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ใกลเ้ขา้สูส่ภาวะ “ฝนทิง้ชว่ง” กรมชลประทานปรบัเพิม่แผนการระบายน ้าจากเขื่อนภูมพิลและเขื่อน
สริกิติิ ์ผา่นการเฝ้าตดิตามสถานการณ์น ้าของ “ศูนยป์ฏบิตักิารน ้าอจัฉรยิะ (SWOC)” 

ปลายเดอืนมถุินายนที่ผ่านมา...สถานการณ์อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทัว่ประเทศ มี
ปรมิาณน ้าในอ่างฯรวม 41,974 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คดิเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯรวมกนั
ทัง้หมด มากกวา่ปี 2559 รวม 9,634 ลา้น ลบ.ม. เป็นน ้าใชก้ารได ้18,155 ลา้นลูกบาศก์เมตร คดิเป็นรอ้ย
ละ 35 (ปี 2559 มนี ้าใชก้ารได ้8,521 ลา้น ลบ.ม.) สามารถรองรบัน ้าไดอ้กีกวา่ 33,238 ลา้น ลบ.ม. 

เฉพาะลุ่มน ้าเจา้พระยา 4 เขื่อนหลกัมปีรมิาณน ้ารวมกนัทัง้สิน้ 11,415 ลา้น ลบ.ม. คดิเป็นรอ้ยละ 
46 ของความจุอ่างฯรวมกนัทัง้หมด...ปรมิาณน ้ามากกว่าปี 2559 รวม 3,402 ลา้น ลบ.ม. มปีรมิาณน ้าใช้
การได ้4,719 ลา้น ลบ.ม. คดิเป็นรอ้ยละ 26 (ปี 2559 มนี ้าใชก้ารได ้1,317 ลา้น ลบ.ม.)  สามารถรองรบั
น ้าไดอ้กีกวา่ 13,456 ลา้น ลบ.ม. 

ส าหรบัสภาพน ้าท่าในแม่น ้าสายหลกั ส่วนใหญ่ยงัอยู่ในเกณฑป์กต.ิ..ระดบัน ้ายงัต ่ากว่าตลิง่และ
สามารถรองรบัน ้าไดอ้กีมาก อาท ิแมน่ ้าปิง ทีส่ถานี P.1 อ.เมอืงเชยีงใหม ่ระดบัน ้าต ่ากว่าตลิง่ 2.55 เมตร, 
สถานี P.7A อ.เมอืงก าแพงเพชร ระดบัน ้าต ่ากว่าตลิง่ 5.71 เมตร และสถานี P.17 อ.บรรพตพสิยั จ.
นครสวรรค ์ระดบัน ้าต ่ากวา่ตลิง่ 3.30 เมตร ...แม่น ้าวงั ทีส่ถานี W.1C อ.เมอืงล าปาง ระดบัน ้าต ่ากว่าตลิง่ 
4.88 เมตร...แม่น ้ายม ทีส่ถานี Y.1C อ.เมอืง จ.แพร่ ระดบัน ้าต ่ากว่าตลิง่ 7.72 เมตร และสถานี Y.4 อ.
เมอืง จ.สุโขทยั ระดบัน ้าต ่ากวา่ตลิง่ 5.88 เมตร ฯลฯ 

ทัง้น้ี...ปรมิาณน ้าทัง้หมดจะไหลมารวมกนัทีแ่ม่น ้าเจา้พระยา จงัหวดันครสวรรค ์โดยที่สถานี C.2 
อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ระดบัน ้ายงัต ่ากวา่ตลิง่ 6.32 เมตร...กรมชลประทานไดค้วบคุมปรมิาณน ้าไหลผา่น
เขือ่นเจา้พระยาในเกณฑ ์484 ลบ.ม.ต่อวนิาท ียงัไมส่ง่ผลกระทบต่อพืน้ทีด่า้นทา้ยเขือ่น 

เหล่าน้ีคอืภาพปรมิาณน ้าที่น าไปสู่การบรหิารจดัการน ้าทัง้ระบบใหส้อดรบักับปรมิาณน ้าฝน เพื่อ
รกัษาระบบนิเวศ และสนบัสนุนการใชน้ ้าเพือ่การเพาะปลกู ใชอุ้ปโภคบรโิภคอยา่งสมดุลทุกดา้น 



อกีทัง้ยงัเป็นขอ้มูลสนับสนุนส าคญัในพื้นที่บรหิารจดัการน ้า ตวัอย่าง “บางระก าโมเดล” กรม
ชลประทานไดม้กีารบรหิารจดัการ 2 แนวทาง  

หน่ึง...แนวทางการบริหารจดัการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ด าเนินการตามนโยบายของรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งไดส้ ัง่การในคราวที่เดนิทางมาตรวจราชการ ที่ อ.บางระก า เมื่อวนัที ่20 
กนัยายน 2559 ใหก้รมชลประทานปรบัปฏทินิการเพาะปลูกขา้นาปีในพืน้ที่ลุ่มต ่า 265,000 ไร่ เรว็ขึน้มา
เป็น 1 เมษายน 2560 เพื่อใหเ้กษตรกรไดเ้ก็บเกี่ยวก่อนฤดูน ้าหลากและใชเ้ป็นพืน้ทีห่น่วงน ้าใหก้บัพืน้ที่
ลุ่มน ้าเจา้พระยาตอนล่างไดป้ระมาณ 400 ลา้นลูกบาศก์เมตรปจัจุบนั “เกษตรกร” ไดเ้พาะปลูกเตม็พืน้ที่
แลว้ และจะเกบ็เกีย่วก่อนชว่ง “น ้าหลาก” 

สอง...มาตรการใชส้ิง่ก่อสรา้ง โดยการเพิม่การระบายน ้าคลองเมมหรอืแม่น ้ายมสายเก่า ปรบัปรุง
สะพานแม่ระหนั ต.บา้นกร่าง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก ซึ่งเดมิมคีวามยาวเพยีง 24 เมตร ระบายน ้าได ้120 
ลบ.ม.ต่อวินาที ในขณะที่คลองเมมมีความกว้าง 100 ม. ระบายน ้ าได้สูงสุด 300 ลบ.ม.ต่อวินาที  ก็
แกป้ญัหาเฉพาะหน้าดว้ยการขดุเปิดทางน ้าและวางสะพาน Bailey ชัว่คราว เพิม่การระบายน ้าไดเ้ป็น 250 
ลบ.ม.ต่อวนิาท ีพรอ้มรบัสถานการณ์น ้าหลากทีจ่ะเกดิขึน้ชว่งเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2560 ใหไ้ดไ้ปก่อน 

“ศูนยป์ฏบิตักิารน ้าอจัฉรยิะ” ตัง้อยูภ่ายในอาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาต ิก าภู กรมชลประทาน 
สามเสน กรุงเทพฯ ก่อสรา้งขึน้มาใหม ่เพือ่ใชเ้ป็นศูนยบ์ญัชาการทัง้ในภาวะ “น ้าทว่ม” และ “น ้าแลง้” 

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั ส่วนแรก...เป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือ ข้อมูลกลาง ที่ทุกหน่วยงานน ้ามี
เหมอืนกนั โดยเชื่อมโยงขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั เช่น ขอ้มูลดา้นสภาพอากาศ ปรมิาณน ้าในแม่น ้า...เขื่อน...อ่าง
เกบ็น ้า 

ส่วนที่สอง...เป็นหัวใจที่ท าให้เป็นอัจฉริยะ จากประสบการณ์การชลประทานได้สร้างเป็น
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อคาดการณ์สถานการณ์น ้าทัง้ระยะสัน้...ระยะยาว เช่น ปีน้ีสภาพฝน
มากกวา่ปกตเิลก็น้อย แต่ปลายปีฝนน้อยเน่ืองจากปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนๆ จะวางแผน ถา้ฝนตกหนัก
จะระบายน ้าเทา่ไหรเ่กบ็น ้าเทา่ไหร ่ปรบัปรุงขอ้มลูตลอดเวลา เพือ่ผูบ้รหิารตดัสนิใจอยา่งถูกตอ้ง 

สว่นสุดทา้ย...เป็นการขบัเคลื่อน เพือ่การแกป้ญัหาไดร้วดเรว็ ตรงจุด ลดความเสยีหายน้อยทีสุ่ด 
สญัชยั เกตุวรชยั อธบิดกีรมชลประทาน ย า้วา่ ตรงน้ี...เหมอืนหอ้งควบคุมสัง่การหน่วยชลประทาน

ในพื้นที่ทัง้หมด ทัง้แจ้งเตือน สัง่การ และรบัทราบปญัหา ข้อขดัข้อง...ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ ด้วย
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัท าใหเ้หน็ภาพไดช้ดัเจน ภายใตส้โลแกนของศูนยฯ์ เป็นภาษาองักฤษวา่ “FAST” 

“F” คอื “Fusion database” หมายถงึ รวมศูนยข์อ้มูลมกีารบูรณาการขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ...
“A” คอื “Accurate technique” หมายถงึ ถูกต้องตามหลกัวชิาการ...“S” คอื “Speedy process” หมายถงึ 
กระบวนการท างานทีร่วดเรว็ และ “T” คอื “Targeted solution” หมายถงึ บรรลุผลตรงเป้าหมาย 

ในภาพใหญ่วนัน้ีประเทศไทยมีศูนย์ด้านน ้ าอยู่หลายแห่ง เช่น ศูนย์น ้าของสถาบนัสารสนเทศ
ทรพัยากรน ้าและการเกษตร (สสนก.), ศูนยเ์มขลาของกรมทรพัยากรน ้า, ศูนยข์องกรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั (ปภ.) รวมทัง้ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของกองทพั 



สญัชยั บอกวา่ เมื่อครัง้น ้าทว่มภาคใต ้เราตอ้งวางเครื่องมอื เครื่องสูบน ้า วางแผนการแกป้ญัหาใน
ภาพรวมในทุกพื้นที่ พร้อมให้ค าแนะน า จึงเป็นทัง้หน่วยวางแผนและปฏิบตัิ ทัง้พื้นที่ในและนอกเขต
ชลประทาน 

“การมองเหน็ภาพรวมของพืน้ที ่สถานการณ์ และสัง่การไดใ้นทนัท ีจะท าใหท้ างานแกป้ญัหาไดเ้รว็ 
ตรงจุด มปีระสทิธภิาพ จงึท าใหเ้กดิศูนยป์ฏบิตักิารน ้าอจัฉรยิะ...SWOC เชื่อมโยงขอ้มลูกบัทุกหน่วยงาน” 

ขอ้มูลทีม่อียู่และการคาดการณ์อนาคตของสภาพดนิฟ้าอากาศท าใหเ้กดิการคดิไปขา้งหน้า ท าให้
เตรยีมการ ตดิตามรบัมอืสถานการณ์ และแกป้ญัหาในทนัท ีตรงตามเป้าประสงคท์ี ่พลเอกฉตัรชยั สารกิลัยะ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดหวงัไวว้่า “เกษตรกร”...“ประชาชน” จะไดร้บัประโยชน์
จากศูนยป์ฏบิตักิารน ้าอจัฉรยิะแหง่น้ีเป็นอยา่งมาก 

“การแจง้เตอืนภยัดา้นน ้าเป็นไปดว้ยความรวดเรว็ แม่นย ามากขึน้ ...หน่วยที่เกี่ยวขอ้งลงพืน้ที่น า
เครื่องมอืไปช่วยเหลอืลดความเสยีหาย นอกจากน้ีเกษตรกรยงัจะสามารถใชข้อ้มูลจากศูนยฯ์แห่งน้ี เพื่อ
น าไปวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกบัสถานการณ์น ้าที่มอียู่ในปจัจุบนั ช่วยลดความเสยีหายต่อ
ผลผลติไดเ้ป็นอยา่งด”ี 

ในยามวิกฤติ เช่น การระบายน ้ าออกจากพื้นที่เมือง เน่ืองจากน ้ าท่วมขงัระบายไม่ทนั อาจมี
อุปสรรคจากสิ่งกีดขวางทางน ้ า ชลประทานจะศึกษาข้อมูลการไหลของน ้ า แจ้งเป็นข้อมูลให้ส่วนที่
เกีย่วขอ้งแกไ้ข จะไดไ้มเ่กดิซ ้าซาก เชน่ ทีน่ ้าทว่มเมื่อตน้ปี น ้าทว่มภาคใต ้พบอุปสรรคการระบายน ้า 111 
แหง่ ไดแ้จง้ใหห้น่วยต่างๆเรง่แกไ้ข 

สญัชยั เกตุวรชยั อธบิดกีรมชลประทาน ฝากทิง้ทา้ยว่า ศูนยป์ฏบิตักิารน ้าอจัฉรยิะ จะตดิตามการ
ท างานตลอดเวลา 24 ชัว่โมง เกษตรกร...ประชาชนทีเ่ดอืดรอ้น สามารถตดิต่อศูนยฯ์ไดท้ีส่ายด่วน “1460” 
จะมเีจา้หน้าทีร่บัขอ้มลู และประสานไปยงัพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็ ลดความเสยีหายไดอ้ยา่งทนัท่วงที การบูร
ณาการ เชื่อมโยงขอ้มูลภาพรวมในทางเดยีวกนัผ่านเทคโนโลย ีเหน็เคา้ลางการพฒันามุ่งสู่นโยบายไทย
แลนด ์4.0 อยูไ่มน้่อยทเีดยีว ฟนัธงไดไ้หม “มหาอุทกภยั”...จะไมเ่กดิขึน้อกีแลว้? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มเกษตรทิพย ์ชาวนาพ่ึงตนเองครบวงจร 

 
 

ภาคเกษตรไทยจะปรับตัวก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้หรือไม่  แต่ว ันน้ีคงต้องยอมรับการพึ่งพา
เครื่องจกัรกลทางการเกษตร เราถงึจะสูเ้ขาได ้เพราะลดตน้ทุนไดจ้รงิ โดยเฉพาะเรื่องแรงงานทีน่ับวนัหา
ไดย้ากและแพง แต่จะใหเ้กษตรกรเขา้ถงึเครื่องจกัรกลได ้ไม่ใช่เรื่องงา่ย เน่ืองจากขาดเงนิทุน...แต่กระนัน้
ไม่ใช่เรื่องยากเกนิจะท าได ้ถ้าเกษตรกรร่วมแรงร่วมใจเหมอืนอย่าง กลุ่มวสิาหกจิชุมชนศูนยข์า้วชุมชน
บ้านอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ ที่รู้จกักนัในนาม กลุ่มเกษตรทพิย์...สร้างตวัด้วยล าแขง้ของตวัเอง จนหน่วย
ราชการตอ้งแหข่อปกัป้ายมสีว่นอวดผลงาน 

“กลุ่มเราก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2547 เพื่อผลติขา้วอนิทรยีใ์นพืน้ที ่300 กว่าไร่ เพราะต้องการลดตน้ทุน 
เน่ืองจากตอนนัน้มโีครงการรบัจ าน าขา้ว สง่ผลใหปุ้๋ ย ยาแพงมาก ท าใหต้น้ทุน การผลติสูงถงึไร่ละ 4,700-
4,800 บาท เริม่แรกเราลดต้นทุนดว้ยการท าปุ๋ ยหมกัไวใ้ชเ้อง ช่วยลดต้นทุนไดนิ้ดหน่อย แค่ไร่ละ 400 
บาท” 

ลุงบุญม ีสุระโคตร ประธานกลุม่เกษตรทพิย ์เลา่ต่ออกีว่า แมจ้ะลด
ต้นทุนได้น้อยนิด แต่ด้วยมวีิธคีดิใหม่ ไม่ขายเป็นขา้วเปลอืกแต่
เอาขา้วไปสเีป็นขา้วสารขายเอง ท าใหไ้ดร้าคาเพิม่ขึน้ 50%...จาก
ขายเป็นขา้วเปลอืกได ้กก.ละ 8-9 บาท แต่พอสเีป็นขา้วสารขาย
เอง ไดร้าคา กก.ละ 12 บาท 
 

“เราท าอย่างน้ีมาเรื่อยจนไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นสนิคา้
โอทอปของจงัหวดั และบงัเอญิปี 2553 ทาง บรษิทัสยาม
คูโบต้า มโีครงการส่งเสรมิให้ปลูกถัว่เหลอืงหลงันาเพื่อ
ปรบัปรุงดนิ มาสอนแนะน าใหเ้รารูจ้กัเครื่องจกัร เลยได้
ความคดิเรื่องควบคุมคุณภาพขา้ว ไม่ใหม้ขีา้วพนัธุอ์ื่นมา
ปน สมาชกิเลยตดัสนิใจร่วมกนัลงขนั 2 แสนบาท วาง
ดาวน์ซื้อรถเกี่ยวขา้วมาใชเ้ป็นครัง้แรก เพราะจา้งรถขา้ง
นอกมกัจะมปีญัหาเมล็ดขา้วจากที่อื่นตดิมาปนพนัธุ์ขา้ว
ของเรา และปีถัดมาได้ร ับเชิญให้ไปออกร้าน ในงานไทยเฟล็กซ์ ที่เมืองทอง เป็นครัง้แรก มีลูกค้า
ต่างประเทศสนใจสนิคา้ของเรา แต่ตอนนัน้เรายงัไม่มใีบรบัรองเป็นขา้วอนิทรยีต์ามมาตรฐานสากล เลย



ตอ้งกลบัมาปรบัวธิกีารผลติใหม่ใหไ้ดม้าตรฐานสากล เมื่อไดใ้บรบัรอง ออเดอร์สัง่จากต่างประเทศเริม่เขา้
มา” 

ก าลงัผลติไม่พอป้อนตลาด ความตอ้งการใชแ้รงงานมมีากขึน้ แต่
คา่แรงพุง่เป็น 300 บาท จ าเป็นตอ้งพึง่พาเครื่องจกัรกลมากขึน้... 
ซื้อเพิม่รถด านา รถแทรกเตอร์ รวมทัง้เครื่องอดัฟางขา้วโดยใช้
เงนิก าไรส่วนหน่ึงจากขายขา้วสารอนิทรยีส์่งออก (ปีทีแ่ลว้ 2,500 
ตนั) มาเก็บกนัไวเ้ป็นทุนในการไปซื้ออุปกรณ์เครื่องจกัรกล และ
ผลจากการใชเ้ครื่องจกัรกลท านาไดค้รบ 

วงจร ส่งผลให้ กลุ่มเกษตรทิพย์ ที่เคยมสีมาชกิเริม่แรก 74 คน พื้นที่ท านา 300 กว่าไร่...13 ปีผ่านไป 
วนัน้ีมสีมาชกิ 1,258 คน พืน้ที ่20,716 ไร ่จากเคยไดผ้ลผลติไร่ละ 400 กก. เพิม่เป็น 520 กก. จากตน้ทุน
ผลติไร่ละ 4,300 บาท ลดเหลอื 3,200 บาท กลุ่มเกษตรทิพย์ปรบัตวัรู้จกัใช้เครื่องจกัรกล ผลผลติเพิม่ 
30% ลดต้นทุนได ้25%...ดูเหมอืนประสทิธภิาพของชาวนาจะสูงกว่าเป้าหมายโครงการแปลงใหญ่ของ
ภาครฐันะทา่น 

 
ถอดบทเรียนวิกฤติต้มย ากุ้ง 20 ปี แห่งการสร้างภมิูคุ้มกนัให้เศรษฐกิจไทย 

 
2 ก.ค.2540 เวลา 08.30 น. ย้อนไปเมือ่ 20 ปีก่อน กระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (ธปท.) ได้ประกาศ “ลอยตวัค่าเงินบาท” หลงัจากที ่“ทุนส ารองทางการระหว่างประเทศ” ที ่
ไทยมีอยู่ประมาณ 40,000 ล้านเหรียญสหรฐัฯ “เกล้ียงหน้าตกั” เหลือเศษเงินอยู่เพียง 158 ล้าน
เหรียญสหรฐัฯเท่านัน้ อนัเป็นจาก ที ่ธปท.งดัเอาทุนส ารองออกไปต่อสู้กบัการโจมตีค่าเงินของ
กองทนุเกง็ก าไร (เฮดจฟั์นด)์ จากทัว่โลก! 

ทา้ยที่สุดประเทศไทยตอ้งขอเขา้รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิและวชิาการจาก “กองทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศ” หรอื “ไอเอม็เอฟ” ยอมปฏบิตัติามเงื่อนไขทุกอย่างที่ไอเอม็เอฟหยบิยื่นให้ ถือเป็น 
“วกิฤตเิศรษฐกจิ” ครัง้ยิง่ใหญ่ในประวตัศิาสตร ์จนน าไปสู่ความตกต ่าของเศรษฐกจิไทยอยา่งทีไ่ม่เคยมมีา
ก่อน ธุรกิจเอกชนน้อย-ใหญ่ทัง้ระบบ ธนาคารและสถาบนัการเงนิกว่า 60 แห่งต้อง “ปิดตวัลง” ผูค้น
สิน้เน้ือประดาตวั แรงงานตกงานกนัเป็นจ านวนมากอยา่งทีไ่มเ่คยมมีาก่อน 

11 ส.ค.2540 ธปท.ต้องลงนามในหนังสอืแสดงความจ านงขอรบัความช่วยเหลอืดา้นการเงนิและ
วชิาการจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (Letter of Intent : LOI) ฉบบัที ่1 จ านวนเงนิ 17,200 ลา้น



เหรยีญสหรฐัฯในรูป Stand-by arrangement หรอืการทยอยใหต้ามหนังสอืแสดงเจตจ านงระยะเวลา 34 
เดือน (ส.ค.2540-31 พ.ค.2543) พร้อมขอรบัความช่วยเหลือจากพนัธมิตรอีก 9 ประเทศวงเงินกว่า 
13,200 ลา้นเหรยีญ ผา่นธนาคารพฒันาเอเชยีและธนาคารโลก แต่ความช่วยเหลอืดงักล่าวก็มาพรอ้มกบั 
“บทลงโทษ” อนัรุนแรง!!! 

การประกาศปรับเปลีย่นระบบอัตราแลกเปลีย่นมาเป็น “ลอยตัวแบบมีการจัดการ 
(Managed Float)” ส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยไหลรดูจาก 25.28 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯลงไป
แตะระดบัต า่สดุที ่52 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯส่งผลให้บริษทัเอกชนทีมี่หน้ีสกลุเงินต่างประเทศใน
มือเวลานั้นมีหน้ีเพิม่ข้ึนกว่า 100% ถึงขัน้ไม่อยู่ในสถานะทีจ่ะช าระหน้ีได้ ต้องประสบภาวะ 
“ล้มละลาย” และปรบัโครงสร้างหน้ีตามมาเป็นพรวน! 

“วกิฤตเิศรษฐกจิไทย” ยงัสาหสัมากขึน้ไปอกี เพราะเราไมไ่ดป้ระสบวกิฤตทิีม่าจากการไหลเขา้ของ
เงนิทุนต่างประเทศและจากดุลบญัชเีดนิสะพดัที่ขาดดุลต่อเน่ืองรุนแรงเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัเกดิวกิฤติ
เศรษฐกจิทีเ่รยีกว่า Twin Crisis ในฝ ัง่ของสถาบนัการเงนิทีป่ระสบ “วกิฤต”ิ อยา่งรุนแรงเช่นกนั เมื่อมา
ประจวบกบัความ “อ่อนหดั” ต่อการรบัมอืเงนิรอ้นของ ธปท.ในเวลานัน้ จงึยิง่เร่งวกิฤตใิหจ้มปลกัลงไป
อยา่งชนิดทีไ่มเ่คยมมีาก่อน!!! 

เมื่อบรษิทัดีๆ ประสบปญัหาไม่สามารถช าระหน้ีจากค่าเงนิทีอ่่อนค่ารุนแรงได ้ท าใหส้นิเชื่อกว่าครึง่
ของระบบสถาบนัการเงนิไทยกลายเป็นหน้ีเสยี สง่ผลใหธ้นาคารพาณิชยป์ระสบปญัหาฐานะเงนิกองทุนไม่
เพยีงพอ เริม่จากธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร (บบีซี)ี ก่อนลุกลามไปสูธ่นาคาร และสถาบนัการเงนิอื่นๆ
อกีนบัรอ้ยตามมา 

เมื่อมาประจวบเหมาะกบัความไม่มปีระสทิธภิาพและล่าชา้ในการแกไ้ขปญัหาจากการทีผู่ค้นแห่ไป
ถอนเงนิออกจากธนาคารพาณิชย ์และบรษิทัเงนิทุน ทีแ่มก้องทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาสถาบนัการเงนิ
จะอดัฉีดเงนิจ านวนมหาศาลเขา้รกัษาสภาพคล่องของสถาบนัการเงนิไทยแต่ก็ยงัไม่สามารถต้านทาน
กระแสตื่นตระหนกของผูค้นได ้

ท้ายทีส่ดุกระทรวงการคลงัและ ธปท.ต้องสัง่ระงบัการด าเนินกิจการชัว่คราวบริษทัเงินทุน 
16 แห่ง เมือ่วนัที ่26 มิ.ย.2540 และออกประกาศระงบัเพิม่เติมอีก 42 แห่งในอีก 2 เดือนต่อมา ก่อน
จะตามมาด้วยการ “รดูม่าน” ปิดกิจการถาวรไปถึง 56 แห่งในท้ายทีส่ดุ 

ขณะทีธ่นาคารพาณิชยท์ีถ่อืเป็น “เสน้เลอืดใหญ่” ไดปิ้ดกจิการไปถงึ 6 แห่ง ประกอบดว้ย ธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชยก์าร (บบีซี)ี ธนาคารสหธนาคาร ศรนีคร มหานคร นครหลวงไทยและธนาคารแหลม
ทอง สว่นธนาคารไทยแหง่อื่นๆ แมไ้ม่ถูกปิดกจิการ แต่ผูบ้รหิารตอ้งวิง่พล่านหาพนัธมติรจากต่างชาตเิขา้
มาถอืหุน้เพือ่เอาตวัรอด จนทุกธนาคารไมส่ามารถจะรกัษาสดัส่วนการถอืหุน้ใหญ่ของคนไทยเอาไวแ้มแ้ต่
แห่งเดยีว ผลพวงจากการปิดธนาคาร สถาบนัการเงนินับรอ้ยทีเ่กดิขึน้ ส่งผลใหก้องทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ
พฒันาสถาบนัการเงนิต้องเขา้ไปอดัฉีดเงนิและเขา้ไปช่วยเพิม่ทุนกู้วกิฤติใหส้ถาบนัการเงนิที่ปิดกจิการ 
ตอ้ง “รูดม่าน” ปิดบญัชคีวามเสยีหายดว้ยการสรา้งหน้ีสาธารณะฝากไวใ้หลู้กหลานใชสู้งถงึ 1.4 ลา้นลา้น
บาท  
แม้กาลเวลาจะผา่นมาถึง 20 ปี จนวนัน้ีหน้ีก้อนมหึมาก้อนน้ียงัเหลืออยู่มากกว่า 900,000 ล้านบาท 



นอกจากความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นอย่างหนักในประเทศไทย วกิฤตเิศรษฐกจิปี 2540 ยงักระจายพษิ
สงต่อไปหลายประเทศจนกลายเป็น “วกิฤตกิารเงนิในภูมภิาคเอเชยี” ท าใหต้่างชาตขินานวกิฤตใินครัง้นัน้
วา่ “วกิฤตติม้ย ากุง้” กลายเป็นตน้แบบของวกิฤตกิารเงนิในอกีหลายซกีโลกตามมาจนกระทัง่ปจัจุบนั 

ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของวิกฤติต้มย ากุ้ง “ทีมเศรษฐกิจ” จึงได้ย้อนรอยสอบถามผู้ทีผ่่าน
ร้อนผ่านหนาวเหตุการณ์ในครัง้นัน้ เพือ่สะท้อนข้อคิดและมุมมอง รวมทัง้สะท้อนมุมมองต่อ
เศรษฐกิจไทยทีก่ าลงัเป็นอยู่แนวร่วมหาทางการรบัมือหากประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤติใน
ลกัษณะเดียวกนัอีกครัง้ ดงัน้ี : “ทนง พิทยะ” ย้อนรอยวิกฤติต้มย ากุ้ง 

เริม่จาก นายทนง พทิยะ อดตี รมว.คลงั ทีป่ระกาศลอยตวัค่าเงนิบาทเมื่อวนัที ่2 ก.ค.ไดย้อ้นรอย
ทีม่าของ “วกิฤตติม้ย ากุง้” ในครัง้นัน้ว่า 10 ปีก่อนเกดิวกิฤตปีิ 40 เศรษฐกจิไทยเตบิโตต่อเน่ืองปีละ 9 -
10% ทุกปี ทุกคนไดป้ระโยชน์หมด ราคาทีด่นิพุง่ ดชันีหุน้ทะยาน ประชาชนมเีงนิจบัจ่ายใชส้อยกนัคล่อง
มอื รฐับาลจดัเกบ็ภาษไีดเ้ยอะ แต่ทา่มกลางการเตบิโตทีว่า่ไดเ้กดิปญัหาสะสมระหว่างทาง โดยเฉพาะช่วง 
5 ปีก่อนวกิฤต ิเพราะเศรษฐกจิที่เตบิโตจากการกู้ยมืเงนิตราต่างประเทศมาใชจ้่าย ภาคเอกชน สถาบนั
การเงินต่างออกไปกู้หน้ียืมสินเข้ามาจ านวนมากเพื่อปล่อยกู้จนเกิดการลงทุนเกินความพอดีใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอสงัหารมิทรพัย ์

ขณะเดียวกันประเทศก็มีการน าเข้าสินค้ามากกว่าส่งออกจนเกิดขาดดุลการค้าและดุลบัญชี
เดนิสะพดัจ านวนมาก แมธ้นาคารแห่งประเทศไทยจะพยายามสกดัการเก็งก าไร โดยใชน้โยบายปรบัขึน้
อตัราดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็งก าไร แต่ผลพวงจากนโยบายเปิดเสรทีางการเงนิหรอื BIBF ขณะที่เรา
ยงัคงใชน้โยบายอตัราแลกเปลีย่นคงทีท่ีผ่กูตดิค่าเงนิบาทไวก้บัค่าเงนิดอลลารส์หรฐัฯ ไดท้ าใหค้่าเงนิบาท
แขง็คา่กวา่ทีค่วรจะเป็น จงึยิง่ท าใหเ้งนิทุนระยะสัน้ทะลกัเขา้มาจากการกูเ้งนิดอกเบีย้ต ่าในต่างประเทศมา
แลกเป็นเงนิบาทเพือ่ “กนิสว่นต่าง” ดอกเบีย้ 

จุดน้ีเองที่ท าใหเ้จา้หน้ีต่างประเทศเริม่เหน็ความ “เปราะบาง” ของเศรษฐกจิไทยทีเ่ตบิโตขึน้จาก
การเป็นหน้ีมากกว่าความสามารถจากการลงทุนตนเอง จงึเริม่เรยีกคนืเงนิกู้  สถาบนัจดัอนัดบัเครดติเริม่
ปรบัลดเครดติ และในทีสุ่ดกเ็กดิการเกง็ก าไรค่าเงนิ โจมตคี่าเงนิบาท โดยกองทุน “เฮดจฟ์นัด”์ ซึ่งมกีาร
โจมตคี่าเงนิอยา่งรุนแรงถงึ 3 ครัง้ โดยครัง้ใหญ่สุดเมื่อเดอืน พ.ค.2540 ทีภ่ายในสปัดาหเ์ดยีวมกีารท าเฮ
ดจิง้กบั ธปท.มากกวา่ 40,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

“ขณะที่ ธปท.พยายามปกป้องค่าเงิน โดยต้องดึงเงินทุนส ารองระหว่างประเทศที่มีอยู่ไปใช ้
เน่ืองจากขณะนัน้ยงัไม่มนีโยบายเปลีย่นแปลงนโยบายอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัยดึตดิกบัเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 
เมื่อเราปกป้องค่าเงนิจนหมดหน้าตกั ประเทศจงึเริม่เขา้สู่ความเสีย่ง สถาบนัการเงนิเริม่อ่อนแอ ธนาคาร
พาณิชยแ์ละบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยท์ีกู่เ้งนิต่างประเทศ หรอืที่ค ้าประกนัเงนิกูเ้ริม่ถูกเรยีกหน้ีคนืจนไม่มี
ความสามารถในการช าระเงนิกูไ้ด ้ท าใหป้ระเทศไทยตกอยูใ่นสภาพเหมอืนธุรกจิที่ขาดเงนิทุนหมุนเวยีน 
รมว.คลงัในสมยันัน้จงึประกาศลาออกในวนัที ่16 ม.ิย.” 
 
 
 



ผา่ตดัมะเรง็ร้าย...ลอยตวัค่าเงิน 
“ผมถูกเรยีกใหเ้ขา้มาเป็น รมว.คลงั ในวนัที ่19 ม.ิย. ซึ่งไดเ้ขา้มาประเมนิสถานการณ์และเขา้ไปดู

ว่าสถานะ ธปท.เสยีหายแค่ไหน ซึ่งพบว่าตอนนัน้เราไม่เหลืออะไรแล้ว เงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ
หมดแลว้ ขณะทีเ่งนิทุนยงัคงไหลออกอยา่งเดยีว และประเทศเราไมม่เีครดติแลว้เหลอืแค่เงนิส ารองส าหรับ
พมิพธ์นบตัรเท่านัน้ ท าใหต้อ้งตดัสนิใจประกาศนโยบายลอยตวัค่าเงนิบาท เมื่อวนัที ่2 ก.ค. เพราะเราไม่
สามารถฝืนต่อไปได”้ อดตี รมว.คลงักลา่ว 

ทันทีทีร่ ัฐประกาศลอยตัวค่าเงินออกมา ความเสียหายทีส่ัง่สมอยู่ก็ระเบิดออกมา 
ประชาชนแตกตืน่พากนัไปถอนเงินแบงกข์นาดเลก็จนขาดสภาพคล่อง ลุกลามไปทัง้ระบบเหมือน
เช้ือโรคร้ายระบาด กลายเป็นวิกฤติเศรษฐกิจทัง้ประเทศ จนต้องเข้ารบัความช่วยเหลือจาก 
“ไอเอม็เอฟ” ให้จดัหาเงินกู้ให้ เพราะสภาพเราตอนนัน้เหมือนบริษทัล้มละลาย หมดเครดิตอย่าง
ส้ินเชิง! 

อยา่งไรกต็าม เศรษฐกจิไทยตดิลบสุดๆอยูเ่พยีง 2 ปีเท่านัน้ คอืปี 2540-41 หลงัจากนัน้ในปี 42 ก็
สามารถพลกิกลบัมาเป็นบวกได้ เงนิบาทที่อ่อนค่าลงท าให้เราส่งออกได้ดขีึ้น การท่องเที่ยวเติบโตขึ้น 
สนิคา้อุตสาหกรรมต่างๆตน้ทุนถูกลงจนเริม่กลบัมาแขง่ขนัไดอ้กีครัง้ ดุลการค้าและดุลบญัชเีดนิสะพดัเริม่
กลบัมาเป็นบวกท าใหป้ระเทศไทยเริม่สะสมพลงังาน จนสามารถใชค้นืหน้ีไอเอม็เอฟได้ 
ภายใน 6 ปี เทยีบกบัประเทศอื่นๆทีใ่ชเ้วลาเกนิ 10 ปีขึน้ไป 

“ผมโดนดา่เป็น 10 ปีจากคนทีเ่สยีหายโทษฐานทีเ่ป็นคนประกาศลอยตวัค่าเงนิ ตอนนัน้ใครทีกู่เ้งนิ
ดอลลาร์เขา้มาตอ้งบาดเจบ็กนัหมด แต่เราจ าเป็นตอ้งท า เหมอืนผา่ตดัมะเรง็ที่ตอ้งท าเร่งด่วนดว้ย ถา้ไม่
ท าจะเสยีหายยิง่กวา่น้ี ไมม่ทีางแกอ้ื่น เพราะประเทศลม้ละลายไปแลว้” 

สว่นโอกาสจะเกดิวกิฤตขิึน้มาอกีหรอืไมน่ัน้ อดตี รมว.คลงักลา่ววา่ มน้ีอยมาก วกิฤตทิีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคตจะไมใ่ชจ่ากระบบอตัราแลกเปลีย่น หรอืสถาบนัการเงนิ แต่จะเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิ
ทีไ่มเ่ตบิโต หรอืเตบิโตต ่ามากๆ จนไมโ่ตเลยอยา่งเอสเอม็อขีายของไม่ได ้แต่กเ็ชื่อว่าคงไปไม่ถงึขัน้วกิฤต ิ
เพราะรฐับาลคงใช้นโยบายเขา้ไปช่วยทัง้ลดดอกเบี้ย ลดภาษี ขณะที่เมื่อคนรากหญ้าไม่มกี าลงัซื้อก็ใช้
นโยบายประชานิยมเขา้มากระตุน้ไดเ้รื่อยๆ 

อดตี รมว.คลงัยงัทิ้งทา้ยดว้ยว่า บทเรยีนจากวกิฤตใินครัง้นัน้ ท าใหเ้ราเรยีนรูแ้ละเขา้ใจเรื่องการ
บริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงทางการเงนิซึ่งถือเป็นหวัใจส าคญัของธุรกิจ ทุกวนัน้ีสถาบนั
การเงนิก็ระวงัในการปล่อยสนิเชื่อมากขึ้น มรีะบบป้องกนัและบรหิารความเสี่ยงมากขึน้ ซึ่งถือเป็นการ
สรา้งระบบหลงับทเรยีนครัง้ทีแ่ลว้ 
 
เศรษฐกิจไทยเดินมาไกลจากอดีต 

ขณะที่นายอภศิกัดิ ์ตนัติวรวงศ์ รมว.คลงั กล่าวว่า ต้นตอวกิฤติเศรษฐกจิปี 40 นัน้เกิดจากการ
ด าเนินนโยบายการเงนิทีผ่กูคา่เงนิบาทกบัเงนิดอลลารส์หรฐัฯ ขณะทีช่ว่งนัน้ตลาดโลกมกีารเปลีย่นแปลงมี
การเคลื่อนยา้ยเงนิลงทุนเป็นจ านวนมาก บวกกบัขนาดของประเทศไทยที่มขีนาดเลก็เมื่อเทยีบตลาดเงนิ
โลก เมื่อเราถูกโจมตคีา่เงนิบาท จงึไมส่ามารถสูไ้ด ้เป็นจุดเริม่ตน้ของวกิฤตเิศรษฐกจิ 



ย้อนรอยเส้นทางต่อสู้จากวนัทีล้่มทัง้ยืน 
“ก่อนเกดิวกิฤตติม้ย ากุง้นัน้ เศรษฐกจิไทยดมีาก เรตติ้งของประเทศด ีดอกเบีย้ในประเทศปรบัตวั

ขึ้น เมื่อต่างชาติมาเสนอเงินกู้ดอกเบี้ยต ่ า บริษัทเอกชนก็แข่งกันไปกู้เงินมาขยายธุรกิจโดยไม่ได้
ระมดัระวงั แต่เมื่อถูกโจมตคี่าเงนิบาท ทุนส ารองของประเทศไทยทีม่อียู่ไม่สามารถจะแบกรบัไดท้ี่สุดจงึ
ตอ้งประกาศลดค่าเงนิบาท ประกอบกบัในช่วงนัน้ประเทศไทยขาดแคลนเงนิดอลลารส์หรฐัฯที่จะน าไปใช้
หน้ีต่างประเทศ จงึไดเ้ขา้โครงการของไอเอม็เอฟ โดยตอ้งยอมปฏบิตัติามเงื่อนไขมากมาย ซึ่งเป็นตน้เหตุ
ส าคญัทีท่ าใหเ้ศรษฐกจิหดตวัอย่างรุนแรง โรงงานผลติสนิคา้ออกมาไม่สามารถขายของได ้บรษิทัเอกชน
เจ๊ง โรงงานปิดตวัไปเป็นจ านวนมาก สถาบนัการเงนิ ธนาคารพาณิชยก์เ็จ๊งตามไป” 

อยา่งไรกต็าม หลงับทเรยีนในครัง้นัน้ ในส่วนของภาคเอกชนกม็กีารปรบัตวั เพิม่ความระมดัระวงั
ในการท าธุรกจิ ไมเ่รง่ขยายธุรกจิเกนิจนตวัและไมก่่อหน้ีสนิจ านวนมาก เหน็ไดจ้ากปจัจุบนับรษิทัเอกชนมี
สดัส่วนหน้ีสนิต่อทุนอยู่ที่ 1 ต่อ 1 หรอื 1 กว่าๆต่อ 1 ต่างจากช่วงวกิฤติเศรษฐกจิปี 40 ที่บรษิทัเอกชน
หน้ีสนิสูงกว่าเงนิทุนถงึ 3-4 เท่าตวั บรรดาธนาคารพาณิชยท์ีต่้องเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพิม่ความแขง็แกร่ง 
ต่างปรบัเปลีย่นรปูแบบการอนุมตัสินิเชื่อ มกีารน าระบบบรหิารความเสีย่งมาใช้ 

“ภาคเศรษฐกิจของไทยในปจัจุบนัต่างกบัเศรษฐกิจในช่วงปี 40 อย่างมาก ปจัจุบนัไทยมคีวาม
มัน่คงกว่ามาก เรามเีงนิทุนส ารองระหว่างประเทศสูงถึง 184,000 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯสูงกว่าภาระหน้ี
ต่างประเทศ 3.4-3.5 เท่า ขณะภาคเอกชนไทยมภีาระหน้ีต่างประเทศน้อยมาก เงนิกูส้่วนใหญ่กพ็ึง่พาใน
ประเทศเป็นหลกั ขณะที่ประเทศยงัได้ดุลการค้าท าให้มเีงนิดอลลาร์สหรฐัฯไหลเขา้ ดงันัน้เศรษฐกิจใน
ปจัจุบนัอยูใ่นสถานะทีแ่ขง็แกรง่” 
 
“สวสัดิ”์ เตือนสติรบัมือวิกฤติ 

ลูกหน้ีในต านานอกีคนที่ถูกจารกึในวกิฤตติ้มย ากุ้ง และเป็นลูกหน้ีที่เขย่าขวญัสัน่ประสาทเจา้หน้ี
มากทีสุ่ดคนหน่ึงดว้ยวลเีดด็ “ไมม่ ีไมห่นี ไมจ่า่ย” เขาคอื “สวสัดิ ์หอรุง่เรอืง” เจา้พอ่อุตสาหกรรมเหลก็ของ
ไทยไดย้อ้นรอยถงึการฝ่าวกิฤตใินครัง้นัน้กบั “ทมีเศรษฐกจิ” ว่า ก่อนวกิฤตเิขามหีน้ีรวมๆ ราว 80,000 
ลา้นบาท ซึง่เป็นหน้ีธุรกจิและหน้ีสถาบนัการเงนิทีเ่ขาใชเ้ครดติสว่นตวัค ้าประกนัไว้ 

หลงัประกาศลอยตวัค่าเงนิบาท ท าให้หน้ีก้อนน้ีพุ่งพรวดขึ้นไปถึง 170,000 -180,000 ล้านบาท 
แถมดอกเบี้ยเงนิกู้ที่เคยอยู่ที่ 4-5% ขยบัขึ้นไปเป็น 20-25% กลายเป็นหน้ีก้อนมหมึาท่ามกลางวิกฤติ
เศรษฐกจิทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้เฉพาะแคใ่นไทย แต่ประเทศในเอเชยีต่างโดนหางเลขไปดว้ย “ตอนนัน้เจา้หน้ีโทร.
มาเตม็ไปหมด เครยีดมากเลยบอกไปวา่ผมไม่หนี แต่ตอนน้ีผมไม่ม ีผมไม่จ่าย นักขา่วมาสมัภาษณ์กบ็อก
ไปอยา่งน้ี” 

เขาบอกวา่สุดทา้ยเขาต้องยอมแพแ้ละยอมรบัความจรงิ เดนิเขา้ไปเจรจากบัเจา้หน้ี ยกธงขาวยอม
ใหเ้จา้หน้ีแปลงหน้ีเป็นทุน จนท าใหต้วัเขาเหลอืสดัส่วนการถอืหุน้เพยีง 2-3% ส่งผลใหเ้จา้หน้ีทัง้ไทยและ
ต่างประเทศเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัมากกวา่ 90% “เสยีโรงเหลก็ไป เสยีธุรกจิ แต่ปลอดหน้ี ทัง้หน้ี
ส่วนตวัและหน้ีบรษิทั และเครดติกห็มดไปดว้ย แต่ผมท าใจได ้ของไม่ใช่ของเรา เมื่อสูไ้ม่ไดก้ต็อ้งยอมแพ ้



ท าธุรกจิเราตอ้งรูว้า่ถงึเวลาไดเ้ราได ้ถงึเวลาเสยีเราตอ้งยอมเสยี ผมยอมรบัความพา่ยแพไ้มย่ดึตดิจงึท าให้
ผมมวีนัน้ีผมถอืวา่ผมพน้เวรพน้กรรมแลว้” 

“สวสัดิ”์เลา่วา่ หลงัจากนัน้บรษิทัเขากไ็ปรวมกจิการกบัโรงเหลก็ของบรษิทัในเครอืปูนใหญ่ เปลีย่น
ชื่อเป็นบรษิทัมลิเลนเน่ียน สตลี น าเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์และ “ทาทาสตลี” ธุรกจิเหลก็ยกัษ์ใหญ่ของโลกก็
เขา้มาเทกโอเวอรไ์ป สุดทา้ยแบงกเ์จา้หน้ีทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่กไ็ดเ้งนิคนืจากการขายหุน้ใหท้าทาสตลีท าให้
แบงกไ์มเ่สยีหาย แถมไดก้ าไร 

“สวสัดิ”์ ยงัไดเ้ตอืนคนรุ่นใหม่ว่า วนัน้ีโลกเชื่อมต่อถงึกนั เป็นยุค Globalization ทีเ่ปิดเสรถีงึกนั
หมด หากเกดิวกิฤตขิึน้มาอกีจะยากยิง่ขึน้ เพราะเราไมม่แีนวป้องกนัอกีแลว้ 

เขายงัมองว่า หากเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิครัง้ต่อไปจะเกดิกบัคนชัน้กลางถงึระดบัล่าง ซึ่งเป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ปญัหาจะน่ากลวักวา่ทีค่ดิ ท่ามกลางเทคโนโลยทีีเ่ขา้มาเปลีย่นโลกอยา่งรวดเรว็จะท าให้
คนตกงานอกีมหาศาล เกดิปญัหาสงัคมตามมามากมาย เพราะหุน่ยนตจ์ะท างานแทนเกอืบทัง้หมด “ดงันัน้ 
ทางแกผ้มมองวา่ประเทศไทยยงัเป็นประเทศดอ้ยพฒันา หรอืก าลงัพฒันา เราตอ้งการระบบสาธารณูปโภค
พืน้ฐานอกีมาก ประเทศไทยตอ้งวางผงัเมอืงใหม ่สรา้งถนนหาทางใหมท่ีไ่มข่วางทางน ้า เหมอืนในปจัจุบนั
ทีเ่ป็นตน้เหตุท าใหน้ ้าทว่มไปไดท้ัว่ทุกพืน้ที ่รวมทัง้โครงการลงทุนของรฐัประชาชนตอ้งไดป้ระโยชน์อยา่ง
ถาวร ขณะทีค่นไทยคนรุน่ใหมต่อ้งปรบัตวั ตอ้งพฒันาตวัเองใหท้นัโลก ไมเ่ลอืกงาน ไมข่ีเ้กยีจ” 

“แต่ทีแ่ยแ่ละน่ากลวัทีสุ่ดคอื นักการเมอืงห่วยๆทีย่งัมบีทบาทและอ านาจอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุ 
ทีเ่รง่ท าใหเ้กดิปญัหาเศรษฐกจิไดอ้กีครัง้!!” “สวสัดิ”์ กลา่วทิง้ทา้ย 
 
“ศิริวฒัน์” กบัคมัภีรฟ้ื์นธรุกิจ 

อกี 1 ในผู้ที่บาดเจ็บสุดสาหสัจากวกิฤติต้มย ากุ้งในครัง้นัน้คอื “ศิรวิฒัน์ วรเวทวุฒคิุณ” อดีต
ผูบ้รหิารบรษิทัหลกัทรพัยแ์ละเซียนหุน้ที่มคีนลงขนัใหบ้รหิารพอร์ตให ้ที่ต้องกลายเป็นบุคคลลม้ละลาย
ในทนัทหีลงัโดนพษิเศรษฐกจิเลน่งานในครัง้นัน้ ชวีติตอ้งพลกิผนัจากทีค่ดิการใหญ่จะท า “คอนโดหรู” แถว
ปากชอ่งขายไฮโซ-เซเลบ มาท าแซนดว์ชิในนาม “ศริวิฒัน์แซนดว์ชิ” ขายขา้งถนน 

“ศริวิฒัน์” เลา่วา่ในวนันัน้เขามหีน้ีเกอืบพนัลา้นบาท เพราะหุน้ทีใ่ชบ้ญัช ี“มารจ์ิน้” หรอืกูเ้งนิมาเล่น
ราคารว่งอยา่งหนกัทุกตวั จนตอ้งถูกบงัคบัขายหรอื “ฟอรซ์เซล” ในราคาขาดทุน คอนโดทีส่รา้งไวอ้ยา่งหรู
โดนทิ้งดาวน์เจ๊งไม่เป็นท่า ตวัเขาและภรรยาแบกหน้ีทนัทเีกือบพนัล้านบาท ต้องปิดบรษิทัและถูกฟ้อง
ลม้ละลาย 

โชคดทีีเ่จา้หน้ีใหม่ที่ซื้อหน้ีของเขาไปบรหิารไม่ตามไล่บี้เก็บหน้ีต่อ เพราะหุน้ที่เป็นหลกัทรพัยค์ ้า
ประกนัถูกขายไปหมดแลว้เลยถูกตเีป็นหน้ีสูญ สถานะเขาวนันัน้จงึไม่มหีน้ี ไม่มเีงนิ และไม่มเีครดติ!! เขา
พร้อมลูกน้องที่เหลืออยู่ 20 คนที่ไม่รู้จะไปไหนต่อ จึงหอบหิ้วกนัมาท าแซนด์วิชขายประทงัชีวติ ตาม
ค าแนะน าของภรรยาทีเ่หน็วา่ท างา่ย ใชทุ้นต ่า และน่าจะสามารถเลีย้งดคูรอบครวัและลกูน้องได้ 

“ผมเป็นเอน็พีแอลรุ่นแรกของประเทศไทย เพราะล้มดงัและล้มจริง มีนักข่าวมาสมัภาษณ์ 
เพราะนักข่าวเคยรู้จกัผมอยู่แล้วจากการเป็นผู้บริหารโบรกเกอร ์ไปขายทีไ่หนยืนอยู่ข้างถนนกมี็
คนมาช่วยซ้ือและให้ก าลงัใจ เพราะสงสาร ผมว่าผมโชคดีทีไ่ด้รบัความเห็นใจจากคนไทย ไม่มี



ใครซ ้าเติม ช่วงแรกอาจมีคนปรามาสบ้าง เพราะคิดว่าสร้างภาพคงท าได้ไม่นาน บ้างกว่็าล้มไม่
จริง ผมเองกไ็ม่คิดว่าชีวิตจะมายืนขายแซนด์วิชข้างถนนได้ แต่ผมกฟ้ื็นได้จากแซนด์วิช เพราะ
ผมท าของดีขายใช้ของดี ราคาสูงกว่าเจ้าอืน่แต่กินแล้วติดใจมาช่วยซ้ืออีก หากซ้ือด้วยความ
ส ง ส า ร ก็ ค ง ข า ย ไ ด้ แ ค่ ค รั ้ ง เ ดี ย ว ” 

 “ศริวิฒัน์” เล่าว่าสิง่ทีท่ าใหเ้ขายนืหยดัอยู่ได ้เพราะยอมรบั
ความจรงิที่เกิดขึน้ ให้ก าลงัใจตวัเองและท่องคาถา “ไม่ท้อ ไม่อาย 
ไม่ยอมแพ้” และจากบทเรยีนครัง้นัน้ สอนให้เขารู้ว่าต้องรู้จกัอยู่
อยา่งพอเพยีง ทุกอยา่งเกดิขึน้ได ้ทัง้ความผดิพลาดและความส าเรจ็ 
ถา้ส าเรจ็แลว้อย่าเหลงิ อย่าคดิว่าตวัเองแน่ แต่ถ้าลม้เหลวแลว้อย่า
ทอ้ ต้องปรบัตวัใหไ้ดก้บัสถานการณ์ อย่าอาย อย่ากลวัเสยีหน้าให้
ยอมรบัความจรงิ แลว้หาชอ่งทางในการฟ้ืนฟูตวัเองและธุรกจิ 

“ที่ผ่านมาผมโลภมีร้อยล้านก็อยากมีพนัล้าน ประมาทและ
หลงตวัเอง อโีกค้ดิว่าตวัเองแน่ ตวัเองเก่ง แต่เมื่อเจอปญัหากล็ม้ไม่
เป็นท่า วันน้ีผมฟ้ืนแล้วแม้ไม่ได้กลับไปรวยเท่าเดิม แต่ผมมี
ความสุขเพราะอยูก่บัความ พอเพยีง” 

“ศริวิฒัน์” เผยดว้ยว่า เขาเพิง่กลบัมาขายแซนดว์ชิอกีครัง้เมื่อ 2 เดอืนทีแ่ลว้ เพราะที่ผา่นมา หา
คนงานมายนืขายยากมาก จงึหนัไปท าน ้าเม่าเบอร์รี่ และขา้วอบกรอบฝากขายตามหา้งคา้ปลกีและสาย
การบนิ แมจ้ะขายดแีต่โดนหา้งกนิมาร์จิ้นไป 40% และต้องใหเ้ครดติกว่าจะเก็บเงนิได ้45 วนัเหลอืก าไร
น้อยมาก จนเมื่อ 2 เดอืนที่แลว้ มเีด็กผูช้ายคนหน่ึงตกงานมาตดิต่อขอขายแซนด์วชิ ท าใหเ้ขาตดัสนิใจ
กลบัมาท าอกีครัง้ โดยเริม่เปิดตลาดเดนิขายที่ส าเพง็ และบรกิารส่งแบบ Deliverly ด้วย แถมมบีรกิาร
ท าอาหารกลอ่งส าหรบัเลีย้งในงานศพและงานสมัมนาต่างๆดว้ย 

“ศริวิฒัน์” บอกว่า เดก็คนน้ีมกี าไรวนัละ 300–500 บาท เขาบอกว่าไม่เคยคดิว่าขายแซนดว์ชิจะ
เปลีย่นชวีติจากคนตกงานกลบัมามรีายไดอ้กีครัง้ “ศริวิฒัน์” จงึฝากบอกกบัคนทีต่กงาน ตอ้งการหารายได ้
โดยขายแซนดว์ชิ ตดิต่อมาทีเ่ขาโดยตรงไดท้ีเ่บอร ์0–2676-4772-3 

“ศริวิฒัน์” ยงัไดว้เิคราะหเ์ศรษฐกจิขณะน้ีใหฟ้งัว่า หากเกดิปญัหาเศรษฐกจิรอบน้ี มองว่าจะหนัก
กวา่ปี 40 เพราะครัง้นัน้คนเจ๊งคอื คนรวย นกัธุรกจิ สถาบนัการเงนิ นกัอุตสาหกรรมใหญ่ๆ 

“แต่ตอนน้ีภาคทีเ่จอวกิฤตคิอื “คนจน” ทีม่หีน้ีครวัเรอืนสูงถงึ 11 ลา้นลา้นบาท เป็นหน้ีของคนชัน้
กลางถงึระดบัล่าง เป็นกลุ่มคนทีม่สีดัส่วนสูงถงึครึง่หน่ึงของประเทศ หรอืราว 30 ลา้นคน มหีน้ีรวมกนัถงึ 
11 ลา้นลา้นบาทที่ต้องดิ้นรนหาเงินมาจ่ายหน้ี ก าลงัซื้อจงึหดหายท าใหเ้งนิหมุนเวยีนในประเทศน้อยลง 
เศรษฐกจิฝืดเคอืงทุกระดบั ก าลงัซือ้หายตัง้แต่ระดบัถนนถงึระดบัหา้ง ธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบหนักสุดก่อน
คอื SME ซึ่งเขาแนะน าใหต้อ้งรบีปรบัตวั ประหยดัรายจ่ายลดตน้ทุน หาช่องทางเพิม่รายได ้เพื่อประคอง
ตวัประคองธุรกจิใหผ้า่นพน้ไปใหไ้ด”้ 

ทีมเศรษฐกิจ 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า 
ฉบบัวนัจนัทรท่ี์ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

 
คอลมัน์การเมือง...เร่ืองเงินๆ : วิกฤติต้มย ากุ้ง 2540 เราเรียนรู้อะไรกนับา้ง 

 
 

เมื่อวานน้ีครบรอบเหตุการณ์ วิกฤตการณ์ทางการเงนิครัง้ใหญ่ของประเทศไทย 20 ปี เมื่อ 2 
กรกฎาคม 2540 เป็นเรื่องร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ส าหรบัคอลมัน์วนัเสาร์ที่ผ่านมาได้ถ่ายทอด
เรื่องราวยอ้นอดตีเพื่อมองสู่อนาคตกบัอดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั กรณ์ จาติกวณิช กนัไปแลว้ 
(ลงิคบ์ทความ “เมื่อกรณ์บอกวา่.. สิง่ทีน่่าห่วงกว่าวกิฤตเิศรษฐกจิคอื ความเสีย่งทีไ่ทยจะแขง่ขนัไม่ได ้จน
เศรษฐกจิไมโ่ต ! “http://www.naewna.com/politic/columnist/30360 ) 

คุณกรณ์ไดแ้สดงความกงัวลเอาไวว้า่ ในชว่งเวลาน้ีมสีิง่ทีน่่ากงัวลมากยิง่กว่าการเกดิวกิฤตกิารเงนิ
แบบเมื่อ 20 ปีก่อน นัน่คือ การที่เศรษฐกิจไทยจะไม่โตอนัเน่ืองมาจากการขาดความสามารถในการ
แข่งขนัในระยะยาวของไทย อนัเน่ืองมาจากรากปญัหาหลกั 3 เรื่องคือ 1.ความสามารถแรงงาน อนั
เน่ืองมาจากปญัหาการศกึษา 2.ปญัหาระบบราชการ และ 3.สงัคมผูส้งูอาย ุ

วนัน้ีเราย้อนไปดูกนักบัคุณบรรยง พงษ์พานิช อีกครัง้ครบัว่า..เราเรียนรู้อะไรกนัมาบ้าง
จากวิกฤติต้มย ากุ้งเมือ่ปี 2540 

ในวนัน้ีเมื่อยี่สิบปีก่อน....2 กรกฎาคม 2540 ตัง้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกประชุมนาย
ธนาคารทุกแห่งในเวลาเชา้ตรู่ 07.00 น. แลว้ประกาศว่า ประเทศไทยจะใชร้ะบบอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศแบบลอยตวั ใหเ้ป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งหมายความว่า ธปท.จะไม่เป็นผูก้ าหนดและจะไม่
แทรกแซงขนาดหนักอย่างทีเ่คยท ามา (ซึ่งทุกคนก็รูโ้ดยทนัทเีลยว่า ธปท.สารภาพว่าเงนิทุนส ารองหมด
เก๊ะแลว้ ไมม่เีคา้จะแทรกแซงไดอ้กี) 

...และนัน่กเ็ท่ากบัการประกาศจุดเริม่ตน้อยา่งเป็นทางการของ“วกิฤตเิศรษฐกจิ”ครัง้ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดที่
ประเทศไทยเคยม ีทีเ่ราเรยีกกนัว่า“วกิฤตติม้ย ากุง้” ซึ่งในทีสุ่ดกล็ุกลามไปทัว่ทัง้ภูมภิาค ม ีKimchi Crisis 
ของเกาหล ีAbodo Crisis ของฟิลปิปินส ์Gado Gado Crisis ของอนิโดนีเซยี และ Nasi Lemak Crisis 
ของมาเลเซยี ทยอยตามมาตดิๆ 
 



ผมว่าการที่ใชอ้าหารประจ าชาตมิาตัง้ฉายาใหว้กิฤติเศรษฐกจิที่ลุกลามในครัง้นัน้เป็นเรื่องที่เหมาะมาก
ทเีดยีว เพราะการลุกลามนัน้ไม่ใช่เป็นการติดเชื้อโรคเท่านัน้ แต่เพราะสาเหตุที่แทจ้รงินัน้มนัเป็นเพราะ
ต่างกก็นิอาหารแสลงเหมอืนๆ กนั นัน่กค็อืการลงทุนทีผ่ดิพลาด(ลงในสิง่ทีม่ีผลตอบแทนไม่คุม้ค่า) และใช้
แหลง่เงนิทุนทีผ่ดิพลาด(เอาเงนิกูร้ะยะสัน้สกุลต่างประเทศมาลงทุนระยะยาว) สาเหตุ ความเป็นไป วธิกีาร
แกป้ญัหา รวมทัง้เหตุการณ์ต่อเน่ืองจากวกิฤตคิรัง้นัน้ คุณบรรยงไดเ้คยเขยีนบรรยายรายละเอยีดไวแ้ลว้
ในบทความยาว 8 ตอน ที่เขยีนเมื่อ 2 ก.ค. 2556-18 ก.ค. 2556 ใครสนใจไปหาอ่านได้ใน ThaiPublica 
นะครบั ....วนัน้ีจะพดูถงึบทเรยีนทีไ่ด ้กบัผลจากการแกป้ญัหา และอุทาหรณ์อื่นๆ 

การแกป้ญัหาวกิฤตคิรัง้นัน้ของแต่ละประเทศนัน้แตกต่างกนั ไทย อนิโดนีเซยี และเกาหลใีต ้ต่างก็
ขอเขา้รบัความช่วยเหลอืจาก IMF ขอเงนิกู้ ($ 17, $42 และ $58 พนัลา้น ตามล าดบั) โดยยอมตวัเขา้
ผกูพนัตามโครงการปฏริูปภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลง(LOI) ขณะทีฟิ่ลปิปินส์มปีญัหาไม่มากนัก เงนิส ารองมี
มากและดุลการคา้ก็ไดเ้ปรยีบ ถงึแมค้่าเงนิจะลดลงมาก แต่เศรษฐกจิกถ็ดถอยเพยีงเลก็น้อย(ต ่ากว่า 5% 
ขณะทีป่ระเทศอื่นๆ มากกว่า 10%) ฟิลปิปินสจ์งึใชแ้ค่ Technical Assistance ค าปรกึษาจาก IMF โดยไม่
ตอ้งขอกู ้...ส่วนมาเลเซยีของนายกฯ มหาเธร์นัน้ไปอกีแนว ประกาศไม่เอา IMF แถมด่ารายวนั แลว้ก็มี
การควบคุมการไหลเขา้ออกของทุน (Capital Control) แถมก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนตายตวั (Fixed 
Exchange Rate) กึ่งๆ ปิดประเทศบางส่วน อาศยัว่ามเีงนิทุนส ารองค่อนขา้งมาก กบัราคาน ้ามนัซึ่งเป็น
สนิคา้สง่ออกหลกัอนัหน่ึงปรบัตวัดขีึน้ กเ็ลยรอดตวัพฒันามาได ้ 

วนัน้ีวกิฤตผิา่นมายีส่บิปีเตม็ ต้องบอกว่าทุกประเทศต่างกผ็า่นวกิฤตมิาได ้หลงัจากต่างกช็ะงกังนั 
เศรษฐกจิตดิลบไปแค่ปีสองปี ในทีสุ่ดกต็ัง้หลกัเดนิต่อกนัได ้ซึ่งแทบทุกประเทศกลบัมามอีตัราเตบิโตไดด้ ี
ซึ่งถา้นับจากปี คศ.2000 ทีต่่างก็ตัง้หลกักนัไดจ้นถงึ คศ.2016 ส่วนใหญ่สามารถกลบัมาเตบิโตในอตัราที่
น่าพอใจ ฟิลปิปินส ์เตบิโตไดเ้ฉลีย่ 4.95% ต่อปี ขณะทีอ่นิโดนีเซยี กพ็ฒันาไดด้ ีเศรษฐกจิเตบิโตเฉลีย่ได้
สูงถึง 5.3% ต่อปี แถมประชาธิปไตยเบ่งบาน เผด็จการถูกโค่นล้ม ธรรมาภิบาลก็พฒันา คนโกงโดน
ลงโทษ ดชันีคอร์รปัชัน่ปรบัขึน้จาก 17 คะแนน มาเป็น 37 คะแนน อนัดบัพุง่พรวดจาก 140 มาเป็นที ่90 
ของโลก...ดา้นมาเลเซยีที่ก่อนวกิฤตทิ าท่าจะโดนพีไ่ทยแซงหน้า แต่พอหลงัวกิฤตกิลบัเตบิโตไดแ้ขง็แรง
เฉลีย่ปีละถงึ 5.07% จนคอ่นขา้งมัน่ใจวา่จะไดเ้ป็นประเทศพฒันาแลว้เสอืตวัทีห่า้แหง่เอเชยีภายในปี 2020 
น้ีเป็นแน่...ขา้งเกาหลใีตน้ัน้ แทบไม่ตอ้งพดูถงึ แมจ้ะโดนวกิฤตอิ่วมตอ้งพึง่เงนิช่วยจาก IMF ตัง้ครึง่แสน
ลา้นเหรยีญ แต่หลงัแก้ไข กดัลูกปืนปฏริูปหลายดา้นจนเติบโตได้เฉลี่ยสูงถึง 4.19% นับว่าโตมากที่สุด
ประเทศหน่ึงในเหลา่ประเทศพฒันาแลว้ทัง้หลาย จนมรีายไดต้่อคนต่อปีเกอืบ $28,000 ร ่ารวยเป็นอนัดบัที ่
25 ของโลก 

สรุปว่ามีเพียงประเทศเดียวที่แป๊กยาว คือ ประเทศไทยแลนด์ของเราน่ีเอง ที่ 2000-2016 
เศรษฐกจิเตบิโตแบบต ่าเตีย้ เฉลีย่แค่ 3.95% ต่อปี โดยทีห่กปีหลงั (2010-2016) น่ีโตแค่เฉลีย่ปีละ 2.98% 
ทีไ่มใ่ชจ่ะแคต่ ่าสุดในเหลา่ประเทศทีโ่ดนวกิฤตเิทา่นัน้ แต่นบัวา่ต ่าสุดแหง่หน่ึงในโลกในเหล่าประเทศก าลงั
พฒันา (Emerging Market) เลยทเีดยีว ซึ่งถา้เทยีบกบัอตัราเตบิโตเฉลีย่มากกว่า 9% ในช่วงสบิปี (1986-
1996) ก่อนเกดิวกิฤตแิลว้ นบัวา่ 
เป็นฟ้ากะเหวเลยทเีดยีว  



คุณบรรยงบอกว่า… อยากชวนวเิคราะห์หาสาเหตุว่าท าไมวกิฤติเมื่อยี่สบิปีก่อน ถึงได้เปลี่ยน
สถานะเราจากหน้ามอืกลายมาเป็นหลงัตนี จากประเทศดาวรุง่คัว่ต าแหน่งเสอืตวัใหม่กลายมาเป็นประเทศ
ตดิกบัดกัฉายา “คนปว่ยแหง่เอเชยี”ไดข้นาดน้ี ซึ่งผมขอตัง้ประเดน็เป็นขอ้ๆ เพื่อน าไปสู่การวเิคราะหว์จิยั
กนัต่อนะครบั 

1.ในวิกฤติต้มย ากุ้งของไทยนัน้ เป็นวิกฤติในภาคเอกชน ที่ลงทุนเกินตวั โดยใช้แหล่งเงนิผิด
ประเภท คอืไปกู้ระยะสัน้มาจากต่างประเทศ พอเราถูกบงัคบัใหล้ดค่าเงนิ ผูกู้้ก็ลม้ระเนระนาด แต่ก็เป็น
เพยีงพวกพอ่คา้คนรวยสว่นใหญ่ คนทัว่ไปถงึจะเดอืดรอ้นจากการทีเ่ศรษฐกจิหดตวัรุนแรง แต่กเ็ป็นเพยีง
ระยะสัน้ แถมลกัษณะสงัคมไทยทีใ่ครเดอืดรอ้นตกงานกย็งัโอบอุม้ชว่ยเหลอื ไมม่ใีครอดตาย ท าใหเ้ราไม่มี
วกิฤตสิงัคม ไมม่ ีSocial Unrest...พอเราลดคา่เงนิลงมาก สนิคา้เกษตรกร็าคาพุง่ขึน้ เกษตรกรกลายเป็นดี
ขึน้มาก สนิคา้สง่ออกอื่นๆ กพ็ุง่ขึน้อยา่งมากเพราะมีexternal price adjustment (ลดค่าเงนิ) ขนานใหญ่ มี
การลงทุนมกีารจา้งงานในอุตสาหกรรมสง่ออกเพิม่มาก คนสว่นใหญ่ไดป้ระโยชน์ 

2.ประเทศไทยมวีนิัยการคลงัต่อเน่ืองกนัมายาวนาน เราจงึมรีะดบัหน้ีสาธารณะที่ต ่า รฐับาลจงึมี
ทางเลือกทางนโยบายที่จะใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่อนข้างมาก นอกจากนัน้จากการที่เรามี
รฐัธรรมนูญ 2540 ทีเ่น้นการกระจายอ านาจและทรพัยากร กบัการใหร้ฐับาลมอี านาจบรหิารมากขึน้ ท าให้
เกดินวตักรรมประชานิยม ทีเ่อาทรพัยากรส่วนกลางไปใชจ้่ายแจกไดใ้นรูปแบบต่างๆ รวมทัง้การขยายตวั
ของบทบาทและขนาดของรฐัอยา่งมากผา่นรฐัวสิาหกจิ และนโยบายแทรกแซงตลาดแบบต่างๆ (เช่น การ
ค ้าประกนัราคาพชืผล) ท าใหใ้นระยะสัน้ ยงัท าใหเ้ศรษฐกจิพอจะขยายตวัไปได ้

3.จากสองขอ้ขา้งตน้ ท าใหเ้ราผา่นวกิฤตมิาไดโ้ดยค่อนขา้งงา่ย ไม่มแีรงกดดนัใหต้อ้งปฏริูปขนาน
ใหญ่ใดๆ เอกชนมกีารเพิม่ประสทิธภิาพ เพิม่ผลติภาพน้อย เพราะไม่มคีวามจ าเป็น สงัเกตไดจ้ากTotal 
Factor Productivity ของภาคอุตสาหกรรมทีแ่ทบไม่เพิม่เลย การลงทุนเพื่อ upgrade productivity มน้ีอย 
แถมการขยายตวัอย่างมากของรฐั เท่ากบัว่าเอาทรพัยากรจ านวนมากไปอยู่ในภาคที่ประสทิธภิาพ และ
ผลติภาพต ่า และสง่เสรมิใหก้ารคอรร์ปัชัน่ขยายตวัเตม็ที่ 

4.พอเสถียรภาพค่าเงนิกลบัมา มีการเกินดุลการค้าและดุลการช าระเงนิต่อเน่ือง ค่าเงนิย่อมถูก
กดดันให้แข็งค่าขึ้น ความได้เปรียบด้านราคาย่อมหมดไป แถมประเทศเกิดใหม่รุ่นใหม่อื่นๆเริ่มมี
ประสทิธภิาพการแขง่ขนั มผีลติภาพมากขึน้ อุตสาหกรรม 
ส่งออกเรากเ็ลยเริม่มปีญัหา ไม่สามารถแขง่ขนัได ้ในขณะทีห่น้ีสาธารณะทัง้ทีอ่ยู่ในระบบ และที่แอบแฝง
อยู(่เชน่ ขาดทุนจ าน าขา้ว ขาดทุนธนาคารรฐั ฯลฯ) กเ็ริม่ทีจ่ะมเีพดานขอ้จ ากดั การขยายตวัแบบ “รฐัแอบ
อดั”กเ็ริม่จะถงึทางตนั คณุบรรยงได้สรปุตอนท้ายไว้ว่า.. 

เราเรยีนรูจ้ากวกิฤต“ิตม้ย ากุง้”น้อยมาก เราแทบไมไ่ดใ้ชโ้อกาสจากวกิฤตใินการปฏริูปใดๆ เลย สิง่
ที่ท าก็ดูเหมอืนจะเป็นแค่สรา้งเสถียรภาพความมัน่คงใหก้บัสถาบนัการเงนิ(แต่ก็ดว้ยต้นทุนที่สูงลิว่) แต่
ผลติภาพที่แทจ้รงิของระบบเศรษฐกจิดูจะมเีพิม่น้อยมาก พอปจัจยัต่างๆ เริม่จ ากดั เช่น การเขา้สู่สงัคม
สงูอาย(ุแรงงานเริม่จ ากดั) เพดานหน้ีเริม่ปริม่ทัง้หน้ีรฐั หน้ีเอกชน หน้ีครวัเรอืน ฯลฯ เรากเ็ลยตดิกบัดกัลกึ
ลงไปทุกท ี
 



ยีส่บิปีผา่นไปอยา่งรวดเรว็...แน่นอนครบั เรามโีอกาสน้อยมากที่จะเจอวกิฤตแิบบเดมิอกี แต่สิง่ที่
น่าจะเจอมากกวา่ จะกลายเป็นความหนืด ความอดื ทีเ่ศรษฐกจิจะไมเ่ตบิโต หรอืโตชา้ ซึ่งหลายคนบอกว่า 
นัน่อาจจะเป็นเครื่องป้องกนัวกิฤติที่ดไีดอ้ย่างหน่ึง (วกิฤตมิกัจะตามการเตบิโตที่รอ้นแรง) แต่ที่ผมกลวั
มากกวา่กค็อื ประวตัศิาสตรส์อนวา่ ในยามทีเ่ศรษฐกจิเตบิโตชา้ ความเหลื่อมล ้าจะยิง่ทว ี(เรื่องน้ี Thomas 
Picketty ดูจะเขยีนไวช้ดัในหนังสอื Capital in 21st century ของเขา ว่า ระบบ Capitalism ใน Low 
growth economy จะคอ่ยๆ ถ่ายโอนสมบตัจิากคนจนไปสู่คนรวย ท าใหค้วามเหลื่อมล ้ามากขึน้เรื่อยๆ มนั
เป็นไปเองตามธรรมชาตขิองระบบทุนนิยม) ถา้เป็นอยา่งน้ีไปเรื่อยๆ แมไ้ม่มวีกิฤตเิศรษฐกจิกอ็าจมวีกิฤติ
สงัคม ซึ่งถ้าเป็นไปอย่างรุนแรง ก็อาจจะล้มล้างระบบไปเลยอย่างที่เคยเกิดในรสัเซีย จีน เวียดนาม 
กมัพูชา ซึ่งถ้าเกดิวกิฤติสงัคม เกิดสงครามชนชัน้ มสีงครามกลางเมอืงขึ้นมาจรงิ เราคงไม่ได้ฟ้ืนง่ายๆ 
เหมอืนตอนปี 2540 หรอกครบั คงตอ้งใชเ้วลาหลายสบิปีทเีดยีว 
 

- ขอขอบคณุคณุบรรยง พงษ์พานิช มา ณ โอกาสน้ีครบั - 
 

คอลมัน์บทบรรณาธิการ : ไทยก้าวสู่มหาอ านาจด้านอาหาร 

 
 

ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะ
ทรพัยากรธรรมชาติด้านอาหารจนมีค าเปรยีบเปรยมาแต่โบราณกาลว่าในน ้ามปีลา ในนามีขา้วเพราะ
ประเทศไทยมภีมูปิระเทศทีม่คีวามหลากหลายทัง้ปา่เขา แมน่ ้า ทะเล และอุดมดว้ยพืน้ทีเ่พาะปลูก สวน ไร่
นา จนองค์การสหประชาชาติได้ให้ความเห็นส าคญักบัประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารป้อนโลก 

ประเทศไทยสง่ออกผลผลติดา้นอาหารโดยเฉพาะขา้วเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกมาอยา่งยาวนาน และ
ไม่เพยีงขา้วแต่ไทยยงัเป็นแหล่งพชืผกัผลไมแ้ละเน้ือสตัว์นานาชนิดที่เป็นผลติภณัฑอ์าหารส่งออกไปยงั
หลายประเทศทัว่โลกจนสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัประเทศไทย ดว้ยศกัยภาพพืน้ฐานดา้นการเกษตรและอาหาร
ของประเทศไทยทีอุ่ดมสมบรูณ์จงึไม่แปลกทีส่ื่อต่างชาตยิกใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศทีม่อีาหารตามทอ้ง
ถนน (Street Foods) ที่หลากหลายและอร่อยที่สุดในโลก ดงันัน้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรพัยากรธรรมชาติด้านอาหารของประเทศไทยที่มอียู่อย่างพร้อมมูลจงึไม่ยากที่จะพฒันายกระดบัให้



กลายเป็นมหาอ านาจดา้นอาหารของโลก หากภาครฐัมนีโยบายส่งเสรมิเกษตรกรอยา่งถูกต้องเหมาะสม
และจรงิจงั 

นับเป็นแนวคดิเชงิสรา้งสรรค์ที่รฐับาลปจัจุบนัโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลกัดนันโยบาย
ปฏวิตักิารท าการเกษตรแบบดัง้เดมิมาเป็นการเกษตรยคุใหมท่ีส่นบัสนุนคนรุน่ใหมใ่หห้นัมาประกอบอาชพี
เกษตรกรรมดว้ยการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการพฒันาผลผลติ (Young Smart Farmers) 
ซึ่งนโยบายดงักล่าวเริ่มประสบความส าเร็จ เพราะมีคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่จ านวนไม่น้อย ซึ่งบางคนจบ
การศกึษาถงึระดบัปรญิญาเอกจากต่างประเทศ และบางคนมอีาชพีทีม่ ัน่คง อาท ิวศิวกร หรอืสถาปนิกหนั
มาท าการเกษตรแบบใหม่ที่บ้านเกิดซึ่งสามารถสร้างรายได้มากกว่าอาชพีเดมิ แต่ประ โยชน์ที่ได้รบัซึ่ง
ประเมนิคา่ไมไ่ดก้ค็อื ความสุขทีไ่ดใ้ชช้วีติอยา่งอสิระและไดอ้ยูก่บัธรรมชาตติลอดจนใกลช้ดิครอบครวั 

ปจัจุบนัเกษตรกรยุคใหม่หลายรายสามารถใช้ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเป็นเครื่องมือทาง
การตลาดในการโฆษณาขายสนิคา้จนสามารถส่งออกผลผลติการเกษตรยุคใหม่ที่มกีารพฒันารูปแบบหบี
ห่อผลติภณัฑ์ (Packaging) ที่มีรูปแบบทนัสมยัสวยงามน่าซื้อไปยงัตลาดต่างประเทศจนมีค าสัง่ซื้อ
มากมายสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นก าโดยสนิคา้เกษตรอนิทรยี์ที่เป็นมติรกบัสุขภาพถอืเป็นจุดขาย
ส าคญั 

เกษตรกรคนรุ่นใหม่ยงัมกีารพฒันาอย่างไม่หยุดยัง้ในการแปรรูปผลติภณัฑ์สนิค้าการเกษตรที่มี
ความหลากหลายและรวมตวัเป็นเครอืข่ายทัว่ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรูแ้ละช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนั
และกัน ขณะที่ภาพรวมพื้นที่เพาะปลูกทัว่โลกเริ่มลดลงเรื่อยๆ ท าให้อนาคตที่ประเทศไทยจะเป็น
มหาอ านาจทางดา้นอาหารมคีวามเป็นไปไดส้งูดว้ยศกัยภาพพืน้ฐานของประเทศไทยทีเ่ป็นประเทศอู่ขา้วอู่
น ้าทีอุ่ดมสมบรูณ์ 

 
คอลมัน์เกษตรบรูณาการ : ใครจะได้ไปต่อ ต้องรอลุ้น 

สปัดาหท์ีผ่า่นมา ตอ้งบอกวา่ มกีารลุน้ระทกึในสว่นการเสนอการแต่งตัง้ปลดักระทรวงมหาดไทย ที่
มกีระแสขา่วต่อตา้นจากคนบางกลุม่ทีใ่นกระทรวงมหาดไทยวา่ มนัอาจไมเ่หมาะสม เพราะเป็นการขา้มหวั 
กลุม่รองปลดัทีต่่างทาแป้งแต่งตวัรอขึน้ต าแหน่งปลดักระทรวงอยูห่ลายคน แต่อยู่ๆ กม็ขีา่วว่า ท่าน พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่าจนิดา  รมว. มหาดไทย นายฉัตรชยัพรหมเลศิ อธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เป็นปลดักระทรวงมหาดไทยคนใหม่แทน นายกฤษฎา บุญราช ปลดักระทรวงมหาดไทยคนปจัจุบนั ทีจ่ะ
เกษยีณอายรุาชการ ซึง่ตามหลกัการวา่กนัวา่การไต่เตา้ขึน้สูต่ าแหน่งปลดั มนัน่าจะมาจากรองปลดั  

แต่นัน่มนัก็ไม่ใช่เสมอไป เพราะยุคน้ีอะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะมหีลายกระทรวง แม้แต่ปลดัส านัก
นายกรฐัมนตรียงัแว่วว่า อาจจะมกีารบนิมาจากหน่วยงานอื่น ที่มานัง่ในต าแหน่งปลดั เพื่อให้เกิดการ
หมุนเวยีนของหน่วยงานบางหน่วยงาน และจากน้ีไปต้องตดิตามว่าจะมกีระทรวงใดบา้ง จะไดป้ลดัใหม่
ถอดดา้ม เพราะสปัดาหท์ีผ่า่นมา ท่านนายกรฐัมนตร ีมกีารสัง่การในการประชุม ครม. ว่า ใหทุ้กกระทรวง
ดูในเรื่องของการเสนอ แต่งตัง้ ในระดบัปลดักระทรวง  โดยหากจะต้องมกีารปรบัเปลี่ยน ต้องน าเสนอให้
เรยีบร้อยภายใน 2 สปัดาห์เพื่อใหป้ลดัไปด าเนินกระบวนแต่งตัง้โยกยา้ยในระดบัอธบิดตี่อไป โดยการ



แต่งตัง้โยกยา้ยทุกกระทรวง ใหย้ดึอาวุโส ส่วนพวกท างานดมีไีอเดยี ประสบความส าเรจ็ ไดร้บัการชื่นชม 
มสีทิธิเ์ลื่อนขัน้เทา่เทยีมอาวุโสดว้ย  

มาถงึเรื่องแต่งตัง้โยกยา้ย ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ว่าจะมกีารขยบัขยายในต าแหน่งใดบา้ง
และยงัคงแว่วว่า ยงัอาจต้องลุ้นกันไปอีกยาวๆเพราะเท่าที่ติดตามบอกเลยว่า ในส่วนของต าแหน่ ง
ปลดักระทรวงเกษตรฯตอ้งบอกว่า เวลาน้ีปิดประตูตายไดเ้ลย เพราะท่านปลดัเกษตรฯ คนปจัจุบนั คนน้ีที่
ชื่อ “ธรีภทัร ประยรูสทิธ”ิค่อนขา้งเหนียวหนึบ เพราะแมแ้ต่คนขา้งกายท่านรฐัมนตร ีทีช่ื่อ พลเอก ฉตัรชยั 
สารกิลัยะ รมว.เกษตรฯ ยงัออกปากลัน่ว่า ปลดัท่านน้ีเหนียวจรงิๆและไม่ใช่ว่า ใครจะมา งดัแงะออกจาก
กระทรวงง่ายๆ ก็แหงสทิ่านเพราะการมาของท่านก็ไม่ใช่ธรรมดา เพราะบนิขา้มหวัใครหลายคนมาจาก
กระทรวงอื่น และทีส่ าคญัคนทีม่าจากกระทรวงอื่นแลว้ผา่นเขีย้วเลบ็ของคนกระทรวงเกษตรฯ ได ้2  ปี ก็
คงไม่ธรรมดา งานน้ีตอ้งบอกว่ามแีม่..ยก ดูแลด ีแถมมกุีนซอื มอืประสาน อยา่งเสีย่เจ มานัง่ประกบ เป็น
ปลดัเงา  จงึเชื่อวา่ น่าจะยงัเหนียวอกีนาน 

มาว่ากนัในส่วนของต าแหน่งอธบิดกีรมต่างๆ ปีน้ีว่ากนัว่ากระทรวงเกษตรฯ มกีารเกษียณอายุ
ราชการ ในระดบั 10 อยา่งน้อย 8-9 ต าแหน่ง โดย มตี าแหน่งอธบิด ี3 ต าแหน่ง คอื กรมชลประทาน กรม
ตรวจบญัช ีและส านักงานการปฏริูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม นอกจากนัน้ยงัมตี าแหน่งผูต้รวจราชการ และ 
ต าแหน่งรองปลดั หลายต าแหน่ง ตอ้งรอลุน้ยาวๆ เพราะท่านรฐัมนตร ีบอกว่า ณ เวลาน้ียงัไม่มกีารขยบั 
ตอ้งรอลุน้ใกลฤ้ดกูาล ตอนน้ียงัถงึฤดูลุน้กนัต่อไป เพราะยุคน้ีอะไรก็เกดิขึน้ไดง้า่ย จากน้ีไปตอ้งตดิตามว่า
ใครจะไดไ้ปต่อตอ้งรอลุน้ นะเจา้นาย 
 

 


