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              พระคุณเจาฯ … ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมนักธุรกิจคาทอลิก บรรดาสมาชิก
ตลอดจนผูมีเกียรติท้ังหลาย  ตอนที่คุณสมศักดิ์ฯ ติดตอผมไปหลายสัปดาหนั้น ผมก็ตอบรับในหลัก
การทันทีวา ยินดีที่จะมารวมสนทนากับทานสมาชิกทั้งหลาย ตอนนั้นก็ไมทราบและไมไดคาดการณ
วา สัปดาหนี้จะเปนสัปดาหที่ผมตองเปดตัวมากที่สุดมารวมอยูในสัปดาหเดียวกัน โดยไมตั้งใจ ตอน
นั้นคุณสมศักดิ์ฯ ถามผมวา จะพูดเร่ืองอะไร? ตอนน้ันคือเม่ือ ๒ เดือนท่ีแลว ผมบอกวาผมเปนคนมี
ปญหา เวลามีใครเชิญผมไปพูด ผมไมคอยชอบที่จะถูกถามวา จะพูดเร่ืองอะไร? เพราะวา ๒ - ๓ เดือน
ลวงหนา ลวงหนานี ่ผมไมแนใจวาถึงเวลาที่ผมจะพูดแลว ผมอยากพูดถึงเร่ืองน้ันหรือเปลา เพราะตาม
ปกติเวลาไปพูดที่ไหนมักจะพูดปากเปลาเปนสวนใหญ เร่ืองท่ีจะพูดก็ตองเปนเร่ืองท่ีในขณะน้ันผม
สนใจ หรือในขณะนั้นผูฟงสนใจ  ดังน้ันการที่จะกํ าหนดวา จะพูดเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี ๓ เดือนลวงหนาน้ัน
คอนขางอันตรายส ําหรับผม เพราะถาผมพูดในเรื่องที่ผมไมอยากพูดในคํ่ าวันน้ัน หรือไมสนุกที่จะพูด
แลว คนพูดก็ไมสนุก คนฟงก็ไมชอบ ผมจึงบอกคุณสมศักดิ์ฯ วาถาถามวาจะพูดเรื่องไหน บอกวา พูด
เรื่อง “ทัศนะของนายอานันทฯ”  ก็แลวกันพอถึงคํ ่าวันน้ัน  ผมมีทัศนะเร่ืองไหน ผมก็พูดออกมา มัน
ไมผิดนะครับ ในขณะเดียวกันคุณสมศักดิ์ฯ  เปนคนรอบคอบ ไดมีจดหมายถึงผมหลายสัปดาหมาแลว
เชิญใหผมมาเปนองคปาฐกบรรยายในหัวขอเร่ือง “อนาคตประเทศไทยกับแนวคิดธรรมรัฐ” ซ่ึงเร่ือง
ธรรมรัฐน่ีผมก็พูดมาหลายปแลว หรือหัวขอเร่ือง “ทางออกสํ าหรับนักธุรกิจไทยในภาวะวิกฤต” (ตาม
แตทานจะเห็นสมควร)  ระหวางท่ีผมน่ังรถยนต  ผมก็นํ าเร่ืองน้ีออกมาอานดู ผมก็คิดวา ผมจะพูดเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง ผมจะพูดทั้ง ๒ เร่ืองเลย แตจะสลับหัวขอกัน

              เร่ืองทางออกสํ าหรับนักธุรกิจไทยในภาวะวิกฤตนี ่ ผมคงตองสรางฉากเอาไวบางวา  ขณะน้ี
วิกฤตของเมืองไทยนี่ มันอยูที่ไหน ภาวะวิกฤตอยูตรงไหน แลวทางออกมันจะอยูทางไหน หลายทาน
ทราบดีวา ผมไมใชนักวิชาการ ไมใชนักเศรษฐศาสตร ไมใชนักการเงินการคลัง ไมใชนักการเมือง
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปแลววา ผมไมใชนักบริหาร ถาเผื่อจะถามวา ผมน่ีเปนอะไร ผมอาจจะตอบได
อยางเดียววา ผมเปนคนชอบเรียนรู เปนคนที่มีความสนใจในเรื่องคอนขางจะกวางขวางมากมายหลาย
หลาก ส่ิงอะไรท่ีผมไมรูในอดีตหรือในปจจุบัน ผมพยายามจะเรียนรู หลายทานท่ีเปนนักเศรษฐศาสตร
นักการคลังทราบดีวา วิกฤตของไทยนั้น มีสัญญาณบอกสงมานานแลว และสัญญาณบอกสงนั้น ใน
ภาวะเศรษฐกิจที่ด ี  มันอานสัญญาณกันไมออก  หรือไมเห็นความสํ าคัญของสัญญาณ    กอนมีรัฐบาล



อานันท ๑ ก็มีสัญญาณแลว เศรษฐกิจท่ีเรียกวาเฟองฟูของเมืองไทยไมใชเศรษฐกิจท่ีแทจริง จริงอยู
สวนหน่ึงเปนความเฟองฟ ูหรืออัตราความเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจท่ีแทจริง

              แตฟองสบูที่เกิดขึ้นนั้น เปนฟองสบูของภาคการเงินการคลัง เปนฟองสบูที่สรางขึ้นมาจาก
ภาคอสังหาริมทรัพย ในปลายป ๒๕๓๙ สัญญาณท่ีเราควรจะตองรับฟง และควรจะตองตีความหมาย
ใหถูกก็คือวา อัตราการเติบโตทางการสงออกของเมืองไทยหลังจากท่ีเติบโตมา ปละ ๑๐ เปอรเซ็นต
๑๕ เปอรเซ็นต มา ๒๕ ป แต ๒๕๓๙ อัตราการเจริญเติบโตทางสงออกน้ันไมมี พวกเราท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนก็ยังคงหลงระเริงเศรษฐกิจฟองสบู ตอนน้ันมันนาจะเร่ิมเตือนเปนคร้ังสุดทายวาทํ าไม
การสงออกถึงไมมีการเติบโต มันคงมีหลายปจจัย ที่น ําเราไปสูจุดน้ัน ปจจัยหน่ึงก็คือวาโครงสรางทาง
ภาคเศรษฐกิจท่ีแทจริง  คือภาคเศรษฐกิจทุกอยางนอกเหนือจากภาคการเงินการคลัง ดังน้ันสัญญาณท่ี
ใหมาคือวา โครงสรางของภาคเศรษฐกิจท่ีแทจริง ตองมีปญหาแน เพราะที่ผานมาภาคเศรษฐกิจที่แท
จริงซ่ึงสวนใหญเปนภาคอุตสาหกรรมน้ัน เราตองอาศัยแรงงานท่ีราคาถูก และเราตองอาศัยอุตสาห
กรรมในเรื่องของการประกอบเทานั้น อุตสาหกรรมในเร่ืองของการประกอบน้ัน มันมีมูลคาเพิ่มนอย
เราไดเปรียบเรื่องคาแรงงานอยางเดียว แตในเมื่อคาแรงงานของประเทศใกลเคียงยังตํ ่ากวาเราอยูมาก
น้ัน การไดเปรียบของเมืองไทยก็รอยหรอลงไป แตนอกเหนือจากความผิดปกติของโครงสรางอุตสาห
กรรมของเมืองไทย

              อีกซีกหนึ่งที่บอกชัดก็คือวา คาเงินบาทของเมืองไทยคงจะแพงเกินไป เพราะในระยะนั้นดวย
ความจํ าเปนและผมคิดวาดวยความเหมาะสมดวย ก็ไดมีการเพ่ิมอัตราคาแรงงานข้ันต่ํ ามากขึ้นไปทุกป
ๆ จนกระทั่งคาแรงงานที่ถูกของเมืองไทย ท่ีเราไดประโยชนมาเปนเวลา ๒๐ ป และสวนใหญไมใช
ประโยชนของผูใชแรงงาน แตเปนประโยชนของผูประกอบธุรกิจที่ใชแรงงานถูกเปนสํ าคัญ ขอได
เปรียบน้ันหมดไปแลว แตอาจจะมีปจจัยอีกหลายอยาง ที่น ําไปสูการที่ทํ าใหการเติบโตทางการสงออก
นอยลงไป แตอยางวาครับ ระหวางท่ีเศรษฐกิจดีไมวา สัญญาณจะมาแรงอยางไร จะมาดังอยางไร เรา
ไมใหความสนใจเต็มที ่สุดทายมันก็มาถึงปรากฏการณวา คาเงินบาทของเรานั้นไมสอดคลองกับกลไก
ทางการตลาด ไมสอดคลองกับความเปนจริง เราไปหลงละเมอกับเร่ืองคาเงินบาท ตอสูปองกันคาเงิน
บาท จนกระทั่งเงินกองทุนส ํารองน้ันหมดไป ผมวาสิ่งนี้เปนสิ่งที่สังคมไทยลืมไมได จะเปนการผิด
พลาดในเร่ืองของการตัดสินใจ จะเปนการผิดพลาดจากการละเลยหนาที ่ การไมเอาใจใสตอหนาที่
หรือเหตุผลใดก็ตาม เม่ือ ๖ เดือนท่ีแลวเราต้ังตนจากท่ีวา ประเทศชาติเสียหายไป ๒๓ พันลานเหรียญ
อเมริกัน เงินทุนส ํารองท่ีเคยมีอยู ๓๖ พันลานเหรียญอเมริกัน หมดไปทันท ี  ผลกระทบมันไมไดหมด
ไปตอนน้ัน  ผลกระทบมันติดตอมาจนกระทั่งทุกวันนี้



              เพราะจากการที่เราไปสัญญาลวงหนาในการขายที่เราเรียกวา SWOP มันเปนเหตุหน่ึงท่ี
สัญญาท่ีเราเรียกวาสัญญา SWOP น้ัน มันยังกระทบระบบการเงินของเมืองไทยอยูจนกระทั่งทุกวันนี้
และตอไปขางหนา เพราะฉะน้ันไมวาเราจะมีขอคิดเห็นวา รัฐบาลใดก็ตามมีนโยบาย มีมาตรการจะผิด
จะถูกอยางไร จะมีผลเร็วผลชาอยางไร เราอยาลืมนะครับวา จุดเร่ิมตนของปญหาคือเมืองไทยพังไป
แลว เม่ือ ๖ เดือนท่ีแลว  ไมใชเผาจริงเผาหลอก เม่ือ ๗ เดือนท่ีแลว เราเผาตัวเอง เพราะฉะนั้นถาเราไม
ลืมขอนี้ วาเราเผาจริงตัวเองไปแลวเม่ือ ๗ - ๘ เดือนท่ีแลว เราก็ตองต้ังสติ ไมวาใครก็ตามจะมาแก
ภาวะวิกฤตทางการเงินของเมืองไทย อยาวาแตคนเลย เปนเทวดาก็แกยาก เพราะความเสียหาย ความ
หายนะของชาตินั้น มันไมสามารถเปรียบเทียบไดเลยในประวัติศาสตรของประเทศไทย หรือประวัติ
ศาสตรของประเทศอ่ืน ๆ เมื่อไมกี่ปมานี้ อังกฤษถูกโจมตีคาเงินปอนด รัฐบาลอังกฤษหรือธนาคาร
ชาติอังกฤษปองกันคาเงินปอนด ซึ่งอังกฤษนี่ใหญกวาของเรามาก เปนเศรษฐกิจท่ีใหญกวาเรามาก เม่ือ
๗ - ๘ ปที่แลว อังกฤษใชเงินถึง ๙ พันลานเหรียญอเมริกัน ก็สูไมไดแลวก็ตองยอมลดคาเงินปอนด
เมืองไทยเล็กกวาอังกฤษมาก ใชอยางนอย ๒๓ พันลานเหรียญ ผมตองย้ํ าขอน้ีเพราะวาคน ไทยมีนิสัย
ลืมงาย และถาเราไมใชเหตุผลไมใชสติแลว เราก็คิดวา ๖ เดือน ยังไมเห็นอะไรขึ้นมา หรือแมแตปหน่ึง
ก็ยังไมเห็นอะไรดีขึ้นมาประเด็นที่ผมอยากจะฝากเปนขอสังเกตไวคือ ผมอยากเห็นอะไรตาง ๆ ดีข้ึน
มา สวนตัวผมอยากเห็นแสงสวางที่จะน ําไปสูการแกไขปญหาที่หนักหนวงของเมืองไทย แตความ
หายนะที่ผานมาและผลกระทบผลขางเคียง เราตองใหความเปนธรรม ปญหาเหลานี้ไมไดแกกันภาย
ใน 6 เดือน การท ําลายเศรษฐกิจของประเทศท ําไดภายใน ๒ - ๓ วัน แตเม่ือทํ าไปแลวนั้น อยามาแอบ
อาง บวก 6 เดือนไมเห็นผล ประเด็นคือวามันเลวลงไปหรือเปลา อันน้ันคือปญหาใหญ แตจะฝนหวาน
วามันจะกลับมาดีอยางที่มันเคยดีเมื่อ ๗ - ๘ ป ที่แลว  ลืมมันซะไดครับ และคนที่รับผิดชอบในการน ํา
ความหายนะมาสูประเทศชาตินั้น   ขอใหมีความเปนธรรม   ขอใหมีคุณธรรม ที่จะไมโทษคนอื่นที่เขา
แกปญหาไมได

              ประเด็นตอไป มันดีข้ึนไหม ๖ เดือนท่ีผานมา ผมคิดวาดีข้ึนครับ มันอาจจะไมถูกใจผมทุก
อยาง อาจจะไมถูกใจพวกคุณทั้งหลาย แตวามันดีข้ึน ถาเรายอนหลังไปดูเม่ือตอนท่ีเราปลอยใหคาเงิน
บาทลอยตัว มันไมไดลอยตัวหรอกครับ ท่ีเราบอกวา เราจะม ีManage Float มัน Manage ไมได เงินทุน
ส ํารองไมมีแลว

              ในวิชาการเงินการคลัง เศรษฐกิจจะ Manage Float ไดกต็อเม่ือมีทุนสํ ารอง ที่จะไป Intervene
บางคร้ังบางคราว แตในกระเปามันวางเปลารั่วไหลหมดแลว การออกมาใชคํ าวา Manage Float น้ัน
โกหกประชาชน ไมใช Manage Float น่ันคือ ปลอยไปตามยถากรรม คือจาก ๒๕.๕๐ บาท/ดอลลาร
ขึ้นไปครั้งหนึ่งถึง ๕๘ บาท จํ าไวนะครับ คร้ังหน่ึงข้ึนไป ๕๘ บาท แลวกลุมพวกผม นักคิดทั้งหลาย
วิตกขึ้นถึง ๖๕ เม่ือไร ตอนน้ันทุกคนไมแนใจวาจะข้ึนหรือไม ซึ่งขึ้นทุกวัน จนกระทั่ง ๕๘ บาท ถา



ขึ้นถึง ๖๕ บาทเมื่อไร มันไมใชวิกฤตธรรมดาแลว และถาเกิดดูตัวน้ีตัวเดียววา หลังจากที่นายกรัฐ
มนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีคลงั รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ หลายคนที่ไปชวยงาน ตอนไป
อเมริกา ไปคุยกับผูแทนรัฐบาลประธานาธิบด ีไปคุยกับ  IMF WORLD BANK  นักการธนาคารในนิว
ยอรก สรางความม่ันใจต้ังแตเดือนมีนาคม ตอมาเงินบาทก็แข็งข้ึนเร่ือย ๆ จาก ๕๘ บาท จนกระทั่ง ๓ -
๔ สัปดาหที่แลวนั้นมีเสถียรภาพอยูที ่๓๘ - ๓๙ บาท/ดอลลาร แลวคนไทยก็บนอีกวา “แข็งไปแลว!”
คนไทยนี่เอาใจยาก พวกสงออกบอกวา “ไมได! ตองถึง ๔๒ ถึงจะมีก ําไร”  รัฐบาลผิดพลาด ผมอยาก
จะยอนกลับไปเมื่อ ๗ - ๘ เดือนท่ีแลว งานที่หนักที่สุดของเมืองไทยคืออะไร เราจะเห็นดวยหรือไม
เห็นดวยกับการที่ IMF มาควบคุมเศรษฐกิจของเมืองไทย มาต้ังเง่ือนไขตาง ๆ เราจะไมเห็นดวยกับสิ่ง
ที่เขาบอกวา เมืองไทยควรจะไดรับการเยียวยาอยางนั้นอยางนี้เปนสิ่งที่ไมถูก หรือบางคนอาจเลยเถิด
ไปวา ไมใชหนาที่ของ IMF ซึ่ง IMF ตั้งมาเพื่อที่จะมาสรางเสถียรภาพทางดานการเงินเทานั้น ไมมี
หนาที่จะมาบอกประเทศสมาชิก ซึ่งมีอธิปไตยโดยสมบูรณวา จะตองมีการปรับโครงสรางทางอุตสาห
กรรม ปรับโครงสรางระบบการเงินการคลังขอเท็จจริงมีอยูวา เม่ือ ๗ - ๘ เดือนน้ัน ประเทศไทยไมมี
สิทธที่จะไปบอกวา IMF มากาวกายกิจการภายในของประเทศ มาคุมเศรษฐกิจไทยหรือสิ่งที่บอกมา
ไมถูกตอง ตอนน้ัน เราหมดตัวแลว คนท่ีหมดตัวแลวนะครับ มันไมมีอํ านาจตอรอง เราไมสามารถจะ
มีความหยิ่ง ความจองหอง ถาเรามีอะไรเหลืออยูในกระเปาบาง น่ันก็เปนอีกเร่ืองหน่ึง แตน่ีเราไมมี
แลวเปรียบเสมือนเราเปนขอทาน  ขอทานไมมีอํ านาจตอรองกับคนท่ีจะให น่ันคือขอเท็จจริง อีกขอ
หน่ึงทีเ่ราอยาลืม และแนวนโยบายที่ตองทํ า ไมไดท ําเพราะรัก IMF ไมไดท ําเพราะคิดวา IMF  เปนผู
วิเศษ  แตตองทํ าเพราะวา ตอนนั้นวิ่งไปหาใครไมไดแลว  รัฐบาลมิตรประเทศก็ไมมีใครอยูในฐานะที่
จะชวยเรา เราไมมีประต ู เราไมมีทางออกแลว เราตองจับองคกรการเงินระหวางประเทศไวเพ่ือความ
อยูรอด และเพื่อเปนการสรางโอกาสที่จะทํ าใหเราสามารถแกวิกฤตนี้ได

              เพราะฉะนั้นแนวนโยบายที่ถูกตองก็คือ ยอมเปนลูกนอง IMF ชั่วคราว สรางความเชื่อมั่นให
กับเขาวา เรานั้นจะปฏิบัติตามเงื่อนไข สรางความเช่ือม่ันกับเขาวาเราน้ันมีเจตจํ านงแนนอนท่ีจะปฏิรูป
ในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเขามีความเปนหวง ถาเราไมสรางความเชื่อมั่นใหกับ IMF หรือกับองคกรการเงิน
ระหวางประเทศตาง ๆ มันจะไมมีสิ่งที่ตามมาในระยะเดือนมีนาคม น่ันคือความเช่ือของตลาด ใครจะ
เห็นถูกเห็นผิดอยางไร เร่ืองการเปดเมืองไทย ท้ังทางดานการเมืองทางดานเศรษฐกิจ เราไมสามารถ
ยอนกลับกระแสของโลกได บางสิ่งบางอยางของการเปดสังคมทางดานเศรษฐกิจนั้น เราเสียเปรียบ
แตชีวิตของคนเราน้ัน เราเลือกไมได แมแตในสังคมหมูบาน ในสังคมเมือง ก็มีคนเสยีเปรียบ คนได
เปรียบ การตอสูของคนหรือการตอสูของสังคมระหวางประเทศ เราตองเผชิญหนากับความเปนจริง
เพราะโลกที่เราบอกวา ตองมีความยุติธรรม ตองมีความโอบออมอารี การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทุก
ศาสนาสอนมาอยางนั้น  แตก็ไมสามารถขจัดสิ่งที่มันไมยุติธรรม หรือขอบกพรองตาง ๆ ของมนุษย



ปุถุชนได เพราะฉะนั้นประเด็นไมไดอยูที่วา สิ่งที่เราพลาด หรือวิกฤตท่ีเกิดข้ึนน้ัน เปนเพราะเราเร่ิมท่ี
เรียกวาเปดตลาดเสรี

              ในระบบเศรษฐกิจหรือการเงินอันน้ันไมใชปญหา ปญหาอยูท่ีวา เม่ือเปดตลาดเสรีแลว  เรา
ไมมีแผนงานรองรับวา การเปดตลาดเสรีน้ัน ในหลักการที่ถูกตอง ในทางปฏิบัตินั้น ตองมีมาตรการ
กํ ากับดูแลหรือควบคุม ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งที่สังคมหลายสังคมยังไมยอมเขาใจ ถาเรามองดูภาคการเมือง
ตอนเรารางรัฐธรรมนูญข้ึนมา เราตองพยายามสรางจิตวิญญาณ จิตสํ านึกของคนไทยวา ส่ิงท่ีเราเรียก
วา “สิทธ”ิ น้ัน ดานหนึ่งจะตองเปนสิทธิที่ไมมีขีดจ ํากัด แตอีกดานหน่ึงคือวาสิทธิน้ัน ตองเปนสิทธิที่
เราใชดวยความรับผิดชอบ สิทธิที่เราใชจะตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูอื่น เพราะฉะนั้น ทุก
สิทธิจะตองมีหนาที ่ทุก ๆ ความอิสระจะตองมีความรับผิดชอบ หรือเสรีโดยไมมีขีดจํ ากัด หรือเสรีท่ี
ไปกระทบความเปนเสรีของผูอ่ืน ปญหาของประเทศชาติเปนปญหาท่ีหนักหนวง ทางดานนักธุรกิจ
อาจจะถามวา “เม่ือไรเราจะพนวิกฤต ทางออกมีอยางไร” ปจจุบันทางดานรัฐบาลก็สรางความเชื่อมั่น
สรางความเชื่อถือในตลาดขึ้นมามาก สรางความสัมพันธที่ดีกับ IMF มีการตอรองเร่ืองเง่ือนไข มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจุดเปาหมาย มันหลีกเลี่ยงไปไมไดในแงของเมืองไทย หรือในประเทศที่ประสบ
ปญหา ตนตอของความหายนะกคื็อ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนทางดานภาคการเงินการคลัง ทั้งทางภาคราชการ
และภาคเอกชน

              แตนักธุรกิจจะถามวา “เม่ือไร จะพนวิกฤตหรือรัฐบาลจะท ําอยางไร ที่จะพนวิกฤต” ผมวาอัน
นั้นนักธุรกิจต้ังโจทยผิด เพราะสวนหน่ึงหรือปจจัยหน่ึงของหายนะน้ีมันเกิดจากความประพฤติของ
เราเอง เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการท ําธุรกิจของเมืองไทยเอง จริงอยูภาครัฐบาล ภาค Public Sector ก็มี
สวนรับผิดชอบ เพียงแตเปดตลาดเสรีทางดานการเงิน แตยังเอาดอกเบี้ยสูงอยู คนที่ไปยืมเงินดอลลาร
ตางประเทศ หรือธนาคารตางประเทศก็วิ่งมาใหยืมเงินโดยไมค ํานึงถึงความมั่นคงหรือผลตอบแทน
ของโครงการ เพราะอยากจะใหยืมเงิน นักธุรกิจไทยแทนที่จะยืมภายในประเทศ ๑๘ เปอรเซ็นต ๒๐
เปอรเซ็นต ก็ไปยืม ๗ เปอรเซ็นต ๑๐ เปอรเซ็นต มีความแตกตาง ๑๐ เปอรเซ็นต เงินเขามางาย สบาย
ใจ คาเงินบาทไมเปลี่ยนแปลง ไมมีอัตราเสี่ยงเลย ตามหลักเศรษฐศาสตรน้ัน ถาเราเปดใหมีเสรี ใหเงิน
เขางาย ออกงาย ระบบอัตราตางประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนก็ตองใหมันขึ้นลงงายดวยเชนเดียวกัน
ตราบใดที่ผมยังไมแนใจวา เงินบาทตอดอลลาร ยัง ๒๕.๕๐ ผมจะมากูในเมืองไทยท ําไม ผมจะมาเสีย
๒๐ เปอรเซ็นต ท ําไม  ผมไปกูเมืองนอกเปนเงินดอลลาร ผมเอาไปแบงปนพ่ีนอง  เพ่ือนฝูง  ลูกหลาน
ทํ าเศรษฐกิจฟุมเฟอย อสงัหาริมทรัพยสรางคอนโดไป  คนจะอยูไมอยู  คนจะเชาไมเชาไมส ําคัญ เงิน
ไดมางาย ๆ ๗๒ พันลาน จายดอกเบ้ีย ๑๐ เปอรเซ็นต ไมมีการเสี่ยง ถาเผ่ือวาตอนน้ันเราปลอยใหเงิน
บาทลอยตัว ใหเปนไปตามกลไกทางตลาด กอนผมจะไปยืมเงิน ๑๐ ลาน ๑๐๐ ลานดอลลาร เพื่อเสียคา
ดอกเบี้ย ๘ เปอรเซ็นต ๑๐ เปอรเซ็นต ผมสบายใจ แตถาเผ่ือตราบใด ผมบอกวาไมแนนะ ตอนเราไป



ยืมมา ๒๕.๕๐ ถาเผ่ือมันข้ึนเปน ๒๘ บาทเมื่อไร จะตองเอาอีก ๒.๕๐ มารวมกันอีก ๑๐ เปอรเซ็นตท่ี
เราเสีย มันจะเทากับ ๒๐ เปอรเซ็นตท่ีเรายืมภายในประเทศหรือเปลานักธุรกิจตองคิดเร่ืองพวกน้ี

              ทีนี้ถาจะบอกวาเมื่อไรจะหมดวิกฤต ผมไมทราบ ผมมาวันนี ้ ผมไมมีขอมูลอะไรเพิ่มเติมผม
ไมทราบแนวา รัฐบาลจะทํ าอะไรตอไป ผมไมไดเปนที่ปรึกษาเปนทางการ ผมและเพื่อนอยูในกลุมที่
อยากจะชวยประเทศชาต ิ  ไมใชเปนคนวิเศษหรือคนที่มีความรูความสามารถ แตผมคิดวาเร่ืองของการ
มีสวนรวมในการปกครอง  ถาเผ่ือวาเรามีขอมูล หรือขอวิเคราะหอะไรท่ีเปนท่ีนาสนใจสํ าหรับรัฐบาล
ผมไมทราบวา จะพนวิกฤตเมื่อไร อาจจะหนักมากข้ึนในระยะเดือนสองเดือนน้ี อาจจะดีขึ้นปลายปนี้
หรืออาจจะไมดีขึ้น แตผมเช่ืออยูอยางหน่ึงวา คนเราน่ีทอแทไมได ยอมแพไมได ถาเผื่อมีใครมาถาม
ผมวาจะหมดวิกฤตเมื่อไร และทางออกคืออะไร ในแงของนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ทางออกมิไดอยู
ที่วาตองพึ่งรัฐบาล ทางออกอยูท่ีวาปจจุบันน้ีเหตุการณเปนอยางไร ขอเท็จจริงเปนอยางไร ฉันจะปรับ
ปรุงตัวเองอยางไร น่ันคือการท่ีเราตองพ่ึงตัวเอง

              การอาศัยตัวเอง การปรับนิสัยสวนตัว การปรับวัฒนธรรมการทํ าธุรกิจของเมืองไทย การกลับ
สูวัฒนธรรมเดิม ๆ ของไทย ไมวาจะเปนในเร่ืองของ การมีพอกินพอใช การมีเพียงพอพยายามละทิ้ง
วัฒนธรรมแบบบริโภคโดยไมมีขีดจํ ากัด

 โอกาสนี้เปนโอกาสของนักธุรกิจนักอุตสาหกรรมของไทย เรามาน่ังดูวา เวลาน้ีเรามีเวลาวาง
มาก การเงินขาดสภาพคลอง ดอกเบี้ยก็ยังแพงอยู เปนหนี้สินของธนาคาร เงินสวนตัวก็ติดบริษัทเงิน
ทุนตาง ๆ กลางคืนก็ไมสามารถออกไปเที่ยว หรือไปทานอาหารไดมากมาย มีเวลาวางใกลชิดครอบ
ครัวมากขึ้น ก็เปนโอกาสที่ดีในฐานะผูบริหาร มาน่ังดูตัวเองวา ที่ผานมาบริษัท หรือธุรกิจของตัวเอง
น้ันผิดพลาดตรงไหน จะแกไขไดอยางไร เพราะถาเผ่ือไมเกิดวิกฤตคราวน้ี  เรายังหลงระเริงอยูกับทุก
อยางที่มันยังฟูฟาอยู ไมมีใครคิดไดวาเมืองไทยผานมา ๒๕ - ๓๐ ป มันเปนการพัฒนา หรือมันเปน
เพียงแตการท ําใหเมืองไทยนั้นทันสมัย  เคยมีคนเขียนหนังสือกวา ๒๕ ปมาแลว เขาใชเมืองไทยเปน
กรณีศึกษา แตผมเห็นช่ือหนังสือแลวคิดวา เปนช่ือท่ีคนไทยนาจะน่ังไตรตรอง และคิดดูเปนกรณี
ศึกษาของเมืองไทย ช่ือหนังสือคือ Modernization or Development ที่ผานมาไมไดหมายความวาเมือง
ไทยน้ัน สรางความยากจนใหมากขึ้น ทิศทางไมถึงกับผิดพลาด มันอาจผิดพลาดในเร่ืองของการท่ีมุง
แตทางดานความทันสมัย มุงแตการเจริญเติบโตทางดานการสงออก per capital income ตัวเลขขึ้นมา
อยูเร่ือย ซึ่งก็ขึ้นมาจริง ๆ ความผาสุกหรือความพอเพียงจะเกิดขึ้น มันไมจริง คนรวย รวยเทาไรยงัไม
พอ คนโกงกินเทาไร ก็ยังไมพอ คนมีกิเลส มันก็ยังมีตอไป เราอาจจะตองมาน่ังดูตัวเองวา เราเขาใจคํ า
วา “พอ” ลึกซึ้งแคไหน เราตองมาน่ังตรวจสอบบริษัทตัวเอง ตรวจสอบการบริหารงาน



เมื่อตอนผมเปนนายกรัฐมนตรี ผมไดไปพูดกับนักธุรกิจหลายพันคน ผมเปนคนแรกท่ีช้ีหนา
นักธุรกิจบอกวา  ควรเลิกวิธีปฏิบัติเกา ๆ นะ ท ําบัญช ี๒ บัญชีนั้นเลิกไดแลว คิดเสียภาษีใหถูกตอง
การใหเงินหนวยราชการ การใหเงินขาราชการ ใหนักการเมือง เพ่ือซ้ือโครงการน้ันโครงการน้ีก็ตอง
หยุดเชนเดียวกัน เพราะสวนหน่ึงของการวิกฤตของเรา ก็เกิดข้ึนเพราะวากิจกรรมทางดานการเมือง
ของสังคมไทย และกิจกรรมทางดานธุรกิจของสังคมไทยมันไมไดแตกตางอะไรเลย นักธุรกิจหลาย
คนอาจจะไปดาวานักการเมืองวาโกงกิน หรือความประพฤติไมดี

        ผมอยูในวงการธุรกิจมานาน ผมก็เห็นเชนเดียวกัน เพราะนักธุรกิจไทยก็มีสวนเหมือนกัน ใน
การสรางปญหาประเทศชาติ พฤติกรรมของนักธุรกจิ นักอุตสาหกรรมของเมืองไทย มีสวนที่ท ําใหเกิด
ปญหา ไมวาจะในเรื่องของการไมเสียภาษีเงินได ไมเสียภาษ ี VAT ใหเงินกรมศุลกากรซือ้โครงการ
ชวยพรรคการเมืองใตโตะ มันก็ม ี เราตองเปล่ียนนิสัยน้ี ถางั้นทางออกมันอยูที่ไหน เราอาจมีความ
สบายใจตอนน้ีรัฐธรรมนูญฉบับใหม มีกฎหมายลูกออกมา ๓ ฉบับ ยังตองมีกฎหมายลูกออกมาอีก ๕-
๖ ฉบับ เพราะยังไมมีองคกรใดตรวจสอบเลย ยังไมมีส ํานักงาน ป.ป.ป. ใหม ยังไมมีส ํานักงานผูตรวจ
สอบแผนดินหรือผูตรวจงานรัฐสภา ๓ ฉบับที่ออกมาเปนเพียงแตวาเลือกตั้งได แตอันน้ันมันไมใช
ประชาธิปไตย เราจะตองแนใจวารัฐธรรมนูญฉบับน้ีออกมาแลว ทุก ๆ มาตรามันจะ Function ได ทุก
ๆ มาตราจะสัมฤทธิผลไดไมใชกฎหมายลูก ๓ ฉบับเทานั้น

              กฎหมายลูก ๓ ฉบับที่ออกมาเปนเพียงแตบอกวา ถาจะมีการเลือกตั้งใหมตองมีกฎหมายลูก ๓
ฉบับน้ี แตประเด็นท่ีวา ควรจะมีเลือกต้ังเม่ือไร ไมเกี่ยวกับกฎหมายลูก ๓ ฉบับ มันจะตองมีกฎหมาย
ลูกอีกหลายฉบับ และเราจะตองแนใจวา ทุก ๆ มาตราไมวาจะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิทางดาน
การเมือง หนาที่และความรับผิดชอบ ไมวาในเร่ืองของขบวนการทางการเมือง การเลือกต้ังการตรวจ
สอบจะตองออกมาพรอมกัน เม่ือน้ันเราจึงจะเห็นถึงผลท่ีแทจริงของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี มีคํ าถามตอ
ไปวาประชาธิปไตยพอไหม รัฐธรรมนูญท่ีดีหรือไมดีก็แลวแตพอไหม คํ าตอบบอกวาไมพอ ประเทศ
ชาติอยูไดไมได  อยูท่ีวาเราบอกวาเราเปนประชาธิปไตย  มันอยูไมไดโดยการท่ีเราบอกวาเรามีรัฐ
ธรรมนูญ ทุกประเทศในโลกนอกจากเกาหลีเหนือกับคิวบาเทานั้น ท่ีอาจจะบอกวาไมสนใจเร่ือง
ประชาธิปไตย ทุกประเทศบอกวาเวลานี้ฉันเปนประชาธิปไตย รัสเซีย ฮังการี เชโกสโลวะเกีย จีน
เวียดนาม เปนประเทศประชาธิปไตยหมดแลว ถาจะเถียงกันวาประชาธิปไตยกินไดไหม บางคนบอก
วากินได แตกวาจะอธิบายวากินได ก็ตองอธิบายขบวนการไปอีกนาน เพราะคนจนคนดอยโอกาสใน
ทุกสังคมนั้น เขายังมองไมเห็นวา เขากินอะไรไดจากประชาธิปไตย เขาจะสามารถสงลูกหลานไปโรง
เรียนไดไหม มีเคร่ืองแบบนักเรียนไดไหม  หรือลูกไปแลวไมมีเงินกินอาหารกลางวัน เจ็บปวยรักษา
พยาบาลอยางไร เกิดอุบัติเหตุข้ึนมาเขาจะพ่ึงใคร ในสังคมซึ่งยังกระทอนกระแทนอยู ประชาชนก็ยัง
หวังพึ่งรัฐมากไมได เพราะรัฐเองก็มีภาระมาก เราก็อาจจะตองพนกลับไปสูวัฒนธรรมเดิม ๆ ของไทย



หรือ คาสังคมของไทยแบบชาวบาน แบบชนบทมากขึ้น การอยูรวมกัน การเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน
การแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน

แตประชาธิปไตยอันเดียวไมพอเพราะหลายคนเห็นวายังกินไมได สุดทายอะไรที่จะเปน
เคร่ืองทดสอบวา สังคมไหนที่มีการจัดการที่ดีพอที่จะแกไขปญหาในเรื่องของความยากจน ปญหาของ
ผูดอยโอกาส อะไรตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาความอยุติธรรมทางสังคม วิธีการจัดการที่ดีที่สุดคือ Good
Governance คือธรรมรัฐ คํ าน้ีไมไดเกิดข้ึนเพราะ IMF หรือ World Bank หรือ Asian Development ไม
ไดเกิดขึ้นจากนายอานันทฯ หรือใครท้ังน้ัน แตมันเกิดขึ้นเพราะวาทุกสังคมตองมีการจัดการการ
บริหารที่ดี ท่ียุติธรรม มีจริยธรรม มีความโปรงใส จะนํ าไปสูการแกปญหาดานตาง ๆ ของสังคม และ
การลดปญหาการขัดแยงระหวางคนในสังคม สิ่งเหลานี้จะน ํามาสูประชาชนที่แทจริงเบื้องลาง และจะ
พิสูจนไดวา สังคมเราไมวาภาครัฐหรือภาคเอกชนจะสามารถ deliver ไดหรือไม อันน้ันเปนส่ิงท่ี
ประชาชนตองการ เขากนิรัฐธรรมนูญไมได แตถามีการบริหารงานที่มีความโปรงใส มีความรับผิด
ชอบหลายสิ่งหลายสิ่งหลายอยางก็จะดีขึ้น แต Good Governance น้ัน  มิใชเฉพาะทางดานภาครัฐบาล
เทานั้นก็เพราะวาเมืองไทยไมม ีGood Governance ทางภาคธุรกิจปญหามันจึงมีอยู   อะไรคือธรรมรัฐ?

  ธรรมรัฐคือการแสดงออกวา ฉันเปนเจาของ ทางดานภาคการเมือง เร่ิมตนจากวาฉันเปนเจา
ของประเทศ ฉันเปนเจาของสิทธิอธิปไตย ถาเกิดเราเปนเจาของแลว เราจะตองดูแลเร่ืองการเลือกต้ัง
การมีผูแทน การมีรัฐบาล คนท่ีเปนรัฐบาล เปนผูแทน  เปนตัวแทนจากเราเขา ไมไดเปนเจาของอํ านาจ
อธิปไตย อํ านาจอธิปไตยอยูที่ประชาชน อยูท่ีพวกเรา ๆ ทั้งหลายพวกนี้เปนตัวแทน  เราตองมีสิทธิ
ตรวจสอบได เราตองมีสิทธิลงโทษเขาได เขาข้ึนอยูท่ีเรา  เขาไมใชเปนเจานายเรา ไมไดเปนผูส่ังเรา
เขาตองทํ าตามความปรารถนาของเรา  เราตองมีสวนรวม  เราตองอยูในขบวนการพิจารณาเร่ือง เรา
ตองอยูในขบวนการตัดสินใจ เราเห็นวาควรจะมีกฎหมายอะไร เรามี ๕๐,๐๐๐ คน เราลงช่ือกันเสนอ
กฎหมายได จะผานหรือไมผานเปนอีกเร่ืองหน่ึง แตเราเสนอกฎหมายได อันน้ันเปนการแสดงออกถึง
สิทธิการเปนเจาของประเทศในระบบการเมือง

ฉันใดฉันน้ัน ทางดานภาคธุรกิจก็ใชหลักการเดียวกัน เพราะเจาของธุรกิจไมใชครอบครัวไม
ใชอาเต่ีย อามา ไมใชของผูบริหารเจาของธุรกิจ คือผูมีหุนสวน โดยเฉพาะที่ผมพูดถึงคือบริษัทที่เปน
บริษัทมหาชน ท้ังน้ีท้ังน้ันเราก็ตองมีขอยกเวน บริษัทท่ีเขาเปนของครอบครัวเขาก็มีอยู และนั่นก็เปน
เร่ืองของเขา ในครอบครัวเขาจะโกงกินเขาจะแบงแยกอยางไร จะเอาเปรียบพ่ีนองกันอยางไรน่ันเปน
เรื่องของเขา แตเม่ือท่ีผูถือหุนมาจากภาคประชาชนดวย ในลักษณะบริษัทมหาชน หรือลักษณะกึ่ง
มหาชน เจาของไมใชผูจัดการ ไมใชกรรมการผูจัดการเจาของคือผูถือหุน และเม่ือเจาของคือผูถือหุน ผู
ถือหุนตองมีสิทธิต์รวจสอบ มีสิทธิเ์รียกรองความโปรงใส ตองมีสิทธิ์ที่จะเรียกรองขอมูลที่สมบูรณ



และขอมูลที่ถูกตอง  มีสิทธิ์ที่จะดูบัญชีที่ถูกตองไมใช ๒ บัญชี บัญชีที่ใหขอมูล ใหรายละเอียด และให
ตัวเลขที่ไดมีการตรวจสอบจากบุคคลที่สามซึ่งไวใจได ไมใชมาจากบริษัทตรวจสอบที่เปนเพื่อนฝูงที่
มีความเกรงใจ ถาเราจะสรางสังคมซึ่งเปนสังคมเปด เปนสังคมที่ตองอาศัยกลไกทางตลาด สิ่งที่ตลาด
ตองการคือ ขอเท็จจริง ขอมูลที่ถูกตอง ที่สมบูรณ เพราะตลาดนั้นจะมีปฏิกิริยากับทุกสิ่งทุกอยาง ไมวา
เรื่องการเมือง หรือเร่ืองเศรษฐกิจคอนขางจะไวมาก โดยเฉพาะในยุคคอมพวิเตอรเทคโนโลย ีตลาดไม
มีหัวใจ ตลาดจะมีปฏิกิริยากับขอเท็จจริงที่สมบูรณที่ถูกตอง ถาเผื่อระบบใด ระบบการเมือง ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบธุรกิจ ไมปอนขอมูลที่ถูกตองและทันเวลา ไมหมกเม็ดที่ไหน ตลาดจะ Respond ใน
ทางที่ถูกตองไปสั่งตลาดไมได แตถาเผ่ือหมกเม็ดหมกตัวเลขหมกขอมูล ตลาดจะงง ตลาดรับไมได
เมื่อตลาดรับไมได ตลาดงง ก็เกิดความสงสัย ไมมั่นใจ ในยามเศรษฐกิจด ีความสงสัยความไมมั่นใจไม
มีผลกระทบเศรษฐกิจที่ดีเทาไร แตยามเศรษฐกิจไมด ี ขอสงสัย ความไมมั่นใจ มันจะท ําใหสิ่งซึ่งไมดี
อยูแลวน้ัน เลวมากยิ่งกวาความจริง เพราะฉะนั้น ถาเผื่อถามวา ท ําไมตองมีบัญชีเดียว ท ําไมตองมีขอ
มูลที่ถูกตองสมบูรณ ท ําไมตองมีการเปดเผยขอมูล อันน้ันทํ าเพ่ือคุณเอง ท ําเพ่ือความอยูรอดของ
บริษัทเอง ในโลกสมัยใหมนั้น ตกแตงตัวเลขไมได ตลาดจะไมเขาใจ ตองสรางความมั่นใจในตลาด
ตองใหตลาดเชื่อถือ ถาเผื่อตลาดมั่นใจ ตลาดเช่ือถือเราแลว เราไปรอด เราตองใหผูถือหุนซ่ึงเปนเจา
ของบริษัท มีขอมูลที่ถูกตอง มีตัวเลขท่ีถูกตอง เราตองม่ันใจวาฝายบริหาร  กรรมการบริษัทตอง
ทํ างานดวยความซื่อตรง  ดวยจริยธรรม ไมไดชวยพวกพอง ชวยเพ่ือนฝูง ชวยญาติพ่ีนอง สิ่งเหลานี้ถา
ภาคธุรกิจของไทยไมเปลี่ยนตัว ไมเปลี่ยนแปลงนิสัยอยูไปไมได

ปจจุบนัน้ี ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมบางภาค ซึ่งไมควรจะอยูในฐานะที่มีความลํ าบากเลย
การผลิตก็ดี การสงออกก็ดี แตเน่ืองจากไมมี  Good Cooperate Governance ภาคธุรกิจภาคนี ้ ใชเงิน
กวา ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ท่ีเราเรียกวา over financing เพราะ เงินที่กูยืมมาไมไดใชในภาคธุรกิจที่แทจริง
ของตัวเอง เงินที่กูยืมมาจากธนาคารนั้น เอาไปใชในกิจกรรมอ่ืนธุรกิจอ่ืน ที่ไมตรงกับการขอยืมเงิน
จากธนาคาร น่ีคือปญหาของเมืองไทย

                   เราไมม ี Good Cooperate Governance ปจจุบนัเราก็มีปญหาตอไป สภาพคลองไมมี ผมก็
บอกกับทางรัฐบาลวา ขณะนี ้ ความเชื่อถือก็มีพอประมาณแลว เงินบาทก็มีเสถียรภาพดีพออัตราแลก
เปลี่ยนก็น่ิงอยูพอใช ที่มันเพิ่มจาก ๓๘ - ๓๙ มาเปน ๔๒ มันไมใชเหตุการณของเมืองไทย เปนเหตุ
การณของอินโดนีเชีย เหตุการณของญ่ีปุน ซึ่งเราควบคุมไมได แตนี่เปนกลไกทางตลาด แตเราตองเร่ิม
ดูแลววา เพราะการแกไขปญหา ภาคการเงิน การคลัง หรือสถาบันการเงินน้ันมันเร่ิมตนมาดีอยูแลว
มันอาจมาคอนทางหรือคร่ึงทางแลว แตยังไมจบ มันตองไปเร่ือย ๆ แตถาเราไมเร่ิมดู ภาคเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตที่แทจริงแลว มันก็จะพังกันทั้งประเทศและสิ่งที่ท ํากันมาดีอยางตลอด
ในเรื่องของภาคการเงิน การคลัง มันก็จะเสียไปดวย ฉะน้ันเราตองทํ าทุกวิถีทาง เพื่อที่จะแกไขปญหา



สภาพคลอง จะตองทํ าทุกวิถีทาง เพ่ือจะใหดูวา ภาคผลิตที่มันตกไป ๒๐ เปอรเซ็นต เม่ือเดือนท่ีแลว
มันตองกลับตัวมาใหได ภาคสงออกที่มีปญหา ไดรับ order มาไมมีเงินซื้อวัตถุดิบ ไปท ํา packing
order ก็ไมได บริษัทใหญไมมีปญหา บริษัทผมไมมีปญหา  แตยังมีบริษัทสงออกอีกหลายรอยหลาย
พันที่ฐานะการเงินไมดี รัฐบาลก็ไดออกมาตรการมาเร่ือย ๆ เม่ือวานซืนน้ีก็ออกมาวา จะใชเงินคงคลัง
๕๐,๐๐๐ ลานบาท และตอไปก็จะมีมาตรการตาง ๆ ในเร่ืองของ ภาษีมูลคาเพิ่ม ที่ใชเวลา ๔ - ๕ เดือน
กวาจะไดรับคืนมา ก็จะตองมีมาตรการมีระบบท่ีจะใหไดรับเงินคืนมาเร็วข้ึน หรือไมไดรับเงินคืนมา
เร็วก็อาจจะท ําใหภาษ ี VAT ที่ติดคางอยู ท ําเปน TAX CREDIT ซึ่งไปหักลบกันขางหนาได และอาจ
จะมีมาตรการอีกหลายอันเก่ียวกับเร่ือง packing credit อาจจะใหธนาคารสงออกของเมืองไทย ดํ าเนิน
การโดยตรงกับผูสงออกเพราะขณะที่ธนาคารพาณิชยไมยอมปลอยเงินที่เขาสูระบบ เงินที่เพิ่มทุน
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย เงินที่ไดมาจาก World Bank จาก IMF หรือ Asian Development
Bank ในเร่ืองของ Social Sector มันเขามาเมืองไทยจริง แตไมไดเขาระบบการเงิน เพราะมันเขามาแลว
มันก็ไปอยูตลาดขายธนาคารชาติและกองทุน นักลงทุนก็ดูดไปอีก เพราะเขายังไดดอกเบี้ยอยู ๒๐ -
๒๒ เปอรเซ็นต เพราะอยางน้ันไมเห็นมีความจํ าเปนตองออกพระราชกํ าหนดฉบับน้ันออกมา  เพ่ือท่ี
จะเปลี่ยนสภาพหนี้จากระยะสั้นของกองทุนฟนฟูสถาบันการเงิน มาเปนหนี้ระยะยาว มันไมไดสราง
หน้ีใหประเทศชาติเพิ่มเติม แตมันเปนการเปลี่ยนสภาพหนี้และอยามานั่งเถียงวา หน้ีน้ีเปนของภาคเอก
ชน หรือหน้ีของประชาชน ไมวาจะเปนหนี้อะไร  ก็คือหน้ีของประเทศ ทุกคนตองแบกภาระ ทั้งคน
จนคนรวย อยามาแบงแยกเมืองไทย  ดวยพ้ืนท่ีภาคอีสานหรือภาคใต อยามาแบงแยกคนไทยเรื่อง
ศาสนา มันไมเคยมีวัฒนธรรมนี้ในสังคมไทย สิ่งที่ไมเคยเปนปญหาในสังคมไทย  อยามาสรางใหมัน
มีปญหามากขึ้น

                   เราตองพูดใหรู จะเถียงกันในเร่ืองของนโยบายเร่ืองมาตรการ จะเลนการเมืองอยางไรแลว
แตอยาเอาปญหาที่ไมเคยเปนปญหามาเปนปญหาในสังคมไทย ปจจุบันเรามีปญหามากมายอยูแลว
เมื่อวานนี้ทางธนาคารชาติก็ปรับกฎระเบียบออกมาใหม เร่ืองการปรับโครงสรางหน้ี เพราะที่ผานมา
ถาบริษัทใดบริษัทหน่ึงติดอยูเปนจํ าเลยในเรื่องของหนี้สูญสงสัย (NPL) บริษัทนั้นตายทั้งเปน ธนาคาร
ไมเขามายุงไมใหเงินเพิ่มเติม เม่ือเราเปล่ียนระดับมาตรฐาน NPL เปนระดับมาตรฐานของโลก แตท่ี
ผานมา การตีความหนี้ที่สงสัยจะสูญมันก็ไมใชมาตรฐานของโลก เพราะมาตราฐานของโลกน้ัน กอน
ที่จะคํ านวณ วาหนี้ที่สงสัยวาจะสูญนั้น เราคํ านวณมาอยางไร ธนาคารพาณิชยของไทยสวนใหญ ถา
เปน Cooperate Loan มันไมมีทุนไมมีหลักทรัพยคํ้ าประกัน แตในกฎใหมนี ้การค ํานวณหนี้สูญสงสัย
น้ัน สามารถเอาหลักทรัพยค้ํ าประกันไปค ํานวณดวยความเปนธรรมและมาหักลบจากจ ํานวนหน้ีสูญ
สงสัยได เพราะฉะนั้นบริษัท ๆ ที่มีหนี้สูญสงสัย ๑๐๐ ลานบาท ถาบริษัทนั้นมีหลักประกันที่ดินตึก
แถวอะไรตาง ๆ ที่เปนอสังหาริมทรัพย ก็มีการนํ าไปค ํานวณตามกฎใหมถาเผื่อค ํานวณออกมาไดวา
หลักทรัพยมีมูลคา ๕๐ ลานบาท บริษัทนั้นแทนที่จะมีหนี้สงสัย ๑๐๐ ลานก็เปน ๕๐ ลาน ภาระของ



บริษัทก็นอยลงไป ภาระของธนาคารพาณิชยท่ีตองหาเงินทุนเพ่ือใหได ตามสัดสวนของหนี้สูญสงสัย
มันก็นอยลงไป และเปนการสงเสริมใหธนาคารพาณิชย เริ่มจับเขาคุยกันกับบริษัทที่มีปญหา เพราะ
บริษัทที่มีปญหาน้ัน อาจจะม ี๕ โครงการ ๓ โครงการ  อาจจะใชไมไดเอาเงินไปใหลูก ใหญาติ โกง
กัน Management  ไมดี แตอาจจะมีอีก ๒ โครงการท่ีดี แตมันเกิดปญหาสภาพคลอง

ธนาคารพาณิชยก็สามารถดึงจากระดับหนี้สินสงสัยใหนอยลงไป เพราะเอาหลักทรัพย
ประกันไปตีราคาได ธนาคารพาณิชยจะมาจับเขาคุยกับเราวา ๓ โครงการน้ันอยาไปยุง  แตอีก ๒ โครง
การนี้ยังดีอยูเอาเงินมาสมทบ เพ่ือ ๒ โครงการน้ันฟน และเงินที่มา Restructure ใหมก็จะไมคิดเปน
สวนหน่ึงของหนี้ที่สงสัยวาจะสูญ มาตรการเหลาน้ี นอกเหนือจากส่ิงท่ีเราคิดวาเราจะไดเงินจากตาง
ประเทศเขามา เปนการดํ าเนินการเพื่อหวังจะแกไขปญหาสภาพคลอง เพ่ือนํ าไปสูการท ําใหดอกเบ้ีย
ลดลง ปจจุบันภาวะเงินเฟอก็อยูในระดับควบคุมได เม่ือ ๖ เดือนท่ีแลวเราคิดภาวะเงินเฟอไว ๗ - ๑๔
เปอรเซ็นต ปจจุบันน้ีเหลือ ๑๑ - ๑๒ เปอรเซ็นต ทางภาคธุรกิจก็บอกวา ไมตองเปนหวงเร่ืองภาวะเงิน
เฟอมากมายเทาไร แตในเร่ืองของรัฐบาลชวยไมไดท่ีเขาตองหวงใยในเร่ืองน้ี เพราะมันเปนปญหาท่ี
กระทบความยากจนของคนในประเทศดวย รัฐบาลมีมาตรการออกมาเร่ือย ๆ แตรัฐบาลอธิบายไมเปน
เมื่อมันออกมาแลว ก็ไมไดการันตีเสมอไปวามันจะไดผลรอยเปอรเซ็นต แตอยางนอยในสายตาของ
ผมมันเปนทิศทางที่ถูกตอง และเปนสิ่งที่จะตองกระท ํา และตองหวังวาโหงวเฮงของเมืองไทยดีพอท่ี
จะทํ าใหเรารอดพนวิกฤต
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