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สารจากผู้บริหาร



การัพื่ัฒนาเศรัษฐกิจของปรัะเทศให้มีควิามมั�นคง มั�งคั�งอย่างยั�งย่น เป็นเป้าหมายสำาคัญที�รััฐบาลิตุ้องการัให้พื่ี�น้องปรัะชาชน 
มคีณุภาพื่ชวีิติุที�ดีี มคีวิามกนิดีี อย่ดี่ี แลิะมคีวิามสขุ โดียใชเ้ครั่�องมอ่ดีา้นการัคลิงัในการับรัหิารัเศรัษฐกจิเพื่่�อใหบ้รัรัลิวุิตัุถุปุรัะสงคแ์ลิะ 
เกิดีปรัะสิทธ์ิภาพื่ส่งสุดี สนับสนุนแลิะผ่ลิักดีันนโยบายเศรัษฐกิจตุ่าง ๆ ของสำานักงานเศรัษฐกิจการัคลิัง อาทิ การัปฏิิรั่ปโครังสรั้าง 
ภาษ ีการัยกรัะดัีบแลิะรักัษาวินัิยทางการัคลัิงที�ยั�งยน่ การัส่งเสริัมการัพัื่ฒนารัะบบการัเงินของไทยผ่่านการัใชเ้ทคโนโลิยีแลิะนวัิตุกรัรัม 
การัยกรัะดัีบการัเข้าถึุงบริัการัทางการัเงินของปรัะชาชน การัพัื่ฒนาแลิะส่งเสริัมรัะบบการัออมเพื่่�อรัองรัับสังคมผ้่่สง่อายุ การัสนับสนุน
ปรัะเทศไทยส่่การัเป็นศ่นย์กลิางควิามเช่�อมโยงทางการัค้า การัเงิน แลิะการัลิงทุนในภ่มิภาค นอกจากนี� รััฐบาลิยังผ่ลิักดีันกฎหมาย 
สำาคัญดี้านเศรัษฐกิจ เพื่่�อเพื่ิ�มปรัะสิทธ์ิภาพื่แลิะรัักษาปรัะโยชน์ดี้านเศรัษฐกิจของปรัะเทศ เช่น พื่รัะรัาชบัญญัตุิวิินัยการัเงิน 
การัคลิังของรััฐ พื่.ศ. 2561 พื่รัะรัาชบัญญัตุิภาษีที�ดีินแลิะสิ�งปลิ่กสรั้าง พื่.ศ. 2562 เป็นตุ้น เพื่่�อสรั้างควิามเป็นสากลิดี้านการัเงินแลิะ 
การัลิงทุนในรัะดีับนานาชาตุิแลิะขับเคลิ่�อนเศรัษฐกิจไทยเตุิบโตุก้าวิหน้าอย่างมั�นคง 

ตุลิอดีรัะยะเวิลิา 60 ปี สำานักงานเศรัษฐกิจการัคลิังมีบทบาทสำาคัญในการักำาหนดีทิศทางการัพื่ัฒนาเศรัษฐกิจของปรัะเทศ  
ทั�งการัวิางแผ่นแลิะเสนอแนะนโยบายทางเศรัษฐกิจดี้านการัคลิัง รัะบบการัเงิน การัออมแลิะการัลิงทุน รัะบบเศรัษฐกิจมหภาค 
แลิะเศรัษฐกิจรัะหวิ่างปรัะเทศ รัวิมถุึงการัจัดีทำามาตุรัการัเศรัษฐกิจการัคลิัง แลิะการัแก้ไขปัญหาเศรัษฐกิจของปรัะเทศในช่วิงวิิกฤตุิ  
ทั�งนี� ภายใตุ้สถุานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดีของโรัคตุิดีเช่�อไวิรััสโคโรันา 2019 สำานักงานเศรัษฐกิจการัคลิังมีส่วินสำาคัญในการัเสนอแนะ
มาตุรัการัตุ่าง ๆ ทางเศรัษฐกิจ รัวิมทั�งผ่ลิักดีันการัออกกฎหมายเพื่่�อแก้ไขปัญหา ช่วิยเหลิ่อ เยียวิยาแลิะฟื้้�นฟื้่เศรัษฐกิจ เพื่่�อสรั้าง 
สมดีุลิทางเศรัษฐกิจแลิะแข่งขันไดี้ในรัะดีับสากลิ 

เน่�องในโอกาสครับรัอบวัินสถุาปนาสำานักงานเศรัษฐกิจการัคลิัง ปีที� 60 ผ่มขอส่งควิามรัะลึิกถุึงแลิะควิามปรัารัถุนาดีีมายัง 
ผ่่้บรัิหารัแลิะบุคลิากรัสำานักงานเศรัษฐกิจการัคลิังทุกคน แลิะขออารัาธ์นาคุณพื่รัะศรัีรััตุนตุรััยแลิะสิ�งศักดีิ�สิทธ์ิ�ทั�งหลิาย อีกทั�งเดีชะ 
พื่รัะบารัมีของพื่รัะบาทสมเด็ีจพื่รัะเจ้าอย่่หวัิ แลิะสมเด็ีจพื่รัะนางเจ้า ฯ พื่รัะบรัมรัาชิน ีได้ีโปรัดีดีลิบันดีาลิปรัะทานพื่รัใหท้กุทา่นปรัะสบ 
แตุ่ควิามสุข มีกำาลิังกายกำาลิังใจที�เข้มแข็ง สมปรัารัถุนาทุกปรัะการัโดียทั�วิกัน เพื่่�อรั่วิมกันขับเคลิ่�อนการัพื่ัฒนาเศรัษฐกิจของปรัะเทศ
ให้มีควิามเจรัิญก้าวิหน้าแลิะมั�นคงส่บไป

สารจากนายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60 

พุทธศักราช 2564

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรััฐมนตุรัี

พลเอก

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60 

พุทธศักราช 2564

เศรัษฐกิจของปรัะเทศจะเจริัญเติุบโตุอย่างมีเสถีุยรัภาพื่แลิะยั�งย่น ตุ้องอาศัยรัากฐานการัเงินการัคลัิงที�มั�นคง โดียกรัะทรัวิง
การัคลิังถุ่อเป็นส่วินรัาชการัที�สามารัถุปฏิิบัตุิงานไดี้อย่างมีปรัะสิทธ์ิภาพื่ตุลิอดีมา แลิะสำานักงานเศรัษฐกิจการัคลิัง (สศค.) นับเป็น
องคก์รัภายใตุก้รัะทรัวิงการัคลิงัที�มบีทบาทสำาคญัในการัเสนอแนะนโยบายเศรัษฐกจิการัคลิงั รัะบบการัเงิน การัออม แลิะการัพื่ัฒนา 
ตุลิาดีทุน ตุลิอดีจนเศรัษฐกิจมหภาค แลิะเศรัษฐกิจรัะหวิ่างปรัะเทศ ตุลิอดีรัะยะเวิลิา 60 ปีที�ผ่่านมา เพื่่�อกำาหนดีทิศทาง 
การัขับเคลิ่�อนเศรัษฐกิจแลิะวิางรัากฐานการัเงินการัคลิังให้มั�นคง ตุลิอดีจนพื่ัฒนาปรัะเทศไปส่่ควิามมีเสถุียรัภาพื่ สศค. จึงเป็น 
หนว่ิยงานแรักที�ผ่มแลิะผ้่่บริัหารัของกรัะทรัวิงการัคลัิงนกึถึุงเม่�อตุ้องการัรัะดีมสมองในการัแก้ไขปัญหาแลิะรัับมอ่กับควิามท้าทายใหม่ ๆ  
ทางเศรัษฐกิจที�เกิดีขึ�นอย่่เสมอ

สศค. เป็นองค์กรัที�มีบุคลิากรัเพื่ียงไม่กี�รั้อยคน แตุ่ได้ีมีบทบาทสำาคัญแลิะเป็นกำาลิังหลิักในการัผ่ลิักดีันให้กรัะทรัวิงการัคลิัง
สามารัถุรัับม่อกับควิามท้าทายทางเศรัษฐกิจตุ่าง ๆ มากมาย โดียเฉพื่าะอย่างยิ�งในช่วิงตัุ�งแตุ่ที�ผ่มมาดีำารังตุำาแหน่งรััฐมนตุรีั 
วิ่าการักรัะทรัวิงการัคลิังเม่�อเด่ีอนตุุลิาคม 2563 ผ่มไดี้มีโอกาสทำางานใกลิ้ชิดีกับ สศค. ในช่วิงสถุานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดีของ 
โรัคติุดีเช่�อไวิรััสโคโรันา 2019 (โควิิดี-19) สศค. ได้ีเป็นหน่วิยงานหลัิกในการัเสนอแนะแลิะผ่ลัิกดีันมาตุรัการัตุ่าง ๆ เพื่่�อแก้ไข 
ปัญหา เยียวิยา แลิะฟื้้�นฟื้่เศรัษฐกิจแลิะสังคม อาทิ มาตุรัการัสินเช่�อแลิะมาตุรัการัพื่ักชำารัะหนี�ผ่่านสถุาบันการัเงินเฉพื่าะกิจ  
(Specialized Financial Institutions: SFIs) เพื่่�อเสริัมสภาพื่คล่ิอง ลิดีภารัะค่าใช้จ่ายแลิะภารัะหนี�ของปรัะชาชน แลิะสนับสนุน 
ผ้่่ปรัะกอบการัโดียเฉพื่าะวิสิาหกจิขนาดีกลิางแลิะขนาดียอ่ม (Small and Medium Enterprises: SMEs) การัดีำาเนนิมาตุรัการัทางภาษต่ีุาง ๆ   
เพื่่�อลิดีภารัะให้ปรัะชาชนแลิะผ้่่ปรัะกอบการั การัดีำาเนนิมาตุรัการัตุ่าง ๆ  มากมาย อาทิ โครังการั “เรัาไม่ทิ�งกัน” เพื่่�อด่ีแลิแลิะเยียวิยา
ผ่่้ ไดี้รัับผ่ลิกรัะทบทุกกลิุ่มให้สามารัถุผ่่านพื่้นวิิกฤตุิควิามยากลิำาบากไปไดี้ โครังการัช้อปดีีมีค่น โครังการัคนลิะครัึ�ง โครังการัเรัาชนะ 
โครังการัยิ�งใช้ยิ�งได้ี เพื่่�อกรัะตุุ้นการับริัโภคในปรัะเทศ เป็นตุ้น ผ่มยังทรัาบอีกวิ่า นอกจาก สศค. จะเสนอแนะดี้านนโยบายแลิ้วิ  
ในหลิายภาคส่วินของ สศค. ยังทำาหน้าที�รั่วิมลิงพื่่�นที�ปฏิิบัตุิงานจรัิง ทำาให้ไดี้รัับทรัาบปัญหาในทางปฏิิบัตุิ เพื่่�อนำามาปรัับปรัุงแก้ไข
การักำาหนดีนโยบายให้ดีียิ�งขึ�น แลิะยังเป็นองค์กรัที�ทันสมัย มีการันำาเทคโนโลิยีมาใช้รัองรัับมาตุรัการัตุ่าง ๆ เพื่่�อให้เข้าถุึงปรัะชาชน
กลิุ่มเป้าหมายที�มีจำานวินมากไดี้อย่างรัวิดีเรั็วิแลิะโปรั่งใสอีกดี้วิย 

ในโอกาสครับรัอบ 60 ปี แห่งการัสถุาปนา สศค. ผ่มขอแสดีงควิามยินดีีแลิะช่�นชมผ้่่บรัิหารั สศค. แลิะบุคลิากรั สศค.  
ทุกท่าน ทั�งข้ารัาชการัแลิะลิ่กจ้างที�ย่นหยัดีตุรัากตุรัำา มุ่งมั�นทุ่มเททำางานหนัก โดียคำานึงถุึงผ่ลิปรัะโยชน์ของปรัะเทศเป็นสำาคัญ แลิะ
ถุ่อโอกาสนี�อวิยพื่รัให้ปรัะสบแตุ่ควิามสุข ควิามสำาเรั็จในหน้าที�การังาน มีสุขภาพื่กายที�แข็งแรังแลิะสุขภาพื่ใจที�แข็งแกรั่ง เพื่่�อเป็น
กำาลิังใจในการัขับเคลิ่�อน สศค. ในการัทำางานท่ามกลิางอุปสรัรัค ควิามท้าทาย แลิะการัเปลิี�ยนแปลิงที�รัวิดีเรั็วิ ตุลิอดีจนสรั้างสรัรัค์
ผ่ลิงานเพื่่�อปรัะโยชน์ในการัพื่ัฒนาปรัะเทศตุ่อไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รััฐมนตุรัีวิ่าการักรัะทรัวิงการัคลิังสแกนเพ่ื่�อรัับชมวิิดีีโอ



ตุลิอดีรัะยะเวิลิา 60 ปี สำานักงานเศรัษฐกิจการัคลิัง (สศค.) เป็นหน่วิยงานที�สำาคัญในการัขับเคลิ่�อนเศรัษฐกิจของปรัะเทศ 
ให้เจรัิญเตุิบโตุแลิะยั�งย่น ดี้วิยการัวิางแผ่นแลิะเสนอแนะนโยบายทั�งดี้านการัเงินการัคลิัง เศรัษฐกิจมหภาค แลิะเศรัษฐกิจรัะหวิ่าง 
ปรัะเทศที�เหมาะสมในแตุ่ลิะช่วิงเวิลิาแลิะสถุานการัณ์ที�เปลิี�ยนแปลิงไป โดียที�ผ่่านมา สศค. ได้ีดีำาเนินการัเป็นผ่ลิสำาเร็ัจอย่างยิ�ง  
โดียเฉพื่าะในช่วิงเวิลิาที�ท้าทายจากสถุานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดีของโรัคตุิดีเช่�อไวิรััสโคโรันา 2019 (โควิิดี-19) ผ่มจึงขอขอบคุณแลิะ 
ช่�มชมผ่่้บรัิหารั สศค. แลิะบุคลิากรั สศค. ทุกท่านที�ไดี้รั่วิมแรังรั่วิมใจในการัผ่ลิักดีันนโยบายตุ่าง ๆ ให้สำาเรั็จลิุลิ่วิงตุลิอดีมา

ในวิารัะอันเป็นมงคลิที� สศค. ดีำาเนินงานมาครับรัอบ 60 ปี ผ่มขออวิยพื่รัให้ทุกท่านปรัะสบควิามสำาเรั็จ มีควิามเจรัิญรัุ่งเรั่อง
กา้วิหน้า แลิะมีสขุพื่ลิานามัยที�แข็งแรัง เพื่่�อเป็นเสาหลัิกสำาคญัในการัขับเคล่ิ�อน สศค. ให้เป็นหน่วิยงานที�มคีวิามก้าวิหน้า แลิะดีำาเนิน
นโยบายที�เป็นปรัะโยชน์ แลิะมุ่งเน้นเศรัษฐกิจของปรัะเทศให้เจรัิญเตุิบโตุอย่างรัาบรั่�นตุลิอดีไป

สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60 

พุทธศักราช 2564

นายสันติ พร้อมพัฒน์
รััฐมนตุรัีช่วิยวิ่าการักรัะทรัวิงการัคลิัง

สารจากปลัดกระทรวงการคลัง
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60 
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ผ่มร้่ัสึกยินดีีเป็นอย่างยิ�งที�สำานักงานเศรัษฐกิจการัคลัิง (สศค.) มีอายุครับรัอบ 60 ปี ในปี 2564 ทั�งในฐานะผ้่่บริัหารั 
รัะดีบัสง่ของกรัะทรัวิงการัคลิงั แลิะขา้รัาชการัที�เรัิ�มตุน้รับัรัาชการัที� สศค. เปน็ที�แรักแลิะมสีว่ินรัว่ิมปฏิบิตัุงิานแลิะเตุบิโตุมากบั สศค. 
มาเป็นรัะยะเวิลิาเก่อบ 30 ปี 

ผ่มเช่�อมั�นวิา่ สศค. ไดีป้ฏิบิตัุภิารักจิตุามเจตุนารัมณข์องนายสนุทรั หงสล์ิดีารัมภ ์รััฐมนตุรัวีิา่การักรัะทรัวิงการัคลิงั ผ้่่ดีำารัก่ิอตุั�ง 
องคก์รั โดียทำาหนา้ที�ออกแบบ เสนอแนะ แลิะขบัเคลิ่�อนนโยบายเศรัษฐกจิ การัคลัิง การัเงิน การัออม เศรัษฐกจิมหภาค แลิะรัะหวิา่ง
ปรัะเทศ ได้ีอยา่งดียีิ�งตุอ่เน่�องตุลิอดีมา จนสามารัถุกล่ิาวิไดีเ้ตุม็ปากว่ิา สศค. เป็นหนว่ิยงานที�ไดีรั้ับควิามไว้ิวิางใจมากที�สดุีจากผ้่่บริัหารั
รัะดีับส่งดี้านเศรัษฐกิจของปรัะเทศ ให้มีส่วินรั่วิมในการัพื่ัฒนาเศรัษฐกิจของไทยในทุกมิตุิ ทุกกิจกรัรัมทางเศรัษฐกิจ ตัุ�งแตุ่รัะดีับ
ฐานรัากไปจนถุึงรัะดีับรัะหวิ่างปรัะเทศ ตุั�งแตุ่กรัะบวินการัออกแบบนโยบายไปส่่การัออกกฎหมาย บังคับใช้ ตุิดีตุามแลิะปรัะเมินผ่ลิ 

ผ่ลิงานมากมายของ สศค. เป็นที�ปรัะจักษ์แก่ทุกภาคส่วินในสังคมจนไม่อาจกลิ่าวิไดี้หมดีในรัะยะเวิลิาอันสั�น แสดีงให้เห็นถุึง
การัมีภารักิจยิ�งใหญ่แลิะบุคลิากรัที�มีศักยภาพื่อันเป็นสินทรััพื่ย์ที�มีค่าขององค์กรั จึงขอให้บุคลิากรั สศค. ทุกคนมีควิามภาคภ่มิใจ
ที�ไดี้นำาควิามรั่้ควิามสามารัถุของตุนเองไปใช้ในการัพื่ัฒนาปรัะเทศ มีควิามรัักแลิะผ่่กพื่ันในองค์กรัที�เป็นแหลิ่งรัวิมของผ่ลิงานแลิะ
ปรัะวิตัุศิาสตุรัเ์ศรัษฐกจิไทย แลิะรัว่ิมสบ่สานปณธิ์านของ สศค. ที�วิา่ “ส. เสนอแนะอยา่งมีหลิกัการั ศ. ศกึษาโดียไมห่ยดุีนิ�ง ค. คนคลิงั 
ที�มีคุณภาพื่” ตุ่อไป 

สุดีท้ายนี� ผ่มขออำานวิยพื่รัให้บุคลิากรั สศค. ทุกคนมีควิามสุข สุขภาพื่แข็งแรัง แลิะมีควิามเจรัิญก้าวิหน้าทุกปรัะการั 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลิัดีกรัะทรัวิงการัคลิัง



นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
อธ์ิบดีีกรัมบัญชีกลิาง

ผ่่้อำานวิยการัสำานักงานเศรัษฐกิจการัคลิัง ลิำาดีับที� 26

(9 กุมภาพื่ันธ์์ 2564 - 30 กันยายน 2564)

นบัเป็นรัะยะเวิลิา 60 ป ีหร่ัอเทียบเท่า 1 ชั�วิอายุคนแล้ิวิที�สำานกังานเศรัษฐกิจการัคลัิง (สศค.) ทำาหน้าที�เป็นเสาหลัิกทางเศรัษฐกิจ
แลิะการัคลัิง เสนอแนะนโยบายแลิะมาตุรัการัทางเศรัษฐกิจ ครัอบคลุิมดี้านการัคลัิงแลิะภาษีอากรั รัะบบการัเงิน การัออมแลิะ 
การัลิงทนุ เศรัษฐกจิมหภาคแลิะเศรัษฐกจิรัะหวิา่งปรัะเทศ แลิะสรัา้งสรัรัคผ์่ลิงานเพื่่�อการัพื่ฒันาเศรัษฐกจิแลิะสงัคม ตุามดีำาริัของรััฐมนตุรัี 
วิ่าการักรัะทรัวิงการัคลิัง (นายสุนทรั หงส์ลิดีารัมภ์) ที�ก่อตุั�ง สศค. เม่�อปี 2504 

สศค. ภายใตุ้การันำาของ ดีรั.ป๋วิย อึ�งภากรัณ์ ในฐานะผ่่้อำานวิยการัคนแรักจนถุึงทุกวิันนี� ไดี้ทำาหน้าที�อย่างเตุ็มที� เพื่่�อรัับม่อกับ
ควิามท้าทายแลิะการัเปลิี�ยนแปลิงของบรัิบทตุ่าง ๆ ทั�งในดี้านเศรัษฐกิจ การัเม่อง สังคม ทรััพื่ยากรัแลิะสิ�งแวิดีลิ้อม แลิะเทคโนโลิยี 
ทำาให้ สศค. เป็นแหลิ่งกำาเนิดีขององค์ควิามร้่ัด้ีานเศรัษฐกิจการัเงินการัคลิัง เรั่�องรัาวิเหตุุการัณ์แลิะภารักิจสำาคัญมากมายอันเป็น
ปรัะโยชน์แลิะทรังคุณค่าอย่างยิ�งตุ่อผ่่้สนใจ โดียเฉพื่าะอย่างยิ�งข้ารัาชการั นักวิิชาการั แลิะนักเรีัยนนักศึกษาที�สนใจศึกษาวิิชา
เศรัษฐศาสตุร์ัแลิะการัดีำาเนนินโยบายการัเงินการัคลัิงของปรัะเทศ เพื่่�อใช้ในการัศึกษาวิจัิยแลิะตุ่อยอดีองค์ควิามร้่ัตุ่อไป จงึกลิายเป็น
ที�มาของการัจัดีทำาหนังสอ่ปรัะวัิตุแิลิะผ่ลิงานสำาคญัของ สศค. เปน็ของที�รัะลิกึเน่�องในโอกาสวินัคลิา้ยวินัสถุาปนา สศค. ปทีี� 60 ในครัั�งนี� 

ในโอกาสนี� ดีิฉันขอยกย่องเชิดีช่เกียรัตุิบุคลิากรั สศค. ทุกท่านที�รั่วิมแรังรั่วิมใจในการัปฏิิบัตุิหน้าที�เพื่่�อปรัะโยชน์ของส่วินรัวิม
แลิะปรัะชาชน แลิะขออำานาจแห่งคุณพื่รัะศรัีรััตุนตุรััยตุลิอดีจนสิ�งศักดิี�สิทธ์ิ�ทั�งหลิายไดี้โปรัดีคุ้มครัองรัักษาให้ผ้่่บรัิหารัแลิะบุคลิากรั 
สศค. ทั�งอดีีตุแลิะปัจจุบัน ปรัะสบแตุ่ควิามสุข มีพื่ลิานามัยสมบ่รัณ์แข็งแรัง เป็นกำาลิังสำาคัญให้ สศค. ไดี้ทำาหน้าที�แลิะภารักิจตุ่าง ๆ  
ในการัผ่ลิักดีันให้เศรัษฐกิจไทยเตุิบโตุอย่างแข็งแกรั่งแลิะยั�งย่นตุ่อไป

สารจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60 
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สารจากผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60 
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สำานักงานเศรัษฐกิจการัคลัิง (สศค.) เป็นหน่วิยงานวิิชาการัขนาดีเล็ิกที�มีบุคลิากรัไม่มาก ได้ีทำาหน้าที�เป็นส่วินหนึ�งในการั 
ขบัเคล่ิ�อนเศรัษฐกิจ โดียออกแบบแลิะเสนอแนะนโยบายแลิะมาตุรัการัด้ีานเศรัษฐกิจ ทั�งในด้ีานการัคลิงั รัะบบการัเงนิ การัออม ตุลิาดีทุน 
เศรัษฐกิจมหภาคแลิะเศรัษฐกิจรัะหวิ่างปรัะเทศ เพื่่�อการัพื่ัฒนาปรัะเทศ อีกทั�งมีส่วินในการัแก้ไขปัญหาเศรัษฐกิจของปรัะเทศ  
นับตุั�งแตุ่ก่อตุั�งเม่�อปี 2504 ที�มี ดีรั.ป๋วิย อึ�งภากรัณ์ ดีำารังตุำาแหน่งผ่่้อำานวิยการั สศค. ท่านแรัก แลิะตุ่อเน่�องมาจวิบจนถุึงปัจจุบัน

ในโอกาสที� สศค. ครับรัอบวิันสถุาปนาสำานักงานเศรัษฐกิจการัคลิัง ปีที� 60 จึงเห็นสมควิรัจัดีทำาหนังส่อรัวิบรัวิมปรัะวิัตุิ ผ่ลิงาน 
แลิะภาพื่ปรัะวัิติุศาสตุร์ัที�สำาคัญเกี�ยวิกับ สศค. เป็นที�รัะลึิก เพื่่�อเป็นปรัะโยชน์แก่คนรุ่ันหลัิงในการัศึกษาบทบาทแลิะภารักิจสำาคัญ
ของ สศค. ที�มีตุ่อเศรัษฐกิจของปรัะเทศ แลิะใช้เป็นแหลิ่งส่บค้นแลิะอ้างอิงข้อม่ลิที�น่าเช่�อถุ่อ โดียมีการัอ้างอิงบันทึกปรัะวิัตุิศาสตุรั์
จากคำาบอกเลิ่า (Oral History) อย่างเป็นลิายลิักษณ์อักษรั ซึ่ึ�งไดี้รัับเกียรัตุิอย่างยิ�งจากผ่่้บรัิหารัรัะดีับส่งของกรัะทรัวิงการัคลิัง แลิะ 
ผ่่้อำานวิยการั สศค. ทั�งอดีีตุแลิะปัจจุบัน รัวิมทั�งอดีีตุข้ารัาชการัมากมายหลิายท่าน ซึ่ึ�งลิ้วินแลิ้วิแตุ่เป็นบุคคลิในตุำานานของ สศค. 
แลิะหลิายท่านเป็นบุคคลิในยุคการัก่อตุั�ง สศค. 

ในช่วิงสถุานการัณ์การัแพื่รั่รัะบาดีของโรัคตุิดีเช่�อไวิรััสโคโรันา 2019 (โควิิดี-19) ที�ผ่่านมา สศค. ไดี้มีส่วินรั่วิมดีำาเนินการั 
ในภาคปฏิิบัตุิเพื่่�อให้ควิามช่วิยเหลิ่อแลิะฟื้้�นฟื้่เศรัษฐกิจแก่ปรัะชาชนแลิะผ่่้ปรัะกอบการัที�ไดี้รัับผ่ลิกรัะทบ เพื่ิ�มเตุิมจากภารักิจในการั
ออกแบบแลิะเสนอแนะนโยบายแลิะมาตุรัการั ซึ่ึ�งทำาให้บุคลิากรัของ สศค. ไดี้เรัียนรั่้แลิะเข้าใจการัทำางานอย่างลิะเอียดีตุั�งแตุ่ตุ้นนำ�า 
ถุงึปลิายนำ�า แลิะนำาบทเรัยีนที�ได้ีมาใชป้รัะโยชน์ในการัออกแบบแลิะเสนอแนะนโยบายของ สศค. ในอนาคตุใหเ้กิดีควิามรััดีกุม แหลิมคม 
แลิะชดัีเจนมากยิ�งขึ�น รัวิมทั�งจะใหค้วิามสำาคัญในการัทบทวินนโยบายแลิะมาตุรัการัที�มอีย่ ่โดียเฉพื่าะชว่ิงหลิงัโควิดิี-19 เพื่่�อการัฟื้้�นฟื้่
เศรัษฐกิจภายใตุ้บรัิบทโลิกที�ท้าทายแลิะที�เปลิี�ยนแปลิงอย่างรัวิดีเรั็วิให้กลิับเข้าส่่ภาวิะปกตุิ (Next Normal) ซึ่ึ�งผ่มก็เช่�อมั�นวิ่า สศค. 
จะยังคงดีำาเนินภารักิจที�ไดี้รัับมอบหมายไดี้เป็นอย่างดีี

ผ่มจึงขอถุ่อโอกาสอันดีีนี� ขอขอบคุณบุคลิากรัของ สศค. ทั�งอดีีตุแลิะปัจจุบัน ในควิามวิิรัิยอุตุสาหะแลิะการัอุทิศตุนใน 
การัทำางานเพื่่�อปรัะเทศของเรัา แลิะขออำานาจสิ�งศักดิี�สิทธ์ิ�อำานวิยพื่รัให้บุคลิากรัของ สศค. ทุกคนปรัะสบแตุ่ควิามสุข ควิามเจริัญ  
มีพื่ลิังกายแลิะพื่ลิังใจที�เข้มแข็ง แลิะสรั้างสรัรัค์ผ่ลิงานเพื่่�อปรัะโยชน์ตุ่อปรัะเทศส่บไป

นายพรชัย ฐีระเวช
ผ่่้อำานวิยการัสำานักงานเศรัษฐกิจการัคลิัง



บทนำา
เม่�อพื่วิกเรัาไดี้รัับมอบหมายให้จัดีทำาหนังส่อที�รัะลิึก เน่�องในโอกาสครับรัอบวิันสถุาปนาสำานักงานเศรัษฐกิจ 

การัคลิัง (สศค.) ปีที� 60 ที�ไม่เพื่ียงตุ้อง “ฟื้้�นอดีีตุ” สศค. แตุ่ยังตุ้องการัทำาให้ข้ารัาชการั สศค. ตุั�งแตุ่อดีีตุถุึงปัจจุบัน 
ภ่มิใจที�มีส่วินผ่ลิักดีันงานสำาคัญให้ปรัะเทศมาตุลิอดี 60 ปี นับเป็นควิามท้าทายอย่างยิ�งในหลิายเรั่�อง 

โจทย์์แรกคืือ จะเร่�มต้้นทำ�ง�นน้�อย่์�งไร และจะทำ�อย่์�งไรกับข้้อมูลท้�จำ�กัด เพื่รัาะที�ผ่่านมาบรัรัพื่บุรัษุของพื่วิกเรัา 
ทำาแตุ่งานแทบไม่เคยให้ข่าวิ แม้แตุ่รั่ปภาพื่ที�เกี�ยวิข้องก็ยังหาไดี้ยาก แตุ่ 60 ปีของ สศค. มีควิามหมายแลิะน่าค้นหา 
มาก เพื่รัาะเหม่อนชีวิิตุคนที�ผ่่านสารัพัื่ดีเหตุุการัณ์ ทั�งการัเม่อง เศรัษฐกิจ สังคม ที�มีพื่ัฒนาการัแตุ่ลิะยุคสมัย 
แตุกตุ่างกัน แลิะยังตุ้องเผ่ชิญกับวิิกฤตุิรัอบดี้าน นอกจากนี� สศค. เป็นเพื่ียงหน่วิยงานเดีียวิที� ดีรั.ป๋วิย อึ�งภากรัณ์  
เปน็ผ้่่วิางรัากฐาน ตัุ�งแตุ่เริั�มมแีนวิคดิีจดัีตุั�ง ซึึ่�งทา่นมสีว่ินกำาหนดีบทบาทหนา้ที�แลิะผ่ลิกัดีนัจนตัุ�ง สศค. สำาเรัจ็ อกีทั�งทา่น 
ยังไดี้รัับควิามไวิ้วิางใจให้ดีำารังตุำาแหน่งผ่่้อำานวิยการั สศค. ท่านแรัก ซึ่ึ�งท่านผ่ลิักดีัน สศค. ให้เป็นเหม่อน “หน่วิยรับ 
พื่ิเศษ” ในการัขับเคลิ่�อนเศรัษฐกิจ พื่รั้อมกับปลิ่กฝัังวิิธ์ีคิดีให้ข้ารัาชการั สศค. รุ่ันแรักให้ทำางานเพื่่�อปรัะเทศดี้วิย 
ควิามซึ่่�อสตัุยส์จุรัติุ แลิะฝักึใหค้ดิีถุงึปรัะเทศในอกี 10 - 20 ปขีา้งหนา้วิา่ ปรัะเทศตุอ้งการัอะไรั แลิะใหพ้ื่ยายามผ่ลิกัดีนั 
สิ�งเหลิ่านั�นให้เกิดีขึ�นให้ทันควิามจำาเป็นแลิะทันจังหวิะของการัพื่ัฒนาเศรัษฐกิจ ที�สำาคัญ ข้ารัาชการัที�ได้ีรัับการัฝัึก
จาก ดีรั.ป๋วิย หลิายท่านไดี้เตุิบโตุเป็น ผ่อ. สศค. จึงพื่ยายามฝัึกข้ารัาชการัรัุ่นตุ่อ ๆ มาตุามแนวิทางที� ดีรั.ป๋วิยให้ไวิ้ 
ข้ารัาชการั สศค. จึงไม่ไดี้เน้นเฉพื่าะทฤษฎี แตุ่ตุ้องปฏิิบัตุิเป็นแลิะผ่ลิักดีันงานให้สำาเรั็จไดี้ดี้วิย 

สิ�งเหล่ิานี�เป็นแรังผ่ลัิกดีนัใหพ้ื่วิกเรัาพื่ยายามคน้หาหลัิกฐาน เอกสารัแลิะข้อมล่ิที�เกี�ยวิข้อง รัวิมทั�งบทสมัภาษณ์
ของผ่่้ใหญ่ในหนังส่อที�จัดีทำาขึ�นในโอกาสครับรัอบวิันสถุาปนา สศค. ในทศวิรัรัษตุ่าง ๆ เพื่่�อฟื้้�นอดีีตุ สศค. ให้ไดี้
มากที�สุดีเท่าที�จะมากได้ี โชคดีีที� ดีรั.ป๋วิยบันทึกเหตุุการัณ์สำาคัญ ๆ ในครัั�งนั�น พื่รั้อมหลัิกคิดีของท่านไว้ิ จึงเป็น 
จดุีเริั�มตุ้นที�ทำาให้พื่วิกเรัาพื่บร่ัองรัอยมาแกะเส้นทางพัื่ฒนาการัของ สศค. เพื่ิ�มเติุมผ่่านการัสัมภาษณอ์ดีีตุ ผ่อ. สศค. 
ข้ารัาชการัรัุ่นแรัก ๆ แลิะ ผ่อ. สศค. ท่านปัจจุบัน รัวิมถุึงข้ารัาชการัที�เกี�ยวิข้องในงานนั�น ๆ รั่วิมดี้วิย ทำาให้พื่วิกเรัา
ไดี้ข้อม่ลิที�มีชีวิิตุแลิะมีคุณค่ามาก

โจทย์์ต่้อม� จะตั้�งชืื่�อหนังสืือน้�อย่์�งไร จากการัศึกษาแลิะการัสัมภาษณ์ พื่บว่ิา สศค. ไม่เพื่ียงมีบทบาทเป็น “เสนาธิ์การั” ของ
รััฐมนตุรีัวิ่าการักรัะทรัวิงการัคลัิง แตุ่ยังเป็นผ้่่ออกแบบนโยบายการัคลัิง รั่วิมกับกรัมจัดีเก็บภาษี แลิะหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องทั�งภายใน
แลิะนอกกรัะทรัวิง ควิบค่่กับการัรัักษาวิินัยการัคลิังอย่างตุ่อเน่�อง นอกจากนี� สศค. ยังรั่วิมขับเคลิ่�อนเศรัษฐกิจตุั�งแตุ่เรัิ�มแผ่นพื่ัฒนาการั
เศรัษฐกิจแห่งชาติุฉบับแรักที�เรัิ�มวิางโครังสร้ัางพื่่�นฐานให้ปรัะเทศ จนถึุงปัจจุบันที�เทคโนโลิยีสร้ัางการัเปลีิ�ยนแปลิงในอัตุรัาเร่ัง สศค. ก็
รั่วิมวิางพื่่�นฐาน National e-Payment ให้ปรัะเทศดี้วิย 

นอกจากนี� ตุลิอดี 60 ป ีสศค. ไดีจ้ดัีตัุ�งหนว่ิยงานสำาคญัให้ปรัะเทศหลิายแห่ง เชน่ ตุลิาดีหลัิกทรััพื่ยแ์ห่งปรัะเทศไทย กองทุนบำาเหนจ็
บำานาญขา้รัาชการั สำานกังานคณะกรัรัมการักำากบัหลัิกทรััพื่ย์แลิะตุลิาดีหลัิกทรััพื่ย์ แลิะสถุาบันการัเงินเฉพื่าะกิจหลิายแห่ง เป็นตุน้ รัวิมทั�ง 
รั่วิมแก้วิิกฤตุิของปรัะเทศทุกครัั�ง แม้กรัะทั�งวิิกฤตุิโควิิดี-19 ที�ผ่่านมาก็พื่ยายามตุ่อส่้กับอุปสรัรัคนานัปการัเพื่่�อให้เม็ดีเงินหลิายแสนลิ้าน 
ไปถุึงม่อปรัะชาชนเตุ็มเม็ดีเตุ็มหน่วิย โดียไม่มีคอรั์รััปชันสักบาทเดีียวิ 

มองไปข้างหน้า สศค. มีแผ่นผ่ลิักดีันให้ภาครััฐนำาเทคโนโลิยีมาใช้ในกรัะบวินการัเบิกจ่ายเงินให้กวิ้างขวิาง ลิดีช่องทางรัั�วิไหลิของ
งบปรัะมาณ แลิะตุิดีตุามเส้นทางการัเงินไดี้ นอกจากนี� ในบรัิบทที�สังคมไทยกำาลิังก้าวิส่่สังคมผ่่้ส่งอายุเตุ็มรั่ปแบบ สศค. พื่ยายามสรั้าง 
รัะบบ Social Safety Net ใหแ้ขง็แกรัง่ขึ�น จากที�เคยทำามาตัุ�งแตุก่อ่นวิกิฤตุติุม้ยำากุ้ง เพื่่�อใหค้นไทยเขา้ส่ส่งัคมผ้่่สง่อายอุยา่งมั�นใจ มเีงนิออม 
แลิะสามารัถุใช้ชีวิิตุไดี้อย่างสมศักดีิ�ศรัี นั�นค่อ หมุดีหมายของภารักิจที� สศค. ตุั�งใจทำาให้สำาเรั็จในทศวิรัรัษนี� 

ดี้วิยงานตุ่าง ๆ ที� สศค. ทำามาข้างตุ้น จึงเป็นที�มาของช่�อหนังส่อ “60 ปีี สืศคื. ภ�รก่จเพืื่�อแผ่่นด่น”

โจทย์์ท้�สื�ม หนังสืือน้�คืวรปีระกอบด้วย์อะไรบ้�ง เพื่รัาะตุั�งใจฟื้้�นอดีีตุ สรั้างควิามภาคภ่มิใจ แลิะเป็นปรัะโยชน์ จึงแบ่งเน่�อหาเป็น  
3 ส่วิน ส่วินแรัก เป็นสารัแสดีงควิามยินดีีจากผ่่้ใหญ่ ส่วินตุ่อมา เป็นเน่�อหาหลิักที�ชี�ให้เห็นวิ่า 60 ปีที�ผ่่านมา ปรัะเทศไทย เศรัษฐกิจไทย  
แลิะคนไทย ตุ้องเผ่ชิญกับสถุานการัณ์อะไรับ้าง อะไรัค่อโจทย์สำาคัญของปรัะเทศแตุ่ลิะยุคสมัย แลิะ สศค. ทำาอย่างไรัเพื่่�อตุอบโจทย์ แลิะ 
ส่งมอบภารักิจให้ปรัะเทศสำาเรั็จ โดียแบ่งการันำาเสนอเป็น 8 บท ตุามบรัิบทของปรัะเทศ ตุั�งแตุ่หลิังสงครัามโลิกครัั�งที� 2 จนถุึงยุควิิกฤตุิ
โควิิดี-19 ที�ทุกคนกำาลิังเผ่ชิญหน้าอย่่ขณะนี� 

ส่วินสุดีท้าย เป็นบทควิามที�เกี�ยวิข้องกับบรัรัพื่บุรัุษ สศค. จนถุึงข้ารัาชการัรัุ่นปัจจุบัน 3 เรั่�อง 

เรั่�องแรักค่อ “ดร.ป๋ีวย์ กับก�รว�งร�กฐ�นท้�แข็้งแกร่งให้ สืศคื.” ที�พื่วิกเรัาตุั�งใจแสดีงควิามกตุัญญุุตุา รัะลิึกถุึง ดีรั.ป๋วิย อึ�งภากรัณ์ 
ในฐานะผ่่้อำานวิยการัท่านแรัก ผ่่้วิางรัากฐาน สศค. ให้แข็งแรัง เตุิบโตุ แลิะแผ่่กิ�งก้าน เพื่่�อทำาปรัะโยชน์ให้ปรัะเทศอย่างกวิ้างขวิาง โดีย
รัวิบรัวิมควิามเห็นจากข้ารัาชการัที�ไดี้รั่วิมงานกับท่าน

เรั่�องตุอ่มาค่อ “ข้้�ข้องแผ่่นด่น” เปน็ชดุีบทสมัภาษณข์องทา่นอดีตีุ ผ่อ. สศค. แลิะ ผ่อ. สศค. ปจัจบุนั แลิะ ม.รั.วิ.จัตุุมงคลิ โสณกุลิ 
อดีีตุปลิัดีกรัะทรัวิงการัคลิังแลิะอดีีตุ รัอง ผ่อ. สศค. เพื่่�อตุอบโจทย์วิ่า แตุ่ลิะท่านไดี้ผ่ลิักดีันภารักิจให้แผ่่นดีินอย่างไรั พื่รั้อมหลิักคิดี 
แลิะวิิธ์ีทำางานที�ทำาให้พื่วิกเรัาเห็นวิ่า ท่านสมเป็น “ข้้�ร�ชื่ก�รข้องแผ่่นด่น” อย่างแท้จรัิง 

60 ปี สศค.
ภารกิจเพื่อแผ่นดนิ
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เรั่�องสุดีท้ายค่อ “เกร็ดช้ื่ว่ต้ 60 มนุษย์์ สืศคื.” เป็นการัรัวิม 60 ควิามคิดี - ควิามรั่้สึก - ควิามภ่มิใจของข้ารัาชการั สศค. 60 ท่าน  
ซึ่ึ�งเป็นตุัวิแทนถุ่ายทอดีควิามผ่่กพื่ันที�มีตุ่อองค์กรั

โจทย์์ท้�ส้ื� ใคืรคืือผู้่เข้้ย์น แมพ้ื่วิกเรัาจะทำา research จนเขา้ใจเน่�องาน สศค. แตุด่ีว้ิยรัะยะเวิลิาศกึษางานเพื่ยีง 3 เด่ีอน แลิะการันำาเสนอ 
มมุมอง ควิามคิดี ผ่่านแวิน่ตุาของคนตุ่างรุ่ันยอ่มไมส่ามารัถุสะทอ้นเรั่�องรัาวิขณะนั�นไดีอ้ยา่งนา่เช่�อถุอ่ พื่วิกเรัาจงึนำาเสนองานนี�ดีว้ิยเทคนคิ 
การัทำาภาพื่ยนตุร์ั โดียตุัดีตุ่อบทสัมภาษณ์บุคคลิในปรัะวิัตุิศาสตุร์ัแลิะนำาเสนอด้ีวิย “อัักษรเอีัยง” พื่รั้อมเขียนบรัิบทแลิะข้อม่ลิแทรัก 
เรั่�องรัาวิให้เน่�อหาสมบ่รัณ์ขึ�นด้ีวิย “อักษรัตุรัง” ดีังนั�น ทุกคนที�ให้สัมภาษณ์ครัั�งนี� ค่อ “ผ้่่ดีำาเนินเร่ั�อง” ส่วินพื่วิกเรัาเป็นเพีื่ยงผ้่่สร้ัาง  
platform ให้ทุกท่านมารั่วิม contribute งานนี� 

โจทย์์ท้�ห้� จะต้รวจสือบคืว�มถููกต้้องอย่์�งไร เน่�องจากข้อม่ลิหลิักที�ใช้ในการั “ฟื้้�นอดีีตุ” ครัั�งนี� เป็นบทสัมภาษณ์เป็นหลิัก แลิะ
ส่วินใหญ่ผ่่้ใหญ่ที�ให้ข้อม่ลิไดี้อายุรัะหวิ่าง 78 - 94 ปี จึงตุ้องใช้หลิายเทคนิคเพื่่�อให้ไดี้ข้อม่ลิที�ถุ่กตุ้องแลิะแม่นยำาที�สุดี ไม่วิ่าจะเป็นการั
ทำา research อย่างหนักทั�งในเอกสารัปรัะวิัตุิศาสตุรั์ ข้อม่ลิสถุิตุิ กฎหมาย แลิะคำาสั�งตุ่าง ๆ ในรัาชกิจจานุเบกษา รัวิมทั�งสอบถุามผ่่้อย่่
ในสถุานการัณ์หลิายท่านเพื่่�อย่นยันเหตุุการัณ์ที�เกิดีขึ�นครัั�งนั�นสอดีคล้ิองกัน แลิะหากข้อม่ลิใดีไม่สามารัถุตุรัวิจสอบตุามหลัิกการัข้างตุ้น 
พื่วิกเรัาตุ้องขออนุโลิมตุัดีออกก่อนในโอกาสนี� 

โจทย์์สุืดท้�ย์คืือ จะนำ�เสืนอง�นอย่์�งไร ซึ่ึ�งมี 2 ปรัะเดี็น ปรัะเดี็นแรัก จะทำาอย่างไรัไม่ให้งานนี�เป็นการัพื่่ดีถุึงเรั่�องตุัวิเองจนเกินไป 
แลิะมปีรัะโยชนส์าธ์ารัณะ พื่วิกเรัาจงึเรัิ�มตุน้ทกุบทดีว้ิยบรับิทเศรัษฐกจิ การัเมอ่งโลิกแลิะไทย ซึ่ึ�งเปน็เหตุุที�ทำาให ้สศค. ตุอ้งดีำาเนินภารักจิ
เพื่่�อตุอบโจทย์รัะยะสั�นแลิะรัะยะยาวิให้ปรัะเทศ ปรัะเดี็นตุ่อมาค่อ จะใช้ภาษาอย่างไรัให้เข้าถุึงใจผ่่้อ่าน กลิ่าวิค่อ สศค. คุ้นเคยกับการัใช้
ภาษาทางการัเพื่่�อส่�อสารักบัรััฐมนตุรัแีลิะหนว่ิยรัาชการัตุา่ง ๆ  แตุ่งานนี�เปน็การัส่�อสารักบัสาธ์ารัณะ จงึขออนโุลิมปรัับรัะดีบัภาษาใหเ้สมอ่น
การัเลิ่าเรั่�อง ทำาให้ตุ้องใช้คำาให้สอดีคลิ้องกบับรับิทแลิะเอกลิักษณ์ของแตุล่ิะคน เช่น คำาวิ่า “ดีอลิลิารั ์สรัอ.” ซึ่ึ�งเปน็คำาในรัาชการั กจ็ะลิดี
รัะดีับภาษาให้เหลิ่อเพื่ียง “ดีอลิลิารั์” ที�ใช้กันโดียทั�วิไป แลิะในบทสัมภาษณ์ บางท่านอาจใช้คำาวิ่า “เหรัียญ” แทน ก็ขอสงวินเอกลิักษณ์ 
ของแตุ่ลิะท่านไวิ้ หรั่อคำาวิ่า “รั้อยลิะ” จะใช้ในบรัิบททั�วิไป แตุ่ถุ้าเป็นเรั่�องเงินก่้ตุ่างปรัะเทศ ขอสงวินใช้สัญลิักษณ์ “%” แทน เป็นตุ้น 
แลิะเพื่่�อรัักษาอรัรัถุรัสของการัอ่าน จึงมีใช้คำาทับศัพื่ท์ภาษาอังกฤษแทรักเป็นรัะยะ ๆ นอกจากนี� บางเรั่�อง แม้ สศค. ไม่ไดี้เป็นตุัวิหลิัก 
แตุ่จำาเป็นตุ้องบันทึกไวิ้ เพื่่�อเสรัิมควิามเข้าใจในงานที�เกี�ยวิข้องกับงาน สศค. แลิะเพื่่�อไม่ให้ปรัะวิัตุิศาสตุรั์เศรัษฐกิจช่วิงนั�นหายไป 

แลิะในโอกาสนี� คณะทำางานฯ ขอขอบคุณ ฯพื่ณฯ นายกรััฐมนตุรีั รััฐมนตุรีัว่ิาการักรัะทรัวิงการัคลัิง รััฐมนตุรีัช่วิยวิา่การักรัะทรัวิงการัคลัิง 
ปลิัดีกรัะทรัวิงการัคลิัง ดีรั.กุลิยา ตุันตุิเตุมิท อธ์ิบดีีกรัมบัญชีกลิาง อดีีตุ ผ่อ. สศค. แลิะ ดีรั.พื่รัชัย ฐีรัะเวิช ผ่อ. สศค. ท่านปัจจุบัน  
ที�ให้เกียรัตุิรั่วิมลิงนามในสารัแสดีงควิามยินดีี แลิะขอขอบคุณผ้่่ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน ไดี้แก่ คุณกรัณ์ จาตุิกวิณิช อดีีตุรััฐมนตุรัี 
วิ่าการักรัะทรัวิงการัคลิัง ผ่อ. สศค. ตุั�งแตุ่อดีีตุ - ปัจจุบันทุกท่าน รัวิมทั�งอดีีตุข้ารัาชการั สศค. คุณสิงห์ ตุังทัตุสวิัสดีิ� คุณกรัศิรัิ พื่ิณรััตุน์  
คุณบัณฑรัโฉม แก้วิสอาดี คุณพื่ิลิาสลัิกษณ์ ยุคเกษมวิงศ์ คุณวิิมลิ ชาตุะมีนา คุณเกตุสุดีา สุปรัะดีิษฐ์ แลิะสมาชิกกิตุตุิมศักดิี� 
ของ สศค. ไดี้แก่ ดีรั.วิิรัไท สันตุิปรัะภพื่ แลิะ ดีรั.เศรัษฐพุื่ฒิ สุทธ์ิวิาทนฤพืุ่ฒิ แลิะที�ตุ้องขอบคุณเป็นพื่ิเศษค่อ ม.รั.วิ.จัตุุมงคลิ 
โสณกลุิ คณุนิพื่ัทธ์ พื่กุกะณะสตุุ ดีรั.สมชยั ฤชุพื่นัธ์์ ุคณุพื่รัรัณ ีสถุาวิโรัดีม แลิะคณุปรัะวิทิย์ คล่ิองวิฒันกจิ ที�ไม่เพื่ยีงใหส้มัภาษณห์ลิายครัั�ง 
แตุย่งักรัณุาชี�เบาะแส แลิะใหค้ำาแนะนำาทั�งเรั่�องเน่�อหาแลิะบคุคลิที�ควิรัไปสมัภาษณ ์รัวิมทั�งตุรัวิจทานจดุีสำาคญัในปรัะวิตัุศิาสตุรัเ์ศรัษฐกจิ
ให้ถุ่กตุ้อง 

ที�สำาคญัหนังสอ่นี�เป็นเสมอ่นการัรัวิมพื่ลัิงของข้ารัาชการั สศค. ทั�งอดีีตุแลิะปัจจุบนั ซึึ่�งอย่่ทั�งเบ่�องหน้าแลิะเบ่�องหลัิง ไม่ว่ิาจะเป็นการั
เขียนเน่�อหา การัถุอดีเทปทุกคำาพื่่ดี การัสนับสนุนข้อม่ลิตุัวิเลิขสถุิตุิตุ่าง ๆ การัค้นหาแลิะไลิ่ลิ่าหาภาพื่สำาคัญในอดีีตุที�เกี�ยวิข้องกับ สศค.  
แลิะการัปรัะสานงานเพื่่�อหางบปรัะมาณสนับสนุนการัจัดีทำาหนังส่อ พื่รั้อมกันนี� ขอขอบคุณหน่วิยงานแลิะองค์กรัตุ่าง ๆ ที�ช่วิยสนับสนุน 
ให้การัจัดีพื่ิมพื่์หนังส่อสำาเรั็จอย่างเป็นร่ัปธ์รัรัม โดียเฉพื่าะอย่างยิ�ง ธ์นาคารัแห่งปรัะเทศไทย ที�อนุญาตุให้คุณณัฐิกานตุ์ วิรัสง่าศิลิป์  
มารั่วิมสรั้าง platform แลิะเป็นบรัรัณาธ์ิการัหนังส่อเลิ่มนี�ดี้วิย 

สุดีท้ายนี� แม้งานจะยากกวิ่าที�เรัาเคยปรัะเมินไวิ้ตุั�งแตุ่แรักมาก ตุั�งแตุ่เน่�อหา แลิะกรัะบวินการัทำางานที�ตุ้องปรัะณีตุมาก อีกทั�งยัง 
ตุอ้งทำางานในชว่ิงวิกิฤตุิโควิดิี-19 ที�ทกุคนทำางานจากบา้น การัปรัะสานงานใดี ๆ  กล็ิำาบากขึ�น อกีทั�งในการัสมัภาษณผ้่์่ใหญ่ในหลิายโอกาส 
รัวิมทั�งอัดีคลิิปวิิดีีโอที� สศค. ในช่วิงการัรัะบาดีที�รัุนแรัง ทำาให้พื่วิกเรัาตุ้องดีำาเนินตุามมาตุรัการัของกรัะทรัวิงสาธ์ารัณสุขอย่างเครั่งครััดี 
แตุ่พื่วิกเรัาก็ภ่มิใจที�สามารัถุถุ่ายทอดีจิตุวิิญญาณของ ดีรั.ป๋วิย อึ�งภากรัณ์ ในการัสร้ัางองค์กรั สร้ัางงาน สร้ัางคน ให้กับ สศค.  
แลิะสามารัถุ “ฟ้ื้�นอดีีตุ” ที�น่าภาคภ่มิใจให้เป็นตุ้นแบบของการัเป็นข้ารัาชการัที�ตัุ�งใจทำางานเพ่ื่�อแผ่่นดิีนให้กับข้ารัาชการัรุ่ันตุ่อ ๆ  ไปของ สศค.  
ได้ีสำาเร็ัจ ดัีงนั�น หากหนังส่อนี�มีข้อบกพื่ร่ัองอย่างไรั คณะทำางานฯ ขอน้อมรัับแลิะจะนำาไปปรัับปรุังในการัจัดีทำาหนังส่อนี�ในโอกาสหน้า

ด้วย์คืว�มเคื�รพื่
นางสาวิสภัทรั์พื่รั ธ์รัรัมาภรัณ์พื่ิลิาศ

ปรัะธ์านคณะทำางานดี้านการัจัดีทำาหนังส่อที�รัะลิึก
เน่�องในโอกาสครับรัอบวิันสถุาปนาสำานักงานเศรัษฐกิจการัคลิัง ปีที� 60

พื่ฤศจิกายน 2564
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ประเทศยากจน ขาดสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุขไม่ดี 
คนไม่มีเงิน ด้อยการศึกษา รายได้ต�่า

ประเทศต้องได้รับการบูรณะหลังสงครามแต่ไม่มีเงิน และขาดทิศทางการพัฒนา

ประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
สู่กำ�เนิด สศค.

Ⅰ



| บทที่ 1 | | ประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่กำาเนิด สศค. | 
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หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บริบทโลกเปล่ียนแปลงอย่าง 
มีนัยส�าคัญ และมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศท่ัวโลก  
อย่างน้อย 2 มิติคือ

มิติแรก เกิดมหาอ�านาจใหม่ คือ สหภาพโซเวียตท่ีม ี
การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ และสหรัฐอเมริกาที่ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยต่างฝ่ายต่างขยายความเชื่อในระบอบ 
การปกครองของตนไปยงัประเทศต่าง ๆ  กล่าวคอื สหภาพโซเวยีต
พยายามขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ไปยังยุโรป และเมื่อเหมาเจ๋อตุง 
ผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์จีน สามารถเปล่ียนระบอบการปกครอง
ในจีนไปสู่คอมมิวนิสต์ส�าเร็จ1 (ปี 2492) ลัทธิคอมมิวนิสต์จึง 
เข้มแข็งขึ้น

บริบทโลก

ขณะที่สหรัฐฯ พยายามเผยแผ่การปกครอง 
แบบเสรีประชาธิปไตยไปสู่ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
ประเทศอาณานิคมท่ีเพิ่งประกาศเอกราช ผ่านการให ้
ความช่วยเหลือทางการเงินของ World Bank และ IMF  
เพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิในประเทศเหล่านี ้โดย 
เช่ือว่า “ความเจริญทางเศรษฐกิจ” จะเป็นเครื่องมือ 
ต่อสู้กับมหาอ�านาจฝ่ายคอมมิวนิสต์ และพยายาม 
สกัดก้ันการขยายตวัของลัทธิคอมมวินิสต์ เพราะเช่ือว่า  
ถ้้าประเทศใดเป็นคอมมิวนิสต์ ประเทศใกล้เคียงจะ 
กลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยตามทฤษฎีโดมิโน 

ในเวลานั้น มหาอ�านาจใหม่ท้ัง 2 ประเทศ  
เลี่ยงการเผชิญหน้ากันโดยตรง เพราะตระหนักถึง 
มหันตภัยของระเบิดนิวเคลียร์ จึงเกิดสงครามตัวแทน 
(สงครามเย็น) ของทั้ง 2 ฝ่ายในหลายภูมิภาคของโลก
แทน และสงครามตัวแทนที่สร้างความหวาดวิตกไป 
ทั่วภูมิภาคเอเชียรวมถึงไทยมากที่สุดคือ สงคราม 
อินโดจีน ในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งสหรัฐฯ  
มองประเทศไทยเป็น strategic location ในการ 
สนับสนุนก�าลังพลและด้วยความกลัวคอมมิวนิสต์จะ 
ยึดประเทศ รัฐบาลไทยจึงอนุญาตให้สหรัฐฯ เข้ามา 
ตั้งฐานทัพหลายแห่งในประเทศ2 และมีนัยท�าให ้
ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาประเทศด้วย 

มิติต่อมา เกิดระบบการเงินโลกใหม่ คุณมนัส ลีวีระพันธุ ์
อดีต ผอ. สศค. ที่ปฏิิบัติงานที่ World Bank หลายปี เล่าว่า  
“หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ระบบการเงินขาดความม่ันคงจน 
เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาประเทศ  
ตอนนั้นทุกประเทศ suffer สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ ความม่ันคงของ 
อัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงสหรัฐฯ ออกเป็นกฎหมายว่า ทองค�าหนึ่ง  
ounce เท่ากับ 35 เหรียญ และรัฐบาลสหรัฐฯ จะซื้อขายทองค�า 
ในอัตรานี้ ไม่จ�ากัดจ�านวน (Bretton Woods System) จึงเป็น 
หลักส�าคัญของเสถียรภาพการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งส�าคัญมาก 
ในการค้าระหว่างประเทศ และท�าให้สหรัฐฯ มีบทบาทส�าคัญต่อ 
เศรษฐกิจโลกมาก แต่การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศยัง 
เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ
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“สหประชาชาติ 3 เห็นถึงปัญหานี้ จึงตั้ง World  
Bank กับ IMF เพื่อให้ความช่วยเหลือกับประเทศ 
สมาชกิ ใครถอืหุน้เท่าไหร่ เขาจะศกึษาจากสถานะความ 
แข็งแกร่งของเศรษฐกิจว่า ประเทศไหนให้ถือหุ้นกี่ล้าน
เหรียญ เราก็เป็นสมาชิก แล้วสมาชิกทุกประเทศถือว่า 
เป็นผู้ถือหุ้น เจ้าของเงินก็ได้ต�าแหน่งในสถาบันน้ัน  
เรยีกว่าผูว่้าการหรอื Governor แต่ก็ไม่ได้มอี�านาจอะไร  
คล้าย ๆ บริษัท ท่ีต้องมีคณะกรรมการในการบริหาร  
แต่ละปีมีการประชุมผู้ถือหุ้น เราก็มีเสียงแน่นอน”

การเป็นสมาชิก World Bank และ IMF ท�าให้ ไทย 
ได้รับความช่วยเหลือจากทั้ง 2 องค์กรมาก กล่าวคือ  
ธนาคารโลกให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการ 
พัฒนาประเทศ ให้ค�าปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค4  

ส่วน IMF ท�าหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทางด้านการเงิน การเสริมสร้างเสถ้ียรภาพ
อัตราแลกเปลี่ยน และให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการช�าระเงิน5  
ซึ่งมีความส�าคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ

ย้อนกลับมาดูบริบทประเทศไทย หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 อังกฤษกดดันให้ไทยมีสถานะเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม แต่สหรัฐฯ 
เห็นว่า ขบวนการเสรีไทยเข้าร่วมกับสหรัฐฯ ต่อต้านฝ่ายอักษะ และด้วยความพยายามของทุกฝ่ายสุดท้ายไทยรอดพ้นจากสถานะนั้น 

ด้านความมั่นคง ไทยต้องเผชิญกับปัญหาร่วมในภูมิภาคคือ ปัญหาคอมมิวนิสต์แทรกซึมในชนบทมากขึ้น โดยในปี 2494 พรรค 
คอมมวินสิต์แห่งประเทศไทยประกาศให้การสนับสนนุการปฏิวิตัปิระชาชนด้วยวธิรีนุแรงและการท�าสงครามยดืเยือ้6 พร้อมกดดันทางการ 
ขึ้นเป็นล�าดับ

ด้านเศรษฐกิจ สงครามโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยรุนแรง ค่าเงินบาทตกต�่า และเงินเฟ้อ จากความจ�าเป็นในการพิมพ์เงิน 
ออกมาใช้ในช่วงสงคราม ทุนส�ารองเงินตราไม่เพียงพอต่อการบูรณะประเทศ รายได้รัฐบาลไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์7  
ผู้มีบทบาทในการวางแผนและก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจในช่วงนั้น เล่าถึงปัญหาเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และสภาพบ้านเมือง  
ความช่วยเหลือจาก World Bank รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลกไว้อย่างเห็นภาพว่า 

บริบทประเทศไทย
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“เมื่อเลิกสงครามใหม่ ๆ นั้น เศรษฐกิจ การคลัง การธนาคารของไทย 
เรายุ่งเหยิงเต็มที ่รฐับาลได้ตัง้ส�านกังานข้าวขึน้ตามความจ�าเป็นของกาลสมยั 
โดยการส่งออกอยู่ในก�ามอืของรฐับาล ใครจะส่งข้าวออกได้ต้องผ่านส�านกังาน 
โดยได้รับใบอนุญาต อัตราแลกเปลี่ยนเงินกับต่างประเทศก็มีหลายอัตรา  
อัตราทางการใช้ส�าหรับข้าวส่งออก ... อีกอัตราหนึ่งใช้ส�าหรับดีบุกส่งออก  
อีกอัตราหน่ึงส�าหรับยาง นอกน้ันใช้อัตราเสรีในทางตลาดซึ่งขึ้นลงฮวบฮาบ 
เป็นท่ีระส�่าระสาย นอกจากนั้นก็มีอัตราตลาดมืดอีกอัตราหนึ่ง เร่ืองนี้ท�าให ้
เศรษฐกิจปั่นป่วนจะวางแผนงานอะไรก็ยากทั้งทางรัฐบาลและเอกชน และ 
เนื่องด้วยมีความไม่แน่นอนในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน การสั่งสินค้าเข้าจึงเสี่ยง 
ต่อกระแสของอัตรา พ่อค้าจึงต้องคิดเผื่อไว้ ท�าให้ข้าวของแพงเปล่า ๆ 

“ส่วนการคลังนั้นเล่าก็วุ่นวายเต็มที หลายปีรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณ 
รายได้เพียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่าย นอกนั้นต้องกู้เงินจาก 
ธนาคารชาติหรือกู้จากต่างประเทศ 8 ตลาดพันธบัตรหรือตั๋วเงินคลังพูดได้ว่า 
ไม่มี

“ส่วนบญัชงีบปีของรฐับาลเล่า กค้็างการช�าระมาเป็นหลาย ๆ  ปี ทีท่�ามาแล้ว 
ไม่ลงตัว ต้องเดากันบ้าง ท�าให้คาดการณ์ไม่ถูก บางครั้งจะจ่ายเงินเดือน 
ข้าราชการ ต้องโทรศพัท์ขอกูเ้งนิธนาคารชาตกินัเป็นการด่วน ถนนหนทางเล่า 
ก็เป็นลูกรังทางแคบทั่วราชอาณาจักร”

ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้อ�านวยต่อการพฒันาประเทศ  
รฐับาลสมยันัน้จงึเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในหลายด้าน แต่งบประมาณจ�ากัด  
จึงต้องขอกู้จาก World Bank ซึ่ง World Bank ไม่เพียงให้ความช่วยเหลือ 
ประเทศไทยด้านเงินกู้ แต่ยังให้บริษัท Public Administration Service (PAS)  
มาช่วยให้ค�าปรกึษาด้านการจดัการองค์กรภาครฐั ซึง่ ดร.ป๋วยอธบิายถงึความ 
พยายามในการแก้ปัญหาในครั้งนั้นไว้ว่า9 “ทางด้านการคลัง การงบประมาณ  
พวกเราร่วมกับ Public Administration Service ของสหรัฐฯ ได้จัดวางรูปการ 
งบประมาณให้เข้าแบบให้มีการพินิจพิจารณากันอย่างถูกลักษณะวิชาการ  
การลงบญัชีงบประมาณกถู็กต้องตามสมยั สามารถรู้ได้โดยไม่ชักช้าว่า เงนิได้  
เงนิรบั เท่าใด เงนิจ่ายเท่าใด ในทกุระยะ การลงบญัชก็ีรวดเรว็และตรวจสอบได้ 
ภายในไม่กี่เดือนท�าให้วางนโยบายการงบประมาณได้โดยง่าย... 

“หนี้สินที่รัฐบาลมีต่อธนาคารชาติพะรุงพะรังก็ออกกฎหมายล้างเสีย  
เริม่ต้นกนัใหม่ ตลาดพนัธบตัร ตลาดตัว๋เงนิคลัง เมือ่เปิดโอกาสให้อตัราดอกเบีย้ 
และเรื่องอื่น ๆ มีเสรียิ่งขึ้น ก็เกิดขึ้นได้จนรัฐบาลบางปีไม่ต้องกู้เงินมากมาย 
เท่าที่มีผู้เสนอซื้อพันธบัตร

“เรือ่งถนนหนทางน้ัน รฐับาลสมยัน้ันอยากจะสร้างให้มาก ๆ  โดยไม่ค�านงึถงึ 
คุณภาพของถนน เพราะฉะนั้น เมื่อสร้างแล้วก็ไม่ได้มาตรฐาน อุบัติเหต ุ
ก็มีมาก บางแห่งใช้ ไปได้เพียงปีเดียวสองปีถูกน�้าท�าลายเสียต้องซ่อมแซม 
เป็นการใหญ่

“เราส่งคณะไปขอกู้เงินจากธนาคารโลก แต่จะยืนยันท�า 
อย่างท่ีเราเคยท�า ธนาคารโลกก็ไม่ยอม... ผมจึงได้ร่วมคิดกับ Ed  
Sessions ซ่ึงขณะน้ันเป็นผู้อ�านวยการ USOM (United States  
Operations Mission to Thailand) และ Howard Parsons ซ่ึงเป็น 
อุปทูตอเมริกันอยู่ เสนอรัฐบาลไทยและอเมริกันให้มาสร้างถนน 
มิตรภาพสระบุรี - นครราชสีมาให้ดูเป็นตัวอย่าง โดยรัฐบาลไทย 
ไม่ต้องเสียเงินสักสตางค์เดียว เม่ือสร้างเสร็จก็ยังไปสร้างถนน 
มิตรภาพ 2 อีก ระหว่างพิษณุโลก - หล่มสัก นอกจากจะได้ถนน 
ดีแล้ว ยังได้ผลพลอยได้ส�าคัญคือ สินค้าเกษตรของเราเพ่ิมข้ึน 
เป็นอันมาก... เม่ือรัฐบาลไทยได้รับรองในมาตรฐานของถนนแล้ว  
ก็ได้วางแผนการสร้างถนนในประเทศไทยอย่างถูกต้อง จนบัดน้ี 
เราก็สามารถกู้เงินธนาคารโลกมาสร้างถนนหลายสายแล้ว”

คุณประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ อดีตผู้อ�านวยการกองนโยบาย 
เงนิกู้ท่ี ดร.ป๋วยชวนมาท�างานที ่สศค. และมีโอกาสดูแลท่านหลายปี 
ช่วงทีท่่านกลับไปอยูอ่งักฤษ เล่าถงึข้อจ�ากัดในการประสานงานกับ  
World Bank ช่วงนั้นว่า “ก่อนตั้ง สศค. กองเศรษฐกิจการคลัง  
ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นตัวแทนประเทศกู้เงินจาก  
World Bank อยู่แล้ว แต่มีคนท�างานอยู่ไม่กี่คน World Bank  
เคยให้ความเห็นมาว่า เราไม่มีหน่วยงานวิชาการ การจะไปกู้เงิน 
ต้องมีการประเมินโครงการ และต้องให้ภาพรวมเศรษฐกิจการเงิน 
การคลังของประเทศได้ แต่ตอนน้ันเราไม่มีความรู้ และไม่มีก�าลังคน 
ที่จะท�า functions พวกนี้”

นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายมนสั ลีวรีะพนัธุ ์เศรษฐกร 

(ต�าแหน่งขณะน้ัน) กระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเงินกู้ระหว่าง 

นายวสิตูร อรรถยกุติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชงิตนั และ Sir William Iliff รองประธาน

ธนาคารโลก เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2504 
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ปี 2501 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท�ารัฐประหารขึ้นครองอ�านาจและ 
มีแนวคิดต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างรุนแรง และด้วย 
ความเชื่อว่าคอมมิวนิสต์นั้นกลัวความเจริญ ท่านจึงพยายามเร่งรัดพัฒนา 
ชนบทและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทุกด้านเป็นหลกั จงึเกดิค�าโฆษณาชวนเชือ่ 
ว่า “น�า้ไหล ไฟสว่าง ทางด ีมงีานท�า”10 พร้อมดึงคนเก่งมาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

ดร.ป๋วยบันทกึไว้ว่า11 “เมือ่จอมพล สฤษดิ ์ธนะรชัต์ ท�ารฐัประหารส�าเรจ็ 
ก็ได้เรียกตัวผมเข้ามาท�างานกับคณะรัฐประหาร ผมเห็นมีผู ้หลักผู้ใหญ่ 
ร่วมอยู่เป็นอันมาก ... ซึ่งเป็นผู้ที่ผมเคารพนับถือทั้งนั้น จึงได้ตัดสินใจเข้ามา
ท�างานให้ ... รัฐบาลจึงให้ผมเป็นผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณและ... เป็น 
ผู้ว่าการธนาคารชาติ”

ในช่วงนัน้ เป็นช่วงทีธ่นาคารโลกส่งผูเ้ชีย่วชาญมาส�ารวจภาวะเศรษฐกิจ
ไทย และมีข้อเสนอเชิงสถาบันที่ส�าคัญ คือ 

1. จัดต้ังส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อจัดท�าแผน
พฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาติ12 และหนึง่ในคณะร่างแผนพฒันาฯ คือ ดร.ป๋วย13  
จึงเป็นโอกาสให้ท่านผลักดันแนวคิดของท่านที่เคยบันทึกไว้ในบทความเร่ือง 
“จุดหมายทางเศรษฐกิจ” ตั้งแต่ปี 2494 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท้ายบท)  
เข้าไปในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก ๆ ด้วย ซึ่งหลักคิด
ของท่าน คือ การพัฒนาควรมุ ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  
และการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้ภาคเอกชนเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ซึง่หมายความว่า รฐับาลต้องวางโครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานให้เพยีงพอ 
เพื่อลดต้นทุนในการด�าเนินชีวิตประชาชน และเอ้ือต่อการตัดสินใจลงทุน 
ของภาคเอกชน พร้อมทั้งมีกลไกการระดมทุนผ่านตลาดทุน เพื่อลดต้นทุนใน
การด�าเนินธุรกิจ และท�าให้ประชาชนที่สนใจมีส่วนเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ส�าคัญ 
ต้องคิดถงึการกระจายความเจริญให้มาก ด้วยการสร้างแรงจงูใจให้ภาคเอกชน
ไปตั้งโรงงานในชนบท

ขอ้เสนอแนะของธน�ค�รโลก 
และ PAS สู่กำ�เนิดสำ�นักง�น 
เศรษฐกิจก�รคลัง

2. จัดตั้งส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวคือ ขณะนั้นกระทรวงการคลังมีกองเศรษฐกิจการคลัง  
ส�านกังานปลดักระทรวงการคลัง เป็นตัวแทนรฐับาลกู้เงินจาก World Bank อยูแ่ล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานดภูาพรวม 
งานกระทรวงการคลัง 

คุณมนัส เล่าถึงเร่ืองราวในช่วงนั้นว่า “ตอนนั้น สศค. เป็นกองเศรษฐกิจการคลังในส�านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง เมื่อมีเรื่องเข้ามา ส�านักงานปลัดก็ต้องแจกจ่ายงาน ถ้างานเกี่ยวกับภาษีสรรพากรก็ส่ง
สรรพากร ศลุกากรกส่็งศลุกากร ทางนัน้ท�างานเสรจ็ก็ส่งเอกสารขึน้มาถงึปลดักระทรวง ถ้าหากว่าปลดักระทรวง
เซ็นได้ก็เซ็นไป แต่ถ้าปลัดกระทรวงไม่ต้องเซ็น ก็เห็นชอบให้อธิบดีแต่ละกรมเป็นคนเซ็น หรือถ้าหากไม่มีใคร 
มอี�านาจตามกฎหมายกส่็งรฐัมนตร ีส�านกังานปลดักเ็ป็นตวักลาง และไม่มคีนช่วยปลดักระทรวงกลัน่กรองงาน 
และเรามีงบประมาณขาดดุลอยู่เรื่อย แล้วเอาเงินมาจากไหน ก็ต้องไปกู้ กู้จากไหน ก็ธนาคารโลก”
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ท่านรัฐมนตรีสุนทร หงส์ลดารมภ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลงั ผู้รับผิดชอบงานปรับโครงสร้างกระทรวงการคลงัขณะน้ัน 
เห็นปัญหาเช่นที่คุณมนัสเล่าไว้ข้างต้น ขณะเดียวกันท่านก็คิดว่า 
เรื่องการคลังเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ แต่ท่านไม่ได้ศึกษามาใน
ทางนี้โดยตรง หากมผีูช่้วยให้ความคดิเหน็ในด้านวชิาการกจ็ะเป็น
ประโยชน์แก่ราชการกระทรวงการคลังเป็นอย่างมาก

คุณมนัสซึ่งท�างานใกล้ชิดกับท่านรัฐมนตรีสุนทรเล่าเสริมว่า 
“ระหว่างที่ PAS ก�าลังศึกษาเรื่องการปรับองค์กร ผมเร่ิมขอดู 
รายละเอียด และเสนอท่านรัฐมนตรีสุนทรว่า ต�าแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง จ�าเป็นต้องมีคณะเจ้าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา
ในการวางนโยบายการเงนิการคลงัด้วย ผมเสนอวางบทบาท สศค. 
ให้เป็น ‘มันสมอง’ ของกระทรวงการคลัง และมีฐานะเทียบเท่า
ทบวง ซึ่งสูงกว่ากรม แต่เล็กกว่าปลัดกระทรวงด้วย” ท่านรัฐมนตรีสุนทร แม้จะทราบข้อจ�ากัดการท�างานในหลายมิติข้างต้น 

แต่การตดัสนิใจในเรือ่งใหญ่ของประเทศ จ�าเป็นต้องมทีีป่รกึษา ซึง่กค็อื ดร.ป๋วย  
ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญการคลัง สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ทีมี่ความเข้าใจระบบราชการไทยและเข้าใจความเป็นมนุษย์สงู จงึเป็นไปได้ว่า  
ดร.ป๋วยจะประเมินสถานการณ์ขณะน้ันว่า หากท่านรัฐมนตรีคลังลงนาม 
ยกระดับกองเศรษฐกิจการคลังขึ้นมาเป็นกรม และให้ความส�าคัญในระดับ 
เป็นเสนาธิการของท่าน อาจจะมีแรงเสียดทานจากกรมอ่ืนของกระทรวง  
จึงต้องน�าความคิดเรื่องนี้ไป buy in คนกลางที่มีบทบาทเสนอแนะรัฐบาล 
โดยตรง ซึ่งก็คือ PAS บริษัทที่ปรึกษาที่ World Bank ให้มาช่วยให้ค�าแนะน�า 
ด้านการคลังของประเทศขณะนั้น จะเหมาะสมกว่า

ต่อมา PAS จึงเสนอรัฐบาลว่า กระทรวงการคลังควรมีหน่วยงานดูแล
ภาพรวมของนโยบายการคลัง เพ่ือท�าหน้าที่ประสานงานให้งบประมาณถู้ก
จัดสรรไปให้หน่วยงานที่ต้อง implement ตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งเป็นไปตามที่
ท่านรัฐมนตรีสุนทรและ ดร.ป๋วยให้แนวทางไว้

ในเร่ืองน้ี ท่านรัฐมนตรีสนุทรบันทกึไว้ในเวลาต่อมาความตอนหนึง่ว่า14  
“ข้าพเจ้ารูส้กึภมิูใจทีไ่ด้มส่ีวนในการเสนอให้รัฐบาลได้จดัต้ังส�านักงานเศรษฐกิจ 
การคลังขึ้น ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมในสมัยท่ีข้าพเจ้าด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการคลงัในระหว่างประมาณ พ.ศ. 2502 - 2507 เหตผุลส�าคญั  
2 - 3 ประการที่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้ามีความคิดท่ีจะเสนอให้มีส�านักงานน้ีข้ึน  
กเ็พราะข้าพเจ้าเหน็ว่าในระยะเวลาประมาณ 50 - 60 ปี ตัง้แต่เปล่ียนแปลงการ 
ปกครองเมือ่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา รัฐมนตรคีลังหลายท่านหรอืส่วนมากรวมทัง้ 
ตัวข้าพเจ้าเองด้วย ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนในเรื่องการเงินการคลังมาโดยตรง  
ฉะน้ันจงึคดิว่าหากเรามผีูที้ศ่กึษามาในด้านนี้โดยเฉพาะ ช่วยให้ความคดิเหน็ 
ในด้านวชิาการกจ็ะเป็นประโยชน์แก่ราชการกระทรวงการคลงัเป็นอย่างมาก

“เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ การบริหารราชการด้านนี้ในสมัยปัจจุบัน 
จะต้องมีการศึกษาวิจัยในเรื่องใหม่ ๆ อยู่เสมอ การเงินการคลังของเราจึงจะ 
ก้าวหน้า และทันสมัย บังเอิญเป็นโชคดีของข้าพเจ้าและกระทรวงการคลัง 
ท่ีระยะน้ันมีผู้มีความรู้เป็นอย่างดีเยี่ยมในวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นข้าราชการ 
อยู่ในกระทรวงนี้ ท่านผู้นั้นคือ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งได้ช่วยให้ความคิดเห็น 
และร่างโครงการจัดต้ังส�านักงานน้ีขึ้น และเมื่อเสนอเร่ืองให้คณะรัฐมนตรี 
ในสมยัน้ัน ซึง่ม ีฯพณฯ จอมพล สฤษดิ ์ธนะรชัต์ เป็นนายกรฐัมนตร ีพจิารณา 
คณะรฐัมนตรกี็ให้ความเหน็ชอบด้วยด ีจนในทีส่ดุกส็�าเรจ็ออกมาเป็นระเบียบ 
บริหารราชการของกระทรวงการคลังมาจนตราบทุกวันนี้”

เมือ่คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบจงึมกีารตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2504 ให้แบ่งหน้าที่ราชการในกระทรวงการคลัง  
โดยจัดต้ัง “ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง” โดยเหตุผลการประกาศใช ้
พระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ โดยท่ีกิจการงานท่ีอยู่ในหน้าท่ีกระทรวงการคลัง 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการคลัง เป็นกิจการที่มีความส�าคัญมาก  
ขณะนีก้จิการเหล่านี้ได้แยกปฏบิตัอิยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ  หลายหน่วยงานด้วยกัน  
ท�าให้การปฏิบัติเกิดการสับสนและไม่ประสานกัน เพื่อให้กิจการดังว่านี้ 
ได้ด�าเนนิไปด้วยดยีิง่ขึน้ สมควรจดัรวมไว้ในหน่วยงานเดยีวกัน จงึจ�าเป็นต้อง 
ตัง้ส�านกังานเศรษฐกิจการคลังข้ึน และให้เป็นทบวงการเมอืงมฐีานะเทยีบเท่ากรม  
และให้พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานเุบกษาเปน็ตน้ไป สศค. จงึก�าหนดใหวั้นท่ี 18 ตุลาคมของทกุปีเป็น 
วันคล้ายวันสถ้าปนาองค์กร

อย่างไรก็ดี แม้ สศค. มีสถานะทางกฎหมายแล้ว แต่โจทย์ที่ต้อง 
คิดกันต่อขณะนั้นคือ สศค. ควรมีโครงสร้างองค์กรอย่างไร มีอ�านาจหน้าที่
อย่างไร 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผอ. สศค. ท่านแรก

นายสุนทร หงส์ลดารมภ์  

ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2502 - 2507

สศค. ในยุคแรกตั้งอยู่ชั้น 2 ของหอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง

ประธานธนาคารโลกและคณะมาดูงานโครงการเงินกู้ที่ประเทศไทย ปี 2495
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คุณไกรศรี จาติกวณิช อดีต ผอ. สศค. ซึ่งเป็นเศรษฐกรในกองเศรษฐกิจการคลังขณะนั้น เพิ�งเรียนจบมาจากคณะ Public  
Administration ด้าน Organization and Method จึงเป็นข้าราชการคนเดียวที่มีความรู้ด้านโครงสร้างองค์กรขณะนั้น ท่านรัฐมนตรี 
สุนทรจึงมอบหมายให้คุณไกรศรีเป็นคน “ยกร่างจัดต้ังส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง”15, 16 และผลักดันพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน 
ราชการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2505 

คุณไกรศรีเคยเล่าถึงงานที่ได้รับมอบหมายครั้งนั้นว่า17 “ผมได้ไอเดียเรื่อง สศค. จากฝรั่งที่เขามีหน่วยงานแบบนี้ ตอนแรกให้  
สศค. ขึน้ตรงต่อรฐัมนตรี แต่ตอนหลงัคณุบญุมา (วงศ์สวรรค์) เป็นปลดักระทรวงการคลงั บอกไม่ได้ ต้องผ่านปลดัก่อน” โครงสร้าง  
สศค. จึงอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังเช่นปัจจุบัน 

คุณมนัสเล่าเสริมว่า “ตอนนั้นผมได้ท�างานใกล้ชิดกับท่านรัฐมนตรีมาพักหนึ่งแล้ว ท่านก็พอใจ ทางผู้ใหญ่ก็ส่งมาช่วยงานน้ี 
เพราะรู้ว่ารัฐมนตรีพอใจในการท�างานของผม ก็เลย assign ให้ผมช่วยร่างกฎหมายจัดตั้ง สศค. ด้วย”

คุณประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ เล่าถึงปัญหาตอนเลือก ผอ. สศค. ว่า 
“หลังจาก PAS ศึกษาเสร็จก็ควรจะมีหน่วยงานวิชาการท่ีจะให้ค�าแนะน�า 
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง แต่อธิบดีขณะนั้นก็มีทั้งที่รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง  
ก็ไม่อยู่ในบทบาทที่จะเป็น influencer ด้านนโยบายและไม่มีใครสามารถ 
recommend หรือว่าให้ค�าปรกึษารฐัมนตร ีจอมพล สฤษดิ.์.. จงึตัง้อาจารย์ป๋วย 
มาเป็นผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลังอีกหนึ่งต�าแหน่ง” 

ทา่นรัฐมนตรีสนุทร ซึง่เป็นผูบั้งคับบัญชาโดยตรงก็เห็นด้วยกับจอมพล 
สฤษด์ิว่า18 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลังท่านแรกคือ ดร.ป๋วย 
อ๊ึงภากรณ์ เป็นผู้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งให้นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญการคลัง ส�านักงานปลัดกระทรวง
การคลัง ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง 
การคลัง อีกต�าแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2505 เป็นต้นไป

ปัญห�ต่อม�คือ ใครจะเป็น ผอ. สศค. 

ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2505  

แจ้งพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายป๋วย อึ๊งภากรณ์  

ด�ารงต�าแหน่ง ผอ. สศค. 

มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ด�ารงต�าแหน่ง ผอ. สศค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2505
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ทัศนะของคุณมนัส คือ “หลังสงครามประเทศไทยก็ขาดบุคลากร ดร.ป๋วย  
นับเป็นตัวเด่นสมัยหลังสงครามใหม่ ๆ ตอนนั้น ท่านจบดอกเตอร์อยู่คนเดียว  
แล้วก็อยู่ในวงการราชการ เป็นผูใ้หญ่แล้ว และเคยอยู่หลายต�าแหน่ง เป็น ผอ.ส�านกั
งบประมาณ เป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เป็นทูตทางการคลังที่ลอนดอน เป็น 
ผู้เชี่ยวชาญการคลัง ต่อมาท่านก็เป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติด้วย ท่านมีบารมีเยอะ  
ท�างานดี มีความเป็นผู้ใหญ่ มีอิทธิพลในด้านวิชาการ เป็นที่เคารพเชื่อถือของ 
ราชการไทย ท่านเสนอแนะอะไรไป ก็ไม่มีใครขัดข้องอะไร ตอนนั้นยังไม่มี สศค.  
พอตั้ง สศค. ขึ้นมา ท่านก็เหมาะสมที่สุด”

อย่างไรก็ดี แม้รัฐบาลขณะนั้นพยายามส่งเสริมบทบาท ดร.ป๋วย แต่ท่าน 
เห็นว่า19 คนคนเดียวไม่ควรจะรับผิดชอบท้ังนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง  
และนโยบายงบประมาณ จึงได้ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านกังบประมาณเสยี  
ดังนั้น ดร.ป๋วยจึงด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ สศค. (คนแรก) และผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทยในเวลาเดียวกัน

ทำ�ไมต้องเป็น ดร.ป๋วย

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล (“หม่อมเต่า”) เล่าถึงปัญหาหนึ่งตอนช่วงก่อต้ัง 
สศค. ว่า “พอถงึเวลาแปลส�านกังานเศรษฐกจิการคลงัเป็นภาษาฝรัง่จะแปลว่าอะไร  
ก็แปลกดี เพราะถ้าจะแปลว่า Fiscal Economic ตามชื่อภาษาไทยก็คงไม่มีใคร 
รูเ้รือ่งว่า มหีน้าทีอ่ะไร อกีทัง้กระทรวงการคลงัมีหน้าทีค่รอบไปถงึทกุกระทรวงด้วย  
อย่างน้อยก็ในด้านการคุมทรัพย์สินรัฐ Fiscal Policy เป็นศัพท์ที่ใช้กว้างขวาง และ 
นยิามกช็ดัเจน หน้าทีค่อื หน้าทีข่องกระทรวงการคลงัประกอบด้วยหน้าทีเ่ยอะแยะ 
ไปหมด ทั้งเรื่องภาษี เงินกู้ นโยบายเกี่ยวกับการเงินของรัฐ Fiscal Policy ชัดแจ้งดี 
ว่า เป็นหน่วยคุมนโยบาย”

หน้าท่ี สศค. ในยุคแรก

หม่อมเต่าเล่าต่อว่า “World Bank ต้ังข้ึนเพ่ือให้เงินกู้ระยะยาว เม่ือเป็น
เช่นน้ันก็ต้องสนับสนุนให้ประเทศมีแผนพัฒนา เม่ือมีแผน มีนโยบาย ย่อมมี
เร่ืองกู้เงิน จะได้ท�าโครงการได้เร็วข้ึน ไม่ต้องรอสะสมเงินจากรายได้ก่อนถึงเร่ิม 
โครงการ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญทุกฉบับเขียนว่า การเงินของรัฐ ทรัพย์สินของรัฐ 
เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง จึงมีผู้แทนกระทรวงอยู่ทุกหน่วยงานของรัฐที่มี 
คณะกรรมการเป็นผู้บริหาร” 

ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของ สศค. ในยุคแรก คือ ดูแลนโยบายการคลัง รวมถ้ึง 
การกู้เงินจากต่างประเทศ จึงต้องเป็นผู้ประสานงานระหว่างแหล่งเงินและผู้ใช้เงิน  
รวมทัง้เป็นผูแ้ทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ และร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท�าให้สถ้านะของ สศค. ต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ ประกอบกับ 
การมี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้อ�านวยการคนแรก ช่วยวางรากฐานการท�างาน 
และฝึกคนรุ่นต่อ ๆ มาเพ่ือดูแล สศค. เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งจะกล่าวถึงใน 
ส่วนท้ายของหนังสือนี้  

ปัญห�ต่อม�ที่หยิบยกม�คุยกันตอนนั้น
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การส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยในขณะน้ี ผมเห็นว่า ข้อควรกังวลส�าคัญ
มีอยู่ 3 ประการ 

(ก)  ความสะดวกพ้ืนฐานส�าหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ัน ได้แก่  
ถนนและทางน�้า ส�าหรับการขนส่งวัตถุดิบและผลิตผลส�าเร็จรูป  
น�้าส�าหรับกรรมวิธีการผลิตพลังงานไฟฟ้าถูก ๆ เพ่ือให้ต้นทุนต�่า 
โทรศัพท์ส�าหรับติดต่อทางธุรกิจ และความสะดวกในการใช้ท่ีดิน 

(ข)  แรงงานวุฒิและแรงงานช่างฝีมือ เป็นปัญหาระยะส้ันและระยะยาว  
กรมแรงงานได้เร่ิมแก้ปัญหาระยะส้ันแล้ว ปัญหาระยะยาวน้ัน 
ข้ึนอยู่กับการด�าเนินราชการของกระทรวงศึกษาธิการเป็นใหญ่  
เม่ื่�อเราได้้ว่ิ่�งล้้าหล้ังปััญหามื่าหล้ายปัีแล้้วิ่ จะว่ิ่�งให้ทัันได้้ ต้้องใช้้ 
พลั้งพ่เศษแล้ะควิ่ามื่พยายามื่เป็ันพ่เศษ

(ค)  การเงิน รัฐบาลและธนาคารกลางกับสถาบันการเงินอ่ืน ๆ  จะต้อง
ด�าเนินการสนับสนุนอีกมาก การสนับสนุนทางการเงินน้ี มีปัญหา
กว้างขวางเกนิไปกวา่เร่ืองหาเงนิมาใหกู้้ยืมอย่างเดยีว เพราะวธีิการ 
ท่ีดีท่ีสุดน้ัน จะต้องพยายามให้เกิดตลาดเงินทุนข้ึน ท้ังตลาดเงินทุน 
ระยะส้ันและตลาดเงินทุนระยะยาวประเภทหุ้นและหุ้นกู้ด้วย

ข้อค�านึงอีกข้อหน่ึงคือ การกระจายโรงงานอุต้สาหกรรมื่ออกไปั 
ส่�ช้นบทั เพ่�อช้ะล้อการเต่้บโต้ของพระนครให้อย่�ในขอบเขต้อันสมื่ควิ่ร และ
เพ่ือสนับสนุนชาวชนบทให้มีทางท�ามาหากินมากข้ึน นโยบายน้ีเป็นนโยบาย
สังคมท่ีดี รัฐบาลจะต้องให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์เอกสิทธ์ิมากข้ึน 
และนานกว่าปกติ จะต้องช่วยสนับสนุนให้มีถนน การขนส่ง พลังงาน และ 
น�้าสมบูรณ์และถูก เทียบเคียงได้กับในบริเวณใกล้เคียงพระนคร

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ที่ ดร.ป๋วย  
ชวนให้มาท�างานท่ี สศค. ช่วยขยายความแนวคิดท่านให้เข้าใจมากขึ้นว่า  
“ดร.ป๋วย มาจาก London School of Economics เป็นโรงเรียนสังคมนิยม 
และคนที่เรียนที่นี่ระหว่างและหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สักหน่อย มักคิด
แบบสังคมนิยม ด้ร.ปั๋วิ่ยก็เปั็นเช้�นนั้น แต้�ทั�านเปั็นคนน่สัยด้ี มื่ีเหตุ้ผล้จึง
ไมื่�ใช้�สังคมื่น่ยมื่แบบสุด้โต้�ง แล้ะเปั็นคนทัี�มื่ี vision ด้ีมื่าก เห็นวิ่�าปัระเทัศไทัย 
จะเปั็นอะไรยังไง” 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

จุด้หมื่ายทัางเศรษฐก่จ... เป็ันจุด้หมื่าย... ของปัระช้าช้นท้ัังบ้านท้ัังเม่ื่อง... ค่อ

1.  ยกมื่าต้รฐานการครองช้พีของปัระช้าช้นส�วิ่นรวิ่มื่ให้ส่งข้ึน... รัฐบาล้ไมื่�พึงทีั�จะทัำาอะไรมื่ากมื่ายนัก  
ควิ่รจะปัล้�อยให้ราษฎรทัำา ทัำาให้ราษฎรสามื่ารถทีั�จะผล่้ต้ส่นค้าแล้ะบร่การทีั�ราษฎรต้้องการน้ัน 
ให้ ได้้มื่ากทีั�สุด้ทีั�จะมื่ากได้้ แล้ะพยายามื่ส�งเสร่มื่ให้ราษฎรออมื่ทัรัพย์ เอาไปัล้งทัุนสำาหรับ 
ควิ่ามื่เจร่ญในทัางเศรษฐก่จในภายภาคหน้า

2.  เฉลี้�ยโภคทัรัพย์ทีั�ได้้มื่าให้แก�หม่ื่�ช้น โด้ยพยายามื่ให้มีื่การเหล่้�อมื่ล้ำ้ากันน้อยทีั�สุด้ทีั�จะทัำาได้้ 
รัฐบาล้ทัำาได้้มื่ากแล้ะมีื่หน้าทีั�จะทัำาได้้มื่าก... ควิ่รใช้้ว่ิ่ธีีภาษีอากร

3.  ให้เศรษฐก่จเจร่ญก้าวิ่หน้าโด้ยทัางสมื่ำ�าเสมื่อ... จะทัำาได้้โด้ยใช้้นโยบายการเง่นการธีนาคาร 
แล้ะการงบปัระมื่าณ

นอกจากนี ้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และตลาดการเงิน ทา่นชีว่้า ประเทศไทยควรจะพยายาม
พัฒนาอุตสาหกรรม ด้วยเหตุผลท่ีจะช่วยให้ประชากรมีรายได้สูงข้ึน มีทางประกอบสัมมาอาชีวะมากข้ึน 
และควิ่รจะร้่จักเล่้อกพัฒนาอุต้สาหกรรมื่ปัระเภทัทีั�เรามีื่ควิ่ามื่ถนัด้ ทัำาได้้ดี้ ไม่ใช่ยกเอาการป้องกันประเทศ
หรือเอกราชทางเศรษฐกิจมาเป็นเหตุผลให้สนับสนุนอุตสาหกรรมทุกประเภทดะไปหมดไม่ลืมหูลืมตา 
หลักเกณฑ์์ คือ ส่�งใด้ทีั�เราผล่้ต้แล้้วิ่ขายได้้คล้�อง ต้้นทุันถ่ก ส่�งน้ันแหล้ะเรียกได้้วิ่�า เราทัำาถนัด้จร่ง

 จุดหมายทางเศรษฐกิจ (ฉบับย่อ) 
โดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บันทึกเมื่อปี 2494



| บทที่ 1 | | ประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่กำาเนิด สศค. | 
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 ท�าไมสถานะของ สศค. ต่างจากหน่วยงานอ่ืน 

จากจุดเริ่มต้นที่ PAS เสนอให้กระทรวงการคลังควรมีหน่วยงานดูแลภาพรวมของนโยบายการคลัง เพื่อท�าหน้าที่ประสานงาน
ให้งบประมาณถูกจัดสรรไปให้หน่วยงานที่ต้อง implement ตามแผนพัฒนาฯ และตลอดเส้นทาง 60 ปี ของ สศค. ได้ฝากผลงาน 
ให้แผ่นดินจนเป็นที่ประจักษ์มากมาย และได้รับการยอมรับในระดับสูง จนมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ท�าไมส�านักงานเศรษฐกิจการไหน ๆ  ก็
ไม่เหมอืนส�านักงานเศรษฐกจิการคลงั จงึเป็นทีม่าของการค้นหาค�าตอบว่า ท�าไมสถานะของ สศค. ต่างจากหน่วยงานอืน่ ผ่านมมุมอง 
ของอดีตข้าราชการยุคแรกของ สศค. 

คุณชาญชยั ลีถ้าวร อดีตปลดักระทรวงการคลังท่ีมอีายนุ้อยทีส่ดุในยคุนัน้ เล่าว่า “เมือ่ก่อนน้ี สศค. เราเป็ันคล้้าย ๆ  เสนาธีก่าร 
ของรัฐมื่นต้รี ของอะไรที่จะถึงรัฐมนตรี ต้องถึงเราก่อนเพื่อ screen ให้ โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายเขามักจะเรียกเราไปคุยกันก่อน  
เราท�างานสนิทกัน สมัยนั้นอาจเป็นเพราะสถานที่มันเอื้ออ�านวยก็อยู่ติดกัน แล้วก็มีไม่กี่คน มีปัญหารัฐมนตรีก็เรียกไป” 

คุณมนัส ลีวีระพันธุ์ อดีต ผอ. สศค. เล่าว่า “ทางด้านกฎหมาย เราไม่มีอ�านาจกฎหมายอะไรเลยท่ีเราจะ exercise อ�านาจ  
ไม่เหมอืนกรมเกบ็ภาษ ีแต่หน้าทีม่นับอกอยูแ่ล้ว เป็ันสมื่องเป็ันมื่อ่ไม้ื่ของรฐัมื่นต้ร ีมื่แีต้�ควิ่ามื่คด่้ควิ่ามื่อ�าน มื่นัผล้กัด้นังานต้รงนัน้ได้้  
หน่วยงานต่าง ๆ ก็เกรงใจเรา เพราะเขาอยากให้งานเดิน และผ่านตามที่เขาต้องการ”

ดร.อรัญ ธรรมโน อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เห็นว่า “ท่านรัฐมนตรีสุนทรต้องการให้มีนักเศรษฐศาสตร์ นักการคลังเก่ง ๆ  
มาออกความเหน็เพือ่ช่วยให้ท่านตดัสนิใจ และช่้�อเสยีงอาจารย์ป๋ัวิ่ยทัำาให้ สศค. เป็ันแบบทีั�อยากจะเป็ันได้้ ผมื่ยังเช่้�อวิ่�าถ้าไมื่�มีื่อาจารย์ป๋ัวิ่ย 
ในระยะแรกเร่�มื่ สศค. จะไมื่�เร่�มื่ได้้เรว็ิ่แล้ะมัื่�นคง ตอนนัน้ท่านเหมอืนเป็นผู้ทีม่องเหน็เหตกุารณ์ในทางเศรษฐกจิหรอืทางการเงนิการคลงั  
ท่านพูดอะไรเป็นตามนั้นเลย ความเห็นท่านเหมือนกติกาที่ชัดเจนว่า เราต้องท�าตาม ยิ่งกว่า powerful ขณะนั้นท่านเป็นคน lead 
เศรษฐกจิ การประชุมอนัไหนถ้าไม่มท่ีานไปนัง่ ผมว่าล�าบาก แล้วท่านเป็นคนสรปุเก่ง หลงัจากสรปุท่านกร็บัฟัง และให้เกยีรตทิกุคน” 

คุณประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ อดีต ผอ.กองนโยบายเงินกู้ ที่ดูแลท่านตลอด 2 ปีที่ท่านกลับไปอยู่อังกฤษใหม่ ๆ เล่าเสริมว่า  
“เหตทุี ่สศค. ท�าอะไร ๆ  ได้เยอะแยะมากและเป็นผลส�าเรจ็ก็เพราะ ดร.ป๋วย และตอนนัน้ทกุเรือ่งทีมั่นอยู่ในแผนทีจ่ะได้รับงบประมาณ  
ทีจ่ะไปกูเ้งนิ ตอนนัน้ประเทศไทยมกีระทรวงพฒันาการแห่งชาต ิซึง่รวมทกุกรมทีส่�าคญั ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิ เอามาไว้อยูท่ี่ 
กระทรวงนี้ ดร.ป๋วยเป็นกรรมการบริหาร จึงรู้เรื่องมากในทุกเรื่อง ไมื่�วิ่�าจะพ่ด้ในทัางไหน ใคร ๆ ก็เช้่�อ ถ้า ด้ร.ปั๋วิ่ยบอก OK ก็ OK”

คุณนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีต ผอ. สศค. มองว่า “idea ของคุณป๋ัวิ่ยมื่อง สศค. กว้ิ่างกวิ่�า macroeconomic policy เหมือนกับ  
Council of Economic Advisers เพ่ือให้ท�างานด้านวิชาการ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่วิชาการอย่างเดียว มีด้านปฏิบัติด้วย คือต้องเอา 
วิชาการด้านทฤษฎีการเงินการคลังลงมาถึงข้ันปฏิบัติให้เป็นนโยบาย เป็น policy เป็น program ท่ีมีผลในทางปฏิบัติได้ด้วย น่ันคือ  
position สศค. ที่คุณป๋วยวางไว้”

ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ อดตีปลดักระทรวงการคลงั คดิวา่ “ตอนน้ัน ดร.ป๋วยก�าลังจะสร้างประเทศ และ recruit นักเรียนนอก 
มาอยู่ท่ีน่ี ท่านต้ังใจสร้าง สศค. เหมือนเป็น ‘หน่วยรบพิเศษ’ ซ่ึงตอนน้ัน ไม่มีใครท�าอะไรได้ในประเทศไทย เพราะมันไม่มีเงิน  
เงินงบประมาณจ่ายเงินเดือนก็หมดแล้ว หน้ีก็สงูสุดอยู่แล้ว เพราะฉะน้ันต้องกู้เงิน เพ่ือเป็นตัว drive เศรษฐกิจ สร้างถนน สร้างเข่ือน  
สร้างสนามบินอะไร มันก็มาติดท่ีคลังท้ังน้ันแหละ คนเดียวท่ีกู้เงินได้ คือ สศค. คนอ่ืนกู้ไม่ได้ แล้วเวลามี project เราส่งไป World  
Bank World Bank ถึงได้มา mission กันทุกปี เพ่ือมาเลือกโครงการ เพราะตอนน้ันโลกของเราก็ยังเล็กอยู่ เรายังไม่มีเงินกู้ต่างประเทศ 
แม้แต่บาทเดียว ยกเว้นกู้ World Bank World Bank ก็เป็นคนบอกว่า OK หรือเปล่า แต่เราเป็นตัว coordinator ก็เราต้องเซ็นช่ือ 
ในท่ีสุด แค่น้ันแหละ ไอ้คนท่ีมันอยากได้เงินมันต้องไปท�าเอง ท�าท้ังวันท้ังคืนชนิดหน้ามืด แถมเล้ียงข้าวเราด้วย”

สรุปได้ว่า ความพิเศษของ สศค. ในยุคนั้นมาจากการเป็นผู้เสนอความเห็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และการมี 
ผู้อ�านวยการท่านแรกคือ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จึงท�าให้ สศค. ได้รับการยอมรับในระดับสูง และท่านยังตั้งใจฝึกเด็ก สศค. ยุคนั้นให้ 
ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีให้ สศค. (รายละเอียดในบทส่งท้าย  
“ดร.ป๋วย กบัการวางรากฐานทีแ่ข็งแกร่งให ้สศค.”) ประกอบกบั สศค. เป็นหน่วยประสานงานด้านต่างประเทศให้กระทรวงการคลงั  
และมีบทบาทกู้เงินจากต่างประเทศให้กับหน่วยราชการอื่นและรัฐวิสาหกิจด�าเนินภารกิจตามแผน พร้อมทั้งน�าความรู้ด้านเทคนิค 
และการเงินมาสนับสนุนการท�างานหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ ด้วยความตั้งใจที่จะผลักดันโครงการเหล่านั้นให้มีความคุ้มค่า 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเงิน... ติดตามเรื่องราวการส่งมอบภารกิจเพื่อแผ่นดินของ สศค. ได้ในบทต่อ ๆ ไป  



‘สร้้างบ้้านแปงเมืือง’ ก้้าวแร้ก้ของก้าร้พััฒนาอย่่างมืีทิิศทิาง 
ก้ับ้ก้าร้ปัก้หมืุดปร้ะเทิศให้มืีโคร้งสร้้างพัื้นฐาน ทิี่พัร้้อมืย่ก้ร้ะดับ้ศัก้ย่ภาพั

เศร้ษฐก้ิจและคุณภาพัชีวิตคนไทิย่

ปฐมบท สศค. 
ภารกิจวางโครงสร้างพื้นฐานให้เศรษฐกิจไทย 

(ปี 2504 - 2514)

Ⅱ



| บทที่ 2 | | ปฐมบท สศค. กับภารกิจวางโครงสร้างพื้นฐานให้เศรษฐกิจไทย (ปี 2504 - 2514) |
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ร้ะหว่างปี 2504 - 2514 เป็นช่วงทิี่ปร้ะเทิศต่าง ๆ ฟื้นตัวจาก้ภาวะ 
สงคร้ามืและมืุ่งพััฒนาปร้ะเทิศ เศร้ษฐกิ้จท่ัิวโลก้และเศร้ษฐกิ้จไทิย่ค่อนข้าง 
มืเีสถยี่ร้ภาพัโดย่มือัีตร้าก้าร้เจริ้ญเตบิ้โตเฉล่ีย่ร้้อย่ละ 5.1 และ 7.9 ตามืล�าดับ้  
(ภาพั 2-1) ทินุส�าร้องเงนิตร้าของปร้ะเทิศมืมีืาก้ขึน้ ส่วนหนึง่เพัร้าะเมืือ่ สศค. 
กู้้เงินจาก้ต่างปร้ะเทิศแล้ว จะน�ามืาแลก้เงินบ้าทิท่ีิแบ้งก้์ชาติ และแบ้งก้์ชาติ 
สามืาร้ถเก็้บ้เงนิตร้าต่างปร้ะเทิศเข้าทุินส�าร้อง ค่าเงินบ้าทิก็้มืัน่คง เสถยี่ร้ภาพั 
ทิางก้าร้เมืืองอยู่่ในร้ะดับ้สูง1

ทิว่าภัย่คอมืมืิวนิสต์ย่ังคุก้คามืความืสงบ้ภาย่ในและทิวีความืรุ้นแร้ง
ขึ้นเป็นล�าดับ้2 ดังนั้นร้ัฐบ้าลจึงเร้่งสร้้างความืเจร้ิญในชนบ้ทิซึ่งเป็นก้ลยุ่ทิธ์
ส�าคัญในก้าร้ต่อสู้กั้บ้ภัย่คอมืมืิวนิสต์ ควบ้คู่ก้ับ้ก้าร้พััฒนาปร้ะเทิศตามืแผน
พััฒนาฯ ทิี่วางไว้

โคร้งก้าร้ลงทิุนในปร้ะเทิศช่วงนี้ เก้ือบ้ทิั้ งหมืดเป็นของภาคร้ัฐ  
(ภาคเอก้ชนไทิย่ย่ังไมื่มีืบ้ทิบ้าทิ) ซึ่งเน้นก้าร้พััฒนาด้านก้าร้คมืนาคมื  
ก้าร้สาธาร้ณูปโภค ก้าร้ศึก้ษา สาธาร้ณสุข ร้ะบ้บ้ชลปร้ะทิาน ก้าร้ปร้ะปา  
และก้าร้ผลิตไฟฟ้า เพัื่อย่ก้ร้ะดับ้คุณภาพัชีวิตคนไทิย่ ให้ปร้ะชาชนมีืต้นทิุน 
ก้าร้ด�าเนินชีวิตต�่าลงและสร้้างร้าก้ฐานไปสู่ก้าร้พััฒนาเศร้ษฐก้ิจทิี่ช่วย่ให้ 
ภาคเอก้ชนเติบ้โตได้ในร้ะย่ะต่อไป

อย่่างไร้ก้็ดี  ภาคก้าร้คลังย่ั งคงมืีปัญหางบ้ปร้ะมืาณขาดดุล 
เร้ื้อร้ัง มืาต้ังแต่สมัืย่หลังสงคร้ามืโลก้คร้ั้งทิี่ 2 (ภาพั 2-2) จึงต้อง 
อาศัย่ก้าร้กู้้เงินท้ัิงจาก้แหล่งภาย่ในและต่างปร้ะเทิศ ซึ่งในส่วนหลัง  
นับ้เป็นภาร้ก้ิจส�าคัญในยุ่คแร้ก้ของ สศค.

ภาพรวมเศรษฐกิจ ก้าวแรกของ สศค. กับภารกิจสำาคัญในยุคปฐมวัย

คุณปร้ะวิทิย์่เล่าว่า “ก้้าวแรก้ของ สศค. มีี ฯพณฯ สุนทร หงส์ลดารมีภ์์ เป็็นรัฐมีนตรี ดร.เสริมี วินิจฉััยกุ้ล (ต่อมีาท่านบุุญมีา  
วงศ์สวรรค์) เป็็นป็ลัดก้ระทรวงก้ารคลัง และมีี ดร.ป็๋วย อึ๊งภ์าก้รณ์ เป็็นผู้อ�านวยก้ารส�านัก้งานเศรษฐก้ิจก้ารคลัง

“ในระหว่างปี็ 2505 - 2514 สศค. มีีเพียง 4 ก้อง3 คือ ส�านัก้งานเลขานุก้ารก้รมี ก้องเศรษฐกิ้จ ก้องก้ารคลัง และก้องสถิิติ แต่ก้ารท�างาน 
จริง ๆ จะแบุ่งงานเป็็นชุุด ๆ เชุ่น ชุุดคมีนาคมีและขนส่ง ชุุดพลังงาน ชุุดสังคมีและสาธารณูป็ก้าร ชุุดป็ระสานงานกั้บุสถิาบัุนก้ารเงิน  
ชุุดนโยบุายก้ารคลัง ชุุดนโยบุายภ์าษี ฯลฯ แต่ละชุุดจะมีีชัุ�นเอก้เป็็นหัวหน้าและมีีผู้ชุ่วย 2 - 3 คน ท�างานในระบุบุพี�เลี�ยง โดยหัวหน้าชุุด 
จะคอยสอนและให้ค�าแนะน�าในก้ารท�างาน เพื�อสร้างคนรุ่นใหม่ีมีารับุต�าแหน่งหัวหน้างานต่อไป็ เชุ่น คุณมีนัส ลีวีระพันธ์ุ เป็็นหัวหน้าชุุด
คมีนาคมีและขนส่ง พวก้ผมีเป็็นชัุ�นโท เป็็นต้น ตอนนั�น ชุุดที�รัฐบุาลให้ความีส�าคัญที�สุดคือ ชุุดพลังงาน และชุลป็ระทาน ซึึ่�งเป็็นโครงก้าร 
สร้างเขื�อนอเนก้ป็ระสงค์ ซึึ่�งเริ�มีจาก้เขื�อนยันฮีีเป็็นเขื�อนแรก้ และค่อย ๆ กู้้เงินสร้างเขื�อนอื�น ๆ ต่อไป็

ก้ฟผ. พัฒันานวตัก้ร้ร้มืพัลังงานไฟฟ้าสะอาด ก้้าวสูส่งัคมืไร้้คาร์้บ้อนในอนาคต ต้ังแต่โคร้งก้าร้โซลาร์้ลอย่น�า้ไฮบ้ร้ดิในเขือ่นของ ก้ฟผ. โคร้งก้าร้โร้งไฟฟ้าสรุ้าษฎร์้ธานี 

ชดุทิี ่1 - 2 ทิีใ่ช้ก๊้าซธร้ร้มืชาตเิป็นเชือ้เพัลิง ก้าร้ผลิตไฟฟ้าจาก้พัลงังานแสงอาทิติย์่ (Solar Farm) เพัือ่ภาคอตุสาหก้ร้ร้มื ร้วมืถงึก้าร้เดินหน้าธรุ้ก้จิซือ้ขาย่และร้บั้ร้องเคร้ดิต 

ก้าร้ผลิตไฟฟ้าจาก้พัลังงานหมืนุเวยี่น ซึง่ ก้ฟผ. เป็นผู้ร้บั้ร้องใบ้อนุญาตร้าย่เดีย่วในปร้ะเทิศไทิย่เพัือ่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าน�าไปร้บั้ร้องคาร์้บ้อนเคร้ดิต 

ส�าหรั้บ้ภาร้ก้จิก้ลางน�า้ในเร้ือ่งร้ะบ้บ้ส่งไฟฟ้าต้องพัฒันาสู่โคร้งข่าย่อจัฉริ้ย่ะ (Smart Grid) ทิีส่ามืาร้ถร้บั้ซือ้ไฟจาก้พัลงังานหมุืนเวยี่นก้ลับ้เข้าสูร่้ะบ้บ้โดย่ศนูย์่

ควบ้คุมืก้าร้ผลิตไฟฟ้าจาก้พัลังงานหมุืนเวยี่น (RE Control Center) ควบ้คู่กั้บ้ก้าร้ตดิตัง้แบ้ตเตอร่ี้ทิีส่ถานจ่ีาย่ไฟฟ้าย่่อย่เพ่ืัอเสร้มิืความืม่ัืนคง ก้าร้ซือ้ขาย่ไฟฟ้า 

ก้บั้ปร้ะเทิศเพัือ่นบ้้านร้วมืถงึก้าร้ปร้บั้แผนธรุ้กิ้จน�าเข้าก๊้าซธร้ร้มืชาติเหลว หร้อื Liquefied Natural Gas (LNG) ใหม่ื เป็นก้าร้จดัหา LNG ในสญัญาร้ะย่ะก้ลาง 5 - 7 ปี 

(2564 - 2570) โดย่เร้ิม่ืน�าเข้าได้ในไตร้มืาสทิี ่4 ของปี 2564 ทิีป่ร้มิืาณน�าเข้าเฉลีย่่ปร้ะมืาณ 3 แสนตนั และส�าหร้บั้ปี 2565 เป็นต้นไป คาดว่าจะน�าเข้า LNG  

ในปริ้มืาณ 1.3 ล้านตันต่อปี เพัือ่ใช้เป็นเชือ้เพัลิงผลิตไฟฟ้าทิี่โร้งไฟฟ้าบ้างปะก้งทิดแทิน เน่ืองจาก้เป็นโร้งไฟฟ้าใหม่ืทิีม่ืปีร้ะสทิิธภิาพัสงู

ส่วนภาร้กิ้จปลาย่น�า้ ก้ฟผ. ร้องรั้บ้ก้าร้พััฒนาสู่เมืืองอจัฉริ้ย่ะ โดย่เฉพัาะก้าร้สนบั้สนนุย่านย่นต์ไฟฟ้า (อวี)ี ทิีเ่ป็นพัลงังานสะอาด ลดปัญหา PM 2.5  

ซึง่ได้ด�าเนนิก้าร้ร่้วมืกั้บ้พันัธมิืตร้ขย่าย่สถานีอดัปร้ะจไุฟฟ้า (Charging Station) พัฒันาแอปพัลเิคชนัน�าร่้องวนิจกั้ร้ย่านย่นต์ไฟฟ้า

นอก้จาก้น้ี ก้ฟผ. ย่งัดูแลสงัคมื ชมุืชนและสิง่แวดล้อมื ร้วมืทิัง้พัฒันาคณุภาพัชวีติของคนไทิย่อย่่างต่อเน่ือง ผ่านโคร้งก้าร้อนรัุ้ก้ษ์พัลังงานและสิง่แวดล้อมื  

เพัือ่ความืสขุท่ีิย่ัง่ย่นืของคนไทิย่สบื้ไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่เคียงคู่สังคมไทยในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ดูแลความม่ันคง 
ในกิจการพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าท่ีทันสมัยและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการใช้ ไฟฟ้า อันเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการเติบโตของประเทศ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ทิี่มืา: World Development Indicators

ทิี่มืา: ก้ร้มืบ้ัญชีก้ลาง และส�านัก้งานสภาพััฒนาก้าร้เศร้ษฐก้ิจและสังคมืแห่งชาติ

ภาพ 2-2 ดุลงบประมาณของไทย ปีงบประมาณ 2504 - 2514

ภาพ 2-1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเทียบกับโลก



| บทที่ 2 | | ปฐมบท สศค. กับภารกิจวางโครงสร้างพื้นฐานให้เศรษฐกิจไทย (ปี 2504 - 2514) |

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง42 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 43

“จอมีพล สฤษดิ� ธนะรัชุต์ นายก้รัฐมีนตรีขณะนั�น ต้องก้าร 
ขับุเคลื�อนงานพัฒนา จึงตั�งก้ระทรวงพัฒนาก้ารแห่งชุาติ ซึ่ึ�งรวมี 
หน่วยงานที� ดูแลงานพัฒนาทั�งหมีดมีารวมีศูนย์ที� นี�  โดยมีี  
ดร.อ�านวย  วีรวรรณ อดีตลูก้หม้ีอก้ระทรวงก้ารคลัง เป็็นผู้อ�านวยก้าร 
ส�านัก้งานวางแผนงานฯ ซึ่ึ�งต่อมีาท่านเป็็นที�ป็รึก้ษาจอมีพล ถินอมี  
ก้ิตติขจร นายก้รัฐมีนตรีท่านต่อมีาด้วย จึงเป็็นตัวจัก้รส�าคัญมีาก้  
โดยท่านต้องป็ระสานงานก้ับุคุณพจน์ สารสิน รัฐมีนตรีว่าก้าร 
ก้ระทรวงพฒันาฯ ท่านสุนทร หงสล์ดารมีภ์์ รัฐมีนตรว่ีาก้ารก้ระทรวง 
ก้ารคลงั และ ดร.ป๋็วย อ๊ึงภ์าก้รณ ์ผอ. สศค. เพื�อผลัก้ดันก้ารพัฒนา 
เศรษฐก้ิจและสังคมีให้เป็็นไป็ตามีแผน 

“ตอนนั�นพวก้เราก็้ต้องป็ระสานงานกั้บุ ดร.อ�านวย และสภ์า 
พัฒนาเศรษฐกิ้จด้วย ซึึ่�งโดยหลัก้ก้ารแล้วเป็็นคนอนุมัีติโครงก้าร  
แต่ในทางป็ฏิิบัุติ เนื�องจาก้ ดร.ป๋็วยเป็็นก้รรมีก้ารบุริหารสภ์า 
พัฒนาเศรษฐกิ้จ แถิมีอยู่ที�ก้ระทรวงก้ารคลัง และยิ�งอยู่ สศค.  
ก้็ต้องรู้เรื�องต่างป็ระเทศด้วย จึงรู้เรื�องทุก้อย่าง 

“ทุก้คนที� Board เชืุ�อถืิอท่านมีาก้ เพราะท่านจะเลือก้โครงก้าร 
ที�ส�าคัญและเป็ ็นป็ระโยชุน์กั้บุป็ระเทศในอนาคตเป็ ็นหลัก้  
นอก้จาก้นี� ท่านยังเชุื�อมีโยงงานนี�ก้ับุภ์าพเศรษฐก้ิจมีหภ์าค และ 
วิเคราะห์ว่า กู้เ้งนิมีาแค่ไหนถิงึจะไม่ีก้ระทบุเงินเฟ้อมีาก้นกั้ สดุท้าย 
ท่านเป็็นคนวางก้ฎเก้ณฑ์ก้ารกู้้เงินต่าง ๆ ที�เราเห็นในป็ัจจุบุัน

1. การกู้เงินต่างประเทศ4

สศค. กับการวางรากฐานเศรษฐกิจ

คุณนิพััทิธ พัุก้ก้ะณะสุต อดีต ผอ. สศค. และมืือเขีย่นสปีชในต�านานของ สศค. เล่าว่า 
“ก้ารกู้้เงินจาก้ต่างป็ระเทศเราต้องป็ระสานงานกั้บุ World Bank ทุก้ปี็ World Bank จะส่ง
หน่วยงานเป็็นคณะวิชุาก้าร (Consultative Group) มีาท�าก้ารป็ระเมิีนผล โดยท�ารายงาน
ภ์าวะเศรษฐกิ้จก้ารเงินก้ารคลัง และก้ารพัฒนาทุก้ด้านของป็ระเทศไทย รวมีทั�งโครงก้ารที�
ส�าคัญ เชุ่น ก้ารสร้างถินน ผมีต้องพา World Bank ไป็บุุก้เบิุก้ ไป็ตรวจเส้นทาง นั�งรถิจ๊ีป็กั้นไป็  
บุุก้ป่็าฝ่่าดงส�ารวจเส้นทางเถิิน ลี� ล�าพูนไป็ถึิงเชีุยงใหม่ี เป็็นต้น”

คณุชาญชัย่ ล้ีถาวร้ อดีตปลดัก้ร้ะทิร้วงก้าร้คลงั ท่ีิดแูลงานกู้้เงินสร้า้งเขือ่นยั่นฮีตัง้แต่แร้ก้  
ย่ก้ตัวอย่่างให้เห็นภาพัวิธีก้าร้ปร้ะเมืินโคร้งก้าร้ของ World Bank ผ่านก้าร้สร้้างเขื่อนภูมืิพัล  
(เขื่อนย่ันฮี) ว่า “เขื�อนยันฮีีเป็็นโครงก้ารที�ใหญ่มีาก้ในสมัียนั�น เวลาสร้างเขื�อนมัีนต้องกั้ก้น��า 
เยอะ กั้ก้น��าไว้สองข้างเหมืีอนแก้้มีลิง เขื�อนนี�เวลาเอาน��าลงมีา มัีนลงมีาแรง มัีนก็้ปั็�นไฟฟ้าได้  
แล้วน��าเหลือลงมีาก็้ท�าเป็็นชุลป็ระทาน ในลัก้ษณะเขื�อนอเนก้ป็ระสงค์ (Multipurpose Dam)  
ทั�งผลิตไฟฟ้า ชุลป็ระทาน และเก็้บุน��าด้วย

“ในก้ารกู้้เงิน World Bank เราต้องป็ระมีาณก้ารรายได้ รายจ่ายของรัฐบุาล ภ์าวะเศรษฐกิ้จ ก้ารเงิน ก้ารคลัง ก้ารป็ระเมิีนความีเหมีาะสมี  
และความีคุ้มีค่าของโครงก้าร แรก้ ๆ เราก็้ไม่ีเป็็น แต่ World Bank จะคอยแนะพวก้เรา นอก้จาก้นี�เราต้องดูว่า แต่ละโครงก้าร เราจะ 
ใชุ้เงินจาก้ไหนบุ้าง ซึึ่�งชุุดงานนโยบุายภ์าษีก็้ต้องดูว่า เราจะจัดเก็้บุภ์าษีอย่างไรให้เหมีาะสมี ซึึ่�งตอนนั�นงบุป็ระมีาณไม่ีพอ และระบุบุ 
ก้ารเงินในป็ระเทศยังไมี่มีั�นคง กู้้เงินในป็ระเทศได้จ�าก้ัด ก้ารกู้้เงินจาก้ต่างป็ระเทศจึงเป็็นชุ่องทางส�าคัญมีาก้ และเป็็น mandate ส�าคัญ 
ของ สศค. ซึ่ึ�งเฟื�องฟูมีาก้ในตอนนั�น พวก้เราเร่งขับุเคลื�อนงานตามีแผนพัฒนาฯ ฉับุับุ 1 - 3 ให้ได้ตามีเป็้าหมีาย จึงต้องก้ารคนที�มีีความีรู้ 
ภ์าษาอังก้ฤษระดับุดีมีาก้”

หมื่อมืเต่าก้ล่าวย่�้าว่า “99% ของนัก้เรียนนอก้ในก้ระทรวงก้ารคลังอยู่ที�นี� สมัียนั�นเงินกู้้ทั�งหมีดมีาจาก้ธนาคารโลก้ ไม่ีมีีเอก้ชุนกู้้เงิน 
ใครในต่างป็ระเทศได้ เพราะไมี่มีีใครรู้จัก้เมีืองไทย และรัฐบุาลไทยเองก้็กู้้เงินเอก้ชุนในต่างป็ระเทศไมี่ได้ เพราะไมี่รู้จัก้ตลาด นอก้จาก้นี�  
เวลาใครจะท�าโครงก้ารอะไรที�ไหนก้็ต้องบุอก้ สศค. ซึ่ึ�งก้็ต้องไป็ชุ่วยดูว่าจะหาเงินได้จาก้ไหน เพราะเราไมี่มีีเงิน ก้ารตั�งงบุป็ระมีาณเหมีือน 
อย่างในป็ัจจุบุันไมี่มีีทางเป็็นไป็ได้เลย แค่ขอให้จ่ายเงินเดือนข้าราชุก้ารได้ก้็บุุญแล้ว สศค. ยุคนั�นจึงทรงอิทธิพลมีาก้”

โจทย์ใหญ่ของ สศค. ในตอนนั้น คือ การวางรากฐานเศรษฐกิจผ่านการกู้เงินจากต่างประเทศ การปรับโครงสร้างภาษี และการ 
จัดตั้งสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร ได้แก้่ ธนาคาร้เพัื่อก้าร้เก้ษตร้และสหก้ร้ณ์ก้าร้เก้ษตร้ ซึ่งก้่อตั้งขึ้นในปี 2509

ก้ฎหมืาย่ให้อ�านาจร้ัฐมืนตร้ีว่าก้าร้ก้ร้ะทิร้วงก้าร้คลัง 

กู้้เงินจาก้ธนาคาร้โลก้ เพัื่อพััฒนาเศร้ษฐก้ิจของปร้ะเทิศ
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“เวลากู้้เงิน World Bank ต้องมีาป็ระเมีินโครงก้าร เราเป็็น 
ป็ระเทศมีีน��า มีทีี�ดนิท�านา น��าที�ลงมีาจาก้เขื�อนก็้เกิ้ดเป็็นธารน��าและ 
ค่อย ๆ  ไหลลงมีายงันา เราก็้ขยายนาได้เยอะ และสมัียก่้อนเราเป็็น 
คนส่งข้าวให้ป็ระเทศต่าง ๆ  ที�ส�าคญัที�สดุคอื สงิคโป็ร์ ฮ่ีองก้ง พวก้นี� 
อาศัยเราอยู่แล้ว แสดงว่าเรามีีตลาด

“ในด้านพลังงาน เราอยาก้ให้ป็ระชุาชุนและอุตสาหก้รรมี 
มีต้ีนทนุไฟฟ้าที�ถูิก้และไฟฟ้าที�ถูิก้ก็้มีาจาก้พลงัน��านี�แหละ เราสร้าง 
เขื�อนสูง น��าก้็ไหลลงมีาแรงแล้วก้็ป็ั�นไฟได้ ป็ั�นได้เยอะด้วย แล้ว 
น��าที�ไหลลงก้็ไป็เก้็บุตามีอ่างน��าต่าง ๆ ได้” 

คุณนิพััทิธ พัุก้ก้ะณะสุต เล่าเพัิ่มืเติมืถึงก้าร้ทิ�างานร้่วมืก้ับ้  
World Bank ทิี่ไมื่เพัีย่งจะได้เงินกู้้แล้ว ย่ังทิ�าให้เด็ก้ สศค. ได้ร้ับ้ 
ก้าร้ฝึึก้พัิเศษจาก้ World Bank ด้วย่ว่า “ตอนนั�นก้ารเจรจาเงินกู้้ 
ก้ับุ World Bank เป็็นงานที�ก้ระทรวงก้ารคลัง สภ์าพัฒน์ และ 
ส่วนราชุก้ารที�เก้ี�ยวข้องร่วมีก้นัเจรจากู้เ้งนิ แต่ สศค. เป็็นหวัใจหลกั้  
เพราะเราเป็็นหน่วยงานก้ระทรวงก้ารคลงัที�ต้องเป็็นผู้ลงนามีกู้เ้งิน 
ในนามีรัฐมีนตรีว่าก้ารก้ระทรวงก้ารคลัง หรือเป็็นผู้ที�รัฐมีนตรี 
มีอบุหมีาย เป็็นคนเซึ่็นสัญญาเงินกู้้ 

“เวลาเราท�าโครงก้ารเงินกู้้ต่าง ๆ  เราก้็ได้เรียนรู้ด้านเทคนิค  
พร้อมีเงื�อนไขทางก้ารเงิน ส่วนใหญ่ World Bank จะตั�งมีาตรฐาน 
โครงก้ารค่อนข้างเข้มีงวด และเงื�อนไขก้ารลงทุนมีัก้ท�าให้ 
รัฐวิสาหก้ิจบุางแห่งมีีป็ัญหาตลอด เพราะเขาไมี่ดูแลเรื�องต้นทุน  
ส่วนทางเราก็้จะพยายามีผลัก้ดันและชีุ�แนะให้เขาป็รับุตัวให้ ได้ 
ตามีเงื�อนไขที�เป็็นสาก้ล “นอก้จาก้นี� เวลาไป็เจรจาเงนิกู้ท้ี�ต่างป็ระเทศ เราก็้ไป็ด้วย เพราะฉัะนั�น 

ความีรู้จาก้ต่างป็ระเทศก้็จะเป็็น information flow เข้ามีา เราจึงได้รับุข้อมีูล 
จาก้ทั�งข้างนอก้และข้างในป็ระเทศ พอเราถิูก้ฝ่ึก้จาก้งานแบุบุนี�มีา แต่ละคน 
ก้็สามีารถิขึ�นมีาดู overall policy ได้ต่อไป็ และสามีารถิดูได้ทั�งเศรษฐก้ิจ 
ก้ารเงิน ก้ารคลัง ระดับุมีหภ์าค ระดับุจุลภ์าค ระดับุอุตสาหก้รรมี ซึ่ึ�งสุดท้าย 
ท�าให้พวก้เรารู้ว่า How to manage the economy และยังมีี economists  
จาก้ World Bank ที�เข้ามีาท�า report ชุ่วยสอนทั�งวิธีก้ารเขียนบุันทึก้ รายงาน  
และวิธีก้ารน�าเสนอให้เป็็นอีก้ด้วย

“ในเรื�องก้ารเขียนรายงาน เราต้องดูวิธีที�เขาเขียนสรุป็ paper ของเขา  
มีี Country Economic Report ต้องท�าด้วยก้ัน เสร็จแล้วก้็มีี sector แต่ละอัน 
ที�ส�าคัญ ป็ัญหาใหญ่ของป็ระเทศมีีอะไร จะแก้้ป็ัญหาอย่างไร เขาจะมีี paper  
ที�อธิบุายพวก้นั�นด้วย เพราะฉัะนั�นไมี่ใชุ่ว่าเราต้องมีาเขียนเองใหมี่ เราก้็เอา 
ของเขามีาป็รับุใชุ้ส�าหรับุป็ระเทศไทย และเราน�ามีาใชุ้ก้บัุหน่วยงานภ์าคป็ฏิบิุตัิ 
ด้วย เชุ่น ก้รมีทางหลวง ก้ารไฟฟ้าฝ่่ายผลิต องค์ก้ารโทรศัพท์ ก้ารรถิไฟ  
ก้ารท่าเรือแห่งป็ระเทศไทย และก้ารป็ระป็านครหลวง เป็็นต้น 

“เศรษฐก้รจะรับุผิดชุอบุแต่ละเรื�องไป็ และท�า project management  
ของแต่ละองค์ก้รที�เก้ี�ยวข้อง ต้องป็ระเมีินว่า โครงก้ารแต่ละอันที�จะไป็กู้ ้
ต้องกู้้ยังไง เงื�อนไขเป็็นยังไง วิธีชุ�าระยังไง payback period เท่าไหร่ และมีี 
เศรษฐก้รดูแล overall debt position ควรเป็็นยังไง คนนี�จะรับุผิดชุอบุเรื�อง 
งบุป็ระมีาณ ก้ารท�าดุลก้ารเงินก้ารคลังก็้ต้องป็ระสานกั้บุหน่วยรายรับุ  
ว่าเก้็บุได้เท่าไหร่ ป็ระสานก้ับุก้องนโยบุายภ์าษีว่าก้ารเก็้บุรายได้ ศุลก้าก้ร  
สรรพาก้ร สรรพสามิีต เป็็นอย่างไร มีีป็ัญหาอะไรที�ต้องแก้้ไข และจะได ้
รายได้รวมีได้เท่าไหร่ และก้ท็�า fiscal policy ออก้มีาเสรจ็ต้องดวู่า ขาดดลุแต่ละปี็ 
ต้องไมี่เก้ินเท่าไหร่อย่างไร ก้็มีีคนรับุผิดชุอบุ

“นอก้จาก้นี� ก้ารท�างานร่วมีกั้บุ World Bank ยังชุ่วยเราในเรื�อง 
ก้ารท�านโยบุายด้วย ...We always have a problem. สมียันั�นเป็็นรฐับุาลทหาร  
รัฐมีนตรีคลังก็้มีาจาก้ทหาร ก้ระทรวงก้ารคลังโดยคุณบุุญมีา คุณป๋็วย  
และ ธป็ท. จะเป็็นคนคอยคาน และสร้างก้ติก้าที�ส�าคัญต่าง ๆ  โดยยืมีมืีอจาก้  
World Bank และ IMF เพื�อมีาก้�าหนดนโยบุายเศรษฐกิ้จให้ได้มีาตรฐานสาก้ล 
ด้วย” 

คุณพัร้ร้ณี สถาวโร้ดมื อดีต ผอ. สศค. ทิี่เติบ้โตมืาจาก้ 
งานเงินกู้้ ซึ่งเข้างานมืารุ้่นหลังคุณนิพััทิธ แต่ได้ศึก้ษาปร้ะวัติก้าร้ 
กู้้เงินต่างปร้ะเทิศจนแตก้ฉานเล่าว่า “ตอนนั�นป็ระเทศไทยต้อง 
กู้้เงินจาก้ต่างป็ระเทศเป็็นป็ระจ�าทุก้ป็ีอย่างต่อเนื�อง โดยก้ารกู้้เงิน 
ส่วนใหญ่ก้ว่าร้อยละ 80 เป็็นก้ารกู้้เงินจาก้แหล่งทางก้าร ป็ระก้อบุ
ด้วย สถิาบัุนก้ารเงินระหว่างป็ระเทศที�ไทยเป็็นสมีาชิุก้ ได้แก้่ 
ธนาคารโลก้ และธนาคารพัฒนาเอเชีุย (ADB) เกื้อบุร้อยละ 60  
และรัฐบุาลต่างป็ระเทศ ได้แก้่ รัฐบุาลสหรัฐฯ เยอรมีัน และญี�ป็ุ่น  
เก้ือบุร้อยละ 20 ส่วนที�เหลือเป็็นก้ารกู้ ้เงินในรูป็สินเชุื�อเพื�อ 
ก้ารส่งออก้”

คณุสวุชิญ โร้จนวานิช อดตี ผอ. สศค. เลา่เสร้มิืวา่ “ก้ารกู้้เงิน 
ในสมีัยก้่อน รัฐบุาลไทยจะกู้้จาก้แหล่งทางก้าร เชุ่น ธนาคารโลก้  
ธนาคารพัฒนาเอเชุีย และจาก้รัฐบุาลญี�ป็ุ ่น ซึ่ึ�งแต่ละแหล่ง 
มีีมีาตรฐานสูง ร่างสัญญาจะป็ระณีตมีาก้ ๆ ฝ่่ายไทยจะต้องให้ 
ก้ฤษฎีก้าท�าความีเห็นทางก้ฎหมีายป็ระก้อบุทุก้ ๆ ครั�ง”

คณุพัร้ร้ณเีลา่ตอ่วา่ “ในก้ารกู้้เงินหน่วยงานเจา้ของโครงก้าร 
ที�ต้องก้ารใชุ้เงินกู้้จะต้องท�า feasibility study เพื�อป็ระก้อบุ 
ก้ารพิจารณาใน 3 ป็ระเด็น คือ

1.  ความเหมาะสมของโครงการท่ี่�จะลงทุี่น มีีรายละเอียด
เพียงพอหรือไม่ี อย่างไร 

2.  ม่ Rate of return ทั�งในรูป็ EIRR (Economic Internal 
Rate of Return) และ FIRR (Financial Internal Rate of 
Return) อย่างไร เพื�อพิจารณาความีคุ้มีค่าในก้ารลงทุน 
และ 

3.  ม่ระยะคืนทุี่น (Recovery rate) เป็็นอย่างไร เพื�อ
ป็ระโยชุน์ในก้ารก้�าหนดระยะเวลาชุ�าระหนี�ที�เหมีาะสมี 

“นอก้จาก้นี� แหล่งเงินกู้้ก้�าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงก้าร 
จัดสรรงบุป็ระมีาณหรือน�ารายได้มีาสมีทบุร้อยละ 15 - 60 ของ 
ค่าใชุ้จ่ายโครงก้าร โดยรัฐวิสาหก้ิจให้ใชุ้รายได้สมีทบุอย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ส่วนที�ขาดก้็ให้พิจารณากู้้เงินจาก้ในป็ระเทศมีาสมีทบุ”

นาย่สุก้ิจ นิมืมืานเหมืินทิ์ เอก้อัคร้ร้าชทิูต ณ ก้รุ้งวอชิงตัน และ Mr. J. Burke 

Knapp ร้องปร้ะธานธนาคาร้โลก้ ร้่วมืลงนามืในสัญญาเงินกู้้ร้ะหว่างปร้ะเทิศไทิย่

ก้ับ้ธนาคาร้โลก้ ส�าหร้ับ้โคร้งก้าร้พััฒนาทิางหลวง วงเงิน 36 ล้านดอลลาร้์ เมืื่อวันทิี่  

24 มืิถุนาย่น 2509

นาย่วิสูตร้ อร้ร้ถยุ่ก้ติ เอก้อัคร้ร้าชทูิต ณ ก้รุ้งวอชิงตัน และ Mr. Geoffrey M. 

Wilson ร้องปร้ะธานธนาคาร้โลก้ ร้่วมืลงนามืในสัญญาเงินกู้้ร้ะหว่างปร้ะเทิศไทิย่

ก้ับ้ธนาคาร้โลก้ เพัื่อพััฒนาร้ะบ้บ้สาย่ส่งไฟฟ้าส�าหรั้บ้ก้าร้ไฟฟ้าย่ันฮี (ก้าร้ไฟฟ้า 

ฝึ่าย่ผลิตแห่งปร้ะเทิศไทิย่) วงเงิน 6.6 ล้านดอลลาร้์ เมืื่อวันทิี่ 7 มืีนาคมื 2506
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คำาถามสำาคัญคือ เราเลือกโครงการที่เหมาะสมอย่างไร

หมื่อมืเต่าเล่าว่า “ผอ. สศค. เป็็นบุอร์ดของสภ์าพัฒน์อยู่แล้ว ตอนนั�น 
โครงก้ารผ่านสภ์าพัฒน์เก้นิก้ว่าที�จะท�าได้ เราไม่ีมีงีบุป็ระมีาณ เงนิกู้ต่้างป็ระเทศ 
เราก้็เป็็นคนจัด มีีคณะก้รรมีก้ารหนี�ต่างป็ระเทศ ก้�าหนดอย่าให้หนี�เก้ิน 15%  
ตอนนั�น ดร.ป็๋วย หรือคุณบุุญมีา ท่านก้็ดูเสร็จแล้ว ถิ้ามีีโครงก้ารจ�าเป็็นต้อง 
ใชุ้เงินก้ว่าก้รอบุนี� ท่านก้็ขยายก้รอบุนี�ได้ เชุ่น เอา 17% ก้็แล้วก้ัน จบุ” 

โครงการเงินกู้ต่างประเทศที่สำาคัญในช่วงเวลานี้ ได้แก่5

ด้านการเกษตรและชลประทาน ได้แก่้ ก้าร้ก่้อสร้้างเขือ่นย่นัฮ ีเขือ่นสริ้กิ้ต์ิิ  
เขือ่นแก่้งก้ร้ะจาน เขือ่นล�าปาว เขือ่นแม่ืแตง เขือ่นล�าพัร้ะเพัลงิ เขือ่นล�าโดมืน้อย่  
โคร้งก้าร้คันคูน�้าเจ้าพัร้ะย่าใหญ่ ด้านการคมนาคม ได้บู้ร้ณะและก้่อสร้้าง 
ทิางหลวงแผ่นดินสาย่ส�าคัญหลาย่สาย่ เช่น สาย่เชีย่งใหมื่ - ล�าปาง  
ก้รุ้งเทิพัฯ - ศร้ีร้าชา นคร้ปฐมื - เพัชร้บุ้ร้ี ปัตตานี - นร้าธิวาส ด้าน 
โทรคมนาคม ได้แก้่ ก้าร้ก้่อสร้้างร้ะบ้บ้โทิร้คมืนาคมืสาย่หลัก้ในแต่ละภาค 
ของปร้ะเทิศขององค์ก้าร้โทิร้ศัพัทิ์แห่งปร้ะเทิศไทิย่ ด้านพลังงาน ได้แก้่  
ก้าร้ก้่อสร้้างปร้ับ้ปรุ้งร้ะบ้บ้จ�าหน่าย่ไฟฟ้าย่ันฮี ก้าร้ติดตั้งเคร้ื่องก้�าเนิดไฟฟ้า 
ทิี่โร้งไฟฟ้าเขือ่นย่นัฮีและเขือ่นอุบ้ลร้ตัน์ โคร้งก้าร้โร้งไฟฟ้าไอน�า้พัร้ะนคร้เหนอื 
และพัร้ะนคร้ใต้ ด้านสาธารณูปการ ได้แก้่ ก้าร้ปรั้บ้ปรุ้งขย่าย่ก้าร้ปร้ะปา 
นคร้หลวง โคร้งก้าร้พััฒนาอาชีวศึก้ษา และก้าร้สาธาร้ณสุข

จุดแข็งของงานเงินกู้ต่างประเทศของไทย

คุณพัร้ร้ณีอธิบ้าย่ว่า “เรามีีจุดแข็งที�เป็็นที�ยอมีรับุของแหล่งเงินกู้้และผู้
เกี้�ยวข้องในหลายป็ระก้าร

“ป็ระการแรก เรามีีก้ฎหมีายและระเบีุยบุที�ก้�าหนดหน้าที�และความี 
รับุผิดชุอบุระหว่างก้ระทรวงก้ารคลัง โดยส�านัก้งานเศรษฐก้ิจก้ารคลัง  
ก้รมีบัุญชีุก้ลาง และส�านัก้งบุป็ระมีาณ ส�านัก้งานคณะก้รรมีก้ารพัฒนาก้าร 
เศรษฐก้ิจและสังคมีแห่งชุาติ และธนาคารแห่งป็ระเทศไทยก้ับุหน่วยงาน 
ผู้ด�าเนินโครงก้ารเงินกู้้ ไมี่ว่าจะเป็็นส่วนราชุก้ารหรือรัฐวิสาหก้ิจ

“ป็ระการท่ี่�สอง เรามีี framework มีี check and balance และ 
มีีก้ระบุวนก้ารในก้ารท�างานที�ชุัดเจนและเป็็นรูป็ธรรมี

“เมืี�อก้ล่าวถึิง framework ในก้ารท�างาน คือ เรามีี fiscal  
and financial frameworks และเราต้องมีีเป็้าหมีายที�ชุัดเจนว่า  
เราต้องก้ารอะไร เพื�ออะไร และจะท�าให้ส�าเรจ็ได้อย่างไร ขณะเดียวกั้น  
เราต้องมีีความีเข้าใจและชีุ�แจงได้ว่า ท�าไมีเราต้องมีี fiscal and 
financial frameworks เชุ่น

-  งบุป็ระมีาณขาดดุลได้ไมี่เก้ินร้อยละ 3 ของ GDP ตามี
ก้รอบุ IMF

-  งบุชุ�าระคืนต้นเงินกู้้และดอก้เบุี�ยต้องไมี่เก้ินร้อยละ 15 
ของงบุป็ระมีาณรายจ่ายป็ระจ�าป็ี 

-  ภ์าระก้ารชุ�าระหนี� (Debt services ratio) ต้องไมี่เก้ิน 
ร้อยละ 9 ของรายได้จาก้ก้ารส่งออก้สินค้าและบุริก้าร

-  ก้ารขาดดลุบัุญชุเีดินสะพดั ต้องไม่ีเกิ้นร้อยละ 5 ของ GDP

การร่วมก่อตั้ง ADB

เพ่ืัอขย่าย่แหล่งเงนิกู้้ในภมิูืภาคเอเชยี่ และเพ่ิัมืโอก้าสในก้าร้
เข้าถึงแหล่งทิุนในก้าร้พััฒนาปร้ะเทิศมืาก้ขึ้น สศค. จึงได้ผลัก้ดัน
ให้ปร้ะเทิศไทิย่เข้าร้่วมืเป็น 1 ใน 31 สมืาชิก้ผู้ก้่อตั้งธนาคาร้พััฒนา
เอเชีย่ (Asian Development Bank: ADB) และต่อมืาได้ผลัก้ดัน
ให้มืีก้าร้ออก้พัร้ะร้าชบ้ัญญัติให้อ�านาจปฏิบ้ัติก้าร้เก้ี่ย่วก้ับ้ธนาคาร้
พััฒนาเอเชีย่ พั.ศ. 2509 เพัื่อให้อ�านาจร้ัฐบ้าลด�าเนินก้าร้เก้ี่ย่วก้ับ้ 
ADB ตามืข้อผูก้พัันก้าร้เข้าร้่วมืเป็นสมืาชิก้ โดย่ สศค. เป็นผู้แทิน
ร้ัฐบ้าลไทิย่ในก้าร้ด�าเนินงานร้่วมืก้ับ้ ADB และทิ�าหน้าทิี่เป็นผู้แทิน
ไทิย่ เดินทิางไปเจร้จาเงินกู้้และสัญญาเงินกู้้ และด�าเนินก้าร้ตามื
เงื่อนไขแห่งสัญญาก้่อหน้ี ร้่วมืก้ับ้หน่วย่งานทิี่เก้ี่ย่วข้อง ร้วมืถึง 
เข้าร่้วมืก้าร้ปร้ะชมุืปร้ะจ�าปีของ ADB ซึง่มืรี้ฐัมืนตร้ว่ีาก้าร้ก้ร้ะทิร้วง
ก้าร้คลังด�าร้งต�าแหน่งผู้ว่าก้าร้

“Check and balance คือ ‘คนกู้้ไม่ีได้เป็็นคนใชุ้เงิน คนใชุ้เงินไม่ีได้เป็็นคนกู้้’ เราจึงไม่ีมีีส่วนได้ส่วนเสียในโครงก้ารที�จะขอกู้้ และ 
เราต้องมีีธรรมีาภิ์บุาลในก้ารท�างาน เพื�อ identify ว่ามีีก้ารเบุิก้จ่ายเงินกู้้/ด�าเนินโครงก้ารตามีแผนที�ก้�าหนดหรือไมี่ อย่างไร รวมีทั�ง 
ป็ัญหาและอุป็สรรคที�พึงมีี และก้ารป็ระเมีินความีส�าเร็จในก้ารด�าเนินโครงก้ารในขั�นสุดท้าย 

“ก้ระบุวนก้ารท�างาน แม้ีในสมัียนั�นเรายังไม่ีมีีคอมีพิวเตอร์ แต่เจ้าหน้าที�ที�รับุผิดชุอบุในแต่ละโครงก้ารจะต้องเก็้บุแฟ้มีงานตั�งแต่ 
ก้ารจดัเตรยีมีโครงก้ารจนถึิงขั�นลงนามีในสญัญากู้้เงิน และ/หรอืสญัญาค��าป็ระกั้นเงนิกู้้ จนถึิงรายงานผลก้ารกู้้เงนิและ/หรอืก้ารค��าป็ระกั้น 
เงินกู้้ต่อคณะรัฐมีนตรีเรียบุร้อย เจ้าหน้าที�จะส่งส�าเนาพร้อมีน�าส่งสัญญากู้้เงิน และ/หรือสัญญาค��าป็ระก้ันเงินกู้้ และเอก้สารที�เก้ี�ยวข้อง 
ให้ก้รมีบุัญชุีก้ลาง เพื�อป็ระโยชุน์ในก้ารติดตามีก้ารเบุิก้จ่ายเงินกู้้ และจัดท�าตารางก้ารชุ�าระหนี�เงินกู้้ตามีสัญญาที�ได้ผูก้พัน

“ดังนั�น งานเงินกู้้ต่างป็ระเทศที�ป็ระสบุความีส�าเร็จ นอก้จาก้จะมีีคนท�างาน front office ที�ไป็เจรจากั้บุแหล่งเงินให้ได้ตามีต้องก้ารแล้ว  
ยังต้องมีี back office ที�เข้มีแข็งด้วย เพราะถิ้าพลาดนั�นคือความีเสียหาย 

“มีองย้อนก้ลับุไป็ก็้น่าภู์มิีใจ เพราะนับุตั�งแต่ป็ระเทศไทยมีีก้ารกู้้เงินจาก้ต่างป็ระเทศ เราไม่ีเคยผิดนัดชุ�าระหนี�แต่อย่างใด ทั�งที�ตอนแรก้ 
เราไม่ีมีีคอมีพิวเตอร์ชุ่วยงานเลยก็้ตามี”



| บทที่ 2 | | ปฐมบท สศค. กับภารกิจวางโครงสร้างพื้นฐานให้เศรษฐกิจไทย (ปี 2504 - 2514) |

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง48 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 49

2. การปรับโครงสร้างภาษี

ภาษีศุลกากร

ดร้.สมืชัย่ ฤชุพัันธุ์ อดีต ผอ. สศค. ช่วย่อธิบ้าย่ภาพัเร้ื่อง 
ก้าร้จัดเก็้บ้ภาษีศุลก้าก้ร้ในอดีตท่ีิได้ศึก้ษามืาว่า “เมีื�อก้่อนนี� 
ป็ระเทศไทยอาศัยรายได้จาก้ภ์าษีศุลก้าก้รเป็็นหลัก้ โดยเก้็บุจาก้ 
ก้ารน�าเข้าและส่งออก้ เชุ่น ข้าว ไมี้สัก้ ยางพารา ดีบุุก้ เราเก้็บุ 
ภ์าษีหมีด ซึ่ึ�งตอนนั�นป็ระเทศยาก้จนก็้ส่งออก้แต่สินค้าพวก้นี�  
ไมี่สามีารถิผลิตสินค้าอุตสาหก้รรมีไป็ขายได้ รัฐบุาลจึงต้อง 
เก้็บุภ์าษีจาก้ตรงนี�เป็็นรายได้หลัก้ของป็ระเทศ แต่ก้ารเก็้บุภ์าษ ี
จาก้สินค้าส่งออก้ลัก้ษณะนี� เราไมี่อาจไป็บุวก้ในราคาขายข้าวได้ 
เพราะคนขายข้าวในโลก้เยอะ เพราะฉัะนั�นภ์าระก้ารเก้็บุภ์าษีข้าว 
ก้จ็ะตก้กั้บุชุาวนา ภ์าษยีางก็้ตก้ที�ผูผ้ลติยาง ภ์าษดีบีุกุ้ก้ต็ก้ที�ผูผ้ลติ 
ดีบุุก้ มีันเป็็นภ์าษีที�ผลัก้ภ์าระไมี่ไป็

“แต ่ตอนหลังเรารู ้ ว ่ าโลก้มีันเป็ลี�ยน คือโลก้เขาใชุ ้  
destination principal หลัก้ป็ลายทาง คือภ์าษีนี�ป็ระเทศส่งออก้ 
เขาไมี่เก็้บุ เขาไป็เก็้บุป็ระเทศน�าเข้าเก็้บุป็ลายทาง คือผู้บุริโภ์ค 
ป็ระเทศนั�นเป็็นผู้เสียภ์าษี และภ์าษีตก้แก้่ป็ระเทศนั�น เพื�อให้เรา 
ส่งออก้ได้โดยไมี่ต้องเสียภ์าษี จึงมีาเป็ลี�ยนในภ์ายหลัง”

ภาษีสรรพสามิต

คุณอร้ัญ ธร้ร้มืโน อดีตปลัดก้ร้ะทิร้วงก้าร้คลัง และอดีต  
ผอ. สศค. ทิี่เคย่ดูแลงานภาษีสร้ร้พัสามืิตในสมืัย่นั้นเล่าว่า “ภ์าษี 
สรรพสามิีตที�เราไป็ชุ่วยดูขณะนั�นมัีนแทบุไมี่มีีอะไรเหลือ ภ์าษี 
ส�าคัญเหลือแค่สุรา ยาสูบุ ตอนนั�นได้เข้าไป็ชุ่วยดูว่าจะมีีก้ารเก้็บุ 
ภ์าษีใหม่ีจาก้อะไรได้บุ้าง เพื�อวางแผนส�าหรบัุอนาคต ก้็ได้เริ�มีเรื�อง 
ภ์าษีน��ามีันครั�งแรก้ป็ี 2507 6

“ตอนนั�นจะมีีโรงก้ลั�นน��ามัีนมีาตั�งในป็ระเทศ เราก้เ็ลยจัดก้าร 
เรื�องภ์าษีน��ามัีนให้ก้รมีสรรพสามีิตเรียก้เก็้บุ เพราะทีแรก้ก้รมี 
สรรพสามีิตก็้เป็็นหน่วยงานหนึ�งที�ถูิก้แต่งตั�งให้เก้็บุภ์าษีฝ่ิ �น 
ในป็ระเทศ จะเลิก้ก็้ไมี่ได้ ต้องหางานให้ท�า แล้วเมืี�อก้่อน 
สรรพสามีิตมีีภ์าษีฝ่ิ�น ก้็ใหญ่โต แต่พอฝ่ิ�นหายไป็เหลือแต่สุรา  
ยาสูบุ ที�ส�าคัญ ก้็เลยให้จัดเก้็บุภ์าษีน��ามีันครั�งนั�นเป็็นครั�งแรก้”

ภาษีสรรพากร

ในภาพัร้วมื ขณะน้ันปร้ะเทิศอยู่ ่ ในช่วงเร้่งพััฒนาสาธาร้ณูปโภค 
หลาย่อย่่างโดย่รั้ฐ ดังนัน้ แม้ืร้ฐับ้าลจะมีืร้าย่ได้ไม่ืเพีัย่งพัอต่อก้าร้ลงทินุตามืแผน  
ก้็จะใช้วิธีก้าร้ก่้อหนี้เพัิ่มืขึ้น ขณะเดีย่วกั้น ภาคเอก้ชนย่ังอ่อนแอ ปร้ะชาชน 
มืรี้าย่ได้น้อย่ ดังนัน้ เป้าหมืาย่ก้าร้จดัเก็้บ้ภาษอีาก้ร้ช่วงน้ีจงึค่อนข้างผ่อนคลาย่  
และมีืก้าร้ย่ก้เว้นและลดหย่่อนภาษเีงนิได้นิตบุิ้คคลและบุ้คคลธร้ร้มืดามืาก้ เช่น7

-  ก้าร้ย่ก้เว้นภาษเีงนิได้บ้คุคลธร้ร้มืดาส�าหร้บั้ดอก้เบ้ีย้่เงนิฝึาก้ธนาคาร้ 
(ปี 2504)

-  ก้าร้ย่ก้เว้นภาษีเงินได้นิติบุ้คคลและภาษีก้าร้ค้าส�าหรั้บ้ก้าร้น�าเข้า 
ให้แก้่ผู้ ได้ร้ับ้ก้าร้ส่งเสร้ิมืก้าร้ลงทิุนตามื พั.ร้.บ้. ส่งเสร้ิมืก้าร้ลงทิุน
เพัื่อก้ิจก้าร้อุตสาหก้ร้ร้มื (ปี 2503)

คุณอรั้ญเล่าว่า “ในทางสรรพาก้รก็้มีส่ีวนไป็ชุ่วยเรื�องสงัคายนาป็ระมีวล
รัษฎาก้ร และชุ่วยในเรื�องของก้ารเจรจาภ์าษีซึ่้อนระหว่างไทยก้ับุเก้าหลี 

“ภ์าษซ้ีึ่อน หลกั้ก้ารเบืุ�องต้นก็้แค่ว่า เมืี�อป็ระเทศหนึ�งเก็้บุแล้วอีก้ป็ระเทศหนึ�ง 
ต้องเก็้บุเฉัพาะส่วนที�มัีนยังขาดอยู่ไม่ีเก็้บุซึ่��าซ้ึ่อน สมีมีติภ์าษีเงินได้ของป็ระเทศ 
เก้าหลีเขาเก้็บุ 15% เราเก้็บุ 25% ถิ้าหาก้ว่ารายได้ที�เก้ิดขึ�นในเก้าหลีแล้ว 
เป็็นรายได้ที�เข้าป็ระเทศไทยด้วย ทางเก้าหลีเขาเก้็บุไป็แล้ว 15% เราก้็มีีสิทธิ 
เก้บ็ุเพิ�มีอกี้แค่ 10% ให้เท่าของเราเท่านั�น เพื�อชุ่วยเรื�องก้ารค้าขายระหว่างป็ระเทศ  
ป็ระเทศไหนที�มีีก้ารเจรจาก้ันแล้ว พ่อค้าก้็จะเสียภ์าษีแห่งเดียว แต่ป็ระเทศ 
ที�ยงัไม่ีเจรจา พ่อค้าก้จ็ะเสียภ์าษสีองแห่ง จงึต้องท�าสญัญาก้บัุแต่ละป็ระเทศ”

3. การจัดตัง้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร8

เป้าหมืาย่หนึ่งของแผนพััฒนาฯ ฉบ้ับ้ทิี่ 1 ร้ะย่ะ 29 (ปี 2507 - 2509) คือ ก้าร้เพัิ่มื 
ปร้ิมืาณก้าร้ผลิตและก้าร้ส่งออก้ ปร้ับ้ปรุ้งคุณภาพัของผลิตผลก้าร้เก้ษตร้ทิี่ส�าคัญและขย่าย่ 
ปร้ะเภทิก้าร้ผลิตก้าร้เก้ษตร้ โดย่มีืวตัถปุร้ะสงค์ท่ีิจะเพัิม่ืร้าย่ได้ปร้ะชาชาติส่วนร้วมืและร้าย่ได้ 
ของเก้ษตร้ก้ร้ ซึ่งส่วนหนึ่งของก้าร้สนับ้สนุนเป้าหมืาย่ดังก้ล่าวคือ ก้าร้จัดตั้งร้ะบ้บ้สินเชื่อ 
ก้าร้เก้ษตร้ทิี่ถูก้ต้องและเหมืาะสมื โดย่ค่อย่ ๆ ขย่าย่งานออก้ตามืก้�าลังทิี่จะก้ร้ะทิ�าได้ 

การให้สินเชื่อการเกษตรควรมุ่งให้สินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เป็นส�าคัญ และ 
จะต้องควบคมุเพือ่ให้เกดิผลประโยชน์ในการผลิตอย่างแท้จรงิ ให้มกีารใช้หนีค้นืครบถ้วนและ 
ตรงก�าหนด ทิัง้นี ้ในร้ะย่ะทิีเ่งนิทินุย่งัน้อย่จะต้องด�าเนนิก้าร้เป็นแห่ง ๆ  ไป นอก้จาก้นัน้จะต้อง 
ส่งเสร้ิมืให้เก้ษตร้ก้ร้ได้ออมืทิร้ัพัย่์ เพัื่อสะสมืก้องทิุนสินเชื่อก้าร้เก้ษตร้ด้วย่

สศค. จึงเข้าไปร่วมผลักดันให้จัดต้ัง ธ.ก.ส. ตามแผนพัฒนาฯ เพ่ือท�าให้การช่วยเหลือ 
ทางการเงินในภาคก้าร้เก้ษตร้เป็นร้ปูธร้ร้มืและมีืความืย่ัง่ยื่น ซึง่ในเวลาต่อมืา ธ.ก้.ส. ก้ลาย่เป็น 
หน่วย่งานหลัก้ทิี่ร้ัฐบ้าลได้ใช้ให้ทิ�าหน้าทิี่ในก้าร้ส่งผ่านนโย่บ้าย่ต่าง ๆ ทิี่เก้ี่ย่วก้ับ้เก้ษตร้  
เพัื่อส่งเสร้ิมืให้เก้ษตร้ก้ร้มืีร้าย่ได้สูงขึ้น ร้วมืถึงได้มือบ้หมืาย่ให้ ธ.ก้.ส. ทิ�าหน้าทิี่ในก้าร้พััฒนา 
ภาคชนบ้ทิ เพัื่อเป็นก้าร้ลดความืเหลื่อมืล�้าในเวลาต่อมืา

และนี่คือ ก้้าวแร้ก้ของ สศค. ทิี่เร้่งหาเงินมืาสนับ้สนุนก้าร้วางร้าก้ฐานเศร้ษฐกิ้จและ 
นบั้เปน็ความืโชคดขีอง สศค. ทิี่ได ้ดร้.ป๋วย่ อึ�งภาก้ร้ณ์ มืาช่วย่วางร้าก้ฐานองคก์้ร้ให้แข็งแก้ร้ง่  

สแกน QR Code รับชมบทบาทภารกิจของ ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. มุ่งมั่นให้ความส�าคัญ 
กับการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ มีการท�างานอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อมุ่งสู่ธนาคารแห่งความยั่งยืน

โดย่ในปีบ้ัญชี 2564 “ธ.ก.ส. มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” (Sustainable Rural 

Development Bank) ด้วย่ค�ามืั่นสัญญาของ ธ.ก้.ส. ที่จะยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ (Better Life, 

Better Community, Better Pride)



วิิกฤติิถาโถมติ้องแก้ไข กับโจทย์์ใหม่ท่�ได้้รัับ และการัเติรั่ย์มพรั้อมภาคเอกชน 
ให้เป็็นกลไกหลักในการัขับเคล่�อนเศรัษฐกิจ 

แติ่ไม่ล่มท่�จะลด้ช่องวิ่างควิามเหล่�อมล�้าด้้านรัาย์ได้้และโอกาส

สศค. กับภารกิจนำาเศรษฐกิจไทย 
ฝ่าวิกฤติรอบด้าน (ปี 2515 - 2529)

Ⅲ



| บทที่ 3 | | สศค. กับภารกิจนำาเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤติรอบด้าน (ปี 2515 - 2529) | 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง52 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 53

เศรัษฐกิจไทย์เผชิญแรังกด้ด้ันหลาย์ด้้าน ไม่วิ่าจะเป็็นติลาด้การัเงินโลกท่�ผันผวินมาก วิิกฤติิรัาคาน�้ามันโลก 2 ครัั้ง ทั�วิโลกเผชิญกับ 
เงินเฟ้อและอัติรัาด้อกเบ่้ย์สูง เศรัษฐกิจติกติ��า ขาด้แคลนสภาพคล่อง และย์ังเผชิญกับวิิกฤติิสถาบันการัเงินในป็รัะเทศ 2 ครัั้ง การัลด้ 
ค่าเงินบาท 3 ครัั้ง และวิิกฤติิการัเงินนอกรัะบบ นอกจากน่้ ภัย์คอมมิวินิสติ์ย์ังคุกคามไทย์อย์่างหนัก ควิามหวิังท่�โชติิช่วิงอย์่างเด่้ย์วิ 
ของป็รัะเทศค่อ การัค้นพบก๊าซธรัรัมชาติิในอ่าวิไทย์ น�าไป็สู่การัพัฒนาโครังการั Eastern Seaboard ท่�ผลักด้ันป็รัะเทศไทย์สู่ย์ุคโชติิช่วิง 
ชัชวิาลอย์่างแท้จรัิงในรัะย์ะติ่อมา กล่าวคือ เศรษฐกิจการเงินโลก ปลายปี 2514 ตลาดการเงินโลกผันผวนตามท่ีประธานาธิบดีนิกสัน  
ประกาศว่า ธนาคารกลางสหรัฐขอยกเลิกการรับแลกเปลี่ยนดอลลาร์เป็นทองค�าจากธนาคารกลางทุกประเทศ ซ�้าเติมด้วยวิกฤติ 
ราคาน�้ามันโลก 2 คร้ัง ในปี 2516 และปี 2522 ซ่�งวิิกฤติิครัั้งหลังสรั้างผลกรัะทบติ่อเศรัษฐกิจไทย์รัุนแรังมาก มิหน�าซ�้าสถานการัณ์์ย์ังถูก 
ซ�้าเติมิจากสงครัามรัะหว่ิางอิรักักบัอิหร่ัาน รัาคาน�้ามันย์ิ�งเพิ�มข่น้ และกด้ดั้นให้เงินเฟ้อเร่ังตัิวิข่น้ ธนาคารักลางสหรัฐัซ่�งเป็็นผู้ช่น้�าคนส�าคัญ 
ในติลาด้การัเงินโลก ติัด้สินใจใช้นโย์บาย์การัเงินเข้มงวิด้เพ่�อควิบคุมเงินเฟ้อ และรััฐบาลสหรััฐด้�าเนินนโย์บาย์งบป็รัะมาณ์ขาด้ดุ้ล  
(Twin Deficits) (ภาพ 3-1)

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ภาพ 3-2 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ

ภาพ 3-1 ดุลการค้าและดุลการคลังเทียบกับ GDP ของสหรัฐฯ ปี 2514 - 2529

ท่�มา: Federal Reserve Bank of St. Louis

ท่�มา: Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce

ผลจากการัใช้นโย์บาย์การัเงนิเข้มงวิด้ 
ของสหรััฐฯ ท่�ป็รัับติัวิสูงข่้นเก่อบรั้อย์ละ 20  
ติ่อป็ี ในช่วิงติ้นทศวิรัรัษ 1980s (ภาพ 3-2)  
ส่งผลให้อัติรัาด้อกเบ้่ย์ในติลาด้โลกป็รัับติัวิ 
สูงข้่น โด้ย์เฉพาะอัติรัาด้อกเบ้่ย์เงินกู้แบบ 
ลอย์ติัวิในติลาด้ย์ูโรัด้อลลารั์1 ป็รัับติัวิสูงข่้น 
อย์่างติ่อเน่�อง และอยู์่ในอัติรัาสูงสุด้ถ่ง 
ร้ัอย์ละ 25 ต่ิอปี็ ในปี็ 25242 สร้ัางผลกรัะทบ 
รัุนแรังติ่อป็รัะเทศก�าลังพัฒนาท่�ส่วินใหญ ่
พ่�งพาเงินกู ้จากแหล่งด้ังกล่าวิในวิงเงิน 
ค่อนข้างสูง

นอกจากน้่ ปั็ญหาท่�มากมาย์ในช่วิงน้ัน 
ท�าให้หลาย์ป็รัะเทศเผชญิปั็ญหาการัขาด้ดุ้ล 
การัช�ารัะเงิน ค่าเงินผันผวิน บางป็รัะเทศ 
ท่�ก่อหน่้ติ่างป็รัะเทศมาก เช่น กลุ่มป็รัะเทศ 
ในลาติินอเมรักิา ท่�กู้เงนิจากต่ิางป็รัะเทศมาก  
จนไม่สามารัถจ่าย์หน่้ได้้ ติอ้งเผชญิกบัวิิกฤติิ 
หน่้สาธารัณ์ะถ่งขั้นพันธบัติรัรััฐบาลไม่ได้้รัับ 
การัย์อมรับั จง่ต้ิองพมิพ์ธนบัติรัมาแก้ปั็ญหา 
การัขาด้ดุ้ลภาครััฐ และเกิด้เงินเฟ้อรุันแรัง  
(Hyperinflation) ในท่�สุด้

ภาพ 3-5 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ระหว่างปี 2518 - 2529

ท่�มา: ติลาด้หลักทรััพย์์แห่งป็รัะเทศไทย์

เม่�อหลาย์วิิกฤติิรัุมเรั้า เศรัษฐกิจผันผวิน สหรััฐฯ ติ้องเผชิญกับป็ัญหา  
Twin Deficits และเกิด้วิิกฤติิในลาติินอเมรัิกา เศรัษฐกิจจ่งติกติ��าทั�วิโลก

ภายใต้สถานการณ์์เศรษฐกจิโลกขณ์ะน้ัน เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบหนกั 
เช่นกัน กล่าวคือ น�้ามันเป็นปัจจัยการผลิตส�าคัญท่ีต้องน�าเข้าเกือบทั้งหมด  
ขณ์ะทีร่าคาเพิม่ขึน้หลายเท่า เงนิเฟ้อในประเทศสงูเกือบร้อยละ 20 ในปี 2523 
(ภาพ 3-3) สถานการณ์์พลังงานประเทศย�่าแย่ ถึงข้ันพลเอก เปรม ติณ์สูลานนท์  
นายกรัฐมนตรีสมัยน้ัน ส่ังให้ทีวีงดออกอากาศเวลา 18.30 - 20.00 น.  
เพื่อประหยัดพลังงาน3

ขณ์ะเด่้ย์วิกันเศรัษฐกิจท่�ติกติ��าทั�วิโลก ท�าให้รัาคาสนิค้าขัน้ต้ินหลาย์ชนดิ้ 
ติกติ��าติามไป็ด้้วิย์ รัาย์ได้้จากการัส่งออกสินค้าเกษติรัซ่�งเป็็นสินค้าหลัก 
ของป็รัะเทศไทย์ในขณ์ะนั้นลด้ลงมาก เกิด้ป็ัญหาการัขาด้ดุ้ลบัญช่เด้ินสะพัด้  
อย์่างหนัก (ภาพ 3-4) ภารัะหน้่ติ่างป็รัะเทศเพิ�มสูงข้่น ทุนส�ารัอง 
รัะหวิ่างป็รัะเทศรั่อย์หรัอ ท�าให้ในปี 2524 ต้องลดค่าเงินบาทถึง 2 ครั้ง  
โดยคร้ังแรกลดจาก 20.75 บาท เป็น 21 บาทต่อดอลลาร์ และครั้งที่สอง 
ลดจาก 21 บาท เป็น 23 บาทต่อดอลลาร์ แติ่เสถ่ย์รัภาพด้้านติ่างป็รัะเทศ 
ย์ังไม่น่าไวิ้วิางใจจนถ่งจุด้วิิกฤติิป็ี 2526 เม่�อเงินส�ารัองทางการัเหล่อเพ่ย์ง  
2,500 ล้านด้อลลารั์4 IMF จ่งเติ่อนทางการัไทย์เรั่�องค่าเงินบาทม่มูลค่าสูงเกิน 
พ่้นฐานเศรัษฐกิจและควิรัลด้ค่าเงินบาท แติ่ธนาคารแห่งประเทศไทยเลือก 
แก้ปัญหาเบือ้งต้นโดยการจ�ากดัการขยายสนิเช่ือของสถาบนัการเงนิไม่ให้เกนิ  
ร้อยละ 18 ในปี 2527 แทนการลดค่าเงนิบาท ซึง่ปรากฏต่อมาว่ายงัผลให้ธุรกจิ 
ขนาดเลก็ล้มละลายจ�านวนมาก5 ซ�า้เตมิสถานการณ์์ทางเศรษฐกจิทีเ่ปราะบาง 
อยู่แล้วให้แย่ลงไปอีก และในที่สุดต้องลดค่าเงินบาทอีกครั้งจาก 23 บาท เป็น  
27 บาทต่อดอลลาร์ ในปีเดียวกันนั้นเอง

ด้านตลาดเงินและตลาดทุน ปี 2517 ประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิัทเงนิทนุและบรษิัทหลกัทรัพย์จงึขยายตวั 
อย่างรวดเร็ว แติ่บรัิษัทเหล่าน่้จ�านวินมากม่ป็ัญหาธรัรัมาภิบาล อาทิ บรัิษัท 
รัาชาเงนิทนุ ให้กู้ย์ม่เงนิแก่บรัษิัทในเคร่ัอและลูกค้าเพ่�อซ่อ้หุน้ของบรัษิัทฯ เอง 
โด้ย์ไม่ม่หลักป็รัะกัน ในเวิลาไม่นานรัาคาหุ้นพุ่งข่้นไป็ถ่ง 2,470 บาท/หุ้น  
ในช่วิงกลางเด่้อนพฤศจกิาย์น 2521 จากรัาคาท่�ติรัาไว้ิ 100 บาท/หุน้6 ขณ์ะเด่้ย์วิกัน  
กรัะแสการัป็ั่นหุ้นท�าให้ป็รัะชาชนให้ควิามสนใจเข้าไป็ซ่้อขาย์หุ้นในติลาด้เป็็น 
จ�านวินมาก แต่ิส่วินใหญ่เป็็นการัเก็งก�าไรั รัาคาหุน้จง่สงูเกินควิามเป็็นจรังิมาก  
(ภาพ 3-5)

เม่�อเศรัษฐกิจติกติ��า รัะบบการัเงินอย์ู่ในภาวิะติ่งติัวิ บรัิษัทรัาชาเงินทุน  
ป็รัะสบป็ัญหาด้้านสภาพคล่องรุันแรัง ป็รัะชาชนขาด้ควิามเช่�อมั�น น�ามาสู่ 
วิิกฤติิในรัะบบสถาบันการัเงินและติลาด้หลักทรััพย์์แห่งป็รัะเทศไทย์คร้ัังแรัก 
ในป็ี 2522 หรั่อท่�เรั่ย์กกันทั�วิไป็วิ่า วิกฤติราชาเงินทุน

ภาพ 3-3 ราคาน�้ามันในตลาดดูไบ และอัตราเงินเฟ้อไทยปี 2514 - 2529

ท่�มา: FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis และกรัะทรัวิงพาณ์ิชย์์

ภาพ 3-4 สัดส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดเทียบกับ GDP ของไทย

ท่�มา: ธนาคารัแห่งป็รัะเทศไทย์

2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529

ราคาน้ำำ�ามััน้ำดููไบ อััตราเงิิน้ำเฟ้้อัไทย (RHS)
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สศค. เป็นแกนหลกัในการเข้าไปแก้ไขสถานการณ์์และฟ้ืนฟคูวามเชือ่มัน่ 
ในการลงทุน จนปัญหาคล่ีคลายได้ระดับหน่ึง แติ่ผลจากวิิกฤติิรัาชาเงินทุน
ในป็ี 2522 หลาย์สถาบันการัเงินพย์าย์ามป็รัะคับป็รัะคองกิจการั ด้้วิย์หวิังวิ่า 
ถ้าเศรัษฐกิจด้่ก็จะม่รัาย์ได้้มาชด้เชย์ควิามเส่ย์หาย์7 แต่ส่ิงท่ีหวังกลับไม่เป็น
เช่นน้ัน เพราะเศรษฐกิจโลกตกต�่า ตลาดการเงินโลกผันผวน และการเงิน 
ในประเทศตงึตัว สะท้อนจากอัตราดอกเบ้ีย MLR ภายในประเทศท่ีอยู่ในระดบั 
สงูมาก (ภาพ 3-6) ขนาดธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึง่เป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ 
ของรัฐยังมีปัญหาสภาพคล่อง จน สศค. ต้องส่งทีมงานเข้าไปแก้ปัญหา 
และบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ยังมีปัญหาธรรมาภิบาล  
การบรหิารงานไม่มปีระสทิธภิาพ และมีการทจุรติภายใน สดุ้ท้าย์สถาบนัการัเงนิ 
หลาย์แห่งขาด้สภาพคล่องรุันแรัง ไม่สามารัถช�ารัะค่นต๋ัิวิสัญญาใช้เงินท่� 
ครับก�าหนด้ได้้ ท�าให้ป็รัะชาชนติ่�นติรัะหนก ส่งผลกรัะทบต่ิอสถาบนัการัเงนิทัง้
รัะบบ จนกลาย์เป็็นวิกิฤติิสถาบนัการัเงนิในปี็ 2526 ท่�รันุแรังกว่ิาวิกิฤติิรัาชาเงินทนุ

ภาพ 3-6 อัตราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของไทย (2521 - 2563)

ท่�มา: ธนาคารัแห่งป็รัะเทศไทย์

ดังนั้น โจทย์ส�าคัญของ สศค. ในช่วงปี 2515 - 2529 ประกอบด้วย

1.  การวางรากฐานตลาดทุนโดยจัดตั้ งตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย

2.  การร่วมแก้วิกฤติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวิกฤต ิ
สถาบันการเงิน

3.  การจัดการเงินกู้ต่างประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์์ทาง
เศรษฐกิจ

4. การเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลดค่าเงินบาทปี 2527 
5. การร่วมผลักดันให้ภาคเอกชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

 เศรษฐกิจ

การจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นจดุมุ่งหมายทางเศรษฐกจิประการหนึง่ 
ของ ดร.ป ๋วย โด้ย์ม่การัศ่กษาเร่ั�องน้่ติั้งแติ่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่� 1  
เม่�อเศรัษฐกิจเติิบโติและม่ควิามพรั้อมรัะดั้บหน่�ง การัขับเคล่�อนภารักิจน้่ 
จ่งถูกบรัรัจุในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่� 2 โด้ย์ในป็ี 2512 ไทย์ได้้วิ่าจ้าง Professor  
Sidney M. Robbins จากมหาวิิทย์าลัย์โคลัมเบ่ย์ สหรััฐฯ ผู้เช่�ย์วิชาญ 
เก่�ย์วิกับการัก่อติั้งติลาด้ทุนในป็รัะเทศก�าลังพัฒนา ให้เข้ามาศ่กษาและเสนอ 
ควิามคิด้เห็นต่ิอโครังการัพัฒนาติลาด้ทุนในป็รัะเทศไทย์ ซ่�งท่านแนะน�า 
ให้แก้ ไขกฎหมาย์ท่� เป็็นอุป็สรัรัคต่ิอการัพัฒนาติลาด้ทุนและป็รัับป็รุัง 
การัด้�าเนินงานของสถาบันการัเงิน9 จ่งน�ามาสู่การัป็รัับป็รุังกฎหมาย์ส�าคัญ 
หลาย์ฉบับ 

ติ่อมารััฐมนติรั่วิ่าการักรัะทรัวิงการัคลัง (ด้รั.สมหมาย์ ฮุนติรัะกูล)  
ได้้แติ่งติั้งคณ์ะกรัรัมการัจัด้ต้ัิงติลาด้หลักทรััพย์์ฯ ป็รัะกอบด้้วิย์ผู้แทน 
จากหลาย์หน่วิย์งาน และท่มงาน สศค. อยู์่ในคณ์ะท�างานด้้วิย์ โด้ย์ 
คุณ์ไกรัศร่ั จาติิกวิณ์ิช ซ่�งเป็็นผู้อ�านวิย์การักองควิบคุมธนาคารัและธุรักิจ 
การัเงิน เป็็นป็รัะธานคณ์ะกรัรัมการัย์กร่ัางพรัะรัาชบญัญัติติิลาด้หลกัทรัพัย์ฯ์
และรั่วิมผลักด้ันจนสามารัถป็รัะกาศใช้พรัะรัาชบัญญัติิติลาด้หลักทรััพย์ ์
แห่งป็รัะเทศไทย์ พ.ศ. 2517 ได้้ส�าเรั็จ10

อย์่างไรัก็ด่้ แม้กฎหมาย์จะป็รัะกาศใช้ แติ่ย์ังติ้องเติร่ัย์มการัเพ่�อให้ 
ติลาด้หลักทรััพย์์ฯ เป็ิด้ท�าการัซ่้อขาย์ได้้รัาบรั่�น คณ์ะรััฐมนติรั่จ่งม่มติิแติ่งติั้ง 
ให ้ด้รั.สุนทรั เสถย่์รัไทย์ ผอ. สศค. ขณ์ะนัน้ เป็น็หน่�งในคณ์ะท่�ป็รัก่ษาเก่�ย์วิกับ 
การัติลาด้หลักทรััพย์์แห่งป็รัะเทศไทย์ และให้คุณ์ไกรัศรั่ จาติิกวิณิ์ช เป็็น 
คณ์ะกรัรัมการัชั�วิครัาวิ (ป็รัะกาศแนบ) จนติลาด้หลักทรััพย์์ฯ สามารัถเปิ็ด้ 
ท�าการัซ่้อขาย์ครัั้งแรักเม่�อวิันท่� 30 เมษาย์น 2518 

โจทย์แรก การวางรากฐานตลาดทุนโดยจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

เม่ือ สศค. มีบทบาทส�าคัญในการผลักดันและก�ากับดูแล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาต้ังแต่ต้น ดังน้ัน ผอ. สศค. จึงเป็นประธาน 
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยต�าแหน่งมาตลอด นับติั้งแติ่ 
สมยั์คณุ์บณั์ฑิติิ บณุ์ย์ะป็านะ11 ซ่�งด้�ารังติ�าแหน่ง ผอ. สศค. ป็ ี2518  
จนถ่งสมัย์คุณ์นิพัทธ พุกกะณ์ะสุติ ท่านได้้เข้ามาป็รัับรัะบบ 
ธรัรัมาภิบาลใหม่และผลักด้ันให้จัด้ต้ัิงส�านักงานคณ์ะกรัรัมการั 
ก�ากับหลักทรััพย์์และติลาด้หลักทรััพย์์ (ก.ล.ติ.) ซ่�งเป็็นหน่วิย์งาน 
อิสรัะเพ่�อก�ากับดู้แลติลาด้หลักทรััพย์์ฯ แทน สศค. ท่านจ่งเป็็น  
ผอ. สศค. คนสุด้ท้าย์ท่�ด้�ารังติ�าแหน่งน่้ ซ่�งจะกล่าวิถ่งในบทติ่อไป็

นอกจากน่้ ในป็ี 2527 ได้้เกิด้วิิกฤติิการัเงินนอกรัะบบท่�เกิด้จากวิงแชรั์ท่�ให้ผลติอบแทนจูงใจนักลงทุนมากหลาย์วิง ท่�โด้่งด้ังท่�สุด้ค่อ แชรั์แม่ชม้อย์ เป็็น
แชรั์น�้ามันท่�น�าเงินจากผู้รั่วิมลงทุนรัาย์ใหม่ มาจัด้สรัรัคิวิแบ่งจ่าย์ให้ผู้ลงทุนรัาย์เก่าในลักษณ์ะหมุนเวิ่ย์นกันในลักษณ์ะลูกโซ่ ติ่อมาเม่�อวิงแชรั์หลาย์วิงได้้ล้มลง 
จ่งม่ผลกรัะทบรัุนแรังติ่อรัะบบการัเงิน และซ�้าเติิมป็ัญหาวิิกฤติิสถาบันการัเงินท่�ก�าลังเผชิญอย์ู่ขณ์ะนั้น

ด้านการเมืองระหว่างประเทศ ป็รัะเทศไทย์ติ้องเผชิญกับแรังกด้ดั้นเม่�อสหรััฐฯ พ่าย์แพ้ในสงครัามอินโด้จ่น ซ่�งท�าให้เวิ่ย์ด้นาม เขมรั และลาวิกลาย์เป็็น 
คอมมิวินิสติ์ในป็ี 2518 ไทย์จ่งม่ควิามเส่�ย์งสูงท่�จะกลาย์เป็็นคอมมิวินิสติ์ติามทฤษฎ่โด้มิโน และขณ์ะนั้นหลาย์พ่้นท่�ในป็รัะเทศเป็็นพ่้นท่�ส่แด้ง แติ่โชคด้่ท่�พบ
ก๊าซธรัรัมชาติิในอ่าวิไทย์ (ป็ี 2516) จ่งเป็็นควิามหวิังเด้่ย์วิท่�จะพ่�งพาติัวิเองได้้ในด้้านพลังงาน จากท่�ติ้องก้มหน้ารัับสถานการัณ์์รัาคาน�้ามันสูงข่้น ๆ อย์่างไม่ม่
ทางเล่อก และยั์งเป็็นโอกาสส�าคัญท่�จะย์กรัะดั้บศักย์ภาพทางเศรัษฐกิจ ผลักดั้นให้ภาคเอกชนเป็็นกลไกหลักในการัขับเคล่�อนเศรัษฐกิจ เป็็นฐานการัจ้างงานของ
ป็รัะเทศในรัะย์ะย์าวิ รััฐบาลขณ์ะนั้นจ่งพย์าย์ามเรั่งผลักด้ันโครังการั Eastern Seaboard ควิบคู่กับการัติ่อสู้กับภัย์คอมมิวินิสติ์ภาย์ในป็รัะเทศ8
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ทั้งน่้ ในช่วงเกือบ 20 ปีแรกของการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ สศค. มีส่วนในการก�าหนดมาตรการต่าง ๆ มาโดยตลอด เช่น 

-  การัออกป็รัะกาศกรัะทรัวิงการัคลงัเพ่�อให้สทิธปิ็รัะโย์ชน์ทางภาษ่แก่บรัษิัทจด้ทะเบ่ย์นให้ได้้รับัการัลด้หย่์อนภาษ่เงนิได้้นติิบุิคคล  
จากรั้อย์ละ 35 เหล่อเพ่ย์งรั้อย์ละ 30 ของก�าไรัสุทธิ 

-  การัออกพรัะรัาชบัญญัติิบรัิษัทมหาชนจ�ากัด้ พ.ศ. 2521 ท�าให้ม่บรัิษัทเอกชนเข้ามาลงทุนในติลาด้หลักทรััพย์์ฯ เพิ�มข่้น เป็็นติ้น

คุณ์สิงห์ ติังทัติสวิัสด้ิ์ ลูกหม้อ สศค. ท่�เคย์เป็็นท่มงานศ่กษาแนวิทางจัด้ติั้งติลาด้หลักทรััพย์์ฯ ซ่�งติ่อมาท่านได้้รัับการัแติ่งติั้งเป็็น 
ผู้จัด้การัติลาด้หลักทรััพย์์ฯ รัะหวิ่างป็ี 2539 - 2542 เล่าวิ่า “ในสมัยก่อน เมืองไทยมีตลาดหลักทรัพย์อยู่ แต่เป็นของเอกชนชื่อ Bangkok  
Stock Exchange แต่ก็ไปไม่ค่่อยรอด รู�สึกว่่าช่ว่งเปิดใหม่ ๆ มีห้�นอยู่ 3 - 4 ตัว่ ในท่ีส้ดเหลืออยู่ 2 ตัว่ และเม่ือถึึงจุ้ดหน่ึงก็เลิกราไปเอง  
ตอนนั�นผมทำางานได� 2 ปี ผู�ใหญ่่ก็บอกให�ผมมาช่ว่ยดู ทางรัฐบาลก็ขอค่ว่ามช่ว่ยเหลือจุาก World Bank แล�ว่ก็ส่ง Professor Robbins  
จุากมหาว่ิทยาลัยโค่ลัมเบียมาช่ว่ยศึกษาว่่า เมืองไทยถึึงเว่ลาหรือยังที่จุะมีตลาดห้�น แล�ว่ถึ�ามีจุะต�องทำาอย่างไร? 

“ทีมงานท่ีร่ว่มกันศึกษาจุะมีค่นของแบงก์ชาติ 4 ค่น คื่อ ค้่ณศ้กรีย์ แก�ว่เจุริญ่ ค้่ณปกรณ ์มาลาก้ล ณ อย้ธยา ค้่ณไพบูลย์ วั่ฒนศิริธรรม  
และค้่ณประยูร ภูู่่พัฒน์ ทาง สศค่. ก็จุะมีผม

“ประเด็นท่ีค้่ยกันตอนนั�นคื่อ เศรษฐกิจุไทยมันโตพอ แล�ว่ก็ม่ันค่งพอท่ีจุะมีตลาดหลักทรัพย์ไหม เพราะว่่าเห็นมี Stock Exchange  
อยู่แล�ว่ แต่ว่่ามันไม่สำาเร็จุ และในย้ค่เดียว่กันนั�นก็มีพว่กบริษัทก่ึงหลักทรัพย์ท่ีรัฐยังไม่ได�กำากับดูแลเกิดขึ�น ผมและทีมงานแบงก์ชาติขณะนั�น 
ต�องศึกษาว่่า รัฐบาลจุะส่งเสริมและกำากับตลาดหลักทรัพย์ให�เป็นสากลได�อย่างไร กำากับดูแลบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์อย่างไร กำากับ 
ดูแลบริษัทเงินท้นหลักทรัพย์อย่างไร มอบหมายใค่รเป็นค่นออก - ถึอน license ของบริษัทเงินท้นหลักทรัพย์ เพราะตอนนั�นบริษัทเหล่านี� 
เป็นทั�ง dealer - broker - adviser ส้ดท�ายได�ข�อสร้ปว่่า กระทรว่งการค่ลังเป็นค่นกำากับดูแลออกและถึอน license โดยมี สศค่. เป็นลูกมือ  
ในช่ว่งแรกมี 2 - 3 รายท่ีถูึกถึอน license 

“ในเร่ืองการสนับสน้นตลาดท้น เหต้ผลแรกคื่อ บริษัทเอกชนสามารถึระดมเงินจุากตลาดท้นได� การพ่ึงพาธนาค่ารพาณิชย์ก็ลดลง 

“เหต้ผลต่อมาคื่อ เงินออมทั�งหลายแทนท่ีจุะกระจุ้กอยู่ท่ีธนาค่ารพาณิชย์ ก็สามารถึไปอยู่ในตลาดเงินท้นได� เพ่ิมมูลค่่าได� เป็นการ 
สร�างค่ว่ามแข็งแรงให�ตลาดเงินตลาดท้น 

หม่อมเต่ิาเล่าถง่ช่วิงท่�ร่ัวิมร่ัางกฎหมาย์ติลาด้
หลักทรััพย์์ฯ ว่ิา ใน “ปี 2517 สมัยนั�นผมเป็นแค่่เพียง
สม้นค่อยร่ว่มประช้ม เผ่ือจุะหัว่หมอแล�ว่ก็ไม่ต�อง 
อธิบายยาว่มั�งก็ไม่รู� ผู�รับผิดชอบมี ดร.อำานว่ย  
วี่รว่รรณ ซ่ึึ่งเป็นค่นเก่งท่ีส้ดในประเทศไทยขณะนั�น” 
ด้รั.อ�านวิย์อย์ู่ในสภานติิิบญัญติัิแห่งชาติิ ซ่�งต่ิอมา 
ได้้รัับการัแต่ิงต้ัิงให้เป็็นคณ์ะกรัรัมาธิการัวิิสามัญ 
พจิารัณ์าร่ัาง พ.รั.บ.ติลาด้หลกัทรััพย์์ฯ (ป็รัะกาศ 
แนบ) และ ด้รั.ป๋็วิย์ ท่�เป็็นคนเสนอแนวิคดิ้เรั่�อง 
ติลาด้หลกัทรัพัย์์ฯ อย์ู่ในคณ์ะกรัรัมการัชุด้น่ด้้้วิย์

หม่อมเติา่เลา่ติอ่วิา่ “ดร.อำานว่ยเปน็ key man 
สำาคั่ญ่ในการผลักดันกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ค้่ณศ้กรีย์ แก�ว่เจุริญ่ และค่นจุากแบงก์ชาติ 2 ท่าน  
แต่จุำาช่ือไม่ได�แล�ว่ แล�ว่ก็ผมช่ว่ยกันพิจุารณาและ 
ยกรา่งพระราชบญั่ญั่ติตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั�งกระบิ

“เหต้ผลส้ดท�ายท่ีไม่ค่่อยมีการพูดถึึงคื่อ บริษัทประกันชีวิ่ตเป็นการออมชนิดหน่ึง ซ่ึึ่งทำาให� 
ประชาชนท่ัว่ไปมหีลักประกันทางสังค่มมากขึ�นโดยไมต่�องพ่ึงแตท่างรัฐ ถึ�าเราไมมี่อะไรรองรบั  
เงินประกันท่ีได�จุากเบี�ยประกันมาก็ถูึกทางการกำาหนดว่่าค้่ณต�องลงท้นในพันธบัตรรัฐบาล 
อย่างน�อย 80% ซ่ึึ่งดอกผลน�อยและไม่ค่่อยมี capital gain แบบนั�นก็ต�องเก็บเบี�ยแพง  
พอเก็บเบี�ยแพงแล�ว่ใค่รจุะทำาประกัน ตลาดท้นก็จุะช่ว่ยบริษัทประกันเยอะมาก 

“ท่ีสำาคั่ญ่ ถึ�าบริษัทสร�างค่ว่ามน่าเช่ือถืึอให�กับ public ได� เขาก็สามารถึออกห้�นกู� ค่ว่บคู่่ 
กับการออกห้�นในตลาด ก็แทบไม่ต�องพ่ึงพาธนาค่ารพาณิชย์ในต่างประเทศ งบการเงินของ 
เขามี 40 - 50% ท่ีลงท้นในของพว่กนี� เพราะธนาค่ารพาณิชย์เก็บเงินฝากมาก็ต�องหาท่ีลงท้น 
ท่ีม่ันค่ง เราจุะเห็นว่่า บริษัทประกันภัู่ยหรือแม�แต่ธนาค่ารพาณิชย์เองก็มีการลงท้นในห้�นเยอะ  
ในปัจุจุ้บันแบงก์ชาติให�ลงท้นในตลาดท้นไม่เกิน 20% ของเงินกองท้นของธนาค่ารพาณิชย์  
และให�ธนาค่ารไปถืึอห้�นบริษัทไม่เกิน 10% ของกองท้นของบริษัทนั�น ๆ ก็คื่อต�องการให�แบงก์ 
กระจุายค่ว่ามเส่ียง ขณะเดียว่กันก็ต�องการให�ตลาดท้นมี security เพียงพอ บริษัทประกันภัู่ย 
ก็สามารถึลงได� มันพ่ึงพากัน”

“จุำาได�ว่่า ระหว่่างประช้มกันอยู่ ดร.อำานว่ยก็หันมาถึามผม คิ่ดว่่าผู�ถืึอห้�นใหญ่่ 
มีห้�นได�ก่ีเปอร์เซ็ึ่นต์ ผมก็ตอบไปทั�ง ๆ  ท่ีไม่เค่ยเห็นตลาดหลักทรัพย์ท่ีไหนว่่า 10% 
แล�ว่ก็หัว่เราะ ท่านก็ถึามกลับมาว่่า แล�ว่ใค่รจุะดูแลบริษัท ค่ราว่นี�ผมก็น่ิง... ท่าน 
ค่งรู�ว่่า ต่อไปจุะมาเป็นปลัดกระทรว่งท่ีน่ีมั�ง ก็เลยมาดูแว่ว่เด็ก เอามาทดลอง  
เผ่ือจุะหาเด็กเทว่ดาได� เพราะท่านก็เป็นเด็กเทว่ดามาก่อน

“หลักก็คื่อ เปล่ียนตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยจุากตลาดเอกชนเป็น 
ตลาดท่ีมีค่ว่ามเป็นเจุ�าของร่ว่มกันระหว่่างรัฐกับเอกชน (Mutual Market) คื่อ เป็น
ตลาดท่ีมีท้นแต่ไม่มีห้�น ไม่มีใค่รได�ประโยชน์จุากการท่ีจุะทำาอะไรเก่งกาจุไปนัก 
เพราะมีกำาไรแล�ว่เงินก็เข�าไปเป็นของส่ว่นรว่ม 

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึุงเป็นของสาธารณะ (Public Goods) ผลประโยชน์ก็เข�า
ส่ว่นรว่ม รัฐบาลและเอกชนมีสิทธิค่นละค่ร่ึง แถึมประโยชน์อะไรเกิดขึ�นก็เก็บเป็น
เงินกองท้นอย่างเดียว่ ไม่มีใค่รได�ใค่รเสีย แต่ถึ�ามีกล่้มอ่ืนเข�ามาถืึอห้�น แม�เพียง
เล็กน�อยก็จุะเสียสมด้ลไปมาก ค่ล�ายเกิดพรรค่ตัว่แปรทางการเมือง และถึ�าตลาด 
หลักทรัพย์ฯ กลายเป็นเอกชน การตั�งกฎก็จุะเน�นให�ตัว่เองรว่ย ค่นอ่ืนช่างมัน 
หรือเปล่า เพราะไมต่�องค่ดิเป็นประโยชนส์าธารณะก็ได� เรียกว่่าเปน็ธ้รกิจุอยา่งเดียว่ 
อะไรอย่างนี�หรือไม่ ซ่ึึ่งอะไรจุะเกิดขึ�นก็ไม่แน่”

ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
นายป๋วย อึ๊งภากรณ์์ เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณ์าร่างพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ฯ
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โจทย์ที่สอง การร่วมแก้วิกฤติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวิกฤติสถาบันการเงิน 
แก้วิกฤติ ธอส.

ช่วิงปี็ 2524 - 2525 ธนาคารัอาคารัสงเครัาะห์ (ธอส.) ไม่สามารัถช�ารัะหน่้ 
เงนิกู้ทัง้ภาย์ในและต่ิางป็รัะเทศได้้ คุณ์ไกรัศร่ัได้้รัับเล่อกให้เป็็นป็รัะธาน ธอส.  
ซ่�งสถานการัณ์์ขณ์ะนัน้เลวิร้ัาย์มาก ท่านเหน็ว่ิา การทีจ่ะแก้ไขความเสยีหายและ 
ฟ้ืนฟธูนาคารน้ัน ประการแรกต้องเปล่ียนตัวผูจ้ดัการ จงึเสนอให้คณะรฐัมนตรี 
ปลดผู้จัดการเดิมและแต่งต้ังคุณกิตติ พััฒนพังศ์์พิับููล ซ่ึึ่งขณะน้ันเป็น 
รองผู้จัดการฝ่่ายสินเช่่ื่อธนาคารกรุงไทย เพัราะเห็นฝี่ม่อตอนท่ีคุณกิตติ 
รับูผิดชื่อบูโครงการผาแดง มาร่วมกันบูริหาร ธอส. ขณ์ะเด้่ย์วิกัน คุณ์ไกรัศรั่ 
ก็มอบหมาย์ให้ ม.รั.วิ.จัติุมงคล โสณ์กุล (หม่อมเติ่า) เป็็นผู้แก้ป็ัญหาน่้ 

หม่อมเติ่าเล่าถ่งสถานการัณ์์และเทคนิคท่�ท่านใช้กอบกู้ฐานะการัเงิน 
ธอส. ว่ิา “ตอนนั�น ธอส. เชค็่เด�ง ค่อื แบงก์อืน่ไม่รบัเชค็่ ธอส. ค่ณ้ไกรศรเีรยีกผม 
เข�าไปในห�องบอกว่่า หม่อม แบงก์พาณิชย์ไม่รับเช็ค่ ธอส. แล�ว่ ถึ�าแบงก์ 
ไม่รับเช็ค่กันเอง ก็แปลว่่าแบงก์ล�ม... ช่ว่ยไปดูหน่อยได�ไหม เพราะเดิมจุะให� 
อกีค่นไปแล�ว่เขาไม่ยอมไป ผมบอกว่่า ได� แต่ทำาตามแบบผมนะ ผมไม่ได�เชญิ่ 
ประช้ม ฟัง ๆ แล�ว่กลับมาทำารายงานการประช้มนะ ผมจุะส่งค่นไปยึดนะ  
ซ่ึึ่งท่านก็ตกลง ผมก็ส่งค่นไป 8 ค่น น่ังเปิดแฟ้ม พออ่านดูแทบเป็นลม แต่ละอัน ๆ   
ไม่อยากพูด มันไม่ดี เอาเป็นว่่า มันโหดร�ายทาร้ณ ถึึงได�ล�ม เพราะจุ่ายเงินไป 
ก็ไม่มีหลักฐานว่่าผ่าน ไม่มีอะไรทั�งนั�น งานนี�ผมภูู่มิใจุท่ีส้ด เพราะจุากวั่นท่ี 
แบงก์ล�มแล�ว่ จุนเปิดได�ทั�ง 72 จัุงหวั่ด ใช�เว่ลา 2 ปี เร่ืองก็ง่าย ค่นก็อยาก 

ร่วมแก้วิกฤติตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลังจากติลาด้หลักทรัพัย์์ฯ เป็ดิ้ด้�าเนินงานไม่ก่�ป็ ีในช่วิงป็ี 2521 - 2522  
สถานการัณ์์เศรัษฐกิจการัเงินโลกผันผวิน เพ่ย์ง 1 ป็ี ด้ัชน่ติลาด้หลักทรััพย์์ฯ  
ลด้ลงถ่งรั้อย์ละ 42 จาก 257.73 เป็็น 149.4 ในเด้่อนธันวิาคมป็ี 2521 และ  
2522 ติามล�าด้ับ (ภาพ 3-5) ทั้งย์ังเกิด้วิิกฤติิรัาชาเงินทุนซ�้าเติิมสถานการัณ์์ 
ลงไป็อ่ก กล่าวิค่อ เม่�อบรัิษัทรัาชาเงินทุน จ�ากัด้ ไม่สามารัถช�ารัะหน้่ได้้  
ส่งผลกรัะทบติ่อบริัษัทเงินทุนเก่อบทุกแห่ง ป็รัะชาชนท่�ซ่้อต๋ัิวิสัญญาใช้เงิน 
ติ่างพากันเรั่งไถ่ถอนติั๋วิเงินทั้งท่�ย์ังไม่ครับก�าหนด้ไถ่ถอน ท�าให้สภาพคล่อง 
ของบริัษัทหลาย์บริัษัทท่�ม่ป็ัญหาอยู์่แล้วิเน่�องจากภาวิะเงินต่ิงตัิวิย์ิ�งม่ป็ัญหา 
มากข่้น และขณ์ะเด้่ย์วิกันสถาบันการัเงินท่�ให้กู้ ได้้เรั่ย์กค่นเงินกู้ชนิด้ทวิงถาม 
จากบรัิษัทเหล่าน่้อ่กด้้วิย์ ท�าให้สถานการัณ์์ย์ิ�งทรัุด้หนักลงไป็ สศค. จ่งเสนอ 
กรัะทรัวิงการัคลังให้ม่ค�าสั�งควิบคุมกิจการับริัษัทรัาชาเงนิทนุ โด้ย์อาศัย์อ�านาจ 
ติามพรัะรัาชบญัญติัิการัป็รัะกอบธรุักจิเงนิทนุฯ พ.ศ. 2522 และหลงัจาก พ.รั.บ. น่ ้
ม่ผลบังคับใชเ้พย่์งหน่�งวินั ทางการัได้้เพกิถอนใบอนุญาติและสั�งใหเ้ลกิกจิการั

คุณ์ไกรัศรั่ จาติิกวิณ์ิช รัอง ผอ. สศค. ท่�ก�ากับดู้แลงานด้้านสถาบัน 
การัเงินในย์ุคนั้น เคย์ให้ทัศนะในเรั่�องการัติัด้สินใจถอนใบอนุญาติของบรัิษัท 
รัาชาเงินทุนไวิ้วิ่า “ขณะนั�นค้่ณเกรียงศักดิ�เป็นนายกฯ เสียงส่ว่นใหญ่่อยากให� 
รัฐบาลเข�ามาช่ว่ยแก�วิ่กฤติ นายกฯ ก็ถึามว่่าเสียงเป็นเอกฉัันท์หรือไม่ ผมบอกว่่า  
‘ไม่’ ค่ว่รจุะถึอนใบอน้ญ่าต เพราะดูจุากเอกสารแล�ว่ มันโกงทั�งนั�น  
เอาเศษกระดาษไปหม้นเป็นเงินมากมาย โกงกันหลายพันล�าน ผมไม่เห็นด�ว่ยท่ีเอา 
เงินดีไปอ้ดเงินเลว่” 12 และการท่ีคุณ์ไกรศรพียายามผลักดันให้ถอนใบอนุญาต
บริษัทราชาเงินทุน ซ่ึงเป็นเคสแรกในประวัติศาสตร์การเงินไทย นับเป็นการ 
สร้างบรรทัดฐานส�าคัญในการลงโทษสถาบนัการเงินท่ีเอาเปรยีบประชาชนดว้ย

ในการักอบกู้วิิกฤติิติลาด้หลักทรััพย์์ฯ คร้ัังนั้น หน่วิย์งาน
ท่�เก่�ย์วิข้องทั้ง สศค. ธนาคารัแห่งป็รัะเทศไทย์ บรัรัษัทเงินทุน
อุติสาหกรัรัมแห่งป็รัะเทศไทย์ (IFCT) ธนาคารัออมสิน ติลาด้ 
หลักทรััพย์์ฯ บรัิษัทหลักทรััพย์์จัด้การักองทุนรัวิม และสมาคม 
ธนาคารัไทย์ รัว่ิมมอ่และป็รัะสานงานเพ่�อช่วิย์กนัแก้ไขปั็ญหาต่ิาง ๆ   
ท่�เกิด้ข่้น ด้ังนั้น เพ่�อสร้ัางควิามมั�นใจและสนับสนุนให้ม่ผู้ลงทุน 
ในติลาด้หลักทรััพย์์ฯ สรั้างสภาพคล่อง รัวิมทั้งสรั้างเสถ่ย์รัภาพ 
ในติลาด้หลกัทรััพย์์ฯ สศค. จง่เสนอกรัะทรัวิงการัคลงัให้จดั้ติัง้กองทนุ 
พัฒนารัะบบติลาด้ทุน กองทุนเสริัมสภาพคล่องธุรักิจหลักทรััพย์์  
และกองทุนแก้ไขปั็ญหาธุรักิจหลักทรััพย์ ์(กองทุนกรังุไทย์) โด้ย์ให้ 
ธนาคารักรุังไทย์ จ�ากัด้ (มหาชน) รัับฝากหุน้จากผู้ลงทนุและบรัษิัท 
สมาชิก และให้สิทธิซ่้อค่นในรัะย์ะเวิลา 3 ป็ี เพ่�อพย์ุงรัาคาหุ้น 
ในติลาด้ และเม่�อภาวิะติ่าง ๆ เข้าสู่ภาวิะป็กติิแล้วิ จ่งได้้ย์ุติิการั 
ด้�าเนินการัไป็13

ขณ์ะเด่้ย์วิกนั สศค. ได้้ผลกัด้นัให้กรัะทรัวิงการัคลังออกกฎหมาย์ 
เพ่�อก�ากับดู้แลสถาบันการัเงิน ค่อ พรัะรัาชบัญญัติิป็รัะกอบธุรักิจ 
เงินทุน ธุรักิจหลักทรััพย์์ และธุรักิจเครัด้ิติฟองซิเอรั์ พ.ศ. 2522  
และแก้พรัะรัาชบัญญัติกิารัธนาคารัพาณิ์ชย์เ์ป็็นคร้ัังแรักในปี็ 2526  
เพ่�อมิใหเ้กดิ้การัผูกขาด้ในกจิการัธนาคารัพาณิ์ชย์ ์เชน่ การัก�าหนด้ 
ให้ธนาคารัพาณ์ิชย์์ท่�จะเป็ิด้ใหม่ติ้องเป็็นบรัิษัทมหาชน เป็็นติ้น

เป็็นสถาบันการัเงินเฉพาะกิจของรััฐ สังกัด้กรัะทรัวิงการัคลัง จัด้ติั้งข่้นด้้วิย์เจตินารัมณ์์ “เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชน
ได้มีท่ีอยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ” เรัิ�มด้�าเนินกิจการัเม่�อวิันท่� 24 กันย์าย์น พ.ศ. 2496 จนถ่งวิันน่้ เป็็นรัะย์ะเวิลา 68 ป็ีท่� ธอส. 
ท�าหน้าท่�สนับสนุนนโย์บาย์ของรััฐบาล เพ่�อย์กรัะดั้บคุณ์ภาพช่วิิติ ลด้ควิามเหล่�อมล�้า ช่วิย์คนไทย์ให้ได้้ม่ท่�อย์ู่อาศัย์เป็็นของตินเอง 

ติามพันธกิจ ท�าให้คนไทย์ม่บ้านมาแล้วิมากกวิ่า 3.7 ล้านครัอบครััวิ
ท่ามกลางสถานการัณ์์การัแพรั่รัะบาด้ของ COVID-19 แติ่ในป็ี 2563 ธอส. ย์ังป็ล่อย์สินเช่�อใหม่ได้้สูงสุด้ในรัอบ 67 ป็ี นับติั้งแติ่ก่อติั้งธนาคารัท่� 225,151 ล้านบาท  

ติ่อเน่�องมาจนถ่งช่วิง 9 เด้่อนแรักของป็ี 2564 ท่�สามารัถป็ล่อย์สินเช่�อใหม่ได้้มากกวิ่า 166,173 ล้านบาท เด้ินหน้าสู่เป็้าหมาย์ของป็ี 2564 ท่� 215,641 ล้านบาท อย์่างแน่วิแน่ 
เป็็นผู้น�าติลาด้สินเช่�อท่�อย์ู่อาศัย์ ด้้วิย์ส่วินแบ่งติลาด้ 1 ใน 3 ของสินเช่�อท่�อย์ู่อาศัย์คงค้างในรัะบบสถาบันการัเงิน พรั้อมติั้งส�ารัองเผ่�อหน่้สงสัย์จะสูญ 108,201 ล้านบาท 
คิด้เป็็นสัด้ส่วินติ่อ NPL สูงถ่ง 169.80% เพ่�อรัองรัับผลกรัะทบจาก COVID-19 ในอนาคติ โด้ย์ม่อัติรัาส่วินเงินกองทุนติ่อสินทรััพย์์เส่�ย์ง (BIS Ratio) ณ์ เด้่อนสิงหาคม 2564 
รัะด้ับแข็งแกรั่งท่� 15.36% สูงกวิ่าอัติรัาเงินกองทุนขั้นติ��าท่�ธนาคารัแห่งป็รัะเทศไทย์ก�าหนด้ท่� 8.5%

ในเวิลาเด่้ย์วิกัน ธอส. ย์งัได้้จดั้ท�ามาติรัการัช่วิย์เหล่อลกูค้าท่�ได้้รับัผลกรัะทบด้้านรัาย์ได้้จาก COVID-19 อย่์างต่ิอเน่�อง รัวิม 20 มาติรัการั เพ่�อครัอบคลุมลกูค้าทุกกลุม่ 
สาขาอาชพ่ ทัง้ท่�มส่ถานะบัญชป่็กติ ิสถานะ NPL หร่ัออย์ูร่ัะหว่ิางการัป็รับัโครังสร้ัางหน่ ้สามารัถเล่อกลงทะเบย่์นเข้ามาติรัการัท่�เหมาะสมกับผลกรัะทบ ทัง้การัลด้ด้อกเบ้่ย์ / 
พกัช�ารัะเงนิต้ิน / พกัช�ารัะเงนิต้ินและด้อกเบ่ย้์ / ลด้เงนิงวิด้ผ่อนช�ารัะ เป็็นต้ิน โด้ย์มลู่กค้าเข้ารับัควิามช่วิย์เหลอ่รัวิมสงูสดุ้กว่ิา 9.68 แสนบัญช ่วิงเงนิต้ินคงเหลอ่กว่ิา  
8.42 แสนล้านบาท ส่วินใหญ่ป็รัับติวัิจนเข้มแขง็ และปั็จจบุนัยั์งมลู่กค้าอย์ูร่ัะหว่ิางการัรับัควิามช่วิย์เหล่อติามมาติรัการั 120,965 บญัช ่วิงเงนิสนิเช่�อกว่ิา 120,337 ล้านบาท

รัวิมถง่ยั์งน�าเทคโนโลย์ม่าพัฒนาบริัการัรูัป็แบบด้จิทิลัมากข่น้ เพ่�อให้สอด้คล้องกับควิามต้ิองการัของลูกค้าและการัเว้ินรัะย์ะห่างทางสงัคม 
ด้้วิย์การัพฒันา Application GHB ALL ให้ติอบโจทย์์ควิามต้ิองการัของลกูค้า ธอส. รัวิมถง่บริัการัแจ้งเต่ิอนธรุักรัรัมส�าคัญบน LINE GHB Buddy  
การัป็รัะมูลบ้านมอ่สอง ธอส. บน Application GH Bank Smart NPA และล่าสดุ้กบั LINE @ghbnpa ให้บรักิารัลูกค้าท่�สนใจบ้านมอ่สองของ ธอส. เลอ่กดู้ 
ข้อมลูส�าคญั ส่งผลให้ลกูค้าเข้าถง่บรักิารัของธนาคารัครับวิงจรัมากข่น้ เช่นเด่้ย์วิกบัผู้ป็ฏิบิติัิงานมากกว่ิา 5 พนัชว่ิติิ ท่�ย์งัมุง่มั�นท�าหน้าท่�สนบัสนนุ
นโย์บาย์ของรััฐบาล สร้ัางโอกาสให้คนไทย์มบ้่าน ช่วิย์เหลอ่ลูกค้าให้ผ่านพ้นวิกิฤติิ COVID-19 และก้าวิสูก่ารัเป็็นธนาคารัท่�ด่้ท่�สดุ้ส�าหรัับการัมบ้่านต่ิอไป็

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สแกนรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ

มีบ�าน... ผมก็ซืึ่�อรถึตู�คั่นหน่ึง  จัุบพนักงานขึ�นรถึไป 4 ค่น เราเป็นรัฐวิ่สาหกิจุ ผมก็ไป 
ตดิต่อผู�ว่่าราชการจุงัหว่ดัว่่า ขอ 1 ห�อง แล�ว่ตดิป้ายหน�าห�องว่่า จุนัทร์ 10.00 -  
16.00 น. ธอส. มา และก็ไปเปิดรับลูกค่�าที่นั่น พอค่นกู�แยะก็เปิด 2 ว่ัน พอกู� 
แยะกว่่านั�นก็เปิดสาขา... 2 ปี ทำาได� 72 จัุงหวั่ด (ค่รบท้กจัุงหวั่ดตอนนั�น) ตอนหลัง 
แค่่ไปติดป้ายว่่า ธอส. จุะเปิด ค่นสร�างบ�านจัุดสรรรอเลย ผมได�ไอเดียมาจุาก 
เร่ืองค่นขายไอศกรีมท่ีสหรัฐฯ Howard Johnson เขาว่่า ไอติมผมไม่ได�อร่อยท่ีส้ด  
แต่เป็นขาใหญ่่ท่ีส้ดได� เพราะชาว่บ�านรู�ว่่า อยากกินไอศกรีมจุะต�องไปท่ีไหน เม่ือไหร่ 

“เราต�องรู�ว่่า เรามี asset อะไร เราเปน็รัฐวิ่สาหกิจุ ธนาค่ารพาณชิย์เปิด 
กี่โมง เขาไม่เปิดว่ันเสาร์ ผมก็ให� ธอส. เปิดว่ันเสาร์ ตอนนั�นท้กแบงก์ไม่มีใค่ร 
เปิดว่ันเสาร์ พอ ธอส. เปิดว่ันเสาร์ ท้กค่นก็ชอบ กู�ที่อื่นต�องลางาน กู� ธอส.  
ไม่ต�อง แล�ว่ทำาไม ธอส. เปิดวั่นเสาร์ได�... ก็เพราะ ธอส. เป็นรัฐวิ่สาหกิจุ  
ไม่ได�เป็นธนาค่ารพาณิชย์ ไม่ต�องขอแบงก์ชาติ 

“ที่ไม่อยากเชื่อค่ือ ใน 72 จุังหว่ัด มีแค่่จุังหว่ัดเดียว่เท่านั�นที่ขาดท้นค่ือ  
นค่รสว่รรค์่ เพราะด�านหนึง่ของเมืองมีทางรถึไฟ อกีด�านหนึง่เป็นแม่นำ�า การจุะ 
สร�างทางข�ามทางรถึไฟ ต�องว่ิง่มาขอทีผู่�ว่่าการการรถึไฟฯ ทีก่รง้เทพฯ ซึ่ึง่ยากมาก  
ดงันั�น นค่รสว่รรค์่ไม่เค่ยขยายเมอืงออก ธอส. กเ็ลยขาดทน้อยูจุ่งัหว่ดัเดยีว่... 
ไม่รู�เดี๋ยว่นี�เป็นยังไง”

ประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง ค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์  

ของบริษัทราชาเงินทุน จ�ากัด



| บทที่ 3 | | สศค. กับภารกิจนำาเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤติรอบด้าน (ปี 2515 - 2529) | 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง60 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 61

ร่วมแก้วิกฤติสถาบันการเงิน

ผลจากวิกฤติราชาเงินทุนท�าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงิน ประกอบกับเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก จนน�ามาสู่ 
วิกฤติสถาบันการเงินครั้งนี้ ทางการัจ่งจัด้ต้ัิงโครังการั 4 เมษาย์น 2527 เพ่�อคัด้เล่อกบริัษัทเงินทุนท่�แม้ป็รัะสบป็ัญหาและไม่ม่สถาบัน 
การัเงินหนุนหลัง แติ่ม่โอกาสท่�จะฟื้นฟูได้้ และพรั้อมท่�จะป็ฏิิบัติิติามกฎเกณ์ฑิ์ของทางการัสมัครัเข้ารั่วิมโครังการัด้้วิย์ควิามสมัครัใจ 

ภาย์ใติ้โครังการัน่้ม่บรัิษัทเงินทุนหลักทรััพย์์และบรัิษัทเครัด้ิติฟองซิเอรั์ท่�ขอเข้ารั่วิมทั้งสิ้น 25 บรัิษัท กรัะทรัวิงการัคลัง โด้ย์ สศค. 
จ่งจัด้เจ้าหน้าท่�และผู้ทรังคุณ์วิุฒิภาย์นอกเข้าไป็บรัิหารัหรั่อรั่วิมบรัิหารั ม่การัจัด้รัะบบบรัิหารังานและการัควิบคุมภาย์ในใหม่ เพ่�อให้เกิด้ 
ป็รัะสิทธิภาพในการัฟื้นฟูฐานะของบรัิษัทเหล่าน้่ นอกจากนั้น แบงก์ชาติิได้้จัด้สรัรัวิงเงิน Softloan เพ่�อเพิ�มทุนและฟื้นฟูผ่านธนาคารั 
กรัุงไทย์ ขณ์ะเด้่ย์วิกัน สศค. ได้้เสนอให้ป็รัับป็รัุงกฎหมาย์การัเงินเพ่�อรัองรัับป็ัญหาท่�อาจเกิด้ข่้นในอนาคติท่�ส�าคัญ ได้้แก่ 

-  พรัะรัาชก�าหนด้แก้ไขเพิ�มเติิมพรัะรัาชบัญญัติิธนาคารัแห่งป็รัะเทศไทย์ พทุธศักรัาช 2485 พ.ศ. 2528 เพ่�อจดั้ต้ัิงกองทนุเพ่�อการัฟ้ืนฟ ู
และพฒันารัะบบสถาบันการัเงนิข่น้ในแบงก์ชาติ ิม่ฐานะเป็็นนติิบิคุคลท่�สามารัถให้ควิามช่วิย์เหลอ่สถาบันการัเงนิได้้หลาย์รัปู็แบบ  
เช่น ซ่อ้หุน้และให้กู้ย์ม่เงนิแก่สถาบนัการัเงนิ และยั์งม่หน้าท่�ให้ควิามช่วิย์เหล่อแก่ผู้ฝากเงนิท่�ได้้รับัควิามเส่ย์หาย์เน่�องจากสถาบนั 
การัเงินป็รัะสบวิิกฤติิทางการัเงินอย์่างรั้าย์แรังด้้วิย์

-  พรัะรัาชก�าหนด้แก้ไขเพิ�มเติมิพรัะรัาชบัญญัติกิารัธนาคารัพาณ์ชิย์์ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2528 เพ่�อให้อ�านาจธนาคารัแห่งป็รัะเทศไทย์
ควิบคุมสั�งการัแก้ไขการัด้�าเนินงานของธนาคารัพาณ์ิชย์์

ไทย์เป็็นป็รัะเทศท่�ป็รัะสบควิามส�าเรั็จในการัด้�าเนินงานติามแผนพัฒนาฯ รัาย์ได้้ติ่อหัวิป็รัะชากรัสูงข่้นเป็็นล�าด้ับ จนเกินเกณ์ฑิ์ท่�จะ 
กู้เงินจากแหล่งเงินกู้ทางการั เช่น World Bank ธนาคารัพัฒนาเอเช่ย์ (ADB) แติ่ ประเทศยังขาดโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญหลายอย่าง  
สศค. จึงต้องหาแหล่งเงินกู้จากตลาดเงินทุนต่างประเทศ และต้องบริหารจัดการเงินกู้ต่างประเทศ เพ่ือลดต้นทุนการกู้เงิน และเม่�อได้้ 
เงินติรัาติ่างป็รัะเทศเข้ามา ย์ังช่วิย์สะสมเงินติรัาติ่างป็รัะเทศในช่วิงท่�ทุนส�ารัองรั่อย์หรัออ่กทางหน่�งด้้วิย์ โด้ย์แลกเงินบาทท่�แบงก์ชาติิ 
เพ่�อมาใช้จ่าย์ในโครังการั นอกจากน่้ ในกรณ์ีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้เงินได้ สศค. ต้องเข้าไปช่วย 
แก้ปัญหา รวมทั้งส่งเสริมการระดมเงินกู้จากต่างประเทศของภาคเอกชนด้วย และย์ังรั่วิมผลักด้ันให้ ADB ลด้ด้อกเบ่้ย์เงินกู้ให้ป็รัะเทศ 
สมาชิกด้้วิย์ สศค. จ่งติ้องด้�าเนินการั ด้ังน่้

ด้านแรก การขยายฐานการกู้เงินไปยังตลาดเงินทุนต่างประเทศ คุณ์นิพัทธ พุกกะณ์ะสุติ เล่าถ่งแนวิคิด้การัไป็กู้ในติลาด้เงินทุน 
ติ่างป็รัะเทศติอนนั้นวิ่า “การกู�เงินกับ World Bank มี 3 ระดับ ระดับแรก International Development Association (IDA) คื่อ ประเทศ 
ท่ียากจุนท่ีส้ด ให�กู� 50 ปี ดอกเบี�ยไม่มี เหมือนกับเป็นเงินฟรี ระดับท่ีสองเป็น International Bank for Reconstruction and Development  
(IBRD) ระดับที่สามค่ือ International Finance Corporation (IFC) ที่ Finance แบบธ้รกิจุ 

“พอเราพัฒนาประเทศมาได�ระดับหนึ่ง เราจุะกลับไปกู� World Bank แบบเดิมไม่ได� เขาจุะปรับอัตราดอกเบี�ยขึ�น ตอนนั�นเราพ�นจุาก
ประเทศยากจุนแล�ว่ และเราค่ิดว่่าเราเก่งพอที่จุะไปกู�ทางตลาดการเงินต่างประเทศที่อาจุจุะมีต�นท้นการเงินที่ถึูกกว่่า เงื่อนไขน�อยกว่่า”

คุณ์พรัรัณ์่ สถาวิโรัด้ม เล่าเสริัมในเร่ั�องน้่วิ่า “สืบเนื่องจุากค่ว่ามสำาเร็จุในการพัฒนาประเทศที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับจุาก 
แผนพฒันาฯ ฉับบัที ่1 - 3 ระดบัรายได�ประชาชาตขิองไทยสงูขึ�นสูร่ะดบัทีจุ่ะทำาให�เราไม่ eligible ทีจุ่ะกู�เงนิจุากแหล่งทางการ เช่น IBRD และ  
ADB ได� จุึงเป็นแรงผลักดันให� สศค่. ต�องปรับกลย้ทธ์ในการกู�เงินจุากต่างประเทศ เพื่อขยายฐานการกู�เงินไปยังตลาดเอกชนต่างประเทศ 

โจทย์ที่สาม การจัดการเงินกู้ต่างประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

“เราต�องศึกษาขั�นตอนการเข�าตลาด ทำาให�ทราบว่่า ประเทศไทยเค่ยกู�เงิน 
จุากตลาดเงนิทน้ต่างประเทศมาตั�งแต่สมยัรชักาลที ่5 และเค่รดติของไทยค่่อนข�างดี  
มี record ในตลาดแล�ว่ [เครัด้ิติในการักู้เงินจากติ่างป็รัะเทศของไทย์มาจากไหน? 
...ท้าย์บท...] แต่ในค่รั�งนี�เราต�องมกีลย้ทธ์การเข�าตลาดอย่างเป็นระบบ โดยต�องเริม่จุาก 
การกู�เงินจุากกล้่มสถึาบันการเงินที่เป็นธนาค่ารในตลาดยูโรดอลลาร์ หรือที่เรียกว่่า  
Syndication ก่อน ตามด�ว่ยการกู�เงินในรูป FRN (Floating Rate Notes) และ 
ออกพันธบัตรชนิดจุำากัดผู�ซึ่ื�อ (Private Placement: PP) ก่อนที่จุะเข�าทำาการกู�เงิน 
ในรปูการออกพนัธบตัรไปขายนักลงท้นทัว่่ไป (Public Offering: PO) โดยเริม่จุากตลาด 
ที่ไม่ required credit rating ก่อนที่จุะเข�าสู่ตลาดท้นสหรัฐฯ ซึ่ึ่งจุำากัดเฉัพาะผู�ออก 
พันธบัตรท่ีได�รับการรับรองเค่รดิตโดยบริษัทว่ิเค่ราะห์เค่รดิตสหรัฐฯ เท่านั�น  
โดยในจุด้นี� เราเดนิตามขั�นตอนข�างต�น ยกเว่�นเข�าไปกู�ในตลาดทน้สหรัฐฯ ซึ่ึง่จุะกล่าว่ 
ละเอียดในบทต่อไป”

ด้านที่ 2 การจ�ากัดวงเงินก่อหนี้ ติั้งแติ่ป็ี 2519 เป็็นติ้นมา นอกจาก สศค. จะม่ 
พันธะในการัจัด้หาเงินกู้ติามโครังการัพัฒนาของส่วินรัาชการัและรััฐวิิสาหกิจแล้วิ  
ย์ังติ้องเรั่งจัด้หาเงินกู ้เพ่�อการัป็้องกันป็รัะเทศด้้วิย์ เน่�องจากสถานการัณ์ ์
ท่�คอมมิวินิสติ์ย์่ด้เวิ่ย์ด้นามส�าเร็ัจ กองทัพไทย์จ�าเป็็นติ้องป็รัับป็รุังสมรัรัถนะทาง 
ด้้านย์ทุโธป็กรัณ์์ สศค. จ่งช่วิย์กู้เงนิจากรัฐับาลสหรัฐัฯ ภาย์ใต้ิโครังการั Foreign Military  
Sales Credit นอกจากน้่ ย์งัม่การักู้เงินในรูัป็สนิเช่�อเพ่�อการัส่งออก (Suppliers’ Credit)  
จากอังกฤษและออสเติรัเล่ย์
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อย์่างไรัก็ด้่ รัะหวิ่างป็ี 2522 - 2528 ป็รัะเทศติ้องเผชิญกับ 
วิิกฤติิในภาคการัเงินและเศรัษฐกิจในภาพรัวิม ท�าให้รัาย์ได้้จาก 
การัส่งออกสินค้าและบรัิการัลด้ลง ภารัะการัช�ารัะหน่้ของภาครััฐ 
เท่ย์บกับรัาย์ได้้จากการัส่งออกสินค้าและบรัิการั (Debt Services  
Ratio) จ่งขย์ับติัวิสูงข่้น แม้จะย์ังติ��ากวิ่ารั้อย์ละ 9 ซ่�งเป็็นเพด้าน 
ท่�ก�าหนด้ในรัะเบ่ย์บการัก่อหน่้ของป็รัะเทศ ด้ังนั้น เพื่อรักษาวินัย 
ในการก่อหนีต่้างประเทศ สศค. จงึลดเพดานการกู้เงนิลงเป็นล�าดบั

คุณ์สวุิชิญ โรัจนวิานิช เล่าว่ิา “ค่ว่ามท�าทายในการกู�เงนิเพือ่ 
ช่ว่ยแก�วิ่กฤติจุะต�องทำาให�เร็ว่ และประสานท้กภู่าค่ส่ว่นล่ว่งหน�า  
โดยเฉัพาะการกู�เงินตราต่างประเทศ จุะต�องประสานธนาค่าร 
แห่งประเทศไทยให�เตรยีมการเช่นกนั เราจุะขายเงนิตราต่างประเทศ 
ให�ธนาค่ารแห่งประเทศไทยแล�ว่รับเงินบาทมาดำาเนินการต่อไป  
บางค่รั�งก็ดีต่อกัน บางค่รั�งกท็ะเลาะกนัเป็นธรรมดา แต่มจีุด้ม่้งหมาย 
เดียว่กันค่ือ ช่ว่ยกันแก�ไขว่ิกฤติของประเทศ”

“ในค่รั�งนั�น รัฐมนตรีประมว่ล สภู่าว่ส้ ตระหนักถึึงปัญ่หาและรับไปกล่าว่ speech ที่เรียกร�องในประเด็นข�างต�นต่อที่ประช้ม 
สภู่าผู�ว่่าการธนาค่ารโลก ธนาค่ารโลกจุึงได�ส่ง Fact Finding Mission เข�ามาเพื่อให�เราชี�แจุงเหต้ผลในรายละเอียดว่่า ทำาไมประเทศไทย 
จุงึขอทำา prepay เงนิกู�กบัธนาค่ารโลก หลงัจุากนั�น ธนาค่ารโลกตอบตกลงให�ประเทศไทยทำา prepay เงนิกู�กบัธนาค่ารโลกได�ตามทีร่�องขอ 
กว่่า 30 สัญ่ญ่า โดยไม่เสียค่่าปรับ ช่ว่ยประหยัดเงินให�ประเทศได�มาก ต่อมาหลายประเทศ เช่น มาเลเซึ่ีย และเกาหลีใต� ขอใช�สิทธิแบบ 
ประเทศไทย และเมื่อเริ่มมีหลายประเทศ ธนาค่ารโลกต�องขอเรียกค่่าปรับด�ว่ย เพราะเขามีภู่าระทำา cash management และในที่ส้ด 
ธนาค่ารโลกได�เพิ่ม structure การให�เงินกู�ในรูป single currency ซึ่ึ่งเป็นรูปแบบที่ทำาให�เราบริหารจุัดการหนี�ต่างประเทศได�ดีขึ�น... งานนี� 
จุึงเป็นค่ว่ามภู่าค่ภูู่มิใจุของ สศค่.

“นอกจุากนี� ในส่ว่นกรณีเงินกู�รัฐบาลญ่ี่ป้�นซ่ึึ่งกู�เป็นเงินเยน เราได�รับผลกระทบจุากอัตราแลกเปล่ียนเช่นกัน และต�องขอ prepay  
เช่นเดียว่กับท่ีขอกับ World Bank ตัว่แทน OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) หรือ JBIC (Japan Bank for International  
Cooperation) ในประเทศไทย พร�อมด�ว่ยท่ีปรึกษาและเลขาน้การจุากสถึานทูตญ่ี่ป้�น ทำาหน�าท่ีเป็น Fact Finding Mission ของรัฐบาล 
ญ่ี่ป้�น ซ่ึึ่งเราก็ได�ชี�แจุงเหต้และผลตามข�อเท็จุจุริงท่ีได�ศึกษา หลังจุากนั�นเราก็ประสบค่ว่ามสำาเร็จุในการขอทำา prepay เงินกู�รัฐบาลญ่ี่ป้�น  
โดยเงินกู�ล็อตแรกท่ีทำาคื่อ เงินกู�ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)”

ด้านที่ 4 การจัดหาเงินกู้ในรูปเงินทุนหมุนเวียน เพ่�อเพิ�มควิามคล่องติัวิในการับรัิหารัโครังการั เช่น ป็ี 2528 จัด้ติั้ง Revolving Credit  
Facility วิงเงิน 300 ล้านด้อลลารั์ รัะย์ะ 10 ป็ี เพ่�อให้กรัะทรัวิงการัคลังม่ควิามคล่องติัวิในการับรัิหารัจัด้การัเงินกู้จากติลาด้เงินทุน 
ติ่างป็รัะเทศ และย์ังม่ spread ในอัติรัาติ��าค่อ 0.125%

ด้านที ่5 การสนบัสนุนให้รฐัวสิาหกจิกูเ้งนิจากต่างประเทศเพือ่ด�าเนนิโครงการเอง อาท ิการัไฟฟ้าฝ่าย์ผลิติแห่งป็รัะเทศไทย์ (กฟผ.)  
การัไฟฟ้าส่วินภูมิภาค (กฟภ.) การัป็ิโติรัเล่ย์มแห่งป็รัะเทศไทย์ (ป็ติท.) กทพ. การัป็รัะป็านครัหลวิง (กป็น.) และการัเคหะแห่งชาติิ  
(กคช.) โด้ย์ สศค. ได้้ก�าหนด้รัูป็แบบการักู้เงินและแนะน�ากลย์ุทธ์ในการักู้เงินจากติลาด้เงินทุนติ่างป็รัะเทศ เพ่�อสนับสนุนโครังการัลงทุน 
ของรััฐวิิสาหกิจเหล่าน่้

ด้านที ่6 การศกึษา - ผลกัดนั - ใช้ประโยชน์จากกลไกทีช่่วยให้การบรหิารหนีต่้างประเทศยดืหยุ่นข้ึน กล่าวิคอ่ ในครััง้นัน้ สศค. ศก่ษา 
แนวิทางการัแป็ลงหน้่ หร่ัอ swap รัปู็แบบต่ิาง ๆ  และเสนอต่ิอคณ์ะรัฐัมนติร่ั และได้้รัับควิามเหน็ชอบเม่�อวัินท่� 18 มถินุาย์น 2528 ในหลักการั 
แป็ลงหน้่ของส่วินรัาชการัและรัฐัวิสิาหกิจจากเงนิกู้สกุลหน่�งเป็็นเงนิกู้อก่สกุลหน่�ง (Currency swap) และจากอตัิรัาด้อกเบ่ย้์ในรัปู็อตัิรัาลอย์ติวัิ 
เป็็นอตัิรัาคงท่� หร่ัอจากอตัิรัาคงท่�เป็็นอตัิรัาลอย์ติวัิ (Interest rate swap) หรัอ่ท้ังสองกรัณ่์รัวิมกันก็ได้้ (Interest rate and currency swap)  
การัท�า swap เช่นน่้ช่วิย์ให้ สศค. กู้เงินได้้ในอัติรัาด้อกเบ่้ย์ติ��ากวิ่าอัติรัาท่�ได้้รัับจากการักู้เงินโด้ย์ติรังจากติลาด้ และป็รัับโครังสรั้างหน่้ 
ในรัปู็เงนิติรัาสกุลต่ิาง ๆ  ให้สอด้คล้องกับแนวิทางการับรัหิารัทนุส�ารัองเงนิติรัาของป็รัะเทศ และช่วิย์บรัหิารัควิามเส่�ย์งจากการัเป็ล่�ย์นแป็ลง 
ในอัติรัาแลกเป็ล่�ย์นได้้ด้่ข่้นด้้วิย์

คุณ์พรัรัณ์่ฝากข้อคิด้ในเร่ั�องการัท�า swap ไวิ้วิ่า “ขอให�ระมัดระวั่งหรือหลีกเล่ียงการทำา swap โดยมีเงื่อนไขเปิด เพราะเรา 
ไม่สามารถึค่าดเดาเหต้การณ์ในอนาค่ตได�”

ด้านที่ 7 การช่วยหน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ปัญหาเงินกู้ในช่วงวิกฤติราคาน�้ามัน หม่อมเติ่าเล่าวิ่า “ในช่ว่งว่ิกฤติราค่านำ�ามัน  
ต�นท้นการดำาเนนิโค่รงการสงูขึ�น เจุ�าของโค่รงการต�องหาเงนิบาทมาสมทบโค่รงการตา่ง ๆ  เพ่ิมขึ�นด�ว่ย สศค่. ในฐานะผู�กู�ต�องชว่่ยแก�ปัญ่หา  
นัดประช้มท้กกระทรว่ง ทั�งหมดมี 11 กระทรว่งมั�ง รว่มทั�งรัฐวิ่สาหกิจุต่าง ๆ เพ่ือรว่บรว่มข�อมูลว่่าแต่ละแห่งขาดเงินเท่าไหร่ พว่กเรา 
ก็ไปเจุรจุาหาเงินกู�ในตลาดต่างประเทศมาสมทบให� พอได�เงินมาก็ไปขายฝากกับแบงก์ชาติ เอาเงินบาทมาจุัดสรรให�โค่รงการต่าง ๆ  
ก็เดินหน�าต่อไปได�”

ด้านท่ี 3 การบริหารหน้ีต่างประเทศด้วยการท�า refinance ซ่�งหมาย์ถ่ง การัก่อหน่้ใหม่มาช�ารัะหน่้เด้ิมท่�ม่อย์ู่ โด้ย์ม่เป็้าหมาย์ 
เพ่�อ (1) ลด้ติ้นทุนการักู้เงิน (2) ขย์าย์รัะย์ะเวิลาเงินกู้ให้สอด้คล้องกับรัะย์ะเวิลาค่นทุน (3) ชะลอเงินทุนไหลออก และ  
(4) แก้ป็ัญหาหน่้กรัะจุกติัวิในงบป็รัะมาณ์แผ่นด้ิน แติ่กฎหมาย์ท่�ใช้อย์ู่ไม่เป็ิด้ช่องให้ท�าได้้ สศค. จ่งติ้องผลักด้ันพรัะรัาชก�าหนด้ให้ 
อ�านาจกรัะทรัวิงการัคลังป็รัับโครังสรั้างเงินกู้ติ่างป็รัะเทศ พ.ศ. 2528 กรัะทรัวิงการัคลังจ่งกู้เงินเพ่�อการัน่้ได้้

นอกจากน้่ นบัตัง้แต่ปี 2524 เป็นต้นมา ชือ่เสยีงของประเทศไทยเป็นทีรู่จ้กัของนกัลงทนุในตลาดเงนิทนุต่างประเทศเป็นอย่างดี  
ประกอบกับมีการแข่งขันสูงในกลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้กู้ ท�าให้ ไทยสามารถกู้เงินโดยมี spread น้อยลง ค่อ การักู้เงินใหม่จะม่  
spread ติ��ากวิ่าเงินกู้ท่�ได้้ผูกพัน (ครัั้งแรักเม่�อป็ี 2519 ในอัติรัา Libor + spread 1.875% จากนั้น spread ลด้ลงเป็็น 1.5% 1.125%  
และ 0.75% เป็็นล�าด้ับ) ในช่วิงนั้น สศค. จ่งสนับสนุนการัท�า refinance เงินกู้ของรััฐวิิสาหกิจติ่าง ๆ ด้้วิย์

คุณ์พรัรัณ์เ่ล่าถง่การั refinance คร้ัังส�าคัญในป็รัะวิติัิศาสติร์ัการัเงินโลก ท่�ป็รัะเทศไทย์ด้�าเนินการัเป็็นป็รัะเทศแรักว่ิา “การกู�เงนิ 
จุากธนาค่ารโลกของไทย เราต�องกู�แบบ currency pool ซึ่ึง่มีโค่รงสร�าง funding ในสก้ลดอลลาร์ เงินย้โรป และเยน ในสดัส่ว่น  
1:1:2 ถึ�าขาดท้นจุากอัตราแลกเปลี่ยน เขาผลักภู่าระให�ประเทศผู�กู� ฉัะนั�น ในช่ว่งที่เงินตราต่างประเทศไม่ผันผว่น เราก็ไม่รู�สึก...  
แต่ในช่ว่งนี� ญ่ีป้่�นเผชญิ่กบัแรงกดดนัจุากกล่้มประเทศอต้สาหกรรมขนาดใหญ่่ให�ลงนามในข�อตกลง14 Plaza (The Plaza Accord)  
ทำาให�ค่่าเงนิเยนแขง็ค่่าขึ�นเกอืบ 3 เท่า เงนิทีกู่�มาเสียดอกเบี�ย 8.6% ณ อตัรา 277 เยนต่อเหรยีญ่ ต่อมาเป็น 90 เยนต่อเหรยีญ่  
หมายค่ว่ามว่่า เราต�องเสีย effective rate 18% กว่่า ๆ ซ่ึึ่งสูงมากและสูงกว่่าท่ีเราหาเงินกู�เองเสียอีก จึุงเป็นภู่าระท่ีหนักมากของไทย  
เพราะเรากู�เงินตามโค่รงการค่ว่ามช่ว่ยเหลือขององค์่กรระหว่่างประเทศ แต่ต�องมารับ exchange rate cost จุากตรงนี� เราจึุงเรียกร�อง 
ขอชำาระหนี�เงินกู�ดังกล่าว่คื่นก่อนค่รบกำาหนด ด�ว่ยการทำา refinance โดยการกู�เงินจุากแหล่งอ่ืนมาทดแทน เพ่ือลดต�นท้นการกู�เงิน  
ซึ่ึง่เราเป็น ‘ประเทศแรก’ ทีเ่รยีกร�องธนาค่ารโลกในเร่ืองนี�



ฯพณ์ฯ นาย์กรััฐมนติรั่ พลเอก เป็รัม ติิณ์สูลานนท์ เป็ิด้การัป็รัะชุม  
ป็รัะจ�าป็ีสภาผู้วิ่าการัธนาคารัพัฒนาเอเช่ย์ ครัั้งท่� 18 เม่�อวิันท่� 30 เมษาย์น 2528

| บทที่ 3 | | สศค. กับภารกิจนำาเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤติรอบด้าน (ปี 2515 - 2529) | 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง64 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 65

ด้านท่ี 8 การส่งเสรมิการระดมเงินกูจ้ากต่างประเทศของภาคเอกชน โด้ย์ย์กเว้ินการัหกัภาษ ่ณ์ ท่�จ่าย์ในอตัิรัาร้ัอย์ละ 10 ส�าหรับัผู้ท่�ได้้รับั 
เงินได้้จากด้อกเบ่้ย์เงินกู้ ซ่�งเป็็นมาติรัการัรัะย์ะสั้นท่�ได้้ด้�าเนินการั ซ่�งไม่เพ่ย์งช่วิย์สนับสนุนการัรัะด้มทุนของภาคเอกชนแล้วิ ย์ังช่วิย์ไม่ให้ 
เงินติรัาติ่างป็รัะเทศไหลออกด้้วิย์

ผลจากวิกิฤติริัาคาน�า้มนัครััง้ท่� 2 และเศรัษฐกิจโลกติกติ��า ท�าให้ไทย์ขาด้ด้ลุบญัชเ่ด้นิสะพดั้และขาด้ด้ลุการัช�ารัะเงนิรันุแรัง (ภาพ 3-4) 

คุณ์นิพัทธขณ์ะนั้นเป็็นผู้แทน สศค. ท่�ด้�ารังติ�าแหน่ง Alternate Executive Director ท่�ส�านักงานใหญ่ World Bank เล่าวิ่า “การไปอยู่ 
ที ่World Bank เป็นโอกาสทีเ่ราได�ไปอยู่ในแว่ดว่งของนกัเศรษฐศาสตร์ชั�นนำาของโลก เมือ่ได�พดูค่ย้กพ็บว่่า ท้กค่นรู�สกึเป็นห่ว่งประเทศไทย  
และค่ิดว่่าน่าจุะลดค่่าเงินบาท เพราะเราขาดด้ลบัญ่ชีเดินสะพัดในระดับสูง ฐานะการค่ลังก็ยำ่าแย่ ค่ว่ามเชื่อมั่นเศรษฐกิจุไทยลดลง 

“ตอนนั�น อาจุารย์ไพจุิตร เอื�อทว่ีก้ล และผมอยู่ที่นั่นทั�งคู่่ โดยค่รั�งนั�นผมกลับมาในฐานะ Alternate Executive Director ของ 
ธนาค่ารโลกทีส่่งมาให�ค่ำาแนะนำาเจุ�าหน�าทีร่ะดบัสงูของรฐับาลพจิุารณาการลดค่่าเงนิ เพราะเงนิบาทมค่ี่าสงูกว่่าค่ว่ามเป็นจุรงิมาก พว่กเรา 
จุึงนำาเรื่องเสนอทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งการค่ลัง ได�แก่ ดร.ว่ีรพงษ์ รามางกูร และค่้ณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ สิ่งที่เราเสนอ 
ในรัฐบาลย้ค่นั�นเป็นสิ่งที่ตัดสินใจุลำาบากมาก เพราะไม่ใช่แค่่ลดค่่าเงินบาท แต่ยังต�องทำา fiscal austerity ด�ว่ย โชค่ดีที่มีรัฐมนตรีค่ลัง 
ท่ีเข�มแข็ง เป็นตัว่ของตัว่เอง มีเอกลักษณ์อย่างรัฐมนตรีสมหมาย ฮุ้นตระกูล ประกอบกับท่านนายกฯ เปรมท่ีเช่ือว่่ารัฐมนตรีสมหมาย 
ทำาถูึกต�องแล�ว่ ท่านเป็นหัว่หน�าขบว่นก็นำากันไปได� เผอิญ่ในช่ว่งนั�นเราผนึกกำาลังกันได�ท้กฝ�าย”

แติ่ในเรั่�องการัลด้คา่เงนิบาท ธนาคารัแหง่ป็รัะเทศไทย์กลบัมข่อ้ขดั้ขอ้ง ป็รัะกอบกบั พ.รั.บ.เงนิติรัา พ.ศ. 2501 กม็บ่ทบญัญติัิ 
อันชัด้เจนวิ่า รััฐมนติรั่วิ่าการักรัะทรัวิงการัคลังจะป็รัับอัติรัาแลกเป็ล่�ย์นได้้ แติ่โด้ย์ค�าแนะน�าของธนาคารัแห่งป็รัะเทศไทย์ หาก 
ธนาคารัแห่งป็รัะเทศไทย์มิได้้ให้ค�าแนะน�า รััฐมนติรั่วิ่าการักรัะทรัวิงการัคลังมิอาจใช้อ�านาจโด้ย์พลการัและโด้ย์เอกเทศได้้15 ในท่�สุด้  
รััฐมนติรั่สมหมาย์จ�าเป็็นติ้องป็ลด้ผู้วิ่าการัธนาคารัแห่งป็รัะเทศไทย์และแติ่งติั้งผู้วิ่าการัท่านใหม่เพ่�อขับเคล่�อนนโย์บาย์น่้

คุณ์นิพัทธเล่าติ่อวิ่า “ด�าน fiscal austerity เราต�องลดรายจุ่าย ตัดงบประมาณ ต�องไม่ขึ�นเงินเดือน ลดขั�น ลดค่่าใช�จุ่าย 
ภู่าค่รัฐ เพิ่มรายรับ เพิ่มค่่านำ�าประปา ค่่าไฟฟ้า เพิ่มท้กอย่างซึ่ึ่งเป็นมาตรการแก�ไขในตอนนั�นให�เข�าที่ ทำาอะไรหลายอย่างที่เป็นเรื่อง 
ที่ตัว่เองก็รู�สึกเจุ็บปว่ดมาก แต่จุำาเป็น เพราะประเทศเราในตอนนั�นฐานะยำ่าแย่มาก เรายอมถึอยหลังไปตั�งหลัก ปรับตัว่เพื่อให�เรา 
พร�อมที่จุะเดินต่อไปได� จุนกระทั่งฐานะการค่ลังกลับเข�าสู่ปกติ

“แต่กว่่าจุะเดินถึึงจุ้ดนี�ได� ตอนนั�นฝ�ายเอกชนไม่ยอม ฝ�ายทหารก็กดดัน ผมก็มีหน�าที่ประสานงานกับรัฐมนตรีสมหมาย  
เชื่อไหมว่่า ท่านนอนบ�านไม่ได�เลย เพราะแทบจุะถึูกฆ่าตาย เนื่องจุากตอนนั�นแบงก์ปล่อยเงินกู� ไม่ได� จุำากัดสินเชื่อหมด (แบงก์ชาติ 
ใช�นโยบายจุำากัดการขยายตัว่ของสินเชื่อไม่เกิน 18% ก่อนลดค่่าเงินบาทตามที่กล่าว่ไว่�ในตอนต�น)”

คุณ์สมหมาย์ ภาษ่ เล่าเสรัิมวิ่า “สมัยนั�นอัตราแลกเปลี่ยนก็ตายตัว่ ท่านรัฐมนตรีสมหมายพยายามแก�ไขปัญ่หา ว่ิธีแก�ปัญ่หา 
ที่ได�ผลก็ค่ือ การลดค่่าเงินบาท จุาก 20 บาทต่อดอลลาร์ เป็น 21 บาท 23 บาทต่อดอลลาร์ ไล่ไปเรื่อย ลด 3 ค่รั�ง ปี 2527 ลดเยอะ  
จุาก 23 บาทเป็น 27 บาทต่อดอลลาร์นะ ตอนนั�น ผมต�องประสานกับ ดร.ป้๊ (ดร.ชัยว่ัฒน์ ว่ิบูลย์สว่ัสดิ�) และ ดร.ว่ีรพงษ์ รามางกูร  
ซึ่ึ่งเป็นที่ปรึกษานายกฯ เปรม 

“ผมนัง่อยูก่บัท่านในกระทรว่ง ท่านถูึกโจุมตอีย่างหนกั เพราะว่่านักธ้รกจิุเสยีหายมาก นายทหารระดบัผู�ใหญ่่บางท่านก็ไม่พอใจุ  
ในธนาค่ารแห่งประเทศไทยก็ไม่เหน็ด�ว่ยกบัท่านทีจุ่ะลดค่่าเงนิบาท แต่หลงัจุากนั�นอกีไม่ถึงึ 2 ปี เศรษฐกจิุฟ้ืน ถึ�าท่านไม่ทำาอย่างนั�น  
ไม่มีทางฟื้น แต่ค่นที่ได�รับผลกระทบก็ด่าท่านเสียหายไปแล�ว่ 

“ท่านกท็ำางานมากมายเพือ่จุะฟ้ืนฟเูศรษฐกจิุ ไม่ใช่นัง่เฉัย ๆ  ท่านตั�งกองทน้เพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถึาบนัการเงนิขึ�นมา  
และสมัยเกิดว่ิกฤติในปี 2540 นั�น กองท้นฟื้นฟูฯ นี่แหละเป็นตัว่หลักที่มาดูแลสถึาบันการเงินต่าง ๆ”

ผลจากการัด้�าเนินนโย์บาย์ครััง้น้ัน ท่านรัฐมนตรสีมหมาย ฮนุตระกลู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัในขณ์ะนัน้ ได้รบัยกย่อง 
ในฐานะท่ีมีความกล้าหาญในการปฏิบัติการลดค่าเงินบาทในคร้ังน้ัน โด้ย์ท่�พลเอก เป็รัม ติิณ์สูลานนท์ นาย์กรััฐมนติรั่ผู้ท่�ไม่ม่ควิามรัู้ 
ด้้านการัเงินรัะหวิ่างป็รัะเทศ ก็ได้้รัับย์กย์่องในฐานะท่�ย์่นเค่ย์งข้างรััฐมนติรั่คลัง เพ่�อป็กป็้องให้พ้นจากการัโจมติ่ทางการัเม่อง16 

โจทย์ที่สี่ การเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลดค่าเงินบาทปี 2527

นาย์มนัส ล่วิ่รัะพันธุ์ ผอ. สศค.  
ร่ัวิมลงนามในสญัญาให้ควิามช่วิย์เหลอ่ 
ทางวิิชาการัจาก ADB

นาย์สมหมาย์ ฮุนติรัะกูล รััฐมนติร่ัวิ่าการั 
กรัะทรัวิงการัคลัง ลงนามกู้เงินเพ่�อพัฒนา
โครังการั 3rd Bangkok Water Supply  
จาก ADB รั่วิมกับ Mr. Masao Fujioka 
ป็รัะธานธนาคารัพัฒนาเอเช่ย์

ด้านที ่9 การผลกัดนัให้ประเทศสมาชกิ ADB ได้รบัเงนิกูม้ากขึน้  
และได้รับอัตราดอกเบ้ียที่ต�่าลง เพื่อฟื้นฟูประเทศหลังเผชิญกับ 
วิกฤติต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ กล่าวิค่อ ป็ี 2528 ซ่�งเป็็นช่วิงท่� 
เศรัษฐกิจโลกก�าลังฟื้นติัวิ สศค. ได้้รัับมอบหมาย์ให้เป็็นเจ้าภาพ 
จดั้การัป็รัะชมุป็รัะจ�าปี็สภาผูว่้ิาการัธนาคารัพฒันาเอเชย่์ ครััง้ท่� 18  
รัะหว่ิางวินัท่� 30 เมษาย์น - 2 พฤษภาคม 2528 ณ์ โรังแรัมด้สุติิธาน่  
กรัุงเทพฯ สศค. จ่งม่โอกาสผลักด้ันให้ป็รัะเทศสมาชิก ADB ท่� 
ติ้องการัแหล่งเงินเพ่�อการัพัฒนาม่โอกาสได้้รัับเงินกู้มากข้่น  
โด้ย์พย์าย์ามเรั่งรััด้การับริัจาคเงินติามสัด้ส่วินท่�แติ่ละป็รัะเทศ 
บรัิจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเอเช่ย์ เพ่�อให้กู้ย์่มแก่ป็รัะเทศสมาชิก  
รัวิมถ่งขอให้ ADB ลด้ต้ินทนุเงนิกู้ลง เพ่�อให้ป็รัะเทศสมาชกิน�าไป็ใช้ 
พัฒนาป็รัะเทศในช่วิงท่�เศรัษฐกิจโลกและภูมิภาคก�าลังฟื้นติัวิ

นอกจากน้่ งานนี้ยังท�าให้ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นครั้งแรก  
โด้ย์มผู้่เข้าร่ัวิมป็รัะชมุป็รัะมาณ์ 2,000 คน และเม่�อ สศค. สามารถ 
จัดงานได้อย่างเรียบร้อย เป็นการสร้าง record ว่า ประเทศไทย 
มศีกัยภาพในการจดัเวทปีระชมุระหว่างประเทศ ทีต้่องมคีวามพร้อม 
ในการบริหารจัดการด้านพิธีการต่าง ๆ จึงเป็นใบเบิกทางส�าคัญ 
ให้ ไทยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาผู้ว่าการ World  
Bank และ IMF ในเวลาต่อมา ซ่�งจะกล่าวิถ่งในบทติ่อไป็
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ติั้งแติ่หลังสงครัามโลกครัั้งท่� 2 ภาคเอกชนย์ังม่บทบาทจ�ากัด้ ท่�ผ่านมาภาครััฐติ้องติั้งรััฐวิิสาหกิจเพ่�อผลิติสินค้าท่�จ�าเป็็นติ่อการั 
พัฒนาเศรัษฐกิจและควิามมั�นคง อาทิ โรังกลั�นและป็ั๊มน�้ามัน ซ่�งก็ค่อ ป็ติท. ในป็ัจจุบัน และขย์าย์โครังสรั้างพ่้นฐานส�าคัญไป็ทั�วิป็รัะเทศ  
ไม่วิ่าจะเป็็นถนน ไฟฟ้า แติ่แรังส่งย์ังไม่มากพอให้เอกชนเป็็นกลไกหลักในการัขับเคล่�อน รััฐบาลจ่งมอบหมาย์ให้ สศค. เข้าไป็รั่วิมผลักด้ัน 
โครังการัท่�ช่วิย์ขับเคล่�อนการัลงทุนภาคเอกชนท่�ส�าคัญ ได้้แก่

1.  โครงการผาแดง ซ่ึงต่อมาคือ บริษัท ผาแดงอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) หรือช่ือปัจจุบันคือ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จ�ากัด (มหาชน)

 ในป็ี 2499 บรัิษัทจากแคนาด้ามาส�ารัวิจแหล่งแรั่สังกะส่บรัิเวิณ์ “ด้อย์ผาแด้ง” อ.แม่สอด้ จ.ติาก และรัาย์งานวิ่าป็ริัมาณ์แรั่ 
ม่มากพอท่�จะป็รัะกอบการัในเชิงพาณ์ิชย์์ได้้ แติ่ไม่ม่ภาคเอกชนไทย์สนใจลงทุน เพรัาะเป็็นเร่ั�องใหม่ของป็รัะเทศ รััฐบาลจ่งพย์าย์ามด่้ง 
บรัิษัทเอกชนติ่างป็รัะเทศเข้ามาลงทุนหลาย์รัาย์ แติ่ป็รัะสบป็ัญหาทางการัเงินเส่ย์ก่อน จ่งติ้องถอนติัวิไป็ทุกรัาย์ 

 เม่�อท่านนาย์กฯ เป็รัม (พลเอก เป็รัม ติณิ์สลูานนท์) รับัติ�าแหน่ง เร่ั�องน่จ้ง่เป็็นโครังการัแรัก ๆ  ท่�ท่านให้ควิามส�าคัญ และพย์าย์าม 
ผลักด้ันให้โครังการัน่้ส�าเรั็จ เพรัาะจะช่วิย์สรั้างบรัรัย์ากาศการัลงทุนท่�ซบเซาขณ์ะนั้นให้ด้่ข่้นได้้ และเพ่�อเป็็นติ้นแบบการัลงทุนขนาด้ใหญ่ 
ใหภ้าคเอกชนไทย์ด้�าเนนิรัอย์ติาม ทา่นจง่มอบหมาย์ใหค้ณุ์ไกรัศรั ่ จาติิกวิณ์ชิ ผอ. สศค. ขณ์ะนัน้เป็็นผู้ขบัเคล่�อนงานน่ ้ติามค�าแนะน�าของ  
ด้รั.อ�านวิย์ วิ่รัวิรัรัณ์ รััฐมนติรั่วิ่าการักรัะทรัวิงการัคลัง

 คุณ์ป็รัะวิทิย์์ คล่องวิฒันกิจ อด่้ติลูกหม้อ สศค. ท่�คณุ์ไกรัศร่ัชวินไป็เป็็นรัองกรัรัมการัผู้จดั้การั และต่ิอมาได้้เป็็นกรัรัมการัผู้จดั้การั
บรัิษัทผาแด้งฯ เล่าวิ่า “โค่รงการนี�ที่ไม่ค่ืบหน�า เพราะเราไม่มี know-how ในการข้ดแร่สังกะสี ตอนค่้ณไกรศรีเข�ามาเป็นประธานจุัดการ
โค่รงการนี� ก็เป็นค่น set up ท้กอย่าง ตั�งแต่ให�รัฐบาลสนับสน้นเงินลงท้น 20% ของโค่รงการ และดึงสมาค่มธนาค่ารไทยให�เข�ามาร่ว่มท้น  
โดยถืึอห้�นตามสัดส่ว่นเงินกองท้นของแต่ละธนาค่าร ซึ่ึ่งค่้ณไกรศรีก็บอกกับค่้ณชาตรี โสภู่ณพนิช กรรมการผู�จัุดการธนาค่ารกร้งเทพ  
ซึ่ึง่เป็นธนาค่ารทีใ่หญ่่ทีส้่ด และเป็นเพือ่นท่านขณะนั�นว่่า ถึ�าธนาค่ารไม่ร่ว่มท้นกบัโค่รงการนี� ประเทศก็ไปต่อไม่ได� เมือ่เป็นเช่นนั�น ธนาค่าร 
ก็อยู่ไม่ได�เช่นกัน ตอนนั�นกล่้มธนาค่ารก็คิ่ดว่่าลงท้นค่รั�งนี�ค่งสูญ่ แต่ด�ว่ยค่ว่ามเกรงใจุรัฐบาลก็ยอมลงท้นด�ว่ย ส้ดท�ายในเว่ลา 3 ปี  
บริษัทผาแดงฯ ก็คื่นท้น และเม่ือเข�าตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีแรกก็ได�กำาไร ผู�ถืึอห้�นร่้นแรกได�กำาไรเฉัล่ียจุาก capital gain ถึึง 15 เท่า” 

 คุณ์กรัณ์์ จาติิกวิณ์ิช อด้่ติรััฐมนติรั่วิ่าการักรัะทรัวิงการัคลัง บุติรัชาย์คุณ์ไกรัศรั่ เล่าวิ่า “ค่้ณพ่อเห็นว่่า ในย้ค่นั�นภู่าค่เอกชนไทย 
ยงัทำางานในระบบเถึ�าแก่ การลงท้นในโค่รงการขนาดใหญ่่จุำาเป็นต�องมเีค่รอืข่ายทั�งในและต่างประเทศ และต�องมทัีกษะการเจุรจุา รว่มทั�ง 
ต�องรู�เรือ่งธร้กจิุและการเงนิ การจุะขบัเค่ลือ่นภู่าค่เอกชนไปข�างหน�าได� ก�าว่แรกรฐับาลจุะต�องทำาให�สำาเรจ็ุเพือ่เป็นตวั่อย่าง ปูทางให�เอกชน 
เดินตามได� และหากทำาสำาเร็จุจุะเป็นประโยชน์มาก จุึงรับทำาโค่รงการนี�”

2. โครงการ Eastern Seaboard

 หม่อมเต่ิาเล่าว่ิา “ไซ่ึ่ง่อนแตก กจ็ุะต�องหาอะไรทำา ประเทศต�องเดนิ ทก้ค่นถึงึยอม รู�ว่่าถึ�าทะเลาะกนั ลงทะเลแน่ เว่ยีดนามจุดัการ 
ตายแน่ ของอะไรที่เค่ยจุะทำามาก่อนหน�านั�น พอถึึงตรงนี� เดินไม่เหลียว่หลังเลย โป้ง ๆ ๆ ทำางาน 24 ชั่ว่โมง 

 “ดร.เสนาะ อูนากูล ไปเอา ดร.สาว่ิตต์มา สาว่ิตต์ก็ไปเอาผมมา และสาว่ิตต์ก็ชว่นค่นอื่น ๆ  อีก และมี ดร.ทองฉััตร หงศ์ลดารมภู่์  
เป็นทีมที่มีว่ิศว่ะจุริง ๆ แต่เป็น chemical engineering ช่ว่ยกันทำาโค่รงการ Eastern Seaboard”

หม่อมเต่ิาจ่งเป็็นผู้แทน สศค. เข้าไป็ร่ัวิมการัผลักดั้นโครังการัน้่ ท่านเล่าว่ิา 
“ช่ว่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจุและสังค่มแห่งชาติตั�งแต่ฉับับที่หนึ่งมาจุนถึึงวั่นนี�  
กมี็ทรพัยากรเดยีว่ทีเ่รยีกว่่า ถึ�าไม่ใช่มากทีส่ด้ในโลกกอ็ย่างน�อยเป็น world scale  
ค่อืก๊าซึ่ธรรมชาตจิุากอ่าว่ไทย แต่การจุะผลกัดนัเรือ่งพว่กนี�ให�สำาเรจ็ุนั�นไม่ง่าย  
เพราะเริ่มจุากศูนย์ ไม่มีอะไรเลย ต�องข้ดก๊าซึ่ ว่างท่อ ว่าง concept แล�ว่ก็ 
จุัดท้กอย่าง จุัดนำ�า จุัดถึนน เพื่อให�อ้ตสาหกรรมเกิดขึ�นได� และหนีไม่พ�น 
การประสานงานทั�งฝ�ายการเมือง ข�าราชการ รัฐวิ่สาหกิจุ และประชาชนใน 
พื�นที่ รว่มทั�งดึงภู่าค่เอกชนทั�งในและต่างประเทศเข�ามาลงท้นในโค่รงการ 

“ท่ีสำาค่ญั่ ตอนนั�นประเทศไทยก็ไม่มเีงินเลย จุะปรบัโค่รงสร�างเศรษฐกิจุ
ก็ต�องไปกู� Structural Adjustment Loan มาจุาก World Bank 2 ค่รั�ง แล�ว่ก็
เอาเงนิกู�นี�ไปขายฝากกบัแบงก์ชาต ิจุะได�เกบ็ไว่�เป็นเงนิสำารองระหว่่างประเทศ  
เผ่ือต�องใช�ในขณะท่ีนำาเข�าเค่ร่ืองจุกัรมาแล�ว่ แต่การผลติและส่งออกยงัไม่เกิดขึ�น  
เน่ืองจุาก IMF เป็นผู�กำาหนดระบบสถิึติการเงินระหว่่างประเทศ บอกเสียอีกว่่า 
ไม่ต�องบันทึกเป็นหนี� เด๋ียว่หนี�จุะสูงไประหว่่างเศรษฐกิจุยังไม่ขยายตัว่จุริง

“ทก้ว่นันี�อต้สาหกรรมมาลงทน้ในและรอบนอกบรเิว่ณโค่รงการ Eastern 
Seaboard กันไม่หย้ด ด�ว่ยแรงส่งของภู่าค่เอกชนที่ค่ิดว่่า ดี ค่้�ม อยู่ดี ๆ ไทย
ก็สามารถึผลิตรถึได� 2 ล�านค่ัน ทั�ง ๆ ที่ไม่เค่ยผลิตได�เลย อยู่ดี ๆ ปิโตรเค่มี
ของไทยก็กลายเป็นอ้ตสาหกรรมที่ใหญ่่ระดับโลก ทั�งที่เรามีก๊าซึ่นิดเดียว่  
ใค่รก็อยากมาลงท้น ไม่เค่ยฝันเลยว่่าจุะเป็นอย่างนั�น

“Eastern Seaboard จุึงเป็นโค่รงการที่ประสบค่ว่ามสำาเร็จุในระดับโลก  
และเป็นจุ้ดเปล่ียนให�ประเทศไทยเปล่ียนจุากสังค่มเกษตรไปเป็นสังค่ม
อ้ตสาหกรรมอย่างแท�จุริง

โจทย์ที่ห้า การร่วมผลักดันให้ภาคเอกชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

“อย่างที่บอกแต่แรกว่่า ผมเป็นแค่่กรรมกรรับใช�ท้กค่น โดยเฉัพาะรับใช� ดร.สาว่ิตต์ โพธิว่ิหค่ ผู�ขับเค่ลื่อนงานนี�ตัว่จุริง  
การเติบโตของอ้ตสาหกรรมที่นี่เป็นข�อพิสูจุน์ว่่า ย้ทธศาสตร์ที่ ดร.สาว่ิตต์ว่างไว่�ค่ือ ท่าเรือนำ�าลึกและอ่างเก็บนำ�า เป็นปัจุจุัยที่ทำาให� 
โค่รงการนี�สำาเร็จุอย่างแท�จุริง17”

ในเรั่�องน้่ ด้รั.เสนาะ อูนากูล เล่าถ่งควิามส�าเรั็จของ Eastern Seaboard เป็็นเร่ั�องของควิามป็รัะจวิบเหมาะหลาย์อย์่าง  
นอกเหน่อจากควิามเก่งของคนท�างานไวิ้วิ่า18 “พอดีช่ว่งผมเรียนจุบจุากโค่ลัมเบีย ผมได� ไปประช้มท่ีฮุาว่ายและได�เจุอกับ  
ดร.ซึ่าบูโระ โอค่ิตะ ท่ีอยู่ Economic Planning Agency ของญ่ี่ป้�น เป็นเหมือนค่้ณป๋ว่ยของญ่ี่ป้�น เพราะเป็นค่นว่างแผนทำาให� 
ญ่ี่ป้�นสามารถึ ‘double national income in 10 Years’ หลังสงค่ราม บังเอิญ่ระหว่่างงานประช้มได�ค้่ยกันแล�ว่เขาเอ็นดูผม  
ผมเลยนับถืึอเขาเป็น my big brother มาตั�งแต่ตอนนั�น 

โครังการัพัฒนาพ่้นท่�บรัิเวิณ์ชาย์ฝั่งทะเลติะวิันออก (Eastern Seaboard) เกิด้ข่้น
ในป็ี 2525 ในสมัย์รััฐบาล พลเอก เป็รัม ติิณ์สูลานนท์



| บทที่ 3 | | สศค. กับภารกิจนำาเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤติรอบด้าน (ปี 2515 - 2529) | 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง68 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 69

“อกีหลายสบิปีต่อมาตอนเกิด The Plaza Accord ญ่ีป่้�นถึกูบบีให�ขึ�นค่่าเงนิและต�องย�ายฐานเศรษฐกจิุออกนอกประเทศ ผมซึ่ึง่ตดิต่อกบั  
ดร.โอค่ิตะ ก็เลยรู�ข่าว่มาตลอด และค่ิดว่่าค่ว่รมารับโอกาสตรงนี�ให�ได� ทั�งท่ีตอนนั�นใค่รก็ค่ัดค่�าน เพราะฐานะการเงินประเทศกำาลังจุะ 
ล�มละลาย แต่ผมรู�ว่่านี่จุะเป็นโอกาสค่รั�งใหญ่่ ถึ�าทำาได� มันจุะพลิกประเทศ

“...ดังนั�น เราก็ตั�งใจุเอานักว่างแผนญ่ี่ป้�นเข�ามานั่งในสภู่าพัฒน์เลย เพื่อจุะให�เขาเห็นว่่าเราจุะทำาอะไรกันยังไง ถึึงขนาดเขารายงาน 
กลับไปประเทศว่่า ‘ค่นไทยทำางานกันหนักเหมือนอยู่ในสงค่ราม’ 

“ดร.โอค่ิตะแนะอีกว่่า ญ่ี่ป้�นจุะทำาอะไรต�องมีเอกสาร เราก็ออกสม้ดปกขาว่มา โดยมีค่้ณจุักรมณฑ์ ผาส้กว่นิช เป็นแม่งาน มีข�อมูล 
ท้กอย่าง ดังนั�น พอรับลูกกันอย่างนี� เว่ลาเขาประเมินค่ว่ามเหมาะสมของประเทศที่จุะเป็นฐานการผลิตใหม่ ไทยจุึงได�ค่ะแนนดีมาก 

“ยิง่กว่่านั�นอีก ตอนต�องขอกู�เงนิมาทำาท่าเรอื ทำานคิ่มอ้ตสาหกรรม ทำาอ่างเกบ็นำ�า ธนาค่ารโลกไม่ให�กู�เพราะฐานะการเงินของประเทศ 
ยังยำ่าแย่ ปรากฏว่่า ดร.โอค่ิตะได�ขึ�นเป็นประธาน Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) อีก แกเลยอน้มัติให�อย่างรว่ดเร็ว่เลย  
โอ�โห...อะไรมันจุะพอดีอย่างนี� ดังนั�น โค่รงการนี�นอกจุากโชค่ดีได� ดร.สาวิ่ตต์ ท่ีเก่งในการไล่รายละเอียดเรื่องวิ่ศว่กรรม เรื่องประมูล 
อะไร ๆ  แล�ว่ หัว่ใจุสำาคั่ญ่คื่อได�ญ่ี่ป้�นเข�ามาชว่่ยให�สำาเร็จุ ในขณะท่ีญ่ี่ป้�นเองก็ได�ประโยชนร่์ว่มกนัจุากการท่ีได�ย�ายฐานการผลติอ้ตสาหกรรม 
มาอยู่ในประเทศเรา”

และน่�ค่อยุ์คท่� สศค. ไมเ่พย่์งต้ิองน�าเศรัษฐกิจไทย์ฝ่ามรัสุมวิกิฤติทิ่�รัมุเร้ัารัอบด้้าน แต่ิย์งัต้ิองเรัง่ผลกัด้นัให้ภาคเอกชนเป็็นกลไกหลัก 
ในการัขับเคล่�อนเศรัษฐกิจ โชคด้่ท่�ฝ่าย์การัเม่องและข้ารัาชการัผน่กก�าลังกันอย์่างเข้มแข็ง จ่งท�าให้ สศค. สามารัถส่งมอบภารักิจส�าคัญ 
ให้ป็รัะเทศได้้ส�าเรั็จ  

 เครดิตในการกู้เงินในตลาดเงินทุนต่างประเทศของไทยมาจากไหน? 
พรรณี สถาวโรดม 
อดีต ผอ. สศค. และ ผอ. สบน. ท่านแรก

เม่�อย้์อนไป็ศก่ษาป็รัะวิตัิศิาสติร์ัการักู้เงนิจากติลาด้เงนิทนุต่ิางป็รัะเทศของไทย์พบว่ิา ไทย์เป็็นป็รัะเทศท่�ม่เครัด้ติิ
ในติลาด้เงินทุนติ่างป็รัะเทศค่อนข้างด้่ เม่�อเท่ย์บกับหลาย์ป็รัะเทศ และม่ส่วินสนับสนุนให้ สศค. ขย์าย์เงินกู้ ไป็ติลาด้
เงินทุนติ่างป็รัะเทศได้้รัาบรั่�น คิด้วิ่ามาจากข้อเท็จจรัิงเป็็นล�าด้ับ ด้ังน่้

ข้อแรก ประเทศไทยเปิดประเทศท�าการค้ากับต่างประเทศมาต้ังแต่สมัยพระนารายณ์์มหาราช โด้ย์เฉพาะ 
รััชสมัย์รััชกาลท่� 3 พรัะองค์ทรังขย์าย์การัค้ากับจ่น สิงคโป็รั์ และมลาย์ูมากข่้น* จนม่เงินสะสม หรั่อ “เงินถุงแด้ง”  
ซ่�งเป็็นป็รัะโย์ชนต์ิอ่ป็รัะเทศนบัอนนัติ์ในย์คุติอ่มา และในสมยั์รััชกาลท่� 4 ทรังท�าสนธสิญัญาเบาวิร์ังิ ท�าให้ชาวิติา่งชาติิ 
เข้ามาท�าการัค้าเสรั่ในป็รัะเทศได้้ และเป็ิด้กวิ้างมากข่้นเป็็นล�าด้ับจนถ่งป็ัจจุบัน

ข้อต่อมา พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทย กล่าวิค่อ ในสมัย์รััชกาลท่� 5 พรัะองค์เสด้็จป็รัะพาสย์ุโรัป็ ติอนนั้น 
ชาวิอังกฤษม่ผลติอบรัับเชิงบวิกกับกษัติรัิย์์สย์ามมาก หนังส่อพิมพ์สมัย์นั้นย์ังเข่ย์นถ่งพรัะองค์วิ่า

“Everybody who has anything to do with the King of Siam is delighted by his cheerful, affable ways, 
and his eager interest in all that is going on. Unlike most of our Oriental guests, His Majesty speaks English 
so well that the restraint of an interpreter does not check conversation.” **

ในติลอด้รััชสมัย์รััชกาลท่� 5 ทรังใช้คอนเน็กชัน (สาย์สัมพันธ์) กับกษัติริัย์์ทั�วิโลก โด้ย์เฉพาะกับพรัะเจ้าซารั ์
นิโคลัสท่� 2 แห่งรัสัเซย่์ หน่�งในป็รัะเทศมหาอ�านาจของโลกในขณ์ะนัน้ ในช่วิงท่�องักฤษและฝรัั�งเศสก�าลังล่าอาณ์านิคม 
ในเอเช่ย์*** จ่งสามารัถคานอ�านาจฝรัั�งเศส จนป็รัะเทศไทย์เป็็นป็รัะเทศเด่้ย์วิในภูมิภาคท่�ไม่เคย์เป็็นป็รัะเทศ 
ในอาณ์านิคมของป็รัะเทศใด้

* http://www.kingrama3.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=540025328 
** https://siamrat.blog/2020/08/05/the-day-king-chulalongkorn-met-queen-victoria/
*** https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000108384
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ในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประเทศไทยอยู่ในสายตาประชาคมโลกมากข้ึน เพรัาะอังกฤษพย์าย์ามบอกว่ิา ไทย์เป็็นป็รัะเทศ 
ผู้แพ้สงครัาม และให้ทหารัสหป็รัะชาชาติิมาสวินสนามท่�ท้องสนามหลวิง ในครัั้งนั้นในหลวิงรััชกาลท่� 8 ทรังเป็็นป็รัะธานรัับควิามเคารัพ 
ทหารักลุ่มน่ ้โด้ย์มผู้่ส�าเรัจ็รัาชการัแห่งอินเด้ย่์ (Lord Louis Mountbatten) ย์น่ข้างแท่นรับัควิามเคารัพซ่�งไม่ใช่สิ�งท่�ป็รัะเทศท่�อย์ู่ในข่าย์ท่�พ่าย์แพ้ 
สงครัามท�ากัน จ่งสรั้างควิามเช่�อมั�นในป็รัะเทศไทย์ติ่อป็รัะชาคมโลกได้้มาก 

นอกจากน่ ้ในสมยั์รัชักาลท่� 9 พรัะองคท์รังเจรัญิสัมพันธไมติรั่ในหลาย์ป็รัะเทศ ในย์ุโรัป็ เอเชย่์แป็ซิฟกิ และเอเชย่์ติะวินัออกเฉย่์งใติ้ 
ท่�เผย์แพรั่ไป็ทั�วิโลกเป็รั่ย์บเสม่อนการัโป็รัโมทป็รัะเทศ รัวิมถ่งภาพควิามสัมพันธ์อันด้่รัะหวิ่างสหรััฐฯ กับไทย์ และการัติ้อนรัับอย์่างอบอุ่น 
เม่�อครััง้พรัะองคเ์สด้จ็พรัะรัาชด้�าเนนิเย์อ่นสหรััฐฯ ซ่�งเป็็นป็รัะเทศมหาอ�านาจเศรัษฐกจิขณ์ะน้ัน นบัเป็น็การัสรัา้งเครัด้ติิใหป้็รัะเทศไทย์มาก 
เช่นกัน

ข้อสาม ไทยเคยมีประวัติการกู้เงินจากต่างประเทศมาตั้งแต่อดีต ท�าให้มี record ในตลาดการเงินโลก กล่าวิค่อ  
ในสมยั์รััชกาลท่� 5 พรัะองค์ทรังด้�าริัพฒันาสาธารัณู์ป็โภค และท่�ส�าคัญท่�สดุ้ค่อ รัถไฟ แต่ิงบป็รัะมาณ์และเงนิคงคลังไม่พอ  
จง่เริั�มกูเ้งนิจากต่ิางป็รัะเทศ อย่์างไรัก็ด่้ ภาย์ใต้ิการัป็กครัองแบบสมบูรัณ์าญาสทิธริัาชย์์ขณ์ะนัน้ การักู้เงนิจะกรัะท�าในรูัป็ 
พรัะรัาชหตัิถเลขาพรัะรัาชทานพรัะบรัมรัาชานญุาติให้เอกอคัรัรัาชทตูิไทย์ป็รัะจ�าป็รัะเทศท่�จะไป็กู้เงินเป็็นผู้ด้�าเนินการั รัวิมทัง้ 
การัลงนามผูกพันการักู้เงินในนามป็รัะเทศ เช่น พรัะรัาชหัติถเลขาพรัะรัาชทานพรัะบรัมรัาชานุญาติให้พรัะย์าสุรัิย์านุวิัติรั 
จัด้การักู้ในติลาด้ลอนด้อน ป็ารั่ส วิงเงิน 1 ล้านป็อนด้์ รั.ศ. 123 (ป็ี 2447) และนับเป็็นป็ีแรักท่�ไทย์ด้�าเนินงบป็รัะมาณ์ 
ขาด้ดุ้ล และติ่อมาให้พรัะย์าวิิสูติรัโกษาจัด้การักู้ในติลาด้ลอนด้อน ป็ารั่ส และเบอรั์ลิน วิงเงิน 3 ล้านป็อนด้์ รั.ศ. 125  
(ป็ี 2449) นอกจากน่้ ในป็ี 2451 ย์ังม่การักู้เงินของกรัมรัถไฟจากสหรััฐมลาย์ู 4.63 ล้านป็อนด้์ เพ่�อสรั้างรัถไฟสาย์ใติ้ด้้วิย์  
ติ่อมาในสมัย์รััชกาลท่� 6 ไทย์กู้อ่ก 2 ครัั้ง ในป็ี 2464 วิงเงิน 2 ล้านป็อนด้์ และป็ี 2466 วิงเงิน 3 ล้านป็อนด้์ 

ติ่อมาหลังเป็ล่�ย์นแป็ลงการัป็กครัองปี็ 2475 รััฐมนติร่ัว่ิาการักรัะทรัวิงการัคลังม่อ�านาจลงนามผูกพันการักู้เงิน 
จากติ่างป็รัะเทศ โดยในสมัยรัชกาลท่ี 8 ไทยเคยกู้เงินเพ่ือ refinance เงินกู้ในสมัย์รััชกาลท่� 6 และในช่วิงหลังสงครัามโลก 
ครัั้งท่� 2 ในสมัยรัชกาลท่ี 9 จะเป็นการกู้เงินเพ่ือบูรณ์ะประเทศ

นอกจากน้่ หลังจากต้ัิง สศค. เรัาม่การั (1) ขย์าย์ฐานการักู้ โด้ย์ได้้กู้เงินจากธนาคารัโลก ADB และรััฐบาล 
ติ่างป็รัะเทศติามโครังการัควิามช่วิย์เหล่อท่�ต่ิางป็รัะเทศให้กับป็รัะเทศไทย์ ได้้แก่ สหรััฐฯ อังกฤษ และเย์อรัมน่ และ  
(2) ขย์าย์วิัติถุป็รัะสงค์การักู้ ครัอบคลุมการัก่อสรั้างทางรัถไฟ ท่าเร่ัอ ชลป็รัะทาน และอ่�น ๆ

นอกจากน้ี ในภาคปฏิบัติ เราสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของแหล่งเงินกู้ทุกแหล่งได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องนับต้ังแต่ 
อดีต จนถึงแหล่งทางการไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก ADB หรือรัฐบาลต่างประเทศ เน่�องจากในการักู้เงิน แหล่งเงินกู้ฯ จะม่ 
สญัญามาติรัฐาน ข้อไหนเรัาป็ฏิบัิติิไม่ได้้ อย่์างไรั สศค. หร่ัอหน่วิย์งานผู้ด้�าเนนิโครังการัจะต้ิองท�าควิามเข้าใจและหาข้อย์ตุิิ  
ข้อไหนท่�ขัด้ติ่อกฎหมาย์ไทย์ ติรังน่้ส�านักงานคณ์ะกรัรัมการักฤษฎ่กาก็จะเป็็นคนติรัวิจสัญญาและย์่นย์ันให้ เรัาม่หน้าท่� 
อธบิาย์ให้แหล่งเงนิกู้เข้าใจ สิ�งท่�เด่้นชดั้ก็ค่อ ประเทศไทยมกีฎหมายทีก่�าหนดอ�านาจในการกู้เงนิ ช�าระหนี ้และกระบวนการ 
ในการท�างานชัดเจน มีความโปร่งใส ขณ์ะเด่้ย์วิกันในการักู้เงินจากติ่างป็รัะเทศ เรัาติ้องท�าเป็็นโครังการัม่การัศ่กษา 
ควิามเหมาะสมในการัลงทุน โด้ย์ม่ท่�ป็ร่ักษาม่ออาช่พ ซ่�งได้้รัับการัย์อมรัับจากแหล่งเงินกู้ และในรัาย์งานจะสรุัป็วิ่า  
โครังการันั้น ๆ ม่ควิามเหมาะสมอย์่างไรั ผลติอบแทนทางเศรัษฐกิจ ผลติอบแทนทางการัเงิน และม่รัะย์ะค่นทุนอย์่างไรั  
ในรัะหวิ่างการัด้�าเนินการักู้เงินหร่ัอเบิกจ่าย์เงินกู้ก็จะม่การัติิด้ติามผลการัเบิกจ่าย์เงินกู้ เรัาสามารัถท�าติามเง่�อนไขได้ ้
ทุกป็รัะการั งานกู้เงินติ่างป็รัะเทศของไทย์จ่งได้้รัับการัย์อมรัับ จนธนาคารัโลกได้้แนะน�าให้ป็รัะเทศเกิด้ใหม่มาดู้งานด้้าน 
การับรัิหารัจัด้การัเงินกู้ของเรัา  



จาก flying geese phenomenon สู่่�การปรับโครงสู่ร้างภาษีีครั�งใหญ่�  
และการเติบโตอย�างก้าวกระโดด สู่่�การสู่ะสู่มความมั่งคั่งทางการคลัง 

แต�การใช้นโยบายการเงินเชิงรุก สู่่�การสู่ะสู่มความเปราะบางในระบบเศรษีฐกิจ

สศค. กับภารกิจผลักดันประเทศไปสู่
Export Oriented Country  

(ปี 2530 - 2539)

Ⅳ
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ผลจากข้อตกลง Plaza Accord ท�าให้ญ่ี่ปุ่นที่เคยอาศัยความได้เปรียบ 
จากค�าเงนิเยนอ�อนต้องเพิ่มค�าเงนิขึ�นหลายเท�า จึงต้องปรบักลยทุธเ์พื่อรกัษีา 
ขีดความสู่ามารถในการแข�งขัน โดยการย้ายฐานการผลิตไปต�างประเทศ 
ที่มีความพร้อมและมีค�าแรงถ่ก ซึ่ึ่งขณะนั�น ญ่ี่�ปุ่่�นปุ่ระเมิินว่่า ไทยม่ิศัักยภาพ  
จากการติดตามิพัฒนาการและคว่ามิส�าเร็จในโครงการ Eastern Seaboard  
อย่างใกล้ชิด ดังที่ได้กล�าวไว้ในบทก�อน สู่�งผลให้ ปุ่ระเทศัไทยกลายเปุ่็น 
จด่หมิายส�าคญัี่ในการลงท่น และเปิุ่ดโอกาสให้ไทยเข้าไปุ่อยู่ในห่ว่งโซ่อ่ปุ่ทาน 
การผลติของโลก (global supply chain) ในเวลาต�อมา ทีสู่่�าคญั่คือ ไม�เพยีงแต� 
อุตสู่าหกรรมของญ่ี่ปุ ่นย้ายฐานมาลงทุนในประเทศไทยเท�านั�น ยังมีอีก 
หลายประเทศพร้อมใจกันย้ายฐานการผลิตตามญ่ี่ปุ่นเข้ามาอีก (ภาพ 4-1)  
จนนักวิเคราะห์เปรียบปรากฏการณ์ครั�งนั�นว�า คล้ายปรากฏการณ์ฝู่งห�านบิน  
(flying geese phenomenon) 

หม�อมเต�าเล�าว�า “Plaza Accord ท�ำให้เงินเยนแข็งค่ำขึ้นหลำยเท่ำตัว  
บรษิัทขนำดกลำงและเลก็ของญีปุ่น่ต้องย้ำยฐำนกำรผลติ ประกอบกบัฮ่องกง 
เปล่ียนมืือมืำเปน็ของจีีน บรษัิทบำงส่่วนกต้็องย้ำยออกแมืแ้ต่ไต้หวันยังเกรง ๆ  
และย้ำยฐำนมืำก็มีื และส่มัืยน้ันมีืไทยประเทศเดียวแหละท่ีเส่รี ไม่ืเครียด  
และทีมืงำนของรัฐบำลก็ขึงขังกับกำรผลักดัน Eastern Seaboard เงินลงทุน 
ต่ำงชำติก็เลยย้ำยมืำเมืืองไทยกันใหญ่”

ทศวรรษีนี� เศัรษฐกิจไทยจึงสามิารถเติบโตอย่างก้าว่กระโดด แม้ิในปีุ่ 
2533 จะเกิดสงครามิอ่าว่เปุ่อร์เซ่ย และปีุ่ 2534 คณะรักษาคว่ามิสงบเร่ยบร้อย
แห่งชาติ (รสช.) ยึดอ�านาจจากรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ช่ณหะวั่ณ ตามิมิา 
ด้ว่ยการเกิดเหต่การณ์พฤษภาทมิิฬในปีุ่ 2535 เม่ิ�อปุ่ระชาชนแสดงคว่ามิ 
ไม่ิพอใจต่อคว่ามิพยายามิส่บทอดอ�านาจของ รสช. เป็ุ่นเหต่ให้อัตราการเจริญี่ 
เติบโตทางเศัรษฐกจิชะลอตัว่ แต่ยังทรงตัว่ในระดบัสูง (ภาพ 4-2) จนไทยเปุ่น็
ปุ่ระเทศัเกิดใหม่ิท่�ทั�ว่โลกจับตามิอง และให้ฉายาว่่าเป็ุ่นเส่อตัว่ท่� 5 แห่งเอเช่ย

นอกจากนี� การย้ายฐานการผลิตของหลายประเทศยังมีปัจจัยอื่น 
ที่สู่นับสู่นุนการเติบโตของเศรษีฐกิจไทยในหลายเรื่อง ดังนี� 

เร่�องแรก ฐานะการคลงัท่�มิั�นคง จากทศวรรษีก�อนทีรั่ฐบาลพลเอกเปรม 
เร�งแก้ปัญ่หาการลดค�าเงินบาท และลดการใช้จ�ายเกินตัว พร้อมกับทยอย 
ช�าระหนี� 

ภาพรวมเศรษฐกิจ
ภาพ 4-1 เงินลงท่นโดยตรงจากต่างปุ่ระเทศัส่ทธิิ

ภาพ 4-2 Real GDP growth ของไทยปีุ่ 2503 - 0563

ที่มา: ธนาคารแห�งประเทศไทย 

ที่มา: สู่ภาพัฒน์

เร่�องต่อมิา นโยบายเปุ่ล่�ยนสนามิรบเป็ุ่นสนามิการค้า ของ 
นายกรัฐมนตรีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เพื่อเพิ่มโอกาสู่ทางธุรกิจ  
การใช้ประโยชน์จากแรงงานต�างด้าวค�าจ้างต�า่มาช�วยสู่นับสู่นุนการผลิต 
ภายในประเทศ และลดทอนก�าลังของลัทธิคอมมิวนิสู่ต์ในภ่มิภาคด้วย  
และหลังจากนั�นไม�นาน (ปี 2534) ปัญ่หาสู่งครามเย็นที่เคยสู่ร้างความ 
หวาดระแวงทั่วภ่มิภาคมาหลายทศวรรษีก็ยุติลง เมื่อสู่หภาพโซึ่เวียต 
สู่�งเสู่ริมประชาธปิไตยมากขึ�น ตามแผน “เปเรสู่ตรอยคา” (Perestroika) 

เร่�องท่�สามิ การใช้นโยบายการเงินเชิงร่ก โดยแบงก์ชาติต้องการยกระดับประเทศเป็นศ่นย์กลางทางการเงินในภ่มิภาคอินโดจีน  
ปี 2533 จึงเปิดเสู่รีการเงินควบค่�กับการผ�อนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยยอมรับพันธะข้อ 8 ของกองทุนการเงินระหว�าง 
ประเทศ (IMF) และปี 2536 จึงอนุญ่าตให้สู่ถาบันการเงินด�าเนินกิจการวิเทศธนกิจ (Bangkok International Banking Facility: BIBF)  
ซึ่ึ่งเป็นบริการที่เปิดให้สู่ถาบันการเงินสู่ามารถรับฝูากเงินหรือก่้ยืมเงินจากต�างประเทศ แล้วน�ามาปล�อยสู่ินเชื่อในประเทศไทยได้ (out-in)  
และยังอนุญ่าตให้ภาคเอกชนออกตราสู่ารหนี�ไปจ�าหน�ายในต�างประเทศผ�านบริการวาณิชธนกิจ (investment banking) ที่ได้รับอนุญ่าต  
เพื่อแก้ปัญ่หาเงินออมในประเทศไม�เพียงพอต�อความต้องการเงินลงทุน และลดต้นทุนการเงินของผ่้ประกอบการ 

เร่�องท่�ส่� การปุ่รบัโครงสร้างภาษ่ครัง้ใหญ่ี่ เพือ่ผลักดันให้ภาคสู่�งออกสู่ามารถเป็น main engine ในการขบัเคลือ่นเศรษีฐกิจได้สู่มบ่รณ์แบบ 
ด้วยการ (1) น�าภาษีีม่ลค�าเพิ่มมาใช้แทนภาษีีการค้า (2) ปรับโครงสู่ร้างภาษีีศุลกากรครั�งใหญ่� และ (3) ลดภาษีีสู่รรพสู่ามิตรถยนต์  
ซึ่ึ่งจะกล�าวอย�างละเอียดต�อไป

ขณะเดียวกัน ท�ามกลางกระแสู่โลกาภิวัตน์ ท�าให้ประเทศต�าง ๆ  ต้องเปิดประเทศสู่ร้างสู่ัมพันธ์ระหว�างกันมากขึ�น ซึ่ึ่งหมายความว�า  
ประเทศต�าง ๆ ต้องทบทวนนโยบายเศรษีฐกิจของตัวเองให้มีความเป็นสู่ากลมากขึ�น และการเจรจาระหว�างประเทศที่สู่�าคัญ่ในยุคนั�นคือ  
การเจรจาในกลุ�มสู่มาชิกความตกลงทั่วไปว�าด้วยภาษีีศุลกากรและการค้า หรือ GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade)  
รอบอุรุกวัย ขณะเดียวกัน หลายภ่มิภาคมีการรวมกลุ�มทางเศรษีฐกิจ เพื่อให้ประเทศสู่มาชิกพึ่งพิงกันเองมากขึ�น เช�น ประเทศในยุโรป 
รวมตัวกันเป็น Single Europe มข้ีอตกลงเสู่รีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement) เป็นต้น และในสู่�วนทีเ่ก่ียวข้องกับไทย 
คือ AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) 

นอกจากนี� จากความสู่�าเร็จในการจดังานประชุมประจ�าปีของสู่ภาผ่ว้�าการธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) ในปี 2528 ท�าให้ สศัค. มิั�นใจว่่า 
ปุ่ระเทศัไทยมิค่ว่ามิพร้อมิและมิศ่ักัยภาพในการจดัการปุ่ระชม่ิในระดับสากล จงึพยายามผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุประจ�าปี 
ของสู่ภาผ่้ว�าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว�างประเทศในปี 2534 และความสู่�าเร็จครั�งนั�น นับเป็ุ่นก้าว่ส�าคัญี่ให้ไทยก้าว่สู่ระบบ  
MICE ได้ (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) และเป็ุ่นรากฐานส�าคัญี่ให้ภาคการท่องเท่�ยว่เติบโตอย่างก้าว่กระโดดในเว่ลา 
ต่อมิา 

อย�างไรก็ดี นโยบายการเงินเชิงรุกและเศรษีฐกิจร้อนแรงเกินตัว ท�าให้ในช�วงปลายทศวรรษีประเทศไทยเผชิญ่ปัญ่หาหลายอย�าง 
และเกิดความเปราะบางอย�างไม�น�าเชื่อ ที่สู่�าคัญ่ได้แก� หนึ�ง ราคาสู่ินทรัพย์ทุกอย�างเร�งตัวขึ�น สอง หนี�ต�างประเทศระยะสู่ั�นเพิ�มขึ�น สามิ 
ปัญ่หาธรรมาภิบาลในระบบสู่ถาบันการเงิน ส่� การขาดดุลบัญ่ชีเดินสู่ะพัดและดุลการช�าระเงินระดับสู่่ง ปัญ่หาเหล�านี�ล้วนเป็นระเบิดเวลา 
ที่พาประเทศเข้าสู่่�วิกฤติที่จะกล�าวถึงในบทต�อไป
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โจทย์ใหญ่ของ สศค. 

โจทย์แรกที่สำาคัญที่สุดในยุคนี้คือ 
การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อผลักดันประเทศ 
ไปสู่ export oriented country

1.  การปรับโครงสู่ร้างภาษีีเพื่อผลักดันประเทศ
ไปสู่่� export oriented country 

2. การสู่ร้างความแข็งแกร�งให้ภาคการคลัง 
3. การสู่ร้างความเข้มแข็งให้ตลาดทุน 
4. การสู่ร้างระบบ social safety net 
5.  การแสู่วงหาผลประโยชน์ทางการค้าและ

บริการในระดับสู่ากล 
6.  การจัดตั�งสู่ถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) 

หลายแห�งเพื่อแก้ปัญ่หา market failure  
ในระบบการเงิน

 หลักคิดและวิธีท�างานด้านนโยบายภาษี 
ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ อดีตผู้อ�านวยการ สศค. 

การจัดเก็บภาษีีจ�าเป็นจะต้องจัดเก็บเพื่อให้ ได้รายได ้
เพียงพอต�อความจ�าเป็นในการใช้จ�ายเพื่อบริหารและพัฒนา 
ประเทศ ขณะเดยีวกันก็ต้องท�าให้ภาษีีมคีวามเป็นกลาง มคีวาม 
ยุติธรรม และไม�เป็นภาระอันเกินควรต�อผ่้เสู่ียภาษีี โดยเฉพาะ 
อย�างยิ�งระบบภาษีีต้องเอื�อต�อการพัฒนาประเทศและไม�เป็น 
อุปสู่รรคหรือบั่นทอนขีดความสู่ามารถในการแข�งขันของภาค 
ธรุกิจเอกชน และทีสู่่�าคัญ่คือ ภาษีีต้องมคีวามชดัเจนและปฏบัิติได้

การจดัเก็บภาษีีอากรเป็นภารกิจหลกัของกระทรวงการคลัง 
โดยมีกรมสู่รรพากร กรมศุลกากร และกรมสู่รรพสู่ามิต  
ท�าหน้าท่ีบริหารจดัเก็บภาษีี สู่�วน สู่ศค. รับผิดชอบด้านนโยบาย
ภาษีีอากร จึงต้องประสู่านงานอย�างใกล้ชิดกับกรมจัดเก็บภาษีี
ทั�ง 3 กรม เนื่องจาก

1.  ภาษีหีลายตวัเก็บบนฐานต�าง ๆ  หลายฐาน และมกีรมจดัเก็บหลายกรม เวลาดน่โยบายภาษีต้ีองดท่กุภาษี ีทั�งภาษีสีู่รรพากร 
ภาษีศุีลกากร ภาษีีสู่รรพสู่ามติ ภาษีีทรัพย์สิู่น แต�ละภาษีีสู่มัพนัธ์กัน จะให้ต�างคนต�างเก็บและไปเป็นภาระผ้่ประกอบการ
คนเดียวก็ไม�ได้ สู่ศค. จึงช�วยด่ในภาพรวมให้

2.  การเกบ็ภาษีีไม�ไดเ้กบ็ภาษีเีพือ่ให้ไดเ้งนิภาษีอีย�างเดยีว แต�ภาษีเีปน็เคร่ืองมอืด�าเนนินโยบายเศรษีฐกิจดว้ย จงึตอ้งสู่มัพนัธ์
กับนโยบายในบรรดานโยบายการคลังด้วยกันเอง เช�น ต้องสู่ัมพันธ์กับด้านรายจ�าย สู่ัมพันธ์กับงบประมาณ สู่ัมพันธ์กับ
การพัฒนาเศรษีฐกิจ สู่ัมพันธ์กับการก่้เงิน ซึ่ึ่ง สู่ศค. มีจุดสู่ัมผัสู่กับนโยบายอื่นได้กว้างขวาง มุมมองของ สู่ศค. จะช�วย 
ให้ออกนโยบายได้รอบคอบขึ�น 

3.  เวลาท�านโยบายภาษีี ต้องมีการประสู่านกับนโยบายอื่น ๆ นอกกระทรวงการคลัง เช�น นโยบายการเงิน นโยบายการ 
สู่�งเสู่ริมการลงทุน นโยบายการพัฒนาเศรษีฐกิจ และนโยบายด้านอื่น ๆ ซึ่ึ่ง สู่ศค. จะประสู่านงานเป็นประจ�าอย่�แล้ว 

จากพัฒนาการของเศรษีฐกิจโลกและการ
เปล่ียนแปลงโครงสู่ร้างเศรษีฐกิจของไทย ตามท่ีกล�าว
มาแลว้ขา้งตน้ ขณะทีร่ะบบภาษีอีากรของไทยยังโบราณ
ไม�เอื�อต�อการขับเคล่ือนเศรษีฐกิจตามศักยภาพใหม� 
โดยปัญ่หาสู่�าคัญ่ขณะนั�นคือ1

1.  ภาษีีการค้าท�าให้มีการเก็บภาษีีซึ่��าซึ่้อนและ
ท�าให้สิู่นค้าสู่�งออกของไทยไม�สู่ามารถแข�งขนั
ในตลาดโลกได้ และมีความเส่ีู่ยงที่จะถ่ก 
countervailing duty จากต�างประเทศ

2.  โครงสู่ร้างภาษีีศุลกากรเน้นการคุ้มครอง
อุตสู่าหกรรมภายในประเทศมากเกินไป 
จ�านวนอัตรามาก และบางรายการสู่่งมาก 

3.  ภาษีสีู่รรพสู่ามติเรียกเกบ็จากชิ�นสู่�วนยานยนต์ 
ค�อนข้างสู่่ง 

สู่ศค. จึงเสู่นอปรับโครงสู่ร้างภาษีี [หลักคิดและ 
วธิที�างานด้านนโยบายภาษีี] 3 เรือ่ง เพือ่ผลักดันประเทศ
ไปสู่่� export oriented country ได้แก�



| บทที่ 4 | | สศค. กับภารกิจผลักดันประเทศไปสู ่
Export Oriented Country (ปี 2530 - 2539) | 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง78 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 79

เรื่องแรก การนำาภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทนภาษีการค้า

ดร.สู่มชัย อดีตล่กหม้อกรมสู่รรพากรท่ีผ�านงานด้าน 
การคลังจาก IMF และตั�งใจย้ายมาท�างานที่ สู่ศค. เพื่อน�าความร่้  
ประสู่บการณ์ด้านการพฒันาระบบภาษีีในประเทศต�าง ๆ  มาประยกุต์ 
ใช้ในไทย เล�าเรื่องการปรับโครงสู่ร้างภาษีีได้อย�างเป็นระบบว�า  
“ประเทศไทยจัีดเก็บภำษีกำรค้ำมืำนำนแล้ว เม่ืือประเทศเจีริญ 
ก้ำวหน้ำ โครงส่ร้ำงเศรษฐกิจีเปล่ียน ก็มีืควำมืจี�ำเป็นต้องปรับเปล่ียน 
ระบบภำษี พอดีตอนท่ีผมือย่่ IMF ภำษีท่ีก�ำลังรุ่งเรืองมืำกช่วงน้ัน 
คือภำษีม่ืลค่ำเพ่ิมื (VAT) มัืนก�ำลังขยำยตัวไปท่ัวโลก แต่กำรผลักดัน 
เร่ือง VAT เป็นงำนยำก เพรำะ

1.  ต้องท�ำควำมืเข้ำใจีระหว่ำงนักกฎหมืำยกับนักเศรษฐศำส่ตร์ 
ให้ตรงกัน กล่ำวคือ นักกฎหมืำยเห็นว่ำ ภำษีกำรค้ำ 
ไม่ืซ้ำ�้ำซ้้ำอน เพรำะไม่ืมีืกำรจัีดเก็บภำษีจีำกสิ่นค้ำเดียวกัน 
ในกำรขำย 2 คร้ัง แต่นักเศรษฐศำส่ตร์วิเครำะห์ว่ำ  
มีืควำมืซ้ำ�้ำซ้้ำอน เช่น ช้ินส่่วนรถยนต์ถ่กเก็บภำษีมืำแล้ว 
ในฐำนะท่ีเป็นช้ินส่่วน เม่ืือน�ำมืำประกอบเป็นรถยนต์  
ม่ืลค่ำของรถยนต์ จึีงมีื ‘ม่ืลค่ำของช้ินส่่วนท่ีรวมืภำษี’  
อย่่ในน้ันด้วย เป็นต้น 

2.  ส่ร้ำงควำมืร่วมืมืือกับกรมืจัีดเก็บภำษี หน่วยงำนอื่น
ของรัฐ องค์กรภำคเอกชน และทุกส่่วนของสั่งคมืไทย  
ผลักดันให้น�ำ VAT มืำใช้ ซ้ำึ่งโชคดีที่กรมืส่รรพำกรเห็น 
ควำมืส่�ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลง จีึงร่วมืกับ ส่ศค.  
ผลักดันน�ำ VAT มืำใช้แทนภำษีกำรค้ำ

3.  เร่งส่ร้ำงควำมืเข้ำใจีเรือ่ง VAT ในทกุโอกำส่ ทัง้กำรประชมุื 
บรรยำย เขียนบทควำมื และส่ื่อกับส่ำธำรณะ 

“ตอนน้ันแรงตอ่ต้ำนเยอะ เพรำะมืคีนเสี่ยประโยชนม์ืำก และ 
คนไมื่ร่้ก็ค้ำนไว้ก่อน พอชงเรื่องเส่นอเข้ำไป ฝ่ำยข้ำรำชกำรและ 
กำรเมืืองก็รับไม่ืไหว ผมืพยำยำมืไม่ืล้มืเลิกและรับน�ำข้อสั่งเกต 
ไปแก้ ไขต่อ แต่ในช่วงน้ันรัฐบำลเปล่ียนบ่อย พอรัฐบำลใหม่ืมืำ  
ผมืเส่นอใหม่ือกีท ีหลำยรอบแต่ก็พยำยำมืไม่ืให้มัืนมือีะไรผดิพลำด  
ใช้เวลำ 5 ปี เริม่ืท�ำตัง้แต่ปี 2530 มืำออกได้ในปี 2535 เปลีย่นรฐับำล 
ไป 5 รัฐบำล จีนคณะรักษำควำมืส่งบเรียบร้อยแห่งชำติ (รส่ช.)  
เข้ำมืำยดึอ�ำนำจีและตัง้คณุอำนนัท์เป็นนำยกรฐัมืนตร ีคณุอำนนัท์ 
ด�ำริเอำ VAT ซ่ึ้ำงส้่่กันมืำหลำยรอบและก�ำลังจีะออกแล้วไม่ืได้ 
ออกมืำประกำศใช้ปี 2535 ประเทศไทยจึีงใช้ภำษีม่ืลค่ำเพ่ิมืแทน 
ภำษีกำรค้ำต้ังแต่น้ันเป็นต้นมืำ”

แน�นอนว�า เรื่องใหญ่�ขนาดนี�ต้องร�วมกันหลายฝู่ายจึงสู่�าเร็จ 
หม�อมเต�าเล�าถึงแรงขับให้ท�านต้องลุกขึ�นมาร�างและผลักดัน

กฎหมายภาษีีม่ลค�าเพิ�มว�า “ตอนน้ันผมืเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมืกำรชดเชย 
สิ่นค้ำส่่งออก ต้องค�ำนวณอตัรำชดเชย ผมืกคิ็ดว่ำผมืค�ำนวณเกง่แล้ว แต่ส่่งไป 
ทีไรกถ่็ก countervail ทกุท ีมืนัเจ็ีบหวัใจี ส่งสั่ยว่ำ ท�ำไมืทีประเทศอ่ืนส่่งออกกนั  
18 ประเทศ ส่่งกันไปส่่งกันมืำ ไมื่เห็นมืีใครเดือดร้อน ส่่งไปที่อื่น ไมื่เห็นมืีใคร  
countervail กบิ็นไปด่ท่ียโุรปท�ำไมืเขำค้ำขำยกันได้ เขำท�ำกนัยงัไง ถงึได้เข้ำใจีว่ำ  
จีะค้ำขำยกับโลกได้โดยไมื่ถ่ก countervail ต้องใช้ภำษีมื่ลค่ำเพิ่มื 

“ภำษีม่ืลค่ำเพ่ิมืท�ำให้เรำส่ำมืำรถส่่งออกได้โดยไม่ืถ่ก countervailing  
duty จีำกต่ำงประเทศ เพรำะภำษมีืล่ค่ำเพิม่ืคนืภำษสี่�ำหรบัวตัถดิุบของสิ่นค้ำ 
ที่ส่่งออกเท่ำกับที่คืนให้วัตถุดิบของส่ินค้ำที่ขำยในประเทศ ต่ำงประเทศ 
ก็ไม่ืส่ำมืำรถเกบ็ countervailing duty ได้ เพรำะไม่ืมืกีำรส่นับส่นุนกำรส่่งออก 
เป็นพิเศษ Eastern Seaboard ไมื่มืีภำษีนี้ก็โตไมื่ได้ เพรำะจีะมืีตลำดหลัก 
แค่เฉพำะในประเทศไทย

“ผมืก็ไปหำหนังสื่อมืำอ่ำน แล้วเขียนกฎหมืำยข้ึนมืำ ตอนผลักดัน
กฎหมืำย ตอนน้ันคุณอำนันท์เป็นนำยกรัฐมืนตรี เวลำท่ำนท�ำอะไรจีริง ๆ 
ท่ำนใช้ผมื โดยให้คุณส่ถำพร (กวิตำนนท์) เป็นคนติดต่อ ไม่ืต้องฝันเลยว่ำ 
กระบวนกำรตรงเป็นอะไร แล้วส่ถำพรก็มืำเรียกผมืไปท�ำ เข้ำประต่หลัง”

เรื่องที่สอง การปรับโครงสร้างภาษีศุลกากร

ดร.สู่มชยั ฤชพุนัธุ ์เล�าว�า “เดมิืภำษศุีลกำกรถ่กใช้เป็นภำษีเพ่ือคุ้มืครอง
อุตส่ำหกรรมื ซ่ึ้ำงออกแบบในส่มัืยท่ีเรำใช้นโยบำยมุ่ืงผลิตเพ่ือทดแทนกำรน�ำเข้ำ 
จึีงเก็บภำษีแพงในส่ิ่งท่ีคิดว่ำไม่ืจี�ำเป็น มีือัตรำเยอะ และไม่ืได้แยกอัตรำตำมื 
ข้ันตอนกำรผลิต

เรื่องที่สาม การลดภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากรถยนต์ 

ดร.สู่มชัย เล�าต�อว�า “ก่อนหน้ำน้ันเรำ classify ว่ำรถยนต์เป็นของฟุุ่่มืเฟืุ่อย  
เป็นของไมื่จี�ำเป็น จีึงเก็บภำษีส่รรพส่ำมิืตแพง แต่ตอนอำจีำรย์วีรพงษ์  
รำมืำงก่ร เป็นรัฐมืนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ท่ำนบอกว่ำต้องลดภำษีนี้ลง  
เพ่ือให้อตุส่ำหกรรมืยำนยนต์เกิดได้ เพรำะภำษีส่รรพส่ำมิืตเป็นภำษีท่ีเก็บจีำก  
‘รำคำขำยหน้ำโรงงำน’ ซ่ึ้ำงรวมืถึงค่ำภำษีด้วย หมืำยควำมืว่ำ ถ้ำเก็บภำษี 

“ตอนหลงัเรำมืำเปล่ียนเปน็มุ่ืงผลติเพ่ือส่่งออก ก็ต้องปรับโครงส่รำ้งภำษี 
ศุลกำกร โดยมืีหลักกำร 3 ประกำรคือ (1) ลดระดับอัตรำลง (2) ลดจี�ำนวน 
อัตรำลง เหลือจี�ำนวนอัตรำไมื่กี่อัตรำ และ (3) จีัดระบบใหมื่ให้เป็นแบบ 
ข้ันบันได อะไรเป็นวัตถุดิบส่�ำหรับกำรผลิตก็เก็บภำษีต�่ำ สิ่นค้ำข้ันกลำง 
เก็บแพงข้ึนมืำหน่อย ถ้ำเป็นสิ่นค้ำส่�ำเร็จีร่ปเก็บแพงท่ีสุ่ด 

“ภำษีน�ำเข้ำท่ีลดมืำกเท่ำท่ีจี�ำได้ก็มีืภำษีช้ินส่่วนรถยนต์ ช้ินส่่วน 
คอมืพิวเตอร์และชิ้นส่่วนอิเล็กทรอนิกส่์ (ลดเหลือร้อยละ 1) ช่วยส่ร้ำง 
ควำมืเข้มืแข็งให้กับอุตส่ำหกรรมืยำนยนต์ คอมืพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส่์  
ของไทยได้อย่ำงมืำก และท�ำให้ไทยส่ำมืำรถเข้ำไปอย่่ใน global supply chain  
ของอุตส่ำหกรรมืเหล่ำน้ี”

ส่รรพส่ำมิืต 60% เวลำขำยรถออกจีำกโรงงำนรำคำ 100 บำท (รำคำรวมืภำษีแล้ว)  
จีะเป็นรำคำรถจีริงเพียง 40 บำท เพรำะเป็นค่ำภำษี 60 บำท ดังนั้น  
บนฐำนรำคำรถ 40 บำท คิดเป็นอัตรำภำษี 150% ของรำคำขำยไมื่รวมืภำษี  
จึีงเป็นอัตรำท่ีส่่งมืำก เป็นท่ีมืำของกำรลดภำษีส่รรพส่ำมิืตรถยนต์คร้ังใหญ่  
ซ่ึ้ำงถ้ำไม่ืได้ ไฟุ่เขียวจีำกนักกำรเมืืองยุคน้ันก็คงท�ำยำก เพรำะมัืนจีะมีื 
ผลประโยชน์ขัดแย้งกันเยอะ

“นอกจีำกน้ี ส่ศค. ยังร่วมืมืือกับกระทรวงอุตส่ำหกรรมื BOI และภำค 
ธุรกิจียำนยนตข์องส่ภำอุตส่ำหกรรมืฯ ส่่งเส่รมิืและใหสิ้่ทธิพิเศษทำงภำษอีำกร 
ส่�ำหรับรถยนต์ท่ีเรำมีื comparative advantage ในกำรผลิตและจี�ำหน่ำย 
รถปิคอัพ จี�ำได้ว่ำ ครั้งนั้นลดภำษีรถปิคอัพให้เหลือเพียง 10% เนื่องจีำก 
เรำผลิตช้ินส่่วนรถปิคอัพได้มืำก จีึงพยำยำมืลดภำษีให้เยอะ เพ่ือผลักดัน 
ให้มีือุตส่ำหกรรมืยำนยนต์ที่ใช้ชิ้นส่่วนที่ผลิตจีำกประเทศเป็นหลัก ในที่สุ่ด 
ประเทศไทยกลำยเป็นฐำนกำรผลิตรถปิคอัพใหญ่แห่งหนึ่งของโลก

“และน่ีเป็นจุีดเปล่ียนส่�ำคัญท่ีท�ำให้อุตส่ำหกรรมืยำนยนต์ไทย take off ได้  
ภำษีส่รรพส่ำมืิตก็ลดลงมืำก ท�ำให้ชนช้ันกลำงซ้ื้ำอรถยนต์ในรำคำท่ีจี่ำยได้ 
จี�ำนวนขำยภำยในประเทศมืำกข้ึน ตลำดก็อย่่ได้”

มาสู่ด้าถือก�าเนิดขึ�นจากการเป็นบริษีัทผ่้ผลิตจุกไม้ก๊อก และเติบโตไปสู่่�การเป็นผ่้ผลิตรถยนต์ ปัจจุบัน 

รถยนต์มาสู่ด้าได้รับความนิยมอย�างแพร�หลายจากล่กค้ากว�า 130 ประเทศท่ัวโลก พวกเราชาวมาสู่ด้าทุกคน 

ขอขอบคุณจากใจจริงที่ให้การสู่�งเสู่ริมและสู่นับสู่นุนมาสู่ด้าด้วยดีมาโดยตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ�านมา และ 

เม่ือมองไปอีกใน 100 ปีข้างหน้า มาสู่ด้าจะยังคงให้ความสู่�าคัญ่กับผ้่คนเป็นล�าดับแรก ยึดมั่นในแนวคิด  

“การสู่ร้างสู่รรค์ระหว�างความเป็นเอกลกัษีณ์ของพวกเราร�วมกับผ้่อืน่” มาสู่ด้ายังคงท้าทายความสู่ามารถของตวัเอง 

ต�อไป เพื่อสู่รา้งสู่รรค์ผลิตภัณฑ์์ เทคโนโลยี และประสู่บการณ์ที่เปน็เอกลักษีณ์อันเป็นความปรารถนาของล่กค้า

มาสู่ด้าในประเทศไทยเริ�มน�ารถยนต์เข้ามาจ�าหน�ายเมื่อปี พ.ศ. 2494 จนถึงวันนี�ก็เกือบ 70 ปีแล้ว ถือเป็น 

แบรนด์รถยนตท่ี์เก�าแก�ท่ีอย่�ค่�กบัคนไทย การเปลีย่นแปลงครั�งสู่�าคัญ่เม่ือมาสู่ด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ไดเ้ข้ามา 

ลงทุนด�าเนินธุรกิจ ก�อตั�งบริษีัท มาสู่ด้า เซึ่ลสู่์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อปี พ.ศ. 2542 จวบจนปัจจุบัน 

มาสู่ด้าเป็นบริษัีทผ่้ผลิตรถยนต์ที่มีความแตกต�างไม�เหมือนใคร ได้ฟันฝู่าอุปสู่รรคมากมายจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน นี่คือแนวทางการท�างานและมุ�งสู่่�ชัยชนะอันเป็นเอกลักษีณ์ มาสู่ด้าสู่ร้างสู่รรค์รถยนต์ด้วยจิตวิญ่ญ่าณ  

รถมาสู่ด้าเป็นมากกว�ายานพาหนะที่พาคุณไปสู่่�จุดหมาย มาสู่ด้ามุ�งมั่นก้าวสู่่�การเป็นแบรนด์รถยนต์ที่สู่ร้าง 

ความผ่กพันกับล่กค้าในระยะยาว ด้วยการเติมเต็มความมีชีวิตชีวาของล่กค้าจากประสู่บการณ์ผ�านการเป็น

เจ้าของรถยนต์ เพื่อสู่�งมอบความสูุ่ขความสู่นุกสู่นานในการขับขี่ซึ่ึ่งเป็นแก�นแท้

มิาสด้าสร้างสรรค์รถยนต์ด้ว่ย

จิตว่ิญี่ญี่าณ ส่งมิอบคว่ามิส่ข 

สน่กสนานในการขับข่�



| บทที่ 4 | | สศค. กับภารกิจผลักดันประเทศไปสู ่
Export Oriented Country (ปี 2530 - 2539) | 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง80 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 81

1. การขยายฐานการระดมิเงินลงท่นเพ่�อลดภาระหน่้ต่างปุ่ระเทศั ช�วงปี 2530 - 2534 สู่ัดสู่�วนภาระหนี�ต�างประเทศของภาครัฐ 
เทียบกับรายได้ที่เป็นเงินตราต�างประเทศของประเทศอย่�ในระดับสู่่ง จึงต้องปรับตัว 2 แนวทาง

แนว่ทางแรก การขยายฐานการกู้เงินไปุ่ยังตลาดท่นสหรัฐฯ ตามแผนการเข้าตลาดทุนต�างประเทศที่ได้กล�าวในบทที่ผ�านมา แต�ต้อง 
ได้รับการรับรองเครดิตของประเทศ (credit rating) โดยบริษีัท Standard & Poor’s (S&P) และบริษีัท Moody’s Investors Service 
(Moody’s) ก�อน 

คุณพรรณีเล�าว�า “ปี 2531 ส่ศค. เตรียมืกำรเพ่ือท�ำ credit assessment เน่ืองจีำกเรำเข้ำไประดมืทุนโดยกำรออกตรำส่ำรหน้ี 
ชนิดอัตรำดอกเบ้ียลอยตัว (FRN หรือ Floating Rate Note) ในตลำด Euro Dollars เป็นจี�ำนวนมืำกกว่ำ 40,000 ล้ำนเหรียญส่หรัฐ S&P  
จึีงเส่นอว่ำควรมีืกำรประเมิืนควำมืส่ำมืำรถในกำรช�ำระหน้ีของประเทศระหว่ำงน้ัน 

“หลังจีำกน้ัน ส่ศค. ออกพันธบัตรชนิดจี�ำหน่ำยท่ัวไป (Public Offering หรือ PO) ในตลำดทุนเยอรมัืน และตลำดทุนส่วิส่ ตำมืแผน 
กำรส่ร้ำงกำรยอมืรับในกลุ่มืนักลงทุนและส่ร้ำง record ก่อนไปก้่เงิน

“ภำยหลังจีำกกำรประส่บควำมืส่�ำเร็จีในกำรจัีดท�ำ credit assessment ส่ศค. ได้ประเมิืนร่วมืกับบริษัทผ้่น�ำกำรจัีดจี�ำหน่ำยตรำส่ำรหน้ี 
ในตลำดส่หรัฐฯ แล้วเห็นว่ำ credit assessment ในระดับ S1 จีะเทียบเท่ำเครดิตระยะยำวในช่วง single ‘A’ range ประกอบกับประเทศไทย 
ได้รับกำรยกย่องจีำก World Bank ว่ำ ประส่บควำมืส่�ำเร็จีในกำรด�ำเนินกำรตำมืแผนพัฒนำฯ มืำโดยตลอด และให้ควำมืส่�ำคัญในกำร 
รักษำกรอบวินัยทำงกำรเงินกำรคลังอย่ำงต่อเนื่อง จีึงมืั่นใจีว่ำ ไทยจีะได้ credit rating ระดับเดียวกับที่ได้จีำกกำรท�ำ credit assessment 

“ปี 2532 ส่ศค. จึีงขออนุมัืติจัีดท�ำ credit rating ของประเทศ และตอ่มืำบริษัท S&P และ Moody’s และไดรั้บกำรรับรองเครดิตท่ีระดับ  
A- และ A2 2 โดย S&P และ Moody’s ตำมืล�ำดับ หมืำยควำมืว่ำ ไทยมีืควำมืส่ำมืำรถส่่งในกำรช�ำระหน้ีคืนได้ตรงก�ำหนด แต่ในระยะยำว 
หำกมืีปัจีจีัยภำยนอกเปลี่ยนแปลงไปในทำงลบ ควำมืส่ำมืำรถนั้นก็จีะเปลี่ยนแปลงไป 

“ส่ศค. จึีงออกตรำส่ำรหน้ีในตลำดทุนตำมืแผนท่ีวำงไว้ ดังน้ี

 (1)  กำรออกตรำส่ำรหน้ีระยะส้ั่นในร่ป ECP (Euro Commercial Paper) ในตลำด Euro Dollars ซ่ึ้ำงเป็นเงินก้่ในร่ป revolving  
credit ระยะ 10 ปี เพ่ือรองรับกำรท�ำ refinance เงินก้่ต่ำงประเทศ ในขณะท่ียังไม่ืส่ำมืำรถจัีดหำเงินก้่ระยะยำวได้  
โดยก�ำหนดดอกเบ้ียตำมื Libor +/- spread ในช่วง 0 - 0.125% (Sub Libor) หรือลบมืำกกว่ำข้ึนกับภำวะตลำด

 (2)  กำรออกพนัธบัตรชนดิจี�ำหนำ่ยท่ัวไปในตลำดทนุส่หรฐัฯ (Yankee Bond) กลำ่วคอื กระทรวงกำรคลงั โดยคณะผ้่แทนไทย  
ซ่ึ้ำงมีื ดร.พนัส่ สิ่มืะเส่ถียร ปลัดกระทรวงกำรคลังในยุคน้ัน เป็นหัวหน้ำคณะ ได้ออก Yankee Bond รุ่นแรก ซ่ึ้ำงหลังจีำกน้ัน  
เรำก็ออก Yankee Bond อีก 2 รุ่น และได้อัตรำดอกเบ้ียต�่ำลงเป็นล�ำดับ ส่ะท้อนควำมืเช่ือม่ัืนในเศรษฐกิจีไทยในส่ำยตำ 
นักลงทุนต่ำงชำติ (ตาราง 4-1)”

คุณนิพัทธ พุกกะณะสูุ่ต เล�าว�า “ก่อนท่ีเรำจีะออกไปขำย Yankee Bond เรำต้องจัีดท�ำ credit rating ของประเทศว่ำ เรำมีืศักยภำพ
ทำงกำรเงินกำรคลังพอท่ีจีะไปขำยพันธบัตรหรือระดมืทุนจีำกตลำดเงินทุนส่หรัฐฯ ได้หรือไม่ื 

“ผลกำรประเมิืนแส่ดงว่ำ ศักยภำพกำรเงินกำรคลังของไทยแข็งแกร่งส่ำมืำรถไปขำยพันธบัตรได้ และยืนยันว่ำ จีะส่ำมืำรถช�ำระหน้ี 
ให้กับผ่้ถือพันธบัตรรำยย่อยซ้ำึ่งส่นใจีลงทุนได้ แต่ต้องผ่ำน underwriter ที่เข้ำกฎเกณฑ์ของตลำดเงินส่หรัฐ

“Underwriter คือผ้่รับประกันกำรจัีดจี�ำหน่ำย ถ้ำขำยไม่ืหมืด เขำจีะซ้ื้ำอส่่วนท่ีเหลือ ซ่ึ้ำงเขำพำเรำไป roadshow ตลำดท่ีจีะขำย  
เช่น ตลำดชิคำโก ตลำดนิวยอร์ก หรือทำง West Coast และเรำต้องไปออกโทรทัศน์ของเขำ เพ่ือโฆษณำว่ำ ประเทศไทยดีอย่ำงไร  
เงินนี้จีะใช้ท�ำอะไร ดังนั้น กำรช�ำระคืนก็จีะไมื่มืีปัญหำ ส่่วนอัตรำดอกเบี้ยของเรำไมื่ใช่อัตรำที่ดีที่สุ่ด เพรำะไมื่ใช่เกรด AAA จีึงค่อนข้ำงส่่ง  
ก็เป็นที่นิยมืของคนต่ำงชำติ ตอนนั้น ผมืต้องเป็นคน speech เรำก็พ่ดเป็น native speaker เขำก็เข้ำใจี และที่ส่�ำคัญที่สุ่ดคือ เรำขำยได้

“กำรไปออก Yankee Bond เป็นกำรแส่ดงศักยภำพว่ำ เรำไม่ืจี�ำเป็นพ่ึงพิง multilateral financial institution หรือจีำกประเทศท่ีให้ 
เงินก้่เรำ แต่เรำส่ำมืำรถไปเปิดขำยตรำส่ำรหน้ีโดยตรงในตลำดกำรเงินระหว่ำงประเทศได้ และส่ร้ำงช่ือเสี่ยงให้วงกำรกำรเงินกำรคลัง 
ในต่ำงประเทศร้่จัีกประเทศไทยมืำกข้ึน”

แนว่ทางต่อมิาค่อ Privatization สู่ศค. ร�วมกับ Salomon Brothers Inc., Morgan Guaranty Trust Company และ Swiss Bank  
Corporation ศึกษีาเรื่องการแปรร่ปรัฐวิสู่าหกิจ และในปี 2530 ได้น�าเสู่นอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการท�า privatization ของ 
รัฐวิสู่าหกิจตามล�าดับ ดังนี�

การบินไทยได้น�าหุ้นเพิ่มทุนจ�าหน�ายแก�นักลงทุนผ�านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2534 นอกจากนี� คุณพรรณีเล�าเสู่ริมว�า “ในช่วง 
ก่อนวิกฤติต้มืย�ำกุ้ง กำรบินไทยซ้ำื้อเครื่องบินเครื่องใหญ่กว่ำ 20 ล�ำ แต่ตัวเลขบัญชีเดินส่ะพัดขำดดุลที่ค่อนข้ำงส่่งเกือบร้อยละ 5 ของ  
GDP จีำกส่ถำนกำรณ์ข้ำงต้น ส่ศค. จึีงให้กำรบินไทยเช่ำเคร่ืองบินแทนท่ีจีะก้่เงินเพ่ือมืำซ้ื้ำอเคร่ืองบิน จี�ำนวน 20 - 30 ล�ำ ท้ังน้ี เพ่ือลด 
แรงกดดันในกำรขำดดุลบัญชีเดินส่ะพัดไม่ืให้ส่่งข้ึน

“องค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยให้สั่มืปทำนแก่บริษัท Telecom Asia (TA) และ Thai Telephone and Telecommunication  
(TT. & T) ในกำรด�ำเนินกำรติดต้ังโทรศัพท์ จี�ำนวน 2 ล้ำนเลขหมืำย ในกรุงเทพมืหำนคร และจี�ำนวน 1 ล้ำนเลขหมืำย ในส่่วนภ่มิืภำค 
เม่ืือปี 2534 และ 2535 ตำมืล�ำดับ 

“กำรไฟุ่ฟุ้่ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟุ่ผ.) ได้จัีดต้ังบริษัทผลิตไฟุ่ฟุ้่ำ จี�ำกัด ในปี 2537 เพ่ือซ้ื้ำอโรงไฟุ่ฟุ้่ำพลังควำมืร้อนร่วมืระยอง 
หน่วยท่ี 1 - 4 จีำก กฟุ่ผ. โดยกำรระดมืทุนส่่วนหน่ึงผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้เอกชนมีืส่่วนร่วมืในกำรลงทุนในโครงกำรดังกล่ำว”

2. การเพิ�มิคว่ามิคล่องตัว่ในการกู้เงินและบริหารหน้่เงินกู้ของภาครัฐบาล ไม่ิว่่าจะเป็ุ่นการท�า refinance การท�า prepayment  
การท�า swap และการจัดหาเงินก่้ในร่ปเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ�มความคล�องตัวในการบริหารโครงการ ตามที่กล�าวถึงในบทก�อน โดยใน 
ปี 2532 ได้จัดตั�ง Euro Commercial Paper หรือ ECP Program เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการท�า refinance หรือน�ามาใช้เป็น 
การชั่วคราวก�อนจัดหาเงินก่้ระยะยาว 

ตาราง 4-1 การออก Yankee Bond (Kingdom of Thailand) ระหว่่าง ค.ศั. 1989 - 1997

ที่มา: สู่�านักงานบริหารหนี�สู่าธารณะ

No. Issue Date Maturity Date Face Amount ($) Rate (%) Term (Yrs.) Lead Underwriters

1 8/1/1989 8/1/1999 200,000,000.- 8.70 10 Salomon, JP Morgan

2 2/28/1992 3/15/2002 300,000,000.- 8.25 10 Salomon, JP Morgan

3 4/15/1997 4/15/2007 600,000,000.- 7.75 10 Salomon, Lehman

1,100,000,000.-

โจทย์ที่สอง การสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคการคลัง
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3. การด�าเนินนโยบายการคลังอย่างม่ิวิ่นัย ดร.สู่มชยั ฤชุพนัธุ ์
เล�าว�า “ช่วงปี 2528 - 2529 เศรษฐกิจีไทยเร่ิมืฟืุ่�นตัว เพรำะได้ 
อำนิส่งส์่จีำกกำรย้ำยฐำนกำรผลติจีำกต่ำงประเทศมืำไทย ท�ำให้รฐั 
จีัดเก็บภำษีได้เกินเป้ำ ทั้ง ๆ ที่มืีกำรลดอัตรำภำษี ดุลกำรคลัง 
เกินดุล โดยระหว่ำงปี 2531 - 2539 ดุลกำรคลังเกินดุล 9 ป ี 
ต่อเน่ือง (ภำพ 4-3) และในชว่งเวลำดังกล่ำวเงินในคลังมีืเหลือมืำก  
บำงช่วงมีืเงินคงคลังส่่งถึง 400,000 ล้ำนบำท (ภำพ 4-4)

“ส่ศค. จึีงงดออกพันธบัตรและเร่ิมืช�ำระคืนหน้ีพันธบัตรก่อน 
ก�ำหนด แต่กำรที่หนี้ของรัฐบำลก็ลดลงทุกปี และไมื่ก้่ใหมื่ก็เป็น 
ปัญหำ เพรำะไมื่มืีพันธบัตรรัฐบำลที่จีะท�ำหน้ำที่เป็น benchmark  
ของอัตรำดอกเบ้ียในตลำดตรำส่ำรหน้ีได้ พวกแบงก์ Finance  
ต้องมืำขอให้รัฐบำลออกพันธบัตรเพ่ือ maintain ตลำดพันธบัตร  
เรำจึีงต้องออกตรำส่ำรหน้ีให้อย่่ในตลำดเป็นประจี�ำ เพ่ือ provide  
reference benchmark rate ไปให้กับตลำด”

ที่สู่�าคัญ่ สู่ัดสู่�วนหนี�สู่าธารณะต�อ GDP ของไทยในช�วงเวลา
ดังกล�าว ลดลงเป็นล�าดับจากร้อยละ 51.5 เป็นร้อยละ 13.5 ในปี 
2530 และปี 2539 เป็นล�าดับ (ภาพ 4-5) สู่ะท้อนความพยายาม
ของ สู่ศค. ในการเก็บเสู่บียงไว้เลี�ยงตัว ในยามที่เศรษีฐกิจดี เร�ง
จัดการหนี�สู่ิน และนี่คือกระสุู่นสู่�าคัญ่ที่เข้ามาช�วยเหลือเศรษีฐกิจ
ไทยในช�วงที่เผชิญ่กับวิกฤติต้มย�ากุ้ง ซึ่ึ่งจะกล�าวถึงต�อไป

วิกฤติการเงินทั�งในและต�างประเทศที่ผ�านมาในยุคก�อน  
ท�าให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระยะตั�งต้นผันผวนมาก รัฐบาลพยายาม 
แก้ปัญ่หาและวางรากฐานตลาดทุนให้มีเสู่ถียรภาพมากขึ�น จึง 
แต�งตั�ง “คณะกรรมการก�ากับและพัฒนาตลาดทุน” มีรัฐมนตรี 
ว�าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และผ่้อ�านวยการ สู่ศค. เป็น 
กรรมการ มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและมาตรการต�าง ๆ ในการ 
สู่�งเสู่รมิและพฒันาตลาดทนุก�ากบัด่แลโดยทัว่ไปในตลาดหลกัทรพัย์ 
และธุรกิจหลักทรัพย์ทั�งระบบ 

การด�าเนนิงานท่ีสู่�าคญั่ท่ีสู่ดุคอื การปรบัปรงุโครงสู่รา้งก�ากบั
ด่แลธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแยกอ�านาจหน้าที่ 
ในการก�ากับด่แลธุรกิจหลักทรัพย์เป็นของหน�วยงานเฉพาะที่ 
จัดตั�งขึ�นเพื่อก�ากับด่แลตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์  
สู่�วนตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท�าหนา้ทีเ่ก่ียวกบัตลาด (Stock exchange)  
อย�างจริงจังและบริหารงานแบบเอกชนมากขึ�น3 

ในทีสู่่ดุ สู่ศค. สู่ามารถผลักดนัใหอ้อกพระราชบัญ่ญ่ตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 จดัตั�ง “สู่�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” (ก.ล.ต.) ในทางกฎหมายถือว�าเป็นองค์กรอิสู่ระท�าหน้าที่ก�ากับด่แลและพัฒนาตลาดทุน มีฐานะ
เป็นหน�วยงานของรัฐที่มิใช�รัฐวิสู่าหกิจ โดยมีคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผ่้ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงาน

คุณนิพัทธ ซึ่ึ่งเป็นผ่้ร�วมก�อตั�ง ก.ล.ต. มาตั�งแต�ต้นได้เล�าหลักการไว้ว�า “โจีทย์ใหญ่ช่วงนั้นคือ เรำจีะพัฒนำตลำดทุนอย่ำงไร  
โดย IMF และ World Bank ตอนน้ันมีื recommendation ว่ำ เรำน่ำจีะพิจีำรณำเปล่ียนแปลงระบบกำรควบคุมืตลำดทุน จีำกเดิมืท่ีประธำน 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ คือ ผอ. ส่ศค. ท�ำหน้ำท่ีแทนกระทรวงกำรคลัง กำรอนุมัืติเง่ือนไขตลำดทุนก็ต้องไปจีำกกระทรวงกำรคลัง โดย ส่ศค.  
เป็นคนท�ำ และผมืก็ร้ือต�ำแหน่งประธำนตลำดหลักทรัพย์ฯ ออกจีำกกระทรวงกำรคลังให้ ก.ล.ต. เป็นองค์กรอิส่ระ เพ่ือไม่ืให้นักกำรเมืือง 
เข้ำมืำยุ่งเก่ียวกับตลำดทุนและกำรลงทุน และด�ำเนินงำนให้เป็นองค์กรท่ีเข้มืแข็ง โดยโอนกำรบริหำรตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นเร่ืองของ 
คณะกรรมืกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง บอร์ดน้ีประกอบด้วยผ้่แทนจีำกองค์กรท่ีเก่ียวข้อง จีำกตลำดหลักทรัพย์ฯ แบงก์ชำติ กระทรวง 
กำรคลัง และผ้่เช่ียวชำญ และมีืกำรบริหำรท่ีท�ำเป็น professional และคนท่ีเก่ียวข้องท้ังหมืด all the interested parties อย่่ในน้ีหมืด  
ผมืจึีงเป็น ผอ. ส่ศค. คนสุ่ดท้ำยท่ีเป็นประธำนตลำดหลักทรัพย์ฯ

“ผมืเปล่ียนจีำกระบบท่ีรัฐบำลเป็นเจี้ำของตลำดหลักทรัพย์ฯ เป็นองค์กรอิส่ระ (ก.ล.ต.) ก�ำกับด่แลตลำดทุน และให้เป็นอิส่ระ 
จีำกกระทรวงกำรคลังและแบงก์ชำติ เพ่ือให้เป็นตำมืมืำตรฐำนส่ำกล และเป็นท่ียอมืรับในตลำดโลก เช่นเดียวกับ ก.ล.ต. ของอังกฤษ 
หรือส่หรัฐฯ ซ่ึ้ำงส่หรัฐฯ จีะต้ังเป็น SEC (Securities and Exchange Commission)  

“หลักคิดขณะน้ันคือ ให้ ก.ล.ต. เป็นหน่วยตรวจีส่อบ primary market และเป็นผ้่ตรวจีส่อบผ้่ท่ีปฏิิบัติกำรเก่ียวกับหลักทรัพย์ท้ังหมืด 
รวมืท้ังคนท่ีออกหลักทรัพย์ด้วย ก.ล.ต. จีะต้องเป็นคนบอกว่ำ บริษัทน้ีมีืคุณภำพพอท่ีจีะระดมืเงินในตลำด ไม่ืใช่จีะเข้ำไปขำยในตลำด
อย่ำงเดียว ท่ีส่�ำคัญต้องมีือ�ำนำจีพอท่ีจีะไปจ้ีีว่ำใครคนไหนท�ำผิดและปรับลงโทษปรับเอำเงินคืน ซ่ึ้ำงหลักน้ีก็เหมืือนกับกำรยอมืให้อ�ำนำจี
ตุลำกำร ต�ำรวจี รำชทัณฑ์ ศำล อย่่ในตัวคนคนเดียว 

“พอต้ัง ก.ล.ต. ส่�ำเร็จี ก็โอนอ�ำนำจีกำรก�ำกับด่แลตลำดหลกัทรัพย์ฯ ไปท่ีน่ัน และเส่นอแต่งต้ังคณะกรรมืกำรยกรำ่ง พ.ร.บ. ก.ล.ต.  
โดยให้ประธำนเป็นคุณทวี หนุนภักดี ซ่ึ้ำงมืำจีำกส่�ำนักงำนกำรตรวจีเงินแผ่นดิน และให้คุณเอกกมืล คีรีวัฒน์ จีำกแบงก์ชำติ และอีกคน 
จีำกกระทรวงกำรคลัง เข้ำไปช่วยกันท�ำ ผมืถอยออกมืำ ผมืไม่ืยอมืลงไปน่ังตรงน้ันด้วย เพรำะด้วยควำมืท่ีเรำเคยเป็นประธำน เดี�ยวคน 
จีะนึกว่ำ ส่ศค. ต้องกำรส่งวนอ�ำนำจีไว้ 

โจทย์ที่สาม การสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดทุน

นายสูุ่ธี สู่ิงห์เสู่น�ห์ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดที่ท�าการสู่�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2535

ภาพ 4-5 สัดส่ว่นหน้่สาธิารณะต่อ GDP

ที่มา: ธนาคารแห�งประเทศไทย

ภาพ 4-4 เงินคงคลังปุ่ลายปีุ่งบปุ่ระมิาณ

ที่มา: กรมบัญ่ชีกลาง และสู่�านักงานเศรษีฐกิจการคลัง

ที่มา: งบประมาณโดยสู่ังเขป สู่�านักงบประมาณ

ภาพ 4-3 ด่ลงบปุ่ระมิาณ ปีุ่งบปุ่ระมิาณ 2504 - 2563
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“แต่ตอนท่ีเขียนกฎหมืำยก็ร้่สึ่กว่ำ มัืนตีกันอย่่ระหว่ำงกำรควบคุมือย่ำง
เข้มืงวดกบักำรปลอ่ยให้มัืนขยำยตวัได้ เร่ืองพวกน้ีเป็นกติกำท่ีต้องท�ำให้ส่มืดลุ 
และถ่วงดุลอย่ำงเหมืำะส่มื ซ่ึ้ำงเป็นเร่ืองยำกไม่ืน้อย สุ่ดท้ำยทุกฝ่ำยก็ผลักดัน 
จีนออกมืำเปน็ พ.ร.บ. แต่ไม่ืมีืงบประมืำณก็ไปเอำเงนิมืำจีำกกองทนุตลำดทุน  
ซ่ึ้ำงกระทรวงกำรคลังเคยไประดมืทุนจีำกเอกชน จีำกธนำคำรพำณิชย์ จีำก 
ออมืสิ่น เพ่ือไปซ้ื้ำอหุ้นรำคำถ่กอุ้มืตลำดเอำไว้ต้ังแต่วิกฤติรำชำเงินทุน เพรำะ
ตอนน้ันทุกคนขำยหมืด ก็ต้ังกองทุนเข้ำไปซ้ื้ำอหุ้นแล้วเก็บเอำไว้จีนกระท่ัง
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ฟืุ่�น จีนรำคำตลำดกลับมืำเป็นปกติ ก็ช�ำระบัญชี พอช�ำระ 
บญัชเีส่รจ็ีมืกี�ำไรมืำก็โอนให้ ก.ล.ต. 1,000 ล้ำนบำท ไปตัง้ ก.ล.ต. โดยไม่ืต้อง 
ใช้เงินจีำกงบประมืำณ

“เรำพัฒนำให้ ก.ล.ต. เป็นองค์กรอิส่ระ ด้วยเหตุผลท่ีจีะไม่ืให้ฝ่ำย 
กำรเมือืงเข้ำมืำแทรกแซ้ำงเกนิควร ถ้ำขนืยงัอย่่ในกระทรวงกำรคลงั ตอนส่มืยั 
ผมืเป็นประธำนบอร์ดตลำดหลักทรัพย์ฯ รัฐมืนตรีหรือใครในกระทรวงส่ั่งให ้
เอำบริษัทนี้เข้ำนะ บอร์ดเป็นคนอนุมืัติให้คนเข้ำ list ในตลำด จีะ IPO คุณ 
ต้องเป็นคนท�ำ ส่มืัยนั้นประธำนบอร์ดฯ ใหญ่นะครับ เอกชนวิ่งเข้ำหำทุกวัน 
ขอเข้ำตลำด ขอ list”

คุณพรรณีเล�าเสู่ริมว�า “คุณนิพัทธเป็นคนส่่งเส่ริมืธรรมืำภิบำลใน 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ท่ำนไม่ืให้บอร์ดตลำดหลักทรัพย์ฯ เป็นผ้่ถือหุ้นในตลำดด้วย”

คุณบัณฑ์รโฉม แก้วสู่อาด อดีตที่ปรึกษีาด้านเศรษีฐกิจการคลัง สู่ศค.  
ทีท่�างานด้านตลาดทุนตั�งแต�ต้น และเป็นทีมงานยกร�างกฎหมาย ก.ล.ต. เล�าว�า
“ช่วงแรกท่ี ส่ศค. ด่แลตลำดหลักทรัพย์ฯ จีะด่แลแทบทุกเร่ือง ต้ังแต่กำร
พิจีำรณำรับบริษัทเข้ำจีดทะเบียนในตลำดฯ เพรำะกฎหมืำยขณะน้ันก�ำหนด 
ให้เป็นอ�ำนำจีของรัฐมืนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังในกำรให้ควำมืเห็นชอบ  
ซ่ึ้ำงตอนน้ันไม่ืได้มีืบริษัทเข้ำมืำจีดทะเบียนมืำกนัก เพรำะไม่ืเข้ำใจีว่ำ มืำจีด 
ทะเบียนแล้วได้อะไร ระดมืทุนได้อย่ำงไร ข้ำรำชกำรที่ท�ำเรื่องนี้มืีแค่ 2 - 3 คน  
ก็ยังพอรับมืือไหว เพรำะงำนน้ีเป็นเพียงฝ่ำยหน่ึงในกองนโยบำยกำรเงินและ 
ส่ถำบันกำรเงินเท่ำน้ัน

“ในช่วงหลังผ้่ลงทุนและกิจีกำรต่ำง ๆ เร่ิมืเข้ำใจีเร่ืองตลำดทุนเพ่ิมืข้ึน  
จึีงมีืบริษัทเข้ำมืำขอจีดทะเบียนมืำกข้ึน งำนก็ล้นมืือ เพรำะนอกจีำกต้อง 
กล่ันกรองและเส่นอควำมืเห็นเก่ียวกับบริษัทท่ีขอจีดทะเบียนแล้ว ยังต้อง 
ติดตำมืกำรซ้ื้ำอขำยรำยวัน เพ่ือส่รุปเส่นอรัฐมืนตรีเพ่ือทรำบด้วย และหำกมืี 
กำรกระท�ำควำมืผิดในกำรซ้ื้ำอขำยหลักทรัพย์ (ปั�นหุ้น) ส่ศค. ยังต้องรับบท 
ส่อบส่วนผ้่กระท�ำควำมืผิดด้วย จี�ำได้ว่ำเคยต้องจีดค�ำให้กำร ค�ำรับส่ำรภำพ 
ของผ้่กระท�ำผิด และให้ลงนำมืรับทรำบโทษปรับกันไป

“เม่ืือระบบเศรษฐกิจีไทยพัฒนำข้ึน ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก็เร่ิมื
เติบโตข้ึนเร่ือย ๆ ด้วย งำนก็ถำโถมืเข้ำมืำ และยังมีืเร่ืองนโยบำย
พัฒนำระบบกำรก�ำกับด่แลตลำดทุนให้เป็นมืำตรฐำนส่ำกล ได้แก่

 1)  ปรับปรุงโครงส่ร้ำงกำรก�ำกับด่แล ธุรกิจีหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ โดยแยกอ�ำนำจีหน้ำท่ีก�ำกับ 
ด่แลธุรกิจีหลักทรัพย์เป็นของหน่วยงำนเฉพำะ 

 2)  ส่่งเส่ริมืให้ธุรกิจีต่ำง ๆ โดยเฉพำะธุรกิจีขนำด 
กลำงและขนำดใหญ่ ธุรกิจีใหม่ื ๆ  ท่ีมีืศักยภำพส่่ง  
เข้ำจีดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ โดยให้ 
สิ่ทธิประโยชน์ทำงภำษี และ 

 3)  ยกร่ำงกฎหมืำยเก่ียวกับธุรกิจีหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลักทรัพย์ โดยมีืวัตถุประส่งค์ 3 ประกำร  
ประการแรก เพ่ือให้มีืมืำตรกำรพทัิกษ์ผลประโยชน์ 
ของผ้่ลงทนุในหลกัทรัพย์เพียงพอ ประการท่ี่�สอง  
เ พ่ือ จัีดระบบกำรก�ำ กับด่แลส่ถำบัน ธุร กิจี 
ท่ี เ ก่ียวกับหลักทรัพย์และกำรระดมืทุนใน 
ตลำดหลักทรัพย์เสี่ยใหม่ืให้มีืควำมืชัดเจีนและ 
เป็นเอกภำพ และประการท่ี่�สาม เพ่ือส่่งเส่ริมื 
และพัฒนำตลำดทุนแบบครบวงจีร 

“ดังน้ัน ด้วยหน้ำท่ีควำมืรบัผิดชอบท่ีเพ่ิมืข้ึน จึีงได้แยกงำนน้ีออกมืำต้ังเปน็อีกกองช่ือว่ำ กองนโยบำยตลำดทนุ โดย 
กองน้ีนอกจีำกท�ำงำนท่ีฝ่ำยเดิมืท�ำแล้ว ยังต้องศึกษำว่ำควรจีะพัฒนำตลำดทุนอย่ำงไร ซ่ึ้ำงตอนน้ันเห็นว่ำควรมีืหน่วยงำน 
เฉพำะข้ึนมืำก�ำกับด่แลท้ังระบบตลำดทุนเช่นเดียวกับต่ำงประเทศ จึีงต้องศึกษำตลำดทุนของต่ำงประเทศทุกด้ำน  
โดยเฉพำะกำรจัีดต้ัง SEC จีำกประเทศท่ีมีืตลำดทุนพัฒนำแล้ว ซ่ึ้ำงต้องด่ว่ำหน่วยงำนน้ีก�ำกับอะไร อย่ำงไร ครอบคลุมื 
แค่ไหน และต้องมีืกฎหมืำยเฉพำะส่�ำหรับเร่ืองน้ีด้วย จึีงเป็นท่ีมืำของกำรยกร่ำง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

“ตอนน้ัน พวกเรำศึกษำระบบตลำดทุนของส่หรัฐฯ อังกฤษ และญ่ีปุ่นอย่ำงละเอียด เพรำะแม้ืจีะช่ือ SEC และหน้ำท่ี 
ควำมืรับผิดชอบหลักจีะเหมืือน ๆ  กัน แต่รำยละเอียดจีะแตกต่ำงกันไปตำมืบริบทของประเทศน้ัน ๆ  ไม่ืว่ำจีะเป็นกำรพัฒนำ 
เศรษฐกิจี ส่ภำพตลำด ระบบกฎหมืำย ควำมืร้่ของคนในประเทศ จึีงไม่ืง่ำยเลยท่ีจีะร่ำงกฎหมืำยฉบับน้ีออกมืำ เพรำะต้อง
ท�ำให้กฎหมืำยน้ีปฏิิบัติได้จีริง ส่อดคล้องและไปได้กับระบบไทย ๆ ด้วย

“ในช่วงแรกของกำรยกร่ำงฯ กฎหมืำยน้ัน คุณวีระยุค พันธุเพชร ผ้่บังคับบัญชำขณะน้ัน ท่ำนต้องกำรให้ทีมืยกร่ำงฯ  
ร้่จีริงท้ังทฤษฎีและปฏิิบัติ ตอนเย็นหลังเลิกงำนจึีงต้องไปน่ังฟัุ่งก่ร่เร่ืองตลำดทุน เร่ืองธุรกิจีหลักทรัพย์ เล่ำของจีริงให้ฟัุ่ง  
ซ่ึ้ำงมีืท้ังผ้่บริหำรระดับส่่งของบริษัทหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และยังมีือำจีำรย์มืหำวิทยำลัยท่ีร้่เร่ืองกฎหมืำยไทย 
ดีเย่ียมืมืำร่วมืด้วย เรียกว่ำมีืครบท้ังคนปฏิิบัติจีริง คนท่ีมีืควำมืร้่เร่ืองตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ และคนท่ีร้่เร่ือง 
กฎหมืำย ส่่วนเรำเป็นข้ำรำชกำรระดับเล็ก ๆ ก็นั่งฟุ่ัง ท�ำควำมืเข้ำใจี จีดทุกเรื่อง งำนครั้งนั้นท�ำให้ได้ควำมืร่้มืำก ซ้ำึ่ง 
ต่ำงจีำกกำรนั่งคิดงำนอย่่บนโต๊ะท�ำงำนมืำก

“จีำกน้ัน ทีมืค่อย ๆ ยกร่ำง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ไปทีละหมืวด ทีละมืำตรำ โดยแต่ละหมืวด  
แต่ละมืำตรำ เรำต้องคิดถึงหลักกำรและเหตุผล คิดว่ำต่ำงประเทศท�ำยังไง มีืกฎหมืำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือมีืท่ีเป็นอุปส่รรค 
หรือเปล่ำ จึีงร้่ว่ำกำรยกร่ำงกฎหมืำยไทยน่ีช่ำงซั้ำบซ้้ำอนจีริง ๆ  และถ้ำไม่ืร้่จีริง แล้วออกกฎหมืำยไปก็อำจีติดขัดในทำงปฏิิบัติ 
หรือปฏิิบัติไม่ืได้จีริง จึีงต้องนึกถึงตอนไปใช้ในทำงปฏิิบัติด้วย 

“เม่ืือยกร่ำงฯ เรียบร้อย และผลักดันจีนออกเป็นกฎหมืำยมีืผลใช้บังคับ งำนต่ำง ๆ ท่ีเล่ำในส่่วนแรกก็โอนไปท่ี 
ก.ล.ต. ส่่วน ส่ศค. จีะมีืบทบำทในเร่ืองนโยบำยตลำดทุนเป็นหลัก และกล่ันกรองเร่ืองต่ำง ๆ  ท่ีต้องได้รับควำมืเห็นชอบจีำก 
รัฐมืนตรีคลัง ซ่ึ้ำงเป็น position ของ ส่ศค. ท่ี ดร.ป๋วย วำงไว้ คือ ส่ร้ำงนโยบำยท่ีมีืผลในทำงปฏิิบัติ เป็นเส่นำธิกำร และ 
เป็นมืือเป็นไม้ืให้กับรัฐมืนตรี คน ส่ศค. จึีงท�ำได้ท้ังงำนนโยบำยและงำนปฏิิบัติ”

นอกจากนี� สศัค. ยังได้เปุ่็นผู้ริเริ�มิการจัดตั้งนักลงท่นสถาบัน (Institutional Investor) รายส�าคัญี่ ๆ  ของตลาดท่น  
รายแรกค่อการจัดต้ัง “บริษัทกองท่นรว่มิ จ�ากัด” ซึ�งปุ่ัจจ่บันค่อบริษัทหลักทรัพย์เอ็มิเอฟซ่ จ�ากัด (มิหาชน) โดยม ี
วัตถุประสู่งค์ให้เป็นสู่ถาบันการเงินที่มีสู่�วนร�วมในการระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไป เพื่อน�ามาลงทุนในหลักทรัพย์ 
ในตลาดหลักทรัพย ์ต�อมาได้ออกมาตรการสู่�งเสู่ริมให้มกีารจัดตั�งกองทุนสู่�ารองเลี�ยงชีพขึ�น โดยการให้สู่ทิธิประโยชน์ทาง 
ภาษีีแก�ทั�งนายจ้างและล่กจ้าง และออกพระราชบัญ่ญ่ัติกองทุนสู่�ารองเลี�ยงชีพขึ�นใช้บังคับในปี 2530 เพื่อให้เป็นผ่้ลงทุน 
สู่ถาบันรายใหญ่�อีกแห�งหนึ่ง 

และในปี 2534 สู่ศค. ศึกษีาและน�าเสู่นอ ครม. ให้จัดตั�ง “กองท่นบ�าเหน็จบ�านาญี่ข้าราชการ” ซึ่ึ่ง กบข. ไม�เพียง 
เป็นผ่้ลงทุนประเภทสู่ถาบันรายสู่�าคัญ่รายหน่ึงของตลาดหลักทรัพย์แห�งประเทศไทย แต�ยังเป็นการสู่ร้างระบบ social 
safety net ยุคแรกด้วย ซึ่ึ่งจะกล�าวถึงในหัวข้อถัดไป



| บทที่ 4 | | สศค. กับภารกิจผลักดันประเทศไปสู ่
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สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง86 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 87

โจทย์ที่สี่ การสร้างระบบ social safety net

โจทยที่ห้า การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและบริการในระดับสากล

ภาพ 4-6 ด่ลบัญี่ช่เดินสะพัดต่อ GDP ของไทย

ที่มา: ธนาคารแห�งประเทศไทย

“ในกำรแก้ปัญหำได้แยกมืำตรกำรออกเป็น 2 ประเภท คือ มืำตรกำรระยะส้ั่น และระยะยำว โดยมืำตรกำรระยะส้ั่นมุ่ืงท่ีจีะส่่งเส่ริมื 
กำรส่่งออกสิ่นค้ำไปขำยในต่ำงประเทศได้มืำกข้ึน ด้วยกำรให้ท่ตพำณิชย์ไปเปิดตลำดและท�ำ roadshow ขำยสิ่นค้ำไทย ส่่วนด้ำนกำรน�ำเข้ำ  
ไม่ืมีืมืำตรกำรท่ีจีะลดกำรน�ำเข้ำเพรำะเป็นช่วงเร่งน�ำเข้ำสิ่นค้ำทุน และยังไม่ืได้พิจีำรณำไปถึงสิ่นค้ำฟุุ่่มืเฟืุ่อยและลดกำรใช้น�้ำมัืน  
ส่่วนมืำตรกำรระยะยำวมุ่ืงแก้ปัญหำดุลบัญชีเดินส่ะพัดจีำกมุืมืมืองด้ำนกำรออมืและกำรลงทุน จึีงพัฒนำระบบกำรจ่ีำยบ�ำนำญแบบ  
funded คือ แบบมืกีำรเตรยีมืเงินไว้ส่�ำหรบัจ่ีำยบ�ำนำญโดยใหข้้ำรำชกำรในฐำนะล่กจ้ีำงและรฐับำลในฐำนะนำยจีำ้งรว่มืกันออกเงนิเตรียมืไว้  
และเป็นระบบบัญชีเฉพำะตัว 

“อย่ำงไรก็ดี กำรจีัดต้ัง กบข. ถือว่ำส่�ำเร็จีไปข้ันหน่ึง ส่ร้ำงควำมืพอใจีต่อข้ำรำชกำรและมืีบทบำทในตลำดทุนและในส่ังคมื รวมืท้ัง 
มีืส่่วนท�ำให้ควำมืสั่มืพันธ์ระหว่ำงกำรออมืกับกำรลงทุนในประเทศไทยเปล่ียนไปอย่ำงมีืนัยส่�ำคัญ แต่แนวคิดใหญ่ท่ีจีะจัีดระบบกำรออมื 
เพ่ือกำรชรำภำพท้ังสั่งคมืแบบส่มัืครใจียังท�ำไม่ืส่มืบ่รณ์ เพรำะเม่ืือต้ัง กบข. เส่ร็จีแล้วก็อย่่กับท่ี มิืได้มีืกำรเพ่ิมืควำมืส่�ำคัญของระบบ 
funded ให้มืำกข้ึนและลดควำมืส่�ำคัญของระบบ unfunded ลง (ไม่ืมีืกำรต้ังเงินส่�ำรองไว้ส่�ำหรับจ่ีำยบ�ำนำญ) จึีงเป็นภำระท่ีคน ส่ศค.  
รุ่นปัจีจุีบันและรุ่นต่อ ๆ ไป จีะต้องรับช่วงช่วยกันท�ำต่อไปตำมืแนวทำงและระบบท่ีเรำได้เลือกแล้ว”

เมือ่ประเทศไทยขยายการค้าระหว�างประเทศมากขึ�น จงึจ�าเป็น 
ต้องปฏิบัติตามกรอบความร�วมมือในระดับสู่ากลและในระดับ 
ภ่มิภาค และในยุคนี� สู่ศค. ได้ด�าเนินงานอย�างน้อย 3 เรื่อง สู่�าคัญ่ 

เร่�องแรก การร่ว่มิเจรจาคว่ามิตกลงทั�ว่ไปุ่ว่่าด้ว่ยภาษ่
ศั่ลกากรและการค้า หรือ GATT4 (General Agreement On Tariffs 
And Trade) รอบอุรุกวัย ระหว�างปี 2529 - 2536 และเมื่อจบการ 
เจรจารอบอุรุกวัย ได้ยกสู่ถานะ GATT และมีการก�อตั�งองค์การ 
การค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เมือ่วนัท่ี 1 มกราคม  
2538 ซึ่ึ่งสู่มาชิกผ่กพันพันธกรณีท่ีมีหลักการสู่�าคัญ่ ได้แก� การ
ประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และการประติบัติ
เยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation  
Treatment: MFN) ในการเจรจาครั้งน้ัน สศัค. มิ่ส่ว่นร่ว่มิในการ 
ก�าหนดท่าท่ของฝ�ายไทย และผลการเจรจาท่�มิ่ผลต่อการด�าเนิน 
นโยบายของไทย ที่สู่�าคัญ่คือ 

1) ให้ประเทศสู่มาชิกลดภาษีีศุลกากรตามข้อตกลง
2) การค้าสิู่นค้าเกษีตร ซึ่ึ่งสู่ามารถใช้มาตรการที่มิใช�ภาษีี 

ศุลกากร (Non-tariff barriers) ได้หลากหลาย เช�น มาตรการด้าน 
ปริมาณและคุณภาพ ให้เปลี่ยนเป็นใช้มาตรการภาษีีศุลกากรแทน  
และให้ประเทศก�าลังพัฒนา (รวมไทย) ต้องลดภาษีีลงร้อยละ 24  
ภายใน 10 ปี 

3) ยกเลิกมาตรการจ�ากัดการน�าเข้าสู่ิ�งทอและเสู่ื�อผ้าภายใน  
10 ปี และระหว�าง 10 ปี ให้ขยายโควตามากขึ�น และลดจ�านวน
รายการสู่ินค้าที่จ�ากัดโควตา

ในปี 2534 คณะรัฐมนตรมีมีติให้กระทรวงการคลงัพจิารณาปรับปรุงระบบบ�าเหนจ็บ�านาญ่ข้าราชการ เนือ่งจากระบบบ�าเหนจ็บ�านาญ่ 
ข้าราชการที่ให้รัฐต้องตั�งงบประมาณรายจ�ายบ�าเหน็จบ�านาญ่ของข้าราชการเป็นประจ�าทุกปี โดยไม�มีการกันสู่�ารองไว้ล�วงหน้าสู่�าหรับ 
จ�ายเงินนี�ในอนาคต ท�าให้ไม�สู่ามารถวางแผนบริหารการเงินการคลังในระยะยาวได้ 

คุณนิพัทธ พุกกะณะสูุ่ต ซึ่ึ่งเป็น ผอ. สู่ศค. ขณะนั�นจึงเริ�มศึกษีาและผลักดันงานนี�ในช�วงแรก หลังจากนั�น ดร.สู่มชัย ฤชุพันธุ์  
เข้ามารับไม้ต�อและผลักดันจนน�ามาสู่่�การจัดตั�งกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ่ข้าราชการ (กบข.) ตามประกาศแนบ

ด ร . สู่ ม ชั ย เ ล� า ว� า  “ s a v i n g s 
investment gap เป็น feature ของ 
ประเทศไทย ก่อนวิกถติต้มืย�ำกุ้ง ดุลบัญชี
เดินส่ะพัดของประเทศขำดดุลต่อเน่ืองกัน
เป็นเวลำหลำยปี (ภำพ 4-6) คุณธำรินทร์ 
นิมืมืำนเหมิืนท์ รัฐมืนตรีคลัง ขณะน้ัน  
จึีงต้ังคณะกรรมืกำรแก้ปัญหำน้ี โดยมีืผมื 
ในฐำนะ ผอ. ส่ศค. เป็นประธำน และได้เชิญ 
คนในวงกำรธุรกิจี แบงก์ Finance มืำช่วยกัน
แล้วก็ต้องมืำด่ว่ำต้องท�ำอย่ำงไรกัน



| บทที่ 4 | | สศค. กับภารกิจผลักดันประเทศไปสู ่
Export Oriented Country (ปี 2530 - 2539) | 
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4) ความตกลงท่ัวไปว�าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on 
Trade in Services: GATS) ซ่ึึ่งมีหลักการสู่อดคล้องกับความตกลง GATT  
และมีผลใช้บังคับในปี 2539 

5) ความตกลงการค้าบรกิาร ซึ่ึง่มข้ีอผ่กพนัการเปิดตลาดการค้าบริการ 
ด้านการเงิน และมีผลใช้บังคับในปี 2542

ทั�งนี� การเจรจาเปิดเสู่รีการค้าบริการด้านการเงินสู่อดคล้องกับ 
ววิฒันาการของเศรษีฐกิจจากการพึง่พาภาคการผลิต ไม�ว�าจะเป็นสู่นิค้าเกษีตร 
หรืออุตสู่าหกรรม มาสู่่�ภาคบริการ โดยมีวัตถุประสู่งค์เพื่อสู่�งเสู่ริมการค้า 
การลงทุน อ�านวยความสู่ะดวกและสู่ร้างทางเลอืกในการใช้บริการด้านการเงิน 
แก�ภาคธรุกิจและประชาชนท่ัวไป สู่ร้างขดีความสู่ามารถของสู่ถาบันการเงินไทย  
สู่�งเสู่ริมให้ระบบการเงนิมคีวามแขง็แกร�งและเป็นประโยชน์ต�อระบบเศรษีฐกิจ 
โดยรวมของประเทศ นับเปุ่็นจ่ดเริ�มิต้นของ สศัค. ในการเปุ่็นหน่ว่ยงานหลัก 
ในการเจรจาเปุ่ิดเสร่การค้าบริการด้านการเงิน

นอกจากนี� ในการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั�งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 - 13 
ธันวาคม 2539 ณ สู่าธารณรัฐสู่ิงคโปร์ สู่ศค. ได้เข้าไปมีสู่�วนร�วมในการเจรจา
ลดภาษีีสู่นิค้าเทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศ เช�น คอมพวิเตอร์ เป็นต้น ให้ลดลงเป็น 0  
และยกเลิกค�าภาระอื่น ๆ ให้กับสู่มาชิก WTO ทุกประเทศอย�างเท�าเทียมกัน 
ภายในปี 2543 โดยไทยได้เข้าร�วมเป็นสู่มาชิก ITA (Information Technology 
Agreement) เมือ่เดือนมนีาคม 2540 และเริม่ลดภาษีีตั�งแต�วนัที ่1 มกราคม 2541

เร่�องท่�สอง การเปุ่็นเจ้าภาพจัดการปุ่ระช่มิ
ปุ่ระจ�าปุ่ีของธินาคารโลกและกองท่นการเงิน
ระหว่่างปุ่ระเทศั ครั้งท่� 46 (46th Annual Meeting 
of the Boards of Governors of the World Bank 
Group and the International Monetary Fund) 
ระหว�างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2534 ณ ศ่นย์การ
ประชุมแห�งชาติสู่ิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีผ่้เข้าร�วม
การประชมุประมาณ 10,000 คน จาก 154 ประเทศ 

คณุนพิัทธซึ่ึง่เปน็พ�องานในครั�งนั�นเล�าว�า “งำนน้ีเป็นคร้ังหน่ึง 
ในชีวิตที่จีะท�ำได้ เกดิใหม่ืชำตหิน้ำไม่ืร้่ว่ำจีะได้มีืโอกำส่จัีดหรอืเปล่ำ  
ผมืไปดึงเขำมืำจัีดท่ีเมืืองไทย แต่ไม่ืได้เป็นคนบอกว่ำจีะส่ร้ำงศ่นย์ 
กำรประชุมืแห่งชำติสิ่ริกิติ�นะ อย่่ดี ๆ ก็มีืเหตุให้ต้องมืำท�ำ

“ผมืตอ้งเล่ำย้อนไปนิดหน่ึงก่อนว่ำ ต้ังแต่ปี 2531 เศรษฐกจิีไทย 
เติบโตขึ้น เรำก็มืีควำมืคิดว่ำ เรำจีะเป็นเสื่อตัวที่ 5 ของเอเชีย  
เรำกต้็องเปิดประเทศทำงกำรประชมุืระหว่ำงประเทศ เพือ่ทีจ่ีะเข้ำส่่่ 
ระบบ MICE ได้ และกำรประชุมืส่ภำผ้่ว่ำกำร World Bank และ IMF  
ประจี�ำปีถือว่ำเป็น ‘โอลิมืปิกทำงกำรเงิน’ ถ้ำจัีดส่�ำเร็จี ถือเป็น 
กำรประกำศศักดำว่ำประเทศไทยมืีศักยภำพท่ีจีะจีัดกำรท่องเท่ียว 
ระดับนี้ได้ และจีะจี่งใจีให้มืีกำรจีัดทัวร์กำรแส่ดงส่ินค้ำระดับส่ำกล  
MICE จีึงเป็น positioning ทำงกำรท่องเที่ยวที่ส่�ำคัญ 

“ผมืจึีงไปเจีรจีำให้ไทยเป็นเจ้ีำภำพกำรจัีดงำนกำรประชุมืส่ภำ 
ผ่้ว่ำกำร World Bank และ IMF ซ้ำึ่งยำกตั้งแต่เริ่มืเจีรจีำ และกำร 
เตรียมืกำรจีัดประชุมืท่ีต้องมีืส่ถำนท่ีจัีดประชุมืท่ีรองรับได้ตำมื 
จี�ำนวนผ้่เข้ำประชุมื และต้องจัีดให้มีืส่�ำนักงำนและองค์ประกอบ 
ตำมืข้อก�ำหนด ซ้ำึง่ต้องมืสี่ำรพัดเรือ่งกำรจีดักำร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่  
กำรยกระดับกำรจีัดกำรด้ำนควำมืปลอดภัยให้อย่่ในระดับ world  
class ตั้งแต่เขำเข้ำมืำเหยียบแผ่นดินไทยจีนกระทั่งเดินทำงออก 
จีำกประเทศ รวมืทั้งต้องปิดควำมืเส่ี่ยงทุกอย่ำง เช่น ต้องเจีรจีำให้ 
จีัดงำนในเดือนตุลำคมืให้ได้ เพื่อเลี่ยงฝนตก รถติด น�้ำท่วมื ที่จีะ 
ท�ำให้เส่ียบรรยำกำศ เป็นต้น

“นอกจีำกน้ี เรำต้องไปศึกษำกำรจัีดงำนในหลำยประเทศ  
และต้องพำนักข่ำวไปด่มืำตรฐำนกำรจีัดงำนในต่ำงประเทศ เพื่อให้ 
พวกเขำได้มืำส่ื่อกับประชำชนถึงควำมืส่�ำคัญของงำนนี้

“เร่ืองหอประชุมื เดิมืท่ีคำดว่ำจีะใช้โรงแรมืขนำดใหญ่แถว  
ห้ำแยกลำดพร้ำว แต่เจ้ีำของโรงแรมืขอปรับเง่ือนไขให้เพ่ิมือำยุ 
ส่ัญญำเช่ำที่ดินโรงแรมืเพิ่มืขึ้นอีกกว่ำเท่ำตัว นำยกรัฐมืนตรีพลเอก 
ชำติชำย ชุณหะวัณ ไมื่ยินยอมืและตัดสิ่นใจีส่ร้ำงส่ถำนท่ีจัีดกำร 
ประชุมืต่ำงหำกโดยงบประมืำณของรัฐ โดยมืีรัฐมืนตรีว่ำกำร 
กระทรวงกำรคลงั คณุประมืวล ส่ภำวส่ ุเป็นผ้่ส่ัง่กำรเรือ่งนีเ้อง และ 
ต้องท�ำให้เส่ร็จีภำยใน 20 เดือน ซ้ำึ่งเป็นภำรกิจีที่แทบจีะเป็นไปไมื่ได้  
เพรำะขณะนั้นเรำยังไมื่มืีที่ ไมื่มืีงบ ไมื่มืีแบบ ไมื่มืีผ่้ก่อส่ร้ำง มืีแต่  
Term of Reference ของธนำคำรโลก และมืตคิณะรัฐมืนตรี เม่ืือวันท่ี 
27 ตุลำคมื 2532 ให้กระทรวงกำรคลังรับผิดชอบด�ำเนินกำรก่อส่ร้ำง 
ศน่ย์กำรประชมุืแห่งชำตสิิ่ริกติิ�ให้แล้วเส่รจ็ีภำยในเดอืนตลุำคมื 2534  
ภำยในวงเงิน 2,586.6 ล้ำนบำท

“โชคดีท่ีคุณประมืวลมีืประส่บกำรณ์ด้ำนกำรรับเหมืำก่อส่ร้ำง  
ท่ำนเป็น key man ท่ีออกแบบวิธีกำรท�ำงำนจีนให้งำนน้ีส่�ำเร็จี 
ทันเวลำ ท่ำนแนะให้ใช้วิธีออกแบบไปและก่อส่ร้ำงควบค่่กันไป  
ท่ีส่�ำคัญด้วยควำมืเก๋ำของท่ำน ท่ีร้่ว่ำอะไรจีะเป็นข้อจี�ำกัด จึีงส่ั่งให้ 
จ่ีำยค่ำประส่ำนงำนให้ทุกหน่วยและมีืคณะกรรมืกำรตรวจีรับ 
คณะเดียว จ่ีำยเงินทันทีและขอควำมืร่วมืมืือป้องกันกำรคอร์รัปชัน
อย่ำงจีริงจัีง เป็นคร้ังแรกของประเทศไทยท่ีรัฐมืนตรีมืำควบคุมื
งำนเช่นน้ี

“และนำยนิพัทธต้องเป็นผ้่รับผิดชอบกำรก่อส่ร้ำงศ่นย์ 
กำรประชุมืแห่งชำติสิ่ริกิติ� ท้ัง ๆ ท่ีไม่ืเคยเรียนด้ำนน้ีมืำเลย จีำก 
คนท่ีไม่ืร้่เร่ืองก่อส่ร้ำงเลย ขนำดบ้ำนตัวเองก็ให้คนอ่ืนเขำท�ำให้  
แต่ศ่นย์ประชุมืฯ แห่งน้ี ผมืต้องไปน่ังด่ น่ังคิด น่ังตัดสิ่นใจี  
แก้ปัญหำไปกับเขำต้ังแต่ต้นจีนจีบ เห็นต้ังแต่ท่ีดินยังเป็นท่ีท้ิงใบยำ  
ซ่ึ้ำงเหม็ืนสุ่ด ๆ เลย พอขุดลงไปก็เละ ลุ้นกันทุกเร่ือง

“และตอนน้ันยังมีืปัญหำป่น shortage เหล็ก shortage  
ทุกอย่ำงในเมืืองไทยท่ีเป็นกำรก่อส่ร้ำง shortage ทุกอย่ำง ผมืต้อง 

ส่ร้ำงระบบทีเ่ขำเรยีกกนัว่ำตั�วต�ำรวจี ตั�วเถือ่น ของทีจ่ีะขนมืำจีำกป่นนครหลวง  
ป่นซี้ำเมืนต์ไทย จีะต้องมีืตรำรถก่อส่ร้ำงของเรำ เป็นตรำต�ำรวจี คุณประมืวล 
บอกว่ำเอำแบบน้ี ให้บริษัทท่ีเอำรถไปขนของเอำน่ีไปติดท่ีรถ จีะได้ว่ิงผ่ำน 
ทุกด่ำน ต้องเจีรจีำจี่ำยทุกคนหมืด คือ pay everything illegally legally และ 
ให้น�ำเหล็ก ป่น มืำรวมืหมืด มืีรถน�ำด้วย ไมื่งั้นเดี�ยวของหำย ถมืดิน ถมืทรำย  
ก็ไมื่ใช่เรื่องง่ำยนะ รถวิ่งเข้ำมืำต้องผ่ำนกี่เขต 

“คนท่ีส่อนผมืก็คือคุณประมืวล ท่ำนเป็นผ้่รับเหมืำก่อส่ร้ำง ร้่ว่ำ 
ต้องจ่ีำยยังไง จ่ีำยใคร จ่ีำยท่ีไหน จ่ีำยเท่ำไหร่ แต่ขออย่ำงเดียว ตีตั�วเด็กนะ  
ใช้เงินหลวงจี่ำยหมืด แล้วก็ประมื่ลวิธีพิเศษ ทุกอย่ำงท�ำหมืด เรำประม่ืล 
ตำมืระเบียบรำชกำรครบทุกอย่ำง แต่ว่ำพิเศษในแง่กำรท�ำ ตัดส่ินเร็ว อนุมืัติ 
จี่ำยเร็ว แทนที่จีะรอเบิกงบ เรำจี่ำยเลยเพื่อท�ำให้ผ่้รับเหมืำไมื่ต้องรอ ไมื่ต้อง 
ยึกยัก ไม่ืต้องส่�ำรอง ท�ำจีนเส่ร็จี ส่ร้ำงออกมืำเส่ร็จีเรียบร้อยเกือบตำย  
หมืดแรงเลย ก็เป็น experience อีกอันหน่ึง

“สุ่ดท้ำย ทุกอย่ำงกเ็ส่ร็จีตำมืแผน และกำรรบัรองทุกอย่ำงแทบไมืมี่ืท่ีติ  
ควำมืส่�ำเร็จีครั้งนั้นเปรียบเหมืือนเรำส่ำมืำรถชนะโอลิมืปิกทำงด้ำนกำรเงิน  
และนี่เป็นจุีดที่ท�ำให้ประเทศไทยกลำยเป็นประเทศที่ส่ำมืำรถเติบโตทำง 
กำรท่องเท่ียวขนำดน้ีได้ ก็มืำจีำกกำรประชุมื World Bank และ IMF คร้ังน้ัน 
เป็นส่�ำคัญ เพรำะเรำส่ำมืำรถก้ำวส่่่ควำมืเป็น MICE ได้อย่ำงเต็มืภำคภ่มิื”

นายสูุ่ธี สู่ิงห์เสู่น�ห์ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง และนายก�าจร สู่ถิรกุล ผ่้ว�าการธนาคาร
แห�งประเทศไทย ลงนามในสู่ัญ่ญ่า ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซึ่ี. ที่มาของการเริม่เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
ธนาคารโลก

นายสูุ่ธี สู่ิงห์เสู่น�ห์ รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการคลังในฐานะผ่้ว�าการ 

ของไทยในธนาคารโลกและผ่้บริหาร
กระทรวงการคลัง เข้าร�วมการประชุม 
ประจ�าปีของธนาคารโลกและกองทุน 

การเงินระหว�างประเทศ ครั�งที่ 46

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน เปิดการประชุมประจ�าปีของธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหว�างประเทศ ครั�งที่ 46 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534
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เร่�องท่�สามิ การเจรจาในกรอบเขตการค้าเสร่อาเซ่ยน

ปี 2535 กลุ�มประเทศ ASEAN5 ร�วมกันก�อตั�ง เขตการค้า 
เสร่อาเซ่ยน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เพื่อสู่ร้างอ�านาจ 
ต�อรองของอาเซึ่ียนในการเจรจากับประเทศเศรษีฐกิจขนาดใหญ่� 
และสู่นับสู่นุนโครงข�ายการผลิตในภ่มิภาคและท�าให้อาเซีึ่ยน 
เป็นฐานการผลิตหลักแห�งหนึ่งของโลก ดังนั�น ประเทศสู่มาชิก 
จึงเร�งเจรจายกเลิกภาษีีศุลกากรและมาตรการกีดกันทางการค้า 
ที่มิใช�ภาษีีระหว�างกัน และปรับปรุงกฎว�าด้วยถิ่นก�าเนิดสิู่นค้า  
(Rules of origin) ให้ทันสู่มัย และสู่�งเสู่ริมการอ�านวยความสู่ะดวก 
ทางการค้า 

ผลคือ บร่ไน อินโดนีเซึ่ีย มาเลเซึ่ีย ฟิลิปปินสู่์ สู่ิงคโปร์ และ 
ไทย จะต้องยกเลิกอัตราภาษีีสู่ินค้าทุกรายการเหลือร้อยละ 0  
ในปี 2553 ยกเว้นสู่นิค้าอ�อนไหว สู่�วนเวยีดนาม ลาว เมยีนมา และ 
กัมพ่ชา จะต้องยกเลิกอัตราภาษีีสู่ินค้าบางรายการเหลือร้อยละ 0  
ในปี 2558 สู่ินค้าบางรายการจ�านวนไม�เกินร้อยละ 7 ของสู่ินค้า
ทั�งหมดจะลดอัตราภาษีีเหลือร้อยละ 0 ในปี 2561 

คุณลวรณ แสู่งสู่นิท อดีต ผอ. สู่ศค. เล�าว�า “ส่ศค. มีื 
บทบำทน�ำในเร่ือง AFTA เรำพยำยำมืตอ้งเจีรจีำท้ังนอกรอบในรอบ  
หลังห้องนอกห้องตลอดเวลำ เพ่ือให้เร่ืองน้ีมัืนส่�ำเร็จี เพรำะว่ำ 
เรำเห็นประโยชน์

“กำรเจีรจีำ AFTA มีื 2 ระดับ คือ ระดับเจ้ีำหน้ำท่ีอำวุโส่ 
(Senior Economic Officials Meeting หรือ SEOM) ผ้่แทน
ประเทศไทยคือ กระทรวงพำณิชย์ อธิบดีกรมืเศรษฐกิจีกำรพำณิชย์ 
และระดบั working group หลำย ๆ  ด้ำนอย่่ใน SEOM ใครเจีรจีำเส่รจ็ี 
ก็เอำผลไปส่่งเขำ เพรำะรัฐมืนตรีเศรษฐกิจีอำเซ้ำียนเป็นรองนำยก
รัฐมืนตรี ในยุคน้ันจีะเป็นรองนำยกรัฐมืนตรีกับรัฐมืนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ค่่กัน รัฐมืนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังไมื่ได้มืี 
seat ตรงนั้น เจี้ำหน้ำที่อำวุโส่เลยใช้กระทรวงพำณิชย์ 

“Working group เร่ือง AFTA เป็นเร่ืองของกระทรวงกำรคลัง  
ตอนน้ันงำน AFTA อย่่ในกองนโยบำยกำรคลังและภำษีอำกร จี�ำได้ 
ว่ำ อำเซี้ำยนก�ำลังจีะท�ำเร่ืองเขตกำรคำ้เส่รีอำเซี้ำยน ก็มีืกำรไปลงนำมื  
ลงนำมืเส่ร็จีแล้วมัืนก็มีืส่ิ่งท่ีต้องท�ำกันเยอะแยะเพ่ือต้ัง AFTA ข้ึนมืำ  
ก็ต้องมีื AFTA Unit คือ contact person ของประเทศ  
เพรำะมืันมีืเร่ืองท่ีต้องท�ำเยอะแยะมืำกมืำย สุ่ดท้ำยตอนหลัง 
ต้องต้ังกองใหมืคื่อ กองนโยบำยเศรษฐกจิีระหวำ่งประเทศ เพ่ือด่ว่ำ 
ส่ิ่งท่ีเรำไปเจีรจีำอย่่ในกรอบต่ำง ๆ

“ผมืท�ำ AFTA มืำต้ังแต่เร่ิมืต้นเจีรจีำ ตอนน้ันกำรเปิดเส่รี 
ทำงกำรค้ำเป็นเร่ืองใหมื่ส่�ำหรับโลกน้ี ไทยเรำก็ต่ืนเต้นจัีงเลย  
เรำเห็นยุโรปท�ำส่�ำเร็จี อำเซี้ำยนเรำอยำกท�ำบ้ำง มืำน่ังด่ว่ำต้อง 
ท�ำอย่ำงไร ก็มืี lesson learned จีำกหลำย ๆ ที่ แต่ว่ำเป็น 
เรื่องใหมื่ของคนไทยนะ เรำต้องเจีรจีำเปิดเส่รีทำงกำรค้ำ มืันมืีส่ิ่ง 
ทีจ่ีะตำมืมืำจีำกกำรเปิดเยอะ ๆ  จีะเปิดส่นิค้ำตวัไหน ส่นิค้ำตวัไหน 
จีะไมื่เปิด สิ่นค้ำตัวไหนจีะเปิดเร็วเปิดช้ำ กำรลดภำษีจีะลด 
อย่ำงไร แล้วกำรจีะใช้ non-tariff barriers ต่ำง ๆ ใช้อย่ำงไร  
ลงรำยละเอียดมืำก ก็เป็นควำมืท้ำทำยแบบหนึ่ง เพรำะเรำ 
ไมื่เคยลดภำษีในกรอบใหญ่ขนำดน้ีมืำก่อน แล้วก็ลดเป็นกำร 
ท่ัวไปด้วยนะ ต้องเอำหลัก MFN มืำพิจีำรณำ 

“ตอนน้ันต้องท�ำงำนกับกรมืศุลกำกรอย่ำงใกล้ชิด มีืโอกำส่ 
ได้เรียนร่้เรื่องพิกัดภำษีศุลกำกร มืันก็เป็นภำษำส่ำกลอันหนึ่ง  
harmonize และตัวเลขต่ำง ๆ ถ้ำพ่ดอย่ำงนี้จีะร่้เลยว่ำคืออะไร  
หมืำยถึงอะไร ตอนนั้น เขำให้กระทรวงกำรคลังเป็น AFTA Unit  
ก็เพรำะว่ำ issue หลักตอนนั้นคือกำรลดภำษี เพรำะฉะนั้นคลัง 
จีะร่้ดีที่สุ่ดว่ำตัวไหนลดได้ตัวไหนลดไมื่ได้ ลดแล้วต้องแลก 
กับอะไร แต่ว่ำอำเซี้ำยน 6 ตอนแรกเน่ียก็ไมื่ค่อยมีืปัญหำเท่ำไหร่ 
เพรำะทกุคนมีืควำมืพรอ้มืใกลเ้คียงกันนะครับ ผมืและมืนัก็พัฒนำ 
มืำเร่ือย ๆ  จีนอำเซ้ำียน 10 ประเทศก็จีะเร่ิมืเข้ำมืำวุ่นวำย เพรำะว่ำ 
ควำมืแตกต่ำงเรื่องควำมืพร้อมืระดับกำรพัฒนำประเทศมืีผล 
มืำกนะ” 

For more information on the CEPT Scheme for AFTA,
contact the National AFTA Units in ASEAN Member
Countries or the AFTA Unit at the ASEAN Secretariat:

Brunei Darussalam National AFTA Unit
International Relations and Trade Development
Ministry of Industry and Primary Resources
Bandar Seri Begawan 3190
Tel. (673 2) 382 822, 382 021
Fax. (673 2) 380 048

Cambodia National AFTA Unit
Department of Economic Integration & ASEAN
Ministry of Economy and Finance
Street 92, Sangkat Wat Phnom
Phnom Penh
Tel. (855 23) 724 371
Fax. (855 23) 724 374

Indonesia National AFTA Unit
Directorate of Regional Cooperation
Ministry of Industry and Trade
Jl. M. I.  Ridwan Rais No. 5
Jakarta 10110
Tel. (62 21) 385 8203, 384 3875
Fax. (62 21) 385 8203

Lao PDR National AFTA Unit
Department of External Finance Relations
Ministry of Finance
Thad Luang Road, PO Box 46
Vientiane
Tel./Fax. (856 21) 412 142

Malaysia National AFTA Unit
ASEAN Economic cooperation
Ministry of International Trade and Industry
3rd fl., Block 10, Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Tel. (603) 6203 4782, 6203 3022
Fax. (603) 6201 9799

Myanmar National AFTA Unit
Ministry of National Planning and Economic
Development
Theinbyu St. Botahtaung Township
Yangon
Tel. (951) 254 664/5, 289 666
Fax. (951) 254 961

The Philippines National AFTA Unit
Bureau of International Trade Relations
Department of Trade and Industry
3/F, DTI Building
361 Sen. Gil. J. Puyat Avenue, Makati, Metro Manila
Tel. (632) 897 8290, 890 5148
Fax. (632) 890 4812

Singapore National AFTA Unit
Trade Policy (ASEAN Division)
International Enterprise Singapore (IE Singapore)
230 Victoria St. #09-00
Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
Tel. (65) 6433 4860
Fax. (65) 6337 6898, 6337 6838
www.iesingapore.com

Thailand National AFTA Unit
Fiscal Policy Office, Ministry of Finance
Rama VI Road
Bangkok 10400
Tel. (662) 273 9020
Fax. (662) 273 9168, 273 9059

Viet Nam National AFTA Unit
General Department of Taxation
Ministry of Finance
8 Phan Huy Chu Street
Ha Noi
Tel. (844) 933 0106
Fax. (844) 933 0106, 826 2266

The ASEAN Secretariat AFTA Unit
Bureau of Economic Cooperation
ASEAN Secretariat
70A, Jl. Sisingamangaraja
Jakarta 12110
Indonesia
Tel. (62 21) 726 2991, 724 3372
Fax. (62 21) 739 8234, 724 3504
Email: afta@aseansec.org

Or visit the ASEAN Secretariat website:

http://www.aseansec.org

Association of Southeast Asian Nations

The ASEAN Secretariat
70A, Jl. Sisingamangaraja
Jakarta 12110, Indonesia

Tel. (62 21) 726 2991, Fax. (62 21) 739 8234
Homepage: http://www.aseansec.org

นอกจากนี� สู่ศค. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน�วยงานด�าเนินงานเก่ียวกับเขตการค้าเสู่รีอาเซีึ่ยนของไทย (National AFTA Unit)  
โดยท�าหน้าที่

(1)  พิจารณาให้ข้อเสู่นอแนะในเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการด�าเนินการภายใต้เขตการค้าเสู่รีอาเซึ่ียน รวมทั�งประสู่านงานการปฏิบัติ
ตามข้อผ่กพันที่ประเทศไทยได้ผ่กพันไว้

(2)  ด�าเนินการตามกลไกระงับข้อพิพาทและหน�วยงานก�ากับด่แลแก้ไขปัญ่หาการค้าการลงทุน (ASEAN Consultations to Solve  
Trade and Investment Issues: ACT) 

(3)  ร�วมกับกรมศุลกากรปรับปรุงกฎว�าด้วยถิ�นก�าเนิดสู่ินค้าของอาเซึ่ียนให้มีความโปร�งใสู่ มีมาตรฐานสู่ากล และเอื�อประโยชน์ 
กับสู่มาชิกอย�างแท้จริง
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บรรษัทปุ่ระกันสินเช่�ออ่ตสาหกรรมิขนาดย่อมิ (บสย.)

เพ่�อนแท้ SMEs ไทย

บรรษีัทประกันสู่นิเชือ่อตุสู่าหกรรมขนาดย�อม (บสู่ย.) เพือ่นแท้ SMEs ไทย ก้าวสู่่�ปีที ่30 ในปี 2564 ตอกย��าบทบาท 

สู่ถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ท�าหน้าท่ีค��าประกันสู่ินเช่ือช�วยผ่้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล�งทุน ด้วยผลงาน  

ยอดค��าประกันสิู่นเชือ่สู่ะสู่ม 1 ล้านล้านบาท วงเงนิ 1,121,461 ล้านบาท สู่ร้างสิู่นเชือ่เข้าสู่่�ระบบเศรษีฐกิจไทยเป็นม่ลค�ามากกว�า 

1.55 ล้านล้านบาท ช�วยผ่ป้ระกอบการ SMEs จ�านวน 626,000 ราย ก�อให้เกิดการจ้างงานมากกว�า 1.23 ล้านต�าแหน�ง 

รักษีาการจ้างงานกว�า 8 ล้านต�าแหน�ง ทั�งยงัร�วมขบัเคลือ่นเศรษีฐกิจไทยช�วย SMEs และสู่ร้างความเชือ่ม่ันให้สู่ถาบนั 

การเงนิปล�อยสู่นิเชือ่และผ่ป้ระกอบการรายย�อยท่ียงัเข้าถงึแหล�งเงนิทนุในระบบ ดงัจะเหน็ได้จากการสู่ร้างนวัตกรรมค��าประกัน 

ให้กับกลุ�ม SMEs ทีม่คีวามเปราะบาง มหีนี�ค้างช�าระในโครงการค��าประกันสู่นิเชือ่ “บสู่ย. SMEs สู่ร้างไทย”

นอกจากนี� บสู่ย. ได้ขยายการให้ความช�วยเหลือผ่้ประกอบการ SMEs โดย 

จัดตั�งศ่นย์ที่ปรึกษีาทางการเงิน SMEs หรือ บสู่ย. F.A. Center ขึ�นเมื่อวันที่  

3 สู่ิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิดใหม� เพื่อให้ค�าปรึกษีา แนะน�า แก้ปัญ่หาให้ SMEs 

เดินหน้าต�อได้ ด้วยทีมที่ปรึกษีามืออาชีพ ตอกย��าบทบาทและการท�าหน้าท่ีกลไก

ของรัฐขับเคลื่อนเศรษีฐกิจไทยสู่�งผ�านความช�วยเหลือครบทุกมิติ 

ก้าวสู่่�ปีที่ 30 บสู่ย. ยังคงมุ�งมั่นปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต�าง ๆ เพื่อ 

ยกระดับองค์กรทั�งในด้านการช�วยเหลือ SMEs ตามพันธกิจและเพื่อการเติบโต 

ขององค์กรอย�างยั่งยืนต�อไป 

โจทย์ที่หก การจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) หลายแห่งเพื่อแก้ปัญหา market failure ในระบบการเงิน

ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM BANK) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง ทําหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนการสงออก การนําเขา และการลงทุน โดยการใหสินเช่ือ 

ท้ังเงินทุนหมุนเวียนและสินเช่ือระยะยาวแกธุรกิจสงออกและโครงการลงทุนของผูประกอบการไทยท่ีเปนประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศ ประกันการสงออก ประกันความเสี่ยงการลงทุน และบริการอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยนโยบาย Dual-track 
Policy ทําหนาท่ี “ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงประเทศไทย” ควบคูกับการเปน “ศูนยบริการครบวงจร

เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคาระหวางประเทศใหแก SMEs”
 

EXIM BANK เดินหนาขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ โดย 
  “ซอม” ประคับประคองธุรกิจและผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจาก

   วิกฤตใหดําเนินกิจการตอไปได 
  “สราง” อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และสรางผูสงออกรายใหม 

  โดยเติมความรู เงินทุน พัฒนา Platform การคาออนไลน และ
  สงเสริม SMEs เขาไปอยูใน Supply Chain ของธุรกิจสงออก

  “เสริม” ความสมดุลของการสงออกและลงทุน ทั้งในตลาด
  หลักและตลาดใหม โดยเฉพาะ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว

  เมียนมา เวียดนาม) โดยทํางานรวมกับพันธมิตรภายใต
  Team Thailand

2. ธินาคารเพ่�อการส่งออกและน�าเข้าแห่งปุ่ระเทศัไทย

 ภายใต้แผนพฒันาเศรษีฐกิจและสัู่งคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 7 (ปี 2535 - 2539) รฐับาลมนีโยบายในการสู่�งเสู่ริมการสู่�งออกให้ขยายตัว 
อย�างต�อเน่ืองโดยเฉลี่ยไม�ต�่ากว�าร้อยละ 14.7 ต�อปี การที่จะผลักดันให้การสู่�งออกสู่ามารถขยายตัวได้ตามแผนท่ีก�าหนดไว้จ�าเป็นต้อง 
มีการให้ความช�วยเหลือทางการเงินอย�างเป็นระบบ ขณะที่ภาคการสู่�งออกของไทยยังขาดแคลนสู่ถาบันการเงินที่ให้การสู่นับสู่นุนการค้า 
ระหว�างประเทศเป็นการเฉพาะ 

 ในขณะนั�นธนาคารแห�งประเทศไทยให้ความช�วยเหลือในร่ปแบบการให้สิู่นเชือ่ระยะสัู่�นเป็นหลกั การให้ความช�วยเหลอืทางการเงนิ 
ในระยะปานกลางถงึยาวยงัมีไม�เพยีงพอ อกีทั�งการให้การสู่นบัสู่นุนการสู่�งออกซึ่ึง่ธนาคารแห�งประเทศไทยด�าเนินการผ�านธนาคารพาณชิย์ 
ในร่ปแบบการรับซึ่ื�อตั�วสู่ัญ่ญ่าใช้เงินท่ีเกิดจากการสู่�งออก หรือ packing credit มีข้อจ�ากัดเนื่องจากค่�ค้าต�างประเทศมองว�าเป็นการ 
อุดหนุนสู่ินค้าและขัดกับข้อตกลงการค้าระหว�างประเทศ ท�าให้ถ่กตอบโต้โดยการเก็บอากรตอบโต้อย่�เป็นระยะ ธินาคารเพ่�อการส่งออก 
และน�าเข้าแห่งปุ่ระเทศัไทยจึงถก่จัดตั�งขึ�นเพือ่ให้บรกิารทางการเงินแก�ธุรกิจสู่�งออกมีความสู่อดคล้องกับกติกาสู่ากลมากขึ�น โดยในช�วงเริ�มตน้ 
มทีนุประเดมิจากรฐัจ�านวน 2,500 ลา้นบาท และเปน็กลไกสู่นบัสู่นนุใหภ้าคการสู่�งออกเปน็หวัจกัรในการขบัเคล่ือนเศรษีฐกจิไดสู้่มบ่รณข์ึ�น

และน่ีคือ สู่ศค. ท่ีเร�งผลักดันประเทศไปสู่่� export oriented country ควบค่�กับการสู่นับสู่นุนให้ภาคเอกชนเติบโตและป่ทาง 
ให้ภาคท�องเที่ยวก้าวสู่่�ระบบ MICE ได้สู่�าเร็จ และไม�ลืมที่จะวางระบบ social safety net ให้คนไทยวัยเกษีียณ ที่สู่�าคัญ่ไม�ประมาท  
เร�งลดหนี�และสู่ะสู่มเงินคงคลัง... ซึ่ึ่งต�อมาได้กลายเป็นยุทธปัจจัยน�าเศรษีฐกิจไทยออกจากวิกฤติได้  

ในช�วงนี� สู่ศค. ยังมีสู่�วนร�วมในการจัดตั�งองค์กรซึ่ึ่งเป็นโครงสู่ร้างเชิงสู่ถาบันทางการเงินอีกหลายแห�ง เพื่อช�วยเป็นกลไกในการ 
ขับเคลื่อนเศรษีฐกิจที่สู่�าคัญ่ ได้แก� 

1. บรรษัทปุ่ระกันสินเช่�ออ่ตสาหกรรมิขนาดย่อมิ (บสย.)

 บสู่ย. จัดตั�งขึ�นภายใต้พระราชบัญ่ญ่ัติบรรษีัทประกันสู่ินเชื่ออุตสู่าหกรรมขนาดย�อม พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534  
โดยเป็นการยกระดบักองทนุประกันสิู่นเชือ่อตุสู่าหกรรมขนาดย�อม ซึ่ึง่เป็นงานหนึง่ในบรรษัีทเงนิทุนอตุสู่าหกรรมแห�งประเทศไทย (IFCT)  
ภายใต้บริบทที่ประเทศต้องการพัฒนา SMEs แต�ในขณะนั�น สู่ถาบันการเงินต�าง ๆ ยังไม�ขยายตลาดลงมาเล�นในกลุ�ม SMEs มากนัก  
เพราะ SMEs ขาดทั�งประสู่บการณ์และทรัพย์สู่ินท่ีจะน�ามาใช้ในการค��าประกันเงินก่้ จึงไม�สู่ามารถขอสู่ินเชื่อจากสู่ถาบันการเงินได้  
บสู่ย. จึงถ่กตั�งขึ�นเพื่อให้มีภารกิจใน 2 ด้าน คือ การค��าประกันสู่ินเชื่อและการให้ความร่้กับ SMEs เพื่อผลักดันอุตสู่าหกรรมขนาดกลาง 
และขนาดย�อมของประเทศให้เติบโตไปพร้อมกับอุตสู่าหกรรมขนาดใหญ่� เพื่อเสู่ริมก�าลังในการขับเคลื่อนเศรษีฐกิจ

 โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา บสู่ย. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์์การค��าประกันสู่ินเชื่อให้สู่ามารถตอบสู่นองกับความต้องการของ 
ผ่ป้ระกอบการ SMEs และสู่ถาบันการเงนิมาโดยตลอด และได้กลายเป็นหนึง่ในกลไกสู่�าคัญ่ของรัฐบาลในการช�วยเหลือผ้่ประกอบการ SMEs  
ให้สู่ามารถเข้าถึงแหล�งเงินทุนในระบบสู่ถาบันการเงิน ทั�งในภาวะปกติและในช�วงที่ประเทศเผชิญ่กับวิกฤติต�าง ๆ



มรสุมใหญ่พัดถล่มเศรษฐกิจไทย ภารกิจกอบกู้วิกฤติจนสุดก�าลัง 
พร้อมเรียกความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจการเงินกลับคืนมา

สศค.
กับภารกิจกอบกู้วิกฤติต้มยำากุ้ง

(ปี 2540 - 2543)

Ⅴ

สแกนเพือ่รับชมวดิีโอ



| บทที่ 5 | | สศค. กับภารกิจกอบกู้วิกฤติต้มยำากุ้ง  (ปี 2540 - 2543) |

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง96 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 97

ทศวรรษที่ผ่่านมา เศรษฐกิจไทยเติบโตในระดับสูง และมี
พัฒนาการอย่างก้าวกระโดด จนเศรษฐกิจไทยเป็็นที่จับตามองของ 
ทัว่โลก แตแ่ลว้ในชว่งป็ลายทศวรรษ ความเป็ราะบางทีซ่่อ่นตวัไวก้ค็อ่ย ๆ  
ป็ะทุข้�นมา จนไม่มีใครคาดคิดว่า ไทยจะกลายเป็็นต้นเหตุของวิกฤติท่ี 
ลกุลามไป็ทัว่ภมูภิาค สถาบันการเงินถกูปิ็ด หุน้ตก ธรุกิจล้มละลาย ตก้ร้าง 
ทั่วกรุงเทพฯ และคนตกงานเป็็นจ�านวนมาก

วกิฤติครั�งนี�ท�าให้ไทยต้องกู้เงนิและต้องด�าเนนินโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคตามกรอบ IMF โดยไทยป็ฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย 
ความหวังว่า เศรษฐกิจจะฟื้นตัวจากวิกฤติเร็วที่สุด แต่ IMF กลับจ่าย
ยาแรงเกินไป็ ท�าให้ภาคการคลังซ่้่งเป็็น engine เดียวท่ีเหลืออยู่ของ 
เศรษฐกิจไทยขณะนั�นท�างานได้ไม่เต็มที่ เศรษฐกิจป็ี 2541 จ้งหดตัว
มาก1 (ภาพ 5-1) จนต้องมีการเจรจาให้ IMF ป็รับสูตรยา และเป็ิดให้ 
ภาคการคลังเข้ามากอบกู้วิกฤติได้ตามศักยภาพ ควบคู่กับการแก้
ป็ัญหาวิกฤติสถาบันการเงิน เศรษฐกิจไทยจ้งเริ่มขยายตัวได้ แต่ความ 
เชื่อมั่นกลับฟื้นตัวได้ช้า ภาคการคลังจ้งต้องเร่งสร้าง momentum ทาง
เศรษฐกิจ จ้งท้าทายไม่น้อย 

ภาพรวมเศรษฐกิจ
เกิดอะไรขึ้น ทำาไมประเทศไทยเดิน 
มาถึงจุดที่สร้างปรากฏการณ์ช็อก
ให้ทั่วโลก

ภาพ 5-1 Real GDP growth ของไทยปีี 2503 - 2563

ภาพ 5-2 ดััชนีีตลาดัหลักทรััพย์ไทย รัะหว่่างปีี 2530 - 2543

ที่มา: สภาพัฒน์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทย

ค�าถามส�าคัญคือ เกิดอะไรข้�น ท�าไมป็ระเทศไทย 
เดนิมาถ้งจดุท่ีสรา้งป็รากฏการณช์อ็กใหท่ั้วโลก และเป็็น 
หน้ง่ในวกิฤติท่ีทัว่โลกต้องสร้างบทเรียนให้คนรุ่นหลงัได้ 
เรียนรู้ และ สศค. เป็็นผู่้เจรจากู้เงินครั�งป็ระวัติศาสตร์ 
จาก IMF และผ่ลักดันภาคการคลัง engine เดียวท่ีเหลือ 
เข้ากอบกู้เศรษฐกิจ พร้อมทั�งออกกฎหมายหลายฉบับ  
ป็ระสานนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ที่ผ่่านมา 
กลับไม่มีใครเคยกล่าวถ้งบทบาท สศค. ในช่วงวิกฤติ 
ต้มย�ากุ้งแต่อย่างใด และนีคื่อป็ระวติัศาสตร์หน้าส�าคญั 
ที่หายไป็ โป็รดติดตาม

ทศวรรษก่อนหลายป็ระเทศในภูมิภาคย้ายฐานการผ่ลิตเข้ามาในไทย  
และเกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ จ�านวนมาก จ้งมีการลงทุนมหาศาล แต่เงินออม 
ในป็ระเทศไม่เพยีงพอ จง้เกิดปั็ญหาขาดดลุบัญชเีดนิสะพดัในระดับสงูตามมา  
ขณะเดียวกัน กระแสการเก็งก�าไรในราคาท่ีดินเร่ิมมีมากข้�น เพราะคนไทย 
ไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่จู่ ๆ  มีคนต่างชาติเข้ามาหาซ่ื�อที่ดินเป็็นจ�านวนมาก  
ที่ดินซ่้่งเป็็นสินทรัพย์สภาพคล่องต�่ากลับเป็็นของท่ีซ่ื�อขายเป็ล่ียนมือกัน 
ง่ายมาก คนจ�านวนหน้ง่จ้งแห่ซ่ื�อที่ดิน คอนโด เพื่อเกง็ก�าไร แม้กระทั่งใบจอง 
คอนโดก็ยังสามารถป็ั่นราคาให้สูงข้�นได้หลายเท่าตัว 

ขณะเดียวกัน ผ่ลจากการด�าเนินนโยบายการเงินเชิงรุกของแบงก์ชาติ  
ท�าให้ภาคเอกชนสามารถกู้เงินจากต่างป็ระเทศได้หลายช่องทางภายใต้อัตรา 
แลกเป็ล่ียนคงท่ี หมายความว่า แบงก์ชาตรัิบป็ระกันว่า ทุกดอลลาร์ทีน่�าเข้ามา 
สามารถแลกเป็็นเงินบาทได้ 25 บาทต่อดอลลาร์ เหมือนเอกชนได้ท�าป็ระกัน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเป็ลี่ยนกับแบงก์ชาติโดยไม่มีต้นทุน และแน่นอนว่า  
“ของฟรัีไม่มีในีโลก” กระแสเงินทุนไหลเข้าป็ระหน้่งการเติมน��ามันเข้าไป็บน 
กองเพลิงที่คุกรุ่น และเป็็นชนวนให้เกิดวิกฤติป็ี 2540 กล่าวคือ 

หนีึง่ รัาคาสนิีทรัพัย์ทกุอย่างเร่ังตวั่ข้ึนี แรงสนบัสนนุส�าคัญจากการเปิ็ด 
เสรีทางการเงินท�าให้เงินทุนต้นทุนต�่าจากต่างป็ระเทศไหลบ่าเข้ามา ได้เป็่า 
ฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ให้ใหญ่ข้�น จนสะสม 
ความเป็ราะบางให้เศรษฐกิจ กล่าวคือ

(1) ฟองสบู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์

คณุสมหมาย ภาษี อดีต ผ่อ. สศค. เล่าถ้งพฤติกรรมการเก็งก�าไรในภาค 
อสังหาริมทรัพย์ว่า “ในช่่วงปีี 2537 - 2539 ผมเป็ีนรองผ้�อำ�นวยก�ร สศค.  
เห็นแล�วว่� ธน�ค�รยอมปีล่อยให�นำ�ที่ดินท่ีไม่ค่อยมีม้ลค่�ม�ก้� และให�ก้� 
ม�กกว่�ร�ค�ท่ีดินเป็ีน 10 เท่� ท้ังท่ีเป็ีนท่ีดนิรกร��งว่�งเปีล่� อันน้ีเป็ีนส�เหตหุน่ึง 
ที่ทำ�ให�เกิดฟองสบ้่ พอเอกช่นห�เงินก้�จ�กต่�งปีระเทศโดยก�รสนับสนุนของ 
ธน�ค�รพ�ณิช่ย์ ได� ยิ่งทำ�ให�ปีัญห�ฟองสบ้่รุนแรงขึ้น ตอนนั้น ดอกเบี้ย 
ต่�งปีระเทศร�อยละ 5 - 6 แล�วเอ�ม�ปีล่อยก้�ในปีระเทศร�อยละ 12 - 14  
ทุกธน�ค�รก็ทำ� รวมท้ังบริษััทไฟแนนซ์์ต่�ง ๆ  ก็ทำ�แบบเดียวกัน ธน�ค�รช่�ติ 
ก็ไม่เข�มงวด ในท่ีสุดฟองสบ่้ก็แตก” 

(2) ฟองสบู่ในตลาดหลักทรัพย์

คุณสิงห์ ตังทัตสวัสด์ิ ลูกหม้อ สศค. ที่ลาออกไป็อยู ่
ภาคเอกชน และต่อมาได้รับแต่งตั�งเป็็นกรรมการและผู่้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทย ระหว่างป็ี 2539 - 2542 เล่าถ้ง 
สถานการณ์ขณะนั�นว่า “ก่อนผมจะเข��ม�เป็ีนผ้�จัดก�รฯ ตอนน้ัน 
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ เร่ิม crack ก่อน เพร�ะมันเร่ิมทำ�กำ�ไรไม่ได�  
speculators ก็เยอะ คนเล่น short sell กันเยอะ ก้� margin ม� 
ป่ัีนตล�ด พวกบรษัิัทหลักทรพัย์เองก็ปีล่อยให�สม�ชิ่กเล่นกันแบบนัน้  
ตล�ดคึกคัก เข�ก็ได�ค่�ธรรมเนียมก�ร trade ต่�งคนต่�งได� 
ปีระโยช่น์ บริษััทจดทะเบียนที่ฐ�นะไม่ค่อยดีก็ได�ปีระโยช่น์ บริษััท 
หลักทรัพย์เอง พอท�งก�รเริ่มให�ทำ�เปี็นที่ปีรึกษั�ท�งก�รเงิน  
(Financial adviser) ซ์ึ่งไม่ได� regulate กันเท่�ไหร่ พวกนี้ก็เอ� 
บริษััทท่ีไม่แข็งแรงนักเข��ตล�ด หุ�นบ�งตัวท่ีเข��ตล�ดก็สร��งภ�พ 
ให�ด้ดี ท้ังท่ีบ�งบริษััทแค่เร่ิมโครงก�รเท่�น้ัน พอคว�มเช่่่อม่ันห�ย  
หุ�นก็เร่ิม crack down และเร่ิมมีสัญญ�ณฟองสบ่้กำ�ลังจะแตก  
แต่ยังไม่พังลงม�” (ภาพ 5-2)
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| บทที่ 5 | | สศค. กับภารกิจกอบกู้วิกฤติต้มยำากุ้ง  (ปี 2540 - 2543) |

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง98 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 99

สอง หน้ีีต่างปีรัะเทศรัะยะสั้นีเพิ่มขึ้นี โดยในป็ี  
2539 มีสัดส่วนถ้ง 36% เทียบกับ GDP2 (ภาพ 5-3)  
เท่ากับเป็ิดความเสี่ยงจาก currency mismatch จาก 
การกู้ดอลลาร์มาป็ระกอบธุรกิจในป็ระเทศท่ีมีรายได้ 
เป็็นเงินบาทของภาคเอกชน และเป็ิดความเสี่ยงจาก  
maturity mismatch เน่ืองจากหนี�ส่วนใหญ่เป็็นหนี� 
ต่างป็ระเทศระยะสั�น แต่กู้มาลงทุนระยะยาว เช่น  
ซ่ื�ออสังหาริมทรัพย์

ตารัาง 5-1 ลำาดัับสถานีการัณ์์ท่ีเกิดัข้ึนีในีด้ัานีสถาบันีการัเงินี ปีี 2539 - 2540

มีนาคม 2539 ธป็ท. สั่งให้ BBC เพิ่มทุน โดยกองทุนฟื้นฟูฯ ซ่ื�อหุ้นทั�งจ�านวนเป็็นเงิน 5,400 ล้านบาท

พฤษภาคม 2539 ผู่้ฝากเงินเริ่มขาดความเชื่อมั่น และถอนเงินจาก BBC หลังอภิป็รายไม่ไว้วางใจ กระทรวงการคลังมีค�าสั่งควบคุม 

BBC

สิงหาคม 2539 ธป็ท. สั่งให้ BBC เพิ่มทุนอีก โดยกองทุนฟื้นฟูฯ ซ่ื�อหุ้นทั�งจ�านวน เป็็นเงิน 22,500 ล้านบาท

มีนาคม 2540 -  ธป็ท. สั่งให้สถาบันการเงิน (สง.) 10 แห่งเพิ่มทุน (ได้แก่ บงล.คันทรี บงล.รอยัลอินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ่์ 

บงล.ไทยฟูจิ บง.ทรัพย์ธ�ารง บง.ศรีธนา บงล.ตะวันออกฟายแนนซ่์ บงล.ศรีนคร บงล.อินเตอร์เครดิตแอนด ์

ทรัสต์ บงล.ไอทีเอฟ และ บค.ยูนิโก้เฮ้าซ่ิ่ง) และแก้ไขมาตรฐานการกันส�ารองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้เข้มงวดข้�น  

พร้อมทั�งยืนยันว่า สง.อื่นที่เหลือมีฐานะการเงินและความสามารถที่จะเพิ่มทุนได้เอง

-  กองทุนฟื้นฟูฯ รับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู่้ฝากเงินของ สง.ทั�ง 10 แห่ง แต่กระแสการ 

ถอนเงินฝากขยายวงกว้างไป็ยัง สง.อื่น ท�าให้จ�านวน สง.ที่กองทุนฟื้นฟูฯ รับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มข้�นเป็็น  

48 แห่ง

มิถุนายน 2540 ธป็ท. ป็ระกาศให้ สง. 16 แห่ง ระงับการด�าเนินกิจการชั่วคราวโดยผู่้ฝากเงินสามารถแลกเป็ลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงิน 

เป็็นของ บงล.กรุงไทยธนกิจ

กรกฎาคม 2540 ธป็ท. ป็ระกาศเป็ลี่ยนระบบอัตราแลกเป็ลี่ยน

สิงหาคม 2540 -  ธป็ท. ป็ระกาศให้ สง. อีก 42 แห่ง ระงับการด�าเนินกิจการชั่วคราวโดยผู่้ถือตั๋วสัญญาใช้เงินและบัตรเงินฝาก  

สามารถเป็ลี่ยนเป็็นตั๋วเงินและบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยได้

- คณะรัฐมนตรีมีมติให้ป็ระกันเจ้าหนี�และผู่้ฝากเงินของ สง. ที่ยังด�าเนินกิจการอยู่

- ป็ระเทศไทยขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจาก IMF

-  ธป็ท. ป็รับเพิ่มอัตราการเก็บเงินน�าส่งจาก สง. จาก 0.1% เป็็น 0.4% ของยอดเงินฝาก ตั�งแต่ธันวาคม 2540 

เป็็นต้นไป็

ตุลาคม 2540 -  จัดตั�งองค์การเพื่อการป็ฏิรูป็ระบบ สง. (ป็รส.) เพื่อจัดการกับสินทรัพย์ของ สง. 58 แห่งที่ถูกระงับการด�าเนิน 

กิจการชั่วคราว และจัดตั�งบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) เพื่อรับซ่ื�อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ของ สง. เหล่านั�นและ สง. อื่นที่กองทุนฟื้นฟูฯ ถือหุ้นและมีอ�านาจในการจัดการ เพื่อบริหารต่อไป็ และออก  

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ธนาคารแห่งป็ระเทศไทย พ.ศ. 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูฯ  

ให้กู้ยืมเงินแก่ สง. โดยไม่มีหลักป็ระกันได้ และให้อ�านาจคณะกรรมการจัดการกองทุนและหลักป็ระกันของ  

สง. 58 แห่งได้ ในกรณีที่มีความจ�าเป็็น และหากกองทุนป็ระสบผ่ลเสียหายจากการช่วยเหลือผู่้ฝากเงินและ 

เจ้าหนี� ให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กองทุน

ธันวาคม 2540 -  ป็รส. ป็ระกาศผ่ลการพิจารณาแผ่นการฟื้นฟู สง. ที่ถูกระงับการด�าเนินกิจการ 58 แห่ง โดยมีเพียง 2 แห่ง คือ  

บง.เกียรตินาคิน และ บงล.บางกอกอินเวสท์เมนท์ที่สามารถเป็ิดด�าเนินกิจการใหม่ได้ ส่วนที่เหลือ 56 แห่ง 

ให้เข้ากระบวนการขายทรัพย์สินเพื่อช�าระบัญชี

ที่มา: รวบรวมโดย พรรณี สถาวโรดม และคณะ, ส�านักงานบริหารหนี�สาธารณะ

สาม ปีัญหาธรัรัมาภิบาลในีรัะบบสถาบันีการัเงินี กล่าวคือ ตั�งแต่วิกฤติราชาเงินทุน วิกฤติสถาบันการเงินครั�งท่ี 2 ทางการเน้น 
แก้ป็ัญหาที่ป็ลายเหตุ แต่ต้นเหตุคือ ป็ัญหาธรรมาภิบาล กลับยังไม่ได้แก้ไข สุดท้ายก็เกิดป็ัญหาหนักกว่าเดิม เช่น “ผู่้บริหาร” น�าเงิน 
ไป็หาป็ระโยชน์สว่นตวั ตั�งบริษัทสว่นตวัรบัชว่งผ่ลป็ระโยชน์ ซ่ื�อสนิทรัพยส์งูกวา่ราคาจริง โยกของเน่าเขา้บริษัท ให้ผ่ลตอบแทนกรรมการ 
สงูเกนิควร สรา้งหลกัฐานเทจ็บนัท้กคา่ใชจ้า่ยสงูเกนิจรงิ พฤตกิรรมเหลา่นี�ลว้นท�าใหเ้งนิทนุไหลเขา้ไป็สูภ่าคเศรษฐกจิอยา่งไมม่ปี็ระสทิธภิาพ3  
และสะสมความเป็ราะบางในระบบการเงิน สุดท้ายน�าไป็สู่วิกฤติสถาบันการเงิน

และแล้วก็เกิดน��าผ้่�งหยดแรกที่น�าไป็สู่วิกฤติสถาบันการเงินคือ ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ4 (BBC) ท่ีให้นักการเมืองกู้เงินไป็ 
เทกโอเวอร์บริษัทหน้่ง ก่อนจะน�าไป็ขายต่อให้กับอีกบริษัทด้วยราคาสูงลิ่ว โดยระหว่างป็ี 2538 - 2539 ธนาคารได้ป็ล่อยสินเชื่อให้กับ 
คนกลุ่มนี� 21 ครั�ง เป็็นวงเงินสูงถ้ง 36,000 ล้านบาท เพื่อท�าก�าไรในลักษณะ “จับเสือมือเปีล่า” ต่อมาถูกขยายให้เป็็นป็ระเด็นการเมือง 
ระดับชาติ และเมื่อธนาคารป็ล่อยสินเชื่อโดยไม่ค�าน้งถ้งหลักป็ระกัน สุดท้ายเกิด “หน้ีีเนี่า” มหาศาล ป็ระชาชนและนักลงทุนขาด 
ความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงของสถาบันการเงิน จ้งแห่ถอนเงินฝากและเรียกช�าระคืนหนี�ต่างป็ระเทศ เงินทุนไหลออกเป็็นจ�านวนมาก  
รวมทั�งสถาบันการเงินสูญเสียสภาพคล่องอย่างหนัก

มีนาคม 2540 Mission Chief ของ IMF มีจดหมายมาเตือนไทยว่า “... the present banking situation is very serious and that 
there is a risk that Thailand could face an imminent banking crisis. While we understand that up-to-date information position 
of banks and finance companies is not available - a matter that is itself of serious concern - even under optimistic assumptions 
it appears that banks are deeply under provisioned and that they do not, as a group, meet stipulated capital adequacy ratios. 
The situation in finance companies appears marginally better, but only on the basis of what appear unrealistically low figures 
for non-performing loans. Given the lack of information, we are unable to estimate the potential shortfalls in banks’ and 
finance companies’ balance sheets, but we believe that it is likely to be much larger than presently estimated, and that most 
probably a number of banks and finance companies are facing severe liquidity and solvency problems. While we welcome 
the measures that you have so far taken, we are very concerned that they may not, on their own, be sufficient to address 
the situation you now face. Against this background, we see an urgent need to work out a comprehensive strategy to address 
problems in financial institutions. ... The Fund would be prepared to provide immediate technical assistance on this issue.”

หลงัจากนั�นไม่นานรัฐบาลต้องสัง่ระงับการด�าเนินกิจการชัว่คราวของบริษัทเงินทุน 16 แห่งในวันท่ี 26 มถินุายน 2540 และเพิม่เติมอกี  
42 แห่งในวันที่ 5 สิงหาคม 2540 (ตาราง 5-1)

ภาพ 5-3 หน้ีีรัะยะส้ันีต่อ GDP ปีี 2523 - 2563

ที่มา: Bank of Thailand
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ส่ี การัขาดัดัลุบัญชีเดิันีสะพดััและดัลุการัชำารัะเงนิีรัะดัับสูง ท�าใหเ้งนิทนุ 
ท่ีเคยไหลเข้าจ�านวนมากก็เร่ิมไหลออกมากข้�น ค่าเงินบาทที่ควรอ่อนค่าลง  
ตามพื�นฐานที่แท้จริงของป็ระเทศ กลับถูกตร้งให้คงที่ที่ 25 บาทต่อดอลลาร์  
และช่วงนั�นเราเริ่มถูกโจมตีค่าเงินบาทเป็็นระยะ ๆ 

คณุสิงห ์ตงัทัตสวสัดิ ์เล่าถง้สถานการณ์ขณะนั�นวา่ “ก่อนหน��เกิด crisis  
2 - 3 ปีี พวก economist ต่�งปีระเทศท้ังหล�ย ก็เข��ม�ทักท�วงก�รเม่องไทย  
เข�มองว่� เร�เร่ิมข�ดดุลท�งก�รค�� ข�ดดุลสะพัด ข�ดดุลช่ำ�ระเงิน พอเสียง 
พวกน้ีม�กก็กระทบทุกตล�ด ตล�ดมันก็ค่อย ๆ  ลง ตอนน้ัน เข�ก็เต่อนรัฐบ�ล 
ว่�ต�องทำ�อะไรซั์กอย่�ง ไม่ง้ันต�องลดค่�เงินรุนแรง แต่เน่่องจ�กเหตุผลท�ง 
ก�รเม่องสมัยน้ัน ก�รลดค่�เงินมันเสียช่่่อม�ก และกล�งปีี 2538 หลังจ�กท่ี 
คุณช่วน หลีกภัย ปีระก�ศยุบสภ� ทุกคนต�องเตรียมตัวเล่อกต้ัง และลด 
ค่�เงินค่อส่ิงท่ีทุกคนกลวั รัฐบ�ลคณุบรรห�ร ศิลปีอ�ช่� รัฐบ�ลพลเอก ช่วลติ  
ยงใจยุทธ จึงพย�ย�ม defend ท่ีจะตรึงตล�ด”

ในจดหมายจาก Mission Chief ของ IMF ถ้งไทยชว่งเดอืนมนีาคม 2539 
ระบุว่า “... Given the pegged exchange rate system, Thailand remains 
very vulnerable to further external and domestic shocks, including the 
possibility of further speculative pressures against the baht (especially in 
the event of additional bad news on the banking system). ... we would 
recommend immediate action to address the problems in the banking 
system, together with the introduction of wider exchange rate bands 
(+1-5-10 percent). The exchange rate move should be combined with 
an up-front devaluation of 10 - 15 percent and a change in the basket 
to more closely reflect the composition of Thailand’s external trade. ...”

ภาพ 5-4 อัตรัาแลกเปีล่ียนี บาท/ดัอลลาร์ั สรัอ.

ภาพ 5-6 เงินีทุนีสำารัองรัะหว่่างปีรัะเทศ

ภาพ 5-5 มูลค่าส่งออกปีี 2523 - 2543

ที่มา: www.ceicdata.com

ที่มา: ธนาคารแห่งป็ระเทศไทย

ที่มา: Bank of Thailand

ห้า การัต่อสู้เพ่ือปีกปี้องค่าเงินีบาทที่หนัีกขึ้นีทุกที จนีถึง 
ฟางเส้นีสดุัท้ายนีำาไทยสู่ว่กิฤต ิกล่าวคอื เมือ่มสีญัญาณความอ่อนแอ 
ทั�งด้านต่างป็ระเทศ และด้านสถาบันการเงิน จ้งเกิดการโจมตี 
ค่าเงินบาทหนักมาก แบงก์ชาติเข้าแทรกแซ่งการเก็งก�าไรชนิด 
ทุ่มสุดตัว เป็็นเหตุให้เงินทุนส�ารองระหว่างป็ระเทศลดลงมาก  
ในทีส่ดุ ตอ้งป็ระกาศลอยตวัคา่เงนิบาทเมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2540  
นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น เงินทุนไหลออกอย่างฉับพลัน

ผ่ลจากการลอยตัวค่าเงนิบาทท�าให้หนี�ทีเ่คยกู้มาในรูป็ดอลลาร์  
เพิ่มข้�นมากกว่าเท่าตัวเมื่อคิดเป็็นเงินบาท จากอัตราแลกเป็ล่ียน  
25 บาทต่อดอลลาร์ ภายในเวลาเพียงคร้่งป็ี กลายเป็็น 58 บาท 
ต่อดอลลาร์ (ภาพ 5-4) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมากถ้งร้อยละ 605  
ผ่ลคือป็ัญหา currency mismatch ท�าให้มูลค่าหนี�ในรูป็เงินสกุล 
ในป็ระเทศจ้งเร่งตัวข้�นมากกว่า 1 เท่าตัว และปั็ญหา maturity  
mismatch ท�าให้สภาพคล่องธุรกิจไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายคืนหนี� 
ระยะสั�นที่ถูกเรียกเก็บ ส่งผ่ลให้ภาคเอกชนไม่สามารถช�าระหนี� 
ได้ตามก�าหนด ธุรกิจจ�านวนมากไม่สามารถช�าระหนี�ได้กลายเป็็น  
NPLs (Non-Performing Loans) จง้เกิดวิกฤตติลาดทุนและสถาบนั 
การเงินตามมา

คุณสิงห์อธิบายภาพตลาดหุ้นในช่วงแบงก์ชาติลอยตัวค่าเงินบาทว่า “พอลดค่�เงินบ�ทปุี�บ ทุกอย่�งมันตกเลย บริษััทเงินทุน 
หลักทรัพย์ถู้กส่ังปิีดกัน ล้กหน้ีไม่มีปัีญญ�ใช่�หน้ีแล�วพวกเงินทุนหลักทรัพย์อย่้ด�วยกัน ท�งด��นเงินทุนมีหน้ีเสียม�ก ท�งด��นหลักทรัพย์ 
ท่ีปีล่อย margin ให�คนเล่นหุ�น พอหุ�นตกมันก็ spiral ข�ลง” (ภาพ 5-2) 

ในท่ีสดุ ป็ระเทศไทยต้องขอรบัความช่วยเหลือทางการเงนิจากกองทุนการเงนิระหว่างป็ระเทศ (International Monetary Fund: IMF) 
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2540 ที่ส�าคัญ IMF คาดไม่ถ้งว่า วิกฤติเศรษฐกิจไทยจะลุกลามไป็ยังป็ระเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค6 กล่าวคือ 

ในเดือนตุลาคมปี็ 2540 ค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงและตลาดหุ้นฮ่องกงถูก attack อย่างรุนแรงมาก ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA)  
ต้องเข้าแทรกแซ่งทั�งตลาด FX ตลาดหุ้น ส่วนอินโดนีเซ่ียที่ตลาดและนักวิเคราะห์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ กลับตัดสินใจเข้าโป็รแกรม  
IMF ในเดือนเดียวกันนี� แต่ทางการไม่ได้ท�าตามหนังสือแสดงเจตจ�านง (Letter of Intent: LOI) ฉบับแรก IMF จ้งบีบให้ท�า LOI 2 LOI 3  
และ LOI 4 จนเกิดจลาจลทั่วป็ระเทศมีป็ระชาชนเสียชีวิตจ�านวนมาก และป็ระธานาธิบดี Suharto ต้องลาออก และป็ระธานาธิบดี Habibie  
รับต�าแหน่งแทนในเดือนพฤษภาคม 2541 

พฤศจิกายน 2540 เหตุการณ์ลามไป็ที่เกาหลีใต้ แม้สหรัฐอเมริกาจะป็ระกาศว่า จะช่วยเกาหลีใต้เต็มที่ แต่ในที่สุดเกาหลีใต้ก็ต้อง
เข้าโป็รแกรม IMF ป็ลายธันวาคม 2540

ยิ่งไป็กว่านั�น ป็ัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคยังได้ลุกลามไป็ยังภูมิภาคอื่น ได้แก่ รัสเซ่ีย ยุโรป็ตะวันออก และลาตินอเมริกาบางส่วน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซี่ยป็ระสบวิกฤติรุนแรงจนต้องลดค่าเงินรูเบิลลง เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2541 และเข้าโป็รแกรม IMF เช่นกัน  
จนทั่วโลกให้ชื่อวิกฤติป็ี 2540 ของไทยว่า “วิกฤติต้มย�ากุ้ง” 

นับ เป็ ็นความโชคดีที่ ทศวรรษที่ ผ่ ่ านมา มีการป็รับ 
โครงสร้างภาษี โครงสร้างการลงทุน และการส่งออกของไทย 
ท�าให้หลังป็ระกาศลอยตัวค่าเงนิบาท ความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจ 
ด้านต่างป็ระเทศค่อย ๆ ป็รับตัว ท�าให้ในเวลาไม่นานภาคส่งออก 
ฟื้นตัว (ภาพ 5-5) เสถียรภาพต่างป็ระเทศดีข้�น จากดุลการค้า  
ดลุบญัชเีดนิสะพดั และดลุการช�าระเงนิเร่ิมเกนิดลุ และภาคสง่ออก 
กลายเป็็น engine of growth ที่น�ารายได้เข้าป็ระเทศ ทุนส�ารอง 
ระหว่างป็ระเทศค่อย ๆ เพิ่มพูนข้�นเป็็นล�าดับ (ภาพ 5-6)

นอกจากนี� ภาคการคลังท่ีสะสมความม่ังค่ังไว้ ป็ระหน้่ง  
“เงินถุงแดง” ที่รัชกาลที่ 3 สะสมไว้ และน�ามาใช้กอบกู้บ้านเมือง 
สมัยรัชกาลที่ 5 จ้งมีบทบาท “แก้ปัีญหาและรัับผิิดัชอบต่อคว่าม 
เสียหายท่ีเกิดัข้ึนีในีภาคการัเงินี” ผ่่านกองทุนฟืน้ฟูฯ และหลังจาก  
IMF ยอมป็ลดล็อกให้ด�าเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวได้  
จ้งมีบทบาทฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อมา จนกระท่ัง 
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาพร้อมเดินหน้าอีกครั�ง
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คุณศุภรัตน์ ควฒัน์กุล อดีต ผ่อ.  สศค. ยคุนี� เล่าว่า “วกิฤติ 
ต�มยำ�กุ�งได�นำ�ไปีส่้คว�มขดัข�องในก�รดำ�เนนิก�รท�งเศรษัฐกจิไทย 
ค่อนข��งม�ก ปีัญห�ต่�ง ๆ ที่รุมเร�� แต่ถู��ย�อนกลับไปีด้ให�ดี 
จะพบว่�เร�มีของดีที่ยังเหล่ออย้่ในขณะนั้น นั่นก็ค่อด��นก�รคลัง 
จ�กข�อม้ลตัวเลขพบว่�ในปีี 2539 เร�มีเงินคงคลังเหล่ออย้่ส้งถูึง  
390,000 ล��นบ�ท ผมว่�ไล่ม�จนถึูงทุกวันนี้ เร�ยังไม่เคยมีเงิน 
คงคลังส้งเท่�กับวันนั้น จึงทำ�ให�เร�ส�ม�รถูใช่�นโยบ�ยก�รคลัง 
เข��ไปีแก�ปีัญห�เศรษัฐกิจของปีระเทศในช่่วงนั้นได�เปี็นอย่�งดี”

ดังนั�น ป็ฏิบัติการของ สศค. เพื่อแก้โจทย์ให้ป็ระเทศในยุค
กอบกู้เศรษฐกิจจากวิกฤติป็ี 2540 คือ

1.  การเจรจาเงินกู้กับ IMF World Bank และมิตรป็ระเทศ 
2. การเตรียมทีมเพื่อป็ระสานงานกับ IM
3. การด�าเนินนโยบายการคลัง ภายใต้ข้อตกลงกับ IMF
4. การแก้วิกฤติสถาบันการเงิน
5. การแก้วิกฤติภาคอสังหาริมทรัพย์
6. การป็้องกันวิกฤติที่จะเกิดข้�นในอนาคต

การทุ่มต่อสู้เพื่อป็กป็้องค่าเงินบาทของธนาคารแห่งป็ระเทศไทย (ธป็ท.) ท�าให้สูญทุนส�ารองระหว่างป็ระเทศมหาศาล เงินทุน 
ต่างป็ระเทศไหลออกต่อเน่ือง ขณะที่เงินกู้ต่างป็ระเทศระยะสั�นของภาคเอกชนทยอยครบก�าหนด แต่ทุนส�ารองฯ ท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ 
ช�าระหนี�ดังกล่าว แม้ระยะแรก ธป็ท. พยายามดิ�นรนที่จะไม่ขอกู้เงินจาก IMF แต่สุดท้ายความเสียหายที่เกิดข้�นมีมากกว่าที่แหล่งทุนใด 
ในโลกจะสนับสนุนได้ ในที่สุดรัฐบาลต้องตัดสินใจกู้เงินภายใต้กรอบ IMF ในวงเงิน 17,200 ล้านดอลลาร์ 

แน่นอนว่า สศค. ต้องเป็็นตัวแทนป็ระเทศป็ระสานงานเพื่อกู้เงินจากต่างป็ระเทศ แต่การกู้เงินในยามที่ป็ระเทศเครดิตดีกับยามที ่
เกิดวิกฤติย่อมแตกต่างกัน และการเจรจาบนข้อจ�ากัดหลายอย่างนับเป็็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง ที่ส�าคัญคือ มือเจรจาเงินกู้คนส�าคัญของ 
ป็ระเทศอย่างคุณนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีต ผ่อ. สศค. ก็ย้ายไป็ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว หม่อมเต่า (ม.ร.ว.จัตุมงคล  
โสณกุล) ซ่้่งด�ารงต�าแหน่งป็ลัดกระทรวงการคลังขณะนั�น รู้ฝีมือคุณนิพัทธดี จ้งแนะน�ารัฐบาลให้ด้งตัวคุณนิพัทธมาช่วยเจรจาเรื่องเงินกู้ 
ในช่วงวิกฤติ และคุณนิพัทธก็ด้งมือขวาของท่านคือ คุณพรรณี สถาวโรดม มาร่วมงานนี�ด้วย 

คุณนิพัทธเล่าว่า “พวกเร�ก็ร้�จ�กพวก banker ว่�มีก�ร attack ค่�เงินม�ตลอด และเม่่อสถู�นก�รณ์บีบรัดหล�ยอย่�ง หลังจ�กน้ัน 
ไม่น�น คุณอำ�นวย วีรวรรณ รัฐมนตรีคลัง ย่่นใบล�ออก แสดงว่� ปีัญห�นี้ต�องใหญ่ม�กแน่ ขน�ดคุณอำ�นวยตัดสินใจแบบนี้ 

“ท่�นน�ยกฯ ช่วลิตจึงต้ังคุณทนง พิทยะ ผ้�จัดก�รแบงก์ทห�รไทย ม�เป็ีนรัฐมนตรีคลังแทน เม่่อคุณทนงเจอผมก็ถู�มทันที  
‘พ่ีนิพัทธ What is the real situation?’ ซ่ึ์งผมตอบไม่ได� แต่พ�ท่�นไปีพบผ้�ว่�ก�รแบงก์ช่�ติท่ีเร่อนมัจฉ� ส่วนผมรอข��งนอก พอห�ร่อเสร็จ  
คุณทนงขึ้นรถูกลับไปีเลย 

“ท�งด��นของท่�นน�ยกช่วลิตซ่ึ์งร้�เร่่องอย่้แล�วว่�มีปีัญห� จึงมอบหม�ยให�ผมไปีเจรจ�กับแม่ทัพจีนท่ีท่�นมีคว�มนับถู่อกัน 
เหม่อนพ่ีน�อง พร�อมกับคุณศิริ ก�รเจริญดี ผ้�ช่่วยผ้�ว่�ก�รแบงก์ช่�ติ และผ้�ใหญ่ท่�นหน่ึงในกองทัพ ในลักษัณะ ‘Secret Mission’ 

แต่หลังจากได้หารอืกันแล้ว ฝ่ายจนีได้ตอบป็ฏเิสธไทยอย่างสภุาพว่า รฐับ�ลจนีเข��ใจปัีญห�ของไทยแต่จนีเป็ีนปีระเทศทีก่ำ�ลังพัฒน�
และไม่มีทรัพย�กรม�กพอที่จะให�คว�มช่่วยเหล่อไทยในห�วงเวล�นี้ได� 

“รฐัมนตรทีนงเหน็ว�่ ไทยควรเดนิท�งไปีเจรจ�ขอคว�มช่ว่ยเหลอ่จ�กญีป่ีุน่โดยตรง โดยใช่�คว�มสมัพนัธ์ในฐ�นะนกัเรยีนญีป่ีุน่และ 
เพ่่อนน�ยธน�ค�รที่สนิทกันให�ช่่วยสนับสนุนอีกท�งหนึ่ง ผมก็เอ�คุณพรรณีไปีด�วย โดยคุณทนงเปี็นผ้�นำ�คณะไปี 

“เร�ขอพบกับกระทรวงก�รคลังญ่ีปุ่ีน แต่ท�งน้ันจัดให�ท�งเร�พบกับสม�คมธน�ค�รญ่ีปุ่ีน กับ Keidanren (Japan Business  
Federation) และในก�รพบกบัปีระธ�นสม�คมธน�ค�รได�รบัมอบหม�ยจ�กกระทรวงก�รคลงัญีป่ีุน่ให�เป็ีนตวัแทนแจ�งว่� ญีป่ีุน่ไม่ส�ม�รถู 
ให�ก�รช่่วยเหล่อปีระเทศไทยและให�ไปีขอรับก�รช่่วยเหล่อจ�ก IMF เพียงแหล่งเดียว เปี็นครั้งแรกที่ไทยถู้กปีฏิเสธอย่�งไม่มีเย่่อใย เพร�ะ 
พวกเข�ปีระเมินว่� The problem is far beyond what we can do for you.

“กลับม�ถึูง คุณทนงก็บอกท่�นช่วลิตว่� ต�องทำ�หนังส่อ ‘ขอก้�จ�ก IMF’ ซ่ึ์งผมก็เตรียมสองท�ง เป็ีน private bank consortium กับ 
IMF และอกีท�งหน่ึงก้�ญ่ีปุ่ีน ตอนน้ันก็ยังไม่ร้�ตัวเลข แตเ่ร�ต�องโช่ว์ตัวเลขก่อน แล�วค่อยทำ� final negotiation ก็นัดกันว่�จะไปีพ้ดกันท่ีญ่ีปุ่ีน 

โจทย์แรก เจรจาเงินกู้กับ IMF World Bank และมิตรประเทศ 

วิ่กฤติต้มยำากุ้ง 
ได้ันีำาไปีสู่คว่ามขัดัข้องในีการัดัำาเนิีนีการั 
ทางเศรัษฐกิจไทยค่อนีข้างมาก

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ผ่อ. สศค. ในช่วงแก้ไขวิกฤติต้มย�ากุ้ง
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“หลังจ�กน้ันพวกเร�ก็บินไปีญ่ีปุ่ีนเจรจ�ท่ีโรงแรม Imperial เร�ก็ establish วงเงินว่�เป็ีนจำ�นวนเท่�น้ี ไปีพ้ดกับแบงก์และบรรด� 
ปีระเทศต่�ง ๆ ว่� ปีระเทศอ�เซี์ยนจะให�เร�เท่�ไหร่ เอเปีคจะให�เร�เท่�ไหร่ World Bank ให�เร�เท่�ไหร่ ADB ให�เท่�ไหร่ เร�จะ commit 
รวมกันเท่�ไหร่ ออกม�ก็เป็ีน 1.3 หม่่นล��น แต่ว่� G7 ไม่ช่่วยเร�เลย ยกเว�นญ่ีปุ่ีนและแคน�ด� เร�ได�บอกตัวเลขกันไว�แล�วว่�เตรียมเท่�น้ี  
เข�เจรจ�ไว�แล�ว พวกอ�เซ์ียนไปีหมด ม�เลเซ์ีย อินโด จนทั้งนั้น แต่ยอมไปีกับเร� ไปีเจรจ�ตกลงกันตรงนั้น 

“ส่วนเง่่อนไขของ IMF เปีน็เง่่อนไขท่ีโหดร��ยท่ีสดุ ท้ัง ๆ  ท่ีเร�เปีน็ปีระเทศท่ีเคยไปีออกพนัธบัตรอย่้ในตล�ดก�รเงนิแล�ว แต่ IMF treat  
เร�เปีน็ developing country เปีน็ African country หร่อล�ตนิอเมรกิ� เง่อ่นไขท่ีออกม�จะต�องมอัีตร�ก�รขย�ยตวัท�งเศรษัฐกิจเพ่ิมเท่�น้ี  
ต�องควบคุมอัตร�เงนิเฟ้อไม่เกินเท่�น้ัน จำ�กดัก�รข�ดดุลจำ�นวนเท่�นี ้จะเบกิเงินต�องเบกิทลีะ 600 ล��น ก�รเบกิแต่ละงวด ๆ  จะต�องปีฏบัิตติ�ม 
เง่่อนไข

“ก�รเจรจ�กับ IMF โดยข�อเท็จจริงแล�วทุกอย่�งเป็ีน pre-decision จ�กท่ี IMF ม� mission ท่ีไทยคร้ังล่�สุด จึงส�ม�รถูทำ�ข�อตกลง
ได�เร็วในเง่่อนไขท่ีเข�เป็ีนคนกำ�หนด เข�ว�งม�หมด ซ่ึ์งเร�ไม่มีท�งเล่อก 

“ผมมีท�งเล่อกอย่�งเดียวค่อเขียนเง่่อนไขว่� We will not transfer private debt into public debt. แต่สุดท��ยเง่่อนไขน้ีถู้กแก�โดย 
นักก�รเม่องท่ีมีอำ�น�จขณะน้ัน เพร�ะว่�คนท่ีม�ว่ิงเต�นม�กสุดก็ค่อ World Bank เพร�ะหน่วยง�นท่ีสำ�คัญของ World Bank ค่อ IFC ปีล่อย  
clean loan ให�ภ�คเอกช่นไทยมห�ศ�ล โดยคนท่ีแนะนำ�นักก�รเม่องคร้ังน้ันบอกว่� ‘You have to do it, there’s no way out, someone’s  
gotta pay for it, make it publicize the debt’ และน่ีเป็ีนหน้ีท่ีกองอย่้ท่ีแบงก์ช่�ติท้ังก�อน และทำ�ให�คนไทยท่ีไม่ได�สร��งคว�มเสียห�ย 
ต�องม�แบกรับอย่�งไม่เปี็นธรรม ... บ�ดแผลนี้ไม่มีวันล่ม

“หลังจ�กเจรจ�กับ IMF เสร็จ น�ยกฯ ม�เลเซี์ยส่งเพ่่อนผมม�ถู�มว่� ‘Nibhat, tell me your honest opinion, what should  
we do?’ ผมตอบไปีได�แค่คำ�เดียว ‘Don’t accept any private debt.’ อีกปีระเทศนึงค่อ เก�หลีใต� ส่งคนม�ถู�ม Tell me personally,  
‘what do you recommend that we do?’ ‘Get more private financing, and don’t pay any private debt.’ ... They both took my 
advice, and they both survived.”

คณุพรรณเีลา่เสรมิชว่งวกิฤตติม้ย�ากุ้งวา่ “ตรงน้ีต�องยอมรบัว่� สมัยน้ันเป็ีนรัฐบ�ลท่�นช่วลติ มอบหม�ยให�คณุนิพัทธ พุกกะณะสุต  
อธิบดีกรมบัญชี่กล�งขณะน้ัน เป็ีนคนด้แลเร่่องวิกฤติต�มยำ�กุ�ง ตอนน้ันพ่ีก็ได�เล่่อนเป็ีนผ้�เช่ี่ยวช่�ญพิเศษัหลุดออกจ�กกองนโยบ�ยเงินก้�  
ท่�นอธิบดีจึงได�โทรศัพท์ไปีขออนุญ�ตท่�น ผอ. สศค. (คุณวุฒิชั่ย พงษ์ัปีระสิทธิ�) ให�พ่ีม�ช่่วยง�นน้ีด�วย 

“จำ�ได�ว่�แบงก์ช่�ติปีระก�ศลดค่�เงินบ�ทวันท่ี 2 กรกฎ�คม 2540 วันถัูดม�คุณนิพัทธโทรขอให�พ่ีไปีพบท่ีกรมเพ่่อห�ร่อทีมง�น ธปีท. 
ค่อ ดร.ศิริ ก�รเจริญดี ผ้�ช่่วยผ้�ว่�ก�ร และคุณธนศักดิ� จันทโรว�ส ผ้�อำ�นวยก�ร ฝ่่�ยก�รธน�ค�ร ม�ขอให�ช่่วยว�งกลยุทธ์ในก�รก้�เงิน 
เพ่่อเสริมคว�มม่ันคงให�กับทุนสำ�รองเงินตร�ต่�งปีระเทศ แต่เม่่อซั์กถู�มเก่ียวกับขน�ดของวงเงินเพ่่อเล่อกกลยุทธ์ท่ีเหม�ะสม ท่�นกลับ
ยังไม่ทร�บตัวเลข แต่ท่�นปีระเมินว่�ส�ม�รถู manage ได�โดยไม่ต�องก้�เงินจ�ก IMF ตอนน้ันพ่ีคิดว่� ควรห�ร่อกับเจ��หน��ท่ีระดับส้งของ 
JP Morgan ซ่ึ์งเป็ีนผ้�ท่ีรัฐบ�ลสหรัฐฯ มอบหม�ยให�ไปีช่่วยปีระเทศ Mexico ในก�รแก�ปัีญห�วิกฤติหน้ีท่ีเกิดข้ึนในช่่วงก่อนหน��น้ี ซ่ึ์งท่�น 
ก็มีคว�มเห็นตรงกันว่� ต�องทร�บขน�ดวงเงินที่จะก้� 

“ส่วนแหล่งเงิน พี่มองว่� สถู�บันก�รเงินญ่ีปีุ่นน่�จะมี liquidity ม�กที่สุด และก�รให�ข�อม้ลที่ถู้กต�องกับนักลงทุนต่�งช่�ติก็มี 
คว�มจำ�เปี็น โดยเฉพ�ะนักลงทุนญี่ปุี่น โช่คดีท่ีกระทรวงก�รคลังญ่ีปุี่นพย�ย�ม facilitate เร� ท�งเร�ก็เตรียมทีมไปีเจรจ� โดยมี  
ดร.ทนง พิทยะ รัฐมนตรีคลัง (หัวหน��คณะ) และผ้�ว่�ก�ร ธปีท. (คุณเริงช่ัย มะระก�นนท์) พร�อมพวกเร�เดินท�งไปีเจรจ�เงินก้�และ 
ช่ี้แจงให�กับนักลงทุนญี่ปีุ่น 

“จำ�ได�ว่� ธน�ค�รท่ีม�ร่วมเจรจ�คร้ังน้ัน ปีระกอบด�วย 
Bank of Tokyo (BOT) Long-Term Credit Bank of Japan (LTCB) 
และ Industrial Bank of Japan (IBJ) และธน�ค�รท่ีมีกลุ่มธุรกิจ
ญ่ีปุ่ีน Back up อ�ทิ Mitsubishi Bank Sumitomo Bank Daiichi 
Kangyo Bank และ Sakura Bank หลังจ�กห�ร่อกันแล�ว BOT ซ่ึ์ง
เป็ีนปีระธ�นธน�ค�รแจ�งต่อคณะผ้�แทนไทยว่� รัฐบ�ลญ่ีปุ่ีนจะไม่ให� 
คว�มช่่วยเหล่อท�งก�รเงินแก่ปีระเทศไทยห�กรัฐบ�ลไทยไม่เข��  
IMF Package นอกจ�กน้ี เร�ยงัขอให�ธน�ค�รงดเรยีกร�องให�ล้กหนี้
ภ�คเอกช่นไทยช่ำ�ระค่นหนีเ้งนิก้�ก่อนครบกำ�หนด หร่อให�พจิ�รณ�
แปีลงหนีเ้ป็ีนทนุต�มทีเ่หน็สมควร หลงัจ�กเจรจ�เสรจ็ต�องม�ช่ีแ้จง
สถู�นก�รณ์เศรษัฐกจิไทยกบัสม�ช่กิ Keidanren หรอ่สหพนัธ์ธรุกจิ
ญีป่ีุน่ ซ์ึง่ได�รบัก�รตอบรบัด�วยด ีทีส่ำ�คญั ทำ�ให�เร�จบัสถู�นก�รณ์
ต่�ง ๆ ได�ช่ัดเจนข้ึน และตัดสินใจก้�เงินภ�ยใต�กรอบ IMF โดย
กระทรวงก�รคลังญี่ปีุ่นพร�อม facilitate ให�เช่่นเดิม

“เด่อนกรกฎ�คม 2540 รัฐมนตรีทนงนำ�คณะผ้�แทนฯ พร�อม  
ดร.ช่ัยวัฒน์ วิบ้ลย์สวัสดิ� ผ้�ว่�ก�ร ธปีท. เดินท�งไปีปีระชุ่มเจรจ� 
ก้�เงิน โดยมีผ้�แทนจ�ก IMF และมิตรปีระเทศ ผ้�แทนจ�ก IBRD  
และ ADB รวมทั้งผ้�แทนจ�กองค์กรผ้�ให�ก้�ของญี่ปีุ่น ค่อ OECF และ  
JEXIM Bank เข��ร่วมด�วย และมีข�อสรุปีว่�

“รัฐบ�ลไทยจะก้�เงินภ�ยในวงเงิน 17,200 ล��นเหรียญสหรัฐ 
ปีระกอบด�วย 2 ส่วน ส่วนแรก วงเงิน 14,000 ล��นเหรียญสหรัฐ 
รัฐบ�ลโดย ธปีท. จะก้�เงินจ�ก IMF และมิตรปีระเทศ (ออสเตรเลีย 
จีน ฮ่องกง ม�เลเซ์ีย สิงคโปีร์ บร้ไน แคน�ด� และเก�หลีใต�) เพ่่อ
นำ�ม�เสริมทุนสำ�รองระหว่�งปีระเทศ ซ์ึ่งรัฐบ�ลไม่ส�ม�รถูนำ�ม�
ใช่�ได� และจะต�องช่ำ�ระค่นแหล่งเงินก้�เม่่อฐ�นะทุนสำ�รองระหว่�ง
ปีระเทศของไทยมัน่คงขึน้ และส่วนทีส่อง วงเงนิ 3,200 ล��นเหรยีญ 
สหรัฐ รัฐบ�ลโดยกระทรวงก�รคลังจะก้�เงินจ�ก IBRD ADB  
และรัฐบ�ลญ่ีปุ่ีนผ่�น OECF และ JEXIM Bank7 เพ่่อปีรับโครงสร��ง  
และกระตุ�นเศรษัฐกิจ (ตาราง 5-2)

“ต่อม�ในเด่อนสิงห�คม 2540 จึงได�ลงน�มผ้กพันเงินก้� 
ทั้งสองส่วน หลังจ�กนั้น สศค. ได�จัดตั้งหน่วยง�นทำ�หน��ที่
ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต�กรอบม�ตรก�รดำ�เนินนโยบ�ย  
(Policy Matrix) ของ IMF ทั้งในส่วนที่กระทรวงก�รคลังและ ธปีท.
ผ้กพัน

“เม่่อคุณสมหม�ย ภ�ษีั กลับม�เป็ีน ผอ. สศค. และพ่ีในฐ�นะผ้�เช่ี่ยวช่�ญ 
พิเศษัฯ ก็ได�รับมอบหม�ยให�กำ�กับด้แลง�นในส่วนของกองนโยบ�ยเงินก้� 
และกองนโยบ�ยเงินก้�ตล�ดเงินทุนต่�งปีระเทศ ง�นเร่งด่วนช้ิ่นแรก ก็ค่อ  
ก�รออก พ.ร.ก.ให�อำ�น�จกระทรวงก�รคลังก้�เงินจ�กต่�งปีระเทศเพ่่อฟ้�นฟ้
เศรษัฐกิจ พ.ศ. 2541 โดยกำ�หนดวงเงินก้�ท่ี 200,000 ล��นบ�ท ซ่ึ์งจะต�อง 
ก้�เงินให�แล�วเสร็จภ�ยใน 31 ธันว�คม 2543 ทั้งนี้ เพ่่อให�มีกฎหม�ยรองรับ 
ก�รก้�เงินภ�ยใต�กรอบ IMF ในส่วนของกระทรวงก�รคลัง ในกรณีที่ก�รก้�เงิน 
จ�กต่�งปีระเทศต�มกฎหม�ยทีมี่อย้เ่กินกว่�ร�อยละ 10 ของวงเงินงบปีระม�ณ 
ร�ยจ่�ยปีระจำ�ปีี สำ�หรับง�นก้�เงินต�ม policy matrix ในส่วนเงินก้�ที่นำ�ม� 
ใช่�เพ่่อแก�วิกฤติ (ODA Loan) ของกระทรวงก�รคลัง สศค. ก็ต�องจัดลำ�ดับ
คว�มเร่งด่วนในก�รใช่�จ่�ย และเน่่องจ�กก�รก้�เงินมีภ�รกิจหล�ยอย่�ง  
และต�องทำ�อย่�งต่อเน่่อง เพ่่อคว�มคล่องตัว และส�ม�รถูเห็นภ�พใหญ่
ของง�นเงินก้�ของปีระเทศ ผ้�ใหญ่ขณะนั้นจึงเห็นควรให�จัดตั้งหน่วยง�นใหม่
ทำ�หน��ที่บริห�รจัดก�รหนี้ส�ธ�รณะของปีระเทศแบบเบ็ดเสร็จ จึงเปี็นที่ม� 
ของก�รจัดตั้งสำ�นักง�นบริห�รง�นหนี้ส�ธ�รณะ เม่่อวันที่ 1 ตุล�คม 2542  
[ก�รจัดตั้งสำ�นักง�นบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ...ท��ยบท]
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ตารัาง 5-2: แหล่งเงินีกู้และว่งเงินีกู้เพ่ือปีรัับโครังสร้ัาง และกรัะตุ้นีเศรัษฐกิจ

ที่มา: พรรณี สถาวโรดม และคณะ ส�านักงานบริหารหนี�สาธารณะ รวบรวม

หมายเหตุ: * ไทยตกลงกู้เงินส่วนนี� 3,200 ล้านดอลลาร์ แต่ต่อมารัฐบาลญี่ป็ุ่นให้ไทยกู้ตาม policy matrix ท�าให้ได้เงินกู้เพิ่มเติม และการกู้เงินครั�งนั�นอยู่ในรูป็เงินเยน และดอลลาร์  
  ดังนั�น เมื่อแป็ลงเป็็นดอลลาร์ ตัวเลขจ้งต่างจากที่ตกลงไว้ในโอกาสแรก

หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.

ว่ัตถุปีรัะสงค์ แหล่งเงินีกู้ ว่งเงินีกู้

เสรัิมสภาพคล่องและเพิ่มทุนี

1. เงินกู้เพื่อป็รับโครงสร้างสถาบันการเงิน

 (Finance Companies Restructuring Loan)

2. เงินกู้เพื่อป็รับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงิน

 (Economic and Financial Adjustment Loan: EFAL) 

3. เงินกู้เพื่อป็รับโครงสร้างและป็ฏิรูป็ตลาดการเงิน

 (Financial Markets Reform Program Loan: FMRPL) 

4. เงินกู้เพื่อป็รับโครงสร้างทางสังคม

 (Social Sector Program Loan: SSPL เฉพาะส่วนที่ใช้เสริมสภาพคล่อง)

ธนาคารโลก

ธนาคารโลก

ADB

ADB

350

400

300

300

ลดัผิลกรัะทบทางสังคม

1. เงินกู้เพื่อป็รับโครงสร้างทางสังคม (SSPL)

 (เฉพาะส่วนที่ใช้ลดผ่ลกระทบทางสังคม)

2. โครงการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Project: SIP)

ADB

ธนาคารโลก

OECF

200

300

93.29

กรัะตุ้นีเศรัษฐกิจ (มิยาซาว่่า)

1. เงินกู้เพื่อป็รับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินครั�งที่ 2 (EFAL I) 

2. เงินกู้ JEXIM เพื่อสมทบ EFAL II 

3. เงินกู้รัฐบาลญี่ป็ุ่นเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ธนาคารโลก

JEXIM

OECF

600

600

250

รวม 3,393.29*

 การจัดตั�งสำำานัักงานับริหารหนั้�สำาธารณะ 
พรรณ้ สำถาวโรดม อด้ต ผอ. สำบนั. ท่านัแรก และ ผอ. สำศค.

ในทางป็ฏิบัติ การบริหารจัดการหนี�สาธารณะเป็็นเร่ืองที่กระทรวงการคลังให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะหนี� 
สาธารณะเป็็นภาระของป็ระชาชนทั�งป็ระเทศ ดังนั�น ในการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ให้แก่โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของ 
ภาครัฐนั�น ต้องค�าน้งถ้งหลัก 3 ป็ระการ คือ (1) เน้นการบริหารจัดการโครงการที่มีป็ระสิทธิภาพ (2) เน้นผ่ลป็ระโยชน์ 
ที่ป็ระชาชนและสังคมจะได้รับ และ (3) เน้นการด�าเนินโครงการที่โป็ร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการ 
กู้เงินเพื่อแก้ป็ัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของป็ระเทศช่วงวิกฤติ จ้งต้องติดตามและป็ระสานงาน 
ให้เกิดการบูรณาการในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทั�งในส่วนหนี�ในป็ระเทศและต่างป็ระเทศ ในลักษณะ active  
debt management ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน

คณุธารนิทร ์นมิมานเหมนิท ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั จง้เหน็ควรใหป้็รบัป็รงุองคก์รโดยจดัตั�งส�านกังาน 
บริหารหนี�สาธารณะ (สบน.) ข้�น เพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการหนี�ภาครัฐโดยตรง เพื่อให้เกิดเอกภาพในการด�าเนินการ 
เกี่ยวกับหนี�สาธารณะภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การผู่กพันหนี� การบริหารหนี� และการช�าระหนี� 
ในป็ระเทศและต่างป็ระเทศ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั�งที่ค��าป็ระกันและไม่ค��าป็ระกัน ทั�งนี� ให้สอดคล้องกับ 
แผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผ่นงานอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องอย่างเป็็นระบบเพือ่ให้สอดคล้อง 
กับแนวนโยบายเร่งรัดฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพอีกครั�ง

จง้จดัตั�ง สบน. ตามมตคิณะรัฐมนตร ีลงวนัที ่21 กนัยายน 2542 และกระทรวงการคลงัไดอ้อกค�าสัง่ที ่211/2542  
ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 ให้โอนงานและบุคลากรในสังกัด (1) กองนโยบายเงินกู้ สศค. และ (2) กลุ่มวิเคราะห์ 
หนี�สาธารณะและเงนิคงคลงั ซ่้ง่รวมทั�งงานช�าระหนี�เงนิกู้ของรฐับาล แต่ไม่รวมสายบรหิารเงนิคงคลงั กรมบญัชกีลาง 
มาสังกัด สบน.  
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คุณสมหมายเล่าถ้งการเข้ามารับต�าแหน่ง ผ่อ. สศค. หลังจากลงนามผู่กพันเงินกู้กับ IMF ว่า “ผมต�องม�รับหน��ท่ีเป็ีนผ้�อำ�นวยก�ร  
สศค. ในเด่อนตุล�คม 2540 เหตุก�รณ์ท�งเศรษัฐกิจตอนน้ันเจ็บปีวดม�ก ค่อปีระเทศก็เหม่อนบริษััทล�มละล�ย ในช่่วง 1 เด่อนแรก  
ผมมีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง 3 คน คนแรกท่ีต้ังผมค่อ ดร.ทนง พิทยะ หลังต้ังผมท่�นอย่้ได�สัก 11 - 12 วัน ก็ล�ออกเลย ต่อม� 
ก็เป็ีนคุณโฆสิต ปัี�นเป่ีียมรัษัฎ์ ท่ีเป็ีนปีระธ�นกรรมก�รบริห�รของธน�ค�รกรุงเทพ ก็เข��ม�เป็ีนรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง ซ่ึ์งท่�น 
อย่้ได�เพียง 2 - 3 สัปีด�ห์ ต่อม�คุณธ�รินทร์ นิมม�นเหมินท์ ก็เข��ม�เป็ีนรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง ผมก็ต�องปีรับตัวอีก  
ปีรับตั้งแต่ก�รต่่นนอนม�ทำ�ง�น เพร�ะเวล�ที่แต่ละท่�นเริ่มง�นและเลิกง�นต่�งกันม�ก

“ผมยอมรับว่� ตอนเข��ม�รับง�นนี้ ผมเองก็ยังจับต�นช่นปีล�ยยังไม่ถู้ก มันโกล�หล ยังต�องเจอยังต�องทำ�อะไรอีกหล�ยอย่�งม�ก 
แต่อะไรที่ผมทำ� ผมก็ด้แลเต็มที่ 

“ส่ิงท่ีเผชิ่ญหน��ก็ค่อ IMF ส่งคนม�คุมเร�เป็ีนทีมเลย แล�วหัวหน��ท่ีม�เป็ีนคนเช้่่อส�ยยิว ท่ีต่อม�ได�ข้ึนเป็ีนรองกรรมก�รผ้�จัดก�ร
ใหญ่ของ IMF และหล�ยปีีต่อม�ได�เป็ีนผ้�ว่�ก�รธน�ค�รกล�งของอิสร�เอล เป็ีนคนกำ�หนดเง่่อนไขว่�ต�องทำ�ยังไง ห��มใช่�เงินเกินเท่�ไหร่ 
เข�ทำ� model กำ�กับเร�ทุกอย่�ง 

“ที่ผมร้�สึกขณะนั้นค่อ ถู��เร�ไม่ทำ�ต�ม เข�ก็ไม่ช่่วยเร� เม่่อเข�ไม่ช่่วยเร� เร�จะไปีขอก้�เงินจ�กแหล่งอ่่นท่ัวโลก ก็ไม่มีใครจะให�  
เพร�ะเครดติของร�ช่อ�ณ�จกัรไทยขณะนัน้ตำ�่สดุ ๆ  แล�ว สำ�หรบั IMF เข�กต็�องดแ้ลเร� เพร�ะถู��ปีล่อยให�เร�ล�ม ปีระเทศอ่น่กอ็�จล�มต�ม 
และปีระเทศเจ��หนี้ต่�ง ๆ ก็จะเด่อดร�อน

โจทย์ที่สอง การเตรียมทีมเพื่อประสานงานกับ IMF

“เร�ต�องปีรับกระบวนก�รในก�รบริห�รเศรษัฐกิจอย่�ง 
พลิกผันเลย เพร�ะ IMF เข�เขียนว่�ให�เร�ทำ�อันไหนบ��ง ถู��เร� 
ทำ�ได�หร่อไม่ได�ก็จะมีก�รม�คุยเปี็นรอบ ๆ เข�จะส่งทีมของเข� 
เข��ม�ทำ�ง�นกับเร� ในทีมมีท้ังท่ีอย้ป่ีระจำ�และทมีใหญ่จ�กวอช่งิตัน  
ดี.ซ์ี. ก็บินม� 5 - 6 คน ม�ทีก็อย้่กัน 2 สัปีด�ห์เปี็นอย่�งน�อย  
โดยม�ด้เร่่องนโยบ�ยก�รเงินและก�รคลังเปี็นหลัก

“เร่่องเงินก้� เร�เดินต�มหลักของ IMF ว่� World Bank ควร 
ให�เงินก้�เท่�นี้ ADB ควรจะให�เงินก้�เท่�นั้นแล�ว bilateral ก็คุยกันว่� 
จะให�ก้�เพ่อ่ช่่วยปีระเทศไทย ต่อม�อินโดนเีซ์ยีล�ม รฐัมนตรธี�รินทร์ 
ยังม�คยุกบัผมเลยว่� เร�จะเอ�อะไรไปีช่่วยเข�ด ีผมยงัไม่ทนัตอบ  
ท่�นก็บอกว่� เร�ก็ไม่มีปีัญญ�เอ�เงินไปีช่่วยเข�หรอกแต่ว่�เร� 
ควรเอ�ข��วส�รไปีช่่วยเข� เพร�ะว่�ตอนนั้นเข�ไม่มีตังค์ จะได�มี 
ข��วกนิ ท่�นคิดดนีะ เร�กช่็่วยกนัเพร�ะว่�เร�กเ็ป็ีนอ�เซ์ยีนด�วยกนั 
ม�ตกที่นั่งเดียวกัน 

“ช่่วงเด่อนธันว� ผมและคุณธ�รินทร์ก็บินไปีเจรจ�กับ
ปีระธ�น�ธิบดีสหรัฐฯ เพ่่อขอยกเลิกสัญญ�ซ้่์อเคร่่องบินขับไล่  
ด้เหม่อน F18 ถู��เข�ไม่ยอมให�เร�ยกเลิก เร�ก็จะไม่มีเงินช่ำ�ระหน้ี  
เร�ล�มเลยนะ 

“เวล�ปีระเทศเปี็นหนี้ม�ก เข�ก็ให�เร�ก้�ม่อเปีล่� เปี็นล�ยเซ์็นของรัฐมนตรีคลัง แต่มีเง่่อนไขม�กกว่�ตอนไม่มีวิกฤติ ถู��เร�ทำ�ผิด 
เง่่อนไขหร่อมีปีัญห�ก็จะเปี็นข่�วไปีทั่วโลก ก็กระทบ credit rating ของปีระเทศ และเปี็นเร่่องธรรม�ภิบ�ลด�วย ซ์ึ่งสำ�คัญม�ก เร�ยอมให� 
เร่่องพวกนี้เกิดไม่ได� มันข�ยหน�� เร�ถูึงตั้งใจทำ�ม�ก อะไรจะทำ�ไม่ได�ก็ต�องพ้ดจ�ให�เข��ใจกันก่อน 

“ในฐ�นะที่ผมเปี็นผ้�อำ�นวยก�ร สศค. ผมก็รับง�นหนักม�ก อย่�งที่ผมบอกผมต�องทำ�ห�องปีระชุ่มต่�งห�กอีกห�องหน่ึง  
ห�องรับแขกท่ีห�องผมหน่ึงห�อง คุณธ�รินทร์ก็เอ�น้่นเอ�น่ี ผมก็ม�เค่ียวเข็ญให�ล้กน�องทำ�ง�น แต่พวกเข�ไม่เคยเผชิ่ญกับวิกฤติก็ย�ก 
ส่วนผมก็ทำ�หน��ท่ีของผม คุณธ�รินทร์ก็ร้�ว่� ผมรับง�นขน�ดน้ีอ�จไปีไม่ไหว แกขออะไร บ�งทีก็ไม่ได� เลยขัดใจรัฐมนตรี แต่ผม 
ก็บอกท่�นตรง ๆ ว่�ผมก็รับไม่ค่อยไหว แต่ผมจำ�ได�ว่� หม่อมเต่�เคยไปีท�บท�มคนจ�ก World Bank และจ�ก IMF ม�ช่่วย 
ทำ�ง�นวิเคร�ะห์วิจัยด��นเศรษัฐกิจ โดยให�จัดต้ังสถู�บันวิจัยนโยบ�ยเศรษัฐกิจก�รคลังข้ึนม�ภ�ยใต�ก�รกำ�กับด้แลของ สศค.

หม่อมเต่าเล่าถ้งเร่ืองนี�ว่า “ผมต้ังสถู�บันวิจัยนโยบ�ยเศรษัฐกิจก�รคลัง เป็ีนเอกช่น เอ�ม�ทำ�ง�นร�ช่ก�ร มีข��ร�ช่ก�รผ้�ใหญ่ 
ในกระทรวงเปี็นคน control เอ�ปีลัด อธิบดีอะไร เปี็นโดยตำ�แหน่ง

“ผมต�องก�รมีสถู�บันเหม่อนกับ Brooking Institute ซ่ึ์งเป็ีน halfway house คนท่ีม�ได�เงินเด่อนอย่้ได�ดี และก็ม�ช่่วยง�น 
ด��นเศรษัฐกิจของกระทรวงก�รคลัง พร�อมตั้งเง่่อนไขที่ต�องก�ร ซ์ึ่งง่�ยม�ก สำ�หรับคนที่จะม�ทำ�ง�นที่นี่จะต�องจบที่ 1 ในปีระเทศไทย  
ต�องอย้่ Harvard MIT หร่อ Yale และต�องอย้่ IMF หร่อ World Bank 

“ผมก็ไปีถู�มใคร ๆ ว่� มีคนคุณสมบัตินี้หร่อเปีล่� ก็มีแค่ 2 คนค่อ ดร.วิรไท สันติปีระภพ และ ดร.เศรษัฐพุฒิ สุทธิว�ทนฤพุฒิ  
โดยผมไม่ร้�จักพวกเข�ม�ก่อนเลยในช่ีวิต มีโอก�สผมก็บินไปีห�พวกเข� ถู��ไม่ทำ�แบบนี้ คนดี ๆ อย่�งนี้ คนอ่่นขโมยหมด 

“ผมก็บอกพวกเข�ว่� ผมตั้งสถู�บันวิจัยนโยบ�ยเศรษัฐกิจก�รคลัง สำ�หรับคนที่คิดจะเปี็นร�ช่ก�ร แต่เงินเด่อนร�ช่ก�รมันน�อย  
ม�อย้่ที่นี่เอ�ไหม ให�เงินเด่อนแบบเอกช่น เปี็นข�อม้ลให�พวกเข�ไปีคิด”

คุณสมหมายเล่าต่อว่า “หลังจ�กน้ัน ผมก็ติดต่อไปีท่ี ดร.วิรไท สันติปีระภพ และ ดร.เศรษัฐพุฒิ สุทธิว�ทนฤพุฒิ

ดร.วิรไท สันติป็ระภพ อดีตผู่้ว่าการ ธป็ท. เล่าถ้งการมาร่วมงานกับ สศค. ขณะนั�นว่า “ตอนที่ผมอย้่ที่ DC (Washington DC)  
หม่อมเต่� ซ์ึ่งขณะนั้นเปี็นปีลัดกระทรวงก�รคลัง รวมทั้งข��ร�ช่ก�รช่ั้นผ้�ใหญ่ของกระทรวง ต�องไปีปีระชุ่มปีระจำ�ปีีของ World Bank-IMF  
ทุกปีี เวล�ที่ไปีท่�นมักช่วนพนักง�นหร่อเจ��หน��ที่คนไทยที่อย้่ใน World Bank IMF ม�ท�นข��ว คุยกัน ถู�มว่� มีใครที่อย�กจะม�ทำ�ที่ 
สถู�บันวิจัยอันนี้ไหม 

“พอตอนท่ีเกิดวิกฤติปีี 97 (ปีี 2540) คุณสมหม�ย ภ�ษีั ผอ. สศค. ขณะน้ัน ก็ม�ช่วนว่� ท่ีหม่อมเต่�เคยม�ช่วนไว�หล�ยคร้ัง  
สนใจกลับม�ร่วมแก�วิกฤติไหม เพร�ะว่�ปีัญห�มันใหญ่ม�ก ถู��จะกลับม�ตอนนี้ ก็น่�จะช่่วยได�เยอะเลย ฝ่�กคิดอย่�งจริงจัง

“ตอนน้ัน ผมอย้่ IMF มีปีระสบก�รณ์แก�ปีัญห�วิกฤติโดยเฉพ�ะวิกฤติระบบสถู�บันก�รเงินในหล�ยปีระเทศ และช่อบง�นที่ได� 
แก�ปีัญห� จึงคิดว่� ถู��มีโอก�สกลับม�ทำ�ง�นกับปีระเทศของตัวเอง น่�จะเปี็นโอก�สที่ดี แล�วผ้�ใหญ่โดยเฉพ�ะคุณสมหม�ย ภ�ษีั  
ไว�ว�งใจ ก็เลยตัดสินใจที่กลับม�ในเด่อนมีน�คม 2541
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สศค. ร่วมผ่ลักดันนโยบายการคลัง ภายใต้ข้อก�าหนดและเงื่อนไขของ IMF ตามหนังสือเจตจ�านง (Letter of Intent: LOI) 

คุณสมชัย สัจจพงษ์ ผู่้ดูแลหน่วยงานใหม่ที่จัดตั�งข้�นเพื่อท�าเรื่อง IMF โดยเฉพาะเล่าว่า “ท่�น ผอ. สศค. (คุณสมหม�ย ภ�ษีั)  
ได�ให�โอก�สไปีเปี็น ผอ. กองเถู่่อนท่ีไม่มีในส�รบบ ช่่่อ ‘กองนโยบ�ยและว�งแผนฟ้�นฟ้เศรษัฐกิจ’ และท่�นอนุญ�ตให� recruit คนใน  
สศค. เข��ม�ร่วมทำ�ง�นด�วยกันโดยถู้กตั้งขึ้นม�เพ่่อทำ�เร่่อง IMF โดยเฉพ�ะเลย

“ภ�รกิจหลักค่อก�รจัดทำ� LOI และร่วมเจรจ�กับ IMF ต�องเดินท�งไปีต่�งปีระเทศกับท่�นรัฐมนตรีธ�รินทร์ นิมม�นเหมินท์ ซ์ึ่งท่�น 
เปี็นคนตั้งใจทำ�ง�น และภ�ษั�อังกฤษัดีม�ก ท่�นสอนง�นและใช่�ง�น สศค. ม�กกว่�ทุกหน่วยง�น ทำ�ให�ได�เรียนร้�หล�ยอย่�ง สิ่งหนึ่ง 
ที่หล�ย ๆ คนไม่ร้� ค่อ ท่�นทำ�ให�ปีระเทศไทยส�ม�รถูเจรจ�ต่อรองกับ IMF ในบ�งปีระก�รได� และทีมง�นท่�นก็เก่ง

“ส่วน สศค. ต�องปีระส�นกับหน่วยง�นต่�ง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเศรษัฐกิจเพ่่อทำ�ต�มม�ตรก�รท่ี IMF กำ�หนดไว� และเป็ีนคนปีระส�น  
คิดนโยบ�ย monitor ม�ตรก�รใน LOI ให�มันเกิดขึ้น แล�ว IMF ก็จะให�เงินเร�ในแต่ละงวด ซ์ึ่งเปี็นปีระวัติศ�สตร์ท�งเศรษัฐกิจของ 
ปีระเทศไทยเลย 

“นอกจ�กนี้ วิกฤติเศรษัฐกิจทำ�ให�มีโอก�สได�ทำ�ง�นเต็มที่ ผ้�ใหญ่เห็นผลง�นของพ่ีกับทีมง�น เพร�ะเปี็นช่่วงที่ทำ�ให�ได�อุทิศเวล�
และทำ�ง�นระดับช่�ติ ถู่อว่�เปี็นช่่วงที่ยุ่งม�ก เหน่่อยม�กที่สุดตั้งแต่ทำ�ง�นที่ สศค. ม� แต่ก็ภ้มิใจที่ทำ�กองนี้ขึ้นม� หลังจ�กผ่�นวิกฤติ
เศรษัฐกิจก็ได�ยุบกองนี้ไปี”

โจทย์ที่สาม การดำาเนินนโยบายการคลัง ภายใต้ข้อตกลงกับ IMF

“สถู�บันน้ีเป็ีนสถู�บันเล็ก ๆ ท่ีม�คิดเร่่องท่ีจำ�เป็ีนสำ�หรับก�รแก�ปัีญห�วิกฤติเศรษัฐกิจรวมท้ังก�รฟ้�นฟ้
โครงสร��งเศรษัฐกิจหลังวิกฤติด�วย ตอนท่ีผมกลับม� สถู�บันน้ีมีพนักง�นอย่้ไม่ก่ีคน มี ดร.เศรษัฐพุฒิและผม 
เป็ีนผ้�อำ�นวยก�รร่วม มีเลข� 1 คน และน�อง ๆ ปีระม�ณ 4 - 5 คน แล�วก็มีข��ร�ช่ก�รจ�ก สศค. ท่ีผลัดเปีล่ียน
กันม� secondment ท่ีน่ีคร้ังละ 6 เด่อน ต�มเร่่องท่ีศึกษั� เช่่น ถู��เป็ีนเร่่องนโยบ�ยภ�ษีัอ�จจะมีน�องท่ีสนใจ 
ในเร่อ่งกองนโยบ�ยภ�ษัมี�อย่้กับเร� ก็ถู่อว่�เปีน็โอก�สเปีน็ in-house training ให�กบัข��ร�ช่ก�รรุ่นใหมข่อง สศค.”

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู่้ว่าการ ธป็ท. เล่าถ้งจุดเริ่มต้นที่มาร่วมงานกับ สศค.ว่า “ตอนท่ีอย่้ 
World Bank คนท่ีติดต่อไปีคนแรกก็ค่อ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล (หม่อมเต่�) ตอนน้ันร้�สึกท่�นเป็ีนปีลัดกระทรวง
ก�รคลังอย่้ม้ัง ท่�นบอกว่�อย�กจะต้ังหน่วยง�นให�ด้ policy issue ระยะย�วหน่อย แต่ท่�นล�ออกเสียก่อน  
ต่อม�คุณสมหม�ย ภ�ษีั เป็ีน ผอ. สศค. ก็ช่วนให�กลับม� ซ่ึ์งเป็ีนช่่วงวิกฤติปีี 2540 โจทย์เปีล่ียนจ�กนโยบ�ย
ระยะย�ว ม�เป็ีน firefighting ช่่วยแก�ปัีญห�วิกฤติเป็ีนหลัก ตอนน้ันพวกเร�ทำ�ง�นอย่้ช้ั่น 3 ตึก สศค. กับ  
ดร.วริไท อดตีผ้�ว่�ก�ร ธปีท. มทีมีน�อง ๆ  ไม่กีค่น แล�วกเ็อ�ข��ร�ช่ก�ร สศค. เข��ม�ทำ�ง�นก ็work กนัส�รพดัเร่่อง 

“ตอนแรกท่ีม�เป็ีนช่่วง firefighting จำ�ได�ว่�ตอนน้ันดอกเบ้ียส้งม�กตัวเลขท่ีผมจำ�ได� ดอกเบ้ียซ้่์อค่น
พันธบัตร (ดอกเบ้ีย RP) 14 วันข้ึนท่ีไปีร�อยละ 23 - 24 หน้ี 7 - 8 แสนล��น แล�วจ่�ยดอกขน�ดน้ี เงินต�น 
จะดับเบิ้ลทุก ๆ 3 ปีี อันนี้ต�องจัดก�รเปี็นเร่่องแรก จึงต�อง fiscalize หนี้กองทุนฟ้�นฟ้ฯ โดยกระทรวงก�รคลัง
ต�องออกพันธบัตรม�จัดก�รตรงนี้ 

“ส่วนเร่อ่งดอกเบีย้ เร�ร้�ว่�เป็ีนปัีญห� ซ์ึง่เร�ไม่ได�อย�กเกบ็ดอกเบ้ียไว�สง้ แต่ว่� เงินไหลออกนอกปีระเทศ
ตลอด (Capital flight) เจ��หนี้เรียกหน้ีค่น ไม่มีใครอย�กจะถู่อบ�ท ค่�เงินวิ่งไปีเก่อบ 60 บ�ทต่อดอลล�ร์  
คนก้�หนี้ต่�งปีระเทศเยอะ ก้�ม�ตอนแรก 25 บ�ทต่อดอลล�ร์ ภ�ระหนี้ก็บ�น ตอนที่ม�แรก ๆ มันเหม่อนหมอ
เข��ม�ห�องฉุกเฉนิ คนไข�ถูก้ยงิ สิง่แรกคอ่ต�องจัดก�รแผลทีเ่ลอ่ดกำ�ลงัไหลต�องหยุดเลอ่ดก่อน คอ่ต�องให�ค่�เงนิ
มัน stabilize สำ�คัญที่สุดเลย 

“ตอนหม่อมเต่�เปี็นผ้�ว่�ก�ร ธปีท. ผมจำ�ได� มีอย้่จังหวะหนึ่งท่�นพย�ย�มเอ�ดอกเบี้ยลง เพ่่อ test  
ว่�มันไหลไหม พอเอ�ลงปุี�บเงินก็ไหลออก ลองแล�วพย�ย�มแล�วไม่มีใครอย�กให�ดอกเบ้ียส้ง แต่จำ�เปี็นเพ่่อ 
อุดไม่ให�เล่อดไหล ตร�บใดที่อุดตรงนั้นไม่ได� เงินก้� 17,000 ล��นดอลล�ร์ ก็ไม่พอ เงินจะไหลออกไปีหมด มัน
ก็จะเจ๊ง จึงต�องอุดร้ตรงนั้นก่อน แล�วก็ค่อยม�แก�ปีัญห�กองทุนฟ้�นฟ้ แล�วก็ม�เร่่องของก�รกระตุ�นเศรษัฐกิจ  
ต�องจดั sequencing ของปัีญห� แต่ตอนนัน้คนก็ด่� คอ่เร�กส็่อ่ส�รไม่ดี อธบิ�ยให�คนเข��ใจให�เข�เหน็ภ�พไม่ได� 
เพร�ะเข�ก็ลำ�บ�ก ยอมรับว่� มีบ�งอย่�งที่มันพล�ดจริง ไม่เถูียง มองย�อนกลับไปี ผมว่�เร�น่�จะทำ�ได�ดีกว่�นี้

1. การดำาเนินนโยบายการคลังแบบตึงตัว8 LOI ฉบับที่ 1 - 2 

รัฐบาลมีความจ�าเป็็นต้องด�าเนินนโยบายการคลังแบบต้งตัวเพื่อเร่งสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทย โดยมีเป็้าหมายหลัก 
ในการลดอุป็สงค์มวลรวมภายในป็ระเทศเพื่อหยุดการไหลออกของเงินทุน และลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซ่้่งเป็็นไป็ตามเงื่อนไขของ  
IMF ใน LOI ฉบับที่ 1 (14 สิงหาคม 2540) และ LOI ฉบับที่ 2 (25 พฤศจิกายน 2540) กระทรวงการคลังจ้งต้องด�าเนินมาตรการ 
ให้สอดคล้องกับเป็้าหมายการคลังส�าหรับป็ีงบป็ระมาณ 2541 ที่ก�าหนดให้เกินดุลร้อยละ 1 ของ GDP [ข้อตกลงและแผ่นป็ฏิบัติการทาง 
การเงินการคลังตามข้อตกลงกับ IMF] ตัวอย่างมาตรการที่น�ามาใช้ ได้แก่

(1) มาตรการลดรายจ่าย เช่น รายจ่ายป็ระจ�าที่ไม่จ�าเป็็น และรายจ่ายลงทุนในโครงการที่มีสัดส่วนการน�าเข้าสูง โครงการที่มียอด
การเบิกจ่ายต�่า และโครงการที่มีป็ัญหาความพร้อมในการด�าเนินการ เป็็นต้น 

(2) มาตรการเพิ่มรายได้จากภาษีอากร เช่น การข้�นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 7 เป็็นร้อยละ 109 และการข้�นภาษีศุลกากร 
สินค้าฟุ่มเฟือย รวมทั�งภาษีสรรพสามิตน��ามันเบนซ่ิน

การด�าเนินมาตรการข้างต้นเพื่อให้ ได้เป็้าหมายการคลังแบบเกินดุลทั�งที่เคร่ืองยนต์ทางเศรษฐกิจอื่นดับหมด และยังได้รับ 
ผ่ลกระทบจากวิกฤติที่ได้ขยายตัวไป็สู่เกาหลีใต้และอินโดนีเซ่ีย ส่งผ่ลให้เศรษฐกิจไทยขณะนั�นยิ่งหดตัวลงมากกว่าที่ควรจะเป็็น

คุณศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อดีต ผ่อ. สศค. ท่ีต้องสานต่อนโยบายจากคุณสมหมาย ภาษี เล่าว่า “ในก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รคลัง  
ซ์ึ่งก็คงเปี็นที่ทร�บกันดีว่�ทันทีที่เร�เกิดปีัญห�ก�รข�ดแคลนเงินทุนสำ�รอง สิ่งแรกและสิ่งที่จำ�เปี็นที่สุดค่อจะต�องได�รับเงินก้�จ�ก 
ต่�งปีระเทศเพ่่อม�ใส่ในเงนิสำ�รองระหว่�งปีระเทศซ่ึ์งรฐับ�ลและรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข�องในช่่วงน้ันได�ตดิต่อแหล่งเงนิทนุต่�ง ๆ  และท��ยทีส่ดุ 
ก็ม�จบลงที่กองทุนก�รเงินระหว่�งปีระเทศ 



| บทที่ 5 | | สศค. กับภารกิจกอบกู้วิกฤติต้มยำากุ้ง  (ปี 2540 - 2543) |

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง112 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 113

 ข้อตกลงและแผนัปฏิบัติการทางการเงินัการคลังตามข้อตกลงกับ IMF 
แปลโดย นัิพัทธ พุกกะณะสำุต อด้ต ผอ. สำศค. และอธิบด้กรมบัญชีกลาง 

ข้อตกลงปีฏิรัูปีเศรัษฐกิจการัเงินีการัคลังกับ IMF

1.  เงินกู้ IMF เพื่อใช้เป็็นทุนส�ารองระหว่างป็ระเทศ (ทุนส�ารองฯ) ระยะสั�น โดยเป็็นเงินกู้ในรูป็ stand-by credit ระยะเวลา  
34 เดือน ในวงเงิน 2,900 ล้าน SDR หรือป็ระมาณ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินกู้จากมิตรป็ระเทศ 8 ป็ระเทศ วงเงิน  
10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารโลก 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ADB 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินกู้ bridge  
loan จาก BIS (Bank for International Settlement) เพื่อเชื่อมเงินกู้จากธนาคารโลก และ ADB เงินกู้ที่ใช้สมทบและ 
ทุนส�ารองฯ ถ้าไม่สามารถป็ฏิบัติตามเงื่อนไขทางด้านการเงินการคลังที่ได้ตกลงในแต่ละงวด IMF อาจจะระงับการเบิกจ่าย
ส�าหรับงวดตอ่ไป็ และการเบิกจา่ยเงนิกู้จากมติรป็ระเทศทีร่่วมใหเ้งนิกู้ในวงเงนิกู้ 10,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะเบกิเป็น็สดัสว่น 
ในอัตราเดียวกับการเบิกเงินกู้จาก IMF

2.  เงื่อนไขการให้กู้ของ IMF และมิตรป็ระเทศ รัฐบาลต้องด�าเนินการแก้ไขป็ัญหา 5 ด้าน ได้แก่ (1) จัดท�าแผ่นป็ฏิรูป็เศรษฐกิจ
การเงินการคลัง เพือ่รักษาเสถียรภาพ (2) ลอยตัวคา่เงนิบาท เพือ่แก้ไขป็ญัหาการบริหารอตัราแลกเป็ลีย่นและตลาดเงินตรา 
ต่างป็ระเทศ เป็็นอันดับแรก (3) แก้ไขและป็ฏิรูป็ระบบการเงินและสถาบันการเงินที่เสียหายให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคง  
(4) ป็ฏิรูป็ระบบการก�ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน และ (5) ป็รับป็รุงฐานะการคลังให้มั่นคงและป็รับแนวนโยบาย 
การเงินการคลังให้เหมาะสม 

3. เป็้าหมายส�าคัญของแผ่นป็ฏิบัติการเพื่อป็ฏิรูป็ทางเศรษฐกิจการเงินการคลังของไทย ในระยะ 3 ป็ีข้างหน้า คือ
 3.1  พัฒนาเศรษฐกิจให้เป็็นไป็อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีอัตราการขยายตัวจากระดับต�่าป็ระมาณร้อยละ 3 - 4 ในป็ี  

2540 - 2541 เพิ่มสูงข้�นเป็็นร้อยละ 6 - 7 ตั�งแต่ป็ี 2542 เป็็นต้นไป็
 3.2  ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ป็ี 2542 ให้อยู่ในระดับร้อยละ 4 - 5 ลดลงจากระดับร้อยละ 9 - 10 ในป็ี 2540 ซ่้่งสูงข้�นจาก 

ผ่ลของค่าเงินบาทลอยตัว และการป็รับเป็้าหมายทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขป็ัญหาเฉพาะหน้า 
 3.3  จ�ากัดการขาดดุลในดุลบัญชีเดินสะพัดให้ไม่เกินร้อยละ 3 - 4 ของ GDP ในป็ี 2542 จากเดิมร้อยละ 8 ในป็ี 2539  

เหลือร้อยละ 5 ในป็ี 2540 ซ่้่งเป็็นระดับที่สามารถระดมเงินกู้และเงินทุนจากต่างป็ระเทศได้โดยไม่มีป็ัญหา
 3.4 รักษาและเพิ่มระดับทุนส�ารองฯ ให้อยู่ในระดับ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือระดับ 5 เดือนของมูลค่าการน�าเข้า 

แผินีปีฏิบัติการัเฉพาะหนี้า ในีปีี 2540

1.  เร่งป็รับโครงสร้างภาคการเงิน ได้แก่ ระบบการก�ากับ ควบคุม และตรวจสอบสถาบนัการเงนิ การสร้างสถาบันป็ระกันเงนิฝาก 
และระบบตรวจสอบในการบริหารด้านอัตราแลกเป็ลี่ยน นโยบายการเงิน และการแทรกแซ่งเพื่อรักษาค่าเงินบาทให้รัดกุม

2.  คุมการเบิกจ่ายงบป็ระมาณป็ี 2540 และ 2541 และงบผู่กพันให้อยู่ในวงเงินตามเป็้าหมายและเงื่อนเวลาที่ผู่กพันกับ IMF 
3.  ป็รับแผ่นพัฒนาฯ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ให้สอดคล้องกับเป็้าหมายทางด้านมหภาค 

ที่ได้ตกลงกับ IMF ทบทวนแผ่นการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ให้สอดคล้องกับแผ่นการจ�ากัดการลงทุน และเพิ่มบทบาทภาค 
เอกชนในรัฐวิสาหกิจ เร่งรัดโครงการที่อาจจะน�ามาให้ภาคเอกชนลงทุนแทนภาครัฐ

แผินีปีฏิบัติการัรัะยะปีานีกลาง

1. จัดท�าแผ่นป็ฏิบัติการและก�าหนดแนวทางการบูรณะและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
2.  พิจารณาป็รับป็รุงระบบข้าราชการพลเรือน ได้แก่ การจัดท�าแผ่นการเพิ่มป็ระสิทธิภาพ การลดอัตราก�าลังคน จัดให้มีระบบ 

การสร้างแรงจูงใจ การป็้องกันการแทรกแซ่งจากการเมือง
3.  เร่งรัดการจัดท�าแผ่นการป็รับป็รุงป็ระสิทธิภาพ การบริหารเศรษฐกิจมหภาค โดยการรายงาน ก�ากับ และการเป็ิดเผ่ยข้อมูล 

เศรษฐกิจทีจ่ะน�ามาใชป้็ระกอบการพิจารณาแก้ไขป็ญัหาทั�งระดบัมหภาคและจุลภาค รวมทั�งสรา้งองคก์รและระบบการรายงาน 
ข้อมูลเศรษฐกิจที่รวดเร็วและทันการณ์ โดยขอรับความช่วยเหลือและใช้เงินกู้จากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย

4.  จัดท�าแผ่นป็ฏิบัติการให้บรรลุเป็้าหมายทางด้านการเงินและด้านดุลต่างป็ระเทศ และด�าเนินการจัดท�าแผ่นป็ฏิบัติการด้าน 
program assumption and conversion rate ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้ตกลงกับ IMF

หนี้าที่ของส่ว่นีรัาชการั

1. เบิก - จ่าย - กันเงิน ต้องกระท�าอย่างเข้มงวด
2. ทบทวนแผ่นลงทุน และจัดล�าดับความส�าคัญให้ถูกต้อง
3. จัดท�าแผ่นการจ่ายเงินงบป็ระมาณตามเงื่อนไขที่ส�านักงบป็ระมาณและกรมบัญชีกลางก�าหนดอย่างเข้มงวด
4.  ป็ระหยัด ลดรายจ่าย เพิ่มป็ระสิทธิภาพ ใช้ของไทย และการบริการป็ระโยชน์ในระยะ 1 - 2 ป็ี ขอความร่วมมือให้ระงับโครงการ

ใหม่ เว้นแต่โครงการพัฒนาที่จะเพิ่มป็ระสิทธิภาพและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

หนี้าที่ของรััฐว่ิสาหกิจ

1. ต้องให้เกิดความสมดุล ลดการขาดทุน
2. ทบทวนแผ่นการลงทุน โดยชะลอการลงทุนในโครงการที่มีความส�าคัญต�่า
3. อัตราค่าบริการต้องคุ้มทุน
4. ดูแลให้ฐานะการเงินอยู่ในภาวะเกินดุล หรือสมดุล และลดการกู้เงิน
5.  เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ ผ่่านการให้สัมป็ทาน การด�าเนินการเป็็นในรูป็แบบ build-operate-transfer หรืออื่น ๆ  

และขายหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่มีป็ัญหา
6. ป็ระหยัด ลดรายจ่าย เพิ่มป็ระสิทธิภาพ ใช้ของไทย

กรัอบการัปีรัะเมินีของ IMF 

1.  ข้อก�าหนดด้านการคลัง: (1) ดุลรับจ่ายเงินสด (2) การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ภายในป็ระเทศ (3) ควบคุมการก่อหนี�ต่างป็ระเทศ 
และ (4) ติดตามการทบทวนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

2.  ข้อก�าหนดด้านการเงิน: (1) ระดับการให้สินเชื่อต่อระบบการเงิน (2) การให้สินเชื่อแก่รัฐ (3) ระดับทุนส�ารองเงินตราระหว่าง
ป็ระเทศ (4) ดอกเบี�ยและอื่น ๆ  



| บทที่ 5 | | สศค. กับภารกิจกอบกู้วิกฤติต้มยำากุ้ง  (ปี 2540 - 2543) |

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง114 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 115

“ก�รที่จะได�เงินช่่วยเหล่อหร่อเงินก้�ย่มจ�กกองทุนก�รเงินระหว่�ง 
ปีระเทศเป็ีนผ้�จดัห� หรอ่เป็ีนผ้�ปีระส�นง�นม�นัน้กต็�มม�ด�วยเง่่อนไขต่�ง ๆ   
ที่ปีร�กฏอย้่ในหนังส่อแสดงเจตจำ�นง หร่อ LOI ฉบับแรกสุดนั้น ค่อนข��งจะ 
เข�มงวดม�ก นักเศรษัฐศ�สตร์บ�งท่�นถึูงกบัพ้ดว่�มนัเป็ีนม�ตรก�รทีต่รงกนัข��ม 
กับวิธีก�รที่ควรจะนำ�ม�ใช่�ในก�รแก�ปีัญห�ด�วยซ์ำ้� เพร�ะค่อนข��งจะเข�มงวด 
ท�งด��นก�รคลงั มกี�รปีรบัลดร�ยจ่�ยภ�ครฐั แล�วกพ็ย�ย�มเน�นในเร่่องของ 
ก�รจัดห�ร�ยได�เข��ม�เพ่่อทำ�ให�งบปีระม�ณเปี็นแบบเกินดุล

“เม่่อเร�มองย�อนกลับไปี เร�จะเห็นว่� ในเม่่อปีัญห�ทั้งหมดมันอย้่ที่ 
ภ�คเอกช่น ภ�คเอกช่นถู้กกระทบม�ก กลไกของภ�คเอกช่นไม่ว่�จะเปี็นด��น 
ก�รบริโภค ก�รลงทุน ก็ไม่ค่อยทำ�ง�น ด��นก�รค��ข�ยระหว่�งปีระเทศ 
ก�รส่งออกสุทธิก็คงมีได�ไม่ม�กนัก ในขณะที่กลไกของภ�ครัฐ ฐ�นะก�รคลัง 
ของภ�ครัฐก็ยังดีอย้่ยังเข�มแข็งอย้่ ภ�คก�รคลังจึงเปี็นใบพัดเดียวที่เหล่ออย้่  
แต่กลับปีร�กฏว่� ถู้กใช่�ให�เปี็นตัวด้ดเงินออกจ�กระบบเสียอีก เพร�ะฉะนั้น 
ในช่่วงแรกสุดหลังวิกฤติเศรษัฐกิจครั้งนั้น ผมว่�ระบบเศรษัฐกิจบอบช่ำ้� 
ค่อนข��งม�ก หลังจ�กที่ใช่�ม�ตรก�รก�รคลังแบบตึงตัวม�ก ๆ และผ้�ที่ 
เกี่ยวข�องหล�ยคนคงเริ่มเห็นปีัญห�ว่� ม�ตรก�รที่นำ�ม�ใช่�ครั้งนั้นกลับทำ�ให�
เศรษัฐกิจไทยดำ�ดิ่งลงไปีอีก”

ดร.เศรษฐพุฒิตั�งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจ่ายยาผ่ิดขนานของ IMF  
และสรุป็บทเรียนในครั�งนั�นว่า “ตอนน้ันนักเศรษัฐศ�สตร์ IMF ก็ไม่ได�คิดว่� 
สถู�นก�รณ์ของไทยจะหนกัหน�ส�หสัแบบนี ้เช่่น ตอนแรกปีระเมนิไว�ปีี 2541  
เศรษัฐกิจไทยน่�จะหดตัวร�ว 2% แต่เอ�เข��จริงติดลบม�กกว่� 10% (GDP  
series เดิม) NPL วิ่งไปี 47% เปี็นต�น 

“เม่่อ IMF ปีระเมินสถู�นก�รณ์ดีกว่�ท่ีคิด LOI ฉบับแรก ๆ  เลยทำ�เร่่อง
ก�รใช่�จ่�ยเกินดุล และเข�ต�องก�รให�ภ�ครัฐมี cushion เพร�ะสถู�นก�รณ์
ฝ่ั่งระบบก�รเงินไม่ดีเลย จึงควรมีกระสุนเตรียมไว� ว่�กันจริง ๆ ก็ไม่ค่อย  
make sense แต่จะโทษัเข�ก็คงไม่ได� IMF คงติดภ�พสไตล์วิกฤติใน 
ล�ตินอเมริก� อีกด��นหน่ึงก็ต�องด้ว�่ ตอนเจรจ�คร้ังแรกเปีน็อย�่งไร ซ่ึ์งผมม� 
ตอน LOI ฉบับ 3 แล�ว

“ตอนหลัง IMF ก็ review ตัวเอง เข�ยอมรับว่�พล�ด เร่ื่�องแรื่ก ค่อ  
ปีระเมินสถู�นก�รณ์ดีกว่�ที่เปี็นจริง เรื่่�องต่อมา ค่อ แม�เข�ม�ติดต�ม 
สถู�นก�รณ์ในไทยทุกไตรม�ส แต่เข�ไม่เข��ใจระบบก�รคลัง และระบบ 
งบปีระม�ณของเร� ท่ีเวล�ปิีดก๊อก ปิีดง่�ย แต่เวล�เปิีด เปิีดย�ก คว�มหม�ย 
ค่อ ปีิดก๊อกร�ยจ่�ย เพ่่อให�ได�งบปีระม�ณเกินดุล 1% ของ GDP ทำ�ง่�ย  
แค่ cancel ก�รลงทุนต่�ง ๆ  แต่ว่�ตอนท่ีจะเปิีดใหม่ มนัช่�� และเม่อ่เปิีดก๊อกใหม่  
แล�วกว่�นำ้�จะไหลน้ันย�กม�ก ทุกคนต�องม�เร่ิมทำ�กระบวนก�รอะไรใหม่หมด  

และกระบวนก�รเบกิจ่�ยยคุนัน้ช่��ม�ก เงนิทีอ่อกไปีก็ไม่ออกไปีจรงิ  
ออกจ�กส่วนกล�งก็ไปีกองกนัตรงโน�นตรงนี ้ปัีญห�เยอะม�ก สมยันี ้
ข�อมล้น่�จะดขีึน้แล�ว แต่ตอนน้ัน IMF ไม่เข��ใจว่�มนั lag ขน�ดไหน  
ส่วนหนึ่งก็เพร�ะเร�เองก็ไม่ได� deal กับเข�ม�น�นม�กแล�ว อันนี้ 
คงเป็ีนบทเรยีนอกีอนัหนึง่ ถู��ถู�มผม เร�ไม่ควรห่�งไปีจ�กเข� ค่อ 
มนัต�องให�เหม่อนร้�เข�ร้�เร� เม่่อมปัีีญห�คว�มจำ�เป็ีนอะไร จะได�พ้ด 
ภ�ษั�เดียวกัน และเข��ใจซ์ึ่งกันและกัน 

“นอกจ�กน้ี ผมคิดว่� ส่ิ่�งท่ี่� IMF พลาดชััดเจนท่ี่�สุิ่ด ค่อ เงินท่ี  
IMF ให�เร�ก้� 17,000 ล��นเหรียญ เทียบกับหน้ีต่�งปีระเทศเร� 
มันน�อยม�ก เพร�ะ logic ของก�รก้�เพ่่อสร��งคว�มมั่นใจ ต�องให� 
เงินก้� size ใหญ่พอที่จะสร��งคว�มเช่่่อมั่น โดยไม่ต�องใช่�มันยิ่งดี  
นักลงทุนต�องร้�สึกว่� มี confidence ในปีระเทศนี้แล�ว คนปีล่อยก้� 
ไม่ต�องกลวัว่�ไม่ได�เงินคน่ ไม่ต�องกลวัว่�ค่�เงนิมนัจะไหลไปีเร่อ่ย ๆ  
แต่ก�รท่ี IMF ให�เงินก�อนเล็กเกินไปีทำ�ให�วิกฤติน้ีล�มกล�ยเป็ีน
วิกฤติในภ้มิภ�ค และสุดท��ย IMF ต�องจัด package ให�กับปีระเทศ 
ท่ีเข�� crisis ต่อ ๆ ม�ใหญ่กว่�ไทยหล�ยเท่�

2. นโยบายการคลังแบบผ่อนคลาย10 (ช่วง LOI ฉบับที่ 3 - 5)

ผ่ลจากการใชน้โยบายการคลงัแบบต้งตวัท�าใหเ้ศรษฐกจิไทยหดตวัมากกวา่ทีค่าดไว ้ขณะทีก่ารขาดดลุบญัชเีดนิสะพดัทีเ่คยสงูมาก  
เมื่ออัตราแลกเป็ล่ียนลอยตัว และเศรษฐกิจท่ีหดตัวรุนแรง การน�าเข้าจ้งลดลงอย่างมาก11 รัฐบาลจ้งเจรจากับ IMF เพื่อขอผ่่อนคลาย 
นโยบายการคลัง ตาม LOI ฉบับที่ 3 (24 กุมภาพันธ์ 2541) จากเดิมที่ตั�งเป็้าหมายเกินดุลการคลังที่ร้อยละ 1 ของ GDP ป็รับเป็็นขาดดุล 
ร้อยละ 2 ของ GDP และเพิ่มการขาดดุลเป็็นร้อยละ 3 ของ GDP ใน LOI ฉบับที่ 4 (26 พฤษภาคม 2541) โดยแบ่งเป็็นการขาดดุลของ 
รัฐบาลกลางร้อยละ 2.4 ของ GDP และการขาดดุลของรัฐวิสาหกิจร้อยละ 0.6 ของ GDP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาผ่ลกระทบทาง 
สังคมเพิ่มข้�น รวมทั�งเร่งเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคเอกชนอีกด้วย และยังคงก�าหนดเป็้าหมายการขาดดุลของภาครัฐโดยรวมที่ร้อยละ 3  
ของ GDP ส�าหรับป็ีงบป็ระมาณ 2542 ไว้ใน LOI ฉบับที่ 5 (25 สิงหาคม 2541) เช่นเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดอุป็สงค์ภายในป็ระเทศด้วย

ดร.เศรษฐพฒุเิล่าถ้งกลยทุธ์เจรจากบั IMF ในขณะนั�นว่า “ตอนเจรจ�ปีรบัเง่่อนไขกับ IMF เร�กค่็อย ๆ  เจรจ�ให�ผ่อนเง่่อนไข จ�กเกนิดุล 
1% เป็ีนข�ดดุล 2% - 3% ส่วนต่�งค่อ 3 - 4% ของ GDP เพร�ะว่�เร�เห็นแล�วว่� ช่่วงแรกทุกอย่�งมัน stuck หลังจ�กจุดน้ันทุกอย่�งก็โอเคข้ึน

“แต่ตอนน้ัน รัฐบ�ลก็โดนวิจ�รณ์เยอะ ห�ว่�ทำ�ทุกอย่�งต�มท่ี IMF ส่ัง ท้ังท่ีเร�ทำ�ต�ม ‘ข�อตกลง’ กับ IMF ซ่ึ์งคนไม่เห็นตอนเจรจ� 
ว่�เร�ทำ�กนัขน�ดไหนกว่�จะออกม�เป็ีนข�อตกลง ผมขอช่มรฐัมนตรีธ�รนิทร์ ท่�นเจรจ�เก่งและมกีลยทุธ์ม�ก ท่�นจะนัดทมี IMF ทีต่�องไปีทำ�  
due diligence คยุกบัคนโน�นคนนีท้ัง้วัน เสรจ็แล�วตอนเยน็กลบัม�เจอกนัทีเ่ร่อนมจัฉ�แบงก์ช่�ต ิเริม่เจรจ�ปีระม�ณ 1 - 2 ทุม่ แล�วล�กย�ว 
เป็ีนตีเลย ส่วน IMF แรก ๆ บ�งเง่อ่นไขม�อย่�งขึงขงัอนันีย้อมไม่ได� คอ่เข�พย�ย�มคุมหล�ยอย่�ง แต่เจรจ�ไปี ๆ ยิง่ดกึ เสียงกเ็ริม่อ่อน  
พวกนีเ้ป็ีน tactic นอกจ�กน้ี เวล�เจรจ� เร�ต�องร้�ว่� IMF World Bank คดิยงัไง เข�กต็�องกลบัไปีร�ยง�นน�ยต่อเช่่นกนั และก�รท่ีเข�จะยอม 
อะไรเร� เข�ก็ต�องกลบัไปี convince น�ยต่อ ดงันัน้ ก�รให�ข�อม้ลเข�ไปีอธบิ�ยต่อได� จงึจำ�เป็ีนม�ก แม�ตอนนัน้ เร่่องนี้ไม่ใช่่จดุแขง็ของเร�  
แต่พวกเร�กพ็ย�ย�มเตม็ที ่เร่่องพวกนีเ้ป็ีนท้ังศ�สตร์และศลิป์ีท่ีสำ�คญัม�ก” 

ดร.วิรไทเล่าเสริมว่า “ต�องยอมรับว่� ขน�ดเร�ก็ไม่มีข�อม้ลปีระเมินว่� วิกฤติรุนแรงแค่ไหน IMF ก็เช่่นกัน IMF จึงใช่�ม�ตรก�รม�ตรฐ�น 
ด�วยก�รรัดเข็มขัดด��นก�รคลัง ซ์ึง่ซ์ำ�้เติมวิกฤติท่ีเกดิข้ึน เร�กต็�องเจรจ�เพ่่อแสดงให�เหน็ต�นเหตขุองปัีญห�และทำ�ให�เข�เหน็คว�มจำ�เป็ีนทีจ่ะ 
ต�องผ่อนคล�ยท้ังเร่อ่งก�รเงนิและก�รคลงั 

“ในเร่อ่งก�รเงนิต�องแก�ปัีญห�คว�มบดิเบอ่นทีเ่กดิขึน้จ�กเงนิก้�ของกองทนุฟ้�นฟ้ฯ ทีก้่�ระยะสัน้ ดอกเบีย้กข็ึน้ไปีสง้ม�ก ซ์ำ�้เตมิปัีญห� 
ก�รข�ดสภ�พคล่อง จึงต�องมี พ.ร.ก. ท่ีออกม�ก้�เงินปีรับโครงสร��งย่ดหน้ีออกไปีเป็ีนพันธบัตรระยะย�ว รัฐต�องรับหน้ีของกองทุนฟ้�นฟ้ฯ ม�เป็ีน 
หน้ีของรัฐบ�ลแทน ส่วนก�รเจรจ�กับ IMF ท�งเร�ต�องพ้ดคุยกับเข�ตลอดเวล� โดยใช่�เหตุผลและข�อม้ล เพ่่อสร��งคว�มไว�ว�งใจระหว่�งกัน”

ทั�งนี� การผ่่อนคลายมาตรการของ IMF ตาม LOI 3 - 5 ท�าให้ไทยสามารถด�าเนนินโยบายการคลงัขาดดลุชดเชยดว้ยการใชเ้งนิคงคลงั 
เป็็นหลกั ซ่้ง่การชดเชยดว้ยการใชเ้งนิคงคลงันั�นเสมอืนเป็็นการใชม้าตรการทางการเงนิควบคู่ไป็กบัมาตรการทางการคลงั เพราะเงนิคงคลงั 
เป็็นเงนิทีร่ฐับาลฝากไวท่ี้ ธป็ท. ซ่้ง่อยูน่อกการหมุนเวยีนของระบบสถาบนัการเงนิ12 จง้เท่ากับเป็็นการเพิม่ป็ริมาณเงนิในระบบและลดปั็ญหา 
การขาดสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินอีกด้วย 

คุณศุภรัตน์ ควัฒน์กุล เล่าว่า “ในช่่วงนี้ IMF เริ่มผ่อนคล�ยก�รใช่�นโยบ�ยก�รคลังทำ�ให�มีคว�มคล่องตัวม�กขึ้น ภ�คก�รคลังจึง 
ส�ม�รถูเข��ม�ขับเคล่่อนเศรษัฐกิจทดแทนก�รทำ�ง�นของภ�คเอกช่นและรองรับผลกระทบที่เกิดข้ึนท�งภ�คสังคมกับปีระช่�ช่นม�กขึ้น  
ในช่่วงนั้นจึงเปี็นก�รกระตุ�นร�ยจ่�ยภ�ครัฐเปี็นหลัก ส่วนร�ยได�นั้นไม่ต�องพ้ดถูึง เพร�ะไม่ค่อยมีฐ�นภ�ษีัที่ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นสักเท่�ใด 
ในภ�วก�รณ์เช่่นน้ัน แต่ก�รใช่�จ่�ยของภ�ครัฐก็เป็ีนไปีอย่�งค่อนข��งจำ�กัดค่อกลไกต่�ง ๆ จ�กเดิมท่ีทำ�ง�นกันไปีต�มปีกติ พอถึูงช่่วงท่ีมี 
ก�รใช่�นโยบ�ยก�รคลงัแบบตึงตัวก็มีตัดลดงบปีระม�ณ ระงบัโครงก�รต�่ง ๆ  เยอะแยะไปีหมด เสรจ็แล�วอย่้ ๆ  จะม�เร่ิมใช่�นโยบ�ยก�รคลงั
แบบผ่อนคล�ยเพ่อ่เรง่กระตุ�นเศรษัฐกิจ ปีร�กฏว�่ในภ�คปีฏบัิติจริง ๆ  ยังไม่ส�ม�รถูใช่�จ่�ยได�อย่�งเต็มท่ีต�มท่ีผ้�ว�งนโยบ�ยได�มองเอ�ไว�
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“อย่�งไรก็ต�ม ต�องถู่อว่�ในช่่วงนั้น ก�รใช่�นโยบ�ยก�รคลัง 
แบบผ่อนคล�ยช่่วยปีระคบัปีระคองระบบเศรษัฐกจิไทยไปีได�ส่วนหนึง่  
แต่ผมคดิว่�ช่่วงทีม่ส่ีวนช่่วยแก�ปัีญห�อย่�งจรงิจงักค็อ่ ในช่่วงของ 
ก�รใช่�นโยบ�ยก�รคลงัเป็ีนตวักระตุ�นเศรษัฐกจิ เทีย่วนีอ้อกแรงกนั 
ตรง ๆ มันอย้่ในช่่วงปีี 2542 - 2543 ซ์ึ่งมีก�รตั้งเปี้�หม�ยที่จะให� 
ภ�คก�รคลงัมกี�รข�ดดลุสง้ขึน้เร่อ่ย ๆ  ซ์ึง่ภ�คก�รคลงัทีว่่�กห็ม�ยถูงึ 
ก�รคลังของรัฐบ�ลกล�งและของรัฐวิส�หกิจ

“ถู��จำ�ไม่ผิด ผมคิดว่�เปี้�หม�ยใน LOI ฉบับหลังน่ีเท่�ไร  
เคยกำ�หนดให�ภ�คก�รคลังของไทยข�ดดลุได�ส้งม�ก แต่จำ�ตวัเลข 
ไม่ได� และผลของก�รที่ทยอยเร่งให�มีก�รข�ดดุลของภ�คก�รคลัง 
ม�กข้ึน มันก็เหม่อนกับอัดฉีดแรงเข��ไปีใส่ในใบพัดท่ีเป็ีนตัวจักร 
ภ�ครัฐเพร�ะฉะน้ันเม็ดเงินต่�ง ๆ มันก็ป้ีอนเข��ส่้ระบบ แล�วก็มี 
ก�รจ��งง�น มีผลพวงกระตุ�นท�งเศรษัฐกิจต�มม�เป็ีนอย่�งม�ก  
ซ่ึ์งเปี็นเร่่องท่ีรัฐบ�ลได�ทำ�ผ่�น 2 ท�ง ค่อผ่�นท�งด��นร�ยจ่�ย 
ในโครงก�รท่ีสำ�คัญต่�ง ๆ และจ�กบทเรียนท่ีว่�ส่วนร�ช่ก�รเอง 
ก็ไม่ส�ม�รถูท่ีจะจับจ่�ยใช่�สอยในโครงก�รสำ�คัญ ๆ  ได�ทันในตอนน้ัน 
ก็เลยมุ่งเน�นไปีในโครงก�รท่ีส�ม�รถูทำ�ได�เร็ว และโครงก�รท่ีมี 
ส่วนช่่วยลดผลกระทบท�งสังคมกับภ�คปีระช่�ช่น”

 โครงการมิยาซาวา 

โครงการมยิาซ่าวาเกดิข้�นในสมยัคณุธารนิทร ์นมิมานเหมนิท ์เป็็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั โดยหลงัจาก 
ท่านไป็เจรจากับ IMF เพือ่ขอผ่่อนป็รนเงือ่นไขท่ีให้รัฐบาลไทยจดัท�างบป็ระมาณแบบเกินดลุ ขณะทีเ่ศรษฐกิจก�าลังหดตัว 
อย่างรุนแรง หลังจากเจรจาส�าเร็จก็ไป็เจรจาขอกู้เงนิจากองค์กรการเงนิระหว่างป็ระเทศ 3 แห่ง ป็ระกอบไป็ด้วย ธนาคาร 
เพือ่การสง่ออกและน�าเขา้แหง่ป็ระเทศญ่ีปุ่็น หรอื “JEXIM” และกองทนุความรว่มมอืทางเศรษฐกจิโพน้ทะเลแหง่ญ่ีป็ุน่  
หรือ “OECF” รวม 850 ล้านดอลลาร์ มาสมทบกับเงินกู้ของธนาคารโลกอีก 600 ล้านดอลลาร์ เพื่อน�าจัดท�ามาตรการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกว่า “โครงการมิยาซ่าวา” วงเงินรวม 53,000 ล้านบาท

โครงการนี�ก�าหนดกรอบการใช้จ่ายเงินเอาไว้ 6 แนวทาง คือ (1) สนับสนุนการลงทุน และการสร้างงาน เพื่อลด 
ผ่ลกระทบทางสงัคมจากวกิฤติเศรษฐกิจ วงเงนิ 26,000 ล้านบาท (2) พฒันาคณุภาพชวีติ สขุอนามยั รกัษาสิง่แวดล้อม 
ชุมชน ความป็ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วงเงิน 5,900 ล้านบาท (3) สนับสนุนการสร้างรากฐานการพัฒนาป็ระเทศ  
เช่น แก้ไขปั็ญหาการศก้ษา เพิม่ศักยภาพการผ่ลติ รักษาเสถยีรภาพราคาสนิค้าเกษตร วงเงนิ 7,100 ล้านบาท (4) เพิม่ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของป็ระเทศ เช่น แป็รรูป็สินค้าเกษตร สร้างมาตรฐานสินค้าส่งออก พัฒนาเทคโนโลยี  
บริหารทรัพยากรน��า และป็รับโครงสร้างการผ่ลิต วงเงิน 3,100 ล้านบาท (5) สนับสนุนการพัฒนาพื�นที่เศรษฐกิจและ 
ชายแดน วงเงิน 900 ล้านบาท และ (6) เพิ่มป็ระสิทธิภาพและพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐ และค่าใช้จ่ายเงินชดเชย 
ค่าก่อสร้าง วงเงิน 6,700 ล้านบาท

ในครั�งนั�น ธนาคารโลกได้ก�าหนดเงือ่นไขว่า (1) ต้องจดัสรรเงนิไป็ใช้ในโครงการสร้างงาน และช่วยเหลอืผู่ด้้อยโอกาส 
ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท (2) ทุกโครงการต้องจ้างแรงงานไร้ฝีมือไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่างาน และ (3) ให้ใช้ 
สัดส่วนความยากจนของคนในพื�นที่เป็็นเกณฑ์พิจารณาจัดสรรเงินด้วย 

โครงการเด่น ๆ คือ กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรเงินกู้วงเงิน 17,260 ล้านบาท ให้ส่งผ่่านไป็ยังองค์การ 
บริหารส่วนต�าบล (อบต.) เพื่อน�าไป็จ้างผู้่รับเหมาหรือแรงงานในท้องถิ่นพัฒนาแหล่งน��า เช่น ขุดบ่อ ลอกคูคลอง  
ท�าฝายกั�นน��า ซ่่อมแซ่มถนน และโครงการบัณฑิตอาสา จัดสรรเงินกู้ให้ส่วนราชการต่าง ๆ น�าไป็จ้างบัณฑิตจบใหม่  
เข้ามาเก็บข้อมูล หรือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้กับส่วนราชการ โดยมาช่วย key ข้อมูลจ�านวนมากเข้าไป็เก็บไว ้
ในคอมพิวเตอร์ ถือเป็็นโครงการที่ดีมาก แต่เมื่องบฯ หมดโครงการก็จบ

นอกจากนี� เนื่องจากโครงการนี�มีเป็้าหมายเงินออกเร็ว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้คนมีงานท�า มีรายรับเกิดข้�น  
แล้วท�าให้เงินนี�หมุนเวียนในระบบ และยังต้องท�าให้รอบคอบรัดกุมแล้วโป็ร่งใส ซ่้่งทุกภาคส่วนขณะนั�น ไม่ว่าจะเป็็น 
ส�านักงบป็ระมาณ กรมบัญชีกลาง และส�านักงานการตรวจเงินแผ่่นดิน ร่วมกันผ่ลักดันให้การเบิกจ่ายได้อย่าง 
มีป็ระสิทธิภาพ และสื่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจตรงกัน โครงการนี�จ้งเป็็นโครงการที่ “จุดติด” และมีส่วน 
น�าพาป็ระเทศผ่่านพ้นวิกฤติไป็ได้ เศรษฐกิจไทยจากที่เคยติดลบมากกว่าร้อยละ 10 ในป็ี 2541 กลับมาขยายตัว 
เป็็นบวก ในป็ี 2542 และยังขยายตัวต่อเนื่องไป็ถ้งป็ี 2543  

นอกจากการเพิ่มรายจ่ายของรายการในงบป็ระมาณแล้ว รัฐบาลยังได ้
เพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐโดยใช้เงินกู้ต่างป็ระเทศ ตามพรัะรัาชกำาหนีดัให้ 
อำานีาจกรัะทรัว่งการัคลงักูเ้งนิีจากต่างปีรัะเทศเพือ่ฟ้ืนีฟเูศรัษฐกจิ พ.ศ. 2541  
วงเงนิไม่เกิน 200,000 ล้านบาท ซ่้ง่กระทรวงการคลงัได้กู้เงนิจากธนาคารโลก  
ADB รัฐบาลญี่ป็ุ่น และตลาดเงินทุนต่างป็ระเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ 
บรรเทาผ่ลกระทบทางสังคม รวมทั�งป็รับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมและ 
ภาคราชการในช่วงป็ี 2541 - 2543 ได้แก่ (1) เงินกู้เพื่อป็รับโครงสร้างทาง 
เศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) (2) เงินกู้โครงการลงทุนเพื่อ 
สังคม (Social Investment Project: SIP) (3) เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อ 
สนบัสนนุมาตรการเศรษฐกิจ (4) เงนิกู้เพือ่ป็รบัโครงสร้างทางการเกษตร และ  
(5) เงินกู้เพื่อป็รับโครงสร้างภาคราชการ

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เล่าถ้งแนวคิดในเร่ืองการใช้นโยบาย 
การคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั�งนั�น และ innovation ในการออกแบบ 
นโยบายครั�งนั�นว่า “ตอนนัน้เร�ร้�ว่� เคร่่องยนต์เศรษัฐกิจทีเ่รยีกว่� domestic  
demand มันดับ ต�องห�วิธีที่จะสร��งง�นสร��งร�ยได�ให�คนที่ไม่ได�ม่ังคั่ง  
เลยออกโครงก�รมิย�ซ์�ว� [โครงก�รมิย�ซ์�ว�] ถู��จำ�ไม่ผิด เปี็นช่่่อรัฐมนตรี 
คลังของญี่ปีุ ่น เปี็นโครงก�รท่ีมีผลกระตุ�นค่อนข��งเยอะ ก็ต�องขอบคุณ 
หล�ยท่�นที่เกี่ยวข�อง

“อีกอย่�งท่ีทำ�ตอนน้ัน เป็ีนโครงก�รลงทุนเพ่่อสังคม (Social Investment  
Project: SIP) เป็ีนวิธีท่ีจะดึง NGO กลุ่มต่�ง ๆ  เข��ม� endorse และช่่วยในเร่อ่ง 
ก�รจัดก�ร เพร�ะปีัญห�งบปีระม�ณของเร�ท่ีหล�ยคนทร�บดีมันม�แบบ  
top down เยอะ บ�งทีมีงบพิเศษัเข��ม�อย่�งน้ี ถู��ให�หน่วยง�นร�ช่ก�รทำ�  
เข�ก็จะช่อบหยิบโครงก�รท่ีเข�เคยเสนอแล�วถู้กตีตกไปีข้ึนม�ใหม่ ส่ิงท่ี  
work กว่� ค่อ ให�วิธีคิดม�จ�กพวก NGO ชุ่มช่นอะไรต่�ง ๆ much more  
bottom up เร�อย�กให�มันได�ผล ซ่ึ์งคุณไพบ้ลย์ วัฒนศิริธรรม เป็ีน key man  
สำ�คัญ เสียด�ยท่ีท่�นเสียชี่วิตไปีแล�ว คร้ังน้ีถู่อเป็ีนโอก�สขอบคุณและ 
ช่่่นช่มท่�นและทีมง�นท่ีอย่้เบ้่องหลังง�นน้ี มีส่วนสำ�คัญท่ีช่่วยสร��งตรงน้ีข้ึนม�”



* พลเดช ป็ิ�นป็ระทีป็, สถาบันพัฒนาป็ระชาสังคม 2563
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 โครงการลงทุนัเพื่อสำังคม (Social Investment Project: SIP)  

โครงการลงทุนเพื่อสังคมเป็็นนวัตกรรมเชิงนโยบายในช่วงวิกฤติของกระทรวงการคลัง ท่ีมุ่งแก้ป็ัญหาระยะสั�นและระยะยาว  
โดยระยะสั�น มุ่งเพิ่มโอกาสการจ้างงาน โดยผ่่านโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน เพิ่มรายได้  
เพิ่มสวัสดิการทางสังคมแก่ผู่้มีรายได้น้อย ผู่้ด้อยโอกาสและคนตกงาน รวม 79 โครงการ วงเงิน 13,284 ล้านบาท และระยะยาว  
มุ่งป็รับโครงสร้างทางสังคมอันเป็็นการสร้างฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการกระจายอ�านาจ สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรชุมชนและ 
องค์กรส่วนท้องถ่ิน สร้างเศรษฐกิจชมุชนให้มเีครือข่ายทีส่มบูรณ์และมปี็ระสทิธภิาพ และกระตุ้นให้คนในท้องถ่ินมส่ีวนร่วมในการพฒันา 
สังคมอย่างกว้างขวาง ในส่วนนี�ด�าเนินการโดยผ่่านระบบ “กองทุน” ที่กระทรวงการคลังจัดตั�ง โดยมีธนาคารออมสินเป็็นผู่้รับผ่ิดชอบ 
การบริหารและจัดการ ภายใต้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิดจากผู่้เชี่ยวชาญของธนาคารโลก โดยแบ่ง “กองทุน” เป็็น 2 ป็ระเภท ได้แก่ 

(1)  กองทนุเพือ่การลงทนุทางสงัคม (Social Investment Fund: SIF) เป็็นกองทนุสนบัสนนุเงนิให้เป็ล่าแก่โครงการท่ีตอบสนอง 
ความต้องการชุมชนและเพื่อชุมชน โดยองค์กรชุมชนท้องถิ่นสามารถเสนอโครงการต่อ SIF โดยตรง ในระยะยาว 
มุ่งสนับสนุนให้มี “ป็ระชาคมจังหวัด” ที่ป็ระกอบด้วยบุคคลทุกฝ่ายและเกิดเป็็นเครือข่ายของชุมชนข้�น

  ในครั�งนั�น คณุไพบูลย ์วฒันศริธิรรม ป็ระธานสถาบันชุมชนท้องถิน่พัฒนาได้รบัการแต่งตั�งเป็็นผู้่อ�านวยการธนาคารออมสิน  
และคุณเอนก นาคะบุตร เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาได้รับการแต่งตั�งเป็็นผู้่อ�านวยการกองทุน SIF นับเป็็น 
จดุเป็ลีย่นส�าคญัทีท่�าใหแ้นวคดิชมุชนเขม้แขง็ในป็ระเทศไทยเกดิข้�นมาก และตอ่มาหนว่ยงานภาครฐัน�าแนวคดิชมุชนเขม้แขง็ 
ไป็ใช้ขับเคล่ือนงานพัฒนาตามภารกิจขององค์กรกันอย่างกว้างขวาง จ้งเกิดองค์กรชุมชน เพื่อจัดการตัวเองของชุมชน 
เพิ่มข้�นเป็็นจ�านวนมาก*

(2)  กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (Regional Urban Development Fund: RUDF) เป็็นกองทุนให้เงินกู้แก่หน่วยงานท้องถิ่น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เทศบาล” ในเร่ืองการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานและระบบสาธารณูป็โภคที่ช่วยส่งเสริมให้เทศบาล 
มีความพร้อมส�าหรับการบริหารโครงการและขยายการลงทุนด้วยตนเองในอนาคต เช่น โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน 
โดยใช้แรงงานเป็็นหลกั โครงการก่อสร้างฝายน��าล้น โครงการสนับสนุนการพฒันาอตุสาหกรรม โครงการฝึกอาชีพแรงงาน 
ในภมูภิาค โครงการฝึกอาชพีชมุชนระยะสั�นภาคเกษตรกรรม โครงการซ่่อมแซ่มและป็รับป็รุงโครงการชลป็ระทานขนาดเล็ก  
โครงการเพื่อบรรเทาป็ัญหาการว่างงาน

  คุณพรรณี สถาวโรดม เล่าว่า “อ.พนัสิ่น่คม จ.ชัลบุุร่ื่ ท่ี่�ต่ดอันดับุ 1 ใน 1,000 ของเม่องท่ี่�ช่ัวยรื่ณรื่งค์ด้านการื่พ่ทัี่กษ์์ช่ัว่ต
และสุิ่ขภาพคนเม่องของโลก ส่ิ่วนหน่�งเป็็นผลจากการื่ดำาเน่นงานภายใต้ SIF และ RUDF”  

คณุศภุรัตน์เล่าเสรมิว่า “นอกจ�กน้ันกระทรวงก�รคลังยังลดภ�ษีัเป็ีนก�รเฉพ�ะในหล�ย ๆ  เร่่อง โดยมุ่งช่่วยปีระช่�ช่น ผ้�มีร�ยได�น�อย 
หร่อผ้�ปีระกอบก�รร�ยย่อย จำ�ได�ว่�หน่ึงในจำ�นวนน้ันก็ค่อ ลดภ�ษีัม้ลค่�เพ่ิมท่ีเคยข้ึนอัตร�ไปีเป็ีนร�อยละ 10 ในช่่วงแรกหลังวิกฤติ
เศรษัฐกิจ ซ่ึ์งก�รลดภ�ษีัม้ลค่�เพ่ิมในช่่วงน้ันช่่วยระบบเศรษัฐกิจไทยเป็ีนอย่�งม�กทีเดียว และตอนน้ันพ้ดกันว่� “ลดลงเป็ีนก�รช่ั่วคร�ว” 
เพร�ะเร�ต�องก�รรักษั�โครงสร��งของระบบภ�ษีัของไทยไว�ให�เข�มแข็ง ก็ปีร�กฏว่�ม�จนถึูงทุกวันน้ี เร�ก็ยังลดภ�ษีัม้ลค่�เพ่ิมท่ีบอกว่� 
เป็ีนก�รช่ั่วคร�วอย่้! นอกจ�กน้ี ยังมีก�รลดภ�ษีัเงินได�บุคคลธรรมด�ด�วยโครงสร��งใหม่ น่ันก็ค่อ ร�ยได�สุทธิในช่่วง 50,000 บ�ทแรก  
ได�รับก�รยกเว�นภ�ษีั และมีก�รยกเลิกก�รจัดเก็บภ�ษีัม้ลค่�เพ่ิมในอัตร�ร�อยละ 1.5 ของยอดร�ยรับจ�กผ้�ปีระกอบก�รร�ยย่อย  
ส่วนภ�คร�ยจ่�ยก็พย�ย�มท่ีจะอัดฉีดเม็ดเงินเข��ไปีในระบบ 

“ผมคดิว่�จ�กเหตกุ�รณ์ท่ีระบบเศรษัฐกิจไทยมีก�รหดตัวอย่�งรุนแรง โดยเฉพ�ะอย�่งย่ิงในปีี 2541 ตอนน้ันก็ไม่เคยมีใครค�ดคิดว่� 
เศรษัฐกิจไทยจะติดลบม�กกว่�ร�อยละ 10 แต่สถู�นก�รณ์ก็เร่ิมกระเต้่องข้ึนม� แล�วก็เร่ิมม�ฟ้�นตัวได�ดีข้ึนในปีีถัูด ๆ ม�

“อันน้ันก็เป็ีนเหตุก�รณ์ท่ีเก่ียวข�องกับกระทรวงก�รคลัง มีก�รใช่�เคร่่องม่อท�งก�รคลังเข��ม�แก�ไขปัีญห�ต่�ง ๆ  ผมคิดว่�ท่ีเล่�ม�น้ี  
มันไม่ใช่่ผลง�นของใครคนใดคนหน่ึง หร่อของหน่วยง�นใดหน่วยง�นหน่ึง แต่เป็ีนม�ตรก�รเปี็นวิธีก�รท่ีรัฐบ�ลหร่อกระทรวงก�รคลัง  
บุคคลหร่อหน่วยง�นต่�ง ๆ ท่ีเก่ียวข�องได�ช่่วยกันเพ่่อแก�ไขปัีญห�เศรษัฐกิจของปีระเทศท่ีปีระสบผลกระทบอย่�งรุนแรงจนฟ้�นตัวกลับม� 
ได�ถึูงทุกวันน้ี

สแกนรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ

ธนาคารออมสนิเป็น็สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐั มบีทบาทส�าคญัในการดแูลสงัคมควบคู่ไป็กบัการด�าเนนิธรุกจิ

เชิงพาณิชย์ เช่นเดียวกับธนาคารท่ัวไป็ เพื่อสร้างผ่ลก�าไรท่ีเป็็นธรรมมาอุดหนุนภารกิจเชิงสังคม โดยทุกกระบวนการ

และทกุมิตกิารด�าเนนิงานของธนาคาร มเีป็า้หมายทีช่ดัเจนในการชว่ยแกป้็ญัหาความยากจน ลดป็ญัหาความเหลือ่มล��า

ทางการเงินของคนในสังคม ดว้ยมุง่หวังให้เกดิผ่ลลัพธอ์ยา่งเป็น็รูป็ธรรมใน 2 มติ ิคอื ป็ระชาชนผู้่มีรายได้นอ้ย มทีางเลือก 

และโอกาสเข้าถ้งแหล่งเงินทุนได้ และเป็็นแหล่งเงินที่มีต้นทุนที่เป็็นธรรม เพื่อช่วยลดภาระและยกระดับคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้�น พร้อมร่วมสร้างรากฐานของป็ระเทศให้แข็งแกร่งเป็็นสังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน

ธนาคารออมสนิ
ธนาคารเพือ่สงัคม
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“ผมล่มเล่�ให�ฟังอีกอย่�งหนึ่งว่� ในช่่วงแรก ๆ ของก�รแก�ปีัญห�หลังวิกฤติเศรษัฐกิจท่ีมี 
ก�รใช่�นโยบ�ยก�รคลังแบบผ่อนคล�ย มันก็แปีลว่�เริ่มค่อย ๆ มีก�รข�ดดุล แล�วผมพ้ดว่�เร� 
มีฐ�นะเงินคงคลังส้งม�ก เพร�ะฉะน้ันในช่่วงน้ันมันเป็ีนเร่่องของก�รข�ดดุลท่ีมีก�รช่ดเช่ยก�รข�ดดุล 
จ�กเงินคงคลัง มันก็เท่�กับเป็ีนก�รปัี�มเงินเข��ระบบเศรษัฐกิจน่ันเอง ซ่ึ์งถู��ด้ให�ดี โอก�สท่ีจะทำ� 
งบปีระม�ณแบบข�ดดุลโดยอ�ศัยเงินคงคลังม�เป็ีนตัวอุดช่่องว่�งของร�ยจ่�ยกับร�ยได�น้ันคงเกิดข้ึน 
ได�ย�ก เพร�ะฉะน้ันท่ียกข้ึนม�ก็เพ่่อท่ีจะช้ี่ว่� ปัีญห�ต่�ง ๆ ในแต่ละช่่วงน้ัน จำ�เป็ีนต�องด้เคร่่องม่อ 
ท่ีดีท่ีเหม�ะสม ท้ังสมรรถูนะของก�รท่ีจะเข��ไปีแก� ไข ปีระสิทธิภ�พปีระสิทธิผล จ�กม�ตรก�ร 
ท่ีเข��ไปีดำ�เนินก�รในก�รแก�ไข 

นอกจากนี� ป็ัญหาส�าคัญอีกเรื่องคือ การสื่อสารกับบริษัท credit rating ที่พยายามติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยขณะนั�น ดร.เศรษฐพุฒเิล่าถง้การเจรจาให้บริษัท credit rating เชือ่มัน่ใน
เศรษฐกิจไทยว่า “ตอนน้ัน พวก credit rating agency เข�ก็มองไทยว่� จะมีคว�มเสียห�ยเยอะม�ก 
จ�กก�รแก�ปีัญห�สถู�บันก�รเงิน แล�วมันจะไปีกระทบฐ�นะก�รคลัง เข�ก็เริ่มมี concern  
ทั้ง S&P Moody’s และ Fitch Rating เร�ก็ต�องพัฒน� medium term fiscal framework  
ขณะเดียวกัน ข�อม้ลหนี้ต่�งปีระเทศอย้่ สศค. หน้ีในปีระเทศอย้่กรมบัญชี่กล�ง มันฉีกกัน และ 
จดเลขกันแบบไม่ตรงกันตลอดเวล� และนิย�มก็ไม่ตรงกบัม�ตรฐ�นส�กล ซ์ึง่ IMF ใช่� non-financial 
public sector debt ค่อหนี้ภ�ครัฐแต่ภ�ครัฐที่ไม่ได�เปี็นสถู�บันก�รเงิน ก็ต�องม�ปีรับกัน 

“สิ่งที่เร�ส่่อกับ credit rating agency ทั้ง 3 แห่งให�เช่่่อมั่นในภ�คก�รคลังของไทยค่อ  
เร�มีกรอบวินัยก�รคลัง เร่่องภ�ระหนี้ต่อ GDP ไม่เกิน 60% ก็เร่่องหนึ่ง ซ์ึ่งตอนนั้นเร�ลองเอ�หนี้ม� 
รวมกันอย้่ร�ว 56% เลยคิดว่� 60% เร�น่�จะเอ�อย้่ แต่เร�ไม่อย�กให�มีแต่งบปีระจำ�ไม่มีงบลงทุน  
จึงต้ังสดัส่วนงบลงทนุในงบปีระม�ณด�วย ตอนนี ้คนกพ็ด้ตวัเลข 60% เป็ีนคมัภร์ีอภธิรรมเหมอ่นปีรับ
เปีลี่ยนไม่ได� โดยส่วนตัวผมเองก็มองว่�เวล�ที่มันวิกฤติอย่�งนี้ กรอบพวกนี้มันปีรับมันขย�ยได�” 

การแก้ป็ัญหาระบบสถาบันการเงินเป็็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลโดย สศค. ร่วมมือกับ ธป็ท. 
ต้องรีบด�าเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของป็ระเทศรวมทั�งเรียกความเชื่อมั่นของระบบ
เศรษฐกิจให้กลับคืนมาโดยเร็ว 

ดร.วริไทเล่าวา่ “ผมม�ช่่วยง�นแก�ไขปัีญห�ระบบสถู�บันก�รเงิน อ�จจะเป็ีนเพร�ะ background 
ผมจะทำ�ม�ท�งด��นของสถู�บนัก�รเงนิ อนันีจ้ะต�องทำ�ง�นกบัทมีง�นแบงก์ช่�ตอิย่�งใกล�ช่ดิ ไม่ว่�จะ
เป็ีนเร่อ่งเพิม่ทนุสถู�บนัก�รเงนิ โครงก�ร 14 สงิห� ก�รดเ้ร่อ่งฐ�นะเงนิกองทนุของธน�ค�รกรงุไทย 
และก�รปีฏิร้ปีระบบสถู�บันก�รเงิน”

โจทย์ที่สี่ การแก้วิกฤติสถาบันการเงิน 

1. มาตรการช่วยเพิ่มทุนสถาบันการเงินทั่วไป

โครังการัช่ว่ยเพ่ิมเงินีกองทนุีชัน้ีที ่ 1: กระทรวงการคลังซ่ื�อหุ้นบริุมสทิธิ์ในราคาทีส่ะท้อนมูลค่าทางบัญช ีโดยการออกพนัธบัตรรัฐบาล
เพื่อช�าระค่าหุ้นฯ วงเงิน 61,304 ล้านบาท สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทเงินทุนทิสโก้ บริษัท 
เงินทุนสินเอเชีย และธนาคารทหารไทย 

โครังการัช่ว่ยเพ่ิมเงินีกองทุนีช้ันีท่ี 2: กระทรวงการคลังซ่ื�อหุ้นกู้ด้อยสิทธิของสถาบันการเงินตามส่วนสูญเสียจากการป็รับป็รุง 
โครงสรา้งหนี�ท่ีเกนิกวา่ท่ีไดก้นัส�ารองไว ้และ/หรอืสนิเชือ่ท่ีเพิม่ข้�นสทุธ ิโดยการออกพนัธบตัรรฐับาลเพือ่ช�าระคา่หุน้ฯ วงเงนิ 12,430 ลา้นบาท  
สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 914 แห่ง คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ บริษัทเงินทุนทิสโก้ บริษัท 
เงินทุนธนชาต บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม บริษัทเงินทุนเอกชาติ บริษัทเงินทุนเอเชียไฟแนนซ่์ และบริษัทเงินทุนบุคคลัภย์

การดำาเนินงานตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินตามมาตรการ 14 สิงหาคม 254113

2. มาตรการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงิน

เรัิ่มจากการัแบ่งสถาบันีการัเงินีออกเปี็นี 2 กลุ่ม ไดั้แก่ กลุ่มที่ 1 Bad Bank สถาบันการเงิน 
ทีม่คีวามอ่อนแอและไม่อยู่ในวสิยัท่ีจะด�าเนนิการต่อไป็ได้ รวมทั�งมีโอกาสทีจ่ะหาผู้่ร่วมลงทนุได้น้อย 
ด�าเนนิการแก้ไขโดยการยกเลิกกิจการและจดัการทรัพย์สนิอย่างเป็็นระบบ และกลุ่มที ่2 Good Bank 
สถาบันการเงินที่มีศักยภาพพอที่จะด�าเนินการต่อไป็ได้ โดย

(1)  ให้กองทุนีฟ้ืนีฟูฯ เข้าเป็ีนีผู้ิถือหุ้นีใหญ่ และให้หาผู้ิร่ัว่มลงทุนีท่ีมีศักยภาพสูงเข้ามาร่ัว่มลงทุนีในีเว่ลาท่ีเหมาะสม ต่อมารัฐบาล 
ผ่่อนผ่ันให้ต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 25 เพื่อแก้ไขป็ัญหาฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์

(2)  ปีรัับกฎเกณ์ฑ์์ของเงินีกองทุนีให้มีคว่ามม่ันีคง โดย ธป็ท. เป็ลีย่นสัดสว่นระหว่างเงินกองทุนชั�นที ่1 และชั�นที ่2 ให้เป็็นไป็ตามมาตรฐาน 
ของ BIS คือให้สถาบันการเงนิสามารถนบัเงนิกองทนุชั�นที ่2 ได้เพิม่ข้�นจากร้อยละ 30 เป็็นร้อยละ 50 ของเงนิกองทนุต่อสนิทรัพย์เสีย่ง  
โดยในส่วนของธนาคารพาณชิย์ยงัคงต้องด�ารงเงนิกองทุนต่อสนิทรัพย์เสีย่งสงูกว่ามาตรฐานของ BIS คือ ร้อยละ 8.5 นอกจากนี �  
ธป็ท. จะยอมให้สถาบันการเงินนับเงินส�ารองหนี�ป็กติ เป็็นเงินกองทุนชั�นที่ 2 ตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

(3)  อนีุญาตให้สถาบันีการัเงินีและบุคคลอ่ืนีจัดัตั้งบริัษัทบริัหารัสินีทรััพย์ เพื่อเป็็นทางเลือกให้สถาบันการเงินบรรเทาภาระใน 
การบริหารและจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ภายใต้พรัะรัาชกำาหนีดับรัิษัทบรัิหารัสินีทรััพย์ พ.ศ. 2541 ซ่้่งบริษัทดังกล่าว 
จะได้รับสิทธิป็ระโยชน์ทางด้านค่าธรรมเนียมภาษีจากการซ่ื�อขายหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือหลักป็ระกัน 
จากสถาบันการเงิน

(4)  ให้อำานีาจกองทุนีฟื้นีฟูฯ ในีการัเพิ่มทุนีหรัือการัแปีลงหนีี้เปี็นีทุนีให้กับสถาบันีการัเงินีที่ถูกทางการัแทรักแซง เพื่อเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งให้แก่สถาบันการเงิน ก่อนเป็ิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุน

นีอกจากนีี ้เพ่ือให้ทกุหน่ีว่ยงานีทีเ่ก่ียว่ข้องมีอำานีาจตามข้อเสนีอข้างต้นีได้ั สศค. ต้องผิลกัดันัีกฎหมายเพือ่เปิีดัช่องทางให้ดัำาเนีนิีการัได้ั 
ที่สำาคัญคือ

พระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งป็ระเทศไทย พทุธศักราช 2485 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2540 เพือ่ให้กองทนุฟ้ืนฟฯู  
สามารถให้กู้ยมืเงนิแก่สถาบันการเงนิโดยไม่มหีลักป็ระกันได้ และให้อ�านาจคณะกรรมการจดัการกองทนุสละหลกัป็ระกันของสถาบนัการเงนิ 
ที่ถูกระงับกิจการชั่วคราว 58 แห่งได้ในกรณีที่มีความจ�าเป็็น
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พรัะรัาชกำาหนีดัการัปีฏิรูัปีรัะบบสถาบันีการัเงินี พ.ศ. 2540 เพือ่จัดตั�งองค์การเพือ่การป็ฏิรูป็ระบบสถาบัน 
การเงิน (ป็รส.) ท�าหน้าท่ีแก้ ไขป็ัญหาสินทรัพย์ของ 58 สถาบันการเงินที่ถูกระงับการด�าเนินการชั่วคราว  
โดยการน�าทรัพย์สินทั�งหมดออกป็ระมูล และพิจารณาการป็ิดกิจการถาวรหรือไม่ ซ่้่งเป็็นการสานงานต่อจาก  
คณะกรรมการก�ากับการควบหรือโอนกิจการของสถาบันการเงินที่สิ�นสุดอ�านาจลง โดยมีเพียง 2 แห่ง คือ  
บรษิัทเงนิทนุเกยีรตนิาคิน และบรษิัทเงนิทนุหลกัทรพัย์บางกอกอนิเวสทเ์มนท ์ทีส่ามารถเป็ดิด�าเนนิกจิการใหม่ได้ 
สว่นทีเ่หลอื 56 แหง่ใหเ้ขา้กระบวนการขายทรพัยส์นิเพือ่ช�าระบญัช ีและตอ่มาไดม้กีารออกพระราชก�าหนดการ 
ป็ฏิรูป็ระบบสถาบันการเงิน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 เพื่อให้การขายสินทรัพย์ด�าเนินการได้รวดเร็วยิ่งข้�น

พรัะรัาชกำาหนีดับรัรัษัทบรัิหารัสินีทรััพย์สถาบันีการัเงินี พ.ศ. 2540 เพื่อให้บรรษัทบริหารสินทรัพย ์
สถาบันการเงิน (บบส.) ป็ระกอบธุรกจิรบัซ่ื�อหรอืรบัโอนสินทรัพย์ทกุป็ระเภทของ 56 สถาบนัการเงนิทีถู่กระงับ 
การด�าเนินกิจการ และรับซ่ื�อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินที่กองทุนฟื้นฟูฯ เข้าถือหุ้นหรือ 
มีอ�านาจจัดการ 

พรัะรัาชกำาหนีดับรัรัษัทบรัิหารัสินีทรััพย์สถาบันีการัเงินี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เพื่ออนุญาตให้ บบส. 
ท�าการเพิ่มทุนเป็็นการท่ัวไป็ และมีมาตรการจูงใจให้มีผู่้มาลงทุนใน บบส. เพื่อแก้ป็ัญหาการขาดเงินทุน 
หมุนเวียน เนื่องจากการด�าเนินงานของ บบส. ต้องใช้เงินทุนจ�านวนมากในการรับซ่ื�อหนี�ด้อยคุณภาพ

พรัะรัาชกำาหนีดัให้อำานีาจกรัะทรัว่งการัคลงักูเ้งนิีและจดััการัเงนิีกูเ้พือ่ช่ว่ยเหลอืกองทนุีเพือ่การัฟ้ืนีฟแูละ 
พัฒนีารัะบบสถาบันีการัเงินี พ.ศ. 2541 เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนฟื้นฟูฯ 500,000 ล้านบาท (FIDF 1)  
และรัฐบาลยังได้ค��าป็ระกันพันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ อีก 112,000 ล้านบาท (FIDF 2) แต่เนื่องจากความเสียหาย 
ที่เกิดข้�นนั�นยังไม่หมดสิ�น ซ่้่งต่อมาในป็ี 2545 ออกพรัะรัาชกำาหนีดัให้อำานีาจกรัะทรัว่งการัคลังกู้เงินีและ 
จัดัการัเงินีกู้เพื่อช่ว่ยเหลือกองทุนีเพื่อการัฟื้นีฟูและพัฒนีารัะบบสถาบันีการัเงินีรัะยะที่ 2 พ.ศ. 2545 ในวงเงิน  
780,000 ล้านบาท (FIDF 3) ซ่้่งกฎหมายดังกล่าวยังได้ก�าหนดให้มีการโอนเงินคงเหลือในบัญชีผ่ลป็ระโยชน์ 
ป็ระจ�าป็ีเพื่อช�าระหนี� FIDF 2 และ FIDF 3 จ้งต้องออกพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา 
พ.ศ. 2501 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพื่อให้สามารถโอนเงินมาช�าระหนี�ดังกล่าวได้

ดร.วิรไทเล่าแนวคิดการแก้วิกฤติสถาบันการเงิน จนน�ามาสู่มาตรการ 14 สิงหา ไว้อย่างน่าสนใจว่า 
“เวล�เกิดวิกฤติจะมีปัีญห�บ�งอย่�งท่ีเร�ไม่เจอในภ�วะปีกติ และปัีญห�ใหญ่ของทุกวิกฤติค่อ คนข�ดคว�ม
ม่ันใจ โดยเฉพ�ะวิกฤติก�รเงิน และคนท่ีจะทำ�หน��ท่ีสร��งคว�มม่ันใจได� ก็ค่อภ�ครัฐ เพร�ะภ�ครัฐมีทรัพย�กร 
ม�กพอท่ีจะทำ�ให�คนมีคว�มม่ันใจได� เช่่น ในวิกฤติปีี 2540 คนไม่ม่ันใจว่�สถู�บันก�รเงินจะล�มหร่อเปีล่�  
โดยเฉพ�ะบริษััทไฟแนนซ์์ และธน�ค�รขน�ดเล็ก แล�วเข�จะได�เงินฝ่�กค่นม้ัย 

“ดังน้ัน เวล�ท่ีคนต่่นตระหนกต�องรีบหยุด เพร�ะว่�ถู��ปีล่อยให�ต่่นตระหนกต่อเน่่อง เร�จะไม่ส�ม�รถู 
ดึงกลับม�ส่้ภ�วะท่ีมีเสถีูยรภ�พได� และภ�ครัฐก็ต�องเข��ม�ทำ�หน��ท่ีเป็ีนหลังพิงให� และเร่่องท่ีสำ�คัญค่อไม่ทำ�ให� 
เกิด moral hazard เพร�ะถู��เกิด moral hazard มันก็จะเกิดผลข��งเคียงต่อเน่่องในระยะย�ว 

“อันดับุแรื่ก ต้องแยกของด่ออกจากของเสิ่่ย ถู��สถู�บันก�รเงินไหน 
มปัีีญห� ช่่วยไม่ได�ต�องปีล่อยให�มกีระบวนก�รบรหิ�รจดัก�รแก�ไขปัีญห� แต่ถู�� 
สถู�บันก�รเงินไหนท่ีคิดว่�เปี็นของดี ภ�ครัฐก็ต�องเข��ม�ช่่วยเปี็นหลังพิงให�  
ตอนนั้นถูึงมีเร่่องก�รคำ้�ปีระกันเงินฝ่�กเปี็นก�รทั่วไปีที่ปีระก�ศออกม�เปี็น  
blanket guarantee เพ่่อบอกว่� สถู�บนัก�รเงนิเหล่�นีเ้ป็ีนสถู�บนัทีจ่ะอย่้รอดได�  
ภ�ครัฐยินดีที่จะม�เปี็นหลังพิงให� แต่เร่่องนี้จะเกิดข้ึนได�ก็ต่อเม่่อเกิด 
กระบวนก�รแยกของทีไ่ปีรอดกบัไปีไม่รอดก่อน และมกีระบวนก�รปิีดสถู�บนั 
ก�รเงินบ�งแห่งไปีก่อน 

“อันดับุท่ี่� 2 ต้องแก้ป็ัญหา coordination failure จ�กคว�มไม่ม่ันใจ  
เพร�ะเม่่อ NPLs ขึ้นไปีส้งม�กถูึงปีระม�ณร�อยละ 47 เงินสำ�รองของสถู�บัน 
ก�รเงินก็ไม่พอ ต�องตั้งสำ�รองเพิ่ม ต�องเพิ่มทุน แต่ถู��ไม่ตั้งสำ�รองเพิ่ม คนก็ 
ไม่ไว�ใจ จึงจำ�เป็ีนต�องเพ่ิมทุน และต�องเพ่ิมให�ได�เกินเกณฑ์์ข้ันตำ่� ถู��เพ่ิมไม่ได� 
เกินเกณฑ์์ข้ันตำ่� ก�รเพ่ิมทุนก็จะล�มเหลว ในภ�วะแบบน้ี นักลงทุนต�องเด�ว่�  
อีกฝ่่�ยจะใส่เงินเท่�ไหร่ และท่ีนักลงทุนต่�งช่�ติว่�จะม�ร่วมเพิ่มทุนด�วย  
ก็ไม่ร้�ว่�จะม�จริงหร่อเปีล่�

“วิธีก�รแก�ปัีญห� coordination failure ค่อ รัฐก็บอกว่� คุณไปีห�ม�
เถูอะ เร�ยินดีใส่ให�แต่ไม่เกินคร่ึงหน่ึง ค่อถู��ต�องเพ่ิมทุนพันล��น คุณไปีห�ม�
ให�ได� 500 ล��น คุณเอ�ของเร� 500 ล��นก็ได� หร่อจะเอ�น�อยกว่�ก็ได� และ
น่ีเป็ีนกลไกท่ีจะช่่วยสร��งคว�มม่ันใจ 

“อันดับุท่ี่� 3 ป้็องกันไม่ที่ำาให้เก่ดภารื่ะการื่คลังในรื่ะยะยาว ค่อ เร�ต�อง 
มีกลไกปีกป้ีองผลปีระโยช่น์ของรัฐ เช่่น เร�ต�องกำ�หนดว่�เร�มีบุริมสิทธิ 
เร�ต�องได�เงินปีันผลก่อนนะ เร�ได�อะไรก่อน เพร�ะถู��ของที่ใส่ไปีเปี็นของดี  
เปี็นของท่ีใช่�ได� เม่่อมีทุนม�กพอ ผลที่เกิดข้ึนกับฐ�นะก�รคลังในระยะย�ว 
ก็จะไม่เยอะ อันนี้ก็เปี็นสิ่งหนึ่งที่ปีระเทศอ่่นก็ทำ� และผลของม�ตรก�รก็เห็น 
ได�ชั่ดเลยว่�หล�ยสถู�บันก�รเงินท่ีรัฐเข��ไปีเพิ่มทุนตอนน้ัน ตอนน้ีก็กำ�ไร  
และม้ลค่�หุ�นที่ถู่ออย้่ก็ม�กกว่�เงินที่ใส่เข��ไปีม�ก 

“นอกจ�กน้ี เร่่องข�อม้ลก็สำ�คัญม�ก ตอนน้ันข�อม้ลเศรษัฐกิจของไทย 
ไม่ชั่ดเจนด�วยหล�ยเหตผุล ทัง้ม�ตรฐ�นนยิ�มทีเ่ร�ใช่� ตวัอย่�งเช่่น เกณฑ์์ NPLs  
ที่แบงก์ช่�ติใช่�ตอนนั้น ล้กหนี้ต�องข�ดช่ำ�ระม�เกิน 1 ปีี NPLs ตอนเข��ส้่วิกฤติ 
ยังแค่ 6 - 7% พอไปีใช่�ม�ตรฐ�นทั่วไปี ถูึงเห็นว่�มันเปี็นเลข 2 หลักส้ง ๆ  ไม่ใช่่ 
เลขหลักเดียวแบบที่คิด

วิธีแก้ปัญหา

“ข�อม้ลฐ�นะก�รคลัง ก�รบริห�รเงินคงคลัง เน่่องจ�กไม่ได� 
อย้่ในภ�วะวิกฤติก็จัดเก็บต�มแบบที่ทำ�ต�มกันม� เช่่น ข�อม้ล 
ผ้ �เสียภ�ษัีตอนนั้น มีแฟ้มจ�กสรรพ�กรอย้ ่แฟ้มนึงที่ด้ถูึงว่� 
โครงสร��งผ้�เสียภ�ษัีว่�เปี็นอย่�งไร และเปี็นต�ร�งสถูิติ พวกเร� 
ต�องพย�ย�มคิดว่� ต�ร�งสถูิติเหล่�นั้น บอกอะไรกับเร�บ��ง  
และใช่�ปีระโยช่น์ให�ได�ม�กที่สุด เพ่่อด้ว่�ม�ตรก�รที่เร�ทำ�จะตอบ 
คนกลุ่มไหน ซ์ึ่งในวันนั้นไม่มีข�อม้ลร�ยละเอียดถูึงขน�ดวันนี้

“เร่่องข�อม้ล จึงเปี็นอีกเร่่องที่พย�ย�มทำ�ช่่วงนั้น ค่อ  
พย�ย�มทำ�ให�ข�อม้ลต่�ง ๆ มันเปี็นระบบมีม�ตรฐ�นม�กขึ้น  
จ�กข�อม้ลที่มีอย้่ และมองว่� จะต�องเก็บข�อม้ลอะไรเพิ่มขึ้น เพ่่อ 
ใช่�ปีระโยช่น์ในก�รทำ�นโยบ�ยต่�ง ๆ เพิ่มม�กขึ้น”
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3. การปรับโครงสร้างหนี้ และฟื้นฟูภาคธุรกิจ 

ในช่วงวกิฤติจ�าเป็็นต้องแก้ไขกฎหมายส�าคญัและเก่ียวข้องต่อการป็รับโครงสร้างหนี�ภาคเอกชน โดยเฉพาะกฎหมายล้มละลายและ
กระบวนการบังคับหลักป็ระกัน ซ่้่งรวมถ้งป็ฏิรูป็โครงสร้างภาษีให้เอื�อต่อกระบวนการป็รับโครงสร้างหนี�ธุรกิจเอกชนด้วย

หม่อมเต่าเล่าว่า “สมัยก่อนใครล�มละล�ยก็เอ�มันให�ต�ย แบงก์จึงมีก�รวิเคร�ะห์และควบคุมท่ีไม่จำ�เป็ีนต�องดีนัก ดังน้ันถู��ใคร 
ทำ�ล�มละล�ย ช่ำ�ระเงินธน�ค�รไม่ได� ก็เอ�กันให�ต�ยเลย ล�มละล�ยถึูง 10 ปีีจึงจะพ�น

“ในระหว่�งนั้นถู��บุคคลล�มละล�ยทำ�ม�ห�ได�เท่�ไร เงินนั้นต�องเปี็นของเจ��หนี้ ไปีทำ�นิติกรรมอะไรก็ทำ�ไม่ได� สมัครง�นก็ยังทำ� 
ไม่ได� เพร�ะทำ�สัญญ�ไม่ได� คนล�มละล�ยจึงไม่ส�ม�รถูล่มต�อ��ปี�กไปีอีก 10 ปีีในเช่ิงกฎหม�ย

“ปีัญห�ก็ค่อ เม่่อเกิดวิกฤติต�มยำ�กุ�งปีี 2540 คนล�มละล�ยระเนระน�ด บ�งคนก็ไม่ร้�ตัวเลย ค��ข�ยอย้่ดี ๆ มีคว�มสุขแล�วตนเอง 
ก็ไม่ได�ทำ�คว�มผิดอะไร แต่อย้่ ๆ ล้กค��ห�ยหมดไม่มีใครม�ซ์่้อของเลยเปี็นเวล�ปีีสองปีี คนทำ�ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ไม่มีสมบัติเก่�ต�องก้�เงิน 
ธน�ค�รม� ก็ล�มละล�ยกันหมดนั่นแหละ เพร�ะช่ำ�ระหนี้ไม่ได�อย่�งเด็ดข�ด ผมช่อบเรียกกรณีนี้ว่� ‘ฟ้กล�มทับ’ ล�อปีระโยค ‘ล�มทับฟ้ก’  
ที่ช่อบพ้ดกันจัง และมีจริงน�อยม�ก

“เม่่อล�มละล�ยกันม�ก จึงเกิดปีระเด็นขึ้นม�กับกองทุนก�รเงินระหว่�งปีระเทศ ซ์ึ่งตอนนั้นได�เข��ม�ควบคุมระบบเศรษัฐกิจก�รเงิน
ของเร� เน่่องจ�กเร�ใช่�เงินของเข�เพ่่ออย้่รอดไปีวัน ๆ  และเพ่่อให�ส�ม�รถูมีเงินตร�ต่�งปีระเทศเพียงพอที่จะช่ำ�ระค่�สิ่งของที่จำ�เปี็นต�อง
ซ์่้อในช่่วงที่เศรษัฐกิจตกตำ่�อย้่

“เข�ก็ถู�มขึ้นม�เกี่ยวกับเร่่องล�มละล�ย และบอกว่�ให�ลดระยะเวล�ที่เปี็นบุคคลล�มละล�ยให�สั้นลง เพ่่อที่คนดีจะได�กลับเข��ระบบ 
โดยเร็ว ม�ช่่วยพัฒน�ช่�ติและตนเองให�เจริญเติบโตกันใหม่ ส่วนธน�ค�รก็ควรควบคุมด�วยระบบและก�รวิเคร�ะห์โครงก�รให�ดี แล�ว 
ต�องไม่ให�เงินก้�สำ�หรับโครงก�รที่ไม่ดีหร่อไม่มีคว�มมั่นคงเพียงพอ

“ปีระเดน็จงึเกดิขึน้ว่� ถู��ไม่ได�ทจุรติแล�วจะให�ล�มละล�ยอย้น่�นเท่�ใดล่ะ ผมเป็ีนพวกโหดเลยบอกว่� ปีีเดยีวกพ็อแล�ว ซ์ึง่คว�มจริง
ก็ร้�อย้่ว่� กว่�จะพิจ�รณ�คดีเสร็จก็เกินหนึ่งปีีแล�ว แต่ที่เสนอเช่่นนั้นเพร�ะหวังว่�ต่อไปีธน�ค�รจะต�องพิจ�รณ�ปีล่อยก้�จ�กก�รวิเคร�ะห์
โครงก�รอย่�งจริงจังแทนก�รด้ตัวคนว่�ใครเปี็นผ้�ก้� ค่อต่อให�คนที่ขอก้�ต�ยไปีแต่โครงก�รต�องอย้่ได�

“คณุธ�รนิทร์ นิมม�นเหมนิท์ ซ์ึง่ในเวล�น้ันเป็ีนรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลงัคดัค��นอย่�งแรง เพร�ะท่�นม�จ�กธน�ค�รพ�ณชิ่ย์  
ค่อนข��งเก่งด�วย มีบุคคลนับถู่อม�กม�ย ท่�นร้�ว่�ระยะเวล�ควรจะสั้นลง แต่คิดว่�ไม่ควรจะสั้นถูึงขน�ดที่ผมเสนอ ท่�นบอกว่� 3 ปีีดีกว่�  
จะได�สมควรแก่กรณี และเม่่อท่�นเปี็นรัฐมนตรีคลังที่ม�จ�กพรรคก�รเม่อง ท่�นเปี็นคนเสนอแต่งตั้งผมให�เปี็นผ้�ว่�ก�ร ธปีท. นั่นแหละ  
ไม่ใช่่ว่�ผมไม่ส้�คว�มเห็น แต่ท่�นไม่ต�องฟังผมหรอก แล�วท่�นก็ทำ�มันออกม�อย่�งนั้น โดยเสนอเปี็นกฎหม�ยออกม�ในที่สุด

“ข�อดขีองระยะเวล�ล�มละล�ยทีส้ั่นลงในก�รเป็ีนบคุคลล�มละล�ยค่อ ทำ�ให�ระบบธน�ค�รพ�ณชิ่ย์ต�องจรงิจงัในก�รมรีะบบวเิคร�ะห์ 
ที่ดีและรอบคอบขึ้น เพร�ะแบงก์ก็ร้�ว่�คนที่ก้�เงินร้�ว่� ถู��ล�มละล�ยแล�วหลุดพ�นเร็วขึ้นเหล่อแค่ 3 ปีี หลังจ�กนั้นแบงก์จะไปีเอ�อะไรกับ 
คนล�มละล�ยอีกไม่ได�

“ผมก็ติดต�มข่�วเร่่อยม�ว่�แล�วมันได�ผลยังไง คิดว่�ค่อนข��งดีนะ เพร�ะว่�มันก็สมควรแก่กรณี แต่ที่สำ�คัญกว่�นั้นก็ค่อพรรคพวก 
ของผมที่ทำ�ธุรกิจได�ห�ยไปีหล�ยคน เพร�ะว่�คดีในศ�ลเม่่อตัดสินเสร็จแล�วก็ห�ยหน��ห�ยต�ไปีจ�กสังคม เพร�ะอะไรอย่�พ้ดถึูงเลย  
กล�ยเปี็นบุคคลล�มละล�ยไปีแล�วม้ัง ช่ีวิตของคนล�มละล�ยในสังคมนั้นไม่ง่�ยเลย เอ�แค่ว่�ติดหนี้แล�วโดนคนม�ช้ี่หน��ด่�เพ่่อทวงเงิน 
ต่อหน��คนม�ก ๆ ก็อ�ยแทรกแผ่นดินหนีแล�ว

“ผมเช่่่อว่�ไม่มีใครอย�กล�มละล�ยหรอก ทุกคนอย�กรวยแต่บ�งครั้งก�รลงทุนมันก็พล�ดได�”

นอกจากนี� ในช่วงเวลาดังกล่าวที่ระบบสถาบันการเงินยังไม่สามารถท�างานได้ตามป็กติ สศค. ได้ใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  
(SFIs) ได้แก่ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งป็ระเทศไทย (ธสน.) ธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งป็ระเทศไทย (IFCT) เป็็น 
เคร่ืองมอืในการช่วยเหลอืสภาพคล่องใหแ้กร่ะบบเศรษฐกจิ โดยรัฐบาลได้ใชเ้งินกู้เพือ่ป็รับโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ (Structural Adjustment  
Loan: SAL) ในการเพิ่มทุนและให้กู้ต่อแก่ SFIs ข้างต้น 

4. การจัดการกับ NPLs และ NPAs มหาศาลในระบบสถาบันการเงิน

ป็ัญหาหนี�ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี�ด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans: NPLs) และสินทรพัย์ด้อยคุณภาพ (Non-Performing  
Assets: NPAs) ในระบบสถาบนัการเงนิยงัมปี็ริมาณทีส่งูเป็็นภาระให้สถาบนัการเงนิซ่้ง่มหีน้าท่ีหลกัในการให้สนิเชือ่แก่ภาคธรุกิจไม่สามารถ 
ป็ล่อยสนิเชือ่เข้าสูร่ะบบ ส่งผ่ลให้ป็รมิาณเงนิหมนุเวยีนทีจ่ะอดัฉดีเพือ่กระตุ้นภาคเศรษฐกิจไม่สามารถเกิดข้�นได้ กระทบต่อความสามารถ 
ในการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ

รฐับาลจง้ออกกฎหมายจดัตั�งองคก์ร เพือ่ท�าหนา้ท่ีแกป้็ญัหาดงักลา่ว ไดแ้ก ่องคก์ารเพือ่การป็ฏริปู็ระบบสถาบนัการเงนิ (ป็รส.) บรรษัท 
บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการป็รับโครงสร้างหนี� (คป็น.) และออกพระราชก�าหนดบริษัทบริหาร 
สินทรัพย์ พ.ศ. 2541

อย่างไรก็ดี การด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถด�าเนนิการแก้ไขปั็ญหาได้อย่างรวดเร็วและเพยีงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจ ซ่้่งระดับสินทรัพย์และหนี�ด้อยคุณภาพอยู่ในระดับสูงและมีผ่ลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของป็ระเทศ จ้งมีความ
จ�าเป็็นต้องเพิ่มแนวทางในการบริหาร NPLs และ NPAs แบบรวมศูนย์ ท�าให้เจ้าหนี�หลายรายมาเป็็นเจ้าหนี�รายเดียว และมีอ�านาจในการ
จดัการท่ีรวดเร็วเบ็ดเสร็จภายในระยะเวลาการด�าเนนิงานทีจ่�ากัด ซ่้ง่เป็็นการคดิและบรหิารแบบนอกกรอบจากท่ีเคยท�ามาตรการมาในอดีต 

ดังนั�น บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) จ้งถูกจัดตั�งข้�นตามพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 เพื่อบริหาร 
จัดการ NPLs และ NPAs ของสถาบันการเงินทั�งภาครัฐและภาคเอกชนโดย บสท. มีอ�านาจพิเศษในการป็รับโครงสร้างหนี� ป็รับโครงสร้าง 
กิจการ จ�าหน่ายทรัพย์สินที่เป็็นหลักป็ระกัน จ้งท�าให้ 
บสท. สามารถป็ลดล็อกป็ัญหาการจัดการ NPLs และ 
NPAs ในระบบสถาบันการเงิน และช่วยสนับสนุนให้ 
ระบบสถาบันการเงินสามารถกลับมามีบทบาทในการ 
ส่งเสริมธุรกรรมทางเศรษฐกิจของป็ระเทศได้อย่าง 
เต็มศักยภาพอีกครั�งหน้่ง
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นอกจากการจัดการป็ัญหาหนี�และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินอย่างเบ็ดเสร็จแล้ว 
สศค. ยงัมส่ีวนร่วมในการวางรากฐานของแนวทางการป็ล่อยสนิเชือ่ของภาคการเงนิอย่างเป็็นระบบเพือ่ป้็องกัน 
การเกดิหนี�ด้อยคณุภาพจากการป็ล่อยสนิเชือ่หละหลวม โดยการออกพระราชบัญญติัการป็ระกอบธรุกิจข้อมลู
เครดิต พ.ศ. 2545 เพือ่จดัตั�งธรุกิจข้อมลูเครดติทีท่�าหน้าที่ให้บรกิารข้อมลูเครดติแก่สถาบนัการเงนิให้มข้ีอมลู
เพียงพอในการพิจารณาสินเชื่อและการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต นอกจากนี� สศค. ยังร่วมกับ ธป็ท.  
ในการวางแนวทางในการก�ากับดูแลสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-banks) อย่างเป็็นระบบ เช่น ธุรกิจ
สินเชื่อบัตรเครดิต และการป็ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล เป็็นต้น

คุณสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีต ผ่อ. สศค. เล่าว่า “หลังจ�กวิกฤติเศรษัฐกิจบริษััทใหญ่ ๆ ล�มระเนระน�ดต�ม ๆ กัน เป็ีนหน้ีสถู�บัน 
ก�รเงินซ์ึ่งไม่อ�จจะช่ำ�ระได� และก็ไม่อ�จจะใช่�กลไกปีกติในก�รแก�ไขปีัญห�หนี้ด�อยคุณภ�พเหล่�นั้นได� ธปีท. พย�ย�มตั้งคณะกรรมก�ร 
ข้ึนม�ชุ่ดหน่ึงเพ่่อแก�ไขปีัญห�หน้ีด�อยคุณภ�พในระบบสถู�บันก�รเงิน ซ์ึ่งแก�ไปีได�ระดับหนึ่ง แต่ ณ เวล�นั้น ปีัญห�รุนแรงเกินกว่� 
ทีจ่ะใช่�กลไกปีกติในก�รแก�ไขปัีญห�ได� สศค . จงึจดัต้ัง บสท. เพ่อ่ท่ีจะแก�ไขปัีญห�หนีด้�อยคณุภ�พทีมี่อย้่ในระบบจำ�นวนม�กให�สำ�เรจ็ให�ได�  
จึงได�โอนหนี้ด�อยคุณภ�พจ�กสถู�บันก�รเงินต่�ง ๆ ม�อย้่ที่ บสท. แต่หัวใจของก�รแก�ไขปีัญห�อย้่ที่ว่�กลไกในขณะนั้นไม่ส�ม�รถูทำ�ได� 
โดยอ�ศัยกลไกปีกติ กฎหม�ยฉบับนี้จึงให�อำ�น�จพิเศษัแก่ บสท. โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในเร่่องของกระบวนก�รจัดก�รหนี้เสีย ก�รบังคับคดี 
ที่แตกต่�งจ�กกระบวนก�รกฎหม�ยต�มปีกติ จึงทำ�ให� บสท. เปี็นกลไกที่สำ�คัญในก�รแก�ไขปีัญห�หนี้ด�อยคุณภ�พที่เปี็นผลม�จ�กวิกฤติ 
เศรษัฐกิจในคร้ังน้ันได�เปี็นอย่�งดี แล�วก็พิส้จน์ได�จนถึูงวันนี้ว่� คว�มคิดนั้นได�นำ�ไปีส้่ภ�คปีฏิบัติแล�วก็ได�บรรลุเปี้�หม�ยต�มที่ได�ว�งไว� 
อย่�งแท�จริง โดยท่ีขณะน้ันก็มีคว�มคิดว่�ก�รแก�ไขปีัญห�หนี้เสียในสถู�บันก�รเงินโดยใช่�อำ�น�จพิเศษันี้ควรเปี็นเร่่องช่ั่วคร�ว เพร�ะ 
ในที่สุดเม่่อเศรษัฐกิจและสังคมเข��ส้่ภ�วะปีกติก็ต�องกลับไปีใช่�กลไกปีกติของเศรษัฐกิจและสังคมที่มีอย้่ กฎหม�ยว่�ด�วย บสท. ที่ว่�นี้ 
จึงได�กำ�หนดไว�ช่ัดเจนว่�มีอ�ยุเพียงแค่ 10 ปีี เม่่อครบ 10 ปีี กฎหม�ยนี้ถู้กยกเลิกโดยผลของกฎหม�ยทันที ซ์ึ่งก็แสดงให�เห็นถูึงลักษัณะ 
พเิศษัทัง้ในแง่ของกฎหม�ยทีเ่ป็ีนกฎหม�ยฉบบัแรกทีแ่ตกต่�งไปีจ�กกระบวนก�รยตุธิรรมปีกต ิเพ่อ่ให�ก�รแก�ไขปัีญห�พเิศษันีล้ลุ่วงไปีได� 
ในระยะเวล�ที่กำ�หนดไว�อย่�งช่ัดเจนเปี็นกรณีพิเศษั”

คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ ป็ลัดกระทรวงการคลัง มือกฎหมายคนส�าคัญของ สศค. ขณะนั�น เล่าว่า “ผมคิดว่�ผลง�นช้ิ่นสำ�คัญ 
ในก�รแก�ไขวิกฤติเศรษัฐกิจของ สศค. ในช่่วงนั้น ค่อ ก�รจัดตั้ง บสท. เพร�ะในช่่วงนั้น ก�รแก�ปีัญห�หนี้ของสถู�บันก�รเงินเปี็นไปีด�วย 
คว�มย�กลำ�บ�ก เพร�ะต่�งคนต่�งแก�ปัีญห� ทกุธน�ค�รมบีรษัิัทบรหิ�รสนิทรพัย์ของตวัเอง ต่�งคนต่�งแก�กนัไปี แต่ทำ�กนัไม่ไหว เพร�ะ 
ล้กหน้ีบ�งร�ยมเีจ��หน้ีเยอะเพร�ะก้�ม�จ�กหล�ยท่ี เวล�เจรจ�แก�หน้ีหร่อปีรบัโครงสร��งหน้ี เจ��หน้ีบ�งร�ยเหน็ด�วย แต่อีกร�ยไมเ่ห็นด�วย  
ซ่ึ์งพอเจ��หน้ีตกลงกันไม่ได� ธุรกิจของล้กหน้ีก็ไม่ส�ม�รถูเดินต่อไปีได�รอวันล�มละล�ยอย่�งเดียว

“แต่พอม ีบสท. ก�รแก�ปัีญห�หนีห้ร่อก�รเจรจ�ปีรบัปีรงุโครงสร��งหนีมั้นเบด็เสร็จ เพร�ะหลกัก�รของ บสท. ค่อ ก�รรบัโอนเอ�หน้ี 
ทัง้หมดของสถู�บนัก�รเงนิม�รวมศน้ย์ไว�ท่ี บสท. ทีเ่ดยีว ก็จะมีเจ��หนีเ้พียงร�ยเดยีว ปีระกอบกับ บสท. มีอำ�น�จพิเศษัต�มกฎหม�ยจดัตัง้  
ทำ�ให�กระบวนก�รบริห�รจัดก�รต่�งทำ�ได�อย่�งรวดเร็วและมีปีระสิทธิภ�พ 

“ตอนนั้น ผมไปีทำ�ง�นร่วมกับกองทุนฟ้�นฟ้ฯ เร่่องข�ยแบงก์ ต�องปีระชุ่มกันที่แบงก์ช่�ติตั้งแต่บ่�ยโมงยันสี่ถูึงห��ทุ่ม แล�วก็ม�ทำ� 
เร่่อง bad bank ตอนนั้นมี ปีรส. อย้่แล�ว พอเร�ตั้ง ปีรส. เร�ปีระม้ลไปีได�สักครั้งสองครั้ง แล�วเร�ก็เริ่มเห็นปีัญห�ว่� ต่�งช่�ติซ์่้อไปีถู้ก 
เหล่อเกิน เร�ก็เลยตั้ง บบส. ม�เพ่่อปีระม้ลแข่งกับต่�งช่�ติ ก็เลยทำ�ให�ร�ค�ที่เร�ข�ย NPL ได�ส้งขึ้นม�หน่อย เพร�ะตอนนั้นมันเกิดวิกฤติ
เศรษัฐกิจ บบส. ก็เข��ไปีซ์่้อม�ทั้งหมด 56 สถู�บันก�รเงินที่ถู้กสั่งปีิดกิจก�ร

“เร�โดน IMF บังคับเพร�ะเอ�เงินเข�ม� ก็โดนเข�บังคับให�ข�ยหน้ีเสียน้ีโดยเร็ว เร�ก็ข�ยโดยเร็วต่�งช่�ติเค��ซ้่์อล็อตแรกล็อตสอง  
ซ้่์อไปีถู้กเหล่อเกิน เร�เหน็ว่�ซ้่์อถู้กไปี เร�กเ็ลยต้ังหน่วยง�นข้ึนม�ปีระม้ลส้� หน่วยง�นน้ีค่อ บบส. ผมจำ�ได� ตอนไปีปีระม้ลส้�คร้ังแรก เจบ็ใจม�ก  
สมมติม้ลค่�ท�งบัญชี่มองไว� 1 แสน 9 หม่่นล��นนะ บบส. ปีระม้ลช่นะท่ี 3 หม่่น 3 พันล��นม้ังถู��ผมจำ�ไม่ผิด ซ่ึ์งมันเป็ีนก�รปิีดกล่องข�ย 
เร�ไมร้่�ว่�ข��งในมอีะไรบ��ง พอเปีดิกล่องด้ก็มีหลักปีระกันนะ เร�ไปีปีระเมนิร�ค�หลกัปีระกัน จำ�ไมผิ่ดตอนน้ันได�ปีระม�ณ 7 หม่น่กว่�ล��น  
ก็เท่�กับซ้่์อของร�ค� 7 หม่่นกว่�ล��นในร�ค� 3 หม่่นกว่�ล��น น่ีขน�ดให�ร�ค�ส้งท่ีสุดแล�วนะ”
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ป็ี 2543 ป็ระเทศไทยมีโอกาสเป็็นเจ้าภาพการป็ระชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซ่ียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’  
Meeting: AFMM+3) ครั�งท่ี 2 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากป็ระเทศสมาชิกอาเซี่ยน 10 ป็ระเทศ ร่วมกับป็ระเทศญ่ีปุ่็น  
เกาหลีใต้ และจีน (อาเซ่ียน+3) เข้าร่วมป็ระชุม เพื่อหารือการหาแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินภายใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั�งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ป็้องกันและแก้ไขหากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ในอนาคต โดยถอดบทเรียนการเกิดวิกฤติในภูมิภาคเอเชียในช่วงป็ี 2540 - 2541 ที่หลายป็ระเทศมีความจ�าเป็็นต้องขอเข้ารับความ 
ช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF โดยที่ป็ระชุมได้ป็ระกาศ “มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Initiative: CMI” ซ่้่งนับเป็็นจุดเริ่มต้น 
ที่ส�าคัญของการสร้างกลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

ต่อมาได้พัฒนาไป็สู่ “มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไป็สู่การเป็็นพหุภาคี หรือ Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM” ซ่้่ง 
เป็็นกลไกความร่วมมอืทางการเงินในภูมิภาครูป็แบบพหุภาค ีเพื่อรองรับความผ่นัผ่วนทางการเงินในกรณทีี่ป็ระสบปั็ญหาดลุการช�าระเงนิ 
หรือขาดสภาพคล่องในระยะสั�น โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินซ่้่งกันและกันระหว่างป็ระเทศสมาชิก (Self-help mechanism)  
ส�าหรับภูมิภาคอาเซ่ียน+3 ในป็ัจจุบัน รวมทั�งได้จัดตั�งกองทุนการเงินเอเชีย (Asian Monetary Fund: AMF) ซ่้่งต่อมาได้พัฒนาเป็็น  
“ส�านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซ่ียน+3” (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ซ่้่งเป็็นหน่วยงาน 
ที่ท�าหน้าที่สอดส่องระวังภัยทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซ่ียน+3 เพื่อป็้องกันวิกฤติที่อาจเกิดข้�นในอนาคต

นอกจากนี� สศค. ยงัตอ้งเป็น็ผู่ร้บัผ่ดิชอบทั�งดา้นสารตัถะและพธีิการในการเป็็นเจา้ภาพการป็ระชมุสภาผู้่วา่การธนาคารพฒันาเอเชยี  
ครั�งที่ 33 (33rd Asian Development Bank Annual Meeting) ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2543 ณ โรงแรมเวสทิน ริเวอร์ไซ่ด์ พลาซ่่า 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยเป็็นเจ้าภาพ และรัฐมนตรีคลังจากป็ระเทศสมาชิก ADB รวมทั�งสถาบัน
การเงินระหว่างป็ระเทศ ได้แก่ ธนาคารโลก และ IMF เข้าร่วมการป็ระชุมดังกล่าว ขณะที่ภารกิจกอบกู้วิกฤติยังต้องด�าเนินไป็ การจัดงาน 
ก็ต้องเดินหน้าภายใต้งบป็ระมาณจ�ากัด แม้เป็็นโจทย์ยาก แต่ สศค. ก็ท�าส�าเร็จ

โจทย์ที่หก การป้องกันวิกฤติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทางด้านธรุกิจอสงัหารมิทรัพย์ท่ีได้รับผ่ลกระทบอย่างรุนแรง
จากวกิฤติเศรษฐกิจ และส่งผ่ลกระทบต่อฐานะการเงนิของสถาบนั
การเงินและความสามารถของป็ระชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศยั เพื่อ
บรรเทาป็ัญหาดังกล่าว สศค. ได้ผ่ลักดันกฎหมาย ดังนี�

พระราชกฤษฎกีาจดัตั�งองค์การบริหารสนิเชือ่อสงัหาริมทรพัย์  
พ.ศ. 2540 เพือ่จดัตั�งองค์การบริหารสนิเชือ่อสงัหาริมทรัพย์ (อบส.)  
เพือ่ฟ้ืนฟสูถาบนัการเงนิและธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ด้วยการรับโอน 
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง 
ให้แก่สถาบนัการเงนิ

โจทย์ที่ห้า การแก้วิกฤติภาคอสังหาริมทรัพย์

พระราชก�าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย พ.ศ. 2540 เพือ่จัดตั�งบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย (บตท.) เพือ่สนับสนุน 
สภาพคล่องและลดภาระในการด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้กับสถาบันการเงิน โดยการรับซ่ื�อสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยจาก 
สถาบันการเงินแล้วน�ามาเข้าสู่กระบวนการแป็ลงสินทรัพย์เป็็นหลักทรัพย์ (Securitization) เพื่อออก MBS (Mortgage Back Securities)  
ซ่้่งเป็็นการช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี�และตลาดทุนอีกทางหน้่ง รวมทั�งพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของป็ระเทศอีกด้วย

นอกจากนี� รัฐบาลเล็งเห็นถ้งความส�าคัญของภาคอสังหาริมทรัพย์ซ่้่งมีผ่ลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ซ่้่งในช่วงนั�นป็ระเทศไทย 
ไมมี่ระบบฐานขอ้มลูอสงัหารมิทรพัยเ์พยีงพอในการใหข้อ้มลูและพฒันาเคร่ืองชี�ในลกัษณะ early warning system ในภาคอสงัหารมิทรพัย์ 
อย่างเป็็นระบบ ต่อมาในป็ี 2547 สศค. จ้งได้จัดตั�ง “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์” ข้�นเป็็นหน่วยงานอิสระภายใต้สังกัดของธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยมี สศค. ร่วมเป็็นกรรมการด้วย 
ซ่้่งมีภารกิจหลักในการเป็็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์และป็ระเมินสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของป็ระเทศ 

คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีต ผ่อ. สศค. เล่าว่า “ในช่่วงปีล�ยตำ�แหน่ง ผอ. สศค.  
ต่อเน่่องอธิบดีกรมธน�รักษ์ั ซ่ึ์งผมเปี็นปีระธ�นธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ ก็ได�มีส่วนว�งร�กฐ�นระบบเฝ่้�ระวังภัยเพ่่อป้ีองกันวิกฤติ 
ในภ�คอสังห�ริมทรัพย์ โดยจัดต้ัง ‘ศ้นย์ข�อม้ลอสังห�ริมทรัพย์’ ข้ึนเป็ีนหน่วยง�นภ�ยใต�สังกัดของ ธอส. ให�ทำ�หน��ท่ีเป็ีนศ้นย์กล�ง 
รวบรวมข�อม้ลด��นอสังห�ริมทรัพย์ท้ังอุปีสงค์และอุปีท�น และช่่วยวิเคร�ะห์ปีระเมินสถู�นก�รณ์และค�ดก�รณ์แนวโน�มธุรกิจ 
อสังห�ริมทรัพย์ เพ่่อภ�ครัฐมีข�อม้ลภ�พรวมของภ�คอสังห�ริมทรัพย์ใช่�ปีระกอบก�รกำ�หนดนโยบ�ยและม�ตรก�รต่�ง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
และเป็ีนระบบเฝ้่�ระวังภัยเพ่่อป้ีองกันปัีญห�ฟองสบ่้ในอน�คต ในขณะท่ีผ้�ปีระกอบก�รจะมีข�อม้ลท่ีเพียงพอในก�รว�งแผนธุรกิจ รวมท้ัง 
ผ้�บริโภคมีข�อม้ลปีระกอบก�รตัดสินใจในก�รเล่อกซ้่์อท่ีอย่้อ�ศัยให�เหม�ะสมกับคว�มส�ม�รถูของตนได�อีกด�วย”
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ดร.วิรไท สันติประภพ 

“ในช่่วงร่วมแก�ปัีญห�วิกฤติเศรษัฐกิจ ส่ิงท่ีเห็นได�ชั่ดเลยค่อข��ร�ช่ก�รของ สศค. ท่ีทำ�ง�นกันอย่�งเต็มท่ี แล�วก็ช่่วยกันพย�ย�มห�ทุกวิถีูท�งท่ี 
จะทำ�ให�ปีระเทศก��วผ่�นวิกฤติไปีให�ได� หล�ยเร่่องเป็ีนเร่่องท่ีเร�ไม่เคยต�องทำ�ม�ก่อน มีกฎหม�ยหล�ยอันเลยท่ีต�องทำ�กันอย่�งรวดเร็วและต�องเขียน 
ออกม�เป็ีนพระร�ช่กำ�หนด ทีมง�นกฎหม�ยน่ังทำ�ง�นกนัท้ังวันท้ังค่น ท่ีจำ�ได�ค่อ คุณอรรถูพล อรรถูวรเดช่ คุณพยุง พันสุทธิร�งก้ร อ�จเรียกได�ว่�ค��งอย่้ท่ี  
สศค. หล�ยคร้ังเลยเพ่่อจะเขียนกฎหม�ยออกม�ใช่�ให�ทันเวล� ไม่ว่�จะเป็ีนต้ังแต่เร่่องคำ�้ปีระกันเงินฝ่�ก พระร�ช่กำ�หนด AMC เร่่องม�ตรก�ร 14 สิงห�  
กต็�องทำ�กฎหม�ยออกม�ให�ส�ม�รถูทำ�นโยบ�ยเหล่�นี้ได� 

“นอกจ�กน้ี สศค. ต�องทำ�ง�นกันแบบแข่งกับเวล�ม�ก ๆ และต�องผนึกกำ�ลังกัน มีคนที่จะต�องทำ�เร่่องเข��คณะรัฐมนตรี จะต�องทำ�เร่่อง
ปีระช่�สัมพันธ์เพ่่อสร��งคว�มมั่นใจกับทั้งในปีระเทศและต่�งปีระเทศ จะต�องเดินส�ยช่ี้แจงกับพวก credit rating agency เจ��หนี้ของเร�ทั้งหล�ย 
สถู�บันก�รเงิน รวมทั้งผ้�มีส่วนได�เสียหร่อ stakeholders ที่เกี่ยวข�อง จึงต�องมีทีมที่เข�มแข็งที่ทำ�ง�นร่วมกัน 

“หล�ยท่�นท่ีได�ร่วมทำ�ง�นด�วยในเวล�น้ัน เช่่น ดร.สมชั่ย สัจจพงษ์ั ปีลัดกระทรวงก�รคลังและอดีต ผอ. สศค. และอีกหล�ยท่�นก็ยังเป็ีน 
กำ�ลังสำ�คัญอย่้ใน สศค. วันน้ี เช่่น คุณพรชั่ย ฐีระเวช่ ท่ีเป็ีน ผอ. สศค. คุณสุภัค ไช่ยวรรณ รอง ผอ. สศค. คุณพรวส� ศิรินุพงศ์ แล�วก็คุณพีรเม
ศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ั ท่ีออกไปีแล�ว ซ่ึ์งทุกคนล�วนเป็ีนกำ�ลังสำ�คัญท่ีช่่วยกันขับเคล่่อนหล�ยเร่่อง

“ในตอนน้ันแม�กระท่ังพี่ ๆ ผ้�ใหญ่ท่ีเปี็น ผอ. กองหล�ยคนเลยที่ช่่วยกันทำ�ง�น ก็มีคุณกฤษัฎ� อุทย�นิน ซ์ึ่งเสียช่ีวิตไปีแล�ว คุณไพรินทร์  
ศรีศุภวินิจ คุณสุภ�รัตน์ ตรีไตรลักษัณะ ต�องทำ�ง�นกนัแบบผนึกกำ�ลังกันอย่�งเตม็ท่ี และต�องระดมพลงัของคนหล�กหล�ยรุ่น เพร�ะว�่ก�รจะเขยีน 
ม�ตรก�รออกม�แต่ละอย่�งเน่ียมันต�องอ�ศัยพ่ี ๆ  รุ่นเก่� ๆ  ท่ีแม่นเร่่องกฎหม�ย แม่นเร่่องหลักก�ร ร้�กระบวนก�ร และท่�นเป็ีนคนท่ีผลักดันเร่่องต่�ง ๆ  
ท�งสถู�บันวิจัยนโยบ�ยเศรษัฐกิจก�รคลังก็อ�จจะช่่วยจุดแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีอย�กจะทำ�แล�วก็ช่่วยเช่่่อมโยงกับเร่่องของต่�งปีระเทศกับทำ�เร่่อง 
ก�รส่่อส�รในบ�งเร่่อง แต่เรียกว่�เป็ีนก�รผนึกกำ�ลังเพ่่อช่่วยทำ�ให�ปีระเทศผ่�นออกจ�กวิกฤติให�ได�โดยเร็ว 

“ผมคิดว่� บทบ�ทท่ีสำ�คัญม�กของ สศค. ท่ีเห็นและมีม�โดยต่อเน่่องค่อ สศค. ด�วยคว�มท่ีเป็ีนคนรับผิดช่อบเร่่องภ�พรวมในเร่่องของ 
ก�รว�งแผนงบปีระม�ณของปีระเทศ บทบ�ทของ สศค. ท่ีทำ�ได�ดี และจำ�เป็ีนต�องทำ�ต่อเน่่องเลยค่อ

“ก�รเป็ีนตวักล�งระหว่�งหน่วยง�นจดัเกบ็ภ�ษีัในเร่่องก�รห�ร�ยได� ซ์ึง่จะต�องเท่�ทนักบักรมจดัเกบ็ภ�ษีัและกเ็ข��ใจว่�จะทำ�ยงัไงทีจ่ะให�แน่ใจ 
ว่�ก�รว�งแผนก�รคลังของปีระเทศเปี็นไปีอย่�งเต็มปีระสิทธิภ�พและเต็มปีระสิทธิผล 

“ก�รเป็ีนคนกล�งระหว่�งหน่วยง�นจดัเกบ็ภ�ษีักับท�งด��นก�รจ่�ยเงินสำ�นกังบปีระม�ณ บทบ�ทตรงนีเ้ป็ีนบทบ�ททีส่ำ�คัญม�กของ สศค. และ 
จะสำ�คัญม�กต่อไปีในอน�คตด�วย ในช่่วงวิกฤติก็จะเห็นบทบ�ทน้ีสำ�คัญม�กเพร�ะ สศค. ต�องเป็ีนคนท่ีคำ�นวณด�วยโมเดลต่�ง ๆ  และต�องใช่�องค์คว�มร้� 
เชิ่งลึกม�กของคนท่ีอย่้ในกองภ�ษีัท่ีจะเข��ใจว่�ท่ีม�หร่อร�ยได�จ�กภ�ษีัจะเป็ีนเท่�ไหร่ รัฐบ�ลจะมีเงินใช่�จ่�ยเท่�ไหร่ เร่่องน้ีจะย่ิงสำ�คัญจ�กวิกฤติโควิด  
เพร�ะภ�ระก�รคลังมันก็เพิ่มขึ้น และฐ�นะก�รคลังของปีระเทศก็อ่อนไหวลงไปีกว่�เดิมเยอะม�ก ก�รทำ�เร่่องนโยบ�ยเร่่องภ�ษัีจะเปี็นเร่่องที่สำ�คัญ  
ในระยะต่อไปี

บทส่งท้าย มุมมองต่อการร่วมกอบกู้วิกฤติต้มยำากุ้งกับ สศค. 

 Behind the scene: สำศค. ผู้ “เป็นัทุกอย่าง” 

ในป็ี 2543 ป็ระเทศไทยเพิ่งผ่่านความบอบช��าจากวิกฤติทางเศรษฐกิจครั�งใหญ่ที่ สศค. ช่วยกันกอบกู้จนหลายคนล้มป็่วย  
แม้กระนั�น เมื่อป็ระเทศไทยต้องรับเป็็นเจ้าภาพการจัดป็ระชุมป็ระจ�าป็ีสภาผู่้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development  
Bank: ADB) ครั�งที่ 33 ที่มีบุคคลส�าคัญระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของป็ระเทศสมาชิกของ ADB ทั�งหมด รวมถ้ง 
ผู่บ้รหิารระดับสงูจากองค์กรระหว่างป็ระเทศเข้าร่วม หมายความว่า สศค. ต้องเตรยีม logistics อย่างรัดกุมชนดิไม่มช่ีองว่างของ 
ความผิ่ดพลาด และการรักษาความป็ลอดภยัต้องเข้มงวด ท่ามกลางสถานการณ์ทีรั่ฐบาลต้อง “รัดเข็มขดั” การใช้จ่ายงบป็ระมาณ 
ตามที่ได้มีข้อตกลงกับ IMF

เพือ่ส่งมอบภารกิจนี�บนงบป็ระมาณจ�ากัด สศค. จง้ต้องยกทัพพร้อมอาวธุยทุโธป็กรณ์ไป็เตรียมการกันล่วงหน้าทีเ่ชยีงใหม่ 
เป็็นแรมเดอืนพร้อมแผ่นผ่งัการจัดสถานที่ซ่้่งถูกก�าหนดตายตวัโดยตรงมาจาก ADB “กองทัพ สศค.” จ้งต้องถอดสูท วางป็ากกา  
หันไป็จับค้อนและตะป็ู ลุยป็รับพื�นที่อาคารโรงแรมขนาดใหญ่จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็็นการ renovate โรงแรมกันเลยทีเดียว!

เมื่อเสร็จสิ�นภารกิจการ renovate โรงแรมแล้ว คน สศค. ยังหันไป็คว้าผ่้าซ่ิ่นและเสื�อไทลื�อสวมใส่ นั่งพับเพียบลงใน 
พระต�าหนกัดาราภริมย์หรอื “คุ้มเจ้าดารารศัม”ี อนัเป็็นสถานท่ีป็ระทบัสดุท้ายของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเดจ็ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เพือ่ป็ระกอบ “ฉาก” สร้างบรรยากาศและความป็ระทบัใจให้แก่ผู้่เข้าร่วมป็ระชมุท่ีมาพกัผ่่อนอริิยาบถ 
พร้อมสนทนาหารือนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของป็ระเทศสมาชิก ณ คุ้มแห่งนั�น

ด้านความเป็็นอยู่ของกองทัพที่ต้อง “รัดเข็มขัด” ป็ระหยัดค่าใช้จ่าย แต่ผู้่บริหาร สศค. ก็ให้ความส�าคัญของคุณภาพ 
ชีวิตคนในกองทัพ ที่ต้องย้ายไป็ป็ระจ�าอยู่ที่ต้กคอนโดมิเนียมใกล้กับโรงแรมที่จัดงานให้เป็็นที่พักของผู่้แทนป็ระเทศสมาชิก  
จง้ได้เนรมติโรงอาหารและห้องครัวข้�นในคอนโดมเินยีมแห่งนั�น ของสดคุณภาพดรีาคาย่อมเยาทีส่รรหามาจากตลาดทัว่ทุกหวัมมุ 
เมอืงเชยีงใหม่ พร้อมพนกังานขบัรถของ สศค. ทีต้่องเลกิจบัพวงมาลยัชัว่คราว หนัมาควงตะหลิว สะบัดกระทะ ท�าอาหารรสเลิศ 
เลี�ยงดูป็ูเสื่อพวกเราจนอิ่มหมีพีมันทุกมื�อ

และใช่ว่ากองทัพนี�จะท�างานหน้าเดียว ในระหว่างวันที่ว่างเว้นจากภารกิจเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการจัดป็ระชุม ADB กองทัพ  
สศค. ก็หนัมาสานต่องานด้านนโยบายเศรษฐกิจซ่้ง่เป็็นพนัธกิจหลกัท่ีรอช้าไม่ได้เช่นกัน นบัได้ว่า ในช่วงเวลาหลายเดือนของต้นปี็  
2543 คอนโดมิเนียมแห่งนั�นไม่เพียงเป็็นทัพหน้าการจัดงานแต่ยังได้กลายเป็็นกองบัญชาการเศรษฐกิจพลัดถิ่น ในห้วงเวลาที่ 
เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นจากพิษของวิกฤติ

นี่ก็คือตัวอย่าง Behind the scene ของ “คนคลัง” แบบฉบับ สศค. และตลอด 60 ป็ี สศค. กองทัพนี�ต้องรับบททัพหน้า 
ในการจัดป็ระชุมระหว่างป็ระเทศเช่นนี�อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็็นการป็ระชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเป็ค (APEC)  
การป็ระชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป็ (ASEM) การป็ระชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซ่ียน (AFMM)  
และการป็ระชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู่้ว่าการธนาคารกลางอาเซ่ียน (AFMGM) ซ่้่งล้วนแล้วแต่มีเรื่องเล่า behind  
the scene ให้พวกเราได้ป็ระทับใจไม่ต่างกัน นั่นคือ ชีวิตของกองทัพ สศค. ที่พร้อมป็กป็้องเศรษฐกิจ และรักษาผ่ลป็ระโยชน์ 
ในเวทีต่างป็ระเทศ ภายใต้งบป็ระมาณที่จ�ากัด แต่เราสู้ เพื่อส่งมอบภารกิจให้ป็ระเทศเสมอ  
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“ถู��เร�นึกภ�พย�อนหลังกลับไปี ถู�มว่� หลังวิกฤติปีี 40 มีอะไรดีข้ึนไหม ผมคิดว่� เร่่องนโยบ�ยท่ีเดินไม่ถู้กต�อง พวกน้ีเร�
แก�ไปีเยอะ ตอนน้ีกรอบนโยบ�ยก็ดีข้ึนกว่�แต่ก่อนเยอะ และอีกเร่่องค่อ corporate governance ดีข้ึนจริง ๆ  ท้ังฝ่ั่ง corporate 
และฝ่ั่งแบงก์ ก�ร transparent ก�ร disclosure ก�รร�ยง�นอะไรอย่�งน้ี ก�รมีกรรมก�รอิสระอะไรพวกน้ีดีข้ึน 

“แต่ถู��ถู�มผมที่ผมร้�สึกเสียด�ยที่สุด ผมคิดว่� เร�ไม่ได�จัดก�รเกี่ยวกับเร่่อง 2 เร่่องด�วยกัน

“เร่่องแรกค่อก�รใช่�งบปีระม�ณ กรอบก�รคลังและงบปีระม�ณ ก�รใช่�งบปีระม�ณแบบเน�นกระบวนก�ร ด้ก�รเบิกจ่�ย 
แต่ไม่ได�ด้ผลลัพธ์ ปีระสิทธิภ�พ ปีระสิทธิผล คว�มคุ�มค่�ต่�ง ๆ  ปีล่อยให�กรอบงบปีระม�ณแต่ละปีี ๆ  โตไปี ๆ  น่�เสียด�ยม�ก 
ซ่ึ์งคุณอิสสร�พันธ์ุ เพ็ช่รรัตน์ รองผ้�อำ�นวยก�รสำ�นักงบปีระม�ณในสมัยน้ัน ท่�นเป็ีนคนท่ีร้�เร่่องและใส่ใจเร่่องน้ีดี แต่เสียด�ย
ท่�นเสียชี่วิตไปี เสียด�ยม�ก ท่�นเป็ีนข��ร�ช่ก�รท่ีน่�เค�รพน่�นับถู่อม�ก 

“อีกเร่่องนึงค่อเร่่องระบบร�ช่ก�ร ค่อปีี 2540 เจอวิกฤติมันเป็ีนโอก�สทองท่ีจะร้่อทำ� public sector reforms ทำ� fiscal 
reforms ส่วนม�กพวกน้ีมันไปีด�วยกัน และเก่ียวกับเร่่องคนก็ต�องไปีด�วยกัน ปีระเทศท่ีเข�ปีฏิร้ปีจริง ๆ อย่�งออสเตรเลีย 
นิวซี์แลนด์ เข�ทำ�ช่่วงท่ีเข�หลังช่นฝ่�ช่่วงวิกฤติ แล�วเข�ปีรับปีรุงจริง ๆ แต่เร�ก็ไม่ได�ทำ�อะไรเร่่องพวกน้ี ท้ังท่ีเป็ีนโอก�สทอง 

“สิ่งที่ปีวดหัวกันม�ถูึงทุกวันนี้ ค่อมันไม่บ้รณ�ก�ร ซ์ึ่งไม่ใช่่คว�มผิดของข��ร�ช่ก�ร แต่เปี็นเพร�ะระบบ ที่กฎหม�ยแต่ละ
กฎหม�ยมันคลอดม�จ�กแต่ละหน่วยง�น โดยไม่ sync กัน เวล�จะทำ�อะไรง�นมันไม่เบ็ดเสร็จในหน่วยง�นนั้น ต�องทำ�แบบ
ค�บเกี่ยวกันไปีม� แล�วมันก็ปีระส�นกันย�กม�ก ท��ยที่สุด ถู��จะให�กฤษัฎีก�เปี็นคน sync ทุกอย่�งก็ย�กม�ก กระบวนก�ร
ทำ�ง�นมันเลยเพี้ยน

“นอกจ�กน้ีผมคิดว่� เร�ข�ดข��ร�ช่ก�รม่อฉมัง แบบสไตล์หม่อมเต่� มันก็มีบ��งแต่มันน�อยม�กแล�วมันไม่แข็งเหม่อนก่อน 
ภ�พอันหน่ึงนะท่ีผมติดต�ติดใจ ผมจำ�ได�เลยสมัยก่อนแบบ รัฐมนตรีจะหันม�ถู�มข��ร�ช่ก�รว่�ยังไง เวล�ผ่�นไปี กล�ยเป็ีน
เห็นส่ิงตรงกันข��ม 

“สศค. เอง ก็มีข��ร�ช่ก�รเก่ง ๆ ดี ๆ ตั้งใจทำ�ง�นม�ก น่�เสียด�ย ออกกันไปีเยอะ ล้กน�องในทีมที่ทำ�ง�นร่วมกับผมใน
ยุคนั้นตั้งใจทำ�ง�นแบบสุด ๆ บ�งคนได�ร�งวัลข��ร�ช่ก�รดีเด่น 2 - 3 ปีี แต่เสียด�ยที่หล�ยคนล�ออกไปีแล�ว

“คว�มจริง สศค. เหม่อนเป็ีนเส�หลักอันนึง เหม่อนแบงก์ช่�ติ ผมคิดว่� สศค. โดยบทบ�ทใน history น่�ภ�คภ้มิใจ
อย่�งย่ิง พ่ี ๆ น�อง ๆ หล�ยคนท่ีช่่วยกันทำ�ง�นในช่่วงวิกฤติปีี 40 พวกเข�ต้ังใจทำ�ง�นเพ่่อปีระเทศช่�ติอย่�งเต็มท่ี หวังแค่ให�
ปีระเทศพ�นจ�กวิกฤติเท่�น้ัน น่ันค่อส่ิงท่ีผมสัมผัสได� และต�องขอบคุณทุกคนท่ีร่วมกันทำ�ง�นอย่�งหนักในคร้ังน้ัน 

“มองย�อนกลับไปี ตอนน้ันผมอย่้ท่ี สศค. ก็ทำ�ง�นกับ ธปีท. ม�ก ตอนน้ีอย่้ท่ี ธปีท. ก็ได�ทำ�ง�นกับ สศค. ม�กเช่่นกัน 
และยังทำ�ง�นสัมพันธ์กันดีเสมอม� ขอบคุณครับ”

และน่ีคือ สศค. ที่พยายามดิ�นรนทุกวิถีทางเพื่อหาเงินกู้มาพยุงระบบการเงินของป็ระเทศ และทุ่มสรรพก�าลัง 
อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อกอบกู้วิกฤติด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะเรียกคืนความเช่ือม่ันต่อระบบเศรษฐกิจการเงินกลับคืนมา  
แต่ไม่เคยลืมความเจ็บป็วดท่ีทัดทานความพยายามโอนหนี�ภาคเอกชนมาเป็็นหนี�สาธารณะของฝ่ายการเมืองไม่ส�าเร็จ และ 
รอวันป็ิดช่องว่างนี�เมื่อมีโอกาส  

“ก�รเปี็นคนมองฐ�นะก�รคลังของปีระเทศในระยะย�ว แต่คนมักจะไปีติดอย้่กับ 3 เร่่อง ค่อ 

“เร่่องแรกค่อ ร�ยได�จ�กภ�ษัี จะจำ�กัดลงจ�กก�รแข่งขันหร่อจ�กข�อตกลงต่�ง ๆ ฐ�นภ�ษัีก็จำ�กัด 

“เร่่องต่อม�ค่อ ร�ยจ่�ย ที่มีแนวโน�มที่จะเพิ่มขึ้นจ�กพวกรัฐสวัสดิก�ร จ�กก�รด้แลผ้�ส้งอ�ยุต่�ง ๆ 

“เร่่องที่ส�มค่อ ก�รบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ ซ์ึ่งเม่่อก่อนก็อย้่ภ�ยใต� สศค. ตอนนี้อ�จจะออกไปีอย้่อีกหน่วยง�นนึง แต่ สศค. ส�ม�รถู
มีบทบ�ทในเร่่อง financing ร้ปีแบบต่�ง ๆ ได�

“แต่เร่่องที ่สศค. ยงัไม่ค่อยมบีทบ�ทและควรจะมบีทบ�ทในก�รช้ี่นำ�นโยบ�ยค่อเร่่องก�รจดัก�รทรพัย์สินของรฐั วันน้ีต�องยอมรับว่� 
ทรพัย์สินของรฐัยังใช่�ปีระโยช่น์ได�น�อยกว่�ศกัยภ�พทีค่วรม ีไม่ว่�จะเป็ีนเร่่องของรฐัวสิ�หกจิทีพ่ย�ย�มจะปีฏร้ิปี บ�งแห่งกย็งัข�ดทนุต่อเน่่อง  
ทำ�ไมบ�งเร่่องรัฐวิส�หกิจต�องทำ�เองและข�ดทุน ทั้งท่ีมันอ�จจะเปี็นโอก�สของก�รห�ร�ยได�ก็ได� ท่ีดินของรัฐก็เยอะม�ก วันนี้กระจ�ย 
ไปีอย้่ที่กรมธน�รักษั์ ดังนั้น ในบทบ�ทที่เปี็นคนมองภ�พรวมเร่่องฐ�นะก�รคลังของปีระเทศ นโยบ�ยในเร่่องก�รจัดก�รทรัพย์สินของรัฐ 
ให�มปีีระสทิธผิลจะเป็ีนช่่องท�งในก�รห�ร�ยได�ทีจ่ะตอบโจทย์เร่่องฐ�นะก�รคลงัในระยะย�ว และในอน�คตกอ็ย�กเหน็บทบ�ทของ สศค.  
ทีต่�องดใ้นเร่อ่งนีด้�วยและช่่วยเป็ีน  thinker ในกระทรวงก�รคลงัเพ่อ่ทำ�ให�เร�ส�ม�รถูว�งแผนก�รคลงัในระยะย�วได�อย่�งมปีีระสทิธภิ�พ 
ม�กขึ้น 

“สำ�หรับผม ก�รมีโอก�สท่ีได�ม�ทำ�ง�นที่ สศค. ในครั้งนั้น ก็มีส่วนช่่วยให�ผมเข��ใจที่ม�และส�ม�รถูบริห�รจัดก�ร พร�อมกับ 
ด้แลปีระเด็นเร่่องคว�มไม่มั่นใจของปีระช่�ช่น หร่อเร่่อง coordination failure ของนักลงทุนว่�ต�องจัดก�รอย่�งไร ภ�ยใต�เง่่อนไขว่�  
ต�องทำ�ให�เร็ว เพร�ะว่�สถู�นก�รณ์เปีลี่ยนได�เร็วม�ก โดยเฉพ�ะกลไกของตล�ดที่มีผลกับก�รเปีลี่ยนแปีลงในตล�ดเงิน ตล�ดทุน”



เร่่งฟื้้�นฟืู้เศร่ษฐกิิจให้้เข้้มแข้็งและเพิ่ิ�มข้ีดความสามาร่ถในกิาร่แข้่งข้ันข้องปร่ะเทศ 
ควบคู่ไปกิับกิาร่ปฏิิรู่ปโคร่งสร่้างร่ะบบเศร่ษฐกิิจและวางร่ากิฐานวินัยกิาร่คลัง

สศค.
กับภารกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังวิกฤติต้มยำากุ้ง 

(ปี 2544 - 2549)

Ⅵ
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เศร่ษฐกิจิไทย ห้ลังจากิมร่สุมเศร่ษฐกิจิพัิ่ดผ่่านไป ร่ะห้วา่งป ี2544 - 2549 
เศร่ษฐกิิจไทยเติิบโติเฉลี�ยร่้อยละ 5.4 (ภาพิ่ 6-1) ด้วยแร่งข้ับเคล่�อนข้อง 
ภาคส่งออกิที�ได้ปัจจัยห้นุนจากิค่าเงินบาทที�อ่อนค่าลงมากิ เม่�อเทียบกัิบ 
ช่่วงกิ่อนวิกิฤติิ และอุปสงค์มห้าศาลจากิปร่ะเทศจีนที�ทำาให้้กิาร่ค้าโลกิคึกิคักิ  
ทำาให้้ร่าคาสินค้าโภคภัณฑ์์เร่่งติัวข้ึ�นทุกิปร่ะเภท 

ที�สำาคญั เม่�อสภาพิ่แวดลอ้มทางเศร่ษฐกิิจดขี้ึ�น ปร่ะกิอบกิบับญุเกิา่ที�เคย 
ทำาไวตั้ิ�งแติช่่ว่งกิอ่นวกิิฤติิ ไมว่า่จะเปน็โคร่งกิาร่ Eastern Seaboard และร่ะบบ 
ภาษทีี�เอ่�อติอ่กิาร่สนบัสนนุกิาร่ผ่ลติิ กิำาลังผ่ลิติในภาคอตุิสาห้กิร่ร่มที�พิ่ร้่อมจะ 
ข้ับเคล่�อนปร่ะเทศ ทำาให้้ญี�ปุ�นมั�นใจว่า ไทยสามาร่ถเป็นฐานกิาร่ผ่ลิติเพ่ิ่�อ 
กิาร่ส่งออกิในห้ลายอุติสาห้กิร่ร่มได้ ทำาให้้คล่�นลูกิที� 2 ข้องกิาร่ลงทุนโดยติร่ง 
จากิติ่างปร่ะเทศเข้้ามาในไทยมีข้นาดให้ญ่กิว่าคล่�นลูกิแร่กิ 

นอกิจากินี� ภาคกิาร่ท่องเที�ยวที�ส่วนห้นึ�งเป็นผ่ลมาจากิกิาร่ปูพิ่่�นฐานไว้
จากิกิาร่เป็นเจ้าภาพิ่จัดกิาร่ปร่ะชุ่มปร่ะจำาปีสภาผู้่ว่ากิาร่ World Bank และ 
IMF ที�กิรุ่งเทพิ่มห้านคร่ เร่ิ�มเห้็นผ่ลช่ัดเจนข้ึ�นเป็นลำาดับ นับจากิปี 2534 ที�
เริ่�มจดังานฯ มจีำานวนนกัิทอ่งเที�ยวติา่งช่าติปิร่ะมาณ 5 ลา้นคน ไดเ้ติิบโติเพิ่ิ�ม
ข้ึ�นเป็นเกิ่อบ 14 ล้านคนในปี 2549 ห้ร่่อเพิ่ิ�มข้ึ�นเกิ่อบ 2 เท่าในเวลาเพิ่ียง 15 ปี 

อยา่งไร่กิด็ ีในทศวร่ร่ษนี�กิย็งัมปีญัห้าที�เห้นี�ยวร่ั�งศกัิยภาพิ่เศร่ษฐกิิจและ 
กิาร่ท่องเที�ยวไทยมากิ ไม่วา่จะเป็นเห้ตุิกิาร่ณ์ 911 ในสห้รั่ฐฯ โร่คซาร์่สที�ร่ะบาด 
ในเอเช่ีย (ปี 2546) ปัญห้าความไม่สงบใน 3 จังห้วัดช่ายแดนใติ้ที�เร่ิ�มปะทุใน 
ป ี2547 ติามดว้ยกิาร่เกิิดสนึามบิร่เิวณพิ่่�นที�ช่ายฝั่ั�งทะเลอนัดามนัในช่ว่งปลาย 
ป ี2547 และป ี2549 เกิิดร่ฐัปร่ะห้าร่ยดึอำานาจร่ฐับาลทกัิษณิ ติามดว้ยกิาร่วาง 
ร่ะเบิดทั�วกิรุ่งเทพิ่ฯ ในวันส่งท้ายปีเกิ่า

นอกจากน้� หลัังวิิกฤติิปีี 2540 ภาคการคลัังอ่อนแอลัง3 กิล่าวค่อ  
ห้ลังจากิ IMF ผ่่อนปร่นเง่�อนไข้ใน LOI ทำาให้้ตัิ�งแติ่ปีงบปร่ะมาณ 2542  
ร่ฐับาลสามาร่ถดำาเนนินโยบายกิาร่คลงัข้ยายติวัติอ่เน่�องเพิ่่�อฟื้้�นฟื้แูละกิร่ะตุ้ิน 
เศร่ษฐกิิจร่ะห้ว่างปีงบปร่ะมาณ 2542 - 2547 และทำาให้้ข้าดดุลเงินสดอยู่ใน 
ร่ะดับสูงในช่่วงปี 2542 - 2545 

ที�มา: สภาพิ่ัฒน์

ที�มา: กิร่มบัญช่ีกิลาง และสำานักิงานเศร่ษฐกิิจกิาร่คลัง 
GDP จากิสภาพิ่ัฒน์ คำานวณโดย สศค.

ที�มา: สำานักิงานบร่ิห้าร่ห้นี�สาธาร่ณะ

การเมืืองระหวิา่งปีระเทศ ยคุนี�เป็นยคุที�บร่บิทกิาร่เมอ่งโลกิเติม็ไปดว้ยความวุน่วาย ซบัซอ้น คาดเดายากิ เริ่�มจากิกิาร่เกิิดวนิาศกิร่ร่ม
ที�สห้ร่ัฐฯ ในวันที� 11 กิันยายน 2544 สร่้างความติร่ะห้นกิไปทั�วโลกิ โดยกิลุ่มอัลกิออิดะห้์ ข้องอุซามะฮ์์ บิน ลาดิน ซึ�งมีฐานที�มั�นอยู่ที�
อัฟื้กิานิสถาน ห้ลังจากิเห้ติุวินาศกิร่ร่ม ปร่ะธานาธิบดีจอร่์จ ดับเบิลยู บุช่ พิ่ยายามเร่ียกิร่้องให้้กิลุ่มติอลิบาน ซึ�งปกิคร่องอัฟื้กิานิสถาน 
ให้้ส่งติัวผู่้กิ่อกิาร่ร่้ายมาให้้สห้ร่ัฐฯ แติ่ได้ร่ับกิาร่ปฏิิเสธ จึงเป็นช่นวนให้้เกิิดสงคร่ามอัฟื้กิานิสถาน ซึ�งทวีความรุ่นแร่งข้ึ�นติลอดทศวร่ร่ษนี�  
ติ่อมาในปี 2546 เกิิดสงคร่ามในอิรั่กิ โดยสห้รั่ฐฯ และอังกิฤษสันนิษฐานว่า อิรั่กิจะคร่อบคร่องอาวุธอานุภาพิ่ทำาลายล้างสูงจนคุกิคาม 
ความมั�นคงในภมูภิาค และกิลา่วห้าวา่ ปร่ะธานาธบิดอีริ่กัิ ซดัดมั ฮ์สุเซน ปดิบงัและให้ก้ิาร่สนบัสนนุกิลุม่อลักิออดิะห้ ์ดงันั�น กิาร่เมอ่งโลกิ 
อยู่ในบร่ร่ยากิาศข้อง “กิาร่กิ่อกิาร่ร่้าย” คุกิคามในห้ลายปร่ะเทศจนเกิิดความห้วาดร่ะแวง ร่วมทั�งไทยด้วย ซึ�งจะกิล่าวถึงติ่อไป

เศรษฐกิจโลัก จีนเร่ิ�มกิ้าวข้ึ�นมาเป็น player สำาคัญทางเศร่ษฐกิิจโลกิ กิล่าวค่อ ห้ลังจากิจีนพิ่ยายามปฏิิรู่ปเศร่ษฐกิิจติลอดทศวร่ร่ษ 
ค.ศ. 1990s และเปิดปร่ะเทศติามนโยบายข้องร่ัฐบาลปร่ะธานาธิบดีเติิ�งเสี�ยวผ่ิง และได้เข้้าเป็นสมาช่ิกิ WTO1 อย่างเป็นทางกิาร่เม่�อวันที�  
11 ธนัวาคม 2544 ทำาให้จ้นีติอ้งเปลี�ยนร่ะบบเศร่ษฐกิิจให้เ้ปน็ไปติามกิลไกิติลาด และปร่บัติวัให้เ้ข้า้กัิบเศร่ษฐกิิจโลกิภายใติก้ิติิกิากิาร่ค้าโลกิ 
(Trade Rules) ซึ�งจีนทำาได้สำาเร่็จ ภายในเวลาเพิ่ียง 2 ทศวร่ร่ษ จีนกิ็กิ้าวข้ึ�นมาเป็นผู่้ส่งออกิอันดับ 1 และเป็นผู่้นำาเข้้าอันดับ 2 ข้องโลกิ  
ร่วมทั�งเป็นที�ดึงดูดกิาร่ลงทุนเป็นอันดับ 5 ข้องโลกิ และข้นาดเศร่ษฐกิิจจีนเติิบโติเพิ่ิ�มข้ึ�น 2 เท่า ในปี 25532 ข้ณะที�กิลุ่มปร่ะเทศ ASEAN  
พิ่ยายามร่วมติัวกิันเป็นกิลุ่มเศร่ษฐกิิจมากิข้ึ�น เพิ่่�อติ่อร่องกิับมห้าอำานาจเศร่ษฐกิิจให้ม่ 

นอกิจากินี� เข้ติกิาร่ค้าเสร่ี ห้ร่่อ Free Trade Area กิลายเป็น trend กิาร่เจร่จากิาร่ค้าโลกิ ซึ�งผ่ลักิดันให้้ไทยลงนาม FTA กิับจีน  
ญี�ปุ�น อินเดีย บังกิลาเทศ ศร่ีลังกิา บาห้์เร่น เปรู่ ออสเติร่เลีย นิวซีแลนด์ และผ่ลักิดันให้้ไทยเป็นผู่้นำาภูมิภาค โดยได้จัดติั�งกิร่อบความ 
ร่่วมมอ่เอเชี่ย (Asia Cooperation Dialogue) ข้ึ�นในปี 2545 มวีตัิถปุร่ะสงค์เพิ่่�อสง่เสริ่มให้ป้ร่ะเทศในแถบเอเชี่ยให้ก้ิาร่สนับสนนุซึ�งกินัและกัิน

ภาพรวมเศรษฐกิจ

การเมืืองในปีระเทศ ปี 2544 เปลี�ยนร่ัฐบาลให้ม่ 
โดยมีผู้่นำาร่ัฐบาล พิ่.ติ.ท.ทักิษิณ ช่ินวัติร่ ซึ�งช่นะ 
กิาร่เล่อกิตัิ�งด้วยเสียงเกิินกึิ�งห้นึ�งในสภา ปร่ะกิอบกัิบ 
ร่ัฐธร่ร่มนูญปี 2540 มุ่งส่งเสร่ิมเอกิภาพิ่ร่ัฐบาล ทำาให้้ 
ร่ัฐบาลทักิษิณมีเอกิภาพิ่ในกิาร่บร่ิห้าร่ปร่ะเทศมากิ แติ่ 
ติ้องทำางานภายใติ้ข้้อจำากิัดด้านงบปร่ะมาณ จึงเล่อกิใช่้ 
นโยบายกึิ�งกิาร่คลัง และใช่้เงินนอกิงบปร่ะมาณผ่่าน
กิองทนุติา่ง ๆ  เพิ่ิ�มข้ึ�นมากิ เช่น่ กิาร่ให้ ้ธ.กิ.ส. พิ่กัิช่ำาร่ะห้นี� 
เกิษติร่กิร่ 3 ป ีห้ร่อ่กิาร่จัดตัิ�งกิองทุนห้มูบ้่าน ห้มูบ้่านละ 
1 ล้านบาท เป็นทุนในกิาร่ปล่อยกู้ิให้้แก่ิคนในชุ่มช่น 
ในอัติร่าดอกิเบี�ยติำ�าเพิ่่�อนำาไปสร่้างอาช่ีพิ่ เป็นติ้น

นอกิจากินี� ร่ัฐบาลยังมีภาร่ะที�ต้ิองทยอยร่ับผิ่ดช่อบความ 
เสียห้ายที�เกิิดข้ึ�นในภาคกิาร่เงินตัิ�งแต่ิปี 2541 เป็นผ่ลให้้สัดส่วน 
ห้นี�สาธาร่ณะติ่อ GDP เพิ่ิ�มข้ึ�นจากิช่่วงกิ่อนวิกิฤติิ ที�ร่้อยละ 11.9  
ในปี 2539 เป็นร่้อยละ 57.1 ในปี 2544 ในจำานวนนี� เป็นภาร่ะที�เกิิด 
จากิกิาร่กิู้โดยติร่งข้องร่ัฐบาล ร่ัฐวิสาห้กิิจ (ที�มิใช่่สถาบันกิาร่เงิน) 
และกิองทุนเพิ่่�อกิาร่ฟื้้�นฟืู้และพิ่ัฒนาร่ะบบสถาบันกิาร่เงิน (FIDF)  
เปน็สดัสว่นถงึร่อ้ยละ 24.6 ร่อ้ยละ 17.9 และร่อ้ยละ 13.6 ข้อง GDP 
ติามลำาดับ (ภาพิ่ 6-2) โดยเฉพิ่าะห้นี� FIDF ที�เกิิดจากิกิาร่โอนห้นี� 
ภาคเอกิช่นมาเป็นห้นี�ภาคสาธาร่ณะสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท  
ยิ�งทำาให้้ฐานะกิาร่คลังที�เคยเกิินดุลร่ะดับสูงในช่่วงเศร่ษฐกิิจดี  
ลดลงอย่างร่วดเร่็ว โดยในปีงบปร่ะมาณ 2544 มีเงินคงคลังอยู่ใน 
ร่ะดับติำ�าสุดเพิ่ียง 73,000 ล้านบาท (ภาพิ่ 6-3)

ภาพ 6-1 Real GDP growth ของไทยปีี 2503 - 2563

ภาพ 6-2 สััดส่ัวินหน้�สัาธารณะต่ิอ GDP (ณ สิั�นปีีงบปีระมืาณ พ.ศ. 2539 - 2564)

ภาพ 6-3 เงินคงคลัังปีลัายงวิด
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ดังนั้น โจทย์ใหญ่ของ สศค. ในช่วงนี้คือ

1. เร่่งฟื้้�นฟืู้เศร่ษฐกิิจและร่ักิษา momentum ทางเศร่ษฐกิิจ
2. สนับสนุนภาคส่งออกิให้้มีความคล่องติัว
3. เสร่ิมความแข้็งแกิร่่งเศร่ษฐกิิจฐานร่ากิและเสร่ิมศักิยภาพิ่ SMEs
4. พิ่ฒันากิร่อบความยั�งยน่ทางกิาร่คลงั เพิ่่�อยกิร่ะดบัวนิยัทางกิาร่คลงั
5.  พิ่ัฒนาติลาดติร่าสาร่ห้นี� เพิ่่�อเพิ่ิ�มช่่องทางร่ะดมเงินทุนให้้กัิบภาค

เอกิช่น
6. ผ่ลักิดันให้้มีกิาร่กิำาห้นดทิศทางข้องร่ะบบสถาบันกิาร่เงิน
7.  พิ่ัฒนาร่ะบบฐานข้้อมูลและกิาร่วิเคร่าะห้์ให้้เป็นมาติร่ฐานสากิล
8.  เจร่จา FTA เพิ่่�อเพิ่ิ�มข้ีดความสามาร่ถในกิาร่แข้่งข้ันข้องปร่ะเทศ  

และส่งเสร่ิมบทบาทข้องไทยในเวทีติ่างปร่ะเทศ

ในส่วนข้องกิาร่ดำาเนินมาติร่กิาร่กิาร่คลัง ยังคงมุ่งเน้นกิาร่รั่กิษาร่ะดับ
อัติร่ากิาร่เจร่ิญเติิบโติทางเศร่ษฐกิิจให้้เป็นไปอย่างติ่อเน่�อง และกิาร่ลงทุน
ภายในปร่ะเทศ โดยได้ดำาเนินมาติร่กิาร่สำาคัญ ได้แกิ่

1. กิาร่ข้ยายเวลากิาร่ลดภาษีมลูคา่เพิิ่�ม จากิ 10% เป็น 7% ทกุิปีต่ิอเน่�อง 
2. กิาร่ปรั่บลดอัติร่าภาษีเงินได้นิติิบุคคล เพิ่่�อสนับสนุนวิสาห้กิิจข้นาด

กิลางและข้นาดย่อม 
3. กิาร่ลดห้ย่อนภาษีสำาห้ร่ับเงินลงทุนในกิองทุนร่วมเพิ่่�อกิาร่เลี�ยงช่ีพิ่  

(Retirement Mutual Fund: RMF) เพิ่่�อส่งเสริ่มกิาร่ออมร่ะยะยาวเพ่ิ่�อ 
กิาร่เกิษียณอายุและสนับสนุนกิาร่ลงทุนในติลาดทุนไทย 

4. กิาร่ส่งเสร่ิมกิาร่ฟื้้�นติัวในภาคอสังห้าร่ิมทร่ัพิ่ย์ 

 •  ให้้ผู้่ซ่�ออาคาร่พิ่ร้่อมที�ดิน ห้ร่่อห้้องชุ่ด ห้ร่่อผู้่ซ่�อที�ดินพิ่ร้่อมกัิบ
ทำาสัญญาจ้างกิ่อสร่้างอาคาร่ลงบนที�ดิน สามาร่ถนำาเงินดาวน์
ห้ร่่อเงินค่าซ่�อทร่ัพิ่ย์สินดังกิล่าวมาหั้กิเป็นค่าลดห้ย่อนพิิ่เศษติาม
จำานวนที�จ่ายจริ่งไม่เกิิน 200,000 บาท แติ่ติ้องจ่ายภายใน 1 ปี

 •  อนุมัติิ ให้้ข้้าร่าช่กิาร่ที� กู้ิย่มเงินจากิกิองทุนบำาเห้น็จบำานาญ
ข้้าร่าช่กิาร่ (กิบข้.) เพิ่่�อซ่�อ เช่่าซ่�อ ห้ร่่อสร่้างอาคาร่ที�อยู่อาศัย  
สามาร่ถนำาดอกิเบี�ยเงินกู้ิย่มดังกิล่าว ห้ักิเป็นค่าลดห้ย่อนใน 
กิาร่คำานวณภาษีเงินได้บุคคลธร่ร่มดาที�จ่ายจร่ิง 

 • ลดค่าจดทะเบียนกิาร่จำานองอสังห้าริ่มทรั่พิ่ยจ์ากิ 1% เห้ล่อ 0.01% 

5. กิาร่สนบัสนนุกิาร่ผ่ลติิห้ร่่อใช่พ้ิ่ลงังานอ่�นทดแทนนำ�ามนั โดยเสนอให้้
ปร่ับลดอัติร่าอากิร่ข้าเข้้าอุปกิร่ณ์ติิดติั�งในร่ถยนติ์ที�ใช่้กิ๊าซธร่ร่มช่าติิ (NGV)

โจทย์แรก เร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและรักษา Momentum ทางเศรษฐกิจ

โจทย์ที่สอง สนับสนุนภาคส่งออกให้มีความคล่องตัว

คุณสถิติย์ ลิ�มพิ่งศ์พิ่ันธุ์4 เล่าว่า “ช่่วงท่ี่�ผมเป็็นผ้�อำำ�นวยก�ร  
สศค. เป็็นช่่วงท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยยังอำย่้ในบรรย�ก�ศขอำงวิกฤติิ 
เศรษฐกิจ ซ่ึ่�งเกิดข่�นตัิ�งแต่ิปี็ 2540 - 2541 แต่ิกลิิ่�นอำ�ยขอำงวิกฤติิ 
ก็ยังหลิ่งเหลืิ่อำอำย่้ ช่่วงนั�นเป็็นช่่วงสำ�คัญขอำงก�รฟ้ื้�นฟ้ื้เศรษฐกิจ 
แลิ่ะป็รับโครงสร��งที่�งเศรษฐกิจแลิ่ะสังคม

“ถ้��มอำงวิกฤติิเป็็นโอำก�ส ช่่วงนั�นก็ถื้อำว่�เป็็นช่่วงสำ�คัญท่ี่�ที่ำ�ให� 
ม่ก�รคิดถ่้งเรื�อำงก�รป็รับโครงสร��งขอำงป็ระเที่ศแลิ่ะก�รฟ้ื้�นฟ้ื้ 
เศรษฐกิจ โดยใช่�นโยบ�ยก�รคลัิ่งเข��ม�ช่่วยให�นโยบ�ยเศรษฐกิจ 
ในขณะนั�นฟ้ื้�นตัิว ที่�งด��นร�ยจ่�ยได�ใช่�นโยบ�ยข�ดดุลิ่ ที่�งด��น 
ภ�ษ่ใช่�ม�ติรก�รที่�งด��นภ�ษ่ เพืื่�อำท่ี่�จะลิ่ดภ�ระขอำงป็ระช่�ช่นที่�ง 
ด��นภ�ษ่ นโยบ�ยก�รคลัิ่งท่ี่�ได�ที่ำ�ไป็น่�เอำงม่ส่วนสำ�คัญในก�รท่ี่�จะ 
ที่ำ�ให�เศรษฐกิจค่อำยฟ้ื้�นตัิวกลัิ่บม�ได�”

ห้ลังวกิิฤติิเศร่ษฐกิิจ นบัเปน็โอกิาสทองข้องภาคกิาร่สง่ออกิ เพิ่ร่าะคา่เงินบาทออ่นติวัลงมากิ สศค. จงึศกึิษาเปรี่ยบเทยีบกิบัปร่ะเทศ
คู่แข้ง่และเร่่งปร่บัปร่งุภาษทีี�เปน็อปุสร่ร่ค และเพิ่ิ�มความคลอ่งติวัให้ก้ิบัภาคสง่ออกิ ที�สำาคญัไดแ้ก่ิ ปร่บัปร่งุภาษนีำาเข้า้วตัิถดุบิที�มาใช่ผ้่ลติิ
เพิ่่�อกิาร่ส่งออกิ ปร่ับปรุ่งอัติร่าเงินช่ดเช่ยภาษีสำาห้ร่ับสินค้าส่งออกิที�ผ่ลิติในปร่ะเทศให้้สอดคล้องกิับสภาวกิาร่ณ์ส่งออกิที�เปลี�ยนแปลง 
ไปแทนภาษีนำาเข้้า ยกิเว้นภาษีนำาเข้้าปัจจัยกิาร่ผ่ลิติที�ไม่มีผ่ลิติในปร่ะเทศ เพิ่่�อลดติ้นทุนกิาร่ผ่ลิติ ร่วมทั�งปร่ับปรุ่งกิร่ะบวนกิาร่ค่นภาษี 
อากิร่ห้ร่่อเงินช่ดเช่ยที�เกีิ�ยวข้้องกัิบกิาร่ส่งออกิให้้เร็่วข้ึ�น โดยเร่่งรั่ดกิร่ะบวนกิาร่กิาร่ค่นภาษีนำาเข้้าวัติถุดิบที�ใช่้สำาห้ร่ับกิาร่ผ่ลิติเพ่ิ่�อ 
กิาร่สง่ออกิติามมาติร่า 19 ทว ิแห้ง่พิ่ร่ะร่าช่กิำาห้นดพิ่กิิดัอตัิร่าศลุกิากิร่ ที�แกิ้ไข้ปญัห้าความลา่ช่า้ในกิาร่ค่นภาษมีลูคา่เพิ่ิ�มสำาห้ร่บัสนิคา้สง่ออกิ

นอกิจากินี� ในด้านกิาร่ลงทุนได้มีกิาร่ปร่ับปรุ่งโคร่งสร่้างภาษีสร่ร่พิ่สามิติร่ถยนติ์และสินค้าอ่�นอย่างติ่อเน่�อง เพิ่่�อสนับสนุนให้้ 
ปร่ะเทศไทยเป็นฐานกิาร่ผ่ลิติและกิาร่ส่งออกิยานยนติ์ในภูมิภาคเอเช่ีย และกิาร่เจร่จาเปิดเสร่ีกิาร่ค้าในห้ลายปร่ะเทศ ซึ�งจะกิล่าวถึง 
ในช่่วงท้ายบทความนี�

ร่ฐับาลดำาเนินนโยบายกึิ�งกิาร่คลงั (Quasi-Fiscal Policy) เพ่ิ่�อช่ว่ย 
ส่งผ่่านเม็ดเงินไปสู่ปร่ะช่าช่นร่ากิห้ญ้า และเร่่งส่งเสริ่มให้้ปร่ะช่าช่น 
ได้ร่ับบร่ิกิาร่ทางกิาร่เงินอย่างทั�วถึง เพิ่่�อเสร่ิมความแข้็งแกิร่่งเศร่ษฐกิิจ
ฐานร่ากิ โดยเฉพิ่าะกิลุ่มผู่้มีร่ายได้น้อยในช่นบท กิลุ่มผู่้ใช่้แร่งงาน และ
กิลุ่มเกิษติร่กิร่ ติลอดจนส่งเสร่ิมศักิยภาพิ่ SMEs โดยในช่่วงนั�นห้ลาย
โคร่งกิาร่ที�ดำาเนินกิาร่ผ่่าน SFIs และ สศค. ในฐานะผู่้กิำากิับดูแล SFIs 
จึงช่่วยผ่ลักิดันโคร่งกิาร่ และจัดตัิ�ง SFIs แห่้งให้ม่ เพิ่่�อสนับสนุนให้้ 
SMEs เติิบโติอย่างมั�นคง กิล่าวค่อ

1. โครงการกองทุนหม่่ืบ้านแลัะชุุมืชุนเมืือง เป็นกิาร่ส่งเสร่ิมและ
พิ่ัฒนาห้มู่บ้านและชุ่มช่นให้้สามาร่ถพิ่ึ�งพิ่าตินเอง เพิ่่�อกิร่ะติุ้นเศร่ษฐกิิจ
ในร่ะดับฐานร่ากิ โดยจัดสร่ร่ให้้เป็นเงินทุนห้มุนเวียนแก่ิห้มู่บ้านและ
ชุ่มช่นเม่องแห้่งละ 1 ล้านบาท และให้้ธนาคาร่ออมสินและ ธ.กิ.ส. เป็น
พิ่ี�เลี�ยงในกิาร่เข้ียนโคร่งกิาร่ติามความติ้องกิาร่ข้องชุ่มช่น

2. โครงการธนาคารปีระชุาชุน ร่่วมศกึิษากิบัธนาคาร่ออมสนิในกิาร่
ออกิแบบร่ะบบกิาร่ให้้บร่ิกิาร่ทางกิาร่เงินแบบให้ม่ติามนโยบายเร่่งด่วน
ข้องร่ัฐบาล เพิ่่�อกิร่ะจายโอกิาสกิาร่เข้้าถึงแห้ล่งเงินทุนให้้กิับปร่ะช่าช่น 
ผู้่มีร่ายได้น้อยที�ด้อยโอกิาส ซึ�งธนาคาร่ออมสินได้นำาร่่องให้้บร่ิกิาร่ 
ทางกิาร่เงินแกิป่ร่ะช่าช่นทั�วไปที�ปร่ะกิอบอาชี่พิ่อิสร่ะร่ายยอ่ย ข้า้ร่าช่กิาร่  
และพิ่นักิงานร่ัฐวิสาห้กิิจ 

3. โครงการพักชุำาระหน้�แลัะลัดภาระหน้�เกษติรกร โดยให้้ ธ.กิ.ส. 
พิ่ักิช่ำาร่ะห้นี�แกิ่เกิษติร่กิร่ร่ายย่อยเป็นเวลา 3 ปี และยังให้้กิู้กิับเกิษติร่กิร่
ร่ายย่อยไม่เกิิน 100,000 บาท เพิ่่�อแกิ้ ไข้ปัญห้าความยากิจนข้อง
เกิษติร่กิร่ร่ายย่อยและเสร่ิมสร่้างโอกิาสในกิาร่ฟื้้�นฟืู้ฐานะทางเศร่ษฐกิิจ 

โจทย์ที่สาม เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก 
และเสริมศักยภาพ SMEs
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4. เพื�อการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้้แข้็งแร่งและสามาร่ถเป็นกิลไกิในกิาร่ข้ับเคล่�อนเศร่ษฐกิิจข้องปร่ะเทศได้อย่างมี 
ปร่ะสิทธิภาพิ่ ให้้สนับสนุนกิาร่เข้้าถึงบร่ิกิาร่ทางกิาร่เงินแกิ่ SMEs และเพิ่่�อช่่วยลดปัญห้าความไม่สงบใน 3 จังห้วัดช่ายแดนภาคใติ้  
สศค. จึงจัดติั�ง SFIs อีกิ 2 แห้่ง ค่อ 

(1)  ธนาคารพัฒนาวิิสัาหกิจขนาดกลัางแลัะขนาดย่อมืแห่งปีระเทศไทย (ธพิ่ว.) จดัตัิ�งข้ึ�นติามพระราชบััญญัติิธนาคารวิิสาหกิิจ
ขนาดกิลางและขนาดย่่อมแห่งประเทศไทย่ พ.ศ. 2545 เพิ่่�อเป็นแห้ล่งสนับสนุนทางกิาร่เงินและกิาร่พิ่ัฒนากิาร่ปร่ะกิอบ
ธุร่กิิจให้้แกิ่วิสาห้กิิจข้นาดกิลางและข้นาดย่อม 

(2)  ธนาคารอิสัลัามืแห่งปีระเทศไทย (ธอท.) จัดตัิ�งขึ้�นติามพระราชบััญญัติิธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย่ พ.ศ. 2545 เพิ่่�อให้้
ช่าวมุสลิมในปร่ะเทศไทยสามาร่ถทำาธุร่กิร่ร่มทางกิาร่เงินโดยไม่ข้ัดห้ร่่อแย้งกัิบห้ลักิข้องศาสนาอิสลาม และยังเป็นกิาร่
ร่องร่ับกิาร่ส่งเสร่ิมกิาร่ลงทุนโคร่งกิาร่เศร่ษฐกิิจที�สำาคัญติ่าง ๆ โดยเฉพิ่าะกิาร่กิำาห้นดพิ่่�นที�จังห้วัดช่ายแดนภาคใติ้ ที�มี
ช่าวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ห้นาแน่นด้วย 

คณุสถิติย์ ลิ�มพิ่งศ์พิ่นัธุ์6 เล่าวา่ “สิ�งสำ�คัญคือำ สศค. ได�ใช่�โอำก�สขอำงก�รม่วิกฤติิในก�รป็รับโครงสร��งด��นต่ิ�ง ๆ  ขอำงป็ระเที่ศ 
ซ่ึ่�งอำ�จจะแบ่งอำอำกเป็็น 3 ระดับด�วยกัน คือำระดับฐ�นร�ก ระดับกลิ่�ง แลิ่ะระดับใหญ่ 

“ในระดับัฐานรากิ พื่ย�ย�มให�ป็ระช่�ช่นฐ�นร�กม่โอำก�สที่�งเศรษฐกิจแลิ่ะสังคมม�กข่�น ซ่ึ่�งเรื�อำงสำ�คัญคือำ ที่ำ�อำย่�งไรท่ี่�ป็ระช่�ช่น 
กลุ่ิ่มน่�เข��ถ่้งแหล่ิ่งเงินทุี่นได� ม่เงินทุี่นไป็ป็ระกอำบกิจก�รเพืื่�อำให�เข�ดำ�รงช่่วิติอำย่้ได�ด่ข่�น แลิ่ะม่ส่วนที่ำ�ให�เศรษฐกิจโดยรวมขย�ยตัิวไป็ได�  
ขณะท่ี่�ด��นร�ยจ่�ยที่�งก�รคลัิ่ง ม่ก�รจ่�ยเงินผ่�นกอำงทุี่นหม่้บ��นแลิ่ะชุ่มช่นเมือำง เพืื่�อำให�เงินลิ่งไป็ส่้ระดับฐ�นร�กโดยติรง

“ในส่วนขอำงระดับักิลางนั�น สศค. ได�ดำ�เนินก�รม�ติรก�รที่�งด��นภ�ษ่สำ�หรับธุุรกิจ SMEs โดยกำ�หนดให�ภ�ษ่เงินได�นิติิบุคคลิ่ 
ขอำง SMEs ม่ลัิ่กษณะแติกต่ิ�งไป็จ�กภ�ษ่เงินได�นิติิบุคคลิ่เป็็นก�รทัี่�วไป็ โดยเก็บภ�ษ่เงินได�นิติิบุคคลิ่จ�ก SMEs น�อำยกว่�นั�นติ�มลิ่ำ�ดับขั�น 
ขอำงกำ�ไร ซ่ึ่�งในขณะนั�น ผมจำ�ได�ว่�ม่ข�อำถ้กเถ่้ยงกนัม�กเพื่ร�ะแนวคดิขอำงนกัจัดเก็บภ�ษ่ในขณะนั�นม่แนวคิดเด่ยว คือำก�รจดัเก็บภ�ษ่ติ�อำง 
เก็บในอัำติร�เที่�่กันเท่ี่�นั�น ต่ิ�งจ�กน่�ไม่ได� ซ่ึ่�งผมเข��ใจ เป็็นแนวคว�มคดิท่ี่�ศ่กษ�ม�จ�กป็ระเที่ศติะวนัติก ซ่ึ่�งสงัคมอำ�จไมแ่ติกต่ิ�งกนัม�ก  
เพื่ร�ะฉะนั�นก�รใช่�หลัิ่กขอำงคว�มเสมอำภ�คในสังคมท่ี่�ไม่แติกต่ิ�งกันม�ก เป็็นหลัิ่กท่ี่�ถ้้กติ�อำง แต่ิในสังคมท่ี่� SMEs ยังไม่โติม�ก คว�มส�ม�รถ้ 
ยังด�อำยกว่�นิติิบุคคลิ่ขน�ดใหญ่ม�ก ก็ติ�อำงใช่�เครื�อำงมือำกันคนลิ่ะแบบ ผมจำ�ได�ว่�ม่วิว�ที่ะที่�งคว�มคิดในเรื�อำงน่�อำย่้ระยะหน่�ง ในท่ี่�สุด 
ทุี่กฝ่่�ยก็ยอำมรับแนวคว�มคิดท่ี่�ติ�อำง ‘เสมอำภ�คแต่ิลิ่ะส่วน’ เช่่น SMEs ด�วยกันก็ติ�อำงเสมอำภ�คกัน ร�ยใหญ่ด�วยกันก็ติ�อำงเสมอำภ�คกัน  
ไม่อำย่�งนั�นจะกลิ่�ยเป็็นคว�มเสมอำภ�คบนคว�มไม่เสมอำภ�ค ซ่ึ่�งติรงน่�เป็็นหลัิ่กคิดท่ี่�สำ�คัญม�กท่ี่�จะติ�อำงนำ�ม�ป็ระกอำบก�รกำ�หนด 
นโยบ�ยเศรษฐกิจ โดยเฉพื่�ะอำย่�งยิ�งนโยบ�ยก�รคลัิ่ง ซ่ึ่�งผมคิดว่�เป็็นเรื�อำงสำ�คัญท่ี่�ติ�อำงคำ�น่งถ่้งอำย่้เสมอำ

“สำ�หรับ ระดับัใหญ่ ก็ม่ บสที่. ท่ี่�จัดตัิ�งข่�นม�เพืื่�อำท่ี่�จะแก�ไขปั็ญห�หน่�ด�อำยคุณภ�พื่ท่ี่�ม่อำย่้ในระบบสถ้�บันก�รเงินจำ�นวนม�กให�สำ�เร็จ 
แลิ่ะส่งเสริมให�ภ�คก�รเงินขอำงป็ระเที่ศส�ม�รถ้กลัิ่บม�ที่ำ�หน��ท่ี่�ได�อำย่�งเต็ิมศักยภ�พื่ รวมทัี่�งสนับสนุนให�ระบบเศรษฐกิจส�ม�รถ้เดิน 
ต่ิอำไป็ได�”

นอกิจากินี�่ สศค. และกิร่ะทร่วงอุติสาห้กิร่ร่มยังได้ร่่วมกิัน 
จัดติั�งกิองทุนร่วมเพิ่่�อร่่วมลงทุนใน SMEs ได้แกิ่ กิองทุนร่่วมลงทุน 
เพิ่่�อยกิร่ะดับความสามาร่ถกิาร่แข้่งข้ันข้อง SMEs โดยมีสำานักิงาน 
สง่เสร่มิวสิาห้กิิจข้นาดกิลางและข้นาดยอ่ม (สสว.) เปน็ผู้่รั่บผ่ดิช่อบ 
และกิองทุนเพิ่่�อพิ่ัฒนานวัติกิร่ร่ม โดยมีสำานักิงานนวัติกิร่ร่ม 
แห้่งช่าติิ (สนช่.) เป็นผู้่ร่ับผิ่ดช่อบ ส่วนกิร่ะทร่วงกิาร่คลังได้ให้้ 
สทิธิปร่ะโยช่น์ทางภาษีแก่ิธุร่กิิจเงินร่่วมลงทุน (Venture Capital: VC)  
และผู้่ลงทุน โดยติร่าพิ่ร่ะร่าช่กิฤษฎีีกิาออกิติามความในปร่ะมวล 
ร่ัษฎีากิร่ว่าด้วยกิาร่ยกิเว้นร่ัษฎีากิร่ (ฉบับที� 396) พิ่.ศ. 2545 เพิ่่�อ
ส่งเสร่ิมให้้เกิิด VC ที�เน้นกิาร่ลงทุนใน SMEs ซึ�งจะเป็นกิาร่พิ่ัฒนา 
และปร่ะยุกิต์ิใช้่เทคโนโลยีเพ่ิ่�อเพิิ่�มมูลค่าทางเศร่ษฐกิิจข้องปร่ะเทศ 
ในร่ะยะยาว ร่วมทั�งส่งเสร่ิมกิาร่พิ่ัฒนาติลาดทุนข้องปร่ะเทศ 
ในทางอ้อมอีกิด้วย
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วิกิฤติิปี 2540 ทำาให้้ภาคกิาร่คลังติ้องทุ่มทร่ัพิ่ยากิร่มห้าศาล เพิ่่�อกิอบกิู้ 
วิกิฤติิและกิร่ะติุ้นเศร่ษฐกิิจติ่อเน่�อง ทำาให้้ฐานะกิาร่คลังอ่อนแอลง 
อย่างช่ัดเจน สัดส่วนห้นี�สาธาร่ณะติ่อ GDP เร่่งติัวข้ึ�น ข้ณะเดียวกิันร่ัฐบาล 
ยงัมุ่งดำาเนนิมาติร่กิาร่กึิ�งกิาร่คลัง และยังมีกิาร่พัิ่ฒนารู่ปแบบมาติร่กิาร่ให้ม ่ๆ  
ดังที�กิล่าวไว้ในโจทย์กิ่อนห้น้า ซึ�งแม้โคร่งกิาร่และมาติร่กิาร่ข้้างติ้นจะช่่วย 
สนับสนุนให้้กิาร่จัดสร่ร่ทร่ัพิ่ยากิร่เป็นไปอย่างทั�วถึงกิว่าเดิม แต่ิคงปฏิิเสธ 
ไม่ได้ว่าภาร่ะทางกิาร่คลังย่อมเพิ่ิ�มสูงข้ึ�นติามไปด้วย ห้ากิกิาร่บร่ิห้าร่จัดกิาร่ 
โคร่งกิาร่และมาติร่กิาร่ดังกิล่าวไม่มีปร่ะสิทธิภาพิ่ ย่อมสร่้างความเสี�ยงทาง 
กิาร่คลังอย่างห้ลีกิเลี�ยงไม่ได้เช่่นกิัน 

สศค. จึงจำาเป็นติ้องยกิร่ะดับกิาร่ดูแลวินัยกิาร่คลังให้้คร่อบคลุมถึง  
public sector จากิเดมิที�เนน้ดแูลเฉพิ่าะในสว่นข้องร่ฐับาลกิลาง และกิาร่จดัสร่ร่ 
เงินในงบปร่ะมาณเท่านั�น โดยเพิ่ิ�มกิาร่ติิดติามและปร่ะเมินความเสี�ยงทาง 
กิาร่คลงั ร่วมทั�งพัิ่ฒนากิร่อบห้ร่่อแนวทางกิาร่บร่หิ้าร่กิาร่คลงัให้มี้ความยั�งยน่ 
และโปร่่งใส ร่วมทั�งเป็นไปติามมาติร่ฐานสากิลด้วย

คุณสถิติย์ ลิ�มพิ่งศ์พิ่ันธุ์7 ให้้ความเห้็นเพิ่ิ�มเติิมว่า “คว�มที่��ที่�ยขอำง  
สศค. ก็คือำที่ำ�อำย่�งไรท่ี่�เร�จะเป็็นเส�หลัิ่กที่�งด��นนโยบ�ยก�รคลัิ่งท่ี่�ที่ำ�ให� 
ป็ระเที่ศไที่ยม่ก�รพัื่ฒน�อำย่�งยั�งยืน ซ่ึ่�งหม�ยถ่้งที่ำ�อำย่�งไรให�ก�รคลัิ่งยั�งยืน  
ซ่ึ่�งเร�ม่กรอำบคว�มยั�งยืนที่�งด��นก�รคลัิ่งอำย่้แลิ่�ว แต่ิกรอำบท่ี่�ม่อำย่้นั�นไม่ว่� 
ในเรื�อำงขอำงสัดส่วนหน่�ส�ธุ�รณะติ่อำ GDP ในเรื�อำงขอำงก�รช่ำ�ระหน่�ต่ิอำ 
งบป็ระม�ณท่ี่�ม่ก�รกำ�หนดไว�เป็็นสัดส่วนท่ี่�ชั่ดเจน ในงบขอำงก�รลิ่งทุี่นท่ี่�จะ 
ติ�อำงม่สัดส่วนท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อำเพื่ื�อำให�ม่ร�ยจ่�ยในก�รลิ่งทีุ่นเพืื่�อำพัื่ฒน�ป็ระเที่ศ 
อำย่�งเหม�ะสม แลิ่ะในช่่วงท่ี่�ผมอำย่้ก็ม่ก�รกำ�หนดไว�โดยชั่ดเจนว่�จะติ�อำง 
ม่งบป็ระม�ณสมดุลิ่ซ่ึ่�งในท่ี่�สุดก็นำ�ไป็ส่้งบป็ระม�ณสมดุลิ่ในช่่วงไม่ก่�ปี็ 
หลัิ่งจ�กนั�น

โจทย์ที่สี่ พัฒนากรอบความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อยกระดับวินัยทางการคลัง

“ก�รคลัิ่งท่ี่�ยั�งยืนน่�ติ�อำงที่ำ�ควบค่้กับคว�มยั�งยืนที่�งด��นอืำ�น ๆ  
ไม่ว่�จะเป็็นคว�มยั�งยืนที่�งด��นเศรษฐกิจ หรือำคว�มยั�งยืนที่�ง 
ด��นสังคม คว�มยั�งยืนที่�งด��นเศรษฐกิจก็ติ�อำงที่ำ� 2 เรื�อำงใหญ่ ๆ 
นั�นก็คือำเรื�อำงก�รลิ่ดช่่อำงว่�งร�ยได� ก�รกระจ�ยร�ยได�ท่ี่�เหม�ะสม  
ซ่ึ่�งเป็็นเรื�อำงภ�ยในป็ระเที่ศ แลิ่�วก็เรื�อำงคว�มส�ม�รถ้ในก�รแขง่ขัน  
ซ่ึ่�งติ�อำงแข่งขันกับต่ิ�งป็ระเที่ศ ทัี่�ง 2 เรื�อำงน่�จ่งเป็็นคว�มที่��ที่�ย 
ว่�เร�จะอำอำกแบบนโยบ�ยก�รคลัิ่งอำย่�งไรท่ี่�จะลิ่ดคว�มเหลืิ่�อำมลิ่ำ�� 
ที่�งเศรษฐกิจ แลิ่ะสนับสนุนคว�มส�ม�รถ้ในก�รแข่งขัน ส่วน 
ในเรื�อำงที่�งสังคมนั�น จะม่นโยบ�ยก�รคลัิ่งอำย่�งไรท่ี่�จะส่งเสริมให� 
สังคมม่คว�มยั�งยืน คือำที่ำ�ให�สุขภ�พื่ขอำงคนในสังคมด่ ให�ก�ร 
ศ่กษ�ขอำงคนในสังคมด่ แลิ่ะม่สิ�งแวดลิ่�อำมท่ี่�ด่ ซ่ึ่�งที่��ยท่ี่�สุดแลิ่�ว 
ก็คือำ ที่ำ�อำย่�งไรให�ก�รคลัิ่งท่ี่�ยั�งยืนน่�นำ�ไป็ส่้ก�รพัื่ฒน�ท่ี่�ยั�งยืน 
นั�นเอำง ติรงน่�แหลิ่ะเป็็นยุที่ธุศ�สติร์ท่ี่�ผมคิดว่�อำย�กจะฝ่�ก สศค.  
จะติ�อำงอำอำกแบบนโยบ�ย ม�ติรก�รต่ิ�ง ๆ เพืื่�อำสนับสนุนให�เกิด 
ก�รพัื่ฒน�ไป็ในทิี่ศที่�งนั�นได� ป็ระเที่ศจ่งจะม่ก�รพัื่ฒน�อำย่�ง 
ยั�งยืนได�”

คุณสถิติย์ ลิ�มพิ่งศ์พิ่ันธุ์  

ผ่อ. สศค. ในช่่วงฟื้้�นฟืู้เศร่ษฐกิิจ 

ภายห้ลังวิกิฤติิติ้มยำากิุ้ง

1. การดำาเนินนโยบายการคลัังท้�ด้ม้ืหลัายองค์ปีระกอบ กิาร่มีกิร่อบความยั�งย่นทางกิาร่คลัง (Fiscal sustainability framework)  
จากิเดิมกิร่อบนี�ใช่้ในกิาร่สร่้างความมั�นใจให้้กิับ credit rating agency ดังที�กิล่าวถึงในบทที� 5 ติ่อมา สศค. ได้ผ่ลักิดันให้้มีกิาร่ปร่ะกิาศ 
ใช่้กิร่อบนี�อย่างเป็นทางกิาร่ครั่�งแร่กิในเด่อนพิ่ฤศจิกิายน ปี 2544 โดยกิร่อบดังกิล่าวเป็นกิฎีเกิณฑ์์เกีิ�ยวกิับกิาร่จัดทำางบปร่ะมาณและ 
กิฎีเกิณฑ์์เกีิ�ยวกัิบห้นี�สาธาร่ณะ ปร่ะกิอบด้วยติัวช่ี�วัดติ่าง ๆ เพิ่่�อเป็นแนวทางในกิาร่ดำาเนินนโยบายทางกิาร่คลังที�สอดคล้องกิับสถานะ 
เศร่ษฐกิิจกิาร่เงินและกิาร่คลังข้องปร่ะเทศ โดยมีเป้าห้มายเพิ่่�อร่ักิษาเสถียร่ภาพิ่ด้านกิาร่คลังในร่ะยะปานกิลางและร่ะยะยาว ซึ�งกิร่อบ 
ความยั�งย่นทางกิาร่คลังปร่ะกิอบด้วยติัวช่ี�วัดและเป้าห้มาย ดังนี� (ติาร่าง 6-1)

1) สัดส่วนห้นี�สาธาร่ณะคงค้างติ่อ GDP ไม่เกิินร่้อยละ 60
2) ภาร่ะห้นี�ติ่องบปร่ะมาณไม่เกิินร่้อยละ 15
3) กิาร่จัดทำางบปร่ะมาณสมดุล
4) สัดส่วนร่ายจ่ายลงทุนติ่องบปร่ะมาณร่ายจ่ายไม่ติำ�ากิว่าร่้อยละ 25

ทั�งนี� กิร่อบความยั�งย่นทางกิาร่คลังดังกิล่าวถ่อเป็นติ้นแบบในกิาร่ติร่าพระราชุบัญญัติิวิินัยการเงินการคลัังของรัฐ พ.ศ. 2561 ใน
เวลาติ่อมา

เกณฑ์ พ.ย. 44 มืิ.ย. 45 ก.ค. 46 เมื.ย. 47 สั.ค. 52

1. ห้นี�สาธาร่ณะ / GDP ไม่เกิิน 65% ไม่เกิิน 60% ไม่เกิิน 55% ไม่เกิิน 50% ไม่เกิิน 60%

2. ภาร่ะห้นี� / งบปร่ะมาณ ไม่เกิิน 16% ไม่เกิิน 16% ไม่เกิิน 16% ไม่เกิิน 15% ไม่เกิิน 15%

3.  จัดทำางบปร่ะมาณสมดุลได้ติั�งแติ่

ปีงบปร่ะมาณ

2552 2551 2548 2548 2548

4. งบลงทุน / งบปร่ะมาณ - - - ไม่น้อยกิว่า 25% ไม่น้อยกิว่า 25%

ที�มา: สำานักิงานเศร่ษฐกิิจกิาร่คลัง

ติาราง 6-1 พัฒนาการกรอบควิามืยั�งยืนทางการคลััง

ดร่.นร่ิศ ช่ัยสูติร่ เล่าว่า “ในช่่วงท่ี่�ผมม�ที่ำ�ง�นกับ สศค. ในปี็ 2547 - 2549 ภ�วะเศรษฐกิจขย�ยตัิวได�ด่พื่อำสมควรเฉล่ิ่�ยปี็ลิ่ะ 5% 
แต่ิท่ี่�สำ�คัญคือำ สศค. ติ�อำงผลัิ่กดันให�รัฐบ�ลิ่จัดที่ำ�งบป็ระม�ณสมดุลิ่ ทัี่�งในปี็งบป็ระม�ณ 2548 แลิ่ะ 2549 ซ่ึ่�งเป็็นก�รจัดที่ำ�งบป็ระม�ณ
สมดุลิ่ครั�งแรกนับจ�กวิกฤติิเศรษฐกิจปี็ 2540 ก�รเสนอำแนะให�จัดที่ำ�งบป็ระม�ณสมดุลิ่น่�ถื้อำเป็็นคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินก�รติ�มกรอำบ
คว�มยั�งยืนที่�งก�รคลิ่งัท่ี่�กำ�หนดให�ม่ก�รจดัที่ำ�งบป็ระม�ณให�เข��ส่้ภ�วะสมดลุิ่ภ�ยในกำ�หนด แลิ่ะเป็็นก�รรกัษ�วินัยที่�งก�รคลิ่งัท่ี่�ควบค่้
ไป็กับก�รสร��งเสถ่้ยรภ�พื่ที่�งเศรษฐกิจในช่่วงท่ี่�เศรษฐกิจขย�ยตัิวได�ด่ ก�รจัดที่ำ�งบป็ระม�ณสมดุลิ่น่�ถื้อำว่�เป็็นสิ�งท่ี่�ที่��ที่�ยม�ก เนื�อำงจ�ก
ในขณะนั�นม่โครงก�รท่ี่�ใช่�เงินขอำงรัฐบ�ลิ่ม�ก”
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การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในไทย

คุณสมห้มาย ภาษี อดีติ ผ่อ. สศค. เล่าว่า “ปั็จจุบันติลิ่�ดติร�ส�รหน่�ม่ส่วนช่่วยเศรษฐกิจม�ก โดยม่ม้ลิ่ค่�ม�กถ่้ง 88% ขอำง GDP 
ป็ระกอำบด�วยติร�ส�รหน่�เอำกช่นเป็็นหลัิ่ก จ�กบริษัที่ใหญ่ ๆ ท่ี่� rating ด่ เช่่น ป็ติที่. ป็ติที่.สผ. ซ่ึ่พ่ื่ เป็็นติ�น อ่ำกส่วนเป็็นขอำงภ�ครัฐ เช่่น 
กระที่รวงก�รคลัิ่ง ธุป็ที่. ซ่ึ่�งถื้อำเป็็นติร�ส�รท่ี่� risk free จ่งใช่�เป็็น benchmark 

“ติร�ส�รหน่�เป็็นเครื�อำงมือำสำ�คัญในก�รระดมทุี่นจ�กคนท่ี่�ม่ saving เพืื่�อำใช่�ในก�รพัื่ฒน� นักลิ่งทุี่นก็ม่ทัี่�งนักลิ่งทุี่นทัี่�งในแลิ่ะ 
ต่ิ�งป็ระเที่ศ แลิ่ะเมื�อำไหร่ท่ี่�น่กจะข�ยก็ม่ติลิ่�ดรอำง ก็คล่ิ่อำงตัิว

“ติอำนท่ี่�เริ�มติ�นปี็ 2540 รัฐบ�ลิ่ข�ดเงินติร�ต่ิ�งป็ระเที่ศ เร�ติ�อำงก้�เป็็นเงินบ�ที่ ติอำนนั�นม้ลิ่ค่�ติร�ส�รหน่�ในติลิ่�ดแค่ 12% แต่ิเด่�ยวน่�  
88% ขอำง GDP แลิ่�ว มอำงย�อำนไป็ก็น่�ภ้มิใจท่ี่�เห็นติลิ่�ดน่�เติิบโติม�ก

“ในเวลิ่�นั�น คุณธุ�รินที่ร์ม่ดำ�ริว่� เร�ติ�อำงที่ำ�เรื�อำงน่� แลิ่ะมอำบหม�ยให�ผมรับผิดช่อำบ โดยเป็็นก�รที่ำ�ง�นร่วมกันระหว่�ง ธุป็ที่. 
กระที่รวงก�รคลัิ่ง แลิ่ะจ��งผ้�เช่่�ยวช่�ญต่ิ�งช่�ติิเป็็นท่ี่�ป็ร่กษ� 

“โจที่ย์ติอำนนั�นคือำ เร�จะที่ำ�อำย่�งไรให�มัน work 

“อัำนดับแรกคือำ ติ�อำงที่ำ�ให�วิธุ่ก�รม่คว�มน่�เชื่�อำถื้อำ จ่งติ�อำงที่ำ�ระบบให�ด่ ติอำนนั�นเร�ติ�อำงแก�ไขกฎเกณฑ์์ต่ิ�ง ๆ ให�มันรับกับติลิ่�ด 
ให�ได� ให�คนมั�นใจในก�รนำ�เงินม�ซืึ่�อำแผ่นกระด�ษให�ได� ก�รจะที่ำ�เรื�อำงน่� เร�ติ�อำงร้�ข�อำบังคับขอำง ก.ลิ่.ติ. 

“อัำนดับต่ิอำม�คือำ ก�รว�งหลัิ่กเกณฑ์์ในสม�คมติร�ส�รหน่�ฯ ซ่ึ่�งเป็็น regulator ให�เป็็นท่ี่�น่�เชื่�อำถื้อำขอำงนักลิ่งทุี่นไที่ยแลิ่ะต่ิ�งช่�ติิ 

“หัวใจสำ�คัญคือำ ติ�อำงที่ำ�กติิก�ให�คนป็ฏิิบัติิได� แลิ่ะคนยอำมป็ฏิิบัติิ คนฝ่่�ฝ้่นไม่ได� เร�จับติ�ด้ 

“ท่ี่�ผ่�นม� ปั็ญห�ม่เป็็นระยะ ๆ เร�ก็พัื่ฒน�ไป็เรื�อำย ๆ 

“เมื�อำผลัิ่กดันแลิ่�ว เข�ก็แต่ิงตัิ�งให�ผมเป็็นป็ระธุ�นสม�คมติร�ส�รหน่�ฯ พื่อำเป็็นรัฐมนติร่ว่�ก�รกระที่รวงก�รคลัิ่ง ผมก็ลิ่�อำอำก พื่อำ
จบเที่อำมเข�ก็เชิ่ญผมไป็ดำ�รงติำ�แหน่งอ่ำก”

โจทย์ที่ห้า พัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางระดมเงินทุนให้กับภาคเอกชน

พัฒนากลไกตลาดทุนในภูมิภาค

วิกิฤติิกิาร่เงินในภูมิภาคเอเช่ียเม่�อปี 2540 เกิิดจากิเงินออมในภูมิภาคไม่เพิ่ียงพิ่อที�จะติอบสนองความติ้องกิาร่เม็ดเงินลงทุนจึงติ้อง
พิ่ึ�งพิ่งิเงนิทนุจากิติา่งปร่ะเทศ ซึ�งสว่นให้ญจ่ะให้กู้้ิร่ะยะสั�นจงึเสี�ยงติอ่กิาร่เกิิดปญัห้า maturity mismatch และปญัห้า currency mismatch 
จนเป็นเห้ตุิห้นึ�งที�ทำาให้้เกิิดวิกิฤติิสถาบันกิาร่เงินในห้ลายปร่ะเทศร่วมถึงไทย จึงจำาเป็นต้ิองสร้่างกิลไกิความร่่วมม่อด้านกิาร่พัิ่ฒนาติลาด
พิ่ันธบัติร่เอเช่ียข้ึ�นมา เพิ่่�อให้้เกิิดกิาร่ร่ะดมเงินออมในภูมิภาคมาใช่้ปร่ะโยช่น์และลงทุนในภูมิภาค (Utilization of asian savings for asian 
investments) และเม่�อปร่ะเมินแล้วพิ่บว่าห้ลังวิกิฤติิปร่ะเทศในภูมิภาคเอเช่ียมีสัดส่วนเงินออมภายในปร่ะเทศติ่อ GDP อยู่ในร่ะดับสูง  
อีกิทั�งยังมีเงินสำาร่องร่ะห้ว่างปร่ะเทศสะสมเป็นสัดส่วนสูงกิว่าภูมิภาคอ่�น จึงมีโอกิาสผ่ลักิดันงานนี�ให้้สำาเร่็จได้

2. การพัฒนาระบบสััญญาณเตืิอนภัยทางด้านการคลััง (Fiscal Early Warning System: FEWS) ซึ�งเปน็เคร่่�องมอ่ในกิาร่บร่หิ้าร่จดักิาร่ 
ด้านความเสี�ยงทางกิาร่คลังที�ใช้่ในกิาร่ติิดติามสถานกิาร่ณ์ด้านกิาร่คลัง กิาร่วัดร่ะดับความแข้็งแกิร่่งห้ร่่อความเปร่าะบางข้องสถานะ 
ด้านกิาร่คลังและกิาร่เต่ิอนภัยล่วงห้น้าก่ิอนกิาร่เกิิดวกิิฤติิกิาร่คลัง โดยปร่ะยุกิต์ิวธิกีิาร่จัดทำาจากิแบบจำาลองร่ะบบสัญญาณเติอ่นภัยด้านกิาร่เงิน 
ข้อง ADB ซึ�งมีข้อ้มูลและเคร่่�องช่ี�จากิภาคเศร่ษฐกิิจจริ่ง ภาคกิาร่คลัง ภาคกิาร่เงิน และภาคติา่งปร่ะเทศ นำามาจดัทำาเปน็ดชั่นรี่วม (Composite  
index) ซึ�ง สศค. ได้ปรั่บปรุ่งและเปลี�ยนแปลงตัิวบ่งช่ี�ดังกิล่าวอย่างสมำ�าเสมอ เพ่ิ่�อให้้ FEWS เป็นเคร่่�องม่อที�สามาร่ถเต่ิอนภัยวิกิฤติิ 
กิาร่คลังได้อย่างแม่นยำาที�สุด

3. การจัดทำารายงานควิามืเส้ั�ยงทางการคลัังข้ึ�นเป็นปร่ะจำาทุกิปี เพ่ิ่�อเป็นกิาร่วิเคร่าะห์้ความเสี�ยงทางกิาร่คลังที�อาจจะเกิิดข้ึ�น 
จากิภาคส่วนติ่าง ๆ ได้แกิ่ ร่ัฐบาล กิองทุนนอกิงบปร่ะมาณ ร่ัฐวิสาห้กิิจที�ไม่ใช่่สถาบันกิาร่เงิน สถาบันกิาร่เงินเฉพิ่าะกิิจ องค์กิร่ปกิคร่อง 
สว่นทอ้งถิ�น และภาคกิาร่เงนิ ร่่วมกิบักิาร่พิ่จิาร่ณาผ่ลกิร่ะทบจากิปจัจยัภายนอกิติา่ง ๆ  เดมิ สศค. จดัทำาร่ะบบนี�เปน็กิาร่ภายในเพิ่่�อใช่ติ้ิดติาม 
และปร่ะเมินความเสี�ยง และมีกิาร่พิ่ัฒนาร่ายงานให้้มีมาติร่ฐานข้ึ�นเป็นลำาดับ ซึ�งร่ัฐมนติร่ีว่ากิาร่กิร่ะทร่วงกิาร่คลังห้วังว่ามีปร่ะโยช่น์ 
จึงผ่ลักิดันให้้นำาข้้อมูลจากิร่ายงานความเสี�ยงทางกิาร่คลังเสนอต่ิอคณะรั่ฐมนติรี่เพ่ิ่�อพิิ่จาร่ณา ตัิ�งแต่ิปี 2554 ช่่วยให้้ภาครั่ฐทร่าบถึง 
สถานกิาร่ณ์ความเสี�ยงทางกิาร่คลังจากิทุกิภาคส่วน และช่่วยให้้ภาคร่ัฐสามาร่ถบร่ิห้าร่จัดกิาร่ความเสี�ยงทางกิาร่คลังอย่างเห้มาะสม

4. การปีระเมิืนควิามืโปีร่งใสัทางการคลััง โดย สศค. ไดศ้ึกิษาและติดิติามแนวปฏิบิตัิทิี�ดีในกิาร่เสร่มิสร่า้งความโปร่ง่ใสทางกิาร่คลงั 
(Code of Fiscal Transparency) ที�จัดทำาโดยกิองทุนกิาร่เงินร่ะห้ว่างปร่ะเทศอย่างติ่อเน่�อง และได้ห้าร่่อกิับห้น่วยงานที�เกิี�ยวข้้อง เพิ่่�อ
ปร่ะเมินตินเองในเร่่�องนี�เป็นร่ะยะ ๆ 

ปี
2541

IMF ได้เผยแพร่ 

แนวิปีฏิบัติิท้�ด้สัำาหรับควิามืโปีร่งใสั 

ทางการคลัังเปี็นครั�งแรก

ปี
2551

ปีระเทศไทยเข้ารับการปีระเมืิน 

ควิามืโปีร่งใสัทางการคลัังเปี็นครั�งแรก 

โดยผลัการปีระเมืินอย่่ในระดับ

ค่อนข้างด้

ปี
2557

IMF ปีรับปีรุงมืาติรฐานควิามืโปีร่งใสั 

ทางการคลัังโดยออกแนวิปีฏิบัติิติามื 

มืาติรฐานควิามืโปีร่งใสัทางการคลััง  

ฉบับปีี 2014

ปี
2550

IMF ได้ปีรับปีรุงข้อกำาหนดด้านควิามื

โปีร่งใสัทางการคลััง โดยเพิ�มืเติิมืเรื�อง

การเปีิดเผยข้อมื่ลัให้แก่สัาธารณชุน

ที�มา: กิาร่คลังปร่ิทัศน์ ฉบับที� 9/2559
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ด้วยเห้ติุนี� ในที�ปร่ะชุ่มร่ัฐมนติร่ีว่ากิาร่กิร่ะทร่วงกิาร่คลังอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance 
Ministers’ Meeting: AFMM+3) เม่�อวันที� 7 สิงห้าคม 2546 ณ กิรุ่งมะนิลา ปร่ะเทศฟื้ิลิปปินส์ 
จงึมมีติิให้ด้ำาเนินมืาติรการรเิริ�มืพัฒนาติลัาดพันธบัติรเอเชุ้ย (Asian Bond Markets Initiative: 
ABMI)8 โดยมีเป้าห้มายห้ลักิเพ่ิ่�อสนับสนุนกิาร่พิ่ัฒนาติลาดพิ่ันธบัติร่สกิุลเงินท้องถิ�นข้อง 
ภูมิภาคอาเซียน+3 ให้้มีความแข้็งแกิร่่งและมีปร่ะสิทธิภาพิ่ สามาร่ถเป็นแห้ล่งร่ะดมเงินทุน 
และเป็นทางเล่อกิในกิาร่ออมข้องภูมิภาค จะเป็นกิาร่ลดกิาร่พิ่ึ�งพิ่าเงินทุนจากิติ่างปร่ะเทศ  
เพิ่ิ�มปร่ะสิทธิภาพิ่ในกิาร่บร่ิห้าร่เงิน

ในกิาร่นี� สศค. ไดมี้สว่นผ่ลักิดนัสำาคญัในกิาร่ดำาเนนิมาติร่กิาร่ริ่เริ่�มพิ่ฒันาติลาดพิ่นัธบตัิร่ 
เอเช่ีย มาติั�งแติ่เร่ิ�มติ้น โดยทำาห้น้าที�เป็นปร่ะธานคณะทำางาน Working Group on Creating  
New Securitized Debt Instruments และทำาห้น้าที�เป็นปร่ะธานคณะทำางานร่่วมกิับจีนใน 
คณะทำางาน Task Force 1: Promoting the Issuance of Local Currency-Denominated Bonds  
เพิ่่�อห้าแนวทางสง่เสร่มิกิาร่ออกิพัิ่นธบตัิร่ที�เปน็สกิลุเงนิทอ้งถิ�นในติลาดมากิข้ึ�น ทั�งนี� ความสำาเร่จ็ 
ที�สำาคัญและเป็นรู่ปธร่ร่มที�สุดภายใติ้มาติร่กิาร่ ABMI ค่อกิาร่จัดติั�งกลัไกการคำ�าปีระกันเครดิติ 
แลัะการลังทุน (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) ข้องภูมิภาคอาเซียน+3  
ซึ�ง CGIF เป็นกิลไกิสำาคัญในกิาร่ทำาห้น้าที�คำ�าปร่ะกิันพิ่ันธบัติร่สกิุลเงินท้องถิ�นข้องภาคเอกิช่น 
ข้องปร่ะเทศสมาช่ิกิ

ในช่่วงวิกิฤติิ สศค. และ ธปท. ติ่างเห้็นปัญห้าในร่ะบบสถาบันกิาร่เงิน แติ่จำาเป็นติ้องจัดกิาร่ปัญห้าเฉพิ่าะห้น้ากิ่อน ดังนั�น 
เม่�อวิกิฤติิผ่่านพ้ิ่นไปจึงได้ห้าร่่อกัินเร่่�องกิาร่พัิ่ฒนาให้้สถาบันกิาร่เงินในปร่ะเทศมีปร่ะสิทธิภาพิ่ ติอบสนองต่ิอความต้ิองกิาร่บริ่กิาร่ทาง 
กิาร่เงินให้้ปร่ะช่าช่นได้อย่างทั�วถึง และเอ่�อติ่อกิาร่พิ่ัฒนาปร่ะเทศ โดยเติร่ียมจัดทำาแผ่นพิ่ัฒนาร่ะบบสถาบันกิาร่เงินให้้พิ่ร่้อมและ 
เม่�อสถาบันกิาร่เงินเร่ิ�มมีฐานะแข้็งแร่งข้ึ�น จึงเป็นช่่วงเวลาที�เห้มาะสมในกิาร่จัดร่ะเบียบสถาบันกิาร่เงินอย่างจร่ิงจัง

สศค. จึงผ่ลักิดันให้้ร่ัฐมนติร่ีว่ากิาร่กิร่ะทร่วงกิาร่คลังเสนอแผ่นพิ่ัฒนาร่ะบบสถาบันกิาร่เงิน (Financial Sector Master Plan)  
ติ่อคณะร่ัฐมนติร่ี เม่�อวันที� 6 มกิร่าคม 2547 ซึ�งแผ่นดังกิล่าวมุ่งเน้นกิาร่ปร่ับปรุ่งโคร่งสร่้างและจัดรู่ปแบบร่ะบบสถาบันกิาร่เงินให้้มี 
ปร่ะสิทธิภาพิ่และแข้็งแกิร่่งเพิ่่�อร่องร่ับร่ะบบเศร่ษฐกิิจในอนาคติ เปิดโอกิาสให้้ปร่ะช่าช่นเข้้าถึงบร่ิกิาร่ทางกิาร่เงินที�จำาเป็นได้อย่างทั�วถึง  
และส่งเสร่ิมกิลไกิให้้ผู่้บร่ิโภคได้ร่ับความคุ้มคร่องอย่างเป็นธร่ร่ม โดยแผ่นพิ่ัฒนาร่ะบบสถาบันกิาร่เงิน ร่ะยะที� 1 (พิ่.ศ. 2547 - 2551)  
ซึ�งมาติร่กิาร่สำาคัญที� สศค. ติ้องช่่วยผ่ลักิดัน ได้แกิ่

1. มืาติรการสั่งเสัริมืการให้บริการทางการเงินอย่างทั�วิถึึง เพ่ิ่�อแกิ้ ไข้ปัญห้ากิาร่ข้าดโอกิาสเข้้าถึงบร่ิกิาร่ทางกิาร่เงินข้องผู้่มี 
ร่ายได้น้อย สศค. ได้ข้ยายบทบาทธนาคาร่เพ่ิ่�อกิาร่เกิษติร่และสห้กิร่ณ์กิาร่เกิษติร่ให้้เป็นสถาบันกิาร่เงินเพ่ิ่�อกิาร่พัิ่ฒนาช่นบท โดยให้ ้
ความช่่วยเห้ล่อทางกิาร่เงินแกิ่ปร่ะช่าช่น และชุ่มช่นในช่นบทติลอดจนองค์กิร่อ่�น ๆ  เช่่น สห้กิร่ณ์ องค์กิร่ปกิคร่องท้องถิ�น กิองทุนห้มู่บ้าน  
และวิสาห้กิิจชุ่มช่น เป็นติ้น 

ดร่.กิุลยา ติันติิเติมิท9 เล่าถึงเบ่�องห้ลังกิาร่ 
จดัตัิ�ง CGIF ให้ฟ้ื้งัวา่ “หน่�งในง�นท่ี่�ถื้อำว่�ม่คว�มที่��ที่�ย
พื่อำสมควร คือำ ติอำนท่ี่�ม�รับผิดช่อำบง�นภ�ยใติ�กรอำบ
ก�รป็ระชุ่มรัฐมนติร่ว่�ก�รกระที่รวงก�รคลัิ่งอำ�เซ่ึ่ยน+3  
ในช่่วงหลิ่ังจ�กท่ี่�เกิดวิกฤติิแฮมเบอำร์เกอำร์ รัฐมนติร่ 
ว่�ก�รกระที่รวงก�รคลัิ่งในขณะนั�น คือำ คุณกรณ์  
จ�ติิกวณิช่ ซ่ึ่�งท่ี่�นเป็็นคน active ม�ก แลิ่ะติ�อำงก�รให� 
ป็ระเที่ศไที่ยม่ข�อำริเริ�มใหม่ ๆ ภ�ยใติ�กรอำบก�รป็ระชุ่ม
ดังกล่ิ่�ว ติอำนนั�นเร�ก็ยังใหม่ เพิื่�งม�รับง�น แลิ่ะติ�อำง
ที่ำ�หน��ท่ี่�ป็ระธุ�นคณะที่ำ�ง�นร่วมกับผ้�แที่นจ่น ในคณะ
ที่ำ�ง�น Task Force 1: Promoting the Issuance of 
Local Currency-Denominated Bonds ซ่ึ่�งกำ�ลัิ่งอำย่้
ในช่่วงท่ี่�จะติ�อำงได�ข�อำสรุป็ในก�รดำ�เนินง�นขอำงคณะ 
ที่ำ�ง�นฯ ในติอำนนั�นจ่งติ�อำงพ่ื่�งพื่�ท่ี่มที่ำ�ง�นจ�ก 
หน่วยง�นติ่�ง ๆ แติ่ท่ี่�ที่��ที่�ยท่ี่�สุดคือำติอำนท่ี่�ติ�อำงเป็็น 
ป็ระธุ�นคณะที่ำ�ง�นเพืื่�อำจัดตัิ�งกลิ่ไกก�รคำ��ป็ระกัน 
เครดิติแลิ่ะก�รลิ่งทีุ่นขอำงภ้มิภ�คอำ�เซ่ึ่ยน+3 หรือำ  
Credit Guarantee and Investment Facility เร่ยกสั�น ๆ   
ว่� CGIF ซ่ึ่�งติอำนนั�น เร�ไม่เคยที่ำ�ง�นด��นก�รเงิน 
ม�ก่อำน แต่ิได�รับคว�มไว�ว�งใจจ�กผ้�ใหญ่ในกระที่รวง 
ก�รคลัิ่ง สศค. จ่งติ�อำงที่ำ�ง�นหนักข่�น ติ�อำงศ่กษ�ค�นคว�� 
ข�อำม้ลิ่โดยไม่หยุดนิ�งจริง ๆ จำ�ได�ว่�ติอำนนั�นติ�อำงที่ำ�ง�น
ติลิ่อำดเวลิ่� ไม่เว�นวันเส�ร์อำ�ทิี่ติย์ ก็เริ�มเร่ยนร้�ว่�อำะไร
คือำอำะไร เพื่ื�อำให�ที่ร�บข�อำเที่็จจริงทัี่�งหมด ป็ระกอำบกับ 
ได�รับสัญญ�ณม�ว่�ก�รจัดตัิ�ง CGIF จะติ�อำงดำ�เนินก�ร 
ให�ได�ข�อำสรุป็ภ�ยในปี็น่� เนื�อำงจ�กป็ระเที่ศไที่ยเป็็นเจ��ภ�พื่ 
ป็ระชุ่มรัฐมนติร่ว่�ก�รกระที่รวงก�รคลิ่ังอำ�เซ่ึ่ยน+3 
ว�ระพิื่เศษ ในปี็นั�นพื่อำด่ ก็ยิ�งม่คว�มกดดัน แต่ิเร�
ก็ส�ม�รถ้ผลัิ่กดันจนส�ม�รถ้ได�ข�อำสรุป็ในก�รจัดตัิ�ง 
CGIF ให�สำ�เร็จจนได� ซ่ึ่�งถื้อำเป็็นคว�มภ้มิใจอำย่�งม�ก 
เพื่ร�ะติอำนท่ี่�เจรจ�เพืื่�อำห�ข�อำสรุป็ในก�รลิ่งขันกันเพืื่�อำ
เป็็นวงเงินก�รคำ��ป็ระกันจำ�นวน 500 ลิ่��นดอำลิ่ลิ่�ร์สหรัฐ  
ซ่ึ่�งติ�อำงแบ่งกันลิ่งขันระหว่�งป็ระเที่ศใหญ่แลิ่ะไที่ย 
อำ�จจะติ�อำงได�สว่นแบง่เยอำะหนอ่ำย ในก�รเจรจ�ติอำนนั�น  
ติ�อำงม่ก�รช่งิไหวช่งิพื่ริบกับป็ระเที่ศสม�ช่กิบ�งป็ระเที่ศ  
ติ�อำงอ่ำ�นเกมเค��ให�อำอำก เพื่ร�ะเค��ไม่ยอำมลิ่งเงิน จนเร� 
ติ�อำงบลัิ่ฟื้กลัิ่บไป็ว่�ถ้��ไม่จ่�ยเด่�ยวเร�จ่�ยแที่นให� ในท่ี่�สุด 
เค��ก็กลัิ่วเส่ยหน��เลิ่ยยอำมลิ่งเงินเท่ี่�กับเร� แลิ่ะเร�ก็ 
ปิ็ดง�นได�สำ�เร็จ ถื้อำเป็็นป็ระสบก�รณ์ท่ี่�จำ�ได�ไม่ลืิ่ม”

โจทย์ที่หก ผลักดันให้มีการกำาหนดทิศทางของระบบสถาบันการเงิน

กิาร่ปร่ะชุ่มเจ้าห้น้าที�อาวุโสกิร่ะทร่วงกิาร่คลัง และธนาคาร่กิลางอาเซียน+3 อย่างเป็นทางกิาร่  

วันที� 7 เมษายน 2552 ณ จังห้วัดช่ลบุร่ี ซึ�งเป็นจุดเร่ิ�มติ้นข้องกิาร่ผ่ลักิดันกิาร่พิ่ัฒนามาติร่กิาร่ ABMI
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2. มืาติรการสัง่เสัริมืปีระสิัทธิภาพระบบสัถึาบนัการเงนิ ซึ�งมุง่จดัร่ปูแบบและบทบาทข้องสถาบนักิาร่เงนิให้ม้คีวามช่ดัเจน เพิ่่�อให้ร้่ะบบ 
สถาบันกิาร่เงินสามาร่ถติอบสนองติ่อความติ้องกิาร่ข้องปร่ะช่าช่นได้ดีข้ึ�น ลดความซำ�าซ้อนจากิกิาร่มีสถาบันกิาร่เงินห้ลากิห้ลายปร่ะเภท 
ที�ให้้บร่ิกิาร่แบบเดียวกิันแกิ่ลูกิค้ากิลุ่มเดียวกิันในร่ะบบ โดยสถาบันกิาร่เงินไทยจะมีเพิ่ียง 2 รู่ปแบบ ค่อ ธนาคาร่พิ่าณิช่ย์ (ธพิ่.) และ
ธนาคาร่พิ่าณิช่ย์เพิ่่�อร่ายย่อย (ธย.) เท่านั�น ร่วมทั�งเปิดโอกิาสให้้สถาบันกิาร่เงินต่ิางปร่ะเทศมีบทบาทมากิข้ึ�นและให้้มีเพิ่ียง 2 รู่ปแบบ  
ได้แกิ่ ธนาคาร่พิ่าณิช่ย์ที�เป็นบร่ิษัทลูกิข้องธนาคาร่ติ่างปร่ะเทศ (Subsidiary) และสาข้าข้องธนาคาร่ติ่างปร่ะเทศ (Full Branch) สามาร่ถ 
ปร่ะกิอบธุร่กิิจได้ ร่วมไปถึงมีนโยบายสถาบันกิาร่เงิน 1 รู่ปแบบ (One Presence) ค่อ มีสถาบันกิาร่เงินที�ร่ับเงินฝั่ากิจากิปร่ะช่าช่นเพิ่ียง  
1 ร่ปูแบบ (One Presence) เทา่นั�น เพ่ิ่�อให้้ไดร้่บัปร่ะโยช่น์จากิ Economy of Scale อยา่งเติม็ที� และลดความซำ�าซอ้นในร่ะบบสถาบันกิาร่เงนิ

ในช่่วง IMF เข้้ามาติิดติามกิาร่ดำาเนินนโยบายกิาร่เงินกิาร่คลังให้้เป็นไปติามข้้อติกิลง เป็นช่่วงที� สศค. ติ้องทำาข้้อมูลสนับสนุน 
มากิ และพิ่บว่า ร่ะบบฐานข้้อมูลเดิมมีข้้อจำากิัด จึงเร่่งพัิ่ฒนาและจัดทำาร่ะบบวิเคร่าะห์้และร่ะบบฐานข้้อมูลให้้ถูกิต้ิอง ทันสมัย  
และได้มาติร่ฐานสากิล โดยเฉพิ่าะอย่างยิ�ง เม่�อ สศค. ติ้องเร่่งพิ่ัฒนากิร่อบความยั�งย่นทางกิาร่คลัง และจัดทำาร่ายงานความเสี�ยง 
ทางกิาร่คลงั ทำาให้ ้สศค. ติอ้งเร่่งพิ่ฒันาร่ะบบฐานข้อ้มูลและพิ่ฒันากิาร่วิเคร่าะห์้ เพิ่่�อให้อ้อกิแบบนโยบายกิาร่คลังได้อยา่งเห้มาะสมกิบั 
ภาวะเศร่ษฐกิิจในแติ่ละช่่วงเวลา จึงติ้องดำาเนินกิาร่ในห้ลายเร่่�อง ดังนี�

1.  โครงการจัดทำาฐานข้อม่ืลัฐานะการคลัังของรัฐบาลัแลัะภาคสัาธารณะติามืระบบสัถิึติิเพื�อการศึกษาวิิเคราะห์นโยบาย 
การคลััง (ระบบ สัศค. หรือระบบ GFS) เป็นกิาร่พิ่ัฒนาร่ะบบฐานข้้อมูลด้านกิาร่คลังข้องภาคสาธาร่ณะ ซึ�งปร่ะกิอบไปด้วย 
ข้้อมูลด้านกิาร่คลังข้องร่ัฐบาล องค์กิร่ปกิคร่องส่วนท้องถิ�น และร่ัฐวิสาห้กิิจ เพิ่่�อใช่้ในกิาร่วิเคร่าะห้์ผ่ลกิาร่ดำาเนินนโยบาย 
กิาร่คลังข้องร่ัฐบาล ภาคร่ัฐ และภาคสาธาร่ณะที�กิร่ะทบติ่อเศร่ษฐกิิจข้องปร่ะเทศ 

2.  โครงการปีรับปีรุงระบบข้อม่ืลัภาครัฐ (E-mis) เป็นกิาร่จัดเติรี่ยมฐานข้้อมูลทางด้านเศร่ษฐกิิจสำาห้รั่บร่องร่ับร่ะบบงาน 
โคร่งกิาร่ฐานข้้อมูลภาคร่ัฐในกิาร่ใช้่ร่่วมกิัน 4 ห้น่วยงาน ได้แกิ่ กิร่ะทร่วงกิาร่คลัง สำานักิงานคณะกิร่ร่มกิาร่พิ่ัฒนา 
กิาร่เศร่ษฐกิิจและสังคมแห้่งช่าติิ ธนาคาร่แห้่งปร่ะเทศไทย และสำานักิงบปร่ะมาณ 

3.  โครงการจัดทำาระบบฐานข้อม่ืลัการคลัังสัำาหรับผ้่บริหาร (E-fiscal) เป็นกิาร่จัดทำาร่ะบบฐานข้้อมูลด้านกิาร่คลัง มาติร่กิาร่ 
และบทวิเคร่าะห้์ทางวิช่ากิาร่ที�สำาคัญ ร่วมทั�งข้้อมูลด้านอ่�น ๆ ที�เกิี�ยวข้้อง โดยกิาร่กิำาห้นดรู่ปแบบข้องร่ายงานข้้อมูลและ 
สาร่ะติ่าง ๆ ที�ควร่ปร่ากิฏิในร่ะบบฐานข้้อมูลห้ร่่อ website ที�จัดทำาข้ึ�น เพิ่่�อเผ่ยแพิ่ร่่ข้้อมูลทางร่ะบบ intranet ให้้ผู่้บร่ิห้าร่ 
กิร่ะทร่วงกิาร่คลังสามาร่ถนำามาใช้่ปร่ะกิอบกิาร่ตัิดสนิใจในนโยบายและมาติร่กิาร่ต่ิาง ๆ  ดา้นกิาร่คลังข้องรั่ฐบาล โดยร่ะบบ 
ฐานข้้อมูลจะติ้องมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และถูกิติ้องคร่บถ้วนอยู่เสมอ

4.  วิิเคราะห์ผลัของแรงกระตุ้ินทางการคลััง (Fiscal impulse) เปน็กิาร่ศึกิษานโยบายด้านร่ายไดแ้ละร่ายจ่ายข้องภาคสาธาร่ณะ  
ปร่ะกิอบดว้ยร่ฐับาล องคก์ิร่ปกิคร่องสว่นทอ้งถิ�น และร่ฐัวสิาห้กิิจที�ไม่ใช่ส่ถาบนักิาร่เงนิ เพิ่่�อวเิคร่าะห้ผ์่ลกิาร่ดำาเนนินโยบาย 
กิาร่คลังภาครั่ฐและภาคสาธาร่ณะที�ผ่่านมาว่ามบีทบาทในกิาร่กิร่ะตุ้ินเศร่ษฐกิิจอย่างไร่ และเพ่ิ่�อเสนอแนวทางในกิาร่ร่ะดม
ร่ายได้และกิาร่เบิกิจ่ายงบปร่ะมาณในช่่วงติ่อไปได้อย่างเห้มาะสม

5.  โครงการวิิเคราะห์ควิามืยั�งยืนทางการคลััง (Fiscal sustainability) เพ่ิ่�อกิำาห้นดกิร่อบเป้าห้มายทางกิาร่คลัง ทั�งร่ายได้  
ร่ายจ่าย และห้นี�สาธาร่ณะร่ะยะสั�นและร่ะยะปานกิลาง ภายใติ้กิร่อบข้องกิาร่ร่ักิษาวินัยทางกิาร่คลัง ควบคู่กิับกิาร่พิ่ัฒนา 
เศร่ษฐกิิจข้องปร่ะเทศ ซึ�งกิร่อบเป้าห้มายกิาร่คลังดังกิล่าวได้ถูกิร่ะบุไว้ในกิาร่จัดทำากิร่อบยุทธศาสติร่์กิาร่พิ่ัฒนาเศร่ษฐกิิจ 
ข้องปร่ะเทศอย่างยั�งย่นและมีคุณภาพิ่ โดยคณะร่ัฐมนติร่ีให้้ความเห้็นช่อบติามกิร่อบดังกิล่าว

อย่างไร่กิ็ดี กิาร่พิ่ัฒนาฐานข้้อมูลภาคกิาร่คลังที�ผ่่านมา มีข้้อจำากิัดเน่�องจากิ player ภาคกิาร่คลังมีห้ลากิห้ลาย และร่ะดับกิาร่ 
พิ่ัฒนาติ่างกิัน ไม่ว่าจะเป็นร่ัฐบาลกิลาง ร่ัฐบาลท้องถิ�น ห้ร่่อร่ัฐวิสาห้กิิจ จึงติ้องอาศัยเวลา ความอดทน และ buy in ผู่้เกิี�ยวข้้อง 
ให้้เห้็นความสำาคัญ ซึ�ง สศค. พิ่ยายามผ่ลักิดันอย่างติ่อเน่�อง แม้จะไม่สมบูร่ณ์แบบแติ่กิ็ทำาให้้มีเคร่่�องม่อที�น่าเช่่�อถ่อร่ะดับห้นึ�ง  
ใช่้ติิดติามความเสี�ยงภาคกิาร่คลังได้

โจทย์ที่เจ็ด พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ให้เป็นมาตรฐานสากล

3. มืาติรการด่แลัผ้่บริโภค โดยให้้สถาบันกิาร่เงินแติ่ละแห้่งจัด
ให้้มีกิร่ะบวนกิาร่รั่บและดูแลเร่่�องร่้องเร่ียนข้องผู้่บร่ิโภคอย่างช่ัดเจน  
ส่งเสริ่มให้้มีกิาร่เปิดเผ่ยข้้อมูลเกีิ�ยวกัิบบร่ิกิาร่ทางกิาร่เงินในลักิษณะ
ที� ง่ ายต่ิอกิาร่เข้้ าใจและกิาร่เปร่ียบเทียบข้องผู้่บร่ิ โภค ติิดติาม 
กิาร่เปิดเผ่ยข้้อมูลสถานะและผ่ลกิาร่ดำาเนินงานข้องสถาบันกิาร่เงินให้้
เป็นไปติามมาติร่ฐานสากิล ร่วมถึงพิิ่จาร่ณานำาร่ะบบปร่ะกัินเงินฝั่ากิ  
(Deposit Insurance Scheme) มาใช่้ในปร่ะเทศไทย

ทั�งนี� แผ่นพิ่ัฒนาร่ะบบสถาบันกิาร่เงินร่ะยะที� 1 (2547 - 2551) 
นับเป็นจุดเร่ิ�มติ้นสำาคัญที�สร่้างความแข้็งแกิร่่งให้้กิับโคร่งสร่้างสถาบัน 
กิาร่เงินทั�งร่ะบบ และเปน็จุดเร่ิ�มติน้ที�สำาคญัในกิาร่จัดทำาแผ่นพิ่ัฒนาร่ะบบ
สถาบันกิาร่เงินในร่ะยะติ่อไป นายกิฤษฎีา อุทยานิน ผู้่อำานวยกิาร่กิองนโยบายกิาร่เงินและสถาบันกิาร่เงิน 

(ติำาแห้น่งข้ณะนั�น) สศค. ร่่วมผ่ลักิดันกิาร่จัดตัิ�งสถาบันปร่ะกิันเงินฝั่ากิให้้ 

มีข้ึ�นในปร่ะเทศไทย
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การเจรจา FTA 

ร่ัฐบาลมีนโยบายจัดทำา FTA กิับปร่ะเทศติ่าง ๆ เป็นกิลไกิส่งเสร่ิมกิาร่พิ่ัฒนาข้ีดความสามาร่ถในกิาร่แข้่งข้ันข้องปร่ะเทศเพิ่่�อให้้ 
แข้่งข้ันได้ในติลาดโลกิอย่างมีปร่ะสิทธิภาพิ่ ผ่่านกิาร่ลดอุปสร่ร่คและข้ยายกิาร่ค้า กิาร่ลงทุนร่ะห้ว่างปร่ะเทศ อีกิทั�งยังเป็นกิาร่สร้่าง
พิ่ันธมิติร่ทางกิาร่ค้าที�จะเกิ่�อกิูลให้้เศร่ษฐกิิจไทยมีโอกิาสเติิบโติได้อย่างก้ิาวกิร่ะโดด ติลอดจนผ่ลักิดันให้้ไทยเป็นศูนย์กิลางข้องอาเซียน 
ในกิาร่เช่่�อมโยงกิับปร่ะเทศในภูมิภาคและภูมิภาคอ่�นทั�วโลกิ ร่วมทั�งกิาร่ส่งเสริ่มบทบาทข้องไทยในเวทีติ่างปร่ะเทศผ่่านกิาร่สนับสนุน 
กิาร่เงินและวิช่ากิาร่เพิ่่�อกิาร่พิ่ัฒนาเศร่ษฐกิิจปร่ะเทศเพิ่่�อนบ้านด้วย 

ห้ลายห้นว่ยงานจงึร่่วมกินัเจร่จาและผ่ลกัิดนั FTA ทั�งในร่ะดบัพิ่ห้ภุาคแีละทวภิาคกีิบัห้ลายปร่ะเทศพิ่ร่อ้ม ๆ  กินั โดยมวีตัิถปุร่ะสงคห์้ลักิ 
ข้องกิาร่เจร่จา ได้แกิ่ (1) เพิ่่�อลดภาษีศุลกิากิร่และอุปสร่ร่คทางกิาร่ค้าที�มิใช่่ภาษีร่ะห้ว่างกิัน (2) เพิ่่�อเพิ่ิ�มความสัมพิ่ันธ์ทางกิาร่ค้าและ 
กิาร่ลงทุนร่ะห้ว่างกิัน (3) เพิ่่�อส่งเสร่ิมข้ีดความสามาร่ถข้องปร่ะเทศคู่เจร่จาและสร่้างความร่่วมม่อร่ะห้ว่างปร่ะเทศ และ (4) เพิ่่�อยอมร่ับ 
กิฎีเกิณฑ์์ทางกิาร่ค้าร่ะห้ว่างกิัน

สำาห้ร่ับ สศค. กิร่ะทร่วงกิาร่คลังมอบห้มายให้้เป็นผู้่เจร่จาห้ลักิในกิาร่ เจรจาเปีิดติลัาดด้านการค้าบริการด้านการเงิน ในสาข้า 
กิาร่ธนาคาร่ ห้ลกัิทร่พัิ่ย์ และปร่ะกินัภยั ร่ว่มกิบั ธปท. สำานกัิงานคณะกิร่ร่มกิาร่กิำากิบัห้ลกัิทร่พัิ่ยแ์ละติลาดห้ลกัิทร่พัิ่ย ์(สำานกัิงาน กิ.ล.ติ.)  
และสำานักิงานคณะกิร่ร่มกิาร่กิำากิับและส่งเสร่ิมกิาร่ปร่ะกิอบธุร่กิิจปร่ะกิันภัย (คปภ.) และมีห้น้าที�ห้ลักิในกิาร่จัดทำาท่าทีกิาร่ลดภาษีและ 
ติาร่างกิาร่ลดภาษี (Schedule of tariff concession) โดยห้าร่่อร่่วมกิับภาคเอกิช่นและห้น่วยงานที�เกิี�ยวข้้องในกิาร่กิำาห้นดร่ายกิาร่สินค้า 
และอัติร่าภาษี ร่วมถึงร่ะยะเวลาในกิาร่ลดภาษี และเพิ่่�อให้้กิาร่เจร่จาติอบโจทย์ภาคเอกิช่นไทยมากิที�สุด สศค. ติ้องทำางานอย่างใกิล้ช่ิด 
กิับห้น่วยงานภาคร่ัฐและภาคเอกิช่นที�เกิี�ยวข้้องกิับกิาร่เปิดติลาดกิาร่ค้าสินค้า เช่่น กิร่มเจร่จากิาร่ค้าร่ะห้ว่างปร่ะเทศ สำานักิงานเศร่ษฐกิิจ 
กิาร่เกิษติร่ (สศกิ.) สำานักิงานเศร่ษฐกิิจอุติสาห้กิร่ร่ม (สศอ.) กิร่มศุลกิากิร่ สภาห้อกิาร่ค้าแห้่งปร่ะเทศไทย และสภาอุติสาห้กิร่ร่มแห้่ง
ปร่ะเทศไทย เป็นติ้น เพิ่่�อจัดทำาท่าทีกิาร่เจร่จาได้อย่างเห้มาะสม ติร่งใจภาคเอกิช่นไทยมากิที�สุด

โจทย์ที่แปด การเจรจา FTA 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีต่างประเทศ

และล่าสุด ปร่ะเทศไทยได้ร่่วมลงนามในความติกิลงหุ้้นส่วนทางเศร่ษฐกิิจร่ะดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) เม่�อวันที� 15 พิ่ฤศจิกิายน 2563 และคาดว่าจะมีผ่ลบังคับใช่้ในวันที� 1 มกิร่าคม 2565 โดย สศค. ได้มีส่วนร่่วมในกิาร่
เป็นคณะเจร่จาด้านกิาร่ค้าสินค้า และห้ัวห้น้าคณะเจร่จาด้านกิาร่ค้าบร่ิกิาร่ด้านกิาร่เงินข้องไทย ซึ�งความติกิลง RCEP เป็น FTA ที�ให้ญ่
ที�สุดในโลกิ มีปร่ะช่ากิร่ร่วมกิันถึง 2,300 ล้านคน คิดเป็นร่้อยละ 30 ข้องปร่ะช่ากิร่โลกิ มี GDP ปร่ะมาณร่้อยละ 33.6 ข้อง GDP โลกิ 
มูลค่ากิาร่ค้าปร่ะมาณร่้อยละ 30 ข้องมูลค่ากิาร่ค้าโลกิ ซึ�งจะช่่วยข้ยายโอกิาสทางกิาร่ค้ากิาร่ลงทุนข้องไทยได้อีกิมากิ

ดร่.นร่ิศ ช่ัยสูติร่ เล่าว่า “ในช่่วงท่ี่�ผมเป็็น ผอำ. สศค. ภ�รกิจใหม่ขอำง สศค. คือำ ก�รเจรจ�เปิ็ดเสร่ที่�งก�รค��หรือำท่ี่�เร่ยกว่� FTA  
(Free Trade Agreement) ก�รเจรจ� FTA ท่ี่�ส�ม�รถ้ติกลิ่งกันได�ในช่่วงนั�น ได�แก่ คว�มติกลิ่งหุ�นส่วนเศรษฐกิจไที่ย - ญ่�ปุ่็น FTA อำ�เซ่ึ่ยน - จ่น 
FTA ไที่ย - อำอำสเติรเล่ิ่ย FTA ไที่ย - นิวซ่ึ่แลิ่นด์ แต่ิก�รเจรจ�ท่ี่�สำ�คัญท่ี่�ผมม่บที่บ�ที่ม�กคือำ ก�รเจรจ� FTA ไที่ย - สหรัฐฯ โดยผมติ�อำงเป็็น 
หัวหน��ท่ี่มเจรจ�คว�มติกลิ่งด��นก�รเงิน (Financial services agreement) ซ่ึ่�งเป็็นก�รเจรจ�ท่ี่�ค่อำนข��งย�ก อำำ�น�จต่ิอำรอำงขอำงเร�ม่ไม่ม�ก  
เนื�อำงจ�กสหรัฐฯ เป็็นป็ระเที่ศยักษ์ใหญ่ที่�งก�รเงิน สินที่รัพื่ย์ที่�งก�รเงินขอำงบริษัที่ก�รเงินข��มช่�ติิขอำงสหรัฐฯ ม่ขน�ดม�กกว่� GDP ขอำง 
ป็ระเที่ศไที่ย นอำกจ�กน่� สหรัฐฯ ใช่�วิธุ่ก�รเจรจ�แบบ negative list approach กล่ิ่�วคือำจะสงวนร�ยก�รท่ี่�ไม่ติ�อำงก�รให�ต่ิ�งช่�ติิที่ำ�ธุุรกิจ 
ก�รเงินในป็ระเที่ศ ในขณะท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยใช่�วิธุ่ positive list approach ท่ี่�จะอำนุญ�ติให�ต่ิ�งช่�ติิที่ำ�ธุุรกิจก�รเงินเท่ี่�ท่ี่�ระบุไว�ในกฎหม�ยเท่ี่�นั�น

“เมื�อำเริ�มเจรจ� ผ้�แที่นกระที่รวงก�รคลัิ่งสหรัฐฯ ติ�อำงก�รให�ป็ระเที่ศไที่ยใช่�วิธุ่ negative list approach ซ่ึ่�งจะเป็็นก�รเปิ็ดเสร่ติ�ม
พัื่นธุกรณ่โดยไม่ม่เงื�อำนไขยกเว�นจะที่ำ�ข�อำสงวนไว� (Non-conforming measures) ซ่ึ่�งเป็็นเรื�อำงใหญ่เพื่ร�ะ mentality ขอำงคนไที่ยไม่รับเรื�อำงน่�  
นอำกจ�กน่�ยังติ�อำงก�รให�ป็ระเที่ศไที่ยม่ก�รอำนุญ�ติให�ม่ก�รเคลืิ่�อำนย��ยเงินทุี่นเข�� - อำอำกเสร่ (Free flows of capital) ซ่ึ่�งเป็็นป็ระเด็นท่ี่�  
ธุป็ที่. ม่คว�มอ่ำอำนไหวม�กเนื�อำงจ�กเกรงคว�มเส่�ยงท่ี่�จะเกิดข่�นต่ิอำเสถ่้ยรภ�พื่ขอำงระบบก�รเงิน นอำกจ�กนั�นยังม่กระบวนก�รต่ิอำติ��น 
ก�รเจรจ�ทัี่�งที่�งฝั่�งสถ้�บันก�รเงิน ธุุรกิจเอำกช่น แรงง�น รวมถ่้งสื�อำมวลิ่ช่นด�วย ที่ำ�ให� ผอำ. สศค. ติ�อำงเหนื�อำยม�กเป็็นพิื่เศษ เพื่ร�ะไหน
จะติ�อำงเจรจ�กับสหรัฐฯ ยังติ�อำงเดินส�ยช่่�แจงกับหลิ่�ยกลุ่ิ่ม อำย่�งไรก็ด่ ก�รเจรจ� FTA ไที่ย - สหรัฐฯ น่�ยังไม่ทัี่นบรรลุิ่ผลิ่เจรจ� เกิด
เหตุิก�รณ์ป็ฏิิวัติิก่อำนจ่งได�ยุติิลิ่ง”

การส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีต่างประเทศ

ร่ัฐบาลเห้็นความสำาคัญข้องกิาร่เพิ่ิ�มสมร่ร่ถนะและข้ีดความสามาร่ถในกิาร่แข่้งข้ันข้องปร่ะเทศ โดยกิาร่ส่งเสร่ิมความร่่วมม่อทาง
เศร่ษฐกิิจกิับปร่ะเทศเพิ่่�อนบ้าน เพิ่่�อข้ยายโอกิาสด้านกิาร่ค้า กิาร่ลงทุน กิาร่ท่องเที�ยว ร่วมทั�งเพิิ่�มศักิยภาพิ่ในกิาร่ใช่้ทร่ัพิ่ยากิร่ร่่วมกิัน 
พิ่ึ�งพิ่าซึ�งกิันและกิัน และยกิร่ะดับคุณภาพิ่ช่ีวิติข้องปร่ะช่าช่นในพิ่่�นที� ผ่่านกิาร่พิ่ัฒนาร่ะบบโคร่งข้่ายคมนาคมเช่่�อมโยงร่ะห้ว่างกิันกิับ
ปร่ะเทศเพิ่่�อนบ้าน สศค. จึงผ่ลักิดันให้้จัดติั�ง สัำานักงานควิามืร่วิมืมืือพัฒนาเศรษฐกิจกับปีระเทศเพื�อนบ้าน (องค์การมืหาชุน) หรือ NEDA 
เพิ่่�อเปน็กิลไกิข้องรั่ฐบาลไทยในกิาร่ดำาเนินนโยบายเพิ่่�อสนบัสนุนทางกิาร่เงนิและทางวชิ่ากิาร่เพิ่่�อกิาร่พัิ่ฒนาเศร่ษฐกิิจในปร่ะเทศเพิ่่�อนบา้น 
ติ่อไป ซึ�งกิ่อนจะเป็นสำานักิงานดังกิล่าวนั�น เป็นเพิ่ียงกิองทุนที�ดูแลโดยส่วนงานเล็กิ ๆ ที�จัดติั�งข้ึ�นให้ม่ใน สศค. โดยในร่ะยะแร่กิ สศค.  
ได้รั่บภาร่กิิจเพิ่ิ�ม แติ่กิำาลังคนไม่เพิ่ิ�ม ทำาให้้พิ่วกิเร่าติ้องร่ับโห้ลดงานที�ห้นักิข้ึ�น แติ่ห้ลายอย่างในงานนี�กิ็เป็นปร่ะสบกิาร่ณ์ที�แปลกิให้ม่  
เพิ่ร่าะเป็นคร่ั�งแร่กิที�ไทยเปลี�ยนบทบาทจากิปร่ะเทศผู่้กิู้เป็นผู่้ให้้กิู้

คณุธีร่ชั่ย ์อตัินวานิช่ ร่องปลัดกิร่ะทร่วงกิาร่คลัง ที�เคยดูแลรั่บผิ่ดช่อบเร่่�องกิาร่จัดตัิ�งกิองทุนช่ว่ยเห้ล่อปร่ะเทศเพ่ิ่�อนบ้านมาตัิ�งแต่ิติน้ 
ไดเ้ล่าถงึความเปน็มาข้องกิาร่จดัติั�งกิองทนุฯ นี�วา่ “จ�กก�รท่ี่�เศรษฐกจิไที่ยม่ก�รขย�ยติวัต่ิอำเนื�อำงม�ย�วน�น แม�ก�รเติิบโติจะสะดดุในช่่วง
วิกฤติิ แต่ิขน�ดเศรษฐกจิก็ใหญ่พื่อำสมควรเมื�อำเท่ี่ยบกบัภ้มิภ�คเอำเช่่ยติะวนัอำอำกเฉ่ยงใติ� ร�ยได�ติอ่ำหัวขอำงป็ระช่�กรส้งขิ่�นหลิ่�ยเที่�่เมื�อำเท่ี่ยบ
กับอำด่ติ อำงคก์รระหว�่งป็ระเที่ศทัี่�ง IMF World Bank ADB ต่ิ�งเห็นว่� ป็ระเที่ศไที่ยกำ�ลัิ่งขยับส่้ป็ระเที่ศท่ี่�ม่ร�ยได�ส้งเกนิกว่�ท่ี่�อำงคก์รเหล่ิ่�น่� 
จะให�คว�มช่่วยเหลืิ่อำดังเช่่นท่ี่�ผ่�นม�ได� ที่ำ�ให�ไที่ยติ�อำงป็รับบที่บ�ที่จ�กป็ระเที่ศผ้�รับเป็็นป็ระเที่ศผ้�ให� ซ่ึ่�งจริง ๆ แลิ่�วป็ระเที่ศไที่ยก็ม่ 
แนวนโยบ�ยก�รให�คว�มช่่วยเหลืิ่อำแก่ป็ระเที่ศเพืื่�อำนบ��นม�น�นแลิ่�ว ท่ี่�อำย่้ระหว่�งดำ�เนินง�นขณะนั�นก็เป็็น supplier credit ท่ี่�ให�กับเว่ยดน�ม

ดร่.นริ่ศ ช่ยัสูติร่ ผ่อ. สศค. ห้วัห้นา้คณะผู้่แทนไทยในกิาร่ 

เจร่จาเปิดเสรี่บริ่กิาร่ด้านกิาร่เงินภายใต้ิเข้ติกิาร่ค้าเสรี่

ไทย - สห้ร่ัฐฯ ร่อบที� 6 เม่�อวันที� 17 พิ่ฤศจิกิายน 2548
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The Chiang Rai – Kunming via Lao PDR 

Improvement Project

Railway Construction from Friendship 
Bridge to Ban Tanaleng

Railway Construction Project Phase ll 
from Ban Tanaleng to Vientiane

Poodoo-Paklay Road Construction 
Project

The Improvement of the Road Linkage 

Improvement Project (Ban Tad Thong-

Construction of Wattay Drainage 

The Construction of Drainage 

Improvement Project in 
Vientiane Capital City

Improvement Project in 
Preparation for Hosting of the 9th 

Improvement Project Construction Project 
Pakse Airport 
Improvement Project

Pakse Airport Improvement 
Project Phase II

The Improvement of Drainage 
Channel Phase II 

Wattay International Airport 
Improvement Project

Houi Kon – Pak Beng Road 
Development Project

Province Road Construction Project

“อัำนท่ี่�จริงก�รให�คว�มช่่วยเหลืิ่อำป็ระเที่ศเพืื่�อำนบ��นดำ�เนินก�รม�หลิ่�ยรัฐบ�ลิ่ตัิ�งแต่ิสมัยน�ยกฯ ช่วน หล่ิ่กภัย โดยเฉพื่�ะช่่วงคุณบรรห�ร ศิลิ่ป็อำ�ช่� เป็็น
น�ยกรฐัมนติร่ได�เร่งส่งเสริมคว�มรว่มมือำที่�งเศรษฐกจิกับป็ระเที่ศเพื่ื�อำนบ��นติ�มกรอำบ GMS (Greater Mekong Subregion หรอืำก�รพื่ฒัน�เศรษฐกจิในอำนภุ้มิภ�ค
ลุ่ิ่มแม่นำ��โขง) ให�เป็็นร้ป็ธุรรมโดยเร็ว โดยใช่�คว�มร่วมมือำที่�งก�รเงินเป็็นเครื�อำงมือำ โดยเน�นเรื�อำงก�รพัื่ฒน�โครงสร��งพืื่�นฐ�น ก�รเชื่�อำมต่ิอำเส�นที่�งคมน�คม 

“ในช่่วงนั�นได�ม่ก�รตัิ�งคณะอำนุกรรมก�รเพืื่�อำพิื่จ�รณ�แนวที่�งก�รให�คว�มช่่วยเหลืิ่อำ โดยในส่วนขอำงกระที่รวงก�รคลัิ่ง รัฐมนติร่ว่�ก�รกระที่รวงก�รคลัิ่ง
ได�ห�รือำร่วมกับสำ�นักงบป็ระม�ณ ธุป็ที่. EXIM Bank แลิ่ะ สศค. เพืื่�อำดำ�เนินก�รจัดตัิ�งกอำงทุี่นเพืื่�อำให�คว�มช่่วยเหลืิ่อำที่�งก�รเงินกับป็ระเที่ศเพืื่�อำนบ��น จนในท่ี่�สุด 
ได�ม่ก�รอำอำกระเบ่ยบสำ�นักน�ยกรัฐมนติร่ว่�ด�วยกอำงทุี่นให�คว�มช่่วยเหลืิ่อำพัื่ฒน�เศรษฐกิจแก่ป็ระเที่ศเพืื่�อำนบ��น พื่.ศ. 2539 ในเดือำนพื่ฤศจิก�ยน 2539 เป็็น 
ร้ป็แบบทุี่นหมุนเว่ยน ม่เงินกอำงทุี่นเริ�มติ�น 500 ลิ่��นบ�ที่ (เงินทุี่นป็ระเดิมจ�กงบป็ระม�ณร�ยจ่�ยป็ระจำ�ปี็ 2539 จำ�นวน 350 ลิ่��นบ�ที่ แลิ่ะเงินงบป็ระม�ณ
สมที่บท่ี่�รัฐบ�ลิ่จัดสรรให�ติ�มนโยบ�ยในปี็งบป็ระม�ณ 2540 จำ�นวน 150 ลิ่��นบ�ที่) 

“เพืื่�อำด้แลิ่กอำงทุี่นฯ น่� ได�จัดตัิ�งสำ�นักง�นกอำงทุี่นฯ เป็็นส่วนง�นเล็ิ่ก ๆ ภ�ยใติ� สศค. ซ่ึ่�งในช่่วงแรกม่เจ��หน��ท่ี่�เพ่ื่ยง 4 คน คือำ ผอำ.สำ�นักง�นกอำงทุี่นฯ ซ่ึ่�ง
กำ�หนดแค่ข��ร�ช่ก�รระดับซ่ึ่ 8 ข่�นไป็ โดยคุณว่ระยุค พัื่นธุุเพื่ช่ร เป็็น ผอำ.สำ�นักง�นกอำงทุี่นฯ (ท่ี่�นแรก) ซ่ึ่�งเป็็นผ้�บุกเบิกแลิ่ะผลัิ่กดันเรื�อำงน่�ตัิ�งแต่ิแรก แลิ่ะ
ให�เจ��หน��ท่ี่�จ�กกอำงนโยบ�ยเงินก้� กอำงนโยบ�ยก�รอำอำม กอำงลิ่ะ 1 คน แลิ่ะนักกฎหม�ยอ่ำก 1 คน ม�รับผิดช่อำบส่วนง�นน่�เพิื่�มเติิม นอำกเหนือำจ�กง�นป็ระจำ�
ท่ี่�กอำงขอำงแต่ิลิ่ะคน ซ่ึ่�งในช่่วงแรก ๆ ก็หนักพื่อำควร เพื่ร�ะติ�อำงเดินที่�งไป็ด้เส�นที่�งต่ิ�ง ๆ ท่ี่�จะให�คว�มช่่วยเหลืิ่อำ ติ�อำงที่ำ� MOU ยกร่�งสัญญ�เงินก้� รวมถ่้ง

ก�รเจรจ�กับรัฐบ�ลิ่ป็ระเที่ศเพืื่�อำนบ��นท่ี่�ขอำก้�เงินจ�กกอำงทุี่นน่� แต่ิก็เป็็นอ่ำกป็ระสบก�รณ์หน่�งท่ี่�ที่ำ�ให�ได�ร้�จักเส�นที่�งเชื่�อำมโยงต่ิ�ง ๆ กับ
ป็ระเที่ศเพืื่�อำนบ��น ซ่ึ่�งหลิ่�ยครั�งเป็็นก�รเดินที่�งท่ี่�ย�กลิ่ำ�บ�กม�ก แลิ่ะเคยติ�อำงเดินที่�งไป็สำ�รวจเส�นที่�งกับสภ�พัื่ฒน์หลิ่�ยเส�นที่�ง 
เช่่น นั�งรถ้จ�กเช่่ยงร�ยไป็เช่่ยงตุิง นั�งรถ้จ�กช่�ยแดนไที่ยเข��ลิ่�วแลิ่�วต่ิอำไป็คุนหมิง ซ่ึ่�งบ�งช่่วงติ�อำงใช่�รถ้โฟื้ร์ว่ลิ่ บ�งครั�งล่ิ่อำงเรือำกลัิ่บ
ติ�มแม่นำ��โขง บ�งเส�นที่�งในพื่ม่�ติ�อำงม่ที่ห�รพื่ม่�ถื้อำป้็นนั�งคุมบนหลัิ่งค�รถ้ น่�กลัิ่วสุด ๆ เหนื�อำยลิ่ำ�บ�ก แต่ิเป็็นป็ระสบก�รณ์ท่ี่�ห�ได� 
ย�กจริง ๆ นอำกจ�กน่�ยังได�เร่ยนร้�ถ่้งก�รเป็็นผ้�ให�ก้�เงิน จ�กเดิมท่ี่�เร�เป็็นแต่ิผ้�ขอำก้�ม�ติลิ่อำด ซ่ึ่�งในช่่วงแรก ๆ ก็ไม่ง่�ยเลิ่ย" (รายลัะเอ้ยด
ของเรื�องน้�สัามืารถึด่ได้จากผลังานวิิชุาการ เรื�อง การศึกษาแลัะวิิเคราะห์เรื�องจัดตัิ�งกองทุนให้ควิามืชุ่วิยเหลืัอพัฒนาเศรษฐกิจแก่ปีระเทศ
เพื�อนบ้าน โดยนายธ้รัชุย์ อัตินวิานิชุ)

ที�มา: วาร่สาร่กิาร่เงินกิาร่คลัง ปีที� 27 ฉบับที� 84 กิร่กิฎีาคม - กิันยายน 2558

ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ

ในปี 2546 ร่ัฐบาลไทยต้ิองเป็นเจ้าภาพิ่จัดกิาร่ปร่ะชุ่มข้องกิลุ่มเข้ติเศร่ษฐกิิจในเอเชี่ยและแปซิฟื้ิกิห้ร่่อเอเปค และ สศค. ติ้องรั่บ
ห้น้าที�เป็นเจ้าภาพิ่จัดกิาร่ปร่ะชุ่มร่ัฐมนติร่ีว่ากิาร่กิร่ะทร่วงกิาร่คลังเอเปค คร่ั�งที� 10 ร่ะห้ว่างวันที� 4 - 5 กิันยายน 2546 ที�จังห้วัดภูเกิ็ติ 
จึงเป็นอีกิครั่�งที�ช่าว สศค. ติ้องร่วมกิำาลังกิันในกิาร่ทำางานเป็นเจ้าบ้านที�ดีต้ิอนร่ับร่ัฐมนติร่ีว่ากิาร่กิร่ะทร่วงกิาร่คลังเอเปคจากิ 20 เข้ติ
เศร่ษฐกิิจ และผู่้บร่ิห้าร่ร่ะดับสูงข้ององค์กิาร่ร่ะห้ว่างปร่ะเทศ ได้แกิ่ ธนาคาร่โลกิ IMF และ ADB และมีร่ัฐมนติร่ีว่ากิาร่กิร่ะทร่วงกิาร่คลัง
ติัวจร่ิงจากิปร่ะเทศให้ญ่ อาทิ สห้ร่ัฐอเมร่ิกิา ร่่วมเดินทางมาปร่ะชุ่ม จึงถ่อว่ามีความท้าทายในกิาร่บร่ิห้าร่จัดกิาร่ให้้กิาร่ปร่ะชุ่มเป็นไปด้วย
ความเร่ยีบร้่อยร่าบร่่�น โดยในปีนั�นไทยไดผ้่ลักิดนัวาร่ะกิาร่ปร่ะชุ่มสำาคญั ค่อ กิาร่เช่่�อมโยงเศร่ษฐกิิจแนวให้ม ่จากิเศร่ษฐกิิจฐานร่ากิสูร่่ะดบั
ภมูภิาคและร่ะดบัสากิล ซึ�งมุง่เนน้กิาร่เสร่มิสร้่างและพิ่ฒันาเศร่ษฐกิิจฐานร่ากิให้มี้ความเข้ม้แข้ง็ สามาร่ถพิ่ึ�งตินเอง ที�จะนำาไปสูก่ิาร่พิ่ฒันา
ปร่ะเทศในร่ะดับภูมิภาคอย่างทั�วถึงติ่อไป 

นายวิสุทธิ� ศร่ีสุพิ่ร่ร่ณ อดีติร่ัฐมนติร่ีช่่วยว่ากิาร่กิร่ะทร่วงกิาร่คลังและอดีติ ผ่อ. สศค. เล่าว่า “ปี็ 2546 ไที่ยได�รับเก่ยรติิเป็็นเจ��ภ�พื่ 
จัดก�รป็ระชุ่มรัฐมนติร่ว่�ก�รกระที่รวงก�รคลัิ่งเอำเป็ค ท่ี่�จังหวัดภ้เก็ติ โดยม่รัฐมนติร่ว่�ก�รกระที่รวงก�รคลัิ่ง ท่ี่�นสุช่�ติิ เช่�ว์วิศิษฐ 
เป็็นป็ระธุ�นก�รป็ระชุ่มแลิ่ะ สศค. เป็็นแม่ง�น ซ่ึ่�งนอำกจ�กจะติ�อำงรับผิดช่อำบจัดก�รง�นด��นพิื่ธุ่ก�รทัี่�งหมดแลิ่�ว ยังติ�อำงเติร่ยมป็ระเด็น 
ส�รัติถ้ะท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยติ�อำงผลัิ่กดันในฐ�นะเจ��ภ�พื่ก�รป็ระชุ่มอ่ำกด�วย ซ่ึ่�งถื้อำเป็็นป็ระสบก�รณ์ในก�รจัดป็ระชุ่มระดับโลิ่กท่ี่�ป็ระสบ 
คว�มสำ�เร็จด�วยด่แลิ่ะยังป็ระทัี่บใจจนถ่้งทุี่กวันน่�”

และนี�ค่อภาร่กิิจห้ลังเมฆห้มอกิแห้่งวิกิฤติิจางคลายแติ่ภาคกิาร่คลังกิลับติ้องได้ร่ับกิาร่ฟื้้�นฟืู้และเฝั่้าร่ะวังความเสี�ยง ซึ�ง สศค. 
พิ่ยายามสุดกิำาลังเพ่ิ่�อปิดความเสี�ยงและผ่ลักิดันให้ก้ิาร่ดูแลวินยัทางกิาร่คลงัไม่ใช่เ่ป็นห้นา้ที�ข้องข้า้ร่าช่กิาร่แติฝ่ั่�ายเดียว แต่ิเป็นห้นา้ที�ข้อง 
ฝั่�ายกิาร่เม่องด้วย ข้ณะที�มห้าอำานาจเศร่ษฐกิิจเดิมกิำาลังถูกิท้าทายด้วย player ให้ม่อย่างจีน กิาร่ร่วมตัิวข้องปร่ะเทศในภูมิภาคจึงเป็น 
ทางร่อดเดียวที�จะสร่้างอำานาจติ่อร่องได้ สิ�งเห้ล่านี�ย่อมเป็นความท้าทายข้อง สศค. ในยุคติ่อไป  

กิาร่ปร่ะชุ่มร่ัฐมนติร่ีว่ากิาร่กิร่ะทร่วงกิาร่คลังเอเปค คร่ั�งที� 10 

ร่ะห้ว่างวันที� 4 - 5 กิันยายน 2546 ณ จังห้วัดภูเกิ็ติ 



ปฏิรูปภาคการเงินการคลังให้ทันสมัย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

และเพิ่มบทบาทไทยในเวทีการเงินการคลังระหว่างประเทศ

สศค.
กับภารกิจวางรากฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ 

(พ.ศ. 2550 - 2562)

Ⅶ
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| บทที่ 7 | | สศค. กับภารกิจวางรากฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ (พ.ศ. 2550 - 2562) |

ทศวรรษนี้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงจาก
ทศวรรษก่อน (ภาพ 7-1) เนื่องจาก

1. เศรษฐกิิจกิารเมืืองโลกิเผชิิญปััญหารอบด้้าน (1) ปี 2550 - 2551  
เกิดวิกฤติการเงินโลก (Global financial crisis) กระทบสภาพคล่องตลาด
สินเชื่อท่ัวโลก และทำาให้ฟองสบู่ตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐอเมริกาแตก  
เกดิปญัหาการผิิดนดัชำาระหน้ีของสนิเชือ่ซับัไพรม ์ตามดว้ยวกิฤติหนีส้าธารณะ 
ในกลุ่มประเทศยุโรป ปี 2553 หลังจากนั้นอังกฤษพยายามถอนตัวออกจาก 
สหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) ซั่่งประเมินผิลกระทบและทิศทางการค้า 
การลงทุนขณะนั้นได้ยาก ทำาให้กำาลังซัื้อในกลุ่มประเทศส่งออกหลักของไทย 
ลดลง (2) ปัญหา geopolitics ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ จนถ่ง 
การประท้วงในฮ่่องกง นอกจากนี้ มีการนำามาตรการกีดกันทางการค้า 
ท่ีไม่ใช่ภาษีอากรมาใช้อย่างแพร่หลายและลงล่กถ่งการกำาหนดมาตรฐาน 
ในกระบวนการผิลิต เช่น ปี 2558 ไทยถูกสหภาพยุโรปกล่าวหาเร่ืองมีการ 
ทำาประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรก้ารควบคมุ (IUU Fishing) เปน็ตน้  
และ (3) นับตั้งแต่ปี 2561 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนรุนแรงข่้น 
เป็นลำาดับ และผิลกระทบจากสงครามการค้ารุนแรงส่งผิลให้มูลค่าส่งออก 
ของไทยในปี 2562 หดตัว (ภาพ 7-2) 

2. ปััญหากิารเมืืองไทย จากการต่อสู้ของประชาชนที่มีความคิดทาง 
การเมืองที่ต่างกัน ทำาให้หลายรัฐบาลไม่สามารถบริหารจัดการประเทศได้  
จนนำามาสู่การรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นอกจากนี้ ยังมีปัญหา 
ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การลอบวางระเบิดในกรุงเทพฯ  
และในหลายจังหวัดภาคใต้หลายคร้ัง1 ส่งผิลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน 
ในประเทศมาก

3. ศักิยภาพทางเศรษฐกิิจไทยลด้ลง ขณะท่�คู่่�แข�งในภ่มิืภาคู่พัฒนา 
ตััวเองข้�นมืากิ เนือ่งจากทีผ่่ิานมาการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐชะลอตัวลง  
โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนของภาครัฐต่อรายจ่ายในงบประมาณตำ่ากว่า 
ชว่งกอ่นวกิฤต ิป ี2540 มาก (ภาพ 7-3) คา่แรงงานทีเ่พิ�มข่น้อยา่งรวดเรว็จาก 
นโยบายข่้นค่าจ้างขั้นตำ่าเป็น 300 บาททั่วประเทศ ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพการผิลิตให้เท่าทันประเทศอื่น และปัญหาหนี้ภาค 
ครัวเรือนท่ีทวีความรุนแรงข้่นเป็นลำาดับ จนบ่ันทอนกำาลังซ้ืัอของประชาชน  
นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและปัญหากฎระเบียบที่มี 
จำานวนมากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจสูง ซั่่งเป็นกลไกสนับสนุนให้ปัญหา 
คอร์รัปชันรุนแรงข่้น ล้วนทำาให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลง

นอกจากน้ี Shock ที่สำาคัญคือ การเกิดมหาอุทกภัยช่วง 
ปลายปี 2554 ที่ไมเ่พียงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและความ 
เชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างประเทศ แต่รัฐบาลยังต้องใช้งบประมาณ 
จำานวนมหาศาลเพือ่บรรเทาปญัหาและเยยีวยาผิลกระทบทีเ่กดิข่น้ 
กับประชาชนด้วย จ่งจำาเป็นต้องจัดสรรและหางบประมาณมา 
ดำาเนนิการในเร่ืองนี ้และพบวา่ กวา่ทศวรรษแลว้ท่ีกระทรวงการคลงั 
ต้องจัดสรรงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทเพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 
กองทนุเพือ่การฟ้�นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ ซั่ง่เปน็หนีส้นิ 
ที่เกิดข่้นในช่วงวิกฤติปี 2540 จ่งเป็นจุดเริ�มต้นการแก้ปัญหานี้ 
อย่างจริงจัง

อยา่งไรก็ด ีใช่วา่ทศวรรษนีเ้ศรษฐกจิไทยจะเผิชญิกบัโชครา้ย 
เท่านัน้ ยงัมสีิ�งชว่ยสนบัสนนุการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยดว้ย ไดแ้ก่ 

ภาพรวมเศรษฐกิจ

1.  ภาคู่ท�องเท่�ยว ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ�มข่้นเกือบ 3 เท่า จาก 14 ล้านคนในปี 2549 จนถ่งปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
เข้ามาไทยมากถ่ง 40 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีน (ภาพ 7-4) จนกลายเป็น new engine of growth ของเศรษฐกิจไทย  
โดยภาคท่องเที่ยวเติบโตจนมีสัดส่วนใน GDP มากถ่งร้อยละ 12 อย่างไรก็ดี ปี 2561 เกิดโศกนาฏกรรมทางนำ้าจากเรือ “ฟีนิกซั์”  
ล่มกลางทะเลภูเก็ต และนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตเป็นจำานวนมาก ทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562 เพิ่มข่้นในอัตรา 
ที่ชะลอลง ซั่่งเป็นโจทย์หน่่งที่ สศค. ได้รับมอบหมายให้ช่วยแก้ปัญหา โดยจะกล่าวถ่งต่อไปในเนื้อหาหลัก

2.  กิารเกิิด้รัฐปัระหาร เป็นโอกาสให้รัฐบาลขณะนั้นสามารถผิ่านกฎหมายที่สำาคัญหลายฉบับ ซั่่งทำาได้ยากหากเป็นรัฐบาลที่มาจาก 
การเลือกตั้ง กล่าวคือ นับจากวิกฤติปี 2540 กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กลับมาตั้งคำาถามกับโครงสร้างของ 
ภาคการเงินของไทยที่เป็นอยู่ในขณะนั้นว่าแข็งแรงเพียงพอที่จะเผิชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพัฒนาการทาง 
การเงินและเทคโนโลยีได้หรือไม่ และสามารถรองรับต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดข่้นได้มากน้อยเพียงใด การตั้งคำาถามดังกล่าว 
เปน็ปัจจยัสำาคญัในการขับเคลือ่นการปฏิรปูภาคการเงินในช่วงปี 2550 - 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ�งด้านกฎหมายซ่่ังเป็นโครงสร้าง 
พืน้ฐานสำาคญัของภาคการเงินของไทย เพราะเปน็เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือให้แกก่ระทรวงการคลงัและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการกำากบั 
ดูแลและพัฒนาภาคการเงินของไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทเศรษฐกิจ การเงิน และเทคโนโลยี

อย่างไรก็ดี กระบวนการตรากฎหมายใช้ระยะเวลายาวนานโดยต้องผิ่านการพิจารณาของสภาผู้ิแทนราษฎรและวุฒิสภา แต่ใน
ทศวรรษนี้ ผิลของรัฐประหาร 2 ครั้ง คือ รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 และรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 
ฉบบัเดมิ ยบุสภาผู้ิแทนราษฎรและวฒุสิภา และจดัต้ังสภานติบิญัญตัแิหง่ชาตขิ่น้เพือ่ทำาหนา้ทีฝ่่่ายนติบิญัญตั ิการลดลงจากระบบสองสภา 
เหลือเพียงสภาเดียว และการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากนักวิชาการและอดีตข้าราชการที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ 
ตา่ง ๆ  ทำาให้การเล่นการเมืองภายในสภาหายไป กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายจง่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จง่เป็นโอกาสให้ สศค. ผิลักดัน 
กฎหมายหลายฉบับที่สำาคัญต่อภาคการเงิน และสำาคัญต่อการวางรากฐานเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ได้สำาเร็จ ซั่่งรายละเอียดจะกล่าวถ่ง 
ภายในบท

ภาพ 7-4 จำานวนนักิท�องเท่�ยว

ภาพ 7-1 Real GDP growth ของไทยปีั 2545 - 2563

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2543 - 2550)  กรมการท่องเที่ยว 
(พ.ศ. 2551 - 2562) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภาพ 7-2 ม่ืลคู่�าส่�งออกิปีั 2523 - 2563

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพ 7-3 สั่ด้ส่�วนรายจ�ายปัระจำาและรายจ�ายลงทุนในงบปัระมืาณภาคู่รัฐ

ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป สำานักงบประมาณ
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| บทที่ 7 | | สศค. กับภารกิจวางรากฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ (พ.ศ. 2550 - 2562) |

สำาหรบัความท้าทายภาคการคลังทีส่ำาคญัทีสุ่ดในทศวรรษนีค้อื รฐับาลใช้นโยบายก่่งการคลังมาก โดยเฉพาะการให้ ธ.ก.ส. รบัจำานำา 
ข้าวทุกเมล็ดในราคาตันละ 15,000 บาท ไม่เพยีงทำาลายระบบการค้าข้าวแล้ว แต่ยงัก่อให้เกิดความเสยีหายแก่รัฐเป็นเงินมหาศาล ทำาให้ สศค. 
ต้องเร่งปิดช่องโหว่นี้ นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีผิลต่อภาคการคลังในอนาคต คือ 

1.  คู่วามืก้ิาวหน้าทางเทคู่โนโลย่ได้้เปัล่�ยนพฤติักิรรมืผ้่บริโภคู่ รูปแบบการดำาเนินธุรกิจที่อยู่บน platform มากข่้น โอกาสเก็บภาษี 
ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะยากข่้นมาก ขณะเดียวกันหลายธุรกิจที่ถูก disrupt จนต้องทยอยปิดตัวลง อาทิ ร้านเช่าวิดีโอ ธุรกิจ 
สิ�งพมิพ ์ธนาคารพาณิชย์ทีท่ยอยปิดหรือควบรวมสาขา และมกีารใชหุ้น่ยนต์แทนคนในงานที ่“นา่เบือ่-สกปรก-อนัตราย” มากข่น้  
นั่นหมายถ่งคนตกงานมากข่้น และรัฐต้องสูญเสียรายได้จำานวนมาก

2.  กิารก้ิาวส่่�ส่ังคู่มืผ้่ส่่งอายุ โดยข้อมูลของสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้ว่า ปี 2564 จะมีคนไทยอายุ
มากกว่า 60 ปีข่้นไป คิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด และปี 2574 คนกลุ่มนี้จะมีจำานวนมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากร
ท้ังหมด นอกจากนี ้ความก้าวหน้าทางด้านระบบสาธารณสุขท่ีทำาใหอ้ายขุยัของคนไทยเพิ�มข่น้ทุกปี โดยการศ่กษาของสถาบันวจิยั 
เพือ่การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่า ตลอด 6 ทศวรรษทีผ่ิา่นมา คนไทยมีอายุขยัเพิ�มข่น้ 4.4 เดือนต่อปี และเมือ่ประมาณการ 
อายุคนไทยตามปีเกิดเป็นไปได้ว่า คนไทยที่เกิดในปี 2559 จะมีอายุยืนเฉลี่ยถ่ง 80 - 98 ปี หมายความว่า ฐานกำาลังคนในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจน้อยลง จำานวนผิู้เสียภาษีย่อมลดลง ขณะที่รายจ่ายด้านสาธารณสุขจะเร่งตัวข่้นยาวนานอย่างมีนัยสำาคัญ 

3.  ปััญหาคู่วามืเหลื�อมืลำ�าท่�ทว่คู่วามืรุนแรงข้�น ซั่่งไม่เพียงเป็นโจทย์ของประเทศไทย แต่เป็นโจทย์สำาคัญของโลก และ World Bank 
พยายามผิลักดันให้ประเทศสมาชิกให้ความสำาคัญกับการเติบโตอย่างท่ัวถ่ง2 (Inclusive growth) ซั่่งเป็นทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจที่สำาคัญที่จะทำาให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน มิฉะนั้น ปัญหาความเหล่ือมลำ้าทางรายได้และโอกาสในชีวิตที่สูงข่้น  
จะกลับมาเป็นตัวเหนี่ยวรั้งให้เศรษฐกิจไม่สามารถเติบโตได้ตามศักยภาพ และเกิดความแตกแยกในกลุ่มคน เช่นที่ไทยประสบ 
ปัญหามาเกือบ 2 ทศวรรษ จนมีนัยครอบคลุมถ่งเสถียรภาพการเมือง-การคลัง-เศรษฐกิจ-สังคม และชีวิตของคนทุกคน 

ในช่วงวิกฤติปี 2540 IMF เสนอให้ไทยเร่งปรับโครงสร้างภาคการเงิน  
ไดแ้ก่ ระบบการกำากบัดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงิน และระบบตรวจสอบ  
ในการบริหารด้านอัตราแลกเปล่ียน การแทรกแซังเพื่อรักษาค่าเงินบาทให้ 
รัดกุม การดำาเนินนโยบายการเงิน และการสร้างสถาบันประกันเงินฝ่าก 
ซั่่งผู้ิเก่ียวข้องพยายามปรับโครงสร้างภาคการเงินอย่างต่อเนื่อง แต่ยัง 
ไม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ�งวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทำาให้ 
ผู้ิกำาหนดนโยบายท่ัวโลกต่ืนตัวต่อความเช่ือมโยงในระบบการเงินที่ท้ังใน 
มุมกว้างและล่ก ปัญหาที่เกิดข่้นในสหรัฐฯ สามารถสร้างผิลกระทบรุนแรง 
ต่อตลาดการเงินทั่วโลก กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จง่พยายามพฒันาระบบ financial safety net ใหส้ามารถกำากบัดแูล ตรวจสอบ  
ติดตามการดำาเนินงานของระบบการเงินและระบบสถาบันการเงินได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เพือ่ใหพ้ร้อมรองรับความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้่นได้ในอนาคต รวมทัง้  
การปิดความเสี่ยงท่ีนักการเมืองจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เป็น 
เคร่ืองมือในการดำาเนินกิจกรรมก่่งการคลัง ที่สุดท้ายจะกลายเป็นภาระ 
การคลัง

สศค. จ่งร่วมดำาเนินการปฏิรูปภาคการเงิน 4 ด้านสำาคัญ ได้แก่  
การปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ การปฏริปูสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ การปฏริปู 
ระบบการประกันภัย การปฏิรูปการลงทุนและการดูแลผิลประโยชน์ของ 
นักลงทุน กล่าวคือโจทย์สำาคัญของ สศค. ในทศวรรษนี้คือ

1.  การปฏิรูปภาคการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการเงิน เพื่อปิดจุดอ่อนของระบบการเงินในอดีตและเติมเต็มโครงสร้าง
การกำากับดูแลภาคการเงินให้สมบูรณ์ ให้สามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข่้นได้ในอนาคต 

2.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาค
อุตสาหกรรม

3. การปฏิรูปการเข้าถ่งบริการทางการเงิน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และยกระดับการคุ้มครองสิทธิลูกหนี้ 
4. การพัฒนาระบบ social safety net ให้แข็งแกร่งข่้น เพื่อเตรียมพร้อมเผิชิญหน้ากับสังคมผิู้สูงอายุ
5. การปฏิรูปภาคการคลังเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคต  
6. การพัฒนากลไกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลำ้า 
7. การกระตุ้นการบริโภคในประเทศ
8. การเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีการเงินการคลังระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

โจทย์แรก การปฏิรูปภาคการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการเงิน

1. การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

1.1 การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

ป ี2551 สศค. ชว่ยผิลกัดนัการปรับปรงุ พ.ร.บ.ธนาคู่ารแห�งปัระเทศไทย3  
โดยสาระสำาคญัท่ีปรบัปรงุคอื การกำาหนดใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  
มีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพ 3 ด้าน คือ เสถียรภาพระบบการเงิน ระบบสถาบัน 
การเงิน และระบบการชำาระเงิน โดยการดูแลเสถียรภาพระบบการชำาระเงิน 
เป็นภารกิจใหม่ของ ธปท. และเพื่อให้งานรักษาเสถียรภาพทั้ง 3 ด้านข้างต้น  
สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการถ่วงดุลอำานาจอย่าง 
เหมาะสม จ่งกำาหนดให้มีคณะกรรมการท่ีรับผิิดชอบในแต่ละด้านเป็น 
การเฉพาะ รวมทั้งปัรับปัรุงให้ ธปัท. เป็ันอิส่ระมืากิข้�น โดยกำาหนดให้การ 
แต่งตั้งประธานกรรมการ ธปท. ผิู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ และผิู้ว่าการ  
ธปท. ตอ้งมคีณะกรรมการคดัเลอืกเพือ่คดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมโดยเฉพาะ  
และกำาหนดเหตใุนการถอดถอนบุคคลดังกลา่วออกจากตำาแหนง่เปน็ไปได้ยาก 
มากยิ�งข่้น เพื่อป้องกันการแทรกแซังจากฝ่่ายการเมือง
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ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ ทีม่สีว่นสำาคญัในการร่างและผิลกัดนักฎหมายฉบบันี ้เล่าถง่ความสำาคญัในเร่ืองนีว้า่ “ประเด็็นท่ี่� 
หลายคนไม่่เข้้าใจก็็คือ แบงก์็ชาติิม่่อะไรจึงต้ิองอิสระจาก็รัฐบาล?

“แบงก์็ชาติิม่่เครื�องมื่อท่ี่�จะใช้บริหารนโยบายคือ ก็ารคุม่อัติราด็อก็เบ่�ย โด็ยก็ารประก็าศอัติราด็อก็เบ่�ยท่ี่�ซืื้�อข้ายในติลาด็ 
ก็ารเงิน ถ้้าติลาด็ไม่่ยอม่เชื�อ แบงก์็ชาติิจะต้ิองเข้้าค้าในติลาด็จนก็ระทัี่�งมั่นเกิ็ด็ขึ้�นติาม่ท่ี่�ประก็าศ โด็ยม่่อำานาจพิิเศษคือ 
พิิม่พ์ิเงินได้็ เครื�องมื่อต่ิอม่าคือ ก็ารออก็ก็ฎคมุ่สถ้าบนัก็ารเงนิ แล้วติรวจสอบสถ้าบนัก็ารเงนิให้ที่ำาอะไรติาม่ก็ฎ อ่ก็เครื�องมื่อคือ 
ก็ารเปล่�ยน capital adequacy ratio คือต้ิองม่่ทุี่นเป็นสัด็ส่วนเท่ี่าไรต่ิอเงินให้ก้้็ยืม่ และก็ารบังคับใหัสถ้าบันก็ารเงินฝาก็เงินสด็
ไว้ท่ี่�แบงก์็ชาติิ และเครื�องมื่อสุด็ท้ี่ายคือ ‘ตัิวผู้้้ว่าก็ารเอง’ ด้็วย ‘ก็ารพ้ิด็’ พ้ิด็ช่�นำาติลาด็ต่ิาง ๆ นานา 

“รัฐบาลอยาก็ได้็อะไรจาก็แบงก์็ชาติิบ้าง?

“รัฐบาลอยาก็จะจ่ายงบประม่าณให้ม่าก็ท่ี่�สุด็ ก็ารเก็็บภาษ่อยาก็จะเก็็บอัติราติำ�า และเมื่�อข้าด็ดุ็ลก็็ต้ิองก้้็เงิน เมื่�อเงินรัฐบาล
ไม่่พิอบริหารจัด็ก็าร รัฐบาลต้ิองก้้็โด็ยออก็พัินธบัติร และม่่ด็อก็เบ่�ยส้งพิอจ้งใจให้คนไปซืื้�อ มั่นก็็เหนื�อย ส้้ออก็ด็อก็เบ่�ยม่าถ้้ก็ ๆ  
และบังคับให้แบงก์็ชาติิซืื้�อ คือ finance รายจ่ายข้องรัฐบาลด้็วยก็ารพิิม่พ์ิธนบัติร ก็ฎหม่ายแบงก์็ชาติิปัจจุบันจึงได้็ห้าม่ไปแล้ว 
และรัฐบาลต้ิองไปข้ายเอาเองในติลาด็ รัฐบาลอยาก็ให้ประเที่ศรุ่งเรือง แต่ิเศรษฐกิ็จไม่่ได้็เจริญอย่างท่ี่�อยาก็ รัฐบาลก็็อยาก็ให้
แบงก์็ชาติิลด็ด็อก็เบ่�ย รัฐบาลอยาก็ให้สินเชื�อลงไปในก็ลุ่ม่เป้าหม่าย ก็็มั่ก็อยาก็ให้แบงก์็ชาติิวางม่าติรก็ารให้ปล่อยก้้็ได้็ง่าย ๆ 

“ท่ี่�ว่าม่าน่�ไม่่ได้็หม่ายความ่ว่า แบงก์็ชาติิต้ิองม่่อิสระโด็ยสม่บ้รณ์นะ ทัี่�งแบงก์็ชาติิและรัฐบาลก็็อย่้ประเที่ศเด่็ยวกั็น  
เศรษฐกิ็จเด่็ยวกั็น ก็ารท่ี่�รัฐบาลบอก็เดิ็นซ้ื้าย แล้วแบงก์็ชาติิจะเดิ็นข้วา ก็็คงไม่่ใช่ แต่ิทัี่�งสองฝ่ายควรร้้บริบที่หน้าท่ี่�ข้องกั็นและกั็น 
และม่่ก็ติิก็าเหม่าะสม่ท่ี่�จะถ่้วงดุ็ลกั็น

“ติอนร่างก็ฎหม่ายแบงก็์ชาติิ ได็้พิยายาม่ที่ำาให้แบงก์็ชาติิห่างจาก็ก็ารเม่ืองท่ี่�สุด็ ในก็ารแติ่งตัิ�งผู้้้ว่าก็ารใช้วิธ่ตัิ�ง 
คณะก็รรม่ก็ารเลอืก็ซึื้�งในโลก็น่�ไม่่ม่่ใครที่ำา เพิราะสำาคัญกั็บรัฐบาลเก็นิไปท่ี่�จะใหค้นอื�นเลือก็ผู้้้ว่าก็าร ส่วนในก็ารด็ำาเนนินโยบาย 
เพืิ�อด้็แลเสถ่้ยรภาพิด้็านต่ิาง ๆ ให้ม่่คณะก็รรม่ก็ารท่ี่�เป็นคนนอก็ซึื้�งแต่ิงตัิ�งโด็ยฝ่ายผู้้้ว่าก็ารหรือก็รรม่ก็ารข้องแบงก์็ชาติิ ไม่่ได้็ 
แต่ิงตัิ�งจาก็ก็ระที่รวงก็ารคลงัหรือรัฐบาล ม่่อย่้ประม่าณครึ�งหนึ�งข้องแต่ิละคณะก็รรม่ก็าร พิอม่่เรื�องอะไรท่ี่�จะต้ิองที่ะเลาะกั็นก็็จะ 
เป็นผู้ลม่าจาก็ม่ติิข้องคณะก็รรม่ก็ารท่ี่�ม่่คนนอก็อย่้ด้็วย ไม่่ใช่ผู้้้ว่าก็ารแบงก์็ชาติิดั็บเครื�องชนรัฐบาลแต่ิอย่างเด่็ยวเหมื่อนในอด่็ติ”

นอกจากนี ้สศค. ได้ผิลักดันการกำาหนดกลไกการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินและกระบวนการ 
แก้ไขปัญหาสถาบันการเงินไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน การปรับปรุงกฎหมายในส่วนนี้ สศค. ได้รักษาหลักการไว้คือ การให้ 
ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของสถาบันการเงินจะต้องไม่มีการโอนหนี้ภาคเอกชนมาเป็นหนี้ของรัฐ กล่าวคือ เราต้องไม่ใช้ 
เงินภาษีของประชาชนไปอุ้มกลุ่มทุนใด ๆ 

1.2 การตรากฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน4

เนื่องจากกฎหมายท่ีใช้ในการกำากับดูแลสถาบันการเงินมีอยู่หลายฉบับ ขาดเอกภาพ และมีมาตรฐานการกำากับดูแลต่างกันตาม 
ประเภทสถาบันการเงิน ทั้งที่การดำาเนินธุรกิจในหลายส่วนใกล้เคียงกันและควรกำากับดูแลให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งกฎหมาย 
ฉบับเดิมไม่มีมาตรการเชิงป้องกัน (Prompt preventive action) และมาตรการเชิงแก้ไข (Prompt collective action) ทำาให้แม้สถาบัน 
การเงินน้ันจะเริ�มส่งสัญญาณว่ามีปัญหาฐานะทางการเงิน ธปท. ก็ไม่อาจเข้าไปช่วยเหลือได้ต้ังแต่เริ�มมีปัญหา เพราะไม่มีอำานาจเข้าไป 
จัดการ จ่งมีความเสี่ยงที่จะทำาให้ปัญหาบานปลาย

สศค. จ่งเสนอกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินเพื่อรวมการกำากับดูแลธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ
เครดิตฟองซัิเอร์ไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน พร้อมกำาหนดให้มีเครื่องมือในการกำากับดูแลที่ชัดเจนมากข่้น เพื่อให้ ธปท. มีความพร้อม 
ในการดูแลเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน

คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เล่าว่า “ในปี 2551 งานท่ี่� 
ผู้ม่คิด็ว่าสำาคัญม่าก็คือก็ารยก็เลิก็ก็ฎหม่ายธนาคารพิาณิชย์ ธุรกิ็จเงินทุี่น เงินทุี่น 
หลัก็ที่รัพิย์ และเครดิ็ติฟองซิื้เอร์ และติราก็ฎหม่ายธุรกิ็จสถ้าบันก็ารเงินขึ้�นม่า
แที่น เพิราะท่ี่�ผู่้านม่าสถ้าบนัก็ารเงนิม่่ปัญหา ส่วนหนึ�งเป็นเพิราะก็ฎหม่ายฉบบัเดิ็ม่
ก็ำาหนด็ให้เป็นดุ็ลพิินิจเยอะ ถึ้งจะไปติรวจสถ้าบันก็ารเงินแล้วพิบว่าม่่ปัญหา แต่ิก็็ยัง 
ไม่่สาม่ารถ้ที่ำาอะไรได้็จริงจัง และสิ�งสำาคัญอ่ก็ประก็ารหนึ�งท่ี่�ก็ฎหม่ายฉบับเดิ็ม่ไม่่ม่่ 
คือ prompt corrective action เราก็็นำาม่าเพิิ�ม่เติิม่ในก็ฎหม่ายฉบับใหม่่ ซึื้�งเรื�องน่�
สำาคัญกั็บประเที่ศไที่ยม่าก็นะ ไม่่ว่าติอนวิก็ฤติิเศรษฐกิ็จปี 2540 จะเลวร้ายแค่ไหน  
แต่ิก็ฎหม่ายท่ี่�เราที่ำาก็็ที่ำาให้ผู่้านวิก็ฤติิเศรษฐกิ็จปี 2551 - 2552 ท่ี่�ทัี่�วโลก็ได้็รับ 
ผู้ลก็ระที่บแติเ่ราก็ลบัไม่่ได็รั้บผู้ลก็ระที่บเลย สิ�งเหล่าน่� สศค. เปน็คนผู้ลกั็ดั็นทัี่�งนั�น”

1.3 การตรากฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก5

บทเรียนจากวิกฤติทำาให้ สศค. เรียนรู้ว่า หากไม่มีระบบคุ้มครองเงินฝ่าก 
รฐับาลตอ้งรบัประกนัเงนิฝ่ากใหแ้กผู้่ิฝ่ากเงนิและเจา้หนีข้องสถาบนัการเงนิทกุราย
เพื่อลดความตื่นตระหนกของผู้ิฝ่ากเงินจนเป็นภาระทางการคลังจำานวนมหาศาล
และมากเกินความจำาเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นในอดีต สศค. จ่งได้ 
ผิลักดนักิฎหมืายว�าด้้วยส่ถาบันคุู้่มืคู่รองเงินฝากิ เพือ่จัดต้ังสถาบนัคุม้ครองเงินฝ่ากข่น้ 
ทำาหนา้ทีป่ระกันเงินฝ่ากให้แกผ่ิูฝ้่ากเงินโดยเฉพาะ โดยสถาบันการเงินตอ้งนำาสง่เงนิ 
โดยคดิเปน็สดัสว่นจากเงินทีร่บัฝ่ากให้แกก่องทนุคุ้มครองเงินฝ่าก เพือ่เป็นแหล่งเงนิ 
สำาหรบัจา่ยคืนให้แก่ผิูฝ้่ากเงินในจำานวนท่ีกฎหมายกำาหนด เม่ือสถาบันการเงินท่ีตน 
ฝ่ากเงินล้มหรือปิดกิจการไป และต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงกฎหมายนี้ในปี 2560 
สศค. ได้ปรับปรุงกระบวนการจ่ายคืนเงินฝ่ากให้รวดเร็วยิ�งข่้นด้วย
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1.4 การศึกษาภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ไทย

เพือ่เพิ�มศกัยภาพของระบบการเงนิไทยในการสนบัสนนุการขยายตวัของการลงทนุและการเชือ่มโยงของประเทศในภมูภิาค คณุอภศิกัดิ�  
ตนัตวิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะนั้น ซั่่งเคยเป็นนายแบงก์มาก่อน จ่งมอบหมายโจทย์ how-to น้ีให้ สศค. ช่วยคิด 
และจากการศ่กษาพบว่า ทีผ่ิา่นมาธนาคารพาณิชย์เน้นแข่งกันเองในประเทศ และกลไกภายในค่อนข้างโอบอุม้สถาบันการเงินค่อนข้างมาก  
ซั่่งมีโอกาสให้ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศลดลง ขณะที่แรงกดดันเรื่องการเปิดเสรีภาคการเงินมากข่้นเร่ือย ๆ ดังนั้น 
ธนาคารพาณิชย์ ไทยจำาเป็นต้องเร่งพัฒนาทั้งในด้านประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นธนาคาร 
พาณิชย์ระดับภูมิภาค ซั่่งหมายความว่าต้องมีความพร้อมด้านเงินทุน เทคโนโลยี และความคล่องตัวสูง 

สศค. จ่งได้ออกมาตรการสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์6 ประกอบด้วย 1) มืาตัรกิารภาษ่เพื�อขจัด้อุปัส่รรคู่ของกิาร 
คู่วบรวมืกิิจกิารธนาคู่ารพาณิชิย์ไทย 2) มืาตัรกิารภาษ่เพื�อส่�งเส่ริมืกิารคู่วบรวมืกิิจกิารธนาคู่ารพาณิชิย์ไทย และ 3) มืาตัรกิารลด้ 
คู่�าธรรมืเน่ยมืท่�เก่ิ�ยวข้องกัิบกิารคู่วบรวมืธนาคู่ารพาณิชิย์ไทย ผิลจากมาตรการดังกล่าวทำาให้เกิดการควบรวมธนาคารทหารไทย จำากัด 
(มหาชน) และธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) เข้าด้วยกัน กลายเป็นธนาคารทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน) ในเวลาต่อมา

2. การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs)

อย่างไรก็ดี การกำากับดูแล SFIs ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก ธปท. 
ยงัไมม่อีำานาจในการประกาศกำาหนดหลกัเกณฑ์ก์ำากบัดแูลท่ีจำาเป็น และ
ไมม่บีทลงโทษกรณทีี่ไมป่ฏบิตัติามเกณฑ์ก์ารกำากับดแูล จง่ตอ้งปรบัปรงุ
กิฎหมืายว�าด้้วยธุรกิิจส่ถาบันกิารเงิน7 ในปี 2561 เพื่อให้ ธปท. มีอำานาจ
ในการออกเกณฑ์ ์เสนอรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัสัง่การให ้SFIs 
แก้ไขฐานะหรือการดำาเนนิการ สัง่ให้ผู้ิจดัการหรือผู้ิมอีำานาจจัดการหยุด 
ปฏิบัติหน้าที่ และให้ SFIs เพิ�มทุนหรือลดทุนในกรณีที่มีฐานะหรือ 
การดำาเนนิงานอนัอาจเป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ เพิ�มอำานาจแต่งต้ัง 
ผู้ิตรวจการเข้าไปตรวจสอบการดำาเนินงานของ SFIs และกำาหนดโทษ
กรณีฝ่่าฝ่้นเกณฑ์์การกำากับดูแล 

สศค. จง่ได้ผิลักดันกิฎหมืายว�าด้้วยกิองทุนพัฒนาระบบส่ถาบันกิารเงินเฉพาะกิิจ8 เพือ่จัดต้ังกองทุนเป็นแหล่งเงินสำาหรบัการเพิ�มทนุ
และใช้ในการพัฒนาระบบ SFIs ในภาพรวม โดยให้ SFIs ที่รับเงินฝ่ากจากประชาชนเป็นการทั่วไป นำาส่งเงินเป็นสัดส่วนจากเงินรับฝ่าก
ให้แก่กองทุน ทำาให้ SFIs มีแหล่งเงินสำาหรับการเพิ�มทุนและการพัฒนาเป็นการเฉพาะ คล่องตัว และไม่ต้องรอกระบวนการงบประมาณ
ที่ใช้เวลานานและมีความไม่แน่นอนสูง และไม่ต้องเบียดบังจากงบประมาณรายจ่ายประจำาปีที่จำาเป็นต้องใช้ในภารกิจอื่น ๆ รวมทั้งทำาให้
เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมในระบบสถาบันการเงินมากข่้น9

SFIs เป็นเครือ่งมือของรัฐในการดำาเนินนโยบายก่่งการคลังเพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจและปิดช่องว่างทางการเงินมาโดยตลอด โดยภายหลัง 
วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 SFIs มีการเติบโตข่้นอย่างรวดเร็วและมีนัยสำาคัญต่อระบบการเงิน จ่งจำาเป็นต้องมีการกำากับดูแลที่เหมาะสม 
เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข่้น จ่งต้องปฏิรูป SFIs ให้มีประสิทธิภาพมากข่้น และลดความเสี่ยง 
ในการเป็นเคร่ืองมือของฝ่่ายการเมือง ซั่่งสิ�งเหล่านี้เป็นสิ�งที่อยู่ในความต้ังใจของ สศค. เสมอมา เพียงแต่รอจังหวะและโอกาส และ 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2557 สศค. จ่งเร่งผิลักดันการปฏิรูป SFIs อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้การดำาเนินงานของ SFIs  
เป็นภาระทางการคลังมากนัก โดยการปฏิรูป SFIs ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่

2.1 การปฏิรูปการกำากับดูแล SFIs

ก่อนการปฏิรูป กระทรวงการคลังโดย สศค. มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ SFIs 3 ด้าน ได้แก่ (1) เป็ันเจ้าของ โดยเป็นผิู้แต่งตั้งกรรมการ  
กำาหนดผิลตอบแทน ตัวชี้วัด และการประเมินผิลการดำาเนินงาน (2) เป็ันผ้่กิำากัิบด่้แลตัามืกิฎหมืายจัด้ตัั�ง และ (3) เป็ันผ้่ตัรวจส่อบ 
กิารด้ำาเนินงาน ใหเ้ปน็ไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด แต่การทีห่น่วยงานเดียวต้องทำาหน้าทีห่ลายบทบาท ทำาใหก้ลไกการถว่งดุลอำานาจมีช่องโหว่  
และถ่งแม้การตรวจสอบนี้จะมอบหมายให้ ธปท. ช่วยดำาเนินการแทน แต่ ธปท. จะดำาเนินการตรวจสอบและส่งรายงานการตรวจสอบ 
พร้อมข้อเสนอแนะมายังกระทรวงการคลังเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้กระทรวงการคลังสั่งการต่อไปยัง SFIs จ่งมีโอกาสเกิดความขัดแย้งกัน 
ของผิลประโยชน์ และการกำากับดูแลและตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น แนวทางการปฏิรูปการกำากับดูแลที่ สศค. เสนอ 
จ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำากับดูแล SFIs ให้ชัดเจน คือ 1) สศค. กำากับดูแลนโยบาย 2) ธปท. กำากับดูแลและตรวจสอบกิจการ  
และ 3) สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำากับดูแลในฐานะเจ้าของ

2.3 การยุบ SFIs ที่ไม่สามารถทำางานได้ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

การออกกฎหมายเพือ่ยุบเลิกหน่วยงานใดหน่วยงานหน่่งของรัฐทีถู่กจดัต้ังมาเพือ่การเฉพาะในอดีต ถอืเป็นเรือ่งทีย่ากอย่างยิ�ง แต่ใน
มมุมองของผู้ิจดัทำานโยบายเศรษฐกจิอยา่ง สศค. กลบัเหน็วา่ การคงอยูต่อ่ไปของหนว่ยงานรฐับางแหง่นัน้จะเปน็ปญัหากบัระบบเศรษฐกจิ
ในระยะยาว อกีทัง้สิ�นเปลืองภาษีของประเทศจากการทีรั่ฐต้องเพิ�มทนุเพือ่รักษาสถานะทางการเงินให้แก่หนว่ยงาน ในฐานะหน่วยงานกำากบั
ดแูลนโยบาย SFIs สศค. ก็ให้ความสำาคญักบัการศ่กษาภมิูทศันข์องระบบ SFIs และกลา้ทีจ่ะผิลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง สศค. จง่เสนอ 
ใหย้บุเลกิบรรษัทตัลาด้รองสิ่นเชืิ�อท่�อย่�อาศัย10 เนือ่งจากทีผ่่ิานมาบรรษัทฯ ไมส่ามารถดำาเนนิการไดต้ามวตัถปุระสงคก์ารจดัต้ังในการเพิ�ม 
สภาพคล่องให้กับระบบสถาบันการเงิน โดยการซัื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ (การทำา Securitization)  
และมีผิลการดำาเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ธปท. อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำาธุรกรรมแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลักทรัพย์ได้เอง อีกทั้งระบบสถาบันการเงินเองก็มีสภาพคล่องสูง จ่งไม่มีความจำาเป็นต้องขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่บรรษัทฯ 

2.2 การสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน 

สศค. เห็นว่า SFIs จำาเป็นต้องมีกลไกรักษาความม่ันคงและ
สนับสนุนการดำาเนินงาน เพราะแม้โดยทางพฤตินัยแล้ว SFIs จะมั่นคง 
กวา่สถาบนัการเงินอืน่เนือ่งจากรัฐเปน็เจา้ของ แต่การให้ความชว่ยเหลอื
ทางการเงินแก่ SFIs จำาเปน็ตอ้งใช้เงนิงบประมาณซ่่ังเปน็ภาระทางการคลงั  
ขณะเดียวกัน สถาบันการเงินมีภาระต้องนำาส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครอง 
เงินฝ่ากและนำาส่งเงินให้ ธปท. เพื่อชำาระหนี้เงินกู้ของกองทุนฟ้�นฟูฯ 
แต ่SFIs ไมต่อ้งนำาสง่เงนิดงักลา่ว จง่มคีวามไดเ้ปรยีบในการดำาเนนิธรุกจิ
จากต้นทุนทางการเงินที่ตำ่ากว่า 
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2.4 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลนโยบายกึ่งการคลัง 3. การปฏิรูประบบการประกันภัย (Insurance Reform)

การทำาประกันชีวิตถือเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหน่่งที่เข้ามามีบทบาทสำาคัญสำาหรับผู้ิคนในปัจจุบัน และเพื่อ 

คุ้มครองสิทธิผิลประโยชน์ของผู้ิท่ีทำาประกันชีวิต ด้วยเหตุน้ี “กิองทุนปัระกัินช่ิวิตั” จ่งถูกจัดต้ังข่้น โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ ซั่่งมีสิทธิได้รับชำาระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ประกอบธรุกจิประกนัชวีติ และเพือ่พฒันาธรุกจิประกนัชวีติใหม้คีวามมัน่คงและเสถยีรภาพ กองทนุประกนัชวีติจง่ไดเ้ผิยแพร่ 

ให้ความรู้เก่ียวกับกองทุนประกันชีวิต การทำาประกันชีวิต อีกท้ังมุ่งมั่นบริหารเงินกองทุนให้มีความพร้อมในการจ่ายเงิน 

ใหแ้กเ่จา้หนีผู้้ิเอาประกนัภยั เพือ่เปน็การคุ้มครองสทิธปิระโยชนข์องเจา้หนีจ้ากการเอาประกนัภยั ทัง้นี ้กองทนุประกนัชวีติ 

จะให้ความคุ้มครองผู้ิทำาประกนัชวีติไม่เกนิ 1 ล้านบาทต่อรายในกรณบีรษิัทถกูเพกิถอนใบอนญุาต

สร้้างความเช่ื่�อม่�นให้้ธุุร้กิิจ คุ้มคร้องสิทธิุผู้้้เอาปร้ะก่ิน
กองทนุประกนัชีวติ

จดัตัง้ข่น้ตามพระราชบัญญติัประกันวนิาศภยั พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิ�มเติม มภีารกจิเพือ่คุ้มครองเจ้าหนี ้

ซั่ง่มสีทิธิไดร้บัชำาระหนีท้ีเ่กดิจากการเอาประกนัภยั ในกรณบีรษิัทประกนัวนิาศภยัถกูเพกิถอนใบอนญุาตประกอบ 

ธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น ผู้ิเอาประกันภัย ผู้ิรับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือบุคคลภายนอกท่ีมี 

สิทธิเรียกร้องตามมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองตามมูลหนี้ที่แท้จริงรายละไม่เกิน  

1 ล้านบาท และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

รวมทั้งมีภารกิจติดตามคืนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความคืนแก่ประชาชน กรณีที่บริษัทประกัน

วินาศภัยนำาส่งเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิน 2 ปี นับแต่วันเกิดเหตุให้แก่กองทุน

General Insurance Fund
กองทนุประกนัวนิาศภยั

ทำาประกันภัย 
อุ�นใจเม่ื่�อมีื่เรา

ในช่วงปี 2549 - 2550 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น มอบนโยบาย
ใหก้ระทรวงพาณชิยป์รบัเปล่ียนสถานะของกรมการประกนัภยัใหเ้ปน็องคก์รอสิระ กระทรวงพาณชิยจ์ง่ไดเ้สนอกิฎหมืายว�าด้้วยส่ำานักิงาน
คู่ณะกิรรมืกิารกิำากัิบและส่�งเส่ริมืกิารปัระกิอบธุรกิิจปัระกัินภัย (คปภ.) เพื่อจัดตั้ง คปภ. เป็นองค์กรอิสระอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ
กระทรวงการคลังเช่นเดียวกับ ธปท. และ ก.ล.ต.11 โดยจัดตั้ง คปภ. สำาเร็จในปี 255012

สศค. ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรภายในเพื่อรองรับภารกิจด้านการประกันภัยที่ย้ายมาอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวง 
การคลงั โดยจัดตัง้สำานกันโยบายระบบการคุม้ครองผิลประโยชนท์างการเงนิข่้นในป ี2551 เพื่อรองรบัภารกจิดงักลา่วดว้ย13 ซั่่งคณุลวรณ  
แสงสนิท อดีต ผิอ. สศค. ได้เล่าความจำาเป็นของการปรับโครงสร้างของ สศค. ไว้ว่า “ผู้ม่ได้็ไปอย่้สำานัก็ตัิ�งใหม่่ คือ สำานัก็นโยบายระบบ 
ก็ารคุ้ม่ครองผู้ลประโยชน์ที่างก็ารเงิน ท่ี่�จัด็ตัิ�งขึ้�นหลังจาก็ม่่ก็ารจัด็ตัิ�ง คปภ. เพืิ�อก็ำากั็บด้็แลก็ารประกั็นภัย ผู้ม่คิด็ว่า สศค. จำาเป็นต้ิองม่่
สำานัก็ใหม่่เพืิ�อติิด็ติาม่ก็ารที่ำางานข้อง คปภ. และเปน็ second opinion ใหกั้็บรัฐม่นติร่วา่ก็ารก็ระที่รวงก็ารคลงั ที่ำาหนา้ท่ี่�ค่้ข้นานไปก็บั คปภ.”

ในปี 2551 เมื่อภารกิจการกำากับดูแลภาคการประกันภัยย้ายมาอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังแล้ว14 สศค. ได้ปรับปรุงกิฎหมืายว�าด้้วย
ปัระกินัช่ิวิตัและกิฎหมืายว�าด้้วยปัระกินัวินาศภยั ทีต่ราข่น้ตัง้แตป่ ี2535 ใหท้นัสมยัและสามารถคุ้มครองผิลประโยชนข์องผู้ิเอาประกนัภยั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อช่วยเหลือผิู้เอาประกันภัย (เจ้าหนี้) ให้ได้รับชำาระ 
เงินประกันตามสัญญา (หนี้) ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

SFIs เป็นกลไกสำาคญัของรัฐบาลในการส่งเสริมการเข้าถง่แหล่งเงินทุนสำาหรับเกษตรกร ผู้ิประกอบการรายย่อย ผู้ิมรีายได้ไม่ประจำา 
และผู้ิมีรายได้น้อย รวมถ่งภาคธุรกิจในช่วงเวลาทีมี่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสงูให้เข้าถง่แหล่งเงินทุนและสภาพคล่อง (ธนาคารพาณิชย์มี
ความระมดัระวังในการปล่อยสินเชือ่) ผ่ิานนโยบายก่ง่การคลงั (Quasi-fiscal Policy) โดยการออกมาตรการทางการเงนิต่าง ๆ ทีอ่าจมอีตัรา
ดอกเบ้ีย หรอืเงือ่นไขทีผ่่ิอนปรนกว่าการดำาเนนิธรุกรรมปกติของสถาบนัการเงิน ซั่ง่มาตรการลกัษณะนีม้คีวามเสีย่งสงูและอาจส่งผิลกระทบ
ต่อฐานะและผิลการดำาเนินงานของ SFIs ได้ ดงันัน้ ความสามารถในการติดตามหรือประเมินผิลกระทบของมาตรการในลักษณะดังกล่าว 
ต่อฐานะและผิลการดำาเนินงานของ SFIs รวมถง่ภาระงบประมาณในแต่ละปีอย่างไรและจำานวนเท่าไรจง่เป็นสิ�งทีส่ำาคญัมาก

สศค. จ่งศ่กษาแนวทางในการติดตามและประเมินผิลการดำาเนินงานของนโยบายก่่งการคลัง (Quasi-fiscal Policy) ร่วมกับ SFIs 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ SFIs ได้มีระยะเวลาในการเตรียมการปรับปรุงระบบงานภายในและระบบบัญชีเพื่อรองรับการแยกบัญชีธุรกรรม
นโยบายรัฐ จนกระทั่งในปี 2552 สศค. ได้กำาหนดให้ SFIs มีการจัดทำาบัญชีโดยแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account: 
PSA) ออกจากการดำาเนินงานตามปกติของ SFIs เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2558 - 2559 
สศค. ไดป้รับปรงุหลกัเกณฑ์์ PSA โดยไดม้กีารกำาหนดใหม้กีารจดัทำาผิลการดำาเนนิงานแยกเปน็รายมาตรการ กำาหนดหลกัเกณฑ์ก์ารปนัสว่น 
ค่าใช้จ่าย การจัดทำาประมาณการงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องชดเชยให้ SFIs สำาหรับแต่ละมาตรการอย่างชัดเจน จ่งทำาให้หน่วยงาน 
กำากับดูแล SFIs สามารถติดตามและประเมินผิลการดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งข่้น และ สศค. ก็สามารถนำาข้อมูลมาใช้ 
ในการพิจารณาออกมาตรการต่อไปในอนาคต และยังทราบถ่งภาระทางการคลังที่รัฐบาลจะต้องจ่ายชดเชยให้แก่ SFIs ในอนาคตด้วย
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ต่อมาในปี 255815 สศค. ปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับอีกคร้ังเพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นในระบบการประกันภัย และเพื่อให้กองทุนประกันชีวิตและกองทุน
ประกันวินาศภัยสามารถเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหนี้ซั่่งมีสิทธิได้รับชำาระที่เกิดจากการ 
เอาประกันภัยได้รวดเร็วข่้น โดยไม่ต้องรอให้กระบวนการตามกฎหมายล้มละลาย 
เสรจ็สิ�น และใหก้องทนุชำาระหน้ีแกเ่จ้าหน้ีแทนบรษิัทประกนัทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาต 
รวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท รวมท้ังให้กองทุนมีอำานาจในการกู้ยืมเงินหรือออก
ตราสารทางการเงนิอ่ืน เพือ่ประโยชน์ในการชำาระหนี้ใหแ้กเ่จา้หนีแ้ทนบรษิัทประกนั 

นอกจากนี ้ภาคเกษตรเปน็ภาคท่ีผิลประกอบการข่น้กบัสภาพภมูอิากาศมาก  
และแต่ละปีจะมีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายด้วยเหตุต่าง ๆ ทำาให้รัฐบาล 
มภีาระท่ีจะต้องช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกร แต่อัตราเงินชว่ยเหลอืดงักล่าวมจีำานวน
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผิลิตของเกษตรกร ในปี 2554 สศค. จ่งได้ริเริ�ม 
ผิลักดันโครงการประกันภัยข้าวนาปีครั้งแรก ซั่่งเป็น innovation ทางด้านนโยบาย 
ที ่สศค. ผิลักดนัเพือ่ให้ชาวนามีหลักประกันในการเพาะปลกู ซั่ง่กวา่จะผิลักดนัเร่ืองนี ้
ได้ สศค. ต้อง buy in ผิู้เกี่ยวข้องและวางระบบจัดเก็บข้อมูลมากมายที่สนับสนุน 
ใหบ้รษัิทประกนัภัยมัน่ใจวา่จะสามารถรบัความเสีย่งนีแ้ลว้คุม้คา่ ไมว่า่จะเปน็ขอ้มลู 
ปรมิาณนำ้าฝ่น ภยัแลง้ ภยัจากศตัรพูชื รายจงัหวดั และในป ี2562 จง่ไดเ้ริ�มโครงการ 
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถือเป็นการต่อยอดจากระบบการช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ิประสบภัยของรัฐบาล ในการช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง 
จากการเพาะปลกูไดด้ว้ยตวัเองอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ลดภาระหนีส้นิ สง่ผิลทำาให้ 
มีเงินทุนเพียงพอสำาหรับการเพาะปลูกในปีการผิลิตถัดไป

4. การปฏิรูปการลงทุนและการดูแลผลประโยชน์ของนักลงทุน

ผิลการสำารวจด้านรายได้ของผู้ิสูงอายุในประเทศไทยพบว่า 80% ของผู้ิสูงอายุยงัรบัเงินจากลูกหลานและพ่่งพงิการดูแลจากภาครัฐ  

สาเหตุเพราะขาดการวางแผินทางการเงินในวัยหนุ่มสาว ไม่ได้คำาน่งถ่งการเจ็บป่วย สูญเสียรายได้หลักหลังวัยเกษียณ ตลอดจน 

การลดลงของทรัพย์สินจากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย ทำาให้มาตรฐานการครองชีพเปลี่ยนไปจากเดิม

สมมติหากต้องมีชีวิตอยู่อีกสัก 20 ปี และต้องใช้เงินประมาณเดือนละ 30,000 บาท จะต้องมีเงินเก็บไว้ในบัญชี 7.2 ล้านบาท (เงินเดือน 30,000 X 12 เดือน =  

360,000 บาท X 20 ปี = 7,200,000 บาท) จ่งจะเพียงพอ เห็นจำานวนเงินก้อนใหญ่แล้วอย่าเพิ�งยกธงขาว เพราะปัจจุบันมีผิลิตภัณฑ์์ 

ทางการเงินหลากหลายให้คุณได้เตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณอย่างมีสุข

การประกันชีวิตแบบบำานาญหรือแบบเงินได้ประจำา (Annuity) คืออีกหน่่งเครื่องมือทางการเงินท่ีเน้นการออมเงินอย่างมีวินัย  

เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามสูงวัย โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผิลประโยชน์เป็นรายได้ประจำาในวงเงินที่เท่ากันอย่างสมำ่าเสมอทุกปี  

นับตั้งแต่ผิู้เอาประกันภัยเกษียณอายุหรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปีตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำาหนดไว้

เริ�มตั้งแต่วันนี้ เก็บเงินอย่างมีระบบกับบำานาญที่สร้างได้ด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะรู้ว่าการเก็บเงินเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ

นั้นไม่ยากอย่างที่คิด ที่สำาคัญเบี้ยประกันภัยยังนำามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลได้ด้วย

ส่ำานักิงานส่ถิติัแห�งชิาติัคู่าด้กิารณ์ว�า ปัระเทศไทยจะเข้าส่่�สั่งคู่มืผ้่ส่่งอายุ 

อย�างเต็ัมืตััวในปีั 2565 และในปีั 2573 จะม่ืสั่ด้ส่�วนปัระชิากิรส่่งวัย 

เพิ�มืข้�นร้อยละ 26.9 ของปัระชิากิรทั�งปัระเทศ

การวางรากฐานและพฒันาระบบและกลไกในการลงทนุทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ ยอ่มทำาใหก้ารเคล่ือนยา้ยเงนิออมไปยงักลุม่คน 
ที่ต้องการเงินทุนย่อมมีประสิทธิภาพตามไปด้วย เติมเต็มกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สมบูรณ์ข่้น สศค. จ่งปฏิรูปการลงทุน 
อย่างต่อเน่ืองในช่วงปี 2550 - 2562 เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งลดอุปสรรคต่อผู้ิประกอบธุรกิจ  
เพิ�มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และพัฒนา ecosystem ต่าง ๆ ในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 การยกระดับธรรมาภิบาลในตลาดทุน

ในปี 255116 ได้ปรับปรุงโครงสร้างการกำากับดูแลตลาดทุนให้มีความเหมาะสม มีการเปล่ียนแปลงที่สำาคัญคือ การเพิ�ม 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนเพื่อทำาหน้าที่ในการตรากฎเกณฑ์์กำากับดูแลตลาดทุนโดยเฉพาะ และได้กำาหนดกระบวนการคัดเลือก 
กรรมการผิู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจน เพิ�มบทบัญญัติป้องกันการขัดกันของผิลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ (Conflict of interest) และ 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์์เก่ียวกับการกำากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อยกระดับการให้ความคุ้มครองผู้ิลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งข้่น  
ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายอีกครั้งในปี 255917 เพื่อเพิ�มประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรการลงโทษกับผู้ิกระทำาความผิิด 
ทีเ่ก่ียวกบัหลกัทรพัย ์นอกจากนัน้ ไดม้กีารปรบัปรงุกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของระบบการซัือ้ขายหลกัทรพัย ์และรองรบั 
การเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากข่้น 

โครงการการสร้างความ รู้ 
ความเข้าใจ เรื่อง “ประกันภัย 
พืชผิลให้กับเกษตรกรและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น”  
วันท่ี 18 สิงหาคม 2554 ณ  
โรงแรมบ้านเชียง จังหวัด 
อุดรธานี

4.2 การปรับปรุงกฎหมาย ก.ล.ต. ให้รองรับบริบทธุรกิจใหม่

ในปี 2560 สศค. และ ก.ล.ต. ได้เล็งเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในสมัยนั้นยังมีบทบัญญัติ 
ทีข่าดความยดืหยุน่เพือ่รองรับนวตักรรมและบรกิารรปูแบบใหม่ (FinTech) ไมเ่อือ้ตอ่การเขา้มาของผู้ิประกอบธรุกจิรายใหม่ มบีางสว่น 
ยงัไมเ่ปน็ไปตามมาตรฐานสากล จง่ไดป้รบัปรงุบทนยิามการประกอบธรุกจิหลักทรพัย์ ทนุจดทะเบยีนขัน้ตำ่า รวมทัง้หลักเกณฑ์์ในการ 
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะบริการและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 

สิ�งท่ีสำาคญัในการปรบัปรงุกฎหมายในคร้ังนี ้ไดมี้การนำาเงนิสว่นหน่่งของ ตลท. มาจัดต้ัง “กองทุนสง่เสริมการพฒันาตลาดทนุ” 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกำาหนดนโยบายและบูรณาการงานด้านการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
เพื่อแยกหน้าที่ในการพัฒนาตลาดทุนออกจาก exchange function ของ ตลท. ซั่่งจะช่วยให้ ตลท. สามารถ focus หน้าที่หลัก 
ของตนคือการทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำาหรับการซัื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากข่้น 
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4.3 การตรากฎหมายเพื่อรองรับธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

ในปี 2560 กระแสความนิยมของ cryptocurrencies ได้เกิดข่้นอย่างรวดเร็ว ภาคเอกชนบางรายได้เริ�มประกอบธุรกิจรับซัื้อขาย 
cryptocurrencies เชน่ Bitcoin Ethereum Litecoin เปน็ตน้ และราคา cryptocurrencies ที่ไดป้รบัตวัสงูข่น้หลายเทา่ จง่ด่งดดูใหป้ระชาชน 
ทั่วไปหันมาสนใจซัื้อขายมากข่้น ทำาให้เกิดกระแสการระดมทุนรูปแบบใหม่ด้วยการออก “เหรียญดิจิทัล” ผิ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนให้แก่ 
สาธารณชน (Initial Coin Offering หรือ ICO) โดยผู้ิระดมทุนจะเป็นผู้ิออก “เหรียญดิจทิลั” มาแลกกับ cryptocurrencies รฐับาลในขณะนัน้ 
จ่งมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดย สศค. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศ่กษาและเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ cryptocurrencies 
และการระดมทุนแบบ ICO รวมถ่งแนวทางการกำากับดูแล

สศค. เห็นเร่ืองนี้เป็นพัฒนาการท่ีก้าวกระโดดของภาคการเงิน และเทคโนโลยีนี้ยังเชื่อมโยงกับหลาย platform ขณะเดียวกัน 
ความตื่นตัวของประชาชนต่อการลงทุนในสินทรัพย์นี้ ทำาให้ สศค. ประเมินว่าไม่สามารถปิดกั้นประชาชนได้เหมือนในบางประเทศ และถ้า 
ปิดก้ันก็อาจทำาให้ขาดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของสินทรัพย์ดิจิทัลน้ี สศค. จ่งเห็นว่าควรสร้างความชัดเจนในการกำากับ 
ดูแล (Regulatory Clarity) เพื่อทำาให้นักลงทุนโดยสุจริตสามารถดำาเนินธุรกิจด้วยความมั่นใจ เกิดการแข่งขันของผู้ิให้บริการในระบบ  
เพิ�มความโปร่งใสของตลาด และป้องกันการหลอกลวงประชาชนหรือนำาไปใช้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม อย่างไรก็ดี การกำาหนดแนวทาง 
การกำากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลมีความท้าทายมาก เนื่องจากผิลิตภัณฑ์์และบริการทางการเงินที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีพัฒนาการ 
อย่างรวดเร็ว และในขณะนั้นไม่มีประเทศใดที่ได้ตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชกำาหนดเพื่อกำากับดูแล โดยส่วนใหญ่ 
จะอาศยัการตีความกฎหมายทีผู้่ิเก่ียวขอ้งเหน็วา่ “เขา้ขา่ย” วา่เป็นผิลติภณัฑ์์และบรกิารทางการเงนิภายใต้การกำากับ เช่นเดยีวกบัหลกัทรพัย์  
เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ

สศค. จ่งต้องหารือกับหน่วยงานกำากับที่อยู่ในข่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ธปท. ก.ล.ต. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ซั่ง่ต่างฝ่่ายลว้นมขีอ้จำากัดในการผิลกัดันใหม้กีารกำากบัสนิทรพัย์ใหมน่ี ้แต่ในทีส่ดุก็ได้ขอ้สรปุวา่ ก.ล.ต. รบัธรุกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกบั ICO และ  
cryptocurrencies ไปกำากับดูแล และ สศค. ได้ผิลักดันให้มีพระราชกำาหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2562  
มีผิลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

หลังจากพระราชกำาหนดดังกล่าวมีผิลบังคับใช้ ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด มีปริมาณ 
การซัื้อขายที่เพิ�มข่้นอย่างต่อเนื่อง และมีการนำาสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งเหรียญดิจิทัลและ cryptocurrencies มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น  
การชำาระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น ซั่่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายในระบบการเงินของประเทศอีกหลายฉบับ อย่างไรก็ดี นี่เป็นเพียงก้าวแรก 
ของความพยายามผิลักดันให้มกีฎหมายรองรับธรุกรรมเก่ียวกับสนิทรัพยด์จิทิลั ซั่ง่ สศค. ยงัคงต้องติดตามให้เท่าทนัพฒันาการของธุรกิจ 
สินทรัพย์ดิจิทัล และร่วมกนัพจิารณาพฒันานโยบายและแนวทางการกำากับดูแลให้สอดคล้องกับ “คุณสมบัติ” และ “การนำาไปใช้” เพื่อ 
ให้สามารถส่งเสริมภาคการเงินและรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและมาตรฐานการคุ้มครองผิู้ใช้บริการทางการเงินไปพร้อม ๆ กัน

โจทย์ที่สอง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ปี 2550 - 2562 เป็นช่วงท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด สศค. มีบทบาทสำาคัญร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อำานวยความสะดวกในการให้บริการทางการเงิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการชำาระเงิน เพื่อ 
สนับสนุนการเข้าถ่งบริการทางการเงินของประชาชนในอนาคต นอกจากน้ี สศค. ยังมีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็น 
แหล่งเงินทุนสำาคัญให้กับอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผิลักดันให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นเคร่ืองจักรสำาคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้

แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 

ในปี 2557 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล 
และวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ�มขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง18  
คณุอภิศกัดิ� ตนัติวรวงศ์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะน้ัน  
จ่งต้ังคณะทำางานพัฒนาระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แห่งชาติ โดยมีผู้ิแทนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน  
และผู้ิทรงคณุวฒุทิีเ่ก่ียวข้อง และ สศค. ร่วมเป็นคณะทำางานดงักล่าว  
เพื่อศ่กษาและจัดทำาแนวทางการพัฒนาระบบการชำาระเงินแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้ครอบคลุมการทำาธุรกรรมของ 
ภาคธุรกจิและภาคประชาชน เพือ่อำานวยความสะดวกในการทำาธรุกจิ  
ลดต้นทนุการใช้เงนิสดของประเทศ และเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิาร 
จัดเก็บภาษี จ่งจัดทำาแผินยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานระบบ 
การชำาระเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์แห่งชาตขิ่น้มา [...ท้ายบท] 

ต่อมา สศค. ได้นำาเสนอแผินยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อคณะ 
รัฐมนตรี19 ซั่่งได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 และ 
ให้จัดต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนแผินยุทธศาสตร์ National 
e-Payment ซั่่งมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน 
และ สศค. รว่มเป็นกรรมการ เพือ่ผิลักดนัการดำาเนนิงานตามแผิน
ยทุธศาสตร์อย่างต่อเนือ่ง และการดำาเนินการตามแผินยุทธศาสตร์
ส่งผิลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมาก กล่าวคือ

ปัระชิาชิน เข้าถ่งบริการทางการเงินและบริการ e-Payment 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายน้อย และทำาให้กลุ่มผิู้ที่ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐได้รับถ่งมือโดยตรง ส่วนภาคู่ธุรกิิจ 
สามารถเพิ�มศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสด้วยการโอนเงิน
และการรับชำาระเงนิผิา่นระบบ e-Payment ทีค่รบวงจร ดว้ยต้นทนุ
และค่าใชจ้า่ยท่ีเหมาะสม ส่ำาหรับภาคู่รัฐบาล มฐีานขอ้มลูทะเบยีนที่
ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั ทำาให้สามารถบริหารจัดการเงินช่วยเหลือ 
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส มีฐานข้อมูล
ภาษีท่ีครบถ้วน และในภาพรวมของปัระเทศช่วยลดต้นทุนในการ

บริหารจัดการเงินสดและเช็ค ต้นทุนการพิมพ์ธนบัตร และต้นทุน
การพิมพ์และจัดส่งเอกสารใบกำากับภาษี เน่ืองจากมีการหันมาใช้
การชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน 

ที่สำาคัญไม่มีใครล่วงรู้ ได้เลยว่า ในเวลาต่อมา รัฐบาลจะได้
เก็บเก่ียวดอกผิลจากการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้วางไว้ตั้งแต่ 2558 ในการดำาเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจรวมถ่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผิลกระทบจาก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถ่ง 
เร่ืองน้ีอย่างภูมิใจว่า “ท่ี่�ผู่้านม่าพิวก็เราก็็ได้็วางราก็ฐานสำาคัญ 
หลาย ๆ อย่างข้องประเที่ศ อย่างเรื�องระบบก็ารชำาระเงินที่าง 
อิเล็ก็ที่รอนิก็ส์ (e-Payment) ท่ี่�เราตัิ�งใจที่ำากั็นในสมั่ยท่ี่านอภิศัก็ดิ็�  
ตัินติิวรวงศ์ เป็นรัฐม่นติร่ว่าก็ารก็ระที่รวงก็ารคลัง เราก็็ได็้ใช้กั็น 
ม่าถึ้งทุี่ก็วันน่�”

นายอภิศักดิ� ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด
เว็บไซัต์ National e-Payment (www.epayment.go.th) 
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การตรากฎหมายว่าด้วยระบบการชำาระเงิน

ก่อนจะมีกฎหมายว่าด้วยระบบการชำาระเงิน ประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการกำากับดูแลระบบการชำาระเงินและบริการ 
การชำาระเงินถ่ง 4 หน่วยงาน คือ 1) ธปัท. กำากับดูแลผิู้ให้บริการการชำาระเงินที่เป็นสถาบันการเงิน เงินอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต  
และผู้ิประกอบธุรกิจบริการการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำาระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2) กิระทรวงกิารคู่ลัง พิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจผู้ิให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต  
3) คู่ณะกิรรมืกิารธรุกิรรมืทางอเิล็กิทรอนิกิส์่ พจิารณาอนญุาตและออกเกณฑ์ก์ำากับดแูลการประกอบธรุกจิการชำาระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
ตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้น 4) กิ.ล.ตั. กำากับดูแลระบบการชำาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

ในขณะนั้นยังขาดกฎหมายการคุ้มครองธุรกรรมการชำาระเงินที่ดำาเนินการสำาเร็จและมีผิลสมบูรณ์แล้วมิให้ถูกยกเลิก (Payment  
Finality) ไม่มีการคุ้มครองหลักประกันที่สมาชิกนำามาไว้เป็นหลักประกันเพื่อชำาระดุล และไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินรับล่วงหน้า (Float)  
ของลูกค้าในธุรกิจผู้ิให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซั่่งเป็นประเด็นสำาคัญที่จะสร้างความมั่นใจในระบบการชำาระเงินแก่ประชาชน ดังนั้น  
ธปท. จ่งได้ร่วมกับ สศค. ยกร่างกิฎหมืายว�าด้้วยระบบกิารชิำาระเงินข่้น ทำาให้ ธปท. มีเครื่องมือในการกำากับดูแลระบบการชำาระเงินที่มี
ประสิทธิภาพยิ�งข่้น

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงิน 
   แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

เพือ่กำาหนดทศิทางการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการชำาระเงินแบบอเิล็กทรอนิกส์ ซั่ง่ประกอบด้วย 
5 โครงการสำาคัญ ได้แก่

(1)  โครงการระบบการชำาระเงนิแบบ Any ID เป็นการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานการชำาระเงนิกลาง
รองรับการโอนเงินระหว่างธนาคารโดยใช้เลขที่บัตรประจำาตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ซั่่งต่อมากลายเป็นระบบพร้อมเพย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

(2)  โครงการการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมตำ่าแทนการใช้เงินสดโดยเฉพาะ 
การใช้บัตรเดบิต และกระจายเคร่ืองรับบัตรหรือจุดรับชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุม 
และทั่วถ่ง 

(3)  โครงการระบบภาษแีละเอกสารธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ โดยการจดัทำาและนำาส่งข้อมลูใบกำากับภาษี
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดทำาใบกำากับภาษี 

(4)  โครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นการส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ
รวมถ่งการส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(5)  โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเตรียมประชาชนให้พร้อม
ก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลในอนาคต  

การผลักดันการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

เมื่อมีการยกเครื่องระบบชำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศแล้ว ทำาให้ประชาชนสามารถทำาธุรกรรมการเงินโดยไม่ต้องไปธนาคาร  
แต่ในบางธุรกรรม เช่น การเปิดบัญชีธนาคารหรือการขอสินเชื่อ ประชาชนยังต้องไปยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เคาน์เตอร์  
ทา่นอภศิกัดิ� ตนัตวิรวงศ ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัในสมยันัน้ จง่ให ้สศค. ศ่กษาและผิลกัดนัใหก้ิารพิส่่จน์และยืนยันตััวตันทางดิ้จิทัล 
เกิดข่้นจริงในประเทศไทย

สศค. จ่งไปขอความรู้จาก ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ผู้ิซั่่งเป็นกูรูในเร่ืองเทคโนโลยีและมีประสบการณ์การทำางานในภาคการเงิน  
หลายครั้ง เพื่อให้ท่านเล่ากลไกการทำางานและความรู้เชิงเทคนิคต่าง ๆ จนทำาให้ สศค. เข้าใจว่า ถ้าประเทศไทยจะมีระบบการพิสูจน์และ 
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ต้องคำาน่งถ่งปัจจัยอะไรบ้าง เพื่อให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ซั่่งทีมงานที่ไปครั้งนั้นรู้ส่กขอบคุณและประทับใจในความรู้และอัธยาศัยของท่านมาก

สศค. จ่งร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องศ่กษาโครงสร้างระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของประเทศไทย ซั่่งเป็นสิ�งที่ท้าทายมาก 
เพราะทุกระดับตอ้งเริ�มตน้จากศูนย ์และจากการศ่กษาประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่า ในแต่ละประเทศมีกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับข้อมูลและ 
มพีฒันาการของระบบท่ีต่อยอดจากการพิสจูนย์นืยนัตวัตนทางดจิทิลัทีแ่ตกต่างกนั จง่ไมเ่ปน็ประโยชน์นกั สศค. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จ่งพัฒนาแนวทางจากบริบทของประเทศและพฤติกรรมของคนไทยจนตกผิล่กระดับหน่่ง สศค. จ่งได้เสนอร�างพระราชิบัญญัติักิารพิส่่จน์
และยืนยันตััวตันทางด้ิจิทัล พ.ศ. . . . . ต่อคณะรัฐมนตรี20 ซั่่งกำาหนดให้การประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง 
ดิจิทัลเป็นกิจการท่ีต้องขออนุญาตและกำาหนดกรอบการกำากับดูแลที่เหมาะสม เพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ  
รวมทั้งกำาหนดบทสันนิษฐานให้ผิู้พิสูจน์และยืนยันตัวตนสามารถให้ความยินยอมผิ่านช่องทางดิจิทัลเมื่อได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
แล้ว เพื่อสะท้อนความเป็นจริงเมื่อมีการทำาธุรกรรมต่าง ๆ  ผิ่านช่องทางดิจิทัลอีกด้วย ซั่่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 และดำาเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป



 อตุสาหกรรมเป้้าหมาย 

อุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย

1) 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) 
• อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
•  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 

Wellness Tourism) 
• การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
• อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

2)  5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซั่่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
ทางการแข่งขัน 

• หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) 
• อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
• อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
• อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
• อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  
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อีกหน่่งความท้าทายของการผิลักดันร่างพระราชบัญญัติ 
ดงักลา่วคอื การชีแ้จงร่างกฎหมาย สศค. ไมม่คีวามรู้ในเร่ืองดงักลา่ว 
มาก่อน แต่ด้วยสถานการณ์ในขณะนั้นทำาให้ สศค. ต้องทำาหน้าที่
ชีแ้จงและอธิบายความจำาเปน็ แนวคดิเชงิเทคนคิ ตวัอยา่งการนำาไป
ใชจ้รงิ รวมท้ังประโยชนท์ีจ่ะเกดิข่น้แกป่ระเทศใหแ้กค่ณะกรรมการ
กฤษฎีกา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการ 
วสิามญัทีม่าจากอกีช่วงวยัและมคีวามคุ้นเคยกบัเทคโนโลยีไม่มากนกั  
จนท้ายที่สุดพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่ได้ถูกปรับปรุงจากหลักการบางส่วนของ
รา่งพระราชบัญญตักิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจทัิล พ.ศ. . . . . 
ที่ สศค. เสนอ ก็ได้มีผิลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 256221

การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (new engine of growth)

ภายใต้บริบทเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ทำาให้หลายอุตสาหกรรมที่เคยเป็นหัวจักรในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจอาจไม่ 
ตอบโจทย์ในบริบทนี้ คำาถามสำาคัญคือ อุตสาหกรรมใดจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะเป็น new engine of growth ของประเทศ 
ในระยะต่อไป นีค่อืโจทย์ท่ีทา่นรฐัมนตรีอภศิกัดิ�มอบให้ สศค. พร้อมกบัให ้สศค. แต่งต้ังคณะทำางานสง่เสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยให้  
สศค. เป็นฝ่่ายเลขานุการ ทำาหน้าที่ศ่กษาข้อมูลและหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อตอบโจทย์ข้างต้น จากการศ่กษาของ สศค. ร่วมกับ 
หนว่ยงานต่าง ๆ  ได้เลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อตุสาหกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 5 อตุสาหกรรมทีแ่ข็งแรงในปัจจบุนัและควรต่อยอด  
และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต หรือ Double S-curve ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จ่งมีบัญชาให้นำาข้อเสนอของ 
คณะทำางานฯ ไปผินวกกับขอ้เสนอเรือ่ง super cluster และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทีม่กีระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพ และท้ายสดุแล้ว 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมตามที่ สศค. เสนอ

ในเวลาต่อมา รองนายกฯ สมคิด และรัฐมนตรีอภิศักดิ� มองว่า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายส่วนใหญ่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
ขั้นสูง ต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศที่มีวิทยาการสมัยใหม่ แต่แนวทางการด่งดูดนักลงทุนที่ประเทศไทยนิยมใช้ในอดีตคือการให้ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีน่าจะไม่เพียงพอ ต้องมีเครื่องมือใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเพื่อชักจูงนักลงทุน ท่านจ่งได้เรียกพบผิู้บริหารและเจ้าหน้าที่  
สศค. และมอบหมายให้ยกร่าง พ.ร.บ. ข่้นมาฉบับหน่่งเพื่อจัดต้ังกองทุน และกำากับไว้ชัดเจนให้นำาเงินของกองทุนไปใช้ประโยชน์เพื่อ 
ด่งดดูการลงทนุในอตุสาหกรรมเปา้หมายเทา่น้ัน จำานวนเงนิทีจ่ดัต้ังกองทนุตามกฎหมาย 10,000 ลา้นบาท กองทนุนีจ้ง่มกัถกูเรยีกยอ่ ๆ  วา่ 
กองทุนหมื่นล้านตามจำานวนเงินจัดตั้ง และร่าง พ.ร.บ. กองทุนเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันร่างแรกนั้นยกร่างโดย สศค. ถือเป็น 
จุดกำาเนิดของกลไกและเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และในกระบวนการเสนอร่าง พ.ร.บ. นี้เอง อดีตปลัด 
กระทรวงการคลัง ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ได้ให้ความสำาคัญกับร่าง พ.ร.บ. นี้มาก โดยท่านได้ไปชี้แจงถ่งหลักการของกองทุนกับสำานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12 ที่มีท่านพนัส สิมะเสถียร เป็นประธาน รวมทั้งมีอดีตผู้ิอำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลังอีก  
2 ท่านร่วมเป็นกรรมการด้วย ทำาให้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากข่้นทั้งในขั้นตอน กลไก หน่วยงานที่รับผิิดชอบ เพื่อให้สามารถ 
ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
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แมว้า่ภาคการธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัยของประเทศมกีารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง แต่สำาหรับประชาชนทียั่งไม่สามารถเข้าถง่บรกิารทางการเงิน 
ดังกล่าวได้อย่างเต็มท่ี จ่งต้องหันไปพ่่งพาหนี้นอกระบบ สศค. จ่งพยายามพัฒนาและยกระดับองค์กรการเงินภาคประชาชนซ่่ังรวมถ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เพื่อส่งเสริมการเข้าถ่งทางการเงินและเป็นอีกหน่่งกลไกในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2557 สพช. 
ก็ได้กลายเป็นหน่่งในหน่วยงานสำาคัญของกระทรวงการคลัง
ในการขับเคล่ือนนโยบายการแก้ไขหน้ีนอกระบบตามแนวทาง
การแก้ไขปญัหาหนีน้อกระบบของรฐับาลในขณะน้ัน เพือ่ใหก้าร
แก้ปัญหามีความยั่งยืนใน 5 มิติ ได้แก่ (1) ดำาเนินการจริงจัง
กับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิิดกฎหมาย (2) เพิ�มช่องทางการเข้าถ่ง
สินเชื่อในระบบ (3) ลดภาระหน้ีนอกระบบโดยการไกล่เกล่ีย 
(4) เพิ�มศักยภาพลูกหนี้นอกระบบ และ (5) การสนับสนุนการ 
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยได้ลงพื้นที่หลายจังหวัดร่วมกับ 
ผู้ิบรหิารของกระทรวงการคลงั เพือ่รบัฟังปัญหาและแนวทางการ 
แกป้ญัหาหนีน้อกระบบ และใหค้วามรู้ดา้นการเงนิแกป่ระชาชน

และมีส่วนร่วมผิลักดันแผนพัฒนาระบบกิารเงินภาคู่ 
ปัระชิาชิน พ.ศ. 2560 - 256424 เพือ่กำาหนดทศิทางในการพัฒนา 
ระบบการเงินภาคประชาชน โดยบูรณาการทำางานร่วมกันกับ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจำานวน 11 หน่วยงาน ขับเคล่ือนโดย 
กรอบแนวคดิหลกั 3 ประการคอื 1) กิารส่รา้งรายได้้และพฒันา 
ศักิยภาพด้้านกิารเงินของปัระชิาชินระดั้บฐานรากิ เพือ่การแก้ไข 
ปัญหาหน้ีสินอย่างยั่งยืน 2) กิารพัฒนาองค์ู่กิรกิารเงินชุิมืชิน 
เพื�อเพิ�มืปัระส่ทิธิภาพในกิารใหบ้ริกิารทางกิารเงนิแกิ�ปัระชิาชิน 
อย�างทั�วถ้ง เพือ่ลดการพ่ง่พาหน้ีนอกระบบ และ 3) กิารพัฒนา 
โคู่รงส่ร้างพื�นฐานทางกิารเงินให้เหมืาะส่มืตั�อกิารเข้าถ้งบริกิาร
ทางกิารเงินอย�างยั�งยืน 

โจทย์ที่สาม การปฏิรูปการเข้าถึงบริการทางการเงิน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และยกระดับการคุ้มครองสิทธิลูกหนี้

การจัดตั้งสำานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการพัฒนาองค์กรการเงินภาคประชาชน 
ต่อเนื่อง และมีการจัดทำาแผนแมื�บทกิารเงินฐานรากิ ระยะ 4 ปี (ปี 2551 - 2554)  
เพือ่สนบัสนนุให้มกีารวางแผิน เพิ�มความสามารถในการเข้าถง่แหล่งทนุ และ 
การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรการเงินภาคประชาชน รวมทัง้บูรณาการ 
การทำางานภาครฐั/ภาคี เพือ่ส่งเสรมิการพัฒนาองคก์รและระบบการเงินภาค
ประชาชน แต่ท่ีผิ่านมาการขับเคลื่อนนโยบายน้ีไม่ก้าวหน้าอย่างที่ตั้งใจไว้ 
สว่นหน่่งเป็นผิลจากการขาดเจ้าภาพขับเคล่ือนและประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งติดตามประเมินผิลการดำาเนินงาน กระทรวงการคลัง 
จ่งเห็นความจำาเป็นในการมีส่วนงานข่้นมารับผิิดชอบเป็นการเฉพาะ จ่งได้มี 
คำาสัง่ท่ี 117/2554 ลงวนัที ่27 มกราคม 2554 จดัต้ังสำานักนโยบายพฒันาระบบ 
การเงนิภาคประชาชนข่น้ภายใน สศค. พร้อมโอนงานของกลุม่ป้องปรามการเงนิ 
นอกระบบและศูนย์อำานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคประชาชนจาก
สำานักงานปลัดกระทรวงการคลังมาสังกัดอยูภ่ายใต้ สศค. ก่อนทีต่่อมาจะมี
การออกกฎกระทรวงจัดตั้งสำานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน  
(สพช.) อย่างเป็นทางการ22 โดยมีผิลบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 255523

คณุพรชยั ฐรีะเวช ผิอ. สศค. ได้เล่าถ่งช่วงเวลาการจดัตัง้และภารกจิ 
ในระยะแรกของ สพช. ไว้ ดงัน้ี “ข้ณะท่ี่�ผู้ม่ด็ำารงติำาแหน่งผู้้้เช่�ยวชาญเฉพิาะด้็าน 
นโยบายและระบบก็ารคลัง สมั่ยนั�นรัฐบาลให้ความ่สำาคัญกั็บก็ารแก้็ไข้ปัญหา 
หน่�สินนอก็ระบบและส่งเสริม่ก็ารเข้้าถึ้งแหล่งเงินทุี่นข้องประชาชน ก็ระที่รวง 
ก็ารคลงัจึงได้็ม่่นโยบายจดั็ตัิ�ง สพิช. ขึ้�นเป็นหน่วยงานใหม่่ใน สศค. พิร้อม่กั็บ 
โอนภารกิ็จก็ารป้องปราม่ก็ารเงินนอก็ระบบท่ี่�สำานัก็งานปลัด็ก็ระที่รวงก็ารคลัง 
ม่าด็ว้ย อาจารยน์ริศ ชัยส้ติร ผู้อ. สศค. ในข้ณะนั�น ได็ม้่อบหม่ายใหผู้้ม่ด็ำาเนนิก็าร 
จัด็ตัิ�งหน่วยงาน คัด็เลือก็บุคลาก็ร ออก็แบบระบบก็ารที่ำางาน และผู้ลัก็ดั็นให้ 
เป็นสำานัก็ท่ี่�ถ้้ก็ต้ิองติาม่ก็ฎหม่าย โด็ยในระยะแรก็ท่ี่�ผู้ม่รัก็ษาก็าร ผู้อ. สพิช.  
ได้็สานต่ิองานลงที่ะเบ่ยนล้ก็หน่�นอก็ระบบ โด็ยนำาข้้อม้่ลน่�ม่าใช้ในก็ารให้ 
สถ้าบันก็ารเงินเฉพิาะกิ็จให้สินเชื�อเพืิ�อเปล่�ยนจาก็หน่�นอก็ระบบเป็นหน่�ใน 
ระบบ นอก็จาก็น่� ยังด็ำาเนินภารกิ็จก็ารให้ความ่ร้้ที่างก็ารเงินแก่็ประชาชน
และป้องปราม่หน่�นอก็ระบบและก็ารก้้็ยืม่ท่ี่�เป็นก็ารฉ้อโก็งประชาชน รวม่ถึ้ง 
ก็ารแก้็ไข้ปัญหาหน่�สินข้องเก็ษติรก็รด้็วย”

การยกระดับองค์กรการเงินชุมชนสู่สถาบันการเงินประชาชน

ทีผ่่ิานมาองค์กรการเงินระดบัชุมชน เช่น กลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผิลิต กลุม่สจัจะออมทรพัย์ เป็นต้น ประสบปัญหาจาก 
การขาดสภาพนติิบคุคล การบรหิารจดัการขององค์กรการเงนิระดบัชมุชนต้องพ่ง่พา “ตวับคุคล” เป็นหลกั ซั่ง่ส่วนใหญ่คอืผู้ินำา 
ชมุชนหรอืปราชญ์ชาวบ้านเป็นหลัก ทำาให้การดำาเนนิงานขององค์กรการเงนิระดับชมุชนขาดความต่อเนือ่งและไม่มหีลกัประกนั 
ความยัง่ยนื อกีทัง้การทำานติกิรรมต่าง ๆ  กต้็องทำาในนามของ “ตวับคุคล” ทำาให้สุม่เสีย่งต่อการทจุรติตามที่ได้เหน็ในข่าวมาโดย 
ตลอด ประกอบกับไม่มหีน่วยงานหรอืกฎหมายกำากบัดูแลการดำาเนนิงานขององค์กรลักษณะดังกล่าวแม้ว่ามูลค่าทรพัย์สนิ 
ขององค์กรการเงินชุมชนจะเพิ�มสงูข่น้เร่ือย ๆ  สศค. จง่ได้ปรับปรุงและผิลักดันร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. . . . . 
ของสภาขบัเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ เพือ่ลดข้อจำากดัของการดำาเนนิงานและสร้างความยัง่ยืนให้แกอ่งคก์รการเงินชมุชน 

พระราชบัญญตัสิถาบนัการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 มผีิลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 28 สงิหาคม 256225 ทำาให้องค์กร 
การเงินชุมชนที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนซั่่งจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลตาม 
กฎหมาย โดยม ีผิอ. สศค. เป็นนายทะเบยีน และมคีณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิประชาชนทีท่ำาหน้าท่ีกำาหนด 
นโยบายและเกณฑ์์กำากบัดแูล และมธีนาคารผู้ิประสานงาน ซั่ง่ในปัจจบุนัคอื ธนาคารออมสนิและ ธ.ก.ส. ทำาหน้าท่ีส่งเสรมิ 
และสนับสนุนองค์กรการเงินชมุชนทีมี่ศกัยภาพจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงนิประชาชน เสมือนพีเ่ลีย้งท่ีคอยดูแลช่วยเหลือ 
การดำาเนนิงานของสถาบนัการเงนิประชาชน กฎหมายฉบบันีจ้ง่เป็นจดุเริ�มต้นสำาคญัในการสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ 
ให้แก่ชมุชน เพราะชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้และให้เงินออมของคนในชุมชนหมุนเวียนอยู่ในชุมชน และยัง 
เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีเงินออม มีสวัสดิการให้สมาชิก ซั่่งจะทำาให้ชุมชนเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน

สำาหรับ สศค. พระราชบัญญัตินี้ได้เปลี่ยนบทบาทของ สศค. จากที่ผิ่านมาทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานกำาหนดนโยบาย 
มาตลอดเกือบ 6 ทศวรรษ ต้องมาทำาหน้าที่เป็นนายทะเบียน จ่งคล้าย ๆ กับการเป็นผิู้กำากับดูแลสถาบันการเงินในระดับ 
ฐานราก ซั่่งเป็นบทบาทที่ท้าทายไม่น้อย

การยกระดับการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ระบบสหกรณ์ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ คู่กับสังคมไทยมายาวนานและ 
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยไม่มีใครคาดคิดว่าสหกรณ์จะกลายเป็นจุดเปราะบางในระบบการเงิน จนกระทั่ง 
ปี 2556 เมื่อสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่นประสบปัญหา สมาชิกจำานวนมากไม่สามารถถอนเงินฝ่ากของตนเองได้  
และเมื่อมีการตรวจสอบเพิ�มเติมก็พบความบกพร่องในการบริหารจัดการของสหกรณ์เองและช่องว่างในการกำากับดูแล  
รวมทั้งกลไกในการแก้ไขปัญหาฐานะของสหกรณ์ท่ีมีข้อจำากัด ทำาให้เจ้าหน้ีทั้งประชาชนและสหกรณ์ที่เก่ียวข้องได้รับ 
ผิลกระทบจำานวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสนใจกับความเสี่ยงของระบบสหกรณ์ 
มากข่้น โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ในปี 2559 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ26 ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทำากฎหมายเพื่อ 
ปฏิรปูระบบการบรหิารจดัการและกำากบัดแูลกิจการสหกรณอ์อมทรพัยใ์ห้มปีระสทิธภิาพมากยิ�งข่น้ เพือ่ใหม้รีะบบการกำากบั 
ดแูลสง่เสริมความเข้มแขง็ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์พือ่ให้การดำาเนนิการของสหกรณ์ออมทรัพยม์ปีระสิทธภิาพ และ สศค.  
ได้รับมอบหมายให้เสนอความเห็นเรื่องการกำากับดูแลสหกรณ์
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สศค. พบว่า ระบบสหกรณ์เป็นตัวกลางทางการเงินที่มีความสำาคัญ มีสินทรัพย์จำานวนมาก มีเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยกระจุกตัวอยู่
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แต่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และการบังคับใช้ยังมีข้อจำากัด ทำาให้ไม่สามารถกำากับดูแลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีการกำากับดูแลที่เหมาะสมอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกจำานวนมาก และอาจทำาให้เกิดภาวะ “too-
many-to-fail” ซั่่งจะส่งผิลกระทบไปสู่ระบบการเงินในภาพรวมได้ สศค. จ่งได้ยกร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแล
ธรุกจิการเงนิภาคประชาชนซั่ง่รวมถ่งสหกรณท้ั์ง 2 ประเภทเปน็การเฉพาะ และองคก์รดงักลา่วจะอยูภ่ายใตก้ารกำากบัของกระทรวงการคลงั 

ขบวนการสหกรณ์ได้ใหค้วามสนใจและตดิตามเรือ่งดงักลา่วอยา่งตอ่เนือ่ง เมือ่ สศค. ไดจ้ดัการรบัฟงัความคดิเหน็ตอ่รา่งกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวที่ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ก็ได้รับแรงต้านและแรงกดดันจากผิู้บริหารและผิู้นำาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นอย่างมาก จนถ่งขัน้ทีพ่นักงาน ธ.ก.ส. แอบมาแจ้งช่องทางหนีไฟให้แก่ขา้ราชการ สศค. ทีช้ี่แจงร่างกฎหมายดังกลา่ว 
ทราบเพื่อเป็นทางออก หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดข่้น หลังจากวันน้ัน ยังมีการหารือกันอีกหลายครั้งแต่ไม่ได้ข้อสรุป เน่ืองจาก 
ขบวนการสหกรณ์ยังต้องการอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่างกฎหมายดังกล่าวจ่งยุติไป 

สศค. ยังเห็นความจำาเป็นในการปฏิรูปการกำากับดูแลสหกรณ์ทั้ง 2 ประเภท จ่งได้เสนอแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
และกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่อคณะรัฐมนตรี ซั่่งประกอบด้วยหลักการกำากับดูแล ร่างเกณฑ์์การกำากับ
ดูแลที่จำาเป็น และแนวทางการยกระดับศักยภาพการกำากับดูแลในระยะต่อไป27 ซั่่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
2560 และให้นำาไปประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ซั่่งอยู่ระหว่างการแก้ไขในช่วงนั้น ทำาให้มีการเพิ�มหมวดว่าด้วย
การกำากับดูแลสหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์28 

อยา่งไรกด็ ีการแก้ไขกฎหมายดังกลา่วเปน็เพยีงกา้วแรกของการยกระดับการกำากับดแูลสหกรณ์ใหม้มีาตรฐานเทยีบเทา่ผู้ิใหบ้รกิาร 
ทางการเงินประเภทอื่น ๆ เพราะยังต้องมีการกำาหนดกฎเกณฑ์์การกำากับตามที่กฎหมายให้อำานาจไว้ เนื่องจากการกำากับดูแลที่เข้มข้นข่้น 
ยอ่มสง่ผิลกระทบตอ่ผู้ิทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกำากบัทีมุ่ง่หวงัผิลประโยชน์โดยไมค่ำานง่ถง่ความเส่ียงทีม่ต่ีอสมาชกิและระบบสหกรณ์ จง่มกีารเคล่ือนไหว 
กดดันให้เปลี่ยนแปลงและผ่ิอนปรนเกณฑ์์การกำากับดูแล ทำาให้การออกและบังคับใช้เกณฑ์์ดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้า จ่งต้องติดตามว่า 
ภารกิจชิ�นนี้จะสิ�นสุดเช่นไร

การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบ และการคุ้มครองสิทธิลูกหนี้

แม้ว่ากระทรวงการคลงัจะมนีโยบายท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถ่งสนิเชือ่ได้โดยสะดวกมากข้่นอย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่ม 
ประเภทผิู้ให้บริการท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ได้แก่ ผิู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสนิเชือ่ส่วนบุคคลภายใต้ 
การกำากับ แต่ยงัมปีระชาชนจำานวนมากไม่สามารถเข้าถ่งบริการทางการเงินได้ เนื่องจากมีการกำาหนดคุณสมบัติ เช่น  
ต้องมีรายได้ประจำาหรือมีเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้อย่างชัดเจน ทำาให้ไม่ตอบโจทย์ผูิ้ขาดคุณสมบัติหรือผูิ้ท่ี 
ต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วน ทำาให้ต้องหนัไปพ่ง่เงนิกูน้อกระบบ 

สศค. จ่งได้เสนอประเภทใบอนุญาตใหม่ ๆ และปรับปรุงเงื่อนไขการประกอบธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตเดิม เพื่อเพิ�ม
ชอ่งทางให้ประชาชนสามารถเข้าถ่งสินเชือ่ในอัตราทีเ่หมาะสมกับความเสีย่งแต่ไมส่งูเท่ากบัอัตราดอกเบ้ียนอกระบบ และ
ยังได้รับคุ้มครองผิู้บริโภค ดังนี้

•  ใบอนุญาตัปัระกิอบธุรกิิจสิ่นเชืิ�อเพื�อกิารปัระกิอบอาช่ิพภายใต้ักิารกิำากัิบ หรือนาโนไฟแนนซ์์29 กบัผู้ิประกอบการ 
ทีม่ทีนุจดทะเบียนไม่ตำ่ากว่า 50 ลา้นบาท ให้สามารถปล่อยสนิเชือ่เพือ่การประกอบอาชีพในอัตราดอกเบ้ียสูงสดุ 
รวมค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ แล้วไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี 

•  ใบอนุญาตัปัระกิอบธุรกิิจสิ่นเชืิ�อรายย�อยระดั้บจังหวัด้ภายใตั้กิารกิำากัิบ หรือพิโกิไฟแนนซ์์ กับผู้ิประกอบการ 
ท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่ตำ่ากว่า 5 ล้านบาท ให้สามารถปล่อยสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคเฉพาะในจังหวัดที่ตนเอง 
ตั้งอยู่ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด รวมค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ แล้วไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี 

สำาหรับการกำากับดูแล สศค. ซั่่งถือว่าเป็นมือใหม่ก็ยังต้องปรับตัวและหาแนวทางการทำางาน โดยเรื่องที่ยากที่สุด
ของการกำากับดูแลพิโกไฟแนนซั์คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
การสื่อสารแนวนโยบายหรือระเบียบหลักเกณฑ์์ที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้ิประกอบธุรกิจขนาดเล็กมีจำานวนมากกว่า 
1,000 ราย กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ จ่งเป็นเร่ืองท้าทายที่จะสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
ขณะที่ สศค. มีบุคลากรจำากัดและไม่มีสำานักงานสาขา อีกทั้งภารกิจที่ได้รับยังเพิ�มข่้นต่อเนื่อง ขณะที่กำาลังคนไม่สามารถ
เพิ�มได้

นอกจากการเพิ�มช่องทางการเข้าถง่สนิเชือ่ในระบบแล้ว สศค. ยงัให้ความสำาคญักับกิารคุู้่มืคู่รองล่กิหน่� โด้ยเฉพาะ 
กิารติัด้ตัามืและทวงถามืหน่�ท่�ไมื�เหมืาะส่มืและไมื�เป็ันธรรมื ตามทีเ่ปน็ขา่วอยู่ในหนงัสอืพมิพ ์เนือ่งจากไมม่กีฎหมายคุ้มครอง 
สิทธิลูกหนี้ในเร่ืองดังกล่าว แม้ว่า ธปท. จะออกแนวปฏิบัติผู้ิให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำากับของตน แต่ก็ 
ไมส่ามารถทำาไดเ้ตม็ท่ี เน่ืองจากไมค่รอบคลมุผู้ิประกอบธรุกจิตดิตามทวงถามหนี ้หรอืการรบัจา้ง หรอืรบัมอบอำานาจจาก 
นิติบุคคลผิู้ให้สินเชื่อ สศค. จ่งเสนอร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. . . . . เมื่อปี 2553 และ
ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะกรมการปกครอง ผิลักดันร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกระท่ัง 
มผีิลบงัคบัใช้ในปี 2558 ทำาให้เกดิการตดิตามทวงถามหนีท้ีถ่กูต้องและเป็นธรรม ซั่่งครอบคลุมทัง้หนี้ในระบบและนอกระบบ  
และหนีท่ี้ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย และโชคดท่ีีกฎหมายนีอ้อกมาทันเวลา เพราะในช่วงวิกฤติโควดิ-19 มปีระชาชน 
เดือดร้อนจากปัญหาหนีส้นิเป็นจำานวนมาก
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การกา้วเขา้สูสั่งคมสงูอายุของไทยเปน็เร่ืองท่ี สศค. ใหค้วาม 
สำาคัญมาหลายทศวรรษ และมุง่หวังใหป้ระชาชนมคีวามมัน่คงทาง 
รายได้แม้ในช่วงที่พ้นวัยทำางาน โดยในปี 2530 - 2539 สศค. ได้ 
ผิลักดนัให้มีกลไกการออมเพือ่การเกษยีณผ่ิานกองทุนสำารองเล้ียงชีพ  
ซั่ง่เปน็การส่งเสรมิใหล้กูจา้งเอกชนมกีารออมแบบสมคัรใจ โดยตรา
กิฎหมืายว�าด้้วยกิองทุนส่ำารองเล่�ยงช่ิพ30 รวมถ่งการจัดตั้งกองทุน
บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ ซั่่งเป็นกองทุนการออมภาคบังคับ
สำาหรบัขา้ราชการ โดยตรากิฎหมืายว�าด้้วยกิองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชิกิาร31 เป็นผิลสำาเร็จ ทำาให้สังคมไทยมี social safety net 
รองรับประชาชนจำานวนไม่น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ 

ในช่วงปี 2550 - 2562 สศค. ได้พัฒนาต่อยอดกลไก social 
safety net ที่มีอยู่ โดยการปรับปรุงกิฎหมืายว�าด้้วยกิองทุนส่ำารอง
เล่�ยงช่ิพ32 ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการสามารถโอนย้ายเงินออมเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้
เมือ่มกีารยา้ยงานไปสูภ่าคเอกชนหรอืรฐัวสิาหกจิ กำาหนดใหล้กูจา้ง 
ที่สิ�นสมาชิกภาพเนื่องจากการเกษียณสามารถเป็นสมาชิกของ 
กองทุนสำารองเล้ียงชีพได้ต่อไป และกำาหนดให้สมาชิกที่ประสงค์ 
จะออมเพิ�มสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราท่ีสูงกว่านายจ้างจ่าย 
สมทบได้ รวมทั้งให้สมาชิกสามารถโอนเงินจากกองทุนสำารอง 
เลี้ยงชีพไปยังกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักประกันใน 
การออกจากงานหรือการชราภาพได้อีกด้วย ซั่่งเป็นการส่งเสริม 
การออมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงก่อนปี 2554 ประชาชนท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือ 
แรงงานที่ไม่มีนายจ้างยังไม่มีระบบการออมเพื่อการเกษียณที่ 
เหมาะสมรองรับ จ่งมีความเสี่ยงว่า เมื่อพ้นวัยทำางานจะมีรายได้ 
หรือทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะดำารงชีพได้อย่างมีคุณภาพและ 
มีศักดิ�ศรี สศค. จ่งได้ผิลักดันกิฎหมืายว�าด้้วยกิองทุนกิารออมื 
แห�งชิาติั33 เพือ่เป็นชอ่งทางการออมภาคสมัครใจสำาหรบัประชาชน 
กลุ่มดังกล่าวหรือที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบ และเป็นโอกาสให้ 
ได้รับบำานาญเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยรัฐส่งเสริมวินัยการออมผิ่าน 
การให้เงินสมทบเมื่อประชาชนส่งเงินออมตามที่กำาหนด กองทุน 
การออมแห่งชาติจ่งได้จัดต้ังข่้นในปี 255434 และเปิดรับสมาชิก 
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

โจทย์ที่สี่ การพัฒนาระบบ Social Safety Net ให้แข็งแกร่งขึ้น

อย่างไรก็ดี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่มีอยู่สามารถครอบคลุมลูกจ้าง
เอกชนได้เพียงจำานวนหน่่งเท่านั้น เนื่องจากเป็นการออมภาคสมัครใจ สศค. 
เล็งเห็นความจำาเป็นในการจัดให้มีกองทุนสำารองเล้ียงชีพภาคบังคับ จ่งได้
เสนอร่างกิฎหมืายว�าด้้วยกิองทุนบำาเหน็จบำานาญแห�งชิาติั เพื่อให้ลูกจ้าง 
มีการออมเพิ�มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งเสนอร่างกิฎหมืายว�าด้้วย 
คู่ณะกิรรมืกิารนโยบายบำาเหน็จบำานาญแห�งชิาติั เพื่อให้มีคณะกรรมการท่ี 
ทำาหนา้ทีก่ำาหนดนโยบายดา้นบำาเหนจ็บำานาญในภาพรวมของประเทศ ซั่ง่ สศค.  
อยู่ระหว่างผิลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีผิลบังคับใช้ต่อไป

นอกจากนี ้สศค. ไดป้รบัปรงุกิฎหมืายว�าด้้วยธนาคู่ารอาคู่ารส่งเคู่ราะห์35 

โดยเพิ�มวัตถุประสงค์ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถให้สินเชื่อ reverse 
mortgage เพื่อให้ผิู้กู้ซั่่งเป็นผิู้สูงอายุใช้ประโยชน์จากที่ดินหรืออาคารของตน
เพื่อการดำารงชีพอีกด้วย 

การสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. . . . .” วันที่ 22 กันยายน 
2552 ณ ห้องสุคนธา โรงแรมโนโวเทล เซันทารา จังหวัดสงขลา

การสมัมนาตามโครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการประกาศใช้
รา่งพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. . . . . วนัท่ี 18 กนัยายน 
2552 ณ ห้องประชุม วี-วัน 3 อาคารคอนเวนชั่นเซั็นเตอร์ โรงแรม 
วี-วัน จังหวัดนครราชสีมา

โจทย์ที่ห้า การปฏิรูปภาคการคลังเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคต

การผลักดันกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

โดยธรรมชาต ิ รฐับาลทีม่าจากการเลือกต้ังย่อมต้องการทำานโยบายเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการประชาชนท่ีได้ให้โอกาสเข้ามาบริหารประเทศ แต่บางนโยบายต้องใช้งบประมาณจำานวน 
มาก ทำาให้ภาครฐัมภีาระการคลงัผิกูพนัเพิ�มข่น้ โดยอาจไม่ได้คำาน่งถ่งประโยชน์ของประเทศ 
ในระยะยาว ขอ้กังวลดงักลา่วทำาให้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 กำาหนด 
ให้มกีฎหมายการเงนิการคลงัของรฐั เพือ่ให้ภาครัฐบรหิารประเทศโดยตอ้งคำานง่ถง่กรอบวินยั
การเงินการคลังและผิลกระทบต่อการคลังในระยะยาว 

ก่อนปี 2550 ประเทศไทยมีกฎหมายที่กำาหนดกรอบการดำาเนินงานทางการคลัง 3 ฉบับ  
ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังซั่่งกำาหนดการบริหารเงินสดของภาครัฐ กฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณซ่่ังกำาหนดวิธีการจัดทำาค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารหนี้สาธารณะซ่่ังกำาหนดหลักเกณฑ์์และวิธีการกู้ยืมของภาครัฐ แต่ยังไม่มีกฎหมายท่ี
กำาหนดกรอบวนิยัการเงนิการคลงัในภาพรวมโดยเฉพาะ และไม่ครอบคลมุกิจกรรมทางการคลงั 
บางประเภทและการจดัรปูแบบองคก์รของรฐัทีมี่ความหลากหลายมากข่น้36 สศค. จง่ได้รวบรวม
หลักวินัยทางการคลังที่สำาคัญของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ นำามาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
บรบิททางเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจบุนั รวมท้ังกำาหนดวนิยัการคลงัเพิ�มเตมิเพือ่ควบคมุและ
กำากับการดำาเนินนโยบายภาครัฐที่อาจก่อให้เกิดภาระในอนาคตมากจนเกินไป และการจัดทำา
รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เห็นสถานะทางการเงินการคลัง 
ของประเทศในภาพรวมอย่างเป็นระบบ และนำาเสนอในร่างพระราชบัญญัตวินิยัการเงินการคลัง 
ของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี

ดร.สมชัย สจัจพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ได้ชี้ใหเ้ห็นถง่ความสำาคญัของกฎหมาย 
ดังกล่าวไว้ว่า “ผู้ม่ได้็เสนอร่างพิระราชบัญญัติิวินัยก็ารเงินก็ารคลังข้องรัฐ เพืิ�อเป็นก็รอบใน 
ก็ารด็ำาเนินนโยบายที่างก็ารคลังท่ี่�ม่่ตัิวช่�วัด็ชัด็เจนและเป็นลายลัก็ษณ์อัก็ษร โด็ยไม่่ว่ารัฐบาลใด็ 
จะเข้้าม่าบริหารประเที่ศก็็จะติ้องให้ความ่สำาคัญและรัก็ษาวินัยก็ารเงินก็ารคลังไว้อย่าง 
เคร่งครัด็ ซึื้�งใช้เวลาในก็ารผู้ลัก็ดั็นม่าก็เพิราะเป็นสิ�งใหม่่ท่ี่�ไม่่เคยม่่ในประเที่ศไที่ย”

กว่ากฎหมายฉบับนี้จะผิ่านความเห็นชอบและมีผิลบังคับใช้ก็ใช้เวลาเนิ่นนานกว่า 10 ปี
เลยทีเดียว หากนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงาน
หลักในการยกร่างกฎหมายการเงนิการคลังของรัฐตามรัฐธรรมนญูข้่น เม่ือวนัที ่2 ตลุาคม 2550 
หลังจากนั้น สศค. ได้นำาเสนอร่างกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ 
เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2552 แต่การตรวจพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้เวลาพอสมควร
และมีการปรบัเปล่ียนสาระค่อนข้างมาก ทำาให้เม่ือ สศค. ต้องพจิารณายนืยนัร่างกฎหมายในปี 
2556 ต้องมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องอกีหลายคร้ังจนเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองในปี 2557 เสียก่อน การพิจารณาร่างกฎหมายก็เป็นอันต้องพับไป
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ภายหลงัรฐับาลชดุใหมเ่ขา้มาบรหิารประเทศ สศค. จง่ไดห้ยบิรา่งกฎหมายดงักลา่วมาทบทวนและนำาเสนออกีครัง้ และไดเ้ปลีย่นชือ่ 
ร่างกฎหมายเป็นกิฎหมืายว�าด้้วยวินัยกิารเงินกิารคู่ลังของรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2560 ซั่่งกำาหนดให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของ
รัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ จนกระทั่งประกาศใช้เป็นกฎหมายในเดือนเมษายน 
256137 ถือเป็นความสำาเร็จครั้งสำาคัญในการปฏิรูปด้านการคลัง และ สศค. ภูมิใจที่ผิลักดันงานนี้สำาเร็จ เพราะทำาให้ทุกฝ่่ายที่เกี่ยวข้อง 
ต้องร่วมกันดูแลวินัยการคลังของรัฐ จ่งคุ้มค่ากับการต่อสู้มานานกว่าทศวรรษ

อย่างไรก็ดี หลังจากกฎหมายมีผิลบังคับใช้ สศค. ต้องเดินสายบรรยายและตอบคำาถามของแทบจะทุกหน่วยงาน โดยสาระสำาคัญ 
ของกฎหมายที่ถูกพูดถ่ง บ่นถ่ง และถามถ่งอยู่ตลอดคือ มาตรา 27 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติในการดำาเนินการโครงการ 
หรือมาตรการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ ภาระทางการคลังในอนาคต และการสูญเสียรายได้ของรัฐ ซั่่งมีหน่วยงานของรัฐ 
เก่ียวขอ้งดว้ยเปน็จำานวนมาก รวมไปถง่มาตรา 28 ทีก่ำาหนดวา่ การมอบหมายใหห้นว่ยงานของรฐัดำาเนนินโยบายใด ๆ  ทีต่อ้งสำารองจา่ยไปกอ่น 
และภาครัฐจะชดเชยให้ในอนาคต เมื่อรวมภาระที่ภาครัฐต้องชดเชยทุกโครงการที่ค้างอยู่ต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณปีนั้น ๆ  
เพื่อให้รัฐบาลกำาหนดนโยบายโดยคำาน่งถ่งภาระทางการคลังระยะยาว ไม่เป็นการผิลักภาระไปในอนาคตมากจนเกินไป อีกมาตราหน่่ง 
ที่ถูกอ้างถ่งและกล่าวถ่งก่่งชื่นชมคือ มาตรา 13 ที่กำาหนดให้มีแผินการคลังระยะปานกลาง ซั่่งเป็นการประมาณการรายได้ ประมาณการ 
รายจ่าย จดัทำาดุลการคลัง และสถานะหน้ีสาธารณะของรฐับาล ซั่ง่ถอืเป็นคร้ังแรกที่มีการมองภาพและวางแผินการคลังในอนาคตระยะยาว

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ�งปลูกสร้าง พ.ศ. . . . . ในประเด็นตามมติคณะรัฐมนตรี  
วันที่ 30 กันยายน 2553 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์

โจทย์ที่หก การพัฒนากลไกเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำา

การสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รัฐบาลพยายามกระจายอำานาจให้ท้องถิ�นมีอำานาจในการบริหารจัดการตนเองมาตลอด แต่การกระจายอำานาจไม่อาจเกิดข่้นได้จริง 
เนือ่งจากขาดรายไดห้รืองบประมาณทีเ่พยีงพอ รายไดข้องท้องถิ�นมท่ีีมาจากภาษีท่ีเกบ็จากฐานทรพัย์สนิทีต่ัง้อยู่ในเขตทอ้งถิ�นและค่าบรกิาร 
ที่เก็บจากผิู้ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่ท้องถิ�นจัดให้มีข่้น ภาษีที่รัฐบาลเก็บให้และแบ่งให้ รวมถ่งเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล  
รายได้ในสว่นหลงัน้ีจะมสีดัสว่นสงูกวา่รายไดท่ี้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นจดัเกบ็เอง เนือ่งจากภาษท่ีีจดัเกบ็บนฐานทรพัยส์นิขององคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ�นคือ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำารุงท้องที่ มีปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การลดหย่อนภาษีบำารุงท้องที่จำานวนมาก 
ใหบ้า้นอยูอ่าศัยหรือทีท่ำาการเกษตรท่ีมีเน้ือทีต่ำ่ากว่าเกณฑ์อ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น รวมถง่การคิดภาษีบนฐานราคาเมือ่หลายสิบปีกอ่น 
และมีโครงสร้างอัตราภาษีที่ถดถอย หรือกรณีการผิลักภาระของเจ้าของทรัพย์สินไปยังผู้ิเช่าหรือผู้ิซัื้อสินค้าและบริการให้เสียภาษีแทน 
ในกรณีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ทั้งที่ตนเองได้รับประโยชน์และมีความสามารถในการเสียภาษีบำารุงท้องถิ�นได้

ประเด็นความจำาเปน็ในการมีภาษท่ีีดนิและสิ�งปลกูสรา้งนี ้คณุสถติย์ ลิ�มพงศพ์นัธุ ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังไดเ้ลา่ไวว้า่ “ข้้อเท็ี่จจริง
ในข้ณะท่ี่�ผู้ม่เป็น ผู้อ. สศค. ก็ารจัด็เก็็บภาษ่ส่วนใหญ่อย่้บนฐานรายได้็ (Income-based taxation) และบนฐานก็ารบริโภค (Consumption-
based taxation) ส่วนภาษ่โรงเรือนและท่ี่�ดิ็นและภาษ่บำารุงท้ี่องท่ี่� ม่่ส่วนท่ี่�ซื้ำ�าซ้ื้อนกั็บภาษ่เงินได้็ และม่่ก็ารใช้ดุ็ลพิินิจในก็ารจัด็เก็็บภาษ่
ค่อนข้้างส้ง ผู้ม่จึงให้ศึก็ษาแนวที่างก็ารจัด็เก็็บภาษ่บนฐานที่รัพิย์สินอย่างจริงจัง” 

สศค. จง่เสนอร�างพระราชิบญัญัติัภาษ่บำารุงท้องท่� พ.ศ. . . . . เพือ่ยกเลกิกฎหมายภาษีโรงเรอืนและทีด่นิและกฎหมายภาษบีำารงุทอ้งท่ี  
แลว้ยกรา่งกฎหมายภาษบีำารุงทอ้งทีฉ่บบัใหม่ใหเ้ปน็ภาษทีีจ่ดัเกบ็จากการถอืครองอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ทีด่นิ โรงเรอืน และสิ�งปลกูสรา้งอืน่ ๆ   
บนที่ดินน้ัน ซั่่งก็เป็นการเริ�มต้นการปฏิรูประบบภาษีทรัพย์สินในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์  
2541 ซั่่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงชื่อกฎหมายใหม่เป็น “พระราชิบัญญัติัภาษ่ท่�ดิ้นและสิ่�งปัล่กิส่ร้าง พ.ศ. . . . .” และได้นำาเสนอ 
คณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้เมือ่วนัท่ี 8 กนัยายน 2541 แตค่ณะรฐัมนตรกีลบัใหค้ณะกรรมการกฤษฎกีานำากลับไปตรวจอกีครัง้ ซั่ง่กวา่จะ 
แล้วเสร็จก็ล่วงเข้าปี 2547 และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 2549 กฎหมายดังกล่าวจ่งถูกชะลอออกไป38 
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จะเหน็ได้ว่า กฎหมายว่าด้วยทีด่นิและสิ�งปลกูสร้างเป็นกฎหมายทีก่ระทบต่อผู้ิทีส่ะสมทีด่นิจำานวนมาก ทำาให้การผิลักดนั 
กฎหมายได้รับการต่อต้าน และมักใช้เวลาพิจารณานานมากจนเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก่อน ทำาให้ สศค. ต้องนำา 
ร่างกฎหมายมาเริ�มต้นนับหน่่งใหม่หลายครั้ง 

ต่อมาเมื่อปี 2553 รัฐบาลได้หยิบยกกลับมาเสนออีกครั้งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในปี 2554 จ่งยังไม่ได้นำาเสนอ 
เขา้สูก่ระบวนการนิตบิญัญัต ิจนเกิดการเปลีย่นแปลงทางการเมืองอีกครัง้ในปี 2557 สศค. จง่ได้นำากิฎหมืายว�าด้้วยภาษ่ท่�ดิ้น 
และสิ่�งปัล่กิส่ร้างมาผิลักดันอีกครั้งในปี 2560 อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเป็นช่วงสภาที่มาจากการแต่งตั้ง แต่ความยากลำาบากใน
การผิลกัดนัก็ไม่ไดน้อ้ยลงไป เพราะผู้ิทีท่ำาหนา้ที่ในการพจิารณากฎหมายกย็งัคงเปน็กลุม่คนทีม่กีารถอืครองท่ีดนิในสงัคม 
ประกอบกับมีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มคัดค้านต่าง ๆ หลายช่องทาง แม้ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น
จะไปดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายด้วยตัวเอง แต่กว่าจะได้รับความเห็นชอบและ
ประกาศใช้เป็นกฎหมายก็ล่วงเข้าปี 2562 รวมเวลาการรอคอยกฎหมายฉบับนี้มาเป็นเวลากว่า 21 ปี 

คุณสถิตย์ ลิ�มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ได้เล่าในมุมของผู้ิมีส่วนผิลักดันกฎหมายดังกล่าวไว้ ดังนี้  
“ในช่วงนั�นท่ี่านธารินที่ร์ นิม่ม่านเหมิ่นท์ี่ เป็นรัฐม่นติร่ว่าก็ารก็ระที่รวงก็ารคลัง และท่ี่านชวน หล่ก็ภัย เป็นนายก็รัฐม่นติร่  
คณะรัฐม่นติร่ได้็เห็นชอบร่างพิระราชบัญญัติิภาษ่ท่ี่�ดิ็นและสิ�งปล้ก็สร้าง และได้็ผู่้านก็ารพิิจารณาปรับปรุงในรายละเอ่ยด็ 
หลายรฐับาล จนก็ระทัี่�งเมื่�อผู้ม่เปน็ปลัด็ก็ระที่รวงก็ารคลงั และม่่ที่า่นก็รณ ์จาติิก็วณชิ เป็นรัฐม่นติร่วา่ก็ารก็ระที่รวงก็ารคลงั  
ท่ี่านได้็ให้ความ่สนใจผู้ลัก็ดั็นเรื�องน่�ม่าก็ และคณะรัฐม่นติร่ในช่วงนั�นได้็ม่่ม่ติิเห็นชอบในหลัก็ก็ารให้ม่่ก็ารจัด็เก็็บภาษ่ท่ี่�ดิ็น 
และสิ�งปล้ก็สร้าง โด็ยให้รับฟังความ่เห็นเพิิ�ม่เติิม่เรื�องก็ารยก็เว้นภาษ่และก็ารสร้างแรงจ้งใจให้นำาท่ี่�ดิ็นรก็ร้างว่างเปล่า 
ม่าใช้ประโยชน์ เรื�องน่�ด็ำาเนินต่ิอม่าจนในท่ี่�สุด็ก็ฎหม่ายฉบับน่�ม่่ผู้ลบังคับตัิ�งแต่ิ 13 ม่่นาคม่ 2562 และเริ�ม่จัด็เก็็บภาษ่ท่ี่�ดิ็น 
และสิ�งปล้ก็สร้างตัิ�งแต่ิ 1 ม่ก็ราคม่ 2563 เปน็ครั�งแรก็ ซึื้�งถ้้านับตัิ�งแต่ิผู้ม่เปน็ผู้้้อำานวยก็าร สศค. จนถ้งึก็ฎหม่ายใชบั้งคับได้็ 
ใช้เวลาประม่าณ 20 ปีเลยท่ี่เด่็ยว”

แมว้า่กฎหมายทีน่ำามาประกาศใช้อาจจะไม่ได้เปน็ไปตามที ่สศค. คาดหวงัไว้ทัง้หมด แต่อยา่งนอ้ยกเ็ปน็กา้วแรกของ
การสร้างความเป็นธรรมทางภาษีและสนับสนุนการลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม ซั่่งในอนาคต สศค. อาจปรับปรุงกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ�งข่้นได้ต่อไป และอย่างน้อยก็สามารถแก้ไขความลักลั่นในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และภาษีบำารงุท้องที ่กระตุ้นให้มกีารใช้ประโยชน์จากทีด่นิและเกิดการกระจายการถือครองทีดิ่นมากข่น้ รวมทัง้ทำาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�นมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอสำาหรับการจัดทำาภารกิจในอนาคต

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ให้ข้อคิดกับพวกเราว่า “แม้่ว่าสาระบางส่วนจะไม่่ได็้ติรงใจ 
ชาว สศค. หรืออาจก็ล่าวได้็ว่าร่างก็ฎหม่ายฉบับท่ี่� สศค. เสนอ อาจด่็ก็ว่าก็ฎหม่ายท่ี่�ออก็ม่าบังคับใช้ในปัจจุบันด้็วยซื้ำ�า  
แต่ิเนื�องจาก็ก็ฎหม่ายฉบับน่�ม่่ก็ารเมื่องเข้้าม่าเก่็�ยวข้้องม่าก็ ที่ำาให้สาระสำาคัญท่ี่� สศค. เสนอถ้้ก็เปล่�ยนไป แต่ิสิ�งท่ี่�ออก็ม่า 
ก็็พิอรับได้็ แม้่ไม่่ด่็ท่ี่�สุด็ ก็็อาจม่่ก็ารปรับปรุงให้ด่็ขึ้�นได้็ในอนาคติ” 

การให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียน 
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

สศค. ในฐานะหน่วยงานเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจได้ติดตามปัญหา
ความเหล่ือมลำ้ามาโดยตลอด และพบว่าที่ผิ่านมารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมีนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมลำ้าโดยการให้สวัสดิการต่าง ๆ 
ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ซั่่งใช้งบประมาณจำานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ�ม
สงูข่น้เรือ่ย ๆ  แตท่ีน่่าแปลกใจคือ สถานการณด์า้นความยากจนและความเหล่ือมลำ้า 
กลับไม่ได้ดีข่้นอย่างที่ควรจะเป็น ส่วนหน่่งอาจเป็นเพราะเราไม่สามารถระบุตัวผิู้มี 
รายไดน้อ้ยไดถ้กูตอ้ง ทำาใหบ้างคร้ังรฐับาลตอ้งเลอืกวธิกีารชว่ยเหลอืแบบถว้นหนา้  
(Universal) งบประมาณจ่งไม่ถูกจัดสรรให้กับเฉพาะผิู้มีรายได้น้อยตัวจริง

ในช่วงปี 2557 - 2559 สศค. จ่งศ่กษาเร่ือง “เงินโอนเพื�อผ้่ม่ืรายได้้น้อย  
(Negative Income Tax: NIT)” ซั่่งเป็นการจัดสรรเงินโอนให้แก่ผู้ิมีรายได้น้อย  
ผิ่านระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อลดความแตกต่างทางรายได้ โดยวิธีการ 
ประสานระบบภาษีอากรและระบบสวัสดกิารให้เป็นหน่ง่เดียวกนั และกำาหนดเงือ่นไขว่า  
ผู้ิที่ได้รับเงินโอน NIT จะต้องทำางานและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล 
ธรรมดาเช่นเดยีวกบัการเสยีภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา ซั่ง่เรยีกวา่ positive income  
tax เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผิู้มีรายได้น้อยที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
หรือไม่ และเงินโอนจะเปล่ียนแปลงไปตามระดับเงินได้พ่งประเมินท่ีผู้ิมีเงินได้ 
หามาได้39 NIT จ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาในอดีตในการระบุตัวผิู้ที่สมควร 
ได้รับการช่วยเหลือโดยใช้เงื่อนไขรายได้ ซั่่งเป็นการดูแลผู้ิมีรายได้น้อยพร้อมกับ 
จูงใจให้ผิู้มีรายได้น้อยทำางาน พยายามพ่่งพาตนเอง มากกว่าการรอรับสวัสดิการ 
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องยอมรับว่า NIT ยังเป็นเรื่องใหม่สำาหรับประเทศไทย ซั่่งจะ 
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
จัดเก็บภาษีกับหน่วยงานที่ทำาหน้าที่จัดสรรสวัสดิการ 

ในระหว่างที่ สศค. กำาลังผิลักดัน NIT นั้น เดือนกุมภาพันธ์ปี 2559 สศค.  
ได้รบัมอบหมายให้หาแนวทางช่วยเหลือค่าครองชพีให้แก่ผู้ิมีรายได้น้อย แตก่ารจะนำา  
NIT มาใช้ยังไม่ทนั สศค. จง่ใช้การลงทะเบียนผู้ิมีรายได้นอ้ยในรูปแบบสมัครใจ หรือ 
ทีเ่รยีกวา่ โคู่รงกิารลงทะเบ่ยนเพื�อส่วัส่ดิ้กิารแห�งรัฐ40 ถง่แมจ้ะยงัไม่ใช ่NIT แต่ถอืเปน็ 
จุดเริ�มต้นท่ีสำาคัญของการระบุตัวตนของผู้ิมีรายได้น้อยและปฏิรูปการดำาเนิน 
นโยบายการจัดสรรสวัสดิการของประเทศไทย ทำาให้เกดิการบูรณาการข้อมลูข้าม 
หน่วยงาน และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลของผู้ิมีรายได้น้อยรายบุคคลซ่่ังถูก 
นำามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบนโยบาย มาตรการ และสวัสดกิารต่าง ๆ  ของ 
หน่วยงานภาครัฐ  ประโยชน์อีกอย่างหน่่งของโครงการนี้คือ การจัดสรรสวัสดิการ 
ส่วนใหญ่จะเป็นการเติมเงินผิ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ 
จำาเป็น ทำาให้การจัดสรรสวัสดิการเป็นไปอย่างรัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ใช้ 
เงินสด ไม่ผิ่านคนกลาง มีวงเงินสมำ่าเสมอ และเข้าตรงเวลาทุกเดือน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผิู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วม 
การประชุม เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยมีนายสมชัย  
สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ ห้องป๋วย อ่�งภากรณ์ ชั้น 7  
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ ผู้ิอำานวยการสำานกังานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ลงพื้นท่ีตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไข
หนี้นอกระบบให้ผู้ิท่ีลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  
ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผิู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วย 
ผู้ิบริหารและบุคลากรสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลงพื้นที่สร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
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| บทที่ 7 | | สศค. กับภารกิจวางรากฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ (พ.ศ. 2550 - 2562) |

สงครามการคา้ตัง้แตป่ ี2561 ทำาใหภ้าคสง่ออกทีเ่คยเปน็ main engine of growth ทำางานไดไ้มเ่ตม็ที ่และในปเีดยีว
นั้นเองเกิดโศกนาฏกรรมทางนำ้าจากเรือ “ฟีนิกซั์” ล่มกลางทะเลภูเก็ต กระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว คณะ
รฐัมนตรจีง่มมีตใิหก้ระทรวงการคลงัโดย สศค. ขบัเคล่ือนมาตรการสง่เสรมิการบรโิภคภายในประเทศ “ชมิชอ้ปใช”้ เฟสแรก  
และภายในเวลาไม่ถ่ง 2 เดือน ครม. ขยายโครงการ “ชิมช้อปใช้” ในเฟส 2 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผิ่านระบบ 
การชำาระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยภาครฐั หรอื G-Wallet โดยเฉพาะกลุม่เปา้หมายท่ีมีศกัยภาพในการเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว 
และใชจ้า่ย และเฟส 3 เพือ่กระตุน้การบรโิภคในประเทศผิา่น G-Wallet สำาหรับประชาชนกลุม่เป้าหมายทีมี่อายุ 18 ปขี่น้ไป  
จำานวนไมเ่กิน 2 ลา้นคน โดยจะกนัสทิธิ�บางสว่นสำาหรบัผิูท้ีม่อีาย ุ60 ปบีรบิรูณข์่น้ไปในวนัลงทะเบยีน และขยายระยะเวลา 
โครงการในเฟส 1 และ 2 จนถ่งวันที่ 31 มกราคม 2563 

คุณลวรณ แสงสนิท อดีต ผิอ. สศค. ให้ทัศนะเรื่องนี้ว่า “บางคนม่องว่าที่ำาไม่ไม่่นำาเงินท่ี่�ที่ำาโครงก็ารชิม่ช้อปใช้ไป
ที่ำาโครงก็ารในระยะยาว เช่น สร้างรถ้ไฟฟ้า แต่ิเราม่องว่าหาก็นำาเงินไปซืื้�ออนาคติทัี่�งหม่ด็จะไม่่ม่่เงินสำาหรับด้็แลเศรษฐกิ็จ
ในปัจจุบัน และหาก็ปล่อยให้เศรษฐกิ็จข้ยายตัิวได้็น้อยลงเรื�อย ๆ ก็ารท่ี่�จะดึ็งเศรษฐกิ็จให้ฟ้�นขึ้�นม่าจะที่ำาได้็ยาก็และใช้เงิน
ม่าก็ก็ว่า ดั็งนั�นจึงต้ิองออก็ม่าติรก็ารเร่งด่็วนเพืิ�อประคองไม่่ให้เศรษฐกิ็จติำ�าเกิ็นไป” 

ต่อมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ครม. รับทราบผิลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 สรุปว่า การดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ประชาชนรับทราบมากที่สุดคือ  
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 96.7) รองลงมาคือ โครงการ “ชิมช้อปใช้” (ร้อยละ 96.4) 

ในการขับเคลื่อนงานโครงการ “ชิมช้อปใช้” ซั่่งเป็นงานใหม่และเป็นโจทย์ยากสำาหรับ สศค. ที่ทำางานด้านนโยบาย
ให้หน่วยงานอื่น implement แต่งานนี้ สศค. ต้องเป็น one stop service เสียเอง ตัวเลข 0.15% คือการบ้านของ สศค.  
ทีต่อ้งผิลกัดนัการขยายตัวของเศรษฐกจิจากมาตรการดังกลา่วอยา่งมปีระสทิธภิาพสูงสดุและปราศจากการทจุรติคอร์รัปชนั

หน่ง่ในทมีงาน สศค. ทีร่่วมขบัเคลือ่นงานนี ้เลา่ประสบการณค์ร้ังนัน้วา่ “ม่าติรก็ารก็ระตุ้ินเศรษฐกิ็จระยะสั�นท่ี่�ผู้า่นม่า 
มั่ก็จะอย่้ในแนวที่างเดิ็ม่ท่ี่�เน้นก็าร ‘แจก็’ เพืิ�อให้ประชาชนนำาเงินท่ี่�ได้็รับไปใช้จ่ายม่าก็ขึ้�น วิธ่ก็ารดั็งก็ล่าวอาจจะที่ำาได้็ง่าย  
รวด็เร็ว และม่่ต้ินทุี่นก็ารด็ำาเนินงานท่ี่�ไม่่ส้งนัก็ แต่ิก็็ม่าพิร้อม่กั็บความ่เส่�ยงเรื�องก็ารทุี่จริติคอร์รัปชัน รวม่ถึ้งเม็่ด็เงินท่ี่�ลงไปถึ้ง 
ประชาชนอาจจะไม่่ถ้้ก็นำาม่าใช้จ่ายเพืิ�อบริโภคอย่างเต็ิม่เม็่ด็เต็ิม่หน่วย หาก็รัฐบาลสาม่ารถ้แก้็โจที่ย์ปัญหาเรื�องม่าติรก็าร
ก็ระตุ้ินเศรษฐกิ็จท่ี่�ไม่่ม่่ก็ารทุี่จริติคอร์รัปชันได้็... ก็็จะนับได้็ว่าเป็น ‘หลัก็ชัย’ ก้็าวใหญ่ข้องประเที่ศไที่ยเลยท่ี่เด่็ยว”

โจทย์ที่เจ็ด การกระตุ้นการบริโภคในประเทศ

จากนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ

เมือ่น่ังลงทำาการบ้าน จ่งพบว่า สศค. ได้ปูเส้นทางนีด้้วยคอนกรีตเสรมิเหล็กเอาไว้แล้วโดยไม่รูต้วั เมือ่ “เทคโนโลยทีางการเงนิ” หรือ 
“FinTech” ที่ สศค. ได้ร่วมวางรากฐานกับ ธปท. ในพระราชบัญญัติระบบการชำาระเงิน พ.ศ. 2560 และระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลที่ สศค. ได้ผิลักดันร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในปี 2561 นำาไปสู่ “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” แอปพลิเคชัน 
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเรียกน่ารักแต่คุณภาพเต็มเปี่ยม

ละครโรงหน่่งย่อมมีผู้ิเล่นคนเดียวไม่ได้... สศค. คงจะทำาคลอดมาตรการชิมช้อปใช้ออกมาไม่สำาเร็จถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจาก 
พนัธมิตรทีแ่ข็งแกร่งอย่างธนาคารกรุงไทย ซั่ง่เป็นผู้ิพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด รวมถง่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” ดว้ย 
โดยไม่เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ และกรมบัญชีกลางซั่่งเป็นหน่วยงานผิู้ทำาหน้าที่เบิกจ่ายเงินแทน สศค. ในมาตรการระยะแรก

“ลงทะเบียน” จุดเริ่มต้นของฐานข้อมูลครบวงจร

ประชาชนและร้านค้าท่ีประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมผ่ิานเวบ็ไซัต์ www.ชมิช้อปใช้.com เพือ่การตรวจสอบ
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำาให้ทราบว่าประชาชนรายดังกล่าวหรือร้านค้าดังกล่าวมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้า
ท่ีจะต้องระบุตำาแหน่งท่ีต้ังของร้านในขั้นตอนการลงทะเบียนด้วย นับว่าเป็นกระบวนการเข้าร่วมมาตรการของรัฐโดยประชาชนไม่จำาเป็น
ต้องเดินทางไปที่หน่วยงาน และสามารถดำาเนินการได้แบบ “anywhere, anytime” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย อีกทั้งการตรวจสอบ
ข้อมูลและการตอบรับให้เข้าร่วมมาตรการยังปราศจากการใช้ดุลพินิจเฉพาะบุคคลอย่างสิ้นเชิง

สศค. แกะโจทย์ข้อแรกออกแล้วอย่างสมบูรณ์... กระบวนการตรวจสอบที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

นอกจากการบรรลุเป้าหมายเชิงนโยบายแล้ว สศค. ยังประสบกับความท้าทายอีกประการหน่่ง นั่นคือการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซั่่งการนำาข้อมูลของประชาชนไปตรวจสอบกับหน่วยงานต่าง ๆ นั้นจำาเป็นต้องได้รับความยินยอมจากประชาชน
ผู้ิเป็นเจ้าของข้อมูลเสียก่อนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น กระบวนการลงทะเบียนจ่งมาพร้อมกับ 
“online consent” เป็นครั้งแรกในวงการราชการ
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สศค. มีบทบาทหลักในการดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของกระทรวงการคลัง โดยมีภารกิจนำาในการ 
ยกระดับความร่วมมือด้านการเงินการคลังระหว่างประเทศ ทั้งในด้าน การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
และการมีส่วนร่วมในเวทีโลก ดังนี้

“เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” มิตรแท้คู่มือถือของประชาชน

หลังดำาเนินการลงทะเบียนสำาเร็จแล้ว ประชาชนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ธนาคาร 
กรุงไทยเป็นผู้ิพัฒนาข่้นสำาหรับสแกน QR Code เพื่อชำาระเงิน และร้านค้าจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  
“ถงุเงนิ” สำาหรบัสรา้ง QR Code เพือ่รบัชำาระเงนิ ซั่ง่ขอ้มลูธรุกรรมท้ังหมดจะถกูบนัทก่ไว้ในระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
และรา้นคา้จะไดร้บัเงนิทีป่ระชาชนชำาระภายในเวลาทีก่ำาหนดโดยรฐัเปน็ผู้ิจา่ย นบัเปน็การถอืกำาเนดิ G-Wallet 
หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) เพื่อใช้ดำาเนินมาตรการของภาครัฐนับแต่นั้นมา

แน่นอนว่า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เงินทุกบาททุกสตางค์จ่งถูกส่งถ่งมือประชาชนโดยมีการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 0% 

นอกจากนี้ กระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันก็ยังต้องมีความรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิด
การสวมสิทธิหรือการใช้สิทธิแทนผู้ิอื่น ซั่่ง สศค. และธนาคารกรุงไทยก็ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการยืนยัน
ตัวตนด้วยใบหน้า (Face verification) โดยเทียบภาพใบหน้าหน้าตรงกับภาพถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำาตัว
ประชาชนด้วยเทคโนโลยี

จากกระแสตอบรบัทว่มท้นและปรากฏการณ์ลงทะเบียนจนเต็ม 1 ลา้นสทิธซิั่ง่เป็นจำานวนสงูสุดในแต่ละวัน 
ภายในเวลาเช้าตรู่ของทุกวัน ทำาให้กระทรวงการคลังสั่งการให้ สศค. ดำาเนินมาตรการชิมช้อปใช้ ระยะที่ 2 
และ 3 อยา่งตอ่เนือ่งตามลำาดบั โดยในมาตรการแตล่ะระยะกม็กีารปรบัปรงุเงือ่นไขใหส้อดรบักบัเสยีงสะทอ้น
จากประชาชนด้วย

ไว้ลายนักออกแบบนโยบาย (Policymaker) ในแบบฉบับ สศค.

จากขอ้มลูการลงทะเบยีนประเภทของร้านคา้ และการระบสุถานทีข่องรา้นคา้ ทำาให ้สศค. ทราบวา่ความนิยม 
การบริโภคในสินค้าประเภท “ชิม” “ช้อป” หรือ “ใช้” มีมากน้อยเพียงใด ในเขตพื้นที่ใดบ้าง ซั่่งข้อมูลเหล่านี้ 
ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการกำาหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจในระยะต่อไปทั้งสิ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื่อ  
สศค. ได้รเิริ�มผิลักดันการออกแบบนโยบายแบบ tailor-made หรือการออกนโยบายสำาหรับกลุ่มคนเฉพาะกลุม่ 
มาตั้งแต่โครงการจัดสรรสวัสดิการผิ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผิลพลอยได้อีกประการหน่่งที่ สศค. ได้เล็งเห็นอยู่ก่อนแล้วคือ มีร้านค้าจำานวนมากเข้าสู่ระบบภาษีจาก
การเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ทำาให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากข่้นอีกทางหน่่งด้วย อย่างไรก็ดี แม้จะเป็น
ยารกัษาและป้องกนัโรคเร้ือรัง แตม่าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้อย่าง “ชมิชอ้ปใช”้ ก็ไมอ่าจใหผ้ิลดีอยา่ง
ยั่งยืนได้ ซั่่ง สศค. ย่อมตระหนักถ่งข้อจำากัดดังกล่าวและความจำาเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างการลงทุนภาครัฐและการดูแลเศรษฐกิจฐานรากอยู่เสมอ... ถ้าหากในปี 2563 จะไม่เกิด
ภัยคุกคามเป็นเงามืดครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกเสียก่อน

คุณลวรณ แสงสนิท ซั่่งเป็น ผิอ. สศค. ในช่วงนั้น ให้ทัศนะถ่งความจำาเป็นและข้อห่วงใยว่า “หลายคน
พ้ิด็ว่ารัฐบาลที่ำาแต่ิม่าติรก็ารท่ี่�แจก็เงินเพืิ�อก็ระตุ้ินก็ารบริโภค แต่ิม่าติรก็ารท่ี่�ออก็ไปรัฐบาลต้ิองก็ารให้เห็นผู้ลเร็ว  
ซึื้�งสิ�งท่ี่�พิยุงเศรษฐกิ็จไที่ยไติรม่าส 4 ปี 2562 ให้โติถึ้ง 1.6% ม่าจาก็ก็ารบริโภคภายในประเที่ศ อย่างไรก็็ติาม่  
ม่าติรก็ารดั็งก็ล่าวไม่่ควรที่ำาในระยะยาว โด็ยม่าติรก็ารท่ี่�เหม่าะสม่คือก็ารสนับสนุนก็ารลงทุี่น ซึื้�งเป็นสิ�งท่ี่�จะ 
ติอบโจที่ย์ประเที่ศและช่วยเพิิ�ม่ศัก็ยภาพิข้องประเที่ศในระยะยาว” 

โจทย์ที่แปด การเพิ่มบทบาทของ สศค. ในเวทีการเงินการคลังระหว่างประเทศ

ความร่วมมือทางการเงินภายใต้กรอบอาเซียน+3

สศค. ได้ผิลักดันความร่วมมือทางการเงินภายใต้กรอบประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซีัยน+3 ให้ผิลลัพธ์ 
ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะมืาตัรกิารริเริ�มืเช่ิยงใหมื�ไปัส่่�กิารเป็ันพหุภาคู่่ (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)  
ซั่่งเป็นกลไกท่ีสมาชิกจะให้ความช่วยเหลือในการเสริมสภาพคล่องระหว่างกันในกรณีที่ประสบปัญหาดุลการชำาระเงินหรือ 
ขาดสภาพคล่องในระยะสั้น และเป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับจาก IMF สศค. ก็ได้เข้าไปมีบทบาทใน 
กลไกและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ จนปัจจุบัน CMIM มีขนาดความช่วยเหลือรวมถ่ง 240,000 ล้านดอลลาร์ ซั่่งสมาชิก 
จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอและทันท่วงทีในการป้องกนัการเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ และแก้ไขวิกฤตเิศรษฐกจิที่เกิดข่้น 
ไม่ให้เกิดการลุกลาม 

นอกจากนี้ สศค. ในฐานะประธานคณะทำางานมาตรการริเริ�มการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets  
Initiative: ABMI) ด้านการส่งเสริมการออกพันธบัตรเงินสกุลท้องถิ�น ได้ผิลักดันการจัดตั้งกิลไกิกิารคู่ำ�าปัระกัินเคู่รดิ้ตัและ 
กิารลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) ของภูมิภาคอาเซัียน+3 เพื่อคำ้าประกันตราสารหนี้สกุลเงิน 
ท้องถิ�นของภาคเอกชนและส่งเสริมตลาดตราสารหน้ีของประเทศสมาชิก ซั่่งปัจจุบันมีการคำ้าประกันการออกตราสารหนี้แล้ว 
ถ่ง 43 ราย ครอบคลุม 12 ประเทศสมาชิก 
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย

สศค. ได้มีบทบาทสำาคัญในการเจรจาเพื่อให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็น
สมาชิกผู้ิก่อต้ังธนาคู่ารเพื�อกิารลงทุนในโคู่รงส่ร้างพื�นฐานเอเช่ิย (Asian 
Infrastructure Investment Bank: AIIB) ซั่่งถือเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา 
ท่ีทำาหน้าท่ีสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับ
ภูมิภาคเอเชีย 

กระทรวงการคลัง โดย สศค. เป็นผิู้เจรจาจัดทำาความตกลง (Articles 
of Agreement: AoA) ในการจัดตั้งธนาคาร AIIB ร่วมกับสมาชิกผิู้ก่อตั้งอีก 
56 ประเทศ ภายใต้หลกัของการคำาน่งถง่ผิลประโยชน์ของประเทศเป็นสำาคญั 
ในการท่ีจะมีแหล่งเงินเพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
นอกจากนี้ สศค. ยังได้ทำาหน้าที่เจรจาจัดตั้งกลุ่มออกเสียง (Constituency) 
ใน AIIB และการตราพระราชิบัญญัติัให้อำานาจปัฏิิบัติักิารเก่ิ�ยวกัิบธนาคู่าร 
เพื�อกิารลงทุนในโคู่รงส่ร้างพื�นฐานเอเช่ิย พ.ศ. 2559 เพือ่รองรับการดำาเนินงาน 
ของ AIIB ซั่่งทำาให้ไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ิก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ 
วันที่ 20 มิถุนายน 2559

คุณพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ อดีตรอง ผิอ. สศค. ได้เล่าถ่งเบื้องหลัง 
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ิก่อตั้ง AIIB และการเจรจาจัดต้ังกลุ่มออกเสียงใน
ครั้งนั้นไว้ว่า 

“ติอนแรก็ ๆ  ท่ี่�จ่นม่่แนวคดิ็จะจัด็ตัิ�ง AIIB ผู้้บ้ริหารระดั็บรัฐม่นติร่ว่าก็าร
ก็ระที่รวงก็ารคลงัข้องจ่นได้็เดิ็นเข้้าม่าหาผู้้แ้ที่นไที่ยถ้งึท่ี่�นั�งเพืิ�อล็อบบ่�ข้อความ่
สนับสนุนจาก็ไที่ยในก็ารเข้้าร่วม่เป็นผู้้้ร่วม่จัด็ตัิ�ง เราก็็ก็ลับม่าออก็แรงเต็ิม่ท่ี่�
ในก็ารผู้ลัก็ดั็นให้ไที่ยเข้้าร่วม่ทุี่นเต็ิม่สัด็ส่วนท่ี่�ได้็รับ นอก็จาก็น่� เราม่องเห็น
ประโยชน์ข้องประเที่ศสม่าชิก็ว่าจะได้็รับแหล่งเงินทุี่นเพืิ�อโครงสร้างพืิ�นฐาน
เพิิ�ม่เติิม่จาก็แหล่งเดิ็ม่ ๆ  ท่ี่�ม่่อย่้ ซึื้�งปัจจุบันไม่่เพ่ิยงพิอต่ิอความ่ต้ิองก็าร เพืิ�อ
ให้ประเที่ศสม่าชิก็เกิ็ด็ก็ารพัิฒนาและต่ิอยอด็ในด้็านอื�น ๆ ต่ิอไปได้็

“ในเรื�องข้องก็ารเจรจาตัิ�งก็ลุ่ม่ออก็เส่ยงม่่เบื�องหลังข้องก็ลุ่ม่อาเซ่ื้ยน  
คือ พิวก็เราจะม่่ก็ารหารือกั็นคืนก่็อนก็ารประชุม่ โด็ยม่่ไที่ยเป็นแก็นนำา 
นัด็หม่ายและเป็นประธาน สิ�งท่ี่�ติก็ลงกั็นคือ อาเซ่ื้ยนควรแยก็เป็น 2 ก็ลุ่ม่ 
ออก็เส่ยง นำาโด็ยไที่ยและโด็ยสาธารณรัฐอินโด็น่เซ่ื้ย เพืิ�อให้ม่่อำานาจออก็เส่ยง  
2 ท่ี่�นั�ง ใน Board of Directors แติก่็ารหาสม่าชกิ็ม่าเข้้ารว่ม่และที่ำาใหม่้่ voting  
power ถึ้งระดั็บท่ี่�ม่าก็พิอจะได็ท่้ี่�นั�งนั�นยาก็ม่าก็ ต้ิองเข้้าไปลอ็บบ่�ท่ี่ละประเที่ศ 
เจรจาเรื�องก็ารจัด็สรรติำาแหน่งในก็ลุ่ม่ออก็เส่ยงจนประเที่ศนั�น ๆ พิอใจ  
จึงจะได้็สม่าชิก็ม่าเข้้าร่วม่ เรื�องน่�ต้ิองใช้ทัี่�งศาสติร์และศิลป์ในก็ารเจรจา ถื้อว่า 
เป็นช่วงท่ี่�ยาก็ แต่ิก็็ที่ำาสำาเร็จ”

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การประชุมผิู ้แทนประเทศสมาชิกเพื่อลงนามจัดต้ังธนาคารเพื่อการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ กรุงปักก่ิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

และนี่คือ สศค. ที่ไม่เพียงเร่งผิลักดันภารกิจวางรากฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ แต่ยังใช้จังหวะการเมืองจากรัฐประหารผิลักดันกฎหมาย 
เพือ่ปฏริปูภาคการเงนิ ปดิจดุออ่นระบบการเงนิในอดตีและปดิโอกาสใหมี้การโอนหนีภ้าคเอกชนมาเปน็หนีส้าธารณะไดส้ำาเรจ็ พรอ้มปฏริปู 
ภาคการคลังเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต และสานต่อการพัฒนาระบบ social safety net ให้คนไทยก้าวสู่สังคมผิู้สูงอายุอย่าง 
มั่นใจข่้น  

ที่ผ่ิานมา รัฐบาลไทยมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไปสู่การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซัียน (ASEAN Economic Community: AEC)  
เพื่อสร้างตลาดและฐานการผิลิตร่วมกัน และเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝ่ีมืออย่างเสรี ตามแผินงาน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซัียน ค.ศ. 2025 (AEC Blueprint 2025) เพื่อมากำาหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซัียนในระยะ 10 ปี 
ข้างหน้า (พ.ศ. 2559 - 2568) ต่อไป 

สศค. เป็นหน่วยงานหลักของไทยในการขับเคลื่อนการดำาเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ AEC Blueprint 2025 กับหน่วยงานภายใน
ประเทศและในกรอบอาเซัียน ผิ่านการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซัียน (ASEAN Finance Ministers Meeting: 
AFMM) และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผิู้ว่าการธนาคารกลางอาเซัียน (ASEAN Finance Ministers and Central 
Bank Governors Meeting: AFMGM) รวมไปถ่งในเรื่องการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าและการค้าบริการด้านการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 
เมือ่ประเทศไทยต้องทำาหนา้ทีป่ระธานอาเซัยีนในป ี2562 สศค. จง่มหีนา้ทีส่ำาคัญในการเปน็แมง่านหลกัในการจดัการประชมุ AFMM คร้ังที ่23  
การประชุม AFMGM ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จังหวัดเชียงราย รวมทั้งผิลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซัียนยกระดับ 
ความร่วมมือด้านการเงินการคลังให้มากข่้น ภายใต้ัแนวคิู่ด้หลักิคืู่อ “Advancing Partnership for Sustainability” 



รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน 
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ภาพรวมการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ยิ�งทกุประเทศใช้เคร่�องมอ่รบชุดเดยีวกนักบัไวรัสเชน่นี� เศรษฐกิจป่�นปว่น 
ทั�วโลก ติลาดหุ้้นติกในลักษณะทิ�งดิ�ง 20 - 30% ทั�วห้น้า รวมถึงติลาดหุ้้นไทย  
และที�สำาคัญ ติราสารห้นี�ไทยก็โดนเทขายด้วย จนกระทั�งกองทุนรวมที�ลงทุน 
ในติราสารห้นี�บางแห่้งติ้องประกาศปิดการซ่ื้�อขายห้น่วยลงทุน จนผู้้้กำาห้นด 
นโยบายขณะนั�นกังวลมากว่า จะเกิดวิกฤติิในติลาดติราสารห้นี�ไทย 

ขณะเดียวกัน ภาคธุุรกิจและประชาชนที�พึ�งพิงรายได้จากการเดินทาง 
สัญจรของผู้้้คนลดลงอย่างไม่เคยปรากฏ ความเด่อดร้อนครอบคลุมธุุรกิจ 
ทั�งห้มดในห้่วงโซื้่อุปทานการท่องเที�ยว นักท่องเที�ยวติ่างชาติิที�เคยเข้ามา 
ใชจ้า่ยในประเทศเก่อบ 40 ลา้นคน เห้ล่อศ้นย์ทนัทีภายใต้ิมาติรการนี� ซื้ึ�งผู้้้คน 
ที�เกี�ยวขอ้งมตัีิ�งแติน่กับนิ แอร์โฮสเติส พนกังานโรงแรม-รา้นอาห้าร-บรษิัททัวร์  
แท็กซื้ี� และอ่�น ๆ ไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าข้างทาง ติลอดจน SMEs ที�ไม่สามารถ 
ค้าขายได้ติ้องทยอยปิดกิจการ เม่�อการห้ารายได้ฝ่ืดเค่อง บางคนติกงาน  
ถ้กลดเงินเด่อน แติ่ภาระห้นี�สินรุมเร้า ภาระครอบครัวเป็นสิ�งที�ละทิ�งไม่ได้  
นี�ค่อป่ญห้าที�ประชาชนจำานวนมากเผู้ชิญห้น้าอย่างห้ลีกเลี�ยงไม่ได้ 

และสัญญาณสำาคัญจาก MD ของ IMF คุณ Kristalina Georgieva  
ออกมาพ้ดกระติุ้นให้้รัฐบาลใช้จ่าย “And one note we give to countries-- 
we are extracting from experience, is spend as much as you can but 
keep the receipts. Keep accountability to your citizens.” 1 ทั�งที�ร้้ว่าระดับ 
ห้นี�สาธุารณะจะมากขึ�น แต่ิจำาเป็นติ้องลดป่ญห้าการว่างงานความยากจน 
ที�มากขึ�น และความเห้ล่�อมลำ�าที�ส้งขึ�น 

รฐับาลในห้ลายประเทศรวมทั�งไทย จงึติอ้งมมีาติรการกระติุน้เศรษฐกิจ 
เพ่�อบรรเทาผู้ลกระทบจากโควิด-19 ดังกล่าว ซื้ึ�งมีทั�งมาติรการการเงินและ 
มาติรการการคลัง โดยรายงานของ World Economic Forum2 ชี�ว่า เม็ดเงิน 
ที�รัฐบาลแติ่ละประเทศใช้ในการติ่อกรกับวิกฤติิโควิดนี�มีจำานวนมากกว่า 
ที�ผู้่านมาในอดีติเป็นประวัติิการณ์

แม้กระนั�น ปี 2563 ที�เมฆห้มอกโควิดปกคลุมทั�วโลก GDP ไทยติิดลบ  
6.1% ติำ�าที�สุดในรอบ 22 ปี และเศรษฐกิจทั�วโลกก็เข้าส้่สภาวะถดถอย  
(Recession) 

ติลอดระยะเวลา 2 ปีของการแพร่ระบาด รัฐบาลและศ้นย์บริห้าร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติิดเช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
(ศบค.) ก็ติระห้นักถึงผู้ลกระทบทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิติ และคุณภาพชีวิติ 
ประชาชน จึงมีการผู้่อนคลายและปลดล็อกมาติรการล็อกดาวน์ ติาม
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดที�อ่อนกำาลงัลง แติ่ไวรสันี�กพ็ฒันาติวัเองให้เ้กง่ขึ�น
เป็นลำาดับ มาติรการเปิด-ปิดเม่องจึงมีการประกาศใช้เป็นระยะ ๆ ท่ามกลาง

ช่วงปลายปี 2562 ไวรัสสายพันธุุ์ให้ม่เริ�มเผู้ยติัวเป็นครั�งแรกในเม่องอ้่ฮั�น ประเทศจีน ทำาให้้รัฐบาลจีนติ้องสั�ง 
ล็อกดาวน์ห้ลายเม่อง เม่�อมีข่าวว่าไวรัสนี�คร่าชีวิติชาวจีนมากขึ�นเป็นลำาดับ และในวันที� 13 มกราคม 2563 ประเทศไทย 
พบผู้้้ติิดเช่�อไวรัสนี�เป็นคนแรก แรก ๆ คนไทยยังร้้สึกว่า เร่�องนี�เป็นเร่�องไกลติัว จนกระทั�งเกิดการแพร่ระบาดรุนแรง 
ที�อิติาลี ที�มีผู้้้คนล้มติายเป็นจำานวนมาก และข่าว super-spreader ในเกาห้ลีใติ้ จนถึง super-spreader ในสนามมวย  
และผัู้บในไทย ขณะที�ความร้้เกี�ยวกับไวรัสและพฤติิกรรมการแพร่ระบาดมีจำากัด ทำาให้้เมฆห้มอกของความกลัวเข้ามา 
เกาะกุมจิติใจคนไทย จนไม่สามารถใช้ชวีติิในที�สาธุารณะเป็นปกติิ จนเกิดวลีเด็ดสะท้อนความร้้สึกร่วมของผู้้้คนในยุคโควิด-19  
ที�ว่า “สุขภาพกายโควิด สุขภาพจิติโคม่า” และอาการที�สะท้อนความกลัวได้ชัดเจนค่อ การทุ่มซ่ื้�อห้น้ากากอนามัย 
จนโรงพยาบาลขาดแคลน และราคาพุง่สง้ขึ�นเก่อบ 20 เท่า นั�นค่อสถานการณ์ในมุมสุขภาพกายและจิติของคนทั�งประเทศ 

ในเด่อนมีนาคม 2563 ห้ลายประเทศเริ�มทยอยใช้มาติรการล็อกดาวน์และให้ป้ระชาชนลดการปฏิสมัพนัธุร์ะห้ว่างกัน 
แทบทุกอย่างในสงัคมลง (Social distancing) รวมถึงไทย เพ่�อติดัวงจรการแพร่ระบาด โดยรัฐบาลสั�งปดิสถานที�สาธุารณะ 
และธุุรกิจห้้างร้านในพ่�นที�กรุงเทพมห้านครและอีกห้ลายจังห้วัด ติ่อมาออกประกาศสถานการณ์ฉุุกเฉิุน ห้้ามออกนอก 
เคห้สถานยามวิกาล ชะลอการเดินทางข้ามจังห้วัด และห้้ามการเดินทางเข้าส่้ประเทศไทย โดยมีผู้ลข้างเคียงของ 
มาติรการนี�ค่อ กจิกรรมทางเศรษฐกิจที�เคยห้มุนเรว็กลบัสงบนิ�งอยา่งไมเ่คยเปน็มากอ่น กอ่ให้เ้กิดผู้ลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ในวงกว้าง รุนแรง และซื้ึมลึก 

ความออ่นลา้ของประชาชนภายใติบ้รบิทชวีติิ การงาน และการเงนิ 
ที�ไม่เห้ม่อนเดิม ความห้วังเดียวที�จะห้ลุดจากวงจรนี�ค่อ ประชาชน
ได้รับวัคซื้ีนอย่างทั�วถึง

และความห้วังนี�เริ�มชัดเจนขึ�นเป็นระดับตัิ�งแต่ิไติรมาส 3  
ปี 2564 ทุกฝ่่ายเร่งนำาเข้าและระดมฉุีดวัคซื้ีนให้้ประชาชน จนเริ�ม
ทยอยเปิดประเทศได้ในห้ลายพ่�นที� และเม่�อวันที� 1 พฤศจิกายน 
2564 รัฐบาลได้เปิดรับนักท่องเที�ยวจาก 46 ประเทศ นับเป็น
สัญญาณที�ดีทางเศรษฐกิจ แต่ิก็เป็นสัญญาณที�ต้ิองเฝ้่าระวังทาง
สาธุารณสุขที�ไม่ยิ�งห้ย่อนกว่ากัน

โจทย์ของ สศค. ในช่วง 2 ปีนี� จึงติ่างจากทุกยุคที�ผู้่านมา  
ที�จะเนน้การขับเคล่�อนงานนโยบายในระยะปานกลาง แต่ิเน่�องจาก 
วิกฤติิโควิดเป็นสถานการณ์พิเศษ สศค. จึงไม่เพียงร่วมกับ ธุปท. 
ป้องกันไม่ ให้้เกิดวิกฤติิ ในติลาดติราสารห้นี�และช่วยเห้ล่อ 
ผู้้ป้ระกอบธุุรกจิและ SMEs ผู้า่นมาติรการดา้นการเงิน แติย่ังไดร้บั 
ความไว้วางใจให้้ช่วยเห้ล่อประชาชนซึื้�งได้รับผู้ลกระทบจาก 
มาติรการล็อกดาวน์และการเว้นระยะห่้างทางสังคม และกระตุ้ิน
การใชจ้า่ยในเศรษฐกจิฐานราก เน่�องจาก สศค. ไดร้ว่มวางรากฐาน
งาน e-Payment มาตัิ�งแติ่ติ้น และประสบความสำาเร็จในการใช้
ระบบ e-Payment มากระติุ้นการบริโภคในประเทศผู้่านโครงการ 
“ชิมช้อปใช้” ปี 2562 มาแล้ว โจทย์ สศค. ครั�งนี�จึงประกอบด้วย

1. การรว่มมอ่กับห้นว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งออกพระราชกำาห้นด 
เพ่�อบริห้ารจัดการเศรษฐกิจในทุกมิติิให้้ทันการณ์

2. การให้้ความช่วยเห้ล่อและเยียวยาประชาชนผู้่าน
โครงการติ่าง ๆ 

3. การเติรียมงานขับเคล่�อนประเทศห้ลังวิกฤติิโควิด-19 
ผู้่านพ้นไป
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เม่�อวันที� 19 เมษายน 2563 นับเป็นวันสำาคัญทางประวัติิศาสติร์เศรษฐกิจ เพราะเป็นวันประกาศใช้พระราชกำาห้นด 3 ฉุบับ  
ซื้ึ�ง สศค. มีส่วนผู้ลักดัน เพ่�อบริห้ารจัดการเศรษฐกิจในทุกมิติิ ประกอบด้วย

โจทย์แรก การร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องออกพระราชกำาหนดเพ่ือบริหารจัดการเศรษฐกิจในทุกมิติให้ทันการณ์

2. พระราชกำำาหนดกำารให้ความช่วยเหลืือทางกำารเงินแก่ำผู้้้ประกำอบ 
วิสาหกิำจท่�ได้รับผู้ลืกำระทบจากำกำารระบาดของโรคติิดเชื�อไวรัสโคโรนา  
2019 พ.ศ. 2563 มาติรการในการควบคุมการระบาดของโควิด-19  
ส่งผู้ลกระทบติ่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาคธุุรกิจติ้องปิดทำาการห้ร่อ 
ลดเวลาทำาการ ทำาให้ข้าดรายได้ แต่ิยงัมตีิน้ทนุและค่าใชจ้า่ย จนอาจถึงขั�น 
เลิกจ้างงาน ผู้ิดนัดชำาระห้นี� ห้ร่อปิดกิจการ สศค. จึงได้ร่วมกับ ธุปท.  
ในการกำาห้นดกลไกในการลดภาระการชำาระห้นี�ของห้นี�ที�มีอย้่เดิม และ 
การเสริมสภาพคล่องผู้่านการให้้สินเช่�อเง่�อนไขผู้่อนปรน โดยให้้ ธุปท.  
มเีคร่�องมอ่ชั�วคราวสำาห้รบัช่วยเห้ล่อผู้้ป้ระกอบวสิาห้กจิ โดยเฉุพาะ SMEs  
ได้อย่างติรงจุด และทำาให้ป้ระเทศมมีาติรการเชิงป้องกันด้แลสภาพคลอ่ง 
ของธุุรกิจไว้ล่วงห้น้า เพ่�อป้องกันไม่ปล่อยให้้ภาคธุุรกิจมีป่ญห้าจนอาจ 
ลกุลามไปสง่ผู้ลกระทบถึงระบบการสถาบนัการเงนิและเสถียรภาพระบบ 
การเงิน ซื้ึ�งจะส่งผู้ลกระทบรุนแรงต่ิอเศรษฐกิจและความเป็นอย้่ของ 
ประชาชนได้ในที�สุด

โดย พ.ร.ก. นี�มีแนวทางคล้ายกับ พ.ร.ก. Soft Loan ปี 2554 ที�
ออกมาในชว่งที�ประเทศไทยเผู้ชญิกบัภยันำ�าทว่ม ทำาให้ม้ผีู้้ป้ระกอบธุรุกจิ
ได้รับความเสียห้ายจนขาดสภาพคล่องห้ลายราย โดยให้้อำานาจ ธุปท.  
มอีำานาจให้ส้ถาบนัการเงนิก้ย้ม่เงนิ เพ่�อให้ส้ถาบนัการเงนินำาไปปลอ่ยให้้ 
ผู้้้ประกอบวิสาห้กิจก้้ย่มอีกทอดห้นึ�งในอัติราดอกเบี�ยที�ติำ�า และเพิ�มเติิม 
กลไกการชดเชยความเสียห้ายให้้แก่สถาบันการเงินเน่�องจากความเสี�ยงส้ง 
จากสถานการณ์การระบาดที�มีความไม่แน่นอนส้ง นอกจากนี�ให้้มี  
“การชะลอการชำาระห้นี�ทั�งเงินติ้นและดอกเบี�ย” ให้้ผู้้้ประกอบวิสาห้กิจ 
ด้วยเป็นเวลา 6 เด่อน 

โดยดอกเบี�ยที�ไม่ได้เรียกเก็บและค่าเสียห้ายอ่�น ๆ นั�น รัฐจะเป็น
ผู้้้ชดเชยให้้แก่สถาบันการเงิน

ที�สำาคัญ สศค. ร่วมกับ ธุปท. ผู้ลักดัน พ.ร.ก. 2 ฉุบับนี�ให้้ออกได้ 
ภายในเวลาไมถึ่งสปัดาห้ ์ซื้ึ�งขณะนั�นติอ้งทำางานแขง่กบัเวลามาก เพราะ 
ติระห้นกัวา่ สถานการณข์ณะนั�นเสี�ยงที�จะเกดิวกิฤติ ิและความเด่อดรอ้น 
ของภาคธุุรกิจเป็นสิ�งที�รอไม่ได้ และห้ากเกิดวิกฤติิเศรษฐกิจในวิกฤติิ 
โควิดจะเป็นโจทย์ที�ยากจะประเมินความเสียห้ายได้

1. พระราชกำำาหนดกำารรักำษาเสถี่ยรภาพของระบบ 
กำารเงินแลืะความมั�นคงทางเศรษฐกิำจของประเทศ พ.ศ. 2563  
ภายใติส้ถานการณ์ผู้นัผู้วนในติลาดติราสารห้นี� ผู้้้ประกอบการ 
ซื้ึ�งระดมทุนในติลาดติราสารห้นี�อาจติ้องประสบป่ญห้า 
สภาพคล่องกะทนัห้นั ไม่สามารถไถ่ถอนติราสารห้นี�ที�ครบกำาห้นด 
และที�ใกล้จะครบกำาห้นดซื้ึ�งมีม้ลค่ากว่า 980,000 ล้านบาทได้ 
เน่�องจากนักลงทุนอาจเล่อกที�จะลงทุนในสินทรัพย์ที�มี 
ความเสี�ยงติำ�าในชว่งที�มคีวามไมแ่นน่อนสง้ ซื้ึ�งห้ากสถานการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ�นจะทำาให้้เกิดการผู้ิดนัดชำาระห้นี�ของผู้้้ออก 
ติราสารห้นี�ที�เพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสำาคัญ และส่งผู้ลกระทบติ่อ 
เสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั�งระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ผู้่านห้่วงโซื้่อุปทานเห้ม่อนโดมิโน ซื้ึ�งในที�สุดจะส่งผู้ลกระทบ 
ติอ่ประชาชนโดยรวม สศค. จงึได้รว่มกับ ธุปท. เสนอ พ.ร.ก. นี�  
เพ่�อเป็นมาติรการเชิงป้องกัน (Pre-emptive measure) เพ่�อ 
รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน ป้องกันไม่ให้้ป่ญห้าการขาด
สภาพคล่อง ห้ร่อ liquidity problem ในติลาดติราสารห้นี� 
ลุกลามกลายเป็นการผู้ิดนัดชำาระห้นี� ห้ร่อ solvency problem 
อันจะส่งผู้ลกระทบติ่อความมั�นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

พ.ร.ก. นี�เปน็การนำาเสนอแนวคิดให้มด่ว้ยการกำาห้นดให้้ 
จัดตัิ�งกองทุนเพ่�อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในติลาด 
ติราสารห้นี� (Corporate Bond Stabilization Fund) ขึ�น วงเงิน 
ไม่เกิน 400,000 ล้านบาท โดยให้้ ธุปท. เป็นผู้้้ถ่อห้น่วยลงทุน 
ในกองทุนแติ่ผู้้้เดียว และให้้กองทุนมีอำานาจซื้่�อติราสารห้นี� 
ที�มีระดับความน่าเช่�อถ่ออย้่ในกลุ่มระดับลงทุน (Investment  
grade) ในติลาดแรกได้ สว่นในกรณทีี�ติลาดติราสารห้นี�ประสบ 
ป่ญห้าสภาพคล่องอย่างร้ายแรง และมีเห้ติุจำาเป็นเร่งด่วน  
จึงให้้ ธุปท. โดยความเห้็นชอบของรัฐมนติรีว่าการกระทรวง 
การคลังมีอำานาจซื้่�อขายติราสารห้นี�ในติลาดรองได้
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3. พระราชกำำาหนดให้อำานาจกำระทรวงกำารคลัืงก้้ำเงินเพื�อแก้ำ ไขปัญหา 
เย่ยวยา แลืะฟ้ื้�นฟ้ื้เศรษฐกิำจแลืะสังคม ท่�ได้รับผู้ลืกำระทบจากำกำารระบาดของ
โรคติิดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท เพ่�อ 
นำาไปใช้ในด้านสาธุารณสุข ด้านเยียวยาและชดเชยให้้ประชาชน และด้าน
ฟื้ื�นฟื้เ้ศรษฐกิจ โดยให้ม้คีณะกรรมการขึ�นมาห้นึ�งคณะเพ่�อทำาห้น้าที�กลั�นกรอง 
โครงการก่อนนำาเสนอเร่�องให้้คณะรัฐมนติรีเห้็นชอบให้้ดำาเนินโครงการ 

อย่างไรก็ดี ในเด่อนพฤษภาคม 2564 จากสถานการณ์การระบาดของ 
โควดิ-19 ที�ยงัแพร่กระจายอย่างต่ิอเน่�อง ทำาให้ป้ระชาชนไม่สามารถทำามาห้ากนิ 
ไดอ้ยา่งปกติิ และรฐับาลติอ้งมมีาติรการเยยีวยาให้ก้บัประชาชน ผู้้้ประกอบการ 
เพิ�มเติิมจากปี 2563

สำานักงานบริห้ารห้นี�สาธุารณะร่วมกับ สศค. จึงติราพระราชกำำาหนดให้ 
อำานาจกำระทรวงกำารคลัืงก้้ำเงินเพื�อแก้ำ ไขปัญหาเศรษฐกิำจแลืะสังคมจากำกำาร
ระบาดของโรคติิดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ�มเติิม พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 
ไม่เกิน 500,000 ล้านบาท

เม่�อมีการรับร้้เป็นการทั�วไปว่ารัฐบาลติ้องก้้เงินอีกครั�ง ทำาให้้ประชาชน
เกิดความกังวลถึงสถานะทางการคลังของรัฐบาล ดังนั�น สศค. จึงต้ิองมี
บทบาทอีกครั�งในการชี�แจงให้้เกิดความเช่�อมั�นต่ิอเสถียรภาพทางการคลัง 
ของรัฐบาล

นายอาคม เติิมพิทยาไพสิฐ3 รัฐมนติรีว่าการกระทรวงการคลัง  
แถลงวา่ “การตรา พ.ร.ก. ฉบัับัน้ี้� รัฐบัาลตระหนี้กัถึึงวิินัี้ยการเงนิี้การคลงัของ 
ประเทศ ควิามค้�มค่า และควิามโปร่งใสในี้การใช้�จ่่ายเงินี้ก้� จึ่งม้การกำาหนี้ด 
กรอบัการใช้�เงินี้ท้�สอดคล�องกับักฎหมายวิินัี้ยการเงินี้การคลังอย่างรอบัคอบั 
รัดก้ม รัฐบัาลไทยและรัฐบัาลท้กประเทศทั�วิโลกได�ก้�เงินี้เพ่�อแก�ปัญหาเย้ยวิยา 
และฟ้ื้�นี้ฟ้ื้เศรษฐกิจ่ ทำาให�สิ�นี้ปี 2564 ระดับัหน้ี้�ภาครัฐบัาลของโลกคาดว่ิา 
จ่ะเพิ�มส้งขึ�นี้อย่้ท้� 92 ล�านี้ล�านี้เหร้ยญสหรัฐ หร่อ 2,760 ล�านี้ล�านี้บัาท... ตัวิเลขหน้ี้� 
ของไทย สิ�นี้เด่อนี้เมษายนี้ 2564 อย่้ท้�ร�อยละ 50.69 ต่อจ้่ด้พ้ ยังตำ�ากว่ิา 
ค่าเฉล้�ยเม่�อเปร้ยบัเท้ยบักรอบัเพดานี้ตามนิี้ยามสากล ดังนัี้�นี้การก้�เงินี้เพ่�อ 
ช่้วิยเหล่อเย้ยวิยาประช้าช้นี้และแก� ไขปัญหาเศรษฐกิจ่และสังคม จึ่งเป็นี้ 
สิ�งจ่ำาเป็นี้อย่างยิ�งท้�รัฐบัาลม้เจ่ตนี้าเพ่�อให�ประเทศผ่่านี้พ�นี้วิิกฤติไปให�ได�” 

สำาห้รับบริบทของภาคธุุรกิจ เม่�อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  
ที�มคีวามรุนแรงและย่ดเย่�อกว่าที�คาดการณ์ไว้ ทำาให้้ไม่สามารถดำาเนนิกิจการได้  
ธุุรกิจติ่าง ๆ ขาดสภาพคล่องมากขึ�น อีกทั�ง พ.ร.ก. Soft Loan ก็มีข้อจำากัด 
บางประการที�ทำาให้้ธุุรกิจไม่สามารถขอสินเช่�อได้ 

ดังนั�น สศค. ร่วมกับ ธุปท. จึงได้ผู้ลักดันพระราชกำำาหนดกำารให้ความช่วยเหลืือแลืะฟ้ื้�นฟ้ื้ผู้้้ประกำอบธุุรกิำจท่�ได้รับผู้ลืกำระทบจากำ 
กำารระบาดของโรคติิดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 เพ่�อช่วยภาคธุุรกิจให้้ได้รับสินเช่�อจากสถาบันการเงินเพ่�อพยุงให้้ธุุรกิจสามารถ
ประคับประคองตินเองให้้ผู้่านภาวะเศรษฐกิจที�มีความไม่แน่นอนส้งอันเน่�องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที�ยังไม่สิ�นสุด ในครั�งนี�
ทั�ง สศค. และ ธุปท. ได้ปรับปรุงเง่�อนไขและสร้างความย่ดห้ยุ่นในการออกมาติรการให้้ติอบโจทย์ผู้้้ประกอบธุุรกิจมากขึ�น โดย พ.ร.ก. 
ดังกล่าวประกอบด้วยมาติรการช่วยเห้ล่อ 2 ร้ปแบบ ได้แก่

1)  มาติรการสินเช่�อฟืื้�นฟื้ ้โดย ธุปท. สามารถให้ส้ถาบันการเงินก้้ยม่เงินเพ่�อนำาไปให้ผู้้้้ประกอบธุรุกิจก้้ยม่ต่ิอได้ในอัติราดอกเบี�ยติำ�าติาม
ห้ลักเกณฑ์์และเง่�อนไขที�กำาห้นด และไม่ให้้สถาบันการเงินเรียกเก็บดอกเบี�ยจากผู้้้ประกอบธุุรกิจในระยะเวลา 6 เด่อนแรก อีกทั�ง 
ยงัให้มี้กลไกการคำ�าประกนัสนิเช่�อจากบรรษัทประกนัสนิเช่�ออตุิสาห้กรรมขนาดยอ่ม เพ่�อเสรมิสรา้งความมั�นใจให้ส้ถาบนัการเงนิ 
ในการปล่อยก้้สินเช่�อดอกเบี�ยติำ�าให้้กับผู้้้ประกอบธุุรกิจ

2)  มาติรการพักทรัพย์พักห้นี� (Asset warehousing) โดย ธุปท. สามารถให้้สถาบันการเงินก้้ย่มเงินเพ่�อสนับสนุนให้้สถาบันการเงิน 
รบัโอนทรพัยส์นิที�เปน็ห้ลกัประกนัจากล้กห้นี�ห้ร่อเจา้ของทรพัยส์นิเพ่�อเปน็การชำาระห้นี�ที�มอีย้ก่บัสถาบนัการเงนิ และให้้สทิธุลิก้ห้นี� 
ห้ร่อเจ้าของทรัพย์สินซื้่�อค่นทรัพย์สินดังกล่าวกลับค่นภายห้ลังติามห้ลักเกณฑ์์และเง่�อนไขที�กำาห้นด เพ่�อเป็นการลดภาระ 
การชำาระห้นี�ในช่วงวิกฤติิโควิด-19

นายอาคม เติิมพิทยาไพสิฐ4 รัฐมนติรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงถึงความจำาเป็นในการออก พ.ร.ก. ฉุบับนี�ว่า “การระบัาด 
ของโควิิด-19 ส่งผ่ลกระทบัเป็นี้วิงกวิ�างยาวินี้านี้กว่ิาท้�คาดการณ์์ไวิ� จึ่งต�องม้มาตรการเพิ�มสภาพคล่องให�สอดคล�องกับัเศรษฐกิจ่โลก 
และลดภาระหน้ี้� มาตรการตา่ง ๆ  ต�องทำาโดยเรง่ด่วินี้เพ่�อไม่ให�สถึานี้การณ์์ล้กลามบัานี้ปลาย จึ่งจ่ำาเปน็ี้ต�องตรา พ.ร.ก. ฉบัับัน้ี้� ประกอบัด�วิย 
2 มาตรการ ค่อ 1. มาตรการสนี้บััสน้ี้นี้การให�สนิี้เช่้�อแก่ผ้่�ประกอบัธุ้รกิจ่ (มาตรการสนิี้เช่้�อฟ้ื้�นี้ฟ้ื้) วิงเงนิี้ 2.5 แสนี้ล�านี้บัาท เพ่�อให�ผ้่�ประกอบัการ 
เข�าถึึงสินี้เช้่�อในี้อัตราท้�เหมาะสม 2. มาตรการสนี้ับัสนี้้นี้การรับัโอนี้ทรัพย์สินี้หลักประกันี้เพ่�อช้ำาระหน้ี้� โดยให�ผ้่�ประกอบัธุ้รกิจ่ม้สิทธิุซ่ื้�อ 
ทรัพย์สินี้นัี้�นี้ค่นี้ในี้ภายหลัง (มาตรการพักทรัพย์ พักหน้ี้�) วิงเงินี้ 1 แสนี้ล�านี้บัาท ไม่ต�องถ้ึกบัังคับัให�ขายทรัพย์สินี้หลักประกันี้ในี้ราคาตำ�ากว่ิา 
สภาพควิามเป็นี้จ่ริงให�แก่กล่้มท้นี้ทั�งในี้ประเทศและต่างประเทศ รวิมทั�งม้โอกาสกลับัมาดำาเนิี้นี้ธุ้รกิจ่โดยใช้�ทรัพย์สินี้หลักประกันี้เดิมได� 
หลังสถึานี้การณ์์การระบัาดของโควิิด-19 คล้�คลายลง” 

นางสาวกุลยา ติันติิเติมิท ผู้อ. สศค.  

ร่วมแถลงข่าวมาติรการทางการเงินเพ่�อช่วยเห้ล่อฟื้ื�นฟื้้ผู้้้ประกอบธุุรกิจ 

ที�ได้รับผู้ลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ณ ห้้องภัทรรวมใจ 

ธุนาคารแห้่งประเทศไทย เม่�อวันที� 23 มีนาคม 2564

“ภาครัฐเห็้นความเร่งด่วนในการช่วยเห้ล่อ
ฟื้ื�นฟื้ภ้าคธุรุกิจที�มคีวามเสี�ยงดา้นเครดติิที� 
ส้งขึ�น เพ่�อบรรเทาป่ญห้า ลดผู้ลกระทบต่ิอ
ประชาชนและเศรษฐกิจ โดยใช้กลไกของ 
บสย. มาคำ�าประกันสนิเช่�อให้้ผู้้้ประกอบธุุรกิจ 
เข้าถึีงสภาพคล่ืองได้ทั�วถึีงแลืะเพ่ยงพอ 
รวมทั�งให้้สิทธิุประโยชน์ทางภาษ่แลืะลืด 
ค่าธุรรมเน่ยมท่�เก่ำ�ยวข้อง เพ่�อสนับสนุน 
การดำาเนินมาติรการด้วย”
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ชว่งกลางเด่อนมนีาคม 2563 เม่�อรฐับาลประกาศลอ็กดาวน ์ทำาให้ก้จิกรรมทางเศรษฐกจิส่วนให้ญ่ห้ยดุชะงกั ประชาชนที�ห้าเชา้กนิคำ�า 
เริ�มมีป่ญห้าในการครองชีพ รัฐบาลจึงมีความจำาเป็นติ้องเยียวยาประชาชนผู้้้ ได้รับผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สศค. จึง 
ได้รับโจทย์ให้ญ่อีกครั�ง คราวนี�โจทย์มาในร้ปประโยคที�สั�นแสนสั�น แติ่ทำาให้้ สศค. พลิกโฉุม พลิกบทบาทไปอย่างชนิดห้น้าม่อเป็นห้ลังม่อ

คุณลวรณ แสงสนิท ผู้อ. สศค. ขณะนั�นเล่าว่า “รัฐบัาลบัอกให�หาวิิธุ้เย้ยวิยาผ้่�ได�รับัผ่ลกระทบัคนี้ละ 5,000 บัาท แค่น้ี้� ประโยคเด้ยวิ 
สั�นี้ ๆ” 

ห้ลงัจากไดร้บัโจทยส์ั�น ๆ  แติด่ว้ยความทุม่เทและการทำางานอยา่งเปน็ระบบ ไมม่คีอรร์ปัชนั ทำาให้ ้สศค. ไดร้บัความไวว้างใจให้ท้ำาห้น้าที� 
จดัสรรเงนิเยยีวยาให้ป้ระชาชนห้ลายโครงการ ไดแ้ก ่โครงการเราไมท่ิ�งกนั การชว่ยเห้ลอ่ผู้้ม้บีตัิรสวสัดกิารแห้ง่รฐั เราเที�ยวดว้ยกนั คนละครึ�ง  
ช้อปดีมีค่น เราชนะ โครงการเพิ�มกำาลังซื้่�อให้้แก่ผู้้้มีบัติรสวัสดิการแห้่งรัฐและผู้้้ที�ติ้องการความช่วยเห้ล่อเป็นพิเศษ โครงการคนละครึ�ง  
ระยะที� 3 และโครงการยิ�งใช้ยิ�งได้

อย่างไรก็ดี แม้จะมีขั�นติอนการติรวจสอบที�รอบคอบรัดกุมเพียงไร ก็ยังมีประชาชนที�ได้รับความเด่อดร้อนแติ่ไม่ได้รับ 
เงินเยียวยา สศค. จึงกำาห้นดกระบวนการทบทวนสิทธุิ�รวมถึงจัดให้้มี “ผู้้้พิทักษ์สิทธุิ” ลงพ่�นที� เพ่�อติรวจสอบข้อเท็จจริงว่าประชาชน 
รายดังกล่าวได้รับความเด่อดร้อนจริงห้ร่อไม่

สศค. จงึขอความร่วมมอ่จากเจ้าห้น้าที�สำานกังานคลงัจงัห้วดั สำานกังานธุนารักษ์พ่�นที� สำานกังานสรรพสามติิ สำานกังานสรรพากร
ภาค/พ่�นที� สำานักงานศุลกากรพ่�นที�/ด่านศุลกากร เจ้าห้น้าที�ธุนาคารกรุงไทย ธุนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์การเกษติร  
ธุนาคารออมสิน ธุนาคารอิสลามแห่้งประเทศไทย บมจ.ทิพยประกันภยั สำานกังานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรุกิจ 
ประกันภัย บรรษัทประกันสินเช่�ออุติสาห้กรรมขนาดย่อม สำานักงานยาส้บ และเจ้าห้น้าที�ฝ่่ายปกครองของกระทรวงมห้าดไทย  
ซื้ึ�งธุนาคารกรุงไทยได้พฒันาแอปพลิเคชนั “ผู้้้พทิกัษ์” เพ่�อให้้เจ้าห้น้าที�ได้ย่นยนัตัิวตินผู่้านวธีิุการทางอเิลก็ทรอนิกส์และกรอกข้อม้ลจาก 
การลงพ่�นที� จากนั�น สศค. ก็จะสามารถดำาเนินการติรวจสอบข้อม้ลดังกล่าวที�ถ้กจัดส่งมาได้ทันที

คณุลวรณ แสงสนิท เลา่ถงึความทา้ทายในการผู้ลักดนัมาติรการนี�วา่ “โครงการเราไม่ทิ�งกันี้ เราต�องให�เงินี้คนี้หลายสิบัล�านี้คนี้ 
ในี้เวิลาท้�จ่ำากัด เร็วิท้�ส้ด และผิ่ดพลาดไม่ได� แต่ข�อจ่ำากัดค่อ เราไม่ม้ข�อม้ลของประช้าช้นี้ท้�ด้พอ วัินี้น้ี้�อยากจ่ะเอาเงินี้ให�ประช้าช้นี้  
แต่ใครบั�างท้�เขาม้สิทธิุ�จ่ะได� แล�วิให�เขาด�วิยวิิธุ้อะไร คำาสั�งสั�นี้ ๆ แต่กระบัวินี้การท้�เราต�องมานัี้�งด้เน้ี้�ยมันี้มหาศาล 

“สศค. ในี้ฐานี้ะคนี้ท้�ทำานี้โยบัาย กับัคนี้ท้�ม้ 300 คนี้ ควิรให�คำาแนี้ะนี้ำารัฐบัาลว่ิา จ่ะต�องม้การเย้ยวิยาในี้อัตราเท่าไหร่ คนี้กล่้มไหนี้ 
บั�างท้�ม้สิทธิุ�ได�รับัการเย้ยวิยา แต่ในี้ควิามเปน็ี้จ่ริงแล�วิก็มานัี้�งทำาหมดเลย และต�องบัอกได�ว่ิา คนี้ไหนี้ท้�ควิรได�-ไม่ควิรจ่ะได� และไม่ได� 
ด�วิยเหต้ผ่ลอะไร ต�องเร้ยกว่ิาเป็นี้วิิกฤติ สศค. ภายใต�วิิกฤติโควิิด 

“หลังกลับัไปด้นี้ะ ไม่น่ี้าเช่้�อว่ิาพวิกเราจ่ะทำาได� และเป็นี้โอกาสสร�างสิ�งด้ ๆ  ให�ประเทศน้ี้�ก็ค่อ database คนี้ไทย การจ่่ายเงนิี้จ่ำาเป็นี้ 
ต�องม้ต�องสร�าง และเราไม่ได�จ่่ายเงินี้สะเปะสะปะ ถึ�าวัินี้นัี้�นี้เราไม่รับังานี้น้ี้� แล�วิเอาเงินี้ก�อนี้น้ี้�ส่งให�กับัท�องถิึ�นี้แล�วิไปกระจ่ายจ่่ายเงินี้เอง  
ซึื้�งเขาบัอกว่ิาเขาร้�ด้ท้�ส้ด และม้ควิามพยายามอย่างมากให�เอาเงินี้ไปให�ท�องถิึ�นี้ เพราะเขาจ่ะร้�เลยว่ิาในี้หม่้บั�านี้น้ี้�ในี้ตำาบัลในี้อำาเภอน้ี้� 
เขาร้�ล้กบั�านี้ม้ก้�คนี้ เด่อดร�อนี้ก้�คนี้ เอาเงินี้ให�เขาแล�วิเขาจ่ะกระจ่ายเอง... ถึามว่ิาจ่ะเร็วิกว่ิาไหม เช่้�อว่ิาเร็วิกว่ิานี้ะ แต่เช่้�อว่ิาจ่ะผิ่ดพลาด 
มหาศาล เช่้�อว่ิาจ่ะม้การท้จ่ริตครั�งใหญ่ เพราะว่ิาเงินี้ท้�จ่่ายไปเย้ยวิยาทั�งหมดเน้ี้�ย หลายคนี้อาจ่จ่ะยังไม่ร้�ท้�จ่่ายไปท้กวัินี้น้ี้�ท้�เราม้ระบับั 
ขึ�นี้มาต�องจ่่ายออกไป พ้�ต�องเซ็ื้นี้อน้ี้มัติท้กวัินี้ เฉพาะเซ็ื้นี้อน้ี้มัติจ่่ายเงินี้เย้ยวิยาเราไม่ทิ�งกันี้เน้ี้�ยพ้�จ่่ายเงินี้ไปประมาณ์ 230,000 ล�านี้บัาท 

“ตอนี้นัี้�นี้เราต�องอดทนี้ให�พอกับัคนี้ท้�เขาร้�สึกว่ิาเขาได�เงินี้ช้�า เราก็ต�องอดทนี้เพ่�อนี้ำา database มาคัดกรองคนี้ แล�วิเราร้�ว่ิาเราให� 
คนี้คนี้น้ี้�เพราะอะไร คนี้ท้�ไม่ได�เพราะอะไรจ่ะอธุิบัายได� อันี้นัี้�นี้มันี้ก็ต�องแลก เราใช้�เวิลาช่้วิงแรกในี้การสร�าง database ซึื้�งเป็นี้
จ้่ดเริ�มต�นี้ของ big data ของประเทศไทยเลยแหละ ท้�เป็นี้ big data จ่ริง ๆ นี้ะ อันี้น้ี้�เป็นี้จ้่ดเริ�มต�นี้ ตอนี้นัี้�นี้เราดึง database  
ของส่วินี้ราช้การต่าง ๆ ท้�พอม้ ณ์ วัินี้นัี้�นี้เลย ดึงมานี้ะครับั ทันี้สมัยบั�าง ไม่ทันี้สมัยบั�าง ก็เอามาใช้�กันี้เลย ด้กว่ิาไม่ม้อะไร ก็มาปรับั  
แล�วิก็สร�างระบับัการจ่่ายเงินี้ สร�าง criteria สร�างอะไรขึ�นี้มาแล�วิก็เริ�มจ่่ายเงินี้ พอเริ�มจ่่ายเงินี้ออกไปได�มันี้ก็จ่ะ flow แต่แน่ี้นี้อนี้ 
ข�อม้ลท้�ไม่ update ก็ม้ประเด็นี้ท้�ต�องแก�ไข แต่ระบับัข�อม้ลทำาให�เราจ่่ายไปตาม criteria ถึ�า database ไม่ด้ผ่ลลัพธ์ุมันี้ก็ออกมา 
ผิ่ดพลาดได�บั�างนี้ะ แต่ว่ิาเวิลาผ่่านี้ไปเราม้โอกาส ม้เวิลาในี้การ cleansing data เหล่าน้ี้� ม้ข�อม้ลใหม่ ๆ เติมเข�ามา การทำางานี้ 
มันี้จ่ะแม่นี้ยำามากขึ�นี้ ซึื้�งก็จ่ะเป็นี้สิ�งท้�เราเห็นี้อย่้ เพราะเราก็ใช้� database ก�อนี้เด้ยวิกันี้เน้ี้�ยแหละในี้การทำาโครงการต่าง ๆ ต่อมา

โจทย์ที่สอง การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผ่านโครงการต่าง ๆ

โครงการเราไม่ทิ้งกัน

เพ่�อติอบโจทย์ข้างติ้น สศค. จึงเร่งระดมสมองและนำาระบบ “National e-Payment”  
ห้ร่อพร้อมเพย์ที�วางรากฐานไว้ และประสบการณ์ทำา “ชิมช้อปใช้” นำามาติ่อยอดในครั�งนี�  
จึงเสนอคณะรัฐมนติรีเพ่�ออนุมัติิ “มาติรการเยียวยา 5,000 บาท 3 เด่อน” ห้ร่อที�มีช่�อเรียก 
สั�น ๆ ว่า “มาติรการเราไม่ทิ�งกัน” โดยสนับสนุนเงินช่วยเห้ล่อให้้แก่แรงงาน ล้กจ้างชั�วคราว  
ที�ไดร้บัผู้ลกระทบจากการห้ยดุประกอบกจิการในชว่งโควดิ-19 และผู้้ป้ระกอบการอสิระ เปน็เงนิ  
5,000 บาทติ่อเด่อน ระยะเวลา 3 เด่อน ด้วยการโอนเงินผู้่านระบบพร้อมเพย์ที�ผู้้กกับ 
เลขประจำาตัิวประชาชน ห้ร่อโอนเข้าบัญชีธุนาคารที�ประชาชนระบุในขั�นติอนการลงทะเบียน  
จึงได้เปิดให้้ประชาชนลงทะเบียนผู่้านเว็บไซื้ต์ิ www.เราไม่ทิ�งกัน.com และนำาแนวคิดเร่�อง  
online consent ในลักษณะเดียวกับชิมช้อปใช้มาปรับใช้ โดยระบุห้ลักเกณฑ์์และเง่�อนไข 
ให้้ครบถ้วนยิ�งขึ�น เพ่�อที�ประชาชนจะได้รับทราบว่าตินเองมีคุณสมบัติิที�จะได้รับเงินช่วยเห้ล่อ 
เยียวยาติามมาติรการห้ร่อไม่ ห้ากไม่ใช่ผู้้้มีคุณสมบัติิและมีการให้้ข้อม้ลที�ไม่เป็นความจริง  
ก็จะติ้องค่นเงินดังกล่าวให้้แก่รัฐ เพ่�อที�รัฐจะได้นำาเงินจำานวนนั�นไปช่วยเห้ล่อเยียวยาผู้้้ที�ได้รับ 
ความเด่อดร้อนเร่งด่วนติ่อไป
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“น้ี้�ค่อสิ�งท้� สศค. ท้กคนี้ช่้วิยกันี้ทำา ‘เราไม่ทิ�งกันี้’ ไม่ใช่้แค่ 
เราจ่่ายเงินี้นี้ะ จ่่ายเงินี้ออกไป ปรากฏว่ิา เวิลาม้ข�อเร้ยกร�องเรา 
ต�องมานัี้�งด้ นี้�อง ๆ Call Center ก็ต�องมานัี้�งรับัว่ิา เกิดอะไรขึ�นี้  
ทำาไมฉันี้ไม่ได� ตอบัคำาถึาม ไปเช็้กท้�ใคร น้ี้�ก็ถ่ึอว่ิาเป็นี้การเส้ยสละ 
ร่วิมกันี้นี้ะ เป็นี้การฝึึกควิามอดทนี้ ซึื้�ง Call Center เราได�รับัคำาช้ม 
เยอะ อันี้น้ี้�ถ่ึอเป็นี้โครงการท้�ทำาด�วิยใจ่”

ทมีงาน สศค. ที�อย้่ในเห้ติกุารณค์รั�งนั�นเล่าเสรมิวา่ “ตอนี้นัี้�นี้  
เส้ยงเร้ยกร�องจ่ากประช้าช้นี้หลั�งไหลมาอย่างไม่ขาดสาย จ่นี้ต�อง
จั่ดตั�ง ‘Call Center เฉพาะกิจ่’ ขึ�นี้ โดยม้ข�าราช้การสับัเปล้�ยนี้ 
หม้นี้เว้ิยนี้กันี้ไปทำาหนี้�าท้�ตอบัคำาถึามและรับัฟัื้งเร่�องท้กข์ร�อนี้จ่าก 
ประช้าช้นี้”

Call Center เฉุพาะกิจทา่นห้นึ�งเลา่เสรมิการทำางานครั�งนั�นวา่  
“บัางครั�งสงสาร เขายังไม่ได�รับัเงินี้เพราะกระบัวินี้การตรวิจ่สอบั 
ยังไม่เสร็จ่สิ�นี้หร่อไม่ผ่่านี้ค้ณ์สมบััติ” 

คณุลวรณเลา่ถงึการทำางานติอ่วา่ “ประช้าช้นี้ยังไม่จ่บัท้� Call  
Center ม็อบัหลั�งไหลมา สศค. เงินี้อย่้ท้�ไหนี้คนี้พร�อมจ่ะมาท้�นัี้�นี้  
ก็เป็นี้อ้กควิามท�าทายหนึี้�ง ซึื้�ง สศค. ก็ทำาได�ด้ท้�ส้ดในี้วัินี้นัี้�นี้  
อยากให�เราท้กคนี้ภ้มิใจ่ว่ิา เราทำางานี้ท้�เป็นี้งานี้ใหญ่ท้�ส้ดของ 
ประเทศงานี้หนึี้�ง ด�วิยคนี้แค่ 300 - 400 คนี้ท้�เราม้ 

“แม�เราจ่ะเป็นี้สมองของกระทรวิงการคลัง ของรัฐมนี้ตร้
ว่ิาการกระทรวิงการคลัง แต่เราไม่เคยทำางานี้อย่้บันี้หอคอยงาช้�าง  
อันี้น้ี้�เป็นี้สิ�งท้�อย่้ค่้กับั สศค. มาตั�งแต่พ้�เริ�มต�นี้ทำางานี้แล�วินี้ะ  
เราพร�อมจ่ะลงไปถึ�าม้โอกาสให�ลง เราก็ทำาหนี้�าท้�ของเรา แต่งานี้น้ี้� 
เป็นี้บัทพิส้จ่น์ี้หนึี้�งท้�ว่ิา ถึ�าถึึงเวิลาท้�เราต�องทำา เราทำาได� แล�วิเราก็ 
ทำาได�ด้ด�วิย 

“วัินี้น้ี้�เราไม่ทิ�งกันี้ ตอนี้จ่บัพ้�ว่ิาโอเคแหละ จ่่ายเงินี้ ถ้ึกใจ่  
ไม่ถ้ึกใจ่ใครม้อย่้แล�วิ ช้�าเร็วิเป็นี้ไปได� แค่ไม่ด้พอกับั expectation  
ของเขาท้�เขากำาลังเด่อดร�อนี้อย่้ แต่สิ�งหนึี้�งท้�อยากจ่ะบัอกว่ิา เป็นี้ 
ควิามภ้มิใจ่ของพ้�และของพวิกเราท้ก ๆ คนี้ การจ่่ายเงินี้จ่ำานี้วินี้ 
230,000 ล�านี้บัาท ไม่เคยม้คำาพ้ดว่ิาม้การท้จ่ริตเลย เงินี้ท้� 
ผ่่านี้ระบับัท้�เราตั�งขึ�นี้ไวิ� ไม่ม้กระเด็นี้ไปตกในี้ท้�ไหนี้เลยแม�แต่ 
บัาทเด้ยวิ และยังได�มาซึื้�งระบับัฐานี้ข�อม้ลของคนี้ไทย ซึื้�งวัินี้น้ี้� 
กระทรวิงการคลังม้ข�อม้ลช้้ดน้ี้� ทำาให�เราสามารถึออกแบับันี้โยบัาย 
สาธุารณ์ะต่าง ๆ ตามมาได�อ้กเยอะเลย”

ทมีงาน สศค. เลา่ประสบการณค์รั�งนั�นวา่ “นี้อกจ่ากงานี้เบ่ั�องหนี้�าท้�ได�รับัผ่ลตอบัรับัอย่างล�นี้หลาม 
สศค. ยังต�องรับัม่อกับัสถึานี้การณ์์อ้กร้ปแบับัหนึี้�งค่อ ควิามเด่อดร�อนี้ของประช้าช้นี้ท้�อาจ่จ่ะไม่ได�รับั 
ควิามช่้วิยเหล่อเย้ยวิยาท้�ตรงตามควิามต�องการ นี้ำาไปส่้เหต้การณ์์ ‘ม็อบัล�อมกรม’ และ ‘การทำางานี้
ท่ามกลางแสงธุรรมช้าติ’ ขึ�นี้”

ข้าราชการ สศค. ที�อย้่ในเห้ติุการณ์ม็อบล้อมกรมเล่าว่า “วัินี้นัี้�นี้ม้ประช้าช้นี้จ่ำานี้วินี้มากท้�อาจ่จ่ะยัง 
ไม่ได�รับัเงินี้เย้ยวิยาหร่อไม่ผ่่านี้ค้ณ์สมบััติมาย่�นี้ข�อเร้ยกร�องท้�สำานัี้กงานี้ ซึื้�งผ้่�ใหญ่ก็คำานึี้งถึึงควิามปลอดภัย 
ของคนี้ทำางานี้เป็นี้หลัก เลยให�ปิดประต้หนี้�า ประต้หลัง และปิดไฟื้เสม่อนี้ว่ิาไม่ม้คนี้อย่้ ท้กคนี้ work  
from home หมด ทั�งท้�จ่ริงพวิกเรายังนัี้�งทำางานี้อย่้บันี้ตึกแบับัม่ด ๆ อย่างนัี้�นี้ 

“ถ่ึอว่ิาเป็นี้ประสบัการณ์์ใหม่นี้ะ แต่เราก็ไม่เส้ยกำาลังใจ่หรอก เพราะในี้จั่งหวิะท้�ท้กคนี้กำาลังเหน่ี้�อย 
ถึึงข้ดส้ด อย่้ ๆ ก็ม้ลังกระดาษ ใส่ขนี้มมาเต็มลังเลย พร�อมกับักระดาษเอส้�แผ่่นี้หนึี้�ง เข้ยนี้ว่ิา ขอบัค้ณ์ 
เจ่�าหนี้�าท้�สำานัี้กงานี้เศรษฐกิจ่การคลังท้กท่านี้สำาหรับัการทำางานี้เพ่�อช่้วิยเหล่อประช้าช้นี้... ยังม้หนัี้งส่อ 
ท้�ทั�งเข้ยนี้ด�วิยลายม่อหร่อพิมพ์มา ส่งมาท้� สศค. ขอบัค้ณ์พวิกเรา แล�วิลงช่้�อประช้าช้นี้... มันี้ต่�นี้ตันี้นี้ะ  
มันี้จ้่กอก และร้�ว่ิาสิ�งท้�เราเหน่ี้�อยอย่้ตอนี้นัี้�นี้มันี้ค้�มค่าแค่ไหนี้

“นัี้กข่าวิประจ่ำากระทรวิงท่านี้หนึี้�งโพสเฟื้ซื้บ้ั�กแสดงควิามเห็นี้ใจ่เราด�วิยว่ิา สศค. ซึื้�งเป็นี้หน่ี้วิยงานี้ 
นี้โยบัาย ม้เจ่�าหนี้�าท้�อย่้เพ้ยงหยิบัม่อ กำาลังทำางานี้เพ่�อช่้วิยเหล่อเย้ยวิยาประช้าช้นี้หลายสิบัล�านี้คนี้ 
ทั�วิประเทศ”

ดร.กุลยา ติันติิเติมิท อดีติ ผู้อ. สศค. ติ่อจากคุณลวรณ เล่าว่า “พ้�อย่้ World Bank ก็ติดตามข่าวิ 
ตลอด ร้�ว่ิาท้กคนี้ท้� สศค. เหนี้่�อยมากตอนี้นัี้�นี้ ยังเห็นี้ร้ปถ่ึายท้�เขาลงส่�อ ท้�นัี้�งอย่้ท่ามกลางลงัเป็นี้ร�อย ๆ  ลัง  
เร่�องร�องเร้ยนี้จ่ากประช้าช้นี้ทั�งนัี้�นี้เลย”

คณุลวรณเล่าถงึภารกจิที�ติ้องแบกรับในฐานะเบอร์ 1 ขององค์กรขณะนั�นว่า “วัินี้นัี้�นี้พ้�ร้�สึกว่ิาเรา 
แบักภารกิจ่ท้�สำาคัญท้�ส้ดของประเทศ ช่้�อ สศค. เป็นี้ท้�ร้�จั่กของท้กคนี้ ไม่งั�นี้ สศค. จ่ะร้�จั่กในี้กล่้มท้�แคบัมาก  
แต่วัินี้นัี้�นี้คนี้ทั�งประเทศร้�จั่ก ในี้ฐานี้ะเป็นี้ผ้่�อำานี้วิยการ พ้�ร้�สึกว่ิา ถึ�าวัินี้นัี้�นี้พ้�ทำามันี้ได�ไม่ด้ เราถึอดใจ่  
เราทำาพัง สศค. ก็จ่ะถ้ึกจ่ดจ่ำาในี้หม่้ประช้าช้นี้ในี้ภาพหนึี้�ง เพราะฉะนัี้�นี้ พ้�จ่ะไม่ให�ภาพนัี้�นี้เกิดขึ�นี้แน่ี้ ๆ  
และเราจ่ะถึอดใจ่ให�นี้�อง ๆ เห็นี้ไม่ได� เราต�องส้� เราจ่ะต�องทำาได� เด้�ยวิมันี้ก็จ่ะผ่่านี้ไป ขณ์ะน้ี้� ภาพจ่ำาของ  
สศค. เม่�อผ่่านี้เราไม่ทิ�งกันี้ไปค่อควิามสำาเร็จ่ การได�รับัการยอมรับั ได�รับัการช่้�นี้ช้มจ่ากท้กคนี้ ณ์ วัินี้นัี้�นี้  
เราจ่ะไปคาดหวัิงให�มันี้ 100% ไม่ได� แต่เราจ่ะทำาเละเทะแต่ได�เงินี้เร็วิก็ไม่ได� 

“อย่าว่ิาแต่พ้ดกับัม็อบั พ้ดกับัส่�อ ยังต�องไปนัี้�งตอบัคำาถึามสภา ตอนี้พระราช้กำาหนี้ดเข�าสภามา 
จ่ะไปขอเงินี้มาเย้ยวิยา ก็ต�องไปนัี้�ง defend เอง ทั�งท้�เวิลาเราทำาเย้ยวิยา รัฐบัาลเอาเงินี้มากองตรงหนี้�า
แล�วิให�เราจั่ดสรรแค่น้ี้�ก็วิิกฤติแล�วิ อันี้น้ี้�ต�องไป defend ไปหาเงินี้หนึี้�งล�านี้ล�านี้บัาทมาให�ด�วิย ถึอยก็ไม่ได�  
ท�อก็ไม่ได� นี้�อง ๆ หลายคนี้ด้อย่้ และท้กคนี้เหน่ี้�อยกันี้เต็มทนี้ แต่ถึ�าวัินี้นัี้�นี้หย้ด พอตรงนัี้�นี้หร่อพัง 
ตรงนัี้�นี้ สศค. จ่ะเป็นี้อ้กภาพจ่ำาของสังคมไทย แล�วิก็ต�องเอาร้ปพ้�ออกจ่าก hall of fame อย่้ไม่ได�เลย  
คนี้น้ี้�ทำาหายนี้ะให�กับั สศค. มาก แต่วัินี้น้ี้� สศค. เป็นี้ช่้�อท้�ร้�จั่กของคนี้ในี้สังคมน้ี้� แล�วิก็ได�รับัควิาม 
เช่้�อมั�นี้ส้งด�วิย” 

ทีม Call Center ของ สศค.
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| บทที่ 8 | | สศค. กับภารกิจต่อสู้เพื่อให้ทุกคนก้าวข้ามสถานการณ์โควิด (ปี 2563 - 2564) |

โครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เม่�อรับทราบจากเสียงสะท้อนว่ายังมีประชาชนผู้้้มีรายได้น้อยส่วนห้นึ�ง 
ที�ไม่ได้รบัเงินเยียวยาจากมาติรการเราไม่ทิ�งกัน เน่�องจากไม่ผู้า่นการติรวจสอบ 
คุณสมบัติิ อาจจะด้วยเห้ติุเพราะฐานข้อม้ลที� ไม่เป็นป่จจุบันห้ร่อความ 
ผู้ิดพลาดในกระบวนการกรอกข้อม้ลขณะลงทะเบียน และไม่ได้รับความ 
ช่วยเห้ล่อเยียวยาจากโครงการอ่�น ๆ ของรัฐ อาทิ การช่วยเห้ล่อเยียวยากลุ่ม 
แรงงานซื้ึ�งเป็นผู้้้ประกันตินของกระทรวงแรงงาน การช่วยเห้ล่อเยียวยากลุ่ม
เกษติรกรของกระทรวงเกษติรและสห้กรณ์ รวมถงึการช่วยเห้ล่อเยยีวยากลุ่ม
เปราะบางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ โดยมี 
กลุ่มผู้้้มีรายได้น้อยที�ยังไม่ได้รับความช่วยเห้ล่อจากช่องทางใดทั�งสิ�นกว่า  
1 ล้านคน สศค. จึงได้จัดทำาโครงการเพ่�อช่วยเห้ล่อ เยียวยา และชดเชยให้้แก่ 
ผู้้้มบัีติรสวสัดิการแห่้งรัฐ โดยจ่ายเงนิเยยีวยาเป็นจำานวน 1,000 บาทต่ิอเดอ่น  
ระยะเวลา 3 เด่อน

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ภาคอุติสาห้กรรมท่องเที�ยวมีบทบาทสำาคัญเป็นอย่างมากติ่อระบบ
เศรษฐกิจไทยและมีแนวโน้มเติิบโติอย่างติ่อเน่�องทุกปี โดยในปี 2562 
ประเทศไทยมรีายได้จากการท่องเที�ยวรวม 3.06 ล้านล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน
ถึงร้อยละ 16 ของ GDP ซื้ึ�งรายได้กว่าร้อยละ 61 ของภาคอุติสาห้กรรม 
ทอ่งเที�ยวทั�งห้มดมาจากนกัทอ่งเที�ยวติา่งชาติิ ดงันั�น เม่�อเกดิการแพรร่ะบาด
ของโควดิ-19 นกัทอ่งเที�ยวต่ิางชาติิไมส่ามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ 
และนักท่องเที�ยวไทยก็ถ้กจำากัดการเดินทาง ภาคอุติสาห้กรรมการท่องเที�ยว
จึงได้รับผู้ลกระทบห้นักที�สุด รายได้ลดลงเห้ล่อเพียงร้อยละ 0 - 5 เท่านั�น  
เม่�อสถานการณ์เริ�มผู้่อนคลาย ภาคอุติสาห้กรรมท่องเที�ยวจึงเป็นเป้าห้มาย 
สำาคัญที�รัฐจะติ้องเร่งฟื้ื�นฟื้้ให้้เร็วที�สุด

นับติั�งแติ่เด่อนมิถุนายน 2563 จากมาติรการล็อกดาวน์ที�เข้มงวด ทำาให้้ 
ยอดผู้้้ติิดเช่�อในประเทศไทยลดลงอย่างต่ิอเน่�อง ประกอบกับสภาวการณ์ 
ทางเศรษฐกิจที�กำาลังถดถอย รัฐบาลจึงเริ�มผู้่อนคลายมาติรการล็อกดาวน์ 
เป็นลำาดับ การท่องเที�ยวแห่้งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สศค. จึงริเริ�ม 
โครงการเพ่�อสนับสนุนให้้เกิดการท่องเที�ยวภายในประเทศขึ�น เพ่�อให้้เกิด 
การจ้างงานและสร้างรายได้ในพ่�นที�ติ่าง ๆ ทั�วประเทศ

โดยโครงการนี� ททท. เป็นห้น่วยงานเจ้าของโครงการ สศค. ทำาห้น้าที�
เปน็ “ฝ่่ายสนบัสนนุ” ดว้ยการทำาห้นา้ที�เบกิจา่ยเงนิแทน ททท. และรับผู้ดิชอบ
การคิดห้ลักเกณฑ์์และเง่�อนไขทั�งห้มดของโครงการ ซื้ึ�งร้ปแบบการสนับสนุน
การเดินทางท่องเที�ยวจะมีทั�งสิ�น 3 ส่วน ได้แก่

1) รัฐสนับสนุนค่าโรงแรมที�พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 40 ของค่าโรงแรมที�พัก แติ่ไม่เกิน 3,000 บาทติ่อห้้องติ่อค่น
2)  รัฐสนบัสนุนค่าอาห้ารและค่าเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยว รวมถงึค่าซื้่�อสนิค้าในร้านค้า OTOP ร้านนวด สปา และธุรุกิจอ่�นที�เกี�ยวเน่�อง

กบัสายโซ่ื้อุปทาน (Supply chain) ของภาคอตุิสาห้กรรมท่องเที�ยว เช่น เร่อเช่า รถเช่า เป็นต้ิน ในลกัษณะ co-pay ให้้แก่ผู้้้ที�จอง
ห้้องพกัติาม 1) ในอัติราร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่าย แต่ิไม่เกนิ 600 บาทต่ิอห้้องต่ิอค่นสำาห้รบัวนัศกุร์-อาทติิย์ และไม่เกนิ 900 บาท
สำาห้รบัวนัจนัทร์-พฤห้สั โดยประชาชนจะได้รบัการสนบัสนนุในร้ปแบบของ e-Voucher ผู่้านแอปพลเิคชนั “เป๋าติงั”

3)  รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำาห้รับเดินทางโดยเคร่�องบินบางส่วนในลักษณะการจ่ายเงินค่นในอัติราร้อยละ 40 ของค่าบัติรโดยสาร  
แติ่ไม่เกิน 2,000 บาทติ่อห้นึ�งผู้้้โดยสาร และไม่เกิน 3,000 บาทติ่อห้นึ�งผู้้้โดยสารสำาห้รับเขติจังห้วัดที�กำาห้นด

จากห้ลักเกณฑ์์และเง่�อนไขการได้รับเงินสนับสนุน ทำาให้้เกิดมีผู้้้ประกอบการและประชาชนจำานวนห้นึ�งที�เสาะแสวงห้าวิธุีการให้้ติน
ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐมากขึ�นโดยที�ไม่ได้ปฏิบัติิติามห้ลักเกณฑ์์และเง่�อนไข ซื้ึ�ง ททท. ร่วมกับ สศค. ก็ติ้องดำาเนินการติรวจสอบพร้อม
เรียกเงินค่นจากผู้้้ประกอบการห้ร่อประชาชนดังกล่าว รวมถึงการดำาเนินคดีด้วย นับว่าเป็นอีกห้นึ�งบทบาทให้ม่ของ สศค. เช่นเดียวกัน

คณุลวรณ แสงสนทิ เลา่วา่ “โครงการเราเท้�ยวิด�วิยกันี้ม้วัิตถ้ึประสงคเ์พ่�อกระต้�นี้เศรษฐกิจ่ภาคการทอ่งเท้�ยวิ ซึื้�งเป็นี้แหล่งรายได�และ
การจ่�างงานี้หลกัของประเทศ เพ่�อลดผ่ลกระทบัจ่ากการแพรร่ะบัาดของโรคตดิเช่้�อไวิรัสโคโรนี้า 2019 ดังนัี้�นี้ จึ่งขอควิามร่วิมม่อผ้่�ประกอบัการ 
ท้�พักปฏิบััติตามเง่�อนี้ไขของโครงการ ‘เราเท้�ยวิด�วิยกันี้’ เพ่�อร่วิมกันี้สร�างบัรรยากาศท้�ด้ให�การท่องเท้�ยวิไทยกลับัมาคึกคักอ้กครั�ง”
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| บทที่ 8 | | สศค. กับภารกิจต่อสู้เพื่อให้ทุกคนก้าวข้ามสถานการณ์โควิด (ปี 2563 - 2564) |

โครงการคนละครึ่ง

นอกจากภาคอุติสาห้กรรมท่องเที�ยวแล้ว ผู้้้ประกอบการที�ได้รับผู้ลกระทบอย่างห้นักไม่แพ้กันก็ค่อ 
ผู้้้ประกอบการรายย่อย โดยเฉุพาะอย่างยิ�งห้าบเร่ แผู้งลอย สศค. จึงได้นำาแนวคิดของชิมช้อปใช้มา 
ป่ดฝุ่่นให้ม่ พร้อมกับห้ลักการรัฐร่วมจ่ายของโครงการเราเที�ยวด้วยกันมาผู้สมผู้สาน กระทั�งคลอด 
ออกมาเป็นโครงการคนละครึ�งในเด่อนติุลาคม 2563

ร้านค้าและประชาชนผู้้้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้ิองลงทะเบียนผู่้านเวบ็ไซื้ต์ิ www.คนละครึ�ง.com  
ก่อนจะเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าติัง” สำาห้รับประชาชนและแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สำาห้รับร้านค้า
ซื้ึ�งติ้องเป็นร้านค้าบุคคลธุรรมดา และไม่เป็นส่วนห้นึ�งของธุุรกิจร้านสะดวกซื้่�อแฟื้รนไชส์ เพ่�อให้้เม็ดเงิน
สนบัสนนุสามารถลงไปถงึผู้้ป้ระกอบการรายยอ่ยไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยในการใชจ้า่ยซื้่�อสนิคา้ รา้นคา้จะสรา้ง  
QR Code รับชำาระเงินผู้่าน “ถุงเงิน” แล้วให้้ประชาชนสแกน QR Code ดังกล่าวผู้่าน “เป๋าติัง” ซื้ึ�ง 
ประชาชนจะติ้องเป็นผู้้้ชำาระเงินค่าสินค้าดังกล่าวเพียงครึ�งห้นึ�งเท่านั�น ส่วนอีกครึ�งห้นึ�งรัฐจะเป็นผู้้้จ่าย
ให้้กับร้านค้าโดยติรง

จากกระแสติอบรับที�ท่วมท้น มีประชาชนให้้ความสนใจลงทะเบียนกันจำานวนมากอย่างเป็น
ประวัติิการณ์ สศค. จึงได้เสนอให้้ขยายโครงการระยะที� 2 เพิ�มเติิมในเด่อนมกราคม 2564 พร้อมวงเงิน 
สนบัสนุนสง้สุดที�จะได้รบัค่อ 3,500 บาทต่ิอราย ทั�งนี� ห้ากเป็นประชาชนผู้้้ไดร้บัสิทธิุในโครงการระยะแรก 
อย้่แล้วจำานวน 3,000 บาท จะได้รับวงเงินสิทธุิเพิ�มขึ�นอีกรายละ 500 บาท

กระแสติอบรับดีเพียงใด สะท้อนให้้เห้็นจากยอดใช้จ่ายระห้ว่างวันที� 23 - 26 ติุลาคม 2563 เพียง  
4 วัน มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 9.4 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 704.5 ล้านบาท

ดร.กุลยา ติันติิเติมิท เล่าว่า “สิ�งท้�สามารถึกระต้�นี้เศรษฐกิจ่ได�ค่อการบัริโภคในี้ประเทศ โดย
กระทรวิงการคลังได�ออกมาตรการกระต้�นี้การบัริโภคภายในี้ประเทศเพ่�อนี้ำาเม็ดเงินี้ลงส่้ระบับัเศรษฐกิจ่
อย่างต่อเน่ี้�อง ซึื้�งโครงการท้�สิ�นี้ส้ดลงแล�วิและนัี้บัได�ว่ิาเป็นี้โครงการท้�ประสบัควิามสำาเร็จ่ค่อโครงการ
คนี้ละครึ�ง โดยเป็นี้โครงการท้�ช่้วิยลดค่าครองช้้พของประช้าช้นี้ได� สามารถึดึงเม็ดเงินี้จ่ากประช้าช้นี้มา
ใช้�ได�จ่ริงถึึง 51% และเม็ดเงินี้เหล่าน้ี้�ได�กระจ่ายไปส่้ร�านี้ค�ารายย่อยโดยตรง” 

โครงการช้อปดีมีคืน

ในขณะที�การระบาดของโควิด-19 ทำาให้้ประชาชนผู้้้มีรายได้น้อยได้รับผู้ลกระทบค่อนข้างรุนแรงจนรัฐบาลต้ิองออกโครงการไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ�งกัน  
ห้รอ่คนละครึ�งแล้ว แต่ิทำาอย่างไรจะให้ผู้้้้มฐีานะปานกลางจนถงึฐานะดีเกิดแรงจง้ใจที�จะนำาเงินของตินเองมาใช้จา่ยเพ่�อเป็นการกระติุน้เศรษฐกิจในภาวะที�ทกุคน 
กำาลังติ่�นติระห้นกกับการระบาดของโควิด-19 จนไม่กล้าใช้จ่ายเงิน สศค. จึงได้ออกมาติรการทางภาษีเพ่�อให้้กลุ่มคนผู้้้มีรายได้ระดับกลางไปจนถึงส้งสามารถ 
ร่วมมีบทบาทในการกระติุ้นเศรษฐกิจและกระติุ้นการบริโภคภายใติ้โครงการ “ช้อปดีมีค่น”

ในปภีาษ ี2563 สศค. ไดอ้อกมาติรการ “ชอ้ปดมีค่ีน” ตัิ�งแติว่นัที� 23 ติลุาคม 2563 ถงึวันที� 31 ธุนัวาคม 2563 โดยการซื้่�อสนิคา้และบรกิารจากผู้้ป้ระกอบการ 
ที�จดทะเบียนภาษีม้ลค่าเพิ�มกับกรมสรรพากรในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถนำาไปใช้ลดห้ย่อนภาษีได้ติามที�จ่ายจริง แติ่ไม่เกิน 30,000 บาทติ่อราย

โครงการเราชนะ

ปลายเด่อนมกราคม 2564 ห้ลังจากประเมินท่าทีสถานการณ์โควิด-19 
ที�น่าจะรุนแรงขึ�น รัฐบาลจำาเป็นติ้องเยียวยาประชาชนอีกครั�งแติ่โจทย์ 
ในครั�งนี�ยากกว่าเดิม ค่อทำาอย่างไรจะให้้เกิดการกระตุ้ินการใช้จ่ายภายใน 
กลุ่มผู้้้มีรายได้น้อยด้วยกันและให้้ทั�วถึง 

ดังนั�น โจทย์ของโครงการเราชนะค่อ ทำาอย่างไรให้้ประชาชนได้รับ 
วงเงินสิทธุิอย่างทั�วถึงและครอบคลุมมากกว่าโครงการคนละครึ�ง จึงเกิดเป็น 
โครงการที�ให้้วงเงินสิทธุิผู้่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน “เป๋าติัง” บัติร 
สวัสดิการแห้่งรัฐ และบัติรประชาชน โดยประชาชน 1 รายจะได้รับวงเงินสิทธุิ 
8,000 บาท สำาห้รับนำาไปใช้จ่ายกับร้านค้าที�เข้าร่วมโครงการ

เม่�อประสงค์จะให้้ความช่วยเห้ล่ออย่างทั�วถึงทั�งฝ่่�งประชาชนและ 
ผู้้้ประกอบการ การเยียวยาจึงต้ิองมีลักษณะของภาคบังคับในการซ่ื้�อสินค้า
ห้ร่อบริการจากร้านค้าที�เข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกับโครงการคนละครึ�ง 
อย่างไรก็ดี สศค. ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนจำานวนมากที�ไม่สามารถ
เข้าถึงโทรศัพท์ม่อถ่อสมาร์ทโฟื้นได้ การให้้สิทธุิผู้่านแอปพลิเคชัน “เป๋าติัง” 
เพียงอย่างเดียวจึงอาจไปไม่ถึงประชาชนฐานรากที�ปราศจาก digital literacy  
ดังนั�น สศค. จึงต้ิองขอความร่วมม่อจากห้น่วยงานพันธุมิติรไม่ว่าจะเป็น  
กรุงไทย ธุ.ก.ส. ออมสิน เจ้าห้น้าที�ฝ่่ายปกครองของกระทรวงมห้าดไทย  
และเจ้าห้น้าที�ของกระทรวงการคลังภายในภ้มิภาคช่วยอำานวยความสะดวก 
ให้้กับประชาชนในการลงทะเบียน

และนี�ค่อการใช้บัติรประชาชน smart card ของกระทรวงมห้าดไทย 
ให้้เกิดประโยชน์ส้งสุดด้วยการจ่ายเงินผู้่านบัติรประชาชนเป็นครั�งแรก และ 
โครงการเราไม่ทิ�งกนัยงัไดถ้ก้ทำาลายสถิติิจากยอดการใช้จา่ยรวมของโครงการ 
เราชนะที�ส้งกว่า 2 แสน 7 ห้ม่�นล้านบาท และมีประชาชนผู้้้ ได้รับสิทธุิทั�งสิ�น 
กว่า 33.2 ล้านคน

อย่างไรก็ดี ก็ยังมีกลุ่มผู้้้ประกอบการห้ร่อประชาชนบางส่วน
ที�มีเจตินาทุจริติในโครงการเราชนะเช่นเดียวกับทุก ๆ โครงการ
ที�ผู้่านมา เป็นอีกภารกิจห้นึ�งของ สศค. ที�ติ่างก็ร้้ล่วงห้น้าแล้วว่า 
จะติ้องเกิดขึ�นห้ากมีการออกโครงการในลักษณะดังกล่าว

ดร.กุลยาเล่าเสริมว่า “ท้� ผ่่านี้มากระทรวิงการคลัง 
ได�รับัเบัาะแสจ่ำานี้วินี้มากเก้�ยวิกับัการท้จ่ริตของประช้าช้นี้หร่อ 
ผ้่�ประกอบัการร�านี้ค�าหร่อผ้่�ให�บัริการท้�เข�าร่วิมโครงการเราช้นี้ะ  
โดยม้พฤติกรรมการใช้�จ่่ายวิงเงินี้สิทธิุไม่เป็นี้ไปตามวัิตถ้ึประสงค์ 
ของโครงการ เช้่นี้ การแลกวิงเงินี้สิทธิุเป็นี้เงินี้สด การขึ�นี้ราคา 
สินี้ค�าอย่างไม่เป็นี้ธุรรม เป็นี้ต�นี้... จึ่งขอควิามร่วิมม่อประช้าช้นี้ 
ในี้การรักษาสิทธิุของตนี้เอง และขอให�ผ้่�ประกอบัการร�านี้ค�าและ 
ผ้่�ให�บัริการท้�เข�าร่วิมโครงการปฏิบััติตามหลักเกณ์ฑ์์เง่�อนี้ไขของ 
โครงการ” 

ทมีงาน สศค. ผู้้้ดำาเนินการเกี�ยวกับการติรวจสอบพฤติิการณ์ 
ทุจริติในโครงการเราชนะเล่าว่า “ควิามยากของโครงการน้ี้�ค่อ 
หลักเกณ์ฑ์์และเง่�อนี้ไขท้�รอบัคอบัรัดก้มเพ่�อให�การใช้�จ่่ายเงินี้อย่้ในี้ 
ขอบัเขตวิตัถ้ึประสงคข์องโครงการ แตกตา่งจ่ากเราไมทิ่�งกันี้ท้�ต�อง 
คำานึี้งเพ้ยงว่ิาจ่่ายเงินี้ถ้ึกคนี้หร่อไม่ แต่โครงการเราช้นี้ะกลับักลาย 
เป็นี้ช่้องทางหาประโยช้น์ี้ของผ้่�ไม่ส้จ่ริตหลายราย และ สศค. ต�อง 
ตรวิจ่สอบัการกระทำาเหล่าน้ี้� ทั�งข�อม้ลธุ้รกรรม ข�อม้ลพฤติกรรม  
ของประช้าช้นี้และร�านี้ค�าท้�เก้�ยวิข�องนี้บััล�านี้คนี้ ในี้ขณ์ะท้�เราม้กำาลังคนี้ 
ทำาเร่�องน้ี้�เพ้ยงไม่ถึึง 10 คนี้เท่านัี้�นี้
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| บทที่ 8 | | สศค. กับภารกิจต่อสู้เพื่อให้ทุกคนก้าวข้ามสถานการณ์โควิด (ปี 2563 - 2564) |

“จ่ากควิามสำาเร็จ่ของโครงการเราช้นี้ะ หลักเกณ์ฑ์์และเง่�อนี้ไข รวิมถึึงกระบัวินี้การดำาเนี้ินี้การทั�งหมดของ สศค. จึ่งกลายเป็นี้ 
แบับัอย่างให�โครงการ ม33เรารักกันี้ ของกระทรวิงแรงงานี้ ในี้ช่้วิงท้�โครงการเราช้นี้ะดำาเนิี้นี้ไป อ้กทางหนึี้�งเราก็ต�องคอยให�คำาปรึกษา 
กระทรวิงแรงงานี้ด�วิยว่ิาเราทำากันี้มาอย่างไร” 

แม้ว่า สศค. จะเคยมีประสบการณ์การติรวจสอบพฤติิการณ์ทุจริติมาแล้วจากโครงการเราเที�ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ�ง 
ในป ี2563 แติจ่ำานวนบคุคลที�เกี�ยวข้องรวมถงึจำานวนขอ้มล้ที�เกี�ยวข้องของโครงการเราชนะมีปรมิาณมากมายมห้าศาล ซื้ึ�ง สศค. จะไมอ่าจ 
ดำาเนินการได้เลยห้ากปราศจากความช่วยเห้ล่ออย่างดียิ�งจากสำานักงานคลังจังห้วัด สำานักงานสรรพากรภาค/พ่�นที� และสำานักงาน 
สรรพสามิติภาค/พ่�นที� ในการช่วยลงพ่�นที�ติรวจสอบพฤติิการณ์ของร้านค้าทั�วประเทศ

นอกจากภารกิจที�ติ้องเผู้ชิญจากติัวโครงการเองแล้ว สศค. ยังเผู้ชิญห้น้ากับกระแสข่าวปลอมมากมายที�ปรากฏบนโซื้เชียลมีเดีย 
และอินเทอร์เน็ติ ซื้ึ�งกระแสข่าวเห้ล่านั�นก่อให้้เกิดความเข้าใจผู้ิดติ่อเง่�อนไขของโครงการ และในบางครั�งก็ทำาให้้ประชาชนผู้้้ห้ลงเช่�อได้รับ 
ความเดอ่ดร้อน ดงันั�น สศค. จงึได้ประสานขอความร่วมมอ่ไปยงักระทรวงดิจทิลัเพ่�อเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงกองบงัคบัการปราบปราม 
การกระทำาความผู้ิดเกี�ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ห้ลงัโครงการเราชนะสิ�นสดุลงในวันที� 30 มถินุายน 2564 สวนทางกับตัิวเลขจำานวนผู้้้ติดิเช่�อโควิดที�ไต่ิระดับสง้ขึ�นเป็นประวัติกิารณ์ 
สศค. จงึต้ิองเร่งออกมาติรการช่วยเห้ลอ่เยยีวยาต่ิอเน่�อง โดยในเด่อนกรกฎาคม 2564 ได้มีโครงการเพิ�มกำาลงัซื้่�อให้้แก่ผู้้้มบีตัิรสวสัดกิารแห่้งรฐั 
เด่อนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เด่อน และโครงการเพิ�มกำาลงัซื้่�อให้้แก่ผู้้้ที�ต้ิองการความช่วยเห้ลอ่เป็นพเิศษ ซื้ึ�งกค่็อกลุม่ประชาชน 
ที�จำาเป็นต้ิองใช้จ่ายเงินผู่้านบัติรประชาชนจากโครงการเราชนะนั�นเอง โดยให้้ได้รบัเงินช่วยเห้ลอ่จำานวน 200 บาทต่ิอเด่อน เป็นระยะเวลา  
6 เด่อนเช่นเดยีวกนั

นอกจากโครงการเพิ�มกำาลังซื้่�อแล้ว สศค. ยังดำาเนินโครงการคนละครึ�งติ่อเน่�องเป็นระยะที� 3  
โดยประชาชนที�ได้รับสิทธุิในโครงการคนละครึ�งระยะที� 1-2 เม่�อปี 2563 จะสามารถเข้าร่วมโครงการระยะที� 3  
ได้โดยอัติโนมัติิ และเปิดให้้ประชาชนที�ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเพิ�มเติิมได้อีก 16 ล้านคน

ในสว่นของโครงการยิ�งใชย้ิ�งไดน้ั�นค่อการประยุกติแ์นวคดิของโครงการช้อปดมีค่ีนในปี 2563 ที�ประสงค์จะ
ให้ป้ระชาชนผู้้้มรีายไดป้านกลางไปถงึสง้เข้ามามสีว่นรว่มในการกระติุน้เศรษฐกจิ และชว่ยเห้ลอ่ผู้้ป้ระกอบการ 
ที�จดทะเบยีนภาษม้ีลคา่เพิ�มกบักรมสรรพากร โดยประชาชนที�เขา้รว่มโครงการจะติอ้งใชจ้า่ยเงนิของตินเองเพ่�อ
ซื้่�อสนิคา้ห้ร่อบรกิารผู้า่นแอปพลเิคชนั “เปา๋ติงั” และจะไดร้บัวงเงนิสทิธุคิน่จากรฐัในร้ปแบบ e-Voucher ผู้า่น
แอปพลิเคชัน “เป๋าติัง” ในเด่อนถัดไปในอัติราร้อยละ 10 - 15 ส้งสุดไม่เกิน 7,000 บาท

ทีมงาน สศค. ที�ดำาเนินการในโครงการคนละครึ�งและโครงการยิ�งใช้ยิ�งได้เล่าว่า “ควิามท�าทายท้�เราเจ่อ
เม่�อต�องทำาโครงการกระต้�นี้เศรษฐกิจ่และการบัริโภคในี้ขณ์ะท้�การแพร่ระบัาดของโควิิดก็ยังร้นี้แรง คนี้ไม่กล�า
ออกจ่ากบั�านี้ ไม่กล�าออกไปซ่ื้�อของ ก็ค่อการดึงเอาผ้่�ประกอบัธุ้รกิจ่ food delivery platform เข�ามาเช่้�อมกับั 
ระบับัของโครงการ เพ่�อให�ประช้าช้นี้สามารถึใช้�สิทธิุตามโครงการผ่่านี้การสั�งอาหารเดลิเวิอร้�ได� ตอบัโจ่ทย์ 
ย้คโควิิดท้�ต�อง social distancing แต่การเช่้�อมระบับัก็ม้ขั�นี้ตอนี้หลักเกณ์ฑ์์ย่้งยากหลายอย่าง ต�องคิดให� 
รอบัคอบั และต�องม้มาตรการรักษาควิามมั�นี้คงปลอดภัยของการเช่้�อมต่อระบับัด�วิย เพราะท้�ไหลผ่่านี้ 
ท่อเช่้�อมนัี้�นี้น่ี้ะ... ข�อม้ลของประช้าช้นี้ทั�งนัี้�นี้เลย

“แต่ควิามโช้คด้อย่างหนึี้�งของ สศค. ก็ค่อ เราม้ประสบัการณ์์การเช่้�อมระบับักับั online travel agency 
ในี้โครงการเราเท้�ยวิด�วิยกันี้มาแล�วิ การคิดหลักเกณ์ฑ์์สำาหรับั food delivery platform จึ่งไม่ใช่้เร่�องใหม่ และ
สามารถึทำาได�ภายในี้ระยะเวิลารวิดเร็วิ เพราะตอนี้น้ี้�โควิิดกำาลังระบัาดหนัี้ก อะไรก็รอไม่ได�ทั�งนัี้�นี้”

อยา่งไรกด็ ีแม ้สศค. จะพยายามติอ่ส้เ้พ่�อให้ท้กุคนกา้วขา้มสถานการณ์โควดิไปดว้ยกนั แติภ่ารกจิระยะกลาง 
และระยะยาวก็ยังติ้องดำาเนินไปขนานกัน ดร.กุลยา ติันติิเติมิท ให้้ทัศนะในเร่�องการทำางานช่วงวิกฤติิโควิดว่า 
“ในี้ช่้วิงส้�กับัวิิกฤติโควิิด ทำาให�เวิลาท้�ท้กคนี้ม้อย่้มันี้จ่ำากัดขึ�นี้ เพราะต�องมาทำาเร่�องวิิกฤติต่าง ๆ ก็ไม่ม้เวิลา 
ไปด้ระยะกลางระยะยาวิได�มากเท่าเดิม ดังนัี้�นี้วิิช้าการของเราก็จ่ะแผ่่วิลง ถึึงเราไม่ได�ทิ�ง แต่ก็หลอกตัวิเอง 
ไม่ได�ว่ิามันี้ไม่แผ่่วิลง งานี้ตอนี้น้ี้�ม้ทั�ง fraud operations ท้�ต�องช่้วิยด้ด�วิย เวิลาท้�จ่ะศึกษาโครงสร�างเศรษฐกิจ่ 
ของมหภาคก็ไม่ม้ ทำาให�ศึกษาได�ไม่ลึก อย่างสำานัี้กภาษ้ก็ทำาเร่�องปฏิร้ปภาษ้ เขาก็ทำา แต่ควิามลึกท้�จ่ะไปด้  
OECD หร่อท้�สหรัฐฯ เสนี้อใต� G7 ก็อาจ่จ่ะไม่ม้เวิลาไปศึกษาลึกขนี้าดนัี้�นี้ แต่ท้กคนี้ cover งานี้ได�ด้ แต่ควิามลึก 
เชิ้งวิิช้าการอาจ่จ่ะแผ่่วิลง หลังจ่ากน้ี้�คงต�องกลับัมาศึกษาเร่�องเหล่าน้ี้�อย่างจ่ริงจั่ง
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โจทย์ที่สาม การเตรียมงานขับเคลื่อนประเทศหลังวิกฤติโควิด-19 ผ่านพ้นไป และในยคุที�เทคโนโลยสีร้างการเปลี�ยนแปลงในอตัิราเรง่ สศค. เปน็ห้นึ�ง 
ในองค์กรที�ร่วมขับเคล่�อนนำาเทคโนโลยีมาใช้เพ่�อเพิ�มประสิทธุิภาพในระบบ 
การเงิน ลดป่ญห้าความเห้ล่�อมลำ�าในการเข้าถึงบริการทางการเงิน และลด 
ป่ญห้าคอรรั์ปชันภาครฐั ซื้ึ�ง สศค. ได้นำาเทคโนโลยมีาใชป้ระกอบกบัฐานข้อมล้ 
ประชาชนของภาครัฐ เพ่�อใช้จดัสรรเงนิเยยีวยาจากวิกฤติิโควดิ-19 ห้ลายแสน 
ล้านบาท ซื้ึ�งสามารถทำาได้โดยปราศจากการคอร์รัปชัน และยังทำาให้้ สศค. 
มี big data เพ่�อใช้ออกแบบนโยบายที�ติรงกลุ่มเป้าห้มายมากขึ�นด้วย 

มองไปข้างห้น้า สศค. ยังติ้องเผู้ชิญกับความท้าทายอีกมาก ไม่ว่า 
จะเปน็โครงสรา้งเศรษฐกจิและระบบการเงนิที�เปลี�ยนแปลงไปจากพฒันาการ 
ของเทคโนโลย ีการก้าวส้ส่งัคมผู้้้สง้อาย ุความเห้ล่�อมลำ�าทางเศรษฐกจิ ผู้ลกระทบ 
จากภาวะโลกร้อน จึงต้ิองเติรียมเคร่�องม่อทางการคลังและประสานงานกับ
ห้น่วยงานที�เกี�ยวข้อง เพ่�อวางพ่�นฐานให้้พร้อมรับบริบทเศรษฐกิจให้ม่ ดังนี�

1. ด้านนโยบายการคลังและนโยบายภาษี 
ห้ลักการสำาคัญค่อ ติอ้งบรหิ้ารให้เ้กดิความสมดลุระห้วา่งการรกัษาวนิยั 

การเงินการคลังกบัการใช้จ่ายภาครัฐ โดยการดำาเนินนโยบายจำาเป็นต้ิองคำานงึถงึ 
ประสิทธิุภาพ ประสิทธุิผู้ล คุ้มค่าทั�งในระยะสั�นและระยะยาว ที�สำาคัญติ้อง 
สร้างความเป็นธุรรมให้้กับประชาชนติ่างรุ่น ติ่างฐานะด้วย 

ขณะเดียวกัน ด้านรายได้จำาเป็นติ้องปฏิร้ปโครงสร้างการจัดเก็บภาษี 
ให้้เห้มาะสมกับเป้าห้มายเศรษฐกิจระยะยาว รวมถึงปรับปรุงประสิทธุิภาพ 
การจัดเก็บภาษีและขยายฐานภาษีประเภทให้ม่ ให้้มีรายได้มากเพียงพอที�จะ
ด้แลประชาชนให้้มีคุณภาพชีวิติที�ดี 

นอกจากนี� เพ่�อลดการรั�วไห้ลของงบประมาณ และเพิ�มประสิทธุิภาพ 
ในการผู้ลักดันมาติรการภาครัฐ จำาเป็นติ้องส่งเสริมให้้ห้น่วยงานภาครัฐ 
นำา digital technology มาใช้ในการรับ-จ่ายเงิน

ดร.กุลยา ตินัติิเติมิท เลา่วา่ “แนี้วิทางการฟ้ื้�นี้ฟ้ื้เศรษฐกิจ่ไทยในี้ระยะข�างหนี้�าม้ควิามท�าทายท้�ต�องติดตามอย่างใกล�ชิ้ด... ต�องเร่งผ่ลักดันี้ 
การลงท้นี้โครงการโครงสร�างพ่�นี้ฐานี้ขนี้าดใหญ่ การลงท้นี้ในี้อ้ตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการลงท้นี้ในี้โครงการเขตพัฒนี้า 
พิเศษภาคตะวัินี้ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยเฉพาะการลงท้นี้ในี้รถึยนี้ต์ไฟื้ฟ้ื้า (EV) การเป็นี้ศ้นี้ย์กลางส้ขภาพของโลก 
(Medical hub) เพ่�อเป็นี้ new engine of growth เสริมสร�างข้ดควิามสามารถึของประเทศ และสนัี้บัสน้ี้นี้การเพิ�มผ่ลิตภาพ (Productivity) 
ของระบับัเศรษฐกิจ่ ทั�งน้ี้� การลงท้นี้ดังกล่าวิข�างต�นี้ต�องอาศัยเงินี้ลงท้นี้จ่ำานี้วินี้มาก ดังนัี้�นี้ ภาครัฐจ่ะต�องให�ควิามสำาคัญในี้การร่วิมลงท้นี้
ระหว่ิางภาครัฐกับัภาคเอกช้นี้ (Public- Private Partnership: PPP)

“ในี้ช่้วิงเวิลาข�างหนี้�าน้ี้�ถ่ึอเป็นี้ควิามท�าทายอย่างมากของประเทศไทยในี้การขับัเคล่�อนี้เศรษฐกิจ่ให�ผ่่านี้พ�นี้สถึานี้การณ์์โควิิด-19  
โดยเราจ่ะพิจ่ารณ์าการดำาเนิี้นี้มาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมภายใต�ควิามเส้�ยงต่าง ๆ เพ่�อให�มั�นี้ใจ่ว่ิาเศรษฐกิจ่ของประเทศจ่ะสามารถึ 
ฟ้ื้�นี้ตัวิเข�าส่้สภาวิะปกติได�โดยเร็วิ” 

เหลียวหลัง-แลหน้า

นับจากก้าวแรกที�ท่านรัฐมนติรีสุนทร ห้งส์ลดารมภ์ ติั�งใจให้้ สศค. เป็น “เสนาธุิการ” ของรัฐมนติรีว่าการกระทรวงการคลัง และ
มหี้นา้ที�เปน็ผู้้อ้อกแบบนโยบายการคลัง รว่มกบักรมจัดเก็บภาษีและห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั�งภายในและนอกกระทรวง ควบค่้กับการรักษา
วินัยการคลังอย่างติ่อเน่�อง นอกจากนี� ยังร่วมขับเคล่�อนเศรษฐกิจติั�งแติ่เริ�มแผู้นพัฒนาเศรษฐกิจฉุบับแรก กล่าวค่อ

ในขณะนั�นประเทศไทยแทบไม่มีโครงสร้างสาธุารณ้ปโภคพ่�นฐานอะไรเลย และงบประมาณที�มีไม่เพียงพอสำาห้รับการลงทุนเห้ล่านี�  
สศค. ช่วยเจรจาห้าเงินก้้จากแห้ล่งเงินติ่าง ๆ ทั�วโลกเพ่�อมาสนับสนุนการวางโครงสร้างพ่�นฐานดังกล่าว ทำาให้้ภารกิจ “นำ�าไห้ล ไฟื้สว่าง 
ทางด ีคนมงีานทำา” ของผู้้้นำาในยคุนั�นสำาเรจ็ สามารถยกระดบัคณุภาพชวีติิ ลดต้ินทนุการดำาเนนิชวีติิ พร้อมขยายโอกาสในการทำามาห้ากิน 
ให้้ประชาชน และทำาให้้รายได้ติ่อห้ัวประชากรเพิ�มขึ�นเป็นลำาดับ

เม่�อประเทศพัฒนาได้ระดับห้นึ�ง แติ่ภาคเอกชนกลับมีบทบาทจำากัด สศค. จึงมุ่งผู้ลักดันให้้ภาคเอกชนก้าวขึ�นมามีบทบาทห้ลักใน
การขับเคล่�อนเศรษฐกิจ โดยดำาเนินงานติั�งแติ่การจัดติั�งติลาดห้ลักทรัพย์แห้่งประเทศไทย เพ่�อสนับสนุนการระดมเงินทุนของภาคเอกชน 
และจัดติั�งสำานักงานคณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพย์และติลาดห้ลักทรัพย์ (ก.ล.ติ.) เพ่�อกำากับด้แลติลาดห้ลักทรัพย์ฯ การจัดติั�งสถาบัน
การเงนิเฉุพาะกจิ เพ่�อเพิ�มโอกาสให้ภ้าคเอกชนและประชาชนเขา้ถงึแห้ลง่เงนิทนุ การพัฒนาติลาดติราสารห้นี� เพ่�อให้ภ้าคเอกชนสามารถ 
ระดมทุนจากประชาชนได้โดยติรง รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีศุลกากร การนำาภาษีม้ลค่าเพิ�มมาใช้แทนภาษีการค้า และลดภาษี 
สรรพสามิติรถยนติ์ เพ่�อปลดล็อกศักยภาพภาคอุติสาห้กรรมและภาคส่งออกไทย ให้้เป็น main engine of growth และทำาให้้ไทยเป็น
ฐานการผู้ลิติห้นึ�งใน global supply chain นอกจากนี� สศค. ยังช่วยเปิดศักยภาพด้าน MICE (Meetings, Incentives, Conferences & 
Exhibitions) ของไทยเป็นที�ประจักษ์ติ่อประชาคมโลก ผู้่านการจัดประชุมประจำาปีสภาผู้้้ว่าการธุนาคารพัฒนาเอเชีย ในปี 2528 และ 
การประชุมประจำาปีสภาผู้้้ว่าการธุนาคารโลกและ IMF ในปี 2534 ซื้ึ�งเป็นโอกาสให้้กับการพัฒนาภาคท่องเที�ยวของไทยในเวลาติ่อมา  
รวมทั�งการเจรจาเพ่�อเปิดโอกาสการค้าและการลงทุนให้้กับภาคเอกชนไทยในเวทีติ่างประเทศด้วย 

นอกจากนี� ในยามประเทศเผู้ชิญห้น้ากับวิกฤติิและภัยพิบัติิ ติั�งแติ่วิกฤติิราชาเงินทุน วิกฤติิสถาบันการเงิน วิกฤติิติ้มยำากุ้ง วิกฤติิ 
การเงินโลก มห้าอุทกภัย จนถึงวิกฤติิโควิด-19 สศค. เป็นห้นึ�งในด่านห้น้าที�พร้อมช่วยแก้วิกฤติิและย่นเคียงข้างประชาชนให้้ผู้่านพ้น
วิกฤติิไปด้วยกัน ที�สำาคัญ แม้วิกฤติิจบ แติ่งาน สศค. ไม่จบ เพราะการที�ประเทศเข้าส้่วิกฤติิใด ๆ แสดงว่ากลไกในระบบเศรษฐกิจบางจุด 
ไม่ทนทานติ่อ shock สศค. จึงติ้องผู้ลักดันกฎห้มายที�ปิดจุดเปราะบางติ่าง ๆ เพ่�อลดความเสี�ยงที�จะเกิดวิกฤติิขึ�นในอนาคติ และทำาให้้
กลไกและเคร่�องม่อรบทางเศรษฐกิจรับม่อติ่อ shock ได้ดีขึ�นด้วย รวมทั�งการผู้ลักดันกรอบความยั�งย่นทางการคลังให้้เป็นกฎห้มายด้วย

2. ด้านนโยบายระบบการเงินและการออม
•  พัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานทางการเงินเพ่�อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล  

รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานเพ่�อติอบโจทย์ให้้ประชาชน 
เข้าถึงแห้ล่งเงินทุนในอัติราที�เห้มาะสม

•  พัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานและระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางการเงิน 
เพ่�อส่งเสริมให้้ระบบการเงินไทยเป็นการเงินเพ่�อความยั�งย่น  
(Sustainable finance) และรองรับเป้าห้มายการพัฒนาที�ยั�งย่น  
(Sustainable Development Goals: SDGs) ของสห้ประชาชาติิ

•  พัฒนากลไกติลาดทุนเพ่�อให้้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน 
ของภาครัฐ (รัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ�น) โดยเฉุพาะ  
infrastructure financing เพ่�อแบ่งเบาภาระทางการคลังและ 
เพิ�มโอกาสให้้ภาครัฐสามารถพัฒนาโครงการได้จำานวนมากขึ�น

•  พัฒนากลไกการออมเพ่�อเกษียณอายุที�มีประสิทธุิภาพเพ่�อรองรับ 
aged society แติ่มีความย่ดห้ยุ่นเพียงพอให้้รองรับกับสถานการณ์
ที�ไม่คาดคิด

•  พัฒนาและส่งเสริมการคุ้มครองผู้ลประโยชน์ทางการเงินให้้ภาค
ธุรุกิจและประชาชน ให้ม้ปีระสทิธุภิาพรองรบัการเปลี�ยนของธุรุกรรม
ทางการเงินในร้ปแบบติ่าง ๆ ที�เกิดขึ�นทั�งให้ม่และเก่า โดยเฉุพาะ
ด้านความเป็นธุรรม ร้้ทัน ความรวดเร็ว ความครอบคลุมทุกด้าน 
ที�เกี�ยวข้องกับผู้ลประโยชน์ทางการเงินในทุกมิติิ

•  พัฒนากลไกการช่วยเห้ล่อผู้้้ประกอบธุุรกิจที�ประสบป่ญห้าในการ 
เขา้ถึงแห้ล่งทนุในชว่งวิกฤติ ิโดยพัฒนาร้ปแบบการชว่ยเห้ล่อให้ม่ ๆ   
โดยการเพิ�มบทบาทการให้้ความช่วยเห้ล่อผู้่านทางติลาดทุน

3. ด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
•  พัฒนาเคร่�องชี�เศรษฐกิจทั�งในด้านอุปสงค์ อุปทาน และเสถียรภาพ

เศรษฐกิจ เพ่�อจัดทำารายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ภาวะเศรษฐกิจ
ภ้มิภาค และเศรษฐกิจโลก

•  พัฒนาแบบจำาลองเศรษฐกิจเพ่�อจัดทำาประมาณการเศรษฐกิจและ
วิเคราะห้์ผู้ลกระทบจากเห้ติุการณ์ติ่าง ๆ ทั�งจากป่จจัยภายในและ
ป่จจัยภายนอกที�มีติ่อการเจริญเติิบโติของเศรษฐกิจไทย

•  พัฒนาฐานข้อม้ลขนาดให้ญ่ เพ่�อจัดทำาระบบการแสดงข้อม้ลที� 
เป็นประโยชน์ติ่อการวิเคราะห้์เศรษฐกิจ การออกแบบนโยบาย  
การติัดสินใจเชิงนโยบาย และการประเมินผู้ลของนโยบาย ให้้มี 
ความเห้มาะสมกับกลุ่มเป้าห้มายติ่าง ๆ

4. ด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
•  ลดอุปสรรคการค้าสินค้าและการบริการด้านการเงิน โดยผู้ลักดัน

และประสานกฎเกณฑ์์และกฎระเบียบติ่าง ๆ ผู้่านกลไกความติกลง
การค้าเสรีระดับทวิภาคีและพหุ้ภาคี

•  ส่งเสริมความร่วมม่อระห้ว่างประเทศในประเด็นที�สอดคล้องกับ 
ยุทธุศาสติร์ชาติิ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ และประเด็นที� 
ติ้องการผู้ลักดัน เช่น การเงินเพ่�อความยั�งย่น การเงินเพ่�อ 
สิ�งแวดล้อม และความเช่�อมโยง (Connectivity) เป็นติ้น

•  สง่เสริมบทบาทของไทยให้เ้ป็นศ้นย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุนของภ้มิภาคอาเซื้ียนและอนุภ้มิภาคลุ่มแม่นำ�าโขง

•  เสริมสร้างความร่วมม่อกับองค์กรการเงินระห้ว่างประเทศให้้ ไทย 
มีบทบาทเป็นหุ้้นส่วนเชิงยุทธุศาสติร์ เพ่�อการพัฒนาที�ครอบคลุม 
และยั�งย่นติามเป้าห้มาย
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และหมดุหมายทีจ่ะขบัเคลือ่นประเทศไทย
ในทศวรรษที่ 7 ของ สศค.

บริิษััท ริาช กร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน)

ดำำ�เนิินิธุุรกิิจ 
ต�มแนิวท�งกิ�รพััฒนิ�อย่่�งยั่�งยื่นิ

บริษััทชัั้�นินิำ�ด้ำ�นิพัลัังง�นิแลัะระบบส�ธุ�รณููปโภคพืั�นิฐ�นิ 
ท่�มุ่งเน้ินิกิ�รสร้�งมูลัค่�ในิภูมิภ�คเอเช่ั้ย่แปซิิฟิิกิ

วิิสััยทัศน์

บริษัท ราช กรุ�ป จำากัด [เดิมช่�อ บริษัท ผู้ลิติไฟื้ฟื้้าราชบุรีโฮลดิ�ง จำากัด (มห้าชน)] 

กอ่ตัิ�งเม่�อวันที� 7 มนีาคม 2543 โดยมีการไฟื้ฟื้า้ฝ่่ายผู้ลิติแห้ง่ประเทศไทยเป็นผู้้ถ้อ่หุ้น้ให้ญ่ 

ร้อยละ 45 มีทุนจดทะเบียน 14,500 ล้านบาท บริษัทฯ ประกอบธุุรกิจในร้ปแบบบริษัท 

โฮลดิ�ง ดว้ยการลงทนุถอ่หุ้น้ผู้า่นบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มทุนในธุรุกจิผู้ลติิไฟื้ฟื้า้เปน็ห้ลกั

บรษิัทฯ มเีป้าห้มายที�จะเพิ�มกำาลงัการผู้ลติิเปน็ 10,000 เมกะวตัิติ ์และมล้คา่กจิการ 

เป็น 200,000 ล้านบาท ในปี 2568 ป่จจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนธุุรกิจผู้ลิติไฟื้ฟื้้า  

ระบบสาธุารณป้โภคพ่�นฐานและบรกิารดา้นสาธุารณสขุ และธุรุกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัพลังงาน

และอ่�น ๆ  ในประเทศไทย สปป.ลาว ออสเติรเลยี อนิโดนเีซื้ยี และเวยีดนาม ซื้ึ�งประเทศไทย 

ถ่อเป็นฐานการลงทุนห้ลัก

ราช กรุ�ป ได้กำาห้นดนโยบายการพัฒนาความยั�งย่น

องคก์รเป็นแนวทางในการดำาเนนิธุรุกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั�ง 

ในประเทศและต่ิางประเทศ และยกระดับแนวปฏิบัติิด้าน  

ESG ให้เ้ป็นมาติรฐานสากลเพ่�อติอบสนองต่ิอความคาดห้วัง 

ของผู้้้มีส่วนได้เสีย ภายใติ้ห้ลักธุรรมาภิบาลในการสร้าง

ม้ลค่าทางเศรษฐกิจ ควบค่้ไปกับสร้างคุณค่าร่วมด้าน 

สิ�งแวดล้อมและสังคม
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5	 	รังสรรค์	ธนะพื่รพื่ันธ่์,	จัากการลัดค่าเงินบัาที่ปี	2527	ถ๊งการลัอยตั้ัว

ของเงินบัาที่ปี	2540,	คอลััมน์	“หอคอยส่องโลัก”,	ผู้้้จััดการ 

รายสัปดาห์	ฉบัับัวันที่่�	14	-	20	กรกฎาคม	2540
6	 	50	ปี	ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย,	หน้า	262.
7	 	50	ปี	ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย,	หน้า	268.
8	 	อ่านเพื่ิ�มเตั้ิมเพื่่�อตั้อบัคำาถามว่า	ที่ำาไมคอมมิวนิสตั้์จั๊งหายไปจัาก

ประเที่ศไที่ย	ในสด่ด่	(คนอ่�น)	โดย	ม.ร.ว.จััตั้่มงคลั	โสณ์ก่ลั
9	 	30	ปี	ตั้ลัาดหลัักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย
10	 	จัดหมายเหตั้่	สศค.	ฉบัับัปฐมฤกษ์,	จััดที่ำาเน่�องในโอกาสครบัรอบั	 

49	ปี	สำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง,	หน้า	86.
11	 	สำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง	ครบัรอบั	30	ปี,	18	ตั้่ลัาคม	2534.
12	 	จั่ลัสารจัดหมายเหตั้่	สำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง,	ปีที่่�	2	ฉบัับัที่่�	2	

(เมษายน-มิถ่นายน	2556),	หน้า	4.
13	 	รายลัะเอ่ยดสามารถอ่านเพื่ิ�มเตั้ิมได้ที่่�หนังส่อ	“สำานักงานเศรษฐกิจั

การคลััง	ครบัรอบั	30	ปี”	18	ตั้่ลัาคม	2534
14	 	เร่ยบัเร่ยงจัาก	“วินัยการคลัังกับัการก่อหน่�ตั้่างประเที่ศของ

ประเที่ศไที่ย”	โดย	ค่ณ์พื่รรณ์่	สถาวโรดม	ผู้ลังานวิชาการหมายเลัข	

1	(9ว)
15	 	https://www.investopedia.com/terms/p/plaza-accord.asp	
16	 	เงินดอลัลัาร์สหรัฐแข็งค่าในช่วงปี	2521	-	2529	จันกระทัี่�งเกิดข้อตั้กลัง 

พื่ลัาซึ่่า	(The	Plaza	Accord)	ในปี	2528	ข้อตั้กลังพื่ลัาซึ่่า	(The	Plaza	

Accord)	เกิดจัากการประช่มร่วมกันระหว่างรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวง

การคลัังของห้าประเที่ศ	ได้แก่	ฝรั�งเศส	อังกฤษ	เยอรมันตั้ะวันตั้ก	

ญ่�ป่�น	แลัะสหรัฐอเมริกา	ณ์	โรงแรมพื่ลัาซึ่่า	กร่งนิวยอร์ก	ในวันที่่�	22	

กันยายน	2528	โดยได้บัรรลั่ข้อตั้กลังร่วมกันในการแที่รกแซึ่งให้เงิน

ดอลัลัาร์สหรัฐอ่อนค่าลังเพื่่�อลัดความไม่สมด่ลัของการค้าโลัก
17	 	อ่านเพื่ิ�มเตั้ิมได้จัาก	ม.ร.ว.จััตั้่มงคลั	โสณ์ก่ลั,	สด่ด่	(คนอ่�น),	2559.
18  http://thaitribune.org/contents/detail/312?content_

id=34441&rand=1548474461 

บทท่� 4
1	 	ดร.พื่นัส	สิมะเสถ่ยร	แลัะ	ดร.สมชัย	ฤช่พื่ันธ่์,	ข้อเสนอเก่�ยวกับัการ

ปฏิิร้ประบับัภาษ่อากรของไที่ย	2534,	สำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง	

ครบัรอบั	30	ปี,	18	ตั้่ลัาคม	2534,	หน้า	105.
2	 	การรับัรอง	Credit	rating	แก่ประเที่ศไที่ย	โดย	Moody’s	สำาหรับั

เครดิตั้ระยะยาวในครั�งน่�จัะส้งกว่า	S&P	1	ระดับั	เน่�องจัาก	A2	 

เที่่ยบัเที่่ากับั	A	ของ	S&P	กลั่าวค่อ	S&P	ให้เรา	A-	ในขณ์ะที่่�	 

Moody’s	ให้เรา	A2
3	 	กองนโยบัายตั้ลัาดที่่น	สำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง,	สำานักงาน

เศรษฐกิจัการคลัังกับัการพัื่ฒนาตั้ลัาดท่ี่น,	สำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง 

ครบัรอบั	30	ปี,	18	ตั้่ลัาคม	2534,	หน้า	189.
4	 	ประเที่ศไที่ยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	GATT	ครั�งแรกเม่�อปี	2525
5	 	ประเที่ศสมาชิก	ได้แก่	บัร้ไนดาร่สซึ่าลัาม	อินโดน่เซึ่่ย	มาเลัเซึ่่ย	

ฟิิลัิปปินส์	สิงคโปร์	แลัะไที่ย	ประเที่ศสมาชิกใหม่ที่ั�ง	4	ประเที่ศ	ได้แก่	

เว่ยดนาม	ลัาว	เม่ยนมา	แลัะกัมพื่้ชา

บทท่� 5
1	 	สภาพื่ัฒน์ปรับัวิธ่คำานวณ์	GDP	ใหม่	โดย	Series	ข้อม้ลัเดิม	GDP	 

ปี	2541	หดตั้ัวมากกว่าร้อยลัะ	10	แตั้่	Series	ใหม่	หดตั้ัวเพื่่ยง 

ร้อยลัะ	7.5
2  https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/

ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_69.pdf 
3	 	สมบั้รณ์์	ศิริประชัย	แลัะศิริกัญญา	ตั้ันสก่ลั,	สาเหตั้่ของวิกฤตั้ิการณ์์

การเงินของไที่ยปี	2540:	วรรณ์กรรมปริที่รรศน์,	กันยายน	2548,	 

หน้า	11.
4  https://www.bbc.com/thai/thailand-40457541
5  https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/

ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_69.pdf 
6	 	สร่ปผู้ลัการประช่มโตั้๊ะกลัม	(White	Paper),	วิพื่ากษ์หนังส่อแสดง 

เจัตั้จัำานง	ฉบัับัที่่�	5:	ข้อเสนอแนะแนวที่างการฟิื�นฟิ้เศรษฐกิจั,	

รวบัรวมโดยคณ์ะกรรมการธ่รกิจัการเงินแลัะการลังที่่น	หอการค้าไที่ย	

มหาวิที่ยาลััยหอการค้าไที่ย,	8	ตั้่ลัาคม	2541,	ณ์	ศ้นย์การประช่ม

แห่งชาตั้ิสิริกิตั้ิ�.	หน้า	1.
7	 	เป็นเงินก้้	ODA	(Official	Development	Assistance)	เพื่่�อนำามาใช้ใน

การแก้ปัญหาวิกฤตั้ิเศรษฐกิจัในร้ปเงินก้้เบัิกจั่ายเร็ว	(Fast	Disbursing	

Loans)	หร่อที่่�ร้้จัักกัน	ค่อ	เงินก้้เพื่่�อปรับัโครงสร้างเศรษฐกิจั	

(Structural	Adjustment	Loans:	SALs	หร่อ	Program	Loans)	ซ๊ึ่�งเงินก้้ 

เหลั่าน่�จัะม่การกำาหนดเง่�อนไขภายใตั้้กรอบัมาตั้รการดำาเนินนโยบัาย	

(Policy	Matrix)	เพื่่�อปรับัโครงสร้างที่างเศรษฐกิจั	การเงินการคลััง	

ตั้ลัอดจันนโยบัายที่างสังคม	ควบัค่้ไปกับัการให้เงินก้้ท่ี่�สามารถเบิักจ่ัาย 

ได้ที่ันที่่	เพื่่�อที่่�รัฐบัาลัจัะได้นำาเงินตั้ราตั้่างประเที่ศที่่�ได้จัากการเบัิกจั่าย 

เงินก้้ ไปเสริมที่่นสำารองระหว่างประเที่ศ	แลัะนำาเงินบัาที่ที่่�ได้รับัจัาก 

การขายฝากเงินตั้ราต่ั้างประเที่ศท่ี่�	ธปที่.	ไปใช้จ่ัายตั้าม	Policy	Matrix
8	 	ศ่ภรัตั้น์	ควัฒน์ก่ลั,	วารสารการเงินการคลััง	ปีท่ี่�	14	(2542)	ฉบัับัท่ี่�	42 

หน้า	11	-	12,	การดำาเนินนโยบัายการคลัังในช่วงวิกฤตั้ิเศรษฐกิจั
9	 	เม่�อวันที่่�	16	สิงหาคม	2540	เพื่่�อชะลัอการขยายตั้ัวของอ่ปสงค์ใน

ประเที่ศในช่วงเวลัาที่่�ที่่นสำารองระหว่างประเที่ศลัดลังมากแลัะม่

ปัญหาการขาดด่ลับััญช่เดินสะพื่ัด	แลัะเพื่่�อหาที่างเพื่ิ�มรายได้ของรัฐ

ให้สอดคลั้องกับัภาระที่่�คาดว่าจัะเพื่ิ�มข๊�นจัากการแก้ไขปัญหาระบับั

สถาบัันการเงิน
10	 	ศ่ภรัตั้น์	ควัฒน์ก่ลั,	วารสารการเงินการคลััง	ปีท่ี่�	14	(2542)	ฉบัับัท่ี่�	42 

หน้า	12	-	14,	การดำาเนินนโยบัายการคลัังในช่วงวิกฤตั้ิเศรษฐกิจั
11	 	การด่ลับััญช่เดินสะพื่ัดด่ข๊�นจัากปี	2539	ขาดด่ลัถ๊ง	372	พื่ันลั้าน

ดอลัลัาร์	เป็นขาดด่ลั	40	พื่ันลั้านดอลัลัาร์	ในปี	2540	
12	 	เงินคงคลัังเป็นเงินที่่�กระที่รวงการคลัังฝากไว้ในบััญช่เงินฝากกระแส

รายวันที่่�ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย	โดยไม่ได้รับัดอกเบั่�ย	การรับัแลัะ

จั่ายเงินคงคลัังจัะตั้้องอย้่ภายใตั้้พื่ระราชบััญญัตั้ิเงินคงคลััง	พื่.ศ.	

2491	ในส่วนของรายรับัเงินคงคลัังจัะได้มาจัากเงินรายได้แลัะเงินก้้

ของรัฐที่่�ส่วนราชการแลัะรัฐวิสาหกิจัที่่�เก่�ยวข้องตั้้องนำาส่ง

13	 	คณ์ะรัฐมนตั้ร่ม่มตั้ิเม่�อวันที่่�	14	สิงหาคม	2541	เห็นชอบัแผู้นฟิื�นฟิ้

ระบับัสถาบัันการเงินตั้ามที่่�กระที่รวงการคลัังเสนอ
14	 	รายงานผู้ลัการศ๊กษา	กระบัวนการแลัะวิธ่การดำาเนินงานของกองที่่น

เพื่่�อการฟิื�นฟิ้แลัะพื่ัฒนาระบับัสถาบัันการเงิน

บทท่� 6
1	 	GATT	ได้สิ�นส่ดสภาพื่ในฐานะองค์การแลัะได้จััดตั้ั�งองค์การการค้าโลัก	

(World	Trade	Organization:	WTO)	ข๊�นในปี	ค.ศ.	1995	เพื่่�อมา 

ที่ำาหน้าที่่�แที่น
2	 	สำานักบัริหารกิจัการตั้่างประเที่ศ	กระที่รวงพื่าณ์ิชย์,	10	ปีของจั่น 

ในฐานะสมาชิกองค์การการค้าโลัก	(WTO),	28	ม่นาคม	2554
3	 	ณ์ัฐิกานตั้์	วรสง่าศิลัป์,	เคร่�องช่�แรงกระตั้่้นที่างการคลััง, 

23	พื่ฤษภาคม	2551.
4	 	คำาสัมภาษณ์์	ค่ณ์สถิตั้ย์	ลัิ�มพื่งศ์พื่ันธ่์,	เกร็ดช่วิตั้แลัะประสบัการณ์์

การที่ำางานของอด่ตั้ผู้้้บัริหาร	สศค.,	หน้า	232	-	233,	จัดหมายเหตั้่

สำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง	ผู้ลังาน	5	ที่ศวรรษ
5	 	รายงานสถานการณ์์วิสาหกิจัขนาดกลัางแลัะขนาดย่อม	ปี	2545,	 

หน้า	9,	สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจัขนาดกลัางแลัะขนาดย่อม
6	 	คำาสัมภาษณ์์	ค่ณ์สถิตั้ย์	ลัิ�มพื่งศ์พื่ันธ่์,	เกร็ดช่วิตั้แลัะประสบัการณ์์

การที่ำางานของอด่ตั้ผู้้้บัริหาร	สศค.,	หน้า	232	-	234,	จัดหมายเหตั้่

สำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง	ผู้ลังาน	5	ที่ศวรรษ
7	 	คำาสัมภาษณ์์	ค่ณ์สถิตั้ย์	ลัิ�มพื่งศ์พื่ันธ่์,	เกร็ดช่วิตั้แลัะประสบัการณ์์

การที่ำางานของอด่ตั้ผู้้้บัริหาร	สศค.,	หน้า	232	-	238,	จัดหมายเหตั้่

สำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง	ผู้ลังาน	5	ที่ศวรรษ
8	 	ความร่วมม่อภายใตั้้มาตั้รการริเริ�มพื่ัฒนาตั้ลัาดพื่ันธบััตั้รเอเช่ย 

ของอาเซึ่่ยน+3:	พื่ัฒนาการแลัะที่ิศที่างในอนาคตั้,	โดยส่ขม่นา 

ภาสะวณ์ิช	(ผู้ลังานวิชาการ)
9	 	เร่ยบัเร่ยงจัากบัที่สัมภาษณ์์	ค่ณ์ก่ลัยา	ตั้ันตั้ิเตั้มิที่	วันที่่�	2	สิงหาคม	

2564 

บทท่� 7 
1	 	ภ้เก็ตั้	พื่ังงา	กระบั่�	สงขลัา	นครศร่ธรรมราช	ตั้รัง	ส่ราษฎร์ธาน่	

ประจัวบัค่ร่ขันธ์	https://www.khaosod.co.th/special-stories/

news_167236
2	 	https://documents1.worldbank.org/

curated/en/842461468335940798/

pdf/794450BRI0Incl0Boc0377373B00PUBLIC0.pdf
3	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย	(ฉบัับัที่่�	4)	พื่.ศ.	2551	 

พื่ระราชบััญญัตั้ิธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย	(ฉบัับัที่่�	5)	พื่.ศ.	2559	 

พื่ระราชบััญญัตั้ิธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย	(ฉบัับัที่่�	6)	พื่.ศ.	2560	 

แลัะพื่ระราชบััญญัตั้ิธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย	(ฉบัับัที่่�	7)	พื่.ศ.	2561
4	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิธ่รกิจัสถาบัันการเงิน	พื่.ศ.	2551	แลัะพื่ระราชบััญญัตั้ิ

ธ่รกิจัสถาบัันการเงิน	(ฉบัับัที่่�	2)	พื่.ศ.	2558	
5	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิสถาบัันค่้มครองเงินฝาก	พื่.ศ.	2551	แลัะ 

พื่ระราชบััญญัตั้ิสถาบัันค่้มครองเงินฝาก	(ฉบัับัที่่�	2)	พื่.ศ.	2560
6	 	หนังส่อกระที่รวงการคลััง	ที่่�	กค	1006/ลั	603	เร่�อง	มาตั้รการเพื่่�อ

สนับัสน่นการควบัรวมธนาคารพื่าณ์ิชย์ไที่ย	ลังวันที่่�	14	ม่นาคม	2563
7	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิธ่รกิจัสถาบัันการเงิน	(ฉบัับัที่่�	3)	พื่.ศ.	2561
8	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิกองที่่นพื่ัฒนาระบับัสถาบัันการเงินเฉพื่าะกิจั	 

พื่.ศ.	2558
9	 	หนังส่อกระที่รวงการคลััง	ด่วนที่่�ส่ด	ที่่�	กค	1006/5419	เร่�อง	 

การดำาเนินการตั้ามพื่ระราชกำาหนดปรับัปร่งการบัริหารหน่�เงินก้้ที่่�

กระที่รวงการคลัังก้้เพื่่�อช่วยเหลั่อกองที่่นเพื่่�อการฟิื�นฟิ้แลัะพื่ัฒนา

ระบับัสถาบัันการเงิน	พื่.ศ.	2555	ลังวันที่่�	28	ม่นาคม	2555
10	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิย่บัเลัิกบัรรษัที่ตั้ลัาดรองสินเช่�อที่่�อย้่อาศัย	พื่.ศ.	2563
11	 	หนังส่อกระที่รวงพื่าณ์ิชย์	ที่่�	พื่ณ์	0501/115	เร่�อง	การจััดตั้ั�ง

สำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับัแลัะส่งเสริมการประกันภัย	ลังวันที่่�	 

9	มกราคม	2550	แลัะหนังส่อกระที่รวงพื่าณ์ิชย์	ที่่�	พื่ณ์	0502/503	 

เร่�อง	การจััดตั้ั�งสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับัแลัะส่งเสริม 

การประกันภัย	ลังวันที่่�	5	ก่มภาพื่ันธ์	2550

12	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับัแลัะส่งเสริม 

การประกอบัธ่รกิจัประกันภัย	พื่.ศ.	2550
13	 	กฎกระที่รวงแบั่งส่วนราชการสำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง	 

กระที่รวงการคลััง	พื่.ศ.	2551
14	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิประกันช่วิตั้	(ฉบัับัที่่�	2)	พื่.ศ.	2551	 

แลัะพื่ระราชบััญญัตั้ิประกันวินาศภัย	(ฉบัับัที่่�	2)	พื่.ศ.	2551
15	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิประกันช่วิตั้	(ฉบัับัที่่�	3)	พื่.ศ.	2558	 

แลัะพื่ระราชบััญญัตั้ิประกันวินาศภัย	(ฉบัับัที่่�	3)	พื่.ศ.	2558
16	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิหลัักที่รัพื่ย์แลัะตั้ลัาดหลัักที่รัพื่ย์	(ฉบัับัที่่�	4)	 

พื่.ศ.	2551
17	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิหลัักที่รัพื่ย์แลัะตั้ลัาดหลัักที่รัพื่ย์	(ฉบัับัที่่�	5)	 

พื่.ศ.	2559
18	 	คำาแถลังนโยบัายของคณ์ะรัฐมนตั้ร่	พื่ลัเอก	ประย่ที่ธ์	จัันที่ร์โอชา	

นายกรัฐมนตั้ร่	แถลังตั้่อสภานิตั้ิบััญญัตั้ิแห่งชาตั้ิ	วันศ่กร์ที่่�	12	

กันยายน	2557
19	 	หนังส่อกระที่รวงการคลััง	ลัับั	ด่วนที่่�ส่ด	ที่่�	กค	1006/ลั	3636	 

เร่�อง	แผู้นย่ที่ธศาสตั้ร์การพื่ัฒนาโครงสร้างพื่่�นฐานระบับัการชำาระเงิน

แบับัอิเลั็กที่รอนิกส์แห่งชาตั้ิ	(National	e-Payment	Master	Plan)	 

ลังวันที่่�	14	ธันวาคม	2558
20	 	หนังส่อกระที่รวงการคลััง	ด่วนที่่�ส่ด	ที่่�	กค	1006/13117	เร่�อง	 

ร่างพื่ระราชบััญญัตั้ิการพื่ิส้จัน์แลัะย่นยันตั้ัวตั้นที่างดิจัิที่ัลั	พื่.ศ.	....	

ลังวันที่่�	23	สิงหาคม	2561
21	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิว่าด้วยธ่รกรรมที่างอิเลั็กที่รอนิกส์	(ฉบัับัที่่�	4)	 

พื่.ศ.	2562
22	 	หนังส่อกระที่รวงการคลััง	ด่วนที่่�ส่ด	ที่่�	กค	1014/7534	เร่�อง	 

ขอความเห็นชอบัการปรับัปร่งโครงสร้างของสำานักงานเศรษฐกิจั 

การคลััง	ลังวันที่่�	28	เมษายน	2554
23	 	กฎกระที่รวงแบั่งส่วนราชการสำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง	 

กระที่รวงการคลััง	(ฉบัับัที่่�	2)	พื่.ศ.	2555
24	 	หนังส่อกระที่รวงการคลััง	ด่วนที่่�ส่ด	ที่่�	กค	1014/20523	เร่�อง	 

ร่างแผู้นพื่ัฒนาระบับัการเงินภาคประชาชน	พื่.ศ.	2560	-	2564	 

ลังวันที่่�	31	ตั้่ลัาคม	2559
25	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิสถาบัันการเงินประชาชน	พื่.ศ.	2562
26	 	หนังส่อสำานักเลัขาธิการคณ์ะรัฐมนตั้ร่	ด่วนที่่�ส่ด	ที่่�	นร	0505/ว	196	

เร่�อง	ข้อสั�งการของนายกรัฐมนตั้ร่	ลังวันที่่�	17	มิถ่นายน	2559	แลัะ

	 	หนังส่อสำานักเลัขาธิการคณ์ะรัฐมนตั้ร่	ด่วนที่่�ส่ด	ที่่�	นร	0505/ว	401	

เร่�อง	ข้อสั�งการของนายกรัฐมนตั้ร่	ลังวันที่่�	17	พื่ฤศจัิกายน	2559
27	 	หนังส่อกระที่รวงการคลััง	ด่วนที่่�ส่ด	ที่่�	กค	1006/2361	เร่�อง	 

แนวที่างการปฏิิร้ประบับัการบัริหารจััดการแลัะกำากับัด้แลักิจัการ

สหกรณ์์ออมที่รัพื่ย์แลัะสหกรณ์์เครดิตั้ย้เน่�ยน	ลังวันที่่�	6	 

ก่มภาพื่ันธ์	2560
28	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิสหกรณ์์	(ฉบัับัที่่�	3)	พื่.ศ.	2562
29	 	ประกาศกระที่รวงการคลััง	เร่�อง	กิจัการที่่�ตั้้องขออน่ญาตั้ตั้ามข้อ	5	

แห่งประกาศของคณ์ะปฏิิวัตั้ิ	ฉบัับัที่่�	58	(เร่�อง	สินเช่�อรายย่อยเพื่่�อ 

การประกอบัอาช่พื่ภายใตั้้การกำากับั)	ลังวันที่่�	26	ธันวาคม	2557
30	 พื่ระราชบััญญัตั้ิกองที่่นสำารองเลั่�ยงช่พื่	พื่.ศ.	2530
31	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิกองที่่นบัำาเหน็จับัำานาญข้าราชการ	พื่.ศ.	2539
32	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิกองที่่นสำารองเลั่�ยงช่พื่	(ฉบัับัที่่�	3)	พื่.ศ.	2550	 

แลัะพื่ระราชบััญญัตั้ิกองที่่นสำารองเลั่�ยงช่พื่	(ฉบัับัที่่�	4)	พื่.ศ.	2558
33	 	หนังส่อกระที่รวงการคลััง	ด่วนมาก	ที่่�	กค	1007/17149	เร่�อง	 

ร่างพื่ระราชบััญญัตั้ิกองที่่นการออมแห่งชาตั้ิ	พื่.ศ.	....	ลังวันที่่�	 

1	ตั้่ลัาคม	2552
34	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิกองที่่นการออมแห่งชาตั้ิ	พื่.ศ.	2554
35	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิธนาคารอาคารสงเคราะห์	(ฉบัับัที่่�	4)	พื่.ศ.	2562
36	 	ศิวัสน์	เหลั่องสมบั้รณ์์,	กรอบัวินัยการคลัังแลัะร่างพื่ระราชบััญญัตั้ิ

การเงินการคลัังของรัฐ	พื่.ศ.	....,	50	ปี	50	บัที่ความ	นำาไที่ยก้าวไกลั	 

เน่�องในโอกาสวันสถาปนาครบัรอบั	50	ปี	สำานักงานเศรษฐกิจั 

การคลััง,	หน้า	72	-	76
37	 	พื่ระราชบััญญัตั้ิวินัยการเงินการคลัังของรัฐ	พื่.ศ.	2561

38	 	รายงานการพื่ิจัารณ์าศ๊กษาของคณ์ะกรรมาธิการการคลััง	การธนาคาร

แลัะสถาบัันการเงิน	สภานิตั้ิบััญญัตั้ิแห่งชาตั้ิ	เร่�อง	การพื่ิจัารณ์า

ศ๊กษาร่างกฎหมายว่าด้วยภาษ่ที่่�ดินแลัะสิ�งปลั้กสร้าง
39	 	กลั่าวค่อ	ที่่ก	ๆ	1	บัาที่ที่่�ผู้้้ม่เงินได้หามาได้	จัะได้รับัเงินโอนจัากรัฐบัาลั 

อ่กจัำานวนหน๊�ง	โดยเม่�อผู้้้ม่เงินได้ม่ระดับัเงินได้พื่๊งประเมินเพื่ิ�มข๊�นถ๊ง 

ระดับัหน๊�ง	ก็จัะได้รับัเงินโอนจัากรัฐบัาลัในจัำานวนที่่�ลัดลัง	แลัะเม่�อ 

ผู้้้ม่เงินได้ม่ระดับัเงินได้พื่๊งประเมินเกินเกณ์ฑิ์ที่่�กำาหนดก็จัะไม่ได้รับัเงิน

โอนจัากรัฐบัาลัเลัย
40	 	คณ์ะรัฐมนตั้ร่	(ครม.)	ได้ม่มตั้ิเม่�อวันที่่�	14	มิถ่นายน	2559	 

รับัที่ราบัแนวที่างการดำาเนินโครงการฯ	ปี	2559	แลัะได้ม่มตั้ิเม่�อ 

วันที่่�	28	ก่มภาพื่ันธ์	2560	รับัที่ราบัรายงานผู้ลัโครงการฯ	ปี	2559	 

แลัะรับัที่ราบัแนวที่างการดำาเนินโครงการฯ	ปี	2560	รวมถ๊งได้ม่มตั้ิ

เม่�อวันที่่�	28	พื่ฤษภาคม	2561	เห็นชอบัในหลัักการ	แลัะแนวที่าง 

การดำาเนินการลังที่ะเบั่ยนเพื่่�อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่ิ�มเตั้ิมภายใตั้้ 

โครงการไที่ยนิยม	ยั�งย่น	ในกลั่่มผู้้้พื่ิการ	ผู้้้ส้งอาย่	ผู้้้ป�วยตั้ิดเตั้่ยง	 

หร่อผู้้้ที่่�ไม่สามารถเดินที่างมาลังที่ะเบั่ยนได้ในปี	2560	 

(โครงการลังที่ะเบั่ยนรอบัเพื่ิ�มเตั้ิม)

บทท่� 8
1	 	https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/03/tr060320-

the-path-forward-the-global-economy 
2	 	World	Economic	Forum	(2020),	Insight	Report	COVID-19	

Risks	Outlook:	A	Preliminary	Mapping	and	Its	Implications,	

In partnership with Marsh & McLennan and Zurich Insurance 

Group.
3	 	คำาแถลังตั้่อสภาผู้้้แที่นราษฎร	วันที่่�	9	มิถ่นายน	2564
4	 	คำาแถลังตั้่อสภาผู้้้แที่นราษฎร	วันที่่�	27	พื่ฤษภาคม	2564
5	 	แถลังข่าวกระที่รวงการคลััง	ฉบัับัที่่�	119/2563	วันที่่�	27	ตั้่ลัาคม	2563
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ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

กับการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้  

สศค.



| ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | | ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ |
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สำานกังานเศรษฐกิจัการคลัังจัดัตัั้�งข๊�นในป	ี25041	พื่ร้อมทัี่�งโอนข้าราชการจัาก 
กองเศรษฐกิจัการคลัังแลัะกองสถิตั้ทิี่่�อย้่ในสำานกังานปลััดกระที่รวงการคลัังจัำานวน	 
23	คน	มาปฏิบัิัตั้งิานในหนว่ยงานน่�	โดยมผู้่้อ้ำานวยการคนแรกของ	สศค.	คอ่	ดร.ปว๋ย	 
อ๊�งภากรณ์์	 แลัะเป็นย่คที่่�รวมข้าราชการที่่�เก่ง	 เช่น	 ค่ณ์ชาญชัย	 ลั่�ถาวร	 ค่ณ์น่ก้ลั	 
ประจัวบัเหมาะ	 ดร.อรัญ	 ธรรมโน	 ดร.ส่นที่ร	 เสถ่ยรไที่ย	 ค่ณ์ไกรศร่	จัาตั้ิกวณ์ิช	 
ค่ณ์มนัส	ลั่ว่ระพื่ันธ่์	ม.ร.ว.จััตั้่มงคลั	โสณ์ก่ลั	ค่ณ์นิพื่ัที่ธ	พื่่กกะณ์ะส่ตั้	เป็นตั้้น

ดร.เสรมิ	วนิจิัฉยักล่ั	ปลัดักระที่รวงการคลังัย่คกอ่ตั้ั�ง	สศค.	ถง๊กบััเอย่ปากวา่	
“คนหน่�ม ๆ เหล่�าน้�ใครก็็เอาไว้้ไม�อยู่่� นอก็จาก็ค่ณป๋๋ว้ยู่เท่�าน้�น”2

ที่่�สำาคญั	เดก็หน่ม่ยค่นั�นชว่ยกนัสานตั้อ่เจัตั้นารมณ์์	ดร.ปว๋ย	แลัะวางรากฐาน
ที่่�เข้มแข็งให้	สศค.	ที่ำาใหต้ั้ลัอด	60	ปีของการก่อตัั้�ง	สศค.	ไมเ่พื่ย่งเป็นองค์กรท่ี่�ได้รบัั 
การยอมรับัจัากที่ั�งในแลัะต่ั้างประเที่ศ	แต่ั้ที่่�สำาคัญไม่น้อยกว่ากันคอ่	ล้ักหม้อ	สศค.	 
สามารถก้าวข๊�นส้่ตั้ำาแหน่งปลััดกระที่รวงการคลัังได้มากที่่�ส่ดในกระที่รวงการคลััง 
รวม	6	ท่ี่าน	จัาก	18	ท่ี่าน	ไดแ้ก	่(1)	ค่ณ์ชาญชยั	ล่ั�ถาวร	(2)	ค่ณ์บััณ์ฑิติั้	บ่ัณ์ยะปานะ	
(3)	ดร.อรัญ	ธรรมโน	(4)	ม.ร.ว.จััตั้่มงคลั	โสณ์ก่ลั	(5)	ดร.สมชัย	สัจัจัพื่งษ์	แลัะ	
(6)	ค่ณ์กฤษฎา	จั่นะวิจัารณ์ะ	แลัะข้าราชการจัำานวนไม่น้อยที่่�เตั้ิบัโตั้เป็นข้าราชการ
ระดับัอธิบัด่	ดร.อรัญ	ธรรมโน	เลั่าว่า	“หน้งสืือพิิมพ์ิเคยู่แซว้ว้�า สืศค. คือโรงงาน
ผลิ่ตอธิิบด้ีของก็ระท่รว้งก็ารคล้่ง” 

เร่�องน่�หม่อมเตั้า่3	ใหท้ี่ศันะไว้วา่	“องค์ก็รจะด้ีไม�ดี ้สื�ว้นใหญ่�เริ�มมาจาก็ห้ว้หน้า
คนแรก็ คนว้างราก็ฐานแล่ะสื�งต�อไป๋ยู้่งคนท้่�ถู่ก็ต้อง ห้ว้หน้าเองก็็ต้องบ้งค้บฝึึก็ห้ดี
คนไป๋อยู่�างน้อยู่ 3 - 4 ระด้ีบ ถึูงจะสืร้างคว้ามเจริญ่ต�อเนื�องได้ี”

ตั้อนนั�นค่ณ์ปว๋ย	ผู้อ.	สศค.	เปน็ผู้้ว้า่การแบังกช์าติั้ดว้ยแตั้น่ั�งประจัำาที่่�แบังกช์าติั้	“ท่�านต้�งก็ฎไว้้เล่ยู่ว้�าเอก็สืารต�าง ๆ  ท้่�จะให้ท่�านด่ีหรือ 
จะให้ท่�านเซ็นต้องสื�งไป๋ท้่�แบงก์็ชาติตอน 5 โมงเย็ู่น ท่�านก็ะไว้้ 5 - 6 โมง จะด่ีเอก็สืารของ สืศค. ท่�านเป็๋นคนท่ำางานม้ก็ำาหนดีก็าร เสืร็จแล้่ว้
เช้าก็็สื�งเอก็สืารก็ล้่บมา ม้บ้นทึ่ก็มาด้ีว้ยู่ถู้าจำาเป็๋น ม้ก็ำาหนดีว้�าตอนเช้า 8.30 น. ผมต้องน้�งโต๊ะพิร้อมร้บโท่รศ้พิท์่ ม้อะไรท้่�จะ comment  
พิิเศษ ท่�านจะโท่รมาตอน 8.30 น. ต้องตรงต�อเว้ล่า เพิราะท่�านท่ำางานหล่ายู่แห�ง แล่ะเป๋็นอาจารยู่์ท่้�ธิรรมศาสืตร์ดี้ว้ยู่

“ท่�านเป็๋นคนท้่�สืมถูะ ไม�คิดีเรื�องก็ารเงินเล่ยู่ ผมว้�า ท่�านเป็๋น socialist แท้่ เช�น เงินท้่�ได้ีร้บจาก็ก็ระท่รว้งก็ารคล้่ง ไป๋ป๋ระช่มพิิเศษ
อะไรต�ออะไร ท่�านเก็็บรว้บรว้มไว้้ พิอข้าราชก็ารก็ระท่รว้งก็ารคล้่งท้่�ไป๋เร้ยู่นพิิเศษก็ล่างคืน ไป๋เร้ยู่นอะไรต�ออะไร ท่�านให้เงินน้�ไป๋เป็๋น 
ค�าใช้จ�ายู่เพิราะท่�านชอบคนท่้�ค้นคว้้าหาคว้ามร่้ แล่้ว้ท่�านไม�ไดี้ดี่แล่เอง ท่�านต้�งใครคนหนึ�ง เป๋็นคนดี่แล่เงินอ้นน้�แท่น

“ท่�านเป๋็นคนขยู้่น practical แล่ะอธิิบายู่เรื�องไดี้ด้ี ใจเย็ู่น แล่ะเป๋็นคนง�ายู่ ๆ  พ่ิดีจาเป๋็นก้็นเอง อยู่่�ก้็บท่�านก็็ออก็ไป๋กิ็นข้าว้ดี้ว้ยู่ก้็น 
ก็็ค่ยู่ก้็น สืม้ยู่ก็�อนน้�สืำาน้ก็งานเราเล่็ก็ เราอยู่่�ก้็นสืนิท่มาก็ ก็ล่างว้้นไป๋กิ็นข้าว้ดี้ว้ยู่ก้็นแล่้ว้ก็็ค่ยู่ก้็น ค่ยู่ก้็นตล่อดีเว้ล่า ขณะเดี้ยู่ว้ก้็น  
ท่�านก็็ฟัังมาก็ดี้ว้ยู่ ท่�านเป๋็นอาจารยู่์ สือนคนเก็�ง แล่ะด่ีแล่พิว้ก็เรา สือนให้เราท่ำางาน เป๋็นข้�นเป๋็นตอน ท่�านเป๋็นคนว้างระเบ้ยู่บ ท่�าน
ค่มเรามาก็นะ สืม้ยู่น้�นผ่้ใหญ่�ค่มเด็ีก็มาก็ คอยู่ด่ีแล่เว้ล่าเราท่ำางานให้เป๋็นไป๋ตามท้่�แก็ต้องก็ารแล้่ว้ก็็ให้โอก็าสืพิว้ก็เราไป๋ท่ำางาน ท่�านสื�ง
ผมไป๋เมืองนอก็ ไป๋ด่ีน่�นด่ีน้�”

ดร.อรัญ ธรรมโน อด่ตั้ปลััดกระที่รวงการคลััง	ซึ่๊�งเป็นลั้กน้องคนสนิที่	ลั้กศิษย์แลัะลั้กน้องคนสำาคัญ	เลั่าว่า	“ในระยู่ะน้�นผมเชื�อว้�า
ไม�ม้ใครท้่�ไม�อ�านงานของอาจารย์ู่ป๋๋ว้ยู่ แล่ะท้่�ท่�านเข้ยู่นมาท้่�งหมดีคือจ่ดีท้่�เราต้องท่ำางาน ม้นเป็๋นแม�บท่อยู่่�ในใจเราอยู่่�แล้่ว้ ท่่ก็คนเพ้ิยู่งแต�
ท่ำาสิื�งน้�ให้สืำาเร็จก้็น ตอนน้�นท่�านม้ล่่ก็น้อง 12 - 13 คน สื�ว้นใหญ่�ท่�านก็็ป๋ระจำาอยู่่�แบงก์็ชาติมาก็ก็ว้�าท้่�น้� แล่ะก็ารท่ำางานของท่�านค�อนข้าง
หล่ายู่ด้ีาน เราแท่บไม�ได้ีเจอก้็นเล่ยู่ เว้ล่ามอบหมายู่งาน งานก็็จะสื�งมาตามท่างป๋ก็ติ แล้่ว้เราก็็ท่ำาสื�งไป๋ตามสืายู่งานเล่ยู่ 

“เดี็ก็ ๆ สืศค. ยู่่คน้�นก็็ต้องช�ว้ยู่ก้็นเองดี้ว้ยู่ เกื็อบเหมือนก้็บโยู่นล่งนำ�าเล่ยู่ ท่่ก็คนต้องร้บผิดีชอบเต็มท้่�เพิราะอยู่�างน้�นถู้าใครเก็ิดี 
ทิ่�งงานก็็จะไม�ม้ใครไป๋ตามได้ี ท่่ก็คนจึงต้องท่ำาให้เสืร็จ 

คำาถามสำาคัญคือ ดร.ป๋วย ฝึกเด็ก สศค. อย่างไร 

พื่บักับัคำาตั้อบัจัากลัก้นอ้งที่่�	ดร.ป๋วยฝึกหดัมา	5	ท่ี่าน	เปน็อด่ตั้ปลััดกระที่รวง 
การคลััง	3	 ท่ี่าน	 อด่ตั้	 ผู้อ.	 สศค.	1	 ท่ี่าน	 แลัะอด่ตั้	 ผู้อ.กองนโยบัายเงินก้้	 
ที่่�ไปประสบัความสำาเร็จัในภาคเอกชน	

คุุณชาญชัย ล้ี้�ถาวร	 อด่ตั้ปลััดกระที่รวงการคลััง	 ซึ่๊�งเป็นล้ักน้องคนสนิที่	 
เลัา่ถง๊แบับัอยา่งท่ี่�ที่า่นเหน็วา่	“ค่ณป๋๋ว้ยู่เป๋น็คนแบ�งเว้ล่าเก็�ง เป็๋นคนฉล่าดีมาก็ท้่เด้ียู่ว้ 
คิดีหล่ายู่แบบได้ี เป็๋นน้ก็วิ้ชาก็ารท้่�ก็ว้้างขว้าง แล่ะม้จิตใจ compartmentalize ได้ี 
ช�ว้งท้่�ท่ำางานจิตใจก็็จะอยู่่�ตรงน้� ไม�ว้อก็แว้ก็ไป๋ท่างอื�น 

“พิว้ก็เราจะป๋ระช่มก้็บท่�านตอนเย็ู่นท้่�แบงก์็ชาติ ส้ืก็ 1 - 2  
อาทิ่ตย์ู่ก็็ต้องไป๋พิบท่�านส้ืก็คร้�งหนึ�ง บางท้่งานอะไรท้่�ต้องก็าร 
ป๋รึก็ษา เพิราะท้่�แบงก์็ชาติท่�านม้บริก็ารตอนเย็ู่น พิว้ก็เราอยู่าก็จะ 
ป๋ระช่มส้ื�โมงครึ�ง แล้่ว้หล้่งจาก็ส้ื�โมงครึ�งเราน้�งกิ็นแล้่ว้ก็็ป๋ระช่มก้็น 
ไป๋จนคำ�าเล่ยู่เป๋็นก้็นเองมาก็ ๆ ร้บแนว้ท่างแล่้ว้เราก็็ไป๋ป๋ฏิิบ้ติ  
เพิราะง้�นก็ารท่ำางานค�อนข้าง informal อยู่�างแรงเล่ยู่คร้บ แต�งาน 
ก็็สืำาเร็จ ขณะเดี้ยู่ว้ก้็นท่�านไม�เคยู่อว้ยู่บารม้ของท่�าน สื�ว้นใหญ่� 
ท่�านก็็ม้ก็จะยู่ก็ให้คนใก็ล้่ คนน้�นคิดีมาบ้าง คนน้�คิดีมาบ้าง  
เนื�องจาก็ท่�านม้ชื�อเส้ืยู่งมาก็แล้่ว้ท่�านก็็อยู่าก็พิยู่ายู่ามให้คนใก็ล้่ชิดี 
ม้ชื�อเส้ืยู่งขึ�นมาบ้าง

“ขณะเด้ียู่ว้ก้็น ท่�านก็็ม้งานพิิเศษมอบหมายู่มาให้พิว้ก็เรา
เรื�อยู่ ๆ ท่ำาให้ได้ีเปิ๋ดีโล่ก็ก็ว้้าง

1  ก่อนการตัั้�งสำานักงานเศรษฐกิจัการคลัังม่กองเศรษฐกิจัการคลัังแลัะกองสถิตั้ิอย้่ในสำานักงานปลััดกระที่รวงการคลััง	 ที่ำาหน้าที่่�ที่างวิชาการของกระที่รวง	 ต่ั้อมาปี	2502	 ได้ม่การปรับัปร่งแบ่ังส่วน 
ราชการใหม่ให้เหมาะสม	 โดยในเด่อนต่ั้ลัาคม	2504	 ม่พื่ระราชบััญญัตั้ิปรับัปร่งการแบั่งส่วนราชการกระที่รวงการคลััง	 กำาหนดให้ม่สำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง	 สังกัดกระที่รวงการคลััง	 ม่หน้าท่ี่� 
เสมอ่นหน๊�งเปน็เสนาธกิารของรฐัมนตั้รว่า่การกระที่รวงการคลัังในการดำาเนนิการศก๊ษาแนวโนม้แลัะกจิัการอนัสำาคญัตั้า่ง	ๆ 	ที่างการคลังั	เพื่่�อใหค้ำาแนะนำาแลัะชว่ยเหล่ัอที่างวชิาการ	เสนอแนะนโยบัาย 
ด้านการคลัังของประเที่ศตั้่อรัฐมนตั้ร่	แตั้่ยังไม่ม่การตั้ั�งส่วนราชการน่�จันกระที่ั�ง	1	ตั้่ลัาคม	2505

2	http://puey-ungpakorn.org/index.php/2502-2519
3	ม.ร.ว.จััตั้่มงคลั	โสณ์ก่ลั,	สด่ด่	(คนอ่�น),	2559,	ไม่ม่หน้า.
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“ต้ว้อยู่�างเช�น ท่�านเคยู่มอบหมายู่ให้ผมไป๋คว้บค่มกิ็จก็าร
บริษ้ท่ล่่ก็หน้�ของธินาคาร เมื�อก็�อนเราม้ธินาคารชื�อธินาคารมณฑล่ 
ต�อมาเป๋น็ธินาคารเก็ษตร ก็�อนเป๋น็ก็ร่งไท่ยู่ ธินาคารมณฑล่ม้ล่่ก็หน้�
เส้ืยู่อยู่่�รายู่หนึ�ง อาจารย์ู่ป๋๋ว้ยู่เขาก็็มาค่ยู่แล้่ว้ก็็สื�งผมไป๋ค่มกิ็จก็าร 
ล่ก่็หน้� ไป๋คนเดียู้่ว้นะครบ้ ท่�านให้ผมดีแ่ล่เรื�องเขาท่ำาอะไรผดิีพิล่าดีบ้าง  
แก้็ไขได้ียู้่งไง แล้่ว้จะป๋ล่�อยู่เงนิก็่ใ้ห้เขาต�อไป๋ได้ียู่ง้ไง เพิื�อให้งานสืำาเร็จ 
อะไรแบบน้� ก็็เหนื�อยู่เหมือนก็้นเพิราะว้�าไป๋คนเดี้ยู่ว้จริง ๆ

“นอก็จาก็น้� ผมคิดีว้�าท่�านให้คว้ามเป็๋นธิรรมเป็๋นอยู่�างมาก็  
แล่ะเป๋็นคนท้่�ท่ำาอะไรม้เหต่ม้ผล่ ให้คว้ามเป็๋นธิรรมก้็บท่่ก็คน 
อยู่�างท้่�คว้รจะได้ี ถู้าเราท่ำาด้ี ท่�านก็็ช�ว้ยู่เรา แต�ถู้าเราท่ำาไม�ถู่ก็ต้อง  
ท่�านจะต้�งข้อร้งเก้็ยู่จเรา ... ถู้าพิว้ก็เราคนไหนท้่�เบิก็โน�นไม�ถู่ก็ต้อง  
เบิก็น้�ไม�ถู่ก็ต้อง หรือท่ำาอะไรท้่�ร้่สึืก็ม้ล้่บล่มคมใน ท่�านก็็ไม�ได้ีว้�า 
อะไรตรง ๆ  แต�โอก็าสืท้่�จะก้็าว้หน้าก้็บท่�านจะยู่าก็มาก็ ๆ  แล้่ว้ท่�าน 
ก็็ไม�ได้ีไป๋ติก้็บใคร เพิราะท่�านเป็๋นผ้่ด้ีเกิ็นท้่�จะว้�าเรา”

คุุณนิพััทธ พุักกะณะสุุต	 อด่ตั้	 ผู้อ.	 สศค.	 เล่ัาถ๊งการฝึกเด็ก	 สศค. 
ของค่ณ์บ่ัญมา	วงศ์สวรรค์	 อด่ตั้ปลััดกระที่รวงการคลััง	 เม่�อครั�ง	 ดร.ป๋วย	 
เปน็	ผู้อ.	สศค.	วา่	“ในเชิงคว้ามคิดี ค่ณบ่ญ่มาคิดีอยู่�างหนึ�ง อาจารยู่ป๋์๋ว้ยู่คิดีอ้ก็
อยู่�างหนึ�ง เขาไม�ใช�ว้�าไป๋ด้ีว้ยู่ก้็นเสืมอ แต�พิอเป็๋นภาคป๋ฏิิบ้ติ นโยู่บายู่บางเรื�อง
จะตรงก้็น แต�ในแง� overall ค่ณป๋๋ว้ยู่ก็ว้้างก็ว้�า ค่ณป๋๋ว้ยู่ more macro orientation 
ด้ีว้ยู่สืายู่ตาท้่� broader perspective คือแก็เป็๋นอาจารย์ู่มหาวิ้ท่ยู่าล้่ยู่ ไม�ได้ีเป็๋น
ข้าราชก็ารป๋ก็ติ จะม้คว้ามคิดีด้ีาน philosophy ศาสืนา ส้ืงคม ซึ�งท่างค่ณบ่ญ่มา 
จะไม� concentrate เรื�องพิว้ก็น้� เขาจะสืนใจว้�ารายู่ได้ีจะเก็็บได้ีตามเป้๋าหมายู่ม้�ยู่  
ท่ำามาถู่ก็ต้องท่่ก็อยู่�างเป๋็นไป๋ตามระเบ้ยู่บม้�ยู่ ก็ารเบิก็จ�ายู่ครบถู้ว้นม้�ยู่ 

“ค่ณบ่ญ่มา more specifically oriented for government-related  
activities ขณะท้่�ค่ณป๋๋ว้ยู่จะ more philosophical, more educational,  
more social-oriented 

“คำาถูามของค่ณป๋๋ว้ยู่เว้ล่าพ่ิดีค่ยู่ก้็บพิว้ก็เราคือ ท่ำายู้่งไงถึูงจะให้ชาว้นา 
ไม�ยู่าก็จน ท่ำายู่้งไงถูึงจะให้ม้ก็ารร้ก็ษาพิยู่าบาล่ท่้�ท่้�ว้ถูึงแล่ะเป๋็นธิรรม น้�นคือ 
คว้ามคิดีของท่�าน ท่�านจึงเอาเงินจาก็ก็ำาไรของแบงก์็ชาติไป๋ต้�งโรงพิยู่าบาล่
รามา เพืิ�อให้เกิ็ดีก็ารศึก็ษาท่างแพิท่ย์ู่ ท่างพิยู่าบาล่ แล่ะเป็๋นก็ารบริก็ารท่าง
ส้ืงคม 

“สิื�งท้่�ค่ณบ่ญ่มาสือนก็็คือ how to survive ในระบบราชก็าร สิื�งท้่�ค่ณป๋๋ว้ยู่ 
สือนคือ how to use your knowledge, your capacity, your capability  
ในท่างท้่�ดี้ท้่�สื่ดีท้่� you จะท่ำาไดี้ เพิราะฉะน้�นสืิ�งท้่�เราต้องท่ำาให้สืำาเร็จคือก็าร 
proof ให้คนเห็นว้�าเรา can deliver whatever you ask me to ถู้า deliver 
ออก็ไป๋ไดี้ ผ่้ใหญ่�เขาก็็จะเชื�อถูือ

“โดียู่บท่บาท่หน้าท้่� สืศค. เป็๋นสืำาน้ก็วิ้ชาก็าร ท้่�เป็๋นหน�ว้ยู่เสืนาธิิก็าร ท้่�
ให้ข้อคิดีเห็นแก็�ร้ฐมนตร้ว้�าก็ารก็ระท่รว้งก็ารคล้่งแล่ะป๋ล้่ดีก็ระท่รว้งก็ารคล้่ง 
ท้่�งด้ีานก็ารบริหาร ก็ารเงิน ก็ารคล้่ง แต�ค่ณป๋๋ว้ยู่พิยู่ายู่ามสืร้างให้ม้ด้ีานป๋ฏิิบ้ติ
ด้ีว้ยู่ คือต้องเอาวิ้ชาก็ารด้ีานท่ฤษฎ้ก็ารเงินก็ารคล้่งล่งมาถึูงข้�นป๋ฏิิบ้ติให้เป็๋น
นโยู่บายู่ เป็๋น policy เป็๋น program ท้่�ม้ผล่ในท่างป๋ฏิิบ้ติได้ีด้ีว้ยู่ ค่ณป๋๋ว้ยู่จึง
ฝึึก็ฝึนพิว้ก็เราโดียู่ท่�านเปิ๋ดีใหเ้ราใหค้ว้ามเหน็ท้่�ตรงไป๋ตรงมา ใหวิ้้เคราะหแ์ล่ะ
เสืนอข้อเท็่จจริงเท่�าท้่�จะท่ำาได้ี แล้่ว้ก็็ให้เสืนอแนว้วิ้ธ้ิก็ารเลื่อก็แก็�ท่�านร้ฐมนตร้
หรือว้�าป๋ล้่ดีก็ระท่รว้งแล้่ว้แต�อำานาจ โดียู่ไม�ต้องคำานึงถึูงว้�าจะเห็นด้ีว้ยู่หรือไม�
เห็นด้ีว้ยู่ก้็บต้ว้ผ้่บ้งค้บบ้ญ่ชา คือท่�านแท่งเรื�องในบ้นทึ่ก็ของเราเป็๋นช้�น ๆ ไป๋
เล่ยู่ร้่ก้็นหมดีว้�า น้�นเป็๋นก็ารฝึึก็ฝึนในรอบแรก็ 

“ค่ณป๋๋ว้ยู่สือนพิว้ก็เราว้�า บ้นทึ่ก็ท่่ก็อ้นให้คนท่ำาเป็๋นคนเข้ยู่นเอง แม้จะ
ผ�านใครขึ�นมาก็็ตาม แต�น้�เป็๋น your บ้นทึ่ก็ ท่�านว้�า จะได้ีร้่ว้�าใครม้คว้ามคิดี 
อยู่�างไร แล่ะท่่ก็คนก็็จะแท่งก้็นเป็๋นช้�น ๆ ท่�านเห็นว้�า เป็๋นวิ้ธ้ิก็ารท้่�จะท่ำาให้
ผ้่ใหญ่�ร้่ว้�า เด็ีก็คนไหนท่ำางานไดี้ แล่ะคว้รฝึึก็อยู่�างไร จะแก็้อยู่�างไร เป๋็นวิ้ธ้ิ

ก็ารสือนก็ารเข้ยู่นไป๋ด้ีว้ยู่ในต้ว้ ... ระบบท้่�ท่�านใช้น้�นเป็๋นระบบของ 
เมืองนอก็ ระบบของต�างป๋ระเท่ศ คือเมืองไท่ยู่น้�นท่่ก็อยู่�างเป็๋น 
คว้ามเห็นท้่�ต้องอยู่่�ในก็รอบ คือเสืนอไป๋แล่้ว้พิอผ้่ใหญ่�เห็นแล้่ว้ 
ท่่ก็คนก็็ต้องเง้ยู่บ แต�ท่�านสือนอ้ก็แบบ”

หม่อมเต่า (ม.ร.ว.จััตุมงคุลี้ โสุณกุลี้) อด่ตั้ปลััดกระที่รวง 
การคลััง	วศิวกรจัากเคมบัรดิจั	์ที่่�	ดร.ปว๋ยชวนเขา้มารว่มงาน	เลัา่วา่	
“อาจารย์ู่ป๋๋ว้ยู่ม้วิ้ส้ืยู่ท้่ศน์ด้ีมาก็ ท่�านจะมองว้�า อ้ก็ 10 - 20 ปี๋ข้างหน้า 
ป๋ระเท่ศจะเป็๋นยู้่งไง แล่ะเราต้องเตร้ยู่มอะไรให้ป๋ระเท่ศต้�งแต�ว้้นน้� 
ในก็ารฝึึก็เด็ีก็ concept ของอาจารย์ู่ป๋๋ว้ยู่ง�ายู่มาก็ เห็นใครม้ล่ำาแข้ง 
ล่ำาขาดี้ เร้ยู่ก็มาอยู่่�ด้ีว้ยู่ ถู้าท่ำาไม�ได้ีก็็ป๋ล่�อยู่ ไม�ได้ีฆ่�านะ ป๋ล่�อยู่  
อาจารย์ู่ป๋๋ว้ยู่จะถูามว้�า เน้�ยู่ ผมอยู่าก็จะท่ำาอยู่�างง้� ท้่�น้�ท่ำาง้� ๆ ๆ  
ไหว้ไหม 

“ผมก็็บอก็ไหว้คร้บ ก็็ไม�ได้ีบอก็อะไร ก็็ป๋ล่�อยู่จ้ดีก็ารเข้า ไม�ตายู่ 
ท่�านก็็ใช้ใหม� ท่�านไม�เคยู่บอก็ว้�า ต้องระว้้งไอ้น่�นนะ ไอ้น้�นะ ไม�ม้� 
ร่้ก็็ไม�บอก็ ม้นจะไดี้แก็ร�ง เพิราะท่�านก็็มาของท่�านแบบน้�นนะ ท่�าน 
เป็๋นน้ก็เร้ยู่นท่่น สือบขึ�นมา ส้่ืขึ�นมา เร้ยู่นเก็�ง ม้ vision ท่�านไม�ม้
ใครมาน้�งบอก็ โอยู่ระว้้งนะ 5 โมง 27 นาท้่ คนน้�นเขาชอบอารมณ์
ไม�ด้ีอะไรอยู่�างง้� ... น้�เป็๋น survival of the fittest เพิราะท่�านก็็
เติบโตมาแบบน้�น”

แลัะน่�ค่อคำาบัอกเลั่าเร่�องราวของ	 ดร.ป๋วย	 อ๊�งภากรณ์์	 
ผู้้้อำานวยการที่่านแรกของ	สศค.	ที่่�เลั่�ยงหน่ออ่อน	สศค.	เม่�อ	60	ปี
ที่่�แลัว้ใหเ้ตั้บิัใหญเ่ปน็ผู้้้ใหญ่ที่่�ฝากผู้ลังานจัำานวนมากไว้ให้แผู้น่ดนิ
ไที่ย	โปรดตั้ดิตั้ามชว่ติั้แลัะผู้ลังานของข้าราชการสำาคญัของ	สศค.	
ได้ในบัที่ความช่ด	“ข้้าข้องแผ่่นดิน”  

คุุณประวิทย์ คุล่ี้องวัฒนกิจั อด่ตั้ผู้้้อำานวยการกองเงินก้้	ที่่�ตั้่อมาเป็นกรรมการผู้้้จััดการบัริษัที่	ผู้าแดงอินดัสที่ร่	จัำากัด	(มหาชน)	แลัะ
ผู้้้ด้แลั	ดร.ป๋วย	ตั้อนที่่านกลัับัไปอย้่อังกฤษ	เลั่าถ๊งนโยบัายแลัะวิสัยที่ัศน์	ดร.ป๋วยว่า	

“ท่�านให้นโยู่บายู่ในก็ารท่ำางานไว้้ว้�า เมื�อเป็๋นผ้่แท่นก็ระท่รว้งก็ารคล้่ง เว้ล่าไป๋ป๋ระช่มต้องศึก็ษาเรื�องท้่�จะป๋ระช่มให้ร้่ล่ะเอ้ยู่ดีถู้�ถู้ว้น ม้ 
position ท้่�ถู่ก็ต้องแล่ะหน้ก็แน�น เมื�อไตร�ตรองด้ีแล้่ว้ให้ไป๋แจ้งต�อท้่�ป๋ระช่มได้ีเล่ยู่ว้�า ก็ระท่รว้งก็ารคล้่งม้คว้ามเห็นเป็๋นเช�นน้� ซึ�งหน�ว้ยู่งาน
ก็็เชื�อฟััง แล่ะหาก็ม้ปั๋ญ่หาท้่�ต้องก็ารนโยู่บายู่หรือ position ในเรื�องน้�นจาก็ท่�าน ท่�านก็็ให้ไป๋ขอนโยู่บายู่จาก็ท่�านตอนเย็ู่น ๆ  ท้่�ธินาคารแห�ง
ป๋ระเท่ศไท่ยู่ ด้ีว้ยู่วิ้ธ้ิก็ารเช�นน้�ตล่อดีระยู่ะเว้ล่าท้่�ท่ำางานท้่� สืศค. ป๋ราก็ฏิว้�า ได้ีผล่ล้่พิธ์ิท้่�ด้ีมาก็ เป็๋นท้่�ยู่อมร้บแล่ะเชื�อถืูอของหน�ว้ยู่ราชก็ารต�าง ๆ

“พิว้ก็เราท่่ก็คนใน สืศค. ขณะน้�นต�างม้งานล้่นมือ เราท่ำาหน้าท้่�ก้่็เงนิต�างป๋ระเท่ศ เมื�อก้่็เงินมาแล้่ว้ ต้องเป็๋นก็รรมก็ารในคณะก็รรมก็าร
ดีำาเนินก็ารตามโครงก็ารต�าง ๆ ท้่�ใช้เงินก้่็หรือเงินช�ว้ยู่เหลื่อจาก็ต�างป๋ระเท่ศมาดีำาเนินก็าร แล่ะพ่ิดีได้ีเต็มป๋าก็ว้�า ในท่่ก็คณะก็รรมก็าร  
ผ้่แท่นจาก็ สืศค. จะเป็๋นพิระเอก็เพิราะพิว้ก็เราร้่ระเบ้ยู่บพ้ิสืด่ีของราชก็ารไท่ยู่ แล่ะร้่แนว้ป๋ฏิิบ้ติว้�าด้ีว้ยู่ก็ารจ้ดีซื�อ/จ้ดีจ้างของแหล่�งเงินก้่็
เป็๋นอยู่�างด้ี นอก็เหนือจาก็ก็ารเจรจาก้็บแหล่�งเงินก้่็ได้ี จึงเป็๋นท้่�ยู่อมร้บของป๋ระธิานแล่ะก็รรมก็ารท่�านอื�น ๆ ซึ�งม้ก็จะพ่ิดีว้�า ‘ต้องเชื�อเขา  
เพิราะเขาเป็๋นล่่ก็น้อง ดีร.ป๋๋ว้ยู่’

“นอก็จาก็น้� ท่�านยู้่งเป็๋นผ้่ใหญ่�ท้่�ม้วิ้ส้ืยู่ท้่ศน์มาก็ เหต่ก็ารณ์ท้่�สืะท้่อนวิ้ส้ืยู่ท้่ศน์ท่�านคือ ท่่ก็ว้้นผมจะไป๋ป๋ระช่มหรือเยู้่�ยู่มหน�ว้ยู่ราชก็าร
ขอท่ราบป๋ญั่หาของก็ารดีำาเนินงานตามโครงก็ารเงนิก้่็ต�าง ๆ  แล่ะท่ำาบ้นทึ่ก็รายู่งานท่�าน ว้้นหนึ�งไม�ม้บ้นทึ่ก็จึงต้ดีข�าว้เสืนอท่�านเรื�อง องคก์็ร 
International Telecommunications Via Satellite (INTELSAT) จาก็สืหร้ฐฯ จะสื�งท้่มมายู่�านเอเช้ยู่ตะว้้นออก็ไก็ล่เพืิ�อช้ก็ชว้นให้ป๋ระเท่ศต�าง ๆ   
สืม้ครเป๋น็สืมาชกิ็เพืิ�อป๋ระโยู่ชนท้์่�จะได้ีใช้บริก็ารจาก็ช�องส้ืญ่ญ่าณดีาว้เท้่ยู่มในก็ารสืื�อสืารโท่รคมนาคมแล่ะก็ารถู�ายู่ท่อดีส้ืญ่ญ่าณโท่รท้่ศน์
จาก็ป๋ระเท่ศต�าง ๆ ด้ีว้ยู่ ... เมื�อเห็นข�าว้ท่�านเร้ยู่ก็ผมไป๋บอก็ว้�า ป๋ระเท่ศไท่ยู่ก็ำาล้่งอยู่่�ในระหว้�างเร�งร้ดีพ้ิฒนา ก็ารสืื�อสืารโท่รคมนาคมท้่� 
ท้่นสืม้ยู่แล่ะท่รงป๋ระสิืท่ธิิภาพิจะช�ว้ยู่ให้ป๋ระเท่ศไท่ยู่เป็๋นศ่นย์ู่ก็ล่างท่างโท่รคมนาคมของเอเช้ยู่ตะว้้นออก็เฉ้ยู่งใต้ได้ี ให้ร้บผล้่ก็ด้ีนโครงก็ารน้� 

“ผมไป๋ติดีต�อบางหน�ว้ยู่งานแต�ถู่ก็ป๋ฏิิเสืธิ ท่�านจึงแนะให้ไป๋ป๋รึก็ษาก็รมไป๋รษณ้ย์ู่โท่รเล่ข ซึ�งเป็๋นผ้่ร้บผิดีชอบขณะน้�น เห็นด้ีว้ยู่แล่ะ 
ร�ว้มผล้่ก็ด้ีนจนป๋ระเท่ศไท่ยู่ใช้บริก็ารจาก็ส้ืญ่ญ่าณดีาว้เท้่ยู่มท้่�งด้ีานก็ารท่หารแล่ะด้ีานพิล่เรือนในเว้ล่าต�อมา เช�น ก็ารได้ีร้บชมก็ารแข�งข้น
ฟ่ัตบอล่น้ดีสืำาค้ญ่ แม้ก็ระท้่�งก็ารถู�ายู่ท่อดีสืดีก็ารเหยู้่ยู่บดีว้งจ้นท่ร์ของน้ล่ อาร์มสืตรอง เป็๋นต้น”
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สัุมภาษณ์แลี้ะเร้ยบเร้ยง:
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1  ข้อม้ลัเพื่ิ�มเตั้ิมจัาก	จัดหมายเหตั้่	สศค.	ฉบัับัปฐมฤกษ์: 
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คณ่์ชาญชยัเป็นล้ักคนจัน่ร่่นแรก	ๆ 	ที่่�สนใจัรบััราชการ	โดยตัั้�งใจัมาสมคัรงานที่่�แบังก์ชาติั้ 
แตั้่	 ดร.ป๋วย	 อ๊�งภากรณ์์	 ชวนมาที่ำางานที่่�กระที่รวงการคลััง	 ก้าวแรกในช่วิตั้การที่ำางาน 
ของที่่านเริ�มตั้้นเม่�อปี	2497	ณ์	กองเศรษฐกิจัการคลััง	ซึ่๊�งขณ์ะนั�นยังเป็นเพื่่ยงสำานักงานเลั็ก	ๆ  
ตั้ั�งอย้่ในหอรัษฎากรพื่ิพื่ัฒน์	 พื่ระบัรมมหาราชวัง	 ในเวลัานั�นประเที่ศไที่ยเพื่ิ�งเข้าเป็นสมาชิก
ธนาคารโลัก	(World	Bank)	แลัะกองที่่นการเงินระหว่างประเที่ศ	(IMF)	ได้ไม่นาน	ที่่านได้รับั
มอบัหมายให้เป็นผู้้้ประสานงานกับัองค์กรระหว่างประเที่ศที่ั�งสองน่�	ก่อนที่่�แบังก์ชาติั้จัะเข้ามา
รับัหน้าที่่�เป็นตั้ัวแที่นประสานงานกับั	IMF	ในเวลัาตั้่อมา	

หน๊�งในผู้ลังานสำาคัญของท่ี่าน	คอ่	การก้เ้งินจัาก	World	Bank	เพื่่�อสร้างเข่�อนยนัฮ่	(เข่�อน
ภม้พิื่ลั)	 ซึ่๊�งเป็นการลังที่น่ในโครงการสาธารณ้์ปโภคพื่่�นฐานที่่�ม่มล้ัค่าลังที่น่ส้งที่่�สด่	 ใหญ่ที่่�สด่
ของประเที่ศขณ์ะนั�น	 หลังัจัากผู้ลักัดันโครงการก้้เงนิดังกล่ัาวจันล่ัล่ัวง	 ท่ี่านได้รบััคำาสั�งให้ไปรับั
ตั้ำาแหน่งเป็นที่่�ปรก๊ษาประจัำาสำานักงานที่่�ปรก๊ษาเศรษฐกิจัแลัะการคลังั	 ณ์	 กรง่ลัอนดอน	 เป็น 
ตั้ัวแที่นประเที่ศไที่ยในการประช่มสมาชิกมนตั้ร่คณ์ะด่บั่กระหว่างประเที่ศแที่น	 ดร.ป๋วย	 ซึ่๊�ง 
กลับััมารับัตั้ำาแหน่ง	ผู้อ.สำานักงบัประมาณ์	แลัะผู้้้ว่าการธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย	ท่ี่านจัง๊ค่น้เคย
กับั	ดร.ป๋วยเป็นอย่างด	่ซึ่๊�ง	ดร.อรัญ	ธรรมโน	เล่ัาว่า	“อาจัารย์ป๋วยกับคุณุชาญชยัสุนทิกันมาก”

เม่�อมาที่ำางานที่่�	สศค.	ดร.ป๋วยซึ่๊�งนั�งประจัำาตั้ำาแหน่งอย้่ที่่�แบังก์ชาตั้ิในเวลัานั�น	จั๊งไว้ใจั 
ให้ที่่านด้แลังานที่่�สำานักงานเศรษฐกิจัการคลัังแที่น	

ท่ี่านมค่วามก้าวหน้าในหน้าท่ี่�การงานรวดเรว็	รบััราชการเพื่ย่ง	18	ปี	ก็ได้รบััการแต่ั้งตั้ั�งให้
เป็น	ผู้อ.	สศค.	แลัะเป็นอธบิัด่กรมสรรพื่สามติั้ในปีถดัมา	ระหว่างนั�น	ท่ี่านม่โอกาสรับัตั้ำาแหน่ง
รฐัมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงพื่าณ์ชิย์ในรฐับัาลัของอาจัารย์สญัญา	ธรรมศกัดิ�	(ปี	2516)	เม่�ออาจัารย์
สญัญาลัาออกจัากตั้ำาแหน่ง	(ปี	2517)	ท่ี่านจัง๊กลับััเข้ารบััราชการในตั้ำาแหน่งอธบิัด่กรมสรรพื่ากร	
อธบิัด่กรมศ่ลักากร	ตั้ามลัำาดบัั	ก่อนก้าวข๊�นเป็นปลัดักระที่รวงการคลัังที่่�อายน้่อยท่ี่�สด่ขณ์ะนั�น

ระหว่างอย้่ในตั้ำาแหน่งปลัดักระที่รวงการคลังั	ท่ี่านได้รับัแต่ั้งตั้ั�งให้เข้าร่วมคณ์ะรฐัมนตั้ร่
อ่กครั�ง	ในตั้ำาแหน่งรัฐมนตั้ร่ช่วยว่าการกระที่รวงการคลัังอ่กหน๊�งตั้ำาแหน่ง	(ปี	2522)	อ่กสองปี 
ถดัมาได้รับัแต่ั้งตั้ั�งเป็นสมาชกิวฒ่สิภา	จันกระที่ั�งปี	2525	นายกรฐัมนตั้ร	่พื่ลัเอก	เปรม	ตั้ณิ์สล้ัานนท์ี่ 
จั๊งชวนที่่านย้ายจัากปลััดกระที่รวงการคลัังมาเป็นเลัขาธิการคณ์ะกรรมการส่งเสริมการลังที่่น	
สังกัดสำานักนายกรัฐมนตั้ร่	

เส้นที่างช่วติั้ท่ี่�ได้รับัความไว้วางใจัให้ดำารงตั้ำาแหน่งสำาคัญของประเที่ศตัั้�งแต่ั้อาย่ยงัน้อย	
ย่อมแฝงไว้ด้วยปรัชญาแลัะวิธ่การที่ำางานที่่�น่าศ๊กษาอย่างยิ�ง

จากครอบครัวพ่อค้าข้าวสู่เส้นทางข้าราชการ 
“ผู้มมาจัากครอบัครัวพื่่อค้าข้าว	 ตั้อนผู้มกลัับัจัากเม่องนอกท่ี่แรกค่ณ์แม่จัะให้ที่ำางาน

ที่่�บั้าน	แตั้่ค่ณ์บััณ์ฑิิตั้	กันตั้ะบั่ตั้ร	ไปพื่้ดกับัค่ณ์แม่ว่า	ควรให้ผู้มไปรับัราชการ	แลัะที่ราบัจัาก
ที่าง	ก.พื่.	ว่า	ม่	4	กระที่รวงที่่�ตั้้องการนักเร่ยนนอก	ค่อ	กระที่รวงการคลััง	กระที่รวงพื่าณ์ิชย์	
สภาเศรษฐกิจั	แลัะแบังก์ชาตั้ิ

“ตั้อนนั�นผู้มไม่ร้จ้ักัราชการอะไรเลัย	นก๊ถง๊แบังก์ชาตั้อินัเดย่ว	เลัยจัะไปแบังก์ชาตั้	ิเผู้อญิ
ค่ณ์ป๋วย	ซึ่๊�งขณ์ะนั�นเป็นข้าราชการผู้้้ใหญ่ในกระที่รวงการคลััง	แลัะเป็นกรรมการที่่�แบังก์ชาตั้ ิ
ด้วย	ท่ี่านเป็นคนสมัภาษณ์์แลัะชวนมาที่ำางานที่่�กระที่รวง	ท่ี่านว่า	ต้ั้องการใช้คนที่่�กระที่รวงการคลังั 
เลัยอยากให้มาอย้่	แลัะให้กลัับัไปนอนคิด	2	-	3	วัน	ก่อนมาบัอกว่าจัะที่ำาที่่�ไหน

นายชาญชัย ล่้ถาวร
อด่ตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 3
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2515

ปัจัจับุนั สุศคุ.
กลี้ายเป็นหน่วยงานใหญ่ ที่่�ม่ขอบัข่าย
ความรับัผู้ิดชอบัมากกว่าเดิมหลัายเที่่า	

แตั้่แกนหลัักยังเหม่อนเดิมค่อ
เป็นเสุมอืนเสุนาธกิารด้านเศรษฐกจิั

ข้องกระทรวงการคุลัี้ง

“เม่�อกลัับัไปบัอกค่ณ์บััณ์ฑิิตั้	ได้รับัคำาแนะนำาว่า	‘ถ้าคุุณป๋วยชวนไปอยู่
กระทรวงการคุลี้ังก็ไปอยู่กับเข้า เข้าให้เราไปอยู่ เข้าก็ต้องดูแลี้เรา’	ผู้มจั๊งนัด 
ไปพื่บัท่ี่านที่่�แบังก์ชาตั้พิื่ร้อมตั้อบั	‘ตกลี้ง’	ไปอย้กั่บัท่ี่านที่่�กระที่รวง	ท่ี่านจัง้มอ่ผู้ม 
ข๊�นรถไปกระที่รวงการคลัังเลัย	 แลัะเอาใบัสมัครมาให้ผู้มเข่ยน	จััดการเร่�อง 
ตั้่าง	ๆ	ให้จันผู้มเข้ามารับัราชการที่่�กองเศรษฐกิจัการคลััง”

ก้าวแรกของการรับราชการ
“ตั้อนเริ�มที่ำางานสมยันั�นอย้่ในพื่ระบัรมมหาราชวัง	 สำานักงานเรายงัเลัก็ 

อย้ใ่นหอรัษฎากรพื่พิื่ฒัน์	หวัหน้ากองคนแรกของผู้มคอ่	หม่อมหลัวงสาย	สนทิี่วงศ์ 
ท่ี่านเรย่นจับัฝรั�งเศส	ท่ี่านเป็นคนเฉย	ๆ	แต่ั้เป็นหวัหน้าท่ี่�ด	่เพื่่�อนร่วมงานคนที่่� 
เข้าก่อนผู้มค่อ	พื่ระองค์เจ้ัาส่ขม่าภนินัท์ี่	แล้ัวก็ผู้ม	ต่ั้อมาก็ม่คณ่์นก่ล้ั	ประจัวบัเหมาะ 
ร่น่หลังัก็มค่ณ่์กำาจัร	สถริกล่ั	คณ่์บัณั์ฑิติั้	บ่ัณ์ยะปานะ

“ตั้อนนั�น	 สศค.	 ให้บัริการ	2	 อัน	 ค่อ	 ธนาคารโลักด้านเงินก้้	 แลั้วก็	 
IMF	เม่�อก่อนน่�อย้่กับั	สศค.	ที่ั�งนั�น	แตั้่ตั้อนหลััง	IMF	ย้ายไปอย้่ที่่�แบังก์ชาตั้ิ 
เพื่ราะเป็นเร่�องการเงิน	 ผู้มที่ำาเร่�องเงินก้้เพื่่�อก่อสร้างเข่�อนยันฮ่	 ซึ่๊�งเป็น
โครงการม่ราคาแพื่งที่่�ส่ดในย่คนั�น	 เป็นเข่�อนอเนกประสงค์ที่ั�งผู้ลัิตั้ไฟิฟิ้า 
แลัะชลัประที่านด้วย

“ตั้อนที่ำางานใหม่	ๆ 	ร้ส้ก๊สน่ก	ผู้มเป็นคนที่่�เดนิที่างบ่ัอยท่ี่�ส่ด	ไปเร่�องเงนิก้้ 
บั้าง	 แลั้วก็ตั้ามผู้้้ใหญ่ไปบั้างปีหน๊�งหลัายครั�ง	 ผู้มที่ำางานด้วยความสบัายใจั	 
ไม่อ๊ดอัด	 ไม่ม่แรงกดดัน	 เน่�องจัากผู้้้ใหญ่ในกระที่รวงลั้วนเป็นนายที่่�ด่	 ให้ 
ความสนิที่สนม	ให้แนวที่างในการที่ำางานท่ี่�ด่	ที่ำาให้เวลัาถ้กตั้ำาหนิว่ากล่ัาวก็รับัได้ 
หากเราประสบัปัญหาหรอ่ไม่ได้รับัความเป็นธรรม	ท่ี่านก็แสดงความเดอ่ดร้อน 
เห็นอกเห็นใจั	 ...	 มองย้อนกลัับัไป	 ผ่มคุิดว่า ตัวเองโชคุด้ท้่สุุดท้่ม้นาย 
ท้่ประเสุริฐเช่น ดร.ป๋วย แลี้ะคุุณบุญมา ท่านเป็นผู่้นำาท้่ด้จัริง ๆ”

ความคิดต่อการรับราชการ
“การท่ี่�ผู้มได้ม่โอกาสเริ�มต้ั้นใช้ช่วิตั้ที่ำางานในบัรรยากาศบัริเวณ์พื่ระบัรม

มหาราชวัง	ที่ำาให้ผู้มระลั๊กถ๊งความหมายของคำาว่า	‘ข้้าราชการคุือเป็นข้้าข้อง
แผ่่นดิน’	 มิใช่เป็นนายของประชาชน	 ตั้ราตั้ร๊งอย้่ในใจัตั้ลัอดเวลัา	จั๊งตั้้อง 
ที่่่มเที่ที่ำางานด้วยความสามารถเตั้็มที่่�	อดที่นเดินหน้าไม่ที่้อถอย	ให้บัริการที่่�ด่ 
ตั้่อสังคม	แลัะย๊ดมั�นในความซึ่่�อสัตั้ย์ส่จัริตั้	น่�ค่อสิ�งที่่�อย้่ในใจัผู้มมาตั้ลัอด”

เส้นทางช่วิตข้าราชการท่�เหนือความคาดหมาย
“เม่�อก่อนกรมตั้่าง	ๆ	ของกระที่รวงการคลัังเป็นเอกเที่ศ	ม่กฎหมาย	ม่

อำานาจัดำาเนินการตั้่าง	ๆ	 ในตั้ัวเองที่่กอย่างเลัย	กระที่รวงการคลัังเป็นเพื่่ยง	
coordinator	 เที่่านั�น	 พื่อถ๊งสมัยค่ณ์บ่ัญมาเป็นปลััดกระที่รวง	 ท่ี่านบัอกว่า	
ตั้้องเอาเข้ามาควบัค่มอย้่ภายใต้ั้กระที่รวงการคลัังให้หมด	 แลัะม่นโยบัายว่า
คนที่่�จัะข๊�นมาเป็นปลััดหร่อว่าเป็นใหญ่ในกระที่รวงเว่ยนให้ไปอย้่กรมต่ั้าง	 ๆ	
ก่อน	โดยที่่านมักจัะมองหาเจั้าหน้าที่่�ที่่�ม่ศักยภาพื่ด่	แลัะวางเป้าหมายในการ 
ที่ำางาน	(Career	Path)	ไว้ให	้แตั้ต่ั้อน	implement	นโยบัายน่�	มแ่คผู่้มคนเด่ยว 
ท่ี่�ได้เป็นอธิบัด่ตั้ั�ง	4	 กรม	 เป็นอธิบัด่กรมภาษ่ทัี่�ง	3	 กรมเลัย	 แลั้วถ๊งข๊�นมา 
เป็นปลััดกระที่รวง

“เผู้อิญตั้อนเด็ก	ๆ	ผู้มโตั้เร็ว	ผู้มเป็นชั�นพื่ิเศษตั้อนอาย่	30	กว่า	เป็น	 
ผู้อ.	สศค.	ตั้อนอาย	่44	ป	ีแตั้ผู่้มที่ำาหนา้ท่ี่�น่�ตั้ั�งแตั้ก่อ่นรบััตั้ำาแหนง่	อายร่าชการ

ที่่�เหลั่อเยอะที่ำาให้ได้เป็นอธิบัด่ทัี่�ง	3	 กรม	 ขณ์ะที่่�คนอ่�นเป็นไม่ได้เพื่ราะอาย่
ราชการไมถ่ง๊	พื่ออาย	่48	ปี	ผู้มไดรั้บัแต่ั้งตัั้�งใหเ้ปน็ปลััดกระที่รวง	ถ้ารอเกษย่ณ์ 
ตั้้องอย้่ถ๊ง	12	ปี	พื่อผู้มเป็นอย้่ได้	5	ปี	ผู้มก็บัอกกับัค่ณ์สมหมาย	ฮ่นตั้ระก้ลั	
รัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลัังย่คนั�นว่า ‘ผ่มจัะลี้าออก’

ที่่านก็ถามว่า	‘จัะออกไปทำาไม’
ผู้มก็ให้คนอ่�นม่โอกาสบั้างแลัะออกไปหางานอ่�น
ที่่านไปบัอกกับัที่่านนายกฯ	เปรม	
“วนัดค่น่ดท่่ี่านนายกฯ	ก็เรย่กผู้มไปที่านข้าวแลัะบัอกว่า ‘น้ช่าญชยั ผ่ม

จัะให้คุุณทำาอะไรอย่างหนึ่งคุุณอย่าปฏิเสุธผ่มนะ’ ผู้มก็ว่า ‘ท่านยังไม่ได้บอก 
จัะปฏเิสุธได้ไง’	ท่ี่านว่า	‘ได้ข่้าวผ่มจัะออก เพัราะเบือ่กระทรวงการคุลี้งั จัะให้ 
ไปอยู่สุ่งเสุริมลี้งทุน’

“ผู้มเห็นว่าเป็นโอกาสที่่�จัะเปลั่�ยนงานใหม่	ประการแรกคงเบั่�อตั้ายเลัย
ถ้าอย้่จันถ๊งเกษ่ยณ์	 ประการท่ี่�สอง	 ไม่ม่ใครในกระที่รวงการคลัังจัะคบัผู้ม 
อ่กแลั้ว	 เพื่ราะถ้าผู้มไม่เล่ั�อนไม่ม่ใครเล่ั�อนได้	(อ่ก	7	 ปีจั๊งเกษ่ยณ์อาย่)	จั๊ง
รับัปากที่่าน	 แลัะที่ำาให้ผู้มย้ายไปเป็นเลัขาธิการคณ์ะกรรมการส่งเสริมการ
ลังที่่น	สำานักนายกรัฐมนตั้ร่”

คุณสมบัติท่�สร้างความสำาเร็จในช่วิตข้าราชการ
“ผู้มคิดว่า	การรับราชการต้องม้คุวามสุามารถ แต่ไม่ต้องถึง brilliant  

ไม่ต้องเป็นคุนเก่งสุุดยอด แต่ต้องม้คุวามรอบรู้ เพ่ืัอให้ม้การตัดสิุนใจัท้่ด้  
เปิดใจักว้างอย่าคิดว่าตั้นเองเก่งกว่าคนอ่�น	ท่ี่�สำาคญัที่่�สด่ต้ั้องร้จ้ักัใช้ล้ักน้อง	ให้ 
นโยบัายเขาที่ำาไป	ไม่ตั้้องไปที่ำารายลัะเอ่ยดเอง	แตั้่ตั้้องร้้เร่�องให้คำาแนะนำาได้ 
รวมที่ั�งสนับัสน่นให้เขาที่ำางานได้เตั้็มที่่�	อย่างเช่น	‘หม่อมเต่า’	น่�เป็นคนฉลัาด 
ที่่�ส่ดเที่่าที่่�ผู้มเคยเห็นมา	 ฉลัาดมากที่่เด่ยว	 เส่ยอย่างเด่ยวชอบัพื่้ดตั้รง	 ๆ	 
เราเป็นนายก็ต้ั้องที่นเขาหน่อย	 ‘นิพััทธ’	น่�เป็นคนเก่งเขย่นภาษาองักฤษด่มาก 
สมัยอย้่เขาเป็นคนเข่ยน	 speech	 ให้ผู้ม	 ภาษาอังกฤษเขาด่จัริง	 ๆ	 เราก็ 
ตั้้องเลั่อกใช้คนให้เหมาะสมกับังาน

“นอกจัากน่�	เวลัาที่ำางานตั้้องเกาะงานให้ตั้ิด	อย่าจัับัจัด	จัับัจัดน่�มันแย่
ที่่�ส่ดเลัย	ไม่สำาเร็จั	แลัะเพื่่�อให้งานสำาเร็จั	อย่างแรกตั้้องขยัน	แตั้่อันที่่�สำาคัญ
ที่่�ส่ดผู้มว่าข้าราชการมันตั้้องม่	stamina	ค่อ	ตั้้องดันเข้าไปเร่�อย	ๆ	ตั้้องที่น	
ตั้้องอ๊ด	ไม่ตั้้องฉลัาดยอดยิ�ง	ข้าราชการมันเป็นงานประจัำา	แตั้่ที่่�สำาคัญ	เรา
ตั้อ้งมค่วามอดที่น	ความอด๊	กอ็าศยัความอด๊แลัะความขยนัหมั�นเพื่ย่ร	ในการ
ผู้ลัักดันงานให้สำาเร็จั	อย้่นานก็ได้ด่เอง”

สิ�งท่�อยากฝากไว้
“ปัจัจั่บััน	สุศคุ. กลี้ายเป็นหน่วยงานใหญ่ท้่ม้ข้อบข้่ายคุวามรับผ่ิดชอบ

มากกว่าเดิมหลี้ายเท่า	 แตั้่แกนหลัักยังเหม่อนเดิมค่อ	 เป็นเสุมือนเสุนาธิการ
ด้านเศรษฐกิจัข้องกระทรวงการคุลัี้ง	ผู้มคดิว่า	ไม่ได้เป็นการโอ้อวดจันเกินไปท่ี่�
จัะกล่ัาวว่า	เจ้ัาหน้าท่้จัากยคุุก่อนจันถงึปัจัจุับนัม้คุณุสุมบตัเิป็นนกัวชิาการสูุง 
หลัายคนม่ช่�อเส่ยง	 สามารถดำารงตั้ำาแหน่งส้งในช่วิตั้ราชการ	 แม้วันน่�ระบับั 
อ่ปถัมภ์อาจัแปรเปลั่�ยนบั้าง	 อาจัจัะม่ระบับัพื่รรคพื่วก	 เร่�องการเม่อง	 แลัะ 
ผู้ลัประโยชน์มาก้าวก่าย	แตั้่ผู้มเช่�อว่า	สศค.	ยังคงสามารถรักษาเอกลัักษณ์์ 
ค่ณ์ค่าเดิมได้อย่างเหน่ยวแน่น	 ด้วยยังเป็นแหลั่งที่ำางานของผู้้้ม่อิสระในด้าน 
วิชาการ	ย๊ดถ่อหลัักการเพื่่�อประโยชน์ของประเที่ศเป็นที่่�ตั้ั�ง” 

สแกนเพื่่�อรับัชมวด่ิโอ



| ข้าของแผ่นดิน | | ข้าของแผ่นดิน | 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง224 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 225

ศ.	ดร.ส่นที่ร	เสถย่รไที่ย	คิดที่ำางานรบััใช้ชาติั้บ้ัานเม่องมาตัั้�งแต่ั้เดก็	พื่อเร่ยนจับัจัง๊สอบั
เข้ารับัราชการท่ี่�กระที่รวงการคลััง	 ตัั้�งใจันำาความร้้ด้านเศรษฐศาสตั้ร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์
ส้งส่ดกับัประเที่ศชาติั้	 โดยเริ�มรับัราชการที่่�กองเศรษฐกิจัการคลััง	 ปี	2500	 แตั้่พื่อยกระดับั 
กองน่�เปน็สำานกังานเศรษฐกจิัการคลััง	(สศค.)	ที่า่นไม่ไดย้า้ยมา	สศค.	ด้วย	เพื่ราะงานควบัค่ม
ธนาคารแลัะการธนาคารออมสินที่่�ที่่านด้แลัยังอย้่ในสังกัดเดิม	 แลัะเม่�อย้ายมาดำารงตั้ำาแหน่ง	
ผู้อ.	สศค.	ที่่านโอนงานควบัค่มธนาคารฯ	มาเป็นกองหน๊�งใน	สศค.	ที่ำาให้ขอบัเขตั้งาน	สศค.
กว้างขวางข๊�นมาก

ช่วิตั้การที่ำางาน	 ท่ี่านช่วยแก้ปัญหาวิกฤตั้ิสถาบัันการเงินหลัายครั�ง	 ที่ำาให้ที่่านม่โอกาส
เป็นประธานกรรมการบัริหารธนาคารไที่ยพื่ัฒนา	(ตั้่อมาเปลั่�ยนช่�อเป็นมหานคร)	ก่อนมาเป็น	 
ผู้อ.	สศค.	แลัะไปเปน็ประธานฯ	ธนาคารแหลัมที่อง	ในชว่งที่่�ที่า่นเปน็รองปลััดกระที่รวงการคลััง 
เน่�องจัาก	ดร.สธ่	่สงิห์เสน่ห์	รัฐมนตั้รว่่าการกระที่รวงการคลังัขณ์ะนั�น	ให้ท่ี่านไปช่วยแก้ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างผู้้้ถ่อห่้นใหญ่	 หลัังเกษ่ยณ์อาย่	 ที่่านจั๊งได้รับัความไว้วางใจัจัากผู้้้ถ่อห่้น 
ให้ดำารงตั้ำาแหน่งน่�ตั้่อไปอ่กเป็นเวลัาเก่อบั	10	ปี	

โปรดติั้ดตั้ามความเข้มข้นของช่วติั้ข้าราชการคนสำาคัญของประเที่ศผู่้านบัที่สมัภาษณ์์น่�

ภารกิจติดพันจึงไม่สามารถย้ายไป สศค. เหมือนเพื�อน ๆ
“ตั้อนที่่�ยังไม่ได้ตั้ั�ง	 สศค.	 งานที่่�จัะให้ปลััดกระที่รวงการคลัังเสนอรัฐมนตั้ร่คลัังลังนาม	

ยังไม่ม่ความรอบัคอบัในแง่วิชาการ	 เม่�อตั้ั�ง	 สศค.	 งานที่่กกรมจัะตั้้องมาเข้าที่่�น่�	 รวมที่ั�งงาน 
เงินก้้	World	Bank,	ADB	ตั้อนนั�นค่ณ์ชาญชัย	ลั่�ถาวร	ค่ณ์น่ก้ลั	ประจัวบัเหมาะ	ค่ณ์ไกรศร่	 
จัาตั้ิกวณ์ิช	แลัะค่ณ์มนัส	ลั่ว่ระพื่ันธ่์	ที่่�เคยอย้่ด้วยกันก็ย้ายไป	สศค.	แตั้่ผู้มอย้่ที่่�เดิม	เพื่ราะ 
ตั้้องมาเป็นหัวหน้ากองควบัค่มธนาคารฯ”	

ปัญหาสถาบันการเงินยุคแรก
“ยค่แรกธนาคารเกษตั้รก็มปั่ญหา	 ต่ั้อมาควบัรวมกับัธนาคารมณ์ฑิลั	 ผู้มก็เลัยมาให้ช่�อ 

เส่ยใหม่ว่า	 ธนาคารกร่งไที่ย	 แลั้วก็เอาวาย่ภักษ์ไปใส่ไว้ด้วย	 เพื่่�อท่ี่�จัะได้เป็นรัฐวิสาหกิจั	 รัฐ 
คำ�าประกัน	คนจัะได้มาฝากเงินไม่อย่างนั�นคนไม่เช่�อถอ่	ต่ั้อมาในปี	2513	ธนาคารไที่ยพัื่ฒนาล้ัม	 
เพื่ราะมปั่ญหาการบัริหารภายในแลัะที่จ่ัริตั้กัน	 เช่น	 มส่ญัญาก้	้ มช่่�อคนคำ�าประกันแต่ั้เขาไม่ได้ 
ลังนาม	มนัสมยอมกัน	เราจัะฟ้ิองก็ไม่ได้	กระที่รวงการคลัังก็ส่งผู้มไปช่วยแก้ไขฐานะของธนาคาร”

ประเด็นท่�ถกเถ่ยงกันในเรื�องการจัดการกับปัญหาธุรกิจของธนาคารไทยพัฒนา
“ดร.เสริม	วนิจิัฉยัก่ลั	 ซึ่๊�งเป็นรฐัมนตั้รค่ลัังขณ์ะนั�นเหน็ว่า	จัะปล่ัอยให้ธนาคารล้ัมไม่ได้ 

เพื่ราะถ้าลั้ม	 ธนาคารอ่�นจัะลั้มด้วยเป็นโดมิโน่	 แลัะคนที่่�รับักรรมก็ค่อประชาชนที่่�มาฝากเงิน	
ส่วนค่ณ์ป๋วย	 ในฐานะผู้้้ว่าการแบังก์ชาตั้ิไม่ยอม	 เห็นว่าควรให้ลั้มไป	 คนโกงเงินจัะได้เข็ด	 ...	 
ส่ดที่้ายตั้กลังกันว่า	เม่�อเราม่สมาคมธนาคารไที่ย	เวลัาเด่อดร้อนก็ให้แตั้่ลัะธนาคารเข้าไปช่วย
ถ่อห่้นแลัะส่งตัั้วแที่นไปเป็นกรรมการสิ	 ตั้อนนั�นม่	13	 แห่ง	 ส่วนผู้มไปเป็นกรรมการในนาม
ธนาคารกร่งไที่ย	ซึ่๊�งกระที่รวงการคลัังเป็นผู้้้ถ่อห่้น	แลัะตั้่อมาตั้ัวแที่นธนาคารตั้่าง	ๆ	ม่มตั้ิให้
ผู้มไปเป็นประธานบัริหารธนาคารไที่ยพื่ัฒนา	ซึ่๊�งเป็นงานที่้าที่ายมาก”

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร เสถ่ยรไทย
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 4
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2515 - 1 พฤษภาคม 2518

ให้ตั้ระหนักว่า	นกวายภุกัษ์ซึง่เป็น
สุญัลี้กัษณ์ข้องกระทรวง	นกชนิดน่� 

กินแตั้่ลัมเป็นภักษาหาร	จั๊งไม่ม่สิ�งสกปรก
ด่างพื่ร้อยอย้่ในตั้ัวเลัย	ค่อจัะ ต้องไม่ม้ 

การทุจัรติ คุอร์รปัชนั ซึง่เป็นสุิง่สุำาคัุญยิง่ 
ข้องข้้าราชการกระทรวงการคุลัี้ง

เร้ยบเร้ยง:
ณ์ัฐิกานตั้์	วรสง่าศิลัป์1

1  เร่ยบัเร่ยงจัาก	(1)	จัดหมายเหต่ั้	 สศค.	 ฉบัับัปฐมฤกษ์:	 ครบัรอบั	49	 ปี	
สำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง,	 คำาสัมภาษณ์์	 ที่่านส่นที่ร	 เสถ่ยรไที่ย,	 หน้า	 
141	-	153.	แลัะ	(2)	84	ปี	ศาสตั้ราจัารย์	ดร.สน่ที่ร	เสถย่รไที่ย	ชวิ่ตั้น่�	เพื่่�อชาติั้	 
ศาสน์	กษัตั้ริย์	...	อน่มัตั้ิเผู้ยแพื่ร่โดย	ศาสตั้ราจัารย์พื่ิเศษ	ดร.ส่รเก่ยรตั้ิ�	 
เสถ่ยรไที่ย	อด่ตั้รัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลััง

การฟื้นฟูกิจการธนาคารไทยพัฒนา

“ภารกิจัสำาคัญของการฟิื�นฟิ้ฯ	 แตั้่ไม่ม่ใครอยากเข้าไปจััดการค่อ	 การ
ตั้ิดตั้ามที่วงหน่�จัากลั้กหน่�ที่่�ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPLs)	ลั้กหน่�ที่่�ไม่ส่จัริตั้	แลัะ
การปลัดตัั้วแที่นในการปลั่อยก้้เงินของธนาคาร	(Comprador)	 ซ๊ึ่�งเป็นผู้้้ม่ 
อิที่ธิพื่ลัหรอ่ผู้้้กว้างขวางในแวดวงราชการ	ที่หาร	แลัะธร่กิจัการค้า	พื่บัว่า	บัางราย 
ก็ที่่จัริตั้	ถ้าปลั่อยก้้แลั้วเป็นหน่�ด่	ก็จัะรับัไว้เป็นลั้กหน่�ส่วนตั้ัว	บัางรายแย่มาก 
สมร้้ร่วมคิดกับัล้ักหน่�โกงธนาคาร	 ที่ำาให้ธนาคารม่แต่ั้	 NPLs	 ไม่ม่รายได้	 
...	ที่่�สำาคญั	comprador	บัางรายตั้อ้งถก้ปลัดแตั้ก่ลับััไมม่่ใครกลัา้ปลัด	เพื่ราะ 
เป็นผู้้้ม่อิที่ธิพื่ลั	เช่น	นักธ่รกิจัรายใหญ่ที่่�ม่อิที่ธิพื่ลัย่านมหานาค	เป็นตั้้น	ผู้มก็ 
เป็นคนปลัดพื่วกนั�นด้วยตั้นเอง	 ผู้มเร่ยกเขามาที่่�ธนาคาร	 แลัะเจัรจัาให้เขา 
ขอลัาออก	ซึ่๊�งสำาเร็จัที่่กราย

“เม่�อจััดระบับัใหม่แลัะสะสางปัญหาการบัริหารงานภายในจันเข้าร้ป 
เข้ารอย	คณ์ะกรรมการชด่ใหม่เริ�มได้รับัความไว้วางใจัจัากล้ักค้า	ที่ำาให้ความเช่�อมั�น 
ของล้ักค้าแลัะค้่ค้าท่ี่�ม่ตั้่อธนาคารกลัับัค่นมาโดยเร็ว	 แลัะภายในเวลัา	3	 ปี	
สามารถที่ำาให้สถานะธนาคารแขง็แกร่งได้สำาเร็จั”

ความเห็นของผูบ้รหิารธนาคารไทยพัฒนาต่อการทำางานของ ดร.สนุทร
คณ่์สมบ้ัรณ์์	 เตั้ชะเกษม	 เลัขาน่การคณ์ะกรรมการบัริหารแลัะกรรมการ

ผู้้้ช่วยผู้้้จัดัการใหญ่ของธนาคารไที่ยพื่ฒันา	 เล่ัาถง๊การที่ำางานของ	 ดร.สน่ที่ร	
เสถ่ยรไที่ย	ว่า	

“ท่านเป็นคุนด้ เป็นคุนใจักว้าง กรรมการเกรงใจั ช่วงท่านเป็นประธาน
บรหิาร ท่านไม่เคุยลี้งไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงบรหิารกิจัการธนาคุารเลี้ย ท่าน
ปล่ี้อยให้ฝ่ายบริหารว่าไป ท่านไม่เคุยเข้้าไปยุ่งเก่้ยวกบัลูี้กคุ้าหรอืแม้แต่แนะนำา
ลี้กูคุ้ามาให้ธนาคุารช่วยเหลี้อืเลี้ย มแ้ต่เข้้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ ... ในช่วงนั�นม้
การตั�งหน่วยงานปราบปรามการกระทำาอันเป็นคุอมมิวนิสุต์ขึ้�น แลี้ะนายทหาร 
ระดบัแกนนำาข้องหน่วยงานได้ข้อการสุนบัสุนนุทางการเงนิจัากธนาคุารต่าง ๆ  ซ่ึง
ธนาคุารไทยพัฒันาก็โดนด้วย ... เมือ่ท่านรูข่้้าวแลี้ะเหน็ว่าสุถานะข้องธนาคุารยงั
ไม่ฟ้ืนตวั หากต้องเอาเงินไปช่วยเหลืี้อเหมอืนท่้แบงก์ใหญ่โดนกนัคุงแย่แน่ ท่าน
จังึรบ้ไปท้บ้่านจัอมพัลี้ประภาสุ เพ่ืัอระงับเรือ่งน้� เลี้ยทำาให้ธนาคุารรอดพ้ันจัาก
การข้อสุนบัสุนนุไปได้”

กลับมาทำางานในตำาแหน่ง ผอ. สศค.
“พื่อผู้มมาเป็นผู้้้อำานวยการ	 สศค.	 ผู้มก็ที่ำาตั้ามนโยบัายที่่�ค่ณ์ป๋วย 

ตั้ั�งแนวไว้	 งานของกระที่รวงการคลัังที่่กอย่างตั้้องเข้าที่่�	 สศค.	 ก่อนเสนอให้ 
ที่่านปลััดกระที่รวง	หร่อที่่านรัฐมนตั้ร่คลััง	ลังนามออกไป	(แลั้วแตั้่กฎหมาย
กำาหนด)	แลั้วยังม่งานเงินก้้	World	Bank,	ADB	อ่ก	ระยะนั�นเร่�องการก้้เงิน
ของ	สศค.	โดง่ดังมาก	แลัะผู้มก็แบ่ังสายงานตั้ามงานแต่ั้ลัะกรม	เชน่	ศ่ลักากร	
สรรพื่ากร	สรรพื่สามิตั้	งานเงินก้	้คนรบััผิู้ดชอบัที่ำาตั้อ้งศ๊กษาข้อมล้ั	เชญิเจ้ัาหน้าที่่� 
มาสอบัถามรายลัะเอ่ยดข้อด่	 ข้อเส่ย	 ไปว่ากันมาให้เร่ยบัร้อย	จัะได้ ไม่ม่ 
มาขัดแย้งกันภายหลััง	แลั้วสร่ปความเห็นเป็นลัำาดับัขั�นข๊�นมาถ๊งผู้้้อำานวยการ	
แลั้วถ๊งเสนอปลััดกระที่รวง	...	เม่�อวางระบับังานแลั้ว	แนวที่างตั้่อไปค่อ	 เอา
คน	สศค.	ที่่�เราฝึกไว้แลั้วไปแที่รกในแตั้่ลัะกรมที่่�เขาม่ความเช่�ยวชาญ	ดังนั�น	
คน	สศค.	ไปอย้่ที่่�อ่�นก็จัะได้ดิบัได้ด่กันที่่กคน”

การต่อสู้เพื�อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ

“ครั�งหน๊�งที่่�ปร๊กษากระที่รวงการคลัังจัากธนาคารโลัก	 ไปเสนอท่ี่าน 
รฐัมนตั้ร่ว่า	เราควรเข้ารว่มในความตั้กลังที่ั�วไปว่าดว้ยภาษศ่่ลักากรแลัะการค้า 
(General	Agreement	on	Tariffs	and	Trade:	GATT)	ที่่านถามความเห็นผู้มว่า 
เหมาะสมหร่อไม่

“ผู้มไม่เห็นด้วย	เพื่ราะการเข้าร่วม	GATT	ประเที่ศสมาชิกจัะต้ั้องลัดลัง 
หรอ่คงภาษศ่ล่ักากรไว้	แต่ั้ประเที่ศไที่ยระยะนั�น	ยงัไม่สมควรที่่�จัะเข้า	 เพื่ราะ 
กรมศ่ลักากรเป็นกรมตั้ั�งกำาแพื่งภาษ่ไม่ให้ของท่ี่�เราไม่ตั้้องการนำาเข้ามา	 
เราก็ตั้ั�งภาษ่ให้สง้	หรอ่เราลัดภาษ่เพื่่�อส่งเสริมให้นำาสนิค้าบัางอย่างเข้ามาเพื่ราะ
เราขาด	 แล้ัวเวลัาเราจัะส่งออกด้วยอะไรอย่างน่�	 แลัะถ้ามองย้อนกลับััไปในปี	
2500	ต้ั้น	ๆ	ประเที่ศเราม่แต่ั้การนำาเข้า	ไม่ม่การส่งออก	เพื่ราะอต่ั้สาหกรรม
ยังไม่เจัริญ	 ถ้าจัะเข้า	GATT	 ก็ตั้้องรอให้การส่งออกของเราเริ�มด่เส่ยก่อน	 
ตั้อนนั�นเราเพิื่�งเริ�มตั้ั�งตั้วั	จัง๊ไม่ควรเข้า	GATT	เพื่ราะเรามแ่ต่ั้จัะเส่ยประโยชน์	

“จัง๊มค่วามขดัแย้งกัน	แต่ั้ผู้มไม่ได้กลัวัท่ี่�ปรก๊ษาฝรั�ง	เขาก็มาจัากองค์การ 
ระหว่างประเที่ศ	 เขาก็ตั้้องด้ผู้ลัประโยชน์ของประเที่ศเขา	 เม่�อขอความเห็น	
ผู้มก็ตั้้องให้ความเห็นที่่�ปกป้องผู้ลัประโยชน์ของประเที่ศ	 แลัะเพื่่�อขจััดความ 
ขัดแย้งภายใน	 ผู้้้ ใหญ่ตัั้ดสินใจัย้ายผู้มไปเป็นอธิบัด่กรมธนารักษ์แที่น	 
ก็เป็นโอกาสให้ผู้มได้ที่ำาสิ�งที่่�ท่ี่กคนไม่คาดคิดค่อ	 การจััดตั้ั�งศาลัาเหร่ยญ
กษาปณ์์	ซึ่๊�งตั้่อมาค่อ	ศาลัาเคร่�องราชอิสริยยศ	เคร่�องราชอิสริยาภรณ์์	แลัะ
เหร่ยญกษาปณ์์	ข๊�นในพื่ระบัรมมหาราชวัง”

ความภูมิใจในการทำางานท่� สศค. 
“การอย่้	สศค.	ซึ่๊�งเป็นมนัสมองของกระที่รวงการคลััง	ผู้มก็ต้ั้องที่ำาให้ท่ี่าน

รัฐมนตั้รแ่ลัะปลัดักระที่รวงเซ็ึ่นหนงัสอ่ได้ด้วยสบัายใจั	ด้วยความถก้ต้ั้อง	แลัะผู้ม
คิดว่า	 สศค.	 สามารถรกัษาผู้ลัประโยชน์ให้แก่ที่างราชการมากกว่าที่ก่หน่วยงาน	
เพื่ราะเราต้ั้องก้้เงนิเพื่่�อพัื่ฒนาโครงสร้างพื่่�นฐานของประเที่ศ	ก็จัะต้ั้องมาที่่�	สศค.	
เท่ี่านั�น	เรามท่ี่่�ปรก๊ษาเศรษฐกิจัการคลังัอย้ท่่ี่�อเมริกา	องักฤษ	ญ่�ป่�น	เราพื่ร้อมมาก”

สิ�งท่�อยากฝากไว้
“ผู้้้ที่่�ตั้ั�ง	 สศค.	 ข๊�นมา	 มว่ตัั้ถป่ระสงค์เพื่่�อให้	 สศค.	 เป็นมนัสมองของ

กระที่รวงการคลััง	ซึ่๊�งเป็นกระที่รวงท่ี่�หารายได้ให้รัฐบัาลัเพื่่�อมาใช้จ่ัายในรป้ของ
งบัประมาณ์	ฉะนั�นจัะต้ั้องถอ่หลัักให้มค่วามเป็นธรรมเป็นที่่�ตั้ั�ง	สศค.	จัะต้ั้องม่
ข้าราชการที่่�มก่ารศก๊ษาที่ั�งในด้านกฎหมายแลัะในด้านเศรษฐศาสตั้ร์ให้พื่ร้อม	
แลัะยงัต้ั้องมค่วามเป็นธรรมให้มากท่ี่�สด่	 เพื่่�อกลัั�นกรองให้กระที่รวงตั้ดัสนิใจั
อย่างหน๊�งอย่างใดลังไป	...	 ท่ี่�ผู่้านมา	สศค.	 มิได้ม่สิ�งใดด่างพื่ร้อย	มแ่ต่ั้ความ
ก้าวหน้าในแง่วชิาการแลัะเตั้บิัโตั้เป็นลัำาดับั	แลัะที่่�ช่�นใจัอย่างยิ�งคอ่	ภาพื่ลักัษณ์์
การรักษาวินัยที่างการคลัังไว้ได้เป็นอย่างด่	 ผู้มตั้ระหนักด่ว่า	 เป็นความยาก
ลัำาบัากอย่างยิ�งที่่�จัะรักษาไว้ให้ได้เช่นน่�	 เพื่ราะม่การเปลั่�ยนแปลังรัฐบัาลัแลัะ
นโยบัายบ่ัอย	จัง๊เป็นเร่�องน่าสรรเสริญ	

“ผู้มขอขอบัค่ณ์ข้าราชการ	สศค.	ที่่�ได้ร่วมม่อร่วมใจัที่ำางานกันเป็นอย่างด่	 
แลัะขอให้รกัษาความด่ให้เสมอ่นกับัเกลัอ่รักษาความเค็ม	ให้ตระหนกัว่า นกวายุภกัษ์ 
ซ่ึงเป็นสุัญลัี้กษณ์ข้องกระทรวง นกชนิดน้�กินแต่ลี้มเป็นภักษาหาร จัึงไม่ม้ 
สุิง่สุกปรกด่างพัร้อยอยู่ในตวัเลี้ย คุอืจัะต้องไม่มก้ารทุจัรติ คุอร์รัปชนั ซึง่เป็น 
สุิง่สุำาคุญัยิง่ข้องข้้าราชการกระทรวงการคุลี้งั” 
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ค่ณ์ไกรศร่	จัาติั้กวณ์ิช	 สนใจัที่ำางานธนาคาร	จั๊งเร่ยนที่างด้านการเงินแลัะธนาคาร 
คณ่์บ่ัญมา	วงศ์สวรรค์	ซึ่๊�งเป็นที่่�ปร๊กษาเศรษฐกิจัการคลังัที่่�นวิยอร์ก	เหน็หน่วยก้านแล้ัวจัง๊ฝาก
ให้ไปฝึกงานที่่�	Chase	Manhattan	Bank	แตั้่โชคชะตั้าพื่ลัิกผู้ัน	เม่�อกลัับัมาเม่องไที่ยได้พื่บักับั	 
ดร.ป๋วย	อ๊�งภากรณ์์	แนะนำาว่า	ถ้าเงินที่องไม่เดอ่ดร้อนก็ให้มาช่วยราชการดก่ว่า	สด่ท้ี่ายเข็มที่ศิ 
ช่วิตั้ที่่านก็เปลั่�ยนมารับัราชการ

ก้าวแรกของการรับราชการกับภารกิจจัดตั้ง สศค.
คณ่์ไกรศรเ่ริ�มรบััราชการที่่�กองเศรษฐกิจัการคลังั	แต่ั้ช่วติั้ข้าราชการไม่ได้เป็นอย่างท่ี่�คาด 

ที่่านเคยให้สัมภาษณ์์ว่า	 “ผ่มเข้้าไปกระทรวงการคุลัี้งแทบจัะไม่ม้งานทำา จัึงลี้าไปเร้ยนต่อ 
คุณะ Public Administration ด้าน Organization and Method” เม่�อเร่ยนจับักลัับัมาไม่นาน 
นายส่นที่ร	 หงส์ลัดารมภ์	 รัฐมนตั้ร่คลัังมอบัหมายให้ที่่านเป็นผู้้้ยกร่างจััดตั้ั�ง	 สศค.	 ซึ่๊�งเป็น 
งานสำาคัญมากเม่�อเที่่ยบักับัตั้ำาแหน่งข้าราชการชั�นโที่ขณ์ะนั�น

ขอเจรจากับนายกรัฐมนตร่มาเลเซ่ยเพื�อแก้ปัญหากลุ่มภาค่ด่บุก
ปี	2510	เกิดปัญหาในกลั่ม่ภาค่ดบ่ัก่	เน่�องจัากมาเลัเซึ่ย่ซึ่๊�งเป็นผู้้้ผู้ลิัตั้รายใหญ่ที่่�ส่ดในโลัก

ไม่ยอมลังนามต่ั้ออายส่ญัญาภาคข้่อตั้กลังดบ่่ัก	ซึ่๊�งจัะที่ำาให้องค์การดบ่่ักต้ั้องประสบักับัปัญหา 
นานัปการ	 คณ์ะมนตั้ร่ด่บ่ักม่มติั้ให้ค่ณ์ไกรศร่ซึ่๊�งเป็นประธานกล่ั่มผู้้้ผู้ลิัตั้ด่บ่ักทัี่�วโลักบิันด่วน 
ไปเจัรจัาขอร้องให้รัฐบัาลัมาเลัเซึ่่ยพื่ิจัารณ์าใหม่

ค่ณ์ไกรศร่เคยให้สัมภาษณ์์ว่า	 “ก่อนไปเจัรจัา ผ่มคุิดว่าแทบไม่ม้หวัง เพัราะคุณะ
รฐัมนตร้เข้าลี้งมตแิล้ี้ว ผ่มไปพับ คุรม.ข้องมาเลี้เซ้ย หลัี้งเจัรจัาหนึง่วนัเตม็ ๆ  คุรม.ก็ไม่เปล่้ี้ยน 
ท่าท้ ผู้มตัั้ดสินใจัขอเข้าพื่บั	Tunku	Abdul	Rahman	 นายกรัฐมนตั้ร่มาเลัเซึ่่ยโดยช่�แจังว่า	
มาเลัเซึ่่ยกำาลัังม่ช่�อเส่ยงในสหประชาชาตั้ิ	 เป็นหัวเร่อด้านด่บั่กแลัะยางพื่ารา	ถ้าภาค่ด่บั่กลั่ม
ช่�อเส่ยงของมาเลัเซึ่่ยจัะเส่ย	...	ที่่านบัอกให้ผู้มอย้่มาเลัเซึ่่ยตั้่ออ่กหน๊�งวันเพื่่�อรอฟิังข่าว	ร่่งเช้า 
ที่่านเอาเร่�องน่�เข้า	 ครม.	 ในที่่�ส่ดก็ม่การกลัับัมติั้ลังสนามในสัญญาภาค่”	 ผู้ลัสำาเร็จัครั�งนั�น	
ขนาด	ดร.ป๋วยยังบัอกว่า “นายไกรศร้น้่มันมหาฟลีุ้คุ”	แลัะยอมรับัในความสามารถด้านการ
เจัรจัาของที่่าน

จัดการปัญหาบริษัทราชาเงินทุน
ปี	2522	เป็นช่วงที่่�มปั่ญหาบัรษิัที่ราชาเงนิท่ี่น	กล่ัาวคอ่	บัริษัที่น่�ให้ก้ย้ม่เงนิแก่บัริษัที่ในเครอ่ 

แลัะลั้กค้าเพื่่�อซึ่่�อห่้นของบัริษัที่เองโดยไม่ม่หลัักประกัน	 เม่�อเศรษฐกิจัตั้กตั้ำ�า	 ระบับัการเงิน 
ตั้๊งตัั้วจันที่ำาให้บัริษัที่ขาดสภาพื่คล่ัอง	 ประชาชนขาดความเช่�อมั�นจันนำามาส้่วิกฤติั้ในระบับั
สถาบัันการเงนิครั�งแรก	แตั้ด่ว้ยการยน่ยนัตั้อ่ฝ�ายการเมอ่งของค่ณ์ไกรศร่	ซึ่๊�งเปน็รอง	ผู้อ.	สศค.	
“ขณ์ะนั�นวา่	“คุวรจัะถอนใบอนุญาต เพัราะดูจัากเอกสุารแล้ี้วมันโกงทั�งนั�นเอาเศษกระดาษไป
หมุนเป็นเงินมากมาย โกงกันหลี้ายพัันล้ี้าน ผ่มไม่เห็นด้วยท่้เอาเงินด้ไปอุดเงินเลี้ว” ในที่่�ส่ด
บัริษัที่ก็ถ้กถอนใบัอน่ญาตั้	 แลัะนับัเป็นการสร้างบัรรที่ัดฐานให้กับังานกำากับัสถาบัันการเงิน	 
ที่่�จัะตั้้องกลั้าตั้ัดสินใจัที่ำาในสิ�งที่่�ถ้กตั้้อง	แม้ตั้้องเผู้ชิญกับัแรงเส่ยดที่านรอบัด้าน

นายไกรศรี จาติกวณิช
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 6
ดำารงตำาแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2522 - 30 กันยายน 2525

ผู่้ให้สุัมภาษณ์:
กรณ์์	จัาตั้ิกวณ์ิช	
ม.ร.ว.	จััตั้่มงคลั	โสณ์ก่ลั	
สมหมาย	ภาษ่	
ประวิที่ย์	คลั่องวัฒนกิจั	
กรศิริ	พื่ิณ์รัตั้น์

สุัมภาษณ์แลี้ะเร้ยบเร้ยง:
ณ์ัฐิกานตั้์	วรสง่าศิลัป์1

1  ข้อม้ลัเพื่ิ�มเตั้ิมจัาก	(1)	ไกรศร่	จัาตั้ิกวณ์ิช	นักบั่กเบัิกแห่งกระที่รวงการคลััง	 
โดย	 สาริตั้า	 ชลัธาร	http://info.gotomanager.com/news/details. 
aspx?id=7877	แลัะ	(2)	จัดหมายเหตั้่	สศค.	ฉบัับัปฐมฤกษ์	จััดที่ำาเน่�องใน 
โอกาสครบัรอบั	49	 ปี	 สำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง	 อน่มัติั้เผู้ยแพื่ร่โดย 
ค่ณ์กรณ์์	จัาตั้ิกวณ์ิช	อด่ตั้รัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลััง

...สุศคุ. เป็นหน่วยงานท่้ไม่มอ้ำานาจัตดิตวั
เหมอ่นหลัายหน่วยงานในกระที่รวงการคลังั 

คุวามสุำาคัุญข้อง สุศคุ. ขึ้�นกับ 
ข้้าราชการ สุศคุ. เอง แลี้ะขึ้�นกับ ผ่อ. สุศคุ.

ว่าจัะสามารถโน้มน้าวให้รัฐมนตั้รว่่าการ
กระที่รวงการคลังัฟัิง	แลัะคิดตั้าม...

Set up บริษัทผาแดงอินดัสทร่ เพื�อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ของภาคเอกชน

ปี	2523	ที่่านนายกฯ	เปรม	ตั้ิณ์ส้ลัานนที่์	แลัะ	ดร.อำานวย	ว่รวรรณ์	เป็น
รัฐมนตั้ร่คลััง	ตั้่างเห็นพื่้องว่า	ประเที่ศไที่ยไม่ม่การลังที่่นขนาดใหญ่ของภาค
เอกชน	จัำาเป็นตั้้องสนับัสน่นโครงการถลั่งแร่สังกะส่	(บัมจั.ผู้าแดงอินดัสที่ร่)	
ที่่�ม่นโยบัายมานานแต่ั้ยังที่ำาไม่สำาเร็จั	 เพื่่�อเป็นตัั้วอย่างการลังท่ี่นให้กับัภาค 
เอกชน	ซึ่๊�ง	ดร.อำานวยเห็นว่า	ค่ณ์ไกรศร่	ผู้อ.	สศค.	ขณ์ะนั�น	ม่ค่ณ์สมบััตั้ิที่่�จัะ 
ผู้ลัักดันงานน่�ให้สำาเร็จั	จั๊งมาที่าบัที่ามให้ที่ำางานน่�

คณ่์ไกรศรเ่คยให้สมัภาษณ์์เบ่ั�องหลัังการที่ำางานน่�ว่า	 “เดิมท้เรากำาหนด
จัะเซน็สุญัญาร่วมทนุกบับรษิัทแห่งหนึง่ข้องเกาหลี้ ้วนันั�นจัะเซ็นสุญัญาอยู่แล้ี้ว 
พัอดม้คุ้นมากระซบิบอกผ่มว่าบรษิัทน้�เพัิง่จ่ัายเชค็ุเด้งไป 15 ล้ี้านบาท ผ่มเลี้ยข้อ 
เล่ืี้อนไปอก้วนัเพัือ่เชก็ข้้อมลูี้ ปรากฏว่าวนัรุง่ขึ้�นบริษัทน้�ล้ี้ม ซึง่กน็บัว่าเรารอดตัวได้ 
อย่างหวดุหวดิ ผ่มเสุนอว่าไม่ต้องไปผ่่านบรษิัทนายหน้าหรอก เอารฐับาลี้ไทยกับ
รฐับาลี้เบลี้เย้ยมโดยตรงดก้ว่า ... แลี้ะข้อคุวามร่วมมือจัากทกุแบงก์ให้มาถอืหุน้ 
ตามสุดัสุ่วนเงนิกองทุนข้องแต่ลี้ะแบงก์ กต้็องม้การล็ี้อบบ้�อย่างมาก ... เพัราะบางแบงก์ 
เข้าเหน็ว่าเป็นโคุรงการท้เ่สุ้ย่ง”	 คณ่์ประวทิี่ย์	 คล่ัองวฒันกิจั	 อดต่ั้	 ผู้อ.กอง 
นโยบัายเงนิก้	้ที่่�คณ่์ไกรศร่ชวนไปเป็นรองกรรมการผู้้้จัดัการบัรษิัที่ผู้าแดงฯ	เล่ัาว่า 
“ในเวลี้า 3 ปี บริษัทผ่าแดงก็คืุนทุน แลี้ะเม่ือเข้้าตลี้าดหลัี้กทรัพัย์ฯ ปีแรกก็ได้ 
กำาไร ผู้่ถือหุ้นรุ่นแรกได้กำาไรเฉล่้ี้ยจัาก capital gain ถึง 15 เท่า”

งานท่�ภูมิใจ 
ค่ณ์กรศิริ	 พื่ิณ์รัตั้น์	 อด่ตั้เลัขาน่การ	 ที่่�ที่ำางานใกลั้ชิดกับัค่ณ์ไกรศร่มา

โดยตั้ลัอด	 ซึ่๊�งตั้่อมาเป็นรองอธิบัด่กรมศ่ลักากร	 เลั่าว่า	 “การจััดตั�ง สุศคุ. 
เป็นภารกจิัหนึง่ท่้ท่านไกรศรภ้าคุภมูิใจั เนือ่งจัากท่านได้รบัคุวามไว้วางใจัจัาก 
ผู้่บังคัุบบัญชา ทั�งท่้เป็นเพ้ัยงข้้าราชการชั�นโทแลี้ะอายุน้อย ท่้สุำาคัุญ ในระบบ
ราชการยังไม่เคุยม้งานในลัี้กษณะน้�มาก่อน นอกจัากน่�	 ท่ี่านยงัภ้มิใจักับัการ 
ม่ส่วนร่วมในการจััดตัั้�งตั้ลัาดหลัักที่รัพื่ย์ฯ	จัำาได้ว่า	 ตั้อนนั�นท่ี่านเป็นประธาน 
คณ์ะกรรมการยกร่างพื่ระราชบััญญัตั้ิตั้ลัาดหลัักที่รัพื่ย์แห่งประเที่ศไที่ย	 
ซึ่๊�งต่ั้อมาได้เป็นหน๊�งในสถาบัันที่างเศรษฐกจิัที่่�สำาคญัของประเที่ศ”

คณ่์กรณ์์	จัาติั้กวณ์ชิ	เหน็ว่า	“คณ่์พ่ื่อภม้ิใจัมากกับัการผู้ลักัดันโครงการ
ผู้าแดงจันสำาเร็จั	 เพื่ราะที่่านสร้างจัากจั่ดเริ�มตั้้นท่ี่�ไม่ม่อะไร	 แลัะยังไม่เคยม่
ใครที่ำาสำาเร็จั ซึ่งหัวใจัข้องการลี้งทุนลี้ักษณะน้�คุือ ไม่ใช่แคุ่ประเทศอยากม้
อุตสุาหกรรมหนัก แลี้้วจัะเกิดข้ึ�น แต่ต้องทำาให้เอกชนเห็นว่า ม้คุวามคุุ้มคุ่า
ในเชงิพัาณิชย์ จังึจัะเดนิหน้าต่อไปได้ ถ้าหวังพื่๊�งภาครัฐอย่างเดย่วจัะไม่ยั�งยน่” 

หลักการทำางาน 
คณ่์กรณ์์เล่ัาว่า	“คณ่์พ่ื่อเป็นข้าราชการที่่�ไม่เน้นบัที่บัาที่การกำากับั	แต่ั้จัะ 

เน้นการพื่ฒันา	ท่ี่านคิดว่า ข้้าราชการคุวรสุ่งเสุรมิภาคุเอกชนเตบิโตได้อย่างเข้้มแข้ง็ 
ลี้ดอุปสุรรคุหรอืกฎเกณฑ์ท้จ่ัะเป็นต้นทุนการดำาเนินธรุกจิัหรือการดำาเนนิชว้ติ 
ข้องประชาชน” คณ่์กรศิริเล่ัาว่า “ท่านไกรศรจ้ัะนกึถึงประโยชน์ข้องสุ่วนรวม 
อยูเ่สุมอ เช่น	ตั้อนท่ี่านดำารงตั้ำาแหน่งอธบิัดก่รมศล่ักากร	ท่ี่านให้นำาเงนิรางวลัั 
ที่่�ได้จัากการปราบัปรามจัับัก่มสิ�งของผิู้ดกฎหมายส่วนของท่ี่านเข้าสมที่บัเงนิท่ี่น 
กลัางของข้าราชการสำาหรบััใช้ในกิจัการที่่�เป็นประโยชน์ของกรมฯ”

การดูแลลูกน้อง

ค่ณ์กรศิริเลั่าว่า “ท่านไกรศร้จัะเปิดโอกาสุให้ลูี้กน้องทุกคุนเถ้ยงกันใน 
หลี้กัการได้โดยพัื�นฐาน ท่านจัะคุดิเสุมอว่า มนัจัะต้องทำาได้ แลี้ะจัะทำาอย่างไร  
ให้ไปสูุ่จุัดหมายให้ด้ท้สุ่ดุ ท่ี่านเป็นคนมองคนเก่ง	ท่ี่านจัะเห็นศักยภาพื่ล้ักน้อง 
แตั้่ลัะคนว่าจัะไปได้ถ๊งไหน	ลั้กน้องจั๊งรักที่่านที่่กคน	แตั้่แรก	ๆ	ก็จัะกลััวกัน	 
เพื่ราะท่ี่านเสย่งดัง	โผู้งผู้าง	พื่อคย่ก็จัะร้ว่้า	ท่ี่านนกัเลัง	ใจักว้าง	ใครให้ช่วยอะไร 
ก็ช่วย	ที่่�สำาคัญที่่านเป็นคนให้โอกาสลั้กน้อง”

หม่อมเตั้่า	 อด่ตั้ปลััดกระที่รวงการคลััง	 เลั่าว่า	 “สมัยนั�นม่คนจัาก 
มหาวิที่ยาลััย	Harvard	มาหาคนไที่ยเก่ง	ๆ	ไปเร่ยนที่่�	Harvard	...	ค่ณ์ไกรศร่	 
ที่ราบัข่าวก็มาบัอกผู้มให้ไปสมัคร	แตั้่ที่่�มหาวิที่ยาลััยเข่ยนค่ณ์สมบััตั้ิว่า	ตั้้อง 
เป็นรองปลััดฯ	อาย่	40	ปี	อะไรตั้่าง	ๆ	ผู้มก็ปฏิิเสธ	เพื่ราะกลััวจัะเส่ยอาว่โส	 
...	ท่านก็บอกว่า ไปตั�งเรื่องมา เด้๋ยวผ่มจััดการเอง ... สุุดท้าย ท่านผ่ลี้ักดันให้  
คุรม.อนุมัติให้ผ่มไปปฏิบัติราชการท้่มหาวิทยาลี้ัย Harvard”

ค่ณ์สมหมาย	 ภาษ่	 อด่ตั้รัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลััง	 เล่ัาว่า	 
“คุุณไกรศร้เป็นคุน decisive แลี้ะดูแลี้ลูี้กน้องด้มาก ตั้อนที่่านเป็น	ผู้อ.	สศค.	 
ผู้มเป็นซึ่	่7	ท่ี่านให้ผู้ม	2	ขั�น	2	ปีตั้ดิกัน	ทัี่�งที่่�ผู้มไม่เคยเร่ยกร้องอะไร มองย้อน 
กลี้ับไป ตอนท้่ผ่มเป็นผู่้ใหญ่ ผ่มก็ไม่แน่ใจัว่า ผ่มจัะกลี้้าหาญอย่างท่านไหม”

การเลือกผู้บริหารให้ สศค. 
ค่ณ์กรศิริเลั่าว่า	“ที่่านไกรศร่ให้ความสำาคัญกับัความคิดเห็นแลัะความ

สามารถในการที่ำางานของแตั้ล่ัะบ่ัคคลั ซ่ึงข้้าราชการ สุศคุ. ทุกคุนม้คุวามพัเิศษ
เฉพัาะ แต่ลี้ะคุนแข่้งขั้นกันทำางานให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ แตั้ต่ั้อนจัะเล่ั�อน
ตั้ำาแหนง่ใคร	คนนั�นก็ตั้อ้งเปน็ที่่�ยอมรบัั	fit	กบัั	objective	แลัะภารกจิัขององคก์ร 
เปน็สำาคญั	เชน่	ตั้อนที่า่นเปน็	ผู้อ.	สศค.	ตั้อ้งเล่ัอกรอง	ผู้อ.	ที่า่นเล่ัอกหมอ่มเตั้า่	
เพื่ราะเปน็คนเกง่	กลัา้ชน	จัดัการเร่�องตั้า่ง	ๆ 	ไดด่้	วางใจัไดท่้ี่กเร่�อง	จัง๊เหมาะกบัั 
ตั้ำาแหน่งน่�	 ในสถานการณ์์ประเที่ศขณ์ะนั�นที่ำาให้หลัายคนคาดไม่ถ๊ง	 เพื่ราะ 
อ่อนอาว่โสกว่าคนอ่�น	 แตั้่ส่ดที่้ายที่่กคนก็ยอมรับัศักยภาพื่ที่่�โดดเด่นของ 
หม่อมเตั้่า	ขณ์ะเด่ยวกัน ท่านก็ม้วิธ้สุนับสุนุนลีู้กน้องอื่น ๆ ไปในทิศทางท้่ด้  
ไม่ว่าจัะด๊งไปที่ำางานที่่�ได้เงินเด่อนที่่�ส้งกว่า	หร่อหาโอกาสด่อ่�น	ๆ	ที่่�เหมาะสม 
กับัความสามารถ	เพื่่�อให้คนคนนั�นไปได้ส่ดศักยภาพื่”

หัวใจของการเป็น ผอ. สศค.
ค่ณ์กรณ์์เลั่าว่า	“ผู้มจัำาไม่ลั่มในสิ�งที่่�ค่ณ์พื่่อพื่้ดให้ฟิังอย้่เสมอว่า	สุศคุ. 

เป็นหน่วยงานท่้ไม่ม้อำานาจัติดตัวเหมือนหลี้ายหน่วยงานในกระทรวงการคุลัี้ง 
ความสำาคัญของ	สศค.	ข๊�นกับัข้าราชการ	สศค.	เอง	แลัะข๊�นกับั	ผู้อ.	สศค. 
ว่าจัะสามารถโน้มน้าวให้รัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลัังฟิัง	 แลัะคิดตั้าม	 
รวมที่ั�งยอมรบััขอ้เสนอแนะแค่ไหน จึังเป็นหน่วยงานท่้ตอ้งใชทั้กษะการโนม้น้าว 
มากกว่าอำานาจัท่้ได้รับมอบตามกฎหมาย ดงันั�น	ผู้อ.	สศค.	ต้ั้องบัริหารด้านน่� 
ให้เก่ง	 ผู้อ.	 สศค.	จั๊งม่ส่วนกำาหนดบัที่บัาที่	 สศค.	 เพื่ราะข๊�นกับัรัฐมนตั้ร ่
จัะเร่ยกใช้มากหร่อน้อยเที่่านั�นเอง”

แลัะน่�ค่อค่ณ์ไกรศร่	จัาติั้กวณ์ชิ	ที่่�หม่อมเต่ั้าบัอกว่า	“ท่านคืุอ Real DNA 
ข้อง สุศคุ.”	แม้ที่่านจัะจัากเราไปแลั้ว	แตั้่ตั้ัวอย่าง	DNA	ของ	สศค.	ที่่�แที่้จัริง 
ยังคงจัดจัาร๊กตั้ลัอดไป 



สุัมภาษณ์แลี้ะเร้ยบเร้ยง: 
ณ์ัฐิกานตั้์	วรสง่าศิลัป์1

ถอดคุำาสุัมภาษณ์:
ศ่ภชาตั้ิ	คลั่องเชิงสาร 

1  ข้อม้ลัเพื่ิ�มเตั้ิมจัาก	(1)	จัดหมายเหตั้่	สศค.	ฉบัับัปฐมฤกษ์:	ครบัรอบั	49	ปี	
สำานกังานเศรษฐกิจัการคลังั,	คำาสมัภาษณ์์	ท่ี่านมนัส	ล่ัว่ระพัื่นธ์่,	หน้า	155	- 
165.	แลัะ	(2)	The	Practical	Philosophy:	มนัส	ลั่ว่ระพื่ันธ่์	กับัปรัชญาช่วิตั้ 
ที่่�พื่ิชิตั้ได้

ในการที่ำางาน	ถ้าเราพื่ิจัารณ์า 
ด้วยเหตั้่ผู้ลัตั้่าง	ๆ	แลั้ว เหน็ว่าถกู 

กต้็องเน้นยำ�าให้ทำา จัะอยูเ่ฉย ๆ ไม่ได้
...	แม้คนอ่�นอาจับัอกว่า	 
ไม่ใช่หน้าที่่�	ที่ำาแค่นั�นก็จับั 

แตั้่สำาหรับัผู้มไม่ใช่
ถ้าถกูต้องแล้ี้วต้องยนืยนั

| ข้าของแผ่นดิน | | ข้าของแผ่นดิน | 
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คณ่์มนสั	ล่ัวร่ะพื่นัธ่	์เข้ามารับัราชการตั้ามคำาแนะนำาของ	ดร.เสรมิ	วนิจิัฉยักล่ั	ปลัดักระที่รวง
การคลััง	แลัะ	ดร.ป๋วย	อ๊�งภากรณ์์	ที่่�ปร๊กษากระที่รวงการคลัังขณ์ะนั�น	โดยเริ�มงานครั�งแรก 
ที่่�กองเศรษฐกิจัการคลััง	ปี	2500	พื่ร้อม	ๆ	กับั	ดร.ส่นที่ร	เสถ่ยรไที่ย	ค่ณ์ไกรศร่	จัาตั้ิกวณ์ิช 
แลัะค่ณ์เก่ยรติั้กร	 พื่รหมโยธ่	 แม้การที่ำางานช่วงแรกต้ั้องปรับัตั้ัวมาก	 แตั้่ที่่านใช้ความตั้ั�งใจั	
ขยันหมั�นเพื่่ยร	จันม่ผู้ลังานเป็นที่่�ประจัักษ์แลัะได้รับัการยอมรับัจัากนายส่นที่ร	หงส์ลัดารมภ์	
รัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลััง	ที่ำาให้ได้รับัโอกาสที่ำางานที่่�สำาคัญหลัายอย่าง

ค่ณ์อรัญ	ธรรมโน	อด่ตั้ปลััดกระที่รวงการคลััง	เลั่าว่า “รัฐมนตร้สุุนทรเป็นคุนเสุนอว่า  
น่าจัะม้หน่วยเสุนาธิการข้ึ�นมา สุ่วนคุนต้นคุิดท้่ไม่คุ่อยม้ใคุรกลี้่าวถึง คุือ คุุณมนัสุ ลี้้ว้ระพัันธุ์ 
ท้่เสุนอท่าน”

ในการรับัราชการ	ท่ี่านเคยเป็นท่ี่�ปรก๊ษาเศรษฐกิจัการคลังั	ณ์	กรง่วอชิงตั้นั	ด.่ซึ่.่	หลัายปี 
ที่ำาให้ม่เคร่อข่ายกว้างขวาง	 ซึ่๊�งช่วยให้การผู้ลัักดันงานด้านตั้่างประเที่ศราบัร่�น	 เม่�อกลัับัมา 
ที่ำางานที่่�	สศค.	ก็เตั้ิบัโตั้เป็นลัำาดับั	จันเป็น	ผู้อ.	สศค.	ก่อนจัะย้ายไปเป็นรองปลััดกระที่รวง 
การคลััง	อธิบัด่กรมธนารักษ์	แลัะเกษ่ยณ์อาย่ในตั้ำาแหน่งอธิบัด่กรมบััญช่กลัาง	

โปรดตั้ดิตั้ามขอ้คดิแลัะจัด่เดน่ในการที่ำางานของขา้ราชการร่น่แรกของ	สศค.	ที่่�กา้วข๊�นมา 
เป็น	ผู้อ.	สศค.	คนที่่�	8

โอกาสสำาคัญในช่วิต
“ผู้มมป่รชัญาอย่้ข้อหน๊�งค่อ	คุวามสุามารถอย่างเด้ยวก็ไปไม่รอด คุนม้โอกาสุอย่างเด้ยว

แต่ข้าดคุวามสุามารถก็ไปไม่รอด
“ตั้อนแรกที่่�เริ�มงานที่่�กองเศรษฐกิจัการคลังั	ผู้มยังไมม่ง่านที่ำาเปน็ชิ�นเปน็อนัเหมอ่นเพื่่�อน

คนอ่�น	ผู้มยอมรับัว่า	มค่วามคิดท่ี่�จัะลัาออก	แตั้จ่ังัหวะชวิ่ตั้ก็เปล่ั�ยนเม่�อนายสน่ที่ร	หงสล์ัดารมภ์ 
มาเป็นรัฐมนตั้ร่	 แลัะผู้มตั้้องที่ำาบัันที่๊กให้ความเห็นเร่�องธนาคารโลักขอความเห็นเก่�ยวกับั 
การตั้ั�งสมาคมเพื่่�อการพื่ัฒนาระหว่างประเที่ศ	(International	Development	Association:	
IDA)	เพื่่�อช่วยเหลัอ่เงินแบับัให้เปล่ัาแก่ประเที่ศสมาชกิท่ี่�ยากจัน	แลัะบัันท๊ี่กถ้กส่งไปตั้ามขั�นตั้อน 
แลัะผู้มช่�แจังได้ชัดเจันเป็นที่่�พื่อใจัที่่าน	 นั�นเป็นก้าวสำาคัญท่ี่�เปิดโอกาสให้ผู้มได้ที่ำางาน 
สำาคัญมากมาย	แลัะท่ี่กวนัจัะมง่านรออย้บ่ันโต๊ั้ะ	เป็นบันัท๊ี่กจัากรัฐมนตั้รท่ี่ั�งสิ�น	ตั้อนนั�นผู้มท่่ี่มเที่ 
ที่ำางานเตั้็มที่่�	แลัะที่่านก็ให้ค่ณ์ค่ากับังานผู้มมาก	จันแตั้่งตั้ั�งให้ผู้มเป็นเลัขาน่การในคณ์ะอะไร
ตั้่ออะไรที่่�ที่่านเป็นประธานคณ์ะกรรมการ	จันใคร	ๆ	มองว่าผู้มเป็นคนใกลั้ชิด”

คุณสมบัติท่�ทำาให้ผู้ใหญ่ไว้ใจ
“ผู้มคิดว่า	การเป็น	‘พัระเตม้ย์ใบ้’	ของผู้ม	ความลัับัที่างราชการตั้่าง	ๆ	ไม่เคยรั�วไหลั	

ที่ำาให้รัฐมนตั้ร่ส่นที่ร	แลัะรัฐมนตั้ร่สมหมาย	ฮ่นตั้ระก้ลั	ไว้ใจัมาก
“ในย่ครัฐมนตั้ร่ส่นที่ร	 ม่เร่�องการรักษาความลัับัของธนาคารโตั้เก่ยวเก่�ยวกับั	 ‘เงินเยน

พัิเศษ’ 
“ผู้มขอเลั่าย้อนไปนิดหน๊�ง	 ในช่วงที่่�กองที่ัพื่ญ่�ป่�นเข้ามาในไที่ย	 รัฐบัาลัญ่�ป่�นได้เบัิกเงิน

จัากแบังก์ชาติั้ไปใช้ระหว่างสงคราม	 หลัังสงครามรัฐบัาลัไที่ยพื่ยายามที่วงหน่�	 รัฐบัาลัญ่�ป่�น 

นายมนัส ล่วีระพันธุ์
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 8
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529

ไม่ยอมรับัว่าเป็นหน่�	แตั้่ขอใช้ค่นเป็นเครดิตั้	รัฐบัาลัไที่ยก็ไม่ยอม	ซึ่๊�งจัอมพื่ลั
สฤษดิ�ประกาศว่า	‘ตราบใดท้่ไม่ยอมรับว่าเป็นหน้� ไม่ต้อนรับ’

“รัฐบัาลัจั๊งจััดตั้ั�งคณ์ะกรรมการพื่ิจัารณ์าเงินเยนพื่ิเศษข๊�นมา	 ที่่าน
รัฐมนตั้รส่น่ที่รเป็นประธาน	ส่วนผู้มเป็นผู้้้ช่วย	ในท่ี่�ส่ดญ่�ป่�นก็ยอมรับัในหลัักการ 
โดยแตั้่งตัั้�งคณ์ะกรรมการเจัรจัาเงินเยนพิื่เศษ	 ในท่ี่�ส่ด	 ญ่�ป่�นยอมใช้หน่�ค่น
เป็นที่องคำา	 แลัะปอนด์สเตั้อร์ลัิง	 ส่วนหน่�ท่ี่�เหล่ัออ่กจัำานวนหน๊�งที่ยอยใช้ค่น
โดยการซึ่่�อสินค้าแลัะบัริการจัากญ่�ป่�นภายใน	20	ปี	นอกจัากน่�ยังอน่ญาตั้ให้
แลักเปลั่�ยนการตั้ั�งธนาคารพื่าณ์ิชย์ระหว่างกัน	ญ่�ป่�นเสนอตั้ั�งธนาคารโตั้เก่ยว	
(Bank	of	Tokyo)	ในไที่ย	ส่วนไที่ยเสนอตั้ั�ง	Asia	Trust	ที่่�โอซึ่าก้า	แลัะธนาคาร
กร่งเที่พื่	ที่่�โตั้เก่ยว	 เราตั้่างได้ประโยชน์	แม้ตั้่อมาจัะม่การแก้สัญญากันใหม่	
แต่ั้ความลัับัในการเจัรจัาครั�งนั�นเป็นท่ี่�ร้้กันระหว่างท่ี่านรฐัมนตั้ร่กับัผู้มเท่ี่านั�น	
ไม่เคยม่ใครที่ราบั

“ส่วนในช่วงรัฐมนตั้ร่สมหมาย	 ผู้มตั้้องรักษาความลัับัเร่�องที่่�ที่่านจัะ
ประกาศลัดค่าเงนิบัาที่ในปี	2527	จัง๊ไม่เปิดโอกาสให้ใครเก็บัเก่�ยวผู้ลัประโยชน์
ที่่�ไม่ควรได้จัากช่วงก่อนแลัะหลัังประกาศนโยบัายน่�ออกไป”

การเปิดโอกาสให้รุ่นน้อง
“โดยปกตั้ิ	 สศค.	จัะม่ผู้้้แที่นเข้าร่วมประช่มประธานสภาผู้้้ว่าการที่่�

ธนาคารโลักจััดข๊�นที่ก่ปี	ผู้มเสนอท่ี่านรัฐมนตั้ร่สน่ที่รในปีแรกท่ี่�ผู้มตั้ดิตั้ามท่ี่าน
ว่า	ไม่ควรให้ใครไปที่่กปีหร่อหลัายปีตั้ิดตั้่อกัน	ให้หม่นเว่ยนสลัับัเปลั่�ยนกันไป	
เพื่่�อเปิดโอกาสให้น้อง	ๆ 	ได้ม่ประสบัการณ์์ในเวที่่การประช่มการเงินการคลััง
หร่อเร่�องอ่�น	ๆ	เป็นการฝึกคนของ	สศค.	ที่่านก็เห็นชอบัในหลัักการ	พื่วกเรา
จั๊งถ่อปฏิิบััตั้ิกันมาถ๊งที่่กวันน่�”

การดูแลผลประโยชน์ของประเทศ
“รัฐวิสาหกิจัหลัายแห่งจััดตัั้�งโดยเงินงบัประมาณ์	 กระที่รวงการคลััง 

ก็เป็นเจั้าของ	แตั้่สมัยก่อนนั�นกระที่รวงฯ	ไม่เคย	behave	ว่าเป็นเจั้าของเงิน 
ปลั่อยให้เป็นหน้าที่่�ของกระที่รวงเจั้าของงานรับัผู้ิดชอบั	 เช่น	 การเดินรถ	
การบิันไที่ย	 อย้่ท่ี่�กระที่รวงคมนาคม	 ไม่ม่ผู้้้แที่นกระที่รวงการคลัังเป็นบัอร์ด
รัฐวิสาหกิจั	ที่ั�งที่่�เราเป็นผู้้้ถ่อห่้น	แตั้่กลัับัไม่ม่ใครด้แลัรัฐวิสาหกิจั

“ตั้อนนั�นที่่านปลััดฯ	 บ่ัญมาม่ข้อสงสัยบัางอย่างเก่�ยวกับัการบัินไที่ย	 
ท่ี่านก็ส่งผู้มไปเป็นกรรมการการบันิไที่ย	ในเวลัานั�นการบันิไที่ยเป็นการร่วมท่ี่น 
ระหว่างบัริษัที่เดินอากาศไที่ยกับัสายการบัินสแกนดิเนเว่ยน	(Scandinavian	 
Airlines	System:	SAS)	 ผู้มก็ตั้้องวางบัที่เจั้าของกิจัการ	 เวลัาประช่ม	 
เม่�อผู้้้ใหญ่ม่ข้อสงสัยอะไร	 ผู้มตั้้องเคล่ัยร์ให้ที่่าน	 พื่ร้อมเข้าไปตั้รวจัสอบั
ภายในองค์กร

“ความผิู้ดปกติั้เรื่องแรกคืุอ ข้้อเสุนอเก่้ยวกับการเช่าเคุรื่องบินซึ่ง 
ไม่น่าจัะคุุ้มคุ่า เรื่องท่้สุองคุือ โคุรงสุร้างการตัดสุินใจัแลี้ะการบริหารงาน 
น่าจัะม้ปัญหา	 ในบัอร์ดม่ผู้้้บััญชาการที่หารอากาศเป็นประธานกรรมการ	 
ส่วนกรรมการพื่ลัเร่อนมาจัากหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องแลัะอัยการ	โดยมก่รรมการ 
ผู้้้อำานวยการใหญ่เป็นนายพื่ลัอากาศท่ี่�ใกล้ัเกษ่ยณ์	ส่วนผู้้้บัริหารจัาก	SAS	เป็น 

รองกรรมการผู้้้อำานวยการที่่�ที่ำางานแที่นบัอร์ดแลัะกรรมการผู้้้อำานวยการใหญ่ 
ในการประช่มคณ์ะกรรมการ	 แสดงถ๊งอิที่ธิพื่ลัของ	SAS	 แลัะเรื่องท่้สุาม 
คุือ กรรมการข้าดคุวามรู้คุวามเช้่ยวชาญในธ่รกิจัการบัินซึ่๊�งเป็นเร่�องใหม่ของ
ประเที่ศขณ์ะนั�น

“ในเร่�องแรก	 ผู้มผู้ลัักดันจันเปล่ั�ยนสัญญาจัากการเช่าเป็นการซึ่่�อ	 ซ๊ึ่�ง
ค่ม้ค่ากว่า	ส่วนเร่�องที่่�ยากคอ่	การปรับัโครงสร้างการบัรหิาร	สด่ท้ี่ายผู้มแก้ไข
ความเส่ยเปร่ยบัแลัะขจััดอิที่ธิพื่ลัของ	SAS	สำาเร็จั	พื่ร้อมข้อเสนอตั้่อ	ครม.	ให้ 
อน่มัตั้ิการขายห่้นของสายการบัิน	SAS	ค่นให้บัริษัที่เดินอากาศไที่ย	เม่�อครบั
สัญญาร่วมที่่นแล้ัวก็โอนให้กระที่รวงการคลัังเป็นผู้้้ถ่อห่้นทัี่�งหมด	 ส่วนเร่�อง
ส่ดที่้าย	 ผู้มเสนอให้กรรมการม่โอกาสไปด้งานด้านการบัินในตั้่างประเที่ศ 
เพื่่�อนำาความร้้มาพื่ัฒนางานของการบัินไที่ย

“ตั้อนนั�นท่ี่านปลัดัฯ	บัญ่มาเป็นห่วงผู้มว่า	อาจัถก้รังแกเพื่ราะไปปรับัปรง่
แก้ไขเร่�องตั้่าง	ๆ	ที่่�นั�นมาก	จั๊งปกป้องผู้มเตั้็มที่่�”

หลักการทำางาน
“ความคดิผู้มค่อว่า	ในการที่ำางาน	ถ้าเราพื่จิัารณ์าด้วยเหตั้ผู่้ลัต่ั้าง	ๆ 	แล้ัว	 

เห็นว่าถ้ก	ก็ตั้้องเน้นยำ�าให้ที่ำา	จัะอย้่เฉย	ๆ 	ไม่ได้	อย่างกรณ์่การบัินไที่ย	ถ๊งแม้
เราไม่ได้เป็นประธานคณ์ะกรรมการ	แตั้่ถ้าเห็นว่าถูกต้อง ก็จัะต้อง push แม้
คุนอ่ืนอาจับอกว่า ไม่ใช่หน้าท่้ ทำาแคุ่นั�นก็จับ แต่สุำาหรับผ่มไม่ใช่ ถ้าถูกต้อง
แล้ี้วต้องยืนยัน”

ความภูมิใจ
“ผู้มร้้ส๊กว่า	 ผู้มได้ที่ำางานกว้างขวางมาก	 ม่การปฏิิบััตั้ิงานในระดับั

ประเที่ศชาตั้ิ	ระดับัระหว่างประเที่ศเตั้็มไปหมด”

สิ�งท่�อยากฝากไว้
“บัที่เร่ยนช่วิตั้ข้าราชการแลัะช่วิตั้ส่วนตั้ัวสอนให้ร้้ว่า	ความเพื่่ยร	ความ

ม่่งมั�น	 ความไว้วางใจัจัากผู้้้ใหญ่	 การรักษาความลัับัของผู้้้ใหญ่แลัะราชการ	
ความม่ค่ณ์ธรรมจัริยธรรม	ความก้าวหน้าโดยที่่ลัะก้าว	ความเพื่่ยงพื่อในการ
ดำารงช่พื่	 ใช้จั่ายน้อยกว่ารายได้	 ไม่ม่หน่�สิน	 การวางแผู้นงานในช่วิตั้อย่าง 
มเ่หตั้ม่ผู่้ลั	แลัะม่ความเป็นไปได้สอดคล้ัองกับัความสามารถของตั้น	แลัะการ
ให้เก่ยรตั้ิกำาลัังใจัแก่ผู้้้ร่วมงาน	ย๊ดมั�นในคำาว่า	‘ทำาด้ย่อมได้ด้’	กาลัเวลัาเป็น
เคร่�องพื่ิส้จัน์	อย่าที่้อแที่้

“ที่่านส่นที่รได้สอนว่า	 ‘ผู่้ใหญ่ไม่อยู่คุ้ำาฟ้า’ โลักน่�ม่การเปลั่�ยนแปลัง 
อย้่เสมอ	 ความม่ศักดิ�ศร่ในตั้ัวตั้น	 ม่ความสามัคค่ในกลั่่มเพื่่�อนร่วมงาน	 
ปกป้องผู้้้ใตั้้บัังคับับััญชา	 มองผู้ลัสำาเร็จัของงาน	 แลัะให้กำาลัังใจัแก่ผู้้้ ใตั้้ 
บัังคับับััญชา	จัะนำาความสำาเร็จัแลัะบัรรลั่ผู้ลังานที่่�ได้วางแผู้นไว้	แลัะม่ความ 
ส่ขกายสบัายใจั” 



สัุมภาษณ์แลี้ะเร้ยบเร้ยง:  
ณ์ัฐิกานตั้์	วรสง่าศิลัป์

ถอดคุำาสัุมภาษณ์:  
พื่าขวัญ	โรจันส่ที่ธิยานนที่์

ผู้มม่ความมั�นใจัว่าเขาน่าจัะที่ำาหน้าที่่� 
ได้อย่างด่	สำาคัญอย้่อย่างเด่ยว 

เรา พัร้อมท้จ่ัะใช้คุวามรู ้คุวามสุามารถ 
อย่างจัรงิใจัแลี้ะจัริงจังั หร่อไม่

| ข้าของแผ่นดิน | | ข้าของแผ่นดิน | 
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ดร.อรัญ	 ธรรมโน	 กับัช่วิตั้ที่่�ถ้กลัิขิตั้ไว้แลั้ว	 ที่่านเริ�มตั้้นช่วิตั้วัยเยาว์อย่างลัำาบัากขัดสน	
จัากการที่่�ค่ณ์พื่่อเส่ยช่วิตั้ในช่วงสงครามโลักครั�งท่ี่�	2	จั๊งเตั้ิบัโตั้มาในการอ่ปการะของที่่าน
อธิการปลัอด	คันธวโร	 เจั้าอาวาสวัดโรงวาส	จัังหวัดสงขลัา	ซึ่๊�งรับัอ่ปการะ	ส่งเสริมให้ได้รับั
การศ๊กษาแลัะอบัรมเป็นอย่างด่	ด้วยความขยัน	สมองด่	ส่ภาพื่	แลัะอ่อนน้อมถ่อมตั้น	จั๊งได้
รับัความเมตั้ตั้าจัากคร้บัาอาจัารย์แลัะผู้้้ใหญ่รอบัข้างเสมอ	 รวมถ๊ง	ดร.ป๋วยที่่�เป็นที่ั�งอาจัารย์
แลัะหัวหน้า	ที่ำาให้ช่วิตั้ที่่านม่ความก้าวหน้ามาโดยลัำาดับั	

ที่่านเริ�มงานที่่�	 สศค.	 ในฐานะลั้กศิษย์แลัะลั้กน้องที่่�	 ดร.ป๋วยไว้วางใจั	 ไปเตั้ิบัใหญ่เป็น
อธิบัด่กรมสรรพื่สามิตั้	ได้เว่ยนงานในตั้ำาแหน่งอธิบัด่เก่อบัที่่กกรม	ได้แก่	กรมธนารักษ์	สศค.	
กรมศ่ลักากร	ก่อนจัะได้รับัโปรดเกลั้าฯ	ให้ดำารงตั้ำาแหน่งปลััดกระที่รวงการคลััง

สุำานักงานเศรษฐกิจัการคุลัี้งในสุายตาข้องท่านเป็นทั�งถ่ินเกิด เป็นทั�งสุนามฝึกปรือวิชา 
แลี้ะสุถานท่้ทบทวนคุวามรูท้างด้านเศรษฐกจิัแลี้ะการคุลัี้งท่้ทำาให้ก้าวสูุ่ตำาแหน่งผู้่บรหิารสูุงสุดุ
ข้องกระทรวงการคุลี้ังด้วยคุวามภาคุภูมิ 

กระนั�น	 ที่่านกลัับัมองว่า	 ความเก่งเป็นเพื่่ยงเส่�ยวเลั็ก	 ๆ	 ของความเจัริญก้าวหน้า	 ใน
โอกาสน่�ขอพื่าที่่กที่่านย้อนอด่ตั้	 ตั้ิดตั้ามคัมภ่ร์แห่งความสำาเร็จัที่่�น่าภาคภ้มิใจัของข้าราชการ
คนสำาคัญของประเที่ศ	

ก้าวแรกของการทำางานท่� สศค.
“ผู้มเป็นข้าราชการจัากสำานักงานปลััดกระที่รวงการคลัังกลั่่มแรกท่ี่�ถ้กโอนมาจัาก

สำานักงานปลััดกระที่รวงการคลัังมาอย้่ที่่�	สศค.	เศรษฐกรแตั้่ลัะคนไม่ค่อยได้ม่โอกาสที่ำางานที่่�
ตั้นถนดัเพื่ราะม่จัำานวนน้อยต้ั้องสามคัค่	ร่วมม่อกันเต็ั้มที่่�จัง๊จัะรบััม่อกับังานที่่�หลัากหลัายมาก	
ต้ั้องตั้ดิต่ั้อกับัหน่วยงานเศรษฐกิจัหลักั	สภาพื่ฒันาการเศรษฐกิจัฯ	สำานกังบัประมาณ์	ธนาคาร
แห่งประเที่ศไที่ย	 หน่วยราชการที่่�จัำาเป็นจัะตั้้องใช้เงินก้้ตั้่างประเที่ศ	 แลัะหน่วยงานในสังกัด
กระที่รวงการคลััง	โดยเฉพื่าะกรมบััญช่กลัาง	พื่วกเราตั้้องเดินที่างไปตั้่างประเที่ศกันบั่อย	ที่ั�ง
เพื่่�อการประช่มระหว่างประเที่ศ	แลัะการเจัรจัาก้้เงิน

“ผู้มเองยงัโชคด่ที่่�ได้ที่ำางานภาษอ่ากรมากกว่าคนอ่�น	ได้ม่โอกาสช่วยงานกรมสรรพื่ากร	
เป็นกรรมการแลัะผู้้้ช่วยเลัขาน่การในคณ์ะกรรมการสังคายนาประมวลัรัษฎากรที่ั�งฉบัับั	 ซึ่๊�งม่
พื่ระมน้เวที่ย์วิมลันาที่เป็นประธานกรรมการ	ร่วมร่างแลัะเดินที่างไปเจัรจัาสนธิสัญญาป้องกัน
การจััดเก็บัภาษ่ซึ่้อนกับัตั้่างประเที่ศ	แลัะยังตั้้องศ๊กษาแลัะที่ำาความเห็นเก่�ยวกับัคด่ภาษ่อากร
ตั้่าง	ๆ	เพื่่�อให้อาจัารย์ป๋วยใช้ในการประช่มประจัำาเด่อนของคณ์ะกรรมการที่่�ด้แลัปราบัปราม
การหลั่กเลั่�ยงภาษ่อากรขณ์ะนั�น”

การทำางานท่� สศค. เหมือนได้เป็นสมาชิกของ exclusive club
“การเป็นเศรษฐกรของ	สศค.	ช่วยเสริมสถานะที่างวชิาการของพื่วกเรามาก	เหมอ่นกับัได้

เป็นสมาชกิของ	exclusive	club	แห่งหน๊�งที่่�ได้รบััการยอมรบััค่อนข้างมากที่ั�งภายในประเที่ศแลัะ
ต่ั้างประเที่ศ	แม้เราเป็นข้าราชการระดับัต้ั้น	ๆ 	แต่ั้ก็ได้พื่บัปลัดักระที่รวงกับัรัฐมนตั้ร่เป็นประจัำาแที่บั
ที่ก่วนั	เวลัาไปตั้ดิต่ั้องานก็ได้พื่บักบััอธบิัด่หร่อรองอธบิัด่กรมอ่�น	ๆ 	ซึ่๊�งสมยันั�นใหญ่มาก	คนที่่�เรา
พื่บับ่ัอย	ๆ 	เม่�อไปประชม่ต่ั้างประเที่ศกนั	ก็มแ่ต่ั้รฐัมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลััง	ผู้้้ว่าการธนาคาร
ชาติั้ของแต่ั้ลัะประเที่ศ	ได้สมาคมกบััผู้้้ใหญ่	ไปในสถานที่่�ท่ี่�ด่	เวลัาไปประชม่ที่่�กระที่รวงหร่อกรม
ต่ั้าง	ๆ	คนกเ็กรงใจั	มักจัะบัอกกนัว่า	‘น่้เด็กคุุณป๋วย’ มค่ำาน่�นำาหน้า	ก็ได้รบััการนบััหน้าถอ่ตั้าว่า 

ดร.อรัญ ธรรมโน
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 9 
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2529 - 31 สิงหาคม 2533

คนพื่วกน่�เก่งจัริง	แม้จัะออกจัาก	สศค.	มาแล้ัว	แต่ั้ไปที่่�ไหนท่ี่กคนก็ยงัมองว่า	 
น่�เด็กคณ่์ป๋วยนะ	เป็นสถานะที่่�ผู้มภม้ิใจัที่่�สด่ในวยัเริ�มต้ั้นชว่ติั้ราชการ”

ความประทับใจจากการทำางาน สศค. ยุคแรก
“สำาหรับัผู้ม	 สศค.	 เป็นท่ี่�ท่ี่�น่าอย้ท่่ี่�สด่ในโลัก	 ตั้อนนั�นสบัายใจัที่ก่อย่าง	

ความลัำาบัากใจัไม่ค่อยม่
“ผู้มว่าการมผู้้่้บังัคับับัญัชาท่ี่�ดจ่ัะช่วยได้มาก	 เราร้ว่้าถ้าเราที่ำางานด	่ เราจัะ

ได้ผู้ลัตั้อบัแที่นที่่�ถก้ต้ั้อง	เราร้ว่้าถ้าเราที่ำางานด่	ผู้้้บังัคับับััญชาจัะเอาช่�อเส่ยงเราไป
เผู้ยแพื่ร่ท่ี่�อ่�น	แลัะผู้้้ร่วมงานของผู้มก็เป็นส่วนหน๊�งที่่�ที่ำาให้เราที่ำางานอย่างสบัายใจั

“ผู้มอาจัจัะถ่อว่าเป็นคนหน๊�งท่ี่� โชคด่ที่่� ได้พื่บัผู้้้บัังคับับััญชาอย่าง 
อาจัารย์ป๋วย	ท่ี่านปลัดับ่ัญมา	ซึ่๊�งเป็นคนตั้รงไปตั้รงมาที่่�ส่ดในโลัก	แลัะรักความ 
เป็นธรรมอย่างมาก	ท่ี่กอย่างต้ั้องถ้กต้ั้องนะครับั	แลัะถ้าเราพื่ลัาด	ท่ี่านยนิด่แก้ไขให้ 
อันน่�เป็นลัักษณ์ะผู้้้ใหญ่สมัยก่อน	 ถ้าเราที่ำาด่ที่่านก็ช่วยเรา	 แตั้่ถ้าใครที่ำา 
ไม่ถก้ต้ั้อง	ท่ี่านจัะตั้ั�งข้อรังเกย่จั”

อาจารย์ป๋วยกับความทรงจำาไม่อาจลืมเลือน
“ตั้อนท่ี่�ผู้มจัะแตั้่งงาน	 ผู้มเร่ยนเชิญอาจัารย์ป๋วยมาเป็นเจั้าภาพื่	 แตั้ ่

ปรากฏิว่า	 วันแตั้่งงานของผู้มเป็นวันเด่ยวกับัวันวางศิลัาฤกษ์ธนาคารแห่ง
ประเที่ศไที่ย	สาขาหาดใหญ่	ซึ่๊�งเป็นที่่�ที่ำาการสาขาแรกเลัยนะ	ท่ี่านเป็นผู้้้ว่าการ	
ก็น่าจัะไปเป็นคนที่ำาพื่ธิท่่ี่�นั�น	แต่ั้ท่ี่านกลับััมอบัหมายให้ค่ณ์พื่สิท่ี่ธิ�	นิมมานเหมนิท์ี่	
รองผู้้้ว่าการขณ์ะนั�นไปแที่น	 ส่วนท่ี่านมาเป็นเจ้ัาภาพื่รดนำ�า	 เจัมิหน้าผู้ากให้ผู้ม 
ซึ่๊�งเป็นแค่ข้าราชการชั�นโที่	 ท่ี่านบัอกว่า	 ‘การเริม่ต้นชว้ติคุณุมคุ้วามสุำาคุญักว่า  
งานนั�นคุนอืน่ไปแทนได้’ ในเช้าวันนั�นท่ี่านเป็นแขกคนเดย่วเลัยท่ี่�มาที่ำาพื่ธิใ่ห้	ท่ี่านคิด 
ที่ก่อย่างท่ี่�จัะหาที่างให้เรามค่วามสข่	ให้คนอ่�นมค่วามสข่	ผู้มไม่เคยเหน็ท่ี่านคิดถง๊
ตั้วัท่ี่านเอง	 ไม่เคยม่ครั�งหน๊�งครั�งใดท่ี่�ท่ี่านม่ความเหน็แก่ตั้วัหร่อว่าคิดถ๊งตั้วัเอง
ก่อนนะครับั	ไม่มเ่ลัย	ท่ี่านไม่เหมอ่นคนอ่�น	ไม่เหมอ่นมนษ่ย์ที่่�ผู้มเคยเหน็มา”

ความภูมิใจในการทำางาน
“ตั้อนนั�นประเที่ศไที่ยกำาลัังต้ั้องการเงนิเพื่่�อใช้จ่ัายในการพื่ฒันาเศรษฐกิจั

มาก	แลัะเราต้ั้องไปก้เ้งนิจัากต่ั้างประเที่ศ	แต่ั้ลัะโครงการท่ี่�เสนอไปจัะถ้กตั้รวจัสอบั 
จัากแหล่ังเงนิก้้โดยลัะเอ่ยดรอบัคอบั	 บัางโครงการเจ้ัาของไม่อยากให้ไปก้้	จัง๊ได้
มผู้้่้เสนอท่ี่านจัอมพื่ลัสฤษดิ�ให้เอาที่องคำาสำารองมาขายจัะได้ไม่ต้ั้องเสย่ดอกเบ่ั�ย

“อาจัารย์ป๋วยมอบัหมายให้ผู้มที่ำาบันัท๊ี่กเหต่ั้ผู้ลัคัดค้านให้	แล้ัวท่ี่านจัะไป
พื่ด้กับัจัอมพื่ลัสฤษดิ�

“ผู้มพื่ยายามหาเหต่ั้ผู้ลัที่างวชิาการสนบััสนน่เตั้ม็ที่่�	 แต่ั้เพื่่�อให้ม่นำ�าหนกั
เพื่ิ�มข๊�นจัง๊ได้ค้นคว้าเก่�ยวกับัประสบัการณ์์ในอดต่ั้ของประเที่ศ	 ได้เหน็ว่า	 ช่วง 
ปลัายปี	2476	รัฐบัาลัไที่ยเคยนำาที่องคำาสำารองไปขายแล้ัวซึ่่�อเงนิปอนด์สเตั้อร์ลังิ 
แลัะโลัหะเงินแที่น	 ปรากฏิว่า	 ในเวลัาตั้่อมาค่าของเงินปอนด์สเตั้อร์ลัิงแลัะ 
โลัหะเงนิตั้กตั้ำ�าลัง	 ที่ำาให้เกิดปัญหาเก่�ยวกับัการพื่มิพ์ื่ธนบัตัั้ร	จัง๊จัำาเป็นต้ั้องส่ง
โลัหะเงนิแลัะเหรย่ญกษาปณ์์ท่ี่�ที่ำาด้วยเงนิไปหลัอมขายที่่�สหรัฐอเมรกิา	 แล้ัวซึ่่�อ
ที่องคำาที่่�สหรฐัอเมริกาแลัะองักฤษนำากลัับัมาเป็นที่น่สำารองใหม่ในราว	ๆ 	ปี	2482	
เพื่่�อสร้างความมั�นคงให้กับัที่น่สำารองเงนิตั้รา

“อาจัารย์ป๋วยสามารถนำาเหตั้ผู่้ลัน่�ไปคัดค้านได้สำาเร็จั	 แลัะท่ี่านจัอมพื่ลั
สฤษดิ�ตั้ดัสนิใจัไม่ขายที่อง	 เพื่ราะกลัวัจัะเกิดปัญหาเก่�ยวกับัท่ี่นสำารองเงนิตั้รา
เหมอ่นเช่นในครั�งนั�น

จากบ้านไปเกือบ 20 ปี ก่อนจะกลับมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน สศค.
“ตั้ั�งแตั้่ปี	2510	ผู้มออกจัาก	สศค.	ไปอย้่กรมสรรพื่สามิตั้	ไปด้แลัเร่�อง 

จัิปาถะ	ไม่เคยได้ม่โอกาสตั้ิดตั้่อหน่วยงานตั้่างประเที่ศเลัย	18	ปีเตั้็ม	จัากนั�น
ได้ถ้กมอบัหมายให้ไปอย้่กรมธนารักษ์อ่กหน๊�งปี	แลั้วกลัับัมาเป็นผู้้้อำานวยการ
ที่่�	สศค.	ในปี	2529	เป็นช่วงเวลัาที่่�รัฐมนตั้ร่ส่ธ่	สิงห์เสน่ห์	รัฐมนตั้ร่ประมวลั	 
สภาวส่	 ที่ั�งสองที่่านตั้่างก็เร่ยกใช้	 สศค.	 เตั้็มที่่�	 เป็นระยะที่่�ผู้มหนักใจัที่่�ส่ด	 
ขณ์ะเด่ยวกัน	ลัักษณ์ะงานของ	สศค.	เป็นงานใหม่ที่่�เข้ามาเร่�อย	ซึ่๊�งยากที่่�จัะ 
เตั้รย่มพื่ร้อมให้ได้ตั้ลัอดเวลัา	ตั้อนนั�นกว่าผู้มจัะฟืิ�นตั้วัจัากเจ้ัาหน้าที่่�เก็บัภาษ่	 
กลับััมาเป็นเสนาธิการได้น่�ยากจัริง	ๆ 	ผู้มต้ั้องอ่านหนงัสอ่มากข๊�น	โชคดท่ี่่�ผู้มเป็น 
คนชอบัอ่านหนังสอ่อย้แ่ล้ัว	เลัยด่ใจัที่่�ยงัอต่ั้ส่าห์ที่ำาได้	นบััว่าโชคดท่่ี่�มาเป็น	ผู้อ.	 
ในยามที่่�วิกฤตั้ิเศรษฐกิจัที่ั�งหลัายเริ�มเบัาบัางลัง”

ภารกิจจัดการปัญหาท่�เกิดขึ้นในตลาดทุน
“	ในฐานะ	ผู้อ.	สศค.	กเ็ปน็ประธานตั้ลัาดหลัักที่รพัื่ยฯ์	โดยตั้ำาแหนง่	ชว่งที่่� 

ผู้มดำารงตั้ำาแหน่งอย้่	เกิดวิกฤตั้ิในตั้ลัาดหลัักที่รัพื่ย์ฯ	หลัายครั�ง	ราวปี	2530	
เกดิเหตั้ก่ารณ์	์Black	Monday	ที่่�ห่น้ที่ั�วโลักรวมถง๊ไที่ยตั้กลังอย่างมาก	ตั้ามด้วย
สงครามอ่าวเปอร์เซึ่่ยที่่�อิรักบั่กค้เวตั้ในปี	2533	ที่ำาให้ดัชน่ตั้ลัาดหลัักที่รัพื่ย์ฯ 
ลัดลังถง๊คร๊�งหน๊�ง	ตั้อนนั�นไมร่้จ้ัะแกอ้ยา่งไร	หมดปญัญา	กเ็ลัยตั้อ้งตั้ั�งกองท่ี่น
เพื่่�อพื่ยง่ห่น้	ซึ่๊�งเราต้ั้องที่ำางานกันอย่างเร่งด่วนทัี่นที่แ่ลัะเต็ั้มที่่�	กวา่จัะแก้เสร็จั
ผู้มก็ย้ายไปอย้่ศ่ลักากรแลั้ว	แตั้่ยังเป็นประธานตั้ลัาดหลัักที่รัพื่ย์ฯ	แลัะยังไป
ประช่มตั้่ออ่กระยะหน๊�ง”

คุณสมบัติท่�ทำาให้ท่านประสบความสำาเร็จในช่วิตราชการ
“การปฏิบตัริาชการไม่ใช่เร่ืองยาก ท่้จัะต้องอาศยัคุวามเฉลี้ย้วฉลี้าดอย่าง

รนุแรง แต่การประสุบคุวามสุำาเรจ็ัในช้วติราชการก็ไม่ใช่เรือ่งง่าย	คงต้ั้องอาศัยปัจัจัยั
หลัาย	ๆ	อย่างรวมกัน	ที่ั�งตั้วัเอง	ผู้้้บังัคบัับัญัชา	เพื่่�อนร่วมงาน	แลัะปัจัจััยพื่เิศษ	

“ผู้มเป็นคนจัริงใจัแลัะจัริงจัังต่ั้องานที่่�ได้รับัมอบัหมาย	เสนอความคิดเหน็ 
โดยย๊ดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่่�ตัั้�ง	 ผู้มโชคด่ที่่�ได้มผู้้่้บังัคบัับััญชาที่่�ดห่ลัายคน
มากที่่เด่ยว	 ผู้มเป็นคนให้เก่ยรติั้ผู้้้ร่วมงานเป็นปกตั้ิวิสัย	 พื่ยายามปฏิิบััตั้ิตั้น 
เป็นผู้้้บังัคับับัญัชาท่ี่�ด	่แลัะมกัจัะม่ความสมัพัื่นธ์ที่่�ดกั่บัเจ้ัาหน้าที่่�หน่วยงานอ่�นท่ี่�
จัะต้ั้องประสานสมัพื่นัธ์	พื่ร้อมที่่�จัะรับัผู้ดิแที่นหน่วยงานที่่�ผู้มเป็นผู้้้บังัคับับัญัชา	
แลัะที่่ม่เที่ที่ำางานให้เต็ั้มความสามารถแลัะสตั้ปัิญญา	

“ส่วนปัจัจัยัพิื่เศษที่่�ผู้มกล่ัาวถ๊งนั�น	เร่ยกง่าย	ๆ 	ว่า	ฟ้ิา-ดิน	ซ๊ึ่�งบัางครั�งก็ดลั
บันัดาลัให้ประสบัความสำาเร็จัได้แปลัก	ๆ	แต่ั้ต้ั้องที่ำาใจัให้ได้ว่า	บัางครั�งฟ้ิา-ดิน 
อาจัมผู่้ลัเป็นลับักับัเราได้เหม่อนกัน”

สิ�งท่�อยากฝากไว้ 
“โดยส่วนตัั้วผู้มถ๊งเห็นใจัข้าราชการเด๋่ยวน่�ค่อนข้างมาก	เพื่ราะระยะหลััง

การเม่องซัึ่บัซ้ึ่อน	ตัั้�งแต่ั้ผู้มออกจัากราชการมา	กระที่รวงการคลัังเราม่รัฐมนตั้ร่
มาหลัายย่คหลัายสมัย	อาจัที่ำาให้การที่ำางานของเด็ก	สศค.	ยากข๊�น	แต่ั้ถ้าด้ความ
สามารถคนท่ี่�	สศค.	ขณ์ะน่�ส้งกว่าอด่ตั้เยอะ	จับัปริญญาเอกก็เยอะ	ปริญญาโที่ 
ก็เยอะมาก	ด้แล้ัวม่ความพื่ร้อม	ด้ค่ณ์สมบััติั้ส่วนตัั้วก็น่าจัะสามารถที่ำาหน้าท่ี่�ได้ 
อย่างด่ท่ี่เด่ยว	ผู้มม่ความมั�นใจัว่าเขาน่าจัะที่ำาหน้าท่ี่�ได้อย่างด่	สุำาคัุญอยู่อย่างเด้ยว 
เราพัร้อมท่้จัะใช้คุวามรู้ คุวามสุามารถ อย่างจัริงใจัแลี้ะจัริงจัังหรือไม่” 



สุศคุ. จังึเหมือนกบั ‘ยาแดง’  
เป็นยาสุามญัท้ต้่องม้ไว้สุำาหรบั
เหตกุารณ์จัำาเป็น	แลัะรัฐมนตั้ร่ม่ 

สศค.	เป็นม่อปืนรับัจั้างช่วยที่ำาการศ๊กษา
อะไรตั้่ออะไรให้	เวลัาผู้้้ใหญ่ไม่ร้้อะไร 

ก็เร่ยก	สศค.	มาถาม	...	เม่�อเป็นเช่นนั�น	
สศค.	ก็ต้ั้องที่ำาเร่�องมากมายที่่�เก่�ยวข้องกับั 

ที่่กกระที่รวงที่่กหน่วยงาน

| ข้าของแผ่นดิน | | ข้าของแผ่นดิน | 
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ม.ร.ว.จััต่ั้มงคลั	 โสณ์ก่ลั	 หร่อหม่อมเตั้่า	 วิศวกรจัากมหาวิที่ยาลััยเคมบัริดจั์ท่ี่�	 
ดร.ป๋วย	อ๊�งภากรณ์์	ชวนมาร่วมงานกับั	สศค.	แลัะได้รับัความไว้วางใจัจัากผู้้้ใหญ่ให้ที่ำางานสำาคัญ
หลัากหลัายเร่�อง	จันที่่านสร่ปว่า	“งานไหนท้่ไม่ม้ใคุรทำาได้ ผู่้ใหญ่มักจัะมอบหมายให้ผ่มทำา” 
ด้วยความเป็นคนพื่้ดตั้รง	 อาจัไม่ถ้กใจัผู้้้ใหญ่บัางที่่าน	จั๊งถ้กขยับัออกข้างบั่อย	 ๆ	 แตั้่ด้วย 
ความเก่ง	 ขยัน	ซึ่่�อสัตั้ย์	 อดที่น	ที่ำาให้สามารถเตั้ิบัโตั้จันได้รับัโปรดเกลั้าฯ	 ให้ดำารงตั้ำาแหน่ง 
ปลัดักระที่รวงการคลััง	แลัะอ่กหลัายตั้ำาแหน่งท่ี่�สำาคัญ	ได้แก่	ผู้้้ว่าการธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย	
(ธปที่.)	ประธานกรรมการ	ธปที่.	แลัะรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงแรงงาน	

ที่่านม่่งมั�นที่ำาในสิ�งที่่�ถ้กตั้้องแลัะเป็นธรรมกับัประเที่ศแลัะประชาชน	 โดยไม่เคยย๊ดติั้ด 
กับัตั้ำาแหน่ง	 หากถ้กบ่ับัให้ที่ำาในสิ�งที่่�ขัดกับัหลัักการข้างตั้้นชนิดไม่ม่ที่างเล่ัอกอ่�น	 ที่่านพื่ร้อม
ลังนามในหนังส่อลัาออก	 ด่กว่าลังนามในคำาสั�งที่่�จัะสร้างผู้ลักระที่บัที่างลับัในระยะยาว	 
จันหนังส่อพื่ิมพื่์เคยแซึ่วว่า	 การท้่ “หม่อมเต่า” ม้ภาพัพัจัน์เป็นข้้าราชการท้่ซื่อสุัตย์สุุจัริต 
ได้เต็มท้่นั�น สุ่วนหนึ่งเพัราะคุวามท้่ม้ชาติตระกูลี้ด้แลี้ะม้ทรัพัย์สุมบัติมากมายอยู ่แลี้้ว  
ทำาให้ไม่ต้องดิ�นรนข้วนข้วายหาเงนิหาทอง สุามารถทำางานท่้เข้าคุดิฝันได้เตม็ท่้1	พื่บักับัมม่มอง 
ของข้าราชการคนสำาคัญของประเที่ศตั้่อระบับัราชการ	 ความสำาคัญของ	 สศค.	 พื่ร้อมเกร็ด
ช่วิตั้ที่่านที่้ายน่�

ความเห็นของ PAS กับการจัดตั้ง สศค.

“สงครามโลักครั�งที่่�	2	ย่ตั้ิลัง	อเมริกาส่ง	USOM	(United	States	Operations	Mission	 
to	Thailand)	แลัะ	PAS	(Public	Administration	Service)	มาช่วยไที่ย	PAS	ซึ่๊�งคงชินกับัระบับั
อเมริกันที่่�กระที่รวงการคลัังเป็นใหญ่บัอกว่า	‘ประเทศไทยไม่ม้กระบวนการท่้จัะบรหิารประเทศ
เลี้ย ทุกคุนเป็นข้้าราชการแมนดาริน ตั�งใจัด้ พัยายามด้ แต่ไม่ม้กระบวนการท้่จัะม้นโยบาย
แลี้ะบริหาร’	จั๊งแนะนำาให้ตั้ั�ง	สศค.	เพื่่�อเป็นคลัังสมองของภาครัฐ	

“ค่ณ์บ่ัญมา	วงศ์สวรรค์	 ปลััดกระที่รวงการคลัังขณ์ะนั�น	 ที่ำาหน้าที่่�เป็นแมนดารินค่อ	
ข้าราชการจัน่สมยัยงัมจ่ักัรพื่รรดิสอนว่า	‘ใคุรถกูใคุรผ่ดิ แต่คุนเซน็เช็คุผ่ดิเสุมอ’	คนน่�ต้ั้องร้ว่้า 
กระบัวนการมาอย่างไร	แลัะไม่เซึ่็นเช็คถ้ากระบัวนการไม่ถ้กตั้้อง	ที่่านก็ฝึกพื่วกเราแบับันั�น	...	 
ระบับัแมนดารินค่อ	 ระบับัท่ี่�ผู้้้ใหญ่คอยสังเกตั้เด็กที่่�เข้ามาใหม่	 ที่่าที่างด่	 หน่วยก้านด่หน่อย	 
แลั้วก็	train	แลัะแจักจั่ายผู้ลัประโยชน์ให้เด็กเหลั่าน่�อย้่ได้โดยไม่ตั้้องโกง	ม่การสอบัเลั่�อนขั�น	 
ตั้้องแสดงว่าเก่งจัริงเหน่อคนที่ั�วไป	ไม่ใช่สักแตั้่ว่าใครชอบัใครก็ช่วยกัน	ด้แลัจันกระที่ั�งตั้ัวเอง 
ออกไป	ก็มก่ล่่ัมที่่�จัะเป็นปลัดักระที่รวงแที่น	...	ระบับัน่�เปน็ระบับัท่ี่�เร่ยกว่า	Rank	Classification	 
เป็นระบับัที่่�คัดว่าคนคนนั�นเป็นอย่างไร	 เหมาะสมหร่อไม่	 ม่ความร้้	 ความสามารถ	 หร่อ 
ประสบัการณ์์เพื่่ยงพื่อหร่อไม่	ที่่�จัะที่ำางานชั�นนั�นหร่อเลั่�อน	‘ชั�น’	ตั้ร่	โที่	เอก	พื่ิเศษ	ฯลัฯ”

แปรรูประบบแมนดาริน
“ปี	2518	 ก็	PAS	 อ่กนั�นแหลัะบัอกว่า	 ‘ประเทศไทยเจัริญขึ้�นมาก คุวามสุำาเร็จัข้อง 

งานม้ผ่ลี้สุำาคุัญ คุวรใช้ระบบท้่เร้ยกว่า Post Classification (PC) แทน’	ค่อ	หน้าที่่�การงาน 
ในตั้ำาแหน่งนั�นม่อะไร	 คนที่่�ม่ค่ณ์สมบััตั้ิที่ำางานนั�นได้ก็บัรรจั่ได้เล่ั�อนข้าม	PC	 ชั�นสองชั�นก็ได้	 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
อด่ตปลัดกระทรวงการคลัง
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2538 - 28 กรกฎาคม 2540

สุัมภาษณ์แลี้ะเร้ยบเร้ยง:
ณ์ัฐิกานตั้์	วรสง่าศิลัป์

ถอดคุำาสุัมภาษณ์: 
ศ่ภชาตั้ิ	คลั่องเชิงสาร

1 http://info.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=31183 

เพื่ราะความสำาคัญอย้่ที่่�งาน	เหน่อกว่าคนที่่�จัะที่ำางานนั�นได้	ฟิังด้ก็ด่	พื่วกเรา 
ก็เคลัิ�มกันไปหมด	ไม่เข้าใจับ้ัาง	ไม่ที่ราบัถง๊ผู้ลัของมนับ้ัาง	แต่ั้อย้่ไปก็ร้ส้ก๊เองว่า	 
ถ้าไปวิ�งผู้้้มอ่ำานาจัก็จัะบัรรจัไ่ด้	เพื่ราะไม่ได้เน้นผู้้้ท่ี่�จัะดำารงตั้ำาแหน่งแต่ั้เน้นงาน	 
มาถ๊งตั้อนน่�ก็ย่ ่งกันไปหมด	 ผู้้้วิ�งโดยเฉพื่าะผู้้้วิ�งนักการเม่องมักได้บัรรจั่	 
ผู้้้ที่ำางานที่่�ม่ว่ฒิ	ม่ประสบัการณ์์	แตั้่ไม่ได้วิ�งก็ม่โอกาสถ้กข้ามหัวไป”

งาน สศค. กับเครื�องช่้กระบวนการบริหารประเทศ
“ดร.ป๋วยสะสมนักเร่ยนนอกไว้เต็ั้มไปหมด	 ประเที่ศไที่ยกำาลัังเจัริญ	

พื่้ดภาษาฝรั�ง	 เข่ยนภาษาฝรั�งได้ก็ช่วยในด้าน	 career	 แลัะช่วยชาตั้ิได้มาก	
สุศคุ. จึังเหมือนกับ ‘ยาแดง’ เป็นยาสุามัญท่้ต้องม้ไว้สุำาหรับเหตุการณ์จัำาเป็น 
แลี้ะรฐัมนตรม้ ้สุศคุ. เป็นมอืปืนรบัจ้ัางช่วยทำาการศกึษาอะไรต่ออะไรให้ เวลี้า
ผู่้ใหญ่ไม่รู้อะไรก็เร้ยก สุศคุ. มาถาม	...	เม่�อเป็นเช่นนั�น	สศค.	ก็ตั้้องที่ำาเร่�อง
มากมายที่่�เก่�ยวข้องกับัที่่กกระที่รวงที่่กหน่วยงาน	

“ผู้มก็ด้ตั้ั�งเอกสารท่ี่�โตั้๊ะผู้ม	 หลัังจัากรัฐประหารม่รัฐบัาลัใหม่แลั้ว	 แตั้ ่
กองเอกสารก็ยงัตัั้�งสง้ข๊�น	ๆ 	แสดงว่ากระบัวนการรัฐบัาลัเดนิไม่ได้	แลัะคาดว่า 
จัะตั้้องม่รัฐประหารอ่กแน่	 แลัะก็จัริง	 ...	 ที่หารที่ำารัฐประหารเพื่ราะประเที่ศ 
ไม่เดิน	 รัฐประหารเสร็จัก็ไม่ร้้ว่าจัะที่ำาอย่างไรให้ประเที่ศเดิน	 เพื่ราะที่หาร 
ไม่ได้เร่ยนมาว่า	ที่ำาอย่างไรบัริหารอย่างไรประเที่ศจัง๊จัะเดิน	เขาก็จัะถาม	สศค.	 
แตั้่ลัะกระที่รวงว่าม่อะไรไหม	ผู้มก็เตั้ร่ยมพื่ร้อม”

งานของ Welfare Economist
“ผู้มเป็นพื่วก	 Welfare	Economist	 ที่่�มหาวิที่ยาลััยสอนว่าที่ำาอย่างไร	

‘คุนจันถึงจัะอยู่ได้’	 ผู้มจั๊งคิดอย้่เร่�อยว่า	 ที่ำาอย่างไรคนจันถ๊งจัะม่	 welfare	
จันพื่ออย้่ได้พื่อสมควร	 ผู้มคิดว่า	 เร่�องส่ขภาพื่แลัะการเลั่าเร่ยนจันเข้าเร่ยน
ไดส้ง้สด่เป็นเร่�องสำาคญั	เพื่ราะถ้าไม่มก่ารเล่ัาเรย่นแลัะไม่ได้รบััการด้แลัรักษา	
คนจันจัะแข่งกับัคนรวยได้อย่างไร	การจัะให้เขาอย้่ในสังคมได้ก็ตั้้องที่ำาให้เขา
อย้่ในฐานะที่่�จัะตั้่อส้้

“ผู้มกลับััมาที่ำางานปี	2508	ผู้มก็เดอ่ดร้อน	เพื่ราะคนก็ต้ั้องรวยพื่อสมควร 
ถ๊งจัะม่เงินฝากธนาคาร	 ฝากแลั้วพื่อได้ผู้ลัตั้อบัแที่นกลัับัไม่ตั้้องเส่ยภาษ่จัาก 
ดอกเบั่�ย	จั๊งรวยข๊�นที่่กที่่	...	 เร่�องน่�ผู้มเด่อดร้อนแลัะอ๊ดอัดจัริง	ๆ	 เพื่ราะผู้ม
ไม่มเ่งนิฝาก	เงนิเดอ่นก็แค่	1,800	บัาที่	คร๊�งเดอ่นหลังัก็ต้ั้องไปขอข้าวกลัางวนั 
บั้านพื่่อแม่กิน”

ผลักดันให้ม่การจัดเก็บภาษ่ดอกเบ่้ยเงินฝาก
“หลัังจัากพื่ลัเร่อเอก	สงัด	ชลัออย้่	หร่อบัิ�กจัอว์ส	ที่ำารัฐประหารปฏิิวัตั้ิ

ตั้ัวเอง	ผู้มก็เตั้ร่ยมพื่ร้อม	พื่อที่่านรัฐมนตั้ร่ส่พื่ัฒน์	ส่ธาธรรม	เดินมาบัอกว่า 
ที่างคณ์ะปฏิิวัติั้เขาถามมาว่าม่อะไรไหม	 ผู้มก็มองที่่�ตัั้�งเอกสารบันโตั้๊ะผู้ม
แลั้วก็บัอกว่า	 ‘ม่ครับั’	บัอกที่่านว่าเราน่าจัะเก็บัภาษ่ดอกเบั่�ยเงินฝากนะครับั	 
ที่่านก็บัอก	 ‘โอเค	ค่ณ์ไปกับัผู้ม’	ผู้มถ่อเร่�องเข้าไปที่่�สวนร่�นฤด่	 ในที่่�ประช่ม	
พื่ลัเร่อเอกสงัดนั�งหัวโตั้๊ะถาม	พื่ลัเอก	เกร่ยงศักดิ�	ชมะนันที่น์	ว่า	‘เด่๋ยวค่ณ์
จัะเป็นนายกรัฐมนตั้รแ่ล้ัว	คณ่์เอาหรอ่เปล่ัาอย่างน่�’	พื่ลัเอกเกรย่งศักดิ�ตั้อบัว่า	 

‘ไม่เอา’	 ที่่านจั๊งตั้อบักลัับัไปว่า	 ‘ค่ณ์เกร่ยงศักดิ�	 เด๋่ยวค่ณ์ก็จัะเป็นนายก 
รัฐมนตั้รแ่ล้ัว	ถ้าค่ณ์ไม่ม่เงนิใช้ค่ณ์อย่าว่าผู้มนะ’	น่�ค่อประโยคที่่�ผู้มจัำาได้ตั้ลัอด 
ชว่ติั้เลัย	พื่ลัเอกเกร่ยงศักดิ�หนัมาด้แล้ัวบัอกว่า	‘งั�นเอาก็ได้’	...	พื่ลัเร่อเอกสงัด 
คว้าเอกสารที่่�อย้ข้่างท่ี่านมาแล้ัวเซึ่น็ออกเป็นคำาสั�งคณ์ะปฏิวิติัั้เลัย	ที่ั�งท่ี่�ยงัไม่ได้
เปิดดว่้ากฎหมายเขย่นว่าอะไร	สงสยัที่หารเขาที่ำากันอย่างน่�แหลัะ	ฝ�าย	เสธ.ร่าง 
ฝ�ายรบัเซึ่็น	งานใครงานมัน”

งานท่�คิดว่าช่วยประเทศไทยได้มากท่�สุด

“ผู้มคดิว่า	งานท่ี่�ช่วยประเที่ศไที่ยมากที่่�สด่กค่็อ	การยกรา่งกฎหมายภาษ่
ม้ลัค่าเพื่ิ�ม	ตั้อนนั�นประเที่ศเราใช้ภาษ่การค้า	เวลัาจัะค่นภาษ่ที่่�เส่ยไว้สำาหรับั
วัตั้ถ่ดิบัที่่�ใช้ผู้ลัิตั้สินค้าท่ี่�ส่งออก	 ก็จัะตั้้องค่นเงินให้ใกลั้เค่ยงกับัภาษ่ท่ี่�เส่ยไว้
เที่่าที่่�จัะคำานวณ์ได้	 ปัญหาค่อก็จัะโดนประเที่ศตั้่าง	 ๆ	 หาเร่�องว่า	 ชดเชยให้
มากไปแลัะลังโที่ษโดยเก็บั	countervailing	duty	

“ตั้อนนั�นผู้มเป็นเลัขาน่การคณ์ะกรรมการชดเชยสินค้าส่งออก	 ตั้้อง 
คำานวณ์อัตั้ราชดเชย	ผู้มก็คิดว่า	ผู้มคำานวณ์เก่งแลั้ว	แตั้่พื่อสินค้าเราส่งออก 
ไปที่่ไรก็ถ้ก	countervail	ที่่กที่่	ก็สงสัยว่า	ที่ำาไมที่่ประเที่ศอ่�นส่งออกกันไปมา	 
ก็ไม่เห็นม่ใคร	 countervail	 ก็บัินไปด้ที่่�ย่โรป	 เขาที่ำากันยังไง	 ถ๊งได้เข้าใจัว่า	 
จัะค้าขายกับัโลักได้โดยไม่ถ้ก	 countervail	 ตั้้องใช้ภาษ่ม้ลัค่าเพื่ิ�ม	 เพื่ราะ 
ภาษ่ม้ลัค่าเพื่ิ�มค่นภาษ่สำาหรับัวัตั้ถ่ดิบัของสินค้าท่ี่�ส่งออกเที่่ากับัที่่�ค่นให้ 
วัตั้ถ่ ดิบัของสินค้าที่่�ขายในประเที่ศ	 ต่ั้างประเที่ศก็ ไม่สามารถเก็บั	 
countervailing	duty	ได้	

“Eastern	Seaboard	 ไม่ม่ภาษ่น่�ก็โตั้ไม่ได้	 เพื่ราะจัะม่ตั้ลัาดหลัักแค่
เฉพื่าะประเที่ศไที่ย

“ผู้มก็ไปหาหนังส่อมาอ่าน	 แลั้วเข่ยนกฎหมายข๊�นมา	 ตั้อนผู้ลัักดัน
กฎหมาย	 ตั้อนนั�นค่ณ์อานันที่์เป็นนายกรัฐมนตั้ร่	 เวลัาที่่านที่ำาอะไรจัริง	 ๆ 
ที่่านใช้ผู้ม	 โดยให้ค่ณ์สถาพื่ร	(กวิตั้านนที่์)	 เป็นคนตั้ิดตั้่อ	 ไม่ตั้้องฝันเลัยว่า	
กระบัวนการตั้รงเป็นอะไร	แลั้วสถาพื่รก็มาเร่ยกผู้มไปที่ำา	เข้าประตั้้หลััง”

โจทย์ยากท่�สุดของเด็ก สศค.
“ต้องรู้ว่าเข้าอยากได้อะไร ไม่ใช่ตัวเองอยากได้อะไร	 แลั้วก็ที่ำาให้ได้	 

ถ้าที่ำาได้	3	ครั�ง	4	ครั�ง	เขาก็ชอบั	อยากใช้เรา	เขาก็ตั้้องยอมบัางอย่างที่่�เรา 
อยากที่ำา	แล้ัวเวลัาเราเป็นใหญ่	เราก็ที่ำาในของที่่�เราอยากที่ำา	ไม่ใช่ว่าเราฉลัาด	 
ไปอธบิัายรัฐมนตั้ร่	มันไม่สำาเร็จัหรอก	เขาแก่แล้ัว	เขาอยากได้อะไรที่ำาให้สำาเร็จั	 
เม่�อเขาอยากได้	 ไม่ม่ใครที่ำาให้เขาได้	 เขาก็ตั้้องใช้เรา	 ใช้เราแลั้วเขาก็ไม่ช่วย 
เราเลัย	วันหลัังเราก็เลัิกที่ำา	เขาก็ช่วยเราเอง”

วิธ่ส่งเสริมเด็กเก่ง
“วธิส่่งเสรมิเด็กเก่ง	ก็หางานให้ที่ำามั�ง	ถ้าเดก็ด	่คนเก่ง	ๆ 	ไม่ต้ั้องห่วงหรอก 

ม่คนอยากได้ใช้เอง	 คนชอบัน๊กว่าตั้ัวเองเก่ง	 มันไม่ได้เก่งจัริง	 เก่งมันตั้้องร้้ 
แล้ัวก็ที่ำาให้สำาเรจ็ัด้วย	ที่ำาให้ผู้้้ใหญ่ไว้ใจั	ซึ่๊�งหายากม่ไม่ก่�คนหรอก	...	ผ่มคุดิว่า  
สุศคุ. จัะไปได้ ไกลี้แคุ่ไหน ข้ึ�นกับจัะสุ่งเสุริมเด็กเก่งอย่างไร”	

สแกนเพื่่�อรับัชมวด่ิโอ



สุศคุ. จัำาเป็นต้องปรบับทบาทหน้าท่้
ไปตามยคุุสุมยั	จั๊งอยากเห็น	สศค.	

สามารถนำาเสนอนโยบัายการเงินการคลััง 
ที่่�รักษาเสถ่ยรภาพื่แลัะกรอบัการพื่ัฒนา 

การเตั้ิบัโตั้ของเศรษฐกิจั

สแกนเพื่่�อรับัชมวด่ิโอ
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ค่ณ์นพิื่ัที่ธ	พื่ก่กะณ์ะสต่ั้	ตั้ั�งใจัสอบัเข้าที่ำางานที่่�สำานกังบัประมาณ์	(สงป.)	ซึ่๊�งมค่่ณ์บัญ่ธรรม	
ที่องไข่มก่ต์ั้	 เป็นผู้้้อำานวยการ	 แต่ั้ผู้ลัการสอบัประวติัั้	 ฝ�ายความมั�นคงเหน็ว่า	 ท่ี่านอาจัมห่วัคดิ
เอย่งซ้ึ่าย	เพื่ราะในช่วงที่่�เร่ยนอย้ฮ่าวาย	เคยถามนายพื่ลัผู้้้ใหญ่ที่่�ไปเยอ่นที่่�นั�นว่า	ทำาไมประเทศไทย 
ถึงไม่สุนับสุนุนการเป็นประชาธิปไตยแทนการปกคุรองแบบเผ่ดจ็ัการทหาร ซึ่๊�งเป็นคำาถามธรรมดา
สำาหรับันักเร่ยนอเมริกนัขณ์ะนั�น	แต่ั้กลับััโดนข้อหาน่�โดยไม่ร้ต้ั้วั	สงป.	กลััวมปั่ญหาจัง๊ปฏิเิสธท่ี่าน	
ค่ณ์บ่ัญธรรมจัง๊แนะนำาค่ณ์พ่ื่อท่ี่านให้ลัองนำาท่ี่านไปสมคัรงานกบัั	ดร.ป๋วย	อ๊�งภากรณ์์	ผู้อ.	สศค.	
ขณ์ะนั�นแที่น	เพื่ราะ	สศค.	ไม่ข๊�นตั้รงกบััที่ำาเนย่บัรฐับัาลั	แลัะคดิว่า	ดร.ป๋วยจัะสามารถค้่มครอง 
ท่ี่านได้	...	คณ่์พ่ื่อท่ี่านจัง๊ไปปรก๊ษากับั	ดร.ป๋วย	ซึ่๊�ง	ดร.ป๋วยเหน็ว่า	ท่ี่านเป็นเด็กที่่�กล้ัาคิด	กล้ัาถาม 
แลัะการเร่ยนอย้ต่่ั้างประเที่ศตั้ลัอดแสดงว่า	ภาษาองักฤษต้ั้องดม่าก	ซึ่๊�งเป็นคณ่์สมบัตัั้ทิี่่�จัำาเป็น 
สำาหรับั	สศค.	แลัะประเที่ศขณ์ะนั�น	จัง๊ชวนให้มาร่วมงานท่ี่�	สศค.

ในการรับัราชการ	 ท่ี่านตัั้�งใจัพื่ยายามที่ำาหน้าที่่�ให้ด่ที่่�ส่ดเสมอ	 ไม่ว่าจัะเป็นการร่วมแก้
วิกฤตั้ิปี	2527	การออก	Yankee	Bond	 ในตั้ลัาดสหรัฐฯ	การจััดตั้ั�งสำานักงานคณ์ะกรรมการ
กำากับัหลัักที่รัพื่ย์แลัะตั้ลัาดหลัักที่รัพื่ย์	(ก.ลั.ตั้.)	 แม้กระที่ั�งการเตั้ร่ยมการจััดงานการประช่ม 
ผู้้้ว่าการ	World	Bank	แลัะ	IMF	ซึ่๊�งเป็นงานประช่มสำาคัญของโลัก	ควบัค้่กับัการเนรมิตั้บั่อที่ิ�ง 
ใบัยาของโรงงานยาส้บัให้กลัายเป็นศ้นย์การประช่มแห่งชาตั้ิสิริกิตั้ิ�	 ให้ ได้มาตั้รฐานตั้าม 
ขอ้กำาหนดของการประชม่ระดบััสากลัเสรจ็ัได้ในเวลัา	20	เด่อน	แลัะยงัไดร้บััความไวว้างใจัจัาก
รัฐมนตั้ร่คลัังหลัายสมัย	โดยเฉพื่าะสมัยค่ณ์บั่ญช้	โรจันเสถ่ยร	

ด้วยความที่่�ที่่านเป็นคนแก้ปัญหาเก่ง	คลั่อง	เป็นนักเจัรจัาระดับัสากลั	ดังนั�น	แม้ในช่วง
วกิฤตั้ปิ	ี2540	ที่า่นเปน็อธบิัด่กรมบัญัชก่ลัาง	แตั้ผู่้้้ใหญ่ตั้อ้งด๊งตั้วัที่า่นมาเปน็ผู้้แ้ที่นเจัรจัาเงนิก้้ 
จัาก	IMF	ด้วย	แลัะที่ก่คนที่่�ร้จ้ักัที่า่นลัว้นพื่ด้เป็นเสย่งเด่ยวกันวา่ท่ี่านเขย่นสปีชเกง่มาก	หมอ่มเตั้า่ 
(ม.ร.ว.จััตั้่มงคลั	โสณ์ก่ลั)	บัอกว่า	“นิพััทธเป็น talented คุนหน่ึง เข้าเป็นคุน international 
จัริง ๆ เข้้ยน speech ยอดเย่้ยมระดับสุากลี้ แลี้ะการจัะเข้้ยน speech ได้ด้ข้นาดน้� จัะต้องม้
คุวามคิุดด้ คุวามรู้ด้ ภาษาด้ ท่้สุำาคัุญ เข้าม้ style เป็น professional speech writer จัริง ๆ” 
...	 บัที่ความน่�ขอพื่าท่ี่กที่่านย้อนรอยเส้นที่างการที่ำางานที่่�น่าภาคภ้มิใจัของข้าราชการที่่�ตัั้�งใจั
ที่่่มเที่ที่ำางานแลัะฝากผู้ลังานให้แผู้่นดินหลัายอย่าง	โปรดตั้ิดตั้าม

การทำางานท่� สศค. 
“สศค.	มห่น้าที่่�เสนอความเหน็ด้านวชิาการแก่รัฐมนตั้ร่แลัะปลััดกระที่รวงการคลััง	 สนบััสน่น

ข้อมล้ัให้รัฐมนตั้รใ่นการประชม่คณ์ะรัฐมนตั้ร	่ แลัะไปช่วยช่�แจังที่่�สภาฯ	 แต่ั้อย่าไปข้ามเส้น	 เราเป็น 
ผู้้้เสนอแนะไม่ใช่เป็นผู้้้กำาหนดนโยบัาย	 เผู้อิญผู้มเป็นคนเปิดเผู้ย	 มอ่ะไรกพ็ื่ด้	 เพื่ราะอยากแน่ใจัว่า	
ท่ี่านรฐัมนตั้ร่ได้ร้ท่้ี่กที่างเล่ัอกแลัะร้้ผู้ลัลัพัื่ธ์ท่ี่�จัะเกดิข๊�น	บัางท่ี่กไ็ปกระที่บัคนอ่�นไม่ร้ต้ั้วั	 หร่อถก้มองว่า	 
ลัำ�าเส้นไป	ที่ำาให้ผู้้้ใหญ่บัางคนไม่ชอบัผู้ม	แต่ั้ผู้มก็นก๊ถง๊สิ�งที่่�อาจัารย์ป๋วยสอนเสมอว่า	 Do	your	best!	
ส่วนที่่�รัฐมนตั้รห่ลัายท่ี่านชอบัใช้ผู้ม	อาจัเพื่ราะเราคล่ัองตัั้ว	เร่ยกว่า	‘ไอ้น่�ที่ำาที่ก่อย่างได้’	ก็ชอบัเรย่กใช้”

ความภูมิใจ 
“อนัดบัแรกคุอื การพััฒนาให้ประเทศไทยสุามารถระดมเงนิจัากตลี้าดทนุต่างประเทศโดยตรง 

จัากเดิมที่่�เราก้้เงนิจัากแหล่ังที่างการ	 เช่น	 ธนาคารโลัก	IMF	 ที่่�เราเป็นสมาชกิ	 แลัะก้้เงนิจัากมติั้ร 
ประเที่ศ	สามารถพื่ฒันาไปส้ก่ารออกพัันธบตัรไปข้ายท่้สุหรฐัอเมริกา	งานน่�ที่ำาให้เกดิตั้ลัาดตั้ราสารหน่� 

นายนิพัทธ พุกกะณะสุต
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 10
ดำารงตำาแหน่ง 1 กันยายน 2533 - 6 กรกฎาคม 2535

สุัมภาษณ์แลี้ะเร้ยบเร้ยง: 
ณ์ัฐิกานตั้์	วรสง่าศิลัป์1

ถอดคุำาสุัมภาษณ์: 
กันตั้วัฒน์	ธ่ระวิที่ยภิญโญ 

1 
	ข้อม้ลัเพิื่�มเติั้ม	 (1)	จัดหมายเหตั้่	 สศค.: 
ผู้ลังาน	5	 ที่ศวรรษ,	 คำาสมัภาษณ์์	 นายนพัิื่ที่ธ 
พื่่กกะณ์ะส่ตั้,	หน้า	204	-	209.	(2)	สัมภาษณ์์
พื่ิเศษ:	 นิพื่ัที่ธ	 พื่่กกะณ์ะส่ตั้,	 ดอกเบั่�ย,	
ธันวาคม	2533,	หน้า	18	-	46.	

ต่ั้อมา	 ค่อ	 การก้ต้ั้ลัาดที่น่ในประเที่ศ	 ที่ำาให้ธร่กจิัเหน็ว่าเขาสามารถรวบัรวม 
เงินจัากตั้รงน่�ได้	 แที่นท่ี่�จัะก้้จัากแบังก์พื่าณิ์ชย์อย่างเด่ยว	 หร่อระดมที่่นจัาก 
ตั้ลัาดหลัักที่รัพื่ย์ฯ	ซึ่๊�งยังไม่ได้	100%	ม่การโกงกันให้เห็นตั้ลัอด	

“อันตั้่อมาค่อ การม้สุ่วนสุำาคัุญในการข้อเป็นเจ้ัาภาพัการจััดประชุม
ประจัำาปีข้องธนาคุารโลี้กแลี้ะ IMF	 ซึ่๊�งสมัยนั�นม่ความสำาคัญเสม่อนเป็น 
การประช่มระดับัโลักที่่�เป็นการเปิดศกัราชการประช่มนานาชาติั้แลัะการท่ี่องเที่่�ยว 
ที่่�จัะเป็นแหล่ังรายได้สำาคญัของประเที่ศไที่ยในอนาคตั้	 การได้รบััการคัดเล่ัอก 
ให้เป็นเจั้าภาพื่เป็น	signpost	สำาคัญ	ที่่�เพื่ิ�มข่ดความสามารถด้านการจััดการ
ประช่มแบับั	MICE	(Meetings,	Incentives,	Conferences,	Exhibitions)	ของ
ไที่ยใหเ้ปน็ที่่�ประจักัษ์แกป่ระชาคมโลัก	โดย	สศค.	ไดร้บัับัที่บัาที่เปน็หนว่ยงาน
จััดการประช่มร่วมกับัธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย	อันที่่�สามค่อ	การตั�ง ก.ลี้.ต. 
สุำาเร็จั การทำาให้ตลี้าดหลัี้กทรัพัย์ฯ ผ่่านวิกฤติมาได้ถึง 3 คุรั�ง	แลัะยังม่วิกฤตั้ิ 
ที่างดา้นคา่เงินอก่	(อา่นเพื่ิ�มเตั้มิในเน่�อหาหลักั)	อันท่ี่�ส่�ค่อ การ	privatize	ปตั้ที่.	 
การที่่�เอา	ปตั้ที่.	ออกจัากการเป็นลั้กหน่�ที่่�รัฐบัาลัคำ�าประกันน่�	you	ลัด	debt	 
ceiling	ลังเลัยนะ	แลัะถ้า	you	เอา	EGAT	ออกไปด้วยนะ	เอาพื่วกรัฐวิสาหกิจั
ที่ั�งหลัายให้ไปย่นเองได้	national	debt	ก็จัะลัดลัง”	

ภารกิจท่�ยากและหนักท่�สุด แต่ทำาสำาเร็จได้อย่างไม่น่าเชื�อ
“เตั้รย่มการจัดัประชม่สภาผู้้้ว่าการธนาคารโลักแลัะ	IMF	ซึ่๊�งมผู้้่้ร่วมประชม่

มากกว่าหม่�นคน	ซึ่๊�งยากตั้ั�งแต่ั้การผู้ลักัดันให้ไที่ยเป็นเจ้ัาภาพื่	แลัะยงัต้ั้องเตั้รย่ม 
สถานที่่�จััดประช่ม	จััดให้ม่สำานักงานแลัะองค์ประกอบัตั้ามข้อกำาหนด	 ด้แลั
อำานวยความสะดวก	โรงแรมท่ี่�พื่กั	แลัะรถยนต์ั้รับัส่งคณ์ะผู้้้แที่นประเที่ศสมาชกิ
มากกว่า	150	ประเที่ศ	การรกัษาความปลัอดภัยระดบััสง้สด่	การฝึกเจ้ัาหน้าท่ี่�
ในการรับัรองแลัะดำาเนินการประชม่เป็น	 liaison	 คณ์ะผู้้้แที่น	 ซึ่๊�งเป็นภารกิจัที่่� 
ไม่เคยม่มาก่อนเพื่ราะต้ั้องเตั้ร่ยมแลัะอาศัยความร่วมม่อระหว่างภาครัฐแลัะ
เอกชนอย่างไม่เคยมม่าก่อน	 แลัะงานที่่�อย้น่อกเหนอ่แผู้นการที่ำางาน	 คอ่	 การ
ได้รบััมอบัหมายให้สร้างศน้ย์การประชม่แห่งชาติั้สริกิติิั้�ให้เสรจ็ัภายใน	20	เด่อน	
ซึ่๊�งแที่บัเป็นไปไม่ได้	เพื่ราะขณ์ะนั�นเรายงัไม่มท่ี่่�	ไม่มง่บั	ไม่มแ่บับั	ไม่มผู้้่้ก่อสร้าง	 
มแ่ต่ั้	 term	of	reference	ของธนาคารโลัก	โชคดท่ี่่�รัฐมนตั้รค่ลััง	 ค่ณ์ประมวลั	
สภาวส	่มป่ระสบัการณ์์ด้านการรับัเหมาก่อสร้าง	จัง๊เป็น	key	man	ที่่�ออกแบับั
วิธ่การที่ำางานจันให้งานน่�สำาเร็จัที่ันเวลัา	 ส่วนผู้มที่ำาหน้าที่่�เป็นคนรับัผู้ิดชอบั 
การก่อสร้าง	จัากคนท่ี่�ไม่ร้้เร่�องก่อสร้างเลัย	ขนาดบ้ัานตัั้วเองก็ให้คนอ่�นเขาที่ำาให้	 
แต่ั้ศน้ย์ประชม่ฯ	น่�ผู้มต้ั้องไปนั�งด	้นั�งคิด	นั�งตั้ดัสนิใจั	แก้ปัญหาไปกับัเขาตั้ั�งแต่ั้ต้ั้น 
จันจับั	 สด่ท้ี่ายเราก็สามารถสร้างเสรจ็ัทัี่นเวลัาในกรอบังบัประมาณ์ที่่�กำาหนด	
โปร่งใส	แลัะไม่มข้่อบักพื่ร่องใด	ๆ	

“ส่ิุงท่้น่าภูมิใจัคืุอ World Bank ยืนยันกับทุกคุนว่า งานน้�เป็น The best 
in the world. คุวามสุำาเร็จัคุรั�งนั�นเปร้ยบเหมือนเราสุามารถชนะโอลิี้มปิกทาง
ด้านการเงิน...	น่าเสย่ดาย	ที่่�วนัน่�ศ้นย์ประชม่ฯ	ที่่�ธนาคารโลักช่�นชมกลับััถก้ร่�อ
ด้วยวัตั้ถป่ระสงค์ที่่�ยอมรบััได้ยาก	จัง๊เหล่ัอเพื่ย่งภาพื่ในประวตัั้ศิาสตั้ร์เท่ี่านั�น”

โจทย์ท่�ยากท่�สุดของคนท่�อยู่ตำาแหน่ง ผอ. สศค. 
ผู้อ.	สศค.	ต้ั้องเป็นคนท่ี่�สามารถสนองนโยบัายรัฐบัาลั	แต่ั้ขณ์ะเด่ยวกันต้ั้อง 

รกัษาวินยัการเงินการคลัังของประเที่ศ	ที่่�เร่ยกว่า	fit	and	proper	ซึ่๊�งบัางที่ไ่ปด้วยกัน 
ไม่ได้	แต่ั้	ผู้อ.	สศค.	ต้ั้องมก๋๊่นพื่อที่่�จัะพื่ด้	You	cannot	do	this.	กำาลัังของ	you	 

มอ่ย่างเดย่วก็คอ่ใบัลัาออก	If	you	want	to	do	it.	I	ไม่อย่้	ต้ั้องพื่ร้อมที่่�จัะออก	 
Your	word	is	your	bond.	ต้ั้องที่ำาตั้รงนั�น	...	ค่ณ์ป๋วยก็เป็นแบับันั�น	แกนิ�มนวลันะ	 
แต่ั้ขัดอย่างม่เหตั้ม่่ผู้ลั	 โน้มน้าว	 แต่ั้ถ้าเขาจัะเอาจัริง	 ๆ	 บัางท่ี่ก็ต้ั้องยอมเสย่ 
ส่วนน้อยเพื่่�อได้ส่วนใหญ่	จัง๊ต้ั้องเป็นคนที่่�สามารถประนป่ระนอมได้	up	to	a	point	 
แต่ั้ต้ั้องมจ่ัด่อันน๊งที่่�	You	cannot	cross	this.	ถ้า	you	ที่ำาอย่างน่�ไปพัื่งแน่”	

ข้อห่วงใย
“วัฏิจัักรของการที่ำางานราชการเปลั่�ยนไปตั้ามระบับัการปกครองของ

ประเที่ศ	คนร่่นผู้มถ้กสอนว่า	กระทรวงการคุลัี้งม้นกวายุภักษ์เป็นสัุญลัี้กษณ์ 
คุนวายุภักษ์ต้องกินแต่ลี้มแลี้ะไข้่เป็นทอง มันต้องม้วิญญาณข้องการทำางาน
เพ่ืัอรักษาผ่ลี้ประโยชน์ข้องประเทศ	ซึ่๊�งตั้อนน่�ผู้มคิดวา่	philosophy	อันน่�หายไป 
หายไปจัากระบับัราชการด้วยซึ่ำ�าไป	 ค่อส่วนใหญ่ที่ำาเพื่่�อ	 personal	benefit	 
แลั้วก็หลั่กเลั่�ยงจัากการ	make	decision	สมัยตั้อนที่่�ผู้มที่ำาอย้่	opportunity	 
to	take	a	risk	 ค่อกลั้าเส่�ยง	 กลั้าที่ำา	 กลั้าเสนอยังม่	 เพื่ราะเราม่นายอย่าง 
คณ่์ป๋วย	คณ่์บ่ัญมา	คณ่์ฉลัอง	ปึงตั้ระก้ลั	ใครต่ั้อใครที่่�เป็นใหญ่	เขาฟัิง	เขาเข้าใจั	 
แตั้่การเตั้ิบัโตั้ที่างราชการตั้อนน่�	 ไม่ได้มาจัากความสามารถ	 ไม่ได้มาจัาก 
คนที่่�รักษาประโยชน์ของชาตั้ิ	มาจัากคนที่่�ที่ำาตั้ามนายสั�งมากกว่าอย่างอ่�น”	

วิธ่ทำางานกับผู้ใหญ่ให้สำาเร็จ
“ผู้มคิดว่า	 เราตั้้องตั้ั�งใจัที่ำาสิ�งที่่�ด่ที่่�ส่ด	 ข้้อแรก	 เราเป็น	 professional	

ข้าราชการที่่�ที่ำาตั้ามหน้าท่ี่�ในขอบัเขตั้ที่่�ได้รับัมอบัหมาย	 แลัะสำาคัญที่่�ส่ดค่อ
เราเป็นคนเสนอ	initiative	ในหลัาย	ๆ	เร่�องที่่�เราเสนอข๊�นไปให้เขาเช่�อถ่อได้	 
ข้้อต่อมา	เราตั้้อง	analyze	ว่าคนน่�เป็นใคร	เขาคิดอย่างไร	เขาตั้้องการอะไร	 
What	is	his	objective?	 ต่ั้อจัากน่�เขาอยากเป็นอะไร	 อยากจัะข๊�นตั้รงไหน 
นกัการเมอ่งกจ็ัะมเ่ปา้หมาย	จัะที่ำาไปเพื่่�ออะไร	เอาประโยชน์ให้ใคร	ข้้อสุุดท้าย 
เรา	tailor	การนำาเสนอให้เข้ากับัคนฟิัง”	

วิธ่การตอบปฏิเสธอย่างม่ชั้นเชิง
“ข้าราชการกระที่รวงการคลังัได้รบััการสอนมาว่า	ถ้าต้ั้องตั้อบัปฏิเิสธ	ม	่4	ป	 

ป แรก คุือ ปฏิเสุธ	เวลัาใครขออะไรกันมา	ถ้าไม่สมควรที่ำา	ป ท้่สุอง คุือ ประวิง 
เวลัาเราแพ้ื่เขาแล้ัว	ยงัไงเขาจัะใช้เงนิมาก	ๆ	ก็ประวงิ	ป ท้่สุาม คุือ ประท้วง 
เวลัาเราที่ำาอะไรได้ไม่มาก	แก้ไม่ได้จัรงิ	ๆ ป ตัวสุุดท้าย คุือ ข้อให้ใช้จั่ายด้วย
คุวามประหยัด	...	หลักั	4	ป	เป็นตั้วัหลักัที่่�เราที่ำากันมาตั้ลัอด”	

ทิศทางการทำางาน สศค. ท่�อยากเห็น
“ผู้มคิดว่า สุศคุ. จัำาเป็นต้องปรับบทบาทหน้าท่้ไปตามยุคุสุมัย จึังอยากเห็น  

สุศคุ. สุามารถนำาเสุนอนโยบายการเงินการคุลี้ังท้่รักษาเสุถ้ยรภาพัแลี้ะกรอบ 
การพัฒันาการเตบิโตข้องเศรษฐกิจั	แลัะนโยบัายท่ี่�สำาคญัที่่�ส่ดคอ่การลัดความ 
เหล่ั�อมลั�ำาที่างเศรษฐกิจัภายใต้ั้	fiscal	and	monetary	policy	paradigm	นอกจัากน่� 
โควิดที่ำาให้โจัที่ย์ประเที่ศเปลั่�ยนไป	 ถ้าเรามองแค่การด้แลัเสถ่ยรภาพื่ 
อย่างเด่ยวคงไม่พื่อ	จัะต้ั้องม่	innovation	เชิงนโยบัาย	นั�นหมายความว่า	ข้าราชการ 
สศค.	ต้ั้องปรบััตัั้วให้ทัี่นสมยั	ทัี่นเหต่ั้การณ์	์ประสานองค์ความร้้หลัายด้านเพื่่�อ 
แก้ปัญหาที่่�จัะเผู้ชิญข้างหน้า	จั๊งต้ั้องเป็น	professional	and	practicing	 
economists	เพ่ื่�อนำาเสนอวิชาการท่ี่�ใช้การได้จัริง” 



การจัะผู้ลัักดันเร่�องใดเร่�องหน๊�งให้สำาเร็จั	
มันตั้้องม่	gut	ม่	commitment	ด้วย 

ผ่มอยากให้ข้้าราชการม้ 
commitment ในงานท่้ทำา	ค่อผู้้กพื่ันมัน 
แลัะที่ำาด้วยใจั	ตั้้องการให้มันสำาเร็จั  

กดัไม่ปล่ี้อย สุู้ ไปเรือ่ย

| ข้าของแผ่นดิน | | ข้าของแผ่นดิน | 
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ดร.สมชัย	ฤช่พื่ันธ่์	อด่ตั้ลั้กหม้อกรมสรรพื่ากร	ที่่�เคยไปร่วมงานกับั	IMF	ที่่�แผู้นก	Tax	 
Policy	4	 ปี	จั๊งม่โอกาสเร่ยนร้้เร่�องภาษ่อากรเพื่ิ�มเตั้ิม	 แลัะม่ประสบัการณ์์ในภาคปฏิิบััตั้ิจัาก 
การไป	Mission	ประเที่ศตั้่าง	ๆ 	จั๊งตั้ั�งใจันำาความร้้ด้านเศรษฐกิจั	ภาษ่อากร	แลัะประสบัการณ์์ 
มาที่ำาประโยชน์ในวงกว้าง	จั๊งขอย้ายจัากกรมสรรพื่ากรมาอย้่ท่ี่�	 สศค.	 เพื่่�อที่ำางานนโยบัาย 
เศรษฐกิจัระดับัประเที่ศตั้ามที่่�สนใจั

ที่า่นเริ�มงาน	สศค.	ในตั้ำาแหน่งผู้้้อำานวยการกองนโยบัายการคลัังแลัะภาษอ่ากร	ในปี	2529	 
ซึ่๊�งเป็นช่วงที่่�หลัายประเที่ศย้ายฐานการผู้ลัิตั้มาไที่ย	การส่งออกเตั้ิบัโตั้เป็นลัำาดับั	ที่่านเห็นว่า	 
ประเที่ศไที่ยกำาลัังก้าวไปส้่	 export	oriented	country	 จัำาเป็นต้ั้องนำาระบับัภาษ่ม้ลัค่าเพื่ิ�ม	 
(Value	Added	Tax:	VAT)	มาใช้แที่นภาษก่ารค้าที่่�ใช้อย้ข่ณ์ะนั�น	จัง๊เร่งสร้างความเข้าใจัในหลักัการ 
ภาษ่ม้ลัค่าเพื่ิ�มตั้่อสาธารณ์ชนในที่่กโอกาส	ที่ั�งในการประช่ม	บัรรยาย	เข่ยนบัที่ความ	รวมที่ั�ง
ที่ำาเร่�องเสนอตั้่อผู้้้บัริหารของกระที่รวงหลัายครั�ง	แม้ยังไม่เป็นผู้ลัแตั้่ที่่านไม่ลัะความพื่ยายาม	

ขณ์ะเด่ยวกัน	ในภาคปฏิิบัตัั้ผิู้ลัของภาษ่การค้ากลัายเป็นข้อจัำากัดในการส่งออกร่นแรงข๊�น
เป็นลัำาดับั	หม่อมเตั้่าเลั่าว่า “ตอนนั�นผ่มดูอยู่ว่า Eastern Seaboard เกิดแลี้้วแต่ทำาไมไม่เดิน 
แลี้ะถ้ามันไม่เดิน ประเทศไทยก็ไปไม่ได้แล้ี้ว ถ้าไม่ม้ภาษ้มูลี้คุ่าเพ่ิัมมันตายลี้ะ เพัราะประเทศ
เราใช้ภาษ้การคุ้า ... ก็จัะโดนประเทศต่าง ๆ หาเร่ืองว่า ชดเชยให้มากไปแลี้ะลี้งโทษโดยเก็บ 
countervailing duty ตอนจัะนำาเข้้าประเทศเข้า เพ่ืัอไม่ให้ประเทศไทยเอาเปร้ยบผู้่ผ่ลิี้ต 
ในประเทศเข้า”	(รายลัะเอ่ยดในเน่�อหาหลััก)

สถานการณ์์ที่่�ส่กงอมหลัายอย่าง	 ฝ�ายการเม่องโดยนายกรัฐมนตั้ร่อานันที่์	 ปันยารช่น	
พื่ร้อมสนบััสนน่	ข้าราชการที่่�เก่�ยวข้องเร่งผู้ลัักดนัทัี่�งเบ่ั�องหน้าเบ่ั�องหลััง	แลัะภาคเอกชนยอมรับั	 
จันที่ำาให้ภาษ่มล้ัค่าเพื่ิ�มถก้มาใช้แที่นภาษ่การค้าสำาเร็จั	แลัะเป็นการปลัดล็ัอกศักยภาพื่ภาคส่งออก 
ให้กลัายเป็น	main	engine	of	growth	 ของเศรษฐกจิั	 แลัะช่วยประเที่ศให้พ้ื่นวกิฤตั้ต้ิั้มยำาก้่ง 
ในเวลัาไม่นาน	

นอกจัากน่�	ในช่วงที่่�ที่่านมาอย้่	สศค.	ที่่านเป็น	ผู้อ.กองนโยบัายการคลัังแลัะภาษ่อากร	 
ซึ่๊�งเป็นเลัขาน่การของคณ์ะกรรมการพิื่กัดอตัั้ราภาษ่ศล่ักากร	ท่ี่านจัง๊เสนอให้ม่การปรบััโครงสร้าง 
ภาษ่ศ่ลักากรครั�งใหญ่ให้สอดคล้ัองกับัพื่ัฒนาการที่างเศรษฐกิจั	 รวมที่ั�งการปรับัภาษ ่
สรรพื่สามิตั้รถยนตั้์	ตั้ามดำาริของรัฐมนตั้ร่คลััง	ดร.ว่รพื่งษ์	รามางก้ร	ประเที่ศไที่ยจั๊งสามารถ
เปน็ฐานการผู้ลิัตั้รถยนต์ั้	แลัะชิ�นสว่นอเิลัก็ที่รอนิกส	์คอมพื่วิเตั้อร์	ที่่�สำาคญัแหง่หน๊�งของโลัก...
โปรดตั้ิดตั้ามหลัักคดิแลัะวิธ่การที่ำางานของข้าราชการนักส้้คนสำาคญั	ผู้า่นบัที่สัมภาษณ์ท์ี่้ายน่�

ประสบการณ์ในการไปทำางาน IMF
“การที่ำางานที่่�	IMF	เป็นโอกาสที่่�ด่มากของนักเศรษฐศาสตั้ร์ เพัราะงานท่้ IMF เปร้ยบ

เหมือน lab ข้องนกัเศรษฐศาสุตรท่้์ทำาให้ได้แก้ปัญหาเศรษฐกจิัจัริง	ซึ่๊�งหาท่ี่�ไหนไม่ได้	ยิ�งผู้มอย้่	
Fiscal	Policy	Office	ที่ำาให้ได้เร่ยนร้้งานที่ั�วโลักที่ั�งในแอฟิริกา	ลัาตั้ินอเมริกา	ตั้ะวันออกกลัาง	
แลัะเอเช่ย”

ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 12 
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2535 - 27 ธันวาคม 2539

สแกนเพื่่�อรับัชมวด่ิโอ

สุัมภาษณ์แลี้ะเร้ยบเร้ยง: 
ณ์ัฐิกานตั้์	วรสง่าศิลัป์

ถอดคุำาสุัมภาษณ์: 
กันตั้วัฒน์	ธ่ระวิที่ยภิญโญ

งานท่�ยากท่�สุด แต่ให้ผลลัพธ์ท่�ภูมิใจ

“เร่�อง	VAT	 เวลัาที่ำามันยาก	 ม่ปัญหาเยอะ	 แตั้่พื่อที่ำาสำาเร็จัเราก็ด่ใจั	 
เพื่ราะม่ประโยชน์เยอะ	ตั้อนผู้ลัักดันเร่�อง	VAT	แตั้่ลัะด่านจัะยากไม่เหม่อนกัน	 
เวลัาเราไปนำาเสนอ	 อันดับแรกคืุอ คุนไม่เข้้าใจั	 ไม่เข้าใจัไม่เป็นไรอธิบัายได้	 
อันดับต่อมาคืุอ คุนไม่เห็นด้วยเข้าก็คัุดคุ้าน แตั้่เรายังอยากได้	 ก็ตั้้องไป 
พื่ยายามไป	 convince	 ให้มันเกิด	 ก็ตั้้องคิดวิธ่การส่�อให้เกิดความเข้าใจักัน	 
อัันดับสุุดท้ายคืุอ แรงสุ่งนโยบายยังไม่ม้ ก็ต้ั้องร้้จัักรอเวลัา	 ครั�งน่�ไม่สำาเร็จั 
ก็รอก่อน	ถ้า	give	up	เลัิกไป	งานก็ไม่สำาเร็จั	เราตั้้อง	keep	it	alive	อย่าให้ 
มันตั้าย	 รอเวลัา	 เม่�อเราม่คำาอธิบัายท่ี่�ด่ข๊�นค่อยชงเร่�องข๊�นไปอ่ก	 keep	up	 
แบับัน่�ไปเร่�อย	ๆ 	มนัก็จัะมค่วามก้าวหน้า	ขณ์ะเดย่วกัน	ข้อตั้ติั้งิต่ั้อต้ั้านต่ั้าง	ๆ 	 
ก็ที่ำาให้เรากลัับัไปคิดให้ล๊ักซึ่๊�งข๊�น	 แลัะที่ำาให้องค์ความร้้ม่ความชัดเจันข๊�น 
คิดแบับัน่�ก็ม่กำาลัังใจัผู้ลัักดันตั้่อเน่�อง

“การจัะผ่ลี้กัดันเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหสุ้ำาเรจ็ั มันต้องม้ gut ม้ commitment 
ด้วย ผ่มอยากให้ข้้าราชการม้ commitment ในงานท่้ทำา คืุอผู่กพัันมัน 
แลี้ะทำาด้วยใจั ต้องการให้มันสุำาเร็จั กัดไม่ปลี้่อย สุู้ ไปเรื่อย	เราตั้้องเข้าใจัว่า	
เร่�องแบับัน่�มันตั้้องย่ดเย่�อยาวนาน	เพื่ราะเป็นเร่�องใหญ่	กระที่บัคนเยอะ	แลัะ
มผู่้ลัประโยชน์มาก	แม้ประโยชน์ท่ี่�เขาได้อย่้มนัอาจัจัะไม่จัำาเป็นต้ั้องได้ก็ตั้าม”	

ทำางานใหญ่ต้องใจกว้าง 
“เร่�อง	VAT	 เสนอหลัายรัฐบัาลั	 หลัายรัฐมนตั้ร่คลััง	 ช่วงนั�นเปล่ั�ยน 

รัฐบัาลับ่ัอย	แต่ั้การท่ี่�เปล่ั�ยนบ่ัอยก็ด่นะ	ที่ำาให้เราม่กำาลัังใจั	คนท่ี่�ไม่เอาไม่อย่้แล้ัว 
แตั้่พื่อมองสถานการณ์์อ่�นประกอบั	 เราจัะเห็นว่า	 ตั้อนแรกคนค้านเยอะ	 
พื่อมค่วามก้าวหน้า	คนเริ�มเหน็ว่ามนัอาจัไปได้	ก็จัะม่คนมาร่วมเยอะ	การขบััเคล่ั�อน 
ก็จัะม่พื่ลััง	แลัะม่โอกาสที่่�จัะสำาเร็จัมากข๊�น	เราตั้้องใจักว้าง	ตั้้อนรับัคนเข้ามา
ร่วมกันผู้ลัักดันงานให้สำาเร็จั	โดยม่่งที่่�ความสำาเร็จัของงานเป็นหลััก”

Key Success ของการทำานโยบายของ สศค. 
“เราตั้้องใช้หลัักวิชา	ความส่จัริตั้	ขณ์ะเด่ยวกัน เราต้องรู้วิธ้อธิบายให้

นักการเมืองเข้้าใจัวิธ้ช่วยประเทศชาติ	 แลัะเวลัาเขาม่ความเห็นไม่ถ้ก	 ก็ตั้้อง
กลั้าแย้ง	ถ้าความเห็นเขาด่แตั้่คิดตั้่างจัาก	สศค.	เราก็ตั้้องรับั”	

วิธ่ทำางานให้ม่ความรู้เพิ�มพูนขึ้นเรื�อย ๆ 
“เวลัาที่ำางาน	 ผู้มที่ำาเพื่่�อความสำาเร็จัของงาน	 ที่ำางานด้วยความตั้ั�งใจั	

ที่ำาให้มันด่	 ให้เป็นประโยชน์ตั้่อประเที่ศชาติั้	 ต่ั้อส่วนรวม	 ต่ั้อองค์กร	 แลัะ
พื่ยายาม	keep	up	เร่ยนร้้ ไปเร่�อย	ๆ	การที่ำางานเป็นกระบัวนการเร่ยนร้้	ยิ�งม่
โอกาสที่ำางานมาก	ยิ�งม่โอกาสเร่ยนร้้มาก	ผู้มจั๊งขยัน	ชอบัที่ำางาน	แลัะ	enjoy	
กับัการที่ำางาน	แม้ตั้อนผู้มเป็นผู้้้ใหญ่แลั้ว	 ม่หน้าที่่�สั�งให้ผู้้้ร่วมงานที่ำาแลั้วผู้ม 
เป็นคนเซ็ึ่น	 ผู้มจัะให้ผู้้้ร่วมงานที่ำาก่อน	 แลั้วผู้มแก้ตั้ามความเห็นผู้ม	 เพื่่�อ 
แลักเปลั่�ยนเร่ยนร้้ซึ่๊�งกันแลัะกัน”

หลักการบริหารคน
“หลัักการสำาคัญค่อ	 ตั้้องสร้างให้คนม่กำาลัังใจัแลัะม่นำ�าใจัที่่�ช่วยเหลั่อ	

เพื่ราะงาน สุศคุ. มาเยอะ มาเร็ว มาด่วน จั๊งตั้้องให้คนที่ำาด้วยใจั	ซึ่๊�งผู้มโชคด่ 

ม่คนเก่งหลัายคนที่่�ช่วยงาน	 ตั้อนนั�นค่ณ์สมหมาย	 ภาษ่	 ก็อย้่	 ค่ณ์พื่รรณ์่	 
สถาวโรดม	คณ่์จังรัก	ระรวยที่รง	คณ่์อคัรศิริ	บ่ัรณ์ศิริ	คณ่์พื่งษ์ภาณ่์	เศวตั้รน่ที่ร์ 
ค่ณ์สรร	วิเที่ศพื่งษ์	 ค่ณ์กฤษฎา	 อ่ที่ยานิน	 ค่ณ์จั่ฬารัตั้น์	 ส่ธ่ธร	 ค่ณ์ส่วิชญ	 
โรจันวานชิ	ดร.สมชยั	สจััจัพื่งษ์	คณ่์จักัรกฤศฏิิ�	พื่าราพื่นัธกล่ั	แลัะค่ณ์กฤษฎา	
จั่นะวิจัารณ์ะ	ก็อย้่	แลั้วก็ม่อ่กหลัายคนน๊กช่�อไม่ออก	พื่วกน่�เป็นคนเก่งที่่�ช่วย
ผู้มเยอะ	เวลัาที่่�ม่เร่�องอะไรด่วน	ๆ	มาผู้มก็จัะมอบัหมายไป”

กำาลังใจจากรุ่นพ่�สู่รุ่นน้อง
“กระที่รวงการคลัังเป็นกระที่รวงหาเงนิ	เกบ็ัภาษ่แลัะก้้เงนิให้คนอ่�นไปใช้ 

แต่ั้เวลัาชำาระหน่�กระที่รวงเป็นคนชำาระ	งบัประมาณ์ของกระที่รวงเป็นงบัสำาหรับั 
จั่ายเงินเด่อนแลัะชำาระหน่�เป็นหลััก	 เพื่ราะไม่ม่โครงการก่อสร้างอะไร	 
แตั้ม่ภ่ารกจิัรกัษาวนิยัการคลััง	แลัะ	run	เศรษฐกจิัของประเที่ศ	ซึ่๊�งเปน็ภารกจิั
ที่่�	 very	demanding	 คนที่่�น่�ก็ตั้้องรับัภาระหนักน่�ไว้บันบั่า	 ขณ์ะที่่�เงินเด่อน 
เที่่ากับัคนอ่�น	 หร่อน้อยกว่าคนอ่�นด้วย	 แตั้่ผู้มว่าเป็นความภาคภ้มิใจัของ 
คนคลััง	 ที่่�ระบับัสร้างให้คนคลัังสามารถหล่ัอหลัอมตัั้วเองภายใต้ั้ภาวการณ์์ 
เชน่นั�น	การบ่ัมเพื่าะท่ี่�ได้จัากท่ี่�น่�จัง๊เป็น	asset	ที่่�มค่่ามหาศาลั	แลัะเราจัะร้้เม่�อ
ได้ออกจัากคลังัไปแลัว้	คนคลังัส่วนมากเวลัาออกจัากราชการแล้ัวจัะมง่านที่ำา
ที่่�ด่	คนอยากใช้	เพื่ราะคนคลัังม่สตั้ิปัญญา	ม่	productivity	ตั้ิดตั้ัว	สามารถ
สร้างผู้ลัตั้อบัแที่นให้บัริษัที่เขาได้เพื่่ยงพื่อค่้มค่ากับัเงินที่่�เขาจั่าย

“ขอให้กำาลัังใจัที่่กคน	 อย่าไปคิดแค่	 current	benefit	 ที่่�ไม่ค้่มค่า 
แต่ั้สิ�งท่ี่�เป็นประโยชน์ตั้รงน่�ค่อวชิาความร้	้การบ่ัมเพื่าะให้เป็นคนอดที่น	เป็นคนตั้รง 
ซึ่่�อสัตั้ย์	 ที่ำาเพื่่�อส่วนรวม	 อันน่�เป็น	 value	 ที่่�แที่้จัริง	 แม้ไม่ใช่	 monetary	 
value	แตั้่เป็น	value	ที่่�ม่ประโยชน์แลัะเราสามารถภ้มิใจัได้	

“สุศคุ. แม้จัะไม่ม้อำานาจั แต่ very influential ม้พัลัี้งสุ่งผ่ลี้สุะเทือน 
ได้เยอะ	เช่น	แค่ใช้	VAT	แที่นภาษก่ารคา้	มันแก้ปญัหาขด่ความสามารถในการ 
ส่งออก	มัน	liberate	agricultural	sector	แลัะ	industrial	sector	ได้	สร้าง	 
competitiveness	เปลั่�ยนภาพื่ที่างเศรษฐกิจัได้

“คน	สศค.	แต่ั้ลัะคนม	่independent	thinking,	independent	decision 
ซึ่๊�งตั้่างกันกับักรมอ่�น	ผู้มเคยค่ยกับัข้าราชการน้องใหม่ของ	สศค.	ว่า	ที่่�น่�เรา 
ไม่ม่เงินให้	 ไม่ม่อำานาจัให้	 แตั้่สิ�งที่่�เราม่ให้ค่องาน	 แลัะงานน่�แหลัะค่อ 
ของม่ค่าที่่�ส่ด	ที่่�หาไม่ได้ง่าย	ๆ

“คุนทำางานราชการ ม้ปัญหา 2 อย่าง อย่างหนึ่งคุือ ม้งานเยอะเกินไป 
ทำาไม่ไหว อย่างท่้สุองคืุอไม่ม้งานทำา	ปัญหาอย่างแรกด่กว่าปัญหาอย่างหลััง	 
มง่านเยอะด่กว่าไม่มง่านที่ำา	ถา้เราที่ำางานได้ด่	deliver	ไดต้ั้ามสั�งได้ผู้ลัด	่เขาถง๊ 
มาสั�งใหม่	 ส่วนคนที่่�ที่ำาไปแลั้วไม่ได้เร่�อง	 ไม่ม่ค่ณ์ภาพื่	 เขาก็ไม่มาสั�งงานอ่ก	 
แตั้่ที่ั�งค้่ได้เงินเด่อนข๊�นปีลัะขั�นเที่่ากัน	 ก็ม่ปัญหา	 แตั้่ขอแนะนำาให้เลั่อกแบับั 
งานเยอะ	 เพื่ราะเก่ยรตั้ิ-เงิน-อำานาจัลั้วนมาจัากงาน	 ฉะนั�น	 ถ้าค่ณ์ที่ำางาน 
ไปเร่�อย	ๆ 	ก็จัะได้รับัการยอมรับัมากข๊�น	ม่เก่ยรตั้ิ-เงิน-อำานาจัมากข๊�น	จั๊งเป็น	 
asset	 ที่่�ไม่ม่ใครพื่รากจัากเราไปได้	 ตั้รงกันข้าม	 ถ้าเขาไม่อยากใช้งานเรา	 
แลัว้เราจัะลัำาบัาก	แลัะการจัะที่ำาใหง้านกลัับัมาหาเราใหม	่เราตั้อ้งพื่สิจ้ันต์ั้วัเอง	 
ซึ่๊�งเป็นเร่�องยาก	เพื่ราะฉะนั�นเราก็ตั้้องที่ำางานให้ด่เป็นประจัำา”	



ค่ณ์สมหมาย	ภาษ่	เป็น	ผู้อ.	สศค.	ที่่�ผู้่านงานหลัากหลัายที่่�ส่ด	จัากพื่นักงานพื่ิมพื่์ด่ด 
ที่่�กระที่รวงคมนาคม	 ส้่เศรษฐกรท่ี่�สภาพื่ัฒน์	 ก่อนย้ายมาท่ี่�	 สศค.	 ระหว่างที่ำางานอย้่
นั�น	 ดร.ไพื่จิัตั้ร	 เอ่�อที่ว่ก่ลั	 ขอย่มตัั้วมาเป็นเลัขาฯ	 ซึ่๊�งก็ค่อ	 ผู้้้ช่วยเลัขาน่การรัฐมนตั้ร่คลััง 
ในรัฐบัาลัพื่ลัเอก	เปรม	ติั้ณ์สล้ัานนท์ี่	(ปา๋เปรม)	ต่ั้อมาท่ี่านขอลัาออกชั�วคราว	ไปเป็นรองผู้้้ว่าการ 
การที่างพื่ิเศษฯ	 ครบั	3	 ปีจั๊งกลัับัมาที่่�	 สศค.	 แลัะเตั้ิบัโตั้จันเป็น	 ผู้อ.	 สศค.	 แลัะรองปลััด
กระที่รวง	 ด้วยความที่่�ที่่านเป็นคนที่ำางานไว	 อดที่น	 ตั้ั�งใจั	 ที่ำาให้	 ม.ร.ว.ปร่ดิยาธร	 เที่วก่ลั	
ชวนมาช่วยงานในตั้ำาแหน่งรัฐมนตั้ร่ช่วยว่าการกระที่รวงการคลััง	 ในรัฐบัาลัพื่ลัเอก	 ส่รย่ที่ธ์	 
จั่ลัานนที่์	 แลัะรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลััง	 ในคณ์ะรัฐมนตั้ร่ช่ดแรกของรัฐบัาลัพื่ลัเอก
ประย่ที่ธ์	จัันที่ร์โอชา	 ...	 ช่วิตั้ที่่านเต็ั้มไปด้วยส่สันแห่งความภาคภ้มิใจัในการเป็นข้าราชการ
นำ�าด่ที่่�ไม่ชอบัการคอร์รัปชัน	

สภาพัฒน์กับโอกาสในช่วิต
“การที่ำางานที่่�สภาพื่ัฒน์ที่ำาให้ผู้มพื่บันายด่แลัะเก่งหลัายคน	 เช่น	 ดร.เสนาะ	 อ้นาก้ลั	 

ค่ณ์โฆษิตั้	 ปั�นเปี�ยมรัษฎ์	 ค่ณ์เกษม	 สนิที่วงศ์	 ณ์	 อย่ธยา	 ตั้อนนั�น	 ดร.ไพื่จิัตั้ร	 เอ่�อที่ว่ก่ลั 
ซึ่๊�งเป็นอาจัารย์ท่ี่�นิด้าตั้้องการผู้้้ช่วย	 ค่ณ์โฆษิตั้แลัะค่ณ์เกษมจั๊งแนะนำาผู้ม	 เพื่ราะที่ำางานเร็ว 
เป็นนิสัย	ผู้้้ใหญ่ชอบั	จั๊งได้ที่ำาวิจััย	part-time	กับัที่่าน	แลัะที่่านก็รักผู้มมาก”

ก้าวแรกท่� สศค.
“ผู้มย้ายจัากสภาพัื่ฒน์มาอย้่ที่่�กองนโยบัายเงินก้้	 สศค.	 ผู้้้ใหญ่น่ารัก	 ร่่นพื่่�ที่่�อาว่โส 

ให้ความเป็นกันเองด่	 เพื่่�อน	 ๆ	 ก็สนิที่กันมาก	 ส่วนลั้กน้องตั้อนแรกก็ไม่ค่อยรัก	 แตั้่ไม่นาน	 
เขาก็รกัผู้ม	พื่วกเราที่ำางานด้วยความสนก่	คิดสร้างแต่ั้ผู้ลังาน	ที่ั�งที่่�เราที่ำางานแข่งขนักัน	แต่ั้ว่า 
ม่ความรักกัน	พื่ออาจัารย์ไพื่จัิตั้รรับัตั้ำาแหน่งรัฐมนตั้ร่ช่วยฯ	คลััง	ที่่านก็โที่รหาผู้ม	‘สุมหมาย
ผ่มมาอยู่น่้แล้ี้ว คุุณพัอจัะปล้ี้กเวลี้ามาช่วยผ่มได้ไหม มาเป็นเลี้ข้าฯ ข้องผ่ม’	แลัะเม่�อกฎหมาย
ให้ที่ำางาน	2	jobs	ได้	ผู้มจั๊งมาร่วมงานกับัที่่านค้่กับังานที่่�	สศค.”

ช่วงเวลาท่�ยิ�งใหญ่ท่�สุด
“การที่ำางานร่วมกับัอาจัารย์ไพื่จัิตั้รแลัะท่ี่านสมหมาย	 ฮ่นตั้ระก้ลั	 ซึ่๊�งเป็นรัฐมนตั้ร่คลััง 

ย่คนั�น	 ถ่อว่าเป็นช่วงเวลัาที่่�ยิ�งใหญ่ที่่�ส่ด	 ผู้มได้เร่ยนร้้มาก	 ซึ่๊�งที่่านให้โอกาสผู้มร่วมตั้ิดตั้าม	 
ประช่ม	ประสานงาน	ที่ำาให้ร้้จัักคนเยอะมาก	ที่่�สำาคัญ	ผู้มเห็นวิธ่การที่ำางานแลัะการตั้ัดสินใจั 
ของผู้้้ใหญ่ที่่�ที่ำาให้ผู้มประที่ับัใจัมาก	เช่น	อาจัารย์ไพื่จัิตั้รจัะแยกเร่�องส่วนตั้ัวกับังานเลัย	ที่่าน 
ยำ�ากับัผู้มว่า	‘สุมหมาย นอกจัากภรรยาผ่ม ญาติพ่้ัน้องผ่มโทรมาไม่ต้องไปรับนะ’ 

“สุ่วนป๋าเปรมแลี้ะท่านรัฐมนตร้สุมหมาย	ครั�งหน๊�งพื่รรคการเม่องเข้ามาเสนอโครงการ
ลังที่น่	ปา๋เปรมมแ่ตั้พ่ื่ยกัหนา้	ถง๊เวลัาตั้ดัสนิใจัที่า่นกห็นัไปถาม	‘พ่้ัสุมหมาย โคุรงการท่้นำาเสุนอ 
มนัจัะดจ้ัรงิไหม แล้ี้วเราจัะให้คุวามเหน็ชอบได้ไหม’	ท่ี่านสมหมายตั้อบัว่า	‘เรารบัเข้าได้ แล้ี้วก ็
หยดุนดิหนึง่ แต่ก่อนจัะอนมุตั ิข้อให้ผ่มลี้าออกจัากตำาแหน่งรฐัมนตรว่้าการกระทรวงการคุลี้งั 
ก่อนนะคุรับ’	เขาแลักกันอย่างน่�เลัย”

นายสมหมาย ภาษ่
อด่ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 14
ดำารงตำาแหน่ง 17 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541

สุัมภาษณ์แลี้ะเร้ยบเร้ยง: 
ณ์ัฐิกานตั้์	วรสง่าศิลัป์

ถอดคุำาสุัมภาษณ์:
พื่าขวัญ	โรจันส่ที่ธิยานนที่์

เราเป็นข้้าราชการ 
ต้องสุำานกึว่าเราต้องรับใช้ชาติ 

แล้ี้วก็ประชาชน
ผู้มจั๊งจัะไม่ที่ำาเบั่งกับัชาวบั้าน 
เราไปที่่�ไหนเราก็ที่ำาตั้ัวด่	ๆ 

ใช้ช่วิตั้ง่าย ๆ ...ตั�งใจัไม่โกงกนิเด็ดข้าด
เพัราะอยากเป็นข้้าราชการท้ด่้

สู้ อดทน มุ่งมั�นให้ภารกิจสำาเร็จ

“ตั้อนผู้มเปน็	ผู้อ.	สศค.	ค่ณ์ธารนิที่ร	์นมิมานเหมนิที่	์รมว.คลััง	ใหผู้้มไป
ช่�แจังหลัวงตั้ามหาบััว	พื่อไปถ๊งวัดป�าบั้านตั้าด	ผู้มรอจัังหวะก็ไปแนะนำาตั้ัวว่า	 
ผ่มชื่อสุมหมาย เป็นผู่้อำานวยการท้่กระทรวงการคุลี้ัง จัะมาช้�แจังหลี้วงตา 
เรือ่งเงนิทนุสุำารอง	...	ท่ี่านไล่ัผู้ม	‘ไม่ต้อง ออกไปเด๋้ยวน้� ออกไปจัากวดัเด๋้ยวน้�  
ไม่ต้องมา ฉันรู้ด้แลี้้ว’	 ตั้่อหน้าล้ักศิษย์มากมาย	 ...	 ผู้มตั้กใจั	 พื่อตัั้�งสติั้ได ้
ก็ยกม่อกราบั	‘ไม่ไปคุรับหลี้วงตา ผ่มไม่ไปคุรบั เพัราะผ่มเป็นลูี้กศิษย์หลี้วงตา 
เหมือนกัน ผ่มมาใสุ่บาตรกับหลี้วงตาหลี้ายคุรั�งแลี้้ว ผ่มพูัดเร่ืองจัริง’	 แลัะ 
ผู้มก็นับัถอ่ท่ี่านจัรงิ	ๆ 	ด้วย	...	ท่ี่านเปล่ั�ยนท่ี่าท่ี่เลัย	...	‘ถ้าเป็นลี้กูศษิย์อยู่ได้ ๆ ’  
ผู้มก็ช่�แจัง	ที่่านบัอกว่า	‘ท่านรู้แลี้้ว’ เช่�อไหมว่า	ผู้มดังในชั�วข้ามค่น	พื่อกลัับั 
ถ๊ง	กที่ม.	นักข่าวมาห้อมลั้อมเลัย	...	ผู้มรับัภารกิจัมาแลั้ว	ผู้มตั้้องที่ำา	แม้จัะ 
ไม่สำาเร็จั”

ช่วงท่�เหนื�อยยาก
“ช่วงท่ี่�ป๋าเปรมเป็นนายกรัฐมนตั้ร	่เกิดวกิฤตั้หิลัายครั�ง	ต้ั้องลัดค่าเงนิบัาที่	 

แรงกดดนัส้งมาก	จันผู้มร้ส้ก๊อด๊อดั	พื่อดค่ณ่์จัรญั	บัร่พื่รตัั้น์	ร่น่พื่่�ที่่�สภาพื่ัฒน์	 
ซึ่๊�งเป็นผู้้้ว่าการการที่างพื่ิเศษฯ	 ชวนผู้มไปที่ำางานด้วย	 ผู้มเดาว่า	 อาจัารย์ 
ไพื่จัติั้รก็ไม่น่าจัะสบัายใจัเที่า่ไหร	่ระหว่างตั้ดัสนิใจั	ผู้มเร่ยนปร๊กษาค่ณ์ไกรศร่	 
จัาตั้ิกวณ์ิช	ผู้อ.	สศค.	ขณ์ะนั�น	ที่่านหวังด่	พื่ยายามเสนองานอ่�นให้	แตั้่ผู้ม 
ปฏิิเสธด้วยเหตั้่ผู้ลัที่างครอบัครัว	 แลัะด้านธรรมาภิบัาลั	จั๊งเล่ัอกไปเป็น 
รองผู้้้ว่าการการที่างพิื่เศษฯ	แต่ั้ต้ั้องไปไม่เกิน	3	ปี	เพื่ราะม่กฎให้กลัับัมาที่่�เดิมได้ 
แลัะในเวลัาใกลั้	ๆ	กันอาจัารย์ไพื่จัิตั้รก็ขอลัาออกจัากรัฐมนตั้ร่ช่วยฯ”

หลักคิดในการรับราชการ
“ผู้มคิดเสมอว่า หนึ่ง เราเป็นข้้าราชการต้องสุำานึกว่าเราต้องรับใช้ชาติ

แล้ี้วกป็ระชาชน	ผู้มจัง๊จัะไม่ที่ำาเบ่ังกับัชาวบ้ัาน	ตั้อนเป็นรัฐมนตั้รก็่มค่นตั้ดิตั้าม 
แค่ไม่ก่�คน	 ไม่ชอบัแสดงความเบั่ง สุอง ตั�งใจัไม่โกงกินเด็ดข้าดเพัราะ 
อยากเป็นข้้าราชการท้่ด้”

การดูแลข้าราชการ
“ผู้มเป็นคนด้แลัคนในขอบัเขตั้กว้าง	ผู้มด้งาน	ด้คน	ด้สถานที่่�	แลัะด้ 

เคร่�องม่อเคร่�องใช้	ตั้อนเป็น	ผู้อ.	สศค.	ใหม่	ๆ 	ผู้มอยากลัดความหนักใจัของ 
ข้าราชการ	จั๊งประกาศให้ข้าราชการเข่ยนปัญหามาหยอดในกลั่องที่่�เตั้ร่ยมไว้	 
แลัะที่ยอยแก้ปัญหาให้	พื่ร้อมกับัผู้ลักัดันน้อง	ๆ 	ให้ได้รับัตั้ำาแหน่งที่่�เหมาะสม 
...	ตั้อนเป็นรองปลััดฯ	ผู้มกำากับัด้แลังานสำานักงานบัริหารหน่�สาธารณ์ะ	(สบัน.)	 
แลัะสำานกังานคณ์ะกรรมการนโยบัายรฐัวสิาหกิจั	(สคร.)	ที่่�ขณ์ะนั�นยงัเป็นแค่ 
กองขนาดใหญ่	ยังไม่ม่ฐานะเป็นกรม	จั๊งช่วยยกร่างแลัะผู้ลัักดันกฎหมายเพื่่�อ 
ยกระดับัเป็นกรม	มศั่กดิ�ศรม่ากข๊�น	ผู้มต้ั้องส้้กับันกัการเม่องฝ�ายค้านที่่�พื่ยายาม 
คัดค้านในกรรมาธกิารช่ดเล็ักแบับัไร้เหต่ั้ผู้ลั	สด่ท้ี่ายก็ที่ำาสำาเร็จัเป็น	‘กรม’	ได้	

“ก่อนเป็นรัฐมนตั้ร่	 ผู้มเคยคิดว่า	 กรมจััดเก็บัรายได้	 หาเงินสร้าง
ต๊ั้กหร้หราได้	 แตั้่ต๊ั้กกลัางของกระที่รวงฯ	 กลัับัคลั้ายต๊ั้กแถว	 อย้่กันแออัด 
ตั้อนเป็นรัฐมนตั้ร่คลัังใหม่	ๆ 	ที่า่นปลััดกระที่รวงรายงานมาว่า	มง่บัราว	200	กวา่
ลัา้นบัาที่	ท่ี่�	ครม.อน่มตัั้ติั้ั�งงบัสำาหรบััคดค่วามของกรรมการท่ี่�กระที่รวงแตั้ง่ตัั้�ง 

ไปด้แลัแก้ปัญหาบัริษัที่ใหญ่มากแห่งหน๊�ง	 ถ้กผู้้้ถ่อห่้นบัางคนฟิ้องร้องแลัะ 
ศาลัฎ่กาตัั้ดสนิให้ตัั้�งงบัประมาณ์จ่ัาย	เม่�อผู้มประสานกับัผู้้้ที่่�เก่�ยวข้อง	ปรากฏิว่า	 
รัฐบัาลัไม่ตั้้องจั่ายแลั้ว	 ผู้มจั๊งให้กระที่รวงที่ำารายงานไป	 ครม.	 เพื่่�อขอความ 
เห็นชอบัให้กระที่รวงนำาไปใช้เป็นงบัเบ่ั�องต้ั้นในการออกแบับัแลัะการปรับัพื่่�นที่่� 
แลัะงานฐานรากในการสร้างต๊ั้กใหม่ของกระที่รวง	 ซ๊ึ่�งได้รับัอน่มัติั้ตั้ามที่่�ขอ	 
นับัถ๊งขณ์ะน่�	เวลัาผู้่านไป	6	ปีแลั้ว	ได้เห็นตั้๊กใหม่ด้เป็นสง่าเพื่่�อเป็นที่่�ที่ำางาน 
ของข้าราชการที่่�ตั้ั�งใจัประพื่ฤตั้ิด่ประพื่ฤตั้ิชอบัที่ั�งหลัาย

“แต่ั้สิ�งที่่�ผู้มแก้ไม่ได้ค่อเร่�องเงนิเด่อนไม่พื่อใช้	ซึ่๊�งตั้อนน่�มนัหมดโอกาส	
เกิดวิกฤตั้ิอย่างน่�เราจัะลัากยาวไปอย่างน้อย	3	ปี”

ความภูมิใจในการทำางานท่� สศค.
“ความภม้ิใจัของการท่ี่�ได้อย้ท่ี่่�	สศค.	ก็คอ่การได้ที่ำางานให้ประเที่ศจัริง	ๆ 	 

โดยที่่�แบับัไม่มผู่้ลัประโยชน์มาเก่�ยวข้องเลัย	โดยเฉพื่าะผู้มท่ี่�ร่วมต่ั้อส้กั้บัปัญหา 
เศรษฐกิจัตั้กตั้ำ�ามาเก่อบัที่่กวิกฤตั้ิ”

พอใจในตำาแหน่งรองปลัดกระทรวง ไม่อยากไปอยู่กรมจัดเก็บ
“ตั้อนเป็นรองปลัดักระที่รวง	ค่ณ์ธารินที่ร์ตั้ั�งผู้มเป็นประธานคณ์ะที่ำางาน 

พื่ัฒนาตั้ลัาด	 bond	 ผู้มผู้ลัักดันงานน่�จันสำาเร็จั	จันกระที่ั�งไปเป็นประธาน 
สมาคมตั้ราสารหน่�แห่งประเที่ศไที่ย	 ผู้มภ้มิใจักับังานน่�มากนะ	 ต่ั้อมาผู้มก็ 
ลัาออกตั้อนไปเป็นรัฐมนตั้ร่ช่วยคลััง	แลัะตั้อนหมดวาระในตั้ำาแหน่งการเม่อง	 
ที่่านส่ชาตั้ิ	เชาว์วิศิษฐ	ซึ่๊�งเป็นรัฐมนตั้ร่คลัังขณ์ะนั�นเร่ยกไปถามว่า	สุมหมาย 
จัะอยากไปอยูก่รมไหน กรมเกบ็ภาษ้ไหม? ผ่มเรย้นท่านตรง ๆ  ว่า ผ่มข้อบคุุณ 
ท่านมากท้เ่จัตนาด ้ผ่มรูว่้าใคุร ๆ  กอ็ยากเป็นอธบิดก้รมจัดัเกบ็ภาษสุ้กัช่วงหนึง่ 
ในช้วิต แต่ผ่มไม่เอา เพัราะผ่มเหลี้ือเวลี้าอ้กปีกว่าก่อนผ่มจัะเกษ้ยณ ถ้ารับ
ตำาแหน่งน้� ผ่มอาจัรบัราชการไม่ถงึเกษ้ยณ เพัราะถ้าผ่มเข้้าไป ใคุรท่้คุอร์รปัชัน
ผ่มเอาตายแน่ แลี้้วพัวกนั�นก็ฆ่าผ่มแน่เช่นกัน

“ส่ดที่้าย	 ที่่านก็ตั้ั�งผู้มเป็นประธานกรรมการธนาคารที่หารไที่ย	 
ตั้อนหลัังแย่แลั้วก็ตั้้องไปควบัรวม	 ผู้มจั๊งเป็นคนท่ี่�ควบั	3	 แบังก์เข้าด้วยกัน	 
ม่ธนาคารที่หารไที่ย	ธนาคารด่บั่เอสไที่ยที่น่	แลัะบัรรษัที่เงินที่่นอ่ตั้สาหกรรม 
แห่งประเที่ศไที่ย	 ม่ครั�งเด่ยวในประวัติั้ศาสตั้ร์	 ตั้อนนั�นเป็นงานหนักมาก 
แตั้่ผู้มก็ที่ำาจันสำาเร็จั”

สิ�งท่�อยากฝากไว้
“สุศคุ. ม้ผู่้นำาท่้ด้ เก่ง ม้คุวามรู้ทางเศรษฐกิจัมาก	 ที่ำางานด้วยความ

ส่ข่ม	 ม่จั่ดย่นที่่�ถ้กตั้้อง	 เห็นอกเห็นใจัผู้้้ใต้ั้บัังคับับััญชามาโดยตั้ลัอด	 เม่�อม่
ผู้้้นำาอย่างน่�	ก็ม่ความภาคภ้มิใจั	ตั้อนผู้มเป็นผู้้้น้อย	ผู้มก็ภ้มิใจั	ตั้อนผู้มเป็น
ผู้้้ใหญ่ระดับัรัฐมนตั้ร่	ผู้มก็ให้เก่ยรตั้ิกับั	ผู้อ.	สศค.	ความภ้มิใจัน่�	ผู้มอยากให้ 
น้อง	 ๆ	 สศค.	 ช่วยกันรักษาไว้	 ผู้้้น้อยต่ั้อไปก็จัะเป็นผู้้้ใหญ่	 ให้อาศัยผู้้้ใหญ่ 
ในอด่ตั้เปน็แบับัอยา่ง	แลัว้เราก็จัะสามารถรกัษาสถาบัันอนัเปน็ที่่�นา่ภาคภ้มิใจั 
ของเราไว้ให้ยาวนานได้” 

สแกนเพื่่�อรับัชมวด่ิโอ

| ข้าของแผ่นดิน | | ข้าของแผ่นดิน | 
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อยากให้ท่านเล่าความเป็นมาในการเข้ารับราชการ

“ผู้มรับัราชการที่่�กรมศ่ลักากร	แลัะรับัที่่นไปศ๊กษาตั้่อที่่�สหรัฐอเมริกา	ที่ำาให้ผู้มม่โอกาส 
ได้ศ๊กษาเร่�อง	GATT	(General	Agreement	on	Tariffs	and	Trade)	ซึ่๊�งเป็นเร่�องใหม่ในย่คนั�น	 
ตั้่อมา	GATT	 ได้พื่ัฒนาไปส้่การจััดตั้ั�ง	WTO	(World	Trade	Organization)	 ในช่วงนั�น	 
ดร.อรัญ	ธรรมโน	เป็นอธบิัดก่รมศล่ักากร	ท่ี่านเดินที่างไปประชม่ศล่ักากรโลัก	(World	Customs	 
Organization:	WCO)	โดยผู้มที่่�ประจัำาอย้่กร่งบัรัสเซึ่ลัส์ได้เข้าร่วมประช่มด้วยที่่กครั�งในฐานะ
ผู้้้แที่นไที่ยประจัำา	WCO	 ที่่านคงเห็นว่าผู้มสมควรจัะกลัับัมาม่ประสบัการณ์์ด้านการบัริหาร 
จัง๊ได้ให้กลัับัมารับัราชการท่ี่�กรมศ่ลักากร	จันวนัหน๊�ง	ม.ร.ว.จััต่ั้มงคลั	โสณ์ก่ลั	ได้ที่าบัที่ามให้ผู้ม 
มาเป็นรองผู้้้อำานวยการ	สศค.	แตั้่เม่�อเข้าที่่�ประช่ม	ปรากฏิว่าผู้้้อำานวยการ	สศค.	ในขณ์ะนั�น	 
ค่อ	 ดร.สมชัย	 ฤช่พื่ันธ่์	 ได้เสนอให้ข้าราชการอาว่โสอ่กที่่านหน๊�งเข้ามารับัตั้ำาแหน่งดังกลั่าว	
จันกระที่ั�งถ๊งสมัยท่ี่�ที่่านศ่ภชัย	 พื่ิศิษฐวานิช	 เป็นปลััดกระที่รวงการคลััง	 ผู้มจั๊งได้มาเป็น 
รองผู้้้อำานวยการ	สศค.	โดยม่ที่่านสมหมาย	ภาษ่	เป็นผู้้้อำานวยการ	สศค.	ตั้่อมาเม่�อตั้ำาแหน่ง 
ผู้้้อำานวยการ	สศค.	ว่างลัง	ที่่านปลััดศ่ภชัยแลัะที่่านธารินที่ร์	นิมมานเหมินที่์	รัฐมนตั้ร่ว่าการ 
กระที่รวงการคลััง	ได้ให้โอกาสผู้มมาเป็นผู้้้อำานวยการ	สศค.”

งานใดท่�ท่านรู้สึกว่าสำาคัญมากท่�สุดในระหว่างดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ สศค.
“ในช่วงแรกท่ี่�ผู้มเข้ามารับัตั้ำาแหน่งผู้้้อำานวยการ	 สศค.	 ได้เข้าร่วมประช่มกับัธนาคาร 

แห่งประเที่ศไที่ย	(ธปที่.)	แลัะสำานกังานคณ์ะกรรมการพื่ฒันาการเศรษฐกิจัแลัะสงัคมแห่งชาตั้ิ	 
(สศช.)	 ที่ั�ง	2	 หน่วยงานม่การประมาณ์การเศรษฐกิจัแลัะแถลังตั้่อสาธารณ์ชนเป็นระยะ	 ๆ	 
โดยม่แบับัจัำาลัองที่่�ใช้ในการประมาณ์การเศรษฐกิจั	(Economic	Model)	เป็นของตั้ัวเอง

“ผู้มจัง๊คิดว่าเหต่ั้ใดหน่วยงานเสนอแนะนโยบัายเศรษฐกิจัอย่าง	สศค.	จัง๊ไม่ม่แบับัจัำาลัอง 
เศรษฐกิจัเป็นของตั้ัวเอง	 ที่ั�ง	 ๆ	 ที่่�ม่ข้อม้ลัหลัายอย่างท่ี่�หน่วยงานอ่�นตั้้องพื่๊�งพื่า	 เช่น	 ภาษ่ 
มล้ัค่าเพิื่�มซึ่๊�งสะท้ี่อนการบัริโภค	การส่งออกแลัะนำาเข้าสนิค้าผู่้านกรมศล่ักากรซึ่๊�งสะท้ี่อนการค้า 
ระหว่างประเที่ศ	เป็นตั้้น	ผู้มจั๊งได้มอบัหมายให้	3	นักวิชาการหน่่มไฟิแรง	ได้แก่	ดร.เอกนิตั้ิ	 
นิตั้ิที่ัณ์ฑิ์ประภาศ	ดร.นิตั้ินัย	ศิริสมรรถการ	แลัะ	ดร.ธนิน	ช่�นสมจัิตั้ตั้์	มาเป็นหลัักในการสร้าง 
แบับัจัำาลัองเศรษฐกิจัมหภาคเพื่่�อประเมินแลัะวิเคราะห์สถานการณ์์เศรษฐกิจัมหภาค	 แลัะ
วางแผู้นเศรษฐกิจัมหภาค	โดยได้เชญิ	ดร.คณ์ศิ	แสงส่พื่รรณ์	ผู้้้อำานวยการสถาบัันวจิัยันโยบัาย 
เศรษฐกิจัการคลััง	(สวค.)	มาร่วมดำาเนินการในเร่�องน่�

“ต่ั้อมาในปี	2544	สศค.	จัง๊ได้ประกาศประมาณ์การเศรษฐกิจัรายไตั้รมาสข๊�นเป็นครั�งแรก	 
โดยม่ผู้มในฐานะผู้้้อำานวยการ	 สศค.	 ดร.สมชัย	 สัจัจัพื่งษ์	 แลัะ	 ดร.คณ์ิศ	 แสงส่พื่รรณ์	 
ข๊�นแถลัง	3	 คนพื่ร้อมกัน	 ถ่อได้ว่าเป็นก้าวที่่�สำาคัญที่่�ที่ำาให้กระที่รวงการคลัังม่แบับัจัำาลัอง
เศรษฐกิจัเป็นของตั้ัวเอง	แลัะม่การประกาศประมาณ์การโดยใช้แบับัจัำาลัองของ	สศค.	เอง 
มาจันถ๊งที่่กวันน่�”

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
อด่ตปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 16
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2545

บทคุวาม: 
สถิตั้ย์	ลัิ�มพื่งศ์พื่ันธ่์	

เร้ยบเร้ยง:
มเหศวร	เคร่อวัลัย์

การแสุวงหาคุวามรูท้้ท่นัสุมยั 
จัะเป็นพัลัี้งสุำาคัุญข้อง สุศคุ.

ที่่�ก้าวไปพื่ร้อมกับัโลักที่่�เปลั่�ยนแปลังไป
อย่างรวดเร็ว	การเร่ยนร้้สมัยใหม่ 
ม่หลัากหลัายร้ปแบับั	จั๊งจัำาเป็นตั้้อง
แสวงหาสิ�งที่่�เร่ยกว่า	เร้ยนท่้จัะเร้ยนรู้ 

หร่อ	learn how to learn

ท่านม่การดำาเนินงานเก่�ยวกับการปฏิรูปภาษ่อย่างไรบ้าง

“ผู้มเคยอ่านบัที่ความของ	 ดร.สมชัย	 ฤช่พื่ันธ่์	 เร่�อง	 ‘มองระบับัภาษ่
อากรไที่ยด้วยแว่นขาว’	ซึ่๊�งกล่ัาวถง๊การจัดัเก็บัภาษข่องประเที่ศไที่ยหลัายเร่�อง	 
รวมที่ั�งกล่ัาวถง๊ภาษบ่ันฐานที่รัพื่ยส์นิ	ข้อเท็ี่จัจัรงิในขณ์ะที่่�ผู้มเป็นผู้้้อำานวยการ	 
สศค.	การจััดเก็บัภาษ่ส่วนใหญ่อย้่บันฐานรายได้	(Income-Based	Taxation)	 
แลัะบันฐานการบัริโภค	(Consumption-Based	Taxation)	ส่วนภาษ่โรงเร่อน 
แลัะท่ี่�ดิน	 แลัะภาษ่บัำาร่งที่้องท่ี่�	 ม่ส่วนท่ี่�ซึ่ำ�าซึ่้อนกับัภาษ่เงินได้	 แลัะม่การใช ้
ด่ลัยพื่ินิจัในการจััดเก็บัภาษ่ค่อนข้างส้ง	 ผู้มจั๊งให้ศ๊กษาแนวที่างการจััดเก็บั
ภาษ่บันฐานที่รัพื่ย์สินอย่างจัริงจััง	

“ในช่วงนั�นท่ี่านธารนิที่ร์เป็นรฐัมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลััง	คณ์ะรฐัมนตั้ร่ 
ได้เห็นชอบัร่างพื่ระราชบััญญัตั้ิภาษ่ท่ี่�ดินแลัะสิ�งปล้ักสร้าง	 แลัะได้ผู้่านการ
พื่ิจัารณ์าปรับัปร่งในรายลัะเอ่ยดหลัายรัฐบัาลั	จันกระที่ั�งเม่�อผู้มเป็นปลััด
กระที่รวงการคลััง	แลัะม่ที่่านกรณ์์	จัาตั้ิกวณ์ิช	 เป็นรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวง
การคลังั	ท่ี่านได้ให้ความสนใจัผู้ลักัดันเร่�องน่�มาก	แลัะคณ์ะรัฐมนตั้ร่ในช่วงนั�น
ได้มม่ตั้เิหน็ชอบัในหลักัการให้มก่ารจัดัเก็บัภาษท่ี่่�ดินแลัะสิ�งปล้ักสร้าง	โดยให้
รับัฟัิงความเหน็เพื่ิ�มเติั้มเร่�องการยกเว้นภาษ่แลัะการสร้างแรงจัง้ใจัให้นำาที่่�ดิน
รกร้างว่างเปลั่ามาใช้ประโยชน์	เร่�องน่�ดำาเนินตั้่อมาจันในที่่�ส่ดกฎหมายฉบัับัน่�
ม่ผู้ลับัังคับัตั้ั�งแตั้่	13	ม่นาคม	2562	แลัะเริ�มจััดเก็บัภาษ่ที่่�ดินแลัะสิ�งปลั้กสร้าง
ตั้ั�งแต่ั้	1	มกราคม	2563	เป็นครั�งแรก	ซึ่๊�งถ้านบััตัั้�งแต่ั้ผู้มเป็นผู้้้อำานวยการ	สศค.	
จันถ๊งกฎหมายใช้บัังคับัได้ใช้เวลัาประมาณ์	20	ปีเลัยที่่เด่ยว”

ท่านม่แนวทางการดำาเนินงานท่�เก่�ยวข้องกับการคุ้มครองทางสังคม
อย่างไรบ้าง

“ในขณ์ะนั�น	คนท่ี่�อย้่ในระบับัราชการม่กองที่น่บัำาเหนจ็ับัำานาญ	คนท่ี่�อย้่
ภาคเอกชนมร่ะบับัประกันสงัคมแลัะกองท่ี่นสำารองเล่ั�ยงชพ่ื่	ยกเว้นกล่่ัมอาชพ่ื่
อสิระ	ประกอบักิจัการส่วนตั้วั	ที่ำามาค้าขาย	มร้่านเลัก็	ๆ 	เป็นของตั้วัเอง	รับัจ้ัาง
ที่ั�วไป	รวมถ๊งเกษตั้รกร	ยงัไม่ม่หลัักประกันที่างสงัคม	ผู้มจัง๊ให้ศ๊กษาวเิคราะห์
เพื่่�อพื่ฒันาเป็นนโยบัายให้มห่ลักัประกันที่างสงัคมหรอ่ตั้าข่ายความปลัอดภยั 
ที่างสังคม	(Social	Safety	Net)	 ครอบัคลั่มประชากรให้มากที่่�ส่ด	 กลั่าวค่อ 
ให้ครอบัคล่ัมผู้้้ท่ี่�ยงัอย่้นอกระบับัความปลัอดภยัที่างสงัคมท่ี่�ม่อย้แ่ล้ัวซึ่๊�งเร่�องดงักล่ัาว	 
ได้พื่ัฒนาตั้่อเน่�องมาเก่อบั	10	 ปี	จันในช่วงที่่�ผู้มเป็นปลััดกระที่รวงการคลััง	 
แลัะที่่านกรณ์์เป็นรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลััง	ก็ได้ผู้ลัักดันอย่างจัริงจััง	 
ที่้ายที่่�ส่ดกองที่่นการออมแห่งชาตั้ิ	หร่อ	กอช.	ก็ได้จััดตั้ั�งข๊�นในปี	2554”

เคยได้ยินว่าท่านได้นำาหลักการบริหารจัดการใหม่ ๆ มาใช้ใน สศค.
“สศค.	เป็นที่่�รวมนกัวชิาการ	ส่วนใหญ่คิดแต่ั้ในมม่นกัวชิาการ	ผู้มจัง๊ได้

พื่ยายามนำาแนวคิดการบัริหารจัดัการมาใช้	เช่น	(1)	การปรับัโครงสร้างองค์กร
ให้สอดคล้ัองกับัภารกิจั	ตั้ามหลักัที่ฤษฎอ่งค์กรนั�น	โครงสร้างต้ั้องเป็นไปตั้าม
ย่ที่ธศาสตั้ร์	งานด้านเศรษฐกิจัมหภาคควรเป็นงานสำาคัญของ	สศค.	จั๊งตั้้อง
ม่หน่วยงานใหม่ข๊�นมารองรับัภารกิจัน่�โดยเฉพื่าะ	ผู้มจั๊งได้ตั้ั�ง	 ‘กลั่่มนโยบัาย

เศรษฐกิจัมหภาค’	แลัะให้นักวิชาการที่่�เพื่ิ�งสำาเร็จัการศ๊กษาใหม่	ๆ	มาสังกัด	 
โดยม่คณ่์กฤษฎา	จัน่ะวจิัารณ์ะ	เป็นผู้้้อำานวยการ	ซึ่๊�งในเวลัาต่ั้อมาได้กลัายเป็น 
‘สำานักนโยบัายเศรษฐกิจัมหภาค’	(2)	 การนำาหลัักบัริหารโดยม่่งผู้ลัสำาเร็จั	 
(Result-Based	Management)	มาใช้เพื่่�อให้การบัริหารงานของ	สศค.	ม่่งไปที่่� 
ประสิที่ธิผู้ลั	(Effectiveness)	 ของงาน	 แลัะได้ตั้ั�งสโลัแกนว่า	 ‘สศค.	 ใส่ใจั 
เป้าหมาย’	ผู้มจัดัประชม่ผู้้้บัริหารเป็นระยะ	ๆ 	เพื่่�อประเมนิผู้ลั	แลัะ	(3)	การนำา 
เที่คโนโลัย่สารสนเที่ศมาเป็นฐานในการพื่ัฒนาประสิที่ธิภาพื่ในการที่ำางาน 
ภายใตั้้สโลัแกนว่า	‘สศค.	ส่�อสารด้วยไอที่่’

“นอกจัากน่�	 ผู้มยังได ้นำาหลัักการส ่งเสริมบ่ัคลัากรที่่�ม่ความร้ ้ 
ความสามารถได้ใช้ศักยภาพื่เตั้ม็ที่่�	โดยสนบััสนน่ให้นกัวชิาการร่น่ใหม่ได้ใช้ความร้้ 
ความสามารถในงานด้านเศรษฐกิจัมหภาค	 หน๊�งในนั�นค่อ	 ดร.เอกนิตั้ิ	 
นิตั้ิที่ัณ์ฑิ์ประภาศ	 ในช่วงนั�น	 แลัะได้ให้	 ดร.ก่ลัยา	 ตั้ันตั้ิเตั้มิที่	 ท่ี่�เพื่ิ�งจับั 
ปรญิญาเอกจัากสหรฐัอเมริกาด้วยที่น่รฐับัาลัมาอย้่ในท่ี่มงานผู้้้อำานวยการ	สศค.	 
เพื่่�อจัะได้เป็นกำาลัังสำาคัญที่างวิชาการแลัะได้ม่ประสบัการณ์์ในภาพื่รวม 
ของนโยบัายกระที่รวงการคลััง	 นอกจัากน่�	 ผู้มเปิดโอกาสให้ผู้้้ที่่�ม่ความร้้ 
ความสามารถได้เข้ามาที่ำางานในตั้ำาแหน่งสำาคัญ	 เช่น	 ดร.สมชัย	 สัจัจัพื่งษ์	 
แลัะค่ณ์จั่ฬารัตั้น์	ส่ธ่ธร	เป็นตั้้น”

สุดท้ายน่้อยากฝากอะไรถึง สศค.
“ผู้มขอฝากข้อคิดไว้ดังน่�
“เร่�องแรก	 ค่อ	 การม่ ่งเน้นการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น	 (Sustainable	 

Development)	 ที่่�กำาหนดแนวที่างในการพื่ัฒนาว่า	 การพื่ัฒนานั�นตั้้องเป็น 
การพื่ัฒนาที่่�ตั้อบัสนองความตั้้องการของคนร่่นปัจัจั่บััน	แลัะไม่เป็นอ่ปสรรค 
ตั้่อโอกาสของคนร่่นหลััง

“เร่�องที่่�สอง	อยากให้อ่านหนังส่อ	Reinventing	Government	เข่ยนโดย 
David	Osborne	 แลัะ	Ted	Gaebler	 ซึ่๊�งหนังส่อจัะแสดงแนวคิดที่่�ให้มอง
องค์กรภาครัฐเป็นหน่วยงานประกอบัการ	(Entrepreneurial	Government)	
แลัะแนะนำาให้ม่่งเน้นภารกิจั	(Mission-Driven	Government)	มากกว่าย๊ดมั�น 
ในกฎระเบ่ัยบั	 บัางตั้อนของหนังส่อให้ความสำาคัญตั้่อผู้ลัสัมฤที่ธิ�ของงาน 
(Result-Oriented	Government)	 มากกว่าปัจัจััยนำาเข้าในการบัริหาร	
แลัะบัางเร่�องให้ความสำาคัญกับัการคาดการณ์์สิ�งท่ี่�จัะเกิดข๊�นในอนาคตั้	
แลัะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามากกว่าที่่�จัะตั้ามแก้ปัญหา	 (Anticipatory	
Government)	เป็นตั้้น

“เร่�องที่่�สาม	 อยากฝากให้หมั�นศ๊กษาหาความร้้ ใหม่	 ๆ	 อย้่เสมอ	 
การแสวงหาความร้ท้ี่่�ที่นัสมยัจัะเปน็พื่ลังัสำาคญัของ	สศค.	ที่่�กา้วไปพื่รอ้มกบััโลัก 
ที่่�เปล่ั�ยนแปลังไปอย่างรวดเร็ว	 การเร่ยนร้้สมัยใหม่ม่หลัากหลัายร้ปแบับั	 
จั๊งจัำาเป็นตั้้องแสวงหาสิ�งที่่�เร่ยกว่า	เร่ยนที่่�จัะเร่ยนร้้	หร่อ	learn	how	to	learn	

“ส่ดที่้ายน่�	 ผู้มขอฝากคำาคมที่่�ผู้มมักจัะนำามาอ้างอิงอย้ ่เสมอ	 ค่อ 
‘จังเปลี้้่ยนก่อนท้่จัะถูกบังคุับให้เปลี้้่ยน หรือ Change before you are forced  
to change.’ ” 

สแกนเพื่่�อรับัชมวด่ิโอ

| ข้าของแผ่นดิน | | ข้าของแผ่นดิน | 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง240 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 241



ค่ณ์วิส่ที่ธิ�	ศร่ส่พื่รรณ์	 นับัเป็นบ่ัคลัากรค่ณ์ภาพื่ของกระที่รวงการคลัังท่ี่�อ่ทิี่ศตั้นในการ 
ที่ำางานเพื่่�อประเที่ศชาตั้ิในหลัากหลัายบัที่บัาที่	ที่ั�งในฐานะอธบิัดห่ลัายหน่วยงานของกระที่รวง 
การคลััง	 รัฐมนตั้ร่ช่วยว่าการกระที่รวงการคลัังถ๊งสองวาระ	 แลัะดำารงตั้ำาแหน่งสำาคัญในฝ�าย 
นิติั้บััญญัติั้	 รวมที่ั�งยังเป็นหน๊�งในกรรมการกฤษฎ่กา	 ซึ่๊�งเป็นตั้ำาแหน่งที่่�ตั้้องที่ำาไปตั้ลัอดช่วิตั้ 
ไม่ม่วันหมดวาระ	 ประสบัการณ์์การที่ำางานท่ี่�หลัากหลัาย	 ตั้ลัอดจันแง่คิดที่่�ค่ณ์วิส่ที่ธิ�ได้ 
ถ่ายที่อดไว้อย่างน่าตั้ิดตั้ามในบัที่ความน่�

ประสบการณ์ท่�หล่อหลอม
“ผู้มเริ�มรับัราชการในตั้ำาแหน่งนายช่างตั้ร่	ที่่�กรมธนารักษ์	เน่�องจัากเร่ยนจับัปริญญาตั้ร่ 

วิศวกรรมโยธา	จัากจั่ฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย	 แลัะตั้่อมาก็ได้ลัาไปเร่ยนปริญญาโที่ด้าน
วิศวกรรมโยธาที่่�ตั้่างประเที่ศ	 เม่�อกลัับัมารับัราชการตั้่อที่่�กรมธนารักษ์	 ก็ขวนขวายเร่ยนร้้
เพิื่�มเติั้มที่ั�งด้านกฎหมายแลัะเศรษฐศาสตั้ร์	 ซึ่๊�งช่วิตั้ราชการก็เจัริญก้าวหน้าข๊�นระดับับัริหาร 
ในตั้ำาแหน่งรองอธิบัด่กรมธนารักษ์	 รองอธิบัด่กรมบััญช่กลัาง	 ผู้้้ตั้รวจัราชการกระที่รวง 
การคลััง	อธิบัด่กรมบััญช่กลัาง	ผู้้้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจัการคลััง	(ผู้อ.	สศค.)	อธิบัด่
กรมธนารักษ์	 อธิบัด่กรมสรรพื่สามิตั้	 รองปลััดกระที่รวงการคลััง	 แลัะอธิบัด่กรมศ่ลักากร	 
ตั้ามลัำาดับั	ซึ่๊�งถอ่ว่าเป็นประสบัการณ์์การที่ำางานที่่�มค่วามหลัากหลัายในท่ี่กภารกิจัท่ี่�ได้รับัมอบัหมาย”	

ฝ่าวิกฤติต้มยำากุ้ง
“ในช่วงวิกฤตั้ิตั้้มยำาก่้งเม่�อปี	2540	รัฐบัาลัได้จััดตั้ั�งองค์การเพื่่�อการปฏิิร้ประบับัสถาบััน 

การเงนิ	(ปรส.)	เพื่่�อแก้ไขปัญหาสนิที่รพัื่ย์รอการขายของสถาบันัการเงิน	58	แห่ง	ท่ี่�ถก้ระงับัการ
ดำาเนินการชั�วคราว	แลัะกระที่รวงการคลังัได้มอบัหมายให้ผู้้้ตั้รวจัราชการของกระที่รวงไปกำากับั 
ด้แลัสถาบัันการเงินที่่�ม่ปัญหา	 ซึ่๊�งผู้มก็ตั้้องไปเป็นประธานในสถาบัันการเงินท่ี่�ม่ปัญหากว่า	 
10	บัริษัที่	คลั้าย	ๆ 	เป็นหน่วยปฏิิบััตั้ิงานพื่ิเศษ	ม่ที่่มงานจัากธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย	(ธปที่.)	 
แลัะอัยการ	รวมที่ั�งม่การจั้างผู้้้จััดการพื่ิเศษช่ดเฉพื่าะกิจั	(Special	Manager)	จัากภาคเอกชน	 
มาเป็นผู้้้จััดการในการบัริหารที่รัพื่ย์สินอ่กด้วย	 หน้าที่่�หลัักค่อบัริหารจััดการที่รัพื่ย์สินที่ั�งหมด 
ของบัริษัที่เพื่่�อให้ปิดชำาระบััญช่ได้	แลั้วนำาที่รัพื่ย์สินที่่�เหลั่อจัากการบัริหารจััดการนั�น	ส่งไปให้	 
ปรส.	 เพื่่�อมารวม	(Bundle)	 แลัะออกขายในคราวเด่ยว	ถือเป็นช่วงเวลี้าท้่ได้ม้โอกาสุทำางาน 
ด้านการเงินแลี้ะด้านกฎหมายในคุราวเด้ยวกัน”

ปฏิรูปการคลังในส่วนภูมิภาค
“เม่�อครั�งดำารงตั้ำาแหน่งอธิบัด่กรมบััญช่กลัาง	ผ่มม้คุวามคุิดท้่จัะปฏิรูปบทบาทข้องคุลี้ัง

จัังหวัดซึ่งเป็นบุคุลี้ากรข้องกรมบัญช้กลี้างท้่ปฏิบัติงานในภูมิภาคุ ให้สุามารถประเมินแลี้ะ
วเิคุราะห์ทางด้านเศรษฐกจิัมหภาคุ โดยเฉพัาะภายในจัังหวดัข้องตวัเองได้อย่างม้ประสิุทธิภาพั 
จั๊งขอให้	ดร.สมชัย	สัจัจัพื่งษ์	ซึ่๊�งอย้่ที่่�	สศค.	ช่วยร่างหลัักส้ตั้รอบัรมเพื่่�อให้ความร้้ความเข้าใจั
ในข้อม้ลัเศรษฐกิจัมหภาค	ได้แก่	ผู้ลิัตั้ภณั์ฑ์ิมวลัรวมในประเที่ศ	ผู้ลิัตั้ภณั์ฑ์ิมวลัรวมรายจัังหวดั	 
แลัะผู้ลัิตั้ภัณ์ฑิ์มวลัรวมระดับัภ้มิภาค	 รวมที่ั�งกำาหนดตั้ัวช่�วัดด้านการจััดสรรแลัะการเบัิกจั่าย 
งบัประมาณ์ของจัังหวัดที่่�ส่งผู้ลักระที่บัตั้่อ	GPP	ผู้ลัจัากการอบัรมดังกลั่าว	ช่วยให้คลัังจัังหวัด 

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
อด่ตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 17 
ดำารงตำาแหน่ง 21 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546

สุัมภาษณ์:
เกตั้ส่ดา	ส่ประดิษฐ์
ส่ข่มาลัย์	ลััดพื่ลั่

เร้ยบเร้ยง:
มเหศวร	เคร่อวัลัย์

ถอดคุำาสุัมภาษณ์:
อภิรญา	พื่นาพื่ิที่ักษ์	
สิริวด่	ย้่ไลั้	
ภาวันที่์	อินที่รมณ์่พื่ันธ์

การทำางานด้านนโยบายเศรษฐกิจั  
ของประเที่ศนั�น	 

ม่ผู้้้ม่ส่วนได้ส่วนเสย่หลัายฝ�าย 
จั๊งจัำาเป็น จัะต้องม้คุวามตรงไปตรงมา
แลี้ะยดึผ่ลี้ประโยชน์สุ่วนรวมเป็นท่้ตั�ง

ม่ความร้้ความเข้าใจัในกลัไกความเช่�อมโยงที่างเศรษฐกิจัตั้้นที่างในระดับั
จัังหวัด	 แลัะเริ�มเข้าใจักลัไกการจััดสรรแลัะเร่งเบัิกจั่ายเงินไปในพื่่�นที่่�ว่าจัะ
ช่วยกระตั้่น้เศรษฐกิจัในระดับัจังัหวัดให้ขยายตัั้วได้อย่างไร	รวมที่ั�งได้ยกระดบั
หน่วยงานคุลัี้งจัังหวัด ให้ทำาหน้าท่้เสุมือนเป็นกระทรวงการคุลัี้งในภูมิภาคุ
โดยม่ภารกิจัให้คำาแนะนำาด้านเศรษฐกิจัการคลัังแก่ผู้้้ว่าราชการจัังหวดัอ่กด้วย”

ภารกิจท่�ท้าทาย
“ตำาแหน่ง ผ่อ. สุศคุ. ถือเป็นงานท่้ท้าทาย	 เน่�องจัากเป็นหน่วยงานที่่�

ที่ำางานหนักมากแลัะม่แตั้่คนเก่ง	 ที่ำาให้เราขยันไปด้วย	 แลัะการที่่�ตั้้องที่ำางาน 
กับัลัก้น้องท่ี่�เก่ง	ก็จัะสามารถผู้ลิัตั้ผู้ลังานตั้ามความม่่งหมายได้มากแลัะง่ายข๊�น	
จั๊งนับัเป็นประสบัการณ์์ใหม่	อย่างไรก็ตั้าม	เม่�อผู้มเข้ามาที่ำางานจัริง	ๆ	กลัับั 
พื่บัว่า	คุน สุศคุ. มคุ้ณุภาพัสุงู แต่สุขุ้ภาพักลี้บัตรงกนัข้้าม เพัราะต้องทำางานหนกั 
แลี้ะทานอาหารไม่คุ่อยเป็นเวลี้า	 เลัยที่ำาให้เป็นโรค	NCDs	 กันเยอะ 
ดังนั�นผู้มจั๊งเน้นการแก้ปัญหาที่างด้านส่ขภาพื่ก่อน	 ตั้่อมาค่อตั้้องป้องกัน 
ปัญหาสมองไหลั	เพื่ราะด้วยความที่่�คน	สศค.	มค่ณ่์ภาพื่	จัง๊ถ้กที่าบัที่ามไปอย่้ 
ภาคเอกชน	 โดยเฉพื่าะเจั้าหน้าที่่�กลั่่ม	Mid-Level	 ผู้มจั๊งริเริ�มให้ที่ำาโครงการ 
วจิัยัร่วมระหว่าง	สศค.	กับัมล้ันธิสิถาบันัวจิัยันโยบัายเศรษฐกิจัการคลังั	(สวค.)	 
เพื่่�อเป็นช่องที่างในการหารายได้เพิื่�มเติั้มให้กับัข้าราชการ	 สศค.	 ซึ่๊�งก็ที่ำาให ้
สามารถลัดการไหลัออกของบั่คลัากรได้พื่อสมควร”

“หน่ึงปีในตำาแหน่ง ผ่อ. สุศคุ. นับเป็นช่วงเวลี้าท่้ทา้ทายชว่งหน่ึงในการ 
รับราชการก็ว่าได้ เพัราะเป็นช่วงท่้เศรษฐกิจัโลี้กต้องเผ่ชิญกับภัยคุุกคุามท่้ 
คุาดไม่ถงึจัากโรคุระบาดต่าง ๆ  ไม่ว่าจัะเป็นโรคุทางเดนิหายใจัเฉย้บพัลัี้นรนุแรง  
(SARS) แลี้ะโรคุไข้้หวัดนก ซึ่งได้สุ่งผ่ลี้กระทบต่อเศรษฐกิจัไทยโดยเฉพัาะ
ภาคุการท่องเท้ย่ว แลี้ะภาคุการสุ่งออกซึง่เป็นกลี้ไกสุำาคุญัข้องระบบเศรษฐกจิั 
ให้ชะลี้อตัวลี้งอย่างมาก	ดังนั�น	สศค.	จัง๊ต้ั้องออกมาตั้รการต่ั้าง	ๆ 	เพื่่�อช่วยเหล่ัอ
ผู้้้ประกอบัการในภาคการที่่องเท่ี่�ยวแลัะการส่งออก	 รวมถ๊งการเพื่ิ�มข่ดความ
สามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธ่รกิจั	โดยเฉพื่าะกลั่่ม	SMEs	นอกจัากน่�	ในปี	
2546	สศค.	ยังตั้้องเป็นแม่งานในการจััดการประช่มรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวง
การคลัังเอเปค	ครั�งที่่�	10	ที่่�จัังหวดัภ้เก็ตั้	ซึ่๊�งนอกจัากจัะต้ั้องรบััผิู้ดชอบัจััดการ
งานด้านพื่ธิก่ารทัี่�งหมดแล้ัว	ยงัต้ั้องเตั้ร่ยมประเดน็สารัตั้ถะที่่�ประเที่ศไที่ยต้ั้อง
ผู้ลักัดนัในฐานะเจัา้ภาพื่การประชม่อก่ด้วย	ซึ่๊�งถอ่เป็นประสบัการณ์์ในการจััด
ประช่มระดับัโลักที่่�ประสบัความสำาเร็จัด้วยด่แลัะยังประที่ับัใจัจันถ๊งที่่กวันน่�”

จากทฤษฎ่สู่การปฏิบัติ
“เม่�อไปดำารงตั้ำาแหน่งอธิบัด่กรมธนารักษ์	 ผู้มได้นำาประสบัการณ์์ที่่�

สั�งสมในช่วงที่่�ที่ำางานใน	สศค.	ไปปฏิิบััตั้ิจัริง	เมื่อคุราวท้่ม้การริเริ่มโคุรงการ
ศูนย์ราชการเฉลี้ิมพัระเก้ยรติฯ ซึ่งนำาท่้ดินราชพััสุดุเนื�อท่้ประมาณ 450 ไร่  
มาพััฒนาอาคุารเพ่ืัอจััดสุรรให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ภายใต้ข้้อจัำากดัท่้ต้อง 
ไม่ใช้งบประมาณแผ่่นดินในการก่อสุร้าง แลี้ะต้องไม่ก่อภาระหน้�สุาธารณะ 
จัึงเกิดแนวคิุดในการดำาเนินงาน ด้วยวิธ้การแปลี้งสิุนทรัพัย์เป็นหลัี้กทรัพัย์ 
(Securitization)1	เพื่่�อใช้ประโยชน์จัากสภาพื่คล่ัองในตั้ลัาดค่อนข้างส้งในช่วง
ดังกลั่าว	โดยได้จััดตั้ั�งบัริษัที่	ธนารักษ์พื่ัฒนาสินที่รัพื่ย์	จัำากัด	(ธพื่ส.)	ให้มา

เป็นผู้้้รับัสิที่ธิการเช่าที่่�ดินจัากกรมธนารักษ์	 แลัะไปที่ำาการลังที่่น	 บัริหารงาน
ก่อสร้าง	แลัะบัริหารจัดัการโคุรงการศนูย์ราชการเฉลี้มิพัระเกย้รตฯิ ตลี้อดจัน 
ดำาเนินการอื่น ๆ ท่้เก่้ยวข้้องกับโคุรงการศูนย์ราชการเฉลิี้มพัระเก้ยรติฯ 
ซ่ึงถือเป็นเรื่องใหม่มากแลี้ะไม่เคุยม้ใคุรทำามาก่อน	 แลัะโครงการก็ประสบั 
ความสำาเร็จัเป็นอย่างด่	โดยได้รบัคุวามช่วยเหลืี้อแลี้ะสุนบัสุนนุจัากหน่วยงาน 
ท้่เก่้ยวข้้องแลี้ะผู่้รู้ทั�งหลี้าย ได้แก่ สุำานักงานบริหารหน้�สุาธารณะ (สุบน.) 
สุำานักงานคุณะกรรมการกำากับหลี้ักทรัพัย์แลี้ะตลี้าดหลี้ักทรัพัย์ (ก.ลี้.ต.) 
สุำานักงานคุณะกรรมการกฤษฎ้กา แลี้ะม้ ดร.คุณิศ แสุงสุุพัรรณ ท้่เข้้ามา
ช่วยอย่างมาก”

สนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง
“ผ่มยังได้ทำางานสุนับสุนุนภารกิจัข้องกระทรวงการคุลี้ังอย่างต่อเนื่อง 

ทั�งในหน้าท่้ข้องกรรมการกฤษฎ้กา แลี้ะในฐานะฝ่ายบริหารในตำาแหน่ง 
รัฐมนตร้ช่วยว่าการกระทรวงการคุลี้ังสุองวาระ รวมทั�งฝ่ายนิติบัญญัติในการ 
เป็นสุมาชิกสุภานิติบัญญัติแห่งชาติ แลี้ะสุมาชิกวุฒิสุภา	ซึ่๊�งผ่มได้นำาคุวามรู้ 
แลี้ะประสุบการณ์จัากการเป็นกรรมการกฤษฎ้กามาใช้ประโยชน์อย่างมาก  
โดยเฉพื่าะในช่วงที่่�ได้รับัมอบัหมายจัากท่ี่านรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลััง 
(ค่ณ์อภิศักดิ�	 ตัั้นตั้ิวรวงศ์)	 ให้รับัผิู้ดชอบังานช่�แจังกฎหมายตั้่าง	 ๆ	 ของ
กระที่รวงการคลัังตั้่อสภานิตั้ิบััญญัตั้ิแห่งชาตั้ิ	 ซึ่๊�งก็ได้กลัับัมาที่ำางานอย่าง
ใกลั้ชิดกับั	สศค.	อ่กครั�ง	เน่�องด้วย	สศค.	ได้เสนอกฎหมายหลัายฉบัับั	อาที่ิ	
พื่ระราชบััญญัตั้ิระบับัการชำาระเงิน	พื่.ศ.	2560	ที่่�ม่ผู้ลัตั้่อการดำาเนินธ่รกรรม
ที่างการเงนิแลัะระบับัเศรษฐกิจัอย่างม่นัยสำาคญั	พื่ระราชบััญญัติั้วนิยัการเงนิ
การคลัังของรัฐ	พื่.ศ.	2561	ที่่�เป็นกรอบัให้รัฐบัาลัตั้้องรักษาวินัยที่างการคลััง 
อย่างเคร่งครัด	 พื่ระราชบััญญัตั้ิภาษ่ท่ี่�ดินแลัะสิ�งปล้ักสร้าง	 พื่.ศ.	2562	 
ซึ่๊�งเป็นกฎหมายที่่�	สศค.	ศก๊ษามาอย่างยาวนาน	แลัะใช้เวลัานานมากกว่าจัะมผู่้ลั 
บัังคับัใช้	เป็นตั้้น	แลัะอ่กช่วงเวลัาหน๊�ง	ค่อ	ช่วงที่่�เป็นสมาชิกสภานิตั้ิบััญญัตั้ิ
แห่งชาตั้ิ	แลัะสมาชิกว่ฒิสภา	ซึ่๊�งได้ม่โอกาสในการกลัั�นกรอง	แลัะเสนอร่าง
กฎหมายเศรษฐกิจัแลัะกฎหมายการเงิน	 เฉพื่าะในส่วนที่่�เสนอโดยกระที่รวง
การคลััง	ผู้มคาดว่าม่จัำานวนประมาณ์	40	-	50	ฉบัับั”

ฝากฝังให้สานต่อภารกิจเพื�อประเทศ
“สิ�งท่ี่�อยากจัะฝาก	 สศค.	 ในฐานะหน่วยงานท่ี่�จััดที่ำานโยบัาย	 ควรนำา

ประสบัการณ์์ในการออกแบับัแลัะจัดัที่ำานโยบัาย	รวมที่ั�งการดำาเนนิมาตั้รการ
เพื่่�อแก้ไขปัญหาที่างด้านเศรษฐกิจั	การเงนิ	การคลังั	เหล่ัานั�นมาถอดบทเรย้น 
แลี้ะรวบรวมเอาไว้เพ่ืัอสุร้างองค์ุคุวามรูข้้อง สุศคุ. อย่างเป็นระบบ เพื่่�อสามารถ
นำาไปใช้สำาหรับัสนบััสน่นการดำาเนินนโยบัายของรฐับัาลัได้อย่างม่ประสทิี่ธภิาพื่ 
แลัะเหมาะสม	 ทัี่นตั้่อสถานการณ์์แลัะบัริบัที่ของเศรษฐกิจัโลักในปัจัจั่บััน 
ที่่�ม่ความผัู้นผู้วนแลัะไม่แน่นอนส้งในอนาคตั้อ่กด้วย	 อันจัะเป็นประโยชน์แก่
ประเที่ศโดยรวม	ซึ่๊�งถือเป็นหลี้ักการท้่ สุศคุ. ในฐานะหน่วยงานท้่เป็นเสุมือน
มนัสุมองข้องกระทรวงการคุลัี้งต้องยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิเพัราะการทำางาน 
ด้านนโยบายเศรษฐกิจัข้องประเทศนั�น ม้ผู่ม้้สุ่วนได้สุ่วนเสุย้หลี้ายฝ่าย จังึจัำาเป็น 
จัะต้องม้คุวามตรงไปตรงมาแลี้ะยึดผ่ลี้ประโยชน์สุ่วนรวมเป็นท้่ตั�ง” 

| ข้าของแผ่นดิน | | ข้าของแผ่นดิน | 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง242 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 243

1	 	การแปลังสินที่รัพื่ยเ์ป็นหลักัที่รพัื่ย	์(Securitization)	ค่อ	กระบัวนการนำาสินที่รัพื่ยข์องบัริษัที่หร่อสถาบัันการเงินประเภที่ลัก้หน่�เงินก้้ตั้า่ง	ๆ 	ที่่�สร้างกระแสรายรับั	แตั้ม่ส่ภาพื่คล่ัองตั้ำ�า 
เช่น	ลั้กหน่�เงินก้้ที่่�อย้่อาศัย	ลั้กหน่�บััตั้รเครดิตั้	เงินก้้ผู้่อนซึ่่�อรถยนตั้์	มารวมกันเป็นกองสินที่รัพื่ย์สำาหรับัใช้เป็นหลัักประกันในการออกตั้ราสารที่างการเงิน	เช่น	ตั้ั๋วเงินหร่อห่้นก้้
เพื่่�อขายให้แก่นักลังที่่น,	ที่่�มา:	http://www.fpo.go.th/main/General-information-public-service/FAQ/2803/2985.aspx



ค่ณ์ศิโรตั้ม์	 สวัสดิ�พื่าณ์ิชย์	 ถ่อกำาเนิดในครอบัครัวข้าราชการ	จั๊งม่ความตั้ั�งใจัแน่วแน่ 
ที่่�จัะที่ำางานราชการ	 เม่�อสำาเร็จัการศ๊กษาจัากคณ์ะพื่าณ์ิชยศาสตั้ร์แลัะการบััญช่	จั่ฬาลังกรณ์์ 
มหาวทิี่ยาลัยั	ในปี	2514	ประจัวบัเหมาะกับั	สศค.	เปิดรับัตั้ำาแหน่งเศรษฐกรตั้ร	่จัง๊ไปสมคัรสอบั 
แลัะได้รับัคัดเลั่อก	 เข้าเริ�มงานวันแรกเม่�อ	1	 ต่ั้ลัาคม	2514	 แลัะนับัเป็นลั้กหม้อสำานักงาน 
เศรษฐกิจัการคลััง	 (สศค.)	 ที่่�ม่ความเจัริญก้าวหน้าในช่วิตั้ราชการจันได้รับัโปรดเกล้ัาฯ	 
ใหด้ำารงตั้ำาแหนง่ผู้้อ้ำานวยการสำานกังานเศรษฐกจิัการคลังั	(ผู้อ.	สศค.)	แลัะอธบิัด่กรมสรรพื่ากร	
ตั้ามลัำาดับั	ซึ่๊�งที่ั�งสองตั้ำาแหน่งลั้วนม่ความสำาคัญตั้่อระบับัเศรษฐกิจัของประเที่ศเป็นอย่างยิ�ง

ก้าวแรกช่วิตข้าราชการ สศค.
“สศค.	ในตั้อนนั�นเป็นกรมเล็ัก	ๆ 	มเ่พื่ย่ง	4	กอง	ประกอบัด้วย	สำานักงานเลัขาน่การกรม 

กองเศรษฐกิจั	กองการคลััง	แลัะกองสถิตั้ิ	ม่ข้าราชการแลัะลั้กจั้างรวมกันราว	40	คน	ตั้ั�งอย้่ 
บันชั�นสองของหอรัษฎากรพิื่พัื่ฒน์	 ซึ่๊�งเป็นต๊ั้กสองชั�นอย้่ริมรั�วด้านในของพื่ระบัรมมหาราชวัง 
ที่อดยาวจัากประตั้้ที่างเข้าค่อประตั้้วิเศษไชยศร่ไปถ๊งประต้ั้ที่างออกค่อประตั้้วิมานเที่เวศร์	 
เม่�อข๊�นบัันไดด้านหน้าตั้๊กไปบันชั�นสอง	ไปตั้ามที่างเดินตั้รงกลัาง	ด้านขวาม่อจัะเป็นที่่�ตั้ั�งของ	 
สศค.	 ส่วนด้านซึ่้ายจัะเป็นห้องประช่มใหญ่ของกระที่รวง	 ถัดไปเป็นสำานักงานของรัฐมนตั้ร่ 
วา่การกระที่รวงการคลัังแลัะรัฐมนตั้ร่ช่วยวา่การกระที่รวงการคลััง	ต่ั้อจัากนั�นเป็นสำานกังานปลััด
กระที่รวงการคลังัแลัะที่า้ยสด่ของตั้ก๊เปน็กองกลัางของสำานกังานปลััดกระที่รวงการคลััง	ดงันั�น 
เม่�อดส้ถานท่ี่�ตั้ั�งแล้ัว	ก็เหน็ได้ชดัว่า	สศค.	ต้ั้องที่ำางานใกล้ัชดิกับัรัฐมนตั้รว่่าการกระที่รวงการคลังั 
สมตั้ามเจัตั้นารมณ์์ของค่ณ์ส่นที่ร	 หงส์ลัดารมภ์	 ซึ่๊�งเป็นรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลััง 
ผู้้้ม่ดำาริให้จััดตั้ั�ง	สศค.	ข๊�นในปี	2504

“วนัแรกของชวิ่ตั้ขา้ราชการ	สศค.	ผู้มไดเ้ขา้รายงานตั้วักับัคณ่์ฉลัอง	ปงึตั้ระก้ลั	ผู้อ.	สศค.	 
ในขณ์ะนั�น	 แลัะได้รับัมอบัหมายให้ไปปฏิิบััตั้ิงานท่ี่�กองการคลััง	 ม่ผู้้้บัังคับับััญชาสายตั้รงค่อ 
คณ่์นพัิื่ที่ธ	พื่ก่กะณ์ะส่ตั้	แลัะหวัหน้ากองค่อค่ณ์เก่ยรติั้กร	พื่รหมโยธ่	โดยเม่�อที่ำางานประจัำาจัน
ชำานาญแล้ัว	ก็เริ�มตั้ดิตั้ามผู้้้บังัคับับัญัชาไปประชม่กับัหน่วยงานภายนอก	โดยเฉพื่าะกระที่รวง
คมนาคม	เน่�องด้วยขณ์ะนั�นเป็นช่วงที่่�ม่่งขยายความเจัริญไปส้่ภ้มิภาค

“ตั้ามแผู้นพื่ัฒนาเศรษฐกิจัแลัะสังคมแห่งชาตั้ิ	(แผู้นพื่ัฒนาเศรษฐกิจัฯ)	ฉบัับัที่่�	2	ซึ่๊�งใน
การประชม่จัะเน้นเร่�องของการลังที่น่โครงสร้างพื่่�นฐานต่ั้าง	ๆ 	ในภม้ภิาค	ได้แก่	การสร้างถนน	
ที่างรถไฟิ	แลัะสนามบัินหนองง้เห่า	เป็นหลััก	โดยในช่วงแรก	ๆ 	ตั้้องค้นคว้าหาความร้้เพื่ิ�มเตั้ิม 
เพื่ราะไม่ม่พื่่�นฐานความร้้ในเร่�องดังกลั่าว	 แลัะเม่�อเร่ยนร้้งานมากข๊�นแลัะที่ำางานในความ 
รับัผิู้ดชอบัได้คลั่องแลั้ว	 ก็เริ�มตั้ิดตั้ามร่่นพื่่�	 ๆ	 ไปประช่มแลัะที่ำาให้ร้้เร่�องโครงการลังท่ี่น 
ที่่�หลัากหลัายข๊�น	จันถง๊สิ�นปีงบัประมาณ์	ผู้มได้รับัเงินเดอ่นข๊�นสองขั�นที่ั�ง	ๆ 	ที่่�เพื่ิ�งจัะเข้าที่ำางาน
เป็นปีแรก	ก็คงเป็นเพื่ราะผู้มบัริการร่่นพื่่�ที่ก่คนทัี่�งกองเด่ยวกันหร่อต่ั้างกอง	ดังนั�น	หวัหน้ากอง
ที่ั�งส่�จั๊งเห็นชอบัเป็นเอกฉันที่์ในการข๊�นเงินเด่อนของผู้ม”

ภารกิจสำาคัญ

“หลังัจัากที่ำางานได้สองปี	กล็ัาราชการไปเรย่นต่ั้อระดบััปรญิญาโที่ที่่�สหรฐัอเมรกิา	แลัะกลัับั
มาที่ำางานท่ี่�	สศค.	ในปี	2519	คณ่์บััณ์ฑิติั้	บ่ัณ์ยะปานะ	ผู้อ.	สศค.	มอบัหมายให้ไปที่ำางานท่ี่�กอง 

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 18
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547

บทคุวาม: 
ศิโรตั้ม์	สวัสดิ�พื่าณ์ิชย์

เร้ยบเร้ยง: 
มเหศวร	เคร่อวัลัย์

...สิ�งที่่�สำาคัญมากที่่�ส่ด 
ในสายตั้าของผู้มก็ค่อ เรือ่งท้ต้่องเสุนอ
คุวามเห็นเพัือ่ประกอบการพัจิัารณาข้อง

คุณะรัฐมนตร ้เก่อบัจัะที่่กเร่�อง 
ของกระที่รวงการคลัังก็ว่าได้  

ไม่ว่ากรมใดจัะเป็นเจ้ัาข้องเรือ่ง... 
จัะต้องมคุ้วามเหน็ข้อง สุศคุ.  

ประกอบไปทกุเรือ่งเสุมอ

นโยบัายภาษอ่ากร	ซึ่๊�งม	่ม.ร.ว.จัต่ัั้มงคลั	โสณ์กล่ั	เป็นผู้้้อำานวยการกอง	แลัะมอบัให้ 
ผู้มดแ้ลังานด้านนโยบัายภาษน่ำ�ามนั	 ซึ่๊�งถอ่ว่าเป็นเร่�องสำาคัญอย่างยิ�งต่ั้อระบับั 
เศรษฐกจิัไที่ยในช่วงนั�น	เพื่ราะกล่่ัมประเที่ศผู้้้ส่งออกปิโตั้รเล่ัยม	(Organization	
of	the	Petroleum	Exporting	Countries:	OPEC)	 ประกาศข๊�นราคานำ�ามนัดบิั	 
เป็นเหต่ั้ให้ผู้้้ค้านำ�ามนัไม่สามารถรบััภาระขาดที่น่ในการนำานำ�ามนัดบิัเข้ามากลัั�น 
ในประเที่ศ	หร่อนำานำ�ามนัเช่�อเพื่ลังิสำาเรจ็ัร้ปเข้ามาจัำาหน่ายได้1

“ในสถานการณ์์ดังกลั่าว	สศค.	เป็นหน่วยงานหลัักในการวางนโยบัาย 
นำ�ามนัเช่�อเพื่ลังิของประเที่ศไที่ย	ภายใต้ั้การที่ำางานของคณ์ะที่ำางานนำ�ามัน	ซึ่๊�งม่ 
ค่ณ์บััณ์ฑิิตั้เป็นหัวหน้าคณ์ะที่ำางาน	 แลัะม่ผู้้้แที่นจัากกระที่รวงอ่ตั้สาหกรรม	 
กระที่รวงพื่าณ์ิชย์	สภาพื่ัฒนาการเศรษฐกิจัแลัะสังคมแห่งชาตั้ิ	แลัะธนาคาร
แห่งประเที่ศไที่ย	ร่วมเป็นคณ์ะที่ำางาน	โดยม่	ม.ร.ว.จััตั้่มงคลัเป็นเลัขาน่การ
คณ์ะที่ำางาน	 ส่วนตั้ัวผู้มเองที่ำาหน้าที่่�ผู้้้ช่วยเลัขาน่การคณ์ะที่ำางาน	 โดยตั้้อง 
ที่ำางานที่่กอย่างยกเว้นเร่�องเด่ยวค่อพื่ิมพื่์ด่ด	 ซึ่๊�งผู้ลังานชิ�นสำาคัญของ 
คณ์ะที่ำางานนำ�ามัน	 ค่อ	 การเสนอแนะให้รัฐบัาลัจััดตั้ั�งกองที่่นนำ�ามันเช่�อเพื่ลัิง	 
เพื่่�อเป็นเคร่�องมอ่ในการพื่ยง่ราคานำ�ามนัเช่�อเพื่ลังิไม่ให้เกิดความผู้นัผู้วน	โดยการ 
เก็บัเงินจัากนำ�ามันเช่�อเพื่ลัิงชนิดใดชนิดหน๊�งใส่กองท่ี่นไว้เพื่่�อชดเชยตั้้นที่่นท่ี่�
เพื่ิ�มข๊�นของนำ�ามันเช่�อเพื่ลัิงชนิดนั�น	ซึ่๊�งในย่คนั�นยังไม่ให้ม่การชดเชยไขว้ชนิด
นำ�ามันเช่�อเพื่ลัิงกันเหม่อนในปัจัจั่บััน

“ผู้มรับัผู้ิดชอบังานน่�อย้่ประมาณ์	3	ปี	ที่่าน	ผู้อ.	สศค.	ค่อ	ค่ณ์บััณ์ฑิิตั้ 
ปลั่�มผู้ลังานของผู้มมาก	จั๊งเสนอให้ข๊�นเงินเด่อนผู้ม	3	ขั�น	ซึ่๊�งถ่อว่าเป็นกรณ์่ 
พื่ิเศษอย่างยิ�ง	 โดยผู้้้อน่มัตั้ิตั้้องเป็นรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลัังเที่่านั�น	 
พื่อเร่�องข๊�นไปถ๊งที่่านรัฐมนตั้ร่ส่พื่ัฒน์	ส่ธาธรรม	ที่่านสั�งไม่อน่มัตั้ิ	ผู้มก็ไม่ได้ 
ร้ส้ก๊เสย่ใจัเพื่ราะถง๊อย่างไรก็ยงัได้รบััการข๊�นเงินเดอ่น	2	ขั�นอย้ด่	่โดยภายหลังั 
ค่ณ์พื่่อผู้ม	(ศาสตั้ราจัารย์	 ดร.ก่อ	 สวัสดิ�พื่าณ์ิชย์)	 ซึ่๊�งเป็นรัฐมนตั้ร่ว่าการ 
กระที่รวงศ๊กษาธิการในรัฐบัาลัพื่ลัเอก	 เกร่ยงศักดิ�	 ชมะนันที่น์	 เช่นเด่ยวกัน	 
เลั่าให้ฟิังว่า	 ที่่านรัฐมนตั้ร่ส่พื่ัฒน์บัอกค่ณ์พื่่อว่า	 ‘กรมเสุนอขึ้�นเงินเดือนให้
ลีู้กชายอาจัารย์ 3 ข้ั�น แต่ผ่มไม่ข้ึ�นให้มันหรอก เด้๋ยวมันจัะเหลี้ิง’	ซึ่๊�งเป็นการ
กลั่าวถ๊งด้วยความเอ็นด้

“ในช่วงวิกฤตั้ิเศรษฐกิจัปี	2527	ประเที่ศไที่ยตั้้องขอก้้เงินจัาก	IMF	เป็น
ครั�งแรก	เพื่่�อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจั	ผู้มเป็นหวัหน้าฝ�ายวางแผู้นการคลังั	ก็ได้
ม่โอกาสที่ำางานร่วมกับัหน่วยงานหลักัที่างเศรษฐกิจั	คอ่	ธปที่.	สภาพื่ฒัน์	แลัะ
สำานักงบัประมาณ์	 เพื่่�อร่วมกันเสนอมาตั้รการเพื่่�อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจั	
แลัะท่ี่�ตั้้องกลั่าวเร่�องน่�ก็เพื่่�อแสดงตั้ัวอย่างของการที่ำางานให้เห็นว่า	 ในการ 
แก้ปัญหาสำาคัญของประเที่ศนั�น	ต้ั้องม่ความร่วมม่อของหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง 
ที่ั�งหมด	แลัะที่่�สำาคัญคอ่เจ้ัาหน้าที่่�ระดับัต้ั้นแลัะระดับักลัางของแต่ั้ลัะหน่วยงาน 
จัะประสานงานกันอย่างใกล้ัชิด	เพื่่�อเตั้รย่มข้อมล้ัรวมที่ั�งความเหน็เสนอผู้้้บัังคับั 
บัญัชาของหน่วยงานตั้นเพื่่�อท่ี่�ผู้้้ใหญ่จัะได้ใช้ประกอบัการหารอ่ร่วมกันบันพื่่�นฐาน 
ของข้อเที่็จัจัริงแลัะนำาไปส้่การตั้ัดสินใจัที่่�เหมาะสมที่่�ส่ดกับัสถานการณ์์”

ภารกิจ ผอ. สศค. “Global to Local”

“ภายหลัังจัากได้โอนย้ายไปที่ำางานที่่�กรมสรรพื่ากรเม่�อปี	2529	ผู้มก็ได้
กลัับัมาที่่�	 สศค.	 อ่กครั�งเม่�อได้รับัโปรดเกลั้าฯ	 ให้ดำารงตั้ำาแหน่ง	ผู้อ.	สศค.	

เม่�อวันที่่�	1	ตั้่ลัาคม	2546	โดยภารกิจัของ	สศค.	ในช่วงดังกลั่าว	ม่่งเน้นงาน 
ด้านต่ั้างประเที่ศมากกว่างานด้านเศรษฐกิจัภายในประเที่ศ	ซึ่๊�งรฐับัาลัผู้ลัักดัน 
ให้ ไที่ยเป็นผู้้้นำาด้านการเงินในภ้มิภาคเอเช่ย	 โดยเฉพื่าะกลั่่มประเที่ศ 
อาเซึ่่ยน+32	แลัะกระที่รวงการคลััง	โดย	สศค.	ได้เสนอมาตรการริเร่ิมพััฒนา 
ตลี้าดพัันธบัตรเอเช้ย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI)	เพื่่�อพื่ัฒนา
ตั้ลัาดพื่นัธบัตัั้รสก่ลัเงนิที่อ้งถิ�นในภมิ้ภาคอาเซึ่ย่น+3	ให้เปน็แหล่ังระดมที่น่แลัะ
เป็นที่างเลั่อกการออมของภ้มิภาค	 รวมที่ั�งลัดการพื่๊�งพื่าเงินที่่นจัากตั้ะวันตั้ก	 
ดังนั�น	ผู้อ.	สศค.	จั๊งม่หน้าที่่�ตั้้องเดินที่างไปชักชวนประเที่ศใหญ่	ๆ	ในเอเช่ย 
เพื่่�อให้การสนบััสนน่ข้อรเิริ�มของประเที่ศไที่ยดงักล่ัาว	นอกจัากการสร้างความ 
ร่วมม่อในระดับัภ้มิภาคเอเช่ยแลั้ว	 สศค.	 ยังได้ริเริ�มการให้ความช่วยเหล่ัอ
การพื่ัฒนาเศรษฐกิจัแก่ประเที่ศเพื่่�อนบั้านผู้่านการให้เงินก้้อัตั้ราดอกเบั่�ยตั้ำ�า 
เพื่่�อสร้างโครงการโครงสร้างพื่่�นฐานที่่�สำาคัญแลัะสร้างความเช่�อมโยงที่าง 
เศรษฐกิจัระหว่างไที่ยแลัะประเที่ศเพื่่�อนบั้าน	 ซึ่๊�งตั้่อมาภายหลัังได้ม่การ 
ยกระดับัข๊�นเป็นสุำานกังานคุวามร่วมมอืพััฒนาเศรษฐกจิักบัประเทศเพ่ืัอนบ้าน  
(องคุ์การมหาชน)

“ถง๊แม้ภารกิจัด้านต่ั้างประเที่ศค่อนข้างมากแลัะต้ั้องเดินที่างไปต่ั้างประเที่ศ 
บั่อยครั�ง	 แตั้่ผู้มก็ได้จััดให้ม่โอกาสในการพื่บัปะพื่้ดค่ยกับัน้อง	 ๆ	 สศค.	 
เป็นประจัำาท่ี่กเด่อน	 โดยเป็นการประช่มแบับัเป็นกันเอง	 สามารถพ้ื่ดค่ยกัน 
อย่างอิสระ	 แลัะได้ค่ณ์เลั็ก	(รัตั้น์เกลั้า	 ล่ัว่ระพื่ันธ่์)	 เลัขาของผู้มได้ช่วย 
จัดประเดน็ที่่�พื่ด้คย่กนัเพื่่�อใช้เตั้อ่นผู้มไม่ให้ลัม่	ซึ่๊�งผู้ลัจัากการพื่้ดคย่กนัที่ำาให้ 
ผู้มได้พื่บัว่า	คน	สศค.	ม่ความร้้ภ้มิศาสตั้ร์ประเที่ศไที่ยจัำากัดมาก	โดยเฉพื่าะ 
ภาคอ่สาน	ผู้มจัง๊จััดโครงการด้งานภาคอ่สานโดยการเดินที่างด้วยรถไฟิที่่�เหมา 
ที่ั�งขบัวนจัากกร่งเที่พื่ฯ	ไปจัังหวัดอ่ดรธาน่	ซึ่๊�งการด้งานครั�งน่�ที่ำาให้เจั้าหน้าที่่�	 
สศค.	สามารถได้เข้้าใจัแลี้ะสุัมผ่ัสุกับเศรษฐกิจัในระดับฐานรากโดยตั้รง	แลัะ 
นำาไปใช้ในการที่ำางานตั้่อไป”

DNA คน สศค. จากอด่ตจนถึงปัจจุบัน
“ถา้จัะใหเ้ปรย่บัเที่ย่บังานของ	สศค.	สมยัท่ี่�ผู้มเริ�มรับัราชการในปี	2514	

กับัปี	2546	ท่ี่�ผู้มกลับััมาดำารงตั้ำาแหนง่ผู้้อ้ำานวยการ	ก็เหน็วา่สามารถที่ำาหนา้ที่่� 
ในการเป็นหน่วยงานวิชาการเพื่่�อให้คำาปร๊กษาแก่รัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวง 
การคลัังได้เป็นอย่างด่ไม่ม่ข้อบักพื่ร่อง	 เพื่่ยงแต่ั้ว่าขอบัข่ายงานกว้างขวาง 
มากกว่าเดิม	 ซึ่๊�งสิ�งท่ี่�สำาคัญมากที่่�ส่ด	 ค่อ	 เร่�องที่่�ตั้้องเสนอความเห็นเพื่่�อ 
ประกอบัการพิื่จัารณ์าของคณ์ะรัฐมนตั้ร่เกอ่บัจัะที่ก่เร่�องของกระที่รวงการคลััง 
ก็ว่าได้	 ไม่ว่ากรมใดจัะเป็นเจั้าของเร่�อง	 ทัี่�งที่่�เป็นเร่�องเพื่่�อที่ราบัหร่อเพื่่�อ 
พื่จิัารณ์า	จัะตั้อ้งมค่วามเหน็ของ	สศค.	ประกอบัไปที่ก่เร่�องเสมอ	รวมที่ั�งเร่�อง 
ที่่�กระที่รวงอ่�น	ๆ 	เสนอตั้่อเลัขาธิการคณ์ะรัฐมนตั้ร่แลัะขอความเห็นกระที่รวง 
การคลังั	ก็เป็นหน้าที่่�ของ	สศค.	ที่่�ต้ั้องเป็นผู้้ท้ี่ำาความเหน็เสนอรัฐมนตั้รว่า่การ 
กระที่รวงการคลังั	แลัะในการที่ำาความเหน็นั�น	เจัา้หนา้ท่ี่�ผู้้เ้ป็นเจัา้ของเร่�องจัะ 
วเิคราะหอ์ยา่งอสิระแลัะสรป่ความเหน็ไปตั้ามเน่�อผู้า้บันพื่่�นฐานของขอ้เที่จ็ัจัริง	
โดยไม่ได้ขอที่ราบัธงจัากผู้้้ใหญ่ก่อนที่่�จัะเสนอความเห็น	แลัะผู้มเช่�อว่า	สศค.	
ยังคงที่ำาหน้าที่่�ด้วยมาตั้รฐานน่�ได้เป็นอย่างด่มาโดยตั้ลัอดจันถ๊งปัจัจั่บััน” 
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1 https://www.efai.or.th/th/oilfund-history
2	 	อาเซึ่่ยน+3	ประกอบัด้วย	สมาชิกอาเซึ่่ยน	10	ประเที่ศ	ได้แก่	ไที่ย	สิงคโปร์	อินโดน่เซึ่่ย	มาเลัเซึ่่ย	ฟิิลัิปปินส์	บัร้ไนดาร่สซึ่าลัาม	เว่ยดนาม	สปป.ลัาว	
สหภาพื่เม่ยนมา	กัมพื่้ชา	แลัะกลั่่มประเที่ศ+3	ได้แก่	สาธารณ์รัฐประชาชนจั่น	ญ่�ป่�น	แลัะสาธารณ์รัฐเกาหลั่
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ย้อนอด่ตั้ไปตัั้�งแต่ั้ก่อตัั้�งสำานกังานเศรษฐกจิัการคลััง	(สศค.)	ผู้้้ดำารงตั้ำาแหน่งผู้้้อำานวยการ 
หากไม่เป็นลั้กหม้อ	 สศค.	 ก็มักจัะเป็นข้าราชการกระที่รวงการคลัังที่ั�งสิ�น	 แตั้่อาจัด้วย 
ความบัังเอิญหร่อโชคชะตั้ากำาหนดให้	รองศาสตั้ราจัารย์	ดร.นริศ	ชัยส้ตั้ร	ย้ายข้ามห้วยจัาก
อธกิารบัด่มหาวิที่ยาลัยัธรรมศาสตั้ร์	มาดำารงตั้ำาแหน่งผู้้้อำานวยการสำานกังานเศรษฐกิจัการคลััง 
(ผู้อ.	สศค.)	เม่�อ	1	ตั้่ลัาคม	2547	ซึ่๊�งนับัได้ว่าเป็น	ผู้อ.	สศค.	ที่่านแรกที่่�ไม่ได้เป็นข้าราชการ 
กระที่รวงการคลััง	แลัะอาจัเป็นความบัังเอิญอ่กเช่นกันที่่�	รองศาสตั้ราจัารย์	ดร.นริศ	ชัยส้ตั้ร	
ได้ดำาเนินตั้ามรอย	ศาสตั้ราจัารย์	 ดร.ป๋วย	 อ๊�งภากรณ์์	 ซึ่๊�งม่ศักดิ�เป็นค่ณ์ลั่ง	 แลัะเป็นบั่คคลั 
ตั้้นแบับัของการใช้ช่วิตั้	 ในการเจัริญรอยตั้ามบ่ัคคลัตั้้นแบับัช่วิตั้ที่่านน่�เก่อบัท่ี่กตั้ำาแหน่ง 
ในราชการ	 นับัตั้ั�งแตั้่คณ์บัด่คณ์ะเศรษฐศาสตั้ร์	 มหาวิที่ยาลััยธรรมศาสตั้ร์	 อธิการบัด่ 
มหาวิที่ยาลััยธรรมศาสตั้ร์	แลัะ	ผู้อ.	สศค.	ตั้ามลัำาดับั

อก่ที่ั�ง	รองศาสตั้ราจัารย์	ดร.นริศ	ชยัสต้ั้ร	ยังนบััเป็น	ผู้อ.	สศค.	ท่ี่านแรกท่ี่�ได้รบััโปรดเกล้ัาฯ 
ให้ดำารงตั้ำาแหน่งน่�ถ๊ง	2	วาระ	 ที่่านเป็นผู้้้ย่นหยัดให้รัฐบัาลัสามารถจััดที่ำางบัประมาณ์สมด่ลั 
ได้สำาเร็จัเป็นครั�งแรก	นับัจัากวิกฤตั้ิตั้้มยำาก่้ง	ที่่ามกลัางรายจั่ายภาครัฐผู้่านโครงการมากมาย	 
อ่กที่ั�งเป็นผู้้้เปิดศักราชการที่ำางานแบับัคิดนอกกรอบัการที่ำางานแบับัเดิม	 ๆ	 ให้แก่	 สศค.	 
นับัเป็นอ่กหน๊�งตั้ำานานที่่�ชวนให้ติั้ดตั้ามแนวคิดในการที่ำางานท่ี่�สร้างส่สันแลัะพัื่ฒนาการให	้ 
สศค.	อย่างแที่้จัริง

ความทรงจำาแรกเมื�อนึกถึง สศค.
“ผู้มยังจัำาได้ถ๊งครั�งแรกที่่�ม่โอกาสได้ที่ำางานกับั	 สศค.	 ราวปี	2534	-	2535	 ผู้มแลัะ

อาจัารย์จัากคณ์ะเศรษฐศาสตั้ร์	 มหาวิที่ยาลััยธรรมศาสตั้ร์	 รับัหน้าท่ี่�ที่ำาวิจััยเร่�อง	 financial	 
cooperation	ในอาเซึ่ย่นให้กบัั	สศค.	ความประทัี่บัใจัแรกก็ค่อ	ขา้ราชการที่่�น่�มค่นเก่งหลัายคน	 
โดดเด่นเร่�องกล้ัาแสดงความคิดเหน็	ซึ่๊�งจัะต่ั้างจัากหน่วยราชการอ่�น	ๆ 	ท่ี่�ผู้มเคยสมัผู้สัมาก่อน	 
นอกจัากนั�นยังสังเกตั้ได้ว่า	ข้าราชการที่่�น่�ม่มารยาที่	ให้เก่ยรตั้ิผู้้้บัริหาร	ตั้่างจัากพื่วกอาจัารย์
มหาวิที่ยาลััยที่่�ไม่ค่อยได้สนใจัผู้้้บัริหารเที่่าไร	 คงอาจัเป็นเพื่ราะท่ี่กคนเป็นผู้้้บัริหารชั�วคราว	
เม่�อหมดวาระเป็นคณ์บัด่แลั้วก็กลัับัไปเป็นอาจัารย์เหม่อนเดิม

“ราวป	ี2537	-	2540	ชว่งนั�นผู้มเป็นคณ์บัด่คณ์ะเศรษฐศาสตั้ร์	มหาวทิี่ยาลััยธรรมศาสตั้ร์	
ไดม้่โอกาสที่ำาโครงการฝกึอบัรมเศรษฐศาสตั้ร์ให้กบัับัค่ลัากร	สศค.	ตั้ามดำารขิองท่ี่าน	ดร.สมชัย 
ฤช่พื่ันธ่์	 ผู้อ.	 สศค.	 ในเวลัานั�น	 ปรากฏิว่าหลัังจัากอบัรมไประยะหน๊�ง	 ผู้้้บัริหารโครงการได้ 
มาพื่บัผู้มแลัะบัอกว่าไม่ตั้้องการที่ำาโครงการน่�แลั้ว	โดยให้เหตั้่ผู้ลัว่า	เด็ก	สศค.	ไม่สนใจัเร่ยน	
แลัะชอบัโดดเรย่น	อาจัารย์ผู้้้สอนในโครงการท่ี่านหน๊�งตั้ั�งข้อสงัเกตั้ว่า	พื่วกเด็ก	สศค.	ส่วนใหญ่ 
เป็นลั้กผู้้้ม่ฐานะ	จับัการศ๊กษาจัากมหาวิที่ยาลััยชั�นนำาในตั้่างประเที่ศ	 เลัยด้หยิ�ง	 ๆ	 แลัะ 
ไม่สนใจัที่่�อาจัารย์สอน	 แตั้่ผู้มในฐานะคณ์บัด่ไม่ยอมให้เลิักแลัะให้ดำาเนินโครงการไปจันจับั	 
หลังัจัากนั�นก็ไม่ม่โอกาสที่ำาความเข้าใจั	เราก็ไม่ได้กลับััไปสอนที่่�นั�นอก่เลัย	แต่ั้ก็ต้ั้องยอมรบััว่า 
ข้อสังเกตั้เก่�ยวกับัเด็ก	สศค.	ของอาจัารย์ที่่านนั�นยังอย้่ในใจัของผู้ม

“แต่ั้ความคดิในด้านลับัเก่�ยวกับัคน	สศค.	ก็หายไปหมดสิ�น	เม่�อได้มาที่ำางานที่่�น่�ด้วยตัั้วเอง	 
จั๊งได้พื่บัว่า	 ทุกคุนท้่น้่ทำางานกันหนักมาก เรื่องทุกอย่างท้่เข้้ามาให้ทำา ลี้้วนแต่เป็นเรื่องด่วน 

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 19
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2547 - 15 พฤศจิกายน 2549
 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

คนที่่�ม่จัิตั้วิญญาณ์ของคน	สศค.	 
อย่างแที่้จัริง	จัะตั้้องเป็น คุนทันสุมัย 

รอบรู้ ติดดิน ม้คุวามกลี้้าหาญทางวิชาการ 
กลั้าค้านนโยบัายหร่อสิ�งที่่�ไม่ถ้กตั้้อง 
แลัะไม่หวงเก้าอ่�	ถ้าที่ำาเช่นน่�ได้ 
คุุณคุือ คุน สุศคุ. พัันธุ์แท้

แลี้ะด่วนมาก	หลัายเร่�องเป็นของหน่วยงานอ่�น	ๆ 	ที่่�ต้ั้องเสนอเข้าคณ์ะรัฐมนตั้ร่ 
ซึ่๊�งคณ์ะรัฐมนตั้ร่มักตั้้องถาม	สศค.	ก่อนเสมอ	เพื่ราะฉะนั�นด้วยภารกิจัที่่�ม่อย้่	
ภาระงานท่ี่�หนักมาก	แลัะเป็นการที่ำางานแบับัไม่ม่วันหยด่	คงเป็นการยากท่ี่�จัะ
หาเวลัาเข้าฟิังการอบัรมได้อย่างตั้่อเน่�อง”	

ภารกิจท่�ท้าทาย
“ต้องบอกว่า ช้วิตการทำางานท่้ สุศคุ. ท้าทายคุวามสุามารถข้องผ่ม

อย่างมาก	 เร่�องแรกผู้มต้ั้องปรับัตั้ัวจัากการที่่�เคยเป็นอาจัารย์มหาวิที่ยาลััย
ซึ่๊�งม่เสร่ภาพื่เตั้็มที่่�ในการแสดงความเห็นที่างวิชาการ	มาเป็น	ผู้อ.	สศค.	ซึ่๊�ง	
จัำาเป็นตั้้องคิดอย่างลัะเอ่ยดที่่กแง่ม่มก่อนที่่�จัะแสดงความเห็น	เพื่ราะ	สศค.	
เป็นองค์กรที่่�ม่ส่วนในการกำาหนดนโยบัายเศรษฐกิจั	 การคลััง	 การเงินของ
ประเที่ศ	 ต้ั้องพื่บัปะกับัผู้้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย	(Stakeholders)	 ทัี่�งที่่�เป็นฝ�าย 
การเม่อง	ภาคธ่รกิจั	ภาคประชาชน	ภาคราชการ	แลัะภาคต่ั้างประเที่ศ	ดังนั�น 
จั๊งตั้้องคิดอย่างลัะเอ่ยดเพื่่�อประสานผู้ลัประโยชน์ของผู้้้คนที่่�หลัากหลัายให ้
ดท่ี่่�ส่ด	ในขณ์ะเด่ยวกันก็ต้ั้องรักษาความเป็นม่ออาช่พื่	ที่่�กล้ัาแสดงความคิดเหน็ 
อย่างส่จัริตั้	 ตั้รงไปตั้รงมา	 เพื่่�อรักษาผู้ลัประโยชน์ส่วนรวมของประเที่ศ 
ให้ได้มากที่่�ส่ดเช่นกัน”

คนคุณภาพ เบื้องหลังความสำาเร็จ
“การทำางานท่้ สุศคุ. นั�น หนักมากถึงหนักท่้สุุด	เม่�อเปร่ยบัเที่ย่บักับัการ

ที่ำางานในตั้ำาแหน่งอ่�น	ๆ 	ในกระที่รวงการคลััง	เพื่ราะที่ำางานใกลัช้ดิกบััรัฐมนตั้ร่
ว่าการกระที่รวงการคลััง	ที่่กอย่างด้เป็นเร่�องด่วนที่ั�งสิ�น	ที่ำางานด๊กด่�น	 เสาร์
อาที่ิตั้ย์แที่บัไม่ได้หย่ด	แตั้่ถ่อว่าผู้มโชคด่มากที่่�ที่่มงาน	สศค.	ในช่วงนั�นม่แตั้่ 
บ่ัคคลัระดับัค่ณ์ภาพื่	 แลัะอย้่ในช่วง	 prime	age	 ที่่�ม่พื่ลัังในการที่ำางานส้ง	 
ยกตั้ัวอย่างเช่น	ในระดับัรองผู้้้อำานวยการ	สศค.	ผู้มม่	ดร.สมชัย	สัจัจัพื่งษ์	 
คณ่์พื่งษ์ภาณ่์	เศวตั้ร่นที่ร์	คณ่์กฤษฎา	อท่ี่ยานนิ	คณ่์จัฬ่ารัตั้น์	สธ่่ธร	คณ่์กฤษฎา 
จั่นะวิจัารณ์ะ	 ที่่มงานในระดับัผู้้้อำานวยการสำานัก	 เช่น	 ค่ณ์ลัวรณ์	 แสงสนิที่	
ดร.ก่ลัยา	ตั้ันตั้ิเตั้มิที่	ดร.เอกนิตั้ิ	นิตั้ิที่ัณ์ฑิ์ประภาศ	เป็นตั้้น	ซึ่๊�งบั่คคลัเหลั่าน่� 
ลั้วนก้าวข๊�นส้่ตั้ำาแหน่งบัริหารในระดับัปลััดกระที่รวงแลัะระดับัอธิบัด่ในเวลัา
ตั้่อมา	นอกจัากน่�	ผู้มยังม่	Chief	of	Staff	อย่างไม่เป็นที่างการที่่�คอยช่วยด้แลั 
ประเด็นสำาคญัให้เป็นการเฉพื่าะ	โดยในสมยัแรกได้	ดร.เอกนติิั้	นติิั้ที่ณั์ฑ์ิประภาศ 
แลัะในสมัยท่ี่�สองได้ค่ณ์เกตั้ส่ดา	 ส่ประดิษฐ์	 มาช่วยด้แลังานอย่างใกลั้ชิด	 
ซึ่๊�งเร่ยกได้ว่าผู้มม่ที่่มงานที่่�แข็งแกร่งมาก”

ผลงานท่�ภูมิใจ
“การดำารงตั้ำาแหน่งสมยัแรกช่วงปี	2547	-	2549	ผู้มได้มบ่ัที่บัาที่สำาคัญ 

ในการผู้ลักัดันให้รัฐบัาลัจัดัที่ำางบัประมาณ์สมด่ลัในปีงบัประมาณ์	2548	แลัะ	2549 
เป็นการจััดที่ำางบัประมาณ์สมด่ลัครั�งแรกนับัตัั้�งแตั้่วิกฤติั้เศรษฐกิจัปี	2540	 
การเสนอแนะให้จัดัที่ำางบัประมาณ์สมดล่ัน่�ถอ่เป็นความสำาเรจ็ัในการดำาเนนิการตั้าม 
กรอบัความยั�งยน่ที่างการคลังั	ที่่�กำาหนดให้มก่ารจัดัที่ำางบัประมาณ์ให้เข้าส้ภ่าวะ
สมด่ลัภายในปี	2548	แลัะเป็นการรักษาวนัิยที่างการคลัังท่ี่�ควบัค่้ไปกับัการสร้าง
เสถ่ยรภาพื่ที่างเศรษฐกิจัในช่วงท่ี่�เศรษฐกิจัมก่ารขยายตัั้วได้ด่

“การจััดทำางบประมาณสุมดุลี้น้�ถือว่าเป็นส่ิุงท่้ท้าทายมาก	 เน่�องจัาก 
เป็นช่วงเวลัาที่่�รัฐบัาลัม่โครงการที่่�ใช้เงินจัำานวนมาก	เช่น	โครงการ	30	บัาที่
รักษาที่่กโรค	โครงการกองที่่นหม้่บั้านแลัะช่มชนเม่อง	โครงการ	SML	แลัะ
โครงการพื่ักหน่�เกษตั้รกร	 เป็นตั้้น	 ถ๊งกระนั�นสถานะการคลัังของประเที่ศ
ในปี	2549	ก็ยังม่ความแข็งแกร่งมาก	โดยม่เงินคงคลัังอย้่ที่่�ระดับั	1.4	แสน
ลั้านบัาที่	สัดส่วนหน่�สาธารณ์ะตั้่อ	GDP	ลัดลังเหลั่อร้อยลัะ	41	จัากเดิมท่ี่�
ส้งถ๊งร้อยลัะ	48	

“จัง๊สามารถพื่ด้ได้ว่า	รากฐานการคลังัแลัะความมั�นคงของฐานะการคลังั 
ที่่�แข็งแกร่งซึ่๊�ง	 สศค.	 ม่บัที่บัาที่ได้ดำาเนินการไว้ในช่วงปี	 2547	-	2549	 
เป็นเสาหลัักแลัะปัจัจััยสำาคัญให้ประเที่ศไที่ยสามารถรับัม่อกับัปัญหา
เศรษฐกิจัโลักในปี	2551	 หร่อวิกฤติั้แฮมเบัอร์เกอร์	(Hamburger	Crisis)	
ได้เป็นอย่างด่”

คิดและทำานอกกรอบเพื�อประชาชน
“นอกเหน่อจัากภารกิจัในการกำาหนดนโยบัายการเงินการคลัังแลัะ 

ภารกิจัที่างด้านต่ั้างประเที่ศแล้ัว	ยงัม่ภารกิจัท่ี่�ต้ั้องแก้ไขปัญหาความเด่อดร้อน 
ของประชาชนที่่�ผู้มเหน็ว่าเป็นการออกนอกกรอบัการที่ำางานเดิม	ๆ 	ของ	สศค.	 
ค่อหลัังจัากที่่�ผู้มที่ำางานที่่�	 สศค.	 ได้	3	 เด่อน	 เม่�อวันที่่�	26	 ธันวาคม	2548	 
ได้เกิดเหต่ั้การณ์์ส๊นามิครั�งร้ายแรงที่่�ภาคใต้ั้	 สร้างความเส่ยหายทัี่�งช่วิตั้แลัะ 
ที่รพัื่ย์สนิแก่ประชาชนทัี่�งชาวไที่ยแลัะชาวต่ั้างประเที่ศเป็นจัำานวนมาก	ในช่วงนั�น 
สศค.	 เป็นหน่วยงานหลัักในการฟิื�นฟิ้ความเส่ยหายดังกลั่าว	 โดยร่วมม่อ 
กับัสถาบันัการเงนิเฉพื่าะกิจัของรัฐหลัายแห่งออกมาตั้รการต่ั้าง	ๆ 	เพื่่�อช่วยเหลัอ่ 
ชาวบั้านในพื่่�นที่่�	 รวมที่ั�งผู้้้ประกอบัการโรงแรมตั้่าง	 ๆ	 ท่ี่�ได้รับัผู้ลักระที่บั	 
ที่ั�งที่่�เป็นความช่วยเหล่ัอที่างการเงินแลัะความช่วยเหล่ัออ่�น	 ๆ	 ท่ี่�ไม่ใช่เงิน	 
ซึ่๊�งประสบัความสำาเร็จัเป็นอย่างด่	 นับัว่าเป็นการออกนอกกรอบัการที่ำางาน 
แบับัเดิม	 แลัะที่ำาให้คน	 สศค.	 ร้้จัักการที่ำางานที่่�ได้สัมผู้ัสกับัชาวบั้านที่่�ได้รับั 
ความเด่อดร้อนอย่างแที่้จัริง”

สร้าง สศค. ให้เป็นเสาหลักการคลังอย่างแท้จริง
“ในช่วงท่ี่�กลับััมาดำารงตั้ำาแหน่งสมยัท่ี่�สอง	ผู้มวางแนวที่างขบััเคล่ั�อนแลัะ

พื่ฒันา	สศค.	ให้แขง็แกร่งใน	4	ด้าน	ได้แก่	(1)	ยกระดับัการเสนอแนะนโยบัาย
ที่างเศรษฐกิจัให้มฐ่านการวจิัยัเชงินโยบัายมากข๊�น	(Strong	Policy	Research)	 
(2)	 ยกระดบััฐานความร้แ้ลัะข้อมล้ัสำาหรับัการวางนโยบัายเศรษฐกิจัการคลังั 
ให้ที่นัการณ์์มากข๊�น	(Strong	Knowledge	and	Information)	(3)	การสร้างคน 
สศค.	 ให้มค่ณ่์ภาพื่	(Strong	Quality	People)	 ให้	 สศค.	 เป็นโรงเรย่นสร้าง
ข้าราชการที่่�เก่งให้กระที่รวงการคลัังเหมอ่นในอด่ตั้	แลัะ	(4)	การเป็นองค์กรที่่� 
ได้รับัการยอมรับัจัากองค์กรอ่�น	ๆ 	(Strong	Acceptance	by	Public)	อย่างจัริงใจั”

DNA ของคน สศค.
“ผู้มคิดว่า คุนท้่ม้จัิตวิญญาณข้องคุน สุศคุ. อย่างแท้จัริง จัะต้องเป็น

คุนทนัสุมยั รอบรู้ ตดิดนิ มคุ้วามกลี้า้หาญทางวชิาการ กลี้า้คุา้นนโยบายหรอื
สุิ่งท้่ไม่ถูกต้อง แลี้ะไม่หวงเก้าอ้� ถ้าที่ำาเช่นน่�ได้ค่ณ์ค่อ	คน	สศค.	พื่ันธ่์แที่้” 



ค่ณ์พื่รรณ์่	สถาวโรดม	ผู้อ.	สศค.	หญิงที่่านแรก	ที่่�ที่ำางานด้านเงินก้้ตั้่างประเที่ศเก่อบั
ตั้ลัอดช่วิตั้จันเป็นตั้ำานาน	“มือกู้อันดับ 1 ข้องประเทศ”	ที่่�ได้รับัความไว้วางใจัจัากรัฐบัาลัแลัะ 
หน่วยราชการตั้่าง	ๆ	แลัะเป็น	“คูุ่คุ้าท่้น่าเช่ือถือ”	ที่่�สำาคัญ	ที่่านสามารถเจัรจัากับัแหลั่งเงินก้้ 
ในตั้่างประเที่ศได้ขนาดน่�	ที่ั�งที่่�ไม่เคยเร่ยนที่่�ตั้่างประเที่ศ	จั๊งไม่ธรรมดา

ที่า่นได้รบััความไว้วางใจัจัากผู้้้ใหญ่เสมอมา	ท่ี่านเคยไปช่วยงานรัฐมนตั้ร่คลัังหลัายวาระ	 
แลัะในชว่งดำารงตั้ำาแหนง่ผู้้เ้ช่�ยวชาญพื่เิศษดา้นการคลัังแลัะภาษ	่แลัะรอง	ผู้อ.	สศค.	ซึ่๊�งภารกจิั 
มากอย้่แลั้ว	 ยังต้ั้องเป็นแม่งานในการจััดตั้ั�งสำานักงานบัริหารหน่�สาธารณ์ะ	(สบัน.)	จั๊งได้รับั 
มอบัหมายให้ปฏิิบััตั้ิหน้าที่่�	 ผู้อ.	 สบัน.	 อ่ก	1	 ตั้ำาแหน่ง	 ในระหว่างจััดตั้ั�งองค์กรตั้ามมตั้ิ 
คณ์ะรัฐมนตั้ร่	นับัเป็นช่วงที่่�ที่่านงานหนักที่่�ส่ดในช่วิตั้

เม่�อจััดตั้ั�ง	 สบัน.	 เสร็จั	 ท่ี่านได้รับัการแตั้่งตั้ั�งให้เป็นผู้้้อำานวยการที่่านแรก	 เพื่่�อนำา 
ประสบัการณ์์ที่ั�งช่วิตั้ไปวางระบับังาน	 เม่�อองค์กรแข็งแรงระดับัหน๊�ง	จั๊งย้ายกลัับัมาเป็น	 
ผู้อ.	สศค.	จันกระทัี่�งเกษย่ณ์อาย	่...	โปรดตั้ดิตั้ามหลักัคดิของข่นพื่ลัหญงิดา้นเงนิก้ต้ั้า่งประเที่ศ 
ของไที่ยที่้ายน่�

แบบฝึกหัดในการทำางาน
“สมัยนั�น	 น้องใหม่	 สศค.	 ตั้้องที่ำาหน้าที่่�เป็นเลัขาน่การกองฯ	 ก้าวแรกของการที่ำางาน	 

พื่่�จั๊งม่เจั้านายหลัายคนมาก	แตั้่ลัะคนก็ม่วิธ่สอนงานตั้่างกัน	เช่น	ท่านนิพััทธ พุักกะณะสุุต	ให้
หลัักว่า	เป็นคนคลัังตั้้องซึ่่�อสัตั้ย์ส่จัริตั้	เวลัาสอนงานที่่านจัะ	dictate	สาระสำาคัญของบัันที่๊ก	
ที่า่นพื่ด้เรว็มาก	เราตั้อ้งจัดให้ไดม้ากที่่�สด่แลัะหาขอ้มล้ัมาเตั้มิกอ่นนำาเสนอ	แลัะที่า่นใชพ้ื่่�บัอ่ย
ที่่�ส่ด	ส่วนคุุณสิุงห์ ตังทัตสุวัสุดิ� แลี้ะคุุณสุุวรรณ ผ่าสุุกสุวัสุดิ�	ส่งร่างบัันที่๊กแลัะให้เราส่งพื่ิมพื่์	 
เราก็ม่หน้าท่ี่�เร่ยนร้้งานแลัะวิธ่เข่ยนบัันที่๊กใน	 style	 ของที่่าน	 สำาหรับัคุุณวินิจั วินิจัฉัยกุลี้  
ส่งเร่�องเดิมมาให้เราเข่ยนบัันที่๊กให้	 โดยเริ�มจัากงานง่ายที่่�ส่ด	 แลัะยากข๊�นตั้ามลัำาดับั	 ส่วน 
คุุณสุุทธิพัันธุ์ นิมมานเหมินท์	 สอนเข่ยนรายงานการประช่ม	 หลัังจัากพื่าพื่่�ไปร่วมประช่มกับั 
หน่วยงานตั้่าง	 ๆ	 นอกจัากน่�	 ยังช่วยเปิดห้เปิดตั้าแลัะที่ำาให้เราได้หยิบัยกข้อสังเกตั้ด่	 ๆ	 มา 
ปรับัปร่งงานด้วย	 ขณ์ะเด่ยวกันก็เป็นการเปิดตัั้วเองให้เป็นท่ี่�ร้้จัักในกล่ั่มล้ักค้า	(หน่วยงาน 
ผู้้้ดำาเนนิโครงการเงินก้)้	แลัะยิ�งเราที่ำางานมาตั้รฐานด	่ก็เป็นท่ี่�จัดจัำาของผู้้้ใหญ่	ได้สะสมเครดิตั้ 
ให้ตั้ัวเอง	สิ�งเหลั่าน่�ค่อ	ค่ณ์ค่าของการที่ำางาน”

เริ�มต้นเป็น Representative of Kingdom of Thailand ด้านเงินกู้
“เม่�อมาที่ำางานด้านเงินก้้จัากตั้ลัาดเงินที่่นตั้่างประเที่ศ	 พื่่�ตั้้องศ๊กษาแลัะติั้ดตั้ามภาวะ 

ตั้ลัาดอย่างใกลั้ชิด	 ซึ่๊�งวิธ่เร่ยนร้้เร็วที่่�ส่ดที่างหน๊�งค่อ	 การพื่บัปะแลักเปลั่�ยนความร้้กับั 
นายธนาคาร	 หร่อผู้้้แที่นจัากสถาบัันการเงินตั้่าง	 ๆ	 ตั้อนนั�นค่ณ์วิบั้ลัย์	 อังสนันที่์	 ผู้อ.กอง	 
ที่ำาหน้าท่ี่�น่�โดยตั้รง	 ต่ั้อมาท่ี่านก็ให้พื่่�ที่ำาหน้าท่ี่�น่�แที่น	 ตั้อนแรกก็ตั้่�นเตั้้น	 พื่่�ตั้้องประมวลัว่า	 
เขาอยากร้้อะไรจัากเรา	แลัะเราต้ั้องการร้้อะไรจัากเขา	ขณ์ะเด่ยวกัน	เราต้ั้องที่ำาตั้วัให้เหมาะสม 
กับัการเป็น	representative	ของประเที่ศ	ค่อ	ตั้้องสร้าง	trust	ให้ได้	

นางพรรณ่ สถาวโรดม
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 20
ดำารงตำาแหน่ง 16 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2551

พั้่ยึดหลี้ักการ 3 ด้าน 
ด้านมาตรฐานงานจัะใช้หลี้ัก 
‘โปร่งใสุ วินัยด้ ม้เคุรดิต’
ด้านบริหารงานแลี้ะคุนใช้หลี้ัก
‘ทันคุน ทันงาน ทันการณ์’
ด้านการพััฒนาตัวเองใช้หลี้ัก 
‘ใฝ่รู้ สุู้สุิ่งยาก ซื่อสุัตย์ 

รักในงานท้่ทำา’

สุัมภาษณ์แลี้ะเร้ยบเร้ยง: 
ณ์ัฐิกานตั้์	วรสง่าศิลัป์

ถอดคุำาสุัมภาษณ์: 
ณ์ัฏิฐพื่ิชชา	กัลัยา 
พื่นารัตั้น์	พื่รายเมฆ 
เวธิน่	หม่�นแสน 
ปริศนา	ฟิองอินที่ร์

“ในการเป็น	 representative	 ที่่�ด่	 เราตั้้องร้้	 nature	 ของแตั้่ลัะตั้ลัาด	 
ตั้วัตั้นของผู้้้แที่นสถาบัันการเงินท่ี่�มาติั้ดต่ั้อ	ท่ี่�สำาคญัเราต้ั้องแตั้กฉานในร้ปแบับั 
แลัะสาระสำาคัญของสัญญา	เอกสารแลัะกฎหมายที่่�เก่�ยวข้องที่ั�งของไที่ยแลัะ 
ประเที่ศเจั้าของตั้ลัาดเงินที่่นนั�น	 ๆ	 รวมที่ั�งเข้าใจั	 structure	of	proposal	 
แลัะกลัยท่ี่ธเ์ขา้ตั้ลัาด	จัง๊ตั้อ้งมเ่ที่คนคิในการอา่นตั้ลัาด	เจัรจัากำาหนดเง่�อนไข	 
ที่ั�งในส่วนราคาแลัะอัตั้ราดอกเบั่�ยเงินก้้	 บัางครั�งที่่�เจัรจัากำาหนด	 pricing	 
พื่่�ตั้้องตั้ั�งจัิตั้แลัะใช้สมาธิช่วยในการตั้ัดสินใจั”

ความสำาเร็จในการทำางานบริหารหน่ ้
“อันดับแรก เราต้องเร้ยนรู้ตลี้อดเวลี้า	เพื่ราะตั้ลัาดม่การเปลั่�ยนแปลัง 

ที่ก่ครั�งที่่�มปั่จัจัยัใหม่	ๆ 	อนัดบัต่อมา รูเ้ข้า	คอ่	ร้ง้านของคนที่่�เก่�ยวข้องกับัเราว่า	 
ผู้้้ให้ก้้ม่ใครบั้าง	แตั้่ลัะแหลั่งม่จั่ดแข็ง	จั่ดอ่อน	ม่แนวปฏิิบััตั้ิในการดำาเนินการ 
อย่างไร	ที่่�สำาคัญเราตั้้องร้้โครงสร้างการระดมที่่น	หร่อแหลั่งที่่�มาของเงินให้ก้้ 
ว่าเป็นอย่างไร	แลัะเขาจัะผู้ลัักภาระอะไรให้เรา	จัง๊จัับัประเดน็ในการเจัรจัาได้ถ้ก	 
แลัะตั้้องพื่้ดให้เขาเข้าใจัสถานการณ์์ของเรา	อันดับสุุดท้าย คุือ รู้เรา	เราตั้้อง 
ร้้หน้าท่ี่�ความรับัผิู้ดชอบั	 ร้้สถานะที่างเศรษฐกิจั	 การเงิน	 การคลััง	 แลัะ 
บัริบัที่ประเที่ศ	 รวมที่ั�งสามารถอธิบัายให้แหลั่งเงินก้้เข้าใจัจั่ดแข็งจั่ดอ่อน 
ของประเที่ศได้	นอกจัากน่�	ในด้านทักษะเฉพัาะตน เราต้องถามเป็น ตอบเป็น  
ม้ศิลี้ปะในการเจัรจัา	 สร้างความสัมพัื่นธ์อันด่กับัผู้้้เก่�ยวข้องเป็น	 แลี้ะต้อง 
สุามารถอธิบายให้นายเข้้าใจัได้	 เพื่ราะเวลี้าเจัรจัา เราต้องเป็นทัพัหน้า 
แต่นายเป็นคุนตัดสุินใจัตอบรับ	เป็นผู้้้ลังนามผู้้กพื่ันในนามประเที่ศ	แลัะเป็น 
ผู้้้ช่�แจังตั้่อสาธารณ์ะ”

การสร้าง Trust ในการทำางานกับผู้ร่วมตลาดท่�หลากหลาย
“เราต้องม้ทั�ง give and take แลี้ะต้อง fair ด้วย give คืุอ การให้ เช่น	

ท่ี่กสถาบัันการเงินท่ี่�ย่�นข้อเสนอจััดหาเงินก้้ให้ประเที่ศไที่ยจัะต้ั้องได้ข้อม้ลั
จัากเราเหม่อนกัน	เม่�อแตั้่ลัะคนไปอ่านตั้ลัาดแลั้ว	ใครจัะให้ข้อเสนอที่่�ด่ที่่�ส่ด	
แลัะที่ำาให้เรา	 comfortable	 ที่่�จัะเข้าตั้ลัาดตั้ามร้ปแบับัแลัะ	 timing	 ที่่�เขา	
recommend	แลัะถ้าเราเช่�อว่า	ข้อเสนอนั�นจัะประสบัความสำาเร็จั	เราก็จัะให้
เขาเป็นหัวหน้าคณ์ะผู้้้จััดการหาเงินก้้ในตั้ลัาดให้เรา	(Mandate)	 แลัะในที่าง 
ปฏิิบััตั้ิ	 ผู้้้ย่�นข้อเสนอท่ี่กรายม่สิที่ธิ�ถามว่า	 ที่ำาไมเขาไม่ได้รับั	 mandate	 
เรากต้็ั้องช่�แจังให้เขาเห็นจัด่เด่นจัด่ด้อยได้	แลัะเม่�อเราก้เ้งนิสำาเร็จัตั้ามข้อเสนอนั�น	ๆ  
กจ็ัะเปน็เคร่�องพื่สิจ้ัน์ได้	ซึ่๊�ง fair จัง๊จัะผู้้กใจัใหเ้ขาเปน็มติั้รแที่้ได้	เวลัาเราเด่อด
ร้อน	เขาก็พื่ร้อมให้ความช่วยเหลั่อเราเช่นกัน	นั�นค่อ take”

จุดท่�ยากท่�สุดในการทำางานเงินกู้
“จัด่ท่ี่�ยากท่ี่�สด่	ข้้อแรก เราต้องม้ท้มงานท่้ม้คุวามรับผิ่ดชอบสูุง ม้คุวาม

ซ่ือสัุตย์สุุจัริต แลี้ะสุามารถทำางานได้อย่างต่อเน่ือง เพัราะงานข้องเรา คืุอ trust 
ขององค์กรแลัะของประเที่ศ	พื่่�คิดว่า	 เราโชคด่มากที่่�ม่บั่คลัากรที่่�ม่ค่ณ์ธรรม
เข้ามาที่ำางานกับัเราเป็นส่วนใหญ่ ข้้อท่้ 2	 เราจัะรักษาบั่คลัากรนั�นให้ที่ำางาน
อย้่กับัเราได้ตั้ลัอดไปได้อย่างไร	เน่�องจัากม่ข้อจัำากัดในการเลั่�อนขั�นเงินเด่อน	
หร่อตั้ำาแหนง่	ระดบััเงนิเด่อนกต็ั้ำ�ากว่าหนว่ยงานอสิระหรอ่ภาคเอกชนเม่�อเที่ย่บั
กับัความรับัผู้ิดชอบัแลัะค่ณ์ภาพื่ของงานในระดับัเด่ยวกัน”

ความประทับใจ

“พื่่�รักแลัะม่ความส่ขกับังานที่่�ที่ำา	แลัะม่ความภาคภ้มิใจักับัความสำาเร็จั 
ของงาน	 ซึ่๊�งเป็นท่ี่�ยอมรับัของผู้้้ร่วมตั้ลัาด	 ที่ั�งภาครัฐแลัะเอกชน	 ที่ั�งในแลัะ 
ต่ั้างประเที่ศ	นายให้ความไว้วางใจั	แลัะการม่ลัก้น้องที่่�ร่วมที่ำางานอย่างม่ความสข่	 
จั๊งเป็นความที่รงจัำาที่่�ด่แลัะประที่ับัใจัมากที่่�เลั่อกที่ำางานที่่�	สศค.”

ความภูมิใจ
“เรือ่งแรกคุอื การเจัรจัาข้อชำาระหน้�ก่อนกำาหนดได้สุำาเรจ็ัเป็นประเทศแรก

กลั่าวค่อ	 ปกตั้ิการก้้เงินจัากแหลั่งที่างการ	 เช่น	IBRD	 แลัะ	OECF	 หร่อ	 
JBIC	เป็นเงินให้ก้้เพื่่�อให้ความช่วยเหลั่อเพื่่�อการพื่ัฒนา	ซึ่๊�งม่เง่�อนไขผู่้อนปรน	 
จั๊งไม่ม่การระบั่เง่�อนไขอน่ญาตั้ให้ผู้้้ก้ ้ขอชำาระหน่�ค่นก่อนครบักำาหนดได	้ 
แตั้่ด้วยความจัำาเป็นของประเที่ศ	 เราสามารถช่�แจังเหตั้่ผู้ลั	 แลัะขอให้แหลั่ง
เงินก้้ข้างตั้้นอน่ญาตั้ในหลัักการให้ประเที่ศไที่ยขอชำาระหน่�ดังกลั่าวค่นก่อน
ครบักำาหนดได้	 อ้กเรื่องหนึ่งคุือ การได้รับคุวามไว้วางใจัจัาก Vice Minister 
กระทรวงการคุลี้งัญ้ปุ่น่	ซึ่๊�งเป็นคนม่ช่�อเสย่งมากในวงการการเงนิต่ั้างประเที่ศ	
ให้ที่ำางานร่วมกับัเลัขาน่การสถานที่ต้ั้ญ่�ป่�นประจัำาประเที่ศไที่ย	โดยเฉพื่าะการ
แก้ไขวิกฤตั้ิปี	2540”

ความท้าทายในตำาแหน่ง ผอ. สศค. 
“งานช่วงน่�ส่วนใหญ่เป็นเร่�องการออกกฎหมายใหม่เพื่่�อรองรับัหน่วยงาน

อิสระใหม่	เช่น	สถาบัันค่้มครองเงินฝาก	การแก้ไข	พื่.ร.บั.	ธปที่.	ก.ลั.ตั้.	แลัะ
อ่�น	ๆ 	พื่วกเราต้ั้องแบ่ังงานกันที่ำา	เพื่่�อความสะดวกในการช่�แจังคณ์ะกรรมการ
รัฐสภา	 แลัะช่วงนั�นพื่่�ใกลั้เกษ่ยณ์แลั้ว	 เวลัาที่่านรัฐมนตั้ร่ส่รพื่งษ์	 ส่บัวงศ์ล่ั 
เร่ยกพื่บัเร่�องใด	 พื่่�จัะพื่าน้องที่่� รับัผู้ิดชอบัไปด้วยเพื่่�อรับัส่งงานตั้่อได้ 
ราบัร่�น	นอกจัากน่�	งานที่่�ต้ั้องที่่ม่เที่มาก	คอ่	การออกกฎหมายกองที่น่บัำาเหนจ็ั
บัำานาญแห่งชาตั้	ิโชคดท่ี่่�ได้ร่วมงานกับัผู้้้เช่�ยวชาญจัากภาคเอกชน	(คณ่์ดัยนา 
บ่ันนาค	 แลัะคณ์ะ)	 ที่่�อ่ที่ิศตั้นแลัะให้ความร่วมม่อกำาหนดร้ปแบับั-ยกร่าง
กฎหมายฉบัับัน่�อย่างน่าประที่ับัใจั	 ส่ดที่้ายกฎหมายฉบัับัน่�ก็ออกมาในร้ป
กองที่่นการออมแห่งชาตั้ิ”

หลักการทำางาน
“พื่่�ย๊ดหลัักการ	3	ด้าน	ด้านมาตั้รฐานงานจัะใช้หลััก	 ‘โปร่งใสุ วินัยด้  

มเ้คุรดติ’	ด้านบัรหิารงานแลัะคนใช้หลััก	‘ทนัคุน ทนังาน ทนัการณ์’	ด้านการ
พื่ัฒนาตั้ัวเองใช้หลััก	‘ใฝ่รู้ สุู้สุิ่งยาก ซื่อสุัตย์ รักในงานท้่ทำา’ ”

สิ�งท่�อยากฝากไว้
“งานของ	สศค.	ม่ความที่้าที่ายยิ�งข๊�น	 เราจั๊งตั้้องสร้างองค์กรที่่�พื่ร้อม 

ที่่�จัะเร่ยนร้้	 โดยม่ระบับั	 IT	 ที่่�ที่ันสมัย	 พื่ร้อมที่่�จัะสนับัสน่นในการที่ำางาน 
ซึ่๊�งรวมที่ั�งการส่�อสารเพื่่�อสนับัสน่นการ	WFH	การพื่ัฒนา	macroeconomic	 
model	ให้ครอบัคลั่มที่่ก	sectors	แลัะประการส่ดที่้าย	การบั้รณ์าการในการ 
ที่ำางาน	แลัะรักษาคนที่่�ม่ค่ณ์ภาพื่แลัะม่ค่ณ์ธรรมให้สามารถที่ำางานกับั	สศค. 
ได้อย่างม่ความส่ขแลัะยั�งย่น”	

| ข้าของแผ่นดิน | | ข้าของแผ่นดิน | 
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ศิรดา	จัันศิริ
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สุ. เสุนอแนะอย่างมห้ลี้กัการ  
ศ. ศึกษาโดยไม่หยดุนิง่  

คุ. คุนคุลี้งัท้ม่คุ้ณุภาพั	...	เพื่ราะสิ�งที่่� 
ผู้้้บัริหารเห็น	ค่อ	สศค.	เป็นองค์กรกลัาง
ที่่�ไม่ได้ข๊�นกับัใครในลัักษณ์ะผู้ลัประโยชน์ 
ความเห็นของ	สศค.	จั๊งม่ความสำาคัญ 

ในการตั้ัดสินใจัของผู้้้บัริหาร

คณ่์สมชยั	สจััจัพื่งษ์	หร่อที่่�ท่ี่กคนร้จ้ักักันในนาม	“พื่่�อ้้”	 เตั้บิัโตั้มาจัากนกัเร่ยนท่ี่น	ก.พื่. 
ในสังกดั	สศค.	ส้ผู้้่้บัรหิารหลัายกรมในกระที่รวงการคลังั	ได้แก่	ผู้้้อำานวยการสำานกังานเศรษฐกิจั 
การคลััง	(ผู้อ.	สศค.)	อธบิัดก่รมศล่ักากร	ผู้้้อำานวยการสำานกังานคณ์ะกรรมการนโยบัายรฐัวสิาหกจิั	 
ส้ต่ั้ำาแหน่งสง้ส่ดในชว่ติั้ราชการค่อปลัดักระที่รวงการคลััง	

จากเด็กท่�จับพลัดจับผลูสู่รั้วกระทรวงการคลัง
“การเข้ามารับัราชการที่่�	 สศค.	 เกิดจัากความไม่ร้้ในวัยเยาว์	 ผู้มเรย่นจับัสายวิที่ย์จัาก

โรงเร่ยนเซึ่นตั้์คาเบัร่ยลั	 เพื่่�อนส่วนใหญ่นิยมเร่ยนแพื่ที่ย์หร่อวิศวกร	 แตั้่ตั้อนนั�นผู้มกลั้าที่่�จัะ 
แตั้กต่ั้าง	 ไม่เรย่นตั้ามเพื่่�อน	 เพื่ราะมค่วามใฝ�ฝันท่ี่�จัะได้มล่ัายเซึ่น็บันธนบัตัั้รท่ี่�ประชาชนใช้ใน 
ชว่ติั้ประจัำาวนัที่ั�งที่่�ไม่ร้้ด้วยซึ่ำ�าว่าคนที่่�จัะมล่ัายเซึ่น็บันธนบัตัั้รได้เป็นใครบ้ัาง	แต่ั้ความฝันน่�ก็ได้เป็น 
แรงบันัดาลัใจัให้ผู้มสอบัเข้าคณ์ะเศรษฐศาสตั้ร์	จัฬ่าลังกรณ์์มหาวทิี่ยาลัยั	ได้ในที่่�สด่	

“ในเวลัาต่ั้อมา	ผู้มสมคัรสอบัที่น่รัฐบัาลั	ที่น่	ก.พื่.	ซึ่๊�งตั้อนนั�นม่	3	หน่วยงานที่่�ม่ความต้ั้องการ
ผู้้้ที่่�ไปศก๊ษาสายเศรษฐศาสตั้ร์	 ได้แก่	 กระที่รวงแรงงาน	 กระที่รวงพื่ลัังงาน	 กระที่รวงการคลังั	 
(ซึ่๊�งก็คอ่	สศค.)	ปรากฏิว่า	สอบัตั้ดิที่น่ของที่ั�ง	3	หน่วยงาน	แลัะเล่ัอกที่่�จัะอย้	่สศค.	ทัี่�งที่่�ตั้อนนั�น 
ผู้มเองก็ไม่ร้ด้้วยซึ่ำ�าว่า	สศค.	ที่ำาอะไร”

จุดเริ�มต้นของช่วิตราชการ
“เม่�อสำาเร็จัการศ๊กษาปรญิญาโที่แลัะปรญิญาเอกจัากที่่�ได้รบััที่น่	ก.พื่.	แล้ัว	ผู้มจัง๊เริ�มต้ั้น 

ชว่ติั้การที่ำางานท่ี่�	 สศค.	 เม่�อวนัท่ี่�	23	 กรกฎาคม	2533	 ในตั้ำาแหน่งเศรษฐกร	5	 กองนโยบัาย 
การคลังัแลัะภาษ่	ในสมยัที่่�ท่ี่านชนาทิี่พื่ย์	โปษยานนท์ี่	เป็นผู้้้อำานวยการกอง	แลัะท่ี่านอรัญ	ธรรมโน 
เป็น	ผู้อ.	สศค.	ผู้มร้้สก๊โชคด่มากที่่�ได้มาเริ�มที่ำางานท่ี่�กองนโยบัายการคลังัแลัะภาษ	่เพื่ราะเป็น 
องค์ความร้ห้ลัักที่่�สำาคัญของกระที่รวงการคลังัแลัะ	สศค.”

ช่วงวิกฤติต้มยำากุ้งกับบทบาทเพื�อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
“ต่ั้อมาในช่วงเกดิวกิฤติั้เศรษฐกจิัในปี	2540	ท่ี่านสมหมาย	ภาษ	่ผู้อ.	สศค.	ในขณ์ะนั�นได้

มอบัหมายให้ผู้มไปที่ำางานภายใต้ั้	‘กองนโยบัายแลัะวางแผู้นฟืิ�นฟิเ้ศรษฐกจิั’	ซึ่๊�งจัดัตัั้�งข๊�นมาใหม่
เพื่่�อแก้ไขปัญหาวิกฤติั้โดยเฉพื่าะแลัะท่ี่านให้โอกาสผู้มคดัเลัอ่กที่ม่งานด้วยตัั้วเอง	 โดยมภ่ารกิจั
หลัักในการเสนอแนะนโยบัายแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิั	 เจัรจัากบัักองท่ี่นการเงนิระหว่างประเที่ศ	 
(International	Monetary	Fund:	IMF)	เพื่่�อจััดที่ำา	Letter	of	Intent	แลัะประสานงานกับัหน่วยงาน 
เศรษฐกิจัอ่�นที่่�เก่�ยวข้อง สุิ่งท้่ยากคุือสุิ่งท้่ IMF เสุนอมาไม่เหมาะสุมกับบริบทข้องเมืองไทย  
แต่พัอเราให้คุวามเห็นไปยัง IMF เข้าก็ไม่ยอมตามเรา เนื่องจัากเข้ามองว่าสุิ่งท้่เข้าเสุนอมานั�น 
ถกูต้องแลี้ะเป็นสุตูรสุำาเรจ็ัแล้ี้ว ซึง่เมือ่มองย้อนกลี้บัไปเรากร็ูว่้าเป็นยาท้ม่พ้ัษิ แต่เราไม่ทำาตาม 
ก็ไม่ได้เพัราะไม่เช่นนั�นเข้าก็ไม่ให้เงินเรามาฟื้นฟูเศรษฐกิจั	 แต่ั้ถง๊แม้ว่าไที่ยจัะไม่สามารถ
ดำาเนินนโยบัายเศรษฐกิจัที่่�เหมาะสมกับัตั้วัเราได้เอง	แต่ั้เม่�อเวลัาผู่้านไประยะหน๊�งเศรษฐกิจัไที่ย
ฟืิ�นตั้วัข๊�นตั้ามวฏัิจักัรเศรษฐกิจั	ที่ำาให้การเจัรจัามาตั้รการเศรษฐกิจัตั้าม	Letter	of	Intent	สามารถ
ผู่้อนคลัายได้บัางส่วนแลัะเราดำาเนนินโยบัายเศรษฐกิจัได้อย่างคล่ัองตั้วัมากข๊�น”	

ดร.สมชัย สัจจพงษ์
อด่ตปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 21
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
 1 ตุลาคม 2554 - 26 มิถุนายน 2557

ก้าวสู่การดำารงตำาแหน่ง ผอ. สศค.

ค่ณ์สมชยัก้าวข๊�นส้ต่ั้ำาแหน่ง	 ผู้อ.	 สศค.	 ในปี	2551	 แลัะกลัับัมาดำารง
ตั้ำาแหน่งอก่ครั�งในปี	2554	 ได้ฝากผู้ลังานสำาคญัไว้มากมายซึ่๊�งล้ัวนแล้ัวแต่ั้เป็น
รากฐานท่ี่�สำาคัญของเศรษฐกิจัการเงินการคลัังของประเที่ศ	 ในด้านนโยบัาย 
การคลังั	 ท่ี่านเลัง็เหน็ความสำาคัญของการวางรากฐานที่างการคลังัที่่�แขง็แกร่ง	 
จัง๊ได้จัดัที่ำากรอบัความยั�งยน่ที่างการคลังัโดยนำามาตั้รการสากลัมาประยก่ต์ั้ใช้ 
กับัไที่ย	รวมทัี่�งรวบัรวมข้อม้ลัที่างการคลัังท่ี่�ถ้กต้ั้องครบัถ้วนเพื่่�อให้ที่ราบัภาพื่รวม 
ข้อมล้ัที่างการคลังัของประเที่ศแลัะใช้ประกอบัการดำาเนนินโยบัายที่างการคลังั	 
แลัะตั้่อมา	 ในช่วงปี	2551	 เกิดปัญหาการขาดด่ลัแฝด	 นั�นค่อ	 การขาดด่ลั 
งบัประมาณ์แลัะการขาดด่ลับัญัชเ่ดินสะพื่ดัในเวลัาเดย่วกัน	

“ผู้มจัง๊ได้เสนอให้ม่การจัดัที่ำาบัันที่ก๊ข้อตั้กลังระหว่างกระที่รวงการคลังั
แลัะสำานกังบัประมาณ์ในการจัดัที่ำางบัประมาณ์สมดล่ัภายใน	5	 ปี	 เพื่่�อให้เกิด 
งบัประมาณ์ที่่�สมด่ลัแลัะสร้างความเช่�อมั�นให้แก่นักลังที่่นทัี่�งในประเที่ศไที่ย
แลัะต่ั้างประเที่ศ	 รวมที่ั�งเสนอร่างพื่ระราชบััญญัติั้วนิยัการเงนิการคลัังของรฐั 
เพื่่�อเป็นกรอบัในการดำาเนินนโยบัายที่างการคลัังที่่�ม่ตั้ัวช่�วัดชัดเจันแลัะเป็น 
ลัายลัักษณ์์อักษร	 โดยไม่ว่ารัฐบัาลัใดจัะเข้ามาบัริหารประเที่ศก็จัะตั้้องให ้
ความสำาคัญแลัะรักษาวินัยการเงินการคลัังไว้อย่างเคร่งครัด	 ซึ่๊�งใช้เวลัา 
ในการผู้ลักัดันมากเพื่ราะเป็นสิ�งใหม่ท่ี่�ไม่เคยม่ในประเที่ศไที่ย”

นอกจัากผู้ลังานด้านนโยบัายการคลัังที่่�สร้างค่ณ์ป้การให้กับัระบับัการคลััง
ของประเที่ศแล้ัว	สศค.	ภายใต้ั้การนำาของค่ณ์สมชยัได้ผู้ลัักดันภาษ่ใหม่	ๆ 	เพื่่�อเป็น
แหล่ังรายได้ของประเที่ศแลัะที่ำาให้เกิดการกระจัายรายได้อย่างเป็นธรรม	คอ่	ภาษ่
ที่่�ดินแลัะสิ�งปลัก้สร้าง	ซึ่๊�งได้รับัการขนานนามว่าเป็น	“กฎหมายเจ็ัดชั่วโคุตร” 
เน่�องจัากม่ผู้้้ท่ี่�ได้รับัผู้ลักระที่บัแลัะคัดค้านมาก	 โดยท่ี่านได้ผู้ลัักดันกฎหมาย 
ฉบัับัน่�ระหว่างที่่�ดำารงตั้ำาแหน่ง	ผู้อ.	สศค.	ที่ั�งสองครั�ง	ได้ช่�แจังที่ำาความเข้าใจักับั 
หลัายภาคส่วน	จันสำาเร็จัเป็นกฎหมายในช่วงท่ี่�ท่ี่านเป็นปลััดกระที่รวงการคลััง 
ในที่่�สด่	แม้ว่าสุาระบางสุ่วนจัะไม่ได้ตรงใจัชาว สุศคุ. หรืออาจักลี้่าวได้ว่า 
ร่างกฎหมายฉบับท้่ สุศคุ. เสุนอ อาจัด้กว่ากฎหมายท้่ออกมาบังคุับใช้ใน 
ปัจัจัุบันด้วยซำ�า แต่เนื่องจัากกฎหมายฉบับน้�ม้การเมืองเข้้ามาเก่้ยวข้้องมาก 
ทำาให้สุาระสุำาคุัญท่้ สุศคุ. เสุนอถูกเปล้ี้่ยนไป แต่สุิ่งท่้ออกมาก็พัอรับได้  
แม้ ไม่ด้ท่้สุุด ก็อาจัม้การปรับปรุงให้ด้ขึ้�นได้ในอนาคุต

สำาหรับันโยบัายที่างการออมแลัะการลังท่ี่นซึ่๊�งเป็นเร่�องสำาคัญมาก	 
คณ่์สมชยัได้สนับัสน่นสวสัดิการที่างสงัคมโดยเฉพื่าะการออมเพื่่�อการชราภาพื่
เพื่ราะในช่วงเวลัานั�นมป่ระชากรอย้่ในระบับัการออมเพื่่�อการชราภาพื่น้อยมาก	
ที่่านจั๊งผู้ลัักดันให้เกิดกองที่่นการออมแห่งชาตั้ิข๊�น	 พื่ร้อมที่ั�งเสนอกฎหมาย 
เพื่่�อจััดตั้ั�งกองท่ี่นบัำาเหน็จับัำานาญแห่งชาตั้ิซึ่๊�งหากออกมาม่ผู้ลับัังคับัใช้ก็ 
จัะที่ำาให้เสาหลัักการออมม่ความครบัถ้วนมากข๊�น	 นอกจัากน่�	 ท่ี่านยงัส่งเสริม 
การเงินฐานรากเพื่่�อให้ประชาชนเข้าถ๊งแหลั่งเงินที่่นมากข๊�นแลัะแก้ไขปัญหา 
หน่�นอกระบับัด้วยการเสนอให้มน่าโนไฟิแนนซ์ึ่แลัะพื่ิโกไฟิแนนซ์ึ่	เพื่่�อให้ประชาชน 
สามารถเข้าถ๊งแหล่ังเงนิท่ี่นในระบับัมากกว่าเดิม	รวมทัี่�งให้ธนาคารออมสนิแลัะ
ธนาคารเพื่่�อการเกษตั้รแลัะสหกรณ์์การเกษตั้รมาเป็นที่่�ปร๊กษาให้กับัประชาชน 
ในการวางแผู้นที่างการเงิน	 ตั้ลัอดจันประสานกับัหน่วยงานฝ�ายปกครองแลัะ 
ฝ�ายความมั�นคงในการปราบัปรามหน่�นอกระบับัอย่างจัริงจังัอก่ด้วย	

หลักการทำางานของ สศค.

“สศค.	เสมอ่นเป็นโรงเรย่นท่ี่�ที่ำาให้เราได้เรย่นร้อ้ย้เ่สมอ	เม่�อไปอย่้สำานัก
ไหนก็แล้ัวแต่ั้	 ต้ั้องใช้คุ่านยิม สุศคุ. เป็นแนวทางในการทำางาน ‘สุ. เสุนอแนะ 
อย่างมห้ลี้กัการ ศ. ศกึษาโดยไม่หยุดนิง่ คุ. คุนคุลี้งัท้ม่คุ้ณุภาพั’ งานท้เ่รา 
เสุนอไปให้ผู่้บริหารเราต้องเสุนอแนะอย่างม้หลัี้กการ ถึงผู่้บริหารไม่เอา 
เรากต้็องเสุนอตามหลัี้กเกณฑ์ท่้ศกึษาแลี้ะช้�แจังคุวามสุำาคัุญให้ผู้่บรหิารทราบ 
เพื่ราะสิ�งที่่�ผู้้้บัริหารเหน็	คอ่	สศค.	เป็นองค์กรกลัางที่่�ไม่ได้ข๊�นกับัใครในลัักษณ์ะ
ผู้ลัประโยชน์	ความเหน็ของ	สศค.	จัง๊มค่วามสำาคัญในการตั้ดัสนิใจัของผู้้้บัริหาร

“ดังนั�น	อย่าหย่ด	อย่านิ�งเฉย	ที่ก่วนัน่�โลักม่การเปลั่�ยนแปลังอย่างรวดเร็ว
แลัะตั้ลัอดเวลัา	 ซึ่๊�งม่องค์ความร้้อย่้มากมายให้เราศ๊กษา	 พื่วกองค์กรระหว่าง
ประเที่ศไม่ว่าจัะเป็น	World	Bank	IMF	หรอ่	ADB	มนัเป็นอะไรที่่�สน่กมาก	ที่ำาให้
เราได้เรย่นร้อ้ะไรใหม่	ๆ	พื่อเราร้้พื่อม่โอกาสไปพื่ด้	 ไปสอนหนังสอ่	หรอ่เขย่น
บัที่ความ	คนก็จัะร้จ้ักัเรามากข๊�น	ความร้ต่้ั้าง	ๆ	ก็จัะถก้กระจัายไปมากข๊�น	เราก็
ด่ใจัที่่�ความร้้ใหม่	ๆ	เกิดข๊�นในสงัคมไที่ย

“การร้เ้ท่ี่าที่นัเหตั้ก่ารณ์์จัะช่วยให้สามารถปรับัปรง่สิ�งที่่�เป็นอย้่ในปัจัจับั่ัน	
โดยนำามาประย่กต์ั้ใช้กับับัริบัที่ของประเที่ศไที่ย	ข้อยำ�าอ้กคุรั�งว่าต้องศึกษาโดย
ไม่หยุดนิ่งแลี้้วต้องเอามาใช้ด้วย เราต้องทำาตัวเองให้เป็นตำานานข้อง สุศคุ. 
ให้ผู่้คุนรู้ว่า ส่ิุงท้่เราทำาเอาไว้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ”

การสร้าง สศค. องค์กรคุณภาพ
“การที่่�หน่วยงานอ่�นไม่ร้้จััก	 สศค.	 เพื่ราะม่หน่วยงานอ่�นที่่�เก่งกว่าเรา 

ด่กว่าเรา	ดงันั�น	ถ้าจัะให้เขาร้จ้ักัเรา	ก็ต้ั้องสร้างผู้ลังานให้ส้ก้บััเขาได้	โดยการ
สร้างที่ม่งานท่ี่�แขง็แกร่ง	ในช่วงท่ี่�ผู้มเป็น	ผู้อ.	สศค.	ผู้มได้ริเริ�มให้จัดักจิักรรม
ต่ั้างจังัหวัด	แลัะ	สศค.	สัญจัรข๊�นเพื่่�อให้คน	สศค.	ได้เร่ยนร้เ้ร่�องใหม่	ๆ	แลัะ
ที่ำาให้คนร้จ้ักั	สศค.	มากข๊�น	

“การท้่อยู่แต่หอคุอยงาช้างไม่ใช่วิธ้ท้่ม้ประสุิทธิภาพั ต้องเอานโยบาย 
ไปใช้ในระดับจุัลี้ภาคุอย่างพืั�นท้่ในต่างจัังหวัดด้วย เพ่ืัอทำานโยบายให้เกิดขึ้�น 
ได้อย่างม้ประสิุทธิภาพั สุศคุ. ต้องติดดิน ต้องส่ืุอสุารกับหน่วยงานใน 
ต่างจัังหวัดซึ่งเป็นคุนพืั�นท่้ข้องกระทรวงท่้เปร้ยบเสุมือนแข้นข้าท่้สุามารถ
นำานโยบายไปปฏิบัติ เราทำาเองไม่ได้ ต้องให้คุนในพัื�นท้่ช่วย แต่เราต้องไป
ลี้งพัื�นท้่เองโดยการเอาข้้อมูลี้ไปให้เข้าแลี้ะไปถ่ายทอดพัวกเราในพัื�นท้่ด้วย 
เพัื่อให้นโยบายต่าง ๆ ไปสุู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

สิ�งท่�จะฝากถึงน้อง ๆ
“พั้่ม้สุายเลี้ือด สุศคุ. 100%	สศค.	เป็นท่ี่�ท่ี่�มอบัช่วิตั้น่�ให้พ่ื่�	ในช่วงวิกฤติั้

เศรษฐกิจัซ๊ึ่�งเป็นประสบัการณ์์ท่ี่�ด่มาก	ๆ 	ท่ี่�ได้ที่ำางานกับัล้ักน้องท่ี่�น่ารักท่ี่ก	ๆ 	คน	
พั้่อยากฝากรุ่นน้องปัจัจัุบันว่า ทำางานท้่เข้ามอบหมายให้เต็มท้่ อย่าไปหวัง 
ว่าจัะได้อะไรเพัราะทำาให้กดดันตัวเองมากไป ต้องม้สุัจัจัะในตัวเอง สุำาหรับพั้ ่
ถึงแม้จัะดำารงตำาแหน่งปลี้ัดกระทรวงการคุลี้ังไม่คุรบวาระก็ตาม แต่ก็เป็น 
สุิ่งท้่ภูมิใจั ถ้าไม่ได้ สุศคุ. ช้วิตพั้่ก็คุงไม่ม้วันน้� เมื่อน้อง ๆ อายุมากข้ึ�น  
แลี้ว้มานัง่ทบทวนถงึอดต้นอ้งจัะด้ใจั ภมูิใจัท้เ่ปน็คุน สุศคุ. คุดิถงึเสุมอ...” 



ค่ณ์กฤษฎา	จั่นะวิจัารณ์ะ	 ไม่ได้ม่ความสนใจัที่่�จัะรับัราชการมาก่อนแลัะที่ำางานอย้่ใน
ภาคเอกชนอย้่แลั้ว	 แตั้่ได้รับัการชักชวนจัากผู้้้ใหญ่ที่่�เคารพื่นับัถ่อให้มาสมัคร	 สศค.	 ก็ยากที่่� 
จัะปฏิิเสธได้	 แตั้่เหม่อนท่ี่กอย่างจัะเป็นใจัที่ำาให้สอบัเข้าเป็นข้าราชการได้โดยง่าย	 ที่่านผู้่าน 
การที่ำางานในหลัายตั้ำาแหนง่แลัะเตั้ม็ไปดว้ยสสั่น	แลัะไดเ้ตั้บิัโตั้ตั้ามลัำาดบััจันดำารงตั้ำาแหนง่เปน็	 
ผู้อ.	 สศค.	 แลัะปลััดกระที่รวงการคลัังในปัจัจั่บััน	 บันเส้นที่างน่�ท่ี่านได้เร่ยนร้้สิ�งใดมาบั้าง	 
แลัะม่คำาแนะนำาให้น้อง	ๆ	ชาว	สศค.	อย่างไร	ที่่านได้บัอกเลั่าไว้แลั้วในบัที่สัมภาษณ์์น่�

ก้าวแรกของช่วิตราชการ
“การเข้ารับัราชการที่่�	สศค.	ของผู้มถ่อเป็นความบัังเอิญ	เม่�อปี	2533	ผู้มเพื่ิ�งที่ำางานที่่�	 

บัริษัที่เงินที่่นหลัักที่รัพื่ย์ภัที่รธนกิจั	จัำากัด	(มหาชน)	ได้เพื่่ยง	2	เด่อน	หม่อมราชวงศ์จััตั้่มงคลั	 
โสณ์ก่ลั	บัอกว่า	สศค.	เปิดรับัสมัครอย้่ก็เลัยไลั่ให้ผู้มมาสอบั	ผู้มก็มาสอบั	ปรากฏิว่า	สศค.	 
เปิดรับัข้าราชการ	8	ตั้ำาแหน่ง	ม่คนมาสมัครรวมผู้มแลั้วเพื่่ยงแค่	7	คน	ผู้มจั๊งได้เข้ามาเป็น
ข้าราชการ	 สศค.	 ในที่่�ส่ด	 แลัะเริ�มที่ำางานที่่�กองนโยบัายเงินก้้	 ในสมัยท่ี่�ค่ณ์สมหมาย	 ภาษ่	 
เป็นผู้้้อำานวยการกอง	แลัะ	ดร.อรัญ	ธรรมโน	เป็น	ผู้อ.	สศค.	

“ผู้มได้รับัความกร่ณ์าจัากผู้้้ใหญ่มาหลัายท่ี่าน	แต่ั้ลัะท่ี่านม่สไตั้ล์ัการที่ำางานท่ี่�แตั้กต่ั้างกัน 
สมัยก่อนเด็ก	 ๆ	จัะเจัอผู้้้ใหญ่ค่อนข้างบั่อย	 เพื่ราะคนใน	 สศค.	 ยังไม่มากนัก	 การที่ำางาน 
ร่วมกับัที่่านเหลั่านั�นที่ำาให้ผู้มได้ความร้้แลัะประสบัการณ์์มากมาย	 ที่่กที่่านม่หลัักในการคิด
แลัะม่เที่คนิคในการที่ำางาน	ที่ำาให้ผู้มม่โอกาสเร่ยนร้้ค่อนข้างมาก	อันน่�กถ็่อว่าโชคดพ่ื่อสมควร

“ช่วงปี	2540	 ตั้ำาแหน่งเลัขาน่การเอกประจัำาสำานักงานท่ี่�ปร๊กษาเศรษฐกิจัแลัะการคลััง 
ที่่�ลัอนดอนว่างลัง	ผู้มได้รับัเล่ัอกให้ไปรบััตั้ำาแหน่งนั�น	แต่ั้พื่อไปได้ไม่นานก็เกิดวกิฤติั้เศรษฐกิจั
ปี	2540	รัฐบัาลัตั้ัดที่อนงบัประมาณ์	ผู้มเลัยโดนเร่ยกตั้ัวกลัับัมาที่ำางานที่่�	สศค.	โดยได้รับังาน
สำาคัญ	ค่อ	การร่างกฎหมายเพื่่�อยกระดับักองนโยบัายเงินก้้	 สศค.	ข๊�นเป็นสำานักงานบัริหาร
หน่�สาธารณ์ะ	(สบัน.)	เม่�อจััดตั้ั�ง	สบัน.	เสร็จัแลั้วผู้มไม่ย้ายไปเหม่อนคนอ่�น	ๆ 	เพื่ราะตั้้องการ
เร่ยนร้้งานด้านใหม่	ๆ	ที่่�	สศค.	ซึ่๊�งม่อ่กหลัากหลัายหน้าที่่�ที่่�ผู้มยังไม่เคยที่ำา”

งานสำาคัญท่�ผลักดันเพื�อประเทศ
“เม่�อไม่ได้ย้ายไป	สบัน.	ผู้มจัง๊ถก้ย้ายมาเร่ยนร้ง้านที่่�กองนโยบัายการเงนิแลัะสถาบันัการเงนิ 

โดยผู้มได้ไปช่วยในเร่�องกองที่่นเพื่่�อการฟิื�นฟิ้แลัะพัื่ฒนาระบับัสถาบัันการเงิน	 การขายแลัะ 
การควบัรวมสถาบัันการเงิน	เชน่	การควบัรวมธนาคารศรน่คร	จัำากดั	(มหาชน)	เข้ากบััธนาคาร 
นครหลัวงไที่ย	จัำากัด	(มหาชน)	 เป็นตั้้น	 การแก้ไขวิกฤตั้ิสถาบัันการเงินในช่วงนั�นเป็นงานที่่� 
ค่อนข้างหนัก	บัางครั�งตั้้องประช่มที่่�ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยตั้่อเน่�องจันถ๊ง	4	-	5	ที่่่มก็ม่	

“นอกจัากน่�	ผู้มยงัได้ที่ำาเร่�องของกฎหมายบรรษัทบริหารสุนิทรพััย์สุถาบันการเงนิ	สมยันั�น 
มก่ารจัดัตัั้�งองค์การเพื่่�อการปฏิริป้ระบับัสถาบันัการเงนิ	(ปรส.)	ข๊�นที่ำาหน้าที่่�บัรหิารจัดัการที่รัพื่ย์สนิ 
ของสถาบัันการเงินที่่�ปิดกิจัการไป	 แลัะ	IMF	 ก็บ่ับัให้เราขายที่รัพื่ย์สินของสถาบัันการเงิน 
ที่่�ปดิไปโดยเรว็	พื่อเปดิประมล้ัขายที่รัพื่ยส์นิ	เราก็เหน็วา่ต่ั้างชาติั้เขา้มาซึ่่�อที่รัพื่ยส์นิของคนไที่ย 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 23
ดำารงตำาแหน่ง 27 มิถุนายน 2557 - 30 กันยายน 2560

สุัมภาษณ์:
สภัที่ร์พื่ร	ธรรมาภรณ์์พื่ิลัาศ
ส่ข่มาลัย์	ลััดพื่ลั่

ถอดคุำาสุัมภาษณ์:
ชน่ดม	รอดการที่่กข์	
เวธิน่	หม่�นแสน
ปวันรัตั้น์	เผู้่อกที่อง

เร้ยบเร้ยง: 
วัชรินที่ร์	ที่ดลัา

บัางครั�งการเสนอแนะหร่อที่ักที่้วง 
เร่�องที่่�เราคิดว่าไม่เหมาะสม 

หร่อไม่ถ้กตั้้อง	มันช่วยให้ประหยัดเงิน
ของประเที่ศไปได้เป็นแสนลั้านบัาที่ 

หากเราไม่กล้ี้าเสุนอแนะ 
อย่างมห้ลี้กัการ เรากจ็ัะช่วย 

ประเทศชาติไว้ไม่ได้

ไปในราคาที่่�ถ้กกว่าความเป็นจัริงมาก	เราเลัยที่ำากฎหมายให้ม่การตั้ั�งบัรรษัที่ 
บัริหารสินที่รัพื่ย์สถาบัันการเงินเพื่่�อมาประม้ลัแข่งกับัตั้่างชาติั้เพื่่�อให้ราคา
สินที่รัพื่ย์ส้งข๊�น	 ม่ครั�งหน๊�งบัรรษัที่ประม้ลัที่รัพื่ย์สินที่่�ม่ม้ลัค่าที่างบััญช่	1.9	
แสนลั้านบัาที่	โดยประม้ลัได้ในราคา	3.3	หม่�นลั้านบัาที่	พื่อซึ่่�อมาแลั้วก็พื่บัว่า 
ม่ม้ลัค่าถ๊ง	7	 หม่�นลั้านบัาที่	 แสดงว่าถ๊งแม้จัะม่การประม้ลัแข่งขันราคาส้ง 
ข๊�นแลั้ว	 ราคาขายก็ยังตั้ำ�ากว่าม้ลัค่าท่ี่�แที่้จัริงมาก	 การออกกฎหมายฉบัับันั�น 
จัง๊ม่ส่วนช่วยไม่ให้ไที่ยเสย่เปรย่บัได้มาก	อก่เร่�องหน๊�งที่่�สำาคัญก็คอ่	การจัดัตั�ง
บรรษัทบริหารสุินทรัพัย์ไทย	เพื่ราะการแก้ไขหน่�ของสถาบัันการเงินที่่�ผู้่านมา
ม่ลัักษณ์ะตั้่างคนตั้่างที่ำา	ลั้กหน่�ม่เจั้าหน่�หลัายราย	หากเจั้าหน่�ตั้กลังกันไม่ได้	
ก็ไม่สามารถช่วยลั้กหน่�ได้	ดังนั�น	จั๊งตั้้องตั้ั�งบัรรษัที่บัริหารสินที่รัพื่ย์ไที่ย	แลัะ
โอนหน่�ที่ั�งหมดมาไว้ที่่�น่�เพื่่�อให้กลัายเป็นเจั้าหน่�รายเด่ยว	 ซึ่๊�งที่ำาให้การแก้ไข
ปัญหาหน่�เร็วข๊�น”

การเข้าสู่งานด้านกฎหมาย
“ช่วงปี	2543	ผู้มเป็นซึ่่	8	อย้่กองนโยบัายการเงินแลัะสถาบัันการเงิน	

ตั้อนนั�นม่การจััดตัั้�งกล่่ัมงานกฎหมายข๊�นโดยยงัไม่ม่โครงสร้างรองรับัจัง๊จัำาเป็น
ตั้้องหาหัวหน้ากลั่่มกฎหมายที่่�ม่ค่ณ์ว่ฒิด้านกฎหมาย	ซึ่๊�งผู้มเป็น	1	ใน	5	คน	
ในเวลัานั�น	จั๊งได้รับัเล่ัอกให้ไปที่ำางานหน้าท่ี่�ดังกลั่าว	 โดยท่ี่�ผู้มไม่เคยที่ำางาน
เก่�ยวกับักฎหมายเลัย	ในช่วงนั�นม่งานที่่�สำาคัญ	ค่อ	การแก้กฎหมายธนาคาร
แห่งประเที่ศไที่ยครั�งใหญ่ในปี	2551	 ม่การยกเลิักกฎหมายธนาคารพื่าณิ์ชย์	
ธ่รกิจัเงินท่ี่น	 เงินท่ี่นหลัักที่รัพื่ย์	 แลัะเครดิตั้ฟิองซิึ่เอร์	 แลั้วตั้รากฎหมาย 
ธร่กิจัสถาบันัการเงินข๊�นมาแที่น	เพื่ราะท่ี่�ผู่้านมาสถาบัันการเงินมปั่ญหาส่วนหน๊�ง 
กเ็ปน็เพื่ราะกฎหมายฉบับััเดมิกำาหนดใหเ้ปน็ด่ลัพื่นิจิัเยอะ	แม้ไปตั้รวจัสถาบันั
การเงินแลั้วพื่บัว่าม่ปัญหา	แตั้่ก็ไม่สามารถที่ำาอะไรได้จัริงจััง	อ่กที่ั�งกฎหมาย
ฉบัับัเดิมก็ไม่ม่	prompt	corrective	action	เราจั๊งนำามาเพื่ิ�มเตั้ิมในกฎหมาย
ฉบัับัใหม่”

เมื�อเป็น ผอ. สศค. แบบไม่ได้คาดหมาย
“ตั้อนผู้มเป็น	ผู้อ.	สศค.	เป็นย่คคณ์ะรักษาความสงบัแห่งชาตั้ิ	(คสช.)	

จัะเร่ยกว่าได้เป็นด้วยความบัังเอิญก็ได้	หลัังจัากรัฐประหารไม่นานเขาก็ม่คำาสั�ง	
คสช.	ตั้ั�งผู้มเป็น	ผู้อ.	สศค.	แที่นค่ณ์สมชัย	สัจัจัพื่งษ์	ที่่�ย้ายไปเป็นอธิบัด่กรม
ศ่ลักากรครั�งที่่�	2	ตอนนั�น สุศคุ. งานหนักมากเพัราะเพ่ิังผ่่านช่วงคุวามไม่สุงบ 
ทางการเมืองท่้ยืดเยื�อมาไม่นาน แลี้ะปีนั�นงบประมาณรายจั่ายประจัำาปีก็ยัง 
ไม่ผ่่านสุภา ต้องทำาให้เงินท้่คุ้างอยู่เข้้าสุู่ระบบเศรษฐกิจัให้ ได้เร็วท้่สุุดซ่ึงเป็น 
เรือ่งท่้เหน่ือยพัอสุมคุวร	ช่วงรัฐประหารใหม่	ๆ 	ยงัไม่ม่รัฐมนตั้รว่่าการกระที่รวง 
การคลััง	ผู้มตั้้องไปพื่บั	คสช.	ที่่กสัปดาห์	เพื่่�อนำาเร่�องไปเสนอให้ร่บัผู้ลัักดัน 
งานที่่�ค้างอย้่เป็นปี	ๆ	ออกไปให้หมด	แม้ว่างานช่วงนั�นจัะเยอะแลัะหนัก	แตั้่ 
เพื่ราะพื่วกเราชาว	สศค.	ช่วยกันช่วยให้งานง่ายข๊�นมาก”

สุศคุ. สุำาคุัญกับประเทศแคุ่ไหน?
“การที่ำาหน้าท่ี่�ระดับันโยบัายต้ั้องตั้ดัสนิใจั	สิ�งท่ี่�สำาคญั	คอ่	การมห่ลักัการ	 

ซึ่๊�งสิ�งเหล่ัาน่�ผู้้้ใหญ่ใน	สศค.	ถ่ายที่อดแลัะปลัก้ฝังกันมาโดยตั้ลัอด	แลัะอ่กสิ�ง 

ที่่�สำาคัญ	ค่อ	ตั้้องม่ข้อม้ลัที่่�ครบัถ้วนด้วย	เม่�อม่สองสิ�งประกอบักันก็จัะที่ำาให้ 
เราตั้ัดสินใจัได้อย่างถ้กตั้้องแลัะเกิดประโยชน์ตั้่อส่วนรวม	 น้อง	 ๆ	จั๊งตั้้อง 
ส่งข้อม้ลัที่่กด้านให้กับัคนที่่�ม่หน้าที่่�ตั้ัดสินใจั	ผู้มเคยค่ยกับัเพื่่�อน	ๆ	หลัายคน	 
ว่า	สศค.	น่าจัะเป็นกรมที่่�ใหญ่ที่่�ส่ดในกระที่รวงการคลััง	แลัะทุกวันน้�ผ่มก็ยัง 
เชื่อว่า สุศคุ. เป็นกรมท้่ใหญ่ท้่สุุด เพัราะนโยบายท้่เราทำาออกไปแต่ลี้ะเรื่อง 
ม้ผ่ลี้ต่อภาคุเศรษฐกิจั การเงินแลี้ะการคุลี้ังสุูงมาก	ถ้าเราออกนโยบัายผู้ิดไป 
ความเส่ยหายที่่�เกิดข๊�นก็จัะส้งมากเช่นเด่ยวกัน	 ผู้มจั๊งคิดว่า	 สศค.	 เป็น 
หน่วยงานที่่�สำาคัญที่่�ส่ด

“ที่่�ผู้่านมาพื่วกเราก็ได้วางรากฐานสำาคัญหลัาย	 ๆ	 อย่างของประเที่ศ	
อย่างเร่�องระบับัการชำาระเงินที่างอิเลั็กที่รอนิกส์	(e-Payment)	ที่่�เราตั้ั�งใจัที่ำา 
กันในสมัยที่่านอภิศักดิ�	 ตัั้นติั้วรวงศ์	 เป็นรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลััง 
เราก็ได้ใช้กันมาถง๊ที่ก่วนัน่�	หรอ่ช่วงก่อนหน้านั�นเราได้แก้ไขกฎหมายธนาคาร 
แห่งประเที่ศไที่ยแลัะออกกฎหมายธ่รกิจัสถาบันัการเงนิ	มนัสำาคัญกับัประเที่ศ 
มาก	ไม่ว่าตั้อนวิกฤตั้ิเศรษฐกิจัปี	2540	จัะเลัวร้ายแค่ไหน	แตั้่กฎหมายที่่�เรา 
ที่ำาก็ที่ำาให้ผู้่านวิกฤตั้ิเศรษฐกิจัปี	2551	-	2552	มาได้	สิ�งเหลั่าน่�	สศค.	 เป็น 
คนผู้ลัักดันที่ั�งนั�น”

จากวันนั้นถึงวันน่้ สศค. เดินมาถูกทางหรือยัง?
“ในม่มของผู้มคิดว่าใช่	ที่ก่ประเที่ศจัำาเป็นต้ั้องม่หน่วยงานด้านนโยบัาย 

ที่่�ด้ภาพื่รวม	ดังนั�น	ไม่ว่าจัะอ่กนานแค่ไหนประเที่ศตั้้องม่	สศค.	แตั้่เร่�องของ 
การบัริหารคนน่�เหน่�อย	เพื่ราะคนเปลั่�ยนไปเร็วมาก	เราตั้้องเข้าใจัคนร่่นใหม่	 
ถ้าเราไม่เข้าใจัก็จัะที่ำางานได้ยากเพื่ราะช่องว่างระหว่างวยัเพื่ิ�มข๊�นเร่�อย	ๆ 	สศค.	 
ม่คนร่่นใหม่ที่่�เก่งเข้ามามาก	เขาอยากเห็นการเปลั่�ยนแปลัง	ดังนั�นที่ำาอย่างไร 
เขาถ๊งจัะเข้าใจัแลัะม่ความผู้้กพื่ันกับัองค์กร	เร่�องน่�เป็นสิ�งที่่�ยากมาก

“การพื่้ดค่ยกันของคนในหน่วยงานก็สำาคัญ	 สมัยก่อนเม่�อม่เวลัาว่าง 
ผู้มไปค่ยกับัพื่่�	 ๆ	 แลัะผู้้้ใหญ่ที่่�ม่ประสบัการณ์์ในแตั้่ลัะด้าน	 ได้แลักเปลั่�ยน 
ความร้แ้ลัะมป่ฏิสิมัพื่นัธ์กับัคนที่่�มล่ักัษณ์ะแตั้กต่ั้างกัน	ที่ำาให้เราร้ว่้าจัะที่ำางาน 
กับัคนที่่�ม่ลัักษณ์ะตั้่าง	ๆ	กันอย่างไร	ที่่กวันน่�น้อง	ๆ	ไม่ค่อยได้ปฏิิสัมพื่ันธ์กัน	 
ผู้มคิดว่าผู้้้บัริหารควรเข้าไปหาเขาให้เยอะ	ในบัางครั�งเด็กร่่นใหม่	ๆ	เขาร้้ใน 
หลัาย	 ๆ	 เร่�องมากกว่าเรา	 แตั้่เขาจัะไม่ร้้ว่าในการที่ำางานเชิงนโยบัายอาจัม่ 
ม่มมองที่่�เขายังมองไม่เห็น	อันน่�ค่อสิ�งที่่�เราจัะไปเตั้ิมเตั้็มให้เขาได้”

ฝากถึงน้อง ๆ ชาว สศค.
“สิ�งที่่�	สศค.	เน้นยำ�ากันมาตั้ลัอดจัากร่่นส้่ร่่น	ค่อ	ความหมายของคำาว่า	

สศค.	สุ. คุือ เสุนอแนะอย่างม้หลี้ักการ ศ. คุือ ศึกษาอย่างไม่หยุดนิ่ง แลี้ะ 
คุ. คุือ เป็นคุนคุลี้ังท้่ม้คุุณภาพั	คำาน่�อยากจัะฝากที่่กคนไว้	ผู้มอยากให้ที่่กคน
ย๊ดถ่อแลัะปฏิิบััตั้ิตั้ามคำาเหลั่าน่�ตั้่อไปอย่างที่่�เคยที่ำามาโดยตั้ลัอด	 เพื่ราะจัะ
เกิดประโยชน์ต่ั้อประเที่ศชาติั้เป็นอย่างมาก	บางคุรั�งการเสุนอแนะหรอืทกัท้วง
เรือ่งท่้เราคิุดว่าไม่เหมาะสุมหรอืไม่ถกูต้อง มันช่วยให้ประหยัดเงนิข้องประเทศ
ไปได้เป็นแสุนลี้้านบาท หากเราไม่กลี้้าเสุนอแนะอย่างม้หลี้ักการ เราก็จัะช่วย
ประเทศชาติไว้ ไม่ได้” 

สแกนเพื่่�อรับัชมวด่ิโอ
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ค่ณ์ส่วิชญ	โรจันวานิช	ข้าราชการผู้้้ถ่อกำาเนิดจัาก	สศค.	เม่�อครั�งยังเป็นกรมเลั็ก	ๆ	ใน
รั�วพื่ระบัรมมหาราชวัง	 ก่อนไปเตั้ิบัโตั้ในสำานักงานบัริหารหน่�สาธารณ์ะ	(สบัน.)	 ที่่�ขยับัขยาย
ไปจัากกองนโยบัายเงินก้้	 สศค.	 นานกว่าคร๊�งช่วิตั้	 แลัะได้ม่โอกาสได้หวนค่นบั้านหลัังแรก 
อก่ครั�งในปี	2560	ในตั้ำาแหน่งผู้้้อำานวยการสำานกังานเศรษฐกิจัการคลัังอย่างไม่คาดคดิ	แม้ว่าท่ี่าน
จัะดำารงตั้ำาแหน่งในช่วงระยะสั�น	ๆ 	แต่ั้เป็นช่วงเวลัาที่่�	สศค.	มบ่ัที่บัาที่อย่างมากในการผู้ลัักดนั 
กฎหมายแลัะโครงสร้างพื่่�นฐานด้านการเงินการคลัังที่่�สำาคัญหลัายประการ	ประสบัการณ์์ของ
ที่่านจัะเป็นอย่างไรแลัะม่คำาแนะนำาอะไรท่ี่�จัะฝากไว้ให้กับัร่่นน้องชาว	 สศค.	 บั้าง	 ตั้ิดตั้ามได้
จัากบัที่สัมภาษณ์์น่�

ก้าวแรกใน สศค.
“เน่�องจัากค่ณ์พื่่อเป็นข้าราชการกระที่รวงการคลััง	จั๊งเห็นว่าล้ักสักคนก็น่าจัะเป็น

ข้าราชการกระที่รวงการคลััง	แลัะการรับัราชการเป็นการที่ำางานเพื่่�อประเที่ศชาตั้ิ	จั๊งมาสอบัท่ี่�	 
สศค.	แลัะได้เข้ามาที่ำางานปลัายปี	2527	ในช่วงที่่�ที่่านกำาจัร	สถิรก่ลั	เป็นผู้้้อำานวยการ	สมัยนั�น 
ยังที่ำางานอย้่ในรั�วพื่ระบัรมมหาราชวัง	 อาคารที่่�	 สศค.	 อย้่นั�น	 ม่เพื่่ยง	2	 ชั�น	 ชั�นบันเป็น
ห้องของผู้้้บัริหารกระที่รวงการคลััง	กองกลัาง	สำานักงานปลััดกระที่รวงการคลััง	แลัะกอง
นโยบัายเงินก้้	ของ	สศค.	เพื่่ยงเที่่านั�น	ส่วนชั�นลั่างก็เป็นกองนโยบัายการเงินแลัะสถาบััน
การเงินของ	สศค.	แลัะกองกลัาง	สำานักงานปลััดกระที่รวงการคลัังอ่กส่วนหน๊�ง	การที่ำางาน
จั๊งรวดเร็วมาก	เดินไปเพื่่ยงไม่ก่�ก้าวก็ถ๊งห้องแลั้ว	ม่เร่�องอะไรก็สามารถเดินไปหากันได้ทัี่นที่่	

“แม้ว่าเวลี้าจัะผ่่านไป แต่ส่ิุงหนึ่งท้่ สุศคุ. ยังคุงรักษาไว้ ได้เหมือนเดิม คุือ สุามารถ
เสุนองานด่วนได้อย่างรวดเร็วคุงเสุ้นคุงวา	ส่วนสิ�งที่่�แตั้กตั้่างจัากเดิม	ค่อ	สศค.	ม่อาคาร 
เป็นของตัั้วเอง	แตั้่งานมากข๊�น	คนเยอะข๊�น	ระยะห่างระหว่างผู้้้บัริหารกับัข้าราชการก็มากข๊�น 
พื่อสมควร”

การปฏิบัติราชการท่� สศค. ในช่วงวิกฤติ
“ขณ์ะรับัราชการอย้่ที่่�	 สศค.	 ประเที่ศไที่ยได้เผู้ชิญกับัความที่้าที่ายที่างด้านเศรษฐกิจั

การเงินการคลัังมากมาย	โดยเฉพื่าะวิกฤตั้ิที่างการเงินหลัายครั�ง	คน	สศค.	ตั้้องที่ำางานอย่าง
เร่งด่วนในที่ก่วกิฤตั้	ิแลัะหารอ่ที่ก่ภาคส่วนอย่างใกล้ัชดิ	จัากความร่วมมอ่อย่างดภ่ายในองค์กร	
จั๊งช่วยกันแก้ไขวิกฤตั้ิตั้่าง	ๆ	ให้เบัาบัางลังได้	การที่ำางานด้านเงินก้้ที่่�	สศค.	สมัยก่อน	รัฐบัาลั
ไที่ยจัะก้้จัากหลัายแหลั่ง	 ความที่้าที่ายในการก้้เงินเพื่่�อช่วยแก้วิกฤตั้ิค่อจัะตั้้องที่ำาให้เร็ว	 แลัะ
ประสานที่่กภาคส่วนลั่วงหน้า	 โดยเฉพื่าะหากเป็นการที่ำาเงินก้้เงินตั้ราตั้่างประเที่ศ	จัะตั้้อง
ประสานธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยให้เตั้ร่ยมการเช่นกัน	บัางครั�งก็ด่ต่ั้อกัน	บัางครั�งก็ขดักันบ้ัาง
เป็นธรรมดา	แตั้่ม่จั่ดม่่งหมายเด่ยวกันค่อ	ช่วยกันแก้ไขวิกฤตั้ิของประเที่ศ”

การย้ายไปปฏิบัติราชการท่� สบน.
“เน่�องจัากประเที่ศไที่ยเผู้ชญิกับัวกิฤติั้เศรษฐกิจัอย่างร่นแรงในช่วงปี	2540	ท่ี่านธารินที่ร์ 

นิมมานเหมินที่์	 รัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลัังในสมัยนั�นเห็นว่า	 ประเที่ศไที่ยตั้้องก้้เงิน 
จัำานวนมากทัี่�งสก่ลัเงินในประเที่ศแลัะเงินตั้ราตั้่างประเที่ศ	 ซึ่๊�ง	 สศค.	 ที่ำาหน้าที่่�ก้ ้เงิน 
ตั้่างประเที่ศ	แลัะกรมบััญช่กลัางที่ำาหน้าที่่�ก้้เงินในประเที่ศ	จั๊งอยากให้รวมภารกิจัน่�เข้าด้วยกัน 

นายสุวิชญ โรจนวานิช
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 24 
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ขอให้ม่่งมั�น	ตั้ั�งใจั	เส่ยสลัะ	 
แลัะอดที่นในการที่ำางาน	 

อยากให้ทกุ ๆ ท่านภมูิใจัท้ง่านข้องท่าน
ก่อให้เกดิผ่ลี้ต่อระบบเศรษฐกจิัข้อง

ประเทศอย่างรวดเรว็	ช่วยให้ประชาชน
คนไที่ยม่ความเป็นอย้่ที่่�ด่ข๊�น...

บทคุวาม:
ส่วิชญ	โรจันวานิช

เร้ยบเร้ยง:
วัชรินที่ร์	ที่ดลัา

จัง๊ตัั้�งเป็น	สบัน.	ข๊�น	โดยโอนย้ายข้าราชการจัาก	สศค.	แลัะกรมบััญชก่ลัางมา
รวมกัน	เพื่่�อให้ม่การจััดการหน่�ครบัวงจัรในหน่วยงานเด่ยว	ผู้มย้ายไปเพื่ราะ
หัวหน้าขอร้องว่าท่ี่ก	 ๆ	 คนที่ำางานด้านน่�อย้่แลั้ว	 น่าจัะด่หากจัะย้ายกันไป 
ที่ั�งหมด	เน่�องจัากค่้นเคยแลัะปฏิิบััตั้ิงานได้อย้่แลั้ว	

“ความท้ี่าที่ายของการปฏิบิัตัั้งิานที่่�	สบัน.	ในระยะแรก	คอ่วิธก่ารที่ำางาน
แลัะแนวความคิดของข้าราชการจัาก	สศค.	แลัะกรมบัญัชก่ลัางท่ี่�แตั้กต่ั้างกัน
มาก	ๆ	ที่่�	สศค.	จัะรวดเร็ว	ส่วนกรมบััญช่กลัางจัะย๊ดกฎระเบั่ยบัมากมายแตั้่
ก็ที่ำาให้ที่ั�งสองกลั่่มได้เร่ยนร้้กัน	บั่คลัากรของ	สบัน.	ม่จัำานวนน้อยกว่า	สศค.	
จั๊งตั้้องค่อย	ๆ	พื่ัฒนา	แลัะรับับั่คลัากรเพื่ิ�มเตั้ิม	วัฒนธรรมแลัะค่านิยมของ	
สศค.	แลัะ	สบัน.	แตั้กตั้่างกัน	โดย	สุศคุ. ม้วัฒนธรรมแบบทำาได้ทุกอย่าง
ในโลี้กน้�	ส่วน	สบัน.	ก็ก้้ ได้ท่ี่กอย่างภายใต้ั้กรอบักฎหมายที่่�กำาหนดไว้	แต่ั้สิ�งที่่� 
คลั้ายกันค่อสุามารถทำางานได้รวดเร็ว ทันเวลี้า”

ภารกิจในการวางโครงสร้างพื้นฐานการเงินการคลังสู่อนาคต
“ตั้อนที่่�จัะได้มาเป็นผู้้้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจัการคลัังร้้ส๊กงง 

มาก	ๆ 	เน่�องจัากไม่ม่การแจั้งให้ที่ราบัลั่วงหน้าเลัย	ผู้มร้้ว่างานจัะหนักมากข๊�น 
จัง๊เริ�มวางแผู้นการที่ำางานแลัะแนวที่างการจัดัการให้เร่ยบัร้อยก่อนไปรับัตั้ำาแหน่ง 
ผู้มจัาก	สศค.	ไปหลัายปี	กลับััมาก็จัำาได้แต่ั้คนท่ี่�อย่้ในร่่นใกล้ัเค่ยงกัน	นอกนั�น 
ก็จัะเป็นบ่ัคลัากรใหม่	 ๆ	 ทัี่�งหมด	 ตอนท่้ผ่มดำารงตำาแหน่งผู่้อำานวยการ 
สุำานักงานเศรษฐกจิัการคุลัี้งนั�นเป็นช่วงท่้ท่านอภิศกัดิ� ตันติวรวงศ์ เป็นรัฐมนตร้ 
ว่าการกระทรวงการคุลัี้ง ท่านม้คุวามมุ่งมั่นอย่างแรงกลี้้าท่้จัะปรับโคุรงสุร้าง
พัื�นฐานทางการเงินการคุลี้ังให้พัร้อมต่อการพััฒนาประเทศในอนาคุต ดังนั�น 
สุศคุ. ในช่วงนั�นจัึงรับงานหนัก ตั�งแต่การพัยายามออกกฎหมายต่าง ๆ  ท้่เป็น 
ประโยชน์ต่อการพััฒนาประเทศ	เช่น	กฎหมายวนัิยการเงนิการคลังั	แลัะแก้ไข
กฎหมายท่ี่�บัังคับัใช้มาเป็นเวลัานานแลั้วให้ที่ันสมัยมากข๊�น	 โดยที่่านอภิศักดิ� 
จัะมก่ารเร่ยกประช่มเพื่่�อให้หน่วยงานต่ั้าง	ๆ 	รายงานความค่บัหน้าในการที่ำางาน 
เป็นประจัำาที่่กเด่อน

“สุิง่ท่้ สุศคุ. ให้คุวามสุำาคัุญเป็นลี้ำาดบัแรก ๆ  คุอื การมุง่ให้คุวามช่วยเหลืี้อ 
ผู่้ม้รายได้น้อยอย่างแท้จัริง	 ผู้มจั๊งม่ความภ้มิใจัมากที่่�	 สศค.	 ได้ดำาเนินการ
ลังที่ะเบั่ยนผู้้้ม่รายได้น้อยสำาเร็จัอย่างงดงาม	ตั้ามที่่�ที่่านอภิศักดิ�	ตั้ันตั้ิวรวงศ์ 
รัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลัังได้ม่่งมั�นพื่ยายามผู้ลัักดันให้ม่ฐานข้อม้ลั 
ผู้้้มร่ายได้น้อย	เพื่่�อให้สามารถจััดสวสัดิการแห่งรัฐให้แก่ประชาชนผู้้้ม่รายได้น้อย 
ได้ถ้กตั้้องตั้รงคนอย่างแที่้จัริง	วิธ่การบัริหารท่ี่�ผู้มนำามาใช้เพื่่�อให้สำาเร็จัตั้าม
วัตั้ถ่ประสงค์ท่ี่�ตัั้�งไว้	 ค่อ	 ม่่งมั�นแลัะตัั้�งใจัในการดำาเนินการอย่างจัริงใจัแลัะ
จัริงจััง	พื่ร้อมรับัฟิังปัญหาแลัะหาที่างแก้ไข	ตั้ิดตั้ามการที่ำางานอย่างใกลั้ชิด
แลัะเป็นกันเองกับัข้าราชการที่่กระดับั”

การบริหารจัดการความต้องการของฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายนโยบาย
“รัฐบัาลัมาจัากไหนก็แลั้วแตั้่	 ความสำาคัญอย้่ที่่�คนเป็นรัฐมนตั้ร่ว่าม่

คณ่์ธรรมแลัะจัรยิธรรมส้งส่งเพื่ย่งใด	รัฐมนตั้รเ่ปล่ั�ยนไปเร่�อย	ๆ 	แต่ั้ข้าราชการ
อย่างพื่วกเราอย้่ประจัำา	 บ่ัคลัากรของ	 สศค.	 ม่ความร้้ความสามารถส้ง	
แตั้่	 สศค.	 เป็นองค์กรม่ขนาดเลั็ก	 ใกลั้ชิดกับัรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการ
คลัังมาก	 หากรัฐมนตั้ร่ตั้้องการในที่างท่ี่�ไม่เหมาะสมเราก็จัะลัำาบัาก	 ดังนั�น	 

เราจั๊งตั้้องที่ำาหน้าที่่�ให้ถ้กตั้้องเป็นหลัักไว้ก่อน	หากเราที่ำาอะไรผู้ิด	ๆ	เราก็จัะ
เด่อดร้อนเอง”	

คดิอย่างไรกับวฒันธรรมองค์กรของ สศค. ในการให้ข้าราชการชัน้ผูน้้อย 
เร่ยนรู้การ “ต้องรอด” จากการปฏิบัติงานจริง

“ผู้มเห็นว่าเป็นวัฒนธรรมที่่�ด่นะครับั	 สมัยผู้มรับัราชการใหม่	 ๆ	 ผู้มก็
เจัอเช่นน่�เหม่อนกันครับั	 ดังนั�น	 เด็กจัะตั้้องใช้ศักยภาพื่ท่ี่�ม่ดำาเนินการให้ได้ 
ตั้ามเป้าหมาย	แต่ั้ไม่ใช่ว่าเราตัั้�งใจัจัะปล่ัอยเดก็	ๆ 	ไปนะครับั	บัางครั�งบัางเร่�อง 
ประช่มวันเวลัาเด่ยวกันหมดก็ตั้้องกระจัายกันไป	 คนของเราน้อย	 ในที่่�ส่ด 
บัางการประชม่ก็ยงัคงเป็นเด็ก	ๆ 	ไป	ไม่ใช่เราไม่ให้ความสำาคัญกับังานเหล่ัานั�น 
แตั้่เราไม่ม่ผู้้้บัริหารมากพื่อที่่�จัะส่งไปได้ครบัที่่กแห่ง”

สศค. ในวันท่�เปล่�ยนจากผู้กำาหนดนโยบายสู่ผู้ท่�ต้องลงมือปฏิบัติ
“ในปัจัจุับัน สุศคุ. ม้บทบาทเป็นหน่วยงานภาคุปฏิบัติมากขึ้�น เห็นได้

จัากการทำานโยบายเย้ยวยา ฟื้นฟู แลี้ะกระตุ้นเศรษฐกิจั	 โดยไม่ได้ที่ำางาน
เฉพื่าะคิดนโยบัายเพื่่ยงอย่างเด่ยวอ่กตั้่อไป	 ผู้มว่าด่นะครับั	 คนคิดนโยบัาย
แลัะลังม่อปฏิิบััตั้ิด้วยจัะได้เห็นปัญหาแลัะคิดที่างแก้ให้ชัดเจัน	ดังเช่นช่วงที่่�ม่
มาตั้รการเราไม่ที่ิ�งกัน	ม่คนมาลังที่ะเบั่ยนมากมาย	หนักเข้าเข่ยนลังกระดาษ
ส่งมาให้	 สศค.	 ป้อนข้อม้ลัเข้าระบับัเอง	 เอกสารมาที่่วมอาคารแที่บัจัะไม่ม่
ที่างเดิน	เป็นข้อคิดให้กับัเราว่า	ในการออกนโยบัายตั้่าง	ๆ	ตั้้องคิดแลัะคำาน๊ง
ถ๊งผู้้้ปฏิิบััตั้ิด้วย”

บทบาท สศค. ท่�ผ่านมาและท่�ควรพัฒนาต่อไป
“สศค.	ที่ำางานด้านนโยบัายมาโดยตั้ลัอด	ข้าราชการก็จัะค่้นชินกับัการ

พื่ัฒนานโยบัายตั้่าง	ๆ 	ให้สอดคลั้องกับัการพื่ัฒนาของประเที่ศ	นำานวัตั้กรรม
ตั้่าง	ๆ	มาประย่กตั้์ใช้	แลัะเร่ยนร้้สิ�งใหม่	ๆ	ตั้ลัอดเวลัา	ผู้มจั๊งมั�นใจัมากว่า	
สศค.	พื่ัฒนามาในที่างที่่�ด่	อะไร	ๆ	ก็สำาเร็จัได้ด้วยฝีม่อของคนที่ั�งนั�น	ดังนั�น	
การพัื่ฒนาคนให้ด่ข๊�น	 เก่งข๊�น	 ม่แนวคิดกว้างไกลัข๊�น	จั๊งเป็นสิ�งที่่�จัำาเป็นแลัะ
ตั้้องพื่ัฒนาอย่างตั้่อเน่�อง”	

ทิศทางในอนาคต และสิ�งท่�ฝากถึงคน สศค.
“ในอนาคตั้	ผู้มยังมั�นใจัว่า	สศค.	จัะยังคงเป็นศ้นย์กลัางในการกำาหนด

นโยบัายการเงินการคลัังให้กับักระที่รวงการคลััง	เน่�องจัากกระที่รวงการคลััง
เป็นกระที่รวงหลักัที่างการเงนิการคลังัของประเที่ศ	นโยบัายตั้า่ง	ๆ 	ต้ั้องมก่าร
คิด	วิเคราะห์	แลัะแนวปฏิิบััตั้ิที่่�ชัดเจัน	เหมาะสม	ผู้้้บัริหารกระที่รวงการคลััง
ที่ั�งรัฐมนตั้ร่วา่การแลัะชว่ยวา่การกระที่รวงการคลัังจัง๊ควรม่หน่วยงานท่ี่�พื่รอ้ม
ให้คำาแนะนำา	คำาปร๊กษา	ข้อเสนอแนะ	ในที่างที่่�สร้างสรรค์แลัะเกิดประโยชน์
แก่ประเที่ศอย่างแที่้จัริง	สำาหรับัคำาแนะนำาแก่บั่คลัากรของ	สศค.	ค่อ	ข้อให้
มุ่งมั่น ตั�งใจั เสุ้ยสุลี้ะ แลี้ะอดทนในการทำางาน อยากให้ทุก ๆ ท่านภูมิใจัท้่
งานข้องท่านก่อให้เกิดผ่ลี้ต่อระบบเศรษฐกิจัข้องประเทศอย่างรวดเร็ว ช่วย
ให้ประชาชนคุนไทยม้คุวามเป็นอยู่ท้่ด้ข้ึ�น สุอดคุลี้้องกับการเจัริญเติบโตข้อง
ประเทศอย่างยั่งยืน” สแกนเพื่่�อรับัชมวด่ิโอ

| ข้าของแผ่นดิน | | ข้าของแผ่นดิน | 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง254 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 255



ค่ณ์ลัวรณ์	 แสงสนิที่	 เป็นหัวเร่อใหญ่ของสำานักงานเศรษฐกิจัการคลัังในช่วงที่่�เร่ยกว่า
เป็น	 “หัวเลั่�ยวหัวตั้่อ”	 แลัะเป็นผู้้้นำา	 สศค.	 เข้าส้่ย่คใหม่ของการที่ำาหน้าที่่�อ่กบัที่บัาที่หน๊�งใน 
การแก้ ไขเย่ยวยาความเด่อดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์์การแพื่ร่ระบัาดของโรค 
ตั้ิดเช่�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	จันเป็นที่่�ค่้นหน้าค่้นตั้าของส่�อมวลัชนแลัะประชาชน 
โดยทัี่�วไป	นบััได้ว่า	สศค.	ในยค่ของท่ี่าน	สวมหมวกที่ั�งในฐานะ	“ผู้้้ออกนโยบัาย”	แลัะ	“ผู้้้ปฏิบิัตัั้”ิ 
ที่่�ครอบัครองพื่่�นที่่�ส่�อไว้อย่างเหน่ยวแน่น

ก้าวแรกสู่รั้ววายุภักษ์
ค่ณ์ลัวรณ์เริ�มตั้้นรับัราชการครั�งแรกท่ี่�	 สศค.	 อาจัเร่ยกได้ว่าเป็นฟิ้าลัิขิตั้หร่อคนลัิขิตั้ 

ก็ส่ดแลั้วแตั้่	 เพื่ราะนับัแตั้่แรกไม่เคยม่ความคิดว่าจัะเข้ามารับัราชการ	จันกระทัี่�งอาจัารย์ซึ่๊�ง 
เคยสอนที่่�คณ์ะเศรษฐศาสตั้ร์	จั่ฬาลังกรณ์์มหาวิที่ยาลััย	 ดร.ว่รพื่งษ์	 รามางก้ร	(ดร.โกร่ง)	 
ซึ่๊�งดำารงตั้ำาแหน่งรัฐมนตั้ร่ช่วยว่าการกระที่รวงการคลัังในขณ์ะนั�น	 ชักชวนค่ณ์ลัวรณ์ให้มา 
ช่วยในฐานะที่่มงานของที่่านในรั�ววาย่ภักษ์แห่งน่�	 นับัเป็นความโชคด่ประการหน๊�งท่ี่�ที่่านได้ม่ 
โอกาสปฏิิบััติั้งานร่วมกับับั่คคลัผู้้้มากความสามารถหลัายที่่านตัั้�งแตั้่ยังไม่เริ�มตั้้นรับัราชการ	 
ที่ั�งบ่ัคลัากรในกระที่รวงการคลังัเอง	หรอ่บ่ัคลัากรจัากธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยที่่�ต้ั้องปฏิบิัตัั้งิาน 
ร่วมกันเสมอ	 ที่่านยังได้รับโอกาสุให้ติดตาม ดร.ว้รพังษ์ ไปร่วมประชุมตามท้่ต่าง ๆ ทำาให้ 
ได้ซมึซบัคุวามรูแ้ลี้ะ “คุวามเก๋า” ตามแบบฉบบัข้องคุนกระทรวงการคุลี้งัมาแต่ต้น	แต่ั้ขณ์ะนั�น 
ก็ยังไม่ได้ปลังใจัว่าจัะรับัราชการที่่�กระที่รวงการคลััง	จันกระที่ั�ง	 ดร.ส่ธ่	 สิงห์เสน่ห์	 ซึ่๊�งดำารง
ตั้ำาแหน่งรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลัังในขณ์ะนั�น	 ได้เมตั้ตั้าให้คำาแนะนำากรมตั้่าง	 ๆ	 ใน
กระที่รวงการคลััง	พื่ร้อมกับัที่ิ�งที่้ายว่า	สศค.	น่าจัะเหมาะสมกับัที่่านที่่�ส่ด

ความท้าทายนับตั้งแต่วินาท่แรกสู่การตั้งหน่วยงานแห่งใหม่ใน สศค.
เม่�อเข้ามารับัราชการที่่�	 สศค.	 ค่ณ์ลัวรณ์เริ�มปฏิิบััตั้ิหน้าที่่�ในกองนโยบัายการคลัังแลัะ

ภาษ่อากร	โดยม่หน้าที่่�รับัผู้ิดชอบัหลััก	ค่อ	การเจัรจัาเปิดเสร่การค้าของอาเซึ่่ยน	(AFTA)	ซึ่๊�ง
ม่ปริมาณ์งานแลัะความซึ่ับัซึ่้อนในเน่�องานเป็นอย่างมาก	จันกระที่ั�งได้ม่การแยกตั้ัวออกมาตั้ั�ง
เป็นกองใหม่ช่�อว่ากองนโยบัายเศรษฐกิจัระหว่างประเที่ศ	(ปัจัจับั่ัน	คอ่	สำานกันโยบัายเศรษฐกิจั
ระหว่างประเที่ศ)	ซึ่๊�งที่ำาให้ได้ลังไปคลัก่คลักั่บัการเจัรจัาเปิดเสร่การค้าภายใต้ั้กรอบัความตั้กลัง	
AFTA	ที่่�ม่รายลัะเอ่ยดมากแลัะเป็นเร่�องใหม่ของประเที่ศไที่ยแลัะของโลักในย่คนั�น	จัง๊เกิดความ 
ร้ส๊้กท้ี่าที่ายส้ง	ซึ่๊�งยงัคงเป็นคุวามรูสุ้กึข้องคุน สุศคุ. หลี้ายคุน คุอื คุวามรกัในเนื�องานท่้มคุ้วามยาก 
แลี้ะซับซ้อน	 แม้ว่าขณ์ะนั�นจัะยังม่ตั้ำาแหน่งเพื่่ยงซึ่่	5	 แตั้่ก็ได้รับัความไว้วางใจัให้ม่บัที่บัาที่ 
หลัักในการเจัรจัากรอบัความตั้กลัง	AFTA	จั๊งได้ปฏิิบััตั้ิงานร่วมกับัหลัายหน่วยงาน	 เช่น	กรม
ศล่ักากร	กรมเศรษฐกิจัการพื่าณิ์ชย์	(หรอ่กรมเจัรจัาการค้าระหว่างประเที่ศในปัจัจับั่ัน)	เป็นต้ั้น	
ได้เร่ยนร้้พื่ิกัดศ่ลักากรที่่�นับัว่าเป็น	“ภาษาสากลั”	ที่่�เข้าใจัตั้รงกันที่ั�งโลัก

จัากการที่่�ได้ม่บัที่บัาที่สำาคัญในฐานะที่่มงานของรัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลัังใน	 
AFTA	Council	จั๊งที่ำาให้ตั้้องเดินที่างไปตั้่างประเที่ศบั่อยครั�ง	 ที่ำาให้ได้เร่ยนร้้วิธ่การที่ำางาน 
ภาคปฏิิบัตัั้เิก่�ยวกับัการเดินที่างร่วมกับัผู้้้ใหญ่แลัะกระบัวนการรักษาความปลัอดภยัต่ั้าง	ๆ 	ของ 

นายลวรณ แสงสนิท
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 25
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563

สุัมภาษณ์:
สภัที่ร์พื่ร	ธรรมาภรณ์์พื่ิลัาศ
ส่ข่มาลัย์	ลััดพื่ลั่

ถอดคุำาสุัมภาษณ์แลี้ะเร้ยบเร้ยง:
กมลัณ์ิช	สวัสดิ�พื่าณ์ิชย์

วิธ่การที่ำางานที่่�สำาคัญอย่างหน๊�งค่อตั้้องร้้จััก 
ยอมรบั ‘คุวามไม่รู’้ ข้องตนเอง  
แลัะพื่ร้อมที่่�จัะ รบั ‘คุวามรู’้  

จัากผู้่ท้รู่ม้ากกว่า	...	จังอย่ากลััว 
ความเปลั่�ยนแปลัง	เพื่ราะ การเร้ยนรู้ส่ิุงใหม่ 

จัะกลี้ายมาเป็น ‘asset’	ให้เราเสมอ

บ่ัคคลัสำาคัญของประเที่ศ	ดังนั�น	คุน สุศคุ. ต้องเก่งทั�ง “สุาระ” แลี้ะ “พิัธ้การ” 
ซึ่๊�งค่ณ์ลัวรณ์ม่เกร็ดสน่ก	 ๆ	 มาเลั่าอย่างขำาขันว่า	 บัางประเที่ศก็ข๊�นช่�อเร่�อง 
สิ�งลั่�ลัับัที่่�เลั่นงานจันเจั้าหน้าที่่�ตั้้องขอบัินกลัับัประเที่ศไที่ยก่อนก็ม่

บทบาทท่�หลากหลายกับกลยุทธ์การปรับตัว
หลัังจัากปฏิิบััตั้ิงานด้านนโยบัายเศรษฐกิจัระหว่างประเที่ศอย้่ประมาณ์	 

9	ปี	จัง๊ได้รบััมอบัหมายจัากท่ี่านสถิตั้ย์	ลิั�มพื่งศ์พื่นัธ่	์ซึ่๊�งดำารงตั้ำาแหน่งผู้้้อำานวยการ 
สศค.	 ณ์	 เวลัานั�น	 ให้มาที่ำาหน้าที่่�นำาที่่มโครงการปฏิิร้ปภาษ่ที่่�กองนโยบัาย
ภาษ	่ซึ่๊�งที่า่นสถิตั้ยอ์ยากได้มม่มองจัาก	outside-in	จัง๊มอบัหมายให้ค่ณ์ลัวรณ์ 
ซึ่๊�งเป็น	 “outside”	 ของกองนโยบัายภาษ่ในขณ์ะนั�นให้มาปฏิิบััตั้ิหน้าที่่�	 
ตั้่อมาได้รับัการแตั้่งตัั้�งให้รักษาการในตั้ำาแหน่งผู้้้อำานวยการสำานักกฎหมาย 
แม้จัะไม่เคยศ๊กษาหร่อได้รับัปริญญาที่างด้านนิตั้ิศาสตั้ร์มาก่อน

ในเร่�องน่�	 ค่ณ์ลัวรณ์ให้คำาแนะนำาว่า	 “วิธ่การที่ำางานที่่�สำาคัญอย่างหน๊�ง
ค่อต้องรู้จัักยอมรับ ‘คุวามไม่รู้’ ข้องตนเอง แลี้ะพัร้อมท้่จัะรับ ‘คุวามรู้’ จัาก 
ผู่้ท้่รู้มากกว่า	โดยอาจัจัะอาศัยพื่่�นฐานตั้รรกะ	(Logic)	ที่่�ตั้นเองสั�งสมมาเป็น 
เข็มที่ิศนำาที่างในบัางครั�ง	 แตั้่ในรายลัะเอ่ยดก็ยังคงตั้้องพื่๊�งพื่าผู้้้ที่่�ม่ความร้้ 
ในเร่�องนั�น	ๆ 	มากกว่า	ซึ่๊�งการได้รับัหน้าที่่�ในสำานกักฎหมายยงัที่ำาให้ท่ี่านได้รบัั 
ม่มมองที่างกฎหมายซึ่๊�งจัะเป็นประโยชน์ตั้่อไปในอนาคตั้	 ดังนั�น	 จังอย่ากลัี้ว 
คุวามเปล่้ี้ยนแปลี้ง เพัราะการเร้ยนรู้ส่ิุงใหม่จัะกลี้ายมาเป็น ‘asset’ ให้เราเสุมอ”

บทบาทผู้อำานวยการ สศค. ในยุค COVID-19
“สิ�งที่่�ให้ความสำาคัญเป็นอันดับัแรกในฐานะ	 ผู้อ.	 สศค.	 ค่อการรักษา	

‘คน’	ซึ่๊�งเป็น	asset	ที่่�สำาคัญแลัะม่พื่ลัังที่่�ส่ดของ	สศค.	เพื่ราะคุนข้อง สุศคุ. 
เป็นคุนท่้ม้คุุณภาพั จึังต้องรักษาทั�งคุนแลี้ะคุุณภาพัข้องคุนไปพัร้อม ๆ กัน”

ฝ่าวิกฤติ COVID-19
ค่ณ์ลัวรณ์เป็นผู้้้บั่กเบัิกประวัตั้ิศาสตั้ร์หน้าใหม่ของ	สศค.	โดยการแจัก

เงินเย่ยวยาประชาชนผู้้้ได้รับัผู้ลักระที่บัจัาก	COVID-19	 ซึ่๊�งนับัเป็นการสร้าง
บัที่บัาที่ใหม่ให้กับั	สศค.	ที่่�เป็นหน่วยงานนโยบัาย	ความที่้าที่ายประการแรก	
ค่อ	 ตั้้องสรรหาวิธ่การท่ี่�เหมาะสมเพื่่�อให้กระบัวนการจั่ายเงินเย่ยวยาเป็นไป
อย่างโปร่งใสแลัะตั้รวจัสอบัได้มากที่่�ส่ด	 เพื่ราะความรับัผิู้ดจัากการปฏิิบััตั้ิ
หน้าที่่�ย่อมเกิดกับัเจ้ัาหน้าที่่�ผู้้้ปฏิบิัตัั้งิาน	โดยนโยบัายที่่�ได้รบััมเ่พื่ย่งแค่ประโยค
สั�น	 ๆ	 แตั้่กระบัวนการแลัะวิธ่การที่่�ตั้้องนำามาตั้่อยอดม่รายลัะเอ่ยดมากมาย
มหาศาลั	เกิดเป็น	“วิกฤติซ้อนวิกฤติ”	ค่อวิกฤตั้ิ	COVID-19	แลัะวิกฤตั้ิ	สศค.	
ที่่�ตั้้องเค้นพื่ลัังจัากเจั้าหน้าท่ี่�เพื่่ยง	300	 กว่าคน	 ในการจั่ายเงินเย่ยวยาให ้
ประชาชนผู้้้ได้รับัผู้ลักระที่บันับัสิบัลั้านรายทัี่�วประเที่ศ	 วิกฤติในคุรั�งน้�ทำาให้
ท่านได้เห็น “พัลี้ังแฝง” ในตัวบุคุลี้ากร สุศคุ. มากมาย	แลัะเกิดความเช่�อมั�น 
ว่า	สศค.	เป็นองค์กรที่่�ไม่ว่าจัะเกิดวิกฤตั้ิอย่างใดข๊�น	ก็จัะฟิันฝ�าไปได้เสมอ

นอกจัากการจ่ัายเงนิเยย่วยาให้ประชาชนแล้ัว	การดำาเนนิโครงการดังกล่ัาว 
ยังเป็นการสร้าง	 “ฐานข้อม้ลั”	 ของคนไที่ยทัี่�วประเที่ศจัากกระบัวนการ 
คัดกรองค่ณ์สมบัตัั้ปิระชาชนด้วยการบ้ัรณ์าการฐานข้อม้ลัจัากหน่วยงานต่ั้าง	ๆ 	 

ที่ั�งภาครัฐแลัะภาคเอกชน	 ผู้นวกกับัการใช้เที่คโนโลัย่ระบับัคอมพิื่วเตั้อร์ท่ี่�
ที่ันสมัยโดยจ่ัายผู่้านระบับัพื่ร้อมเพื่ย์	(PromptPay)	 ที่่�ผู้้กกับัเลัขประจัำาตั้ัว
ประชาชน	หร่อโอนเข้าบััญช่ธนาคารที่่�ประชาชนระบั่ไว้ในการลังที่ะเบั่ยน	ซึ่๊�ง
ที่่านเช่�อว่า	สุศคุ. กำาลัี้งปูทางนำาไปสูุ่การสุร้าง big data ข้องประเทศไทยใน
อนาคุต

แตั้่วิกฤติั้ของ	 สศค.	 ยังคงดำาเนินตั้่อไปแม้ว่ากระบัวนการจั่ายเงิน 
เย่ยวยาจัะเสร็จัสิ�นแลั้ว	เน่�องจัากฐานข้อม้ลัจัำานวนมหาศาลัที่่�ม่ความที่ันสมัย 
ไม่เที่่าเที่่ยมกัน	 แลัะความผู้ิดพื่ลัาดในการให้ข้อม้ลัของประชาชนบัางราย	
ที่ำาใหเ้กดิการจัา่ยเงนิลัา่ช้าหรอ่เกดิการจัา่ยเงนิผู้ดิฝาผิู้ดตั้วัข๊�น	จัากผู้้้ออกแบับั 
นโยบัาย	 ที่ำาให้คุน สุศคุ. ต้องผั่นตัวมาสูุ่งานบริการเป็น call center  
ที่่�รับัฟัิงปัญหา	ให้ข้อมล้ัที่่�เก่�ยวข้องเพื่่�อช่วยเหล่ัอประชาชน	รวมถง๊การลังพื่่�นที่่� 
เก็บัข้อม้ลัเพื่่�อตั้รวจัสอบัข้อเที่็จัจัริงว่า	 ประชาชนแตั้่ลัะรายได้รับัผู้ลักระที่บั
แลัะตั้้องการเงินเย่ยวยาจัริงหร่อไม่	นับัว่า	สศค.	ตั้้องสวมบัที่บัาที่ที่ั�งวิชาการ	
บัริการ	แลัะปฏิิบััตั้ิการอย่างเตั้็มกำาลัังด้วยจัำานวนบั่คลัากรเพื่่ยง	300	กว่าคน	
เป็นบทพัสิุจูัน์ใจัว่า สุศคุ. ไม่เคุยทำางานอยูบ่นหอคุอยงาช้าง	สามารถจ่ัายเงนิ
ช่วยเหลัอ่เยย่วยาให้ประชาชนได้มากกว่า	10	ล้ัานรายที่ั�วประเที่ศโดยไม่มก่าร
ที่่จัริตั้คอร์รัปชันเลัยแม้แตั้่สตั้างค์เด่ยว

กลยุทธ์การบริหารจัดการอารมณ์เมื�อเผชิญกระแสด้านลบ
การที่่�โครงการ “เราไม่ทิ�งกัน”	 ซึ่๊�งเป็นการจั่ายเงินช่วยเหล่ัอเย่ยวยา

ประชาชน	 ได้รับัความสนใจัแลัะเป็นที่่�ตั้้องการจัากประชาชนเป็นอย่างมาก	 
ที่ำาให้ค่ณ์ลัวรณ์ตั้้องเดินสายตั้อบัคำาถามส่�อมวลัชนตั้ลัอดเวลัา	 แน่นอนว่า 
ย่อมมก่ระแสด้านลับัจัากผู้้้ที่่�อาจัจัะยงัไม่เข้าใจั	หรอ่ประชาชนท่ี่�คาดหวงัว่า	สศค. 
น่าจัะที่ำาได้ด่กว่าที่่�เป็นอย้่	

ค่ณ์ลัวรณ์เลั่าเคล็ัดลัับัให้ฟิังว่า	 “ในเวลี้าท่้เหนื่อยแลี้ะท้อแท้ จัะบอก
ตัวเองเสุมอว่า ณ เวลี้านั�น สุศคุ. เป็นท้่รู้จัักข้องทุกคุนในประเทศ หาก ผ่อ. 
ถอดใจัยอมแพั้ สุศคุ. ก็จัะถูกจัดจัำาในหมู่ประชาชนในอ้กภาพัหนึ่งทันท้	สิ�งน่�
เป็นกำาลัังใจัผู้ลัักดันให้ม่มานะ	ไม่ว่าจัะที่้อหร่อเหน่�อยอย่างไร	ก็จัะไม่ยอมให้	
สศค.	ถ้กจัดจัำาในภาพื่ลัักษณ์์ไม่ด่อย่างเด็ดขาด”	

เม่�อโครงการเราไม่ทิี่�งกันผู้่านพื่้นไป	 สศค.	 ก็ได้รับัความช่�นชมเป็น 
อย่างมาก	กลัายเป็นหน่วยงานที่่�ได้รับัความไว้วางใจัจัากบ่ัคคลัที่ก่ระดับั	นบััตัั้�งแต่ั้ 
ประชาชนไปจันถ๊งนายกรัฐมนตั้ร่	กลัายเป็นหน่วยงานแห่งความ	“มหัศจัรรย์” 
อย่างแที่้จัริง

อยากฝากถึงน้อง...
“สศค.	 เป็นองค์กรท่ี่�ม่คนเก่งอย้่เป็นจัำานวนมาก	 แตั้่คุวามเก่งในทาง 

วิชาการต้องเสุริมพัร้อมด้วยประสุบการณ์จัากการทำางานด้วย	 ดังนั�น	 หากม่ 
โอกาสได้รบััความไว้วางใจัให้ปฏิบิัตัั้งิาน	แม้จัะหนกัหนา	แต่ั้ขอให้ระล๊ักไว้เสมอ 
ว่า	‘งานเยอะ เราจัะเก่ง’ ” 

สแกนเพื่่�อรับัชมวด่ิโอ

| ข้าของแผ่นดิน | | ข้าของแผ่นดิน | 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง256 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 257



ดร.ก่ลัยาเดนิที่างกลับััจัากกรง่วอชงิตัั้น	ด.่ซึ่.่	หลังัเสร็จัสิ�นภารกิจัในฐานะกรรมการบัริหาร	
(Executive	Director)	 ของสำานักงานกลั่่มออกเส่ยงเอเช่ยตั้ะวันออกเฉ่ยงใตั้้ของธนาคารโลัก
เพื่่�อมารบััไม้ต่ั้อที่ำาหน้าท่ี่�ผู้้้อำานวยการสำานกังานเศรษฐกิจัการคลังั	(สศค.)	 ในยามที่่�ที่ั�วโลักแลัะ
ประเที่ศไที่ยต้ั้องเผู้ชญิกับัความท้ี่าที่ายกับัวกิฤตั้จิัากการแพื่ร่ระบัาดของโรคตั้ดิเช่�อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ในขณ์ะที่่�	สศค.	เพื่ิ�งจัะสะเด็ดนำ�าจัากโครงการ	“เราไม่ทิ�งกนั”	ยงัเหล่ัอภารกิจั 
ที่่�เดินหน้ามาเกินกว่าคร๊�งที่างแล้ัว	ไม่ว่าจัะเป็นโครงการ	“เราเท้ย่วด้วยกนั”	โครงการ	“คุนลี้ะคุรึง่” 
รวมถ๊งมาตั้รการที่างการเงินตั้่าง	 ๆ	 ที่่�ตั้้องเร่งดำาเนินการเพื่่�อส่งผู้่านความช่วยเหลั่อไปยัง 
ผู้้้ประกอบัการวสิาหกิจัขนาดกลัางแลัะขนาดย่อม	ตั้ลัอดจันประชาชนรายย่อย	ผู่้านสถาบันัการเงิน 
ของรัฐแลัะธนาคารพื่าณ์ชิย์	ไม่ต่ั้างอะไรกับัการ	“กระโดด”	ข๊�นรถไฟิที่่�กำาลังัแล่ันด้วยความเรว็สง้	
แลัะในที่่�สด่ก็สามารถนำาพื่ารถไฟิขบัวนน่�เข้าจัอดเท่ี่ยบัแต่ั้ลัะชานชาลัาได้อย่างแม่นยำา

การเริ�มต้นท่�ไม่คาดฝัน
ดร.ก่ลัยาเริ�มตั้้นช่วิตั้ข้าราชการด้วยแรงสนับัสน่นของบั่พื่การ่	 ซึ่๊�งช่วยดำาเนินการสมัคร

ขอรับัที่่นการศ๊กษาตั้่อ	 ตั้ามความตั้้องการของกระที่รวงการคลัังให้ระหว่างที่่�ลั้กสาวยังศ๊กษา
ภาษาองักฤษเพิื่�มเติั้มอย่้ที่่�สหรัฐอเมริกา	เม่�อกลัับัมาสอบัที่น่แล้ัวผู่้านการคัดเลัอ่ก	จัง๊ได้รับัท่ี่นไป 
ศก๊ษาต่ั้อระดับัปริญญาโที่แลัะปริญญาเอกที่่�สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลัา	6	ปี	เม่�อต้ั้องตั้ดัสนิใจั 
เล่ัอกหน่วยงานที่่�จัะต้ั้องกลับััมาปฏิบิัตัั้หิน้าที่่�	 ก็ตดัสุนิใจัเลี้อืก สุศคุ. เป็นจัดุเริม่ต้นข้องชว้ติ 
ราชการ เพัราะเห็นว่าเป็นหน่วยงานท้ม่ห้น้าท้ร่บัผ่ดิชอบหลี้ากหลี้าย สุามารถใช้คุวามรูคุ้วามสุามารถ 
ท้่ไปศึกษามาได้อย่างเต็มท้่

แรกเข้า	 สศค.	 ที่่านได้รับัความไว้วางใจัให้ปฏิิบััตั้ิหน้าที่่�หน้าห้องของผู้้้อำานวยการ 
ค่อที่่านสถิตั้ย์	 ลัิ�มพื่งศ์พื่ันธ่์	ณ์	 เวลัานั�นจั๊งได้ม้โอกาสุเร้ยนรู้ทักษะต่าง ๆ แลี้ะศึกษาวิธ้การ
ทำางานอย่างใกลี้้ชิดจัากท่านสุถิตย์ ซึ่งเป็นคุนท้่คุิดเร็ว ทำาเร็ว แลี้ะม้กลี้ยุทธ์ในการทำางานท่้ 
น่าสุนใจัอย่างมาก	ที่ำาให้ที่่านซึ่๊มซึ่ับัการที่ำางานในแบับัฉบัับัของผู้้้บัริหาร

หลัังจัากนั�นได้ติั้ดตั้ามไปปฏิิบััติั้หน้าท่ี่�หน้าห้องให้ที่่านสถิตั้ย์ซึ่๊�งย้ายไปดำารงตั้ำาแหน่ง
อธิบัด่กรมสรรพื่สามิตั้อย้่ระยะเวลัาหน๊�ง	 ก็ได้สมัครเข้าระบับัข้าราชการผู้้้ม่ผู้ลัสัมฤที่ธิ�ส้ง	
(HiPPS)	จั๊งตั้้องกลัับัมาปฏิิบััติั้งานที่่�	 สศค.	 ในสำานักนโยบัายเศรษฐกิจัมหภาคแลัะระหว่าง
ประเที่ศ	 โดยม่หน้าที่่�รับัผิู้ดชอบัเก่�ยวกับัการเปิดเสร่การค้าสินค้าแลัะบัริการ	 (ปัจัจั่บััน 
คอ่	สำานกันโยบัายเศรษฐกิจัระหว่างประเที่ศ)	ได้พื่บักับังานท้ี่าที่าย	เช่น	การรับัมอ่ในการเจัรจัา
กับัประเที่ศมหาอำานาจัอย่างสหรัฐอเมริกา	 ซึ่๊�งตั้้องปฏิิบััตั้ิงานร่วมกับัหน่วยงานตั้่างกระที่รวง	
แลัะได้ช่วยตั้ิด	“อาวุธ”	ที่างด้านกลัย่ที่ธ์แลัะศิลัปะการเจัรจัาแลัะโน้มน้าวในที่างวิชาการ

ความเปล่�ยนแปลงคือแรงผลักดัน
เม่�อเกิดวกิฤติั้ที่างการเงินโลัก	หร่อ	“วกิฤติแฮมเบอร์เกอร์”	ในปี	2551	คณ่์กรณ์์	จัาติั้กวณ์ชิ 

รัฐมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลัังในเวลัานั�น	 ได้วางบัที่บัาที่เชิงร่กให้กับัประเที่ศไที่ยในการ 
แก้ไขหาที่างออกจัากวกิฤติั้ของประเที่ศสมาชกิอาเซึ่ย่น	 ดร.กล่ัยาได้รบััมอบัหมายให้ที่ำาหน้าท่ี่�
ประธานการเจัรจัาเร่�องหน่วยงานการคำ�าประกันเครดิตั้แลัะการลังที่่นของภ้มิภาคอาเซึ่่ยน+3	
(Credit	Guarantee	and	Investment	Facility:	CGIF)	ซึ่๊�งอย้่ในช่วงระยะสด่ท้ี่ายของการเจัรจัาให้ได้ 
ข้อตั้กลังร่วมกันภายในปีนั�น	นบััเป็นแรงกดดนัแลัะความท้ี่าที่ายสง้	โดยเฉพื่าะสำาหรับั	ดร.กล่ัยาซึ่๊�ง
ไม่ม่ประสบัการณ์์ที่ำางานด้านนโยบัายการเงนิระหว่างประเที่ศมาก่อน	ที่่�ต้ั้องเริ�มศ๊กษาสิ�งใหม่ด้วย

ดร.กุลยา ตันติเตมิท
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 26
ดำารงตำาแหน่ง 9 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 กันยายน 2564

รบัฟังให้มากแลี้ะรบัฟังให้รอบ
สิ�งสำาคัญในการที่ำางานที่่�เตั้็มไปด้วย 
ความคิดเห็นที่่�ไม่สอดคลั้องกัน	 

ค่อ	การ มองให้เหน็ ‘คุวามถกูต้อง’  
ท้แ่ฝงอยู่ในทกุ ๆ มมุมอง 

แลี้ะข้้อเสุนอ...

สุัมภาษณ์:
เกตั้ส่ดา	ส่ประดิษฐ์ 
ส่ข่มาลัย์	ลััดพื่ลั่

ถอดคุำาสุัมภาษณ์แลี้ะเร้ยบเร้ยง:
กมลัณ์ิช	สวัสดิ�พื่าณ์ิชย์

ตั้นเอง	อก่ที่ั�งในการเจัรจัานั�นยงัต้ั้องอ่านร้ปเกมแลัะกลัย่ที่ธ์ของประเที่ศต่ั้าง	ๆ	
เพื่่�อวางแผู้นการเจัรจัาให้ได้ข้อสรป่ท่ี่�เกดิประโยชน์ต่ั้อประเที่ศไที่ยแลัะต่ั้อที่ก่ฝ�าย

เม่�อม่ผู้ลังานเป็นท่ี่�ประจัักษ์	 ที่่านจั๊งได้รับัมอบัหมายให้ดำารงตั้ำาแหน่ง 
ผู้้้เช่�ยวชาญด้านเศรษฐกิจัมหภาค	ซึ่๊�งเป็นอก่ความท้ี่าที่ายใหม่เช่นกัน	ดร.กล่ัยา 
ให้ข้อคิดท่ี่�น่าสนใจัเก่�ยวกับัการบัรหิารจัดัการงานว่า	“สุิง่ท้จ่ัะเป็นแรงผ่ลี้กัดนั 
คุนเราจัริง ๆ คุือ การเปลี้้่ยนแปลี้ง แลี้ะเมื่อได้รับมอบหมายงานมาแลี้้ว 
ก็ต้องทำาให้ด้ท้่สุุด”	 แลัะที่่านก็ได้พื่ิส้จัน์ว่าสามารถนำาการเปล่ั�ยนแปลังมา
เป็นแรงผู้ลัักดันได้อย่างไร	จัากการได้รับัเลั่อกให้เป็นโฆษกกระที่รวงการคลััง 
ที่ำาหน้าที่่�แถลังตั้วัช่�วดัที่างเศรษฐกิจั	รวมถง๊การเจัรจัากับันกัลังท่ี่นภาคเอกชน	

ตั้ลัอดช่วงช่วิตั้การรับัราชการที่่�ตั้้องพื่านพื่บัการเปล่ั�ยนแปลังอย้่เสมอ	
ตั้ั�งแตั้่การได้รับัมอบัหมายให้ปฏิิบััตั้ิหน้าที่่�หน้าห้องที่่านรัฐมนตั้ร่ฉลัองภพื่	 
ส่สังกร์กาญจัน์	 การดำารงตั้ำาแหน่งที่่�ปร๊กษาด้านนโยบัายแลัะย่ที่ธศาสตั้ร์
ประจัำาสำานักงานปลััดกระที่รวงการคลััง	 ไปจันถ๊งการเป็นผู้้้ตั้รวจัราชการ
กระที่รวงการคลััง	แลัะกรรมการบัริหารของกลั่่มธนาคารโลัก	เคลั็ดลัับัความ
สำาเร็จัของ	ดร.ก่ลัยา	แฝงอย้่ในคำาสั�น	ๆ	ค่อ	“การปรับตัว”

ระหว่างการดำารงตั้ำาแหน่งกรรมการบัริหารของกลั่ ่มธนาคารโลัก	 
ดร.ก่ลัยาได้นำากลัย่ที่ธ์แลัะความร้้ต่ั้าง	 ๆ	 ท่ี่�ได้สั�งสมมาไปใช้ประโยชน์เพื่่�อ
ประเที่ศในเวที่่โลักอย่างเต็ั้มที่่�	โดยต้ั้องพื่ลิักแพื่ลังกลัยท่ี่ธ์เพื่่�อรักษาดล่ัยภาพื่
ที่างการที่้ตั้ด้วย	ซึ่๊�งที่่านได้ถ่ายที่อดเกร็ดสน่ก	ๆ	ว่า	“บางคุรั�งทำา statement 
เพ่ืัอเสุนอในท่้ประชุมข้องคุณะกรรมการบริหารข้องธนาคุารโลี้กท่้ม้การเข้้าข้้าง
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมากเกินไป ก็อาจัจัะถูกอ้กประเทศหน่ึงไม่พัอใจัได้ ต้องไปพับ 
พูัดคุุย ด่ืมชา ทานอาหาร เพ่ืัอทำาคุวามเข้้าใจักับเข้า ย่ิงในช่วง COVID-19  
ต้องม้การเจัรจัาผ่่านสุื่ออิเลี้็กทรอนิกสุ์ ทำาให้ยากข้ึ�น”

มองให้รอบ ตอบได้ลึกซึ้ง
การปฏิบิัติัั้หน้าท่ี่�	ณ์	ธนาคารโลักช่วยให้	ดร.กล่ัยามองเหน็ภาพื่รวมในบัริบัที่ 

ของระบับัเศรษฐกิจัโลักมากข๊�น	 ในบัางกรณ์ถ่ง๊แม้ว่าจัะไม่มป่ระเดน็ที่่�เก่�ยวข้อง 
กับัประเที่ศไที่ยโดยตั้รง	 แต่ั้ก็อาจัส่งผู้ลัต่ั้อประเที่ศไที่ยโดยอ้อมได้	 เช่น	 การให้ 
ความช่วยเหล่ัอที่างการเงนิกับัประเที่ศเมย่นมาซึ่๊�ง	ณ์	 เวลัานั�นตั้กอย้ท่่ี่ามกลัาง 
ข้อถกเถ่ยงเร่�องสทิี่ธิมน่ษยชนจัากการปฏิิบัติัั้ต่ั้อชาวโรฮงิญา	อย่างไรก็ด่	ในฐานะ	 
“คลััง”	ดร.กล่ัยาตั้ระหนักถง๊ความสมัพัื่นธ์ที่างเศรษฐกิจัท่ี่�ประเที่ศเมย่นมามต่่ั้อ 
ประเที่ศไที่ย	จัง๊เดินหน้าเต็ั้มท่ี่�เพื่่�อผู้ลัักดันให้ประเที่ศเมย่นมาได้เข้ามามบ่ัที่บัาที่ 
ในเวท่ี่ของธนาคารโลักแลัะได้รับัการยอมรับัจัากนานาประเที่ศมากข๊�น

นอกจัากน่�	 ยังมองเห็นถ๊งผู้ลัด่ท่ี่�ประเที่ศไที่ยจัะได้รับัจัากการบัริจัาค
เงินให้แก่สมาคมพื่ัฒนาการระหว่างประเที่ศ	(International	Development	
Association:	IDA)	ของธนาคารโลัก	เพื่่�อนำาไปช่วยเหลั่อประเที่ศกำาลัังพื่ัฒนา
ท่ี่�ต้ั้องการ	แม้ประเที่ศไที่ยจัะไม่ได้รับัประโยชน์ตั้อบัแที่นอย่างเป็นร้ปธรรมจัาก
การบัรจิัาคดังกล่ัาว	แต่ั้ที่ำาให้เสย่งของประเที่ศไที่ยในเวท่ี่โลักได้รับัการยอมรับั
แลัะม่นำ�าหนักมากกว่าเดิม

หัวเรือใหญ่ของ สศค. ท่ามกลางวิกฤติ

ก่อนจัะเสร็จัสิ�นภารกิจัท่ี่�ธนาคารโลัก	 ที่่านได้รับัมอบัหมายให้เข้าร่วม
ประชม่ที่างไกลัในภารกิจัของ	สศค.	เพื่่�อเตั้รย่มความพื่ร้อมสำาหรับัการรับัไม้ต่ั้อ 

ที่ำาให้ตั้้องที่ำางานที่ั�งช่วงเวลัากลัางวันแลัะกลัางค่น	 ผู้่านไปถ๊ง	2	 สัปดาห์	 
จัง๊พื่บัว่าการที่ำางานที่ั�งช่วงเวลัากลัางวันแลัะกลัางค่นให้ม่ประสิที่ธิภาพื่นั�นเป็น
ไปได้ยาก	“คุนเราต้องนอนน่ะ”	ดร.ก่ลัยาเลั่าตั้ิดตั้ลัก	แม้ว่าจัะไม่ได้เข้าร่วม
ประช่มกับั	สศค.	ก่อนกลัับัมารับัภารกิจัในฐานะรักษาการ	ผู้อ.	สศค.	อย่าง
เตั้็มตัั้ว	 แตั้่การเปล่ั�ยนบัที่บัาที่ของท่ี่านก็เป็นไปอย่างม่ประสิที่ธิภาพื่อย่างยิ�ง	
ด้วยเคลั็ดลัับัที่่�ย๊ดถ่อเสมอมาค่อ	“การปรับตัว”

แม้จัะประสบักับัการเปล่ั�ยนแปลังแลัะที่้าที่ายมาหลัายครั�ง	 แตั้่การ
เปล่ั�ยนหมวกจัากผู้้้ออกนโยบัายมาเป็นผู้้้ปฏิิบัตัั้ิในโครงการช่วยเหลัอ่เย่ยวยาผู้้้
ที่่�ได้รับัผู้ลักระที่บัจัาก	COVID-19	ซึ่๊�งเป็นการเยย่วยาประชาชนที่ั�งประเที่ศ	ใน
ขณ์ะที่่�	สศค.	มเ่พื่ย่งเจ้ัาหน้าที่่�จัำานวนหน๊�งแลัะไม่มเ่จ้ัาหน้าที่่�ประจัำาในพื่่�นที่่�อ่�น
นอกเหน่อจัากกร่งเที่พื่มหานคร	อก่ทัี่�งยงัเป็นโครงการที่่�ถ่องบัประมาณ์จัำานวน
มหาศาลั	 ตั้้องระมัดระวังในที่่กด้าน	จั๊งกลัายเป็นอ่กหน๊�งความที่้าที่ายที่่�ที่่าน
ยอมรับัว่า	“ยากแลี้ะซับซ้อนมากท้่สุุด”

ดร.กล่ัยาถ่ายที่อดเคลัด็ลับััในการผู่้านพ้ื่นช่วงเวลัาที่่�ท้ี่าที่ายเหล่ัาน่�ให้ฟัิง 
ว่า	 “ ‘รับฟังให้มากแลี้ะรับฟังให้รอบ’	 สิ�งสำาคัญในการที่ำางานที่่�เตั้็มไปด้วย
ความคิดเห็นที่่�ไม่สอดคลั้องกัน	 ค่อ	 การมองให้เห็น ‘คุวามถูกต้อง’ ท่้แฝง 
อยู่ในทกุ ๆ  มมุมองแลี้ะข้้อเสุนอ	แม้จัะเป็นข้อเสนอที่่�อาจัไม่ตั้รงกับัความคิดเห็น 
ของเรา	 แตั้่ข้อเสนอเหลั่านั�นย่อมม่ข้อด่เสมอ	 ในขณ์ะที่่�ความเส่�ยงของ 
เจั้าหน้าที่่�ผู้้้ปฏิิบััตั้ิงานตั้้องไม่เกิดข๊�นด้วย”

นอกจัากน่�	 ยังม่อ้กคุวามท้าทายหนึ่ง คุือ การสุร้างดุลี้ยภาพัระหว่าง
ฝ่ายการเมืองแลี้ะฝ่ายวิชาการ	 เพื่่�อให้	สศค.	ยังคงนำาเสนอบันหลัักการที่าง
วิชาการเพื่่�อถ่วงด่ลันโยบัายจัากฝ�ายการเม่อง

สิ�งท่�สูญเส่ยกับสิ�งท่�รักษาไว้ได้
สศค.	เปน็หนว่ยงานนโยบัายท่ี่�มค่วามเปน็	“นักวิชาการ”	เม่�อตั้อ้งหันมา

ดำาเนินโครงการช่วยเหลั่อเย่ยวยาจัากผู้ลักระที่บัของ	COVID-19	ด้วยจัำานวน
บั่คลัากรเที่่าเดิม	จั๊งที่ำาให้งานวิชาการที่่�	สศค.	กำาลัังผู้ลัักดัน	เช่น	การปฏิิร้ป
ภาษ่	หร่อการปฏิิร้ป	landscape	ตั้ลัาดการเงิน	จัำาเป็นตั้้องลั่าช้าออกไปบั้าง	

“งานวิชาการไม่เคุยทิ�ง แต่ต้องยอมรับว่าแผ่่วลี้ง” 
อย่างไรก็ตั้าม	 ความเป็นนักกลัย่ที่ธ์ของพื่่�อ่ ๋ยที่ำาให้เกิดแนวคิดการ

บัริหารจััดการบ่ัคลัากรร้ปแบับัใหม่เพื่่�อรองรับัปริมาณ์งานด้านโครงการ
ช่วยเหลั่อเย่ยวยา	 โดยจััดตั้ั�งเป็นภาระงานเฉพื่าะกิจัเพื่่�อระดมกำาลัังคน
โดยความสมัครใจัมาปฏิิบััตั้ิงานในโครงการโดยไม่คำาน๊งถ๊งตั้้นสังกัดว่าจัะ
มาจัากสำานักใด	

“จัะข้อตามคุวามสุมัคุรใจัเท่านั�น เพัื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสุมองไหลี้
จัาก สุศคุ. การดงึนกัวิชาการมาทำางานด้านปฏิบตัิการในบางคุรั�งอาจัจัะไม่ใช่
คุวามถนัดสุำาหรับทุกคุน”	แลัะด้วยกลัย่ที่ธ์น่�	สศค.	จัะสามารถรักษา	“คน”	
ไว้ได้	แม้จัะตั้้อง	“ส้ญเส่ย”	พื่ลัะกำาลัังที่างวิชาการบั้างก็ตั้าม

ขอฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง
ที่่านที่ิ�งที่้ายให้ชาว	 สศค.	 ในร่่นตั้่อ	 ๆ	 ไปว่า	จังย๊ดผู้ลัประโยชน์ของ 

ส่วนรวมแลัะองค์กรเป็นที่่�ตั้ั�ง	จั๊งจัะนำาไปส้่การตั้ัดสินใจับันหลัักการวิชาการ	
“เสุนอแนะอย่างม้หลี้ักการ ศึกษาโดยไม่หยุดนิ่ง คุนคุลี้ังท้่ม้คุุณภาพั” 
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ก่อนที่่�จัะก้าวข๊�นมาดำารงตั้ำาแหน่ง	ผู้อ.	สศค.	ในปัจัจับั่ัน	ดร.พื่รชยั	ฐร่ะเวช	ได้ผู่้านประสบัการณ์์
ที่ำางานที่่�หลัากหลัายทัี่�งในด้านนโยบัายการเงิน	การคลังั	แลัะภาษ	่ซึ่๊�งเป็นภารกจิัหลัักของ	สศค.	
อย่างครบัถ้วน	 รวมถง๊ได้ร่วมที่ม่แก้ไขปัญหาวิกฤติั้เศรษฐกิจัในช่วงปี	2540	 อก่ด้วย	จัง๊เป็นที่่� 
น่าสนใจัว่าท่ี่านมป่รัชญา	วธ่ิคิด	แนวที่างการที่ำางาน	แลัะมค่ำาแนะนำาฝากให้กับัชาว	สศค.	อย่างไรบ้ัาง

การก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ�งของ สศค.
ในปี	2536	ท่ี่านเข้าส้แ่วดวงราชการโดยเริ�มจัากการเป็นลัก้จ้ัางชั�วคราวท่ี่�กองรัฐวสิาหกิจั	

กรมบััญช่กลัาง	 ตั้่อมาสอบัได้เป็นข้าราชการที่่�	 สศค.	 แลัะในขณ์ะเด่ยวกันก็สอบัผู้่านการ 
คัดเลัอ่กที่่�สำานกังานคณ์ะกรรมการกำากับัหลักัที่รัพื่ย์แลัะตั้ลัาดหลักัที่รพัื่ย์	(ก.ลั.ตั้.)	ซึ่๊�งเพื่ิ�งจัดัตั้ั�ง 
ข๊�นใหม่เช่นเด่ยวกัน	เม่�อสอบัได้ที่ั�ง	2	ที่่�	จั๊งได้ไปขอคำาแนะนำาจัากที่่านมณ์่มัย	ว่ฒิธรเนตั้ิรักษ์	
รองอธิบัด่กรมบััญช่กลัางซึ่๊�งกำากับัด้แลักองรัฐวิสาหกิจัในขณ์ะนั�น	 ซึ่๊�งที่่านแนะนำาว่า	 สุศคุ.  
เป็นคุลี้ังสุมอง (Think Tank) ท้่สุำาคุัญข้องกระทรวงการคุลี้ัง	เพื่ราะม่หน้าที่่�เสนอแนะนโยบัาย
การเงินการคลัังแลัะเหมาะกับัคนร่่นใหม่	ที่ำาให้ท่ี่านตัั้ดสนิใจัเล่ัอกมาอย่้	สศค.	แลัะเริ�มต้ั้นเส้น
ที่างช่วิตั้ราชการที่่�กองนโยบัายตั้ลัาดที่่น	

งานชิ�นแรก	ๆ 	ค่อ	การจััดตั้ั�งกองที่่นบัำาเหน็จับัำานาญข้าราชการ	หร่อ	กบัข.	ซึ่๊�งเป็นเร่�อง
ใหม่แลัะม่รายลัะเอ่ยดค่อนข้างมาก	ที่่านอย้่ในที่่มกำาหนดส้ตั้รคำานวณ์เงินประเดิม	เงินสะสม	
แลัะเงินสมที่บัท่ี่�ข้าราชการจัะได้รบััจัาก	กบัข.	จััดที่ำาร่างกฎหมาย	รวมทัี่�งการที่ำาความเข้าใจักับั
ข้าราชการที่ั�วประเที่ศเพื่่�อให้ม่ข้อม้ลัประกอบัการตั้ัดสินใจัได้ว่าจัะเล่ัอกรับับัำานาญในร้ปแบับั
เดิมหร่อจัะเลั่อกเป็นสมาชิก	กบัข.	แลัะงานชิ�นน่�เองเป็นงานที่่�ที่่านภ้มิใจัมากที่่�ส่ด	

“ครั�งหน๊�งประชม่เร่�องการจัดัตั้ั�ง	กบัข.	ที่่�ห้องของท่ี่านธารินที่ร์	นมิมานเหมนิท์ี่	รัฐมนตั้ร่
ว่าการกระที่รวงการคลัังในสมยันั�น	ซึ่๊�งผู้้้บัริหารส้งสด่ของหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องเข้าร่วมประช่ม
ที่ั�งหมด	 ผู้มเป็นฝ�ายเลัขาน่การนั�งอย้่ปลัายแถวคนส่ดที่้าย	 ตั้อนนั�นท้่ประชุมพัูดถึงเรื่องหน่ึง
แลี้้วกำาลี้ังจัะสุรุปว่าทำาได้ ไม่ม้ปัญหา ผ่มก็หันไปคุุยกับท้มทำางาน 2 - 3 คุน ว่าน่าจัะไม่ใช่นะ 
ท่านรฐัมนตร้เหน็เช่นนั�นเลี้ยถามว่า ปลี้ายแถวว่ายงัไง ผ่มกเ็ลี้ยเร้ยนท่านว่าน่าจัะต้องพิัจัารณา
ประเดน็อืน่ประกอบด้วย เมือ่ท่านได้ฟังจึังมอบให้แต่ลี้ะหน่วยงานไปพิัจัารณาอก้คุรั�ง เหตกุารณ์
วันนั�นจัึงประทับใจัผ่มมากว่า ท่านรับฟังคุนท้่อยู่ปลี้ายแถวเช่นกัน”

นอกจัากน่�	 ท่ี่านยงัได้รับัมอบัหมายให้ศ๊กษาเก่�ยวกับัการประกอบัธร่กิจัหลักัที่รัพื่ย์ของบัริษัที่
หลักัที่รัพื่ย์เพ่ื่�อธ่รกิจัหลักัที่รัพื่ย์	หร่อ	TSFC	รวมถง๊การกำาหนดประเภที่ใบัอนญ่าตั้ของธ่รกิจัดังกล่ัาว	
เพื่่�อช่วยเป็นแหล่ังเงนิที่น่แลัะเสริมสภาพื่คล่ัองให้บัริษัที่หลักัที่รพัื่ย์	อก่ที่ั�งยงัช่วยแก้ไขปัญหาการขาด
สภาพื่คล่ัองให้บัริษัที่หลักัที่รัพื่ย์ในช่วงที่่�ภาครัฐดำาเนนินโยบัายแยกใบัอนญ่าตั้ประกอบัธร่กิจับัริษัที่ 
เงนิที่น่ซึ่๊�งเป็นธ่รกิจัท่ี่�ม่การระดมเงนิฝากจัากประชาชน	 ออกจัากใบัอนญ่าตั้ประกอบัธ่รกิจับัริษัที่ 
หลักัที่รัพื่ย์	รวมที่ั�งสนบััสนน่การพื่ฒันาธ่รกิจัหลักัที่รัพื่ย์ให้เตั้บิัโตั้อย่างยั�งยน่อ่กด้วย

ท่มกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจ
ตั้่อมาเม่�อเกิดวิกฤตั้ิเศรษฐกิจัปี	2540	 ดร.สมชัย	 สัจัจัพื่งษ์	 ได้รับัมอบัหมายจัากท่ี่าน 

สมหมาย	ภาษ่	ผู้อ.	สศค.	ในขณ์ะนั�น	ให้มาเป็นผู้้้อำานวยการกองนโยบัายแลัะวางแผู้นฟิื�นฟิ้
เศรษฐกิจั	เพื่่�อฟิื�นฟิเ้ศรษฐกิจัของประเที่ศ	แลัะเจัรจัากับักองท่ี่นการเงนิระหวา่งประเที่ศ	(IMF)	
ดร.สมชยัไดร้วบัรวมที่ม่งานเพื่่�อที่ำางานสำาคญัน่�โดยค่ณ์พื่รชยัเปน็หน๊�งในที่ม่ดว้ย	เน่�องจัากกองน่� 

ดร.พรชัย ฐีระเวช
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ลำาดับท่� 27
ดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน

สุัมภาษณ์:
สภัที่ร์พื่ร	ธรรมาภรณ์์พื่ิลัาศ
ส่ข่มาลัย์	ลััดพื่ลั่	

ถอดคุำาสุัมภาษณ์:
ดาณ์ัฐ	ม่บั่ญญา
เวธิน่	หม่�นแสน
ปวันรัตั้น์	เผู้่อกที่อง	

เร้ยบเร้ยง:
วัชรินที่ร์	ที่ดลัา	

...	เม่�อเลั่อกมาอย้่	สศค.	แลั้ว 
ปฏิิเสธการที่ำางานหนักไม่ได้ 

แลัะ ไม่ม้คุวามสุำาเรจ็ัใดท้่ได้มาโดยง่าย 
ไม่ม่อะไรลัอยลังมาจัากสวรรค์
เราต้องลี้งมอืทำาด้วยตนเอง

มบ่ัที่บัาที่มากในการแก้ไขวกิฤตั้จิัง๊ต้ั้องที่ำางานอย่างหนกั	เช่น	ช่วงที่่�ต้ั้องเสนอ
หนังส่อแสดงเจัตั้จัำานงในการก้้ย่มเงิน	(Letter	of	Intent)	หลัายฉบัับัตั้่อคณ์ะ
รัฐมนตั้ร	่ต้ั้องที่ำางานถ๊งต่ั้	2	-	3	เป็นต้ั้น	ด้วยการที่ำางานหนักอย่างต่ั้อเน่�องน่�เอง	
ที่ำาให้	ดร.สมชัยไม่สบัายไปช่วงหน๊�ง	ค่ณ์พื่รชัยในฐานะเป็นเบัอร์สองของกอง
จั๊งตั้้องที่ำาหน้าที่่�รักษาการ	 แลัะได้ม่โอกาสเร่ยนร้้กระบัวนการที่ำามาตั้รการ
เศรษฐกิจั	ซึ่๊�งในสมยันั�นสำานักงานคณ์ะกรรมการพัื่ฒนาการเศรษฐกิจัแลัะสงัคม 
แห่งชาติั้	(สศช.)	มบ่ัที่บัาที่สำาคัญในการวางแผู้นการดำาเนินมาตั้รการในภาพื่รวม 
แล้ัวจัง๊แจักจ่ัายให้แต่ั้ลัะกระที่รวงเป็นผู้้้ดำาเนินการ	การคุรำา่หวอดในการแก้ไข้
วิกฤติเศรษฐกิจัในช่วงเวลี้าดังกลี้่าว ทำาให้คุุณพัรชัยสุามารถให้คุำาแนะนำาแก่
น้อง ๆ ได้ในทุกกระบวนการเมื่อ สุศคุ. ต้องรับหน้าท้่ในการดำาเนินโคุรงการ
ฟื้นฟูแลี้ะกระตุ้นเศรษฐกิจัในระยะเวลี้าต่อมา

ภารกิจการวางรากฐานการเงินการคลังของประเทศ
เม่�อเศรษฐกิจัเริ�มฟิื�นตัั้วจัากวิกฤติั้เศรษฐกิจัปี	2540	 สศค.	 ได้ย่บัเลิัก

กองนโยบัายแลัะวางแผู้นฟืิ�นฟิเ้ศรษฐกิจั	ท่ี่านจัง๊กลับััมาที่ำางานท่ี่�กองนโยบัาย
ตั้ลัาดท่ี่น	ซึ่๊�งได้เปล่ั�ยนช่�อเป็นกองนโยบัายการออมแลัะการลังที่น่อก่ครั�ง	แล้ัว
จัง๊ย้ายไปเรย่นร้ด้้านเศรษฐกิจัมหภาคท่ี่�กองนโยบัายเศรษฐกิจัระหว่างประเที่ศ	
แลัะกองนโยบัายการคลััง	ตั้ามลัำาดับั	หนึง่ในผ่ลี้งานท่้ท่านภมูิใจัข้ณะทำางานท่้
กองนโยบายการคุลี้ัง คุือ การได้ม้สุ่วนร่วมในการจััดทำานโยบายการคุลี้ังแบบ
สุมดลุี้	โดยประสานงานกับัสำานักงบัประมาณ์	ซึ่๊�งท่ี่านเป็นผู้้้เขย่นช่�แจังเหตั้ผู่้ลั
แลัะความจัำาเป็นประกอบัการนำาเสนอคณ์ะรัฐมนตั้ร่	 นอกจัากน่�	 ที่่านยังเป็น
ผู้้้ม่ส่วนสำาคัญในการจััดที่ำากฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัังของรัฐตั้าม
ที่่�รัฐธรรมน้ญปี	2550	 กำาหนดให้ม่กฎหมายดังกลั่าวเป็นการเฉพื่าะ	 รวมที่ั�ง
ศ๊กษาแลัะวางระบับัของคณ์ะผู้้้บัริหารการคลัังจัังหวัด	(คบัจั.)	เพื่่�อเป็นกลี้ไก
ในการสุ่งต่อนโยบายข้องกระทรวงการคุลี้ังไปยังภูมิภาคุ	 ซึ่๊�งเป็นประโยชน์ใน
การนำามาสนับัสน่นการที่ำาโครงการแลัะมาตั้รการของ	สศค.	ในเวลัาตั้่อมา

ต่ั้อมา	 ในขณ์ะที่่�ท่ี่านดำารงตั้ำาแหน่งผู้้้เช่�ยวชาญเฉพื่าะด้านนโยบัายแลัะ
ระบับัการคลัังอย้น่ั�น	รฐับัาลัให้ความสำาคญักบััการแก้ไขปัญหาหน่�สนินอกระบับั	
การเงินฐานราก	แลัะการเงินนอกระบับั	กระที่รวงการคลังัจัง๊จัดัตัั้�งสำานกันโยบัาย
พื่ฒันาระบับัการเงนิภาคประชาชน	(สพื่ช.)	 ข๊�นใน	 สศค.	 แลัะโอนภารกิจัการ
ป้องปรามการเงนินอกระบับัท่ี่�สำานกังานปลััดกระที่รวงการคลัังมาอย้ท่ี่่�	 สพื่ช.	 
ด้วย	อาจัารย์นรศิ	ชัยสต้ั้ร	ผู้อ.	สศค.	ในขณ์ะนั�นได้มอบัหมายให้ท่ี่านรกัษาการ 
ผู้้้อำานวยการสำานกัแลัะผู้ลัักดนัให้เป็นสำานกัที่่�ถ้กต้ั้องตั้ามกฎหมาย	โดยในช่วงนั�น 
ได้มก่ารนำาข้อมล้ัจัากการลังที่ะเบ่ัยนล้ักหน่�นอกระบับัมาให้สถาบันัการเงนิเฉพื่าะกิจั 
ใช้ประกอบัการวิเคราะห์การให้สินเช่�อ	 เพื่่�อเปลี้้่ยนหน้�นอกระบบเป็นเข้้ามาสุู่ 
หน้�ในระบบสุถาบนัการเงนิ	 ดำาเนนิการป้องปรามหน่�นอกระบับัแลัะปัญหาการ 
ก้ย้ม่ที่่�เป็นการฉ้อโกงประชาชน	รวมถง๊การแก้ไขปัญหาหน่�สนิของเกษตั้รกรด้วย	 
หลัังจัากนั�นที่่านได้กลัับัมาดำารงตั้ำาแหน่งผู้้้อำานวยการสำานักนโยบัายการคลััง	 
ก่อนจัะย้ายมาเป็นผู้้้อำานวยการสำานกันโยบัายระบับัการเงนิแลัะสถาบัันการเงนิ	 
ซึ่๊�งได้ร่วมผู้ลักัดันแลัะดำาเนนินโยบัายก๊�งการคลังัผู่้านสถาบันัการเงนิเฉพื่าะกิจั 
เพื่่�อช่วยเหลัอ่เกษตั้รกร	ผู้้้ม่รายได้น้อย	แลัะวสิาหกิจัขนาดกลัางแลัะขนาดย่อม 
หรอ่	SMEs	อย่างต่ั้อเน่�องอก่ด้วย

ต่ั้อมาเม่�อท่ี่านดำารงตั้ำาแหน่งผู้้้บัริหารของ	 สศค.	 ได้มส่่วนสำาคัญในการ 
ผู้ลักัดันร่างพื่ระราชบัญัญัตั้ภิาษท่ี่่�ดนิแลัะสิ�งปลัก้สร้างต่ั้อสภานิตั้บิัญัญัตั้แิห่งชาตั้ิ 

แลัะได้รบััมอบัหมายจัากรฐับัาลัให้เป็นกรรมาธกิารพื่จิัารณ์าร่างกฎหมายดังกล่ัาว 
รวมทัี่�งได้เป็นประธานคณ์ะอน่กรรมการพื่ิจัารณ์าผู้ลักระที่บัของภาษ่ที่่�ดิน	 
จันในที่่�ส่ดกฎหมายได้ผู่้านการพื่จิัารณ์าแลัะประกาศใช้เป็นกฎหมายในปี	2562	

นอกจัากน่�	 ท่ี่านยังได้รับัมอบัหมายเป็นอน่กรรมการแลัะเลัขาน่การ
ร่วมในคณ์ะอน่กรรมการขับัเคลั่�อนโครงการการให้ความร้้แลัะส่งเสริมการใช้
ธร่กรรมอเิลัก็ที่รอนกิส์	ซึ่๊�งม่บัที่บัาที่ในการสุร้างคุวามเข้้าใจัแลี้ะคุวามเช่ือม่ันข้อง
ประชาชนให้มาใช้บริการพัร้อมเพัย์แลี้ะเป็นจัดุเร่ิมต้นสุำาคัุญข้องสัุงคุมไร้เงินสุด 
อก่ที่ั�งยงัได้รบััมอบัหมายจัากคณ่์กฤษฎา	จัน่ะวจิัารณ์ะ	ผู้อ.	สศค.	ในขณ์ะนั�น	ให้
คดิวธิแ่ลัะกำากบััดแ้ลัการลังที่ะเบัย่นบััตั้รสวัสดกิารแห่งรฐัของสำานกันโยบัายภาษ่	
ซึ่๊�งท่ี่านอภิศกัดิ�	ตั้นัตั้วิรวงศ์	รฐัมนตั้ร่ว่าการกระที่รวงการคลัังในขณ์ะนั�นรบััมา 
ดำาเนนิการ	เพื่่�อให้ประชาชนเข้าถ๊งสวสัดิการแลัะตั้รงกล่่ัมเป้าหมายมากข๊�น	รวมทัี่�ง 
กำากับัดแ้ลัการดำาเนนิโครงการ	 “เราไม่ทิ�งกนั” “เราชนะ”	 แลัะ	 “คุนลี้ะคุรึง่”  
ซึ่๊�งเป็นโครงการเย่ยวยาแลัะกระต้่ั้นเศรษฐกิจัท่ี่�สำาคญัของกระที่รวงการคลัังใน
ช่วงการแพื่ร่ระบัาดของโรคติั้ดเช่�อไวรัสโคโรนา	2019	หรอ่โควดิ-19	อก่ด้วย

บทบาทท่�เปล่�ยนไปของ สศค.
ปัจัจั่บััน	 สศค.	 เปลั่�ยนบัที่บัาที่ไปส้่การดำาเนินนโยบัายในภาคปฏิิบััตั้ิ 

มากข๊�น	 การเปลั่�ยนแปลังน่�จัะกระที่บัตั้่องานเสนอแนะนโยบัายที่่�เป็นจั่ดแข็ง
ของ	สศค.	หร่อไม่	ซึ่๊�งที่่านให้ความเห็นว่า

“งานด้านนโยบายไม่ได้ด้อยลี้งไป เมื่อก่อนเราทำางานในเชิงนโยบาย 
อย่างเด้ยว คุนมักวิจัารณ์พัวกเราว่าอยู่บนหอคุอยงาช้าง	 คิดแลัะเสนอแนะ
นโยบัายโดยไม่ได้เข้าใจัปัญหาอย่างถ่องแท้ี่	เม่�อเรามาที่ำางานภาคปฏิิบัตัั้มิากข๊�น	
ได้ลังมอ่ที่ำาเองที่ก่กระบัวนการ	ตั้ั�งแต่ั้ออกแบับัแลัะดำาเนนิมาตั้รการ	เบักิจ่ัายเงนิ	 
แลัะแก้ไขปัญหาที่่�เกิดข๊�นหลังัจัากดำาเนนิโครงการไปแล้ัว	สิ�งเหล่ัาน่�ที่ำาให้พื่วกเรา 
ร้้วิธ่การ	ช่องโหว่	แลัะจั่ดอ่อนว่าม่อะไรบั้าง	 เราสามารถใช้ความร้้อันน่�นำามา
ออกแบับันโยบัายครั�งตั้่อ	ๆ 	ไปให้ม่ความรัดก่ม	แหลัมคม	แลัะชัดเจันมากข๊�น 
ผ่มกลี้ับมองว่าการทำางานภาคุปฏิบัติทำาให้พัวกเราแข้็งแกร่งมากข้ึ�น	 เช่�อได ้
เลัยว่าในวงการการเสนอแลัะออกแบับันโยบัายในตั้อนน่�พื่วกเราแขง็แกร่งที่่�สด่	
เพัราะเราลี้งไปทำาเอง เรารูม้ากกว่าคุนอืน่”

ฝากไว้ให้พ่�น้องชาว สศค.
“กระทรวงการคุลี้งัให้คุวามไว้วางใจั สุศคุ. เพัราะว่าเราเป็นคุนตรง เสุนอแนะ 

นโยบายตามหลี้กัวชิาการ	 แลัะเรามค่วามร้ก้ว้างขวางในสาขาต่ั้าง	 ๆ	จัากงาน 
อ่�น	ๆ 	ที่่�ได้รับัมอบัหมาย	ที่ำาให้เม่�อเราให้ความเห็นในแต่ั้ลัะเร่�องเราจัะม่ความเห็น 
ที่่�แหลัมคมแลัะครอบัคล่ัมมติั้ต่ิั้าง	ๆ	ดังนั�น	สศค.	ควรรักษาจัด่แขง็น่�ต่ั้อไป

“หลักัการในการที่ำางานของผู้ม	คอ่	ความซึ่่�อสตัั้ย์แลัะตัั้�งใจัที่ำางานที่่�ได้รับั 
มอบัหมาย	 ถ๊งแม้ว่างานยากหร่อม่แรงกดดันก็ตั้้องพื่ยายามหาที่างที่่�ที่ำาให ้
งานนั�นสำาเร็จัไปได้	นอกจัากน่�	การทำางานต้องไม่เก่งคุนเด้ยว ต้องทำางานเป็นท้ม 
ให้คุวามไว้วางใจักบัท้ม	แลัะรับัฟัิงในความคดิเหน็ของที่ก่คน	มนัม่ประโยชน์กับั
การที่ำางานในภาพื่รวม	อยากให้ท่ี่กคนลัองนำาไปปรับัใช้

“ผู้มอยากจัะบัอกกับัน้อง	ๆ 	ท่ี่กคนว่า เม่ือเลืี้อกมาอยู่ สุศคุ. แล้ี้ว ปฏิเสุธ
การทำางานหนักไม่ได้ แลี้ะไม่ม้คุวามสุำาเร็จัใดท่้ได้มาโดยง่าย	ไม่ม่อะไรลัอยลังมา 
จัากสวรรค์	 เราต้องลี้งมือทำาด้วยตนเอง	 ดังนั�น	ขอให้ท่ี่กคนลังม่อที่ำา	 พ่ื่�เช่�อว่า 
น้องที่ำาได้	แลัะความสำาเร็จัจัะอย่้ไม่ไกลั” 

| ข้าของแผ่นดิน | | ข้าของแผ่นดิน | 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง260 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 261



เกร็ดชีวิต 
60 มนุษย์ สศค.



| เกร็ดชีวิต 60 มนุษย์ สศค. | เกร็ดชีวิต 60 มนุษย์ สศค.

นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์
เลขานุการกรม ส�านักงานเลขานุการกรม

อายุราชการ 25 ปี

-  ภูมิใจท่ีได้ใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองท�าให้ประเทศไทยสามารถส่งผู้แทนไปประจ�าในกลุ่มออกเสยีงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ครบทุกวาระในระยะเวลา 16 ปี (2559 - 2575) และได้รับเก้าอี้กรรมการบริหารถึง 2 วาระ และกรรมการบริหารส�ารอง 2 วาระ 
นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีผู้แทนประจ�าธนาคารโลกอย่างต่อเนื่องครบทุกวาระ

-  ภมิูใจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานร่วมในคณะท�างานเปิดเสรีบริการด้านการเงนิของอาเซยีน เป็นโอกาสให้ได้ผลกัดัน
นโยบายส�าคัญของไทยให้ได้รับการยอมรับจากสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา

-  นาทีที่ต้องพิมพ์ประกาศปิดสถาบันการเงิน 56 แห่ง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2540 เป็นนาทีที่รู้สึกว่าระบบสถาบันการเงินไทยจะ 
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างมากเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินไทย

นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ
ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายการออมและการลงทุน ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน

อายุราชการ 25 ปี

การท�างานที ่ สศค. เหมอืนกบัทีท่่านผู้ใหญ่อดตี ผอ. สศค. อ.สมชยั ฤชพุนัธุ์ กล่าวตอนท่ีเข้ามาท�างานท่ี สศค. คร้ังแรก ท�างานท่ีน่ี 
มแีต่กล่อง ไม่มเีงนิ แต่เราจะมคีวามภมิูใจที่ได้เป็นส่วนหนึง่ของนโยบายและมาตรการในหลาย ๆ เร่ืองของประเทศ ได้มีโอกาสท�างาน 
ใกล้ชดิกับผู้บริหารทีมี่ความรู้ความสามารถจนถึงระดับรัฐมนตรี ถงึแม้ว่าเราจะเป็นเพียงข้าราชการตัวเล็ก ๆ  สศค. จึงเป็็นเหมือนบ้านท่ี  2 
ทีเ่ราท�างานกันแบบพี ่ๆ น้อง ๆ ร่วมกนัท�างานทีส่�าคญั ๆ และท�างานได้ทุกอย่าง ต้ังแต่งานเศรษฐกรไปจนถงึงานจปิาถะ หรอืเราเรยีกกัน 
ข�า ๆ ว่า GB (General เบ๊) ไม่ใช่ GM (General Manager) กเ็พือ่ให้งานทุกสิ�งอย่างส�าเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี

นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ 
รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

อายุราชการ 24 ปี

เกือบ 25 ปี็ทีอ่ยู่ สศค. เหมือนกับอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ทีม่สีิง่ให้เราได้เรียนรู้โดยไม่ต้องมคุีณครู มเีพยีงพี ่ๆ  ท่ีมคีวามรูแ้ละ 
ประสบการณ์ และน้อง ๆ  ท่ีมีท้ังความรู้และพละก�าลัง ท�าให้เราสามารถท�างานได้ทกุสถานการณ์ นอกจากนีย้งัได้พบประสบการณ์ท่ีไม่
สามารถหาได้จากท่ีไหนและจะเป็นความทรงจ�าตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นการหาเฮลิคอปเตอร์ภายใน 3 ชัว่โมง เพือ่ไปรับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังของสหราชอาณาจกัร (Gordon Brown) จากสนามบินดอนเมอืงมายงัโรงแรมโอเรยีนเต็ล เพือ่เข้าร่วมประชมุ ASEM 
หรือการได้ขึน้เฮลคิอปเตอร์สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ของรัฐบาลกัมพชูา เพือ่มาส่งคณะผู้แทนไทยทีช่ายแดนระหว่างประเทศภายหลัง
การประชมุร่วมกันในคราวทีเ่ราเร่ิมให้เงนิกู้กับประเทศเพือ่นบ้าน หรือแม้กระทัง่การมีโอกาสขบัรถยนต์ส่วนตัวไปจอดเทยีบหน้าตึก 
ไทยคู่ฟ้าในวันอาทิตย์ ช่วงที่ COVID-19 เริ่มระบาดในประเทศไทย

นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์
อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจ�ากรุงโตเกียว

อายุราชการ 24 ปี 8 เดือน

24 ปี 8 เดือนผ่านไป เมือ่ให้พดูถงึความรู้สกึทีม่ต่ีอ ‘สศค.’ นัน้กเ็ป็รยีบเหมอืนความรกั ในช่วงแรกจะรู้สกึสดใส ตืน่เต้น ลุ้นระทึก 
ช่วงต่อมาก็จะมคีวามรู้สกึว่า ต้องมีเป้าหมาย ผ่านความคาดหวงั ซึง่มท้ัีงสมหวงัและผิดหวงั มคีวามรู้สึกเบ่ือ ๆ อยาก ๆ และเร่ิม 
เรียนรู้ในการปรบัตัว และเม่ือถงึช่วงท้ายสดุ ณ ตอนนี ้มันมีความรู้สกึเตบิโต แขง็แกร่ง ผสมกับความเบาสบาย อะไรก็ไม่ใช่อุปสรรค  
และรู้ว่าเราจะผ่านมนัไปได้ไม่ว่าจะยงัไง นอกจากนี ้ ความรูส้กึทีเ่พิม่ขึน้มา คือ ความสขุ ความภมูิใจ ความอิม่เอม ความอบอุน่  
และความผูกพนั เรียกได้ว่า ‘สศค.’ คือ ส่วนหน่ึงของชวีติ ท่ีต่ืนเช้ามาก็ยงัอยากจะเจอ และจะจงูมอืกันต่อไปค่ะ #รกัเธอสศค.

นางสาวอรุณศรี เมธิสริยพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน  

ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
อายุุราชการ 21 ปี 9 เดือน

สศค. เป็นหน่วยงานขนาดเล็กในกระทรวงการคลัง 
ที่มีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ 

และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ทันสมัยและเปิดกว้าง 
ภารกิจของ สศค. มคีวามหลากหลายท�าให้ได้มีโอกาส 
เข้าไปร่วมงานด้านนโยบายในหลายเร่ือง เช่น การเงิน 
การประกันภัย ตลาดทุน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
ซึง่ช่วยเปิดมมุมองความคิดและเป็นประสบการณ์ทีม่คุีณค่า 

ในชีวิตการท�างานได้อย่างมาก

นางสาวสุขุมาลย์ ลัดพลี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ  

ส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อายุราชการ 24 ปี

สศค. สอนเราไว้หลายสิ่ง
ความเป็นจริงหลักการต้องมีอยู่

มองภาพรวมใช้เหตุผลตรึกตรองดู
น�าความรู้ที่มีประกอบกัน

คิดวิเคราะห์นโยบายหลากหลายอย่าง
เพื่อเป็นทางไปให้สู่เป้าหมาย
ก้าวเดินหน้าเข้มแข็งสู้ต่อไป

แสนภูมิใจพี่น้องชาว สศค.

Be ready because working here is a new challenge every day but always proud to be a part of FPO to support 
our country’s economy. 

นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
อดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อายุราชการ 34 ปี

ค�าจ�ากัดความของการได้เป็นส่วนหนึ่งของ สศค. ต้ังแต่
วันแรกจนถึงวันนี้ คือ ‘โอกาส’ ที่ ได้ท�างานส�าคัญ
ระดับประเทศ เหนื่อยบ้าง กดดันบ้าง แต่เหนือสิ่งอื่นใด  
คือ ‘ความภูมิใจ’ ที่งานของเราก่อให้เกิดประโยชน์  

แก่ประชาชนคนไทยในวงกว้าง

นางนวพร วิริยานุพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออม  

ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน
อายุราชการ 18 ปี 7 เดือน

มนุษย์ สศค. เป็็นมนุษย์ที่ต้องรู้ทุกเรื่อง
เพราะเขาคาดหวังว่าเรารู้ ตอบ และท�าได้ทุกเรื่อง

นางเขมฤทัย สุมาวงศ์
ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย ส�านักกฎหมาย

อายุราชการ 19 ปี

นางสาวมณีขวัญ จันทรศร
ผู้อ�านวยการส่วนนโยบายภาษีสรรพสามิต ส�านักนโยบายภาษี

อายุราชการ 17 ปี 5 เดือน

สศค. เป็นที่ที่คนเก่งจากทุกสถาบันมาอยู่รวมกันมากที่สุด การท�างานกับคนเก่งท�าให้เรา 
ต ้องไม ่หยุดพัฒนาตนเอง เรียนรู ้วิธี รับฟัง และบูรณาการไอเดียต่าง ๆ ร ่วมกัน  
สศค. เป็็นหน่วยงานท่ีเปิ็ดกว้างทางความคดิ ผู้บริหารและเพือ่นร่วมงานเปิดโอกาสให้ 
แสดงความเห็นที่แตกต่าง ท�าให้เป็นสังคมวิชาการที่ล�้าค่าและหาได้ยากนักในระบบราชการ

นายพงศ์ธรณ์ พงษ์อร่าม
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

อายุราชการ 1 ปี

สศค. ที่ท�างานแรกในชีวิตราชการ ท่ีน่ีเป็รียบเสมือนโรงเรียนให้เราเข้ามาเรียนรู ้
โลกของชีวติการท�างาน ทีท่�าเพือ่ป็ระเทศชาตแิละป็ระชาชน ไม่ใช่แค่ท�าเพือ่ตนเอง 

 สศค. ส�าหรับฉันจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท�างาน แต่เป็นดั่งบ้าน เป็นครอบครัว

นางสาวณัชชา อนันตกูล
นิติกรปฏิบัติการ ส�านักกฎหมาย

อายุราชการ 2 ปี

งานทุกงาน จะเล็กหรือใหญ่ มากหรือน้อย คือ โอกาสเรยีนรู ้ผิดพลาดก็ให้จ�าแล้วแก้ไข 
ท�าวนไป็เดี๋ยวจะดีเอง

นางสาวอินทุอร หวังประเสริฐ
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อายุราชการ 3 ปี 2 เดือน

ค�านิยามของ ‘เศรษฐกร’ คนท่ัวไปจะเข้าใจว่า คือ นักเศรษฐศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ และก�าหนดนโยบาย แต่สงสัยค�านิยาม ‘เศรษฐกร’ ของ สศค. จะไม่เหมือนทั่วไป 
เศรษฐกรในนิยามของ สศค. คือ เศรษฐกรที่สามารถท�างานได้ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้งาน
ส�าเร็จและเพื่อประเทศชาติ ซึ่ง สศค. ได้ให้โอกาสมากมายในการท�างานนอกเหนือจากด้าน
วิชาการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ อาทิ การจัดงานประชุมต่าง ๆ จัดสัมมนา จองโรงแรม 
จองร้านอาหาร จองต๋ัวเครื่องบิน เราแทบไม่ใช่เศรษฐกรในค�านิยามทั่วไปแล้ว แต่ก็ภูมิใจ 

ทุกครั้งเวลาที่สามารถท�างานออกมาส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

นางสาวปิยาพัชร ล้อจรัสศรีวงษ์
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายภาษี

อายุราชการ 2 ปี 4 เดือน

งานราชการเป็นงานที่ส่งผลต่อคนทั้งประเทศ เวลาออกนโยบายอะไร ย่อมมีคนเห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วย ดังนั้น พวกเราจึงถูกฝึกให้ ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท�างาน คือ 
ต้องคดิให้รอบคอบ รอบด้าน ค�านงึถงึผลป็ระโยชน์ของป็ระเทศและคนส่วนใหญ่ 
เป็็นหลกั ในขณะท่ีอีกมมุหน่ึงก็ต้องรู้จกัวธิกีารสือ่สารกับประชาชน พดูอย่างไรให้เค้ายอมรับ 
และเข้าใจ มีทั้งได้รับค�าติบ้าง ค�าชมบ้าง รับฟังปัญหาบ้าง แต่ก็ไม่ได้ท�าให้รู้สึกท้อนะ 
เพราะมันท�าให้เราเข้าใจความต้องการของประชาชนมากขึ้นและได้เรียนรู้มุมมองต่าง ๆ 

ไปในตัวด้วย

การท�างานที ่สศค. ท�าให้เรารูส้กึว่าตวัเลก็มาก ๆ เมือ่เทียบกับภารกิจและหน้าท่ีที่ได้ 
รับมอบหมาย แต่ทกุครัง้ท่ีท�างาน เราคิดเสมอว่าถงึ แม้เราจะ ‘ตวัเลก็’ แต่เราก็เป็็นฟันเฟือง 
ที่ช่วยผลักดันและท�าให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้ ท�าให้มีก�าลังใจที่อยากจะท�างานให้ดีท่ีสุด 

เพือ่ประเทศชาติและความสขุของประชาชน

นางสาวอภิรญา พนาพิทักษ์
เศรษฐกร ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน

อายุราชการ 2 ปี 10 เดือน

นายธนวัฒน์ หาญเรืองเกียรติ
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน

อายุราชการ 2 ปี 3 เดือน

สศค. เป็รยีบเสมือนบ้านอกีหลงัหนึง่ของชวีติ ท่ีสมาชกิในบ้านพร้อมใจใช้เวลาท�างาน 
ร่วมกัน ระดมสมอง คิดค้น พัฒนา เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อ 

สังคมไทย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

นายศราวุธ พรมพันห่าว
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายภาษี

อายุราชการ 2 ปี

แม้งานท่ีนีจ่ะมคีวามท้าทายและอปุสรรคมากมาย แต่ ความผกูพนัฉนัพีน้่องของชาว สศค.
ท�าให้เราไม่ท้ิงกนั และพร้อมทีจ่ะชนะไปด้วยกัน

นางสาวอภิษฎา วานิชประเสริฐพร
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

อายุราชการ 4 ปี

เรยีนรูม้ากมายทัง้เรือ่งงานและเรือ่งคน เลยไปถงึค�าถามเก่ียวกับชวีติ ค�าตอบเหล่าน้ี 
เกิดขึ้นและตอบได้จากที่นี่

นางสาวกมลณิช สวัสดิ์พาณิชย์
นิติกรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย

อายุราชการ 7 ปี

เขาว่าเป็นพ่อแม่ต้อง Multitasking ได้อย่างดี แต่เป็น
คน สศค. ต้อง Multitasking ได้อย่างปั็ง! 

60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 265สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง264



| เกร็ดชีวิต 60 มนุษย์ สศค. | | เกร็ดชีวิต 60 มนุษย์ สศค. | 

  เสนอแนะบนหลักการ มีเหตุและผล บริบทความเป็นจริง เพื่อออกนโยบายและมาตรการ

เศรษฐกิจที่รอไม่ได้ คือ งานเร่งด่วนของ สศค.

  ศึกษาให้มาก คิดให้รอบ เพือ่เศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยูข่องคนไทย คือ ภารกิจ

ที่ท้าทายของ สศค.

  คิดดี สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ท�าดี ไม่คดโกง เพื่อความภาคภูมิใจในตัวตน คือ การเป็น 
ส่วนหนึ่งของ สศค.

ส

ศ

ค

นางสาวสิริพรรณ อัชวสัจกุล 
เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อายุราชการ 11 ปี 3 เดือน

การท�างานภายใต้ความกดดันและเร่งรีบ หล่อหลอมให้เรามคีวามอดทน มุง่มัน่ ตัง้ใจ 
และตระหนักเสมอว่าบางเรื่องป็ระชาชนรอไม่ได้

นางสาวกุลยา วรมากุล
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

อายุราชการ 3 ปี

‘การเป็ลี่ยนแป็ลง’ เป็็นค�าที่น่ากลัวส�าหรับหลายคน แต่บางคนต้องท�างานกับมัน
ตลอดเวลา เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงมีความหมาย หากจะนิยามกลุ่มคนในภาครัฐที่มีหน้าที่
เข้าใจความหมายเหล่านั้น คงหนีไม่พ้นกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า สศค. 

นายนรวิชญ์ สุทธิวารี
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

อายุราชการ 2 ปี

สิง่ทีป่็ระทบัใจในการท�างานที ่สศค. คอื ต้ังแต่เร่ิมมาท�างานที ่สศค. ก็เหน็คนส่วนใหญ่ 
ช่วยกันท�างาน ไม่เก่ียงงานกันท�า บางคนเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือโดยที่ไม่มีการร้องขอ  
และงานท่ีท�าก็มคีณุภาพ สิง่เหล่าน้ีเป็นตัวอย่างทีดี่และหล่อหลอมให้เราพยายามทีจ่ะมคุีณภาพ 
เหมอืนรุ่นพี ่การท่ีเราท�าตามได้ ไม่ใช่เราดเีราเก่ง เพยีงแต่เราไม่ตกมาตรฐาน สศค. เท่านัน้เอง

นางสาวนภา วรวรางกูร
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายภาษี

อายุราชการ 7 ปี

สศค. ออกแบบนโยบายต้ังแต่ไม้จิ�มฟัน ยันยานอวกาศ ถ้าไป็ดาวเนป็จูนได้ สศค. คงไป็แล้ว

นายเดชชัย กุลวงศ์
เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

อายุราชการ 9 ปี 9 เดือน

การได้มาท�างานท่ี สศค. ท�าให้เราได้ท�างานร่วมกับคนที่ไม่ธรรมดา ซึ่งเป็็นแรงผลักดัน
ให้เรารู้สึกอยากพัฒนาตัวเองให้ดี ให้เก่งยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อ...ตัวเองนี่แหละ 
เอาให้รอดก่อน

นางสาวศิรดา จันศิริ
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

อายุราชการ 3 ปี

เทคโนโลยีที่ก้าวล�้า สศค. พร้อมก้าวตาม ทุกความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจ สศค.  
ตอบทุกความคิดของประชาชน

นางสาวกชมน กาติวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน

อายุราชการ 1 ปี 2 เดือน

ก่อนเข้ารับราชการที่ สศค. คิดว่าเป็นการท�างานที่สามารถท�าเช้าชามเย็นชามเหมือนภาพจ�า
ระบบราชการได้ แต่ที่ไหนได ้เช้าห้าชามเย็นสิบชามยังท�างานไม่ทันเลย

นางสาวกฤตพร ศิริใจชิงกุล
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อายุราชการ 5 ปี 5 เดือน

คุณค่าของคน สศค. อยู่ที่การเอาชนะตัวเอง อดทน ฝึกฝน พัฒนา กล้าเผชิญหน้า 
ในสิ่งที่ถูกต้อง ยืดหยุ่นในอุดมการณ์ บนพื้นฐานของความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

นางสาวศศิภา เสริมพงษ์พันธ์์
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน

อายุราชการ 3 ปี 8 เดือน

ที่ สศค. เราท�างานกันเหมือนพนักงานร้านสะดวกซื้อ ท�างานกัน 24 ชั่วโมง 
ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ ์ เพื่อออกมาตรการมาช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงที 
และต้องคอยติดตามผล ปรับปรุง และออกมาตรการใหม่ ๆ อยู่เสมอ เหมือนที่ต้องคอยถาม
ลูกค้าว่า รับขนมจีบซาลาเปาทานเพิ่มมั้ยครับ

นายชาญณรงค์ จางกิตติรัตน์
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

อายุราชการ 10 ปี
กายพร้อม ใจพร้อม เราท�าได ้คน สศค.

นางสาวศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิตย์
นิติกรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย

อายุราชการ 13 ปี

คน สศค. รับหน้างานได้ทุกแบบ ต้องท�าให้ ได้  
ไม่ใช่แค่งานนโยบาย

นางรินทร์ธิยา ขจรจ�านรรจ์
ผู้อ�านวยการส่วนกฎหมายการเงนิ ส�านักกฎหมาย

อายุราชการ 14 ปี

ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่า เด็กจบใหม่คนหนึ่งที่เลือกสมัครทุนของ สศค. เพียงเพราะว่า ‘ก็อยู่ใกล้บ้านดี’ จะได้รับประสบการณ์
มากมายขนาดนี ้สศค. สอนและให้โอกาสที่ไม่รูจ้ะหาได้จากที่ไหนอกีแล้ว เข้ามาไม่ก่ีเดือนก็มีโอกาสนัง่ข้าง ๆ  ผู้บริหารองค์กรใหญ่ ๆ  
ในทีป่ระชมุ มส่ีวนร่วมกับการท�ามาตรการระดับประเทศ จากคนท่ีเคยถามตวัเองว่า ‘ฉนัมาท�าอะไรตรงนี’้ แต่ภารกิจที่ได้รบั 
ตลอดเกือบ 2 ป็ีที่ผ่านมา ก็ไม่เคยมีค�าถามนี้อีกเลย (ไม่มีเวลาถาม ̂ ^")

นางสาวพิชญ์ลักษณ์ แช่มชื่น
เศรษฐกรปฏบัิติการ ส�านักนโยบายระบบการเงนิและสถาบนัการเงนิ

อายุราชการ 2 ปี

การเข้ารับราชการท่ี สศค. ถอืเป็นงานแรกท่ีท�าในชีวติ ตอนน้ันไม่รู้ด้วยซ�้าว่า สศค. ท�าหน้าท่ีอะไร พอเริ�มท�างานจริงถึงได้เห็นภาพรวม 
ของหนี้สินในประเทศ ได้สัมผัสกับประชาชน กลุ่มลูกหนี้ หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิด รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
ทีพ่ยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยัง่ยนืทีส่ดุเท่าทีพ่วกเราจะสามารถท�าได้ บนข้อจ�ากัดและความพร้อมทีพ่วกเราม ีสศค. ท�าให้
เราต้องเก่งและแกร่งขึ้นในทุก ๆ วัน

นางสาวชิตมน ชนกโอวาท
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายพฒันาระบบการเงนิภาคประชาชน

อายุราชการ 6 ปี

เมื่อหกปีที่แล้วก็ไม่ได้คิดไว้ขนาดนั้นว่า ‘ฉันมาท�าอะไรที่นี่’ แต่พอมาแล้วก็ต้ังใจท�าให้มันดี งานหลาย ๆ อย่างดูยิ่งใหญ่  
เราไม่เคยท�ามาก่อน เราไม่เก่ง แต่ก็พยายามเรียนรู้ อย่างน้อยเราก็ไม่ได้โดดเดี่ยว สศค. ที่นี่มีพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่น่ารัก 
คอย support เราในทุก ๆ อารมณ์ความรู้สึก จนมาถึงตอนนี้ก็คิดได้ว่า ไม่มีหรอกดีที่สุด มีแค่ ‘ดีพอ’ หรือ ‘พอดี’

นางสาวณิชกานต์ ไทยเจริญ
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายระบบการเงนิและสถาบันการเงนิ

อายุราชการ 6 ปี

จอหนึ่งประชุมทางไกล
จอสองเปิดไฟล์พิมพ์งาน

จอสามอ่านเอกสาร
โทรศัพท์ติดต่องานทั่วไป

แฟ้มส่วนล่างนั้นไซร้รออ่านก่อนเสนอ
#สศค.สู้งาน

นางสาวอรณิชา สว่างฟ้า
เศรษฐกรช�านาญการพเิศษ  

ส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อายุราชการ 10 ปี 2 เดือน

ก่อนเข้า สศค. ก็คิดว่ามาท�าต�าแหน่งเศรษฐกร พออยู ่สศค. มาได้สกัพกัก็ได้รูว่้าการท�างานทีน่ี่เราต้องเป็็นได้ทุกอย่าง
ต้ังแต่กรรมกร เกษตรกร วศิวกร และมากมายหลายอาชพี เพือ่ให้งานส�าเร็จและเพือ่ประโยชน์ของประเทศและประชาชน

นางสาวศิริตลา แสงด้วง
เศรษฐกรช�านาญการพเิศษ ส�านกันโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อายุราชการ 14 ปี

สศค. พร้อมทุกอย่างเพื่อประเทศ
สศค. พร้อม ‘เป็นเอก’ ทุกแห่งหน

สศค. มุ่งมั่นอย่างอดทน
ป็ระชาชนคือเป็้าหมาย สศค.

นายณัฐ คงรัตนชาติ
เศรษฐกรช�านาญการ  

ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน
อายุราชการ 4 ปี 6 เดือน

ไม่มีเวลาอธิบายว่าท�าอะไรมาบ้างครับ
งานยุ่งไหม? งานเยอะไหม? งานยากไหม?

ท�าให้ดี ท�าให้สุด ท�าให้เสร็จ (เร็ว)
 แล้วไป็ท�าเร่ืองอ่ืนต่อ

เขียนเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว 
ขออนุญาตนะครับ

นายศรัณย์วุฒิ ตรรกพงศ์
เศรษฐกรช�านาญการ  

ส�านกันโยบายระบบการเงนิและสถาบนัการเงนิ
อายุราชการ 6 ปี

พี ่ๆ  น่ารกั คอยช่วยเหลอืทุกอย่าง มคีวามสขุมากครบั

นายลัทธพล เจริญชันษา
นติิกรปฏบัิติการ ส�านักกฎหมาย

อายุราชการ 3 ปี

รักงาน รักนาย รัก สศค.

นายภาวิณ พาราพันธกุล
เศรษฐกรปฏิบัติการ  

ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน
อายุราชการ 1 ปี 4 เดือน

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง266 60 ปี สศค. ภารกิจเพื่อแผ่นดิน 267



| เกร็ดชีวิต 60 มนุษย์ สศค. | | เกร็ดชีวิต 60 มนุษย์ สศค. | 

ตัวตนของเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชน เป็นคนคนเดียวกันในบุคลากรภาครัฐทุกคน ดังนั้น 
บุคลากร สศค. จึงต้องมีใจต่อหน้าท่ีการงานในการเสนอแนะนโยบายหรือ
มาตรการ เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศควบคู่กันไปอย่างดีที่สุด

นายธนกร โสภณวิทย์
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน

อายุราชการ 8 ปี 5 เดือน

ค�าว่าเช้าชามเยน็ชาม ไม่ได้อยู่ใน DNA ของคน สศค. ทีน่ีม่แีต่บคุลากรทีม่ท้ัีงความสามารถและ 
ความมุง่มัน่ 2 ปีท่ีท�างานอยูท่ี่ สศค. ได้รบัป็ระสบการณ์มากมายทัง้ยากและท้าทาย  
ท�าให้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างสม�่าเสมอ

นางสาวดิษยารินทร์ ชินรัฐจิระโชติ
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

อายุราชการ 2 ปี

ส�าหรับเรา สศค. ไม่ใช่แค่ที่ท�างาน แต่เป็็นเหมือนครอบครัว เพราะที่นี่มีเพื่อนมีพี่ 
ที่คอยให้ค�าปรึกษา และซัพพอร์ตเราในหลาย ๆ เร่ืองค่ะ รู้สึกโชคดีที่ได้ท�างานที่นี่เพราะ 
เพื่อนร่วมงานดีมาก ๆ ค่ะ

นางสาวณัฐธยาน์ วสิฐไชยพล 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน 

อายุราชการ 1 ปี

นอกจากความท้าทายของงานด้วยระยะเวลาท่ีจ�ากัด และต้องกลับบ้านเฉียดฉิวเคอร์ฟิว
ในช่วง COVID-19 การเสนองานผู ้บริหารก็ท้าทายเช่นกัน แม้ว ่าจะต้องฝ่าไฟแดง  
ขอเข้าเขตหวงห้ามเพื่อจอดข้างตึกไทยคู่ฟ้าก็ต้องท�า จึงท�าให้ ได้ป็ระสบการณ์การ
ท�างานเป็็น teamwork และยังเสี่ยงได้ใบสั่งอีกด้วย

นางสาวศุภัชยา ปรีชม
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

อายุราชการ 4 ปี

อยู ่สศค. ได้มีโอกาสท�างานหลากหลายมาก ต้ังแต่ร่วมประชมุกับประธานธนาคารโลก  
กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง 
ของประเทศต่าง ๆ  ตลอดจนจดัเตรียมข้อมลู สรุปผลการประชมุ จองต๋ัวเคร่ืองบิน จองห้องพกั  
จัดเตรียมรถ จองร้านอาหาร ซื้อของที่ระลึก ท�าครบทุกรูปแบบ

นายจุฑาทิตย์ ภุมรินทร์
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อายุราชการ 4 ปี 6 เดือน

สศค. หล่อหลอมให้บุคลากรเป็นคนด ีซือ่สตัย์ และน�าความรู้ไปช่วยเหลือประเทศชาต ิไม่ว่าจะ
ด�ารงต�าแหน่งไหน ประสบการณ์ท�างานเท่าไร สศค. พร้อมมอบโอกาสพัฒนาความรู้
แก่บุคลากรทุกคน เพื่อร่วมสร้างนโยบายที่ดีส�าหรับประชาชนคนไทยทุกคน

นางสาวกุลนิดา แววรวีวงศ์
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน

อายุราชการ 5 ปี 5 เดือน

สศค. เป็นหน่วยงานราชการท่ีงานมคีวามพลิกเเพลงสงูและมคีวามยากในการท�างานค่อนข้างมาก 
ทีน่ีม่คีนเก่ง ๆ  อยู่เยอะ มนัท�าให้ผมท่ีเป็็นข้าราชการชัน้ผู้น้อย อยากจะเรียนรู้ 
เเนวคดิ วธิกีารท�างานเเละวธิคีดิของคนเก่ง ๆ  จากทีน่ี ่เพือ่น�ามาปรับใช้และพฒันา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

นายศุภชาติ คล่องเชิงสาร
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อายุราชการ 1 ปี 5 เดือน

สศค. เป็นทั้งท่ีท�างานและแหล่งเรียนรู้ท่ีท�าให้ข้าราชการทุกคนได้ท�างานหลากหลายรูปแบบ 
และมีงานใหม่ ๆ ที่ท้าทายเข้ามาตลอด ท�าให้ข้าราชการ สศค. รู้สึกต่ืนเต้นกับการ
ท�างานตลอด

นางสาวพัชรพร บัญชรเทวกุล
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายภาษี

อายุราชการ 4 ปี 6 เดือน

เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เศรษฐกรอย่างเราก็เป็นเสมือนบุคลากรด่านหน้า งานที่ไม่เคยคิดว่า
ต้องท�า ก็ได้ท�า เช่น เป็น Call Center ตอบปัญหา เม่ือได้ยินเสียงป็ลายสายขอบคุณ
เรา ท�าใหเ้ราสัมผัสได้ถึงนโยบายท่ีเป็็นจริง ตอบจนเสยีงแหบ แตห่ายเหน่ือย

นางจรรยา ส่งสัมพันธ์
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน

อายุราชการ 7 ปี

เราได้รับการปลูกฝังมาต้ังแต่เด็กว่าข้าราชการคือผู้ท่ีท�างานรับใช้ประชาชน การท�างานที่ 
สศค. ได้พิสูจน์ว่าป็ระโยคนัน้ไม่ใช่ค�าโกหก นโยบายทีเ่ราคิด กฎหมายทีเ่ราร่าง ส่งผลถึง 
ชีวิตประชาชนจริง ๆ  และสิ่งนั้นเป็นเชื้อเพลิงที่ท�าให้เรามีไฟในการลุกขึ้นมาท�างานในทุก ๆ  วัน

นางสาวกุลประภา เกตุแก้ว
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน

อายุราชการ 1 ปี 3 เดือน

แม้ว่าจะต้องมแีนวความคิดใหม่ ๆ เพือ่น�าเสนอนโยบายใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา แต่นัน่ก็หมายถงึ 
ผู้ใหญ่ที่ สศค. มีความตั้งใจที่จะรับฟังความคิดเห็นจากเด็กรุ่นใหม ่ และนั่น 
นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ท�างานที่ สศค.

นางสาวเกวรินทร์ ภู่แสนสอาด
เศรษฐกร ส�านักนโยบายภาษี

อายุราชการ 11 เดือน

ความประทบัใจทีส่ดุในการท�างานที ่สศค. คือ การเหน็พี ่ๆ  เพือ่น ๆ  ท�างานด้วยความ
มุง่มัน่และนกึถงึป็ระโยชน์ส่วนรวมเป็็นหลกัค่ะ และสิง่นีท้�าให้มกี�าลงัใจในการท�างาน
ที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปค่ะ

นางสาวเมวลี เทียมเทศ
เศรษฐกรช�านาญการ นโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

อายุราชการ 5 ปี

ประทับใจในระบบสัมพันธภาพแบบ ‘พี่น้อง’ อันเป็นเอกลักษณ์ของ สศค. ที่ส่งเสริมให้  
‘น้อง ๆ’ รุ่นใหม่สามารถร่วมงานกับ ‘พี่ ๆ’ รุ่นใหญ่ได้อย่างใกล้ชิด กลมกลืน และมีศักยภาพ 
ซึ่งเป็็นวัฒนธรรมองค์กรที่หายากและมีคุณค่ายิ่งในระบบราชการไทย

นายธนพล จันทร์เพ็ญ
เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน 

อายุราชการ 7 ปี 9 เดือน

การท�างานกับรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีความสามารถใน สศค. ท�าให้เราอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือและให้ความรู้กับป็ระชาชน

นางสาวก�าไลทิพย์ กาศสกุล
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

อายุราชการ 3 ปี

เข้าใจมาตลอดว่า สศค. คือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เสนอแนะนโยบายให้กับรัฐบาล แต่พอได้มา
ท�างานจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้ว มันทั้งสลับซับซ้อนและเต็มไป็ด้วยความไม่แน่นอน  
มหีลายคร้ังท่ีประสบความส�าเรจ็ นโยบายท่ีอยากให้ออกได้น�าไปสูก่ารปฏิบตั ิแต่ก็มหีลายคราว
ที่ไม่เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุผลหลาย ๆ อย่าง

นางสาวอรนิช ปัญสุวรรณ์
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายภาษี

อายุราชการ 2 ปี 10 เดือน

ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานใน สศค. แม้งานจะหนักเหนื่อย ต้องเสียสละ
เวลาส่วนตัว แต่เราชาว สศค. นั้น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มก�าลังความสามารถ เพื่อประชาชน  
ตามค�าที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ‘มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ ไขป็ัญหาของป็ระเทศชาติ  
และของป็ระชาชน สร้างสรรค์คุณป็ระโยชน์แก่แผ่นดิน’

นางสาวสิริวดี ยู่ไล้
เศรษฐกร ส�านักนโยบายการออมและการลงทุน

อายุราชการ 4 ปี

สศค. มีงานด่วนและงานใหม่ ๆ ท่ีเป็นวิชาการบ้าง ไม่ใช่บ้าง ให้ได้ท้าทายความสามารถ 
อยูเ่สมอ รูสึ้กภมูใิจทกุครัง้ทีท่�างานน้ันส�าเรจ็ และผลลพัธ์เป็็นป็ระโยชน์ต่อป็ระเทศ

นางสาวพรรณวดี ทุมโฆสิต
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อายุราชการ 8 ปี 9 เดือน

สศค. ป็ระกอบไป็ด้วยคนเก่งจ�านวนมาก สศค. จึงเข้าไปเกี่ยวกับแทบทุกเรื่อง แทบ 
ทุกหน่วยงาน ทั้งที่บางเรื่องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว

นายวัชรินทร์ ทดลา
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

อายุราชการ 7 ปี

ถ้าคุณไปถามชาวบ้านที่อยู ่ต่างจังหวัด น้อยคนท่ีจะรู้ว่า ‘ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
หรือ สศค.’ คืออะไร ท�าหน้าที่อะไร สังกัดกระทรวงไหน แต่ถ้าคุณบอกว่า สศค. เป็น 
หน่วยงานท่ีท�าเร่ืองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เรื่องคนละคร่ึง เรื่องเงินเยียวยา เรื่องภาษีท่ีดิน 
เร่ืองพิโกไฟแนนซ์ ... เชือ่เถอะ คนเค้ารู้จกัสิง่เหล่านี ้ บางทสีิง่ท่ีเราท�าก็บอกด้วย 
ตวัเองว่า ‘เราเป็็นใคร’ #BeProud

นางสาวภารดี นาคสาย 
เศรษฐกรช�านาญการ ส�านักนโยบายการคลัง

อายุราชการ 7 ปี 3 เดือน

ในบางสถานการณ์ พวกเราต้องรับบทเป็น Call Center จ�าเป็น ถึงแม้ว่าพวกเราได้ให้ข้อมูล
หรือค�าแนะน�าแก่ประชาชนรายนั้น ๆ เรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่พวกเราก็ยังไม่สามารถวางสาย 
ได้ในทันที เพราะพวกเรารับรู้ ได้จากน�้าเสียงป็ลายสายว่าพวกเขายังต้องการ 
ใครสักคนที่ช่วยรับฟังป็ัญหาของพวกเขา ถึงแม้ว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาของพวกเขา 
ไม่ได้ก็ตาม ท�าได้แค่เพียงช่วยรับฟังก็ยังดี

นางสาวอัจฉรา ชิดเครือ
เศรษฐกรปฏิบัติการ ส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อายุราชการ 6 ปี 10 เดือน
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