด้ตัวลงไปีอีกจาก
การขาด้แรงกระตุ้นจากภาคการคลัง จนส่งผู้ลกระทบไปีทุกภาคส่วน 

มนุษย์เงินเด้ือนและลูกจ้างจำนวนมากถืูกให้ออกจากงาน คนทำงาน 
ในภาคบริการก็ทำมาหากินลำบากตามไปีด้้วย 
 
ในด้้านนโยบายทางการเงิน IMF แนะนำให้พยุงการอ่อนตัวของค่าเงิน
ด้้วยการปีรับอัตราด้อกเบี�ยระยะสั�นให้สูงถืึง 24% เพื�อปี้องกันไม่ให ้
เงินไหลออกนอกปีระเทศ แต่ด้้วยความกังวลที�มีต่อพื�นฐานเศรษฐกิจ
ไทย และผู้ลพวงจากการด้ำเนินนโยบายการคลังอย่างเข้มงวด้ การ 
ขึ�นอัตราด้อกเบี�ยซึ�งเปี็นการเพิ�มต้นทุนทางการเงินจึงยิ�งซ�ำเติมฐานะ 
ของกิจการต่างๆ ให้ยิ�งทรุด้ลงไปีอีก ส่งผู้ลให้เงินไหลออกอย่างรุนแรง 
จนนำไปีสู่การอ่อนตัวของค่าเงินอย่างรวด้เร็ว
 
ในการแก้ปี่ญี่หาสถืาบันการเงินให้ออกจากภาวะล่มทั�งระบบนั�น IMF 
แนะนำให้แยกสถืาบันการเงินที�อ่อนแอออกจากสถืาบันการเงินที� 
เข้มแข็ง และเร่งด้ำเนินมาตรการเพื�อจำหน่ายสินทรัพย์ของสถืาบัน 
การเงินที�มีปี่ญี่หาจนไม่สามารถืด้ำเนินกิจการต่อได้้ โด้ยได้้นำรูปีแบบ
การแก้ไขปี่ญี่หาสถืาบันการเงิน (Savings & Loans) ที�ถืูกปีิด้กิจการ 
ในสหรัฐฯ มาปีระยุกต์ใช้้ 
 
ในเดื้อนตลุาคม 1997 รฐับาลไทยได้จ้ดั้ตั�งองคก์ารเพื�อการปีฏิริปูีระบบ
สถืาบนัการเงนิ (ปีรส.) ขึ�นมาเพื�อทำหนา้ที�ด้แูลใหก้ารคุม้ครองผูู้ฝ้ั่ากเงนิ 
แก้ไขปี่ญี่หาสถืาบันการเงิน 58 แห่งที�กำลังอยู่ในช้่วงเร่งทำแผู้นฟื�นฟูฯ 
ตลอด้จนเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี� นอกจากนี�ยังได้้จัด้ตั�งบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์สถืาบันการเงิน (บบส.) ให้เข้ามาแข่งขันซื�อลูกหนี�จาก ปีรส. 
เพื�อป้ีองกันจากการถูืกกด้ราคามากเกินไปี รวมถึืงยังมีหน้าที�ช้่วยปีรับ
โครงสร้างให้แก่ลูกหนี�ด้้วย 
 
หลังจากที� ปีรส. ได้้เข้ามาจัด้การแยกหนี�ด้ีออกจากหนี�เสียของแต่ละ
สถืาบันการเงินแล้ว ผู้ลปีระกาศออกมาในวันที� 8 ธิันวาคม 1997 ว่า 
จากบริษัทเงินทุน 58 แห่งที�ถืูกระงับกิจการ มีบริษัทเงินทุน 56 แห่ง 
ถืูกสั�งให้ปีิด้กิจการถืาวร และมีเพียง 2 แห่งเท่านั�นที�ทางการอนุญี่าต 
ให้ด้ำเนินการต่อได้้ คือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกอินเวสเมนท์ 
และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน 
 
สถืาบันการเงินที�ถืูกสั�งปิีด้กิจการทั�งหมด้ถูืกนำเข้าสู่กระบวนการ 
จัด้สินทรัพย์ต่างๆ เพื�อช้ำระบัญี่ชี้นำไปีจ่ายคืนแก่เจ้าหนี� ก่อนจะเข้าสู่
สภาพล้มละลายโด้ยสมบูรณ์
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พ�อมดการีเงิน หรี่อแพะรีับบาปิ?  

วันที� 29 กันยายน 1998 ธิปีท. ได้้ออกปีระกาศกล่าวโทษ ปีิ�น จักกะพาก 
และพวกรวม 3 คน ในข้อหายักยอกเงินจากบริษัทเงินทุนเอกธินกิจ  
หรือ ‘ฟินวัน’ ซึ�งเปี็น 1 ใน 56 สถืาบันการเงินที�ทางการไทยสั�งปีิด้กิจการ 
 
ย้อนกลับไปีในปีี 1994 ที�หุ้นไทยทำสถืิติสูงสุด้ในปีระวัติศาสตร์ หาก
ถืามถึืงหุ้นที�สร้างผู้ลกำไรอย่างงอกงามให้นักลงทุน จะต้องมีช้ื�อของ 
ฟินวันติด้อันด้ับหนึ�งในลิสต์ นอกจากนี�ในปีีเด้ียวกันนั�น หุ้นของฟินวัน
ยังขึ�นสู่จุด้สูงสุด้ที�ระด้ับ 584 บาทต่อหุ้นอีกด้้วย 
 
ปีิ�นคือผูู้้อยู่เบื�องหลังอาณาจักรฟินวัน เปี็นทั�งผูู้้บริหารและถืือหุ้นใหญ่ี่ 
เขาคอืหนึ�งในลกูหลานของตระกลูยบิอนิซอย กลุม่ธิรุกจิเกา่แกที่�เริ�มจาก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ก่อนจะกระโด้ด้เข้ามาสู่ธุิรกิจการเงิน หลังผู่้าน
ปีระสบการณ์จากวอลล์สตรีท สมัยทำงานในธินาคารเช้สแมนฮ่ัตตัน 
(Chase Manhattan Bank) เขาตัด้สินใจลาออกมาบริหารธุิรกิจ
ครอบครวั โด้ยเปีลี�ยนช้ื�อจากบรษัิทเงนิทนุยบิอนิซอย เปีน็บรษัิทเงนิทนุ
เอกธินกิจ ที�คนเรียกติด้ปีากว่าฟินวันจากรหัสที�ใช้้เรียกในตลาด้หุ้น 
(FIN-1)
 
กลยุทธ์ิ 4 ข้อปีระกอบด้้วย หนึ�ง หาพันธิมิตรธุิรกิจ สอง เทกโอเวอร์ 
กจิการ สาม นำกิจการมาปีรับโครงสร้างธุิรกิจ สี� เพิ�มทุนนำเข้าตลาด้หุ้น 
คือสูตรสำเร็จในการทำธิุรกิจของปิี�นที�ส่งผู้ลให้ธุิรกิจมรด้กขนาด้ย่อมๆ 
ของครอบครัวสยายปีกีสูบ่ริษทัไฟแนนซ์ที�ใหญ่ี่ที�สดุ้ในระบบ จนมีขนาด้
ใกล้เคียงธินาคารขนาด้กลาง จากกิจการที�นับหนึ�งด้้วยทุนจด้ทะเบียน 
120 ล้านบาท ขึ�นสูธ่ิรุกจิที�มมีลูค่าทรัพย์สนิรวมถืงึ 102,410 ล้านบาท
ในปีี 1996 จนสื�อมวลช้นพากันให้ฉายาว่า ‘พ่อมด้การเงิน’
  
หลังการเกิด้ขึ�นของวิกฤตต้มยำกุ้ง ธิปีท. ช้ี�ว่าฟินวันคือหนึ�งในตัวการ
สำคัญี่ที�ทำให้เศรษฐกิจไทยล้มระเนระนาด้ จากการปีล่อยกู้ให้กับ
กิจการในเครือถืึง 2 แห่งโด้ยไม่มีหลักทรัพย์ค�ำปีระกันในวงเงิน 1,766 
ล้านบาท ทั�งๆ ที�ฐานะของทั�งสองบริษัทอยู่ในระด้ับน่าเปี็นห่วง 
 
ทางการไทยระบุโทษทัณฑ์์ที�เขาต้องช้ด้ใช้้ไว้ที�จำคุกตั�งแต่ 5-10 ปีี  
ปีรับ 500,000-1,000,000 บาท แต่เจ้าตัวไม่ได้้อยู่ร่วมฟ่งข้อกล่าวหา 
ด้ังกล่าว เพราะได้้เด้ินทางออกจากปีระเทศไทยล่วงหน้าไปีก่อนแล้ว

 
11 ธิันวาคม 1999 จากการปีระสานงานของอัยการไทยไปีที�อังกฤษ 
ทำให้ตำรวจพบตัวเขาที�แมนช้ั�นหรูกลางกรุงลอนด้อน ติด้ตามมาด้้วย
การต่อสู้คด้ีกับอัยการไทย ที�ต้องการให้ทางอังกฤษส่งตัวเขากลับมา 
ในฐานะผูู้้ร้ายข้ามแด้น
 
ปีิ�นเล่าภายหลังว่า “ยุคนั�นไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์เกี�ยวกับปีระเด้็น 
เรื�องการปีล่อยกู้ให้กิจการในเครือเท่าไร การปีล่อยกู้แบบนี�ถืือเป็ีน 
เรื�องปีกติธิรรมด้า และไม่ได้้มีแต่ฟินวันเท่านั�นที�ทำ หลายๆ ธินาคาร 
ก็ทำ ธิปีท. มาตรวจสอบทุกปีี จะมีแค่คอมเมนต์ปีระมาณว่าคุณปีล่อย
มากเกินไปีแล้ว เหมือนเขาอยากให้ลด้ลง แต่ไม่ได้้บอกว่าผู้ิด้ทีเด้ียว” 
 
หลังการต่อสู้ที�ใช้้เวลาเกือบ 2 ปีี ปีิ�นช้นะคดี้ที�อังกฤษ ไม่มีสถืานะ 
ผูู้้ร้ายข้ามแด้นเปี็นมลทินติด้ตัว เขาเลือกที�จะปี่กหลักอยู่ที�อังกฤษ 
นานถืึง 15 ปีี ก่อนจะกลับมาใช้้ช้ีวิตหลังเกษียณที�ปีระเทศไทย โด้ย 
ไม่ยุ่งเกี�ยวกับแวด้วงการเงินของไทยอีกเลย 
 
ต่อข้อกล่าวหาที� ธิปีท. ช้ี�ว่าฟินวันคือตัวการที�ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทย
พังลง ปีิ�นให้ความเห็นว่า 
 
“สาเหตุที�ทำให้เกิด้วิกฤตเศรษฐกิจ ผู้มมองว่าการที�บริษัทเงินทุนปีล่อย
กู้เปี็นจำนวนมากก็อาจเปี็นสาเหตุหนึ�ง แต่ตัวการสำคัญี่ที�สุด้คือ ธิปีท. 
ที�เลือกจะใช้้อัตราแลกเปีลี�ยนแบบคงที� ตอนผู้มอยู่เมืองนอก ผู้มช้อบ 
ซื�อหนังสือที�เขียนเกี�ยวกับวิกฤตต้มยำกุ้งมาอ่าน ทุกเล่มล้วนบ่งช้ี�ไปีที�
ระบบการบริหารทุนสำรองฯ ของ ธิปีท. ทั�งนั�น ไม่มีเล่มไหนที�บอกว่า 
ผู้มเปี็นต้นเหตุของปี่ญี่หานี�”

ปิ�น จักกะพาก ห้ลังได้้รับชััยชันะจากการต้่อสิ้่้คด้ีกับทางการไทย ที�ร้องขอให้้อังกฤษสิ้่งต้ัวเขากลับประเทศไทยในฐานะผ่้ร้ายข้ามแด้น ด้้วยข้อห้ายักยอกเง่นจาก ‘ฟินวัน’
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ในปีี 1999 หน่�งปีีหลัังจาก 
GDP ปีระเทศไทยหดตััวมากท่�สุุด 
นับตัั�งแตั่ทศวรรษ 1960 เปี็นตั้นมา 
เศรษฐกิจไทยได้กลัับมาโตัอี่กครั�ง 
ท่�ระดับร้อียลัะ 4.6 จากอีานิสุงสุ์
ขอีงภาคสุ่งอีอีกแลัะการท่อีงเท่�ยว
ท่�ม่การอี่อีนค่าขอีงเงินบาทไทย
เปี็นแรงขับเคลั่�อีนสุำาคัญ 

ปิรีะเทุศไทุยหลังวิกฤต

7 พฤษภาคม 1998 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล นั�งเก้าอี�ผูู้้ว่าการ ธิปีท.  
ต่อจาก ด้ร.ช้ัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด้ิ� ที�ด้ำรงตำแหน่งในช้่วงสั�นๆ ภายหลัง
จากที�ผูู้้ว่าการ เริงชั้ย มะระกานนท์ ลาออกเพื�อแสด้งความรับผิู้ด้ช้อบ
ต่อวิกฤตเศรษฐกิจ 
 
ย้อนกลับไปีห้วงเวลาสุกด้ิบก่อนเกิด้วิกฤต ขณะนั�นสถืาบันการเงิน 
เริ�มส่งสัญี่ญี่าณร่อแร่ ได้้มีการปีระชุ้มหารือกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ด้ร.อำนวย วรีวรรณ กบัคณะกรรมการอีกราว 4-5 คน 
ม.ร.ว.จัตุมงคล ที�ขณะนั�นกำลังด้ำรงตำแหน่งปีลัด้กระทรวงการคลัง 
คอืหนึ�งในผูู้้ที�อยู่รว่มวงปีระช้มุ และออกความเหน็วา่ควรรบีเปีลี�ยนแปีลง
ระบบอัตราแลกเปีลี�ยน 
 
“เราตรงึอตัราแลกเปีลี�ยนไมไ่ด้ห้รอก โลกนี�ตรงึไมไ่ด้ ้มนัมวีนัที�ดี้วนัที�เลว 
อัตราแลกเปีลี�ยนก็ต้องขึ�นลงไปีตามสภาพปีระเทศ ตอนนั�นเศรษฐกิจ
ไทยอยู่ในช้่วงขาลง แต่เรายังตรึงอัตราแลกเปีลี�ยนอยู่ พวกเทรด้เด้อร์
เขาก็มา มาสามครั�งแล้วนะ ครั�งแรก เขาก็มาลองซื�อขายดู้ ครั�งที�สอง 
ลองแย็บๆ หน่อย ครั�งที�สาม ทบุแล้วก็ถือย ผู้มบอกนี�มนัสามครั�งแล้วนะ 
ครั�งที�สี�ต้องพังแน่ เพราะเขาจะมากันทั�งโลก”
 
แม้ช้่วงนั�นกระทรวงการคลังกับ ธิปีท. ได้้ออกมาแก้สถืานการณ์ด้้วย 
การปีรับขึ�นอัตราด้อกเบี�ยจาก 8% เป็ีน 8.5% แต่ก็สายเกินการณ์  
แรงเทขายที�กระหน�ำไม่หยุด้ทำให้ ธิปีท. ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ 
ลอยตัวคา่เงินบาท ซึ�งการด้ำเนินนโยบายการเงินที�ผู้ดิ้พลาด้ครั�งนี�ทำให้
ความเช้ื�อมั�นที�ปีระช้าช้นมีต่อ ธิปีท. ตกต�ำที�สุด้นับตั�งแต่การก่อตั�งมา
 
“ตอนนั�น ธิปีท. ตายสนิทเลยนะ แท็กซี�ยังไม่ยอมไปีส่งคนเลย ถื้าจะ 
ไปี ธิปีท. ต้องไปีจอด้บางลำพูแล้วเด้ิน นี�คือความแค้นของปีระช้าช้น 
คนไทย”
 
ภารกิจหลกัของ ม.ร.ว.จตัมุงคล ในยคุนี�จงึเปีน็การปีรบัโครงสรา้งองคก์ร 
รื�อระบบการเงิน และกอบกู้ความเช้ื�อมั�นจากปีระช้าช้นอีกครั�ง 
 
“ผู้มเดิ้นเข้า ธิปีท. เห็นว่า โอ้โห ไฟมืด้ตื�อเลย ก็เลยสั�งให้เปีิด้ไฟ นี�คือ 
วิธิีแก้ง่ายๆ เลย คนจะได้้รู้ว่าเราเริ�มใหม่แล้วไง” ม.ร.ว.จัตุมงคล เล่า
อย่างติด้ตลก แต่การปีรับเปีลี�ยนในเรื�องเล็กๆ น้อยๆ เช้่นนี�สะท้อนไปี 
ถืึงความต้องการให้คนที�มาปีระเทศไทยได้้เห็นว่ากรุงเทพฯ ยังคึกคัก  

มีแสงสี ถืือเปี็นการเปีิด้ปีระตูปีระเทศ ด้ึงเม็ด้เงินจากภาคการท่องเที�ยว
ให้ไหลสู่เศรษฐกิจไทย 
 
ยังมีอีกหลายกลเม็ด้ที�เขางัด้มาใช้้เพื�อปีรับเปีลี�ยนวัฒนธิรรมองค์กร 
บนฐานคิด้ ‘เริ�มต้นจากสิ�งเล็กๆ สู่การเปีลี�ยนแปีลงยิ�งใหญ่ี่’ เช้่น การ 
ให้พนักงานลางานผู่้านระบบคอมพิวเตอร์ ไปีจนถืึงการเปิีด้ปีระตูให้
พนักงานใน ธิปีท. ได้้มีบทสนทนากับพ่อค้าแม่ขาย ปีระช้าช้น และ 
คนทำธุิรกิจมากขึ�น ส่งผู้ลให้ ธิปีท. ในยุคนี�ปีฏิิรูปีสู่การเป็ีนองค์กร 
สมัยใหม่ได้้โด้ยราบรื�น 
 
ในด้า้นนโยบาย ธิปีท. เนน้การปีรับเปีลี�ยนการทำงานให้มคีวามโปีร่งใส
มากขึ�น ม.ร.ว.จัตุมงคล จึงเปีลี�ยนกรอบนโยบายการเงินมาเปี็นแบบ 
เปี้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation Targeting) และเพิ�มการมีส่วนร่วมจาก
ภายนอกมากขึ�น โด้ยการตัด้สินใจปีรับเปีลี�ยนนโยบายนั�นต้องทำผู้่าน
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ ซึ�งมกีรรมการผูู้้ทรงคณุวฒุจิากภายนอก
จำนวน 4 คน จากกรรมการทั�งหมด้ 7 คน 
 
ม.ร.ว.จัตุมงคล เล่าอย่างถื่อมตัวถืึงเหตุการณ์ที�จุด้ปีระกายให้เขา 
ศึกษาและริเริ�มนโยบายที�ว่านี� ซึ�งในขณะนั�นถืือเปี็นเรื�องใหม่มากใน 
ภาคการเงินว่า “มีครั�งหนึ�งที�ผู้มได้้ไปีพูด้ในงานแถืลงข่าวของสมาคม 
ผูู้้สื�อข่าวต่างปีระเทศ จู่ๆ ก็มีนักข่าวคนหนึ�งถืามว่า ‘Sir, What about 
Inflation Targeting?’ พอดู้จากหน้าผู้ม เขาก็รู้แล้วว่าผู้มไม่เคยได้้ยิน 
มาก่อนเลยในช้ีวิต (หัวเราะ) ปีระเทศไทยคงหมด้หวังจริงๆ พอกลับมา 
ผู้มเลยมาถืามคนว่า Inflation Targeting คืออะไร ปีรากฏิว่าเขาทำกัน
อยู่ใน 8 ปีระเทศ การบริหารเศรษฐกิจมันก็มีอยู่ตัวเด้ียวเท่านั�นเอง 
คือทำให้เงินเฟ้อมันต�ำ เพื�อให้คนอื�นที�เขามาทำมาหากินไม่ต้องเสี�ยง 
กับเงินเฟ้อที�ขึ�นๆ ลงๆ” 
 
ปี่จจุบันไทยยังคงกรอบนโยบายการเงินแบบเปี้าหมายเงินเฟ้อยืด้หยุ่น 
โด้ยมีเป้ีาหมายหลักในการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบที�ตั�งไว้  
เพื�อรักษาที�ระด้ับราคาสินค้า ค่าครองชี้พ และต้นทุนการผู้ลิต ไม่ให้
ผู้ันผู้วนเปีลี�ยนแปีลงรวด้เร็วมากเกินไปี แต่ก็มีเปี้าหมายอื�นๆ รวมถืึง 
การเจริญี่เติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถืียรภาพของระบบการเงินมา
ปีระกอบการพิจารณา
 
หลังวิกฤตต้มยำกุ้ง GDP ไทยลด้ต�ำลงจนเกิด้สถืิติติด้ลบ หรือหด้ตัว 
เปีน็ครั�งแรกในรอบหลายปี ีโด้ยหด้ตวัไปีสูร่ะด้บัรอ้ยละ -2.8 ในปีี 1997 
กอ่นจะหด้ตัวเพิ�มจนลงไปีสูจุ่ด้ตกต�ำที�สดุ้ในปี ี1998 ที�ระด้บัรอ้ยละ -7.6

 
ในขณะนั�น นโยบาย ‘รัด้เข็มขัด้’ ภายใต้กรอบนโยบายที�ตกลงกับ IMF 
ยังคงฉุด้รั�งเศรษฐกิจในปีระเทศให้ทรุด้หนักลง ยังมีกิจการล้มละลาย
เปีน็จำนวนมาก พนกังานบรษิทัตา่งพากนัถืกูใหอ้อกจากงาน แตใ่นช้ว่ง
เวลาที�ยากลำบากเช้่นนี� ภาคส่งออกเปี็น ‘ฮ่ีโร่’ ที�ปีระคองเศรษฐกิจไทย
ให้ฟื�นกลับขึ�นมา เนื�องจากเมื�อค่าเงินบาทไทยอ่อนลง สินค้าของไทย 
จึงมีราคาถืูกลง เอื�อต่อการส่งออกไปีขายต่างปีระเทศมากขึ�น 
 
นอกจากนี�ปีระเทศไทยยงัมคีวามได้เ้ปีรยีบด้า้นการผู้ลติจากอตัราคา่แรง
ราคาถืกูที�จงูใจใหต้า่งช้าตเิขา้มาซื�อกจิการ รวมไปีถึืงสรา้งฐานการผู้ลติ
เพื�อส่งออก โด้ยเฉพาะกิจการยานยนต์ ซึ�งได้้ริเริ�มวางรากฐานในยุคนี� 
ก่อนที�ไทยจะขึ�นสู่สถืานะปีระเทศที�เป็ีนฐานการผู้ลิตรถืยนต์แห่งใหญ่ี่
ในเอเช้ียในทศวรรษต่อไปี 
 
เงนิบาทอ่อนค่ายังส่งผู้ลบวกต่อภาคธุิรกิจท่องเที�ยว เพราะนกัท่องเที�ยว
ต่างช้าติใช้้จ่ายในปีระเทศไทยได้้ในราคาที�ถูืกลง ทำให้การท่องเที�ยว
ปีระเทศไทยเป็ีนสิ�งที�เข้าถืึงง่าย ปีระกอบกับในปีี 1998 การท่องเที�ยว
แห่งปีระเทศไทย (ททท.) ได้้ริเริ�มแคมเปีญี่ Amazing Thailand เพื�อ
โปีรโมตการท่องเที�ยวสู่สายตาของต่างช้าติ ยิ�งส่งผู้ลให้ปีระเทศไทย
กลายเปี็นจุด้มุ่งหมายแห่งการเด้ินทางมาท่องเที�ยวมากยิ�งขึ�น 
 
ในปีี 1999 หนึ�งปีีหลังจาก GDP ปีระเทศไทยหด้ตัวมากที�สุด้นับตั�งแต่
ทศวรรษ 1960 เปี็นต้นมา เศรษฐกิจไทยได้้กลับมาโตอีกครั�งที�ระด้ับ  
ร้อยละ 4.6 จากอานิสงส์ของภาคส่งออกและการท่องเที�ยว ที�มีการ 
อ่อนค่าของเงินบาทไทยเปี็นแรงขับเคลื�อนสำคัญี่

ห้ลงัมห้าวก่ฤต้ต้ม้ยำากุง้ ถึนนสิ้าทรที�เคยได้ข้้�นชั่�อวา่เป็นห้น้�งในถึนนที�รถึต่้ด้ยาวเห้ยียด้ที�สิ้ดุ้ในกรุงเทพฯ  
กลับด้่เงียบเห้งา ไร้ผ่้คน และไม่มีรถึสิ้ัญจรไปมาเห้ม่อนอย่างเคย

202 1991 - 2000 203 THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY  20350 YEARSTHE FALL FROM GRACE



เจ�าสัว Yesterday

ช้ว่งต้นทศวรรษ 1990 เศรษฐกิจไทยขับเคลื�อนโด้ยภาคอสังหาริมทรัพย์ 
และการเงิน กอ่นจะเกิด้วิกฤตรุนแรงที�สุด้ในปีระวัตศิาสตร์เศรษฐกิจไทย 
จากธิุรกิจที�เจริญี่รุ่งเรือง เฟื�องฟู สู่ฟองสบู่ สะดุ้ด้ เสื�อมถือย กลายเปี็น
ภาระหนี�สินที�คนทั�งปีระเทศต้องมาร่วมแบกรับ ก่อนจะถืูกกลืนหาย
กลายเป็ีนอดี้ต เช่้นเดี้ยวกับชี้วติของผูู้้ที�ปีลุกมันขึ�นมา ทั�งนักธุิรกิจ เถ้ืาแก่ 
เจ้าสัว ที�ในวันนี�กลายเปี็น ‘เจ้าสัว Yesterday’ หรือ ‘คนเคยรวย’  
 
ช้าญี่ อศัวโช้ค45 คอืเจา้สวัใหมท่ี�แจง้เกดิ้ขึ�นในทศวรรษ 1990 ผูู้ม้าพรอ้ม
กับความมั�งคั�งของเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ใฝั่�ฝั่่นถืึงการรวย
จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ช้ีวิตของเขาเริ�มต้นจากธิุรกิจผู้ลิต 
ช้ิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนจะพาบริษัท อัลฟาเทค อิเล็คโทรนิกส์ เข้า
ตลาด้หุ้นในยุคเฟื�องฟู แล้วก็ขยับขยาย กว้านซื�อกิจการกลุ่มธิุรกิจที� 
คล้ายกันอีกหลายแห่ง แถืมยังข้ามทวีปีไปีซื�อบริษัทที�สหรัฐฯ
 
ใช้้เวลาเพียงไม่ถืึง 5 ปีี โปีรไฟล์ระด้ับนี�ก็พอจะทำให้เขากลายเปี็น 
หนึ�งในผูู้้สร้างตำนานธิุรกิจ จากบริษัทที�แรกก่อตั�งมีเงินทุนหมุนเวียน 
อยู่แค่ 2 แสนบาท ตอนนี�มีธินาคารมากมายพร้อมให้กู้ระด้ับหมื�นล้าน
เพื�อต่อยอด้ธิุรกิจแห่งความฝั่่นของเขา
 
วนัหนึ�งในช้ว่งขาลงของเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริษทัปีลด้เขาออกจาก
ตำแหน่งปีระธิานบริษัทด้้วยข้อหาเงินสด้ 7,196 ล้านบาทหายไปีจาก
บัญี่ช้ี โด้ยที�เขาเองก็อธิิบายไม่ได้้ หนึ�งในผูู้้ถืือหุ้นของบริษัทบอกว่าเปี็น
เพราะเขาลงทุนเกินตัวและผู้ิด้วัตถืุปีระสงค์ หลังจากนั�นเขาก็โด้นไล่ล่า
ด้้วยคด้ีมากมาย จนถืึงขั�นเคยบ่นกับคนที�อยู่ใกล้ช้ิด้ว่า “อยากตาย” 
 
สวัสด้ิ� หอรุ่งเรือง46 จากลูกเถื้าแก่โรงกลึงแห่งซอยวัด้พระพิเรนทร์ เขา 
ใช้้เวลา 3 ทศวรรษก้าวขึ�นสู่สถืานะเจ้าสัวอุตสาหกรรมโรงเหล็ก ด้้วย
ความเฟื�องฟูของอุตสาหกรรมวัสดุ้ก่อสร้าง เขาอาศัยโอกาสในยุคทอง
ของเศรษฐกิจ เปีลี�ยนช้นช้ั�นแบบก้าวกระโด้ด้ผู่้านการสยายปีีกธิุรกิจ 
ขยายโรงงานให้ใหญี่่ขึ�นๆ และเทกโอเวอร์กิจการ แต่เหตุการณ์ในวันที� 
2 กรกฎาคม 1997 เพียงวันเด้ียว ทำให้เขากลายเปี็น ‘ลูกหนี�แสนล้าน’ 
และต้องขายธิุรกิจเพื�อฝั่�าวิกฤต ไม่เหลือความเปี็นเจ้าของกิจการ แถืม
ยังกลายสภาพไปีเปี็นลูกจ้างของเจ้าหนี�  
 
หากเคยได้้ยนิคาถืาหยดุ้เจ้าหนี� ‘ไม่ม ีไม่หน ีไม่จ่าย’ เขาคือเจ้าของวลนีี�

จากธิุรก่จที�เจร่ญรุ่งเร่อง 
เฟื�องฟ่ สิ้่่ฟองสิ้บ่่ สิ้ะดุ้ด้ 

เสิ้่�อมถึอย กลายเป็นภาระ
ห้นี�สิ้่นที�คนทั�งประเทศต้้อง
มาร่วมแบกรับ ก่อนจะถึ่ก

กล่นห้ายกลายเป็นอด้ีต้ 
เชั่นเด้ียวกับชัีว่ต้ของ

ผ่้ที�ปลุกมันข้�นมา 
ทั�งนักธิุรก่จ เถึ้าแก่ เจ้าสิ้ัว

ที�ในวันนี�กลายเป็น
‘เจ้าสิ้ัว Yesterday’ 

ห้ร่อ ‘คนเคยรวย’

วสิ้ันต้์ โพธิ่พ่มพานนท์ ผ่้จัด้จำาห้น่ายรถึเมอร์เซึ่เด้สิ้-เบนซึ่์รายให้ญ่ของไทย ห้ลังได้้รับ
ผลกระทบอย่างห้นกัจากวก่ฤต้เศรษฐก่จในปี 1997 เขาได้้เปิด้ ‘ต้ลาด้นดั้คนเคยรวย’ เพ่�อ
ช่ัวยบรรด้านกัธิรุกจ่ที�ล้มเพราะพ่ษเศรษฐก่จ
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กรีะบวนการีฟ้�นฟ่ในภาคธุุรีกิจ

หลายธิุรกิจที�มีความร่วมสมัยและสัมพันธ์ิกับวิถีืชี้วิตอย่างแนบแน่น 
ทุกวันนี� หากสืบปีระวัติกลับไปี 20 กว่าปีีก่อนจะพบว่าแทบไม่มีธุิรกิจ
ไหนที�เด้ินผู้่านวิกฤตต้มยำกุ้งโด้ยไม่สะดุ้ด้ อาจเรียกได้้ว่าธิุรกิจที�อยู่ใน
ช้ั�นแนวหน้าของปีระเทศไทยตอนนี�เคยตกอยู่ในภาวะล้มทั�งยืนมาแล้ว 
 
คีรี กาญี่จนพาสน์ ผูู้้บุกเบิกโครงการอสังหาริมทรัพย์ธินาซิตี�บนเนื�อที� 
พันกว่าไร่ รวมถึืงโครงการสร้างรถืไฟฟ้าบีทีเอส ที�เด้ิมพันสูงจนเอกช้น
รายใหญี่่ทั�งหลายยังถือย หลังจากวิกฤต ธิุรกิจทั�งหมด้ในมือของเขา 
มียอด้หนี�สินรวมกันกว่า 6 หมื�นล้าน 
 
“พอเศรษฐกิจตก จากโครงการที�เคยขายได้้คึกคัก ตอนหลังก็จะร้างๆ 
หนอ่ย (ยิ�ม) โช้คด้ทีี�ตอนนั�นผู้มได้ร้บัโอกาสจากธินาคารกรงุเทพที�เขา้ใจ
และมั�นใจในตัวเรา ซึ�งเราก็ต้องช้่วยกันแก้หนี�สินที�มันเปี็นปี่ญี่หาของ 
ทั�งคู่ให้ได้้ เพราะวงเงินมันไม่เล็ก จึงต้องร่วมกันหาทางออก สุด้ท้ายก็
เข้าสู่กระบวนการแฮ่ร์คัต แปีลงหนี�เปี็นทุน แล้วให้ต่างปีระเทศเอาเงิน
เข้ามาซื�อหนี�” 
 
ครีีกล่าวทิ�งท้ายถืงึกลยทุธ์ิในการนำธิรุกจิฝั่�าวกิฤตหนี�เสยีกว่า 6 หมื�นล้าน
ว่าต้องลงทุนในสิ�งที�ด้ ีซื�อสตัย์ และเป็ีนปีระโยช้น์จริงๆ แล้วคนจะเห็นเอง
ว่าเรามีความตั�งใจด้ี และเราทำจริง 
 
วกิฤตต้มยำกุ้งยังสง่ผู้ลสั�นสะเทือนมาถึืงธิรุกิจคา้ปีลกี-คา้ส่งอยา่งรนุแรง 
ธินินท์ เจียรวนนท์ เจ้าสัวแห่งอาณาจักรซีพีที�มีมูลค่ารวมของธิุรกิจ 
สูงที�สุด้ในปีระเทศ ถืึงกับนิยามว่าวิกฤตครั�งนั�นคือมรสุมครั�งใหญ่ี่และ
ร้ายแรงที�สุด้ ตอนนั�นเขาต้องตัด้ใจขายธิุรกิจที�ปีลุกปี่�นมาเองกับมือ 
เพื�อพยุงให้บริษัททั�งเครือรอด้พ้นจากภาวะล้มละลาย 
 
“ผู้มต้องจำใจขายแม็คโครกับโลตัสทิ�ง เพราะเรากู้เงินต่างปีระเทศ 
มาลงทุนในธุิรกิจเยอะมาก พอเกิด้วิกฤตขึ�นมา เงินตราต่างปีระเทศ 
หายเกลี�ยงเลย เด้ิมทีผู้มตั�งใจไว้ว่าจะเกษียณตั�งแต่อายุ 55 แต่วิกฤตนี�
ทำให้ผู้มในวัย 58 จะต้องกลับมาทำงานบริหารอย่างเต็มตัวอีกครั�ง  
ตอนนั�นผู้มบอกกับพี�น้องครอบครัวไว้ว่าสบายใจได้้ ไม่ต้องเป็ีนห่วง  
วันนี�เรือของเราเจอมรสุม ถื้าจะพยุงเรือลำนี�ให้ได้้ไปีต่อ เราคงเอา 
ทุกอย่างไปีด้้วยไม่ได้้ ด้ังนั�นผู้มจะขายของที�ผู้มริเริ�มขึ�นใหม่ทั�งหมด้ 
เช้ื�อเถือะว่าบริษัทของพวกเราจะไม่ล้มละลายแน่นอน” 

 
ในปีี 2013 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด้ (มหาช้น) ได้้เข้าซื�อกิจการบริษัท 
สยามแม็คโคร จำกัด้ (มหาช้น) กลับมา และขยายสร้างการเติบโตจน 
มีขนาด้ใหญี่่เพิ�มขึ�นถึืงสองเท่า พร้อมกับการทุ่มเงินปีระมูลในจำนวน 
3.38 แสนล้านบาท เพื�อแลกกับการได้้เทสโก้ โลตัส กลับมาสู่อ้อมอก 
อีกครั�งในปีี 2020  
 
กลุม่เซ็นทรัล ผูู้้นำด้า้นธุิรกจิคา้ปีลีกและเจ้าของธุิรกจิศนูย์การค้าที�ใหญ่ี่
เปีน็อันดั้บหนึ�งของปีระเทศไทยก็จำเป็ีนต้องปีล่อยบางธุิรกิจออกจากมือ
เช้่นกัน สุทธิิธิรรม จิราธิิวัฒน์ ทายาทรุ่นสองของตระกูล ย้อนเล่าว่า 
“วิกฤตเศรษฐกิจไทยเกิด้ขึ�นเรื�อยๆ แต่ไม่ค่อยถืูกกระทบมาก แต่วิกฤต
ต้มยำกุ้งนั�นกระทบเราเต็มๆ จนต้องเรียกทั�งครอบครัวมาปีระชุ้ม สรุปี
ความเหน็กนัออกมาว่าเราคงต้องตดั้ใจขายบางกจิการไปี นำเงินสด้มา
ใช้้หนี�สถืาบันการเงินเพื�อแลกกับความสบายใจของทุกฝั่�าย เพราะเรา
ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะช้ะงักไปีอีกนานเท่าไร อย่างน้อยวิธิีนี�ก็ทำให้แน่ใจ 
ได้้ว่าธิุรกิจเราจะไม่สูญี่ไปีทั�งหมด้ สุด้ท้ายจึงตัด้ใจขายบิ�กซีออกไปี” 
 
ปีิติ สิทธิิอำนวย ผูู้้ที�ริเริ�มทำงานในธินาคารกรุงเทพมาตั�งแต่ช้่วงต้น
ทศวรรษ 1960 รับหน้าที�หลักในการดู้แลลูกค้าสินเช้ื�อ ป่ีจจุบันด้ำรง
ตำแหนง่ปีระธิานกรรมการ ย้อนเลา่ถืงึผู้ลกระทบที�เกดิ้กบัธินาคารในช้ว่ง
วิกฤตต้มยำกุ้งว่า “ตอนนั�นเรามีหนี�เสีย (NPL) สูงถืึงกว่า 40% ธินาคาร
จึงต้องแก้ไขสถืานการณ์ด้้วยการจัด้ตั�งหน่วยงานบริหารสินเช้ื�อพิเศษ 
(Special Asset Management: SAM) ขึ�นมาเพื�อผู้่อนหนักให้เปี็นเบา 
ช้่วยให้ลูกค้าที�กู้ยืมจากเราไปีได้้มาเข้าโปีรแกรมช้ำระหนี�ในระยะยาว 
ซึ�งใช้้เวลานานกว่าสิบปีี ปี่ญี่หาต่างๆ ถืึงถืูกแก้ไขจนหมด้สิ�น” 
 
ส่วนสถืานะของธินาคารที�ต้องเผู้ช้ิญี่กับด้ักหนี�เสียที�มีอยู่เกือบครึ�ง  
สง่ผู้ลใหเ้ขาตอ้งเด้นิทางไปี ‘โรด้โช้ว’์ หรอืนำเสนอแผู้นธิรุกจิและการเงนิ 
เพื�อขอความช้่วยเหลือจากนักลงทุนต่างปีระเทศในการเพิ�มทุน 
 
“ผู้มตอ้งเด้นิทางไปีในหลายทวปีีเพื�อพรเีซนตใ์หบ้รรด้านกัลงทนุตา่งช้าติ
ฟ่ง พอเสร็จจากที�หนึ�งก็ต้องเดิ้นทางต่อไปียังอีกเมืองหนึ�งทันที สนุกด้ี 
จำได้้ว่าทุกคนให้การต้อนรับอย่างด้ี ไม่ค่อยมีคำถืามอะไรกลับมา อาจ
เปีน็เพราะธินาคารกรุงเทพสั�งสมช้ื�อเสียงมาอย่างยาวนานตั�งแต่ในอดี้ต 
และมคีวามสัมพนัธิที์�ดี้กบัลูกค้ามาตลอด้ ผู้มคดิ้วา่ตรงนี�สำคญัี่มาก และ
มันส่งผู้ลให้พวกเขายินด้ีให้ความช้่วยเหลือเราอย่างเต็มที�” 
 
หากวัด้จากความทรงจำของปิีติ ดู้เหมือนการเพิ�มทุนของธินาคารไทย

ยุคนั�นไม่น่าจะใช่้เรื�องยากเย็นสักเท่าไร แต่ในความจริงแล้วธินาคาร
อื�นๆ ต้องวิ�งรอกนับสิบปีระเทศ ถืูกนักลงทุนปีฏิิเสธิซ�ำแล้วซ�ำแล้ว  
หนกัที�สดุ้คือธินาคารจำนวนหนึ�งตอ้งจมหายไปีกับคลื�นลมมรสุมใหญี่นี่� 
 
บรรยง พงษ์พานิช้ ปีระธิานกรรมการบริหาร ธินาคารเกียรตินาคินภัทร 
ยอ้นเลา่ถืงึความยากลำบากในตอนนั�น ขณะที�ธินาคารไทยจำนวนมาก
ต่างต้องด้ิ�นรนหาแหล่งเงินทุนมาอุ้มกิจการ บรรยง ในฐานะที�ปีรึกษา
ด้้านการเงิน และบัณฑ์ูร ล�ำซำ แห่งธินาคารกสิกรไทย ได้้ร่วมเด้ินทาง
เพื�อไปีขอเพิ�มทุนจากต่างปีระเทศ “กสิกรไทยนับว่าเปี็นธินาคารแรกที�
ออกไปีขอเพิ�มทุนจากต่างปีระเทศ ใช้้เวลาเตรียมกันแค่ 1 เด้ือน ซึ�งมัน
กระช้ั�นช้ดิ้มาก แผู้นคือทมีจากทางธินาคารเขาจะไปีที�สงิคโปีร์กอ่น แล้ว
คอ่ยเดิ้นทางต่อไปีฮ่อ่งกง ลอนด้อน เอดิ้นบะระ ขา้มไปีฝั่รั�งเศส บอสตัน 
นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ แล้วไปีจบที�ซานฟรานซิสโก พอถืึงฮ่่องกง ปีรากฏิ
ว่ายังไม่มีคนจองแม้แต่คนเดี้ยว คุณบัณฑู์รและผู้มจึงถืูกโทรตามตัว 
ให้เข้าไปีรับไม้ต่อ หลังจบพรีเซนต์ที�ลอนด้อนก็เริ�มมีการตอบรับใน 
ทางที�ด้ีกลับมา แต่ต้องบอกว่าเหนื�อยมากนะกว่าจะได้้เงินครบ” 
 
บรรยงเล่าให้ฟ่งว่าในช้่วงก่อนวิกฤต เขาพยายามส่งสัญี่ญี่าณเตือนภัย
ด้ว้ยบทวิเคราะห์ของ ด้ร.ศุภวุฒ ิสายเช้ื�อ ที�จดั้ทำขึ�นราวปี ี1996 ในนาม
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธินกิจ จำกัด้ (ซึ�งต่อมาปีรับโครงสร้างเปี็น

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ในปี่จจุบัน) โด้ยตั�งข้อสังเกตว่า 
หนี�เสยีของบริษทัตา่งๆ ในช้ว่งเวลาด้งักลา่วอยู่ในระด้บัที�สงูมากเกนิกวา่
ที�กองทุนฟื�นฟูฯ จะแบกรับไหว ในไม่ช้้าวิกฤตเศรษฐกิจจะต้องเกิด้ขึ�น
อย่างแน่นอน 
 
“หลังจากเห็นสัญี่ญี่าณอันตราย ผู้มก็นำบทวิเคราะห์ของ ด้ร.ศุภวุฒิ  
เด้ินสายตระเวนคุยกับลูกค้ารายใหญี่่ๆ ทันที บ้างก็เช้ื�อ บ้างก็ไม่เช้ื�อ  
ตอนนั�นมีกระแสสวนกลับปีระมาณว่าเราตื�นตระหนกเกินไปี ไม่มีทาง 
ที�จะเกิด้วิกฤตขึ�นแน่นอน ตอนนั�นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน 
ที�ใช้ภั้ทรฯ (บริษทัหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ในปีจ่จุบนั) เป็ีนที�ปีรกึษา
ยอมรบัฟ่งข้อเสนอนี� กเ็ลยได้้ทำการซื�อขายเงินตราต่างปีระเทศล่วงหน้า 
(Forward) ปีอ้งกันความเสี�ยงไว้ได้ทั้น นอกจากนั�นก็มกีารเข้าเจรจากับ
ผูู้้ฝั่ากเงิน ขอให้ฝั่ากเงินต่อ โด้ยเปีลี�ยนเปี็นเงินฝั่ากระยะยาว ซึ�งแบบนี�
จะทำใหเ้ขาได้ร้บัการปีระกนัเงนิฝั่ากจากรฐับาลด้ว้ย เปีน็สว่นหนึ�งที�ช้ว่ย
ให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคินรอด้พ้นจากการถืูกปีิด้กิจการ” 
 
ตอ่มาบริษทัเงนิทนุหลกัทรพัยเ์กยีรตินาคนิได้้รับอนุญี่าตให้ด้ำเนนิธิรุกิจ
ธินาคารพาณิช้ย์ในช้ื�อ ธินาคารเกียรตินาคิน จำกัด้ (มหาช้น) กระทั�ง
ในปีี 2012 ได้้ควบรวมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด้ (มหาช้น) และ
กลายเปี็นธินาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด้ (มหาช้น) ในปี่จจุบัน

ว่กฤต้ต้้มยำากุ้งสิ้่งผลให้้ ‘แม็คโคร’ ธิุรก่จค้าสิ้่งในเคร่อเจร่ญโภคภัณ์ฑ์์ ถึ่กขายก่จการออกไปเพ่�อแก้ปัญห้าห้นี�สิ้่นต้่างประเทศที�เพ่�มข้�น เพราะการลอยต้ัวของค่าเง่นบาท
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การโจมต้ี
ค่าเง่นบาท
ระลอกแรก
ธิันวาคม 1996

1991 1992 1993 1994 1995 1998 19991997 2000

การล่มสิ้ลาย
ของสิ้ห้ภาพโซึ่เวียต้ 
ซึ่้�งถึ่อเป็นการสิ้่�นสิุ้ด้
ของสิ้งครามเย็น
26 ธิันวาคม 1991

การจัด้ต้ั�งก่จการ
ว่เทศธินก่จ (BIBF)
กันยายน 1993

ก่อต้ั�ง WTO
1 มกราคม 1995

เร่งชััย มะระกานนท์ 
ด้ำารงต้ำาแห้น่ง
ผ่้ว่าการ ธิปท.
13 กรกฎาคม 1996

ภาคอสิ้ังห้าร่มทรัพย์
ประสิ้บภาวะ
ฟองสิ้บ่่แต้ก

การโจมต้ี
ค่าเง่นบาท
ระลอกที� 2 
และ 3

สิ้ถึาบันการเง่น 56 แห้่งจาก 58 แห้่ง
ถึ่กสิ้ั�งปิด้ก่จการถึาวร 8 ธิันวาคม 1997

การประกาศลอยต้ัวค่าเง่นบาท 
นำามาสิ้่่ว่กฤต้ต้้มยำากุ้ง 2 กรกฎาคม 1997

Moody’s Investors  
Service ประกาศลด้อันด้ับ
ความน่าเชั่�อถึ่อของไทย 
จากปัญห้าห้นี�ระยะสิ้ั�น
3 กันยายน 1996

ด้ร.อำานวย วีรวรรณ์ 
ประกาศลาออกจาก 
ต้ำาแห้น่ง รมว.คลงั 
เปิด้ทางให้้ ด้ร.ทนง พ่ทยะ 
นั�งเก้าอี� รมว.คลัง คนต้่อไป
21 ม่ถึุนายน 1997

พฤษภาทม่ฬ 
พฤษภาคม 1992

ด้ัชันีหุ้้นไทยทำาจุด้สิ้่งสิุ้ด้
เป็นประวัต้่การณ์์
ที�ระด้ับ 1,754 จุด้
4 มกราคม 1994
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ธิปท. เร่�มด้ำาเน่น
นโยบายการเง่น
ภายใต้้กรอบเป้าห้มาย
เง่นเฟ้อแบบย่ด้ห้ยุ่น 
(Flexible Inflation 
Targeting) 
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พลเอก
ชัวล่ต้ ยงใจยุทธิ 
ประกาศลาออก
จากต้ำาแห้น่งนายกรัฐมนต้รี
6 พฤศจ่กายน 1997

15

1996

17 เง่นบาทไทยอ่อนค่าที�สิุ้ด้ 
เป็นประวัต้่การณ์์ 
ที� 56.1 บาทต้่อเห้รียญสิ้ห้รัฐ
12 มกราคม 1998

2 รัฐประห้าร
ย้ด้อำานาจรัฐบาล
พลเอก ชัาต้่ชัาย 
ชัุณ์ห้ะวัณ์

การประกาศใชั้
รัฐธิรรมน่ญ พ.ศ. 2540
11 ตุ้ลาคม 1998 

ประเทศไทยขอรับความชั่วยเห้ล่อ
ด้้านเง่นทุนภายใต้้โครงการ IMF สิ้่งห้าคม 1997

14

รีัฐธุรีรีมน่ญฉบับปิรีะชัาชัน 

เหตกุารณพ์ฤษภาทมฬิในปี ี1992 สง่ผู้ลลบตอ่เศรษฐกจิไทย โด้ยเฉพาะ
ภาคการท่องเที�ยวและการลงทุนจากต่างปีระเทศ จนคนช้ั�นกลางและ
นักธิุรกิจในเวลานั�นมองว่ากองทัพเปี็นอุปีสรรคขัด้ขวางการพัฒนา
ปีระช้าธิิปีไตย และขาด้ความสามารถืในการบริหารเศรษฐกิจ 
 
ช้่วงนั�นบรรด้าเอ็นจีโอจึงได้้เสนอให้มีการปีฏิิรูปีรัฐธิรรมนูญี่ใหม่เพื�อ 
ส่งทหารกลับเข้ากรมกอง และคืนอำนาจปีระช้าธิิปีไตยสู่ปีระช้าช้น  
จนเกิด้กระแสรณรงค์ให้มีการร่างรัฐธิรรมนูญี่ใหม่ที�มุ่งเปีลี�ยนแปีลง
อย่างถืึงรากถืึงโคน 
 
กระทั�งเข้าสู่ช้่วงการเลือกตั�งทั�วไปีในเด้ือนกันยายน ผู้ลปีรากฏิว่า 
พรรคปีระช้าธิิปี่ตย์ช้นะการเลือกตั�ง เปีิด้ทางให้ ช้วน หลีกภัย ขึ�นด้ำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้้วยสไตล์การบริหารของ ‘นายหัวช้วน’ ที�เน้น
ความระมัด้ระวัง ไม่แทรกแซงการทำงานของข้าราช้การ ทั�งยังสามารถื
ปีระสานการทำงานระหว่างข้าราช้การ นักการเมือง และนักธิุรกิจอย่าง
ลงตัว ส่งผู้ลให้กระแสปีฏิิรูปีที�เคยเข้มข้นก่อนหน้านี�กลับจางหายอย่าง

รวด้เร็ว ความหวังในการให้สภาทำหน้าที�ขับเคลื�อนการปีฏิิรูปีจึงริบหรี�
ลงไปีอยู่ช้่วงหนึ�ง 
 
ต่อมาในระหว่างปีี 1994-1996 เมื�อ บรรหาร ศิลปีอาช้า ผูู้้มีพื�นเพ 
มาจากนักการเมือง-นักธิุรกิจช้าวสุพรรณบุรีได้้นั�งเก้าอี�นายกรัฐมนตรี 
กระแสการปีฏิิรูปีการเมืองหวนกลับมาอีกครั�งจากการผู้ลักด้ันร่วมกัน
ของภาคสังคม จนทำให้เกิด้การเลือกตั�งสมาช้ิกสภาร่างรัฐธิรรมนูญี่ 
(สสร.) เพื�อทำหน้าที�ร่างรัฐธิรรมนูญี่ฉบับใหม่ โด้ยมี อานันท์ ปี่นยารชุ้น 
นั�งเปี็นปีระธิาน 
 
ทวา่บรรยากาศในสภาตอนนั�นไม่ได้เ้ห็นพ้องกับกระแสสังคม โด้ยเฉพาะ
บรรด้า ส.ส. ข้าราช้การ รวมถืึงผูู้้มีอิทธิิพล เช้่น ตำรวจช้ั�นผูู้้ใหญี่่ กำนัน 
ผูู้้ใหญี่่บ้าน และนักการเมืองท้องถิื�น ที�ต่างออกมาคัด้ค้าน จนถืึงกับ 
มีคำพูด้เปีรียบเปีรยถืึงร่างรัฐธิรรมนูญี่นี�ว่า ‘ไปีกินขี�ยังด้ีกว่า’ 
 
แม้จะดู้เหมือนว่าอุณหภูมิในสภาตอนนั�นกำลังเข้าขั�นร้อนระอุ แต่ 
ยังเทียบไม่ได้้กับความรู้สึกของคนในสังคม โด้ยเฉพาะในภาคธุิรกิจ 
ที�เรียกได้้ว่าถืึงจุด้เด้ือด้ นับตั�งแต่ทางการปีระกาศลอยตัวค่าเงินบาท 

ในเด้อืนกรกฎาคม 1997 ความพงัพนิาศของเศรษฐกจิทำใหค้นช้ั�นกลาง
และนกัธิรุกจิตา่งพรอ้มใจกนักลา่วโทษวา่นกัการเมอืงเปีน็ตวัการสำคญัี่
ของการก่อวิกฤต ทางรอด้ตอนนั�นมีเพียงหนึ�งเดี้ยวคือปีฏิิรูปีการเมือง
ผู้่านรัฐธิรรมนูญี่ฉบับใหม่ เพื�อกำจัด้นักการเมืองจำพวกนี�ออกไปีให้ 
หมด้สิ�น 
 
ท่ามกลางวิกฤตต้มยำกุ้งที�กำลังฝัุ่�นตลบ วันที� 23 กันยายน 1997 
นับเปี็นวันช้ี�ช้ะตาอนาคตปีระเทศไทย เมื�อสภายอมลงมติเห็นช้อบกับ
ร่างรัฐธิรรมนูญี่ฉบับใหม่
 
ในขณะที�เศรษฐกิจไทยด้ำด้ิ�งสู่หุบเหวที�ลึกลงเรื�อยๆ ทำให้คนไทยต้อง
กลายเป็ีนลูกหนี� IMF เศรษฐกิจหยุด้ช้ะงัก การใช้้ชี้วิตเป็ีนเรื�องยาก
ลำบาก ในที�สุด้เหล่าคนช้ั�นกลางและนักธุิรกิจได้้ออกมาก่อม็อบกลาง
ถืนนสีลม เพื�อปีระท้วงขับไล่รัฐบาลพลเอก ช้วลิต 
 
กระทั�งวันที� 6 พฤศจิกายน 1997 พลเอก ช้วลิต จึงปีระกาศลาออกจาก
ตำแหน่ง เปิีด้ทางให้พรรคปีระช้าธิิปี่ตย์ร่วมกับพรรคเล็กพรรคน้อย  
จัด้ตั�งรัฐบาลโด้ยไม่ผู้่านการเลือกตั�งทั�วไปี โด้ย ช้วน หลีกภัย กลับมา

เป็ีนนายกรัฐมนตรีอีกครั�งเป็ีนสมัยที� 2 ปีิด้ฉากบทบาทผูู้้นำปีระเทศ 
ของอด้ีตนายทหารผูู้้มากับคำขวัญี่ ‘ถืึงเวลากินด้ีอยู่ด้ี’ 
 
จากนั�นคนไทยได้้รัฐธิรรมนูญี่ พ.ศ. 2540 ที�ขึ�นช้ื�อว่าเปี็นปีระช้าธิิปีไตย
ที�สุด้ ซึ�งมีหัวใจสำคัญี่คือการตั�งอยู่บนสิทธิิเสรีภาพของปีระช้าช้น  
และการเปีลี�ยนกฎเกณฑ์์การเลือกตั�งใหม่ นำการเมืองไทยไปีสู่ระบบ
การเมืองที�สนับสนุนให้พรรคการเมืองใหญี่่มีความเข้มแข็ง เพิ�มอำนาจ
ให้นายกรัฐมนตรีมากขึ�น รวมถึืงการจัด้ตั�งองค์กรอิสระต่างๆ ขึ�นเพื�อ 
คานอำนาจ เช้่น คณะกรรมการการเลือกตั�ง (กกต.) ศาลรัฐธิรรมนูญี่ 
และคณะกรรมการปี้องกันและปีราบปีรามทุจริตแห่งช้าติ (ปี.ปี.ช้.)
 
นับจากนั�น หลังจัด้ให้มีการเลือกตั�งใหม่ภายใต้รัฐธิรรมนูญี่ พ.ศ. 2540 
ส่งผู้ลให้พรรคไทยรักไทยที�เชิ้ด้ชู้คำขวัญี่ ‘คิด้ใหม่ทำใหม่’ ภายใต้การ 
นำของ พันตำรวจโท ด้ร.ทักษิณ ช้ินวัตร นักธิุรกิจช้ั�นแนวหน้าแห่ง
ทศวรรษ 1990 ผูู้้ผู่้านวิกฤตต้มยำกุ้งมาได้้โด้ยไม่มีบาด้แผู้ล ช้นะการ
เลือกตั�งด้้วยคะแนนเสียงถืล่มทลาย และได้้เปีลี�ยนภูมิทัศน์การเมือง 
ไทยในทศวรรษถืัด้ไปีให้โลด้แล่น แต่ในขณะเด้ียวกันก็มีความผู้ันผู้วน
อย่างที�สุด้



ภาพรวมของเศรษฐก่จไทยต้ลอด้ทศวรรษ 1990 เปิด้ฉัากอย่างน่าต้่�นต้า แต้่ถึ่กต้ัด้จบ
แบบโศกนาฏกรรม  

จากความคาด้ห้วังที�จะเป็น ‘เสิ้่อ’ เห้ม่อนเช่ันประเทศเศรษฐก่จก้าวห้น้าอ่�นๆ แต่้ด้้วย 
ความไม่พร้อมในห้ลายๆ ด้้าน ความผ่ด้พลาด้ในการวางนโยบายอัต้ราแลกเปลี�ยน 
และนโยบายกำากบัสิ้ถึาบนัการเงน่ และความลา่ชัา้ไมท่นัการณ์ใ์นการปรบัเปลี�ยนนโยบาย
ให้้สิ้อด้รับกับเง่�อนไขให้ม่ ได้้กลายเป็นกับด้ักขนาด้ให้ญ่ที�พล่กชัะต้าของประเทศไทย 
จนนำามาสิ้่่จุด้จบแสิ้นเจ็บปวด้ เม่�อคนไทยทั�วประเทศถึ่กต้ีต้ราว่าเป็นล่กห้นี� IMF
 
สิ้่�งที�ทางการไทยพยายามทำาห้ลังเก่ด้เห้ตุ้ประกอบด้้วย ห้น้�ง กอบก่้เยียวยา ฟื�นค่น
เศรษฐก่จและชีัว่ต้ของผ่้คน สิ้อง ถึอด้บทเรียนจากความเพลี�ยงพลำ�า เพ่�อไม่ให้้กลับไป 
ผ่ด้พลาด้ซึ่ำ�าสิ้อง และสิ้าม ออกแบบนโยบายที�รัด้กุม เพ่�อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้้เก่ด้ 
การสิ้ะสิ้มความเสิ้ี�ยงในระบบเศรษฐก่จไทยจนลุกลามเป็นว่กฤต้ ซ้ึ่�งบทเรียนลำ�าค่านี� 
มีสิ้่วนชั่วยให้้ไทยรอด้พ้นจากว่กฤต้การเง่นโลกในเวลาต้่อมา
 
ว่กฤต้ต้้มยำากุง้ยังนำามาสิ้่ก่ารทบทวนความเห้มาะสิ้มของนโยบายเศรษฐก่จแบบ One size 
fits all ที�เคยเช่ั�อว่าเป็นส่ิ้ต้รสิ้ำาเร็จภายใต้้ฉัันทมต้่วอชั่งตั้น และหั้นเห้มาส่่ิ้แนวทาง 
การพัฒนาเศรษฐก่จที�สิ้อด้รับกับบร่บทของประเทศมากข้�น รวมถึ้งการปรับเปลี�ยน
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการรับม่อกับว่กฤต้เศรษฐก่จของประเทศต้่างๆ รวมถึ้ง
องค์กรระห้ว่างประเทศ

อย่างไรก็ด้ี ความยากลำาบากของการใชั้ชัีว่ต้ในยุคเศรษฐก่จต้้มยำากุ้งนี�ก่อให้้เก่ด้แรง 
ขับเคล่�อนของการปฏ่ร่ปในภาคการเม่อง เก่ด้สิ้ภาประชัาชันที�ทำาห้น้าที�ออกแบบอนาคต้
ประเทศไทยผ่านรัฐธิรรมน่ญฉับับให้ม่ โด้ยมุ่งขจัด้อำานาจไม่ชัอบธิรรม อุปสิ้รรคของ 
การพัฒนาประชัาธิ่ปไต้ย และนำาอำานาจอธิ่ปไต้ยกลับค่นสิ้่่ประชัาชัน   
 
ทศวรรษที�เศรษฐก่จจบอย่างม่ด้มนจ้งยังมีรัฐธิรรมน่ญ พ.ศ. 2540 ห้ร่อรัฐธิรรมน่ญ
ฉับับประชัาชัน เป็นสิ้ัญลักษณ์์แห้่งความห้วังเพ่�อก้าวสิ้่่ทศวรรษถึัด้ไป

บทสิ้รุป

1991 - 2000210 THE FALL FROM GRACE



จุดเรีิ�มความสำาเรี็จ 

ฟินวันเติบโตมาจากบริษัทเงินทุนยิบอินซอย ซึ�งเป็ีนธิุรกิจเล็กๆ ของ 
ครอบครัว ถื้าเทียบกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อื�นๆ  
120 บริษัทในขณะนั�น เราอยู่ที�อันด้ับ 115 ซึ�งก็คือท้ายแถืว แต่ในช้่วง 
ของการทำแผู้นเพื�อปีรับกิจการ ผู้มเช้ื�อว่าสิ�งที�ผู้มได้้เรียนรู้จากที�เคย 
ทำงานปีล่อยสนิเช้ื�อที�เช้สแบงก์ในฮ่อ่งกงก่อนหนา้นั�น จะช้ว่ยให้ทำธิรุกิจ 
ได้้ด้ีกว่าคู่แข่ง คือด้ีกว่ามาตรฐานของธินาคารฝั่รั�งที�ทำในไทย และน่า 
จะด้ีกว่ามาตรฐานของธินาคารไทยในไทย 

ฟินวันมีช้ื�อเสียงว่าทำของใหม่ตลอด้เวลา จริงๆ แล้วคือใหม่สำหรับ 
ปีระเทศไทย สำหรับปีระเทศอื�นอาจเปี็นของธิรรมด้า เราเริ�มจากจุด้ที� 
เสียเปีรียบ จึงต้องทำของที�คนอื�นเขาไม่ทำ หาช้่องว่างของตลาด้  
ปีกติปีล่อยสินเช้ื�อ ธินาคารไทยจะเน้นวิเคราะห์ธิุรกิจหรือหลักปีระกัน  
แต่ฟินวันใช้้วิธิีดู้กระแสเงินสด้ เราพร้อมปีล่อยแม้หลักปีระกันจะไม่คุ้ม  
ซึ�งเสี�ยงมากหากไม่มีความสามารถืในการวิเคราะห์ เคยไปีหาผูู้้ใหญี่่ 
ของธินาคารท่านหนึ�ง ท่านแนะนำ consumer loan ห้ามทำเด้็ด้ขาด้  
แต่กลับมาสิ�งที�เราทำทันทีเลยก็คือ สินเช้ื�อที�อยู่อาศัย (housing loan)  
และเช่้าซื�อ (hire purchase) จนเรานา่จะเป็ีนคนที�ทำมากที�สดุ้ในปีระเทศ 

อีกส่วนหนึ�งที�ฟินวันทำคือการเป็ีนอินเตอร์แบงก์ สมัยนั�นธินาคารไทย 
คา้เงินวนัต่อวนั แบงกไ์หนเงนิขาด้กจ็ะไปีเอาแบงกท์ี�มเีงินเกนิมาถืวักนั 
แต่ว่าแบงก์ไทยยุคนั�นแปีลกกว่าที�อื�น ไม่ช้อบติด้ต่อกันเอง เพราะไม่ 
อยากให้อีกแบงก์รู้ว่าขาด้เงิน ก็จะใช้้วิธิีติด้ต่อผู้่านแบงก์ฝั่รั�ง เราเห็น 
ตลาด้ตรงนี�ก็เลยเข้ามาเปี็นตัวกลางและทำได้้ด้ี ภายในระยะเวลา 5 ปีี  
เราไต่อันด้ับจาก 115 ขึ�นไปีสู่อันด้ับ 1 

ทำความสำเรจ็ได้ม้นักส็นกุ แตค่นถืามวา่มองตวัเองเปีน็อะไร ผู้มกบ็อก 

พ�อมดการีเงินแห�งอาณาจักรี ‘ฟินวัน’

บ่�กบอสิ้แห้่งบร่ษัทเง่นทุน เอกธินก่จ จำากัด้ (มห้าชัน) ห้ร่อ ‘ฟินวัน’ ผ่ ้ชุับชัีว่ต้บร่ษัทการเง่นขนาด้ย่อม
ของครอบครัวให้้เต้่บโต้สิ้่่บร่ษัทเง่นทุนอันด้ับห้น้�งของยุคเก้าศ่นย์ เม่�อเก่ด้ว่กฤต้ต้้มยำากุ้ง นักการเง่นที�มองต้ัวเอง

เป็นเพียง ‘ผ่ ้จัด้สิ้รรทรัพยากร’ ผ่ ้นี� ถึ่กทางการไทยห้มายห้ัวในฐานะตั้วการที�พาเศรษฐก่จไทยล้มระเนระนาด้ 

ปิ่่�น จัักกะพาก

ว่าเปี็นแค่ problem solver หรือ resource allocator เราวิเคราะห ์
สถืานการณแ์ลว้กด็้วูา่ตอ้งหาทรพัยากรอะไรที�จะทำใหส้ถืานการณด์้ขีึ�น
 

ความสั�นสะเทุ่อนจากภายใน 

ในปีี 1995 ผู้มเห็นตัวอย่างจากเม็กซิโกที�มีวิกฤตค่าเงิน ก็คิด้ว่าเรามี 
โอกาสเกิด้วิกฤต วิธิีรอด้มีอยู่ 2 วิธิี หนึ�งคือยกฐานะฟินวันเปี็นธินาคาร  
แต่ ธิปีท. ไม่ให้ทำ อีกวิธิีคือเพิ�มทุน ฟินวันจึงได้้เพิ�มทุน 4 เท่า พอช้่วง 
กลางปีี 1996 ด้ัช้นีตลาด้หลักทรัพย์ของไทยเริ�มลด้ลง และพอเข้าสู่ 
ปีลายปีีทำปีระมาณการของปีีต่อไปีและพบว่าติด้ลบ ต้องพึ�งทุนที�เพิ�ม 
ขึ�นมาเพื�อความอยู่รอด้ คนในบริษัทก็เริ�มขวัญี่เสีย ความสั�นสะเทือน 
มนัเริ�มจากการวิเคราะห์ตวัเอง ความจริงผู้มมั�นใจว่าด้้วยทุนที�เพิ�มมาแล้ว  
บริษัทจะอยู่รอด้ เราวิเคราะห์เพื�อเตรียมตัว ไม่ได้้จะทำให้ทุกคน 
ขวัญี่เสีย พฤติกรรมภายนอกไม่ได้้เปีลี�ยน พฤติกรรมของบริษัทก็ไม่ได้้ 
เปีลี�ยน เราเพิ�มทนุเหมอืนที�เคยทำมาโด้ยตลอด้ ปีกตถ้ิืาเพิ�มทนุ ราคาหุ้น 
เราขึ�นด้้วย เพราะโด้ยปีระวัติเราจะไม่เพิ�มทุน ถื้ารายได้้เรา cover  
การเพิ�มทุนไม่ได้้ ความสั�นสะเทือนเราเริ�มจากภายในอย่างนี�

ความจริงฟินวันถืือว่าดู้แลตัวเองได้้ เราเห็นสถืานการณ์มาก่อนเกือบ  
2 ปีีว่าโลกมันจะไม่เฮ่ฮ่าเหมือนที�เปี็นมา เราจึงเปีลี�ยนยุทธิศาสตร์  
เรียกว่า liquefy balance sheet แทนที�จะปีล่อยเงินกู้ เราเปีลี�ยนมาซื�อ  
corporate bond ซื�อพันธิบัตรรัฐบาล ซื�อ debt ที� tradable และธิุรกิจ 
อินเตอร์แบงก์ เราก็ทำอยู่ตลอด้ ด้ังนั�น ตอนที�มีการแห่ถือนเงินฝั่าก  
ฟนิวันหด้ตวัได้พ้อสมควร ถืา้จำไม่ผู้ดิ้ 20-30% โด้ยที�ไม่มปีีญ่ี่หา แต่มา 
มีปี่ญี่หาตอนที�ผูู้้ฝั่ากเงินรายใหญี่่ที�สุด้รายหนึ�งคือ Provident Fund  
ของธินาคารแห่งปีระเทศไทยขอถือนเงินก่อนกำหนด้ บริษัทเงินทุน 
ในช้่วงนั�นรู้ด้ีว่า ถื้าห้ามให้คนถือนมีแต่จะยิ�งทำให้คนแตกตื�น ด้ังนั�น  
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ส่วนใหญ่ี่ใครมาถือนก็จะให้ถือน ตราบเท่าที�บริหารสภาพคล่องได้้  
แต่สำหรับฟินวัน พอ Provident Fund ของแบงก์ช้าติถือนไปี คนก็แห ่
มาถือนเงินจากเราทันที เราเอาไม่อยู่ นอกจากนั�น เงินฝั่ากของบริษัท 
เงินทุนในยุคนั�นจะมาจากพนักงานหาเงินฝั่ากหลายร้อยคนออกไปี 
ติด้ต่อกับคน ถื้ามี Provident Fund ของแบงก์ช้าติอยู่ พนักงานเหล่านี� 
ก็ให้ความสบายใจกับลูกค้าได้้ แต่พอแบงก์ช้าติไปี ตรงนี�ก็ไปีด้้วย ทีนี� 
เกณฑ์์ของ ธิปีท. ในการปีิด้บริษัทไฟแนนซ์ 16 แห่งแรก คือบริษัทที�มี 
โด้น ‘รัน’ คือคนมาถือนเงิน เรียกว่าดู้แต่ liquidity (สภาพคล่อง)  
แต่ไม่เคยพูด้ถืึง solvency (ความสามารถืในการช้ำระหนี�) สำหรับผู้ม  
ฟินวันถืูกปีิด้เพราะ liquidity ไม่ใช้่เพราะ solvency ซึ�ง solvency  
ของเราไม่มีปี่ญี่หา แต่ด้้วยสาเหตุอะไรก็ตาม แบงก์ช้าติในตอนนั�น 
วิเคราะห์ว่า solvency ไม่มีความหมาย liquidity มีความหมาย

ฟองสบ่�ในอสังหารีิมทุรีัพย์

ผู้มเข้าใจว่าช้่วงสองปีีก่อนวิกฤตต้มยำกุ้ง แบงก์ช้าติสั�งให้ธินาคาร 
พาณิช้ย์หยุด้ให้สินเช้ื�อกับภาคอสังหาฯ แต่แบงก์ช้าติไม่ได้้ห้ามบริษัท 
ไฟแนนซ์ บริษัทไฟแนนซ์ก็เลยฉวยโอกาสครองตลาด้ หรือคิด้ว่าตัวเอง 
ฉวยโอกาสโด้ยปีล่อยสนิเช้ื�ออสงัหาริมทรพัยม์ากขึ�น ตอนหลังผู้มมาทำ 
อสงัหารมิทรพัยใ์นองักฤษ แบงกช์้าตขิองเขาจะเปีน็คนกำหนด้ Loan to  
Asset Ratio และคอยดู้ว่าถื้าตลาด้ร้อนแรงเกินไปี ก็จะเข้ามาลด้ขนาด้ 
ของสินเช้ื�อในภาคอสังหาฯ อย่างเข้มงวด้ นี�คือสาเหตุที�ผู้มวิจารณ์ว่า 
ในเมื�อภาคการเงินเป็ีนอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดู้แล (Regulated  
Industry) ทำไมแบงก์ช้าติในเวลานั�น ที�เห็นภาพใหญี่่ว่าเงินกู้จาก 
ปีระเทศอาจจะมากไปี หรือภาคอสังหาริมทรัพย์ร้อนแรงเกินไปี ทำไม 
ถืึงไม่เข้ามาจัด้การ เพราะถ้ืาแบงก์ช้าติไม่ทำอะไร แน่นอนธุิรกิจเขา 
ก็ต้องพยายามทำกำไรให้ผูู้้ถืือหุ้น วันนี�ก็เหมือนกัน ก่อนผู้มไปีอังกฤษ  
15 ปีี consumer debt ในไทยค่อนข้างจะต�ำถื้าเทียบกับโลก ทุกวันนี� 
เราค่อนข้างจะสูงที�สุด้ในโลกปีระเทศหนึ�งแล้ว เราปีล่อยมาเปี็นอย่างนี� 
ได้้อย่างไร แล้วเศรษฐกิจเราจะฟื�นได้้ยังไง มันคือระเบิด้เวลาอีกลูก 
จากการไม่ดู้แล

สาเหตุของวิกฤต

ปีกติ Domestic Financial Crisis (วิกฤตทางการเงินในปีระเทศ)  
มันเกิด้ขึ�นตลอด้เวลา ในปีระเทศอื�นๆ ก็เหมือนกัน แต่สาเหตุที�วิกฤต 
ต้มยำกุ้งมนักลายเป็ีน International Financial Crisis (วกิฤตทางการเงนิ 

ระหว่างปีระเทศ) เกิด้จากการบริหารจัด้การเรื�องอัตราแลกเปีลี�ยน 
ผู้ิด้พลาด้ มีการใช้้อัตราแลกเปีลี�ยนคงที� แทนที�ปีกติค่าเงินจะลด้ตาม 
สภาพเศรษฐกจิของปีระเทศ มนัเลยกลายเป็ีนการลด้ค่าเงนิโด้ยถืกูบงัคบั

ผู้มเขา้ใจวา่วิธิจีดั้การกบัทุนสำรองตา่งปีระเทศของแบงกช์้าตมิลีกัษณะ 
ของการปีกปีิด้ไว้ ไม่ได้้บ่งช้ัด้ถืึงฐานะเงินสำรองฯ ที�แท้จริงของปีระเทศ 
ไทยอย่างสากล ด้ังนั�น หลังจากข้อมูลเรื�องทุนสำรองสุทธิิที�เหลืออยู่ 
ถืูกเปีิด้เผู้ยออกมา ค่าเงินบาทถืึงได้้อ่อนค่าลงไม่หยุด้ จนต้องปีระกาศ 
ลอยตัว ตามเงื�อนไขของ IMF ไม่อย่างนั�น เขาจะไม่เข้ามาช้่วย

ไมว่า่จะปีระเทศไหน ตอ่ให้ระบบการเงนิภายในปีระเทศลม้เหลว แตถ่ืา้ 
ความสามารถืในการช้ำระหนี�จากอตัราแลกเปีลี�ยนต่างปีระเทศยังด้ำเนิน 
ต่อได้้ ก็ไม่มีอะไรเกิด้ขึ�น แต่กรณีวิกฤตต้มยำกุ้งคือเรามีเช้ื�อที�ไม่ด้ีจาก 
การจัด้การที�ผู้ิด้พลาด้ของภาครัฐ ตอนอยู่เมืองนอก ผู้มช้อบซื�อหนังสือ 
ที�เขยีนเกี�ยวกบัวกิฤตตม้ยำกุ้งมาอา่น ทกุเลม่บง่ช้ี�ไปีที�ระบบการบรหิาร 
ทนุสำรองฯ ของแบงกช์้าต ิไมม่เีลม่ไหนบอกวา่ผู้มเปีน็ตน้เหตขุองปีญ่ี่หา
 

มองไปิส่�ในอนาคต  

สิ�งที�ผู้มรู้สึกเป็ีนห่วงปีระเทศไทยมากที�สุด้คือเรื�องการศึกษาและอัตรา 
ค่าจ้างแรงงาน ปีระเทศไทยอาจไม่ได้้แย่เท่าฟิลิปีปีินส์ซึ�งคนเรียนจบ 
ปีริญี่ญี่าตรียังหางานไม่ได้้ แต่ระบบการศึกษาของเราไม่ได้้ปีลูกฝั่่ง 
ให้คนแสวงหาความก้าวหน้า และค่าตอบแทนในการทำงานก็ไม่ได้้ 
ทำให้ช้ีวิตความเปี็นอยู่ของคนก้าวหน้ามากขึ�น ปีระเทศเราจึงจะ 
ก้าวหน้าลำบาก เพราะโลกของการทำงานในอนาคตเน้นเรื�องการใช้้ 
ปีญ่ี่ญี่าความรู ้(Intellectual) มากกวา่การใช้แ้รงงาน (Labor) หากระบบ 
การศึกษาของไทยตามไม่ทัน เราจะแข่งขันกับโลกลำบาก

เมื�อเทยีบกบัปีระเทศอื�นๆ ทั�วโลก เมืองไทยไม่ได้้เลวร้ายที�สดุ้ แต่ภายใต้ 
เงื�อนไขอย่างที�ว่านี� โอกาสที�เศรษฐกิจไทยจะกลับไปีเติบโตได้้เกินปีีละ 
สิบกว่าเปีอร์เซ็นต์เปี็นเรื�องยาก 

214 INTERVIEW



จุดเรีิ�มของนักส่�

คณุพอ่ผู้มเกดิ้ในไทย  ตวัผู้มเองกเ็กดิ้ในเมอืงไทย แตค่ณุพอ่เริ�มทำธิรุกจิ  
ขายปีากกา นาฬิิกา แว่นตา แล้วขยายไปีถืึงฮ่่องกง สิงคโปีร์ มาเลเซีย  
อินโด้นีเซีย ผู้มจึงเรียนหนังสือเมืองไทยแล้วไปีเรียนต่อที�ฮ่่องกงตอน 
สิบกว่าขวบ พอโตก็เริ�มทำธิุรกิจที�นั�น ไม่ได้้อยู่ภายใต้ธิุรกิจของคุณพ่อ 
เท่าไหร่ แยกออกมาทำตามความคิด้ของตัวเอง ทำธุิรกิจค้าปีลีกเอย  
ร้านอาหารเอย ซึ�งมันไม่ได้้ง่าย แต่ผู้มก็ตั�งใจ ผู้มเป็ีนตัวแทนของพูม่า 
สำหรับทุกปีระเทศในเอเชี้ยยกเว้นญีี่�ปุี�นกับไต้หวัน และทำทีมฟุตบอล 
ตั�งแต่อายุปีระมาณ 24 ปีี เช้ื�อว่าใน 10 ปีีนั�นในฮ่่องกงไม่มีใครทำ 
ฟุตบอลได้้ดี้กว่าผู้ม ทีมอื�นๆ อาจคิด้ว่ามันเปี็นเรื�องของการลงทุน  
จะพูด้จะทำอะไรก็ได้้ เพราะมาลงทุนเพื�อความสุข แต่ผู้มทำด้้วยความ 
เคารพในอาช้ีพ และเกรงใจ เคารพคนที�จ่ายเงินเข้ามาดู้ ฉะนั�นต้องทำ 
ให้ด้ีที�สุด้ ได้้เรียนรู้อะไรเยอะจากการเปี็นผูู้้จัด้การทีม พูด้ได้้คำเด้ียวว่า 
คนที�เก่งตอ้งเกเร ถืา้ไม่เกเรเล่นยังไงก็ไมเ่ก่ง ได้แ้ค่มาตรฐาน ทนีี�ถืามว่า 
ทำธุิรกจิที�ไทยหรอืฮ่อ่งกงยากกวา่ ไมม่ทีี�ไหนงา่ย แตค่วามสำเรจ็มาจาก 
ความจริงใจ ตั�งใจ เลือกสิ�งที�มันถูืกต้อง ซึ�งในที�สุด้ผู้มก็ได้้เอาบริษัท 
เข้าตลาด้หลักทรัพย์ที�ฮ่่องกง 

ลงทุุนในของจรีิง

พอเริ�มกลับมาเมืองไทยระยะยาว ผู้มก็เอากำไรที�ได้้จากการไอพีโอ 
ที�ฮ่อ่งกงมาซื�อบรษัิทธินายงซึ�งมทีี�ด้นิที�บางนา-ตราด้ปีระมาณ 1,300 ไร่  
เพื�อพัฒนาเปี็นโครงการ ‘ธินาซิตี�’ ตอนนั�นธิุรกิจบ้านจัด้สรรกำลังได้้รับ 
ความสนใจ แนวคิด้ของผู้มคือสร้างหมู่บ้านที�สงบสุข ร่มรื�น มีครบ 
ทุกอย่าง โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์กีฬา แล้วก็มีสนามกอล์ฟ เพราะ 
บ้านติด้สนามกอล์ฟขายได้้ราคาด้ี และสนามกอล์ฟธินาซิตี�ก็ไม่ไกล 
เกนิไปีจากกรงุเทพฯ แต่ผู้มใช้้วิธิทีี�คนอื�นไม่ได้้ใช้้ คอืทำโครงการพันกว่าไร่ 

โครีงการียิ�งใหญ�ภายใต�การีทุดสอบของวิกฤต

นักธุิรก่จชัาวไทยเชั่�อสิ้ายจีน ผ่ ้ปลุกปั �นโครงการอสิ้ังห้าร่มทรัพย์ ‘ธินาซึ่่ต้ี�’ บนพ่�นที�มากกว่า 1,300 ไร่ในชั่วง 
เศรษฐก่จฟองสิ้บ่่ ก่อนจะขยับขยายมาลงทุนในธิุรก่จโครงสิ้ร้างพ่�นฐาน ‘รถึไฟฟ้า BTS’ ที�เด้่มพันด้้วยเง่นลงทุน 
กว่า 5 ห้ม่�นล้านบาท ห้ลังจากฟันฝั่่าว่กฤต้ต้้มยำากุ้งมาได้้ คีรีกลายเป็นเจ้าของอาณ์าจักรแสิ้นล้าน ‘บีทีเอสิ้กรุ�ป 

โฮ่ลด้่�งสิ้์’ ผ่ ้กำาลังผลักด้ันความห้วังครั�งให้ม่ของประเทศอย่างเม่องการบ่นอ่่ต้ะเภาในโครงการ EEC 

คีีรีี กาญจันพาสน์ 

ทีเด้ียว ส่วนใหญี่่โครงการตอนนั�นทำเปี็นเฟส แม้กระทั�งเมืองทองธิานี 
ของคุณพ่อและพี�ช้ายผู้ม ก็ทำเปี็นเมืองทอง 1 เมืองทอง 2 แต่ผู้มถืาม 
ตัวเองว่ามันยุติธิรรมไหมกับคนที�ตัด้สินใจเด้ินเข้ามาอยู่ที�นี�ก่อนใคร  
แต่ต้องมาทนกับเรื�องของการก่อสร้างถืนน การวางท่อ หรือไฟฟ้าที�ยัง 
ทำไม่เสร็จเพราะทำเป็ีนเฟสๆ ผู้มจึงเลือกที�จะทำโครงการทีเด้ียว  
แล้วขายเป็ีนเฟส ทำให้ได้้รบัความนยิมและสามารถืนำธินายงเขา้ไอพโีอ 
เปีน็บรษิทัอสังหาฯ เจา้แรกๆ ในตลาด้ วนันี�หลังจากผู้า่นวิกฤตต้มยำกุ้ง 
ไปีแล้ว หมู่บ้านนี�กลายเปี็นเมืองที�ร่มรื�นตามที�ตั�งใจไว้ การสร้างเมือง 
เมืองหนึ�งมันใช้้เวลา แต่ถื้ากระดุ้มเม็ด้แรกติด้ได้้ถืูก มันจะด้ำเนินไปีได้้

เหตุผลทุี�กล�าลงทุุน

ทำไมผู้มถืงึมาทำบทีเีอส กอ่นอื�นคอืผู้มเช้ื�อวา่นี�คอืโครงการที�มีปีระโยช้น์  
ปีระช้าช้นต้องใช้้ และแก้ปี่ญี่หาของกรุงเทพฯ ได้้ ไม่ใช้่ว่าอยากพูด้ให ้
ดู้ด้ี เพราะมันคือการตัด้สินใจใหญ่ี่ครั�งหนึ�ง มูลค่าโครงการตอนนั�น 
ไมถ่ืงึ 30,000 ลา้น แตป่ีระมาณกวา่ 20 ปีทีี�แลว้ ถืือเปีน็เงนิกอ้นมหาศาล  
โครงการนี�เคยมีบริษัทได้้สัมปีทานไปีแล้วก็ทิ�ง ท่านจำลอง ศรีเมือง 
จึงเอามาปี่ด้ฝุั่�นใหม่ ระยะทางยาวเพียงแค่ 13 กิโลฯ ครึ�ง ใช้้ระบบ  
light rail พอช้นะได้้สมัปีทานมา ปีรากฏิวา่เจอการตอ่ตา้น แตเ่นื�องจาก 
ผู้มมั�นใจว่าโครงการนี�เปี็นโครงการที�ด้ี ด้ังนั�นได้้สัมปีทานมาแล้ว 
จะท้อแท้ทำไม ก็ต่อสู้ ต่อสู้ แล้วก็ต่อสู้ เราจะทำอู่จอด้รถืที�สวนลุมพินี  
กลุม่ผูู้้รกัสวนลุมฯ ไม่ยอม ผู้มก็ตอ้งสู้ ตอ้งหาวิธิแีก้ไข สดุ้ท้ายกลายเป็ีน 
ตอ้งแกโ้ด้ยเปีลี�ยนเสน้ทาง เปีลี�ยนระบบราง และขยายไปีจนถืงึหมอช้ติ 
เพื�อทำอู่จอด้รถื 

มันเหมือนลิขิต มีอะไรบางอย่างกำหนด้ไว้แล้ว แล้วให้มาเจอกับ 
คนที�สู ้เป็ีนไปีได้ไ้ง ตอนแรกทีโออาร์ของ กทม. มเีสน้ทางเดิ้นรถื 13 กโิลฯ 
ครึ�ง ตอ่ตา้นกนัจนมันกลายเป็ีน 23 กโิลฯ แล้วทำให้มาใช้ร้ะบบที�ถืกูตอ้ง  
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ถื้าทำเป็ีนระบบ light rail ตามเดิ้ม ตอนนี�ต้องทุบทิ�งแล้ว แต่พอเปี็น 
ระบบมาตรฐาน นาทีนี�ถื้าบีทีเอสสีช้มพูสีเหลืองเสร็จ จะรวมแล้วยาว  
130 กวา่กโิลฯ จากกรงุเทพฯ ไปีเกอืบถืงึพทัยา แปีลกมาก อยา่งไรกต็าม  
ตอนนั�น BTS จากที�เปี็นโครงการไม่ถืึง 30,000 ล้าน จึงกลายเปี็น 
โครงการ 50,000 ลา้น และเนื�องจากโครงการตอ้งซื�อรถืหรอือปุีกรณข์อง 
เยอรมนี ด้ังนั�นสัด้ส่วนเงินตราต่างปีระเทศที�ไปีกู้ยืมมาจึงใหญี่่มาก  
พอมาเจอต้มยำกุ้ง อัตราแลกเปีลี�ยนจาก 25 บาทต่อเหรียญี่กลายเปี็น  
50 กว่าบาท ก็บ๊ายบาย

ณ เวลานั�น ผู้มไม่มีความช้ำนาญี่ ไม่เคยสร้าง แต่รู้ว่าเราต้องจ้างคนที�รู ้
มาช้่วย แล้วก็พร้อมที�จะเรียนรู้ ไม่ใช้่ว่าทิ�งโปีรเจกต์ให้ที�ปีรึกษาทำ  
ทำได้้เหมือนกันแบบนั�น แต่คุณจะไม่มีโอกาสเรียนรู้ และทำให้เป้ีาที� 
คุณคาด้หวังไม่สำเร็จ หรือสำเร็จแบบที�คุณไม่รู้เรื�อง ถืามว่าทำไมถึืง 
กล้าลงทนุกบัโครงการที�ยาวนาน คณุจะมั�นใจได้้ก็ต่อเมื�อคณุบอกตวัเอง 
ได้้ว่าโครงการนี�มันใช้่ เปี็นโครงการที�ยังไงก็เกิด้ ต่อให้เราทำไม่ไหว  
ไม่ได้้เปี็นปีระโยช้น์ที�จะตกกับเรา แต่คนต่อมามันต้องไหว เพราะมัน 
เปี็นโครงการที�ด้ีและยังไงก็ต้องเกิด้ 

ฝ่่าวิกฤตต�มยำากุ�ง

ตอนเกิด้วิกฤตต้มยำกุ้งแล้วมีป่ีญี่หา ผู้มมีทางเลือกอยู่ 2 ทาง หนึ�ง  
หนัหน้าไปีเมืองจีน เพราะผู้มเคยไปีศึกษาหาโอกาสในจีนตั�งแต่อายุ 28 ปีี  
ช้่วงปีี 1978 ตอนนั�นจีนเปี็นคอมมิวนิสต์เต็มตัว ทุกคนยังใส่เสื�อจงซาน  
เขาจึงต้องการคนต่างปีระเทศที�มคีวามรูจ้ริงมาช่้วยเขาในโครงการต่างๆ 
ไม่ใช้่แค่เงิน เราก็เปี็นหนึ�งในคนที�เขาเช้ื�อถืือ และมีโอกาสพอสมควร 
สอง คือกลับมาเมืองไทย ผู้มเลือกกลับมาเมืองไทยเพราะมองว่าเมือง 
จนีใหญ่ี่เกนิไปี มณฑ์ลหนึ�งมโีอกาสหลายอย่าง มคีวามคดิ้ที�แตกต่างกนั 
ตั�งแต่เหนือยันใต้ ผู้มเช้ื�อว่าผู้มเกิด้เมืองไทย มีปี่ญี่หาก็กลับมา และว่า 
กันไปี สุด้ท้ายจึงกลับมาดู้แลบริษัทที�ตอนนั�นเข้าฟื�นฟูแล้ว 

วิกฤตไม่ใช้่ปี่ญี่หา ถื้าคุณไม่ได้้ทำโครงการฉวยโอกาส แล้วโครงการ 
ที�คุณลงทุนเป็ีนโครงการที�ด้ี โด้ยคิด้แบบ conservative ว่ามันม ี
ปีระโยช้น์ ไม่ใช้่เอาเงินไปีซื�อที�ด้ินหรือสร้างอะไรที�เปี็นการเก็งกำไร  
ไม่อย่างนั�นเมื�อไหร่ที�เกิด้วิฤต คุณจะไปีไม่รอด้ ตอนเกิด้วิกฤต แน่นอน 
บีทีเอสมีเงินกู้ยืมจากต่างปีระเทศมาก เพราะรถืทั�งหมด้ยี�ห้อซีเมนส์  
จากเยอรมัน แต่ในเมื�อมันมาลงในโครงการที�มีปีระโยช้น์จริง เมื�อไหร่ 

ที�เศรษฐกิจเด้ิน มันก็จะไปีได้้ ช้่วงที�ลำบากที�สุด้ มีพนักงานไม่กี�สิบคน  
วนันี�กย็งัอยู่ แกแ่ลว้ แตท่กุคนจำได้ ้ผู้มใหค้วามมั�นใจกบัเขา โด้ยเขา้ไปี 
พูด้ว่า ขอโทษนะครับต้องใช้้คำตลาด้ “เราจะฉิบหายด้้วยกัน แต่ไม่ต้อง 
กลัว อย่างไรโครงการนี�จะยังอยู่ และอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าคุณได้้ทำ 
ปีระโยช้น์” ก็สู้ด้้วยกัน สุด้ท้ายไม่มีใครจากผู้มไปีสักคน

วิธิีการที�ผู้มใช้้มาตลอด้คือ จริงจังกับผูู้้ที�เปี็นเจ้าของเงิน ผู้มได้้รับ 
โอกาสจากธินาคารกรุงเทพ ด้ังนั�นจึงคุยกับเขาว่าเรามาช่้วยกันแก้ใน 
สิ�งที�ถืา้เปี็นปี่ญี่หากจ็ะเปี็นปี่ญี่หากับทั�งคู่ เพราะวงเงินมันไม่เล็ก แต่ถืา้ 
ร่วมกัน เราก็สามารถืจะพัฒนาไปีในแนวทางที�ด้ีได้้ ผู้มและธินาคาร 
กรุงเทพ รู้จักมาตั�งแต่รุ่นคุณพ่อ ที�ฮ่่องกงบริษัทตั�งห่างกันคูหาเด้ียว  
ด้ังนั�นเราเช้ื�อมั�นกันได้้ ไม่ใช่้ว่าเปี็นการพูด้และพูด้และพูด้ แต่เขาต้อง 
เห็นการปีฏิิบัติ ผู้มโด้นฟ้องนะ ธินาคารกรุงเทพก็เปี็นบริษัทมหาช้น  
เขาต้องปีฏิิบตัติามกฎหมาย ด้งันั�น ด้า้นกฎหมายกส็ูก้ฎหมายไปี แตเ่รา 
มาช้่วยกันคิด้ว่าจะทำยังไงให้เราพลิกตัวได้้ ผู้มบอกแล้วว่าโครงการ 
ถื้าด้ีมันเกิด้แน่ อาจจะไม่ใช้่ปีระโยช้น์ของผู้ม แต่มันต้องเกิด้ เมื�อมันมี 
ปีระโยช้น์ ด้งันั�นวนัหนึ�งมนักจ็ะแก้ไขป่ีญี่หาได้้ แต่ต้องไม่ทิ�ง เพราะถ้ืา 
ทิ�งมันจะเปี็นขยะ หลายโครงการในเมืองไทยโด้นทิ�งจนเปี็นขยะ จริงๆ 
โครงการโฮ่ปีเวลล์ก็เปี็นโครงการที�ด้ีมาก แต่ด้้วยเหตุผู้ลบางอย่างเราก ็
ทิ�งมันไปี ถืามทุกวันนี�ถื้าสายโฮ่ปีเวลล์เกิด้ขึ�นมา วันนี�เศรษฐกิจทางนั�น 
จะด้ีเท่าไหร่ แต่มันไม่เกิด้

การแก้วิกฤตมีการแฮ่ร์คัทด้อกเบี�ยส่วนหนึ�ง แต่ในที�สุด้ส่วนหลัก 
ที�เข้ามาช่้วยคือเงินจากต่างปีระเทศที�เข้ามาซื�อหนี� กองทุนจาก 
ต่างปีระเทศเขาพิจารณาแล้วผู้มติด้หนี�จากโครงการที�มันเสร็จ ด้ังนั�น 
มันจะต้องมีเงินทองเข้ามา เขาเข้าใจ ยอมรับในตัวผู้ม และพร้อมจะ 
เด้นิหนา้ ด้งันั�น ผู้มกม็เีงนิกอ้นเขา้มาซื�อหนี�บอ่ยๆ จากนั�นกจั็ด้การแปีลง 
หนี�เป็ีนทุน จดั้สรรให้ทกุแบงก์ พอจัด้สรรนิ�งแล้ว ผู้มก็ได้รั้บ commitment  
แบบไม่มลีายลักษณ์อกัษรว่าถ้ืาธุิรกิจโอเคขึ�นมาและผู้มมีกำลังซื�อหุน้คืน  
เขาจะพิจารณาเปี็นพิเศษ ด้ังนั�น หลักๆ ของการแก้หนี�ก็คือเงินจาก 
ตา่งปีระเทศมาซื�อหนี�ไปีแล้วแปีลงหนี�เป็ีนทุน แล้วเขาให้โอกาสคนที�ทำ

สุด้ท้ายแล้วโครงการมันก็เกิด้มาแบบที�ผู้มคิด้ผู้มฝั่่น แม้ว่าในช้่วงแรก 
คนจะใช้้น้อย แต่มันก็เริ�มเปิีด้แล้ว มันอาจเป็ีนโครงการใหม่ แรกๆ  
คนยังไม่กล้าขึ�นรถืไฟฟ้า อะไรเบ้อเริ�มลอยอยู่ข้างบน จะตกลงมาไหม  
บางคนก็ใช้้บัตรไม่เปี็น ไม่เคยมีในเมืองไทย ก็ค่อยๆ แก้ แต่สิ�งหนึ�ง 
ที�เกิด้ตามที�ผู้มคาด้คิด้ คือ Mass Transit ทำให้ธิุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

เกิด้ในแนวทางรถืไฟฟ้า ถืึงแม้ว่าผูู้้ที�ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างทาง  
หลักๆ ไม่ใช้่ผู้ม เพราะเราไม่มีกำลังในตอนนั�น แต่ว่ามันก็เกิด้แล้ว  
เกิด้มอลล์ เกิด้คอนโด้ในแนวทางรถืไฟฟ้าเปี็นเรื�องเปี็นราว แล้วก็ทำให ้
คนที�ต้องใช้้ระบบนี�มากขึ�นๆ อย่างที�ผู้มเคยเห็นในฮ่่องกง 

ผู้มรู้ตั�งแต่แรกแล้วว่าถ้ืาทำรถืไฟฟ้าโครงสร้างพื�นฐาน ระหว่างทาง 
คุณทำอสังหาฯ ได้้ ที�ฮ่่องกง MRT กำไร 70% เข้ามาจากอสังหาฯ  
ไม่ได้้มาจากค่ารถื แต่เมืองไทยไม่ได้้เหมือนฮ่่องกงเสียทีเด้ียว ที�ฮ่่องกง 
เมืองจะกระช้ับ เปี็นแท่ง ปีระเทศไทยเราจะกระจายๆ มากกว่า  
เพราะฉะนั�นเราต้องคิด้อะไรหลายอย่าง จึงต้องมีบริษัทลูกของบีทีเอส 
คือ VGI  ซึ�งคล่องตัวกว่า ในการเข้าไปีทำธิุรกิจอะไรต่างๆ ที�เปี็นไปีตาม 
เทรนด์้หรือนำสมัย ไม่ใช้แ่คธ่ิรุกิจโฆษณา เพราะโฆษณาก็ช้กัจะล้าสมัย 
ไปีแล้ว ในเวลาที�ไม่ไกลนี�เราจะมีโครงการใหม่ แล้วผู้มก็เช้ื�อว่าเป็ีน 
ปีระโยช้น์ สิ�งที�ผู้มค่อนข้างมั�นใจคืออะไรที�เปี็นปีระโยช้น์กับมวลช้น  
ยั�งยนืแน่ อาจไม่ใช้ก่ำไรในทเีด้ยีว แต่ถ้ืาคณุมมีวลช้นปีระกบคูข้่างเคยีง 
กับคุณ ไปีได้้แน่

โครีงการีทุี�ต�องเกิด

พูด้ตรงๆ วิกฤตปีี 40 ทำให้ผู้มเข้าใจว่าผู้มควรจะให้  ‘ขานิ�ง ’  
อย่ากล้าหาญี่เกินไปี เมื�อก่อนอาจจะกล้าหาญี่มากกว่านี� พูด้ตรงๆ  
โครงการบีทีเอสเปี็นหนึ�งเด้ียวในโลกที�ลงทุนโด้ยเอกช้น 100% ผู้มอาจ 
จะมั�นใจในตัวเองเกินไปี แต่จริงๆ ผู้มก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ ไม่ได้้บ้า  
ด้ังนั�น วันนี�ขานิ�งแล้ว มารับงานอู่ตะเภา โครงการใหญี่่สามแสนล้าน  
เกินตัวไหม ไม่เกินตัวครับ ความตั�งใจและความมั�นใจเหมือนตอนผู้ม 
ทำบีทีเอส มันเปี็นโครงการที�มีปีระโยช้น์และต้องการเกิด้แน่ๆ ผูู้้ถืือหุ้น 
ทุกคนพร้อมใจกันปีระมูลที�มูลค่า 300,000 ล้านบาท เราซี�ซั�วพูด้ไม่ได้้  
เราอาจมมีมุมองไม่ได้้เหมอืนกนั มแีนวทางที�ไม่ได้้เหมอืนกนั แต่ภายใต้ 
จติสำนกึ ทกุคนรูว่้านี�เป็ีนโครงการที�จะต้องเกดิ้ใหไ้ด้้ เพราะมนัเป็ีนปีระตู 
ที�เปีิด้สู่อีอีซี ถื้าปีระตูไม่เปีิด้ อีอีซีจะไปีต่อได้้อย่างไร และถื้าอีอีซีไม่เกิด้ 
ปีระเทศไทยแย่แน่ วิกฤตโรคภัยไข้เจ็บคุณแก้ได้้แล้ว แต่คุณจะเจอ 
ปี่ญี่หาใหญี่่ ปีระเทศข้างบ้าน เขาไปีไกลหมด้แล้ว เราไม่รู้เรื�องเลย  
อย่าให้โอกาสมันหายไปีหรือว่าเลยไปีหรือว่าหลุด้ไปี เกิด้เถือะครับ  
ต้องเกิด้ วันนี�ต้องใส่ใจกัน ไม่มีที�ไหนอีกแล้วที�รองรับการลงทุนจาก 
ต่างปีระเทศเปี็นก้อนเปี็นเมืองขึ�นมา

บทุเรีียนจากทุั�งชัีวิต

ผู้มไม่ใช้่เจ้าสัว เพราะผู้มคิด้ว่าผู้มไม่ได้้ใหญี่่ แค่มั�นคง แต่ผู้มมีโอกาส 
เจอผูู้้ใหญี่่หรือเจ้าสัวจริงๆ เยอะ เพราะผู้มอยู่ในฮ่่องกง คุณพ่อคือ 
คุณมงคลก็เปี็นนักธุิรกิจที�พอมีคนรู้จัก เวลาที�ผู้มอยู่ฮ่่องกงส่วนหนึ�ง 
ต้องเปี็นคนต้อนรับผูู้้ใหญ่ี่ ผู้มมีความรู้สึกอย่างหนึ�งคือท่านเหล่านี� 
ไม่เคยหยุด้ความคิด้ คิด้-คิด้-คิด้ตลอด้ หาโอกาส การศึกษาไม่มาก 
แต่มองหาโอกาสตลอด้ ใครมาพดู้อะไรให้ฟ่งเขาก็ฟ่ง แล้วพอพูด้ออกมา 
สิ�งที�เขาพูด้มันแปีลกใหม่กว่าคนที�ไม่คิด้ คุยเรื�องตลกอะไรก็มีบ้าง  
แต่ว่าคุยเรื�องธิุรกิจเปี็นหลัก สมัยนั�นโลกมันยังกว้างไกลไม่ได้้แคบ  
เขาก็มาแลกเปีลี�ยนความคิด้กัน นี�คือข้อเปีรียบเทียบนะครับกับคน 
ส่วนหนึ�งที�ไม่ได้้คิด้ อาจเป็ีนสาเหตุว่าทำไมคนขายที�ด้ินไปีเยอะแยะ  
แล้วคนจีนซื�อที�ด้ินเยอะแยะ

คนหนุ่มสาววนันี�นา่ช้ื�นช้มนะครบั คนหนุ่มสมยัรุน่ผู้ม ถืา้ใครพอ่มสีตางค์  
ส่วนใหญี่่จะใช้้ช้ีวิตสนุกสนาน แต่ว่าคนหนุ่มสมัยนี�มีการแข่งขันกัน 
สูงมาก ไม่ใช้่เรื�องเงิน แต่คือการโช้ว์ความสามารถื โช้ว์ปีระสบการณ์ 
ที�ไปีเรียนรู้มาเพื�อทำให้ปีระเทศไทยเจริญี่ สิ�งที�เราเห็นวันนี�มาจากคน 
รุ่นลูกผู้มทั�งนั�น ไม่ใช่้คนสมัยผู้ม ด้ังนั�นผู้มไม่ใช่้นักธิุรกิจที�เก่งกาจกว่า 
พวกเขา ผู้มเพียงแค่แก่กว่า ผู้่านเรื�องราวต่างๆ มามากกว่า แน่นอน 
ต้องมีบาด้แผู้ล แต่สิ�งสำคัญี่คือเราต้องตั�งใจและที�ผู้มย�ำหลายครั�งคือ 
อย่าโกงตัวเอง ทำอะไรให้มีความจริงใจ ตั�งใจจริง ไม่ใช้่ว่าทำนิด้หน่อย  
พอร้อนหน่อยก็ปีล่อย ถื้าสิ�งที�คุณตัด้สินใจไปีทำเปี็นเรื�องที�ถืูกต้อง  
มีปีระโยช้น์ ทำไปีเถือะครับ อย่าคิด้ว่าอันนี�กำไรมากหน่อยก็ทำอันนี�  
อันนี�กำไรน้อยอย่าทำ เพราะถื้าทุกคนคิด้สิ�งเด้ียวกันหมด้ แย่งกับ 
สิ�งเด้ียวกันหมด้ มันจะเกิด้ได้้ยังไง มันไม่มีปี่ญี่หาอะไรนี�ถื้าคุณจะกำไร 
น้อยหน่อย แต่สิ�งนั�นมันได้้ปีระโยช้น์จริงๆ และมันเกิด้จริงๆ 
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มุมมองจากคนทุำางาน 

ความน�าเชั่�อถ่อของแบงก์ชัาติ

การสร้างสถืาบันแบงก์ช้าติตั�งแต่สมัยผูู้้ว่าฯ ปี๋วย มาจากข้อที�หนึ�ง  
ผูู้้ว่าฯ ปี๋วยมีทีมที�แข็งมาก ข้อที�สอง คือการสะสมความน่าเชื้�อถืือ  
ผูู้้ใหญี่่รุ่นหลังจะเล่าให้ฟ่งว่า ผูู้้ว่าฯ รุ่นแรกๆ มีใบลาออกอยู่ในกระเปี๋า  
เพราะวิธิีปีระท้วงของแบงก์ช้าติมีทางเด้ียวคือลาออก เราเปี็นส่วนหนึ�ง 
ของรัฐบาล ฉะนั�น เวลาต้องตัด้สินใจ รัฐบาลต้องเป็ีนใหญ่ี่ ถื้าผูู้้ว่าฯ  
ไม่เห็นด้้วย ผูู้้ว่าฯ ก็ออก ไม่ใช้่เปี็นการกด้ด้ัน เปี็นเรื�องหลักการมากกว่า  
เช้่น หลังสงครามโลก รัฐบาลจะกลับไปีใช้้ระบบทองคำเท่าเด้ิม ผูู้้ว่าฯ  
ก็บอกว่าไม่ได้้ โลกมันเปีลี�ยนไปีแล้ว พอมีป่ีญี่หาท่านก็ยื�นใบลาออก  
แต่สักพักหนึ�งเมื�อเหตุการณ์พิสูจน์ว่าที�ธินาคารช้าติมีจุด้ยืนถืูกต้อง  
ความเช้ื�อถืือก็มีมา ด้ังนั�น ความเช้ื�อถืือไม่ได้้เกิด้จากการที�เราลุกขึ�น 
ยื�นใบลาออก แต่มันอยู่ที�ว่าสิ�งที�เราพูด้ถืูกต้อง 

ข้อที�สาม ผูู้้ว่าฯ ปี๋วยท่านรู้ความเปี็นไปีและมีบทบาทในสังคมเยอะ  
ทา่นสอนไว้วา่ อย่านั�งอยู่ในแบงก์ช้าตอิยา่งเดี้ยว เพราะว่าการเงินปีลาย 
เหตุ ถืา้จะด้แูลป้ีองกันแก้ไขปีญ่ี่หา ตอ้งดู้ตั�งแต่ตน้เหตุ เช่้น สมัยรัฐบาล 
ยงัไม่ได้้เนน้เรื�องการส่งออก ทา่นกบ็อกวา่ปีระเทศนี�ต้องขบัเคลื�อนด้้วย 
การส่งออก และออก Export Credit มาเปี็นสินเช้ื�อด้อกเบี�ยต�ำให้กับ 
แบงก ์มันกเ็ปี็นการใส่เงนิเขา้ไปีใหถ้ืกูช้่อง ธินาคารไหนเขาอยากได้้เงนิ 
ไปีเพิ�มศักยภาพในการให้กู้ของเขา เขาก็ไปีให้สินเช้ื�อส่งออกกับผูู้้กู้ 

หรือสมัยก่อนทุนสำรองเงินตราเราเยอะมาก ทางผูู้้ใหญี่่ธินาคารช้าต ิ
บอกกองไว้มันไม่ได้้ปีระโยช้น์ จะเอามาให้รัฐบาลกู้ก็กลัวรัฐบาลไม่คืน  
สุด้ท้ายเลยไปีบอกธินาคารโลกช้่วยให้เงินกู้ปีระเทศไทย โด้ยขอว่า 
ธินาคารโลกให้กู้ส่วนหนึ�ง แต่ส่วนใหญี่่จะเปี็นเงินกู้ของแบงก์ช้าติ  
เพราะหนึ�ง เราไม่มีความรู้ความสามารถืในเรื�องที�จะคุมโครงการใหญ่ี่  
จะได้้พึ�งมือธินาคารโลก และสอง เมื�อเป็ีนเงินกู้ของธินาคารโลก ยังไง 

กระทรวงการคลังหรอืรฐับาลก็ต้องใช้้คืน แล้วธินาคารโลกค่อยเอามาคืน 
แบงก์ช้าติ เรียกว่าเปี็น participation loan ซึ�งคือเงินกู้ที�ทำให้เกิด้ 
ทางหลวงทั�วปีระเทศไทย

ความรี�อนของสงครีามเย็น

พอเวียด้นามแตก แบงก์ฝั่รั�งถือนเงินกู้จากแบงก์ไทย เพราะเขาคงคิด้ว่า 
พออเมริกาถือนทัพ ปีระเทศไทยล้มแน่ ในยุคนั�นจึงเคยมีธินาคารมา 
ขอกู้เงินด้้วยตัวเลขที�สูงมาก ตั�งแต่ตั�งมาไม่เคยมีการกู้เงินครั�งเด้ียวใน 
จำนวนเท่านั�น สมัยก่อนเขากู้กันที 50 ล้าน 100 ล้าน ถืึง 300 ล้าน  
แปี๊บๆ ก็จบ คราวนี�มาพันล้าน สงสัยว่าทำไมมันเยอะ ก็เด้าได้้ ธินาคาร 
คงโด้นถือนเงินจากเมืองนอก ก็เซ็นให้กู้ไปีเสร็จ นายยังบอกให้ถื่าย 
เอกสารเก็บไว้ บอกลายเซ็นของคุณอันนี�พันล้าน ถื้ามองย้อนหลัง 
เหมือนว่าสงครามเวียด้นามครั�งนั�นไม่มีอะไร แต่ ณ เวลานั�น เราคือ 
หน้าด้่าน ด้้านการเงินตอนนั�นอาจจะง่ายหน่อยเพราะสถืาบันการเงิน 
อื�นๆ ก็ยังไม่ค่อยมี ใครจะถือนเงินไปีต่างปีระเทศก็มี exchange  
control คมุ เพราะฉะนั�นความยิ�งใหญี่ข่องป่ีญี่หาไมม่าก แตถ่ืงึอย่างนั�น  
ถื้าเราไม่ทำให้ถืูกต้อง บอกไม่ให้กู้หรอก เยอะไปี เอาหลักฐานมา  
แล้วให้ข้ามไปีอีกคืนหนึ�ง อาจเกิด้การผู้ิด้นัด้ช้ำระหนี�เมืองนอกได้้  
สังเกตได้้ว่าปีระเทศไทยมีจุด้อ่อนจุด้แข็งอันหนึ�งคือ เราช้อบ ‘จุลกฐิน’  
อะไรก็ตามที�เปี็นวิกฤต ทุกคนรักกันด้ี แต่ทันทีที�เฉยๆ เรื�อยๆ สบายๆ  
ทุกคนจะต้องตีกันเปี็นปีกติเลย
 

พัฒนาตลาดเงิน

ผูู้้ว่าฯ เสนาะเห็นว่าเมืองไทยไม่มีตลาด้เงินที�ด้ีพอ ที�จะดู้ว่าตอนนี�เงิน 

นวพรี เรีืองสกุล
อด้ีต้นักเรียนทุนของธินาคารแห้่งประเทศไทย ผ่ ้ผ่านประสิ้บการณ์์ทำางานกับผ่้ว่าการฯ 5 ยุค นับต้ั�งแต้่  
ด้ร.ป๋วย อ้�งภากรณ์์ พ่สุิ้ทธิ่� น่มมานเห้ม่นท์ ด้ร.เสิ้นาะ อ่นาก่ล นุก่ล ประจวบเห้มาะ และ กำาจร สิ้ถึ่รกุล  

รวมทั�งเป็นอด้ีต้ประธิานกรรมการ ธินาคารเกียรต่้นาค่น (ธินาคารเกียรต่้นาค่นภัทร ในปัจจุบัน) 
ห้้วงเวลาและบทบาทห้ลากห้ลายทำาให้้เธิอค่อประจักษ์พยานคนสิ้ำาคัญของประวัต่้ศาสิ้ต้ร์เศรษฐก่จไทย 
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เหลือเงนิขาด้ที�ไหน และไมม่ทีี�ที�จะเอานโยบายการเงนิใสเ่ขา้ไปีในตลาด้ 
เงิน แบบที�เขาทำ open market operations ในต่างปีระเทศ ด้ิฉันรับ 
โจทย์นั�นมา สุด้ท้ายก็เลยออกมาเปี็นสิ�งที�เราเรียกกันว่า ตลาด้ซื�อคืน 
พันธิบัตรรัฐบาล หรือสมัยหลังเขาเรียก repo market (repurchase  
market) ปีกติถื้าเป็ีนตลาด้ต่างปีระเทศ เขาจะพยายามทำ discount  
house ถื้าธินาคารไหนต้องการเงินก็เอาตั�วมาวางแล้วเอาเงินออกไปี 
จากที�นี� แต่เรามองดู้โครงสร้างของสถืาบันการเงินในเมืองไทย อันนั�น 
ไม่เหมาะสม เพราะไม่มีใครถืือตั�วเงินได้้เยอะขนาด้นั�น ปีระเทศไทย 
ไมไ่ด้้ใช้ต้ั�วเงนิเยอะโด้ยวถิืปีีฏิบิตั ิพอไปีนั�งด้วูา่สมบตัอิะไรบา้งที�ธินาคาร 
พาณิช้ย์มีอยู่ในมือและพอจะแปีลงเปี็นเงินสด้ได้้ด้ีที�สุด้ ก็เห็นว่าทุกคน 
ถืือพันธิบัตรรัฐบาลเยอะมาก 

แต่ทำยังไงให้พันธิบัตรรัฐบาลที�อายุยาวกลายเปี็นสิ�งที�กู้ได้้ข้ามคืน 
มาแค่ 2 คืนนะคะ ก็เลยเอาพันธิบัตรมาให้เข้าไปีซื�อขายกันในตลาด้ 
ที�เราเรียกว่าตลาด้ซื�อคืน แบงก์ช้าติเปี็นคนกลางเพราะโจทย์คือคน 
ขาด้เงิน ก็ไม่อยากให้คนรู้ว่าตัวเองขาด้เงิน เพราะแบงก์มีอยู่ไม่กี�แห่ง  
สมมติว่าถื้าแบงก์ใหญี่่ขาด้เงิน ที�เหลือก็จะจัด้การเล่นด้อกเบี�ยแพงๆ  
กับเขา หรือถ้ืาแบงก์ใหญ่ี่เงินเหลือ ด้อกเบี�ยก็ตกเกินสมควร จึงใช้ ้
แบงก์ช้าติเปี็นคนกลาง คนจะขายพันธิบัตรก็ขายให้แบงก์ช้าติ คนจะ 
ซื�อก็ซื�อจากแบงก์ช้าติ โด้ยเราซื�อและขายเท่ากัน หรือจริงๆ ก็เปี็นการกู ้
กันระหว่างสองธินาคารนั�นแหละ เพียงแต่ว่าเราเข้าไปีเปี็นตัวปีิด้บัง 
ไม่ให้ใครรู้ว่าใครซื�อใครขาย แล้ววันไหนที�อยากแทรกแซง เราก็ซื�อ 
มากกว่าขายหรือขายมากกว่าซื�อ ก็จะทำให้ด้อกเบี�ยเปีลี�ยนไปีได้้เล็กๆ 
น้อยๆ ตามต้องการ จนมาใช้้ตลาด้นี�เกินไปีตอนที�มีวิกฤตปีี 2540  
ที�แบงก์ช้าติใช้้ตัวนี�เป็ีนช่้องปีล่อยเงิน จนกระทั�งเราสงสัยว่าทำไมเงิน 
ไม่หมด้ปีระเทศสักที เงินมันออกขนาด้นี� ถืึงได้้รู้ทีหลังว่าปี่�มเงินผู้่าน 
ตลาด้นี�

วิกฤตต�มยำากุ�ง

วิกฤต 2540 มันคือวิกฤตเงินตราต่างปีระเทศและวิกฤตสถืาบันการเงิน 
พรอ้มกนั ป่ีญี่หาด้า้นสถืาบันการเงิน คอื หลังช่้วงฟองสบู ่บรรด้าสถืาบัน 
การเงินและบริษัทเงินทุนก็อยากขยายตัว ทีนี�เอาเงินมาจากไหน ที�เข้า 
มาทางตรงคือการกู้ยืมจากต่างปีระเทศ แล้วก็ทางอ้อมที�เกิด้จากบริษทั 
ต่างปีระเทศเห็นข้อแตกต่างเรื�องอัตราด้อกเบี�ยแล้วเสนอให้ผูู้้ฝั่ากเงิน 
ของเราเอาเงินไปีฝั่ากเมืองนอก แล้วก็กู้เข้ามาเปี็นเงินตราต่างปีระเทศ 

อะไรทำนองนี� สิ�งที�เกดิ้ขึ�นกคื็อ ตา่งปีระเทศได้้เงนิบาทไปีเยอะ ฝั่รั�งกเ็อา 
เงินบาทนี�ไปีเล่นในอัตราแลกเปีลี�ยนต่างๆ 

ทีนี�พอเงินเริ�มไม่เข้าหรือด้อกเบี�ยเริ�มแพง สถืาบันการเงินก็เริ�มมีปี่ญี่หา  
แต่ตัวสถืาบันการเงินคิด้ว่าเปี็นปี่ญี่หาสภาพคล่องก็ไปีกู้กองทุนฟื�นฟู  
กว่าจะรู้ว่าจริงๆ แล้วไม่ใช้่ปี่ญี่หาสภาพคล่อง เพราะทุกอย่างที�ให้กู้ไปี 
มีปี่ญี่หาหมด้ ก็เลยเปี็นที�มาของการปีิด้สถืาบันการเงิน แรกๆ ป่ีญี่หา 
อยู่ที�บรษิทัเงนิทนุกอ่น ตอ่มากถ็ืงึแบงกด์้ว้ย เพราะแบงกก์เ็ปีน็คนปีลอ่ย 
สนิเช้ื�อบางส่วน หรอืการนัตเีงนิฝั่ากลกูคา้ที�ไปีกู้เงนิมา บางทีคนมีปีญ่ี่หา 
อาจเปี็นรายกลางๆ ไม่ใหญ่ี่มาก แต่พอเขาเปี็นคนขายวัสดุ้ก่อสร้าง  
พกัเด้ยีวมนัล้มทับเป็ีนโด้มโินไปีต่อๆ กัน เพราะธุิรกจิต่อเนื�องกนั

ส่วนปี่ญี่หาด้้านเงินตราต่างปีระเทศ เกิด้จากว่าพอมีเงินบาทเปี็น 
ร่องรอยให้ฝั่รั�งเล่นได้้แล้ว เงินควรจะฝืั่ด้เพราะออกนอกปีระเทศหมด้  
แต่แบงก์ช้าติก็ปีล่อยสินเช้ื�อเงินบาทออกมาอีกผู้่านตลาด้ repo มันก ็
วนกลับไปีซื�อเงินกู้ต่างปีระเทศ แล้วก็ออกไปีใหม่ สุด้ท้ายกว่าจะรู้ตัว 
ก็คือหมด้ เล่นรอบไม่ได้้แล้ว ก็เลยหมด้ไปีทั�ง 2 ข้าง
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ทศวรรษปีี 2000 เปี็นช่่วงเวลาท่�เศรษฐกิิจไทยเพิ่ิ�งผ่่านพิ่้นจุดต่ำำ�าสุุดจากิวิกิฤต่ำต่ำ้มยำากิุ้ง  
ท่�ทำาให้้ปีระเทศไทยได้รับบทเร่ยนสุำาคััญห้ลายปีระกิาร โดยเฉพิ่าะกิารดำาเนินนโยบาย 
กิารเงิน นโยบายกิำากิับสุถาบันกิารเงิน และนโยบายอััต่ำราแลกิเปีล่�ยนท่�ไม่สุอัดคัล้อังกิับ 
กิารเปีิดเสุร่ทางกิารเงินท่�เพิิ่�มขึ้้�น บทเร่ยนคัรั�งน่�ได้นำาไปีสุ่่กิารวางนโยบายและรากิฐาน 
ระบบกิารเงินให้ม่ในเวลาต่ำ่อัมา
 
ห้น้�งในคัวามท้าทายขึ้อังทศวรรษน่�คัือัคัวามผั่นผ่วนขึ้อังค่ัาเงินบาทห้ลังกิารลอัยตั่ำว 
คั่าเงิน และกิารปีล่อัยให้้คั่าเงินบาทเปี็นไปีต่ำามกิลไกิต่ำลาดมากิขึ้้�น โดยในช่่วงเริ�มทศวรรษ 
เศรษฐกิิจไทยได้อัานิสุงส์ุจากิเงินบาทท่�อ่ัอันค่ัาลง ปีระกิอับกัิบกิารฟื้้�นตั่ำวขึ้อังเศรษฐกิิจ
และกิารคั้าโลกิ สุ่งผ่ลให้้อัุต่ำสุาห้กิรรมกิารสุ่งอัอักิและกิารท่อังเท่�ยวกิลายเปี็นฟื้ันเฟื้้อัง
สุำาคััญขึ้อังเศรษฐกิิจไทย ทว่าในช่่วงคัร้�งทศวรรษห้ลัง เงินบาทเริ�มพิ่ลิกิกิลับมาแข็ึ้งค่ัา 
และผ่ันผ่วนจากิวิกิฤต่ำเศรษฐกิิจโลกิในปีี 2008 และกิลับมาเปี็นปีัจจัยลบต่ำ่อัเศรษฐกิิจไทย 
 
ห้มุดห้มายสุำาคััญขึ้อังกิารเมือังไทยเริ�มต้่ำนในปีี 2001 ด้วยชั่ยช่นะในกิารเลือักิต่ำั�งขึ้อัง  
พิ่ันต่ำำารวจโท ดร.ทักิษิณ ช่ินวัต่ำร ผ่่้กิ้าวขึ้้�นสุ่่ต่ำำาแห้น่งนายกิรัฐมนต่ำร่ภายใต่ำ้ ‘รัฐธรรมน่ญ 
พิ่.ศ. 2540’ ช่ยัช่นะและเสุย่งสุนับสุนุนขึ้อังทกัิษิณคัอืัภาพิ่สุะทอ้ันคัะแนนนยิมขึ้อังปีระช่าช่น
ท่�ม่ต่ำ่อันโยบายทางเศรษฐกิิจท่�แต่ำกิต่่ำางจากิท่�ผ่่านมา และนำาไปีสุ่่เม็ดเงินท่�จับต่ำ้อังได้จริง 
จนเกิิดเปี็นปีรากิฏกิารณ์ ‘ทักิษิณฟื้ีเวอัร์’ 

แต่่ำปีรากิฏกิารณ์ ‘ต้่ำานทักิษิณ’ ท่�กิอ่ัตั่ำวขึ้้�นในช่ว่งท้ายขึ้อังกิารดำารงต่ำำาแห้น่งนายกิรัฐมนต่ำร่
ได้กิลายเปี็นจุดเริ�มต่ำ้นขึ้อังคัวามขึ้ัดแย้งทางกิารเมือังไทยท่�แบ่งขัึ้�วแยกิขึ้้างอัย่างต่ำ่อัเนื�อัง
ห้ลายระลอักิ ทั�งกิารชุ่มนุมปีระท้วงบนท้อังถนนจากิกิลุ่มต่ำ่างๆ รวมถ้งกิารรัฐปีระห้าร 
ถง้ 2 คัรั�ง และกิารเปีล่�ยนนายกิรัฐมนต่ำร่ถง้ 6 คันในช่ว่งเวลาไม่ถง้ 10 ปี ีซึ่้�งกิารเปีล่�ยนแปีลง
และคัวามไมแ่นน่อันทางกิารเมือังภายในปีระเทศในช่ว่งคัร้�งห้ลังขึ้อังทศวรรษน่�ไดสุ้ง่ผ่ลต่ำอ่ั
เศรษฐกิิจไทย โดยเฉพิ่าะในด้านคัวามเช่ื�อัมั�นขึ้อังนักิลงทุนต่ำ่างช่าต่ำิท่�เริ�มสุั�นคัลอัน 
 
คัำาว่า The Great Reset จ้งไม่ได้คัรอับคัลุมเฉพิ่าะกิารซึ่่อัมและสุร้างระบบเศรษฐกิิจ 
และกิารเงินไทยในช่่วงต้่ำนทศวรรษให้้เดินห้น้าต่่ำอัได้เท่านั�น ห้ากิอ่ักินัยห้น้�ง พัิ่ฒนากิาร 
ขึ้อังกิารเมอืังไทยในช่ว่งคัร้�งห้ลงัขึ้อังทศวรรษน่�ยงัเท่ากัิบเปีน็กิารกิดปีุ�ม ‘รเ่ซึ่ต็่ำ’  ต่ำั�งต่ำน้ให้ม่
ทางกิระบวนกิารปีระช่าธิปีไต่ำยอ่ักิคัรั�ง อัันจะนำาไปีสุ่่ปีัญห้าคัวามขึ้ัดแย้งทางกิารเมือัง 
ท่�ยาวนานสุืบเนื�อังไปีในทศวรรษต่ำ่อัมา
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กิารลงทุนต่ำ่างช่าต่ำิในช่่วงปีี 2001-2010 

2001 2002 2003 20072005 20092004 20082006 2010

อั้างอัิง: ธนาคัารโลกิ
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ม่ลคั่า (พิ่ันล้านเห้ร่ยญสุห้รัฐ) สุัดสุ่วนต่ำ่อัจ่ด่พิ่่ (%)

นโยบายการเงิินรูปแบบใหม่่

ภายหลัังการลั่มสลัายของระบบอัตราแลักเปลั่�ยนคงที่่�ท่ี่�ประเที่ศไที่ย 
ใช้้มานานกว่่าคร่�งศตว่รรษ ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย (ธปที่.) จำเป็น
ต้องหากรอบใหม่ท่ี่�เหมาะสมในการดำเนินนโยบายการเงิน จนกระที่ั�ง
เดือนพฤษภาคม ปี 2000 ธปที่. ในยุคของ ม.ร.ว่.จัตุมงคลั โสณกุลั  
ที่่�ผู้้้คนร้้จักกันด่ในนาม ‘หม่อมเต่า’ ได้นำกรอบนโยบายการเงินแบบ 
เป้าหมายเงินเฟ้้อแบบยืดหยุ่น (Flexible Inflation Targeting) ท่ี่�เน้น
เรื�องคว่ามโปร่งใสมาใช้้เพื�อฟ้้�นคว่ามน่าเชื้�อถืือของธนาคารกลัางแลัะ
นโยบายการเงิน ซึ่่�งม่ส่ว่นช้่ว่ยให้เงินบาที่ม่เสถื่ยรภาพมากข่�น 
 
ม.ร.ว่.จตัมุงคลั ในฐานะผู้้ม้ป่ระสบการณก์ารที่ำงานกบัแว่ดว่งเศรษฐกจิ
มาไม่ต�ำกว่่า 2 ที่ศว่รรษ แลัะม่พื�นฐานด้านว่ิศว่กรรรมศาสตร์ ได้เข้ามา

ยิ�งที่ำให้สนิคา้ส่งออกภาคการเกษตรเติบโตได้ แลัะช่้ว่ยยกระดับรายได้
แลัะช้่ว่ิตคว่ามเป็นอย้่ของเกษตรกรไที่ยในช้่ว่งน่�
 
ถ่ืงแมภ้ารกจิในการกอบก้ว้่กิฤตศรทัี่ธาของ ธปที่. จะดำเนนิไปไดด้ว้่ยด่ 
แต่ต่อมาไม่นาน ม.ร.ว่.จัตุมงคลั ก็ถื้กปลัดจากตำแหน่งผู้้้ว่่าการ ธปที่. 
ในยุคของรัฐบาลัที่ักษิณ ช้ินว่ัตร จนกลัายเป็นที่่�โจษจันในสังคมว่่า
รฐับาลัแที่รกแซึ่งธนาคารกลัางของประเที่ศจากคว่ามคิดเหน็ที่่�แตกตา่ง
กันในเรื�องที่ิศที่างนโยบายอัตราดอกเบ่�ยที่่�เหมาะสม แลัะม่การแต่งตั�ง
ผู้้ว่้่าการ ธปที่. คนใหมซ่ึ่่�งเป็นที่่�ร้จ้กัมกัคุน้กบัที่กัษณิคอื ม.ร.ว่.ปรด่ยิาธร 
เที่ว่กุลั หรือ ‘หม่อมอุ�ย’

แก้ปัญหาในเว่ลัาที่่� ธปที่. เผู้ช้ิญกับว่ิกฤตศรัที่ธาด้ว่ยว่ิธ่คิดแบบว่ิศว่กร
ในการที่ำภารกิจหลััก คือการซ่ึ่อมสร้างแลัะฟ้้�นฟ้้องค์กร ในประเด็นน่� 
ม.ร.ว่.จตุัมงคลั ใหสั้มภาษณผ่์ู้านหนงัสอื 72 ป ีธนาคารแหง่ประเที่ศไที่ย
ว่่าเขาเปร่ยบตัว่เองเป็น ‘มือป้นรับจ้าง’ เมื�อใครประสบกับปัญหาหรือ
คว่ามติดขัดก็มักจะเร่ยกเขาเข้ามาด้แลัจนกว่่าปัญหานั�นจะคลั่�คลัาย 
ม.ร.ว่.จัตุมงคลั เลั่าเบื�องหลัังแนว่คิดปฏิิร้ประบบการเงินในครั�งนั�นว่่า
 
สมัยนั�นแนว่คิด Inflation Targeting ยังไม่ค่อยเกิด มันเป็นคอนเซึ่็ปต์
ว่ิศว่ะง่ายๆ เพราะอย่างเด่ยว่ท่ี่� ธปที่. ม่อำนาจคืออัตราดอกเบ่�ย จ่ง 
ตั�งเป้าอัตราเงินเฟ้้อให้ต�ำ ประช้าช้นจะได้ค้าขาย ไม่ต้องห่ว่งว่่าของ 
ข่�นราคา... พอที่ำไปสัก 3-6 เดือนก็ถื้กรัฐบาลั (ภายใต้การนำของ ช้ว่น 
หลั่กภัย) เร่ยกไปอธิบายว่่าที่ำอะไรอย้่ รัฐมนตร่บางคนยังไม่เคยได้ยิน
คำน่�เลัยด้ว่ยซึ่�ำ 

ม.ร.ว่.จัตุมงคลั ได้กลั่าว่ในรายงานการกำกับด้แลัสถืาบันการเงิน 
ประจำป ี2000 ถ่ืงคว่ามสำคัญของการปฏิิรป้ระบบการเงินว่่า “ประเที่ศ
ที่่�แม้จะม่ระบบการเงินการธนาคารท่ี่�เข้มแข็ง ก็ย่อมม่โอกาสท่ี่�ภาว่ะ
เศรษฐกิจจะอ่อนแอได้ ในที่างกลัับกัน ประเที่ศท่ี่�ม่ระบบการเงินท่ี่�
อ่อนแอจะไม่สามารถืม่เศรษฐกิจที่่�แข็งแรงได้แม้แต่น้อย”
 
การใช้ก้รอบนโยบายการเงินแบบเป้าหมายเงนิเฟ้้อคว่บค้กั่บการบริหาร
จัดการอัตราแลักเปล่ั�ยน ม่ส่ว่นที่ำให้ค่าเงินบาที่ไที่ยม่เสถ่ืยรภาพ 
มากข่�น ขณะที่่�ค่าเงินบาที่ที่่�อ่อนลังหลัังว่ิกฤตต้มยำกุ้งก็ช้่ว่ยส่งเสริม
อุตสาหกรรมการส่งออกแลัะการท่ี่องเท่ี่�ยว่ให้ม่คว่ามสามารถืในการ
แข่งขันด้านราคามากข่�น อ่กทัี่�งราคาสินค้าเกษตรโลักก็ปรับตัว่ด่ข่�น  

ศ่นย์กิารเร่ยนร่้ธนาคัารแห้่งปีระเทศไทย สุถานท่�สุำาคััญทางปีระวัต่ำิศาสุต่ำร์ เปี็นสุัญลักิษณ์ถ้งกิารพิ่ัฒนาปีระเทศอัย่างมั�นคังและท้าทาย
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กิารปีรับต่ำัวขึ้อังสุถาบันกิารเงิน
ในทศวรรษน่� เพิ่ื�อั ‘คัวามอัย่่รอัด’ 
และ ‘เพิ่ิ�มศักิยภาพิ่กิารแขึ้่งขึ้ัน’ 
ต่ำั�งแต่ำ่กิารคัวบรวมสุถาบันกิารเงิน 
โอันกิิจกิาร ขึ้ายกิิจกิาร เพิ่ิ�มทุน 
ห้รือักิารท่�ต่ำ่างช่าต่ำิเขึ้้ามาถือัหุ้้น

แผนพััฒนาระบบสถาบันการเงิิน

หากภารกิจของ ม.ร.ว่.จัตุมงคลั คือการปรับปรุงโครงสร้างบ้านให้ 
กลัับมาแข็งแรง สิ�งที่่� ธปที่. ต้องที่ำเป็นลัำดับต่อไปคือการซ่ึ่อมแซึ่ม 
ห้องต่างๆ ภายในบ้าน ซึ่่�งห้องที่่�สำคัญก็คือ ‘สถืาบันการเงิน’
 
ก่อนหน้าน่�สถืาบันการเงินไที่ยถื้กว่ิจารณ์ว่่าที่ำธุรกิจแบบ ‘เสือนอนกิน’ 
คือการที่ำกำไรได้ไม่ยากนักจากการกินส่ว่นต่างของอัตราดอกเบ่�ย แต่
หลัังจากวิ่กฤตต้มยำกุ้ง สถืาบันการเงินม่คว่ามจำเป็นต้องปรับที่ิศที่าง
ธุรกิจ เช้่น การเพิ�มสัดส่ว่นรายได้ที่่�ไม่ใช่้แค่ดอกเบ่�ย ที่ั�งการให้บริการ
ที่างการเงิน รักษากลัุ่มลั้กค้าเดิมแลัะหาลั้กค้าใหม่ แลัะการเพิ�มคว่าม
เข้มข้นในการบริหารคว่ามเส่�ยงด้านต่างๆ รว่มถ่ืงการจัดตั�งระบบงาน
หลัังอนุมัติเครดิตเพื�อไม่ให้หน่�เส่ยซึ่�ำรอย
 
เนตรนภา ไว่ที่ยเ์ลัศิศกัดิ� (ยาบชุ้ติะ)47 อธิบายถ่ืงการปรบัตัว่ของสถืาบนั
การเงินในที่ศว่รรษน่� โดยเฉพาะในมิติการเปล่ั�ยนแปลังเชิ้งโครงสร้าง 
เพื�อ ‘คว่ามอย้่รอด’ แลัะ ‘เพิ�มศักยภาพการแข่งขัน’ ตั�งแต่การคว่บรว่ม
สถืาบันการเงิน โอนกิจการ ขายกิจการ เพิ�มทีุ่น หรือการท่ี่�ต่างช้าต ิ
เข้ามาถืือหุ้นว่่า
 
“กลัุม่ที่่�เสย่สดัสว่่นในการถืือหุ้นของกจิการหลักั หรอืตอ้งเพิ�มที่นุโดยให้
หุ้นส่ว่นช้าว่ต่างช้าติม่บที่บาที่เพิ�มมากข่�น โดยเฉพาะการต้องส้ญเส่ย
อำนาจในการบริหารให้ต่างช้าติไป เช้่น ธุรกิจประกันช้่วิ่ตในเครือของ
ธนาคารพาณิช้ย์ขนาดใหญ่”
 
ปลัายปี 2001 ในยุค ม.ร.ว่.ปร่ดิยาธร ม่เหตุการณ์ท่ี่� ธปที่. เข้ามา 
แกป้ญัหาหน่�เสย่ของสถืาบนัการเงนิ โดยเริ�มจากเปน็ตวั่กลัางไกลัเ่กลั่�ย
ระหว่่างธนาคารนครหลัว่งไที่ย จำกัด (มหาช้น) แลัะธนาคารศร่นคร 
จำกดั (มหาช้น) ซึ่่�งที่ั�งสองแห่งมห่น่�เสย่จนไม่อย่้ในสภาพที่่�จะดำเนินการ
ตอ่ไปได ้ธปที่. จง่ใช้อ้ำนาจคว่บรว่มธนาคารทัี่�งสองแหง่ โดยใหธ้นาคาร
นครหลัว่งไที่ยรับซึ่ื�อหน่�ด่ของธนาคารศร่นครไปบริหารต่อ แลัะรับโอน
เงินฝากแลัะพนักงานที่ั�งหมด
  
ม.ร.ว่.ปร่ดิยาธร กลั่าว่ถ่ืงเหตุผู้ลัที่่�ตนยื�นมือเข้าไปที่ำเองผู่้านหนังสือ  
72 ปี ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยว่่า “ถื้า ธปที่. ที่ำเรื�องยากๆ ให้สำเร็จได้
ในเว่ลัาอันสั�น จะเป็นจุดท่ี่�ที่ำให้คนที่ั�ว่ไปเช้ื�อมั�นใน ธปที่. มากข่�น จ่ง
ว่างแผู้นให้เสร็จในเว่ลัา 1 ว่ัน โดยนัดประธานกรรมการของที่ั�งสอง

ธนาคารมาประชุ้มตั�งแต่เว่ลัา 8.30 น. แลัะให้กรรมการทีุ่กคนลังนาม
แล้ัว่ส่งให้ผู้มภายใน 11.00 น. จากนั�นส่งให้รัฐมนตร่ว่่าการกระที่รว่ง
การคลัังอนุมติั แลัะผู้มได้แถืลังข่าว่การรว่มกจิการสำเรจ็เว่ลัา 15.00 น. 
เป็นการเร่ยกคว่ามเช้ื�อมั�นคืนกลัับมาได้ส่ว่นหน่�ง”48

  
ว่ิธ่การหน่�งที่่� ม.ร.ว่.ปร่ดิยาธร นำมาใช้้คือเสนอให้รัฐบาลัขายพันธบัตร
ออมที่รัพย์ช้่ว่ยช้าติ 3.5 แสนล้ัานบาที่ แลัะเมื�อรัฐบาลัเห็นด่เห็นงาม 
ว่่าว่ิธ่การน่�ช้่ว่ยแก้ปัญหาได้ จ่งเปิดขายในว่ันที่่� 15 กรกฎาคม 2002  
แลัะขายหมดได้ภายใน 3 ว่ันเที่่านั�น
 
“ขอร้องให้พว่กคุณ (สื�อมว่ลัช้น) ช้่ว่ยเช้่ยร์หน่อย บอกว่่าบอนด์มัน 
ด่อย่างไร ต้องเข่ยนในลัักษณะท่ี่�ว่่าบอนด์มันม่แค่ 3 แสนเท่ี่านั�น แต่ 
เงนิฝากมอ่ย่้ตั�ง 6 ลัา้นล้ัาน ถืา้อย่างนั�นต้องรบ่มาจอง จองได้ที่กุธนาคาร 
ไปประกาศให้หมดเลัยนะ” ม.ร.ว่.ปร่ดิยาธร เลั่าเบื�องหลัังเหตุการณ์ 
พลัิกฟ้้�นว่ิกฤต
 
ขณะเด่ยว่กัน รัฐบาลัก็แก้ปัญหาหน่�เส่ยผู่้านการตั�งบรรษัที่บริหาร
สินที่รัพย์ไที่ย (บสที่.) โดยม่กลัไกคือรัฐบาลัเป็นผู้้้อุ้มหน่�เส่ยด้ว่ยว่ิธ่การ
กว่้านซึ่ื�อหน่�จากสถืาบันการเงินทัี่�งภาครัฐแลัะเอกช้นด้ว่ยม้ลัค่ารว่ม 
777,175 ลั้านบาที่ เพื�อที่ำให้เป็น ‘สินที่รัพย์กลัางของรัฐ’ ก่อนไปขาย
ที่อดตลัาด ขณะที่่�สถืาบันการเงินก็ถื้กกำช้ับให้นำเงินที่่�ได้จากการขาย
หน่�ไปปลั่อยก้้ต่อเพื�อให้เศรษฐกิจเดินหน้า

อ่กจุดเปลั่�ยนท่ี่�สำคัญของระบบสถืาบันการเงินคือการออกแผู้นพัฒนา
ระบบสถืาบันการเงินระยะที่่� 1 ซึ่่�งเริ�มบังคับใช้้ในปี 2004-2008 หัว่ใจ
สำคญัคอืต้องการจดัระเบย่บสถืาบนัการเงนิให้มค่ว่ามแขง็แกร่งมากข่�น
โดยเน้นการลัดคว่ามที่ับซึ่้อนกันจากการให้บริการของสถืาบันการเงิน
จำนว่นมาก เพราะไม่ว่่าธนาคารพาณิช้ย์ บริษัที่เงินทีุ่นแลัะหลัักที่รัพย์ 
หรือบริษัที่เครดิตฟ้องซึ่ิเอร์ ลั้ว่นให้บริการลั้กค้ากลัุ่มเด่ยว่กัน
 
ดังนั�นแผู้นพัฒนาระบบการเงินน่�จ่งแยกสถืาบันการเงินออกเป็น 2 
ประเภที่ คือธนาคารพาณิช้ย์เต็มร้ปแบบ แลัะธนาคารพาณิช้ย์เพื�อ 
รายย่อย โดยข้อแตกต่างคือรายย่อยม่เงินทีุ่นน้อยกว่่า แลัะที่ั�งสอง
ประเภที่ห้ามออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือประกันช้่วิ่ตแลัะตราสารทีุ่น 
ขณะท่ี่�สถืาบันการเงินต่างช้าติก็ม่เงื�อนไขด้านการเงินแบบเด่ยว่กัน  
แต่ ธปที่. จำกัดว่่าไม่สามารถืม่สำนักงานสาขาได้
 
ในช้่ว่งน่�บริษัที่เงินทีุ่นหลัักที่รัพย์ก็ได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่ำธุรกิจ
ธนาคารพาณชิ้ย ์ดงักรณ่ของบรษิทัี่เงนิที่นุ เก่ยรตนิาคิน จำกดั (มหาช้น) 
ซึ่่�งเปลั่�ยนช้ื�อเป็นธนาคารเก่ยรตินาคิน จำกัด (มหาช้น) ในปี 2005 เป็น
ปีเด่ยว่กับที่่�บริษัที่เงินทีุ่นหลัักที่รัพย์ที่ิสโก้เปลั่�ยนมาเป็นธนาคารที่ิสโก้
 
ที่ศว่รรษน่�ยงัมแ่กไ้ขกฎหมายที่่�เก่�ยว่ขอ้งกบัระบบการเงนิสำคญั 3 ฉบบั 
ภายใต้การนำของผู้้้ว่่าการ ธปที่. หญิงคนแรกคือ ดร.ธาริษา ว่ัฒนเกส
เข้ามารับตำแหน่งต่อจาก ม.ร.ว่.ปรดิ่ยาธร นบัเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบการเงินไที่ยให้ที่ันสมัยมากข่�น ซึ่่�งกฎหมายที่ั�ง 3 ฉบับ ได้แก่ 
 
(1) พระราช้บัญญัติธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย เพื�อเพิ�มคว่ามเป็นอิสระ 
แลัะโปร่งใสในการเลัือกผู้้้ว่่าการ ธปที่. โดยกำหนดให้ผู้้้ว่่าการต้องมา
จากการสรรหาโดยคณะกรรมการผู้้้ที่รงคุณวุ่ฒิ แลัะม่ว่าระครั�งลัะ 5 ปี 
 
(2) พระราช้บัญญัติธุรกิจสถืาบันการเงิน ที่ำให้ ธปที่. ม่ระบบเตือนภัย
ในสถืาบันการเงินต่างๆ เพื�อให้อำนาจ ธปที่. เข้าไปแก้ปัญหาในระบบ 
ก่อนจะเกิดคว่ามเส่ยหายตามมา รว่มไปถ่ืงการปรับปรุงการบริหาร 
คว่ามเส่�ยงใหม่ อ่กทัี่�งยังได้ม่การขยายนิยามของสถืาบันการเงินให้
ครอบคลัุมธุรกิจเงินทีุ่น หลัักที่รัพย์ แลัะเครดิตฟ้องซึ่ิเอร์

(3) พระราช้บัญญัติสถืาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยได้จัดตั�งสถืาบัน
คุ้มครองเงินฝาก เพื�อโอนอำนาจการคุ้มครองเงินฝากไปอย่้ท่ี่�สถืาบัน
คุ้มครองเงินฝาก

777,175
รัฐบาลกิว้านซึ่ื�อัห้น่�จากิสุถาบันกิารเงิน
เพิ่ื�อัทำาให้้เปี็น ‘สุินทรัพิ่ย์กิลางขึ้อังรัฐ’

ล้านบาท

ม่ลคั่ารวม

ธนาคัารเก่ิยรติ่ำนาคันิได้รบักิารก่ิอัตั่ำ�งข้ึ้�นเป็ีนคัรั�งแรกิในชื่�อั 
บรษิทั เงนิทนุเกิย่รต่ำนิาคันิ จำากิดั ภายใต่ำ้ปีระกิาศคัณะปีฏิวัต่ำิในปีี 1972
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วิธ่คัิดและกิารบริห้ารกิารเมือัง
ขึ้อังทักิษิณม่อัิทธิพิ่ลจากิ
ปีระสุบกิารณ์ในกิารทำาธุรกิิจ 
ซึ่้�งนอักิจากิทักิษิณเอังแล้ว 
รัฐมนต่ำร่ในรัฐบาลกิ็รายล้อัม
ด้วยเคัรือัขึ้่ายนักิธุรกิิจ

ทัักษิิโณม่ิกส์

ฝา่ยบรหิารประเที่ศอยา่งรฐับาลักเ็ปน็อก่ขาหน่�งที่่�ช้ว่่ยซึ่อ่มเศรษฐกจิไที่ย 
รัฐบาลั ‘ที่ักษิณ ช้ินว่ัตร’ ม่บที่บาที่สำคัญในช่้ว่งหัว่เลั่�ยว่หัว่ต่อของ
เศรษฐกิจน่� ช้ัยช้นะของที่ักษิณเกิดข่�นภายใต้กฎหมายส้งสุดฉบับใหม่
ของประเที่ศคือ ‘รัฐธรรมน้ญ พ.ศ. 2540’ ที่่�ข่�นช้ื�อว่่าเป็น ‘รัฐธรรมน้ญ
ฉบบัประช้าช้น’ เพราะมาจากสภาร่างรฐัธรรมนญ้ที่่�มาจากการเลืัอกตั�ง 
ภาคประช้าสังคมม่ส่ว่นร่ว่ม แลัะเป็นรัฐธรรมน้ญท่ี่�ม่คว่ามเป็นประช้า- 
ธิปไตยมากที่่�สุดฉบับหน่�ง โดยก่อนหน้าน่�รัฐธรรมน้ญม่ท่ี่�มาจากคณะ
ร่างรัฐธรรมน้ญที่่�มาจากการแต่งตั�งหรือรัฐบาลัที่หารเที่่านั�น
 
ถ่ืงแมว้่า่รฐับาลัภายใตก้ารนำของ ช้ว่น หลัก่ภยั ในสมยัที่่�สองจะบรหิาร
ประเที่ศภายใต้รัฐธรรมน้ญฉบับน่� แต่การข่�นส้่อำนาจของช้ว่นเกิดข่�น
หลัังจากรัฐบาลั พลัเอก ช้ว่ลัิต ยงใจยุที่ธ ประกาศลัาออกด้ว่ยพิษว่ิกฤต
ตม้ยำกุ้งในเดอืนพฤศจกิายน 1997 เมื�อช้ว่นไดป้ระกาศยบุสภาในเดอืน
พฤศจิกายน ปี 2000 แลัะจัดให้ม่การเลืัอกตั�งใหม่ พรรคไที่ยรักไที่ย 
ช้นะการเลัือกตั�ง ที่ำให้ที่ักษิณ ช้ินว่ัตร หัว่หน้าพรรค ก้าว่ข่�นมาเป็น 
นายกรฐัมนตรค่นแรกภายใตร้ฐัธรรมน้ญฉบบัน่� แลัะไดเ้ขา้รบัตำแหนง่
เมื�อว่ันที่่� 17 กุมภาพันธ์ 2001 
 
ก่อนทัี่กษิณจะเบนเข็มเข้าส้่แว่ดว่งการเมืองไที่ย เขาม่ตำแหน่งเป็น
ประธานบริษัที่ ช้ิน คอร์ปอเรช้ัน จำกัด (มหาช้น) ซึ่่�งเป็นบริษัที่โฮลัดิ�ง 
ในธุรกิจที่่�เก่�ยว่ข้องกับเที่คโนโลัย่ ไม่ว่่าจะเป็น บริษทัี่ แอดว่านซ์ึ่ อนิโฟ้ร์ 
เซึ่อร์ว่ิส จํากัด (มหาช้น) หรือเอไอเอส ท่ี่�ดำเนินธุรกิจการสื�อสารแลัะ
โที่รคมนาคม บริษัที่ ช้ินแซึ่ที่เที่ลัไลัท์ี่ จำกัด (มหาช้น) หรือไที่ยคม  
ที่่�ดำเนินธรุกจิดา้นดาว่เที่ย่ม แลัะบริษทัี่ ไอท่ี่ว่่ จำกัด (มหาช้น) ที่่�ดำเนิน
ธุรกิจโฆษณาแลัะสื�อสารมว่ลัช้น 
 
ว่ิธ่คิดแลัะการบริหารการเมืองของที่ักษิณม่อิที่ธิพลัจากประสบการณ์
ในการที่ำธรุกจิ ซึ่่�งนอกจากที่กัษณิเองแลัว้่ รฐัมนตรใ่นรฐับาลักร็ายลัอ้ม
ด้ว่ยเครือข่ายนักธุรกิจ มากไปกว่่านั�นยังม่การส่งต่อแนว่คิดการบริหาร
แบบเอกช้นน่�ไปยังระบบราช้การ โดยข้าราช้การระดับส้งในกระที่รว่ง
แลัะท้ี่องถิื�นต้องม่การบริหารแบบ ‘ซ่ึ่อ่โอ’ ที่ำให้ถ้ืกเปร่ยบว่่าเป็นยุค  
‘นักธุรกิจเลั่นการเมือง’ 
 
การบริหารงานแบบเอกช้นแลัะใช้้การเมืองนำนโยบายน่�ที่ำให้บที่บาที่
ของเที่คโนแครตลัดลังอย่างมากหากเที่่ยบกับยุคก่อน เพราะที่ักษิณ 

ใช้้การเมืองเป็นตัว่นำในการกำหนดนโยบาย แลัะยังบริหารกลัไกที่าง
เศรษฐกิจได้ด้ว่ยตัว่เอง
 
ที่ักษิณต้องการท่ี่�จะปฏิิร้ประบบราช้การ โดยเขาให้เหตุผู้ลัว่่า “พอเข้า 
มานั�งตำแหน่งนายกฯ ก็ร้้ว่่าระบบราช้การน่�อย่้บนหอคอย ไม่ได้ลังไป
สัมผัู้สประช้าช้นอย่างแท้ี่จริง ผู้มกลัับบ้านนอกก็ยังเห็นเหมือนเดิม  
จง่เขา้ใจว่า่มบ่างอยา่งผู้ดิปกต ิว่ธ่ิบรหิารงบประมาณระบบราช้การไที่ย
คือถ่ืงเว่ลัาต้องใช้้ให้หมด ถื้าใช้้ไม่หมด คราว่หน้าตั�งเพิ�มไม่ได้ บางที่่
เจาะน�ำบาดาลัเหว่่�ยงแหไปหมด อำเภอน่�ผู่้านมาอก่ที่ไ่มร่้จ้ะตั�งงบอะไร  
กองน�ำบาดาลัก็ตั�งงบอ่ก อำเภอเดิมนั�นแหลัะ เอ๊ะ ก็เพิ�งเจาะไป…  
ผู้มถืือว่่านายกฯ เป็นผู้้้บังคับบัญช้าของส่ว่นราช้การที่ั�งหมด ดังนั�นจะ
ลัะเว่้นส่ว่นใดไม่ได้”
 
ในด้านการฟ้้�นฟ้้เศรษฐกิจ รัฐบาลัที่ักษิณได้ใช้้นโยบาย ‘รากหญ้าส้่ 
รากแก้ว่’ โดยเน้นนโยบาย ‘รากหญ้า’ ให้กลัุ่มคนฐานลั่าง แลัะนโยบาย 
‘รากแก้ว่’ ในระดับมหภาค นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสองที่างน่�จ่งม่ 
ช้ื�อเร่ยกว่่า ‘นโยบายเศรษฐกิจแบบค่้ขนาน’ (Dual Track Policy)  
ซึ่่�งที่ักษิณได้ให้นิยามว่่า
  ดร.ทักิษิณ ช่ินวัต่ำร กิับบทบาทปีระธาน บริษัท ช่ินวัต่ำร คัอัมพิ่ิวเต่ำอัร์ เซึ่อัร์วิสุ แอันด์ อัินเวสุต่ำ์เมนต่ำ์ กิ่อันท่�จะเปีล่�ยนช่ื�อัเปี็น บริษัท ช่ิน คัอัร์ปีอัเรช่ัน จำากิัด และปีัจจุบันคัือั บริษัท อัินทัช่ โฮลดิ�งสุ์ จำากิัด (มห้าช่น)

234 2001 - 2010THE GREAT RESET



“Dual Track Policy คือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเที่ศเพื�อ 
ให้เกิดการบริโภค แลัะกิจกรรมที่างเศรษฐกิจที่ำให้สินค้าเกษตรซึ่่�งเป็น
รายได้หลัักของช้าว่บ้านม่ราคา ต่อมาคือส่งออก การที่่องเที่่�ยว่ แลัะ  
FDI (การลังที่นุจากตา่งช้าต)ิ ที่ั�ง 3 อยา่งไปเก่�ยว่ขอ้งกบัการเปดิเสรท่ี่าง 
การค้าใน FTA (Free Trade Agreements)”
  
นโยบายเศรษฐกิจแบบค้่ขนานจ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเที่ศ ไปพร้อมๆ กบัการเน้นภาคต่างประเที่ศผู่้านการส่งเสรมิ
ด้านการส่งออกแลัะการท่ี่องเท่ี่�ยว่ เพื�อฟ้้�นฟ้้เศรษฐกิจที่่�ถืดถือยจาก
ว่ิกฤตการณ์ที่างการเงิน ซึ่่�งการอัดฉ่ดเม็ดเงินไปยังเหลั่าผู้้้ประกอบการ
รายเลั็กแลัะประช้าช้นโดยตรงเพื�อให้ฐานรากได้ประโยช้น์นั�นถืือว่่า 
ม่คว่ามแตกต่างจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจยุคก่อนหน้า ที่่�รัฐบาลั 
เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจด้ว่ยการลังทีุ่นโครงการขนาดใหญ่ เช้่น โครงการ 
Eastern Seaboard โดยหว่ังว่่าเม็ดเงินจากโครงการขนาดใหญ่จะ 
ถ้ืกนำไปช้่ว่ยผู้้้ประกอบการขนาดกลัางแลัะขนาดย่อม แลัะประช้าช้น
อ่กต่อหน่�ง
 
ดว้่ยแนว่คดิ ว่ธ่ิการ แลัะการประช้าสมัพนัธท่์ี่�มล่ักัษณะ ‘คดิใหม ่ที่ำใหม’่ 
ที่ำให้แนว่คิดนโยบายเศรษฐกิจแลัะการบริหารงานของรัฐบาลัทัี่กษิณ
ไดร้บัการขนานนามว่่า ‘ที่กัษโิณมกิส’์ (Thaksinomics) ซึ่่�งมาจากคำว่่า
ที่ักษิณ (Thaksin) ผู้สมกับคำว่่าอ่โคโนมิกส์ (Economics) หรือ
เศรษฐศาสตร์ โดยคำว่่าที่ักษิโณมิกส์น่�ปรากฏิครั�งแรกในปี 2003 จาก
คำช้ื�นช้มของ กลัอเร่ย มาคาปากัลั อาร์โรโย ประธานาธิบด่ฟ้ิลัิปปินส์
 
นอกจากประช้าช้นจะได้ประโยช้น์โดยตรงจากนโยบายกระตุ้นรากหญ้า
ต่างๆ แลัะร้้ส่กว่่าที่ักษิโณมิกส์ม่คว่ามใกลั้ตัว่แลั้ว่นั�น ที่ักษิณยังเน้น 
การประช้าสัมพันธ์ผู้ลังานของรัฐบาลั โดยเขาเริ�มจัดรายการ ‘นายกฯ 
ที่ักษิณ คุยกับประช้าช้น’ เว่ลัา 8.00 น. ทีุ่กว่ันเสาร์ ผู้่านคลัื�น FM 92.5 
ของสถืาน่ว่ิที่ยุกระจายเส่ยงแห่งประเที่ศไที่ย ตั�งแต่ว่ันแรกๆ ท่ี่�เข้ามา
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตร่
 
การใช้้อำนาจผู่้านคว่ามนยิม (Soft Power) แลัะการเมอืง (Hard Power) 
แที่รกซึ่่มทีุ่กระดับให้คนส่ว่นใหญ่คลั้อยตาม ถืือว่่าเป็นวิ่ธ่การบริหาร
เฉพาะตัว่ที่่�หว่ือหว่า ซึ่่�งไม่เคยม่รัฐบาลัไหนที่ำได้มาก่อน แต่สุดที่้าย 
กก็ลัายเปน็ ‘ดาบสองคม’ ที่่�จะพลักิโฉมหนา้เศรษฐกจิแลัะการเมอืงไที่ย
ในอนาคต

นโยบายเศรษฐกิิจแบบคั่่ขึ้นาน โดยรัฐบาลทักิษิณ กิระต่ำุ้นทั�งเศรษฐกิิจ ‘รากิห้ญ้า’ ให้้กิลุ่มฐานรากิ เช่่น กิารเกิษต่ำร และ ‘รากิแกิ้ว’ ในระดับมห้ภาคั เช่่น กิารสุ่งอัอักิ กิารท่อังเท่�ยว
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สุินคั้าจากิโคัรงกิาร ห้น้�งต่ำำาบล ห้น้�งผ่ลิต่ำภัณฑ์์ ริเริ�มในรัฐบาลทักิษิณ และดำาเนินต่ำ่อัเนื�อังจนถ้งปีัจจุบัน

ประชาธิิปไตยกินได้้?

นโยบายท่ี่�เน้น ‘รากหญ้า’ ในยุคน่� เช่้น โครงการหน่�งตำบลั หน่�งผู้ลิัตภัณฑ์์ 
หรือ OTOP การลัดภาษเ่งินได้นติบิคุคลัท่ี่�จดที่ะเบย่นในตลัาดหลักัที่รัพย์
สำหรับทีุ่นจดที่ะเบ่ยนช้ำระไม่เกิน 5 ล้ัานบาที่ การเว้่นภาษ่เงินได้
นติิบุคคลัใหก้บักจิการรว่่มที่นุ (Venture Capital) กองที่นุหม้บ่า้นสนิเช้ื�อ
เอสเอม็อ ่การพักหน่�เกษตรกร แลัะมาตรการเจาะกลัุม่เกษตรกรโดยตรง 
ถ้ืกออกแบบมาใหป้ระช้าช้นจบัต้องไดแ้ลัะร้ส้ก่เป็นส่ว่นหน่�งของนโยบาย 
มหภาค โดยเฉพาะนโยบายที่่�เห็นได้ชั้ดเจนคือกองทีุ่นหม้่บ้านแลัะ 
OTOP ซึ่่�งช้าว่บา้นในหลัายพื�นท่ี่�ไดร้บัประโยช้น์โดยตรง เช้น่ สนิค้าจาก
บางตำบลัที่่�นำไปจัดแสดงที่่�เมืองที่องธาน ่มย่อดขายกว่่า 130 ล้ัานบาที่ 
จง่ไม่แปลักที่่�ช้าว่บ้านจะร้้สก่ได้ว่่าประช้าธปิไตยกนิได้
 
เพลังผู้้้ใหญ่ลั่ต่กลัองประชุ้ม ท่ี่�เคยฉายภาพในยุคเกษตรกรรมปี 1961  
ถ้ืกนำมาดัดแปลังเป็นเพลังประกอบโฆษณาให้ร่ว่มสมัยในปี 2004  
โดยเจ้าของโฆษณาคือธนาคารกรุงไที่ย ในฐานะธนาคารของรัฐ ได้
เปลั่�ยนใจคว่ามสำคญัของเพลังจาก “ให้ช้าว่นาเลั่�ยงเป็ดแลัะสกุร” เป็น
เนื�อเพลังใหม่ที่่�เข้ากบันโยบายของรฐับาลั

“พิ่.ศ. สุอังพิ่ันห้้าร้อัยสุ่� 
ผ่่้ให้ญ่ล่ต่ำ่กิลอังปีระชุ่ม
ช่าวบ้านต่ำ่างมาชุ่มนุม 
มาปีระชุ่มท่�บ้านผ่่้ให้ญ่ล่
ต่ำ่อัไปีน่�ผ่่้ให้ญ่ล่จะขึ้อักิล่าว 
ถ้งเรื�อังราวท่�ได้ปีระชุ่มมา
ทางกิารท่านสุ่งมาว่า 
ให้้ช่าวไทยเร่งสุร้างผ่ลิต่ำภัณฑ์์”

 
สาม นโยบายที่่�ออกมามล่ักัษณะตำน�ำพริกลัะลัายแม่น�ำ รฐัต้องเสย่เงนิ
ไปก่อน เช่้น โครงการพักหน่�เกษตรกร กองทุี่นหม้่บ้าน แลัะธนาคาร
ประช้าช้น
 
หน่�งในนโยบายช้ิ�นเอกที่่�สร้างคว่ามนิยมให้กับทัี่กษิณคือโครงการ 
หลักัประกนัสขุภาพถ้ืว่นหน้า หรือที่่�ร้จั้กกนัในช้ื�อ ‘30 บาที่รักษาที่กุโรค’ 
ซึ่่�งเปลั่�ยนโฉมหน้าระบบสาธารณสุขมาจนถ่ืงทีุ่กว่ันน่� โดยในปี 2000 
นายแพที่ย์สงว่น นิตยารัมภ์พงศ์ เสนอโครงการหลัักประกันสุขภาพ 
ถ้ืว่นหน้าในช้่ว่งการก่อตั�งพรรคไที่ยรักไที่ย ซึ่่�งที่ักษิณเห็นด้ว่ยแลัะ 
หยิบมาเป็นหน่�งใน ‘สามนโยบายหลััก’ ของการหาเส่ยงก่อนเลัือกตั�ง  
ร่ว่มกบันโยบายพกัหน่�เกษตรกร แลัะนโยบายกองทุี่นหม้บ้่าน
 
นายแพที่ย์สุรพงษ์ สืบว่งษ์ลั่ รัฐมนตร่ช่้ว่ยว่่าการกระที่รว่งสาธารณสุข
ในสมัยรัฐบาลัที่ักษิณ หน่�งในผู้้้อย่้เบื�องหลัังนโยบาย 30 บาที่รักษา 
ทีุ่กโรค เข่ยนเล่ัาถื่งเหตุการณ์การโยนหินถืามที่างระหว่่างการหาเส่ยง 

อย่างไรก็ด่ นโยบายเหล่ัาน่�เริ�มถ้ืกตั�งคำถืามแลัะวิ่พากษ์ว่ิจารณ์ว่่า 
เข้าข่าย ‘ประช้านิยม’ (Populism) ด้ว่ยการอิงกับฐานเส่ยงเกษตรกร 
หรอืคนกลัุม่รากหญ้า เป็นการออกแบบโดยมเ่ป้าหมายเพื�อหว่งัคะแนน
เลัอืกตั�งที่่�จะหว่นคืนมาในอนาคต
 
รงัสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ ศาสตราจารย์มหาวิ่ที่ยาลัยัธรรมศาสตร์ ว่พิากษ์
ถ่ืงนโยบายรฐับาลัทัี่กษณิไว้่ 3 ประการ49

 
หน่�ง นโยบายไม่ได้ม่คว่ามเข้าใจข้อจำกัดเช้ิงสถืาบัน (Institutional 
Constraints) เพราะองค์กรที่่�รับผู้ิดช้อบม่ข้อจำกัดในการที่ำงาน  
เมื�อนำนโยบายมาที่ำแลั้ว่ต้องปรับภายใต้ข้อจำกัดเหลั่านั�น
 
สอง นโยบายสร้างภาระที่างการคลังัอย่างใหญ่หลัว่ง โดยเป็นนโยบาย
รายจา่ยแบบ ‘เจา้บญุทุ่ี่ม’ ท่ี่�ย่ดโยงงบประมาณขาดดลุั แลัะจะนำสยาม
รฐันาว่าไปส้ร่ฐัสว่สัดกิาร

ก่อนที่่�ทัี่กษณิจะข่�นเป็นนายกรฐัมนตร ่ซึ่่�งพบว่่านโยบาย 30 บาที่รักษา
ทีุ่กโรคซึ่ื�อใจคนรากหญ้าอย่างมาก เพราะเป็นการยกระดับสว่ัสดิการ
สำหรบัคนฐานราก แลัะที่ลัายข้อจำกัดด้านค่าใช้้จ่ายจากคว่ามยากจน 
ตอกย�ำให้รฐับาลัทีุ่ม่สดุตวั่กบันโยบายน่�50

 
“ตอนเดนิสายหาเสย่งระหว่่างรณรงค์เลืัอกตั�ง ที่กัษณิประกาศนโยบาย 
30 บาที่รกัษาที่กุโรคในที่กุเว่ที่ด่ว้่ยคว่ามหลังใหลัแลัะมั�นใจ ยิ�งปราศรยั
ไปนานว่นั เสย่งประช้าช้นท่ี่�ตอบรบันโยบายน่�ยิ�งดงักระห่�มข่�นที่กุที่”่ 
  
นายแพที่ยสุ์รพงษย์งัเล่ัาถ่ืงเหตกุารณย์ายหลัานสองคนซึ่่�งถ้ืกสนุขับ้ากดั
จ่งไปคลัินิก แต่หมอแจ้งว่่าต้องฉ่ดว่ัคซึ่่นป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ั�งสองคน 
ยายอ่�งไปสักคร้่แล้ัว่บอกกับหมอว่่า “ยายม่เงินพอฉ่ดได้แค่คนเด่ยว่  
คณุหมอฉด่ให้หลัานเถือะ ยายไม่ห่ว่งตวั่เองหรอก ยายแก่แล้ัว่” ซึ่่�งแสดง
ถ่ืงช่้องว่่างที่างคณุภาพช้วิ่่ตที่่�โครงการ 30 บาที่รกัษาที่กุโรคมาช่้ว่ยปิด
 
นโยบายหลัักท่ี่�สองของรัฐบาลัทัี่กษิณคือนโยบายกองทีุ่นหม้่บ้าน โดย
รฐับาลัจดัสรรเงนิให้หม้บ้่านลัะ 1 ล้ัานบาที่ มวั่่ตถืปุระสงคเ์พื�อเป็นแหล่ัง
เงินทีุ่นหมุนเว่่ยนของชุ้มช้นนั�นๆ ที่ั�งยังส่งเสริมแลัะพัฒนาให้ชุ้มช้น 
มค่ว่ามสามารถื ท่ี่�สำคัญคอืการกระตุน้เศรษฐกจิฐานราก โดยช้าว่บ้าน
ม่สิที่ธิม่เส่ยงบริหารกันเอง แลัะม่การสมัครสมาช้ิกเพื�อให้คนในชุ้มช้น 
มส่่ว่นร่ว่มในกองทุี่นนั�นๆ
 
การบริหารจัดการของชุ้มช้นม่ทัี่�งการปล่ัอยให้ดอกเบ่�ยงอกเงย การนำ
เงินที่นุไปสร้างผู้ลัติภณัฑ์์ใหม่ หรือการให้ช้าว่บ้านก้ย้มื แต่อก่ด้านหน่�ง 
กองที่นุหม้บ้่านถ้ืกว่จิารณ์ว่่าเป็นการสร้างภาระหน่�ให้คนรากหญ้า 
 
“พิษกองทุี่นเงินล้ัาน...ช้าว่บ้านเว่่ยนเที่่ยนก้้” พาดหัว่ข่าว่หนังสือพิมพ์
กรุงเที่พธุรกิจ ฉบับวั่นท่ี่� 15 เมษายน 2005 ท่ี่�เล่ัาถ่ืงช้าว่บ้านคนหน่�ง 
ในจังหว่ัดร้อยเอ็ดท่ี่�ก้้เงินจากกองทีุ่นต่อเนื�อง 2 ปี รว่ม 45,000 บาที่ 
โดยท่ี่�ไม่สามารถืจ่ายคนืได้
         
อย่างไรกด็ ่เนื�อหาข่าว่ดงักล่ัาว่เสรมิมมุมองต่อว่่า “เป็นหน่�รฐับาลัยงัไง
ก็ด่กว่่าเป็นหน่�นายทีุ่น หน่�เงินลั้านเส่ยดอก 6% ต่อปี ถ้ืาก้้ข้างนอก 
เส่ยดอก 50% ต่อปี แม้เงินก้อนน่�จะที่ำให้ช้าว่บ้านม่หน่�เพิ�มข่�นก็จริง  
แต่มันก็หล่ัอเลั่�ยงให้ช้าว่บ้านอย่้ได้ จ่งอยากให้ม่การตั�งธนาคารชุ้มช้น 
แล้ัว่กม็ก่ารเพิ�มเงนิกองที่นุเข้ามาอก่”
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สุัดสุ่วนกิารสุ่งอัอักิสุินคั้าและบริกิารต่ำ่อั GDP ช่่วงปีี 2001-2010
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ในที่ศว่รรษน่� ภาคการส่งออกท่ี่�ได้รับประโยช้น์จากการอ่อนตัว่ลังของ
คา่เงนิบาที่ กลัายเปน็ฟ้นัเฟ้้องที่่�มค่ว่ามสำคญัมากข่�นตอ่เศรษฐกิจไที่ย 
โดยม้ลัค่าการส่งออกเติบโตอย่างก้าว่กระโดดจาก 2.7 ลั้านลั้านบาที่
ในปี 2000 พุ่งเป็น 4.4 ลั้านลั้านบาที่ในปี 2005 ก่อนจะขยับเพิ�มข่�น 
เป็น 6 ลั้านลั้านบาที่ในปี 2010 
 
หัว่หอกที่่�สำคัญของการส่งออกในที่ศว่รรษน่�คือการส่งออกช้ิ�นส่ว่น 
ยานยนต์ อิเลั็กที่รอนิกส์ แลัะสินค้าเกษตร
 
ก่อนหน้าน่�ว่ิกฤตต้มยำกุ้งส่งผู้ลักระที่บรุนแรงต่อตลัาดรถืยนต์ จาก 
ยอดขายรถืยนต์เกือบ 6 แสนคันต่อปี เหลัือเพ่ยง 2 แสนคันในปี 1998 
เมื�อเศรษฐกิจเริ�มฟ้้�นตัว่ อุตสาหกรรมยานยนต์ก็กลัับมาเติบโตอ่กครั�ง 
นักลังทีุ่นต่างช้าติเริ�มย้ายฐานการผู้ลัิตมาที่่�ประเที่ศไที่ยแลัะลังทีุ่นซึ่ื�อ
กิจการ ส่ว่นหน่�งมาจากแรงด่งด้ดของการอ่อนค่าเงินบาที่แลัะนโยบาย
ลัดภาษ่ โดยมุ่งไปท่ี่� ‘รถืยนต์ปิคอัพ’ เพราะไที่ยสามารถืผู้ลิัตช้ิ�นส่ว่น 
ในประเที่ศได้เกือบทัี่�งหมด ไม่ว่่าจะเป็น Toyota, Isuzu, Mitsubishi, 
Ford แลัะ Mazda ขณะเด่ยว่กันรัฐบาลัที่ักษิณยังเริ�มสนับสนุนรถืยนต์
ที่่�เป็นมิตรต่อสิ�งแว่ดลั้อมในร้ปแบบ Eco Car แลัะเริ�มม่ทีุ่นใหญ่จาก
ญ่�ปุน่อยา่ง Honda เขา้มาตั�งฐานการผู้ลัติในประเที่ศ กอ่นท่ี่�ตอ่มาบรษิทัี่
ผู้ลัิตยานยนต์เจ้าอื�นๆ จะเข้ามาที่ำตลัาดมากข่�น  
 
ที่ั�งหมดนำไปส้เ่ปา้หมายว่า่ประเที่ศไที่ยตอ้งเปน็ ‘ฐานการผู้ลัติยานยนต์
ของเอเช้่ย’ หรือ Detroit of Asia ในปี 2010 ตามช้ื�อเมือง Detroit ที่่�เป็น
ศ้นย์กลัางการผู้ลัิตรถืยนต์ของสหรัฐอเมริกา
 
ขณะเด่ยว่กัน อุตสาหกรรมผู้ลิัตช้ิ�นส่ว่นคอมพิว่เตอร์ก็ได้อานิสงส์จาก
การท่ี่�ทีุ่นต่างช้าติเริ�มเข้ามาลังทีุ่นในประเที่ศ ที่ำให้ภาคการส่งออก 
ม่ศักยภาพแข่งขันในตลัาดโลักมากข่�น ส่ว่นสินค้าเกษตรก็ม่คว่าม
สามารถืในการแข่งขันมากข่�นจากค่าเงินบาที่ที่่�อ่อนตัว่ลังเช้่นเด่ยว่กัน

เคัรื�อังใช่้ไฟื้ฟื้้า อัิเล็กิทรอันิกิสุ์ ช่ิ�นสุ่วนยานยนต่ำ์ สุินคั้าเกิษต่ำรแปีรร่ปี

อั้างอัิง : ธนาคัารแห้่งปีระเทศไทย
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22%

นักิท่อังเท่�ยวจากิยุโรปี

25%

รายได้ต่ำ่อัปีี

จำานวน
นักิท่อังเท่�ยว

2
0

0
1

2
0

0
6

2
0

10
2

0
10

2
0

0
1

2
0

0
610,061,950

คัน

13,821,802
คัน

15,936,400
คัน

285,272
ล้านบาท

482,319
ล้านบาท

592,794
ล้านบาท

จำานวนนักิท่อังเท่�ยวต่ำ่างช่าต่ำิและรายได้ต่ำ่อัปีีในช่่วงปีี 2001-2010ท่�มาขึ้อังนักิท่อังเท่�ยว
ในปีี 2001

อั้างอัิง: กิารท่อังเท่�ยวแห้่งปีระเทศไทย (ททท.)

นักิท่อังเท่�ยวจากิ 
ญ่�ปีุ�น 

12%

ทั่องิเทั่�ยวร่่งิเรืองิ

นอกจากค่าเงินบาที่ท่ี่�อ่อนลังจนที่ำให้ภาคการส่งออกไที่ยแข่งขันใน
ระดับโลักได้มากข่�น ภาคการที่่องเที่่�ยว่ก็ได้รับอานิสงส์จากปัจจัยน่�ด้ว่ย
 
โดยนโยบายส่งเสริมการที่่องเที่่�ยว่ของรัฐบาลั ตั�งแต่โครงการ Amazing 
Thailand ในปี 1998 ที่่�สามารถืด่งด้ดนักที่่องเท่ี่�ยว่ต่างช้าติได้มากข่�น  
จนม่นักที่่องเท่ี่�ยว่เกิน 10 ลั้านคนเป็นครั�งแรกในปี 2001 โดยกลัุ่ม 
นักที่่องเท่ี่�ยว่หลัักที่่�มาเยือนไที่ยในยุคนั�นมาจากยุโรป (ร้อยลัะ 25) 
อาเซึ่่ยน (ร้อยลัะ 22) แลัะญ่�ปุ่น (ร้อยลัะ 12) ตามลัำดับ
 
ปี 2001 รัฐบาลัทัี่กษิณท่ี่�เน้นนโยบายเศรษฐกิจแบบค้่ขนานได้ม่การ 
ต่อยอดโดยการเช้ื�อมโยงอุตสาหกรรมการท่ี่องเท่ี่�ยว่ให้เข้ากับเศรษฐกิจ
คนตัว่เลั็ก ตั�งแต่การที่่องเที่่�ยว่ชุ้มช้น หรือการสร้างสินค้าเอกลัักษณ์ 
ในชุ้มช้นนั�นๆ เป็นการช้่ว่ยสร้างรายได้ให้ชุ้มช้น 
 
ที่ักษิณมองว่่าการท่ี่องเท่ี่�ยว่เป็นกลัยุที่ธ์ของการซ่ึ่อมสร้างเศรษฐกิจ 
เนื�องจากเป็นว่ิธ่การหารายได้เข้าประเที่ศอย่างรว่ดเร็ว่ ใช้้ต้นทุี่นน้อย 
เมื�อเที่่ยบกับนโยบายด้านอื�นๆ จ่งเร่งผู้ลัักดันตั�งแต่การสร้างจุดขาย 
ด้ว่ยการท่ี่องเที่่�ยว่ชุ้มช้น หรือการเปล่ั�ยนที่่�อย่้อาศัยของคนในจังหว่ัด 
ที่่องเที่่�ยว่ให้เป็นโฮมสเตย์ สร้างไนต์ซึ่าฟ้าร่ แลัะแคมเปญจำนว่นมาก 
ที่่�ออกมา เช้่น ‘เที่่�ยว่เมืองไที่ย ไม่ไปไม่ร้้’ ‘เท่ี่�ยว่ที่ั�ว่ไที่ย ไปได้ทีุ่กเดือน’ 
รว่มที่ั�ง ‘Unseen Thailand’ 
 
“ถื้าอยากให้คนอย่้นานๆ มันต้องม่อะไร ถื้าไม่ม่ เขามาเด่�ยว่เด่ยว่ก็ไป 
ผู้มพยายามนำเรื�องน่�เข้ามา อย่างไนต์ซึ่าฟ้าร่ที่่�เช้่ยงใหม่ เคยคิดจะที่ำ
กระเช้้าไฟ้ฟ้้า คิดกระที่ั�งภ้เขาหัว่โลั้น ที่ำอย่างไรให้คนด้ว่ิถ่ืช้่วิ่ตช้าว่เขา
ในเขาลั้กใหญ่ลั้กเด่ยว่ เที่่�ยว่ตั�งแต่เช้้ายันเย็น ม่โฮมสเตย์หม้่บ้านแม้ว่ 
ผู้มมองไปถ่ืงการที่่องเที่่�ยว่เช้ิงว่ัฒนธรรม (Cultural Tourism) กับการ 
ที่่องเที่่�ยว่เช้ิงสุขภาพ (Medical Tourism)” ที่ักษิณเลั่าแนว่คิด
 
ต้นที่ศว่รรษน่� การที่่องเท่ี่�ยว่ยังไม่เป็นท่ี่�นิยมในกลัุ่มคนไที่ยมากนัก  
ด้ว่ยสภาพเศรษฐกิจท่ี่�เพิ�งฟ้้�นตัว่จากว่ิกฤตต้มยำกุ้ง ประกอบกับยังม ่
ผู้้้ประกอบการในธุรกิจการบินน้อย ที่ำให้ราคาตั�ว่เครื�องบินค่อนข้างส้ง 
จนกระที่ั�งปี 2001 ม่การปรับเงื�อนไขให้สายการบินเอกช้นเข้ามาแข่งขัน
มากข่�น พร้อมกับกระแสโลักาภิว่ัตน์ที่่�ที่ำให้รัฐบาลัใช้้นโยบายน่านฟ้้า
เสร่ (Open Sky Policy) เพื�อเพิ�มเส้นที่างการบินแลัะจุดจอดแว่ะพัก 

ให้กับสายการบินต่างๆ ที่ำให้ธุรกิจการบินค่กคัก เกิดผู้้้เลั่นในตลัาด 
มากข่�น ไมว่่่าจะเปน็ไที่ยแอรเ์อเช้ย่ นก Scoot หรอืนกแอร ์ที่่�การบนิไที่ย
ร่ว่มกับเอกช้นอ่ก 4-5 รายเพื�อลัุยธุรกิจสายการบินต้นทีุ่นต�ำ 
 
คำว่่า ‘สายการบินราคาประหยัด’ เกิดข่�นในยุคน่� สายการบินแห่งแรก
คือ ว่ัน ที่้ โก โดยโอเร่ยนที่์ ไที่ย แอร์ไลัน์ ของ อุดม ตันติประสงค์ช้ัย  
ให้บริการเที่่�ยว่บินภายในประเที่ศเมื�อว่ันที่่� 3 ธันว่าคม 2003 ถืือเป็น 
อ่กจุดเปลั่�ยนที่่�ที่ำให้การที่่องเที่่�ยว่เข้าส้่ช้่ว่งขาข่�น
 
อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ี่�ถ้ืกว่ิพากษ์ว่ิจารณ์อย่างมากคือการท่ี่�ที่ักษิณ
ขยายอาณาจักรช้ิน คอร์ปอเรช้ัน จากการร่ว่มลังทีุ่นใน ‘ไที่ยแอร์เอเช้่ย’  
ในธุรกิจสายการบิน โดยกลุ่ัมชิ้นคอร์ปถืือหุ้น 49% ผู้่านบริษัที่ที่่�จัดตั�ง
ร่ว่มกันใหม่ในบริษัที่ เอเช้่ย เอว่ิเอช้ั�น จำกัด ที่ำให้ที่ักษิณถ้ืกมองว่่า 
ม่ส่ว่นได้ส่ว่นเส่ยแลัะได้ผู้ลัประโยช้น์จากนโยบายรัฐบาลั โดยในช้่ว่ง
เว่ลัาไล่ัเลั่�ยกันยังม่การแก้ไขกฎหมายสัดส่ว่นการถืือครองหุ้น ที่ำให้ 
สายการบินหลัายแห่งร่ว่มทีุ่นกับบริษัที่ไที่ยเพื�อใช้้สิที่ธิการบิน
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ปฏิิรูปรัฐวิสาหกิจ

หลัังว่ิกฤตต้มยำกุ้งราว่ 4-5 ปี ตลัาดหุ้นก็กลัับมาค่กคักอ่กครั�ง โดย 
ในปี 2001 ม้ลัค่าของบริษัที่ในตลัาดหลัักที่รัพย์อย้่ที่่� 1.6 ลั้านลั้านบาที่ 
แต่ภายในระยะเว่ลัา 2 ปี ม้ลัค่าตลัาดเพิ�มข่�นไปที่่� 3 ลั้านลั้านบาที่ แลัะ
ปริมาณการซึ่ื�อขายในตลัาดหลัักที่รัพย์ส้งเกือบ 3 หมื�นลั้านบาที่ต่อว่ัน
 
โอกาสในการระดมทุี่นจากตลัาดหลักัที่รัพย์จ่งเป็นปัจจยัที่่�สำคัญในการ
แปรร้ปรัฐว่ิสาหกิจเพื�อลัดการผู้้กขาด 
 
ที่ักษิณเลั่าถ่ืงแนว่คิดการแปรร้ปรัฐว่ิสาหกิจว่่า “ผู้มมองรัฐว่ิสาหกิจ
เป็นการผู้้กขาดมาโดยตลัอด ที่ำให้ไม่ตื�นตัว่ในการแข่งขัน ถื้าจะให้
รัฐว่ิสาหกิจแข็งแรงก็ต้องไปเข้าตลัาดหลัักที่รัพย์ ถืือเป็นการพัฒนา 
ตัว่เอง ม่เป้าหมาย ม่ผู้้้ถืือหุ้นรายย่อยเป็นผู้้้ตรว่จสอบแที่นรัฐบาลัได้  
แลั้ว่ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัักที่รัพย์แลัะตลัาดหลัักที่รัพย์ 
(กลัต.) มาตรว่จสอบคว่ามโปร่งใส ดังนั�นเป็นเรื�องด่ที่่�จะให้รัฐว่ิสาหกิจ
กลัายเปน็บรษิทัี่มหาช้นที่่�รฐัยงัถืือหุ้นมากกว่่า 50% เพ่ยงแตว่่่ากระจาย
หุ้นบางส่ว่นให้ต่างประเที่ศบ้าง ให้นักลังทีุ่นไที่ยบ้าง เพื�อให้บริษัที่นั�น
ถ้ืกเปลั่�ยนออกจากบรบิที่ของการเปน็ขา้ราช้การลัว้่นๆ ที่่�ผู้ก้ขาดที่กุอยา่ง 
มาเป็นเตร่ยมตัว่เพื�อการแข่งขัน” 
 
รัฐบาลัที่ักษิณคาดหว่ังการแปรร้ปรัฐว่ิสาหกิจว่่าจะกลัายเป็นผู้ลังาน 
ช้ิ�นสำคญัในการฟ้้�นฟ้้เศรษฐกจิ ถ่ืงขนาดมก่ารประกาศนโยบายแปรรป้
รัฐว่ิสาหกิจ 6 ข้อในรัฐสภาตั�งแต่ว่ันแรกที่่�เข้ามาเป็นรัฐบาลั ได้แก่
 
1. เป็นองค์กรหลัักในการกอบก้้เศรษฐกิจหลัังว่ิกฤตต้มยำกุ้ง
2. สร้างรายได้ให้แก่ประเที่ศ
3. จัดให้ม่โครงสร้างบริหารองค์กรที่่�เป็นมืออาช้่พ
4. ลัดการแที่รกแซึ่งที่างการเมืองในการบริหารงาน
5. เปิดโอกาสให้ประช้าช้นลังทีุ่นในรัฐว่ิสาหกิจ
6. สนับสนุนให้รัฐว่ิสาหกิจม่คว่ามพร้อมเข้าตลัาดหลัักที่รัพย์
 
โดยรัฐบาลัทัี่กษณิได้ใช้พ้ระราช้บัญญัตทิี่นุรฐัว่สิาหกิจที่่�ออกในปี 1999 
ซึ่่�งเป็นหน่�งในกฎหมายฟ้้�นฟ้้เศรษฐกิจ 11 ฉบับที่่�ประเที่ศไที่ยตกลัง 
ไว่้กับ IMF
 
ปตที่. เป็นรัฐว่ิสาหกิจแรกท่ี่�รัฐบาลัหยิบมาแปรร้ปจากเดิม เนื�องจาก

ที่ักษิณมองว่่า ปตที่. เป็นผู้้้ผู้้กขาดด้านพลัังงาน ที่ำให้ม่อำนาจในการ
แข่งขันส้งเกินไป การแปรร้ปในครั�งน่�จ่งลัดการผู้้กขาดในอุตสาหกรรม
พลัังงาน สอดรับกับช้่ว่งขาข่�นของอุตสาหกรรมน่�
 
ว่ันท่ี่� บริษัที่ ปตที่. จำกัด (มหาช้น) เสนอขายหุ้นต่อประช้าช้นว่ันแรก  
หุ้น ปตที่. ร้อนแรงถื่งขั�นขายหมดภายในเว่ลัาเพ่ยง 1 นาที่่ 17 ว่ินาที่่! 
 
ทัี่�งน่� บริษัที่มหาช้นท่ี่�เกิดจากการแปรร้ปรัฐวิ่สาหกิจในสมัยน่� ได้แก่ 
บริษัที่ ปตที่. จำกัด (มหาช้น) ในปี 2001 บริษัที่ ที่่าอากาศยานไที่ย  
จำกัด (มหาช้น) หรือ ที่อที่. ในปี 2002 บริษัที่ กสที่ โที่รคมนาคม จำกัด 
(มหาช้น) บริษทัี่ ไปรษณ่ย์ไที่ย จำกดั แลัะบรษิทัี่ ที่ศที่ คอร์ปอเรช้ั�น จำกดั 
(มหาช้น) หรือที่่โอท่ี่ ในปี 2003 แลัะบริษัที่ อสมที่ จำกัด (มหาช้น)  
ในปี 2004
       
หลัักการเลืัอกแปรร้ปรัฐวิ่สาหกิจมาคือเลืัอกธุรกิจที่่�เป็นขาข่�นแลัะเป็น
ไปในที่างเด่ยว่กันกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลั เช่้น ปตที่. ในธุรกิจ
พลัังงาน ที่อที่. ในธรุกจิขนส่ง แลัะ ที่ศที่. กสที่. แลัะ อสมที่ ในธรุกจิดา้น
โที่รคมนาคมแลัะสื�อสาร ขณะเด่ยว่กันก็เพื�อป้องกันการผู้้กขาดจาก
ภาว่ะการแข่งขนัต�ำ เช่้น ปตที่. ผู้้กขาดในกจิการก๊าซึ่ธรรมช้าติ สว่่น ที่อที่. 
ในธุรกิจที่่าอากาศยาน

 
นอกจากน่�การที่่องเที่่�ยว่แบบ ‘ตามรอยหนัง’ ของช้าว่จ่นในเว่ลัาต่อมา 
เช้่น ภาพยนตร์เรื�อง Lost in Thailand (2012) ที่่�ม่ฉากสนามบิน
สวุ่รรณภม้แิลัะสถืานที่่�สำคัญตา่งๆ ในประเที่ศไที่ย เช้น่ เช้ย่งใหม่ น�ำตก 
ว่ัด รว่มถื่งม่การแสดงศิลัปะการต่อส้้แม่ไม้มว่ยไที่ย ที่ำให้นักที่่องเที่่�ยว่
ช้าว่จ่นร้้จักประเที่ศไที่ยมากข่�น แลัะขยับข่�นมาเป็นกลัุ่มนักที่่องเที่่�ยว่
หลักัของประเที่ศไที่ย แลัะการท่ี่องเที่่�ยว่ก็กลัายเป็นอตุสาหกรรมสำคัญ
ของประเที่ศไที่ย 
 
นอกจากน่�ที่ักษิณยังมองว่่าเมื�อม่การบินเพิ�มข่�นแลั้ว่ แต่สนามบินม่ 
ไม่เพ่ยงพอ จ่งนำไปส้่การเร่งการก่อสร้างสนามบิน ‘สุว่รรณภ้มิ’ ที่่�เปิด
ให้บริการในเดือนกันยายน 2006 แลัะรองรับได้ 50 เที่่�ยว่บินต่อช้ั�ว่โมง 
ซึ่่�งก่อนหน้าน่�ในกรุงเที่พฯ มด่อนเมืองเป็นสนามบินหลักัเพ่ยงแห่งเดย่ว่
เที่า่นั�น จง่ไมส่ามารถืรองรบัจำนว่นนกัที่อ่งเท่ี่�ยว่ที่่�มาพรอ้มกบันโยบาย
น่านฟ้้าเสร่ได้เพ่ยงพอ

“ผ่มมอังรัฐวิสุาห้กิิจ
เปี็นกิารผ่่กิขึ้าดมาโดยต่ำลอัด 
ทำาให้้ไม่ต่ำื�นต่ำัวในกิารแขึ้่งขึ้ัน 
ถ้าจะให้้รัฐวิสุาห้กิิจแขึ้็งแรง
กิ็ต่ำ้อังไปีเขึ้้าต่ำลาดห้ลักิทรัพิ่ย์”

ท่าอัากิาศยานสุุวรรณภ่มิเปีิดให้้บริกิารอัย่างเปี็นทางกิารในวันท่� 28 กิันยายน 2006 
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รัฐบาลทักิษิณใช่้ห้น่�  

รัฐบาลกิ่อันห้น้าใช่้ห้น่�  

ห้มื�นล้านบาท

แสุนล้านบาท

1

5

ปลด้หน่� IMF

คงไม่ม่ใครคาดคิดว่่าเศรษฐกิจไที่ยหลัังวิ่กฤตต้มยำกุ้งไม่ก่�ปีจะถ้ืก 
‘ซ่ึ่อมแซึ่ม’ อยา่งรว่ดเรว็่จากการว่างโครงสรา้งในหลัายๆ ด้าน นบัตั�งแต่
ระบบการเงิน ส่ว่นอุตสาหกรรมส่งออกแลัะท่ี่องเท่ี่�ยว่ก็ได้รับอานิสงส์
จากเงินบาที่ท่ี่�อ่อนค่าลัง ที่ำให้เม็ดเงินหมุนเว่่ยนในระบบเศรษฐกิจ 
มากข่�น โดยเฉพาะการท่ี่องเท่ี่�ยว่ ท่ี่�ที่ำให้กลัุม่ธุรกจิโรงแรม ขนส่ง แลัะ 
สายการบนิเตบิโตอย่างยิ�งยว่ด
 
แต่เหตกุารณ์ท่ี่�อาจนบัเป็นหมดุหมายของการจบลังของว่กิฤตต้มยำกุ้ง
คอืการใช้้หน่�ที่ั�งหมดคนืให้ IMF

 
ทีุ่กว่ันน่�การปลัดหน่� IMF กว่่า 5.1 แสนล้ัานบาที่ยังคงเป็นท่ี่�ถืกเถ่ืยง 
กันว่่าแที่้จริงแล้ัว่คว่รจะให้เครดิตกับรัฐบาลัที่ักษิณมากน้อยเพ่ยงใด 
เนื�องจากการปลัดหน่�เกดิข่�นในช่้ว่งเว่ลัาที่่�เศรษฐกิจไที่ยฟ้้�นตวั่จากปัจจัย
ทัี่�งในแลัะนอกประเที่ศ ตลัอดจนระบบการเงินเริ�มเข้าท่ี่�เข้าที่าง ธปที่.  
คุมคว่ามผัู้นผู้ว่นค่าเงินบาที่ได้มากข่�น ม่การเกินดุลับัญช้่เดินสะพัด  
แลัะเมื�อเศรษฐกิจในประเที่ศเริ�มฟ้้�นตัว่ เงินทีุ่นจ่งไหลักลัับเข้ามาใน
ประเที่ศมากข่�น แลัะ ธปที่. สามารถืสะสมทุี่นสำรองได้มากข่�น ซึ่่�ง 
สิ�งเหล่ัาน่�ล้ัว่นแต่เป็นแรงส่งอย่างดใ่ห้กบัเศรษฐกจิ นอกเหนอืจากคว่าม 
‘เข้าเป้า’ ของนโยบายรัฐบาลั
         
ว่นัท่ี่� 31 กรกฎาคม 2003 เว่ลัา 20.30 น. ที่กัษณิกล่ัาว่สนุที่รพจน์ที่าง
โที่รทัี่ศน์รว่มการเฉพาะกิจแห่งประเที่ศไที่ย ใจคว่ามว่่า
 
“เมื�อกลัางวั่นได้ช้ำระคืนให้กับธนาคารของประเที่ศญ่�ปุ่น แลัะเย็นน่� 
ซึ่่�งเป็นเว่ลัากลัางว่นัของซึ่ก่ประเที่ศตะว่นัตก กไ็ด้ช้ำระเงนิก้อนสดุท้ี่าย
คนืให้กบั IMF ที่ั�งหมดท่ี่�ช้ำระคนืในว่นัน่�ประมาณ 60,000 กว่่าล้ัานบาที่ 
เป็นก้อนสุดท้ี่ายแล้ัว่ หลังัจากท่ี่�ได้เจอวิ่กฤตเมื�อวั่นท่ี่� 2 กรกฎาคม 1997”
 
ที่กัษณิย�ำว่่าเขาสามารถืช้ำระหน่�ก่อนกำหนดถ่ืง 2 ปี
 
“การเข้า IMF แสดงให้เห็นว่่าเครดิตประเที่ศมันใช้้ไม่ได้ ที่ำตัว่เหมือน 
กบัเราเข้าโรงจาํนาํ เพราะ IMF ครอบงำวิ่ธ่แก้ปัญหาของเราหมด (IMF 
บังคับให้ออกกฎหมายฟ้้�นฟ้้เศรษฐกิจ 11 ฉบับ) ถ่ืงแม้ว่่าเขาจะช้่�มา 
บางอย่าง แต่ไม่ได้ร้ท้ี่กุอย่าง เราไม่มอิ่สระในการบรหิารเศรษฐกจิ” 
 
“ผู้มไม่เช้ื�อนโยบาย One size fits all นโยบายเดย่ว่ท่ี่�ใช้้ที่ั�ว่โลัก เพราะ
ส่ว่นใหญ่นโยบายเหล่ัาน่�เอาไปใช้้กับประเที่ศในแอฟ้ริกาแล้ัว่จะเอามา
ใช้้กับเราด้ว่ย อย่างน่�ก็เจ๊งสิ เรื�องท่ี่�สองคือศักดิ�ศร่ของคว่ามเป็นลั้กหน่� 
ผู้มเคยเป็นหน่�ธนาคารมา ผู้มร้้ครับว่่าเราเป็นถื้าเป็นลั้กหน่�ที่่�เขามอง 
ไม่เห็นอนาคตว่่าเราจะใช้้หน่�ได้อย่างไร เราจะคุยกับเขาได้ไม่ค่อยร้เ้รื�อง 
แต่เมื�อไรท่ี่�เขาเหน็ศกัยภาพว่่าเรากำลังัจะใช้้หน่�ได้ เขาก็จะเจรจาอก่แบบ
คว่ามจริงปริมาณส่งออกเราก็เยอะ แล้ัว่ที่ำไมเงินสำรองประเที่ศน้อย  
ไปคยุกับ ธปที่. จง่ได้ร้ว่้่าพว่กท่ี่�ส่งออกเขาเอาเงินเก็บไว้่เมอืงนอก ไม่เอา
เข้ามา ส่ว่นพว่กท่ี่�นำเข้าก็ Over Invoice เพื�อเกบ็เงนิไว้่ข้างนอก เพราะ
คว่ามไม่แน่นอนของอัตราแลักเปล่ั�ยนในว่นันั�น ผู้มจง่ไปคุยกบัผู้้ว่้่าการ 
ธปที่. เพื�อหาที่างที่ำค่าเงินให้เสถ่ืยรให้ได้”

บาทัแข็็งิ

ช่้ว่งต้นที่ศว่รรษ เศรษฐกิจไที่ยได้อานิสงส์จากค่าเงินบาที่ที่่�อ่อนตัว่ลัง 
ที่ำให้ภาคการส่งออกแลัะท่ี่องเท่ี่�ยว่กลัายเป็นเครื�องจักรที่างเศรษฐกิจ
สำคญัท่ี่�ที่ำให้ประเที่ศไที่ยฟ้้�นตัว่ได้อย่างรว่ดเร็ว่หลังัวิ่กฤตต้มยำกุ้ง ที่ว่่า
เมื�อเข้าส้ช่่้ว่งคร่�งหลังัของที่ศว่รรษน่� สถืานะค่าเงินบาที่กลับัเข้าส้ส่ภาว่ะ 
‘แขง็ค่า’ ส่ว่นหน่�งเป็นผู้ลัมาจากภาว่ะตลัาดโลักแลัะนโยบายการเงินท่ี่�
ผู่้อนคลัาย ที่ำให้อัตราดอกเบ่�ยสหรฐัฯ ต�ำต่อเนื�องหลังัว่กิฤต Dot Com
 
จากต้นที่ศว่รรษที่่�เงินบาที่ม่ม้ลัค่าต�ำกว่่า 40 บาที่ต่อ 1 เหร่ยญสหรัฐ  
พอเข้าส้ช่่้ว่งต้นปี 2006 เงินบาที่แขง็ค่าเป็นระดับ 36.5 บาที่ต่อเหรย่ญ
สหรฐั แลัะปรบัตวั่แขง็ต่อเนื�องไปถ่ืง 34.5 บาที่ต่อเหรย่ญสหรัฐ ซึ่่�งเป็น
ผู้ลัจากเงินทีุ่นไหลัเข้าที่ั�งเงินลังทีุ่นที่างตรงแลัะการลังทีุ่นในหลัักที่รัพย์ 
ที่่�ต่างช้าติเข้ามาลังทีุ่นในตราสารประเภที่หน่�ในประเที่ศกำลัังพัฒนา 
เพิ�มข่�น แลัะจากการเกินดุลับัญช้เ่ดินสะพัดของประเที่ศไที่ย
 
ในช่้ว่งปลัายปี 2006 แม้ ธปที่. จะม่มาตรการแที่รกแซึ่งแลัะคว่บคุม 
เงนิที่นุที่่�ไหลัเข้ามา แต่เงนิบาที่ยงัคงแขง็ค่ามากกว่่าประเที่ศเพื�อนบา้น
ที่ั�งที่่�เศรษฐกิจไที่ยไม่ได้ขยายตัว่สง้กว่่าประเที่ศอื�น ดร.ธาริษา ว่ฒันเกส 
ผู้้ว่้่าการ ธปที่. เว่ลัานั�น เน้นการขอคว่ามรว่่มมอืกบัสถืาบนัการเงนิไมใ่ห้
ขายตั�ว่แลักเงินสกุลับาที่ให้คนม่ถิื�นฐานอย่้ต่างประเที่ศ แลัะต่อมาใน 
ว่นัท่ี่� 4 ธนัว่าคม 2006 ธปที่. ได้ประกาศมาตรการจำกดัธรุกรรมเงนิบาที่
ระหว่่าง ‘สถืาบันการเงินในประเที่ศ’ กับ ‘ผู้้้ม่ถืิ�นฐานอย้่นอกประเที่ศที่่�
ไม่มก่ารค้าการลังทุี่นรองรบั’ 
 
แต่เมื�อเหน็ว่่ามาตรการที่่�ผู่้านมาไม่ได้ผู้ลั ธปที่. จง่ได้ใช้้ยาแรงในการลัด
แรงจ้งใจในการเก็งกำไรค่าเงินบาที่ในระยะสั�น โดยประกาศมาตรการ 
Unremunerated Reserve Requirement (URR) โดยมาตรการน่�บงัคับ

ให้สถืาบันการเงนิกนัเงนิสำรองไว้่ร้อยลัะ 30 เป็นระยะเว่ลัา 1 ปี จาก
เงินที่นุจากต่างประเที่ศท่ี่�เข้ามาในประเที่ศไที่ยที่่�มว่่งเงินตั�งแต่ 20,000 
เหรย่ญสหรฐัข่�นไป เมื�อครบกำหนดระยะเว่ลัา 1 ปีจง่จะคนืเงนิท่ี่�กนัไว้่
ร้อยลัะ 30 ให้กับนักลังทีุ่น แลัะหากนักลังทีุ่นนำเงินกลัับไปก่อนครบ
กำหนดจะถ้ืกหักเงินถ่ืงร้อยลัะ 10 ของเงินลังทุี่นที่ั�งหมด ซึ่่�งถืือเป็น
มาตรการที่่�สร้างต้นที่นุสง้มากต่อนกัลังที่นุท่ี่�จะเข้ามาลังที่นุในไที่ย
 
ภายหลัังจาก ธปที่. ประกาศใช้้มาตรการน่�ในช่้ว่งเย็นของว่ันที่่� 18 
ธนัว่าคม 2006 กเ็กดิผู้ลักระที่บรนุแรงต่อตลัาดหุ้นไที่ยอย่างคาดไม่ถ่ืง 
นกัลังที่นุต่างช้าตขิายหุน้กว่่า 25,000 ล้ัานบาที่ ดชั้นต่กลังกว่่า 100 จดุ
ในว่นัท่ี่� 19 ธนัว่าคม ที่ำให้ ธปที่. จำต้องปรบัมาตรการในว่นัถืดัมา โดย
ม่การยกเว่้นบังคับใช้้มาตรการน่�ต่อเงินทีุ่นท่ี่�ลังทีุ่นในตลัาดหลัักที่รัพย์ 
แต่ให้คงไว้่สำหรับการลังทีุ่นในร้ปแบบอื�นๆ เช่้น การลังทีุ่นในตลัาด
พนัธบัตร มาตรการน่�มก่ารดำเนินการตั�งแต่เดอืนธนัว่าคม 2006 จนถ่ืง
เดือนกมุภาพนัธ์ 2008 รว่มระยะเว่ลัาที่ั�งสิ�น 14 เดอืน
 
ดร.ธารษิา ผู้้้ว่่าการ ธปที่. ในเว่ลัานั�น กล่ัาว่ถ่ืงการตดัสินใจออกมาตรการ 
URR ว่่า “มาตรการ URR ในอด่ตเป็นสิ�งที่่�คนมองว่่าตกยุค ถือยหลััง 
เข้าคลัอง เพราะเห็นว่่าทุี่กอย่างต้องอิงกลัไกตลัาด แต่ตอนน่�กระแสโลัก
เปลั่�ยนไป มาตรการดงักล่ัาว่เป็นเครื�องมอืหน่�งที่่�ใช้้ได้ตามคว่ามจำเป็น
แลัะเหมาะสม เมื�อมองย้อนกลับัไป มาตรการ URR ได้ให้บที่เรย่นกบั 
ธปที่. หลัายเรื�อง โดยเฉพาะการสื�อสารเพื�อคว่ามเข้าใจท่ี่�ถื้กต้องของ
ประช้าช้นเก่�ยว่กบัการไหลัเข้าออกของเงนิท่ี่�มค่ว่ามรว่ดเรว็่”

รัฐบาลทักิษิณใช่้ห้น่�  

รัฐบาลกิ่อันห้น้าใช่้ห้น่�  

ห้มื�นล้านบาท

แสุนล้านบาท

1

5

อััต่ำราคั่าเงินบาทต่ำ่อัเห้ร่ยญสุห้รัฐ ช่่วงปีี 2001-2008

45.65
บาทต่ำ่อัเห้ร่ยญสุห้รัฐ

เมษายน 2001

35.4
บาทต่ำ่อัเห้ร่ยญสุห้รัฐ

ธันวาคัม 2006

29.9
บาทต่ำ่อัเห้ร่ยญสุห้รัฐ

กิรกิฎาคัม 2007

38.9
บาทต่ำ่อัเห้ร่ยญสุห้รัฐ

มกิราคัม 2006

36.6
บาทต่ำ่อัเห้ร่ยญสุห้รัฐ

ต่ำุลาคัม 2006 34.7
บาทต่ำ่อัเห้ร่ยญสุห้รัฐ

ธันวาคัม 2008
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รัฐประหารครั�งิแรกในรอบ 15 ปี

แม้ว่่ารัฐบาลัทัี่กษิณจะได้รับเลัือกตั�งเป็นสมัยที่่�สอง แต่คะแนนนิยม 
ของที่กัษณิ ช้นิว่ตัร เข้าส้ช่่้ว่ง ‘ขาลัง’ ปรากฏิการณ์ ‘ต้านทัี่กษณิ’ กเ็ริ�ม
แพร่กระจายมากข่�น 
 
ช่้ว่งต้นปี 2006 การเมืองไที่ยเริ�มเผู้ช้ญิกบัมรสมุใหญ่ ใจกลัางกรุงเที่พฯ 
ปรากฏิภาพกลัุ่มผู้้้ชุ้มนุมสว่มเสื�อส่เหลัืองในนาม ‘พันธมิตรประช้าช้น 
เพื�อประช้าธิปไตย’ ภายใต้การนำของ สนธิ ลัิ�มที่องกุลั แลัะจำลัอง  
ศร่เมือง ไม่ว่่าจะเป็นการชุ้มนุมลัากยาว่ท่ี่�หน้าที่ำเน่ยบรัฐบาลั หรือ 
การเดนิประท้ี่ว่งบนท้ี่องถืนนตามเส้นที่างต่างๆ
 
จุดเปลั่�ยนการเมืองไที่ยครั�งใหญ่ที่่�กระที่บระบบเศรษฐกิจคือเหตุการณ์

แห่งประเที่ศไที่ย (กฟ้ผู้.) ท่ี่�ม่ผู้้้คัดค้านเพราะกลััว่ว่่าผู้ลัประโยช้น์จะ 
ตกอย่้กบัคนเพ่ยงกลัุม่เดย่ว่
 
กระที่ั�งการเลัื�อนว่ันหยุดปีใหม่ 2003-2004 ที่่�ถ้ืกโยกจากวั่นที่่� 31 
ธนัว่าคม 2003 เป็นวั่นท่ี่� 2-4 มกราคม 2004 แที่น เป็นอก่เรื�องที่่�สงัคม
โยงกบัประเดน็การขาย ‘ที่่�ดนิรชั้ดา’ ของคณุหญงิพจมาน ช้นิว่ตัร ภรรยา
ของนายกรัฐมนตร่ในว่ันนั�นที่่�ไม่ต้องเส่ยค่าธรรมเน่ยมภาษ่ท่ี่�จะส้งข่�น 
ในปีถืดัมา อย่างไรก็ด่ มอ่ก่มุมโต้แย้งว่่าข้อเท็ี่จจรงิคือการโอนกรรมสิที่ธิ�
ที่่�ดนิได้เสรจ็สิ�นไปตั�งแต่ว่นัท่ี่� 30 ธนัว่าคม 2003 แล้ัว่
 
รัฐบาลัทัี่กษิณยังถ้ืกตั�งคำถืามเรื�อง ‘สิที่ธิมนุษยช้น’ จากการประกาศ
สงครามยาเสพติด การข่�นบัญช้่บุคคลัที่่�เก่�ยว่ข้องว่่าเป็นภัยต่อคว่าม
มั�นคง แลัะการวิ่สามัญฆาตกรรมที่่�ม่ผู้้้เส่ยช่้ว่ิตไม่ต�ำกว่่า 2,000 ราย  
รว่มถ่ืงเหตุการณ์กรือเซึ่ะ-ตากใบ ที่่�ม่การใช้้กำลัังที่หารอย่างรุนแรง 
จนม่ผู้้้เส่ยช้่ว่ิตในสามจังหว่ัดช้ายแดนใต้ โดยเหตุการณ์ ‘กรือเซึ่ะ’  
ถ้ืกวิ่พากษ์ว่่าหน่ว่ยงานรัฐที่ำเกินกว่่าเหตุจากการวิ่สามัญฆาตกรรม 

รฐัประหารว่นัที่่� 19 กนัยายน 2006 หน้าหน่�งของหนงัสอืพิมพ์ทุี่กฉบับ
รายงานข่าว่เรื�องเด่ยว่กัน คือภาพเหล่ัาผู้้้นำที่หารนั�งเร่ยงหน้ากระดาน
ด้ว่ยท่ี่าท่ี่เคร่งขร่ม นับเป็นการรัฐประหารครั�งแรกในรอบ 15 ปี ตั�งแต่
เหตกุารณ์ย่ดอำนาจในปี 1991
 
เหตผุู้ลัสำคญัของการต่อต้านรฐับาลัทัี่กษณิคอืเรื�องผู้ลัประโยช้น์ที่บัซ้ึ่อน 
แลัะอก่หลัายเรื�องที่่�สั�งสมมาตั�งแต่ว่นัท่ี่�ที่กัษณิเป็นนายกฯ เช่้น การขาย
หุน้ช้นิคอร์ปฯ ของตระก้ลัช้นิว่ตัรให้แก่บรษิทัี่ เที่มาเสก็ โฮลัดิ�งส์ จำกัด 
ที่่�ถื้กว่ิพากษ์ว่ิจารณ์ถื่งผู้ลัประโยช้น์ที่ับซ้ึ่อน แลัะการไม่เส่ยภาษ่รายได้
จากการขายหุน้
 
นโยบายการแปรร้ปรัฐว่ิสาหกิจก็ถ้ืกมองว่่าเป็นการขายสมบัติช้าติ  
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง คว่ามพยายามในการแปรร้ปการไฟ้ฟ้้าฝ่ายผู้ลัิต 

จุดเริ�มต่ำ้นคัวามขึ้ัดแย้งทางกิารเมือังท่�ยาวนานเกิือับ 2 ทศวรรษ จากิกิารชุ่มนุมปีระท้วงต่ำ่อัต่ำ้านรัฐบาลทักิษิณ และลงเอัยด้วยกิารย้ดอัำานาจในปีี 2006
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สุนธิ ลิ�มทอังกิุล และพิ่ลต่ำร่ จำาลอัง ศร่เมือัง แกินนำาพิ่ันธมิต่ำรปีระช่าช่นเพิ่ื�อัปีระช่าธิปีไต่ำย

ผู้้้ก่อคว่ามไม่สงบที่่�หน่ไปตั�งหลัักที่่�มัสยิดกรือเซึ่ะ ขณะที่่�เหตุการณ์ 
‘ตากใบ’ เป็นการสลัายการช้มุนุมท่ี่�มผู่้้เ้สย่ช้วิ่่ตจำนว่นมากจากการขนส่ง
ผู้้ท้ี่่�ถ้ืกจบักมุ ซึ่่�งภายหลังัทัี่กษณิยอมรบัว่่าตดัสนิใจผู้ดิพลัาดกบัเรื�องน่�
 
“เรื�องกรอืเซึ่ะ-ตากใบ ต้องยอมรับว่่าบางอย่างเราก็ร้ไ้ม่จริง การร้ไ้ม่จริง
เน่�ยมนัพลัาดไดเ้ลัย เหตกุารณ์ที่างใต้เน่�ยมนัต้องใช้้การเมอืงนำมากกว่่า
การที่หาร ที่หารต้องใช้้ท่ี่ลัะน้อย แต่ว่่าว่ันนั�นพอมันเกิดการปลั้นป้น 
คว่ามโลัภโกรธหลังที่ำให้โง่ ผู้มโกรธท่ี่�ที่หารถ้ืกปลั้นป้นขนาดน่� แลัะ 
เข้าข้างที่หารที่่�มองว่่าผู้้ชุ้้มนุมเป็น Militants ผู้มก็เลัยเอาที่หารไปอย่้ใน
พื�นท่ี่� คว่ามจรงิแล้ัว่ที่หารอ่อนแอ ปล่ัอยให้คนอื�นมาปล้ันป้นได้ยงัไง”
 
19 กันยายน 2006 ณ เมืองนิว่ยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในขณะที่่�ทัี่กษิณ
กำลัังเตร่ยมเข้าประชุ้มสมัช้ช้าใหญ่แห่งองค์การสหประช้าช้าติในอ่ก 
ซึ่่กโลักหน่�ง การรัฐประหารก็เกิดข่�นท่ี่�กรุงเที่พมหานคร ภายใต้การนำ
ของ พลัเอก สนธิ บญุยรตักลันิ ผู้้บั้ญช้าการที่หารบก ในฐานะหัว่หน้า
คณะปฏิิร้ปการปกครองในระบอบประช้าธิปไตยอันม่พระมหากษัตริย์
ที่รงเป็นประมุข มก่ารประกาศใช้้กฎอัยการศก่ แลัะจับกมุสมาชิ้กคณะ
รฐัมนตรห่ลัายคน 
 
“พลัเอก สนธ ิสำที่บั เหตทุุี่จรติ ช้นว่นย่ดอำนาจ” พาดหวั่ข่าว่หนงัสอืพมิพ์
ไที่ยรฐั ฉบับว่นัท่ี่� 20 กนัยายน 2006 หรือพาดหวั่ข่าว่ของหนงัสอืพิมพ์
บางกอกโพสต์ท่ี่�ว่่า “Coup d’état” คือสิ�งท่ี่�ตอกย�ำว่่าการปกครอง 
ภายใต้การนำของทัี่กษณิได้สิ�นสดุลังแล้ัว่
 
การรฐัประหารในปี 2006 นำไปส้ก่ารเปลั่�ยนแปลังไปเป็นรฐับาลัที่หาร
ท่ี่�นำโดย พลัเอก สรุยทุี่ธ์ จลุัานนที่ ์นายกรฐัมนตร ่แลัะมฉ่ายาว่่า ‘รฐับาลั
ขงิแก่’ เพราะเหล่ัาคณะรัฐมนตรป่ระกอบไปด้ว่ยผู้้ส้ง้อายุแลัะข้าราช้การ
ว่ยัหลังัเกษย่ณจำนว่นมาก ผู้ดิกบัยคุก่อนหน้าที่่�ส่ว่นใหญ่เป็นนกัธรุกจิ
ที่่�ลังมาเล่ันการเมอืง
 
หลัังจากการประกาศยกเลักิรฐัธรรมน้ญ พ.ศ. 2540 แลัะไดม้ก่ารตั�งสภา
ร่างรฐัธรรมนญ้ จนนำไปส้ ่‘รฐัธรรมนญ้ พ.ศ. 2550’ นั�น ช่้ว่งไล่ัเลั่�ยกนั
ศาลัรฐัธรรมน้ญกป็ระกาศยบุพรรคไที่ยรกัไที่ยของที่กัษณิ แต่เมื�อมก่าร
จดัการเลัอืกตั�งใหม่ในปี 2007 ช้ยัช้นะกย็งัเป็นของพรรคพลังัประช้าช้น
ที่่�มฐ่านเสย่งสำคัญมาจากพรรคไที่ยรกัไที่ย 
 

สมัคร สุนที่รเว่ช้ ข่�นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตร่ แต่ครองตำแหน่ง 
ได้ไม่ถ่ืงปีก็ถ้ืกศาลัรัฐธรรมน้ญตัดสินให้พ้นตำแหน่งจากการเป็นพิธ่กร
ของรายการที่ำกับข้าว่อย่าง ‘ชิ้มไปบ่นไป’ แลัะ ‘ยกโขยง 6 โมงเช้้า’ ที่่�
ศาลัรัฐธรรมน้ญม่มติเป็นเอกฉันท์ี่ เห็นว่่าขัดต่อรัฐธรรมน้ญในเรื�อง
คณุสมบัติของนายกรฐัมนตร ่โดย สมช้าย ว่งศ์สว่สัดิ� พ่�เขยของที่กัษิณ
ได้ข่�นเป็นนายกรัฐมนตรแ่ที่น 
 
ตลัอดระยะเว่ลัาของรัฐบาลัสมัครแลัะรัฐบาลัสมช้าย ผู้้้ชุ้มนุมกลัุ่ม 
พันธมิตรฯ ได้ย่ดพื�นที่่�รัฐสภา ย่ดสนามบินสุว่รรณภ้มิแลัะดอนเมือง  
เพื�อขบัไล่ัรฐับาลัที่่�ถ้ืกมองว่่าเป็นรฐับาลัเงาของที่กัษิณ
 
ท่ี่ามกลัางคว่ามขัดแย้งที่างการเมือง ศาลัรัฐธรรมน้ญก็ได้ตัดสินยุบ 
พรรคพลัังประช้าช้นอ่กครั�งในว่ันที่่� 2 ธันว่าคม 2008 จากข้อกล่ัาว่หา
กรณ่ทีุ่จริตการเลัือกตั�ง รว่มถ่ืงตัดสิที่ธิที่างการเมืองของหัว่หน้าพรรค

กิารรัฐปีระห้ารในปีี 2006 
นำาไปีสุ่่กิารเปีล่�ยนแปีลง 

ไปีเปี็นรัฐบาลทห้าร ท่�นำาโดย 
พิ่ลเอักิ สุุรยุทธ์ จุลานนท์ 

นายกิรัฐมนต่ำร่ 
และม่ฉายาว่า ‘รัฐบาลขึ้ิงแกิ่’

แลัะกรรมการบริหารพรรคเป็นเว่ลัา 5 ปี สมช้ายจ่งพ้นจากตำแหน่ง 
นายกรฐัมนตรโ่ดยปรยิาย
 
อภิสิที่ธิ� เว่ช้ช้าช้่ว่ะ จากพรรคประช้าธิปัตย์ ได้รับเส่ยงโหว่ตในสภา 
ให้เป็นนายกรัฐมนตร่คนถืัดไป ท่ี่ามกลัางข้อว่ิจารณ์ที่่�ว่่ารัฐบาลัน่�เป็น
รฐับาลัที่่�จดัตั�ง ‘ในค่ายที่หาร’
 
ช่้ว่งเว่ลัาเด่ยว่กันน่�ได้เกิดกลัุ่มผู้้้ชุ้มนุมขั�ว่ตรงข้ามกับม็อบเสื�อเหลัือง 
คอื ‘ม็อบเสื�อแดง’ หรือท่ี่�เรย่กว่่าแนว่ร่ว่มประช้าธิปไตยต่อต้านเผู้ด็จการ
แห่งช้าต ิ(นปช้.) ที่่�มจ่ดุประสงค์ในการเรย่กร้องประช้าธิปไตย ที่ว่งคนื
คว่ามเป็นธรรมให้ที่กัษณิ แลัะขบัไล่ัรฐับาลัอภสิทิี่ธิ� โดยกลัุม่ นปช้. ได้
ย่ดพื�นที่่�ใจกลัางกรุงอย่างแยกราช้ประสงค์ ตลัอดจนการปักหลัักพื�นที่่�
ประท้ี่ว่งข้ามวั่นข้ามคืน เพื�อแสดงจุดยืนต่อต้านพรรคประช้าธิปัตย์ แลัะ
ให้อภิสทิี่ธิ�ออกจากการเป็นรฐับาลั

กิอังกิำาลังทห้ารกิำาลังเคัล่ยร์พิ่ื�นท่� ห้ลังเกิิดเห้ต่ำุกิารณ์คัวามรุนแรงท่�มัสุยิดกิรือัเซึ่ะ
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อย่างไรก็ตาม ประเที่ศในเอเช้่ยได้รับผู้ลักระที่บที่างอ้อมคือการเร่ง 
ขายสินที่รัพย์จำนว่นมากในเอเช้่ยของนักลังทีุ่นต่างช้าติ ที่ำให้เกิด 
การเร่งตัว่ของเงินทุี่นไหลัออกจากภ้มิภาคเอเช้่ย กดดันให้ค่าเงินใน
ภ้มิภาคอ่อนตัว่ลัง ดัช้น่ตลัาดหลัักที่รัพย์ลัดลังอย่างหนัก แลัะเกิด 
ปัญหาสภาพคล่ัองต่งตัว่ของภาคธุรกิจท่ี่�ต้องเผู้ชิ้ญกับต้นทีุ่นการก้้ยืม 
ที่่�ส้งข่�น
 
ผู้ลักระที่บรุนแรงที่่�ลัามมาถ่ืงเศรษฐกิจไที่ยคือการส่งออกท่ี่�ลัดลังมาก 
เนื�องจากปัญหาในภาคการเงินแลัะเศรษฐกิจโลักที่่�หยุดช้ะงัก

วิกฤตซัับไพัรม่์

ที่่ามกลัางสถืานการณ์การเมืองไที่ยท่ี่�ร้อนระอุ เศรษฐกิจโลักก็เคาะ 
ประต้ส่งสัญญาณอันตราย โดยม่จุดเริ�มต้นจากราคาอสังหาริมที่รัพย์ 
ในสหรัฐฯ ปรับเพิ�มข่�นอย่างรว่ดเร็ว่จนเข้าส้่ภาว่ะฟ้องสบ้่จากอัตรา
ดอกเบ่�ยที่่�อย่้ในระดับต�ำ หลัังเกิดว่ิกฤต Dot Com ในช้่ว่งก่อนหน้า  
แลัะธนาคารพาณิช้ย์ในสหรัฐฯ ได้เร่งปลั่อยสินเช้ื�อให้กับลั้กค้ามากข่�น 
 
ด้ว่ยอัตราดอกเบ่�ยที่่�อย่้ในระดับต�ำแลัะนว่ัตกรรมที่างการเงินต่างๆ  
ที่่�เกิดข่�น เช้่น การรว่มลั้กหน่�หลัายกลัุ่มเข้าด้ว่ยกัน รว่มถ่ืงล้ักหน่�ด้อย
คุณภาพ แต่สามารถืสร้างสินที่รัพย์ใหม่ ที่่�แม้แต่บริษัที่จัดอันดับคว่าม
น่าเช้ื�อถืือยังเช้ื�อว่่าปลัอดภัยแลัะเป็นที่่�ต้องการของนักลังทีุ่นในภาว่ะ
ดอกเบ่�ยต�ำ ที่ำให้ธนาคารเริ�มขยับไปปล่ัอยก้ใ้ห้กลัุม่ลัก้คา้ด้อยคณุภาพ
ที่่�เร่ยกว่่าซึ่ับไพรม์ (Subprime) มากข่�นเรื�อยๆ โดยม่บ้านของผู้้้ก้้เป็น 
หลัักประกันการช้ำระหน่� แม้ผู้้้ก้้กลัุ่มน่�จะไม่ได้ม่ศักยภาพในการช้ำระ
เที่่ยบกับลั้กค้ากลัุ่มคุณภาพ (Prime) ก็ตาม
 
ขณะที่่�ม่ภาว่ะ ‘ฟ้องสบ้่’ ในภาคอสังหาริมที่รัพย์ การปล่ัอยก้้ให้กลัุ่ม 
ผู้้ก้้ป้ระเภที่ซึ่บัไพรมเ์พิ�มข่�นอยา่งรว่ดเรว็่ แตเ่มื�อฟ้องสบ้แ่ตก ราคาบา้น
ปรับตัว่ลัดลัง อัตราการผู้ิดนัดช้ำระหน่�สินเช้ื�ออสังหาริมที่รัพย์ก็เพิ�มข่�น
จนกลัายเป็นวิ่กฤตสถืาบนัการเงนิ นำไปส้ก่ารปิดธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง 
Bear Stearns แลัะ Lehman Brothers จนเกิดภาว่ะตื�นตระหนกแลัะ
ขาดคว่ามเช้ื�อมั�นในภาคการเงนิ นำไปส้วิ่่กฤตการเงนิครั�งใหญท่ี่่�กระที่บ
ไปถ่ืงธุรกิจอื�นๆ ที่่�ขาดสภาพคล่ัอง เกิดปัญหาการว่่างงานในว่งกว้่าง 
การบรโิภคแลัะการผู้ลัติในสหรัฐฯ ตกต�ำ กระที่บการค้าระหว่า่งประเที่ศ
 
เมื�อประเที่ศมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ เข้าส้่ภาว่ะเศรษฐกิจถืดถือย  
ย่อมสร้างแรงสั�นสะเที่ือนไปทัี่�งโลัก ม่การประเมินว่่าว่ิกฤตการเงินโลัก
ในปี 2008 รุนแรงที่่�สุดในรอบ 80 ปี นับตั�งแต่การเกิดว่ิกฤตเศรษฐกิจ
ตกต�ำครั�งใหญ่ (The Great Depression) ในช่้ว่งที่ศว่รรษ 1930 
เหตกุารณน์่�เปน็ท่ี่�ร้จ้กักนัในนามวิ่กฤตซึ่บัไพรม ์(Subprime Crisis) หรอื
ว่ิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis)
 
ขณะเด่ยว่กัน ว่ิกฤตเศรษฐกิจครั�งน่�ก็กลัายเป็นจุดกำเนิดของนโยบาย
การเงินแบบพิเศษ (Unconventional Monetary Policy) จากการท่ี่�
นโยบายการเงินในหลัายประเที่ศเศรษฐกิจหลััก นำโดยสหรัฐฯ เผู้ช้ิญ
กับข้อจำกัดสำคัญคือการลัดอัตราดอกเบ่�ยจนถ่ืงระดับ 0% แลั้ว่ แต่

จ่ด้เริ�ม่ต้น 
C ryptoc MrreFc y 

คว่ามไม่เช้ื�อมั�นในระบบธนาคารกลัาง รว่มที่ั�งคว่าม
พยายามแกไ้ขปญัหาว่กิฤตเศรษฐกจิโลัก โดยเฉพาะ
การอัดฉ่ดเงินปริมาณมหาศาลัเข้าส้่ระบบการเงิน 
ประกอบกับคว่ามก้าว่หน้าที่างเที่คโนโลัย่อย่าง 
Blockchain ท่ี่�ได้รับการพัฒนามากข่�นในการนำมา
ใช้้ประโยช้น์ต่างๆ ก่อให้เกิดนวั่ตกรรมที่างการเงิน 
ที่่�สำคัญคือ สกุลัเงินดิจิที่ัลั (Digital Currency) ท่ี่� 
ไม่ได้ออกโดยธนาคารกลัางของประเที่ศใดๆ

สกุลัเงินดิจิที่ัลัอันดับแรกที่่�คนน่กถ่ืงคือ ‘Bitcoin’ 
สร้างข่�นโดยบุคคลันิรนามชื้�อ ซึ่าโตชิ้ นากาโมโตะ 
โดยเขาเริ�มพัฒนา Bitcoin ในปี 2007 แลัะนำออก 
ส้่โลักออนไลัน์ครั�งแรกปี 2009 จากนั�นซึ่าโตชิ้ก็
หายตัว่ไปอย่างปริศนาโดยไม่ม่ใครร้้ตัว่ตนที่่�แที่้จริง
ของผู้้้ให้กำเนิดหน่�งในสกุลัเงินดิจิที่ัลัท่ี่�สร้างมิติใหม่
ให้ระบบการเงินอย่างมหาศาลัในเว่ลัาต่อมา

เศรษฐกิจยังไมด่ข่่�น แลัะยงัมค่ว่ามจำเปน็ตอ้งกระตุน้เศรษฐกิจเพิ�มเตมิ 
ธนาคารกลัางสหรัฐฯ จ่งได้เริ�มดำเนินมาตรการผู่้อนคลัายเชิ้งปริมาณ 
(QE) ถื่ง 3 ครั�งในระหว่่างปี 2009-2014 แลัะอัดฉ่ดเงินเข้าส้่ระบบจน
งบดุลัของธนาคารกลัางสหรัฐฯ ขยายตัว่ถื่ง 3 เที่่า
  
แม้ภ้มิภาคเอเช้่ยรว่มถ่ืงประเที่ศไที่ยจะได้รับผู้ลักระที่บด้านการเงิน 
จากว่ิกฤตซึ่ับไพรม์ไม่ส้งเที่่าภ้มิภาคอื�นๆ เนื�องจากประเที่ศในเอเช้่ย 
ม่การที่ำธุรกรรมท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับสินเช้ื�อกลัุ่มซึ่ับไพรม์ไม่มากนัก แลัะ
สถืาบันการเงินม่ฐานะแข็งแกร่งจากการเพิ�มมาตรฐานการด้แลัระบบ
สถืาบันการเงินที่่�เข้มข้นภายหลัังว่ิกฤตต้มยำกุ้ง ประกอบกับสถืาบัน 
การเงินก็ม่คว่ามระมัดระว่ังแลัะม่การบริหารคว่ามเส่�ยงที่่�เข้มงว่ดข่�น 

วิกิฤต่ำซึ่ับไพิ่รม์ปีี 2008 นำาไปีสุ่่กิารปีิดธนาคัารยักิษ์ให้ญ่อัย่าง
Bear Stearns และ Lehman Brothers

252 2001 - 2010 253 THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY  25350 YEARSTHE GREAT RESET



กู้เงิินฝ่่าวิกฤต 
ทั่าม่กลางิความ่ไม่่แน่นอนทัางิการเม่ืองิ

ในช่้ว่งปลัายที่ศว่รรษ เศรษฐกิจไที่ยบอบช้�ำจากวิ่กฤตการณ์การเงินโลัก 
GDP ประเที่ศไที่ยในปี 2007 ที่่�เติบโตร้อยลัะ 5.4 หลั่นลังเหลัือร้อยลัะ 
1.7 ในป ี2008 แลัะตดิลับร้อยลัะ 0.7 ในป ี2009 เปน็ผู้ลัจากการที่่�ตลัาด
ส่งออกอันดับหน่�งของประเที่ศไที่ยคือสหรัฐฯ หดตัว่อย่างรุนแรง การที่่�
เศรษฐกิจไที่ยพ่�งพาภาคการส่งออกถื่งร้อยลัะ 64 ของ GDP การผู้ลัิต
สินค้าอุตสาหกรรมแลัะอัตราการใช้้กำลัังการผู้ลัิตจ่งตกฮว่บ สินค้า
คงคลัังเพิ�มข่�น ภาคการผู้ลัิตต้องปรับลัดช้ั�ว่โมงการที่ำงาน
 
อุตสาหกรรมการผู้ลัิตช้ิ�นส่ว่นอิเลั็กที่รอนิกส์ ยานยนต์ สิ�งที่อแลัะเครื�อง
แต่งกาย เฟ้อร์นิเจอร์แลัะเครื�องประดับ ลั้ว่นเป็นอุตสาหกรรมที่่�เน้น 
การผู้ลัิตเพื�อส่งออกเป็นหลััก ม่แรงงานรว่มทัี่�งสิ�นกว่่า 2.5 ลั้านคน  
ตา่งได้รบัผู้ลักระที่บจากวิ่กฤตเศรษฐกิจโลักโดยตรง บางโรงงานขาดทุี่น
จนต้องปิดกิจการ ส่งผู้ลัให้ม่คนตกงานจำนว่นมาก แม้ภาคเกษตรจะ
สามารถืด้ดซัึ่บแรงงานที่่�ถ้ืกเลิักจ้างจากภาคอุตสาหกรรมได้ แต่ก็ยังม่
คนว่่างงานอ่กจำนว่นมาก ขณะที่่�ภาคที่่องเที่่�ยว่ที่่�เคยเป็นฟ้ันเฟ้้องหลััก
กลัับไม่รุ่งเรืองเหมือน 4-5 ปีก่อน

รัฐบาลัอภิสิที่ธิ�จ่งต้องม่การออกพระราช้กำหนดให้อำนาจกระที่รว่ง 
การคลัังก้้เงินว่งเงิน 4 แสนลั้านบาที่เพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นอัดฉ่ด 
เม็ดเงินเข้าไปในระบบ เริ�มที่่�มาตรการเย่ยว่ยา ‘เช้็คช้่ว่ยช้าติ’ ที่่�กำหนด
เงื�อนไขการจ่ายเงินช้่ว่ยเหลัือในร้ปแบบเช้็คให้กับผู้้้ท่ี่�ม่รายได้ต�ำกว่่า 
เดอืนลัะ 15,000 บาที่ จา่ยคนลัะ 2,000 บาที่ รว่มแลัว้่จา่ยเงนิช้ว่่ยเหลัอื
ประมาณ 9 ลั้านคน ถืัดมาคือโครงการ ‘ไที่ยเข้มแข็ง’ ซึ่่�งเป็นมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่่�รฐับาลัทีุ่ม่เมด็เงินกอ้นใหญ่สดุไปกบัการสรา้งอาช้พ่
ให้คนในชุ้มช้น นอกจากน่�ยังม่นโยบายอื�นๆ ทัี่�งในด้านสาธารณสุข  
การประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร แลัะการช้ดเช้ยภาระดอกเบ่�ยเงินก้้
 
อภิสิที่ธิ�เลั่าว่่า “ว่ิกฤตที่่�เริ�มจากสถืาบันการเงินเหมือนกันทีุ่กครั�ง ระบบ
สถืาบันการเงินของประเที่ศไที่ยน่าจะเข้มแข็งพอจากเมื�อ 10 ปีก่อนท่ี่� 
โดนถืล่ัม แล้ัว่ม่การปรับตัว่ในเช้ิงโครงสร้างจนไม่น่าอย่้ในข่ายว่ิกฤต 
ที่างการเงิน เราคิดอย่างเด่ยว่ว่่าต้องเติมกำลัังซึ่ื�อเข้าไป หลัายประเที่ศ
ในเอเช้่ยร้้ว่่าโจที่ย์คือเติมกำลัังซึ่ื�อกระตุ้นเศรษฐกิจ”

 
“ประมาณ 7-8 ปีก่อนหน้าท่ี่�ผู้มเข้ามาเป็นนายกฯ รัฐบาลัที่ำเรื�อง
โครงสร้างพื�นฐานน้อยมาก เพราะมันเป็นยุคท่ี่�ม่สารพัดโครงการแบบ
ประช้านิยมออกมา สิ�งที่่�เราสัมผู้ัสได้คือคว่ามเสื�อมโที่รมของโครงสร้าง
พื�นฐาน ผู้มจ่งตั�งการบ้านไว่้ แลั้ว่ส่งให้ กรณ์ จาติกว่ณิช้ ช้่ว่ยไปที่ำ 
รายลัะเอ่ยดเพิ�มเติม เราต้องการท่ี่�จะฟ้้�นฟ้้บ้รณะโครงสร้างพื�นฐาน  
อย่าไปคิดถ่ืงแต่โครงการใหญ่ๆ ให้คิดมินิโปรเจกต์อย่างโรงพยาบาลั 
ที่่�ที่รุดโที่รม ตอนนั�นบางโรงพยาบาลัหรือโรงเร่ยนในหลัายๆ เมือง 
ก็ม่คว่ามที่รุดโที่รม แหล่ังน�ำที่รุดโที่รม ถืนนไม่ได้ซึ่่อม ไที่ยเข้มแข็งจ่ง
เน้นโครงการขนาดเลั็กแบบน่�”
 
ขณะท่ี่�ว่กิฤตการเงนิโลักกำลังักระหน�ำเศรษฐกิจไที่ย การเมืองนอกสภา
ในยุคของรัฐบาลัอภิสิที่ธิ�ก็เต็มไปด้ว่ยภาว่ะ ‘แบ่งขั�ว่แยกข้าง’ จากการ
ชุ้มนุมของ นปช้. ภาพข่าว่ในเว่ลัานั�นเต็มไปด้ว่ยกลุ่ัมผู้้้ชุ้มนุมเสื�อแดง 
อภิสิที่ธิ�มองว่่าคว่ามไร้เสถ่ืยรภาพที่างการเมืองจะกระที่บต่อเศรษฐกิจ 
โดยรัฐบาลัจะเผู้ช้ิญกับคว่ามที่้าที่ายสองอย่างคือเศรษฐกิจระยะสั�น 
แลัะระยะยาว่
 
“เศรษฐกิจไที่ยไม่ค่อยม่ปัญหาฐานะการเงินการคลััง ยกเว่้นตอนที่่�เกิด
ว่ิกฤตต้มยำกุ้ง คนม่คว่ามร้้ส่กว่่าตัว่เลัขเศรษฐกิจยังไปได้ ต่อให้เกิด
เหตุการณ์การเมือง หากมองระยะสั�น ผู้ลัของมันอาจไม่ช้ดั แต่หากมอง
ระยะกลัางไปถ่ืงระยะยาว่ มันจะเริ�มกัดกร่อนข่ดคว่ามสามารถืในด้าน
การแข่งขันไปเรื�อยๆ เราจะค่อยๆ ส้ญเส่ยฐานการผู้ลิัตแลัะข่ดคว่าม
สามารถืในหลัายเรื�อง 1-2 ปอีาจยังมองไม่ออก แต่สัก 5-10 ปจีะชั้ดข่�น”
 
มุมมองของอภิสิที่ธิ�นั�นสอดคลั้องกับผู้ลัการศ่กษาของ ดร.พงศ์ศักดิ� 
เหลัืองอร่าม ผู้้้ช้่ว่ยศาสตราจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลังกรณ์
มหาว่ิที่ยาลััย แลัะ ดร.ยุที่ธนา เศรษฐปราโมที่ย์ รองศาสตราจารย์จาก
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถืาบันบัณฑ์ิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่่�พบว่่า
คว่ามไม่แน่นอนที่างการเมืองไม่เพ่ยงแต่ก่อให้เกิดคว่ามผู้ันผู้ว่น 
ที่างเศรษฐกิจในระยะสั�นเท่ี่านั�น แต่ยังส่งผู้ลัเชิ้งลับต่ออัตราการ 
เติบโตที่างเศรษฐกิจในระยะยาว่อย่างม่นัยสำคัญ โดยกิจกรรมที่าง
เศรษฐกจิที่่�ไดร้บัผู้ลักระที่บจากคว่ามไมแ่นน่อนที่างการเมอืงมากที่่�สดุ
ก็คือการลังทีุ่นภาคเอกช้น อันเนื�องมาจากการขาดคว่ามเช้ื�อมั�นของ 
ผู้้้ประกอบการ

อัภิสุิทธิ� เวช่ช่าช่่วะ กิ้าวขึ้้�นสุ่่ต่ำำาแห้น่งนายกิรัฐมนต่ำร่ในช่่วงปีี 2008 ท่ามกิลางปีัจจัยรุมเร้าทั�งวิกิฤต่ำกิารเงินโลกิและวิกิฤต่ำกิารเมือังไทย
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กิารเขึ้้าร่วมเปี็นสุมาช่ิกิอังคั์กิารกิารคั้าโลกิ (WTO) คัือัจุดเปีล่�ยนสุำาคััญขึ้อังเศรษฐกิิจจ่น

พัญาม่ังิกรผงิาด้

อ่กหน่�งจุดเปล่ั�ยนสำคัญที่่�อย่้เบื�องหลัังการฟ้้�นตัว่ของเศรษฐกิจไที่ย 
ในที่ศว่รรษน่� หลังัจากต้องเผู้ช้ญิกบัว่กิฤตต้มยำกุ้งในที่ศว่รรษก่อนหนา้ 
ก็คือการผู้งาดข่�นของ ‘พญามังกร’ หรือเศรษฐกิจจ่น ท่ี่�ก้าว่ข่�นมา 
เที่่ยบเค่ยงกับ ‘พญาอินที่ร่’ อย่างสหรัฐฯ แลัะม่บที่บาที่มากข่�นเรื�อยๆ 
ต่อเศรษฐกิจไที่ยจนกระที่ั�งปัจจุบัน
 
ประเที่ศจน่ได้ผู้งาดข่�นส้ค่ว่ามเป็นมหาอํานาจที่างเศรษฐกิจอย่างชั้ดเจน
นับตั�งแต่การเริ�มปฏิิร้ปเศรษฐกิจด้ว่ยแนว่นโยบาย ‘Open Door’ โดย
เติ�งเส่�ยว่ผิู้งในปี 1978 แลัะการเข้าร่ว่มเป็นสมาชิ้กองค์การการค้าโลัก 
(World Trade Organization: WTO) ในปี 2001 เศรษฐกิจจ่นเติบโต
อย่างก้าว่กระโดด แลัะเป็นประเที่ศเด่ยว่ในโลักท่ี่�สามารถืรักษาอัตรา
การเติบโตเฉลั่�ยได้ส้งถื่งร้อยลัะ 10 ต่อปีเป็นระยะเว่ลัากว่่า 3 ที่ศว่รรษ 
(1980-2010) คาดกันว่่าจ่นจะสามารถืก้าว่ข่�นเป็นประเที่ศร�ำรว่ยแลัะ 
ม่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่่�สุดในโลักแซึ่งหน้าสหรัฐฯ ภายในราว่ปี 2030 
 
การเติบโตอย่างรว่ดเร็ว่ของจน่ด้ว่ยการปฏิิรป้เศรษฐกิจแลัะการเปิดเสร่
ด้านการค้าแลัะการลังทีุ่นระหว่่างประเที่ศ นำมาส้่การแผู้่ขยายของ
อิที่ธิพลัจ่นในเศรษฐกิจแลัะการค้าโลักอย่างหลั่กเลั่�ยงไม่ได้ สัดส่ว่น 
การส่งออกจากจ่นเมื�อเที่่ยบกับการส่งออกรว่มของโลักเพิ�มข่�นจาก 
ร้อยลัะ 2 ในปี 1990 เป็นร้อยลัะ 10 ในปี 2010 แลัะร้อยลัะ 14 ในปี 
2014 ข่�นแซึ่งเยอรมน่จนกลัายเป็นประเที่ศส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่่�สุด
ของโลักในปี 2009 แลัะแซึ่งสหรัฐฯ ในฐานะประเที่ศที่่�ม่ม้ลัค่าการค้า 
(ส่งออกรว่มนำเข้า) ส้งที่่�สุดในโลักในปี 2012 
 
การเปิดประเที่ศส้่ระบบเศรษฐกิจโลักของจ่นเป็นตัว่เร่งให้โลักาภิว่ัตน์
ดา้นการคา้โลักเขม้ขน้ข่�น แลัะเปลั่�ยนรป้โฉมใหมเ่ปน็หว่่งโซึ่ก่ารผู้ลัติโลัก
ขนาดใหญ่ที่่�ม่จ่นเป็นศ้นย์กลัาง 
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บที่บาที่ของจ่นต่อเศรษฐกิจไที่ยจ่งปรากฏิช้ัดเจนมากในที่ศว่รรษน่�  
การฟ้้�นตัว่ของเศรษฐกิจไที่ยหลัังว่ิกฤตต้มยำกุ้ง โดยเฉพาะการส่งออก 
จ่งได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการเติบโตแลัะการเปิดประเที่ศของจ่น 
 
ในปี 1999 การส่งออกของประเที่ศไที่ยไปจ่นคิดเป็นเพ่ยงร้อยลัะ 3.2 
ของการส่งออกทัี่�งหมด ในขณะที่่�การส่งออกไปสหรัฐฯ ค้่ค้ารายใหญ่
ที่่�สดุของไที่ย คดิเป็นสดัสว่่นถืง่รอ้ยลัะ 21.6 ผู้า่นไปเพ่ยง 10 ป ีจน่กลัาย
เป็นผู้้้นำเข้าสินค้ารายใหญ่ท่ี่�สุดของไที่ย โดยการส่งออกสินค้าไที่ยไป
จ่นคิดเป็นสัดส่ว่นถ่ืงร้อยลัะ 11.1 ตามด้ว่ยสหรัฐฯ ร้อยลัะ 10.5 ใน 
ปี 2010 ขณะที่่�ประเที่ศไที่ยเองก็นำเข้าสินค้าจากจ่นเป็นอันดับหน่�งมา
ตั�งแต่ปี 2004 แลัะเพิ�มส้งข่�นเรื�อยๆ จนในปี 2020 การนำเข้าจากจ่น 
ส้งถื่งร้อยลัะ 24 ของการนำเข้าสินค้าที่ั�งหมด 
  
ในด้านการลังทุี่นโดยตรงจากจ่นมายังประเที่ศไที่ยก็เพิ�มมากข่�นเป็น
ลัำดับด้ว่ยเช่้นกัน นับตั�งแต่นโยบาย ‘Go Global’ ของรัฐบาลัจ่นท่ี่�
สนับสนุนให้บริษัที่จ่นออกไปลังทีุ่นโดยตรงในต่างประเที่ศมากข่�น 

ประกอบกับข้อจำกัดด้านต่างๆ ที่ั�งด้านที่รัพยากรแลัะต้นทีุ่นแรงงานที่่�
เพิ�มส้งข่�น ที่ำให้จ่นเริ�มมองหาฐานการผู้ลัิตในประเที่ศอื�นๆ โดยเฉพาะ
ในแถืบอาเซึ่่ยน 
 
ในภาคการท่ี่องเท่ี่�ยว่ ประเที่ศไที่ยได้รับอานิสงส์จากการที่่�รัฐบาลัจ่น
ออกกฎระเบย่บช่้ว่ยผู่้อนปรนข้อจำกัดด้านการเดินที่างออกนอกประเที่ศ
ของคนจ่น ที่ำให้คนจ่นเดินที่างที่่องเที่่�ยว่ต่างประเที่ศเพิ�มข่�น ซึ่่�งถืือเป็น
จุดเปล่ั�ยนที่่�ที่ำให้อุตสาหกรรมการท่ี่องเที่่�ยว่ในหลัายประเที่ศต่างสร้าง
รายได้เพิ�มข่�นมหาศาลั รว่มที่ั�งประเที่ศไที่ย
 
กลั่าว่โดยสรุปแลั้ว่ การเติบโตของเศรษฐกิจจ่นนั�นม่นัยสำคัญต่อ
ประเที่ศไที่ยอย่างมาก แต่ในอ่กด้านหน่�ง เศรษฐกิจไที่ยก็ม่การพ่�งพา 
‘พญามังกร’ มากข่�นจนเป็นคว่ามเส่�ยงหน่�งท่ี่�หลั่กเลั่�ยงไม่ได้เช้่นกัน  
ดังที่่�จะเห็นประจักษ์ในที่ศว่รรษถืัดไป

1999

2019

จ่น

3.2%

จ่น

11.1%

สุห้รัฐฯ

21.6%

สุห้รัฐฯ

10.5%

สุัดสุ่วนกิารสุ่งอัอักิขึ้อังไทยไปียังสุห้รัฐฯ และจ่น กิารเปีิดปีระเทศ
สุ่่ระบบเศรษฐกิิจโลกิขึ้อังจ่น

เปี็นต่ำัวเร่งให้้โลกิาภิวัต่ำน์
ด้านกิารคั้าโลกิเขึ้้มขึ้้นขึ้้�น

7

2001 2002 2003 2004 2005 2008 20092007 2010

วิกิฤต่ำฟื้อังสุบ่่ 
Dot Com

ไทยปีลดห้น่� 
IMF

บังคัับใช่้แผ่น
พิ่ัฒนาระบบ
สุถาบันกิารเงิน
ระยะท่� 1

โคัรงกิาร
ห้ลักิปีระกิันสุุขึ้ภาพิ่ 
ห้รือั 30 บาท
รักิษาทุกิโรคั 

พิ่รรคัพิ่ลังปีระช่าช่นช่นะกิารเลือักิต่ำั�ง
และ สุมัคัร สุุนทรเวช่ ขึ้้�นดำารงต่ำำาแห้น่ง
นายกิรัฐมนต่ำร่

ทักิษิณ ช่ินวัต่ำร 
ขึ้้�นดำารงต่ำำาแห้น่ง
นายกิรัฐมนต่ำร่
9 กิุมภาพิ่ันธ์ 2001

รัฐปีระห้ารรัฐบาล 
ทักิษิณ ช่ินวัต่ำร
19 กิันยายน 2006

อัภิสุิทธิ� เวช่ช่าช่่วะ
ขึ้้�นดำารงต่ำำาแห้น่ง
นายกิรัฐมนต่ำร่

จ่นกิ้าวขึ้้�นเปี็นปีระเทศ
ผ่่สุ้ง่อัอักิสุนิคัา้รายให้ญ่
ท่�สุุดขึ้อังโลกิ

1 5

74

11

2

8 12 11

2006

ปีต่ำท. เขึ้้าต่ำลาดห้ลักิทรัพิ่ย์
6 ธันวาคัม 2001

3

5

6

8

นักิลงทุนต่ำ่างช่าต่ำิขึ้ายหุ้้นกิว่า 2.5 ห้มื�นล้าน 
ดัช่น่ต่ำลาดหุ้้นต่ำกิกิว่า 100 จุด 
จากิผ่ลกิระทบมาต่ำรกิาร URR 
19 ธันวาคัม 2006

วิกิฤต่ำกิารเงินโลกิ
Global Financial Crisis

10 13

เปีิดท่าอัากิาศยาน
สุุวรรณภ่มิ
28 กิันยายน 2006

9

4

2

‘วัน ท่ โกิ’ ให้้บริกิาร
เท่�ยวบินราคัาปีระห้ยัด
เปี็นคัรั�งแรกิในปีระเทศไทย
3 ธันวาคัม 2003

6

10

ภาพิ่จากิ เฟื้ซึ่บุ�กิ นายแพิ่ทย์สุุรพิ่งศ์ สุืบวงศ์ล่ ภาพิ่จากิ ปีระช่าช่าต่ำิธุรกิิจ

ภาพิ่จากิ ปีระช่าช่าต่ำิธุรกิิจ
9



ช่่วงปีี 2000 คัือัทศวรรษแห้่ง ‘คัวามผ่ันผ่วน’ ทั�งมิต่ำิเศรษฐกิิจและกิารเมือัง ไล่ต่ำั�งแต่ำ่ 
ห้ลงัวกิิฤต่ำต่ำม้ยำากิุง้ท่�มค่ัวามทา้ทายขึ้อังคัา่เงนิบาทสุ่ก่ิารวางนโยบายกิารเงนิให้ม ่รวมทั�ง
กิารสุร้างแผ่นพิ่ัฒนาสุถาบันกิารเงินเพิ่ื�อัสุร้างคัวามแขึ้็งแกิร่งให้้ภาคักิารเงิน แต่ำ่ด้วย
โคัรงสุร้างพิ่ื�นฐานเศรษฐกิิจไทยท่�ยังต่ำ้อังพ้ิ่�งพิิ่งเศรษฐกิิจโลกิสุ่ง จ้งไม่อัาจห้ลบเล่�ยง 
อัาฟื้เต่ำอัร์ช็่อักิจากิวิกิฤต่ำกิารเงินโลกิท่�เกิิดขึ้้�นในทศวรรษน่�ได้ แม้ปีระเทศไทยจะได้รับ 
ผ่ลกิระทบไม่มากินักิกิ็ต่ำาม
 
ในมติ่ำทิางกิารเมอืังนั�น ทศวรรษน่�เริ�มด้วยคัวามห้วงัจากิรฐัธรรมนญ่ พิ่.ศ. 2540 ท่�มุง่สุร้าง
คัวามม่เสุถ่ยรภาพิ่ให้้รัฐบาล แต่ำ่กิลับเปี็นจุดเริ�มต่ำ้นขึ้อังคัวามขึ้ัดแย้งทางกิารเมือังท่� 
กินิเวลายาวนานและยังมอังไม่เห้น็จดุสุิ�นสุดุ คัวามไร้เสุถย่รภาพิ่ทางกิารเมือังสุ่งผ่ลกิระทบ
ต่ำ่อัเศรษฐกิิจไทย และต่ำอักิยำ�าว่าเศรษฐกิิจและกิารเมือังเปี็นสุิ�งท่�ไม่อัาจแยกิจากิกิันได้
 
ลำาพิ่ังแคั่กิาร ‘ซึ่่อัม’ และ ‘สุร้าง’ กิ็ถือัเปี็นโจทย์ท่�ยากิแล้ว แต่ำ่เมื�อัโลกิเดินเขึ้้าสุ่่ทศวรรษ 
2010 ปีระเทศไทยจะยิ�งพิ่บว่าสุิ�งท่�พิ่ยายามทำามาต่ำลอัดห้ลายปีีอัาจยังไม่เพิ่่ยงพิ่อั  
และอัาจไม่ต่ำอับโจทย์คัวามท้าทายให้ม่ขึ้อังโลกิท่�ทว่คัวามผั่นผ่วนและไม่เปีล่�ยนแปีลง 
อัย่างรุนแรงและรวดเร็ว

บทสุรุปี
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ประชาธิิปไตยกินได้้ 

โจทัย์แรก

ปัญหาแรกในว่ันท่ี่�ผู้มเข้ารับตำแหน่ง คือที่ำอย่างไรถ่ืงจะกระตุ้น 
เศรษฐกิจฐานรากได้ เพราะประช้าช้นม่รายได้ไม่เพ่ยงพอกับรายจ่าย  
จากการตกงาน ราคาสินค้าเกษตรตกต�ำ แลัะไม่ม่กำลัังซึ่ื�อของคนใน 
ประเที่ศ ปัญหาที่่�สอง คือการท่ี่�เราเข้าไอเอ็มเอฟ้ ที่ำให้เราไม่ม่อิสระ 
ในการบริหารเศรษฐกิจ เหมือนคนเข้าโรงจำนำ ไอเอ็มเอฟ้เข้ามา 
ครอบงำที่ั�งหมดว่่าต้องที่ำอย่างนั�นอย่างน่� ที่ั�งท่ี่�ปัญหาเราเราย่อมร้้ดก่ว่่า  
ดังนั�น เราต้องเป็นอิสระจากไอเอ็มเอฟ้ ปัญหาท่ี่�สาม คือที่ำยังไงให ้
เศรษฐกิจไที่ยเดินต่อได้ เพราะธนาคารกำลัังแบกเอ็นพ่แอลัส้งมาก  
ผู้มจ่งตั�ง bad bank ข่�นมา หรือ บสที่. (บรรษัที่บริหารสินที่รัพย์ไที่ย)  
เพื�อเอาหน่�เสย่ออกจากธนาคารจำนว่นหน่�ง ให้ธนาคารคล่ัองตัว่ในการ 
ปลั่อยก้้ เพราะถื้าธนาคารให้ก้้ไม่ได้ ก็ไม่ม่ทีุ่นให้นักธุรกิจที่ำมาหากิน 

เรื�องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก หลัักที่ั�ว่โลักเหมือนกันหมด คือคน 
ต่างจังหว่ัดม่เงินออมอย่้น้อยนิด แต่เงินออมทัี่�งหมดถ้ืกด่งเข้าเมือง 
ผู้มไปเดินหาเส่ยงเห็นแต่คนแก่แลัะเด็ก ว่ัยใช้้แรงงานทัี่�งหลัายมาอย่้ 
กรงุเที่พฯ หมด ดงันั�น การจ้างงานท่ี่�ต่างจังหว่ดัก็ไม่เกดิ เกดิปัญหาสังคม 
ตามมา เพราะพ่อแม่ไม่ได้เลั่�ยงด้ลั้ก ว่ิธ่ให้แรงงานกลัับไปก็คือเอาเงิน 
นำกลัับไป จ่งตั�งเป็นกองทุี่นหม้่บ้านข่�นมา แลัะขณะเด่ยว่กันก็พักหน่� 
ให้เกษตรกรด้ว่ย ที่่น่�ม่ทีุ่นแลั้ว่ พักหน่�แลั้ว่ จะให้เขาที่ำมาหากินอะไร  
ปลั้กข้าว่อย่างมากก็ 2 ฤด้ เที่่ากับว่่างไม่ได้หาเงินอย้่ 6 เดือน เลัยต้อง 
มเ่รื�องของ OTOP เขา้มา แตศ่ลิัปหตัถืกรรมธรรมดาขายไมไ่ด ้มนันา่ซึ่ื�อ 
แต่คนไม่ซึ่ื�อ จ่งช้ว่นเจโที่รเข้ามาช้่ว่ยด่ไซึ่น์ แลัะช้่ว่ยหาตลัาดท่ี่�ญ่�ปุ่น  
เกาหลั ่ฐานรากจง่เริ�มกลับัคนืฟ้้�นมา คนท่ี่�มาที่ำงานในกรงุเที่พฯ เริ�มลัา 
กลัับไปอย่้บ้านนอก ยามของพรรคไที่ยรักไที่ยยังมาขอลัากลัับไปที่ำ 
กลั้ว่ยตากขายเลัย

คนวิ่จารณ์เรื�องเสถื่ยรภาพการคลัังได้ด้ตัว่เลัขหรือเปล่ัา หน่�ง หน่�เส่ย 

ของสถืาบัน ของการคลัังไม่ม่เลัย ม่น้อยมาก ยกตัว่อย่าง พักหน่� 
เกษตรกรรายย่อย 3 ปี รัฐจ่ายดอกเบ่�ยให้ แลั้ว่หลัังจากที่่�ราคาสินค้า 
เกษตรด่ เกษตรกรก็ใช้้หน่�ได้หมด เรื�องกองทุี่นหม้่บ้าน ผู้มก้้เอาจาก 
ออมสินไปให้ จาก ธกส. ไปให้ แล้ัว่สุดที่้ายก็ช้ำระหมด หน่�เส่ยของ 
กองทีุ่นหม้่บ้านอย่้ 2% กว่่าๆ เที่่านั�นตอนผู้มอย่้ ในขณะที่่�เขาเก็บ 
ดอกเบ่�ย 6% ดงันั�น การคลัังไมเ่คยเส่ย ตอนผู้มเข้ามาหน่�ตอ่ GDP 54%  
กว่่า ซึ่่�งเกินเพดานแลั้ว่ ว่ันผู้มออกไปเหลัือ 34% ลัดไป 20% ผู้มไม่เคย 
ให้เงินฟ้ร่ประช้าช้นเลัย ผู้มให้เบ็ดแลัะสอนว่ิธ่ตกปลัาที่ั�งนั�น ไม่เคยให้ 
ปลัาไปกินเป็นมื�อๆ 

ทัักษิิโณม่ิกส์

คนที่่�เร่ยก Thaksinomics คนแรกคือประธานาธิบด่กลัอเร่ย อาร์โรโย 
ของฟ้ิลัิปปินส์ จากที่่�เขาเห็นผู้มที่ำ Dual Track Policy แที่ร็กแรก 
คือการอาศัยเศรษฐกิจภายใน กระตุ้นตั�งแต่ฐานรากข่�นไป เพื�อให้เกิด 
การบริโภคแลัะกิจกรรมที่างเศรษฐกิจ แล้ัว่ที่ำให้สินค้าเกษตรซึ่่�งเป็น 
รายได้ของคนหม้่มากม่ราคา แที่ร็กท่ี่�สอง คือที่ำเรื�องการส่งออก  
การที่่องเที่่�ยว่ แลัะการลังทุี่นโดยตรง (FDI) ที่ั�งสามส่ว่นน่�มาจากการ 
ที่่�เราไปลังนามในข้อตกลังของ WTO หรือข้อตกลังพหุภาค่ต่างๆ แลัะ 
ผู้้กพันว่่าต้องเปิดเสร่ ที่่น่�ผู้มเช้ื�อใน economy of speed เพราะเราไม่ใช้ ่
ประเที่ศใหญ่มาก ใช้้ economy of scale ไม่พอ เราต้องพร้อมต้องเร็ว่  
เราก็ร่บที่ำ แต่แน่นอนพอเป็นเรื�องพว่ก Free Trade Area ก็ถื้กว่ิจารณ ์
มาก เพราะการที่ำข้อตกลังไม่ม่ที่างที่่�ใครจะได้เปร่ยบ 100% หรือ 
เสย่เปรย่บ 100% ไม่มใ่ครโง่ เราเสย่เปรย่บเพื�อได้อนัน่� เราได้เปรย่บเพื�อ 
เส่ยอันน่� ต้องยอมรับ ถื้าเจรจาได้สัก 5,000 ลั้าน แต่เขาเจรจากลัับ  
เราเส่ยประมาณ 10,000 ลั้าน เราก็ไม่เอา แต่ถ้ืาเราเส่ย 5,000 ลั้าน  
เฉพาะเซึ่กเตอร์ใหญ่ๆ เถื้าแก่ไม่ก่�คนเดือดร้อน แต่เราได้ประโยช้น์  
7,000 ลั้าน แลัะคนที่่�ได้ประโยช้น์ม่จำนว่นมหาศาลั อันน่�ผู้มเอา 

อัด่ต่ำนักิธุรกิิจเจ้าขึ้อังอัาณาจักิร ‘ช่ินคัอัร์ปีฯ’ ยักิษ์ให้ญ่แห้่งโทรคัมนาคัม ผ่่ ้ผั่นตั่ำวมาเล่นกิารเมือัง 
ในจังห้วะท่�ปีระเทศกิำาลังบอับช่ำ�าจากิวิกิฤต่ำต่ำ้มยำากุิ้ง และสุร้างมรดกิทางกิารเมือังท่�ยังเปี็นท่�จดจำาอัย่าง OTOP  
สุามสุิบบาทรักิษาทุกิโรคั ห้รือักิารแปีรร่ปีรัฐวิสุาห้กิิจ คัะแนนเสุ่ยงเลือักิต่ำั�งพิ่รรคัไทยรักิไทยภายใต่ำ้กิารนำาขึ้อัง 
ดร.ทักิษิณในสุมัยท่�สุอัง บ่งบอักิคัวามนิยมขึ้อังปีระช่าช่นต่ำ่อัเจ้าขึ้อังวล่ ‘ปีระช่าธิปีไต่ำยกิินได้’ และ ‘ทักิษิโนมิกิสุ์’  

แต่ำ่ในขึ้ณะเด่ยวกัินกิ็นำาไปีสุ่่กิารต่ำื�นขึ้้�นขึ้อังมวลปีระช่าช่นฐานรากิท่�กิระเทือันโคัรงสุร้างสัุงคัมมาจนปีัจจุบัน 

ดร.ทัักษิิณ ชิินวััตร
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เว่ลัาที่ำเรื�องการลังทีุ่นจากต่างประเที่ศ ถื้าเรารับจ้างที่ำของอย่างเด่ยว่ 
ด้ได้เยอะ แต่ในที่่�สุดเงินก็ต้องออกไป เพราะบริษัที่ที่่�เข้ามาเขาต้องคืน 
กำไรให้บริษัที่แม่เขา แลัะ value added ของเราน้อยเกินไป ในขณะที่่� 
เขามาใช้้ที่รัพยากรของเรา ใช้้ไฟ้ฟ้้า ใช้้น�ำ ใช้้แรงงาน แน่นอน สำหรับ 
แรงงาน ถื้าได้การจ้างงานคุ้มเราก็เอา เพราะคนเรายังตกงานอย่้เยอะ 
ในว่นันั�น แต่ยงัไงเราตอ้งพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมที่่�มนัเพิ�มคุณคา่ 
มากข่�น เว่ลัาโตโยต้าหรือเบนซ์ึ่มาพบ ผู้มจะขอให้เขาเพิ�ม local content 
ให้มากข่�น เพื�อให้อุตสาหกรรมต่อเนื�องของรถืยนต์เติบโต จนตอนหลััง 
เราไม่ได้ที่ำแค่ป้อนโรงงานที่่�ผู้ลัิตในประเที่ศ แต่ส่งไปป้อนโรงงานผู้ลัิต 
ที่่�อื�นด้ว่ย แต่โลักข้างหน้าก็ไม่เหมือนวั่นท่ี่�ผู้มเป็นนายกฯ มันม่เรื�อง 
ของโรบอที่ส์เข้ามา หลัายประเที่ศแข่งขันกันเรื�องลัดภาษ่เพื�อด่งด้ด  
ถืามว่่าตรงน่� เราจะส้้อย่างไร เพราะเราไม่ได้เตร่ยมการศ่กษาไว้่สร้าง 
แรงงานสำหรับไฮเที่คโนโลัย่ แลัะถื้าเราไม่ม่แรงงานท่ี่�จะคว่บคุม 
โรบอที่ส์ได้เพ่ยงพอ ต่างช้าติก็คงไม่มาประเที่ศเราเพ่ยงเพราะหว่ังภาษ ่
ที่่�จะต่างกันนิดเด่ยว่ 

ส่ว่นการกระตุ้นการที่่องเที่่�ยว่ ผู้มถืือว่่า Nature is Treasure เราม่ 
ธรรมช้าตเิยอะ เรากพ็ยายามรกัษาคว่ามสะอาดแลัะคว่ามเปน็ระเบย่บ 
เร่ยบร้อยปลัอดภัย แล้ัว่ก็ส่งเสริมพว่กการท่ี่องเท่ี่�ยว่เชิ้งวั่ฒนธรรม 
ที่่�เป็นของดั�งเดิมของเรา แต่ในขณะเด่ยว่กัน ผู้มก็คิดเรื�องของสิ�งที่่�เป็น  
man-made ด้ว่ย เพราะถ้ืาอยากให้นักที่่องเท่ี่�ยว่อย่้นานๆ มันต้องม ่
อะไรพอสมคว่ร ไม่งั�นเขามาแป๊บเด่ยว่ก็ไป โดยเฉพาะการท่ี่องเที่่�ยว่ 
แบบ cultural กับ sea-sand-sun มันจะได้แค่นักที่่องเท่ี่�ยว่แบ็กแพ็ก  
เราจ่งต้องที่ำเรื�อง man-made เพื�อด่งให้นักที่่องเที่่�ยว่กลัุ่มท่ี่�เป็น 
ครอบครัว่เข้ามา เช้่น ที่ำไนท์ี่ซึ่าฟ้าร่ที่่�เช้่ยงใหม่ คิดจะที่ำเรื�องกระเช้้า 
ไฟ้ฟ้้า คิดจะที่ำกระที่ั�งว่่าเอาภ้เขาหัว่โลั้นมาที่ำเป็นแหล่ังที่่องเท่ี่�ยว่  
ให้ช้าว่เขาที่่�อย่้กระจัดกระจายตามเขาต่างๆ มารว่มกันในภ้เขาลัก้เดย่ว่ 
ม่หม้่บ้านแม้ว่ หม้่บ้านกะเหร่�ยง หม้่บ้านอะไร เที่่�ยว่ได้ตั�งแต่เช้้ายันเย็น 
แลั้ว่ก็ม่โฮมสเตย์ 

นโยบายเรื�องการแปรร้ปรัฐว่ิสาหกิจต่อเนื�องมาจากข้อกำหนดเรื�อง 
เปิดเสร่ท่ี่�ประเที่ศไที่ยไปลังนามกับ WTO ซ่ึ่�งเกิดข่�นก่อนผู้มเข้ามา  
แต่ผู้มมาคิดว่่าเราต้องเตรย่มการอะไรบ้าง เพื�อให้เว่ลัาฝรั�งเข้ามา เราจะ 

แข่งขันได้ รัฐว่ิสาหกิจของเราผู้้กขาดมาโดยตลัอด ไม่ตื�นตัว่ในการที่่�จะ 
แข่งขนั การเอารฐัว่สิาหกจิเขา้ตลัาดหลักัที่รพัย ์ถืือเปน็การพฒันาองคก์ร  
ให้ม่เป้าหมาย ม่ผู้้้ถืือหุ้นรายย่อยช้่ว่ยตรว่จสอบแที่นรัฐบาลั ม่ กลัต.  
ตรว่จสอบคว่ามโปร่งใส รฐัยงัถืือหุน้มากกว่่า 50% แต่อย่างน้อยบรษิทัี่นั�น 
จะถ้ืกเปลั่�ยนออกจากบริบที่ของการเป็นข้าราช้การลั้ว่นๆ แลัะผู้้กขาด  
มาเตร่ยมตัว่เพื�อแข่งขันในว่ันท่ี่�เราถ้ืกบังคับให้เปิดเสร่โดยเว่ท่ี่โลัก  
แต่แนน่อน ในว่นัท่ี่�ยงัไมเ่ปดิเสรแ่ลัะยงัผู้ก้ขาดอย่้ จะมุง่เอากำไรโดยไม่ 
คำน่งถื่งประช้าช้นไม่ได้ ต้องเข้าไปจัดการ แต่ที่ำยังไม่จบก็ม่คนมาเตะ 
ผู้มออก คว่ามจริงถ้ืายังคิดว่่าผู้มเป็นคนไที่ยอย่้ โที่รศัพที่์มาถืามสิว่่า 
จะที่ำตอ่ยงัไงด่ ผู้มจะอธบิายใหฟ้้งั เหมอืนผู้มเอาส้ตรใสต่้เ้ซึ่ฟ้ไว่ ้แที่นท่ี่� 
จะมาถืามรหสัเซึ่ฟ้แลั้ว่ไปเปิดจะได้ที่ำตอ่ได ้กลััว่เส่ยหนา้ ที่บุเซึ่ฟ้ดก่ว่า่ 
เพราะกำลัังเยอะ ปรากฏิทีุ่บต้้เซึ่ฟ้พัง ส้ตรก็มองไม่เห็น แลั้ว่ก็งมไป

บริหารราชการแบบซั่อ่โอ

เว่ลัาจะคดินโยบาย ผู้มคิดว่ธ่ิแก้ปญัหาแล้ัว่ผู้มก็กลับัไปถืามช้าว่บ้านว่า่ 
ถื้าผู้มแก้อย่างน่�คุณช้อบหรือเปลั่า คุณม่ปัญหาอะไรอ่กไหมที่่�ผู้มยัง 
ไม่เห็น คว่ามจริงผู้มช้อบการหาคำตอบแบบ outside in มาก แต่บางที่ ่
ถื้าเราไม่ม่อะไรไปถืามเลัย ช้าว่บ้านเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน เราจ่ง 
ต้องม่ inside out ไปก่อนแลั้ว่ outside in กลัับมาเพื�อผู้สมเป็นนโยบาย  
ตอนผู้มจะปฏิิร้ประบบราช้การ พบว่่าส่ว่นใหญ่ระบบราช้การอุ้ยอ้าย 
แลัะอย่้บนหอคอย ผู้มคนบ้านนอก โตบ้านนอก กลัับไปเห็นบ้านนอก 
ก็ยังเหมือนเดิม เลัยร้้ว่่า something wrong สมมติว่ันน่�ม่นโยบาย 
เจาะน�ำบาดาลั ก็เว่่ยนแห่เจาะไปเลัยอำเภอน่�ๆ กลัับมาอ่กท่ี่ไม่ร้้จะตั�ง 
งบอะไร กรมน�ำบาดาลัก็ตั�งงบอก่ บางที่เ่จาะไปที่่�เดิม อ้าว่---เพิ�งเจาะไป  
เราไม่เคยไปถืามคว่ามต้องการ ที่ำไปเรื�อยๆ ซึ่่�งแค่น่�มนัไม่พอ ผู้มต้องการ 
ให้ข้าราช้การเป็นผู้้้ให้บริการประช้าช้น 

ถื้าบอกว่่ารว่บอำนาจเข้าตัว่เอง ผู้มรว่มอำนาจด้ว่ยอะไรร้้ไหม  
ดว้่ยคว่ามร้ ้พอเราร้จ้รงิ เรากส็ั�งการไดเ้ยอะ เปน็นายกฯ มอ่ำนาจอย่้แลัว้่ 
ในตัว่ ผู้มไม่เคยตั�งกรรมการเรื�องน่�เรื�องนั�นเพื�อเอาอำนาจมารว่มอย่้ 
ที่่�ผู้ม แบบกระที่รว่งไม่ต้องยุ่ง ไม่ม่ เพราะในเมื�อผู้มสั�งกระที่รว่งได้  

ผู้มจะเอากระที่รว่งมาอย่้กับผู้มที่ำไม เกะกะ ผู้มใช้้กระที่รว่งที่ำงาน  
ผู้มสบาย ผู้มม่หน้าที่่�ถืามอย่างเด่ยว่ ไปถ่ืงไหนแล้ัว่ เรื�องน่�ที่ำได้ไหม  
ที่ำไม่ได้บอกนะ ผู้มว่่าในยุคผู้มข้าราช้การเข้มแข็ง สั�งอะไรปุ๊บเขาที่ำ 
เร่ยบร้อย เขาเป็นข้าราช้การ เขาร้้ว่ิธ่ serve แต่อาจจะคิด initiative  
ไมค่อ่ยเกง่ มนัอย่้ที่่�ผู้้น้ำใช้เ้ขาเปน็ แลัว้่ตดิตามงานจากเขา ฝา่ยการเมอืง 
เป็นฝ่ายนโยบาย มันคว่รเป็นอย่างน่� การเมืองอาสากับประช้าช้น 
ว่่าจะที่ำอย่างน่� เขาถื่งเลัือก แต่ถื้าฝ่ายการเมืองไม่ม่ก่�นก็ต้องไปอาศัย 
ข้าราช้การคิดที่ำให้ 

เมื�อก่อนข้าราช้การเป็น The Best and the Brightest ว่ันน่�ต้องยอมรับ 
ว่่าข้าราช้การไม่เหมือนก่อน คนเก่งยังม่ แต่มักเป็นลั้กหลัานข้าราช้การ 
เดิม แตอ่ก่สว่่น คนหางานภาคเอกช้นไมไ่ด ้คว่ามตอ้งการของประช้าช้น 
ต่างจากเมื�อก่อน แลัะประช้าช้นร้้ข้อม้ลัข่าว่สารมากข่�น เขาก็อยากได้ 
การเมืองท่ี่�ขับเคลัื�อนได้ด่ ส่ว่นระบบการเมืองก็ต้องอาศัยข้าราช้การ 
เป็นคนขับเคลัื�อน ว่ิธ่เร็ว่ที่่�สุดก็คือ digitalize ระบบที่ั�งหมด แลัะหน้าที่่� 
ของราช้การคือการที่ำ big data ที่ำ data analytics เพื�อมา serve  
ฝ่ายการเมืองให้ได้ ถ่ืงเว่ลัาแล้ัว่ท่ี่�ต้องใจกว้่างเปิดเอาสิ�งเหล่ัาน่�เข้ามา  
ถื้าเราไม่ม่ ต่อไปเราจะเป็นคนตกโลักที่างเอไอ ไม่ต้องพ้ดถ่ืง deep 
learning เอาแค ่machine learning ยงัไมร่้จ้ะเริ�มยงัไงเพราะไมม่ข่อ้มล้ั

วิธิ่ซั่อม่สร้างิ

พอม่พระบรมราช้โองการแต่งตั�งให้ผู้มเป็นนายกฯ ยังไม่ตั�ง ครม. ผู้มก็ 
เช้ิญแบงเกอร์ที่ั�งหมดไปหัว่หิน ไปนั�งคุยกันถ่ืงภาว่ะหน่�เส่ย เสร็จแลั้ว่ 
บอกว่่าผู้มขอซึ่ื�อหน่�เส่ยทัี่�งหมดของคุณในราคา 50% ในขณะที่่�แบงก ์
ฝรั�ง หรือคนอื�นให้ 10% หรือ 20% ผู้มบอกคุณกำไรแล้ัว่ เพราะว่่า 
ทีุ่นสำรองไปหมดแลั้ว่ บางแห่งทีุ่นเหลัือ 0 แต่ม่ข้อแม้ว่่าคุณต้องเริ�ม 
ปลั่อยก้้เลัยเพื�อให้เศรษฐกิจเดิน ไม่งั�นคุณจะเจ๊ง รัฐบาลัก็เจ๊ง เขาเห็น 
ด้ว่ย ผู้มเลัยไปจ้างคุณม่ช้ัย ฤชุ้พันธุ์ เข่ยนกฎหมาย บสที่. ข่�นมา แลั้ว่ก ็
ออกบอนด์ซึ่ื�อหน่�เหลั่าน่�มาบริหารจัดการเอง เราไม่ได้คิดว่่า บสที่.  
จะต้องสำเร็จ 100% เราแค่ต้องการให้ธนาคารปลั่อยก้้แลัะเศรษฐกิจ 
เดินต่อได้ ซึ่่�งเป็นประโยช้น์กว่่ามาก 

ปญัหาเรื�องไอเอม็เอฟ้ มส่องเรื�อง คอื หน่�ง เขาเขา้มากำหนดจนนโยบาย 
เศรษฐกิจของเราขยับอะไรไม่ได้ กลััว่จะไปขัด แลั้ว่นโยบายของเขา 
เป็นแบบ one size fits all ซึ่่�งผู้มไม่เช้ื�อว่่าได้ผู้ลั สอง คือศักดิ�ศร่ลั้กหน่� 
มันไม่ม่ ผู้มเคยเป็นลั้กหน่�ธนาคาร ผู้มร้้ด่ว่่าถื้าเราเป็นลั้กหน่�ที่่�เขาไม่ม ่
คว่ามเช้ื�อมั�น เราจะคุยกับเจ้าหน่�ไม่ค่อยร้้เรื�อง แต่ถื้าเขาเห็นว่่าเรา 
เครดิตด่ เขาจะเจรจาอ่กแบบหน่�ง 

ที่น่่�ผู้มกม็าดแ้ลัว้่เหน็ว่่าเราสง่ออกปรมิาณตั�งเยอะ ที่ำไมเงนิในประเที่ศ 
น้อย คุยกับเพื�อนก็พบว่่าพว่กส่งออกไม่เอาเงินเข้ามา เพราะคว่าม 
ไม่แน่นอนของอัตราแลักเปล่ั�ยน ส่ว่นพว่กท่ี่�นำเข้าก็ over invoice  
เพื�อเก็บเงินไว่้ข้างนอก ผู้มจ่งไปคุยกับผู้้้ว่่าแบงก์ช้าติเพื�อหาที่างท่ี่�จะ 
stabilize ค่าเงิน แต่แบงก์ช้าติตอนนั�นค่อนข้างเช้ื�อใน inflation  
targeting ส่ว่นผู้มเช้ื�อว่่า inflation เปร่ยบเสมือนคอเลัสเตอรอลั ถื้าเป็น 
ประเที่ศพฒันาแลัว้่ระว่งัคอเลัสเตอรอลัหนอ่ยเปน็เรื�องด ่ถืา้เรายงัว่ยัเดก็ 
คือเศรษฐกิจยังเลั็กอย้่ อย่าเป็นห่ว่งคอเลัสเตอรอลัมากเกินไป เลัยเป็น 
ที่่�มาของการเปล่ั�ยนผู้้้ว่่าแบงก์ช้าติ ถืามว่่าเป็นการแที่รกแซึ่งไหม  
ผู้มเช้ื�อใน system theory ที่่�บอกไว้่ว่่าทีุ่กอย่างท่ี่�อย่้ในองค์กรเด่ยว่กัน  
มันคือ sub-system ของ system เด่ยว่กันทัี่�งนั�น ดังนั�น ไม่ม่คำว่่า  
independence ม่แต่คำว่่า interdependence คนที่่�ไม่เข้าใจ ไปแปลั 
คำว่่า autonomous เป็น independent ถื้าในองค์กรเด่ยว่กันไม่รว่มหัว่ 
กันคิด ประกาศอิสรภาพกันหมด มันก็เจ๊ง

เปลั่�ยนเสร็จ เงินไหลัเข้าตอนนั�นประมาณ 27 billion เราติดหน่�อย่้  
12 billion ผู้มบอกกับหม่อมอุ�ย (หม่อมราช้ว่งศ์ปร่ดิยาธร เที่ว่กุลั)  
ว่่าผู้มจะใช้้หน่�เขานะ หม่อมอุ�ยบอกตัว่เลัข 27 billion จริง แต่เงินมัน 
อย่้ตรงนั�นตรงน่�ยังจัดอะไรไม่เร่ยบร้อย ผู้มบอกเอาอย่างน่� ผู้มให้เว่ลัา  
6 เดือน แต่ผู้มจะประกาศว่ันน่�แลั้ว่ว่่าผู้มจะใช้้หน่� IMF ภายใน 6 เดือน  
หลังัจากนั�นคว่ามน่าเช้ื�อถืือกลับัคืนมาเลัย มแ่ต่คนมาบอกให้ก้เ้งนิหนอ่ย  
ผู้มจะไปญ่�ปุ่นประมาณพฤศจิกายนปี 2001 นายกฯ โคอิซึุ่มิสนิที่กับผู้ม 
มากมาบอกว่่า ตามระเบ่ยบของญ่�ปุ่นถื้านายกฯ ยังอย้่ไม่ครบปี เขาจะ 
ไม่ให้ official visit ให้เป็น working visit ผู้มบอกว่่าถื้าเป็นแค่ working  
ผู้มไม่ไป เขาก็โที่รมาบอกว่่าถ้ืามา official ม่เงื�อนไขเด่ยว่คือ ห้ามขอ  
ODA (Official Development Assistance) ผู้มบอกว่่าผู้มไม่ก้้เงิน 
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เด็ดขาด แลัะไม่ขอคว่ามช่้ว่ยเหลัือใดๆ ด้ว่ย แค่จะมาเซึ่็น strategic  
partner กับญ่�ปุ่น นายกฯ โคอิซึุ่มิด่ใจมาก เพราะปกติไปถื่งม่แต่ไปขอ 
ให้เขาช้่ว่ย ว่ันนั�นเลั่�ยงต้อนรับผู้มจนเมาเลัย ที่้ตตกใจนายกฯ เมา 

ว่ันแรกท่ี่�ผู้มเข้ามาเป็นนายกฯ สื�อมว่ลัช้นต่างประเที่ศถืามผู้มว่่าอะไร 
คือนโยบายสำคัญที่างเศรษฐกิจ ผู้มบอกว่่าไปเปิด New testament  
“God helps those who help themseves.” ผู้มประกาศเลัยว่่า 
ผู้มไม่ยอมให้ประเที่ศไที่ยเป็น international beggar อ่กแลั้ว่

จ่ด้หักเห

ข้อกล่ัาว่หาเรื�องการโอนหุ้นชิ้นคอร์ปโดยไม่เส่ยภาษ่ จริงๆ มันเป็น 
ตามเกณฑ์์ของตลัาดหลัักที่รัพย์ กลัุ่มช้ินคอร์ปขายโที่รศัพที่์มือถืือ  
ขายบริการโที่รศัพที่์ เส่ยภาษ่หมดแลั้ว่ แต่ตอนขายหุ้น คุณเอาสตางค ์
ไปเส่ยภาษ่ สรรพากรก็รับไม่ได้ เพราะเขายกเว้่นการเส่ยภาษ่ของ  
capital gain 

สว่่นเรื�องกรณ่กรือเซึ่ะ-ตากใบ ยอมรับว่่าบางอย่างเราร้้ไมจ่รงิ เหตุการณ์ 
กรือเซึ่ะเกิดการปลั้นป้นจากค่ายที่หาร ผู้มคิดว่่าอันน่�คือ Militants แลั้ว่  
ดงันั�นกเ็ลัยตดัสนิใจเอาที่หารพรานเข้าไปในพื�นท่ี่� อนัน่�ผู้มยอมรับว่่าผิู้ด  
เพราะเรื�องภาคใต้คว่รใช้ก้ารเมอืงนำการที่หาร คว่ามโลัภโกรธหลังที่ำให้ 
โง่ ผู้มโกรธท่ี่�ที่หารถ้ืกปล้ันป้น เลัยเข้าข้างที่หาร คว่ามจริงแล้ัว่ที่หาร 
อ่อนแอเอง ส่ว่นกรณ่ตากใบ ช้่ว่งนั�นเป็นช้่ว่งถืือศ่ลัอด แลั้ว่ก็ม่การไป 
ลั้อมโรงพักเพื�อจะเอาตัว่ผู้้้ต้องหาออกมา ซ่ึ่�งเป็นเรื�องผู้ิดกฎหมาย  
ที่หารจง่ไปจับคนเหล่ัาน่� แต่แที่นท่ี่�จับแลัว้่เอาไปไว้่ใกลั้ๆ  ปรากฏิว่า่ย้าย 
ไปไกลัมาก ห่างตั�ง 30-40 กิโลัเมตร เอาคนซึ่่�งอดอาหารไปซ้ึ่อนในรถื 
จ่เอ็มซึ่่ 7-8 ช้ั�น กลัายเป็นสิ�งที่่�เลัว่ร้ายมาก เส่ยช้่วิ่ตถ่ืง 80 คน เรื�องน่� 
ผู้มโกรธมาก แต่ที่ำอะไรก็ไม่ได้ ผู้มได้รับรายงานว่่าม่การย้ายคน 
ไปที่่�ค่าย แต่ไม่ที่ราบว่่าเขาย้ายกันด้ว่ยว่ิธ่แบบน่�

ม่องิย้อนหลังิ

ที่่�บอกผู้มแต่งตั�งแต่คนร้้จัก ถืามว่่าประเที่ศไที่ยมันใหญ่นักหรือ ก็ร้้จัก 
กันเกือบทัี่�งหมด แต่ร้้จักกันก็ส่ว่นร้้จักกัน เรื�องของหน้าที่่�การงาน 
มันก็คนลัะเรื�อง ผู้มพ้ดกับหัว่หน้างานช้ัดเจนเลัยว่่ามันต้องไปอย่างน่� 

ดว้่ยกนันะ แตถ่ืา้ไปไมไ่ดจ้รงิๆ มนักต็อ้งเปลั่�ยน เปน็เรื�องธรรมดาอย่้แลัว้่  
ผู้มไม่ได้รังเก่ยจใคร ไม่เคยไปเปลั่�ยนเพราะว่่าผู้มไม่ช้อบหน้า ไม่ม่ที่าง 
เป็นไปได้ มองย้อนหลััง ถืามว่่าอยากเปลั่�ยนอะไร ผู้มคงอยากจะร้อง 
เพลังของเบิร์ดว่่าผู้มรักทุี่กคน การเมืองไที่ยมันเป็นเรื�องลัะเอ่ยดอ่อน  
ที่กุคนตอ้งการมค่ว่ามสำคญัแลัะเราที่ำงานงานขนาดน่� เราไม่ได้มเ่ว่ลัา 
ที่่�จะลัะเอ่ยดอ่อนให้กับทีุ่กภาคส่ว่น ถื้ามองย้อนหลัังก็คว่รนอนน้อยลัง  
ไปอย้่กับผู้้้คนมากข่�น ให้เว่ลัาอธิบายกับคนที่่�เขาว่ิจารณ์มากข่�น 

แต่ในขณะเด่ยว่กัน เมืองไที่ยว่ันน่�ม่บุคคลัไร้อาช้่พแต่ม่รายได้ด่กว่่า 
ม่อาช้่พ พว่กท่ี่�เกาะขั�ว่อำนาจ ให้ทีุ่กคนมองเห็นคว่ามสำคัญตัว่เอง 
แลัะก็ไปไถืตรงนั�นตรงน่�ได้ทัี่�งท่ี่�ไม่ม่อาช้่พเป็นเรื�องเป็นราว่ เราปล่ัอย 
ตรงน่�เยอะเกินไป ประเที่ศไที่ยว่ันน่�ต้องปรับโครงสร้างให้เหมาะกับ 
สถืานการณโ์ลักที่่�เปลั่�ยนไป องคก์รไหนคว่รจะใหญข่่�น หรอืองคก์รไหน 
คว่รจะเลั็กลัง ต้องปรับใหม่หมดเลัย ต้องมอง macro ก่อน แลั้ว่กลัับ 
ไปหา micro แมคโครท่ี่�สำคัญอันหน่�งก็คือ digitalisation คือต้อง  
digitalisation ระบบราช้การ แลัะการบริการอย่าให้มันยุ่งไปหมด

ผู้มอยากเหน็ประเที่ศเราที่นัโลักไมใ่ช้ถ้่ืก manipulate โดยเศรษฐกิจโลัก 
หรือ manipulate โดยอิที่ธิพลัของประเที่ศใหญ่ๆ ผู้มอยากเตร่ยม 
คว่ามพร้อมให้กบัประเที่ศไที่ยแลัะคนไที่ย เพราะว่่าเราไม่ได้อย้ค่นเดย่ว่ 
ในโลักวั่นน่� โลักมันม่คว่ามเช้ื�อมโยงส้ง เราไม่แข่ง เขาก็จับเราแข่ง  
เพราะฉะนั�นว่นัน่�เราตอ้งแขง็แรง ผู้มตอ้งการเปลั่�ยนแปลังไปส้ส่ิ�งท่ี่�ดข่่�น 
เพื�อคนไที่ยแลัะประเที่ศไที่ย 
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กู้วิกฤตศรัทัธิา ธิปทั. หลังิต้ม่ยำาก่้งิ 

จ่ด้เปล่�ยนเศรษิฐกิจไทัย

ผู้มเร่ยนว่ิศว่ะมา ไม่ใช่้สายการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ ดร.ป๋ว่ยให้คน 
มาช้ว่นไปที่ำงานที่่�สำนักงานเศรษฐกิจการคลััง (สศค.) บังเอิญช้่ว่งนั�น 
เราต้องใช้้เงินก้้มาก สศค. เป็นคนดำเนินการก้้เงินก็เลัยม่บที่บาที่มาก  
แต่เศรษฐกิจไม่ได้เจริญมากมายเหมือนทุี่กวั่นน่� นานๆ ท่ี่ถ่ืงจะก้้เงิน  
ที่ั�งว่ันก็เลัยไม่ได้ม่งาน บางที่่ก็เซึ่็นช้ื�อ 08.30 น. แลั้ว่ก็พากันไป Barbos  
ที่่�พัที่ยา หรือเขาใหญ่ ตอนเย็น 16.30 น. ก็กลัับมาเซึ่็นแลั้ว่ออกไปบาร์  
ไม่มง่านที่ำเลัย แต่ภายในสบิปี ผู้มข่�นมาเป็นรองผู้้อ้ำนว่ยการ ถ่ืงตอนนั�น 
งานเยอะ เพราะประเที่ศไที่ยเจริญข่�นมาก จากที่่�เคยไปกนิขา้ว่กลัางว่นั 
ที่่�บาร์ ตอนเป็นรองผู้้้อำนว่ยการบางที่่สองทีุ่่มยังไม่ได้เปิดแฟ้้มเลัย  
คนน้้นคนน่�มาเบิกเงิน ฝรั�งต่างช้าติมาหา ไม่ว่่าเวิ่ลัด์แบงก์หรือไอเอ็มเอฟ้  
ต้องขนแฟ้้มกลัับบ้านเสมอเลัย 

ระบบอะไรตอนนั�นยังไม่ม่ทัี่�งนั�น อะไรต่างๆ ต้องใช้้คนเป็นผู้้้ที่ำ  
อย่างตอนนั�นเราไปก้้เงินธนาคารโลัก ถื่งเว่ลัาช้ำระหน่� เขาก็ส่งโที่รเลัข 
มาเตือนท่ี่�กรมบัญช้่กลัาง เราก็ว่างไว้่ ลัืมคืนเงินเขา อ่กสักเดือนหน่�ง 
เขาก็สง่มาใหม ่เตือนอก่ท่ี่ก็ว่างไว้่อก่ ลัมือก่ ร้ส้ก่ประเที่ศไที่ยเป็นประเที่ศ 
เดย่ว่ท่ี่�เคยถ้ืกธนาคารโลักปรับ เพราะเขาแค้นใจ ปกติเขาเก่ง ถืา้ประเที่ศ 
ไหนไม่มเ่งินใช้้หน่� เขากจ็ะให้เงนิเพิ�ม แต่เขาแค้นใจว่่าเราเงนิกม็ ่แต่ไม ่
ร้้จักจ่าย เพื�อจะตามเรื�องพว่กน่� ผู้มเลัยไปซึ่ื�อคอมพิว่เตอร์มาที่่� สศค.  
เครื�องแบบโบราณ มาร้ท่้ี่หลังัว่่าคว่ามจ ุ5K เที่า่นั�น ไมม่ค่ว่ามจอุะไรเลัย

จุดเปลั่�ยนก็คือการที่ำโครงการ Eastern Seaboard แลัะการพบ 
กา๊ซึ่ธรรมช้าตซิึ่่�งที่ำให้เรามพ่ลังังานแลัะมวั่่ตถุืดิบ แลัะการที่ำระบบภาษ ่
ม้ลัค่าเพิ�มซึ่่�งที่ำให้ประเที่ศไที่ยส่งออกสินค้าได้โดยไม่ถ้ืกต่างช้าติปรับ 
ว่่าที่ำ subsidy ช้ว่่ยให้เมอืงไที่ยเจรญิมาก เอาของไปขายได้ สถืานการณ์ 
ที่่�ช้่ว่ยคือกรุงไซึ่ง่อนแตก ที่างคอมมิว่นิสต์ฮานอยบอกอ่กสองว่ันจะบุก 

ถ่ืงกรุงเที่พฯ สองเดือนบุกถ่ืงสิงคโปร์ คนไที่ยเราได้ยินเข้าก็แตกตื�น  
เพราะสมัยนั�นไม่ม่โซึ่เช้่ยลัม่เด่ย ข่าว่ก็น้อย ข้าราช้การทีุ่กคนก็คิดว่่าถื้า 
ไมช่้ว่่ยกนัที่ำโครงการน่�ใหส้ำเรจ็ตายแน่ คอมมิว่นิสตม์าตอ้งว่่ายน�ำหน่  
เลัยที่ำงานกันหน้ามืด 24 ช้ั�ว่โมง ร่ว่มมือกันด่ ไม่ม่ใครเถื่ยงอะไรเลัย 

ตอนย้เน่ยนออยมาบอกว่่าเจอก๊าซึ่ พ่�เษม (เกษม จาติกว่ณิช้) รัฐมนตร่ 
ว่่าการกระที่รว่งอุตสาหกรรม ดร.สาว่ิตต์ โพธิว่ิหค กับผู้มก็บินไปดง้าน 
ที่่�อเมรกิา พ่�เษมเป็นคนมป่ระสบการณ์มาก ตอนข่�นเฮลิัคอปเตอร์บินไป 
ที่่�อ่าว่เม็กซึ่ิโก ที่่านด้แลั้ว่ก็บอกว่่า I think it’s in the ballpark คลั้ายๆ  
กบับอกว่่ามนัเปน็ไปได ้กเ็ลัยมาเริ�มโครงการ โจที่ยต่์อมากคื็อการเจรจา 
ซึ่่�งม่ปัญหาหนักมาก ผู้มต้องบอกกับท่ี่านรัฐมนตร่สุพัฒน์ (สุธาธรรม)  
ว่่าเด่�ยว่ที่างผู้มตกลังกันเอง ท่ี่านไม่ต้องยุ่ง เอาไว้่ถ่ืงว่ันสำคัญที่่านแค่ 
ลังมาทีุ่บโต๊ะว่่าเอาอย่างน่�นะ แลั้ว่ก็เดินออกไปเลัยไม่ต้องถืามว่่าอะไร  
ที่่านก็ยอม ประเด็นสำคัญคือเขาลังทีุ่นเป็นเงินเหร่ยญ แลั้ว่เราจะจ่าย 
เป็นเงินบาที่ ที่างสภาก็ไม่ยอมว่่ามาลังทุี่นในไที่ย ที่ำไมต้องจ่ายเป็น 
เงนิเหรย่ญ ผู้มเลัยใช้วิ้่ธ่เข่ยนในหนา้แรกของเอกสารนำเสนอไว้่เปน็บาที่  
แต่พออ่ก 40-50 หน้า ก็บอกว่่าม่ส้ตรปรับค่าเงินเฟ้้อ ค่าอะไรไม่ร้้  
แลั้ว่ใส่อัตราแลักเปลั่�ยนลังไป ดังนั�น จริงๆ ก็คือจ่ายเป็นเงินเหร่ยญ 
นั�นแหลัะ แต่ไม่ได้พ้ด ในสภาม่คนค้าน ก็ม่คนบอกให้เปิดด้เอกสาร 
หน้าแรกสิ มันก็เข่ยนว่่าเงินบาที่

การเอาก๊าซึ่ข่�นบกนั�น คว่ามจริงถื้าไปข่�นท่ี่�สุราษฎร์ธาน่แลั้ว่ต่อท่ี่อมา 
ที่างบก 1,500 กโิลัเมตรถ่ืงกรงุเที่พฯ จะถ้ืกกว่่าเป็นสบิเท่ี่า แต่ตอนนั�น 
สรุาษฎร์ธาน่มโ่จรจน่คอมมิว่นิสต์เต็มไปหมด ขบัรถืไปที่างประจว่บคร่ขั่นธ์  
คนกช็้่�บอกเที่อืกเขาตะนาว่ศรเ่ป็นพื�นท่ี่�สช่้มพ ้อนัตราย ผู้มกบั ดร.สาว่ติต์ 
โพธวิิ่หค กไ็ม่อยากขบัไปด ้มนัไม่น่าจะรอด เลัยบอกให้เอาก๊าซึ่ข่�นท่ี่�ระยอง  
เมืองไที่ยเลัยที่ำท่ี่อใต้ที่ะเลัที่่�ยาว่ท่ี่�สุดในโลักในตอนนั�นมาข่�นท่ี่�ระยอง 
แตถ่ืา้พ้ดแบบให้เก่ยรติพว่กผู้มคอืการเอากา๊ซึ่ข่�นที่่�สรุาษฎรธ์าน ่ที่อ่บน 

ในยุคัโช่ต่ำิช่่วงชั่ช่วาลท่�ไทยต่ำ้อังยกิเคัรื�อังคัรั�งให้ญ่จากิกิารเปี็นระบบเศรษฐกิิจท่�พิ่้�งพิ่ิงเกิษต่ำรกิรรมมาสุ่่กิารเปี็น 
ปีระเทศอัุต่ำสุาห้กิรรมเพิ่ื�อักิารสุ่งอัอักิ ในฐานะเทคัโนแคัรต่ำจากิกิระทรวงกิารคัลัง ห้ม่อัมราช่วงศ์จัต่ำุมงคัล  
คัือั ‘วิศวกิร’ ผ่่ ้อัย่ ่เบื�อังห้ลังกิารกิ่อัสุร้างชิ่�นสุ่วนสุำาคััญอัย่างโคัรงกิารอั่สุเทิร์นซึ่่บอัร์ด ไม่ว่าในเชิ่งระบบ 

ห้รือัสุิ�งปีล่กิสุร้าง ต่ำ่อัมาเมื�อัเกิิดวิกิฤต่ำต่ำ้มยำากุิ้ง ห้ม่อัมราช่วงศ์จัตุ่ำมงคัล คัือัผ่่ ้รับภารกิิจ ‘ซึ่่อัม’ 
ระบบกิารเงิน กิารธนาคัารขึ้อังปีระเทศข้ึ้�นมาอั่กิคัรั�งในฐานะผ่่ ้ว่ากิารธนาคัารแห้่งปีระเทศไทย 

หม่่อม่ราชิวังศ์์จััตุม่งคล โสณกุล
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บกสง้ 1 เมตร ยาว่เป็น 1,500 กโิลัเมตร อาจจะถ้ืกระเบิด มนัไมป่ลัอดภยั

สำนกัพฒันาช้ายฝั�งที่ะเลัภาคตะว่นัออก หรอือส่เที่ร์ินซึ่บ่อร์ด เป็นท่ี่มงาน 
ที่่�ม่นาย 3-4 คน แลัะม่คนที่ำงานสัก 20 แค่นั�น แต่ว่่าที่ำงาน 24 ช้ั�ว่โมง 
จริงๆ สร้างถืนน สร้างเขื�อนก็ 24 ช้ั�ว่โมงที่ั�งนั�น ไม่ม่เลัื�อน ไม่ม่ต้องหยุด  
เพราะไม่ม่กฎ กฎก็เข่ยนเอง ตอนที่ำงานก็สนุก เพราะมันเกิดจริง  
ป๋าเปรมนั�งหวั่โต๊ะ แล้ัว่ก็มคุ่ณสมหมาย (ฮนุตระกล้ั) คณุเสนาะ (อน้าก้ลั)  
คอยติดตาม แต่สามส่�ปีแรก มันไม่เห็นอะไร พว่กผู้มก็นั�งด้สาว่ิตต์ 
เปลั่�ยนส่ตารางในเอกสารนำเสนอไปเรื�อย ครั�งน่�บอกส่น่�แปลัว่่าเริ�ม 
ไปแล้ัว่ ครั�งหนา้กเ็ปล่ั�ยนไปอก่อย่าง เปล่ั�ยนสไ่ปอก่ ให้ด้มค่ว่ามคืบหนา้  
แต่ผู้้้ใหญ่เขาก็เข้าใจ

รับเผือกร้อน

ก่อนหน้าน่�ไม่ม่ใครสนใจเมืองไที่ย แต่พอเราเศรษฐกิจใหญ่ข่�นมา  
ที่ำอ่สเที่ิร์นซึ่่บอร์ดสำเร็จ ค้าขายส่งออก ส่งรถืยนต์เป็นท่ี่� 11 ในโลัก 
อะไรอย่างน่� คนก็สนใจ กองทุี่นใหญ่ๆ เขาก็หากินอย่้ที่ั�ว่โลัก พอเห็น  
exchange rate ของเรามัน overvalued เขาก็บุกโจมต่ มันไม่ม่ที่าง 
ที่่�จะ fix exchange rate อย้่ได้ โลักน่�มันม่ว่ันด่ว่ันเลัว่ อัตราแลักเปลั่�ยน 
มันก็ข่�นลังไปตามสภาพประเที่ศ ดอลัลัาร์ เงินปอนด์ยงัไม่ม่ปัญญาเลัย  
ต้องปรับไปตามสภาพของเศรษฐกิจ แต่เราเลั่นไม่ปรับ คนท่ี่�หากิน 
ที่างน่�เขาก็บุก ตอนนั�นผู้มเป็นปลััด ผู้มเห็นเที่รดเดอร์มาเมืองไที่ย  
ผู้มยังบอกเลัยพว่กน่�มาสามครั�งแลั้ว่ มาครั�งที่่�ส่�เศรษฐกิจต้องพังแน่ๆ  
เพราะผู้มดป้ระเที่ศไหนๆ มนักแ็บบน่� รอบแรกเที่รดเดอรม์าลัองซึ่ื�อขาย 
ที่ดลัองระบบก่อน ครั�งสองลัองแยะๆ หน่อย ครั�งที่่�สาม ทีุ่บแลั้ว่ก็ถือย  
ครั�งที่่�ส่�  ของจริง ผู้มบอกรัฐมนตร่ว่่าเราข่�น BIS Ratio ได้ไหม  
เพิ�ม Capital Adequacy Requirement จากร้อยลัะ 8 เป็น 8.5 ผู้มก็ร้้ 
แค่นั�น แต่สุดที่้ายมันก็เอาไม่อย้่

ผู้มออกจากราช้การไปแล้ัว่ พอปี 1998 คุณธารินที่ร์ นิมมานเหมินท์ี่  
ให้แบงก์ช้าติลังมติว่่าจะเอาใครมาเป็นผู้้้ว่่าการ เขาเลืัอกผู้ม ผู้มก็รับ 
เพราะเห็นว่่าประเที่ศช้าติกำลัังแย่ คว่ามจริงภาคเอกช้นม่คนท่ี่�เหมาะ 
หลัายคน แต่ตอนนั�นคนคงไม่ยอม ตอนนั�น ธปที่. ตายสนิที่ แที่ก็ซึ่่�ยงั 
ไม่ยอมไปส่งคนเลัย ถ้ืาจะไป ธปที่. ต้องไปจอดบางลัำพ้แล้ัว่เดนิ น่�คือ 
คว่ามแค้นของประช้าช้น ผู้มเดนิเขา้ไป ธปที่. เหน็ว่า่ โอ้โห ไฟ้มืดตื�อเลัย  
ก็เลัยสั�งให้เปิดไฟ้ น่�คือว่ิธ่แก้ง่ายๆ เลัย คนจะได้ร้้ว่่าเราเริ�มใหม่แลั้ว่ไง

แลั้ว่แบงก์ช้าติก็ม่ปัญหาจริงๆ ไปถ่ืงผู้มถืามว่่านโยบายการเงินเราจะ 
ใช้อ้ะไรเป็นตวั่แปรสำคัญ เขาก็บอกอัตราดอกเบ่�ยบว่กอัตราแลักเปล่ั�ยน 
หารสอง ผู้มเป็นวิ่ศว่ะ ก่อนอื�นผู้มก็ที่ำ dimensional analysis ด้ 
แล้ัว่อันหน่�งหน่ว่ยเป็นบาที่ อ่กอันหน่�งบาที่ต่อดอลัลัาร์ อ่กอันหน่�ง 
เป็นเปอร์เซึ่็นต์ มันจะไปบว่กกันหารสองได้ยังไง ผู้มก็บอกเป็นไปไม่ได้  
ไมเ่ปน็ภาษา ในที่่�สดุไมไ่ด้คำตอบที่่�ด ่ผู้มก็ปรบัแก้อะไรไป แลัะตอนแรก 
ปฏิิเสธไม่ไปพ้ดท่ี่�ไหนเลัย แต่พออย่้มาสามเดือนไม่ไปไม่ได้ มันจะ 
หนักกว่่าเดิม ม่อย่้ครั�งหน่�งที่่�ผู้มได้ไปพ้ดในงานแถืลังข่าว่ของสมาคม 
ผู้้้สื�อข่าว่ต่างประเที่ศ จ้่ๆ ก็ม่นักข่าว่คนหน่�งถืามว่่า ‘Sir, What about  
inflation targeting?’ พอด้จากหน้าผู้ม เขาก็ร้้แลั้ว่ว่่าผู้มไม่เคยได้ยิน 
มาก่อนเลัยในช้่ว่ิต ประเที่ศไที่ยคงหมดหว่ังจริงๆ

พอกลัับมาผู้มเลัยถืามคนว่่า inflation targeting คืออะไร ปรากฏิว่่า 
เขาที่ำกนัอย่้ใน 8 ประเที่ศ การบริหารเศรษฐกิจก็มอ่ย่้ตัว่เดย่ว่เที่า่นั�นเอง 
คือที่ำให้เงินเฟ้้อมันต�ำ เพื�อให้คนอื�นเขาที่ำมาหากิน ไม่ต้องเส่�ยงกับ 
เงินเฟ้้อท่ี่�ข่�นๆ ลังๆ ผู้มด้แลั้ว่ก็เห็นว่่าเข้าที่่า เพราะจะให้แบงก์ช้าติที่ำ 
หน้าท่ี่�แค่ตรว่จสอบการข่�นที่ะเบ่ยน บริหารงานการเงินอะไรเยอะแยะ 
ไปหมด แตใ่นท่ี่�สดุมก่ารโจมต่คา่เงินแลัว้่ล้ัมเหลัว่ไมไ่ด ้มนัไมท่ี่นั พอมา 
ใช้้ inflation targeting มันง่าย เราตั�งเป้า inflation ไว่้ มันส้งเมื�อไหร่ก็ข่�น 
ดอกเบ่�ย อะไรอย่างอื�นไม่ร้้ จ่ายกันรอบว่ง แนว่คิดง่ายๆ แบบว่ิศว่ะคือ 
แบงก์ช้าติม่เครื�องมือเด่ยว่ คืออัตราดอกเบ่�ย ดังนั�นก็ตั�งเป้าได้อันเด่ยว่  
แลัะถ้ืาเป้าอันเดย่ว่ก็เลืัอก inflation ให้มนัต�ำ คนค้าขายจะได้ไมต่อ้งห่ว่ง 
ว่่าตัว่เองที่ำธุรกิจเก่ง แต่เจ๊งเพราะของข่�นราคา ถืือเป็นแนว่คิดใหม่ 
พอสมคว่ร ก่อนหน้านั�นโลักมันไม่ได้ยากอะไรมาก ไม่ได้อย่้ด่ๆ ม ่ 
traders 50 ประเที่ศมาลังแขกโจมต่เรา เป็นไปไม่ได้สมัยก่อน แต่พอ 
มันเป็นไปได้ ก็ต้องใช้้แบบน่�

พอเริ�มใช้้ inflation targeting เราก็ต้องเข้าไปในตลัาดพันธบัตร  
ผู้มก็สั�งไปว่่า ‘ซึ่ื�อหรือขายให้ได้ 1 ใน 3 ของตลัาด’ ขาดทีุ่นกำไรช้่างมัน  
ไม่ใช้่ประเด็น เราไม่ได้เป็นบริษัที่จำกัด เพื�อให้เราม่บที่บาที่สำคัญใน 
ตลัาดพันธบตัร พ้ดหรอืที่ำแล้ัว่เกิด พอเราร้้ว่่าเราคุมตลัาดพันธบตัรแลัว้่  
อัตราดอกเบ่�ยที่่�เราประกาศอย้่มัน 17% ส่ว่น Inflation ตอนนั�น 1% กว่่า  
พ้ดเป็นเล่ัน ใครจะที่ำงานได้ ผู้มก็ให้ลัดดอกเบ่�ยในวั่นเด่ยว่เหลืัอ 2%  
IMF Director ท่ี่�ประจำท่ี่�น่� วิ่�งเข้ามาในห้องผู้มบอกว่่า ‘Governor!  
Why did you do that?’ ผู้มก็บอกว่่าถื้าไม่ลัด เศรษฐกิจก็ไปไม่ได้ พอด่ 
ม่คนโที่รเข้ามาหาไดเรกเตอร์แลั้ว่เลัขาฯ ต่อสายมาที่่�ห้องผู้ม ปรากฏิว่่า 
เป็นภรรยาของไดเรกเตอร์โที่รบอกว่่ารออย่้ท่ี่�สนามบิน กำลัังจะไป 

อเมรกิาด้ว่ยกนั ผู้มเลัยบอกว่่าไปเถือะ ภรรยาสำคญั แล้ัว่กบ็อกว่่า ‘Don’t  
worry if it doesn’t work, I won’t be here when you come back.’   
ไดเรกเตอร์กเ็ลัยบนิไป อก่ 2 อาที่ติย์เขาก็เดินเข้ามาในห้อง ถืือกระดาษ 
มาหน่�งแผู้่น ปกติ Letter of Intent ของไอเอ็มเอฟ้จะพ้ดแต่หลัักการ 
คร่าว่ๆ แลั้ว่จะม่ Secret Letter แยกมาเพื�อบอกว่่าดอกเบ่�ยอะไร 
ต้องเป็นเท่ี่าไหร่ สิ�งท่ี่�เขาถืือมาคือ Secret Letter ท่ี่�สั�งให้ผู้มที่ำในสิ�ง 
ที่่�ผู้มที่ำไปแลั้ว่โดยไม่ด้ Letter of Intent นั�นแหลัะ ไปด้ได้ ประเที่ศไที่ย 
ม่ Letter of Intent 6 ฉบับ แต่ม่ Secret Letter 7 ฉบับ เพราะฉบับหน่�ง 
ออกมาเพื�อแก้สิ�งท่ี่�ผู้มที่ำอันน่� หลัังจากนั�นสถืานการณ์มันก็พอไปไหว่ 
ดอกเบ่�ยท่ี่�มันตกต�ำ 2-3% เป็นตัว่แก้ที่่�สำคัญ ถื้าดอกเบ่�ยอย่้ 17%  
แบงก์ช้าติพ้ดไปก็ไม่ม่ใครที่ำ มันไม่ใช้่ระบบที่่�เป็นไปได้ 

ถืามว่่าต่อมาตอนเราม่เงินใช้้หน่�ไอเอ็มเอฟ้ แต่ที่ำไมไม่ร่บใช้้ให้หมด  
หลัักการมันง่ายมากประเที่ศม่หน่�แต่ม่เงินสำรอง ย่อมด่กว่่าประเที่ศ 
ม่หน่�แล้ัว่ไม่ม่เงินสำรอง ง่ายแค่น่� ดังนั�น ถื้าเราคิดว่่าเราเก่งไม่ต้องม ่
เงนิสำรอง เราบรหิารได ้เราก็ช้ำระหน่�ไอเอม็เอฟ้ไปเลัย ประเที่ศไมม่เ่งิน 
สำรองก็ไม่เป็นไร เราบริหารให้ด่ก็แล้ัว่กัน แต่ผู้มคิดว่่าด้ว่ยเงื�อนไข  
ณ ขณะนั�น เราไม่ม่ที่างบริหารได้ เพราะฉะนั�น ม่เงินสำรองเอาไว่้ด่กว่่า 
เยอะแยะ รัฐบาลัต่อมาจ่งได้รับผู้ลัประโยช้น์ตรงน่� เพราะเขาคิดแลั้ว่ 
แลัะเลัือกที่่�จะใช้้ระบบไม่ม่หน่�ไม่ม่เงินสำรอง จะว่่าเขาบริหารเก่งก็ได้

จัด้การความ่เส่�ยงิ

เมื�อก่อนพอตรว่จสอบเสร็จเจ้าหน้าที่่�ก็รายงานผู้้้ว่่า ธปที่. ดร.ป๋ว่ย 
อาจจะเร่ยกคุณช้ินมา แลั้ว่เตือนว่่า ช้ิน อันน่�ไม่ด่ อย่าที่ำอ่กนะ คุณช้ิน 
ก็บอก ครับ ผู้มไม่ที่ำอ่ก นั�นคือระบบของมัน เข้าใจได้ เพราะตอนนั�น 
ธนาคารก็เลั็ก แบงก์ช้าติก็เลั็ก แต่ต่อมาคว่ามเส่�ยงจากระบบธนาคาร 
เป็นเรื�องใหญ่ เพราะระบบธนาคารคว่บคุมได้หลัายอย่าง ผู้มไม่เคยอย้่ 
ธนาคาร ไม่ร้จ้ะที่ำอะไร ตอนนั�นกเ็ช้ญิคณุธารษิา ว่ฒันเกส ผู้้อ้ำนว่ยการ 
ฝา่ยกำกบั ข่�นมาพบ คณุธารษิามเ่พื�อนเยอะแยะที่่�อเมรกิา ผู้มกบ็อกว่า่ 
คุณลัองติดต่อขอค่้มือการตรว่จสอบของเขามาได้ไหม เขาก็บินเอามา 
ให้เลัยนะ เป็นของ BUS (The Second Bank of the United States)  
ผู้มมาด้มันก็ด่น่�หว่่า เลัยข่ด BUS บนปกออก แล้ัว่เข่ยน BOT แที่น  
เข้าใจว่่าเด่�ยว่น่�ก็ยังใช้้อย่้ ท่ี่�มาคือผู้มเดินๆ อย่้ แล้ัว่ได้ยินเจ้าหน้าที่่� 
คนหน่�งบอกว่่าเด่�ยว่จะมาตรว่จนะ ผู้มเคยอย้่กรมสรรพากร บอกถื้าที่ำ 
อย่างน่�รว่ยตายเลัย ไม่ได้หรอก

เห็นต่างิกับรัฐบาล

ผู้มเช้ื�อว่่า inflation ส้งแลั้ว่ไม่ด่ ยายแก่ตาแก่ที่่�ใช้้บำเหน็จบำนาญตาย  
กองที่นุประกนัสงัคมบำนาญสง้สดุ 2,000 บาที่ ถืา้มเ่งินเฟ้้อซึ่�ำเขา้ไปอก่ 
ก็ตายสิ ผู้มว่่า stable growth ด่กว่่า high growth แล้ัว่ม่คนตาย  
จริงๆ กฎหมายไม่ได้ให้แบงก์ช้าติตั�ง inflation targeting อย่างไรก็ได้  
รัฐบาลัม่ว่ิธ่ที่่�จะด้เป้าแลั้ว่ก็ที่ะเลัาะหรือตกลังกับแบงก์ช้าติก่อน มันม่ 
เหตุผู้ลัที่่�แบงก์ช้าติต้องเป็นอิสระจากรัฐบาลั เพราะว่่าปีที่่�เลัือกตั�ง  
รัฐบาลัอยากจะลัดดอกเบ่�ย ไม่ใช้่เพราะด่สำหรับเศรษฐกิจ แต่เพราะด ่
สำหรับเลัือกตั�ง ระบบการเงินที่่�อิสระจะบริหารให้เป็นประโยช้น์กับ 
ประช้าช้นมากท่ี่�สุด รฐับาลัหนไ่ม่พ้นที่่�บริหารให้เปน็ประโยช้น์กบัรฐับาลั 
มากท่ี่�สุด ถ่ืงว่ิธ่ที่ำให้เป็นประโยช้น์แก่รัฐบาลัคือที่ำให้ประช้าช้นด่  
แต่มันเป็นสิ�งท่ี่�ตามมา อันดับแรกรัฐบาลัต้องพยายามช้นะเลัือกตั�ง  
ว่ิธ่การช้นะเลืัอกตั�งก็คือลัดดอกเบ่�ย ในอังกฤษม่คำศัพท์ี่ stop-go  
policy พอจะเลืัอกตั�ง องักฤษลัดดอกเบ่�ย เศรษฐกิจกเ็จรญิ ช้นะเลืัอกตั�ง 
ก็ข่�นดอกเบ่�ย ฉิบหายใหม่ ที่ำอย่้ตั�ง 20-30 ปี ก็ถ่ืงได้ตั�ง inflation  
targeting ท่ี่�แบงก์ช้าติอสิระข่�นมา เพื�อจะหยุดที่ำ stop-go policy อันน่�

ก้าวต่อไปข็องิประเทัศ

ปัญหาในเว่ลัาน่�คือจ่นไม่ม่คว่ามจำเป็นที่่�จะต้องผู่้านประเที่ศไที่ย  
นโยบาย Belt & Road ของเขาไม่จำเป็นต้องม่เมืองไที่ย เมืองไที่ยต้อง 
แก้ปัญหาน่�ก่อนที่่�จะเป็นคนที่่�โลักหลังลัืม ประเที่ศที่่�ไม่ม่ใครผู้่านมันไป 
ไม่ได้หรอก จะเป็นที่างผู้่านเราต้องม่ประช้าช้น ผู้มอย้่กระที่รว่งแรงงาน 
มา บอกได้เลัยว่่าอ่ก 30 ปีประเที่ศไที่ยจะม่ประช้าช้นอย้่แค่ 46 ลั้านคน  
จำนว่นเที่่าน่�มันข่�หมา ด่กว่่าเบลัเย่ยม ด่กว่่าไม่ก่�ประเที่ศเที่่านั�นเอง  
ผู้มว่่ากลัยุที่ธ์ของเราจะต้องเป็นแบบสว่ิตเซึ่อร์แลันด์ เป็นประเที่ศเลั็ก 
ที่่�มค่นผู้า่น เขาที่ำถืนนขดุอโุมงคอ์ะไรใหวุ่้่นไปหมดเลัย ใหอ้ติาลัผู่้า่นไป 
เยอรมัน ไปออสเตร่ย เพราะประเที่ศที่่�ไม่ม่คนผู่้านก็ไม่ม่ใครไป  
ประเที่ศไที่ยต้องแก้ปัญหาน่�ให้ได้ เรื�องย่ดผู้มว่่าเขาไม่ย่ดแล้ัว่ แต่ต้อง 
ที่ำให้ที่หารแข็ง ที่หารไม่แข็งเมื�อไหร่เขาก็ย่ดทัี่�งนั�น ประเที่ศคือ asset  
อย่างหน่�ง คนไที่ยเราลืัมเรื�อย คิดว่่าไม่ร้้จะรบกับใคร แต่ถื้าเราเป็น 
คนอ่อนเมื�อไหร่ เด่�ยว่ก็ม่คนมารบเอง 
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ประเที่ศไที่ยม่ปัญหาการเมืองมาค่อนข้างต่อเนื�อง ช้าว่ต่างประเที่ศ 
ซึ่่�งเขา้มามบ่ที่บาที่ในเศรษฐกจิไที่ยที่ั�งในแง่การลังที่นุ ที่ั�งในแง่เปน็ค้ค้่า  
เขา้ใจมาตลัอดว่า่การเมอืงไที่ยไมเ่คยนิ�ง ช้ว่่งท่ี่�นิ�งนานที่่�สดุกอ็าจจะเปน็ 
ช้ว่่งของพลัเอกเปรม  แต่ว่า่หลังัจากนั�นมาไม่เคยนิ�ง มป่ฏิิว่ตั ิรฐัประหาร  
รัฐบาลัผู้สม ยุบสภา ประที่้ว่ง จนขนาดนั�นก็ยังเช้ื�อกันว่่าเราสามารถื 
ที่่�จะแยกเศรษฐกจิแลัะการเมอืงออกจากกันได ้ จำไดว่้่าช้ว่่งเป็นนายกฯ  
มเ่อกอคัรราช้ที่ต้มาอำลัา เขาบอกว่า่มนัมหัศจรรย์จริงๆ อะไรจะเกดิข่�น 
ที่างการเมือง ก็ด้เหมือนว่่าเศรษฐกิจไที่ยยังเดินหน้าต่อได้ พ้ดติดตลัก 
ว่่าในช้่ว่งประที่้ว่งที่่�ม่การเผู้าตลัาดหลัักที่รัพย์ ดัช้น่ก็ยังเป็นบว่ก แต่ผู้ม 
มองว่่าในระยะหลัังน่� ผู้ลัพว่งในที่างการเมืองมากระที่บเศรษฐกิจแรง 
ด้ว่ย 2 เหตุผู้ลั 

เหตุผู้ลัแรก เว่ลัาเรามองเศรษฐกิจในระยะสั�น เศรษฐกิจไที่ยไม่ม ่
ปญัหาเรื�องฐานะการเงนิการคลังัมากนกั ยกเว่น้ในช่้ว่งต้มยำกุ้งปี 2540  
ดังนั�นพื�นฐานคว่ามเข้มแข็งตรงน่�ที่ำให้คนไม่ม่คว่ามร้้ส่ก จะเกิด 
เหตุการณ์อะไรก็แลั้ว่แต่ตัว่เลัขเศรษฐกิจมันก็ยังไปได้ แต่ถื้ามองระยะ 
กลัางระยะยาว่ ถื่งแม้ในแต่ลัะเหตุการณ์ เรายังด้ผู้ลัของมันไม่ช้ัด มันก็ 
กัดกร่อนข่ดคว่ามสามารถืในการแข่งขันไปเรื�อยๆ แลั้ว่ในระยะหลััง  
พอประเที่ศอื�นๆ ที่่�ตามหลังัเรามา เขาไม่ไดม้ปั่ญหาแบบเรา เราก็ค่อยๆ  
สญ้เสย่ฐานการผู้ลัติ คอ่ยๆ สญ้เสย่ขด่คว่ามสามารถืในหลัายๆ เรื�องไป  
ด้ปีสองปีมองไม่ออก แต่พอผู้่านไปสัก 5 ปี 10 ปี มันช้ัด

เหตุผู้ลัท่ี่� 2 สถืานการณ์หรือโครงสร้างของเศรษฐกิจแลัะปัญหาของ 
เศรษฐกิจเปล่ั�ยน ในหลัายๆ ที่ศว่รรษก่อนหน้าน่� เราอย่้ในภาว่ะท่ี่� 
เศรษฐกิจบอกว่่าการเมืองไม่ต้องมายุ่ง การเมืองไม่ต้องที่ำอะไรมาก  
แต่อย่ามาเกะกะธุรกิจ แต่ว่่าที่ศว่รรษท่ี่�ผู้่านมาเน่�ย พอโครงสร้างที่าง 
เศรษฐกิจถื้กก่อกว่น ภาษาอังกฤษเราใช้้คำว่่า disrupt โดยเที่คโนโลัย่  

จากวิกฤตแฮม่เบอร์เกอร์ถึงิวิกฤตการเม่ืองิ

อัด่ต่ำผ่่้นำาฝ่�ายคั้านห้ลายสุมัยและอัด่ต่ำนายกิรัฐมนต่ำร่คันท่� 27 ผ่่ ้กิ้าวเขึ้้าสุ่ ่ต่ำำาแห้น่งท่ามกิลาง ‘วิกิฤต่ำซึ่้อันวิกิฤต่ำ’  
คัือัวิกิฤต่ำกิารณ์กิารเงินโลกิ (HAMBURGER CRISIS) และวิกิฤต่ำคัวามขึ้ัดแย้งทางกิารเมือังอัันต่ำ่อัเนื�อังมา 

นับจากิปีี 2006 คัวามเกิ่�ยวเนื�อังระห้ว่างเศรษฐกิิจ กิารเมือัง และกิลไกิกิารบริห้าร 
คัือัสุิ�งท่�อัภิสุิทธิ�เฝ่้าสุังเกิต่ำด้วยคัวามเปี็นห้่วงในระยะปีระช่ิดมาโดยต่ำลอัด 

อภิิสิทัธิ์ิ� เวัชิชิาชิีวัะ

แลั้ว่ตัว่ระบบกลัไกตลัาดแลัะทีุ่นนิยมเองก็ต้องใช้้คำว่่าบิดเบ่�ยว่ 
แลัะที่ำให้เกิดปัญหาในเช้ิงโครงสร้างเรื�องคว่ามเหลัื�อมลั�ำอย่างรุนแรง  
การจัดการเศรษฐกิจจ่งไม่ใช่้ว่่าการเมืองอย่าเกะกะ อย่้เฉยๆ แลั้ว่  
มันต้องการภาว่ะการนำที่างการเมืองเพื�อนำไปส่้การเปล่ั�ยนแปลัง  
ดังนั�น ผู้มว่่าผู้ลักระที่บจากปัญหาที่างการเมืองซึ่่�งยังม่ถ่ืงทีุ่กว่ันน่�  
มันกระที่บเศรษฐกิจแรงมากกว่่าในอด่ต

วิกฤตแฮม่เบอร์เกอร์

ผู้มรบัตำแหน่งช่้ว่งเกิดว่กิฤตแฮมเบอร์เกอร์ พ.ศ. 2551-2552 เราเห็นว่่า 
ว่ิกฤตเริ�มจากสถืาบันการเงิน แต่ระบบสถืาบันการเงินของประเที่ศไที่ย 
น่าจะเข้มแข็งจาก 10 ปีก่อนที่่�โดนถืล่ัมในว่ิกฤตต้มยำกุ้ง แลั้ว่ปรับตัว่ 
มามากจนไม่น่าอย่้ในข่ายท่ี่�จะถ้ืกลัากเข้าไปเป็นวิ่กฤตที่างการเงิน  
จ่งสบายใจว่่าถื้าเราจะขยับในการกระตุ้นเศรษฐกิจไปที่ำอะไรก็ตาม  
ปัญหาเรื�องว่ินัยการคลััง มันจะไม่เหมือนกับเมื�อปี 40 ไม่ต้องกลััว่ 
เด่�ยว่ค่าเงินร้ดลังไปที่ำยังไง เจ้าหน่�โว่ยว่ายข่�นมาที่ำยังไง หรือว่่าคน 
ฝากเงินตื�นตระหนกข่�นมาที่ำยังไง 

ดังนั�น เราก็คิดอย่างเด่ยว่ว่่าต้องเติมกำลัังซึ่ื�อเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ  
ภาครัฐในอด่ตมักคิดว่่าการกระตุ้นเศรษฐกิจคือการที่ำโครงการ แต่เรา 
คดิว่่าไมใ่ช้ ่เพราะว่า่ระบบงบประมาณหรอืเงนิก้ก้ต็ามไมส่ามารถืใช้จ้า่ย 
ได้เร็ว่จริง ปัญหาประการแรก คือ รัฐต้องหาโครงการ แต่เว่ลัาอยากจะ 
เร่งเยอะๆ ส่ว่นใหญ่จะไปได้โครงการท่ี่�สอบตกตอนจัดงบประมาณ  
เพราะถื้าให้หน่ว่ยงานมาคิดโครงการเร็ว่ๆ เขาก็ต้องไปหยิบโครงการ 
ที่่�เคยไมผู่่้าน ประการที่่�สอง กระบว่นการของภาครฐัในการจดัซึ่ื�อจดัจา้ง 
มร่ะเบย่บขั�นตอนเยอะ กว่า่จะออกขอ้กำหนดที่โ่ออาร ์กว่่าจะเปดิประมล้ั  
กว่่าจะช้นะประม้ลักันแลั้ว่ไม่ม่คนร้องเร่ยน กว่่าจะเบิกจ่ายแลัะเอาเงิน 
ไปใช้้จ่ายจริง มันม่ปัญหาตลัอด ยิ�งไปกว่่านั�น ในสมัยโบราณ โครงการ 
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ของภาครัฐคือการไปจ้างงานในชุ้มช้น เด่�ยว่น่�บางท่ี่มันกลัายเป็น 
การจ้างเครื�องจักรกลัของผู้้้รับเหมาแที่น

สิ�งที่่�เราที่ำจ่งออกมาในร้ปของ หน่�ง นโยบายเร่ยนฟ้ร่ ก่อนหน้านั�น 
เร่ยนฟ้ร่คือไม่เก็บค่าเลั่าเร่ยน แต่ยังม่ค่าใช้้จ่ายเยอะแยะ ปี พ.ศ. 2552  
เราไม่ใช้่แค่ไม่เก็บค่าเลั่าเร่ยน แต่ว่่ารัฐยังจัดหาเครื�องแบบนักเร่ยน  
อุปกรณ์การเร่ยน ตำราเร่ยนให้ด้ว่ย สอง นโยบายเรื�องเบ่�ยยังช้่พผู้้้ส้ง 
อายุที่่�จะที่ำเป็นแบบถ้ืว่นหน้าเป็นครั�งแรก สาม สนับสนุนการที่ำงาน 
อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหม้่บ้าน) ที่่�ก่อนหน้านั�นไม่ม ่
ค่าตอบแที่นเลัย เพราะฉะนั�นนโยบายพว่กน่�ก็ม่ส่ว่นเติมกำลัังซึ่ื�อหรือ 
ลัดค่าใช้้จ่ายของประช้าช้น จากนั�น เราที่ำอ่ก 2 อย่างที่่�เป็นการงานเขา  
อันแรกก็คือภาคการเกษตร เอานโยบายประกันรายได้เข้ามา เพื�อเป็น 
หลัักประกันกำลัังซึ่ื�อกับเกษตรกร ภาคที่่�สองคือภาคแรงงาน ผู้มไม่ม ่ 
big data เหมือนในปัจจบุนั มข้่อมล้ัอันเดย่ว่คอืประกันสังคม ซึ่่�งมเ่กณฑ์์ 
เพดานรายไดอ้ย่้แลัว้่ กเ็ลัยตดัสนิใจที่ำโครงการท่ี่�เรย่กว่่า ‘เช้ค็ช้ว่่ยช้าต’ิ  
ให้เงิน 2,000 บาที่ ไม่ต้องชิ้งโช้ค ไม่ต้องที่ำอะไรเลัย มันเหลืัอเช้ื�อว่่า 
เด่�ยว่น่�คนบ่น กดโที่รศัพที่์จะตายอย่้แลั้ว่ยังไม่ได้เงินช้่ว่ยเหลืัอ ที่ำไม 
เที่คโนโลัย่กลัับที่ำให้ม่ปัญหามากข่�น หลัักของเราตอนนั�นคือเติมกำลััง 
ซึ่ื�อให้เร็ว่ท่ี่�สุด เอาเงินไปใส่มือให้เร็ว่ที่่�สุด ลัดค่าใช้้จ่ายให้มากที่่�สุด  
เสร็จแลั้ว่ถื่งมาที่ำโครงการในร้ปของ ‘ไที่ยเข้มแข็ง’

วิธิ่บริหาร

รัฐบาลัอื�นมักจะเอา ‘ครม. เศรษฐกิจ’ มากลัั�นกรองเรื�องท่ี่�เก่�ยว่กับ 
เศรษฐกจิกอ่นเขา้ ครม. แตผู่้มมก่ตกิาว่า่ ครม. เศรษฐกจิยคุผู้มหา้มเอา 
เรื�องโครงการที่่�จะเสนอ ครม. มาตรงน่� เราจะคุยกันเฉพาะประเด็น 
นโยบายว่่าขณะน่�ในแง่ การเงิน การคลััง การผู้ลัิต การส่งออก ปัญหา 
อย่้ตรงไหนแลั้ว่เอาหน่ว่ยงานมาคุยกันว่่าจะแก้ยังไง ผู้้้ว่่าการธนาคาร 
แห่งประเที่ศไที่ยก็อย่้ใน ครม. เศรษฐกิจ พอประชุ้มเสร็จผู้มก็จะเชิ้ญ 
ที่า่นรบัประที่านขา้ว่กลัางวั่นแลัว้่กบ็อกว่า่ผู้มไมยุ่่งเรื�องการใช้เ้ครื�องมอื 
เครื�องไมข้องธนาคารแหง่ประเที่ศไที่ย แตข่อใหธ้นาคารแหง่ประเที่ศไที่ย 
ตระหนักว่่าภาว่ะเศรษฐกิจมหภาคแลัะเป้าหมายของรัฐบาลัเป็นอย่างน่�  
จะที่ำยังไงให้การเดินนโยบายการเงินสอดคลั้องกับนโยบายการคลััง 

เรื�องโครงการ ‘ไที่ยเขม้แข็ง’ เกดิจากกระที่รว่งการคลังัมองเหน็ขอ้จำกดั 
งบประมาณแลัะคว่ามจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เขาเสนอว่่า 

อยากจะใช้้สัก 8 แสนลั้าน ผู้มบอกว่่าผู้มไม่เช้ื�อว่่าคุณม่คว่ามสามารถื 
ในการใช้้จ่ายเงินได้จริงอย่างเร่งด่ว่น แลัะขอว่่าคุณแบ่งเป็นสองก้อน 
ไดไ้หม คร่�งหน่�งผู้มออกเป็นพระราช้กำหนดให้ อก่คร่�งหน่�งที่ำเป็น พ.ร.บ.  
ไปก็แล้ัว่กัน ต่อมาพอเศรษฐกิจฟ้้�นแล้ัว่ม่การทัี่กท้ี่ว่งว่่าเราคว่รจะออก 
พ.ร.บ. ไหม ผู้มกับคุณกรณ์ (จาติกว่ณิช้) ก็ตัดสินใจร่ว่มกันบอกว่่า 
ให้กฎหมายมนัตายไปในสภา ที่กุคนถืามว่่าในเมื�อใช้แ้ค่คร่�งเดย่ว่ที่ำไม 
จะต้องไปเสนอ พ.ร.บ. แต่ผู้มกับคุณกรณ์มองว่่ามันคว่รแสดงหน้าตัก 
นิดหน่อย ให้คนมั�นใจว่่าถื้าจำเป็นต้องใช้้ เงินก็ม่ 

ก่อนหน้าท่ี่�ผู้มเข้ามาเป็นนายกฯ ภาครัฐที่ำเรื�องโครงสร้างพื�นฐาน 
นอ้ยมาก เพราะมนัเปน็ยคุของสารพดัโครงการประช้านยิมแลัะเราสมัผู้สั 
ได้ถ่ืงคว่ามเสื�อมโที่รมของโครงสร้างพื�นฐาน ผู้มเลัยตั�งการบ้านไว่้ว่่า 
จะฟ้้�นฟ้้บ้รณะโครงสร้างพื�นฐาน บอกไปว่่าอย่าคิด mega project  
ให้คิด mini project เช้่น โรงเร่ยนท่ี่�ที่รุดโที่รม แหล่ังน�ำท่ี่�ที่รุดโที่รม  
ถืนนท่ี่�ไม่ได้ซึ่่อม โรงพยาบาลัท่ี่�ที่รุดโที่รม ตอนนั�นบางโรงพยาบาลั 
ในหลัายเมือง เต่ยงอย้่ในระเบ่ยง เขาบอกเป็น city view ไที่ยเข้มแข็ง 
จง่เน้นโครงการขนาดเลัก็แบบน่� ซึ่่�งขอ้ดค่อืว่่ามนัมก่ารกระจายคอ่นขา้ง 
ทัี่�ว่ถ่ืงในทีุ่กพื�นท่ี่� แลัะพอเป็นโครงการขนาดเลั็กก็เป็นการกระจาย 
ผู้้ร้บัเหมาหรอืเขา้มาที่ำโครงการไปด้ว่ย มนัอาจไม่มเ่หมอืนกบัโครงการ 
ใดโครงการหน่�งที่่�โดดเด่นข่�นมา แต่มันกระจายอย้่ที่ั�ว่ประเที่ศ

เรื�องท่ี่�ต้องม่การก้้เงินเยอะ ผู้มอธิบายว่่าเรื�องหน่�สาธารณะไม่ใช้่เรื�อง 
ที่่�จะลัะเลัยได้จริง แต่ตอ้งเขา้ใจด้ว่ยว่า่ในภาว่ะยากลัำบาก เราตอ้งเลัอืก 
เอาว่า่จะใหป้ระช้าช้นเปน็หน่�หรอืจะใหร้ฐับาลัเปน็หน่� ถืา้รฐับาลัเปน็หน่�  
ก็จะมาลัดหน่�ของประช้าช้น แลั้ว่เราก็จะใช้้การเก็บภาษ่ในอนาคต 
มาใส่ตรงน่� แต่ถื้ารัฐบาลัไม่ก่อหน่� ประช้าช้นจะเป็นหน่�มหาศาลั  
ประช้าช้นจะยากลัำบาก แลัะก็จะไม่ม่ใครไปใช้้หน่�ให้ประช้าช้นได้ 

สิ�งิสำาคัญ

เว่ลัาที่่�กลัไกตลัาดถ้ืกบิดเบือนหรือมันถ้ืกการเก็งกำไรหรือภาคการเงิน 
มาสร้างคว่ามปั�นป่ว่น สุดท้ี่ายคนเจ็บท่ี่�สุดกลัับกลัายเป็นคนตัว่เล็ัก 
ตัว่น้อย ภาคการเงินซึ่่�งในที่างที่ฤษฎ่เราบอกว่่ามันคือตัว่หลั่อเลั่�ยง 
เศรษฐกิจจริง ตอนหลัังภาคการเงินที่ำงานให้ใครกันแน่ เอาเข้าจริงๆ  
รายได้หรือกิจกรรมจากภาคการเงินกลัับไปตอบสนองอย่้แค่ภาค 
การเงินด้ว่ยกันเอง หรืออสังหาริมที่รัพย์ หรือภาคธุรกิจขนาดใหญ ่

บางสาขาเที่่านั�นเอง แต่ไม่ได้มาหล่ัอเลั่�ยงเศรษฐกิจแบบในที่ฤษฎ่  
ไม่ได้มาช้่ว่ยคนเลั็กคนน้อย หรือเอสเอ็มอ่อ่กต่อไป คว่ามเหลัื�อมลั�ำ 
มันก็เลัยเพิ�มมากข่�น 

คว่ามเหลัื�อมลั�ำมันจะไม่เป็นปัญหามาก ถื้าคนจนสามารถืที่่�จะเปลั่�ยน 
เป็นคนรว่ยได้ คอืถ่ืงแมจ้ะมค่ว่ามเหลัื�อมลั�ำมาก แต่อยา่งนอ้ยมนัไมไ่ด ้
มค่นอย่้กลัุม่เด่ยว่ที่่�เสย่เปรย่บ ถ้ืกเอารัดเอาเปรย่บหรือยากจนในสังคม  
แตว่่่าตอนหลังัเกอืบที่กุประเที่ศ คว่ามสามารถืในการเคลัื�อนยา้ยตวั่เอง 
หรือเปล่ั�ยนฐานะตัว่เองคือ mobility มันลัดลัง เราจะพ้ดว่่าคนจน  
รว่ยยาก แต่ว่ันน่�ท่ี่�มันชั้ดกว่่านั�นคือคนรว่ย จนยาก ถื้าคุณเกิดมาใน 
ครอบครัว่ซึ่่�งร�ำรว่ยเป็นมหาเศรษฐ่ คุณจะเหลัว่ไหลัยังไงก็ตาม คุณก็ 
จนยาก เพราะระบบมันสามารถืที่ำให้คุณม่รายได้จากที่รัพย์สินท่ี่�ถ้ืก 
สะสมไว่้ 

สำหรับประเที่ศไที่ย ประเด็นเหลั่าน่�มาพร้อมกับการเข้าส้่สังคมส้งว่ัย 
แบบรว่ดเร็ว่มาก โดยที่่�คนยังไม่ม่หลัักประกันหรือสว่ัสดิการ แลัะมา 
พร้อมกับการที่่�เราติดกับดักประเที่ศรายได้ปานกลัาง เพราะว่่าค่าแรง 
เราไม่ได้ถ้ืกแลั้ว่ งานหลัายอย่างคนไที่ยก็ไม่ยอมที่ำแลั้ว่ แต่ขณะ 
เด่ยว่กันเราก็ไม่ม่ฐานที่่�เข้มแข็งเพ่ยงพอที่างด้านเที่คโนโลัย่ ที่างด้าน 
การกระตุ้นให้เกิดคว่ามคิดสร้างสรรค์ที่่�จะนำไปส้่การเป็นประเที่ศ 
รายได้ส้ง ที่ั�งหมดช้่�ไปที่่�คว่ามต้องการปรับโครงสร้าง 

ว่ันน่� 3 เรื�องสำคัญที่่�สุดก็คือ หน่�ง เรื�องของกฎกติกา เอาเข้าจริงๆ ผู้มว่่า 
ธุรกิจ 4.0 เกือบที่ั�งหมด น่าจะผู้ิดกฎหมายไม่ฉบับใดก็ฉบับหน่�งของ 
ประเที่ศไที่ย เราต้องปรับเรื�องกฎกติกาหรือคว่ามสัมพันธ์ระหว่่างรัฐ 
กับเอกช้น เพื�อให้ธุรกิจใหม่ๆ เกิดข่�นได้จริง กับสอง คือเรื�องการเตร่ยม 
พร้อมกำลัังคน สร้างที่ักษะให้กับคนท่ี่�มันสอดคล้ัองกับเศรษฐกิจใน 
ปัจจุบันแลัะอนาคต ว่ันน่�คุณจะแจกเงินก่�รอบก็ตาม แต่ถื้าสองเรื�อง 
ที่่�พ้ดยังไม่เปลั่�ยน ก็ยากที่่�ประเที่ศไที่ยจะเดินต่อไปข้างหน้า สาม เรื�อง  
คว่ามเหลัื�อมลั�ำต้องหยิบข่�นมาเป็นประเด็นหลัักได้แลั้ว่ เว่ลัารัฐบาลั 
จัดที่ำนโยบายหรือโครงการอะไร นอกจากประเมินผู้ลักระที่บ 
สิ�งแว่ดลั้อม แลัะประเมินผู้ลักระที่บต่อสังคม ต่อไปน่�คว่รจะประเมิน 
ได้ไหมว่่าม่ผู้ลักระที่บกับคว่ามเหลัื�อมลั�ำยังไงบ้าง เพราะโครงสร้าง 
ในปัจจุ บันแที่บจะไม่สามารถืช้่ว่ยคนจนโดยไม่ ช่้ว่ยคนรว่ยได้  
ยกตัว่อย่างโครงการคนลัะคร่�ง เรากระตุ้นเศรษฐกิจไปเยอะ ในท่ี่�สุด 
เงินหมุนกลัับหาคนรว่ย เพราะเราไม่ได้ประเมินตั�งแต่ต้น เราคิดแต ่
อยากให้คนใช้้เที่คโนโลัย่อะไรก็แลั้ว่แต่ แต่มันคว่รไปได้ไกลักว่่าน่�
 

ประชานิยม่

ตอ้งเขา้ใจคว่ามหมายใหต้รงกนั ที่กุรฐับาลัอยากใช้ป้ระช้านยิมมากกว่่า 
ประช้าไม่นิยม แต่คว่ามหมายของคำว่่า ประช้านิยมที่่�เป็นปัญหา จริงๆ  
มันไปไกลักว่่านั�น คือมันไม่ใช้่แค่นโยบายท่ี่�ตอบโจที่ย์คว่ามต้องการ 
ของประช้าช้นแลัะประช้าช้นนิยม แต่มนัมล่ักัษณะเป็นการไปสร้างระบบ 
อุปถืัมภ์ ว่่าท่ี่�คุณได้เพราะว่่าผู้มนะ ปีน่�นะเด่�ยว่ให้ข่�นรถืเมล์ัฟ้ร่ ถื้างบ 
ประมาณหมดมาประเมนิกนัอก่ท่ี่ ดง่อำนาจตวั่เองไว่ ้แตท่ี่่�ผู้มที่ำทัี่�งหมด  
ผู้มถืือว่่าเป็นสิที่ธิ� คุณไม่ต้องมาอะไรกับผู้มอ่กแลั้ว่ อันที่่�สองก็คือ 
ทีุ่กอย่างต้องม่หลัักเกณฑ์์ เช้่น ประกันรายได้คำนว่ณยังไงว่่าจะช้ดเช้ย 
เที่่าไหร่ ผู้มให้เอาการสำรว่จต้นทีุ่น ค่าตอบแที่นที่่�แน่นอน แลั้ว่ช้ดเช้ย 
สว่่นตา่งระหว่่างราคานั�นกบัราคาตลัาดโลัก ไมใ่ช้ว่่า่ผู้มอยากใหเ้ยอะๆ  
ก็ใส่เข้าไปเยอะๆ ถื้าม่โครงการไหนรัฐไปให้องค์กรของรัฐ ธนาคาร 
ของรัฐที่ำแลั้ว่เส่ยหาย รัฐต้องจัดงบประมาณช้ดเช้ยให้ภายในปีถืัดไป  
เพื�อเป็นการบ่บให้อย้่ในกรอบเพดานของงบประมาณ ดังนั�น แม้หลัาย 
นโยบายถ้ืกมองว่่าเป็นประช้านิยม ผู้มจะม่หลัักการกำกับไว่้ว่่า (1)  
มันเป็นสิที่ธิ� ไม่ใช้่เรื�องที่่�ตามใจคนให้  (2) ภาระงบประมาณประเมินได ้
ค่อนข้างแน่นอน (3) ไม่เอาเงินจากคนอื�นเอาเงินลั่ว่งหน้ามาใช้้แบบ 
ไม่จบไม่สิ�น

ปลด้ล็อก

หน่ว่ยงานราช้การแลัะบุคลัากรชั้�นนำเป็นคนเก่งเยอะ แต่ระบบน่�มัน 
ไมเ่อื�อใหเ้ขาที่ำงาน ถืา้ผู้มเปน็ขา้ราช้การ สิ�งที่่�จะคุม้ครองใหผู้้มอย่้รอด 
ปลัอดภัยแน่นอน คือ หน่�ง ที่ำเหมือนที่่�เคยที่ำมา กับ สอง ที่ำเหมือน 
คนอื�น ต่อให้ผู้ิดพลัาดอะไรยังไง คาถืา 2 ตัว่น่�ใช้้ได้ตลัอด แต่เมื�อไหร ่
ที่่�ผู้มเริ�มที่ำไม่เหมือนเดิม เมื�อไหร่ที่่�ผู้มที่ำไม่เหมือนคนอื�นแล้ัว่เกิดอะไร 
ผู้ิดพลัาดข่�น ไม่ม่ที่างรอดเลัยครับในระบบราช้การ การเปลั่�ยนแปลัง 
มันจะมาจากระบบราช้การไม่ได้ การเปลั่�ยนแปลังต้องมาจากการนำ 
ของฝ่ายการเมือง ฝ่ายนโยบายจะต้องเป็นคนที่ำลัายกำแพงระหว่่าง 
หนว่่ยงาน แลัะเป็นคนท่ี่�ตอ้งใหห้ลักัประกันว่า่จะคุม้ครองคนที่่�กล้ัาเส่�ยง 
ในการที่ำสิ�งใหม่ๆ ในบางเรื�อง เพื�อให้เขาม่คว่ามมั�นใจว่่าเขาใช้้คว่าม 
สามารถืในการที่ำสิ�งที่่�มันออกนอกกรอบเดิมได้จริงๆ 
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ทศวรรษ 2010 เป็็นทศวรรษท่�โลกต้้องเผชิิญหน้ากับความท้าทายต้่างๆ เริ�มจาก
สถานการณ์์วิกฤต้การเงินโลกท่�ต่้อเน่�องมาจากทศวรรษก่อน ต้ามด้้วยหลายเหตุ้การณ์์
ไม่คาด้คิด้ท่�ก่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเม่องเป็็นอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็็นการ 
ขึ้้�นสู่ต้ำาแหน่งป็ระธานาธิบด้่สหรัฐอเมริกาขึ้อง โด้นัลด้์ ทรัมป็์ การต้ัด้สินใจออกจาก 
สมาชิิกสหภาพยุโรป็ขึ้องสหราชิอาณ์าจักร หร่อ Brexit ต้ลอด้จนสงครามการค้า 
และสงครามเทคโนโลย่อันดุ้เด้่อด้ระหว่างจ่น-สหรัฐฯ ไม่ใช่ิเร่�องแป็ลกท่�เศรษฐกิจไทย 
ซึ่้�งพ้�งพาเศรษฐกิจโลกสูงย่อมหล่กเล่�ยงผลกระทบจากเหตุ้การณ์์ต้่างๆ เหล่าน่�ไม่ได้้

ยังไม่ต้้องพูด้ถ้งว่าสถานการณ์์ภายในป็ระเทศในช่ิวงทศวรรษน่�ได้้ทว่ความยุ่งยากให้กับ
เศรษฐกิจไทยยิ�งขึ้้�น ทั�งจากมหาอุทกภัยในป็ี 2011 ท่�รุนแรงท่�สุด้ในรอบหลายสิบปี็ และ
ความขึ้ัด้แย้งทางการเม่องท่�นำาไป็สู่การรัฐป็ระหารในป็ี 2014 

ป็ัจจัยต้่างๆ รวมกันส่งผลให้เศรษฐกิจไทยต้กอยู่ในภาวะซึ่บเซึ่า ม่แนวโน้มโต้ชิ้าลงอย่าง 
ต้่อเน่�อง ขึ้าด้การลงทุนใหม่ ทั�งจากนักลงทุนในป็ระเทศและการลงทุนจากต้่างป็ระเทศ 
ในขึ้ณ์ะท่�ขึ้้อได้้เป็ร่ยบด้ั�งเด้ิมอย่างแรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมชิาติ้ในป็ระเทศ 
กำาลังค่อยๆ หมด้ไป็ ซึ่ำ�าร้ายการท่องเท่�ยวท่�เคยช่ิวยขัึ้บเคล่�อนเศรษฐกิจให้เฟื่่�องฟูื่ 
ยังได้้กลายเป็็นเคร่�องจักรตั้วสุด้ท้ายท่�ด้ับลงอย่างไม่ทันต้ั�งตั้วหลังการมาถ้งขึ้องภาวะ 
โรคระบาด้จากเชิ่�อโควิด้-19

สิ�งเหล่าน่�นับเป็็น ‘หนังต้ัวอย่าง’ ขึ้องโลกในอนาคต้ท่�ย่อมจะยิ�งม่ความความผันผวน  
ไมแ่นน่อน ซึ่บัซึ่อ้น และคลุมเครอ่ไม่ชิดั้เจน หรอ่ท่�เรย่กกันวา่ ‘VUCA’ (ย่อมาจาก Volatile, 
Uncertain, Complex และ Ambiguous) มากขึ้้�นเร่�อยๆ จากทั�งความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย่อย่างก้าวกระโด้ด้ การเป็ล่�ยนแป็ลงทางสภาพภูมิอากาศ และการป็รับสมดุ้ล 
ขึ้องภูมิรัฐศาสต้ร์โลกใหม่ ซึ่้�งกด้ด้ันให้เศรษฐกิจไทยต้้องป็รับต้ัวอย่างเร่งด้่วน

กล่าวอ่กนัยหน้�ง ความท้าทายต้่างๆ ท่�ป็ระเทศไทยต้้องเผชิิญในทศวรรษ 2010 น่�เป็็น 
บททด้สอบว่าเศรษฐกิจไทยม่จุด้อ่อนหร่อจุด้แขึ้็งอะไร และเราม่ความพร้อมเพ่ยงใด้ 
ในการก้าวสู่บริบทโลกใหม่อย่างมั�นคงและยั�งย่น
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ป็ระมาณ์

4.5
ล้านล้านเหร่ยญสหรัฐ

2015

ป็ระมาณ์

8
แสนล้านเหร่ยญสหรัฐ

2008

ป็ระมาณ์

3
ล้านล้านเหร่ยญสหรัฐ

2012

ขึ้นาด้ขึ้องงบดุ้ลธนาคารกลางสหรัฐฯ

ป็ระมาณ์

9
ล้านล้านเหร่ยญสหรัฐ

หลังวิกฤต้โควิด้

2020

5 ปีีแรก: 
โลกผัันผัวน - เศรษฐกิจพลิกผััน

ในช่ว่งต้น้ของทศวรรษน้� แม้จ้ะผ่า่นไปหลายปหีลังจากวกิฤต้การเงนิโลก
ปะทุข้�นในปี 2008 แต่้เศรษฐกิจสหรัฐอเม้ริกาและเศรษฐกิจโลกยังคง
ฟ้ื้�นตั้วได้้ช้่า ปัญหาในระบบการเงินและภาวะสินเช่่�อต้้งตั้ว ทำให้
ธนาคารกลางในหลายประเทศยังต้้องใช่้นโยบายการเงินนอกต้ำรา 
(Unconventional Policies) และออกนอกต้ำราม้ากข้�นเร่�อยๆ เริ�ม้จาก
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ท้�ลด้อัต้ราด้อกเบ้�ยนโยบายจนใกล้ 0%  
แบบท้�ไม่้เคยทำม้าก่อน และหันม้าส่�อสารทิศทางการด้ำเนินนโยบาย
การเงินในระยะข้างหน้า (Forward Guidance) เป็นเคร่�องม้่อเสริม้ 
เพ่ื่�อช่ว่ยให้ภาคธุรกิจและประช่าช่นม้ค้วาม้ม้ั�นใจว่านโยบายการเงินจะ
ผ่่อนคลายไปจนกว่าเศรษฐกิจจะฟ้ื้�นต้ัว พื่ร้อม้ใช้่ม้าต้รการผ่่อนคลาย
ในเช่ิงปริม้าณ (Quantitative Easing: QE) เพ่ื่�ออัด้ฉี้ด้เงินเข้าระบบ 
ต้ั�งแต้่ช่่วงปลายปี 2008 
 
Fed ทำ QE โด้ยการซื้่�อสินทรัพื่ย์ เช่่น พื่ันธบัต้รรัฐบาลจากธนาคาร
พื่าณิช่ย์ และ ‘พิื่ม้พื่์’ เงินโด้ยการสร้างฐานเงินในบัญช่้ของธนาคาร
พื่าณิช่ย์ท้�ธนาคารกลาง โด้ยม้้จุด้ประสงค์ 3 ประการค่อ 
 
หน้�ง ทำให้แน่ใจว่าม้้สภาพื่คล่องเพ้ื่ยงพื่อในระบบ และสนับสนุนให้
ธนาคารพื่าณิช่ย์นำสภาพื่คล่องใหม้่นั�นไปปล่อยก้้ต้่อ 

 
สอง ลด้ต้้นทุนการก้้ย่ม้ทางการเงิน โด้ยไล่ซื้่�อพื่ันธบัต้รและกด้อัต้รา
ด้อกเบ้�ยระยะยาวลง 
 
สาม้ ลด้อัต้ราผ่ลต้อบแทนของสินทรัพื่ย์ปลอด้ภัย และไล่ให้นักลงทุน 
ท้�ถื่อสินทรัพื่ย์เหล่าน้�นำเงินไปใช่้จ่ายหร่อลงทุนเพื่่�อกระตุ้้นเศรษฐกิจ
 
ทวา่สถืานการณ์กย็งัไม้ก่ระเต้้�องนัก เป็นผ่ลให้ Fed ต้ดั้สนิใจใช้่ม้าต้รการ 
QE เพิื่�ม้ข้�นอ้กในปี 2010 ต้าม้ม้าด้้วยการทำ ‘Operation Twist’ ค่อ 
การเข้าซื้่�อสินทรัพื่ย์ระยะยาวในต้ลาด้ ควบค้่ไปกับการขายสินทรัพื่ย์
ระยะสั�น เพื่่�อย่ด้อายุเฉีล้�ยของสินทรัพื่ย์ท้�ถื่อในงบดุ้ลของ Fed
 
ต้่อม้าในปี 2012 ม้้การใช่้ QE เป็นครั�งท้� 3 เน่�องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ยังไม้่สาม้ารถืฟ้ื้�นต้ัวได้้อย่างแข็งแกร่ง โด้ยในครั�งน้�ครอบคลุม้ไปถ้ืง 
การซื้่�อสินทรัพื่ย์ประเภท Mortgage-Backed Securities (MBS) หร่อ
ต้ราสารท้�เกิด้จากการนำสินเช่่�อบ้านท้�ถ้ืกคัด้กรองแล้วม้าม้ัด้รวม้กัน 
โด้ยสถืาบันการเงิน ซื้้�งทำหน้าท้�เหม้่อนเป็นคนกลางจับค้่นักลงทุนกับ 
ผ่้้ก้้ย่ม้ ม้าต้รการทั�งหม้ด้น้�ทำให้ขนาด้ของงบดุ้ลของ Fed ขยายจาก
ประม้าณ 8 แสนล้านเหร้ยญสหรัฐ เป็นประม้าณ 4.5 ล้านล้านเหร้ยญ
สหรัฐในเวลาประม้าณ 6 ปี
 
ในเด้อ่นพื่ฤษภาคม้ 2013 ภายหลังการอัด้ฉีด้้เงนิอยา่งเต็้ม้สบ้หลายครั�ง 
และเริ�ม้ม้้สัญญาณว่าการอัด้ฉี้ด้ม้้ความ้จำเป็นน้อยลง Fed ก็ออกม้า
ประกาศว่าจะเต้ร้ยม้ทยอยลด้วงเงินในการซื้่�อสินทรัพื่ย์ต้าม้ม้าต้รการ 
QE (QE Tapering) ผ่ลท้�ต้าม้ม้าคอ่เหต้กุารณ์ท้�เรย้กว่า Taper Tantrum 
ท้�อัต้ราด้อกเบ้�ยพื่ันธบัต้รสหรัฐฯ ปรับเพื่ิ�ม้ข้�น และต้ลาด้หุ้นทั�วโลกปรับ

ลด้ลงอย่างฉีับพื่ลันจากความ้ต้่�นต้ระหนก เพื่ราะคาด้ว่าอัต้ราด้อกเบ้�ย
ในสหรัฐฯ จะกลายเป็นขาข้�น ต้้นทุนทางการเงินจะปรับส้งข้�น หลังจาก
อย่้ในระด้ับต้�ำใกล้ศ้นย์ม้าเป็นเวลานาน โด้ยเหตุ้การณ์น้�สร้างความ้ 
ไม้่แน่นอนอย่างม้ากต้่อภาวะการเงินโลก ส่งผ่ลให้นักลงทุนต้่างช่าต้ ิ
พื่ากันด้้งเงินลงทุนออกจากประเทศต้ลาด้เกิด้ใหม่้ รวม้ทั�งประเทศไทย
ท้�ได้้รับผ่ลกระทบจาก Taper Tantrum ครั�งน้�ด้้วย
 
อย่างไรก็ด้้ แม้้จะม้้ประกาศลด้การซื้่�อสินทรัพื่ย์ แต้่ Fed ก็ไม้่ได้้ม้้การ
ขายสินทรัพื่ย์เหล่านั�นออกม้าในทันท้ ด้้วยความ้กังวลว่าจะกระทบต่้อ
สภาพื่คล่องในระบบและอัต้ราด้อกเบ้�ย ทำให้ขนาด้งบดุ้ลของ Fed  
อย่้ในระดั้บสง้หลายปี และไม่้ได้ม้้ก้ารเริ�ม้ลด้ขนาด้ของงบดุ้ลจนกระทั�ง
ปี 2018
 
ทว่าเม้่�อเริ�ม้ลด้ขนาด้ของงบดุ้ลได้้ไม่้นานก็ต้้องกลับม้าอัด้ฉ้ีด้สภาพื่ 
ทำ QE อก้ครั�ง เม่้�อเจอกับปัญหาโควิด้ท้�ทำให้เศรษฐกิจหยุด้ช่ะงักอย่าง
รุนแรง น่าสังเกต้ว่าการทำ QE รอบใหม้่ท้�ด้ำเนินการในเวลาไม้่ก้�เด้่อน
กลับม้้ขนาด้ใหญ่กว่า QE สาม้ครั�งก่อนหน้าท้�ทำในเวลาเก่อบ 5 ป ี
รวม้กันเส้ยอ้ก สะท้อนให้เห็นความ้พื่ร้อม้ของการใช่้นโยบาย น่าสนใจ
วา่ม้าต้รการท้�เคยเรย้กวา่เปน็เคร่�องม้อ่พื่เิศษ (Unconventional Policy) 
ได้้กลายเป็นเคร่�องม้่อม้าต้รฐานในการจัด้การกับปัญหาเส้ยแล้ว
 
ในช่่วงเวลาไล่เล้�ยกัน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลาง
ญ้�ปุ�น (BOJ) ซื้้�งท้�ผ่่านม้าเป็นธนาคารกลางท้�ม้้การใช่้ QE เช่่นเด้้ยวกับ 
Fed ได้้ด้ำเนินนโยบายเพิื่�ม้เต้ิม้ด้้วยการประกาศใช่้นโยบายอัต้รา
ด้อกเบ้�ยต้ิด้ลบในปี 2014 และ 2016 ต้าม้ลำด้ับ นับเป็นการก้าวข้าม้อ้างอิง: Federal Reserve Bank of St Louis
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อภิสิทธิ� เวชิชิาชิ่วะ ด้ำารงต้ำาแหน่งนายกรัฐมนต้ร่ชิ่วงป็ี 2008-2011

ต้ัวเลขึ้ท่�น่าสนใจในยุครัฐบาลอภิสิทธิ�

7.5%
1,145.82 จุด้

1 สิงหาคม 2011 
ด้ัชิน่หุ้นไทยขึ้้�นสูงสุด้ในรอบ 15 ป็ี 3 เด้่อน ท่�ระด้ับ

ต้ัวเลขึ้ GDP ในป็ี 2010 โต้ขึ้้�นจากป็ีก่อนหน้า

ทางนโยบายท้�ฉีก้ต้ำราเศรษฐศาสต้ร์ไปอก้ขั�น หกัล้างทฤษฎีเ้ศรษฐศาสต้ร์ 
ท้�เคยย้ด้ถื่อว่าอัต้ราด้อกเบ้�ยต้ิด้ลบไม้่ได้้ 

เศรษฐกจิโลกช่ว่งคร้�งแรกของทศวรรษน้�จง้เปน็สถืานการณท้์�การฟ้ื้�นต้วั
เป็นไปอย่างทุลักทุเลจากวิกฤต้การเงินโลก (Global Financial Crisis) 
ในปี 2008 ก่อนท้�ในช่่วงคร้�งทศวรรษหลัง ภ้ม้ิทัศน์ทางการเม้่องและ
เศรษฐกิจโลกจะเข้ม้ขน้ข้�นอก้ระดั้บจากการข้�นส้ท่ำเนย้บประธานาธิบด้้
ของ โด้นัลด้์ ทรัม้ป์ และการประกาศแยกต้ัวออกจากสหภาพื่ยุโรปของ
สหราช่อาณาจักร (Brexit) ในเวลาไล่เล้�ยกัน
 
สำหรับประเทศไทย ผ่ลกระทบจากวิกฤต้การเงินโลกปี 2008 ต้่อระบบ
การเงิน ส่วนใหญ่เป็นผ่ลกระทบทางอ้อม้ เพื่ราะสถืาบันการเงินไทย 
ไม้่ได้้ม้้ความ้เช่่�อม้โยงโด้ยต้รงกับต้้นต้อของวิกฤต้ซัื้บไพื่รม้์นัก อ้กทั�ง 
การท้�ไทยม้้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวนม้าก ทำให้วิกฤต้ครั�งน้�
ไม้่ได้้ส่งผ่ลโด้ยต้รงต่้อเสถ้ืยรภาพื่การเงินไทยอย่างม้้นัยสำคัญ แต่้
ปญัหาในระบบการเงนิโลกกส็ง่ผ่ลใหก้ารคา้โลกหยดุ้ช่ะงกัจนกระทบต้อ่
การส่งออกไทย และทำให้เศรษฐกิจไทยเข้าส้่ภาวะถืด้ถือยเป็นระยะ
เวลาสั�นๆ
 
อย่างไรก็ด้้ ผ่ลพื่วงอย่างหน้�งหลังจากท้�วิกฤต้ซัื้บไพื่รม์้ผ่่านพ้ื่นไป และ
ธนาคารกลางสำคญัๆ ของโลกต้า่งพื่ร้อม้ใจกันอดั้ฉ้ีด้เงนิเขา้ระบบอย่าง
ม้หาศาล คอ่การไหลเขา้ของเงนิทนุต้า่งช่าต้มิ้ายงัประเทศต้ลาด้เกดิ้ใหม้่ 
รวม้ทั�งประเทศไทย ส่งผ่ลให้ค่าเงินบาทม้้แนวโน้ม้แข็งค่าข้�นอ้กครั�ง 
กระทบต้่อการส่งออกของประเทศไทยท้�กำลังฟื้้�นต้ัว 
 
ด้ร.ประสาร ไต้รรัต้น์วรกุล ผ่้้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างปี 
2010-2015 กล่าวว่าโจทย์ใหญ่ในช่่วงเวลานั�นม้้อย้่ 3 ข้อ หน้�ง บริหาร
จดั้การเงนิบาทท้�แขง็คา่ สอง สะสางหน้�กองทนุเพ่ื่�อการฟ้ื้�นฟ้ื้และพื่ฒันา
ระบบสถืาบันการเงินท้�ค้างม้าจากวิกฤต้ต้้ม้ยำกุ้ง 1.14 ล้านล้านบาท 
และสาม้ การบริหารจัด้การเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 
 
ปัจจัยอ้กประการท้�ม้้ผ่ลต่้อเศรษฐกิจไทยในทศวรรษน้�อย่างม้ากค่อ
ปัจจัยภายในประเทศเอง โด้ยเฉีพื่าะความ้ขัด้แย้งทางการเม้่องท้�ยังคง
ม้้อย้่อย่างต้่อเน่�อง ในช่่วงทศวรรษน้�เป็นช่่วงคาบเก้�ยวของรัฐบาล 3 ชุ่ด้
ไล่ต้ั�งแต้่ช่่วงปลายของรัฐบาลอภิสิทธิ� เวช่ช่าช่้วะ รัฐบาลยิ�งลักษณ์  
ช่ินวัต้ร และรัฐบาลภายใต้้คณะรักษาความ้สงบแห่งช่าต้ิ (คสช่.) ท้� 
นำโด้ย พื่ลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช่า

อภิิสิิทธิ์ิ�-ชน

“การตั้ด้สินใจในวันน้� เป็นการต้ัด้สินใจว่าเราจะให้ประเทศของเรานั�น
เด้ินไปในทิศทางไหน จะเด้ินไปข้างหน้า หร่อจะเด้ินถือยหลัง หร่อจะ 
เด้ินวนจม้ปลักอย่้กับปัญหาความ้ขัด้แย้งท้�ผ่่านๆ ม้า ซื้้�งทำให้ปัญหา 
อ้กหลายๆ อย่างของพ้ื่�น้องประช่าช่น ซื้้�งเป็นปัญหาท้�แท้จริง ไม้่ได้้รับ 
การแก้ไข…” ค่อส่วนหน้�งของคำแถืลงประกาศยุบสภาของ อภิสิทธิ�  
เวช่ช่าช่้วะ ในวันท้� 9 พื่ฤษภาคม้ 2011
 
การยุบสภาครั�งน้�เป็นจุด้สิ�นสุด้การบริหารประเทศของรัฐบาลอภิสิทธิ� 
เวช่ช่าช่้วะ ซื้้�งอย้่ในต้ำแหน่งม้าต้ั�งแต้่เด้่อนธันวาคม้ 2008 โด้ยในช่่วง
เวลาด้ังกล่าว รัฐบาลพื่ยายาม้ท้�จะออกม้าต้รการกระตุ้้นเศรษฐกิจ 
หลายประการ เช่่น เร้ยนฟื้ร้ 15 ปี เบ้�ยยังช่้พื่ โครงการไทยเข้ม้แข็ง 2555  
เช่็คช่่วยช่าติ้ โด้ยมุ้่งกระตุ้้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้ม้แข็งควบค้่กับการ
รับม้่อผ่ลกระทบจากวิกฤต้เศรษฐกิจโลก ทว่าเหตุ้การณ์ความ้ไม้่สงบ
ทางการเม้่องท้�เกิด้ข้�นอย่างต่้อเน่�อง ทำให้การบริหารราช่การเป็นไป
อย่างไม้่ราบร่�นนัก 
 
เม้่�อย้อนถืาม้ประเด็้นน้� อภสิทิธิ�ม้องว่าปัญหาความ้ขัด้แย้งทางการเม้อ่ง
เป็นปัญหาท้�อย่้ค้่กับประเทศไทยม้าเนิ�นนาน ทุกรัฐบาลต่้างต้้องเผ่ชิ่ญ
ปญัหาน้� หากแต้ค่วาม้โช่คด้ข้องประเทศไทยในอด้ต้้ท้�ผ่า่นม้าคอ่ ต้อ่ให้
ม้เ้หตุ้วุ่นวายทางการเม้อ่งแค่ไหน เศรษฐกจิกย็งัสาม้ารถืด้ำเนนิต่้อไปได้้  
 
ต้ัวเลขหน้�งท้�น่าสนใจค่อด้ัช่น้หุ้นไทยในยุครัฐบาลอภิสิทธิ�ข้�นส้งสุด้ 
ท้�ระด้ับ 1,145.82 จุด้ ในวันท้� 1 สิงหาคม้ 2011 ถื่อเป็นการทำลายสถืิต้ิ
ด้ัช่น้ส้งสุด้ในรอบ 15 ปี 3 เด้่อน ขณะท้�ต้ัวเลข GDP ในปี 2010 โต้ข้�น
ถื้งร้อยละ 7.5 จากปีก่อนหน้า
 
ในด้า้นหน้�ง ม้ค้นต้ั�งข้อสงัเกต้ว่าตั้วเลขแนวโน้ม้เศรษฐกิจท้�ด้เ้ป็นผ่ลจาก
ฝีีม้่อการบริหารของรัฐบาลอภิสิทธิ� แต้่อ้กด้้านหน้�งก็ม้้ข้อโต้้แย้งว่าเป็น
ผ่ลพื่วงจากสถืานการณ์เศรษฐกิจโลกท้�เริ�ม้กระเต้่�องข้�นม้าพื่อด้้ 
 
อภิสิทธิ�พื่้ด้ถื้งประเด้็นน้�ว่า “เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจเปิด้ ผ่ม้ไม้่ค่อย
ช่อบใจเวลาม้้ใครม้าบอกว่าทุกสิ�งทุกอย่างเกิด้ข้�นได้้จากปัจจัยภายใน 
ขณะเด้ย้วกันก็ปฏิเิสธไม่้ได้้ว่าเศรษฐกิจไทยผ่ก้โยงกับเศรษฐกิจโลก แต่้
ผ่ม้กล้าพ้ื่ด้เลยว่าลองไปด้ตั้้วเลขสิครบัว่าใครฟ้ื้�นก่อน ผ่ม้คอ่นข้างม้ั�นใจ
ว่าในช่่วงปี 2009 ต่้อเน่�องปี 2010 เศรษฐกิจในภ้ม้ภิาคน้� เราฟ้ื้�นก่อนใคร”

“การต้ัด้สินใจในวันน่� เป็็นการ
ต้ัด้สินใจว่าเราจะให้ป็ระเทศขึ้องเรา
เด้ินไป็ในทิศทางไหน จะเด้ินไป็
ขึ้้างหน้า หร่อจะเด้ินถอยหลัง 
หร่อจะเด้ินวนจมป็ลักอยู่กับป็ัญหา
ความขึ้ัด้แย้งท่�ผ่านๆ มา” 
ส่วนหน้�งขึ้องคำาแถลงป็ระกาศ
ยุบสภาขึ้อง อภิสิทธิ� เวชิชิาชิ่วะ
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ภาพบน -  ยิ�งลักษณ์์ ชิินวัต้ร เต้ร่ยมแถลงขึ้่าวต้่อหน้าส่�อมวลชิน ณ์ ท่�ทำาการพรรคเพ่�อไทย ภายหลัง
ทราบผลการเล่อกต้ั�งอย่างไม่เป็็นทางการในวันท่� 3 กรกฎาคม 2011 การเล่อกต้ั�งครั�งด้ังกล่าว ส่งผล
ให้เธอกลายเป็็นนายกรัฐมนต้ร่หญิงคนแรกขึ้องป็ระเทศไทยในเวลาต้่อมา
ภาพขึ้วา - บรรยากาศในโรงส่ขึ้้าวแห่งหน้�งในจังหวัด้พระนครศร่อยุธยา ชิ่วงเด้่อนพฤศจิกายน 2013 
ท่ามกลางกระแสขึ้่าวป็ัญหาการทุจริต้ในโครงการจำานำาขึ้้าวขึ้องรัฐบาลยิ�งลักษณ์์ ชิินวัต้ร

ทั�งน้� เขายอม้รับว่าในช่่วง 10 ปีท้�ผ่่านม้า การเม้่องเริ�ม้เข้าม้าม้้ผ่ลต้่อ
เศรษฐกิจอย่างชั่ด้เจนม้ากข้�น และไม่้สาม้ารถืม้องสองสิ�งน้�แยกจากกัน
ได้้อ้กต้่อไป
 
“บรรยากาศบ้านเม้่อง ยังไงก็กระทบการทำงานอย่้แล้วครับ อย่างช่่วง
ท้�ม้้การชุ่ม้นุม้ใหญ่ ประช่าช่นและเอกช่นก็ประสบความ้ยากลำบากใน
การใช่ช้่ว้ติ้ในเม้อ่งหลวง เม้่�อใด้กต็้าม้ท้�ม้ค้วาม้ขดั้แยง้ ม้นัยอ่ม้บั�นทอน
ความ้เช่่�อม้ั�นของภาคธุรกิจในการตั้ด้สินใจ ผ่ม้ไม่้ปฏิิเสธครับว่าการเม้อ่ง
ม้้ผ่ลกระทบ ทุกคนม้องเห็นแล้วว่าม้ันไม้่ใช่่เหตุ้การณ์ท้�จะจบง่าย”
 
หากยงัจำกนัได้ ้ภาพื่การช่มุ้นมุ้ท้�รนุแรงในช่ว่งเวลาท้�อภิสทิธิ�เปน็นายก-
รัฐม้นต้ร้ และอ้กภาพื่หน้�งท้�เราได้้เห็นควบค้่กันอย่้เป็นระยะค่อภาพื่ท้�
เขาไปปรากฏิตั้วต้าม้ส่�อของต้่างประเทศเพ่ื่�ออธิบายสิ�งท้�กำลังเกิด้ข้�น 
ในประเทศไทย
 
อภิสิทธิ�เปิด้เผ่ยว่า น้�ค่อกลยุทธ์ท้�เขาตั้�งใจใช้่เพ่ื่�อรักษาความ้เช่่�อม้ั�น 
แก่นักลงทุนจากต้่างประเทศ 
 
“การส่�อสารเป็นสิ�งท้�ผ่ม้เน้นครับ ช่่วงปี 2009-2010 ท้�เกิด้เหตุ้การณ์  
ผ่ม้กับหลายๆ คนต้อ้งทำงานหนกัเพ่ื่�อส่�อสารโด้ยต้รงกบัส่�อต้า่งประเทศ 
ซื้้�งช่่วยได้้เยอะ โด้ยธรรม้ช่าติ้ของการเสนอข่าวของส่�อ ภาพื่ส่วนใหญ่ 

ท้�ถ้ืกนำเสนอย่อม้เป็นภาพื่การเผ่า การปะทะกัน น้�เป็นเร่�องธรรม้ด้า  
ซื้้�งเราก็ต้้องร้บไปทำภาพื่อ่�นให้เกิด้ข้�น พื่อเหตุ้การณ์สงบก็ต้้องออกไป
อธิบายกับเขา เพื่่�อเป็นสัญลักษณ์ว่าเรากลับม้าแล้วนะ เป็นต้้น”
 
“ถืาม้วา่คนนอกเขาม้องเราอยา่งไร กต้็้องต้อบวา่คนภายนอกโด้ยทั�วไป
ไม้่ได้้เข้าใจการเม้่องไทยล้กซื้้�งนัก บางคนถ้ืงขั�นท้�บอกว่าไม้่อยากจะ
เข้าใจ เพื่ราะม้ันด้้สลับซื้ับซื้้อน เข้าใจยาก แต้่ถื้าม้้ภาพื่ออกม้าว่าเรา 
สงบแล้ว หร่อม้้คำต้อบท้�เขาเข้าใจได้้ เศรษฐกิจเราก็ไปต้่อได้้”

ยิ่ิ�งลักษณ์์ กับนโยิ่บายิ่ปีระชานิยิ่ม

หลังจากรัฐบาลอภิสิทธิ�ยุบสภา และประกาศให้ม้้การเล่อกต้ั�งใหม้่ใน 
วันท้� 3 กรกฎีาคม้ 2011 ผ่ลปรากฏิว่าพื่รรคเพื่่�อไทยได้้ ส.ส. แบบบัญช่้
รายช่่�อทั�งหม้ด้ 15.7 ล้านคะแนน และได้้ท้�นั�งในสภาผ้้่แทนราษฎีร
ทั�งหม้ด้ 265 ท้�นั�ง เกินก้�งหน้�งของทั�งสภา ส่งผ่ลให้ ยิ�งลักษณ์ ช่ินวัต้ร  
ผ่้้ลงสม้ัครในระบบบัญช่้รายช่่�อคนท้� 1 ของพื่รรคเพ่ื่�อไทย ได้้ข้�นด้ำรง
ต้ำแหน่งนายกรัฐม้นต้ร้หญิงคนแรกในประวัต้ิศาสต้ร์การเม้่องไทย
 

ยิ�งลักษณ์์แถลงนโยบาย
ต้่อรัฐสภา ใจความสำาคัญค่อ
ให้คำามั�นสัญญาว่าจะยกระด้ับ
คุณ์ภาพชิ่วิต้ป็ระชิาชิน
ให้ม่ความเป็็นอยู่ท่�ด้่ขึ้้�น 
ลด้ชิ่องว่างระหว่างคนรวย
กับคนจน สร้างความมั�นคง 
ทางรายได้้ในป็ระเทศ

23 สิงหาคม้ 2011 ยิ�งลักษณ์แถืลงนโยบายต้่อรัฐสภา ใจความ้สำคัญ
ค่อให้คำม้ั�นสัญญาว่าจะยกระด้ับคุณภาพื่ช่้วิต้ประช่าช่นให้ม้้ความ้ 
เป็นอย่้ท้�ด้้ข้�น ลด้ช่่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน สร้างความ้ม้ั�นคง 
ทางรายได้้ในประเทศเพ่ื่�อลด้การพ้ื่�งพื่าการส่งออก ม้้แผ่นการลงทุน
โครงสร้างพ่ื่�นฐานในการลด้ต้้นทุนค่าขนส่งให้กับภาคอุต้สาหกรรม้ 
เพ่ื่�อเพิื่�ม้ศักยภาพื่ในการแข่งขัน รวม้ถ้ืงการเช่่�อม้โยงเสน้ทาง สร้างรถืไฟื้
ความ้เร็วส้งระหว่างเม้่องหลักไปส่้ภ้ม้ิภาคอาเซื้้ยน เพ่ื่�อท้�จะขยายฐาน
เศรษฐกิจ และเพื่ิ�ม้โอกาสทำม้าค้าขายให้ประเทศไทยม้ากข้�น
 
แต้ย่งัไม้ท่นัได้เ้ริ�ม้ทำงาน รฐับาลยิ�งลักษณ์กต็้อ้งรับม้อ่กับม้รสุม้ลก้ใหญ่
นั�นค่อ ‘ม้หาอุทกภัย’ ท้�เริ�ม้ข้�นต้ั�งแต่้ช่่วงปลายเด้่อนกรกฎีาคม้ 2011  
ต้่อเน่�องถื้งเด้่อนม้กราคม้ 2012 ครอบคลุม้พื่่�นท้�จากภาคเหน่อ และแผ่่
ขยายวงกว้างครอบคลุม้พ่ื่�นท้�ภาคกลางและภาคต้ะวันออกเฉ้ียงเหน่อ 
รวม้ทั�งสิ�น 64 จังหวัด้ ม้้ประช่าช่นท้�ได้้รับผ่ลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน 
สภาพื่บา้นเม้อ่งราวกบัจม้อย่้ใต้บ้าด้าล เรอ่พื่ายถ้ืกนำม้าใช่เ้ปน็พื่าหนะ
แก้ขัด้แทนรถืยนต้์ท้�จม้น�ำเก่อบม้ิด้ กระสอบทรายกลายเป็นสินค้า 
หายาก สนาม้บินท้�เคยค้กคักกลายเป็น ‘สนาม้บินน�ำ’ ท้�ไม่้สาม้ารถื 
ให้บริการได้้ ภาพื่เหล่าน้�ถ้ืกเผ่ยแพื่ร่ซื้�ำเล่าซื้�ำเล่าทั�งในส่�อไทยและส่�อ
ต้่างประเทศ  
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ภาพรวมความเส่ยหาย
จาก ’มหาอุทกภัย’

64
12.8

จงัหวดั้

ล้านคน

ครอบคลุมพ่�นท่�

จำานวนป็ระชิาชินท่�ได้้รับผลกระทบ

ความ้เส้ยหายจากอุทกภัยด้ังกล่าวไม่้ได้้จำกัด้อย่้แค่ภายในประเทศ
เทา่นั�น แต่้ยงักระจายไปยังประเทศอ่�นๆ ผ่า่นเครอ่ข่ายการผ่ลิต้ของโลก 
เพื่ราะการผ่ลิต้ในประเทศอ่�นๆ ขาด้แคลนวัต้ถุืด้ิบและช่ิ�นส่วนจาก
ประเทศไทย จ้งจำเป็นต้้องลด้การผ่ลิต้ลง ส่งผ่ลให้สินค้าในต้ลาด้โลก
ลด้ลงและราคาส้งข้�น เช่่น ราคา Hard Disk Drive ปรับส้งข้�นถื้งร้อยละ 
20-30 และส่งผ่ลให้การผ่ลิต้คอม้พิื่วเต้อร์หลายย้�ห้อทั�วโลกต้้องหยุด้
ช่ะงัก การผ่ลิต้รถืยนต้์ในประเทศลด้ลงถ้ืง 3-3.5 แสนคันในไต้รม้าส 
ท้� 4 ของปี 2011 ขณะท้�ผ่ลกระทบด้้านช่ิ�นส่วนยานยนต้์ทำให้การผ่ลิต้
รถืยนต้์ในญ้�ปุ�นลด้ลงถื้ง 4 แสนคันในช่่วงเวลาเด้้ยวกัน51

ผ่ลกระทบต้่อเศรษฐกิจไทยท้�ต้าม้ม้าในภายหลังแต้่สำคัญยิ�ง ค่อการท้�
นักลงทุนต่้างประเทศส่วนหน้�งตั้ด้สินใจย้ายฐานการผ่ลิต้ออกจาก
ประเทศไทย เพื่่�อกระจายความ้เส้�ยงทางธุรกิจ ในส่วนของการเย้ยวยา
ผ่้ป้ระกอบการ รฐับาลได้เ้จรจากบั ธปท. เพ่ื่�อให้ออกม้าต้รการช่ว่ยเหลอ่
อย่างเร่งด้่วน นำไปส่้การออกพื่ระราช่กำหนด้แก้ไขพื่ระราช่บัญญัต้ิ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พื่.ศ. 2551 ต้าม้ม้ติ้คณะรัฐม้นต้ร้เม้่�อวันท้�  
27 ธนัวาคม้ 2011 เพ่ื่�อให้ ธปท. สาม้ารถืปลอ่ยสนิเช่่�อระยะยาวด้อกเบ้�ย
ต้�ำเป็นพื่ิเศษ หร่อ Soft Loan ผ่่านธนาคารพื่าณิช่ย์ของรัฐและเอกช่น 
เพ่ื่�อช่่วยเหล่อธุรกิจขนาด้กลาง ขนาด้ย่อม้ (SMEs) และรายย่อยท้�
ประสบภัยน�ำท่วม้ ภายใต้้วงเงิน 3 แสนล้านบาท
 
“ต้อนนั�นเรากเ็หน็ใจนะครบั เพื่ราะเศรษฐกิจได้ร้บัความ้กระทบกระเทอ่น
ม้าก รัฐบาลท้�เป็นฝี�ายการเม้่องขอให้ ธปท. ช่่วยออก Soft Loan ให้  
ซื้้�งม้้การถืกเถ้ืยงกันม้าก เพื่ราะบางฝี�ายม้องว่าเร่�องน้�ไม้่ใช่่หน้าท้�ของ
ธนาคารกลาง ผ่ม้จ้งต้้องม้าปร้กษากับกฤษฎ้ีกาเป็นการใหญ่ เร้ยกว่า
พื่ยายาม้ประน้ประนอม้กันอย่างถ้ืงท้�สุด้ อาจบันท้กเป็นประวัต้ิศาสต้ร์
เทาๆ ก็ได้้ว่าเรายอม้ปล่อยแพื่็กเกจ Soft Loan ออกม้า กฤษฎี้กาก็ช่่วย
เราเข้ยนเร่�องน้�เป็น ‘very exceptional’ ค่อเข้ยนออกม้าต้่างหาก คล้าย
เป็นกรอบพื่ิเศษว่าม้ันไม้่ใช่่ภารกิจปกต้ิ” ด้ร.ประสาร ไต้รรัต้น์วรกุล  
เปิด้เผ่ยถื้งเบ่�องหลังการต้ัด้สินใจในครั�งนั�น
 
เม้่�อสถืานการณ์ด้้ข้�น ภาคอุต้สาหกรรม้กลับม้าทำการผ่ลิต้ได้้บางส่วน 
ในไต้รม้าสแรกของปี 2012 เช่่นเด้้ยวกับการฟื้้�นฟื้้ธุรกิจของภาคเอกช่น 
ซื้้�งทยอยด้ำเนินการและใช้่เวลาประม้าณคร้�งปกีอ่นกลบัเขา้ส้ภ่าวะปกติ้ 
รัฐบาลยิ�งลักษณ์จ้งเริ�ม้ด้ำเนินนโยบายต้่างๆ ท้�หาเส้ยงไว้ เช่่น โครงการ
รถืคันแรก การปรับข้�นค่าแรงขั�นต้�ำ 300 บาท รวม้ถื้งนโยบายจำนำข้าว

 
ช่่วงวิกฤต้ท้�สุด้ของม้หาอุทกภัยน้�เกิด้ข้�นในเด้่อนตุ้ลาคม้ 2011 ม้วลน�ำ
ปรมิ้าณม้หาศาลจากภาคเหน่อเคล่�อนลงม้าถ้ืงภาคกลาง บรเิวณจงัหวดั้
พื่ระนครศรอ้ยุธยาและปทุม้ธาน้ สร้างความ้เสย้หายแก่นคิม้อตุ้สาหกรรม้ 
7 แห่ง โด้ยกระทรวงอุต้สาหกรรม้ประเม้ินความ้เส้ยหายเบ่�องต้้นไว้ท้� 
2.4 แสนล้านบาท 
 
กลุ่ม้อุต้สาหกรรม้ท้�ได้้รับผ่ลกระทบม้าก ได้้แก่ อุต้สาหกรรม้ยานยนต้์
และช่ิ�นส่วนยานยนต์้ และอุต้สาหกรรม้อิเล็กทรอนิกส์และเคร่�องใช้่
ไฟื้ฟื้า้ เน่�องจากผ่้ผ้่ลติ้รายใหญ่และผ่้ผ้่ลติ้ช่ิ�นสว่นรายย่อยต้ั�งอย่้ในนคิม้
อตุ้สาหกรรม้ท้�น�ำทว่ม้โด้ยต้รง ซื้้�งได้รั้บผ่ลกระทบอย่างหนกัจนต้อ้งหยุด้
การผ่ลติ้ช่ั�วคราว อาทิ บรษิทั Honda ท้�ต้ั�งอย่้ในนคิม้อุต้สาหกรรม้โรจนะ 
ม้สั้ด้ส่วนถ้ืงร้อยละ 10 ของการผ่ลิต้รถืยนต์้ทั�งหม้ด้ในประเทศไทย บริษทั 
Western Digital ซื้้�งต้ั�งอย่้ในนิคม้อุต้สาหกรรม้บางปะอินและนวนคร  
ม้้สัด้ส่วนถื้งร้อยละ 50 ของการผ่ลิต้ Hard Disk Drive ทั�งหม้ด้ในไทย 

มวลนำ�าป็ริมาณ์มหาศาล
จากภาคเหน่อถ้งภาคกลาง 
สร้างความเส่ยหาย
แก่นิคมอุต้สาหกรรม 7 แห่ง 
โด้ยป็ระเมินความเส่ยหาย
เบ่�องต้้นท่� 2.4 แสนล้านบาท

ภาพบนซึ่้าย - ป็ลายเด้่อนตุ้ลาคม 2011 ระด้ับนำ�าเพิ�มสูงขึ้้�นบริเวณ์จังหวัด้ป็ทุมธาน่ ผู้คนต้้อง
พยายามป็รับตั้วกับวิถ่ช่ิวิต้ใหม่ท่�ป็ราศจากสาธารณ์ูป็โภคพ่�นฐาน เหตุ้การณ์์นำ�าท่วมครั�งน่� 
นับเป็็นอุทกภัยท่�ร้ายแรงท่�สุด้ในรอบ 70 ป็ี
ภาพบน - ภาพโรงงานผลิต้รถยนต์้ Honda ในนิคมอุต้สาหกรรมโรจนะ จังหวัด้พระนครศรอ่ยุธยา 
ภายหลังเหตุ้การณ์์นำ�าท่วมคล่�คลายลงในเด้่อนธันวาคม 2011
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การส่งออกขึ้้าวขึ้องไทยลด้ลงเก่อบคร้�งในป็ี 2012

ความเส่ยหายจากโครงการรับจำานำาขึ้้าว

ล้านบาท

500,000

10.7
ล้านต้ัน

2011

6.7
ล้านต้ัน

2012

 
โครงการ ‘รถืคันแรก’ ค่อโปรเจกต้์แรกท้�ได้้รับอนุมั้ต้ิจากคณะรัฐม้นต้ร้
ในเด้่อนกันยายน 2011 โด้ยม้้การจัด้สรรงบประม้าณรายจ่ายประจำ
ปงีบประม้าณ 2555 จำนวน 100 ลา้นบาท สำหรบัเปน็คา่ใช่จ้า่ยในการ
ด้ำเนินการ และการจัด้สรรงบประม้าณในปีงบประม้าณ 2556 จำนวน 
30,000 ล้านบาท เพื่่�อค่นเงินภาษ้สำหรับรถืยนต้์คันแรกต้าม้ท้�จ่ายจริง 
แต่้ไม้่เกินคันละ 1 แสนบาท ภายใต้้เง่�อนไขว่าจะต้้องใช่้รถื 5 ปีถ้ืงจะ
สาม้ารถืขายรถืได้้ หากไม้่ทำต้าม้เกณฑ์์จะถื่อว่าผ่ิด้เง่�อนไข และถื้กริบ
เงินภาษ้ท้�ได้้ไปค่น  
 
โครงการได้้เริ�ม้ด้ำเนินการในวันท้� 16 กันยายน 2011 ผ่ลปรากฏิว่าม้้
ประช่าช่นท้�สนใจเข้าร่วม้โครงการกันอย่างค้กคัก แม้้ช่่วงท้�เกิด้น�ำท่วม้
ใหญ่จะทำให้โครงการต้้องหยุด้ช่ะงักไปอย้่หลายเด้่อน แต้่ก็ไม้่ได้้ทำให้
ความ้ต้้องการรถืใหม้่ของประช่าช่นลด้น้อยถือยลงแต้่อย่างใด้ 
 
หลังจากสิ�นสุด้โครงการในปลายเด่้อนธันวาคม้ 2012 ม้้ยอด้รวม้รถื 
คันแรกท้�ขอค่นภาษ้ทั�งสิ�น 1.255 ล้านคัน คิด้เป็นเงินท้�รัฐบาลต้้อง 
ค่นภาษ้รวม้ 9.1 หม้่�นล้านบาท ส้งกว่าท้�ต้ั�งเป้าไว้ในช่่วงแรก 30,000 
ล้านบาทถ้ืง 3 เท่าต้ัว ในด้้านหน้�งก็ม้้การวิพื่ากษ์วิจารณ์ว่านโยบาย 
ด้ังกล่าวเป็นนโยบายประช่านิยม้แบบสุด้โต้่ง และถ้ืกต้ั�งข้อสังเกต้ว่า 
ม้้การเอ่�อประโยช่น์ให้นายทุน และสร้างนิสัยฟุื้�ม้เฟ้ื้อย ฟุ้ื้งเฟื้้อ ให้กับ
ประช่าช่น ส่วนผ่ลทางอ้อม้ท้�ต้าม้ม้าค่อปัญหาหน้�ครัวเร่อนท้�พุ่ื่งส้งข้�น 
ในช่่วงเวลาเด้้ยวกัน
 
อ้กหน้�งนโยบายซื้้�งเป็นท้�กล่าวถ้ืงและวิพื่ากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง และ
เป็นช่นวนท้�นำไปส้่การชุ่ม้นุม้ขับไล่รัฐบาลยิ�งลักษณ์ในเวลาต้่อม้าค่อ
นโยบายจำนำข้าว ท้�เริ�ม้ด้ำเนินการต้ั�งแต้่เด้่อนสิงหาคม้ 2011
 
การรับจำนำข้าวหร่อประกันราคาข้าวไม้่ใช่่เร่�องใหม้่ แต้่เป็นกลไกทาง 
การเม้่องท้�รัฐไทยใช่้ม้ากว่า 30 ปี ทว่านโยบายจำนำข้าวของรัฐบาล 
ยิ�งลักษณ์ต้่างออกไปด้้วยเง่�อนไข ‘รับจำนำข้าวทุกเม้ล็ด้-ไม่้ม้้โควต้า’ 
พื่ร้อม้การันต้้ราคาต้ันละ 15,000 บาท ซื้้�งถื่อว่าส้งกว่าราคาต้ลาด้ถ้ืง
ร้อยละ 50 โด้ยต้ั�งเป้าว่าจะซื้่�อข้าวเข้าไปเก็บไว้ต้อนฤด้เ้ก็บเก้�ยว จากนั�น
คอ่ยระบายข้าวออกม้า แต่้ด้ว้ยสถืานการณ์ทำให้ไม้ส่าม้ารถืระบายข้าว 
ออกม้าได้้ ทำให้จำนวนข้าวในสต้๊อกของรัฐบาลสะสม้ม้ากข้�นเร่�อยๆ  
จนส้งถื้ง 18 ล้านต้ันเม้่�อสิ�นโครงการในปี 2014

 
หน้�งในปัญหาสำคัญของโครงการจำนำข้าว ค่อแม้้ประเทศไทยจะเป็น
ผ่้ส้ง่ออกขา้วรายใหญข่องโลก แต่้การผ่ลิต้ของไทยต้�ำกวา่หลายประเทศ
ท้�ม้ก้ารผ่ลติ้เพ่ื่�อการบรโิภคในประเทศเปน็หลกั เม้่�อประเทศไทยพื่ยายาม้
ข้�นราคาข้าวในประเทศโด้ยลด้การขายและการส่งออก ทำให้ม้้ปริม้าณ
ข้าวจากประเทศท้�ม้้การผ่ลิต้ม้ากทะลักเข้าม้าในต้ลาด้ภายในประเทศ
แทบจะทันท้ และราคาในต้ลาด้โลกก็ไม่้ได้้ปรบัข้�นม้าอย่างท้�คาด้
 
ในช่ว่งนั�นประเทศไทยผ่ลิต้ข้าวได้ปี้ละประม้าณ 20 ลา้นตั้น และส่งออก
ประม้าณปีละ 10 ล้านต้ัน ซื้้�งนับเป็นประม้าณเก่อบ 1 ใน 3 ของต้ลาด้
สง่ออกข้าวในโลก แต่้การผ่ลิต้ข้าวของไทยโด้ยรวม้นับเป็นปริม้าณน้อย
ม้ากเม้่�อเท้ยบกับประเทศผ่้้ผ่ลิต้รายใหญ่ เช่่น จ้น (200 ล้านต้ัน) อินเด้้ย 
(144 ล้านต้ัน) อินโด้น้เซื้้ย (66 ล้านต้ัน) เว้ยด้นาม้ (40 ล้านต้ัน) ท้�ผ่ลิต้
เพ่ื่�อการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก แต่้ประเทศเหล่านั�นสาม้ารถื 
ผ่ลิต้ข้าวเพื่ิ�ม้ข้�นต้อบสนองต้่อราคาท้�เพื่ิ�ม้ส้งข้�นได้้ค่อนข้างเร็ว
 
โครงการด้งักลา่วท้�ประกนัราคาไวท้้� 15,000 บาทต้อ่ต้นั ทำใหร้าคาขา้ว
ของประเทศไทยส้งกว่าค่้แข่งในต้ลาด้โลกม้าก ส่งผ่ลให้คร้�งแรกของ 
ปี 2012 ประเทศไทยส่งข้าวออกไปได้้เพ้ื่ยง 3.45 ล้านต้ัน ลด้ลงจาก 
ปกีอ่นหน้าเกอ่บคร้�งหน้�ง และเสย้อันด้บัผ่้ส้ง่ออกข้าวอันด้บัหน้�งของโลก 
โด้ยม้้ค้่แข่งค่ออินเด้้ยและเว้ยด้นาม้แซื้งหน้าไป52

 
สม้าคม้ผ่้้ส่งออกข้าวของประเทศไทยช่้�ว่าการเสนอราคาส้งเช่่นน้�ทำให้
เกิด้อุปสงค์เท้ยม้ข้�นในประเทศ เพื่ราะการซ่ื้�อของรัฐบาลค่อการด้้งเอา
ปริม้าณข้าวส่วนหน้�งออกจากต้ลาด้ ทำให้คนท้�ต้้องการข้าวจำเป็นต้้อง
เสนอซื้่�อราคาส้งข้�น ผ่ลค่อทำให้คนหันม้าปล้กข้าวเพิื่�ม้ข้�นจนม้ากเกิน
ความ้ต้้องการบริโภคและความ้สาม้ารถืการส่งออก นอกเหน่อจากน้� 
ยังม้้ข้าวท้�ผ่ลิต้จากประเทศเพ่ื่�อนบ้านถ้ืกลักลอบนำเข้าม้าสวม้สิทธิ 
รับจำนำด้้วย
 
ความ้เส้ยหายท้�เกิด้ข้�นจากโครงการรับจำนำข้าวกว่า 5 แสนล้านบาท 
พื่รอ้ม้ขอ้กล่าวหายิ�งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐม้นต้รท้้�ปลอ่ยใหม้้ก้ารทจุรติ้
เกดิ้ข้�นสร้างกระแสความ้ไม้พ่ื่อใจทางการเม้อ่ง จนนำไปส้ก่ารช่มุ้นมุ้ของ
กลุม่้คนภายใต้ก้ารนำของคณะกรรม้การประช่าช่นเพ่ื่�อการเปล้�ยนแปลง
ปฏิิร้ปประเทศไทยให้เป็นประช่าธิปไต้ยท้�สม้บ้รณ์แบบอันม้้พื่ระม้หา-
กษัต้ริย์ทรงเป็นประมุ้ข (กปปส.) ก่อนท้�เช่่�อไฟื้จะถ้ืกสุม้ให้แรงข้�นจาก

ความ้พื่ยายาม้ออกร่างพื่ระราช่บญัญตั้นิริโทษกรรม้แก่ผ่้ก้ระทำความ้ผิ่ด้
เน่�องจากการชุ่ม้นุม้ทางการเม้่อง การแสด้งออกทางการเม้่องของ
ประช่าช่น หร่อท้�เร้ยกว่า ‘พื่.ร.บ. สุด้ซื้อย-เหม้าเข่ง’ เป็นผ่ลให้ยิ�งลักษณ์
ประกาศยุบสภาในวันท้� 9 ธันวาคม้ 2013 โด้ยท้�ยิ�งลักษณ์ยังนั�งอย่้ 
ในต้ำแหน่งนายกฯ รักษาการ ขณะท้�การชุ่ม้นุม้ของกลุ่ม้ กปปส. ยังคง
ย่ด้เย่�อต้่อเน่�อง โด้ยเร้ยกร้องให้ม้้การปฏิิร้ปก่อนการเล่อกต้ั�ง ก่อนจะ 
ยกระด้ับเป็นม้็อบ ‘Shutdown Bangkok’ จนลงเอยด้้วยการรัฐประหาร
โด้ยคณะรักษาความ้สงบแห่งช่าต้ิ (คสช่.) ซื้้�งนำโด้ย พื่ลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอช่า ในวันท้� 22 พื่ฤษภาคม้ 2014

การเด้ินขึ้บวนป็ระท้วงขึ้ับไล่รัฐบาลยิ�งลักษณ์์ขึ้องกลุ่ม กป็ป็ส. นำาโด้ย สุเทพ เท่อกสุบรรณ์ เม่�อวันท่� 2 ม่นาคม 2014
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0.2%

อัต้ราการเต้ิบโต้
เศรษฐกิจไทย

อัต้ราการเต้ิบโต้
การส่งออก

2015

สิ�นเช่ิง ต้ั�งแต่้การเบ่งบานของแพื่ลต้ฟื้อร์ม้ E-commerce การเฟ้ื้�องฟ้ื้ 
ข้�นม้าของ Digital Economy เช่่นเด้้ยวกับนวัต้กรรม้ด้้านการลงทุน 
ท้�เต้ิบโต้ข้�นพื่ร้อม้กับเทคโนโลย้ Blockchain และสกุลเงินด้ิจิทัล ส่งผ่ล
ให้เกิด้การปรับต้ัวขนานใหญ่ของสถืาบันการเงิน
        
จากเดิ้ม้ท้� ‘ธนาคาร’ เปน็ผ่้เ้ล่นต้วัหลักในต้ลาด้การเงนิ และเขา้ถ้ืงลก้คา้
ด้้วยการขยายสาขาและต้้้เอท้เอ็ม้ แต้่เม้่�อการทำธุรกรรม้ต้่างๆ เปล้�ยน
ร้ปแบบเป็นผ่่านม้่อถื่อ และเกิด้เทคโนโลย้ทางการเงิน หร่อ FinTech  
ในร้ปแบบใหม้่ๆ วิธ้การด้ำเนินธุรกิจแบบเด้ิม้ๆ ของธนาคารพื่าณิช่ย ์
จ้งถื้กท้าทายอย่างหนัก

เศรษฐกิจไทยิ่ในห้้วงรัฐปีระห้าร

ในวันท้� 22 พื่ฤษภาคม้ 2014 รัฐบาล คสช่. เข้าม้าควบคุม้การบริหาร
ราช่การแผ่่นด้ิน พื่ร้อม้กับจัด้ทำกระบวนการร่างรัฐธรรม้น้ญฉีบับใหม้่ 
ก่อนจะเปิด้ให้ม้้การลงประช่าม้ต้ิในวันท้� 7 สิงหาคม้ 2016 ผ่ลค่อ 
ม้ป้ระช่าช่นเหน็ด้ว้ยกบัรา่งรฐัธรรม้นญ้ฉีบบัน้�รอ้ยละ 61.4 และเหน็ช่อบ
กับบทเฉีพื่าะกาลให้สม้าช่ิกวุฒิสภาร่วม้โหวต้เล่อกนายกรัฐม้นต้ร ้
ร้อยละ 58.1 ซื้้�งการประกาศใช่้รัฐธรรม้น้ญ พื่.ศ. 2560 ในการบริหาร
ประเทศ ท่าม้กลางการวิพื่ากษ์วิจารณ์เร่�องกระบวนการทำประช่าม้ต้ ิ
ท้�ม้้การจับกุม้ผ่้้เห็นต่้าง เช่่นเด้้ยวกับเน่�อหาสาระของรัฐธรรม้น้ญท้�ถ้ืก 
ตั้�งคำถืาม้เร่�องความ้เป็นประช่าธิปไต้ย ยังไม้่นับกรณ้การบังคับใช้่  
‘แผ่นยุทธศาสต้ร์ช่าต้ิ 20 ปี’ ท้�หลายฝี�ายต้ั�งข้อสังเกต้ว่าไม่้สอด้คล้อง 
กับความ้เปล้�ยนแปลงของยุคสมั้ย และอาจถ้ืกใช่้เป็นเคร่�องม้่อทาง 
การเม้่องเพื่่�อจำกัด้การทำงานของรัฐบาลในอนาคต้
 
ประเด็้นหน้�งท้�น่าสนใจค่อในห้วงเวลาท้�ประเทศไทยอย่้ภายใต้้การ
บริหารของรัฐบาล คสช่. ซื้้�งเข้าส้่อำนาจด้้วยการรัฐประหาร การบริหาร
เศรษฐกิจนั�นม้้ความ้แต้กต้่างหร่อไม้่อย่างไรกับรัฐบาลท้�ม้าจากการ
เล่อกต้ั�งในระบอบประช่าธิปไต้ย
 
ด้ร.ภาณุพื่งษ์ นิธิประภา อด้้ต้คณบด้้คณะเศรษฐศาสต้ร์ ม้หาวิทยาลัย
ธรรม้ศาสต้ร์ วิเคราะห์ว่าหากเปร้ยบเท้ยบกับเหตุ้การณ์ม้หาอุทกภัย 
ในปี 2011 ผ่ลกระทบทางเศรษฐกิจท้�เกิด้ข้�น เช่่น การส่งออกและ 
การท่องเท้�ยวท้�หยุด้ช่ะงัก นับเป็นผ่ลกระทบท้�เกิด้ข้�นช่ั�วคราว สาม้ารถื
ฟ้ื้�นฟ้ื้กลับม้าใหม้่ภายหลังสถืานการณ์คล้�คลาย ทว่าผ่ลกระทบจาก
ความ้วุ่นวายทางการเม้่องท้�ต้่อเน่�อง และลงเอยด้้วยการรัฐประหาร 
ในปี 2014 ม้้ลักษณะท้�ต่้างออกไป กล่าวค่อเป็นผ่ลกระทบระยะยาว 
ทั�งในแง่ท้�ทำให้การเต้ิบโต้ทางเศรษฐกิจหยุด้ช่ะงัก และทำให้การติ้ด้ 
อย่้ในกับด้ักรายได้้ปานกลางย่ด้เย่�อออกไป พื่ร้อม้ย�ำว่า “ประเทศไทย
ไม้ม่้ท้างหลุด้พ้ื่นกับดั้กรายได้ป้านกลางได้ ้ต้ราบใด้ท้�ยงัไม่้หลุด้พ้ื่นจาก
กับด้ักรัฐประหาร”53 
 
ในห้วงเวลาท้�พื่ลเอก ประยุทธ์ ทำรัฐประหารในปี 2014 เศรษฐกิจไทย
กำลังอย่้ในสภาวะอ่อนแอจากความ้วุ่นวายทางการเม้่องท้�ย่ด้เย่�อม้า
ต้ั�งแต้่ช่่วงก่อนหน้า โด้ยอัต้ราการขยายตั้วของเศรษฐกิจลด้ลงเหล่อ 
ร้อยละ 0.8 เท้ยบเท่ากับช่่วงท้�เกิด้น�ำท่วม้ใหญ่ในปี 2011

5 ปีีห้ลัง:
โลกเปีล่�ยิ่น-ไทยิ่ปีรับตััวไม่ทัน

ล่วงเข้าส้่คร้�งทศวรรษหลัง ภ้ม้ิทัศน์เศรษฐกิจการเม้่องโลกเกิด้การ
เปล้�ยนแปลงจากสองเหตุ้การณ์ใหญ่ท้�เกิด้ข้�นไล่เล้�ยกัน อย่างแรกค่อ
ช่ัยช่นะแบบช่็อกโลกของ โด้นัลด้์ ทรัม้ป์ ในการเล่อกต้ั�งประธานาธิบด้้
สหรัฐฯ เม้่�อวันท้� 9 พื่ฤษภาคม้ 2016 ต้่อด้้วยการต้ัด้สินใจออกจาก
สหภาพื่ยุโรปของสหราช่อาณาจักร หร่อท้�เร้ยกว่า ‘Brexit’ ในวันท้� 23 
ม้ิถืุนายนของปีเด้้ยวกัน 
 
ขณะเด้้ยวกัน การเปล้�ยนแปลงดุ้ลอำนาจของโลกท้�เริ�ม้เคล่�อนจาก 
ซื้้กโลกต้ะวันต้กม้ายังซื้้กโลกต้ะวันออก จากการท้�จ้นม้้อิทธิพื่ลและ
อำนาจต้่อรองในเวท้โลกม้ากข้�นเร่�อยๆ จนสร้างแรงกระเพ่ื่�อม้ไปถ้ืง
สหรัฐฯ และยุโรป โด้ยแรงงานส่วนหน้�งในโลกต้ะวันต้กร้้ส้กว่าต้นเอง
เส้ยประโยช่น์จากกระแสโลกาภิวัต้น์และการค้าแบบเสร้ ถ้ืกแย่งงาน  
รายได้้ต้กต้�ำ และการเม่้องแบบเสร้นิยม้ (Liberalism) ก็ไม้่ได้้ปกป้อง
พื่วกเขาจากการถ้ืกเอาเปรย้บในระบบทนุนยิม้ (Capitalism) และโลก 
ท้�ขับเคล่�อนด้้วยกระแสโลกาภิวัต้น์เท่าท้�ควร
 
ปรากฏิการณ์ด้ังกล่าวสะท้อนว่าโลกกำลังเข้าส้่การเปล้�ยนแปลงทาง
อุด้ม้การณ์ครั�งใหญ่อ้กครั�ง นั�นค่อการกลับเข้าส้่กระแสประช่านิยม้ 
และช่าต้ินิยม้แบบสุด้ขั�ว เห็นได้้จากการท้�บทบาทขององค์กรระหว่าง
ประเทศ ทั�ง WTO, IMF และ World Bank รวม้ถ้ืงข้อต้กลงพื่หุภาค้ 
ต้่างๆ เริ�ม้หม้ด้ความ้ศักด้ิ�สิทธิ�และม้้อิทธิพื่ลน้อยลง
 
นอกจากน้�กระแส Digital Disruption ยังเป็นต้ัวเร่งการเปล้�ยนแปลง 
ในหลายม้ิต้ิทั�งในแง่พื่ฤต้ิกรรม้และวิถ้ืช่้วิต้ของผ่้้คน การปรับต้ัวของ 
ภาคธุรกิจ ต้ลอด้จนการออกแบบและขับเคล่�อนนโยบายต้่างๆ ใน 
ระด้ับประเทศ ครั�นเม้่�อเกิด้วิกฤต้โควิด้-19 ท้�ยิ�งสะท้อนให้เห็นลักษณะ
ของ ‘VUCA’ (ย่อม้าจาก V-Volatile ความ้ผ่ันผ่วน U-Uncertain ความ้
ไม่้แน่นอน C-Complex ความ้ซัื้บซ้ื้อน และ A-Ambiguous ความ้
คลุม้เคร่อไม้่ช่ัด้เจน) เราจ้งได้้ก้าวเข้าส้่โลกยุคใหม้่ หร่อ ‘New Normal’ 
ท้�เกิด้ข้�นม้าอย่างรวด้เร็ว
 
ในภาคธรุกจิและการเงนิ สิ�งท้�เต้บิโต้ข้�นพื่รอ้ม้กระแส Digital Disruption 
ค่อแพื่ลต้ฟื้อร์ม้เทคโนโลย้ต้่างๆ ท้�เปล้�ยนพื่ฤต้ิกรรม้ผ่้้บริโภคไปโด้ย 

 
ในปี 2015 เม่้�อสถืานการณ์ทางการเม้่องเริ�ม้กลับส้่ความ้สงบ ภายใต้้
การควบคมุ้อำนาจเบ็ด้เสร็จของ คสช่. การเต้บิโต้ของเศรษฐกจิไทยขยบั
ไปท้�ร้อยละ 2.8 ขณะท้�การส่งออกนั�นโต้ข้�นเพ้ื่ยงร้อยละ 0.2 เท่านั�น 
ต้ัวเลขการส่งออกดั้งกล่าวสัม้พัื่นธ์กับปริม้าณการลงทุนโด้ยต้รงจาก 
ต้า่งประเทศ (FDI) ท้�ลด้ลงเช่น่กนั จากการส้ญเสย้ความ้สาม้ารถืในการ
แขง่ขนัของเศรษฐกิจ และปจัจัยเส้�ยงจากความ้ไม่้แนน่อนทางการเม้อ่ง 
 
ด้ร.ภาณุพื่งศ์ ยังช่้�ให้เห็นอ้กว่าศักยภาพื่ในการบริหารเศรษฐกิจของ
รัฐบาลทหารเป็นอ้กปัจจัยท้�ม้องข้าม้ไม้่ได้้ เพื่ราะการควบคุม้อำนาจ
อย่างเบ็ด้เสร็จทำให้การแสด้งความ้คิด้เห็นและวิพื่ากษ์วิจารณ์เป็นไป
อยา่งจำกดั้ เช่น่เด้ย้วกบัการวพิื่ากษว์จิารณแ์ละต้รวจสอบนโยบายต้า่งๆ 
ของรัฐบาลท้�ลด้ลง ข้อด้้ค่อรัฐบาลสาม้ารถืผ่ลักด้ันหร่อออกม้าต้รการ
ต้า่งๆ ได้ร้วด้เร็ว ไร้แรงเสย้ด้ทาน ในทางกลับกนั การท้�นโยบายเหล่านั�น
ขาด้การต้รวจสอบอาจกอ่ใหเ้กดิ้ความ้ผ่ดิ้พื่ลาด้เม้่�อนำไปบงัคบัใช่ ้และ
เปิด้ช่่องให้เกดิ้การคอร์รปัช่นั ยิ�งเป็นเร่�องท้�เก้�ยวข้องกบัเศรษฐกจิและการ
ลงทุนโครงสร้างพ่ื่�นฐานขนาด้ใหญ่ การตั้ด้สินใจท้�ผิ่ด้พื่ลาด้กอ็าจสร้าง
ความ้เส้ยหายแก่ประเทศอย่างม้หาศาล อ้กทั�งยังเป็นการสิ�นเปล่อง 
งบประม้าณโด้ยเปล่าประโยช่น์

20 มกราคม 2017 โด้นัลด้์ ทรัมป็์ เขึ้้าร่วมพิธ่สาบานต้นเพ่�อรับต้ำาแหน่งป็ระธานาธิบด้่สหรัฐฯ คนท่� 45
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สำหรับผ่ลกระทบต่้อภาคธุรกิจ ความ้เส้�ยงและความ้ไม่้แน่นอนดั้งกล่าว
ย่อม้ส่งผ่ลต้่อการต้ัด้สินใจของนักลงทุน ซื้้�งสัม้พื่ันธ์กับความ้ม้ั�นใจของ
ผ่้้บริโภค การลงทุนในภาคธุรกิจจะขยายตั้วก็ต้่อเม่้�ออัต้ราการจับจ่าย
ใช่้สอยของผ่้้บริโภคอย่้ในระดั้บท้�ส้ง เม่้�อการลงทุนเพิื่�ม้ข้�นก็จะเกิด้การ
สร้างงานสร้างรายได้้ม้ากข้�น เม้่�อคนม้้งาน ม้้เงิน การใช่้จ่ายจะเพื่ิ�ม้ข้�น
เป็นวัฏิจักร ในทางกลับกัน เม้่�อใด้ก็ต้าม้ท้�ผ่้้บริโภคส้ญเส้ยความ้ม้ั�นใจ 
ก็ม้้แนวโน้ม้ช่ะลอการใช่้จ่าย รายได้้และโอกาสทางธุรกิจจ้งถืด้ถือยลง 
ทำให้ภาคธุรกิจและการลงทุนพื่ลอยหยุด้ช่ะงักต้าม้ไปด้้วย
 
“ต้อนท้�ผ่ม้เข้าไปทำงานใหม่้ๆ เม่้�อม้องด้้เศรษฐกิจโด้ยรวม้แล้วยาก
ลำบากม้าก GDP เราโต้ต้�ำกว่าร้อยละ 1  โอกาสต้ิด้ลบเยอะม้าก ท้�ได้้ 
ร้อยละ 0.8 ม้าจากการฟื้ลุ๊คบางต้ัวด้้วยซื้�ำ ถื้าไม้่บริหารให้ด้้ ม้้โอกาส
ต้ิด้ลบม้ากกว่าโอกาสท้�จะบวก” อภิศักดิ้� ต้ันติ้วรวงศ์ ผ่้้ด้ำรงต้ำแหน่ง
รัฐม้นต้ร้ว่าการกระทรวงการคลังในช่่วงรัฐบาลประยุทธ์ 1 เปิด้เผ่ยถ้ืง
ภาวะเศรษฐกิจในช่่วงเวลาท้� คสช่. เข้าม้าบริหารประเทศ
 
จากประสบการณ์อันโช่กโช่นในภาคธุรกิจการเงิน เม้่�อถ้ืกทาบทาม้ 
ให้เป็นรัฐม้นต้ร้ว่าการกระทรวงการคลัง อภิศักด้ิ�ม้องว่าการยกระด้ับ
เศรษฐกจิไทยใหก้ระเต้่�องข้�นได้ต้้อ้งอาศยัปจัจยัหลายอยา่งประกอบกัน 
ทั�งเร่�องการเร่งการลงทุนภาครัฐ การผ่ลักด้ันส่งเสริม้ 10 อุต้สาหกรรม้
เป้าหม้าย รวม้ถื้งวางรากฐานระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์

จากเฟื่่�องฟืู่สิู่อวสิาน: 
เคร่�องจักรตััวสิุดท้ายิ่ ‘การท่องเท่�ยิ่ว’  

ในทศวรรษน้� ย้อนไปก่อนเกิด้วิกฤต้โควิด้ เศรษฐกิจไทยได้้หันม้าพื่้�งพื่า
ภาคการท่องเท้�ยวเพิื่�ม้ม้ากข้�นอย่างต่้อเน่�อง จากปัจจัยภายนอกท้�เอ่�อ
ให้ต้่างช่าต้ิม้าเท้�ยวประเทศไทยเพิื่�ม้ม้ากข้�น โด้ยเฉีพื่าะการผ่่อนคลาย
กฎีเกณฑ์์การท่องเท้�ยวต้่างประเทศของทางการจ้น และจากนโยบาย
การเปดิ้เสรน้า่นฟื้า้ท้�ทำใหก้ารเด้นิทางทอ่งเท้�ยวม้ร้าคาถ้ืกลงม้าก ความ้
นิยม้ในการท่องเท้�ยวประเทศไทยจากนักท่องเท้�ยวต้่างประเทศ ทั�งจาก
จุด้เด้่นด้้านราคา วัฒนธรรม้ ธรรม้ช่าต้ิ และวิถื้ช่้วิต้ ทำให้การท่องเท้�ยว
ไทยเต้ิบโต้ข้�นอย่างรวด้เร็ว 
 
ด้้วยรายได้้จำนวนม้หาศาลท้�ไหลเข้าส้่ภาคการท่องเท้�ยว ทำให้
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเริ�ม้เปล้�ยนไปอ้กครั�ง โด้ยแรงงานและเงินทุน
ต้่างเทไปอย้่ในภาคบริการม้ากข้�น เกิด้ปัญหาการกระจุกต้ัวของรายได้้
และทรัพื่ยากรของประเทศในหลายม้ิต้ิ และการเกินดุ้ลบัญช่้เด้ินสะพื่ดั้
อย่างต่้อเน่�องจากรายได้้จากการท่องเท้�ยว ซื้้�งประเด็้นน้�ยังสร้างความ้
ทา้ทายในภาคการเงินและนโยบายเศรษฐกิจผ่่านแรงกด้ดั้นคา่เงนิบาท
ท้�แข็งค่าข้�นต้่อเน่�อง 
 
สภาวะดั้งกล่าวอาจเท้ยบเค้ยงได้้กับ ‘Dutch Disease’ ท้�เกิด้ข้�นเม้่�อ 
ม้้การค้นพื่บแหล่งปิโต้รเล้ยม้ในเนเธอร์แลนด์้ รายได้้จากต้่างประเทศ
ทำให้ค่าเงินแข็งค่าข้�น ทรัพื่ยากรเทไปในธุรกิจปิโต้รเล้ยม้ และฐานการ
ผ่ลิต้ภาคอุต้สาหกรรม้ของประเทศเส้ยความ้สาม้ารถืในการแข่งขันไป 
 
การเต้ิบโต้ของรายได้้ภาคการท่องเท้�ยวอันเป็นต้ัวขับเคล่�อนหลักของ
เศรษฐกิจไทยในทศวรรษน้� โด้ยเฉีพื่าะต้ั�งแต้่ในปี 2015 เป็นต้้นม้า  
ได้้กลบเกล่�อนปัญหาเชิ่งโครงสร้างอ่�นๆ ของเศรษฐกิจไทยท้�ถ้ืกซืุ้กไว ้
ใต้้พื่รม้ ทั�งด้้านความ้ถืด้ถือยของความ้สาม้ารถืในการแข่งขันในภาค
การส่งออก และการด้้งด้้ด้เงินลงทุนจากต้่างช่าต้ิในภาคอุต้สาหกรรม้
การผ่ลิต้ ปัญหาความ้อ่อนแอของเคร่�องยนต้์เศรษฐกิจท้�ม้าจากกำลัง
ซื้่�อภายในประเทศเอง ปัญหาความ้เหล่�อม้ล�ำท้�ทว้ความ้ช่ัด้เจนม้ากข้�น
เร่�อยๆ และปัญหาระยะยาวอ่�นๆ ไม้ว่า่จะเป็นปญัหาโครงสร้างประช่ากร
สง้วยั และความ้ท้าทายในอนาคต้จากการเปล้�ยนแปลงด้้านเทคโนโลย้ 
นอกจากน้�การท่องเท้�ยวบางประเภทท้�ผ่ลาญทรัพื่ยากรธรรม้ช่าต้ิอย่าง

หนักหน่วง ส่งผ่ลให้ทรัพื่ยากรธรรม้ช่าติ้เส่�อม้โทรม้อย่างรวด้เร็ว และ 
เม้่�อภาคการทอ่งเท้�ยวไทยต้อ้งเจอกบัอภมิ้หาวกิฤต้ของม้วลม้นษุยช่าต้ิ 
นั�นคอ่การแพื่ร่ระบาด้ของโควดิ้-19 ท้�ทำให้รายได้ท้้�ม้าจากนกัทอ่งเท้�ยว
ต้า่งประเทศหายไปเก่อบหม้ด้ ความ้จริงจง้ปรากฏิข้�นม้าอย่างชั่ด้เจนว่า
เศรษฐกิจไทยนั�นเปราะบางเพื่้ยงใด้ เม้่�อเคร่�องยนต้์ต้ัวสุด้ท้ายได้้ด้ับลง  
ทุกอย่างท้�เคยอย้่ใต้้พื่รม้จ้งถื้กเปิด้ออกม้า

“ป็ระเทศไทยไม่ม่ทางหลุด้พ้น
กับด้ักรายได้้ป็านกลางได้้ 

ต้ราบใด้ท่�ยังไม่หลุด้พ้นจาก
กับด้ักรัฐป็ระหาร”

ภาพซึ่้าย - พลเอก ป็ระยุทธ์ จันทร์โอชิา เขึ้้ามาบริหารป็ระเทศท่ามกลางวิกฤต้เศรษฐกิจและการเม่อง 
ต้่อเน่�องด้้วยวิกฤต้โควิด้-19
ภาพล่าง - สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ขึ้องโควิด้-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต้่อภาคการท่องเท่�ยว
และบริการ ซึ่้�งเป็็นเคร่�องจักรสำาคัญขึ้องเศรษฐกิจไทยในชิ่วงทศวรรษ 2010
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ต้ัวอย่างกลุ่มธุรกิจไทยท่�ไป็ลงทุนในต้่างป็ระเทศ สัด้ส่วน FDI ท่�มายังไทย ต้่อ FDI รวมในภูมิภาคอาเซึ่่ยน

การไฟื่ฟื่้าฝ่่ายผลิต้
แห่งป็ระเทศไทย (กฟื่ผ.)
โครงการเขึ้่�อนในลาว
และก๊าซึ่ธรรมชิาต้ิ

ในเม่ยนมา

EGAT

บริษัท ไทยเบฟื่เวอเรจ จำากัด้ 
(มหาชิน)

เคร่�องด้่�มแอลกอฮอล์
ในเว่ยด้นาม

ThaiBev

บรษิทั เคร่อเจริญโภคภณั์ฑ์์ จำากัด้
ธุรกิจเกษต้ร/อาหาร

ในเว่ยด้นาม

C.P. 
Group

บริษัท อิต้าเล่ยนไทย
 ด้่เวล๊อป็เมนต้์ จำากัด้

(มหาชิน)
โครงการ

ท่าเร่อนำ�าล้กทวาย
ในเม่ยนมา

ITD

บริษัท ป็ต้ท. จำากัด้ (มหาชิน)
ธุรกิจพลังงาน

ในป็ระเทศเพ่�อนบ้าน

PTT

บริษัท นำ�าต้าลมิต้รผล จำากัด้
ธุรกิจ Biomass 

ในเว่ยด้นาม

MITR
PHOL

บริษัท ป็ูนซึ่ิเมนต้์ไทย จำากัด้ 
(มหาชิน)

ธุรกิจวัสดุ้ก่อสร้าง
ในกลุ่มป็ระเทศ CLMV

SCG

บริษัท กลุ่มเซึ่็นทรัล จำากัด้
ธุรกิจค้าป็ล่ก/ธุรกิจโรงแรม

ในเว่ยด้นาม

Central
Group

ทุนทิ�งไทยิ่  

ในภาคการลงทุน ทศวรรษน้�อาจกล่าวได้้วา่เป็นยคุ ‘ทุนทิ�งไทย’ สะท้อน
ทั�งจากเงินลงทุนจากต้่างประเทศท้�ลด้น้อยลง และทุนไทยท้�ออกไป
ลงทุนในต่้างประเทศม้ากข้�น จากท้�ประเทศไทยเคยม้้สัด้ส่วนของ FDI 
ส้งถ้ืงร้อยละ 44 ของเงินลงทุนท้�เข้าม้าภ้มิ้ภาคในช่่วงปี 2006-2010  
พื่บว่าในปี 2020 สัด้ส่วนด้ังกล่าวลด้เหล่อเพื่้ยงร้อยละ 14 เท่านั�น
 
การท้�เงนิลงทนุโด้ยต้รงจากต้า่งประเทศลด้ลงอาจสะทอ้นวา่โอกาสทาง
ธุรกิจในไทยไม้่ได้้น่าด้้งด้้ด้หร่อให้ผ่ลประโยช่น์ท้�คุ้ม้ค่าเหม้่อนแต่้ก่อน 
โด้ยม้้ผ่ลม้าจาก 3 ปัจจัยด้้วยกันค่อ หน้�ง ผ่ลต้อบแทนจากการลงทุน 
ในประเทศไทยท้�ลด้ลงและขนาด้ของเศรษฐกิจท้�โต้ช่้าลง สอง ธุรกิจ 
ขาด้แรงจ้งใจในการแข่งขันและพื่ัฒนานวัต้กรรม้ และสาม้ ความ้ไม้่ม้้
เสถื้ยรภาพื่ด้้านการเม้่องและนโยบายเศรษฐกิจ สร้างความ้ไม้่แน่นอน
ในทิศทางเศรษฐกิจและฉีุด้รั�งการต้ัด้สินใจลงทุน
 
นอกจากน้�การท้�ทุนไทยออกไปลงทุนต้่างประเทศม้ากข้�นก็สะท้อนถ้ืง
โอกาสในการลงทุนในต่้างประเทศท้�อาจจะม้้ม้ากกว่าการลงทุนใน
ประเทศ โด้ยบริษัทไทยท้�ไปลงทุนในต่้างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการ 
ไปลงทุนในประเทศเพ่ื่�อนบ้าน ได้้แก่ กัม้พ้ื่ช่า ลาว เว้ยด้นาม้ และ
ม้าเลเซื้้ย ท้�ม้้แนวโน้ม้เต้ิบโต้ส้ง และม้้เริ�ม้ม้้ทุนไทยท้�ออกไปลงทุนและ
ซื้่�อกิจการในประเทศท้�พื่ัฒนาแล้วด้้วย
 
เม้่�อพื่จิารณาในสว่นของต้ลาด้หุ้นพื่บว่าม้แ้นวโนม้้ไปในทศิทางเด้ย้วกัน 
ค่อนักลงทุนต้่างช่าต้ิพื่ากันเทขายหุ้นไทยสุทธิอย่างต้่อเน่�องแทบทุกปี 
นบัต้ั�งแต่้ปี 2013 เปน็ต้้นม้า รวม้ม้ล้คา่กว่า 8 แสนลา้นบาท สวนทางกบั
นกัลงทุนสถืาบนัในประเทศท้�สะสม้หุ้นไทยเพิื่�ม้ข้�นในม้ล้ค่าใกลเ้คย้งกัน
 
ซื้้�งหากย้อนไปด้้แนวโน้ม้การเติ้บโต้ของต้ลาด้หุ้นไทยท้�อ้างอิงจากด้ัช่น้ 
MSCI Thailand Index จะพื่บว่าไม้่น่าแปลกใจท้�นักลงทุนต่้างช่าต้ิ 
จะเม้ินหุ้นไทย เพื่ราะด้ัช่น้ต้ลาด้หุ้นไทยแทบไม้่โต้ โด้ยยังคงอย้่ท้�ระด้ับ
เด้ิม้ต้ั�งแต้่ปี 2013 ขณะท้�ด้ัช่น้ MSCI ของสหรัฐฯ เต้ิบโต้ถื้งกว่าร้อยละ 
100 และด้ัช่น้ของภ้ม้ิภาคเอเช่้ยโด้ยรวม้โต้กว่าร้อยละ 50
 
ปัจจยัท้�ว่าม้าไม้เ่พ้ื่ยงกด้ด้นัผ่ลต้อบแทนของต้ลาด้หุน้ไทยเทา่นั�น แต่้เป็น
สญัญาณเต้อ่นวา่ประเทศไทยกำลังเผ่ชิ่ญกับความ้ท้าทายทางเศรษฐกิจ 
ท้�อาจทำให้ผ่ลต้อบแทนและขนาด้ของเศรษฐกิจในอนาคต้ต้กต้�ำลง

2020

2006-2010

การลงทุนโด้ยต้รง
จากต้่างป็ระเทศ (FDI)
ท่�มายังไทย

ขึ้อง FDI รวม
ในภูมิภาคอาเซึ่่ยน

44%

การลงทุนโด้ยต้รง
จากต้่างป็ระเทศ (FDI)
ท่�มายังไทย

ขึ้อง FDI รวม
ในภูมิภาคอาเซึ่่ยน

14%
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นโยบายท่�ถ่อว่าม่ส่วน
ในการพลิกโฉมภาคการเงินไทย
ในชิ่วงเวลาน่�อย่างม่นัยสำาคัญ
ค่อการเกิด้ระบบพร้อมเพย์
ในฐานะระบบชิำาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชิาต้ิ

พัฒนาเชิิงพ่�นท่�
และการด้ำาเนินการ

ด้้านกฎหมาย

การด้ำาเนินการ
ด้้านโครงสร้างพ่�นฐาน
เชิ่น โครงการท่าเร่อ

อตุ้สาหกรรมมาบต้าพดุ้ 
และท่าเร่อแหลมฉบัง 

โครงการรถไฟื่ความเร็วสูง
เชิ่�อม 3 สนามบิน 

(ด้อนเม่อง-สุวรรณ์ภูมิ-อู่ต้ะเภา) 
และเน้นไป็ท่�การลงทุน 

โด้ยเฉพาะกลุ่ม 10 อุต้สาหกรรมหลัก

เฟื่ส 1 เฟื่ส 2 เฟื่ส 3

แผนการด้ำาเนินงานขึ้อง EEC

ความพยิ่ายิ่าม
ในการปีรับโครงสิร้างเศรษฐกิจ: EEC  

โครงการในทศวรรษน้�ท้�หลายคนคาด้หวังไว้ค่อเขต้พื่ัฒนาพื่ิเศษภาค
ต้ะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นโครงการท้�ได้้รับ
การบรรจุอย่้ในแผ่นยุทธศาสต้ร์ช่าต้ิ 20 ปี ภายใต้้พื่ระราช่บัญญัติ้ 
เขต้พัื่ฒนาพื่เิศษภาคต้ะวนัออก ม้ผ้่ลบงัคบัใช้่ต้ั�งแต้ว่นัท้� 15 พื่ฤษภาคม้ 
2018 โด้ยมุ้่งเน้นการพัื่ฒนาพ่ื่�นท้� 3 จังหวัด้ในภาคต้ะวันออก ได้้แก่ 
ระยอง ช่ลบุร้ และฉีะเชิ่งเทรา วัต้ถุืประสงค์หลักค่อเพ่ื่�อต่้อยอด้การ
พื่ัฒนาพ่ื่�นท้�ช่ายฝีั�งทะเลต้ะวันออกจากโครงการ Eastern Seaboard  
ซื้้�งเป็นท้�ร้้จักม้ากว่า 30 ปี
 
โครงการด้ังกล่าวไม้่เพ้ื่ยงแต้่จะเน้นการพื่ัฒนาด้้านเศรษฐกิจเท่านั�น  
แต่้ยงัรวม้ถ้ืงด้า้นการทอ่งเท้�ยว โครงสรา้งพ่ื่�นฐาน อตุ้สาหกรรม้ บคุลากร 
การศ้กษา การวิจัย ธุรกิจ การเงิน เทคโนโลย้ ฯลฯ โด้ยม้้การใช่้เม้็ด้เงิน
ลงทุนเบ่�องต้้นราว 2 แสนล้านบาท ภายใต้้ความ้คาด้หวังว่าโครงการน้�
จะกลายม้าเป็น ‘Game Changer’ ท้�ช่่วยยกระด้ับเศรษฐกิจไทยได้้ 
ในระยะยาว
 
“เป้าหม้ายของ EEC จะสร้างการลงทุนใหม้่ราว 3 แสนล้านบาทต้่อปี 
ผ่่านการปรบัโครงสร้างการผ่ลติ้และวถ้ิืช่ว้ติ้คน และท้�สำคญัจะขบัเคล่�อน
เศรษฐกจิไทยจาก GDP ท้�โต้อย่้ 3% ใหเ้ต้บิโต้ไปถ้ืง 4.5-5% ซื้้�งจะทำให้
พื่้นกับด้ักประเทศรายได้้ปานกลาง” 
 

พัฒนาการในภิาคการเงิน  

ในส่วนของภาคการเงิน กล่าวได้้ว่าทศวรรษน้�ค่อช่่วงเวลาสำคัญแห่ง
การเปล้�ยนผ่่านของระบบการเงิน จากเด้ิม้ท้�ผ่้้คนใช่้เงินสด้และทำ
ธุรกรรม้ต้่างๆ ผ่่านธนาคารม้าหลายสิบปี เม้่�อเทคโนโลย้ด้้านการเงิน 
ม้้การพื่ัฒนาอย่างก้าวกระโด้ด้ ควบค้่ไปกับเทคโนโลย้ด้้านการส่�อสาร 
ภาพื่ของ ‘สังคม้ไร้เงินสด้’ จ้งเริ�ม้ปรากฏิให้เห็นช่ัด้ข้�น  และธุรกิจท้�ไม้่ใช่่
ธนาคาร (Non-bank) เริ�ม้เข้าม้าเป็นผ่้้เล่นใหม้่ ธุรกิจการช่ำระเงิน อาทิ 
Rabbit Pay และ True Wallet รวม้ไปถ้ืงแพื่ลต้ฟื้อร์ม้ E-commerce 
อย่าง Shopee และ Lazada ท้�ม้้ระบบการช่ำระเงินเป็นของต้ัวเอง
 
แต้น่โยบายท้�ถือ่วา่ม้้ส่วนในการพื่ลิกโฉีม้ภาคการเงนิไทยในช่่วงเวลาน้�
อย่างม้้นัยสำคัญค่อการเกิด้ข้�นของระบบพื่ร้อม้เพื่ย์ ในฐานะระบบ 
ช่ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งช่าติ้ (National E-payment) โด้ยเปิด้ให้
บรกิารอย่างเป็นทางการในวันท้� 15 ม้ถิืนุายน 2016 และทำให้ประช่าช่น
เข้าถื้งการทำธุรกรรม้ด้้านการเงินออนไลน์อย่างกว้างขวาง ทั�วถื้ง และ
ม้้การปรับลด้ค่าธรรม้เน้ยม้ระหว่างธนาคารเหล่อศ้นย์ในท้�สุด้ 
 
อภิศักด้ิ� ในฐานะผ่้้ม้้ส่วนสำคัญในการผ่ลักด้ันให้เกิด้ระบบพื่ร้อม้เพื่ย์
ร่วม้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เปิด้เผ่ยว่า เม่้�อคราวท้�ถ้ืกทาบทาม้ 
ให้เข้าม้าช่่วยงานด้้านการคลัง เขาเล็งเห็นว่าสิ�งน้�จะช่่วยยกระด้ับ 
ความ้สาม้ารถืการแข่งขันในภาคการเงินของประเทศไทย และเป็นการ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจสำหรับอนาคต้ 
 
“ต้อนท้�เราเริ�ม้ทำ ประเทศอ่�นยงัไม่้ทำ แนวคดิ้คอ่ต้้องการให้ทั�งประเทศ
ใช่้ E-payment ทั�งหม้ด้ ทำให้คนจ่ายสาม้ารถืจ่ายเงินสะด้วกม้ากข้�น 
ส่วนพื่วกร้านค้าต้่างๆ เราม้องว่าจะต้้องทำเคร่�องร้ด้บัต้ร หร่อ EDC 
(Electronic Data Capture) เพื่่�อให้รองรับการช่ำระเงินแบบน้� ทำเป็น
ระบบเด้้ยวให้เหม้่อนกันทั�งหม้ด้ แล้วกระจายไปยังร้านเล็กร้านน้อย 
เพื่่�อช่่วยให้ภาคธุรกิจขนาด้เล็กเข้าถื้งม้ากข้�น” 
 
กลไกเบ่�องต้้นของพื่ร้อม้เพื่ย์ค่อการให้บริการโอนและรับเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์โด้ยใช่้เพ้ื่ยงเบอร์โทรศัพื่ท์ม้่อถื่อหร่อเลขบัต้รประจำต้ัว
ประช่าช่นแทนเลขท้�บัญช่้ในการโอนเงินผ่่านช่่องทางต่้างๆ เช่่น ATM, 
Internet Banking หร่อ Mobile Banking โด้ยไม้่ม้้ค่าธรรม้เน้ยม้ ทำให้
การโอนเงินในช่้วิต้ประจำวันง่ายและสะด้วกรวด้เร็วม้ากข้�น ไม่้จำเป็น
ต้้องใช้่เลขบญัช่ ้ไม่้จำเป็นต้้องไปท้�สาขาธนาคาร และไม้จ่ำเป็นต้้องร้ด้้้วย

คณิศ แสงสุพื่รรณ เลขาธิการคณะกรรม้การเขต้พื่ัฒนาพื่ิเศษภาค 
ต้ะวันออก (EEC) กล่าวถื้งแผ่นการด้ำเนินงานของ EEC54 ว่าจะแบ่ง
เป็น 3 เฟื้ส เฟื้สแรกค่อแผ่นพื่ัฒนาเช่ิงพ่ื่�นท้�และการด้ำเนินการด้้าน
กฎีหม้าย เฟื้สท้� 2 ค่อการด้ำเนินการด้้านโครงสร้างพ่ื่�นฐาน เช่น่ โครงการ
ทา่เรอ่อตุ้สาหกรรม้ม้าบต้าพื่ดุ้ และทา่เรอ่แหลม้ฉีบงั ระยะท้� 3 โครงการ
รถืไฟื้ความ้เรว็สง้เช่่�อม้ 3 สนาม้บนิ (ด้อนเม้อ่ง-สุวรรณภม้้-ิอ้ต่้ะเภา) และ
เฟื้สท้� 3 จะเน้นไปท้�การลงทุน โด้ยเฉีพื่าะในกลุ่ม้ 10 อุต้สาหกรรม้หลัก 
ม้้การประม้าณการณ์ว่าทุกโครงการน่าจะเสร็จสม้บ้รณ์ภายในปี 2023 
 
“ใน 5-10 ปีข้างหน้า EEC จะเป็นช่้วิต้ใหม้่ท้�น่าอย้่ม้ากกว่าอย้่กรุงเทพื่ฯ 
ทั�งรายได้้และช่้วิต้ความ้เป็นอย่้ รถืก็คงจะไม่้ต้ิด้ เพื่ราะเราใช้่รถืไฟื้ฟ้ื้า
แทนท้�รถืประจำทาง ช่วิ้ต้ก็จะเปล้�ยนไป และเปน็ต้น้แบบในเช่งิประเทศ 
คิด้ว่าถื้าเราเด้ินแบบน้�แล้วคนอ่�นเด้ินได้้ เราก็จะก้าวพื่้นระยะท้�เป็นอย่้ 
เท้ยบกับประเทศรุ่นเด้้ยวกัน เราจะสาม้ารถืแข่งขันได้้ ซื้้�งประเทศแถืวน้�
เขาก็กำลังทำ ด้ังนั�นเราจะต้้องเปล้�ยนให้เร็วด้้วย”
 
อย่างไรก็ด้้ แม้้หลายฝี�ายม้องว่าการด้ำเนินการโครงการ EEC จะเป็น
ผ่ลด้้ต้่อเศรษฐกิจประเทศในระยะยาว ทว่าการด้ำเนินการในระยะสั�น
กลับต้้องเผ่ช่ิญกับแรงเส้ยด้ทานจากคนในพ่ื่�นท้�ค่อนข้างส้ง รวม้ไปถ้ืง
การแก้ปัญหาเช่ิงระบบท้�เกิด้ข้�นหน้างาน ทำให้การด้ำเนินโครงการ 
ไม้่ได้้เป็นไปอย่างราบร่�นนัก ขณะท้�ปัญหาระยะยาวท้�หลายฝี�ายแสด้ง
ความ้กังวลค่อเร่�องอันต้รายจากม้ลพื่ิษและขยะ ซื้้�งส่งผ่ลกระทบต้่อ 
ช่้วิต้ความ้เป็นอย่้ของผ่้้คนบริเวณใกล้เค้ยง เช่่นเด้้ยวกับผ่ลกระทบต้่อ
สิ�งแวด้ล้อม้

แบนเนอร์โฆษณ์าการใชิ้งานพร้อมเพย์ / ภาพจาก www.bot.or.th
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“ต้อนท่�เราเริ�มทำา 
ป็ระเทศอ่�นยังไม่ทำา 

แนวคิด้ค่อ 
เราต้้องการให้ทั�งป็ระเทศ 
ใชิ้ E-payment ทั�งหมด้ 

ทำาให้คนจ่ายสามารถจ่ายเงิน
สะด้วกมากขึ้้�น”

ว่าบัญช่้ท้�รับโอนเป็นบัญช่้ของธนาคารไหน ขณะเด้้ยวกันก็จะช่่วยปิด้
ช่่องโหว่ในการคอร์รัปช่ันด้้วย
 
“ข้อด้้ของพื่ร้อม้เพื่ย์ค่อม้ันจ่ายต้รงต้ัวต้รงคน ต้่างจากสม้ัยก่อนท้�เวลา
ทำงบเบกิจา่ยไป คนช่อบพ้ื่ด้กันวา่ ‘ให้ไอติ้ม้ไป เหลอ่แต่้ไม้’้ แต่้หลงัจาก
ท้�ระบบพื่ร้อม้เพื่ย์เกิด้ข้�น ทุกคนได้้เต้็ม้แท่ง แล้วทุกอย่างอย่้ในระบบ 
ต้รวจสอบได้้” 
 
อย่างไรก็ด้้ กว่าท้�ระบบพื่ร้อม้เพื่ย์จะเป็นร้ปเป็นร่างข้�นม้าได้้ แน่นอน 
ว่าย่อม้ม้้อุปสรรคและแรงต้้านเกิด้ข้�นระหว่างทาง โด้ยเฉีพื่าะกับกลุ่ม้
ธนาคารท้�อาจเส้ยประโยช่น์จากการเปล้�ยนไปใช่้ระบบด้ังกล่าว 
 
“หัวเร้�ยวหัวแรงสำคัญคอ่ ด้ร.อนุช่ติ้ อนุช่ติ้านุก้ล (รองกรรม้การผ้้่จดั้การ
ใหญ่ ธนาคารเก้ยรติ้นาคินภัทร) ช่่วยประสานให้ม้้การประชุ่ม้ระหว่าง 
ธปท. ธนาคารพื่าณิช่ย์ เพื่่�อสร้างระบบน้�ข้�นม้า แต้่กว่าจะทำได้้ก็ด้้เลย์
อย่้พื่อสม้ควร เพื่ราะธนาคารบางแห่งไม่้เห็นด้้วย เน่�องจากจะทำให้ 
รายได้้บางส่วนหายไป ซื้้�งผ่ม้ม้องว่าเป็นการคิด้สั�นเกินไป เพื่ราะถ้ืา 
คุณไม้่ทำ สุด้ท้ายเม้่�อ FinTech เกิด้ข้�นม้า ธนาคารก็อย่้ไม้่ได้้อย่้ด้้  
อย่าล่ม้ว่าพื่ร้อม้เพื่ย์ม้ันเช่่�อม้กับบัญช่้ธนาคาร ฐานล้กค้าทั�งหม้ด้ยัง 
อย้่ท้�เขา แต้่ถื้าเขาไม้่เริ�ม้ทำ ฐานล้กค้าจะหายไปหม้ด้” 
 
ควบค่้ไปกับการทำระบบพื่ร้อม้เพื่ย์ รัฐบาลได้้ทำโครงการประช่ารัฐ
สวัสด้ิการเพ่ื่�อสำรวจและให้ความ้ช่่วยเหล่อประช่ากรท้�ม้้ความ้ยากจน 
โด้ยม้้การม้อบ ‘บัต้รสวัสด้ิการแห่งรัฐ’ หร่อท้�ช่าวบ้านเร้ยกกันว่า ‘บัต้ร
คนจน’ ให้ประช่าช่นผ้้่ม้้รายได้้น้อยจำนวน 11.4 ล้านคน โด้ยเปิด้ให้ 
ลงทะเบ้ยนระหว่างวันท้� 3 เม้ษายน - 15 พื่ฤษภาคม้ 2016 และเริ�ม้แจก
บัต้รสวัสด้ิการแห่งรัฐให้ผ่้้ท้�ผ่่านคุณสม้บัต้ิเม้่�อวันท้� 21 กันยายน 2017

“การม้้บัต้รสวัสด้ิการแห่งรัฐทำให้คนไม้่เคยม้้บัต้รกลายเป็นคนม้้บัต้ร 
สาม้ารถืใช่้เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นในการซื้่�อข้าวของต้่างๆ คุณด้้ 
ทุกวันน้�สิครับ แอปฯ ไทยช่นะ โครงการคนละคร้�ง คนใช่้กันเก่งม้าก  
สิ�งเหล่าน้�ม้้รากฐานม้าจากพื่ร้อม้เพื่ย์”
 
การเกิด้ข้�นของระบบพื่ร้อม้เพื่ย์ รวม้ถ้ืงการพัื่ฒนาระบบการโอนเงินผ่า่น 
QR Code ในเวลาต่้อม้า ทำให้ม้้ผ้้่ใช่้และจำนวนธุรกรรม้ผ่่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพิื่�ม้ข้�นอย่างรวด้เร็ว หน้�งในปัจจัยสำคัญค่อการท้�ผ่้้ใช่้
สาม้ารถืโอนเงินข้าม้ธนาคารได้้โด้ยไม้่ม้้ค่าธรรม้เน้ยม้ 

 
นอกจากนวัต้กรรม้ดั้งกล่าวจะม้้ส่วนในการเปล้�ยนพื่ฤติ้กรรม้การเงิน 
ของคนไทยให้คุ้นเคยกับบริการ E-payment และ Digital Banking  
ม้ากข้�นแล้ว ผ่ลท้�ต้าม้ม้าค่อการใช่้เงินสด้ท้�ลด้ลง ส่งผ่ลกระทบโด้ยต้รง
ต้่อธนาคารต่้างๆ ท้�ม้้รายได้้จากค่าธรรม้เน้ยม้ลด้ลงต้าม้ไปด้้วย ภาพื่ 
ท้�เกิด้ข้�นค่อหลายธนาคารจำเป็นต้้องลด้ต้้นทุนโด้ยการทยอยปิด้สาขา  
ลด้จำนวนต้้เ้อทเ้อม็้ แลว้หนัม้าลงทนุกบัการพื่ฒันาแพื่ลต้ฟื้อรม์้ Digital 
Banking ควบค่้ไปกับหากำไรจากการปล่อยก้้ให้กลุ่ม้ธุรกิจรายย่อย 
ม้ากข้�น ในขณะเด้้ยวก็กระทบต้่อธุรกิจ FinTech บางประเภท เช่่น ผ่้้ให้
บริการด้้านการช่ำระเงินและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet)  
ท้�ต้้องปรับต้ัวต้่อระบบโอนเงินท้�ไม้่ม้้ค่าธรรม้เน้ยม้แล้ว
 
ในภาพื่กว้าง การเกิด้ข้�นของระบบการช่ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย นบัว่าสอด้คล้องกับกระแสโลกท้�แนวคิด้ธุรกิจธนาคารแบบ

ครบวงจร (Universal Banking) ซื้้�งเคยแขง็แรงอยา่งม้ากในช่ว่งทศวรรษ
ก่อนหน้าน้�ถื้กสั�นคลอนอย่างรุนแรง สะท้อนสภาวะท้� ‘ต้ัวกลาง’ ทยอย
หม้ด้ความ้สำคัญในระบบเศรษฐกิจ ภาวะเส่อนอนกินค่อยๆ ถ้ืกกำจัด้
ออกไปจากสารบบ และเปล้�ยนแปลงภ้ม้ิทัศน์ของการแข่งขันในภาค 
การเงินไปอย่างม้าก 
 
นอกจากน้�ยังม้้การเข้าม้าของ Cryptocurrency และสินทรัพื่ย์ด้ิจิทัล 
ท้�ได้้รับการยอม้รับม้ากข้�น และม้้การสร้างนวัต้กรรม้ทางการเงินแบบ
ใหม้่ๆ เช่่น ระบบการเงินแบบไร้ต้ัวกลาง (Decentralized Finance)  
หรอ่เงินดิ้จทิลัท้�ออกโด้ยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: 
CBDC) ท้�ม้้โอกาสพื่ลิกโฉีม้อนาคต้ของโลกการเงินไปอย่างม้หาศาล

โครงการคนละคร้�ง เป็็นหน้�งในมาต้รการเย่ยวยาและฟื่่�นฟืู่เศรษฐกิจจากวิกฤต้โควิด้-19 เป็้าหมายค่อการชิ่วยลด้ภาระค่าใชิ้จ่ายขึ้องป็ระชิาชิน และกระตุ้้นการอุป็โภคบริโภคภายในป็ระเทศ /
ภาพจาก THE STANDARD
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  ส่จิ�นผิง และโด้นัลด้์ ทรัมป็์ ผู้นำาขึ้องสองป็ระเทศมหาอำานาจ
ท่�ัขึ้ับเค่�ยวกันผ่านสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลย่

จากสิงครามการค้าสิู่สิงครามเทคโนโลยิ่่  

การข้�นส้่ทำเน้ยบประธานาธิบด้้ของโด้นัลด้์ ทรัม้ป์ เป็นช่่วงเวลาท้�
ประจวบเหม้าะกับจ้นท้�เริ�ม้ผ่งาด้ข้�นม้าม้้อิทธิพื่ลในฐานะม้หาอำนาจ
ใหม้่ เป็นผ่ลให้สหรัฐฯ ในฐานะม้หาอำนาจเด้ิม้ต้้องเร่งเด้ินเกม้สกัด้จ้น
ในทุกวิถ้ืทิศทาง เริ�ม้ต้้นจากการทำสงคราม้การค้า ก่อนยกระด้ับไปส้่
สงคราม้เทคโนโลย้ ซื้้�งม้้การขับเค้�ยวกันอย่างดุ้เด้่อด้ 
 
ย้อนกลับไปในวันท้� 6 กรกฎีาคม้ 2018 สงคราม้การค้ายกแรกระหว่าง
สหรฐัฯ กบัจน้ได้เ้ริ�ม้ต้น้ข้�นอยา่งเปน็ทางการ เม่้�อสำนกังานศุลกากรและ
พื่ิทักษ์ช่ายแด้นของสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border Protection) 
ต้ัด้สินใจเก็บภาษ้ร้อยละ 25 จากสินค้าจ้น 818 รายการ คิด้เป็นม้้ลค่า
ราว 34,000 ล้านเหร้ยญสหรัฐ ก่อนท้�จ้นจะต้อบโต้้ด้้วยการเก็บภาษ้
สินค้าจากสหรัฐฯ จำนวน 545 รายการ คิด้เป็นม้้ลค่า 34,000 ล้าน
เหร้ยญสหรัฐเท่ากัน 
 
หลังจากนั�นสหรัฐฯ ม้้การออกใช่้ม้าต้รการต้่างๆ ต้่อจ้นอ้กหลายยก  
ไม้่ว่าจะเป็นการเก็บภาษ้ ควบค้่ไปกับสร้างแรงกด้ดั้นทางอ้อม้ เช่่น  
การเพิื่�ม้รายช่่�อบริษัทของจ้น 44 แห่งท้�ม้้ความ้เส้�ยงต่้อความ้ม้ั�นคง 
ของช่าต้ิ การใช่้ม้าต้รการท้�เก้�ยวข้องกับการคุ้ม้ครองการค้าท้�เป็นธรรม้ 
รวม้ถื้งการจัด้ให้บริษัท Huawei อย้่ในรายช่่�อบริษัทท้�ห้าม้ใช่้เทคโนโลย้
จากบริษัทสหรัฐฯ โด้ยไม้่ได้้รับการอนุม้ัต้ิจากรัฐบาล 
 
แม้ร้ะหวา่งการต้อ่ส้ข้องสองม้หาอำนาจจะม้ก้ารพื่กัยกเพ่ื่�อเจรจากนับา้ง 
รวม้ถ้ืงม้้การผ่่อนปรนในบางเร่�อง เช่่น การท้�สหรัฐฯ ยอม้ให้ Huawei  
ซื้่�ออุปกรณ์ของสหรัฐฯ ได้้อ้กครั�ง ทว่าการขับเค้�ยวชิ่งไหวช่ิงพื่ริบยัง
ด้ำเนินไปอย่างต้่อเน่�อง ก่อนขยายขอบเขต้จากสงคราม้การค้าไปส่้
สงคราม้เทคโนโลย้ โด้ยท้�จ้นเป็นฝี�ายเดิ้นเกม้รุก ทำแต้้ม้ไล่สหรัฐฯ  
ข้�นม้าแบบหายใจรด้ต้้นคอ

302 THE TURBULENT TIME



สงครามท่�เกิด้ขึ้้�นระหว่าง 
สองมหาอำานาจในครั�งน่�ย่อม 
ส่งผลต้่อสภาวะเศรษฐกิจโลก
อย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้้ ผลกระทบ
เบ่�องต้้นค่อการขึ้ยายต้ัวขึ้อง
เศรษฐกิจโลกท่�ชิะลอต้ัวลง  
เชิ่นเด้่ยวกับบรรยากาศการค้า
การลงทุนท่�ลด้ลง

แบรนด์้จน่ แบรนด์้สหรฐัฯ

VS

VS

VS

Alibaba

Tencent

Huawei และ XiaoMi

Amazon

Facebook

Apple

 
ในด้้านภาคค้าปล้ก จ้นม้้ผ่้้เล่นคนสำคัญอย่าง แจ็ค หม้่า กับอาณาจักร 
‘Alibaba’ ท้�ผ่งาด้ข้�นม้าด้วลกบั ‘Amazon’ ในภาคเทคโนโลย้ จน้ม้แ้หลง่
ฟ้ื้ม้ฟัื้กนวัต้กรรม้ต่้างๆ อย่างเม้อ่งเซิื้นเจิ�น ท้�เปรย้บเสม้อ่นซิื้ลคิอนวัลเลย์
ของสหรฐัฯ ม้แ้บรนด้อ์ย่าง Huawei และ XiaoMi ท้�เขา้ม้าต้ต้้ลาด้อปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ ซื้้�ง Apple เคยย้ด้หัวหาด้ไว้อย่างเหนย้วแน่น  
 
ในด้้านโซื้เช่้ยลม้้เด้้ย จ้นม้้แพื่ลต้ฟื้อร์ม้เป็นของต้ัวเองแบบครบวงจรท้� 
ขับเคล่�อนโด้ย Tencent ขณะเด้้ยวกันก็ยังปิด้กั�นแพื่ลต้ฟื้อร์ม้อย่าง 
Facebook ท้�เป็นของฝีั�งสหรัฐฯ 
 
ในด้้านภาคการเงิน จ้นได้้พัื่ฒนาสกุลเงิน ‘หยวนดิ้จิทัล’ ข้�นม้าเพ่ื่�อลด้
การใช้่เงินสด้ และกลายเป็นสกุลเงินท้�น่าจะสาม้ารถืใช่้ช่ำระเงินเพ่ื่�อ 
การค้าระหว่างประเทศ (Settlement Currency) ม้ากข้�น ขณะเด้้ยวกัน
ก็ม้้เป้าหม้ายในการท้าทายสกุลเงินด้อลลาร์สหรัฐท้�เป็นสกุลเงินหลัก
ของโลกม้ายาวนาน
 
สงคราม้ท้�เกิด้ข้�นระหว่างสองม้หาอำนาจในครั�งน้�ย่อม้ส่งผ่ลต้่อสภาวะ

เศรษฐกิจโลกอย่างหล้กเล้�ยงไม่้ได้้ ผ่ลกระทบเบ่�องต้้นค่อการขยายตั้ว
ของเศรษฐกิจโลกท้�ช่ะลอตั้วลง เช่น่เด้ย้วกับบรรยากาศการค้าการลงทุน
ท้�ลด้ลง ส่วนผ่ลกระทบท้�ต้าม้ม้าค่อการย้ายห่วงโซื้่อุปทานครั�งใหญ่ 
เน่�องจากในปัจจุบันสินค้าส่งออกจำนวนไม้่น้อยในต้ลาด้โลกจะม้้การ
แยกผ่ลติ้แต้ล่ะช่ิ�นส่วนต้าม้ความ้ได้้เปรย้บด้้านต้้นทนุในการผ่ลติ้ช่ิ�นส่วน
นั�นๆ ของแต่้ละประเทศ หากประเทศท้�อย่้ในห่วงโซ่ื้อุปทานการผ่ลิต้ 
ได้้รบัผ่ลกระทบจากสงคราม้การค้าจนทำให้ความ้ได้เ้ปรย้บด้้านต้้นทุน
ลด้ลง ผ่้้ผ่ลิต้ในประเทศเหล่านั�นอาจถื้กแทนท้�ด้้วยผ่้้ผ่ลิต้ในประเทศอ่�น
ท้�ม้้ความ้ได้้เปร้ยบม้ากกว่า จนทำให้ห่วงโซ่ื้อุปทานของสินค้าเปล้�ยน
โฉีม้หน้าไป
 
ในส่วนของประเทศไทย การด้ำเนินนโยบายต้อบโต้้ด้้วยม้าต้รการภาษ้
ระหว่างสหรัฐฯ และจน้ท้�ยกระดั้บข้�นเร่�อยๆ สง่ผ่ลกระทบต่้อไทยในฐานะ
ผ่้้ผ่ลิต้วัต้ถุืด้ิบและสินค้าขั�นกลางในห่วงโซ่ื้การผ่ลิต้ของจ้น หากความ้
ขัด้แย้งทว้ความ้รุนแรงข้�น และไทยจำเป็นต้้องเล่อกข้าง ความ้ส้ญเส้ย
ก็อาจยิ�งรุนแรงข้�น เพื่ราะทั�งสหรัฐฯ และจ้นต้่างก็เป็นค้่ค้ารายใหญ่ของ
ประเทศไทยทั�งค้่

23 กันยายน 2015 ป็ระธานาธิบด้่ส่จิ�นผิง ร่วมงาน US-China Internet Industry Forum ครั�งท่� 8 พร้อมด้้วยผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ทั�งฝ่ั�งจ่นและสหรัฐฯ



วิกฤต้โควิด้-19 นอกจากจะสร้างความเส่ยหายแก่ระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ยังเผยให้เห็นป็ัญหาป็ล่กย่อยท่�ถูกซึุ่กซึ่่อนไว้อ่กหลายมิต้ิ ทั�งป็ัญหาหน่�ครัวเร่อน วิกฤต้สังคมผู้สูงวัย ความเหล่�อมลำ�า ซึ่้�งอาจซึ่ำ�าเต้ิม
ให้เศรษฐกิจไทยซึ่บเซึ่าในระยะยาว

2019

ล้านคน
39.9

2020

ล้านคน
6.7

จำานวนนกัท่องเท่�ยวต่้างชิาต้ใินป็ระเทศไทย 
ปี็ 2019-2020

โควิด-19: ระเบิดเวลาลูกให้ญ่่ 
กับปีัญ่ห้าท่�ถููกซุุกไว้ใตั้พรม  

“เราจะทำต้าม้สัญญา ขอเวลาอ้กไม้่นาน” 
 
ประโยคต้ิด้ห้จากเพื่ลง ‘ค่นความ้สุขให้ประเทศไทย’ ท้�เป็นเสม้่อน 
คำม้ั�นของรัฐบาลพื่ลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช่า ในวาระแรกเริ�ม้ทำงาน 
กลายเป็นประโยคท้�ผ่้้คนจด้จำและนำไปผ่ลิต้ซื้�ำต้่างกรรม้ต้่างวาระ  
นัยสำคัญค่อการทวงถืาม้สัญญาท้�คล้ายจะล่าช่้าออกไปเร่�อยๆ
 
หลังจากรอม้าเก่อบ 5 ปี ในท้�สุด้วันท้� 24 ม้้นาคม้ 2019 คนไทยก็ได้ ้
เด้ินเข้าค้หาเล่อกต้ั�งอ้กครั�ง ซื้้�งผ่ลค่อขั�วอำนาจเดิ้ม้ภายใต้้การนำของ
พื่รรคพื่ลังประช่ารัฐได้้จัด้ต้ั�งรัฐบาล พื่ร้อม้กับท้�พื่ลเอก ประยุทธ์ ได้้รับ
โหวต้จากเส้ยงข้างม้ากในสภาให้ด้ำรงต้ำแหน่งนายกรัฐม้นต้ร้อ้กครั�ง 
ภายใต้เ้สย้งวพิื่ากษ์วจิารณถ้์ืงกต้กิาการเลอ่กต้ั�งท้�ไม้เ่ปน็ธรรม้ ต้ลอด้จน
ข้อได้้เปร้ยบจากการม้้สม้าช่ิกวุฒิสภา 250 เส้ยงอย้่ในม้่อ
 

นั�นค่อจุด้เริ�ม้ต้้นของความ้วุ่นวายทางการเม้่องระลอกถืัด้ม้าจากการ 
ออกม้าชุ่ม้นุม้ของกลุ่ม้นักศ้กษาและประช่าช่นอย่างต้่อเน่�อง เริ�ม้จาก
ประเด็้นความ้ไม่้พื่อใจในการบริหารงานของรัฐบาลพื่ลเอก ประยุทธ์ 
ก่อนขยับเพื่ด้านไปส้่ประเด็้นอ่อนไหวอย่างการวิพื่ากษ์วิจารณ์สถืาบัน
พื่ระม้หากษัต้ริย์
 
ในห้วงเวลาเด้้ยวกัน โลกก็ได้้ร้้จักกับไวรัสตั้วใหม่้ท้�ช่่�อว่าโควิด้-19 ซื้้�ง 
เริ�ม้แพื่ร่ระบาด้ในประเทศจ้นต้ั�งแต้่ปลายปี 2019 ก่อนจะลุกลาม้ไป 
ทั�วโลกอย่างรวด้เร็ว กลายเป็นโรคอุบัต้ิใหม้่ท้�คร่าช่้วิต้ผ่้้คนจำนวนม้าก
และเกดิ้เปน็วกิฤต้ท้�ลากยาวเปน็เวลานาน สง่ผ่ลต้อ่การด้ำเนนิช่ว้ติ้และ
เศรษฐกิจทั�วโลกอย่างรุนแรง
 
ในส่วนของประเทศไทย เหล่านักวิช่าการด้้านเศรษฐศาสต้ร์ได้้ออกม้า
เต้อ่นถ้ืงผ่ลกระทบท้�จะเกิด้ข้�นในม้ติ้ติ้า่งๆ โด้ยช่้�วา่ในระยะสั�น รฐัจำเปน็
ต้้องใหค้วาม้ช่ว่ยเหลอ่ขนานใหญเ่พ่ื่�อประคบัประคองใหป้ระช่าช่นและ
ภาคธุรกิจสาม้ารถืรอด้พ้ื่นจากวิกฤต้ในครั�งน้�ไปได้้ โด้ยเฉีพื่าะกลุ่ม้ท้�ม้้
ความ้เปราะบางส้ง ส่วนระยะยาว รัฐจำเป็นต้้องคำน้งถ้ืงความ้สม้ดุ้ล
ระหว่างผ่ลเส้ยท้�จะเกิด้จากการต้ิด้เช่่�อเพื่ิ�ม้ข้�น กับผ่ลประโยช่น์จากการ
เปิด้ให้กิจกรรม้ทางเศรษฐกิจกลับม้าเป็นปกต้ิ
 
แม้้ประเทศไทยจะควบคุม้สถืานการณ์การติ้ด้เช่่�อได้้ในระยะแรก ทว่า
การปดิ้พื่รม้แด้นอยา่งเขม้้งวด้ทำใหร้ายได้้การทอ่งเท้�ยวจากต้า่งประเทศ
ซื้้�งคิด้เป็นสัด้สว่นกว่าร้อยละ 12 ของ GDP หายไปเก่อบทั�งหม้ด้ จำนวน 
นักท่องเท้�ยวในปี 2020 ลด้ลงร้อยละ 83.2 จาก 39.9 ล้านคนในปี 2019 
เหลอ่เพ้ื่ยง 6.7 ลา้นคนเทา่นั�น ขณะเด้ย้วกนันโยบายวคัซื้น้ท้�ลา่ช่า้ทำให้
ไทยเปิด้ประเทศได้้ช่้ากว่าประเทศอ่�น ส่งผ่ลเส้ยต้่อเศรษฐกิจม้หาศาล 
 
ผ่ลจากสถืานการณด์้งักลา่วทำใหร้ฐับาลออกพื่ระราช่กำหนด้ใหอ้ำนาจ
กระทรวงการคลังก้้เงินเพ่ื่�อแก้ไขปัญหา เย้ยวยา และฟ้ื้�นฟ้ื้เศรษฐกิจ 
และสงัคม้ ท้�ได้ร้บัผ่ลกระทบจากการระบาด้ของโรคต้ดิ้เช่่�อไวรสัโคโรนา 
2019 พื่.ศ. 2563 หร่อ ‘พื่.ร.ก.ก้้เงินช่่วยโควิด้’ สองครั�ง วงเงินรวม้  
1.5 ล้านล้านบาท เพื่่�อแก้ปัญหาและเย้ยวยาผ่ลกระทบการแพื่ร่ระบาด้
ของโควิด้-19 และม้ก้ารออกม้าต้รการเย้ยวยา เพ่ื่�อกระตุ้น้เศรษฐกิจและ
การจบัจา่ยใช่ส้อยของประช่าช่น เช่น่ โครงการคนละคร้�ง ซื้้�งรฐัช่ว่ยออก
ค่าใช่้จ่ายคร้�งหน้�งในการซื้่�อสินค้าและบริการต้่างๆ โครงการเราเท้�ยว
ด้้วยกัน รัฐจับม้่อกับผ่้้ประกอบการ ม้อบส่วนลด้ค่าท้�พื่ัก ต้ั�วเด้ินทาง  
และร้านอาหาร เพื่่�อกระตุ้้นการท่องเท้�ยวในประเทศ
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การระบาด้ในระลอกถัด้มา
รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์์ได้้ด้่เชิ่นในระลอกแรก 

นำามาสู่สภาวะท่�ม่ผู้ป็่วยล้นโรงพยาบาล 
กิจการต้่างๆ โด้ยเฉพาะในภาคการท่องเท่�ยวและบริการ 

ทยอยป็ิด้แบบถาวร

อย่างไรก็ด้้ การระบาด้ในระลอกถัืด้ม้า รัฐบาลไม้่สาม้ารถืควบคุม้
สถืานการณ์ได้้ด้้เช่่นในระลอกแรก จนนำม้าส้่สภาวะท้�ม้้ผ้้่ป�วยล้น 
โรงพื่ยาบาล กิจการต่้างๆ โด้ยเฉีพื่าะในภาคการท่องเท้�ยวและบริการ
ทยอยปดิ้แบบถืาวร สบ่เน่�องจากม้าต้รการล็อกด้าวนท์้�ต้อ่เน่�องยาวนาน
โด้ยปราศจากม้าต้รการเย้ยวยาอย่างทั�วถื้ง
 
ผ่ลกระทบทางเศรษฐกจิจากวกิฤต้โควดิ้ทำใหก้ระแสรายได้แ้ละสถืานะ
ทางการเงินของครัวเร่อนย�ำแย่ลง ซื้้�งต้อกย�ำวังวนปัญหาหน้�ท้�เพิื่�ม้เร็ว
กว่ารายได้้
 
ธปท. ออกม้าต้รการช่ว่ยเหลอ่ลก้หน้� รวม้ถ้ืง ‘คลินกิแก้หน้�’ เพ่ื่�อช่ว่ยเหลอ่
และเย้ยวยาล้กหน้�ทุกประเภท ทำหน้าท้�เป็นเสม้่อนต้ัวกลางระหว่าง
สถืาบันการเงินและล้กหน้�ในการไกล่เกล้�ย ย่ด้เวลาการช่ำระพื่ักหน้�  
ร้ไฟื้แนนซื้์ เพื่่�อลด้อัต้ราการเกิด้หน้�เส้ย   

 
ต้ัวเลขหน้�ครัวเร่อนไทยปี 2021 ทะลุ 14 ล้านล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ 
89.3 ของ GDP สง้สุด้เปน็ประวตั้กิารณน์บัต้ั�งแต้ม่้ก้ารเกบ็สถืติ้มิ้า 18 ปี
 
น้�ค่อระเบิด้เวลาล้กแรกท้�เผ่ยตั้วออกม้าและถ้ืกเร่งข้�นด้้วยวิกฤต้โควิด้  
ส่งผ่ลโด้ยต้รงต้่อเสถื้ยรภาพื่ทางการเงินของประเทศ 
 
วิกฤต้ครั�งน้�ค่อช่นวนสำคัญท้�เผ่ยให้เห็นปัญหาต้่างๆ ท้�ถ้ืกซืุ้กไว้ใต้้พื่รม้
ม้าเนิ�นนาน เศรษฐกิจเผ่ช่ิญกับทางต้ันแทบทุกม้ิต้ิ เกิด้เป็นเคร่�องหม้าย
คำถืาม้ต้วัใหญ่ว่า ในอนาคต้ต่้อจากน้� ประเทศไทยจะขบัเคล่�อนเศรษฐกจิ
ไปข้างหน้าด้้วยวิธ้ไหน อย่างไร

2011 20ๅ12 2013 2014 2015 2018 20192017 2020

เหตุ้การณ์์
นำ�าท่วมใหญ่ 
ป็ี 2011
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ในทศวรรษ 2010 เศรษฐกิจไทยถูกท้าทายอย่างหนักจากทั�งป็ัจจัยภายในและป็ัจจัย
ภายนอกป็ระเทศท่�สะท้อนให้เห็นจากภาวะเศรษฐกิจท่�ซึ่บเซึ่า แนวโน้มการเติ้บโต้ท่�ชิ้าลง 
ความสามารถในการแข่ึ้งขัึ้นขึ้องสนิค้าส่งออกท่�ต้กต้ำ�า และเศรษฐกิจท่�มค่วามเป็ราะบางสงู 
ต้ลอด้จนความขึ้ัด้แย้งทางการเม่องเร่�อรัง นับต้ั�งแต้่การรัฐป็ระหารในป็ี 2006 ท่�จะทำาให้
การด้ำาเนินนโยบายไม่ว่าในทิศทางใด้ไม่ม่ความต้่อเน่�องพอจะเป็็นผล 

ด้้วยเหตุ้น่� หากมองย้อนกลับไป็ในทศวรรษ 2010 ว่าเป็็นห้วงเวลาแห่งการทด้สอบ
เศรษฐกิจไทยว่าม่ความพร้อมเพ่ยงใด้ในการก้าวสูอ่นาคต้ เกรงว่าเราจะพบว่าป็ระเทศไทย
จะต้้องมก่ารป็รบัตั้วอยา่งเรง่ด้ว่น กอ่นท่�การเต้บิโต้ต้อ่ไป็ในอนาคต้อยา่งมั�นคงและยั�งยน่
จะเป็็นเร่�องพ้นวิสัย
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อด้่ต้รัฐมนต้ร่ว่าการกระทรวงการคลัง ผู ้วางรากฐาน E-PAYMENT ในป็ระเทศไทย โด้ยผลักด้ันให้เกิด้ระบบ 
พร้อมเพย์ (PROMPTPAY) รวมถ้งอ่กหลายโครงการท่�ผสานเทคโนโลย่เขึ้้ากับการด้ำาเนินนโยบายขึ้องรัฐ  

ไม่ว่าด้้านการเก็บภาษ่หร่อการสร้างสวัสด้ิการ ภายใต้้บรรยากาศทางการเม่องและเศรษฐกิจ
ท่�ไม่เป็็นใจนักขึ้องรัฐบาลพลเอก ป็ระยุทธ์ จันทร์โอชิา 

ปีฐมบทเศรษฐกิจดิจิทัล

กอบกู้เศรษฐกิจ

ต้อนท้�ผ่ม้เข้าไปทำงานใหม้่ๆ จ้ด้้พื่้เราโต้ต้�ำกว่า 1% และโอกาสต้ิด้ลบ 
เยอะม้าก โจทย์ค่อทำยังไงให้จ้ด้้พ้ื่เพิื่�ม้ข้�นอย่างม้ั�นคงโด้ยใช้่ fiscal  
policy สิ�งแรกท้�ทำค่อเร่งการลงทุน โด้ยเฉีพื่าะการลงทุนภาครัฐท้�หยุด้ 
ช่ะงักลง เราแต่้งตั้�งกรรม้การเพ่ื่�อติ้ด้ต้าม้การด้ำเนินการ ใช้่วธ้ิถืาม้จ้�เลย  
ทำไม้คุณช่้า ต้กลงจะขยับเป็นวันไหน เวลาไหน ใช่้เวลาสองถ้ืงสาม้ปี 
ถ้ืงกลับม้าเข้าท้�เข้าทาง ท้�สำคัญค่อเวลาใช้่เงินก้้ในการด้ำเนินการ  
และในการก้้เงิน เรากำหนด้ไว้เลยว่าต้้องเอาเงินไปใช้่ทำโครงการเพ่ื่�อ 
ท้�สร้าง return ในอนาคต้

พื่อจดั้การเร่�องการลงทนุภาครฐัได้้แลว้ ขั�นต้อ่ม้าต้อ้งผ่ลกัด้นัการลงทนุ 
ภาคเอกช่น ซื้้�งหายไปเลย เพื่ราะการเล่นก้ฬาส้ทางการเม้่องทำให้ 
ทุกคนขาด้ความ้เช่่�อม้ั�น เราต้้องทำทุกอย่างเพ่ื่�อให้เขาม้ั�นใจ ม้้การให ้
สิทธิประโยช่น์ต้่างๆ เช่่น ถื้าลงทุนปีน้� จะให้หักภาษ้เพื่ิ�ม้ข้�นเป็น 2-3 เท่า 
เป็นต้้น ขณะเด้้ยวกันเพ่ื่�อไม้่ให้สะเปะสะปะ เรายังม้องถ้ืงเร่�อง 10  
อุต้สาหกรรม้ท้�จะเป็นอนาคต้ของประเทศ จริงๆ เร่�องน้�ไม้่ใช่่หน้าท้� 
ของกระทรวงการคลัง แต้่เราเห็นว่าถื้าปล่อยให้ลงทุนซื้้�ซื้ั�วไปเร่�อยๆ 
ท้�สุด้แล้วจะม้้ปัญหา 

พื่อผ่ลกัด้นัเอกช่นเสรจ็แลว้ ทำยงัไงใหค้นใช่จ้า่ยม้ากข้�น เพิื่�ม้การบรโิภค  
ม้้เส้ยงบ่นกันม้ากว่าคนไม้่ค่อยม้้สต้างค์ ไม้่ม้้การใช่้จ่าย แต้่จุด้ท้�ทำให ้
เราเปล้�ยนใจ ค่อม้้เจ้าหน้าท้�เอาต้ัวเลขการขอส่วนลด้ภาษ้ (rebate)  
จากยุโรปม้าให้ด้้ พื่บว่าไทยเป็นประเทศอันด้ับ 2 รองจากจ้น แสด้ง 
ให้เห็นว่าคนม้้สต้างค์เขาก็ยังใช่้จ่ายกันอย่้ นั�นค่อจุด้ท้�ทำให้เกิด้ 
โครงการ ‘ช้่อปช่่วยช่าติ้’ ออกม้า ได้้รับความ้นิยม้ม้าก ม้้คนบอกว่า 
ทำไม้ไม่้ทำยาวๆ ผ่ม้ก็บอกว่า ถื้าทำยาวๆ แล้วคนจะใช่้หร่อ ม้ันต้้อง 
กำหนด้ระยะเวลา เพื่่�อให้ร้้ส้กว่าม้้ความ้จำเป็นต้้องใช่้เด้้�ยวน้�

อก้ปญัหาใหญ่คอ่เร่�องการส่งออก เน่�องจากสนิค้าประเทศไทยเปน็สินค้า 

ท้�ม้้ความ้ล้าหลัง เป็นสินค้าท้�ลงทุนม้าต้ั�งแต้่ 5-10 ปีท้�แล้ว ยิ�งในภาวะ 
ท้�เศรษฐกิจโลกไม้่ด้้ ม้้ด้้ม้านด้์น้อย เราจะเป็นประเทศท้�ขายได้้น้อย 
ก่อนประเทศอ่�นๆ น้�เป็นเหตุ้ท้�ต้้องผ่ลักดั้นประเทศให้เกิด้การลงทุน  
ให้เพิื่�ม้ความ้สาม้ารถื เพ่ื่�อออกผ่ลิต้ภัณฑ์์ใหม่้ๆ ท้�ทำให้เราสาม้ารถื 
แข่งขันได้้ 

ทำด้้านนโยบายการคลัง (fiscal) จนหม้ด้แล้ว ก็เหล่อแต่้ด้้านนโยบาย 
การเงิน (monetary policy) ต้อ้งเข้าม้าเสริม้ เพื่ราะทางคลังผ่ลักดั้นแล้ว 
จด้้้พ้ื่กย็งัไม่้โต้ถ้ืงศกัยภาพื่ อย่้ท้� 3% กวา่ ทั�งท้�ศกัยภาพื่ของเราอย่้ท้� 4%  
ถืา้ด้า้นนโยบายการเงนิเขา้ม้าเสริม้ได้ ้จะทำใหเ้ศรษฐกจิโต้เต้ม็้ศกัยภาพื่  
เหม้่อนกับว่าวท้�ต้ิด้ลม้บน ถื้ายังเป็นว่าวท้�ไม่้ต้ิด้ลม้บน ทางด้้านคลัง 
ก็ต้้องคอยเสริม้คอยแต้่งทุกไต้รม้าส ถื้าทำให้ว่าวติ้ด้ลม้บนแต้่แรก  
ทุกอย่างจะด้ำเนินไปต้าม้อัต้โนม้ัต้ิ แต้่สุด้ท้ายแบงก์ช่าต้ิไม้่เห็นด้้วย 
เร่�องด้อกเบ้�ย ข้�นด้อกเบ้�ยโด้ยบอกว่าจะได้้ม้้กระสุนไว้คอยยิงหากเกิด้ 
วกิฤต้ เร่�องอตั้ราแลกเปล้�ยนกไ็ม้เ่หน็ด้ว้ยเน่�องจากกลวัทางสหรฐัอเม้รกิา 
จะไม้่พื่อใจและไม้่ให้ความ้ช่่วยเหล่อ แต้่สุด้ท้ายสหรัฐฯ ก็ไม้่ช่่วยเหล่อ 
เราอย้่แล้ว เน่�องจากรัฐบาลเราไม้่ได้้ม้าจากการเล่อกต้ั�ง 

กำาเนิด E-payment

ประเทศเราคล้ายๆ บริษัท ถื้าหากเราไม่้ม้้จุด้เด่้น ในท้�สุด้เม่้�อเดิ้นไป 
ข้างหน้า เราจะเส้ยหาย เราต้้องหาจุด้เด้่นของเรา ถื้าหากจะทำให้ 
จ้ด้้พ้ื่ส้งข้�น เศรษฐกิจเติ้บโต้ ปัญหาเศรษฐกิจท้�เกาะกินเราอย่้ เช่่น  
หน้�ครัวเร่อน ความ้เหล่�อม้ล�ำ สุด้ท้ายจะคล้�คลายไปได้้เอง ผ่ม้เห็นว่า  
e-payment เป็นจุด้เด้่นท้�ทำให้ประเทศไทยแข่งขันกับประเทศอ่�นๆ ได้้  
เพื่ราะต้อนท้�เราเริ�ม้ทำ ประเทศอ่�นยังไม่้ทำ และเราทำโด้ยใช้่งบประม้าณ 
น้อยม้าก เน่�องจากอาศัยภาคเอกช่น ภาคธนาคารพื่าณิช่ย์ เข้าม้าช่่วย  
หัวเร้�ยวหัวแรงสำคัญค่อ ด้ร.อนุช่ิต้ อนุช่ิต้านุก้ล

อภิิศัักดิ์ิ� ตัันตัิวรวงศั์
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แนวคิด้ค่อเราต้้องการให้ทั�งประเทศใช่้ e-payment ทั�งหม้ด้ สม้ัยก่อน 
เวลารัฐจ่ายอะไรไป คนช่อบพื่้ด้กันว่าเหม้่อนให้ไอต้ิม้ไป แต้่ต้อนถื้งม้่อ 
คนรับเหล่อแต้่ไม้้ หลังจากท้�ระบบพื่ร้อม้เพื่ย์เกิด้ข้�น ทุกคนได้้เต้็ม้แท่ง  
ไม้ม่้ใ้ครแอบแบ่งไป เท่ากับเป็นการแก้เร่�องคอร์รปัช่นั และความ้รั�วไหล 
ต้่างๆ คนทั�วไปสาม้ารถืจ่ายเงินสะด้วกม้ากข้�น ส่วนคนรับ พื่วกร้านค้า 
ต้่างๆ เราก็ทำเคร่�องร้ด้บัต้ร หร่อ EDC (Electronic Data Capture)  
เพ่ื่�อให้รองรับการช่ำระเงินแบบน้� ทำเป็นระบบเด้้ยวกระจายไปยัง 
ร้านเล็กร้านน้อย เพื่่�อให้ภาคธุรกิจขนาด้เล็กได้้เข้าถื้งด้้วย

ธนาคารบางแห่งอาจไม้่เห็นด้้วยเน่�องจากจะทำ e-payment เป็น 
โครงสรา้งพ่ื่�นฐานท้�ฟื้รท้ำใหร้ายได้บ้างสว่นหายไป ถือ่ว่าเปน็การคิด้สั�น 
จนเกินไป เพื่ราะถื้าไม้่ทำ ฟื้ินเทคเกิด้ข้�นม้า ธนาคารก็อย่้ไม้่ได้้อย่้ด้้ 
ริเริ�ม้ทำต้ั�งแต้่วันน้� ฐานล้กค้าทั�งหม้ด้ยังอย่้ท้�เขา เหม้่อนกับพื่ร้อม้เพื่ย์  
คนใช่้พื่ร้อม้เพื่ย์ก็ยังผ่้กบัญช่้เข้ากับบัญช่้ธนาคาร แต่้ถ้ืาไม่้เริ�ม้ทำ  
วันหน้�งฐานล้กค้าจะหายไปหม้ด้

ดูแลความเท่าเท่ยิ่ม

ความ้เท่าเท้ยม้ทางสังคม้เราละเว้นไม้่ได้้ รัฐบาลถ้ืงทำบัต้รสวัสด้ิการ  
โด้ยใหค้นรายได้น้อ้ยลงทะเบย้นแบบ self-declared กอ็าจม้ก้ารม้ั�วบา้ง 
อะไรบ้าง แต่้วา่คุม้้ค่าเพ่ื่�อให้เริ�ม้ต้น้ได้ ้เพื่ราะด้จิทิลัแพื่ลต้ฟื้อรม์้ทั�งหลาย 
ท้�เราคิด้ไว้จะได้้เอา big data เหล่าน้�ไปใช้่ แต่้อาจจะต้้องร่อนอ้ก 
สองสาม้ครั�งกว่าข้อม้้ลจะเข้าท้�และม้้คุณภาพื่ 

ทำบัต้รแล้วเราก็ให้เงินเพ่ื่�อให้เขาด้ำรงช่้พื่อย่้ได้้ โด้ยบอกให้ไปซ่ื้�อท้� 
ร้านธงฟื้้าเพื่่�อแก้ปัญหาโช่ห่วยอย้่ไม้่ได้้ไปด้้วย ร้านโช่ห่วยฟื้้�นต้ัวข้�นม้า 
ต้อนนั�นสาม้ส้�หม้่�นราย หลายแห่งเขาก็พื่ัฒนาต้ัวเองไปแข่งได้้ จริงๆ  
การจะช่่วยให้คนเล็กคนน้อยพื่ฒันา เราต้้องส่งเสริม้คนท้�เก่งแล้วและม้้ 
ทรัพื่ยากรเหล่อให้กระจายม้าให้คนท้�ด้้อยกว่าด้้วย คนวิจารณ์ว่าทำ 
ช่่วยแต่้รายใหญ่ ไม่้ช่่วยรายเล็ก แต่้ความ้จริงช่่วยรายใหญ่ผ่ลออกม้า 
ม้ากกว่าช่่วยรายเล็กเยอะ เพื่ราะว่ารายใหญ่ม้้ capability ส้งกว่า  
ม้้คนบอกอ้กว่า อย่างน้� เ ท่ากับส่งเสริม้รายใหญ่ไปกินรายเล็ก  
แย่งทรัพื่ยากรทั�งหม้ด้ แต่้นั�นค่อแนวคิด้แบบประเทศปิด้ ขณะน้�เป็น 
ยุค global ถื้าสนับสนุนคนเก่ง เขาสาม้ารถืไปเอาทรัพื่ยากรจาก 
ขา้งนอก เอากลบัเข้าม้าเพิื่�ม้จำนวนเคก้ใหก้บัประเทศได้ ้ไม้ต่้อ้งม้าแยง่ 
จากคนในประเทศ 

สิร้างการคลังท่�ยิ่ั�งยิ่่น

เราพื่ยายาม้ออกกฎีหม้ายเก้�ยวกับเร่�องวินัยทางการคลัง แนวคิด้ค่อ 
ถืา้เราใช่น้โยบายทางการคลงั ไม้ว่า่ใช่เ้งนิไปหรอ่วา่ก้เ้งนิม้า ต้้องใหม้้ั�นใจ 
ว่าเราสาม้ารถืค่นเงินได้้ในอนาคต้ ป้องกันความ้เส้�ยงท้�จะเกิด้ default  
ในอนาคต้ เหม้่อนกับภาคเอกช่นท้�กำหนด้ debt-to-equity ratio  
เราก็กำหนด้ภาระหน้�ต้่อจ้ด้้พ้ื่ว่าควรจะไม่้เกินเท่าไหร่ earning ควรจะ 
เป็นเท่าไหร่ การใช่้หน้�ในอนาคต้ของ SFIs (Specialized Financial  
Institutions) ควรจะไม่้เกนิเท่าไหร่ หน้�ท้�ย่ม้ต้้องรบ้ค่น ไม่้ใช่่เก็บไปเร่�อยๆ  
นอกจากนั�น หัวใจจริงๆ ของความ้ม้ั�นคงทางการคลัง ค่อความ้สาม้ารถื 
ในการหาเงิน หรอ่เร่�องภาษ ้ต้อ้งบอกว่าประเทศเราม้ค้นหนภ้าษม้้ากกว่า 
คนท้�ไม้่หน้ภาษ้ เราถ้ืงออกนโยบายว่าเอสเอ็ม้อ้ท้�จะม้าขอก้้ได้้ต้้องม้้ 
บญัช่เ้ด้้ยว เพ่ื่�อบบ้ให้เขาเข้าส่้ระบบให้ได้้ บางคนบอกข้�นภาษ ้VAT เพิื่�ม้  
VAT หน้�งเปอร์เซื้็นต้์ก็ได้้ประม้าณแสนล้าน คำถืาม้ค่อถ้ืาข้�น VAT  
คุณก็เท่ากับทำโทษคนท้�ทำม้าหากินถ้ืก คนทำไม่้ถ้ืกก็ยิ�งม้้แต้้ม้ต่้อ 
ม้ากข้�น ด้ังนั�น เราจ้งเน้นทำยังไงให้ทุกคนเข้าส้่ระบบให้หม้ด้โด้ยการ 
พื่ยายาม้บ้บ ขณะเด้้ยวกันก็บอกสรรพื่ากรว่าเปล้�ยนจากการต้รวจ 
เพ่ื่�อปรับ เป็นต้รวจแนะนำเพ่ื่�อให้เขาเข้าส้่ระบบ ม้้การออกระเบ้ยบว่า 
ใครท้�เข้าส้่ระบบ เราจะไม้่ไปต้รวจย้อนหลัง เพื่่�อด้้งทุกคนเข้าม้า 
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โลกตั่อไทยิ่

บ้านเราก็คล้ายกับอ้กหลายประเทศ ค่อเกิด้ต้ลาด้รองของหลักทรัพื่ย์ 
ข้�นม้าโด้ยธรรม้ช่าติ้ กอ่นท้�ทางการจะเข้าไป เริ�ม้จากเอกช่นออกต้ราสาร 
เปล้�ยนม้่อ แล้วก็ซื้่�อขายกันไปเร่�อยๆ จนเก้�ยวข้องกับประช่าช่นวงกว้าง  
ทางการเห็นว่าถ้ืาปล่อยไปอาจเกิด้เร่�องได้้จ้งออกกฎีหม้ายม้ารองรับ  
เป็นพื่ระราช่บัญญัต้ติ้ลาด้หลักทรัพื่ย์แห่งประเทศไทย พื่.ศ. 2517 ต่้อม้า 
พื่อเกิด้วิกฤต้ครั�งแรกของสถืาบันการเงินค่อ ‘วิกฤต้ราช่าเงินทุน’ ก็นำ 
ไปส้่การแก้ไขกฎีหม้ายและออกเป็นพื่ระราช่บัญญัต้ิต้ลาด้หลักทรัพื่ย์ 
แห่งประเทศไทย พื่.ศ. 2527 เป็นฉีบับท้�สอง แต้่กฎีหม้ายทั�งสองฉีบับ  
เน้นต้รงการซื้่�อขายเปล้�ยนม้่อหลักทรัพื่ย์ หร่อต้ลาด้รองม้ากกว่า 
ต้ลาด้แรก

จนม้ก้ารต้ราพื่ระราช่บญัญัติ้หลกัทรพัื่ยแ์ละต้ลาด้หลกัทรพัื่ย ์พื่.ศ. 2535  
ซื้้�งเป็นต้น้กำเนดิ้ ก.ล.ต้. จง้เรย้กวา่เปน็การเปล้�ยนแปลงครั�งใหญ่ ม้ก้าร 
วางกรอบกต้กิาในหลายเร่�อง ซื้้�งในภายหลงัเราคุน้ช่นิ แต้ส่ม้ยันั�นถือ่เปน็  
‘เอเล้�ยน’ แทบไม้่ม้้ใครร้้จัก เช่่น ม้าต้รฐานการเปิด้เผ่ยข้อม้้ล ม้าต้รฐาน 
บญัช่ ้ความ้รับผ่ดิ้ช่อบของคณะกรรม้การบริษัทม้หาช่น สทิธิของผ้้่ถือ่หุน้ 
รายยอ่ย สิ�งเหล่าน้�เปน็แนวคดิ้ใหม่้ ถืา้เปรย้บกับสมั้ยก่อน ระบบธนาคาร 
พื่าณิช่ยเ์ราให ้ธปท. ด้้แลและเปน็ผ่้ต้้รวจสอบ ถืา้ธนาคารพื่าณชิ่ยม์้อ้นั 
เปน็ไป เขากจ็ะต้ำหน ิธปท. วา่ต้รวจสอบไม่้ด้ ้แต้ส่ำหรบัต้ลาด้หลกัทรพัื่ย์ 
ท้�ม้้ต้ราสารเปล้�ยนม้่อ ความ้รับผิ่ด้ช่อบส่วนใหญ่อย่้ท้�ผ่้้ลงทุน ด้ังนั�น  
ถื้าจะให้เขารับผ่ิด้ช่อบต้ัวเองได้้ ก็ต้้องให้เขาได้้รับข้อม้้ลเพ้ื่ยงพื่อไป 
วิเคราะห์แล้วก็รับความ้เส้�ยง กรอบกต้ิกาของต้ลาด้แรกจ้งสำคัญม้าก

อก้หน้�งเหตุ้ผ่ลของการต้ั�ง ก.ล.ต้. คอ่ในระยะแรก หน่วยงานท้�กำกับด้แ้ล 
ต้ลาด้ทุนทำกัน 4 หน่วยงาน กระทรวงพื่าณิช่ย์ กระทรวงการคลัง ธปท.  
และต้ลาด้หลักทรัพื่ย์ แต่้ต้อนนั�นเศรษฐกิจเริ�ม้เติ้บโต้ ม้้การลงทุนเพิื่�ม้ 
ข้�นเยอะทั�งจากในประเทศและต้่างประเทศ ม้้เงินทุนไหลเข้าจากผ่ล 

สิมดุลแห้่งการกำากับและดูแลเศรษฐกิจ

ด้ร.ป็ระสาร ค่ออด้่ต้ผู ้นำาขึ้อง 2 ใน 3 ผู ้กำากับดู้แลหลักขึ้องภาคการเงินในชิ่วงเวลาอันท้าทาย 
ค่อเลขึ้าธิการ สำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และต้ลาด้หลักทรัพย์ (ก.ล.ต้.) ในชิ่วงหลังวิกฤต้ต้้มยำากุ ้ง  

และผู ้ว่าการธนาคารแห่งป็ระเทศไทย ในวิกฤต้แฮมเบอร์เกอร์ (GLOBAL FINANCIAL CRISIS) 
ศิลป็ะแห่งการดู้แลให้เศรษฐกิจเต้ิบโต้โด้ยไม่พังทลาย ค่อสิ�งท่� ด้ร.ป็ระสารทำาอยู่บนศาสต้ร์ขึ้องตั้วเลขึ้และขึ้้อมูล  

ดิ์ร.ประสาร ไตัรรัตัน์วรกุล

ของ Plaza Accord ท้�ญ้�ปุ�นย้ายฐานการผ่ลิต้ม้าไทย ฉีะนั�นการกำกับ 
ด้้แลต้้องอาศัยความ้จริงจัง ความ้เช่้�ยวช่าญ ความ้ทุ่ม้เท จ้งต้้องต้ั�งเป็น 
ก.ล.ต้. ข้�นม้า ถืาม้ว่า perfect timing ไหม้ อาจจะไม่้ เพื่ราะเรายัง 
เต้ร้ยม้ตั้วได้้ไม่้ด้้พื่อ ม้องย้อนหลังเรายังเน้นการด้้แลต้ลาด้รอง เช่่น  
เร่�องการจัด้การคนปั�นหุ้นซื้้�งเป็นปลายเหตุ้ จนต้่อม้าเกิด้วิกฤต้ปี 40  
แต้่สิ�งท้�ด้้ค่อเม้่�อเกิด้วิกฤต้ปี 40 แล้ว การท้�ประเทศม้้หน่วยงานท้�ต้ั�ง 
ม้าแล้ว 5 ปี ทำให้สาม้ารถืเข้าม้ารับทำเร่�องการปฏิิร้ปภาคเศรษฐกิจ 
การเงินของเรา โด้ยเฉีพื่าะเร่�อง corporate governance จนเกิด้ผ่ลด้้ 
ในช่่วง 10 ปีให้หลังท้�ทำให้เกิด้ resiliencyในระบบเศรษฐกิจ

ฉวยิ่โอกาสิจากวิกฤตั

วิกฤต้ต้้ม้ยำกุ้งปี 40 เป็นวิกฤต้ท้�ใหญ่ม้ากในระบบเศรษฐกิจการเงิน  
แต้่ขณะนั�น ก.ล.ต้. เราม้องเป็นโอกาสสำหรับการปฏิิร้ปด้้วย และทำให ้
เราร้้ว่าจังหวะและโอกาสสำคัญม้าก อะไรท้�ยาม้ปกต้ิทำไม่้ได้้ บางท้ 
ทำได้้ในหน้าต่้างท้�เปิด้ข้�นในช่่วงวิกฤต้ ระยะเวลาห้าปีหลังจากปี 40  
เราทำอะไรเยอะม้าก คำแนะนำจากธนาคารโลกซื้้�งม้้ประโยช่น์ม้ากค่อ 
การแก้วิกฤต้อย่าไปแก้ท้�ปลายเหตุ้ ต้้องแก้ท้�ต้้นเหตุ้ของวิกฤต้ ด้ังนั�น  
เราจ้งม้้การตั้�งสถืาบัน Institute of Directors เพ่ื่�ออบรม้ให้กรรม้การ 
เข้าใจหน้าท้� ม้้การทำเร่�องคุ้ม้ครองสิทธิของผ่้้ถื่อหุ้นรายย่อย และพื่วก 
เร่�องม้าต้รฐานบัญช่้ การต้รวจสอบบัญช่้ การเปิด้เผ่ยข้อม้้ล

อย่างเร่�องแนวคิด้ fiduciary duty หร่อการบริหารเงินของคนอ่�นท้� 
ไม้่ใช่่เงินของเราเอง สมั้ยก่อนคนไม่้คุ้น เคยม้้บริษัทเงินทุนเอาเงินไป 
ปล่อยก้้ให้บริษัทในเคร่อท้�เป็นบริษัทพัื่ฒนาอสังหาริม้ทรัพื่ย์ 8 พื่ัน 
ล้านบาท อ้างว่าบริษัทในเคร่อแค่ขาด้สภาพื่คล่อง อ้ก 6 เด้่อนคงได้้ค่น  
น้�ค่อกรรม้การไม่้เข้าใจหน้าท้�ในการด้้แลเงินท้�ประช่าช่นเอาม้าฝีาก  
ธุรกิจธนาคารพื่าณิช่ย์เอง ก่อนปี 40 แนวคิด้เร่�องเอ็นพ้ื่แอลและ  

316 INTERVIEW316 INTERVIEW316 INTERVIEW 317 THE MAKING OF THE MODERN THAI ECONOMY  31750 YEARS316 INTERVIEW



credit risk management ไม้เ่ปน็เร่�องสำคญัเลย แต้ห่ลงัป ี40 แต้กต้า่ง 
โด้ยสิ�นเช่ิง วิกฤต้กับโอกาส ต้อนนั�นเราคว้าโอกาสได้้ค่อนข้างเยอะ

ผัลพวงแฮมเบอร์เกอร์

ช่่วงผ่ม้เป็นผ่้้ว่าฯ ความ้ท้าทายไม้่ใช่่เร่�องเส่�อแด้ง ไม้่ใช่่เร่�องน�ำท่วม้  
แต้่เป็นความ้ท้าทายจากเน่�องานต้รงๆ เลยค่อ Global Financial  
Crisis (GFC) ซื้้�งเกิด้ข้�นในปี 2008 ในสหรัฐฯ ภาครัฐต้้องใช่้นโยบาย 
การคลังช่่วยเต้็ม้พื่ิกัด้ หน้�สาธารณะกระโด้ด้จนไปเต้็ม้ 80% จาก 40%  
ถืา้เลยจากนั�นไปอก้คงแย่ จง้เกิด้การข้าม้พื่รม้แด้น เอานโยบายการเงิน 
เข้าม้าช่่วยนโยบายการคลัง กลายเป็นนโยบายการเงินนอกต้ำราค่อ 
การลด้ด้อกเบ้�ยลงม้ากระทั�งเป็นศ้นย์ ถื้ายุโรปก็ด้ันจนกระทั�งติ้ด้ลบ  
และม้้การทำนโยบาย QE เพ่ื่�อกด้ด้อกเบ้�ยระยะสั�นให้ติ้ด้ลบ ท้น้� 
เน่�องจากอเม้ริกาและยุโรปถ่ือว่าเป็นการเงินขนาด้ใหญ่ จ้งเกิด้ภาวะ 
เงินทุนเคล่�อนย้ายแบบส้นาม้ิไปยังประเทศท้�พื่อจะให้อัต้ราด้อกเบ้�ย 
เป็นบวก สม้ัยนั�น เขาม้ักจะเร้ยกประเทศอย่างเราว่า ‘พื่วก 3%’  
ก่อนหน้านั�น 3% ไม้่ใช่่ด้อกเบ้�ยท้�ส้ง แต้่ในยาม้ท้�ด้อกเบ้�ยโลกเป็น 0%  
เขาช่อบพื่วก 3% ม้าก ทำให้เงินบาทแข็งแบบส้นาม้ิ

สิ�งท้�แบงก์ช่าต้ิช่่วยได้้ในระยะสั�นค่อการเข้าไปซ่ื้�อด้อลลาร์ แต้่ก็ต้้อง 
ระวังหลายเร่�อง อนัท้� 1 ธปท. ซ่ื้�อด้อลลาร์ม้าแลว้เอาไปลงทุนซื้่�อพื่นัธบตั้ร 
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้้ด้อกเบ้�ยนิด้เด้้ยว เก่อบศ้นย์ ในขณะท้�ต้้นทุนของเรา 
ในการออกพื่ันธบัต้รไปด้้ด้ซื้ับบาทม้าซื้่�อ เราเส้ยต้ั�ง 3% ข้อท้� 2 เราต้้อง 
พื่ยายาม้ไม้่ต้กเป็นเบ้�ยล่างของพื่วกนักค้าเงินท้�เก่งๆ ทั�งนั�น ข้อท้� 3 ค่อ  
เราต้้องระวังพ้ื่�ใหญ่ทั�งหลายท้�อาจกล่าวหาเราว่าแทรกแซื้งทำให้ค่า 
เงินบาทอ่อนกว่าท้�ควรจะเป็น นอกจากนั�น เร่�องระยะยาวท้�เราระวังค่อ 
ต้้องรักษาความ้น่าเช่่�อถ่ือของกรอบนโยบายการเงินท้�ใช้่ด้อกเบ้�ยเป็น 
ต้ัวด้้แลเสถ้ืยรภาพื่ในประเทศ ไม้่สาม้ารถือย่้ด้้ๆ ลด้ด้อกเบ้�ย ทั�งๆ ท้� 
เศรษฐกจิอาจจะรอ้นแรงในบางช่ว่ง เรากพ็ื่จิารณาจะใช่ม้้าต้รการจำกดั้ 
เสรภ้าพื่ในเร่�องของการเคล่�อนย้ายเงินทนุแทนการลด้ด้อกเบ้�ย แต่้โช่คด้้ 
ท้�สหรัฐฯ taper นโยบาย QE ทำให้เงินทุนเคล่�อนย้ายเข้าประเทศ 
ช่ะลอต้ัว แล้วกลับเป็นผ่ลด้้สำหรับเรา

รักษาความเช่�อมั�น

ความ้ท้าทายท้�สองม้าจากแรงเส้ยด้ทานระหว่าง ธปท. กับรัฐบาล  
เร่�องหน้�เก่าของกระทรวงการคลังจากวิกฤต้ต้้ม้ยำกุ้ง เดิ้ม้รฐับาลตั้ด้สนิใจ 
ท้�จะรักษาเศรษฐกิจช่่วงต้้ม้ยำกุ้ง โด้ยให้กองทุนฟื้้�นฟื้้เข้าไปแก้ไข และ 
เกิด้เป็นหน้�สาธารณะ 1.14 ล้านล้านบาท ซื้้�งเยอะม้าก คิด้เป็น 10%  
GDP ท้น้� พื่อม้าถ้ืงรัฐบาลประช่าธิปัต้ย์หร่อรัฐบาลของคุณยิ�งลักษณ์  
ต้า่งก็ต้้องการลด้หน้�กอ้นน้�ออกไปจากหน้�สาธารณะเพ่ื่�อให้ม้พ่้ื่�นท้�สำหรับ 
การใช้่นโยบายการคลังด้ำเนินการกระตุ้้นเศรษฐกิจหร่อลงทุน นำม้าส้ ่
การกด้ด้นัให้แบงก์ช่าต้ริบัหน้�กอ้นน้�กลับม้าอย่้ท้�บญัช่แ้บงก์ช่าต้ ิแต่้หน้� 
ขนาด้ 10% GDP ลงท้�ใครก็หลังหักทันท้ ถื้ารับม้า บัญช่้ของแบงก์ช่าต้ิ 
จะด้้ไม้่ได้้เลย และทำให้นโยบายการเงินไม่้ได้้รับความ้น่าเช่่�อถ่ืออ้ก 
ต้อ่ไป เพื่ราะคนจะไม่้เช่่�อวา่เราม้เ้คร่�องม้อ่พื่อหรอ่ศักยภาพื่พื่อ เน่�องจาก 
รับหน้�ม้า 1.14 ล้านล้านบาท

โช่คด้้ท้�ต้อนนั�นม้้โอกาสคุยกับท่านรองนายกฯ กิต้ติ้รัต้น์ (ณ ระนอง)  
และท่านก็เขา้ใจ คดิ้ด้แ้ลว้ คนท้�ยงัม้ค้นเช่่�อเครด้ติ้สง้สดุ้และก้ไ้ด้ถ้้ืกท้�สดุ้ 
ก็ค่อรัฐบาล หน้�จ้งควรจะอย่้กับรัฐบาลต้าม้เด้ิม้ แต่้ ธปท. จะช่่วยหา 
ทางออก โด้ยผ่ม้ให้เจ้าหน้าท้�ช่่วยทำต้ารางจำลองข้�นม้าว่า ถื้าถื่างหน้� 
ก้อนน้�ออกไป 20 ปี และเจรจาขอเพิื่�ม้ด้อกเบ้�ยท้�ธนาคารพื่าณิช่ย์หร่อ 
ผ่้้ท้�รับฝีากเงินต้้องส่งเงินเข้ากองทุนฟื้้�นฟื้้จาก 0.40% เป็น 0.46-0.47%  
รัฐบาลจะสาม้ารถืล้างหน้�ก้อนน้�ออกไปจากหน้�สาธารณะได้้ ยิ�งกว่านั�น  
ถื้าผ่่านไปคร้�งทางค่อสิบปี หน้�ควรจะลด้จาก 10% GDP ม้าเหล่อ 5%  
แบบสม้ม้ต้ิว่าจ้ด้้พ้ื่หร่อฐานเงินฝีากไม้่โต้ แต้่ปกต้ิเงินฝีากก็โต้ต้าม้ 
จด้้้พ้ื่ และจด้้้พ้ื่ก็โต้อย่้แล้ว ในระยะเวลาสิบปจีำนวนอาจจะเป็นสองเท่า 
เลยด้้วย ด้ังนั�น สรุปแล้ว เพื่้ยง 10 ปี หน้� 10% ของจ้ด้้พื่้อาจลงม้าเหล่อ  
2.5% ของจ้ด้้พ้ื่ ซื้้�งค่อ normal deficit ของบ้านเรา และ ณ จุด้นั�น  
รัฐบาลสาม้ารถืจะล้างหน้�ก้อนน้�ได้้เลย ท่านรองนายกฯ ก็ยอม้ ต้กลง 
เร่�องน้�ก็คล้�คลายไปได้้ 

ความเข้้าใจผัิด

เร่�องท้� 3 ท้�เป็นความ้ท้าทายอย่างม้ากก็ค่อเงินสำรองระหว่างประเทศ  
ท้�ม้้ค่อนข้างเยอะ ณ ขณะนั�นประม้าณ 180,000 ล้านเหร้ยญ คนม้ัก 
เข้าใจว่าเงินก้อนน้�เป็น surplus อย้่ท้� ธปท. ไม้่ใช่่เลย ธปท. ไม้่สาม้ารถื 
สร้างรายได้้เป็นเงินต้ราต่้างประเทศด้้วยตั้วเอง เงินสำรองม้้ก็เพื่ราะ 

เอาเงินบาทไปซื้่�อ แล้ว ธปท. จะม้้เงินบาทไปซื้่�อก็โด้ยการออกพื่ันธบัต้ร 
ม้าด้้ด้ซัื้บ ด้ังนั�น ม้ันม้้ทั�งข้างสินทรัพื่ย์กับข้างหน้�สิน แต่้คนมั้กม้องว่า 
เงินน้�เปน็ขา้งสนิทรพัื่ยข์า้งเด้้ยว นำม้าส้ค่วาม้พื่ยายาม้เอาเงนิน้�ออกไป 
ต้ั�งเป็น sovereign wealth fund ซื้้�งถื้าต้ัด้สินทรัพื่ย์ออกไปแต้่หน้�ยังอย้่  
ม้ันก็จะโหว่ net worth ของ ธปท. จะทรุด้ต้ัวลงหนัก

โช่คด้ท้้�ในช่ว่งต้ม้้ยำกุ้งและเราขาด้เงนิต้ราต้า่งประเทศ หลวงต้าม้หาบวั 
และคณะล้กศิษย์ได้้เร้�ยไรให้ประช่าช่นนำทองหร่อเคร่�องประดั้บ 
ม้าบริจาคแล้วเอาม้าให้ ธปท. รวม้ประม้าณ 13 ต้ัน เท่ากับหลายหม้่�น 
ล้านบาท เม่้�อเท้ยบแล้วทองคำน้�ก็คิด้เป็นเพ้ื่ยง 3% ของม้้ลค่าเงิน 
สำรอง แต้่หลวงต้าท่านเก่งม้ากต้รงท้�ท่านบอกว่าท้�ให้น้�เหม้่อนน�ำม้นต้์  
เวลาพื่ระหยด้น�ำม้นต้์ลงไปในบาต้ร ถ้ืงในบาต้รม้้น�ำเปล่าอ่�นๆ แต้่พื่อ 
หยด้น�ำม้นต้์ลงไปแล้วก็ถื่อว่าน�ำในบาต้รทั�งหม้ด้เป็นน�ำม้นต้์ไปด้้วย  
ด้ังนั�น เม้่�อใด้ก็ต้าม้ท้�ฝี�ายการเม้่องจะม้าแต้ะเงินสำรองฯ เราก็จะม้ ้
พื่นัธม้ติ้รเปน็คณะลก้ศษิย์หลวงต้าม้หาบวัม้าช่ว่ยคดั้ค้าน กลายเปน็วา่ 
เวลากรรม้าธิการเร้ยกเราไปช่้�แจงในห้อง ต้้องม้้พื่ระสงฆ์์ม้านั�งร่วม้อย่้ 
ด้้วยหลายร้ป ช่่วยคล้�คลายประเด้็นน้�ไปโด้ยปริยาย 

 
ได้อยิ่่างไม่ตั้องเสิ่ยิ่อยิ่่าง

ในเร่�องของความ้สัม้พื่ันธ์กับรัฐบาล ต้ลอด้ 5 ปีท้�ผ่ม้เป็นผ่้้ว่าฯ ผ่ม้จะ 
เล้�ยงใช่้คำว่า อิสระ คำน้�ทำให้เข้าใจผิ่ด้ ธนาคารกลางจะเป็นอิสระ 
จากการเม้่องซื้้�งค่อข้อต่้อกับประช่าช่นไม่้ได้้ สิ�งท้�เราทำได้้ก็ค่อสร้าง  
protocol ให้เกดิ้ความ้เคารพื่ในขอบเขต้ความ้รับผ่ดิ้ช่อบของแต้ล่ะฝี�าย  
หลายเร่�องบรรจุอย่้ในพื่ระราช่บัญญัต้ิธนาคารแห่งประเทศไทย เช่่น  
เปา้หม้ายเงนิเฟื้อ้ให้ ครม้. เปน็คนกำหนด้ แต่้ต้อนเอาม้าปฏิิบัต้ ิเราสร้าง  
protocol ไว้ว่าแบงก์ช่าติ้ม้้อิสระในการเล่อกเคร่�องม้่อกับเวลา เพื่ราะ 
เร่�องพื่วกน้�ต้้องอาศัยความ้เช่้�ยวช่าญ และถ้ืา ธปท. หร่อกรรม้การ 
นโยบายการเงิน ทำอะไรไม่้เป็นไปต้าม้เป้าหม้ายก็ต้้องรับผ่ิด้ช่อบ  
ต้้องม้้จด้หม้ายเปิด้ผ่น้กเพ่ื่�ออธิบายกับประช่าช่นด้้วย ม้าม้องย้อนหลัง  
ขา่วม้กัใหค้วาม้สำคญัวา่รฐับาลกด้ด้นัเรา เราไม้ย่อม้ เรารกัษาหลกัการ  
แต้่ความ้จริงม้้หลายเร่�องท้�เราควรจะทำงานร่วม้กับฝี�ายการเม้่องได้้ด้้ 
กว่าน้� 

ทั�งหม้ด้ของ protocol อย่้ท้� transparency และ accountability  
ต้่อประช่าช่น ในอด้้ต้ จะเห็นว่าวงการน้� accountability หร่อ  

transparency ไม้่ส้ง ประช่าช่นรับร้้น้อย เวลารัฐบาลขัด้กับแบงก์ช่าต้ิ  
คนก็ร้้เพ้ื่ยงว่าขัด้แย้งกัน แต้่ไม้่ร้้ว่าขัด้แย้งด้้วยเหตุ้ผ่ลอะไร แต้่ละคน 
ม้้เหตุ้ผ่ลอะไรบ้าง ต้้องยอม้รับว่าเร่�องนโยบายสาธารณะเป็นเร่�องท้�ม้ ้
ความ้ซื้ับซ้ื้อน ม้้หลายวัต้ถุืประสงค์ หลายนโยบายไม่้สาม้ารถืออกม้า 
ใสแจ๋วแบบท้�บอกได้้ว่าเย้�ยม้เลย พื่อใจ ไม้่ม้้ trade off ด้้ทุกอย่าง  
และบางเร่�องไม้่ม้้คำว่าถื้กผ่ิด้ ยิ�งคำว่าถื้กผ่ิด้ถืาวรยิ�งไม้่ม้้ แต้่อย่างน้อย 
คนควรจะได้้เข้าใจว่านโยบายม้ันออกม้าเป็นอย่างนั�นเพื่ราะเหตุ้ผ่ล 
อะไร

ม้้คำวิจารณ์ว่า ธปท. เราต้ิด้การคิด้จากภาวะวิกฤต้ เน้น stability  
(เสถ้ืยรภาพื่) ม้ากกว่า growth (การเต้ิบโต้) บางคนม้องว่าแย้งกัน  
ได้้อย่างเส้ยอย่าง แต้่จากประสบการณ์ ม้้ช่่องทางเยอะท้�ทำให้ 2 สิ�งน้� 
ค้่กันได้้ growth ต้้องอาศัย stability ถื้าประเทศใด้เกิด้ภาวะเงินเฟื้้อส้ง  
เราจะทำนโยบายอ่�นๆ ให้เกิด้ growth สำเร็จยาก แต่้ต้้องเข้าใจว่า  
stability ต้้องไม้่ใช่่หยุด้นิ�ง ไม้่ทำอะไรเลย คนต้ายแล้วก็นิ�ง ผ่ม้เร้ยกว่า  
stability of the low point แต้่ม้ันม้้ stability of the high point ซื้้�งทำได้้  
เช่่น เม้่องไทยม้้นักกอล์ฟื้พื่้�น้อง 2 คน ค่อน้องโม้ น้องเม้ย์ แล้วเก่งทั�งค้ ่
แต้่แต้กต้่างกันต้รงท้�ว่า โม้ต้้กอล์ฟื้แล้วม้้ stability ด้้กว่าเม้ย์  แต้่ว่าเม้ย ์
เป็นคนกล้าได้้กล้าเส้ย stability ส้้โม้ไม้่ได้้ แต้่เม้ย์ได้้รับรางวัลม้ากกว่า 
โม้ น้�ค่อ stability of the high point

ถื้าเกิด้คนฟัื้งเป็นนักเร้ยนเศรษฐศาสต้ร์ ผ่ม้พื่ยายาม้โยงไปเร่�องของ 
efficient frontier เป็นศัพื่ท์เฉีพื่าะหน่อย วาด้กราฟื้คณิต้ศาสต้ร์ แล้วก ็
จะเห็น แน่นอนว่าจุด้จุด้หน้�งเวลาด้ำเนินนโยบายจะต้้องม้้ trade off  
ระหว่างสองวัต้ถืุประสงค์ แต้่น้อยคนจะร้้ว่า ณ สถืานะท้�เราอย่้น้� 
ยังไม่้ต้้องไปคิด้เร่�องนั�น เพื่ราะเรายังสาม้ารถืเด้ินจากจุด้ท้�เราอย่้ไปส้ ่ 
efficient frontier ได้้ ซื้้�งค่อพื่่�นท้�ของ win-win solution ได้้ ก่อนจะไปถื้ง 
เร่�อง trade off  
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เทคโนแครตัรำาลึก

อะไรค่อสิ�งท้�เปล้�ยนแปลงข้าราช่การท้�ม้้บทบาทในการพื่ัฒนาประเทศ  
หร่อ ‘เทคโนแครต้’ แบบ Good old days ปัจจัยแรกค่อผ่ลต้อบแทน 
ในภาคเอกช่น ซื้้อ้โอต้อนน้�เงินเด่้อนน่าจะเป็นล้าน ในขณะท้�ปลัด้ 
กระทรวงอย่้ท้�เจ็ด้หม้่�นบาทหร่อว่าไม้่เกินแสน กลยุทธ์ของราช่การ 
ไม้่ได้้ม้้แผ่นลด้จำนวนคนท้�ชั่ด้เจน พื่อจำนวนคนเยอะ เงินเด้่อนก็ข้�น 
ไม้่ได้้ม้าก ม้ันก็ต้ิด้กันต้รงน้� 

ส่วนท้�สอง ค่อพื่อการเม้่องเข้ม้แข็งก็เข้าไปล้วงในระบบราช่การ ไม้่ได้้ 
แปลว่าก่อนหน้าน้�ไม้่ม้้ แต้่ม้ันแรงข้�นอ้กครั�งหน้�งหลังรัฐธรรม้น้ญ 2540  
แทนท้�ต้าม้หลักการ นายกฯ ควรต้ั�งรัฐม้นต้ร้ แล้วรัฐม้นต้ร้ไปต้ั�งปลัด้  
ปลัด้ค่อยไปต้ั�งอธิบด้้ไล่เป็นทอด้ๆ ไป กลายเป็นว่าการเม้่องล้วงลงไป 
ถ้ืงข้างล่าง ทำให้ข้าราช่การน�ำด้้ ซื้้�งต้ระหนักอย่้แล้วว่าเงินเด้่อน 
เท้ยบภาคเอกช่นไม้่ได้้ แต้่ยังเข้าม้าอย่้ด้้วย professionalism  
เพ่ื่�อประเทศช่าต้ ิเพ่ื่�อเก้ยรติ้ หรอ่ด้ว้ยสำนก้อะไรก็แลว้แต้ ่เกิด้ความ้ร้ส้ก้ 
ว่าไม้่ได้้รับการปฏิิบัต้ิแบบม้่ออาช่้พื่ กล่องก็ไม้่ได้้ เก้ยรต้ิก็ไม้่ได้้ จะอย้ ่
ไปทำไม้ จะเห็นว่าพื่รรคการเม้่องม้้กระทรวงโปรด้ เพื่ราะต้ั�งคนไว้ 
เยอะแยะ ถื้าย้ายไปกระทรวงอ่�นต้้องไปสร้างเคร่อข่ายใหม้่ หากินยาก  
น้�คอ่สาเหตุ้ของความ้แต้กแยกระหว่างข้าราช่การระดั้บปฏิิบตั้แินวหน้า 
ซื้้�งต้ั�งอกต้ั�งใจทำงานกับข้าราช่การระด้ับกำหนด้นโยบายท้�ทำงาน 
ร่วม้กับนักการเม้่อง 

ส่วนท้�สาม้ค่อ ปฏิิกิริยาต้อบโต้้การเม้่องท้�เข้าม้าแทรกโด้ยกลไกต้รวจ 
สอบ พื่วก สต้ง. ปปช่. และสารพื่ัด้องค์กรในต้ระก้ลเด้้ยวกัน พื่อม้องว่า 
นักการเม้่องหากินก็เอาองค์กรอิสระม้าต้รวจสอบแล้วเช่็กบิล แล้วก็แก ้
กฎีระเบย้บเพ่ื่�อพื่ยายาม้ทำให้การทำม้าหากินยากข้�น และอาจม้ก้ารต้ั�ง  
KPI ท้�ไม้่เหม้าะสม้นัก เช่่น หน่วยงานปราบโกง ม้้ KPI ว่าฟื้้องได้้ก้�คด้้  
เล่นงานได้้ก้�คนทำนองน้� เพื่ราะฉีะนั�นข้าราช่การน�ำด้้จะพื่บว่าจะทำ 

เร่�องด้้ๆ ก็ทำยาก เพื่ราะการต้รวจสอบเยอะไปหม้ด้ ทำเร่�องต้่างๆ  
ให้สำเร็จม้ันยากเหล่อเกิน 

ด้งันั�น จะเห็นได้้ว่าขา้ราช่การระดั้บผ่้น้ำท้�ม้ใ้จรักในความ้เป็นข้าราช่การ 
และความ้สาม้ารถืส้งม้ากเท้ยบกับข้าราช่การอ่�นๆ เหล่อน้อยเต้็ม้ท ้ 
ท้�เหลอ่ก็คอ่คนท้�เป็นพ่ื่�นฐานทั�วไปท้�อาจไม่้ม้มิ้้ต้ขิองความ้เปน็ม้อ่อาช่พ้ื่  
(professionalism) ส้งขนาด้น้� สาม้ส้�ปัจจัยน้�ทำให้เทคโนแครต้ไม้่ได้้ 
เป็นศ้นย์กลางในการพื่ัฒนาอ้กต้่อไป

ข้้าราชการกับการเม่อง

การหาสม้ด้ลุระหวา่งบทบาทขา้ราช่การกบัการเม้อ่งเปน็คำถืาม้ยากม้าก  
หน้�งตั้วอย่างท้�ยอม้รับกันค่อเร่�องธนาคารกลาง การเม้่องค่อผ้้่กำหนด้ 
เปา้เงนิเฟื้อ้ แต้ข่า้ราช่การหรอ่เทคโนแครต้คอ่ผ่้ไ้ปเล่อกเคร่�องม้่อเองวา่ 
จะข้�นด้อกเบ้�ย จัด้การอัต้ราแลกเปล้�ยน หร่ออะไรก็แล้วแต้่ ฝี�ายหน้�งให้ 
เป้า ฝี�ายหน้�งไปทำ แต้่ม้ันก็ใช่้ได้้เฉีพื่าะเร่�องน้� กรณ้อ่�นๆ ผ่ม้ก็ไม้่แน่ใจ  
แต้่ยังเช่่�อทฤษฎี้อย่้ว่ารัฐม้นต้ร้ควรจะแค่ต้ั�งปลัด้ ปลัด้ก็ไปต้ั�งอธิบด้้  
อธิบด้้ก็ไปต้ั�งหัวหน้ากองอย่างน้� โด้ยคนถื้กต้ั�งก็ต้้อง accountable ต้่อ 
คนท้�ต้ั�งต้ัวเอง และส่งม้อบงานเป็นทอด้ๆ กันไป การเม้่องไม้่ควรล้วง 
เร่�องคนลงไปต้รงๆ 

แต้่นอกจากเร่�องต้ั�งคน บทบาทอ้กอย่างของการเม้่อง ค่อเม้่�อราช่การ 
เป็นไซื้โล การเม้่องก็ต้้องเข้าม้าปิด้ช่่องว่างระหว่างไซื้โลให้ได้้ เช่่น เร่�อง 
สญัญาจัด้ซื้่�อวคัซื้น้ท้�องค์การเภสัช่กรรม้บอกว่าอยากจะทำสัญญาและ 
ส่งร่างสัญญาไปให้อัยการส้งสุด้ด้้แล้วแต่้ยังไม่้กลับม้า อัยการส้งสุด้ 
ก็บอกยังไม้่ม้้ใครส่งร่างสัญญาม้าให้ เถื้ยงกันไปเถื้ยงกันม้า ซื้้�งถื่อเป็น 
เร่�องม้หศัจรรย ์เพื่ราะปกต้ใินระบบราช่การไทย จะทำอะไรได้ไ้ม้ไ่ด้ก้ต็้าม้  
แต้่อย่างน้อยจะร้้ว่า ‘กระด้าษ’ อย่้ท้�ไหน เพื่ราะหน้าท้�การทำและเด้ิน 

ป็ระธานสถาบันวิจัยเพ่�อการพัฒนาป็ระเทศไทย (TDRI) ผู ้ได้้ต้ิด้ต้ามและเสนอทางออกเก่�ยวกับนโยบายสาธารณ์ะ 
ขึ้องป็ระเทศไทยมาอย่างยาวนาน ต้ลอด้จนม่โอกาสทำางานใกล้ชิิด้กับราชิการและหน่วยงานขึ้องรัฐผ่านหลาย 

บทบาทขึ้องสถาบัน ด้ร.สมเก่ยรต้ิวิเคราะห์และสังเคราะห์บทบาทขึ้องระบบขึ้้าราชิการท่�อาจต้้องหาต้ำาแหน่งแห่งท่� 
ใหม่ในบริบทป็ระเทศท่�เป็ล่�ยนแป็ลง 

ดิ์ร.สมเกียรตัิ ตัั�งกิจวานิชย์ 
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หนังส่อค่อสิ�งท้�ข้าราช่การเก่งท้�สุด้ หนังส่อต้้องเคาะก้�เคาะ ใช้่เลขไทย 
เลขอารบกิ หนงัสอ่ม้าแล้วต้้องลงนาม้รบัยงัไง เซื้น็ต่้อกนัก้�ทอด้ ขนาด้นั�น 
วันน้�ยังหาไม้่เจอเลยว่าหนังส่ออย่้ท้�ไหน ซื้้�งแปลว่าม้ันม้้ช่่องว่างของ 
การทำงานท้�การเม้่องต้้องเข้าม้าปิด้ให้ได้้

อุตัสิาห้กรรมการทำาแผัน

ต้อนน้�แผ่นของเม้อ่งไทยทำกันเป็นล�ำเป็นสนั ผ่ม้เรย้กว่าเป็นอตุ้สาหกรรม้ 
ทำแผ่น ซื้้�งตั้วน้�สะท้อนอาการป�วยไข้ของราช่การไทย หลายประเทศ 
ท้�ใช่้แนวคิด้เศรษฐศาสต้ร์น้โอคลาสสิก ก็จะม้้แนวคิด้ว่าไม้่ต้้องทำแผ่น 
แต้่ใช่้กลไกราคา เราจ้งไม้่เคยเห็นแผ่นอเม้ริกา แผ่นอังกฤษ ม้้แต้่แผ่น 
ของประเทศสังคม้นิยม้อย่างจ้นอะไรพื่วกน้� ด้ังนั�น แผ่นในเศรษฐกิจ 
แบบต้ลาด้เสร้ จ้งไม้่ใช่่แผ่นสั�งแบบ Century Plan ของพื่วกสังคม้นิยม้  
แต้่เป็นแผ่นท้�เอาม้าทำให้คนร่วม้ม้่อกัน เช่่น ถื้าสร้างสนาม้บินอ้่ต้ะเภา 
แลว้คณุไม้ม่้ร้ถืไฟื้ความ้เรว็สง้ม้นักไ็ม้เ่วริก์ กลบักนัถืา้ไปสรา้งสนาม้บนิ 
ก่อนแล้วไม้่ม้้รถืไฟื้ฟื้้าม้าวิ�ง คนท้�ม้าลงท้�สนาม้บินก็จะถืาม้ว่าจะเข้า 
กรุงเทพื่ฯ ยังไง เพื่ราะฉีะนั�นแผ่นจ้งม้าม้้บทบาทประสานให้การลงทุน 
ม้ันเกิด้ข้�นพื่ร้อม้กัน 

อย่างไรก็ต้าม้ ความ้สาม้ารถืในการประสานของแผ่นก็หายไป สมั้ย 
อาจารยเ์สนาะ (อน้ากล้) แผ่นสำคญั เพื่ราะสภาพื่ฒันย์งัม้อ้ำนาจอนมุ้ตั้ิ 
โครงการลงทนุต้า่งๆ ถืา้สภาพื่ฒันป์ฏิิเสธ ลงทุนไม้ไ่ด้ ้แผ่นของสภาพัื่ฒน ์
จ้งม้าพื่ร้อม้กับไม้้เร้ยวอันใหญ่ในการคุม้เร่�องทรัพื่ยากร แต่้ต้อนหลัง 
สิ�งน้�ก็เปล้�ยนไป ความ้สาม้ารถืในการประสานของแผ่นก็หายไปอ้ก
 
เม้่�อบทบาทในการประสานหายไป บทบาทเด้้ยวท้�เหล่ออย่้ก็ค่อการใช้่ 
แผ่นเป็นวาทกรรม้ เพ่ื่�อบอกว่าประเทศน้�ม้้ความ้มุ้่งหวัง (aspiration)  
ในการพื่ฒันาอยา่งไร ซื้้�งไม้ไ่ด้แ้ปลวา่แผ่นหม้ด้คณุคา่ เพื่ราะต้อ่ใหม้้แ้ค ่
บทบาทน้� ถื้าทำให้ด้้ก็ยังได้้ จุด้เปล้�ยนสำคัญค่อแผ่นพื่ัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม้แห่งช่าต้ิฉีบับท้� 8 ซื้้�งให้ประช่าช่นม้้ส่วนร่วม้ และแก้จุด้อ่อน 
ของแผ่นเด้ิม้ๆ ท้�กำหนด้จากราช่การ แต่้หลังจากนั�นม้าแผ่นเริ�ม้กลาย 
เป็นแกงโฮะ ม้้ทุกอย่าง ผ่สม้กันหม้ด้ ท้�ขัด้กันก็ม้้ แล้วไม่้ม้้แกนกลาง 
ของความ้คิด้ว่าจะพื่าเราไปทางไหน พื่อม้้แผ่นยุทธศาสต้ร์ช่าต้ิ 20 ปี  
ก็พื่ัฒนาไปอ้กยุคเลย เพื่ราะกำหนด้ว่าใน 20 ปีน้� แผ่นสารพื่ัด้แผ่น 
ของประเทศจะต้้องม้าสอด้คล้องกับยุทธศาสต้ร์ช่าต้ิ 20 ปี ม้ันเป็น 
ความ้พื่ยายาม้พื่ิส้จน์ Internal Consistency (ความ้สอด้คล้องภายใน)  

ของข้าราช่การว่าแผ่นของเราสอด้คล้องกับสารพัื่ด้แผ่นท้�อย่้เหน่อเรา  
แต่้ขาด้มิ้ติ้ว่าแล้วแผ่นของเราสอด้คล้องกับความ้เป็นจริงแค่ไหน  
ม้ันสอด้คล้องสารพัื่ด้เร่�อง แต่้ไม้่สอด้คล้องกับความ้เป็นจริง อันน้�ค่อ 
จุด้ท้�ก้่ไม้่กลับ

เพื่ราะฉีะนั�น แทนท้�รัฐจะเป็นคนท้�คอยนำการพื่ัฒนาหร่อสนับสนุน 
การพื่ฒันา ‘นำ’ คอ่ยคุท้�เอกช่นออ่น แลว้ราช่การเปน็คนกำหนด้ทศิทาง 
ต้่อม้าเอกช่นเก่งข้�น รัฐก็ย้ายม้าบทบาท ‘สนับสนุน’ เช่่น ช่่วยส่งเสริม้ 
การส่งออก แต้่ต้อนน้�ม้ันกลายเป็นว่าโลกและเอกช่นจะไปทางหน้�ง  
ส่วนภาคราช่การกลับไปอย่้แต้่ใน Internal logic (เหตุ้ผ่ลภายใน)  
ของต้ัวเอง ด้้วยบุคลากรซื้้�งม้้ศักยภาพื่น้อยลงเยอะเลย

ตัำาแห้น่งแห้่งท่�ในโลกให้ม่

ทำนโยบายท้�ด้้ หลักๆ ค่อม้ันต้้องม้้งานวิจัยหนุนหลัง แต้่ยังเป็นแค่ 
สว่นเด้ย้ว เพื่ราะงานวจิยัเกดิ้จากอด้ต้้ ม้นัต้อ้งเต้มิ้จนิต้นาการ วสิยัทศัน์  
เต้มิ้ความ้มุ้ง่หวงั (aspiration) ของสงัคม้ใสเ่ขา้ไปในสดั้สว่นท้�พื่อเหม้าะ  
ม้ันค่อหยินกับหยาง อันหน้�งค่อของแข็งจับต้้องได้้ ม้้ต้ัวเลขอะไร 
เยอะแยะไปหม้ด้ อันหน้�งค่อของเหลว การเต้ิม้ภาพื่ความ้ฝีันของสังคม้ 
ซื้้�งฝี�ายการเม้อ่งต้อ้งเอาม้ากลั�นใหไ้ด้ว้า่ประช่าช่นอยากได้อ้ะไร ในระบบ 
ขา้ราช่การ เขากม็้ค้วาม้พื่ยายาม้สรา้งสถืาบนัวจิยั แต้ด้่้วยขอ้จำกดั้ของ 
ระบบม้ันก็ยังไปไม้่ค่อยได้้ ของแข็งเลยกลายเป็นของท้�ไม้่ค่อยแข็ง  
ส่วนของความ้ฝีันหร่อ aspiration ค่อการต้้องรับฟื้ังเส้ยงในสังคม้  
เราก็ด้ันทำได้้ด้้ทะลุเป้า เลยกลายเป็นฝีันท้�ฟุ้ื้งกระจาย ม้้ทุกอย่าง  
สรปุค่อสว่นท้�ควรจะแขง็ ม้นักลายเปน็ของเหลว สว่นท้�ควรเปน็ของเหลว 
ม้ันก็ฟุ้ื้งเข้าไปอ้กจนกลายเป็นแก๊ส นโยบายของเราเลยเป็นของเหลว 
ผ่สม้แก๊ส สังเคราะห์ไม้่ได้้ว่าประเทศน้�ม้ันจะไปทางไหน

เม้่�อต้ระหนักแล้วว่าศักยภาพื่ของรัฐไม่้ได้้ส้งสุด้ รัฐจ้งต้้องร้้ว่าควรทำ 
อะไรและไม้่ควรทำอะไร โด้ยส่วนท้�ไม้่ควรทำอะไรต้้องเป็นส่วนใหญ่  
ส่วนท้�ต้้องทำม้้อะไรบ้าง นโยบายยังไงก็ต้้องทำ โด้ยหาคนท้�เป็นคร้ม้ 
จรงิๆ ม้าทำ เพื่ราะถ้ืานโยบายผิ่ด้ ม้นัผ่ดิ้หม้ด้ ถืา้หาครม้้ไม่้ได้ ้อย่างน้อย 
กต้็้องทำต้วัเป็น Smart Purchaser (ผ่้จ้ดั้ซื้่�อท้�เก่ง) จา้งขา้งนอกม้าทำให้  
ทั�งในสว่นของแขง็ค่องานวจิยัว่าภาพื่สังคม้ไทยเศรษฐกจิไทยในอนาคต้ 
หน้าต้าควรเป็นยังไง และส่วนของเหลวค่อการรับฟัื้งความ้เห็นคน  
ข้าราช่การม้้หน้าท้�แค่จัด้ซื้่�อให้ด้้ แล้วเอาสิ�งท้�ได้้รับม้าเช่่�อม้โยง  

(integrate) กัน และร้้วิธ้ว่าจะทำยังไงให้สิ�งเหล่าน้�ม้ันต้อบสนอง 
การเม้่องได้้ด้้วย น้�ค่อทักษะท้�น้อยท้�สุด้ท้�คิด้ว่าต้้องสร้างให้ได้้ ถื้าสร้าง 
ไม้่ได้้ ม้ันกำหนด้นโยบายท้�ด้้ไม้่ได้้

งานด้้านกำกับด้้แลก็เหม้่อนกัน รัฐก็เป็น Smart Purchaser สม้ม้ต้ิจะ 
ออกกฎี ก็ไปจ้างคนทำให้ แล้วก็เอาต้ัวร่างกฎีระเบ้ยบหร่อกต้ิกาในการ 
กำกับด้้แลเอาไปรับฟื้ังความ้เห็นประช่าช่นว่าม้้ข้อเสนอกฎีระเบ้ยบม้า 
อยา่งน้� ม้นัใช้่ได้-้ไม่้ได้ต้้รงไหนท้�เต้มิ้มุ้ม้ความ้เปน็จริงเขา้ไปด้ว้ยเหม้อ่น 
กบัเร่�องนโยบาย เพ้ื่ยงแต้ว่า่เร่�องน้�ม้นัจะไม้ฟุ้่ื้งเทา่เร่�องนโยบาย ม้นักจ็ะ 
กำกับด้้แลได้้โด้ยท้�ไม้่ต้้องการ capacity หน่วยงานภาครัฐเยอะ

ส่วนงานบริการประช่าช่นให้ด้้ ยิ�งง่ายเข้าไปใหญ่ เน่�องจากงานส่วนน้� 
สัม้ผ่ัสกับคน เพื่ราะฉีะนั�นม้ันใช่้ฟื้ีด้แบ็กของคนเข้าไปช่่วยได้้  
เหม้่อนกับท้�เราต้ิด้ต่้อธนาคารแล้วคอลเซื้นเต้อร์ถืาม้ว่าให้คะแนน 
เท่าไหร่แล้วเอาไปปรับปรุง หร่อไม้่ก็เอาต้์ซื้อร์สไปเลยแบบพื่าสปอร์ต้  
ในสายต้าผ่ม้ รัฐไทยในอุด้ม้คต้ิควรเป็นรัฐเล็กๆ ม้้บุคลากรไม้่ต้้องเยอะ  
แต้่เก่งม้ากๆ งานต้่างๆ ก็ใช่้จ้างเอา เพื่ราะอย่างน้อยสิ�งท้�รัฐม้้ก็ค่อ 
ทรพัื่ยากรทางการเงิน การพื่ยายาม้เติ้ม้คนท้�ม้คุ้ณภาพื่ทั�งระบบมั้นยาก  
เพื่ราะว่าถ้ืาคุณจะข้�นเงินเด่้อนสักคนหน้�ง เพ่ื่�อให้ได้้คนคุณภาพื่ด้้  
คุณก็ต้้องข้�นท้ละเป็นล้านคน

จะเห็นได้้ว่าระบบข้าราช่การและรัฐไทยม้้ประเด็้นท้�ต้้องพิื่จารณา  
rationalize (จัด้ให้เข้าท้�) เยอะม้ากเลย แต่้ม้ันยังม้้ความ้พื่ยายาม้  
rationalize น้อยเกินไป ราช่การก็เหม้่อนสิ�งม้้ช่้วิต้ กาลเวลาผ่่านไป 
ม้นักง็อกต้รงนั�น ม้ติ้้�งต้รงน้� ถ้ืงจดุ้หน้�งกค็วรต้้อง rationalize แต้ร่าช่การ 
เองไม้่อยาก rationalize เอง เพื่ราะถ้ืา rationalize ต้ัวเองม้ันก็เจ็บ 
ใช่่ไหม้ ม้ันก็ต้้องให้คนท้�อย่้เหน่อกว่าม้าจัด้การ ค่อภาคการเม้่อง  
แต้่การเม้่องก็ไม้่ได้้ม้าสนใจในการ rationalize ราช่การ เพื่ราะระบบ 
ท้�เป็นอย่้ม้ันก็ทำม้าหากินได้้ ไม้่ได้้เด่้อด้ร้อนอะไร แต้่ถื้าเม้่�อไหร่ไม้่  
rationalize แล้ว ทำให้ในการเม้่องหากินไม้่ได้้ การเม้่องก็คงม้้แรงจ้งใจ 
ในการ rationalize

เม่องไทยิ่ในตัลาดโลก

ผ่ลกระทบภายนอกประเทศท้�จะกำหนด้ประเทศไทย น่าจะม้้สัก 3 เร่�อง  
หน้�ง เร่�องความ้ผ่ันผ่วนของเศรษฐกิจโลก โจทย์ก็ค่อการทำให้ม้้หลาย 

แหล่งของรายได้้ ท้�ผ่่านม้าถ่ือว่าเราทำได้้ด้้พื่อสม้ควร เราม้้ทั�งส่งออก  
ม้้ทั�งท่องเท้�ยว ม้้ทั�งรักษาพื่ยาบาล ในด้้านการส่งออก เราก็ม้้การ 
กระจายได้้ค่อนข้างด้้ทั�งในมุ้ม้สินค้าและล้กค้า สินค้าเราม้้ทั�งอาหาร  
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโต้รเคม้้ ล้กค้าก็ม้้อเม้ริกา ญ้�ปุ�น ยุโรป อาเซื้้ยน จ้น  
เพิื่�งม้าเสย้สม้ดุ้ลด้ว้ยเร่�องโควดิ้ท้�ทำให้เหน็วา่การท่องเท้�ยวท้�เรานก้วา่ม้้ 
แต้จ่ะโต้ข้�นอยา่งเด้ย้วม้นัไม้ใ่ช่ ่และสนิคา้สง่ออกของเรากำลงัจะต้กรุน่

สอง ค่อการเปล้�ยนแปลงสภาพื่ภ้มิ้อากาศ พื่ออากาศแปรปรวน  
การทำม้าหากนิด้ว้ยการเกษต้รกจ็ะยากข้�น การทอ่งเท้�ยวยากข้�น ม้ก้าร 
พื่ยากรณ์ว่าน�ำจะท่วม้ 10% ของประช่ากรไทยในเขต้กรุงเทพื่ฯ และ 
ปริม้ณฑ์ล อันน้�จะเป็นภัยคุกคาม้ใหญ่ และพื่อเร่�องพื่วกน้�เป็น Global  
Public Goods ส่วนใหญ่เราก็จะต้้องเล่นต้าม้เกม้ของประเทศใหญ่  
เช่่น ยุโรปเก็บภาษ้คาร์บอนจากสินค้าส่งออกของเรา เราก็อาจต้้องคิด้ 
เร่�องเกบ็ภาษค้าร์บอนของเราเสย้เอง อย่างนอ้ยเงนิกจ็ะได้อ้ย่้ในประเทศ  
และยุโรปไม้่ต้้องม้าเก็บเราอ้ก 

สาม้ ค่อ ภ้ม้ิรัฐศาสต้ร์ อย่างน้อยถื้าไม้่ม้้การเปล้�ยนแปลงผ่้้นำของจ้น 
ขนานใหญ่ และส้จิ�นผ่ิงอย่้ยาว โด้ยโครงสร้างแล้วจะม้้ความ้ขัด้แย้ง 
ระหว่างค่ายจ้นและค่ายต้ะวันต้ก ท้�วันน้�พื่ัฒนาจาก Trade War กลาย 
เป็น Tech War แล้ว ประเทศไทยอาจไม้่รับผ่ลกระทบต้รงๆ เพื่ราะเรา 
ไม้ไ่ด้อ้ย่้ในห่วงโซ่ื้คณุค่าของไฮเทคอย่าง 5G หรอ่ไม้โครชิ่พื่ แต่้เราจะได้ ้
รบัผ่ลกระทบในระดั้บถืดั้ม้าว่าถ้ืาประเทศพื่วกน้�ถ้ืกกระทบ เราก็กระทบด้้วย 

เด้นิหนา้ต้อ่ไปยงัไงถืา้เทย้บกบัการลงทนุ เวลาด้้พื่อรต์้ฟื้อลโิอต้้องด้้สอง 
ปจัจยั คอ่ return (ผ่ลต้อบแทน) กบั risks (ความ้เส้�ยง) ในฝีั�งของ return  
จะทำยังไงให้ม้ม้้ล้ค่าเพิื่�ม้ม้ากข้�น ทำยังไงกับอตุ้สาหกรรม้ท้�กำลังต้กรุน่  
อย่างพื่วกยานยนต้์ หร่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนฝีั�งของ risks ก็ค่อเร่�องการ 
กระจายความ้เส้�ยง (diversification) ช่่วงหลังเราพื่้�งพื่าจ้นเยอะเกินไป  
ต้้องสรา้งสม้ด้ลุโด้ยทำต้ลาด้ใหม้ ่อนาคต้ของไทย ผ่ม้คดิ้วา่จบท้�อาเซื้ย้น  
เพื่ราะถื้าเราจะไต้่ไปเวท้โลก ถื้าไปด้้วยเร่�อง high-tech เราก็ไปไม้่ถื้ง  
แต่้ถ้ืาเป็น mid-tech รบัม้าจากต่้างประเทศ ต่้อยอด้ ขายในต้ลาด้ แบบน้� 
เราทำได้ ้ต้รงน้�ม้ข้อ้ม้ล้ท้�พื่สิจ้นแ์ลว้วา่เราทำได้จ้ริง ม้ธุ้รกจิใหญข่องไทย 
ท้�ไปลงในอาเซื้้ยน ทุกประเทศม้้สินค้าไทยขายอย่้เต้็ม้ไปหม้ด้ ม้ันม้้ 
อนาคต้ ฉีะนั�นไทยต้้องวางต้ำแหน่งต้ัวเองในอาเซื้้ยนด้้ๆ อาเซื้้ยนม้ ้
อัต้ราเต้ิบโต้ส้ง และจะเป็นต้ัวท้�ช่่วยกระจายความ้เส้�ยงให้ประเทศไทย
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จากจุดเริ่่�มต้้นของเศริ่ษฐก่จไทยสมัยใหม่จวบจนถึึงปััจจุบัน เศริ่ษฐก่จไทยได้เต้่บโต้ 
และเปัล่�ยนโฉมหน้าไปัอย่างท่�คนริุ่่นหลังยากจะนึกออก ในช่่วงริ่ะยะเวลา 6 ทศวริ่ริ่ษ 
ปัริ่ะเทศไทยได้ก้าวออกจากการิ่เปั็นปัริ่ะเทศริ่ายได้ต้ำ�าส่่ปัริ่ะเทศริ่ายได้ปัานกลาง ริ่ะหว่าง 
ปัี 1960-2020 ริ่ายได้เฉล่�ยต้่อหัวของคนไทยเพิ่่�มขึ�นกว่า 72 เท่า เม่�อเท่ยบกับริ่ายได้ 
เฉล่�ยต้่อหัวของปัริ่ะช่ากริ่โลกท่�เพ่ิ่�มขึ�นเพ่ิ่ยง 24 เท่าในช่่วงเวลาเด่ยวกัน

ผลของการิ่พัิ่ฒนาเศริ่ษฐก่จได้ช่่วยยกริ่ะดับฐานะความเป็ันอย่่ของคนในปัริ่ะเทศ ทำาให ้
คนไทยหลดุพิ่น้ออกจากความยากจนไดอ้ยา่งมาก สัดสว่นของคริ่วัเร่ิ่อนท่�มร่ิ่ายไดต้้ำ�ากวา่
เส้นความยากจนลดลงจากมากกวา่ร้ิ่อยละ 60 ในปั ี1987 เหลอ่ต้ำ�ากวา่ริ่อ้ยละ 6 ในปัจัจุบนั

ไม่เพิ่่ยงแต้่ในแง่ต้ัวเง่น คุณภาพิ่ช่่ว่ต้ของคนไทยก็ปัริ่ับต้ัวด่ขึ�นไม่น้อย มาต้ริ่ฐานทาง 
การิ่แพิ่ทย์ท่�ด่ขึ�นและการิ่เข้าถึึงริ่ะบบสาธาริ่ณสุขท่�กว้างขวางขึ�น ทำาให้อายุขัยเฉล่�ย 
ของปัริ่ะช่ากริ่เพิ่่�มขึ�นจาก 55 ปีัในปัี 1960 เปั็น 77 ปีัในปััจจุบัน อัต้ริ่าการิ่เส่ยช่่ว่ต้ 
ของทาริ่กท่�เคยส่งถึึง 104 คนต่้อทาริ่ก 1,000 คน ลดลงเหล่อเพิ่่ยง 8 คนในปััจจุบัน  
การิ่เข้าถึึงบริ่่การิ่สาธาริ่ณ่ปัโภคอย่างการิ่ม่ไฟฟ้าใช่้ในคริ่ัวเร่ิ่อน ก็เพิ่่�มขึ�นจากปัริ่ะมาณ
เพิ่่ยงริ่้อยละ 30 ในปัี 1980 เปั็นเก่อบริ่้อยละ 100 ในปััจจุบัน

นอกจากน่� โคริ่งสริ่้างเศริ่ษฐก่จก็เริ่่ยกได้ว่าเปัล่�ยนไปัอย่างท่�คนรุ่ิ่นปั่�ย่าอาจจดจำาไม่ได้ 
ปัริ่ะเทศท่�เคยเป็ันท่�ร้่ิ่จักในนามอ่่ข้าวอ่่นำ�ากลายมาเป็ันเศริ่ษฐก่จอุต้สาหกริ่ริ่ม และเป็ัน 
ฐานการิ่ผล่ต้เพ่ิ่�อส่งออกของส่นค้าอุต้สาหกริ่ริ่มหลากหลายปัริ่ะเภท การิ่ผล่ต้ภาค
เกษต้ริ่กริ่ริ่มท่�เคยค่ดเปั็นริ่้อยละ 36 ของ GDP ในปัี 1960 ลดลงเหล่อเพิ่่ยงริ่้อยละ 9 
ในปััจจุบัน ในขณะท่�การิ่ผล่ต้ภาคอุต้สาหกริ่ริ่มเพิ่่�มขึ�นจากริ่้อยละ 12 ในปัี 1960 เปั็น 
ริ่้อยละ 30 ในช่่วงปัี 2005-2008 ก่อนจะลดลงมาอย่่ท่�ริ่้อยละ 25 ในช่่วงก่อนเก่ดโคว่ด 
ในขณะท่�ภาคบริ่่การิ่ม่ความสำาคัญมากขึ�นอย่างต้่อเน่�อง

ส่�งท่�ต้ามมาคอ่โคริ่งสริ่า้งการิ่จ้างงานท่�เปัล่�ยนไปั กอ่นปั ี1980 แริ่งงานไทยกวา่ริ่อ้ยละ 70 
อย่ใ่นภาคเกษต้ริ่ ลดลงเหลอ่ปัริ่ะมาณร้ิ่อยละ 30 ในปััจจุบนั การิ่จ้างงานภาคอุต้สาหกริ่ริ่ม
เพิ่่�มขึ�นจากน้อยกวา่ริ่อ้ยละ 10 กอ่นปั ี1980 เปัน็ริ่อ้ยละ 25 ในปััจจบุนั ขณะท่�การิ่จา้งงาน
เก่อบคริ่ึ�งหนึ�งอย่่ในภาคบริ่่การิ่ เพิ่่�มขึ�นจากปัริ่ะมาณริ่้อยละ 20 ก่อนปัี 1980

พิ่่ดได้ว่าวันน่�เศริ่ษฐก่จไทยได้ผนวกเป็ันส่วนหนึ�งของริ่ะบบเศริ่ษฐก่จโลกอย่างเต็้มท่� 
สัดส่วนการิ่ส่งออกส่นค้าและบริ่่การิ่ต่้อ GDP เพิ่่�มขึ�นจากปัริ่ะมาณริ่้อยละ 16 ในช่่วง 
ปั ี1960 เปัน็กวา่ริ่อ้ยละ 65 ในช่ว่งกอ่นเกด่ว่กฤต้โควด่ และปัริ่ะเทศไทยกไ็ดร้ิ่บัการิ่ยอมริ่บั
ว่าเปั็นแหล่งลงทุนสำาคัญในภ่ม่ภาค ทั�งการิ่ลงทุนทางต้ริ่ง และการิ่ลงทุนในต้ลาดทุน
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4 สายธารที่่�หนุุนุเนุ่�อง

การพลิิกโฉมหน้้าเศรษฐกิจดัังกลิ่าวมิอาจเป็็น้ไป็ไดั้เลิย หากป็ราศจาก
แรงส่่งที่่�ที่รงพลิัง เร่�องราวต่่างๆ ใน้ 6 บที่ท่ี่�ผ่่าน้มาของหน้ังส่่อเลิ่มน่้� 
คือ่คืวามพยายามบอกเลิา่ถึึง 4 ส่ายธารแห่งพัฒน้าการ ที่่�ต่า่งหน้นุ้เน้่�อง 
บรรจบ แลิะร่วมกัน้น้ำพาเศรษฐกิจไที่ยมาส่่่ยุคืใหม่อย่างเราพบเห็น้

สายธารแรก คื่อส่ถึาน้การณ์์ภายน้อก ที่ั�งดั้าน้การเม่องแลิะเศรษฐกิจ 
ที่่�ส่่งผ่ลิส่ำคืัญต่่อการพัฒน้าเศรษฐกิจไที่ยที่ั�งที่างต่รงแลิะที่างอ้อม

ภัยจากคือมมิวน้ิส่ต่์ ส่งคืรามเย็น้ แลิะบที่บาที่ของส่หรัฐอเมริกาใน้ช่่วง
หลิังส่งคืรามโลิกคืรั�งท่ี่�ส่องจน้ถึึงที่ศวรรษ 1970 ม่ส่่วน้เร่งให้เกิดัการ
พัฒน้าโคืรงส่ร้างพ่�น้ฐาน้ ที่ั�งถึน้น้หน้ที่าง ส่น้ามบิน้ แลิะส่าธารณ์่ป็โภคื
ต่่างๆ ซึ่ึ�งหลิายแห่งยังย่น้หยัดัมาถึึงป็ัจจุบัน้

ข้อต่กลิง Plaza Accord ที่่�ที่ำให้เงิน้เยน้ของญ่�ป็ุ�น้แข็งคื่าขึ�น้มาก จน้น้ำ
ไป็ส่่่การย้ายฐาน้การผ่ลิิต่ของธุรกิจญ่�ป็ุ�น้ใน้ที่ศวรรษ 1980 ซึ่ึ�งไม่เพ่ยง
ช่ว่ยให้เศรษฐกจิไที่ยหลิดุัพน้้วกิฤต่ขา้วยากหมากแพงที่่�กอ่ตั่วมาต่ั�งแต่่
ที่ศวรรษก่อน้หน้้า แต่่ยังส่ร้างการลิงทุี่น้ใหม่ท่ี่�พลิิกโฉมป็ระเที่ศไที่ย 
ให้กลิายเป็็น้ผ่่้ผ่ลิิต่แลิะส่่งออกสิ่น้คื้าอุต่ส่าหกรรมส่่่ต่ลิาดัโลิก

การสิ่�น้สุ่ดัของส่งคืรามเย็น้ กระแส่โลิกาภิวัต่น้์ แลิะการต่่�น้ต่ัวใน้การ
ลิงทีุ่น้ใน้ต่ลิาดัเกิดัใหม่ (Emerging Markets) ใน้ที่ศวรรษ 1990 เป็็น้
ป็ัจจัยหนุ้น้ให้เงิน้ทุี่น้ไหลิเข้ามาใน้ป็ระเที่ศไที่ย จน้ใน้ที่่�สุ่ดัเกิดัฟองส่บ่่
แลิะจบลิงดั้วยวิกฤต่ต่้มยำกุ้ง

การผ่งาดัของจน่้ใน้เวที่เ่ศรษฐกิจแลิะการเมอ่งโลิกใน้ที่ศวรรษ 2000 แลิะ 
2010 เป็น็้ปั็จจยัที่่�ส่นั้บส่นุ้น้เศรษฐกิจไที่ยผ่า่น้การส่ง่ออก การท่ี่องเท่ี่�ยว 
แลิะการลิงทีุ่น้ ใน้ยามที่่�แรงขับเคืลิ่�อน้เศรษฐกิจอ่�น้ๆ เริ�มแผ่่วลิง

วิกฤต่การเงิน้โลิกใน้ที่ศวรรษ 2000 ส่่งส่ัญญาณ์เต่่อน้ถึึงดั้าน้ม่ดัของ 
การพึ�งพงิการส่่งออกที่่�ส่ง่จน้เป็็น้คืวามเป็ราะบางของระบบเศรษฐกิจไที่ย
น้ำไป็ส่่่น้โยบายการเงิน้ผ่่อน้คืลิายสุ่ดัขั�วของส่หรัฐฯ ที่่�ผ่ลัิกดััน้เงิน้ทุี่น้
เคืลิ่�อน้ย้ายไป็ทัี่�วโลิก ส่ร้างแรงกดัดััน้ใน้การดัแ่ลิเส่ถ่ึยรภาพของเงิน้บาที่ 
ป็ดิัที่า้ยดัว้ยการระบาดัของโคืวิดั ที่่�ต่อกย�ำว่าเศรษฐกิจไที่ยไดัก้ลิายเป็น็้
ส่่วน้หนึ้�งของเศรษฐกิจโลิกอย่างเต่ม็ตั่ว แต่่ยังขาดัคืวามพรอ้มเพ่�อรับมอ่
กับคืวามเป็ลิ่�ยน้แป็ลิงใน้โลิกที่่�น้ับวัน้จะผ่ัน้ผ่วน้แลิะคืาดัเดัาไดั้ยากขึ�น้

สายธารท่ี่�สอง คื่อน้โยบายเศรษฐกิจแลิะบที่บาที่ของภาคืรัฐไที่ยท่ี่� 
ต่อบส่น้องต่่อกระแส่ภายใน้ป็ระเที่ศแลิะต่่างป็ระเที่ศ แลิะขับเคืลิ่�อน้
เศรษฐกิจไที่ยให้คื่บหน้้าไป็ใน้แต่่ลิะยุคืส่มัย  

ของสั่งคืมแบบถึึงราก น้ำไป็ส่่่คืวามขัดัแย้งที่างการเมอ่งแบ่งขั�วแยกขา้ง
ที่่�ต่่อเน้่�องมาถึึงป็ัจจุบัน้

สายธารท่ี่�สาม ค่ือการขับเคืลิ่�อน้ธุรกิจของภาคืเอกช่น้ท่ี่�ส่ร้างคืวาม
เป็ลิ่�ยน้แป็ลิงใน้โคืรงส่ร้างแลิะองคื์ป็ระกอบของระบบเศรษฐกิจไที่ย

ใน้ช่่วงหลิังส่งคืรามโลิกคืรั�งที่่�ส่อง ไที่ยยังมุ่งเน้้น้การผ่ลิิต่ใน้ภาคืเกษต่ร 
ป็�าไม้ แลิะเหม่องแร่ พึ�งพาส่ิน้คื้าส่่งออกจากที่รัพยากรหลิัก 4 ช่น้ิดัคื่อ 
ข้าว ยางพารา ไม้สั่ก แลิะดั่บุก ก่อน้ท่ี่�ใน้ช่่วงที่ศวรรษ 1960-1970  
จะขยายไป็ส่่่พ่ช่อ่�น้ๆ เช่่น้ ข้าวโพดั มัน้ส่ำป็ะหลัิง แลิะอ้อย ต่ลิอดัจน้
พฒัน้าอตุ่ส่าหกรรมต่อ่เน้่�อง โดัยเฉพาะอยา่งยิ�งค่ืออุต่ส่าหกรรมอาหาร 
ที่่�ไดั้กลิายเป็็น้ส่ิน้คื้าส่่งออกที่่�ส่ำคืัญของป็ระเที่ศ 

ต่่อมาใน้ที่ศวรรษ 1980 การพัฒน้าอุต่ส่าหกรรมป็ิโต่รเคืม่ท่ี่�ไดั้รับ
อาน้ิส่งส์่จากการคื้น้พบก๊าซึ่ธรรมช่าต่ิใน้อ่าวไที่ย แลิะการลิงทีุ่น้ใน้
อุต่ส่าหกรรมยาน้ยน้ต่์แลิะอิเลิ็กที่รอน้ิกส์่โดัยบรรษัที่ข้ามช่าต่ิ ไดั้เป็ิดั
ป็ระต่่ส่่่การเป็น็้ป็ระเที่ศอุต่ส่าหกรรมของป็ระเที่ศไที่ย แลิะเป็น็้จุดัต่ั�งต่น้้
ของการเป็็น้ผ่่้ผ่ลิิต่ส่ำคืัญใน้ห่วงโซึ่่อุป็ที่าน้โลิกของป็ระเที่ศ

ส่ว่น้ภาคืบรกิารก็เติ่บโต่อยา่งต่่อเน้่�อง ใน้ขณ์ะที่่�ฟองส่บ่อ่สั่งหารมิที่รพัย์

การริเริ�มใช่้แผ่น้พัฒน้าเศรษฐกิจแห่งช่าต่ิเป็็น้แน้วที่างใน้การดัำเนิ้น้
น้โยบาย รวมถึึงการพัฒน้าโคืรงส่ร้างพ่�น้ฐาน้ต่่างๆ ของป็ระเที่ศใน้
ที่ศวรรษ 1960-1970 ที่่�ถ่ึอเป็็น้การวางรากฐาน้การพัฒน้าเศรษฐกิจ 
ส่มัยใหม่ของป็ระเที่ศไที่ยอย่างเป็็น้ระบบ

การพฒัน้าพ่�น้ท่ี่�ช่ายฝัั่�งที่ะเลิภาคืต่ะวัน้ออก (Eastern Seaboard) รบัการ 
ลิงที่นุ้จากต่่างป็ระเที่ศใน้ช่ว่งเวลิาที่่�เป็น็้ ‘จังหวะที่อง’ ใน้ที่ศวรรษ 1980 
เพ่�อต่อ้น้รบัการยา้ยฐาน้การผ่ลิติ่ของญ่�ป็ุ�น้ แลิะการคืน้้พบกา๊ซึ่ธรรมช่าต่ิ
ใน้อ่าวไที่ย รวมถึึงน้โยบายเป็ลิ่�ยน้ส่น้ามรบให้เป็็น้ส่น้ามการค้ืา ท่ี่�เป็ลิ่�ยน้
ป็ระเที่ศไที่ยใหก้ลิายเป็น็้ฐาน้การผ่ลิติ่เพ่�อส่ง่ออกที่่�ส่ำคืญัของโลิก แลิะ
เป็็น้ศ่น้ย์กลิางเศรษฐกิจแลิะการคื้าใน้ภ่มิภาคื

การเป็ิดัเส่ร่ที่างการเงิน้ใน้ที่ศวรรษ 1990 ที่่�เป็็น้แรงส่่งให้เศรษฐกิจไที่ย
เต่ิบโต่อย่างร้อน้แรง ก่อน้จะต่ามมาดั้วยวิกฤต่ต่้มยำกุ้ง ซึ่ึ�งไดั้ส่ร้าง 
บที่เร่ยน้ราคืาแพงจากการดัำเนิ้น้น้โยบายเศรษฐกิจที่่�ผ่ิดัพลิาดั จน้น้ำ
มาส่่่การป็ฏิิร่ป็ภาคืการเงิน้ให้ม่คืวามมั�น้คืง เป็่�ยมเส่ถึ่ยรภาพใน้วัน้น้่�

ส่ง่ท้ี่ายดัว้ยการดัำเน้นิ้น้โยบายเศรษฐกิจท่ี่�อิงกับฐาน้เส่ย่งที่างการเมอ่ง
ใน้ที่ศวรรษ 2000 แลิะ 2010 ที่่�เป็ิดัศักราช่การม่ส่่วน้ร่วมที่างการเม่อง
ของป็ระช่าช่น้อยา่งกวา้งขวาง  แต่ใ่น้ขณ์ะเดัย่วกนั้กก็ระเที่อ่น้โคืรงส่รา้ง
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แลิะการขยายตั่วของธุรกิจการเงิน้ร้อน้แรงใน้ที่ศวรรษ 1990 น้ำไป็ส่่่
วิกฤต่ต่้มยำกุ้งที่่�ยังคืงที่ิ�งซึ่ากคืวามเส่่ยหายบางส่่วน้ให้เห็น้ การเฟ่�องฟ่
ของการที่อ่งเที่่�ยวใน้ช่ว่งเวลิาต่อ่มาไดัเ้ป็น็้เคืร่�องยน้ต่ส์่ำคืญัที่่�ขบัเคืลิ่�อน้
เศรษฐกิจไที่ยให้ยังพอเติ่บโต่ได้ั แม้ภาคืเศรษฐกิจอ่�น้จะเริ�มซึ่บเซึ่าใน้
ที่ศวรรษ 2000 แลิะ 2010 น้อกจากน้ั�น้การพัฒน้าแลิะการป็รับต่ัวของ
ภาคืเอกช่น้ต่่อการพัฒน้าเที่คืโน้โลิย่ใหม่ๆ เช่่น้ ดั้าน้การผ่ลิิต่ การคื้า 
ธุรกิจแพลิต่ฟอร์ม เที่คืโน้โลิย่ดั้าน้การเงิน้ ก็ม่ส่่วน้ส่ำคืัญใน้การรักษา
คืวามส่ามารถึใน้การแข่งขัน้ แลิะส่ร้างส่ิน้คื้าแลิะบริการใหม่ๆ น้ำไป็ส่่่
การเป็ลิ่�ยน้ผ่่าน้ที่่�ส่ำคืัญของเศรษฐกิจไที่ย
 
ทัี่�งน่้� หากมองใน้มิติ่ของโคืรงส่ร้างทีุ่น้จะพบว่า ใน้ยุคืส่งคืรามเย็น้  
การลิงทุี่น้ใน้ระบบเศรษฐกิจจำน้วน้มากเป็น็้ไป็โดัยภาคืรัฐ บที่บาที่ของ
รัฐวิส่าหกิจแลิะคืวามช่่วยเหลิ่อจากส่หรัฐฯ จวบจน้ภาคืเอกช่น้ไที่ยเริ�ม
ต่ั�งไข่ไดั้แลิะขยายต่ัวใน้ที่ศวรรษ 1970 อัน้เป็็น้จุดัเริ�มต่้น้ของเจ้าส่ัว 
รายใหญ่หลิายรายที่่�เป็็น้ท่ี่�ร่้จักกัน้ดั่ใน้ป็ัจจุบัน้ ขณ์ะที่่�บรรษัที่ข้ามช่าต่ิ
ไดั้ขยายบที่บาที่อย่างมากต่ั�งแต่่ช่่วงที่ศวรรษ 1980 ก่อน้จะลิดับที่บาที่
ลิงใน้ช่่วงที่ศวรรษหลัิง เม่�อเศรษฐกิจเริ�มโต่ช่้าลิง แลิะภาคืเอกช่น้ไที่ย 
ม่บที่บาที่ส่่งขึ�น้มาก 

ส่อดัคืล้ิองกัน้ เม่�อคืวามส่ำคืัญของรัฐใน้ฐาน้ะผ่่้ผ่ลิิต่สิ่น้ค้ืาแลิะบริการ
ป็อ้น้ส่่่ระบบเศรษฐกิจไดัล้ิดัลิง รฐัวิส่าหกจิจำน้วน้มากแป็รรป่็เป็น็้บรษิทัี่ 

แลิะม่เอกช่น้ร่วมเป็็น้เจ้าของผ่่าน้การถ่ึอหุ้น้ที่่�ขายใน้ต่ลิาดัหลัิกที่รัพย์
แห่งป็ระเที่ศไที่ย 

สายธารท่ี่�ส่� ค่ือพัฒน้าการของภาคืการเงิน้แลิะต่ลิาดัทีุ่น้ ที่่�เป็็น้หัวใจ
หลิักของการจัดัส่รรที่รัพยากรใน้ระบบเศรษฐกิจ แลิะส่น้ับส่นุ้น้การ
เต่ิบโต่ของเศรษฐกิจไที่ย

พัฒน้าการเริ�มต่ั�งแต่่การเต่ิบโต่ของระบบธน้าคืารพาณ์ิช่ย์ของกลิุ่ม 
น้ักธุรกิจช่าวไที่ยเช่่�อส่ายจ่น้ใน้ส่มัยหลิังส่งคืรามโลิกคืรั�งที่่�ส่อง ที่่�เป็็น้
กลิไกใน้การระดัมทุี่น้ของธุรกจิใน้ป็ระเที่ศ ที่ำให้กลิุม่ธุรกจิของช่าวไที่ย
เช่่�อส่ายจ่น้หลิายต่ระก่ลิส่ามารถึขยายกิจการเต่ิบใหญ่จน้เป็็น้เจ้าส่ัว 
ใน้ป็ัจจุบัน้

การกอ่ต่ั�งบรษิทัี่เงนิ้ที่นุ้ใน้ที่ศวรรษ 1970 ช่ว่ยใหธ้รุกจิส่ามารถึระดัมที่นุ้
จากส่าธารณ์ช่น้ได้ัโดัยไม่ต่้องพึ�งเงิน้ก้่จากธน้าคืารพาณิ์ช่ย์เพ่ยงแค่ื
แหลิ่งเด่ัยว ที่ำให้เกิดัธุรกิจใหม่ๆ จำน้วน้มาก แลิะกระตุ้่น้การพัฒน้า
ภาคืธุรกิจของเอกช่น้ให้ม่บที่บาที่ส่่งขึ�น้ใน้ระบบเศรษฐกิจ การพัฒน้า
ต่ลิาดัที่นุ้ รวมถึึงการกอ่ต่ั�งต่ลิาดัหลิกัที่รพัยแ์หง่ป็ระเที่ศไที่ยใน้ที่ศวรรษ 
1980 แลิะต่ลิาดัต่ราส่ารหน้่�ใน้เวลิาต่อ่มา ที่ำให้ธรุกิจมท่ี่างเลิอ่กใน้การ
ระดัมทุี่น้ผ่่าน้ต่ราส่ารทุี่น้แลิะต่ราส่ารหน้่� แลิะเพิ�มช่่องที่างใน้การออม
แลิะการลิงทีุ่น้ให้คืน้ไที่ย

การเป็ิดัเส่ร่ที่างการเงิน้ใน้ที่ศวรรษ 1990 โดัยขาดัคืวามย่ดัหยุ่น้ดั้าน้
น้โยบายเศรษฐกิจมหภาคืแลิะการกำกับคืวามเส่่�ยงของส่ถึาบัน้การเงิน้ 
กลิายเป็น็้เคืมท่ี่่�กระตุ่น้้ฟองส่บ่่ของเศรษฐกิจไที่ยให้โต่ขึ�น้จน้ระเบิดัเป็น็้
วิกฤต่เศรษฐกิจใน้ป็่ 1997 แต่่วิกฤต่น่้�ก็น้ำไป็ส่่่การป็ฏิิร่ป็ภาคืการเงิน้ 
ใน้ที่ศวรรษ 2000 ที่่�ที่ำให้ระบบการเงิน้ไที่ยม่คืวามแข็งแกร่ง ส่ามารถึ
รับม่อกับวิกฤต่เศรษฐกิจโลิกที่่�เกิดัขึ�น้ใน้ภายหลิังไดั้อย่างภาคืภ่มิ

การพัฒน้าด้ัาน้เที่คืโน้โลิย่การเงิน้ดัิจิที่ัลิท่ี่�ก้าวกระโดัดัใน้ช่่วงที่ศวรรษ 
2010 เป็็น้ต้่น้มาได้ั ‘พลิิกผั่น้’ (Disrupt) ธุรกิจการเงิน้ทัี่�วโลิก รวมถึึง
ป็ระเที่ศไที่ย ที่ั�งบริการที่างการเงิน้จากผ้่่ให้บริการหน้้าใหม่ที่่�ไม่ไดั้เป็็น้
ส่ถึาบัน้การเงิน้ การที่ำธุรกรรมการเงิน้ผ่่าน้อุป็กรณ์์ม่อถ่ึอ ระบบการ
ช่ำระเงนิ้อเิลิก็ที่รอน้กิส่ ์แลิะส่นิ้ที่รพัยด์ัจิทิี่ลัิ ท่ี่�ไดัข้ยายโอกาส่การเขา้ถึึง
บริการที่างการเงิน้ของคืน้จำน้วน้มาก พร้อมกับส่ร้างคืวามท้ี่าที่ายใน้
การกำกับดั่แลิ

พิ่่ดได้ว่าวันน่�เศริ่ษฐก่จไทย
ได้ผนวกเปั็นส่วนหนึ�ง

ของริ่ะบบเศริ่ษฐก่จโลกอย่างเต้็มท่� 
สัดส่วนการิ่ส่งออกส่นค้า

และบริ่่การิ่ต้่อ GDP เพิ่่�มขึ�น
จากปัริ่ะมาณริ่้อยละ 16

ในช่่วงปัี 1960 เปั็นกว่าริ่้อยละ 65
ในช่่วงก่อนเก่ดว่กฤต้โคว่ด
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‘กัับดัักั’ ที่่�ฉุุดัรั�ง

กระนั้�น้ แม้ว่าเศรษฐกิจไที่ยจะเติ่บโต่อย่างรวดัเร็วมาหลิายที่ศวรรษ  
แลิะที่ำให้คืวามเป็็น้อย่่ของคืน้ไที่ยจำน้วน้มากดั่ขึ�น้ภายใน้ช่ั�วเวลิาของ
คืน้รุ่น้เดั่ยว แต่่ดั่เหม่อน้ว่าใน้วัน้น่้� ดั้วยส่่วน้ผ่ส่มของส่ถึาน้การณ์์ท่ี่�
เป็ลิ่�ยน้แป็ลิง แลิะมรดักจากน้โยบายใน้อดั่ต่ที่่�ไม่ไดั้ถ่ึกป็รับให้ที่ัน้กับ
บริบที่ ม่ส่ัญญาณ์ว่าเศรษฐกิจไที่ยกำลิังก้าวเข้าส่่่ภาวะท่ี่�ป็ัจจัยต่่างๆ 
ส่อดัคืล้ิองกัน้ใน้ลัิกษณ์ะท่ี่�เป็็น้ปั็ญหา หร่อท่ี่�เร่ยกว่าภาวะ ‘ติ่ดักับดััก’  
ใน้หลิายดั้าน้เส่่ยแลิ้ว

กับดัักแรก คื่อกับดัักรายไดั้ป็าน้กลิาง (Middle-income Trap) ใน้ช่่วง
หลิายที่ศวรรษที่่�ผ่า่น้มา เศรษฐกจิไที่ยไดัพ้ฒัน้าใน้ฐาน้ะป็ระเที่ศรายไดั้
ป็าน้กลิางอย่างน้่าช่่�น้ช่ม แต่่จน้แลิ้วจน้รอดัก็ยังไม่ส่ามารถึไป็ต่่อแลิะ
ยกระดัับรายไดั้ต่่อหัวให้ที่ัดัเที่่ยมกับกลิุ่มป็ระเที่ศรายไดั้ส่่งไดั้

กับดัักน้่� ส่่วน้หน้ึ�งเกิดัจากการใช่้ยุที่ธศาส่ต่ร์เดัิมๆ ใน้การเป็็น้ฐาน้การ
ผ่ลิิต่เพ่�อการส่่งออกส่ิน้คื้าอุต่ส่าหกรรมที่่�เน้้น้การใช่้แรงงาน้ราคืาถ่ึก  
โดัยขาดัการลิงทุี่น้แลิะการพัฒน้าที่างด้ัาน้เที่คืโน้โลิย่แลิะน้วัต่กรรมท่ี่� 
เหมาะส่ม เม่�อรายไดั้ของคืน้ไที่ยส่่งขึ�น้ แลิะจำน้วน้แรงงาน้ร่อยหรอลิง
จากภาวะส่ังคืมส่่งวัย เศรษฐกิจไที่ยป็รับต่ัวโดัยการใช่้แรงงาน้ต่่างดั้าว
เพิ�มมากขึ�น้ โดัยไมไ่ดัเ้พิ�มผ่ลิติ่ภาพ (Productivity) ของแรงงาน้ ใน้ที่่�ส่ดุั
คืวามส่ามารถึใน้การแข่งขัน้ของไที่ยใน้ต่ลิาดัโลิกจึงลิดัลิง ทัี่�งใน้แง่ 
ราคืาของส่ิน้คื้าส่่งออกเม่�อเที่่ยบกับส่ิน้คื้าจากป็ระเที่ศรายไดั้ต่�ำที่่� 
มต้่่น้ที่นุ้การผ่ลิติ่ถ่ึกกวา่ แลิะใน้แงก่ารเป็น็้ฐาน้การผ่ลิติ่ที่่�มต่่น้้ที่นุ้คืุม้คืา่
ของบริษัที่ต่่างช่าต่ิ คืรั�น้จะแข่งใน้แง่ของม่ลิคื่าเพิ�ม ป็ระเที่ศไที่ยก็ขาดั
การพัฒน้าเที่คืโน้โลิย่แลิะน้วัต่กรรม จน้ไม่อาจใช้่ส่ิ�งเหลิ่าน้่�เป็็น้ฐาน้ 
เพิ�มรายไดั้ แลิะยกระดัับป็ระเที่ศไป็ส่่่การเป็็น้ป็ระเที่ศรายไดั้ส่่งไดั้  
ใน้วัน้น้่�ไที่ยจงึแข่งแพ้ไม่ว่ากับป็ระเที่ศที่่�รายได้ัต่�ำหรอ่ส่ง่กว่า แลิะต่กอย่่
ใน้ส่ภาพ ‘กลิับไม่ไดั้ ไป็ไม่ถึึง’ อย่างแที่้จริง

กับดัักที่่�สอง คื่อกับดัักการพึ�งพาต่่างป็ระเที่ศ (External Dependency 
Trap) การส่่งออกส่ิน้ค้ืาแลิะบริการน้ับว่าเป็็น้ยุที่ธศาส่ต่ร์การพัฒน้า 
ที่่�ป็ระเที่ศไที่ยเน้้น้มาโดัยต่ลิอดัน้ับตั่�งแต่่ที่ศวรรษ 1980 เน้่�องจาก
อุป็ส่งคื์ใน้ป็ระเที่ศถึ่กจำกัดัจากขน้าดัเศรษฐกิจไที่ยที่่�ไม่ใหญ่มาก 

การส่่งออกส่ิน้คื้าแลิะบริการที่่�เคืยเป็็น้เพ่ยงร้อยลิะ 16.1 ของ GDP ใน้ 
ป็่ 1960 ได้ัพุ่งขึ�น้ไป็แต่ะร้อยลิะ 71.4 ใน้ป็่ 2008 ก่อน้จะลิดัมาอย่่ที่่�  

ร้อยลิะ 51.5 ใน้ป็่ 2020 โดัยเฉพาะการส่่งออกสิ่น้ค้ืาอุต่ส่าหกรรมท่ี่� 
เคืยคืิดัเป็็น้เพ่ยงร้อยลิะ 1 ของการส่่งออกที่ั�งหมดัใน้ช่่วงที่ศวรรษ 1960 
ไดั้เพิ�มไป็ถึึงร้อยลิะ 80.3 ใน้ป็่ 2020 

เช่่น้เดั่ยวกัน้ การที่่องเท่ี่�ยวที่่�เคืยเป็็น้ส่ัดัส่่วน้แคื่ร้อยลิะ 5.5 ของ GDP 
ใน้ป่็ 1995 ขยายตั่วเป็็น้ร้อยลิะ 12.0 ใน้ป่็ 2019 ส่่วน้จำน้วน้ของ 
น้กัท่ี่องเที่่�ยวจากต่่างป็ระเที่ศไดั้พุ่งส่่งขึ�น้จาก 2 ลิ้าน้คืน้ใน้ป็่ 1981 เป็็น้
เก่อบ 40 ลิ้าน้คืน้ใน้ป็่ 2019

ไม่เพ่ยงเท่ี่าน้ั�น้ น้อกจากป็ระเที่ศไที่ยต้่องพึ�งพาต่ลิาดัต่่างป็ระเที่ศ
ส่ำหรับขายสิ่น้ค้ืาแลิะบริการแล้ิว ใน้ด้ัาน้การผ่ลิิต่สิ่น้ค้ืา เราก็ยังต้่อง 
พึ�งพาเที่คืโน้โลิย่ต่่างป็ระเที่ศเส่่ยเป็็น้ส่่วน้ใหญ่ แม้กระที่ั�งแรงงาน้ก็ยัง
ต่้องอิงอาศัยแรงงาน้จากป็ระเที่ศเพ่�อน้บ้าน้มากขึ�น้ใน้ช่่วงที่่�ผ่่าน้มา 
เพราะแรงงาน้ใน้ป็ระเที่ศไม่เพ่ยงพอ

การพึ�งพาต่า่งป็ระเที่ศที่่�ส่่งเช่น่้น้่�ที่ำใหเ้ศรษฐกิจไที่ยเป็ราะบางอย่างมาก
ต่่อการเป็ล่ิ�ยน้แป็ลิงของปั็จจัยภายน้อก ดัังจะเห็น้ไดั้ว่าการหดัตั่วของ
การส่่งออกใน้ช่่วงวิกฤต่การเงิน้โลิก การป็ิดัพรมแดัน้แลิะการหายไป็
อย่างกะที่ัน้หัน้ของน้ักที่่องเท่ี่�ยวต่่างป็ระเที่ศจากการแพร่ระบาดัของ 
โคืวิดั ไดั้ที่ำให้ป็ระเที่ศเข้าส่่่ภาวะเศรษฐกิจต่กต่�ำแที่บจะที่ัน้ที่่
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ภาพรวมการพัฒน้าเศรษฐกิจที่่�ผ่่าน้มาที่ำให้จำน้วน้คืรัวเร่อน้ยากจน้ 
ใน้ป็ระเที่ศไที่ยลิดัลิงมาก แต่่การกระจายคืวามมั�งคืั�งจากเศรษฐกิจท่ี่�
เต่ิบโต่ยังกระจุกต่ัว อย่างที่่�เร่ยกว่า ‘รวยกระจุก จน้กระจาย’

ใน้ป็่ 2015 ส่ัดัส่่วน้รายได้ัของคืน้คืรึ�งป็ระเที่ศรวมกัน้แล้ิวคิืดัเป็็น้เพ่ยง 
รอ้ยลิะ 20 ของรายไดัท้ี่ั�งหมดั ขณ์ะที่่�กลิุม่คืน้รอ้ยลิะ 10 ที่่�มร่ายไดัส้่ง่ส่ดุั
ม่ส่่วน้แบ่งรายไดั้ถึึงร้อยลิะ 37 น้อกจากน้่� Credit Suisse ยังป็ระเมิน้ว่า
คืน้รวยที่่�สุ่ดัร้อยลิะ 10 ของไที่ยถึ่อคืรองส่ิน้ที่รัพย์มากถึึงกว่าร้อยลิะ 77 
ของคืน้ที่ั�งป็ระเที่ศ โดัยคืน้รวยที่่�สุ่ดัร้อยลิะ 1 ของป็ระเที่ศถึ่อที่รัพย์ส่ิน้
เฉลิ่�ยคืน้ลิะ 33 ลิ้าน้บาที่ ต่่างกัน้ถึึง 2,500 เที่่ากับคื่าเฉลิ่�ยของคืน้กลิุ่ม
ที่่�จน้สุ่ดัร้อยลิะ 20 ของป็ระเที่ศ แลิะเม่�อเป็ร่ยบเท่ี่ยบกับต่่างป็ระเที่ศ 
น้อกจากไที่ยจะเป็็น้หน้ึ�งใน้ป็ระเที่ศท่ี่�สั่ดัส่่วน้คืวามมั�งคืั�งของคืน้ร้อยลิะ 1 
ส่่งที่่�สุ่ดัใน้โลิกแลิ้ว ต่ัวเลิขดัังกลิ่าวยังเพิ�มขึ�น้อย่างก้าวกระโดัดัใน้ช่่วง
ระหว่างป็่ 2008-2018

เช่่น้เดั่ยวกัน้ ธุรกิจไที่ยที่่�ป็ระส่บคืวามส่ำเร็จก็ยังจำกัดัอย่่ใน้วงแคืบๆ 
บริษัที่ที่่�จดัที่ะเบ่ยน้เป็็น้น้ิต่ิบุคืคืลิที่่�ใหญ่ที่่�สุ่ดัร้อยลิะ 5 ม่ส่ัดัส่่วน้รายรับ
ถึึงร้อยลิะ 85 ของรายรบัรวมที่ั�งหมดัของทัี่�งป็ระเที่ศ ขณ์ะท่ี่�การจ้างงาน้
กว่าร้อยลิะ 85.6 ของการจ้างงาน้น้อกภาคืเกษต่รแลิะน้อกภาคืรัฐ
ที่ั�งหมดัของป็ระเที่ศอย่่ใน้ภาคืที่่�เป็็น้ธุรกิจเลิ็กๆ ระดัับ SMEs

คืวามเหลิ่�อมลิ�ำยังม่ธรรมช่าต่ิเป็็น้วัฏิจักรที่่�ไม่ส่ิ�น้สุ่ดั คืรัวเร่อน้ที่่�ยากจน้
มักขาดัโอกาส่ใน้การป็ระกอบอาช่่พ ขาดัที่ักษะ ขาดัเที่คืโน้โลิย่ อ่กที่ั�ง 
ผ่่้ป็ระกอบการธุรกิจขน้าดัเลิ็กก็ขาดัเงิน้ทีุ่น้ รับคืวามเส่่�ยงไดั้ต่�ำ รวมถึึง
เส่่ยเป็ร่ยบจากขน้าดัที่่�เลิ็กแลิะต่้น้ทีุ่น้ต่่อหน้่วยที่่�ส่่งกว่า ที่ำให้ยากจะ 
อย่่รอดัใน้การแข่งขัน้กับธุรกิจขน้าดัใหญ่ ผ่ลิก็คื่อคืน้รวยยิ�งรวย ธุรกิจ
ขน้าดัใหญ่คืรองต่ลิาดัแลิะผ่่กขาดัไดั้มากยิ�งขึ�น้

ที่ั�งน่้� วิกฤต่โคืวิดัได้ัที่ำให้ป็ัญหาคืวามเหลิ่�อมลิ�ำรุน้แรงมากยิ�งขึ�น้ 
มาต่รการล็ิอกดัาวน์้แลิะการปิ็ดัป็ระเที่ศพรากรายได้ัไป็จากกลุ่ิมแรงงาน้
รบัจา้ง ผ่่ป้็ระกอบการอิส่ระ แลิะธุรกิจขน้าดัเล็ิกท่ี่�ป็ระกอบธุรกิจใน้ภาคื
บริการ ซึึ่�งม่เงิน้ออมน้้อยแลิะอย่่น้อกระบบคืวามช่่วยเหลิ่อจากภาคืรัฐ 
กลิบักนั้กบักลิุม่คืน้รายไดัส้่ง่ที่่�ไดัร้บัป็ระโยช่น้จ์ากอตั่ราดัอกเบ่�ยต่�ำแลิะ
ราคืาที่รัพย์ส่ิน้ที่่�ป็รับต่ัวส่่งขึ�น้

86.4%

Q2
2021

Q3
2021

89.3%
หน่�ภาคธุริ่ก่จ หน่�ภาคคริ่ัวเริ่่อน

100%

สัดส่วนหน่�ภาคธุริ่ก่จและภาคคริ่ัวเริ่่อนต้่อ GDP ในปัี 2021

กับดัักท่ี่�สาม ค่ือกับดัักหน้่� (Debt Trap) พัฒน้าการที่างการเงิน้ใน้ 
หลิายที่ศวรรษท่ี่�ผ่่าน้มาที่ำให้คืน้ไที่ยแลิะธุรกิจไที่ยเข้าถึึงส่ิน้เช่่�อได้ั 
มากขึ�น้ ส่่งผ่ลิให้ผ่่้ป็ระกอบการไที่ย โดัยเฉพาะธุรกิจขน้าดักลิางแลิะ
ขน้าดัยอ่ม (SMEs) มเ่งนิ้ลิงที่นุ้กอ่ตั่�งแลิะขยายกจิการ ส่ว่น้คืรวัเรอ่น้ไที่ย
ก็ม่คืวามเป็็น้อย่่ดั่ขึ�น้ รับม่อกับคืวามเส่่�ยงต่่างๆ ไดั้มากขึ�น้ 

แต่่ใน้ขณ์ะเด่ัยวกัน้ สิ่�งน่้�ก็ยังเป็็น้ดัาบส่องคืมท่ี่�อาจส่่งผ่ลิให้ธุรกิจแลิะ
คืรวัเรอ่น้มภ่าระหน้่�ส่นิ้ท่ี่�ส่ง่ขึ�น้ต่ามไป็ดัว้ย ยิ�งเม่�อใดัท่ี่�ธรุกจิหรอ่คืรวัเรอ่น้
มห่น้่�ส่นิ้ลิน้้พน้้จน้เกนิ้คืวามส่ามารถึใน้การช่ำระคืน่้เงนิ้ต่น้้แลิะดัอกเบ่�ย 
(Debt Overhang) คืวามส่ามารถึใน้การลิงทุี่น้แลิะบริโภคืก็จะลิดัลิง  
ส่่งผ่ลิต่่อเน้่�องกับระบบเศรษฐกิจโดัยรวม จุดัช่น้วน้ปั็ญหาเส่ถ่ึยรภาพ 
ใน้ระบบการเงิน้จากหน้่�ที่่�ไม่กอ่ใหเ้กดิัรายไดั ้(Nonperforming Loans) 
ใน้วัน้น่้�หน่้�ภาคืธุรกิจแลิะหน่้�ภาคืคืรัวเร่อน้ม่การขยายตั่วอย่างต่่อเน้่�อง 
โดัยใน้ป็่ 2021 หน่้�ภาคืธุรกิจคืิดัเป็็น้ร้อยลิะ 86.4 ของ GDP แลิะ 

หน้่�ภาคืคืรัวเร่อน้คืิดัเป็็น้ร้อยลิะ 89.3 ของ GDP มองใน้แง่ดั่คื่อส่ะที่้อน้ 
การเข้าถึึงส่ิน้เช่่�อท่ี่�ดั่ขึ�น้ แต่่อ่กดั้าน้หนึ้�งก็น้่ากังวลิอย่างมาก เพราะ 
คืน้ไที่ยเริ�มเป็็น้หน้่�ตั่�งแต่่อายุไม่มาก แลิะยังคืงเป็็น้หน้่�ถึึงแม้ว่าจะพ้น้ 
วัยที่ำงาน้แลิะรายได้ัลิดัลิงแล้ิว อย่างที่่�พ่ดักัน้ว่า “คืน้ไที่ยเป็็น้หน้่�เร็ว  
เป็็น้หน่้�น้าน้ แลิะเป็็น้หน้่�จน้แก่” ยิ�งไป็กว่าน้ั�น้ หน่้�คืรัวเร่อน้ส่่วน้ใหญ่ 
เป็็น้หน้่�เพ่�อการอุป็โภคืบริโภคื ไม่ใช่่หน่้�เพ่�อการลิงทีุ่น้หร่อส่ร้างรายไดั้ 
จึงยิ�งม่คืวามเส่่�ยงของการไม่ส่ามารถึน้ำมาช่ำระคื่น้หน้่�ไดั้

ส่ถึาน้การณ์์หน้่�จึงม่แน้วโน้้มเป็็น้อุป็ส่รรคืต่่อการเจริญเติ่บโต่ที่าง
เศรษฐกิจใน้อน้าคืต่ โดัยเฉพาะอย่างยิ�ง หากเศรษฐกิจไที่ยซึ่บเซึ่าหร่อ
เต่บิโต่ช่า้อยา่งต่อ่เน้่�อง ยอ่มเป็น็้ตั่วเรง่ใหร้ายไดัข้องคืรวัเรอ่น้แลิะธุรกจิ
ยิ�งไม่เพ่ยงพอต่่อการช่ำระหน้่�

กับดัักที่่�ส่� คื่อกับดัักคืวามเหลิ่�อมลิ�ำ (Inequality Trap) ถึึงแม้ว่า 

พิ่่�นท่�ชุ่มช่นซอยพิ่่พัิ่ฒน์ 2 เขต้บางรัิ่ก กรุิ่งเทพิ่มหานคริ่ หนึ�งในหลายๆ ชุ่มช่นย่านใจกลางเม่อง 
ท่�มส่ภาพิ่ความเปัน็อย่แ่ออดั บา้นเริ่อ่นทริ่ดุโทริ่ม แต้ร่ิ่ายลอ้มไปัดว้ยต้กึสง่ช่นั สะทอ้นความเหล่�อมลำ�า
ท่�ถึ่างในสังคมไทย
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‘เคร่�องยนุต์์’ ที่่�อ่อนุแรง

ซึ่�ำร้ายบน้ปั็ญหาของกับดััก ‘เคืร่�องยน้ต์่’ ท่ี่�เคืยเป็็น้แรงส่่งส่ำคืัญให้
เศรษฐกิจไที่ยเต่ิบโต่ไดั้เกิน้ร้อยลิะ 7 เป็็น้ระยะเวลิาต่่อเน้่�องหลิายป็ ่
ก่อน้วิกฤต่ต่้มยำกุ้ง ใน้วัน้น้่�ไดั้เริ�มอ่อน้กำลิังหร่ออาจจะดัับลิงแลิ้ว 
ส่ะที่้อน้จากอัต่ราการเจริญเติ่บโต่เฉล่ิ�ยท่ี่�ลิดัลิงเหลิ่อเพ่ยงร้อยลิะ 4-5 
ใน้ช่ว่งหลิงัป็ ่1997 แลิะป็ระมาณ์รอ้ยลิะ 3 หลิงัจากวกิฤต่เศรษฐกจิโลิก
ใน้ป็่ 2008 ที่ำให้น้่ากังวลิว่าป็ระเที่ศไที่ยจะเป็ลิ่�ยน้หร่อต่ิดัเคืร่�องยน้ต่์
ใหม่ไดั้ที่ัน้การณ์์หร่อไม่

เคร่�องยนต์์ต์ัวแรก คื่อโคืรงส่ร้างป็ระช่ากร ที่่�เคืยเป็็น้แรงส่่งส่ำคืัญต่่อ
เศรษฐกิจกำลิังกลิายเป็็น้แรงต่้าน้

ต่น้้ที่นุ้ที่างเศรษฐกจิท่ี่�ส่ง่ขึ�น้แลิะการรณ์รงคืเ์ร่�องการวางแผ่น้คืรอบคืรวั
ที่่�ป็ระส่บคืวามส่ำเร็จเกิน้คืาดั ที่ำให้อัต่ราการเกิดัของไที่ยลิดัลิงอย่าง
รวดัเร็ว จาก 5.6 คืน้ต่่อหญิงวัยเจริญพัน้ธุ์หน้ึ�งคืน้ใน้ป็่ 1970 เหลิ่อเพ่ยง 
1.5 คืน้ใน้ปั็จจบุนั้ ส่ง่ผ่ลิให้ส่ดััส่ว่น้ป็ระช่ากรวัยเด็ักต่อ่ป็ระช่ากรทัี่�งหมดั
ลิดัลิงอย่างต่่อเน้่�อง ขณ์ะเด่ัยวกัน้ ส่ัดัส่่วน้ป็ระช่ากรวัยที่ำงาน้เพิ�มขึ�น้
จากร้อยลิะ 53 ใน้ป็่ 1970 เป็็น้ร้อยลิะ 72 ใน้ป็่ 2010 

อย่างไรก็ต่าม อัต่ราการเกิดัที่่�ลิดัลิงอย่างต่่อเน่้�องหลิายที่ศวรรษที่ำให้
ป็ัจจุบัน้ป็ระเที่ศไที่ยเข้าส่่่ส่ังคืมส่่งวัย เม่�อป็ระช่ากรวัยที่ำงาน้ที่ยอย
เกษย่ณ์อย่างรวดัเร็ว จำน้วน้ป็ระช่ากรวัยที่ำงาน้เริ�มลิดัลิงต่ั�งแต่ป่็ ่2010 
เป็น็้ต่น้้มา แลิะจำน้วน้ป็ระช่ากรที่ั�งป็ระเที่ศจะลิดัลิงใน้อก่ไมก่่�ป็ข่า้งหน้า้ 
น้ำไป็ส่่่ป็ญัหาต่ลิาดัท่ี่�หดัเลิก็ลิง แรงงาน้ขาดัแคืลิน้มากยิ�งขึ�น้ ต่ลิอดัจน้
ภาระที่างการคืลัิงแลิะป็ัญหาส่ังคืมที่่�กำลัิงจะต่ามมาจากการท่ี่�จำน้วน้
ผ่่้ส่่งอายุต่่อป็ระช่ากรวัยที่ำงาน้ไม่ไดั้ส่ัดัส่่วน้กัน้

เคร่�องยนต์ตั์์วท่ี่�สอง ค่ือที่รพัยากรธรรมช่าติ่ ที่่�เป็น็้ป็จัจยัการผ่ลิติ่แลิะ
แหลิ่งที่่�มาของรายไดั้ของป็ระเที่ศกำลิังร่อยหรอลิงไป็ ที่ั�งก๊าซึ่ธรรมช่าต่ิ
ใน้อ่าวไที่ยท่ี่�เหล่ิอน้้อยลิงแลิะคืาดัว่าจะหมดัไป็ใน้ไม่ช่้า รวมถึึงแหล่ิง
ท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�เส่่�อมโที่รมจากการรบัน้กัท่ี่องเท่ี่�ยวมากเกนิ้กว่าคืวามส่ามารถึ
ใน้การฟ่�น้ต่ัวของธรรมช่าต่ิ

เคร่�องยนต์ต์์วัท่ี่�สาม คือ่การส่ง่ออก ท่ี่�เป็น็้ตั่วเรง่ให้เศรษฐกิจไที่ยเต่บิโต่
อย่างก้าวกระโดัดัตั่�งแต่่ที่ศวรรษ 1980 ไดั้ช่ะลิอต่ัวลิงอย่างต่่อเน้่�อง  
จากที่่�เคืยขยายต่ัวเฉลิ่�ยร้อยลิะ 21.9  ต่่อป็่ระหว่างป็่ 1986-1995 เหลิ่อ
เพ่ยงร้อยลิะ 11.9 ระหว่างป็่ 1996-2005 แลิะร้อยลิะ 6.2 ระหว่าง 
ป็่ 2006-2015 

การช่ะลิอต่ัวลิงของการส่่งออกส่ะที่้อน้การขาดัคืวามส่ามารถึใน้การ
แข่งขัน้ของสิ่น้คื้าไที่ยใน้เวท่ี่โลิกเม่�อเท่ี่ยบกับส่ิน้คื้าจากป็ระเที่ศกำลัิง
พัฒน้าอ่�น้ๆ ท่ี่�ป็ัจจุบัน้ม่ต่้น้ทีุ่น้การผ่ลิิต่ที่่�ต่�ำกว่า อ่กทัี่�งจำน้วน้คื่่แข่ง 
ใน้ต่ลิาดัโลิกของไที่ยที่่�ม่มากขึ�น้จากการท่ี่�หลิายป็ระเที่ศที่่�เคืยป็ิดั
พรมแดัน้คื้าขายใน้ช่่วงที่ศวรรษ 1970 แลิะ 1980 ไดั้หัน้มาเป็ิดั 
ป็ระเที่ศแลิะเน้น้้การส่ง่ออกเช่น่้เด่ัยวกับป็ระเที่ศไที่ย รวมถึึงการเติ่บโต่ 
ที่่�ช่ะลิอต่ัวลิงของการคื้าโลิกต่ั�งแต่่ป็่ 2009 เป็็น้ต่้น้มา

เคร่�องยนต์์ตั์วที่่�ส่� คื่อภาคืรัฐท่ี่�เคืยม่บที่บาที่ส่ำคัืญใน้การขับเคืล่ิ�อน้
เศรษฐกิจใน้อดัต่่มป่็ระส่ทิี่ธิภาพลิดัน้อ้ยลิง แต่ต่่น้้ทุี่น้ใน้การดัำเน้นิ้งาน้
ของราช่การกลิับยิ�งส่่งขึ�น้ กฎเกณ์ฑ์์รวมถึึงระเบ่ยบต่่างๆ ที่่�เคืยเป็็น้
เคืร่�องม่อใน้การเส่ริมส่ร้างคืวามมั�งคัื�งแลิะเส่ถ่ึยรภาพให้แก่ระบบ
เศรษฐกิจใน้อดั่ต่ไม่ได้ัรับการป็รับเป็ลิ่�ยน้ให้ที่ัน้ยุคืส่มัย กลิายเป็็น้
อุป็ส่รรคืต่่อกิจกรรมที่างเศรษฐกิจใน้โลิกยุคืใหม่ ใน้ขณ์ะที่่�ป็ัญหาการ
ทีุ่จริต่คือร์รัป็ชั่น้ที่่�อย่่คื่่กับอำน้าจรัฐก็ไม่ไดั้ลิดัลิง ที่ั�งยังอาจหน้ักหน้่วง
ยิ�งขึ�น้ต่ามส่ัดัส่่วน้ของภาคืรัฐใน้ระบบเศรษฐกิจที่่�ใหญ่ขึ�น้เร่�อยๆ

1997
ว่กฤต้ต้้มยำากุ้ง

2008
ว่กฤต้เศริ่ษฐก่จโลก

2011
มหาอุทกภัย

2020
ว่กฤต้โคว่ด

7.9%

4.4%

4.2%

3.2%

แนวโน้มริ่ะดับริ่ายได้ต้่อหัวของปัริ่ะเทศไทย 
ปัี 1970-2020
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‘เคริ่่�องยนต้์’ ท่�เคยเปั็น
แริ่งส่งสำาคัญให้เศริ่ษฐก่จไทย

เต้่บโต้ได้เก่นริ่้อยละ 7  
เปั็นริ่ะยะเวลาต้่อเน่�องหลายปัี

ก่อนว่กฤต้ต้้มยำากุ้ง 
ในวันน่�ได้เริ่่�มอ่อนกำาลัง

หริ่่ออาจจะดับลงแล้ว
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ความที่้าที่ายข้้างหนุ้า

เหน้่อส่ิ�งอ่�น้ใดั หากมองไป็พ้น้ปั็ญหาภายใน้ป็ระเที่ศก็จะพบว่าโลิก 
ข้างน้อกยังม่อ่กหลิายคืวามท้ี่าที่ายท่ี่�รอเราอย่่ คืวามที่้าที่ายเหลิ่านั้�น้
ไม่ใช่่ปั็ญหาเฉพาะต่่อป็ระเที่ศไที่ย แต่่ภายใต้่เง่�อน้ไขเร่�องเคืร่�องยน้ต่ ์
ที่่�อ่อน้แรงแลิะกับดัักท่ี่�ติ่ดัต่รึง ป็ระเที่ศไที่ยจึงต่้องเต่ร่ยมพร้อมส่ำหรับ 
คืวามที่้าที่ายเหลิ่านั้�น้ดั้วยคืวามต่่�น้ตั่วแลิะระมัดัระวังอย่างยิ�งยวดั

ความท้ี่าที่ายแรก คื่อคืวามก้าวหน้้าที่างเที่คืโน้โลิย่ท่ี่�พัฒน้าไป็อย่าง
รวดัเร็ว แลิะน้ำไป็ส่่่การเป็ลิ่�ยน้แป็ลิงใน้ระบบเศรษฐกิจใน้ทีุ่กมิต่ิ

เที่คืโน้โลิย่ดิัจิที่ัลิได้ัเป็ล่ิ�ยน้วิถ่ึการผ่ลิิต่ใน้หลิายอุต่ส่าหกรรม เช่่น้ การ 
ใช่้ AgriTech ใน้การผ่ลิิต่ภาคืเกษต่ร MedTech ใน้วงการการแพที่ย์ 
EdTech ด้ัาน้การศกึษา แลิะ FinTech ใน้ธุรกิจการเงิน้  ได้ัเป็ล่ิ�ยน้โฉม 
‘ต่ลิาดั’ หรอ่ Marketplace ที่ำใหเ้กดิั ‘เศรษฐกจิแพลิต่ฟอรม์’ (Platform 
Economy) ที่่�ผ่่ซ้ึ่่�อแลิะผ่่ข้ายส่ามารถึที่ำธุรกรรมได้ัผ่า่น้ช่อ่งที่างออน้ไลิน์้ 
ที่ั�งการขายสิ่น้คื้า (E-commerce) การขายบริการต่่างๆ ทัี่�งการขน้ส่่ง 
การเดิัน้ที่าง แลิะที่่�พักอาศัยใน้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปั็น้ (Sharing 
Economy)

คืวามเป็็น้มาที่่�แน้่น้แฟ้น้ยาวน้าน้ การดัำเน้ิน้น้โยบายคืวามส่ัมพัน้ธ์
ระหว่างป็ระเที่ศของไที่ยกับจ่น้แลิะส่หรัฐฯ โดัยไม่เลิ่อกข้างใดัข้างหน้ึ�ง
จึงที่้าที่ายต่่ออน้าคืต่ของเศรษฐกิจไที่ยอย่างยิ�ง

ความที่้าที่ายท่ี่�ส่� ค่ือคืวามขัดัแย้งที่างการเม่องแลิะส่ังคืมท่ี่�ตึ่งเคืร่ยดั
มากขึ�น้ รวมถึึงคืวามขัดัแย้งระหว่างคืน้ต่่างรุ่น้ คืวามขัดัแย้งน้่�ส่ะส่ม 
เป็็น้เวลิาหลิายป็่ แลิะดั่เหม่อน้ว่าจะหาที่างออกยากขึ�น้เร่�อยๆ ที่ำให้
กระบวน้ป็ระช่าธิป็ไต่ยที่่�เป็็น้กระบวน้การให้ไดั้มาซึึ่�งอำน้าจรัฐ ส่ร้าง 
เวที่่เจรจา แลิะลิดัคืวามขัดัแย้ง ไม่ส่ามารถึที่ำงาน้ไดั้อย่างเต่็มที่่� ส่่งผ่ลิ 
กระที่บถึึงการมส่่่วน้รว่มของป็ระช่าช่น้ กระบวน้การรบัผิ่ดั แลิะการระดัม
คืวามคืิดัเพ่�อออกแบบน้โยบายที่่�เป็็น้ป็ระโยช่น้์กับป็ระช่าช่น้ส่่วน้ใหญ่

คืวามขัดัแย้งที่างการเม่องแลิะส่ังคืมที่่�สั่�งส่มมา หากไม่ส่ามารถึหา
ที่างออกแบบส่ัน้ต่ิวิธ่โดัยวิถึ่ที่างป็ระช่าธิป็ไต่ยไดั้ ก็อาจส่ั�งส่มจน้กลิาย
เป็็น้คืวามขัดัแย้งที่่�รุน้แรงแบบที่่�เคืยเกิดัขึ�น้มาแล้ิวหลิายคืรั�ง ส่่งผ่ลิ 
กระที่บต่่อเส่ถ่ึยรภาพของเศรษฐกิจ คืวามน้่าส่น้ใจใน้ฐาน้ะเป็้าหมาย
ของการลิงทีุ่น้ แลิะคืวามส่ามารถึใน้การแข่งขัน้ของป็ระเที่ศ

ชุ่มนุมการิ่เม่อง 
ปััจจุบัน

อยา่งไรก็ต่าม ส่ิ�งท่ี่�พว่งมากับคืวามส่ะดัวกของเที่คืโน้โลิย่ค่ือ น้าน้วัน้ไป็
การผ่ลิติ่ด้ัวยกระบวน้การอัต่โน้มตั่ ิ(Automation) หรอ่หุน่้ยน้ต์่จะเขา้มา
ที่ดัแที่น้แรงงาน้ โดัยเฉพาะแรงงาน้ทัี่กษะต่�ำท่ี่�ม่รายได้ัน้้อย ใน้ขณ์ะท่ี่�
คืวามแต่กต่่างของคืวามส่ามารถึใน้การใช้่เที่คืโน้โลิย่ที่่�ไม่เท่ี่ากัน้ของ 
คืรัวเร่อน้แลิะผ่่้ป็ระกอบการต่่างๆ หร่อ Digital Divide จะยิ�งซึ่�ำเต่ิม
ป็ัญหาคืวามเหลิ่�อมลิ�ำ หร่อการคืรอบคืรองข้อม่ลิที่่�ส่ร้างอำน้าจผ่่กขาดั
ให้ธุรกิจ ที่ำให้ผ้่่ป็ระกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขัน้ได้ัยาก แลิะเกิดั 
การกิน้รวบไดั้อ่กดั้วย

ความท้ี่าที่ายท่ี่�สอง คือ่การเป็ล่ิ�ยน้แป็ลิงของส่ภาพภมิ่อากาศ (Climate 
Change) ที่่�ช่ดััเจน้แลิะรนุ้แรงอยา่งท่ี่�ไมเ่คืยเกดิัมากอ่น้ใน้ป็ระวติั่ศาส่ต่ร์
มนุ้ษยช่าต่ ิแลิะกำลัิงจะถึึงจดุัที่่�ย้อน้กลิบัไม่ได้ั ซึ่ึ�งอาจจะน้ำไป็ส่่ค่ืวาม
เส่ย่หายอย่างรุน้แรง หากทีุ่กป็ระเที่ศที่ั�วโลิกไม่ร่วมม่อกัน้ลิดัการป็ลิ่อย
มลิพิษโดัยเร็ว

ป็ระเที่ศไที่ยเป็็น้ป็ระเที่ศหนึ้�งท่ี่�ไดั้รับผ่ลิกระที่บจากการเป็ล่ิ�ยน้แป็ลิง
ส่ภาพภ่มิอากาศที่่�ยิ�งซึ่�ำเต่ิมคืวามเป็ราะบางของระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่า
จากการท่ี่�ภาคืเกษต่รซึึ่�งม่คืวามอ่อน้ไหวต่่อส่ภาพภ่มิอากาศเป็็น้ภาคื
เศรษฐกิจที่่�ม่คืวามส่ำคืัญส่่งใน้โคืรงส่ร้างเศรษฐกิจ หร่อการท่ี่�ภาคื
อุต่ส่าหกรรมม่โรงงาน้จำน้วน้มากต่ั�งอย่่บริเวณ์กรุงเที่พมหาน้คืรแลิะ 
ป็ริมณ์ฑ์ลิที่�่�ม่คืวามเส่่�ยงจากระดัับน้�ำที่ะเลิที่่�เพิ�มส่่งขึ�น้

ยิ�งกว่านั้�น้ การเป็ล่ิ�ยน้แป็ลิงที่างส่ภาพภ่มอิากาศยังเพิ�มคืวามไม่แน่้น้อน้
ให้กับภาคืธุรกิจไที่ยท่ี่�พึ�งพาการลิงทุี่น้จากต่่างป็ระเที่ศ หร่อส่่งออก 
ส่ิน้ค้ืาแลิะบริการไป็ต่่างป็ระเที่ศ โดัยเฉพาะกับป็ระเที่ศที่่�ม่น้โยบาย 
ต่่อต่้าน้แลิะก่ดักัน้ธุรกิจที่่�ไม่เป็็น้มิต่รต่่อส่ิ�งแวดัลิ้อม
 
ความท้ี่าที่ายท่ี่�สาม คือ่ภ่มริฐัศาส่ต่รโ์ลิกที่่�เป็ลิ่�ยน้ไป็ โดัยเฉพาะบที่บาที่
ของจน่้ใน้เวท่ี่โลิก ดัว้ยขน้าดัเศรษฐกิจท่ี่�ใหญ่เป็น็้อัน้ดับั 2 ของโลิก แลิะ
คืาดัว่าจะใหญ่กว่าส่หรัฐฯ ภายใน้หนึ้�งหร่อส่องที่ศวรรษข้างหน้้า จ่น้ 
ได้ัผ่งาดัขึ�น้มาที่้าที่ายส่หรัฐฯ ทัี่�งด้ัาน้การคื้าแลิะการพัฒน้าเที่คืโน้โลิย่ 
น้อกจากน้่�การที่่�จ่น้ใช่้อำน้าจที่างเศรษฐกิจขยายอิที่ธิพลิไป็ใน้ภ่มิภาคื
ต่่างๆ ที่ั�วโลิก แลิะใช้่แส่น้ยานุ้ภาพที่างที่หารป็ระกาศอธิป็ไต่ยเหน้่อ
ที่ะเลิจ่น้ใต่้ จน้กลิายเป็็น้คืวามขัดัแย้งของส่องมหาอำน้าจ

ส่ำหรับป็ระเที่ศไที่ยได้ัม่การพึ�งพาเศรษฐกิจจ่น้มากขึ�น้เร่�อยๆ ขณ์ะท่ี่�
คืวามสั่มพัน้ธ์ที่างเศรษฐกิจแลิะการเม่องของไที่ยกับส่หรัฐฯ ม่ป็ระวัติ่

ฝุุ่�น PM2.5 ปักคลุมใจกลางกริุ่งเทพิ่มหานคริ่ สะท้อนปััญหามลพิ่่ษท่�กริ่ะทบต้่อส่�งแวดล้อมและคุณภาพิ่ความเปั็นอย่่ของคนในเม่อง

การิ่ปัริ่ะท้วงจากกลุ่มคนริุ่่นใหม่ ถึ่อเปั็นปัริ่ากฏการิ่ณ์ใหม่
ท่�สังคมจับต้ามอง

การิ่ขับเค่�ยวริ่ะหว่างมหาอำานาจสองช่าต้่ สหรัิ่ฐอเมริ่่กา
และจ่นยังคงดำาเน่นต้่อไปั

ด้านการิ่ผล่ต้
ภาคเกษต้ริ่

ด้านการิ่แพิ่ทย์

ด้านการิ่ศึกษา

เศริ่ษฐก่จแพิ่ลต้ฟอริ่์ม
(e-Commerce, 

Sharing Economy)

ด้านธุริ่ก่จ
การิ่เง่น
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ความจำำาเป็็นุในุกัารป็รับต์ัว

ใน้ส่ถึาน้การณ์์แลิะคืวามท้ี่าที่ายใน้ปั็จจุบัน้ ป็ระเที่ศไที่ยจำเป็็น้ต้่อง 
ป็รบัต่วัอยา่งเร่งดัว่น้เพ่�อใหห้ลิดุัจากกบัดักั แลิะพร้อมท่ี่�จะเต่บิโต่ต่อ่ไป็ 
โดัยเฉพาะใน้ 4 ดั้าน้ที่่�เป็็น้มาต่รวัดัส่ำคืัญของระบบเศรษฐกิจ

การปรับต์ัวดั้านแรก คื่อการป็รับเพ่�อเพิ�มผ่ลิิต่ภาพ เช่่น้ การป็รับป็รุง
ระบบการศึกษาแลิะพัฒน้าที่ักษะของแรงงาน้เพ่�อให้ม่คืุณ์ภาพแลิะ 
ต่รงกับคืวามต่้องการของต่ลิาดั รวมที่ั�งการน้ำเที่คืโน้โลิย่มาช่่วยใน้ 
การดัำเน้ิน้ธุรกิจ แลิะป็รับต่ัวต่่อการแข่งขัน้ที่่�เป็ลิ่�ยน้ไป็จากการพัฒน้า
ของเที่คืโน้โลิย่ใหม่ๆ การลิดัการผ่่กขาดัแลิะส่น้ับส่นุ้น้การแข่งขัน้ที่่� 
เป็น็้ธรรมเพ่�อให้เกิดัการพัฒน้าน้วัต่กรรม รวมถึึงการเปิ็ดัเส่รด้่ัาน้การค้ืา
แลิะบริการอย่างเป็็น้ระบบ เพ่�อกระตุ่้น้ให้เกิดัการป็ฏิิร่ป็ เพิ�มผ่ลิิต่ภาพ
ของป็ระเที่ศอย่างเป็็น้ร่ป็ธรรม

การปรับตั์วด้ัานท่ี่�สอง คื่อการป็รับต่ัวเพ่�อส่ร้างภ่มิคืุ้มกัน้ เช่่น้ การ 
กระจายคืวามเส่่�ยงแลิะลิดัการพึ�งพาภาคืเศรษฐกิจใดัเศรษฐกิจหนึ้�ง 
มากเกนิ้ไป็ การพฒัน้าน้วัต่กรรมที่างการเงนิ้ที่่�ช่ว่ยใหค้ืรัวเรอ่น้แลิะธรุกจิ
ส่ามารถึรับคืวามเส่่�ยงไดั้โดัยไม่เป็็น้ภาระที่างการคืลิังของรัฐ แลิะ 
การส่่งเส่ริมที่ักษะเพ่�อให้คืรัวเร่อน้แลิะธุรกิจส่ามารถึป็รับต่ัวใน้โลิกที่่�
เป็ลิ่�ยน้แป็ลิงเร็วแลิะม่คืวามไม่แน้่น้อน้ส่่งไดั้
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การปรับต์ัวดั้านที่่�สาม คื่อการป็รับต่ัวเพ่�อส่ร้างคืวามยั�งย่น้ เช่่น้ การ
พัฒน้าธุรกิจที่่�ส่อดัคืล้ิองกับสั่งคืมส่่งวัย ที่ั�งการผ่ลิิต่สิ่น้คื้าแลิะบริการ 
ที่่�ต่อบส่น้องต่่ออุป็ส่งค์ืจากผ้่่ส่่งอายุที่่�จะม่มากขึ�น้ แลิะการลิดัการใช้่
แรงงาน้ การพัฒน้าธุรกิจท่ี่�เป็็น้มิต่รกับส่ิ�งแวดัลิ้อมท่ี่�ได้ัรับการยอมรับ
ต่ามมาต่รฐาน้ส่ากลิ แลิะการส่ร้างกลิไกท่ี่�ที่ำให้การก่อมลิพิษเป็็น้ต้่น้ทุี่น้
ที่่�ธรุกิจแลิะผ่่บ้ริโภคืต่อ้งแบกรบั (Internalization) เพ่�อลิดัการก่อมลิพิษ
อย่างเป็็น้ระบบผ่่าน้กลิไกต่ลิาดั

การปรบัต์วัด้ัานท่ี่�ส่� คือ่การป็รบัตั่วเพ่�อลิดัคืวามเหลิ่�อมลิ�ำ เช่่น้ การส่ร้าง
โอกาส่ที่่�เป็็น้ธรรมใน้การเข้าถึึงส่ิ�งจำเป็็น้พ่�น้ฐาน้ ที่ั�งบริการที่างสุ่ขภาพ 
การศึกษาที่่�ม่คืุณ์ภาพ แลิะส่าธารณ์่ป็โภคื รวมถึึงการเข้าถึึงบริการที่าง 
การเงิน้ เที่คืโน้โลิย่ แลิะโอกาส่ใน้การป็ระกอบอาช่พ่ อก่ที่ั�งการกระจาย 
อำน้าจการป็กคืรองแลิะที่รัพยากรส่่่ที่้องถิึ�น้เพ่�อลิดัการกระจุกตั่วของ
คืวามเจริญ

ภาพิ่ซ้าย - ปัริ่ะเทศไทยต้้องปัริ่ับปัริุ่งริ่ะบบการิ่ศึกษาและพิ่ัฒนาทักษะของแริ่งงาน
ให้ม่คุณภาพิ่อย่างเริ่่งด่วน / ภาพิ่จาก THE STANDARD
ภาพิ่ขวา - สังคมผ่้ส่งอายุเปั็นอ่กหนึ�งความท้าทายของปัริ่ะเทศไทย

ต้ัวเลขปัริ่ะมาณการิ่
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หัวใจำข้องคำาต์อบ

การป็รับต่ัวใน้มิต่ิต่่างๆ ข้างต่้น้อาจม่รายลิะเอ่ยดัของน้โยบายแลิะการ
ป็ฏิิบัต่ิที่่�แต่กต่่างกัน้ไดั้หลิายแน้วที่าง แต่่หากเร่ยน้ร่้จากป็ระวัต่ิศาส่ต่ร์
ต่ลิอดัหลิายที่ศวรรษของป็ระเที่ศ จะพบว่าหวัใจของคืวามส่ำเรจ็ใน้อดัต่่
ลิ้วน้ม่รากฐาน้มาจากการจัดัวางระบบ ‘แรงจ่งใจ’ ท่ี่�กระตุ่้น้ให้ผ่่้คืน้ 
ใน้ระบบเศรษฐกิจ ต่ั�งแต่่แรงงาน้ เจ้าของกิจการ ไป็จน้ถึึงผ่่้บริโภคื
ขวน้ขวายไป็ใน้ที่างท่ี่�เพิ�มผ่ลิิต่ภาพแลิะเป็็น้ป็ระโยช่น้์กับป็ระเที่ศได้ั 
เป็็น้ผ่ลิส่ำเร็จ

เช่่น้ การเร่งส่ร้างโคืรงส่ร้างพ่�น้ฐาน้ใน้ช่น้บที่ ไม่ว่าระบบป็ระป็า ไฟฟ้า 
ถึน้น้ หร่อเข่�อน้ใน้ที่ศวรรษ 1970 ช่่วยลิดัต้่น้ทีุ่น้ใน้การที่ำเกษต่รกรรม 
ขน้ส่่ง แลิะแป็รร่ป็ส่ิน้คื้าของเอกช่น้ ช่่วยดัึงดั่ดัให้เอกช่น้หัน้มาหยิบจับ
แลิะพัฒน้าธุรกิจไดั้มากขึ�น้กว่าเดัิม จน้ผ่ลิักดััน้ป็ระเที่ศให้ก้าวจาก 
ส่ังคืมเกษต่รกรรมมาเป็็น้อุต่ส่าหกรรมท่ี่�ส่ามารถึส่ร้างผ่ลิต่อบแที่น้ไดั้ 
ดั่กว่า 

ใน้ที่างกลิับกัน้ วิกฤต่คืรั�งใหญ่อย่างต่้มยำกุ้งคื่อผ่ลิลิัพธ์จากการจัดัวาง
ระบบแรงจ่งใจที่่�ผ่ิดัที่่�ผ่ิดัที่าง โดัยกำไรของเอกช่น้ส่ามารถึเกิดัขึ�น้ง่ายๆ  
จากการก้่ต่่างป็ระเที่ศใน้อัต่ราดัอกเบ่�ยต่�ำมาป็ลิ่อยก้่ใน้ป็ระเที่ศด้ัวย
อัต่ราดัอกเบ่�ยส่่ง โดัยไม่รับร่้คืวามเส่่�ยงด้ัาน้อัต่ราแลิกเป็ลิ่�ยน้ แลิะ 
โดัยไม่ต่้องม่การส่ร้างผ่ลิิต่ภาพ ที่รัพยากรจำน้วน้มากของป็ระเที่ศ 
จึงไหลิไป็ต่ามแรงจ่งใจท่ี่�ผ่ิดัไป็ส่่่คืวามส่่ญเป็ลิ่า แลิะใน้ท่ี่�สุ่ดัก็ที่ำให ้
เกิดัคืวามเส่่ยหายมหาศาลิ

เม่�อเห็น้เส่้น้ที่างคืวามป็ระวัต่ิศาส่ต่ร์เศรษฐกิจว่าเป็็น้เพ่ยงคืวามส่ำเร็จ
หร่อลิม้เหลิวของการออกแบบแรงจ่งใจ กจ็ะพบวา่สุ่ดัที่า้ยแลิว้ไม่วา่จะ
วางน้โยบายเร่�องใดั ส่ิ�งที่่�เป็็น้หวัใจของที่กุๆ ที่างออกที่างเศรษฐกจิยอ่ม
อย่่ที่่�คืุณ์ภาพส่ถึาบัน้ที่างเศรษฐกิจ (Economic Institutions) หร่อ
โคืรงส่ร้างกฎระเบ่ยบต่่างๆ ที่่�เป็็น้ผ่่้ออกแบบแลิะกำหน้ดัแรงจง่ใจของ
ผ่่้คืน้ใน้ระบบเศรษฐกิจน้ั�น้ๆ อ่กที่่หน้ึ�ง 

ส่ถึาบัน้ที่างเศรษฐกิจที่่�ม่คุืณ์ภาพ ไม่ว่าจะเป็็น้รัฐธรรมน่้ญที่่�คืุ้มคืรอง
ส่ิที่ธิเส่ร่ภาพ รัฐบาลิซึ่ึ�งเป็็น้ผ่่้ออกน้โยบายหร่อวางโคืรงการ ข้าราช่การ

ผ่่้บังคืับใช่้กฎหมายแลิะกฎระเบ่ยบ เช่่น้ การจัดัซึ่่�อจัดัจ้าง การคืวบคืุม
ดั้าน้การแข่งขัน้ หร่อการออกใบอนุ้ญาต่ ย่อมส่ร้างแรงจ่งใจโดัยเปิ็ดั
โอกาส่ให้ผ่่ค้ืน้เข้าถึึงที่รัพยากร แลิะส่ง่เส่ริมการแข่งขนั้ที่่�เป็น็้ธรรม ขณ์ะ
ที่่�ส่ถึาบัน้ที่างเศรษฐกิจท่ี่�ไร้คืุณ์ภาพย่อมส่ร้างแรงจ่งใจท่ี่�ผ่ิดั เช่่น้ การ
เอ่�อป็ระโยช่น้ใ์หธ้รุกจิท่ี่�ไรค้ืณุ์ภาพ แต่พ่รอ้มจา่ยเงนิ้ใต่โ้ต่ะ๊เพ่�อซึ่่�ออำน้าจ
เหน้่อต่ลิาดั ไม่ม่การบังคืับใช่้กฎหมายอย่างเที่่าเที่่ยม ไม่ม่การป็กป็้อง
ที่รัพย์ส่ิน้ที่างป็ัญญาอย่างเพ่ยงพอ จน้ที่ำให้เอกช่น้ม่แรงจ่งใจ ‘วิ�ง’ เข้า
เป็็น้ส่่วน้หนึ้�งของระบบท่ี่�ไม่เป็็น้ธรรม มากกว่าจะป็รับป็รุงแลิะคิืดั
น้วัต่กรรมเพ่�อเพิ�มป็ระส่ิที่ธิภาพของธุรกิจ แลิะเที่่ากับเป็็น้การป็ิดัต่าย
ป็ระต่่ที่่�จะน้ำไป็ส่่่การยกระดัับเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ต่าม ส่ถึาบัน้ที่างเศรษฐกิจท่ี่�ม่คุืณ์ภาพไม่อาจเกิดัขึ�น้ได้ัเอง 
หากจำเป็็น้ต่้องถ่ึกจัดัต่ั�งแลิะจัดัวางโดัยส่ถึาบัน้ที่างการเม่องที่่�โป็ร่งใส่ 
ต่รวจส่อบไดั้ แลิะต่้องม่กระบวน้การส่ร้างส่่วน้ร่วมจากป็ระช่าช่น้อย่าง
เที่่าเที่่ยม ซึ่ึ�งเป็็น้คืุณ์ลิักษณ์ะเฉพาะของระบอบป็ระช่าธิป็ไต่ย ใน้ที่่�สุ่ดั
ป็ระเดั็น้ที่างเศรษฐกิจจึงมาบรรจบกับป็ระเดั็น้ที่างการเม่อง แลิะที่ำให้
การส่รา้งระบบการเมอ่งที่่�มค่ืณุ์ภาพแลิะเป็น็้ป็ระช่าธปิ็ไต่ยอย่ท่ี่่�ใจกลิาง
ของการพัฒน้าเศรษฐกิจอย่างไม่อาจแยกออก

การิ่ปัริ่ับโคริ่งสริ่้างสถึาบัน
ทางเศริ่ษฐก่จและการิ่เม่อง 
จึงจำาเปั็นต้้องเก่ดขึ�นอย่างเริ่่งด่วน 
แม้ด้วยเพิ่่ยงเหตุ้ผลเด่ยวง่ายๆ 
ว่าส่�งท่�เปั็นอย่่ไม่ใช่่ทางเล่อก

บริ่ริ่ยากาศภายในสัปัปัายะสภาสถึาน อาคาริ่ริ่ัฐสภาแห่งใหม่ / ภาพิ่จาก THE STANDARD
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มองไกัลข้้ามข้อบฟ้้า

ใน้ช่่วงเวลิาหลิายที่ศวรรษท่ี่�ผ่่าน้มา ป็ระเที่ศไที่ยได้ัผ่่าน้คืล่ิ�น้ลิมท่ี่� 
ถึาโถึมแลิะแป็รป็รวน้น้ับคืรั�งไม่ถึ้วน้ แต่่แที่บทีุ่กคืรั�ง ใน้ท่ี่�สุ่ดัผ่่้วาง
น้โยบายแลิะป็ระช่าช่น้ก็ดั่จะส่ามารถึหัน้เหใบเร่อแลิะใช้่ป็ระโยช่น้์ 
จากคืลิ่�น้ลิมจน้ส่ามารถึน้ำพาป็ระเที่ศไป็ข้างหน้้าได้ัเส่มอ คืงไม่ผิ่ดัน้ัก 
ที่่�จะกล่ิาวว่าโคืรงส่ร้างส่ถึาบัน้ที่างเศรษฐกิจแลิะการเม่องใน้อด่ัต่อาจ
ไม่ส่มบ่รณ์์แบบ แต่่ก็เพ่ยงพอจะส่ร้างแรงจ่งใจให้ผ่่้คืน้ไป็ใน้ทิี่ศที่างที่่�
ขับเคืลิ่�อน้เศรษฐกิจมาไดั้โดัยลิำดัับ

แต่่มองไป็พ้น้ขอบฟ้าของวัน้น่้� รัฐน้าวาป็ระเที่ศไที่ยกำลิังแลิ่น้ไป็ส่่่ 
น้่าน้น้�ำท่ี่�ไม่คืุ้น้ช่ิน้ ส่ถึาบัน้ที่างเศรษฐกิจแลิะการเม่องแบบเดัิมอาจ 
ไม่เอ่�อต่่อการพัฒน้าเศรษฐกิจของป็ระเที่ศอ่กต่่อไป็ เศรษฐกิจโต่ช่้าลิง
เม่�อเคืร่�องยน้ต์่เริ�มอ่อน้แรงแลิะเผ่ชิ่ญกับคืวามท้ี่าที่ายที่่�ถึาโถึม ส่ภาพ
ส่ังคืมที่่�เหลิ่�อมลิ�ำ เต่็มไป็ด้ัวยระบบอุป็ถัึมภ์ แลิะการผ่่กขาดักิน้รวบ 
พสิ่จ่น้ช์่ดััวา่บั�น้ที่อน้การลิงที่นุ้ การพฒัน้าที่กัษะ หรอ่การส่รา้งน้วตั่กรรม
ของผ่่้เลิ่น้ใน้ระบบเศรษฐกิจ ยิ�งไป็กว่าน้ั�น้ ภาคืรัฐที่่�เต่ิบโต่จน้เกิน้ขน้าดั 
ยังเบ่ยดับังพ่�น้ที่่�การที่ำงาน้ของต่ลิาดัอัน้เป็็น้ท่ี่�มาของผ่ลิิต่ภาพแลิะ
ป็ระส่ิที่ธิภาพ การป็รับโคืรงส่ร้างส่ถึาบัน้ที่างเศรษฐกิจแลิะการเม่อง 
จึงจำเป็็น้ต้่องเกิดัขึ�น้อย่างเร่งดั่วน้ แม้ดั้วยเพ่ยงเหตุ่ผ่ลิเดั่ยวง่ายๆ ว่า 
ส่ิ�งที่่�เป็็น้อย่่ไม่ใช่่ที่างเลิ่อก (The status quo is not an option)

คืวามที่้าที่ายแลิะอุป็ส่รรคืยังม่อย่่อ่กมาก แต่่คืงไม่มากไป็กว่าโอกาส่ 
ที่่�กำลิังรออย่่หลัิงคืวามท้ี่าที่าย แลิะยิ�งไม่มากไป็กว่าโอกาส่ท่ี่�ซ่ึ่อน้อย่่ 
ใน้ศักยภาพของทีุ่กภาคืส่่วน้ใน้ระบบเศรษฐกิจ

ส่ถึาบัน้ที่างเศรษฐกจิแลิะการเมอ่งท่ี่�ช่าญฉลิาดัใน้การวางแรงจง่ใจโดัย
ให้ป็ระโยช่น์้ แลิะใน้ขณ์ะเด่ัยวกัน้ก็ใช้่ป็ระโยช่น้์จากพลัิงของทุี่กคืน้ 
โดัยไมท่ี่ิ�งใคืรไวเ้บ่�องหลิงั ยอ่มพาเราไป็พบกับโอกาส่นั้�น้ไดัอ้ยา่งแน้น่้อน้
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