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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ
เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

การโอนหน้ีเอกชนมาเปนหนี้สาธารณะ* 

วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 เกิดจากการมีหนี้ภาคเอกชนที่มากเกนิควร ทั้งยังเปนหนีเ้งิน
เหรียญสหรฐั เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นและคาเงนิบาทตกลงอยางรุนแรง หนี้ดังกลาวจึงเพ่ิม
มากจนเกนิความสามารถที่จะจายคืนได ในระยะตอมาสวนหนึ่งของหนี้นี้ถูกโอนมาเปน
หนี้สาธารณะซึ่งเปนภาระตอประชาชนโดยรวม บทความนี้จะลําดับกระบวนการโอนหนี้
จากภาคเอกชนมาเปนหนี้สาธารณะ 

การกอหนี้ของภาคเอกชน 

ปญหาของประเทศไทยในชวงเศรษฐกิจฟองสบูคือการลงทุนเกินควร เมื่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงผูประกอบการก็หาไดลดระดับการลงทุนลงไม แตกลับ
อาศัยเงินกูจากแหลงนอกธุรกิจของตนมาลงทุนตอไป สถาบันการเงินฝายใหกูก็ไมมี
ระบบประเมินและตรวจสอบที่ดีพอที่จะจํากัดการลงทุนใหเหมาะสม ประเพณีปฏิบัติ
ของสถาบันการเงินที่ ให ลูกหนี้นํ าอสังหาริมทรัพยมาค้ํ าประกันกลับซ้ํ า เติม 
ปรากฏการณฟองสบูใหรุนแรงข้ึน เพราะเปนการเพิ่มอุปสงคตอทรัพยสินที่เปนตัวจักร
เปาฟองสบูใหโตข้ึนตอไป 

อยางไรก็ตาม ในระยะกอนการเปดเสรีตลาดการเงิน การที่สถาบันการเงิน
ติดตอสัมพันธกับลูกคามาเปนเวลานานทําใหสามารถรับรูขอมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ของตนได
เปนอยางดี แตเมื่อมีการเปดเสรีดานการเงินแลวมีการแขงขันกันมากขึ้นและมีสถาบัน
การเงินรายใหมๆ เพ่ิมข้ึน  อีกทั้งการเปดวิเทศธนกิจ (บริการทางการเงินประเภทหนึ่ง
ที่สถาบันการเงินในประเทศชวยติดตอและจัดหาสินเชื่อจากตางประเทศใหแกลูกคาใน

                                                        
*  สรุปจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเร่ืองเดียวกันของ ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการ

เกียรติคุณ และณฐันันท วิจิตรอักษร อดีตนักวิจัย สํานักงานประธานสถาบัน สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

  งานวิจัยน้ีเสนอตอคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเปนการปองกันการเกิดวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ (ศสปป.) กระทรวงการคลัง เม่ือเดือนธันวาคม 2546 
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ประเทศและตางประเทศ) ก็เอื้อใหการแขงขันดังกลาวทวีความเขมขนและเปดโอกาสให
ผูกูในประเทศมีทางเลือกหลากหลาย จึงทําใหสถาบันการเงินหางเหินจากลูกคา  

การเปดเสรีตลาดการเงินทําใหผูกูถือโอกาสกูเงินเปนเงินเหรียญสหรัฐมากขึ้น 
โดยสวนใหญจะดําเนินการผานสถาบันการเงินในประเทศซึ่งก็จะกูระยะสั้นจาก
ตางประเทศ การดําเนินการนี้สรางความเสี่ยงใหแกทั้งลูกหนี้และสถาบันการเงิน ปญหา
สําคัญที่สุดก็คือ พฤติกรรมดังกลาวทําใหวิกฤตสถาบันการเงินที่ไดอุบัติข้ึนในเวลาตอมา
เกิดข้ึนควบคูกับวิกฤตคาเงินบาท สงผลใหประเทศตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรง
อยางที่ไมเคยประสบมากอน 

การที่ธุรกิจเอกชนกูเงินเปนเงินเหรียญสหรัฐมาใชกับกิจการในประเทศมากขึ้นก็ดี 
การเปดวิเทศธนกิจก็ดี ตลอดจนการผอนคลายมาตรการควบคุมดานปริวรรตเงินตราก็ดี 
ลวนเกื้อหนุนใหฟองสบูพองโตข้ึนอยางนาหวาดวิตก ทางการจึงตองมีนโยบายเพ่ือทําให
ฟองสบูนี้ไมขยายใหญมากขึ้นอีกโดยออกมาตรการตางๆ ที่จะลดปริมาณสินเชื่อจาก
ตางประเทศที่หล่ังไหลเขามา  

ผลการประเมินนโยบายเหลานี้พบวา มาตรการตางๆ ที่ออกมาเพ่ือยับยั้งการ
ไหลเขามาของเงินทุนจากตางประเทศไมเขมขนอยางที่ควรจะเปน (โดยเฉพาะในป 2537 
และป 2538 ซึ่งเปนชวงที่ทางการยังพอมีลูทางแกไขปญหาไดโดยไมกระทบความเชื่อมั่น
ที่นักลงทุนและสถาบันการเงินยังมีอยูกับเศรษฐกิจไทย) ฟองสบูจึงมิไดเล็กลงเทาใดนัก 
ต้ังแตประมาณครึ่งหลังของป 2539 เศรษฐกิจไทยเริ่มประสบปญหาหลายดาน  และ
คอนขางสายไปเสียแลวที่จะรักษาสถานการณ หรือทําใหฟองสบูคอยๆ เล็กลงเพ่ือจํากัด
ความเสียหาย 

การที่ทางการไมคอยเต็มใจหาทางลดสินเชื่อที่หล่ังไหลเขามาผานวิเทศธนกิจนั้น 
สันนิษฐานไดวาเกิดจากทางการภูมิใจที่วิเทศธนกิจประสบผลสําเร็จในการนําเงินจาก
ตางประเทศเขามา  มาตรการใดๆ ที่จะหยุดยั้งการไหลเขามาของเงินดังกลาวจึงตอง
เริ่มตนดวยการยอมรับวา สิ่งที่ทางการคิดวาเปนผลสําเร็จกําลังสรางปญหาอันใหญหลวง
แกประเทศชาติ ซึ่งในขณะนั้นคงมีผูคนไมมากนักที่พรอมจะยอมรับเชนนี้ได 

เศรษฐกิจไทยเมื่อตนป 2539 เปรียบเสมือนคนที่ขาดภูมิคุมกันอันสืบเนื่องมาจาก
การมีหนี้ในระบบเปนจํานวนมากซึ่งรวมถึงหนี้ระหวางคนไทยดวยกันเองและหนี้ที่มีกับ
ตางประเทศ เมื่อขาดภูมิคุมกันแลวจึงมีโอกาสติดเชื้อจากโรคอื่นๆ ที่จะเขามาในรางกาย
ได โรคแทรกที่เขามาทําลายเศรษฐกิจไทยตั้งแตป 2539 เปนตนมาแบงไดเปนสามโรค
ใหญ ไดแก  
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โรคแรกคอืสภาพตกต่ําของตลาดอสังหาริมทรัพยซึง่สงผลตอมายังสถาบันการเงนิ
ไทย โดยเฉพาะบริษัทเงินทุนที่ใหกูแกธุรกิจเหลานี้ ทําใหประชาชนเริ่มไมมีความเชื่อถือ
สถาบันเหลานี้ทั้งกลุม จนในที่สดุทางการตองเขามาแกไขดวยการสั่งระงับกจิการของ
บริษัทเงินทุน 58 แหง ซึ่งทําใหความหมดศรัทธาตอสถาบันการเงนิตางๆ ขยายวงกวาง
ข้ึนไปอีก  ประชาชนพากันไปถอนเงินเปนจํานวนมากตลอดป 2540 ตัวแปรที่ใชวัด
ความรุนแรงของโรคแรกนีค้ือ เงินที่ระบายออกไปจากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (ตอไปจะเรียกวา “กองทุนฟนฟูฯ”) ซึ่งเปนหนวยงานแรกที่รับภาระ
ดานการโอนหนี้ของภาคเอกชนตามนโยบายของรัฐบาล  

โรคที่สองคือวิกฤตเงินบาทซึ่งเกิดข้ึนรุนแรงกวาที่ผานมามาก เพราะคราวนี้
ไทยมีหนี้สินกับตางประเทศเปนจํานวนมหาศาล สวนสําคัญของหนีต้างประเทศเปนหนี้
ระยะสัน้ เมือ่ตางประเทศเริม่ไมตอสัญญาหนี้ใหและเรียกหนี้คนื ธรุกจิและสถาบนัการเงิน
ไทยก็ตองเรงหาเงินมาชําระหนี้ในระยะเวลาอันสั้น แตเนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) ไดใชเงินทุนสํารองระหวางประเทศจนเกอืบหมดเพ่ือปกปองคาเงนิบาทไวในระดับ
เดิม ทางฝายธนาคารตางประเทศก็พยายามเรงที่จะถอนเงินออกจากประเทศไทยเพราะ
เกรงวาทางการจะไมมีเงินตราตางประเทศสงไปใหเหลาเจาหนีไ้ดเพียงพอ อุปสงคสําหรับ
เงินเหรียญสหรัฐที่เพ่ิมข้ึนอยางมากจึงสงผลใหอัตราแลกเปลี่ยน (ราคาเงินเหรียญสหรัฐ) 
สูงข้ึนอยางรวดเรว็จนแตะระดับ 58 บาทในเดือนมกราคม 2541  ตัวแปรที่ใชวัดความ
รุนแรงของโรคทีส่องนี้ไดดีที่สุดกค็ืออัตราแลกเปลี่ยน แมอัตราแลกเปลี่ยนนีจ้ะเริ่มลดลง
ในไตรมาสที่สองของป 2541  แตก็ยังทิ้งแผลเปนไวในรูปของอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงข้ึน
อยางถาวร เพราะหลังจากนั้นจนอีกหลายปตอมา อัตราแลกเปลี่ยนก็ยังอยูระหวาง  
38 บาทถึง 45 บาทตอหนึ่งเหรียญสหรัฐ 

เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมข้ึนจากเดิมไปถึงประมาณรอยละ 50 ธุรกิจไทยที่กูเปน
เงินเหรียญสหรัฐก็มีหนี้เพ่ิมข้ึนทันที ในหลายกรณีหนี้ที่เพ่ิมข้ึนนีเ้กนิเงินกองทนุทีม่อียูเดิม 
ธุรกิจดังกลาวจึงตกอยูในภาวะลมละลาย บางธุรกิจแมจะไมตกอยูในภาวะลมละลายแต
กระแสเงิน (cash flow) ก็ถูกกระทบอยางหนักจากอัตราดอกเบี้ยที่พุงสูงข้ึนอยางรวดเร็ว 
สิ่งแรกที่ธุรกิจเหลานี้ดําเนินการคือระงับการชําระดอกเบี้ยและหนี้ใหแกสถาบันการเงิน 
ชวงนี้เศรษฐกิจเริ่มตกอยูในชวงของโรคที่สาม กลาวคือ เกิดปญหาหนี้เสียที่แพรหลาย
ไปทั่วทั้งระบบการเงินของประเทศ สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอเงินใหกูทั้งหมด
ของสถาบันการเงินจึงเปนตัวแปรวัดความรุนแรงของโรคที่สาม การที่สถาบันการเงินตอง
ประสบปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในสัดสวนที่สูงนี้ทําใหพฤติกรรมของสถาบันการเงนิ
ตางๆ แปรเปล่ียนไปมาก  แมเมื่อประชาชนเริ่มกลับมามีศรัทธาในสถาบันการเงินที่ยัง
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เหลืออยูและนําเงินออมมาฝากกับสถาบันการเงินอีกครั้ง แตสถาบันการเงินก็ไมพรอมที่
จะระบายเงินออมที่ไดรับฝากมา เพราะคอนขางเข็ดหลาบกับการปลอยกูที่สุมเสี่ยงเชน
ที่ผานมา และแมตองการจะปลอยกูก็มักไมพบลูกคาที่พรอมจะนําเงินไปลงทุน การลงทุน
จึงลดลงอยางรวดเร็ว 

เมือ่ถูกกระทบดวยโรครนุแรงสามโรคตอเนือ่งกนัเชนนี้ เศรษฐกจิไทยยอมออนแอ
ลงอยางมาก ในป 2541 เศรษฐกจิไทยหดตัวลงถึงรอยละ 10.5 จึงไมสามารถเปนตัวจักร
สรางรายไดและการมีงานทําใหแกประชาชน ซึ่งสงผลสะทอนกลับมาทําใหโรคที่เปนอยู
แลวทวีความรุนแรงมากขึ้นอีก  โดยเฉพาะโรคสุดทาย (หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได) และ
ทําใหการฟนไขใชเวลานานมาก 

การสะสางหนี้และการโอนหนี้เอกชนมาเปนหนี้สาธารณะ 

หลังจากที่เกิดหนี้ข้ึนและทางการพยายามสะสางหนี้ของสถาบันการเงินโดยใช
มาตรการตางๆ แลว หนวยงานอันเปนเครื่องมือสําคัญของทางการในการแทรกแซง
ปญหาที่เกิดข้ึนกับสถาบันการเงินคือกองทุนฟนฟูฯ องคกรนี้มีปญหาตั้งแตการออกแบบ
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย เพราะโดยพฤตินัยแลว กองทุนฟนฟูฯ ไดกลายเปนแขนขา
ของ ธปท. และกลายเปนตัวชวยใหฝายกํากับและตรวจสอบของ ธปท. และผูบริหาร ธปท. 
ไมกลาเผชิญกับปญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการที่เหลวแหลกภายในสถาบันการเงิน
ตางๆ จนในที่สุดเมื่อจําเปนตองแกไขปญหาเพราะหลีกเลี่ยงอีกตอไปไมไดแลว ความ
เสียหายดังกลาวก็ไดทับถมจนแกไขไดยากและทําใหเกิดความเสียหายกับกองทุนฟนฟูฯ 
เปนอันมากอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน  

นอกจากนี้ ปญหาของกฎหมายกองทุนฟนฟูฯ คือ ทําใหไมมีการคานอํานาจ 
ธปท. โดยฝายอื่น เพราะกรรมการในคณะกรรมการจัดการกองทุนฟนฟูฯ ที่มาจาก
หนวยงานอื่นไมอยูในฐานะทีจ่ะทัดทานแรงผลักดนัจากฝายกํากับของ ธปท. ได ดวยเหตุนี ้
จึงไมมีสายความรับผิดชอบสําหรับ ธปท. อยางเปนระบบที่จะปองกันปญหาหรือทําให
ปญหาทุเลาลง กวาที่ ธปท. จะตองเริ่มรับผิดชอบตอสังคมก็ตอเมื่อความเสียหายเกิดข้ึน
แลว 

ในป 2540 ธปท. มิไดบกพรองในเรื่องการกํากับเทานั้น แตวิธีแกปญหาอันเกิด
จากการที่ประชาชนแหไปถอนเงินก็เปนการซ้ําเติมภาระที่เกิดกับกองทุนฟนฟูฯ อีกดวย 
เชน การสั่งระงับกิจการของบริษัทเงินทุน 16 แหงตามดวยการสั่งระงับอีก 42 แหง  
(ในสวนหลังนี้กองทุนการเงินระหวางประเทศมีสวนในการตัดสินใจดวย) สรางความ 
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ต่ืนตระหนกแกประชาชนเปนอยางมาก และขณะเดียวกันก็สรางปญหาในการเรยีกหนี้
กลับคืนมาจากลูกหนี้ของสถาบันการเงิน  

ปญหาการออกแบบกองทุนฟนฟูฯ ที่กลาวแลวนั้นเกิดจากการที่กฎหมายไม
ยอมรับความเปนไปไดที่สถาบันการเงินจะอยูในภาวะลมละลาย (คือสินทรัพยเสื่อมจนมี
มูลคาดอยกวาหนี้สินทั้งหมด) และมีกระบวนการตามกฎหมายที่รองรับสถานการณนี้
เพ่ือเปดโอกาสใหมีการจัดการชําระบัญชี และมีการจัดการกับเจาหนี้ที่ไมใชผูฝากเงิน
อยางเปนระบบ  ในสวนนี้นาเสียดายวารัฐบาลไทยในป 2524 ตัดสินใจไมนาํราง
พระราชบัญญัติสถาบันประกนัเงินฝากเสนอตอรัฐสภา มิฉะนัน้ปญหาบางประการคง
ทุเลาลงไปบาง 

อยางไรก็ตาม การคาดหวังวาการมีระบบประกันเงินฝากอยางเปนทางการ
ต้ังแตตนจะทําใหผูฝากเงินรับภาระความเสียหายจากวิกฤตเศรษฐกิจเพียงบางสวน หรือ
เปนภาระสําหรับผูเสียภาษีนอยลงอาจเปนการคาดหวังที่ยากจะเปนไปได หากสถานการณ
ทางเศรษฐกจิเลวรายเหมอืนเมื่อตนป 2540 หากฝายกํากับและตรวจสอบและผูบรหิาร 
ธปท. ยังปลอยปละละเลยเชนเดิม  ตลอดจนถาระบบประกันเงินฝากจํากัดวงเงินไว
คอนขางต่ํา การแหไปถอนเงนิกน็าจะยังเกิดข้ึน และสถานการณก็จะบังคับใหทางการ
ตองเพ่ิมวงเงินที่ใหประกัน หรือใหยกเลิกเพดานเงินประกันเสีย ทายสุดผูเสยีภาษีก็
จําตองรับภาระจากความเสียหายแทนผูฝากเงนิอยูดี 

กระบวนการสะสางหนี้ของรัฐบาลเริ่มจากบริษัทเงินทุน มาตรการแทรกแซงของ
รัฐบาลทั้งเพ่ิมทนุ ระงับการดําเนนิกิจการ และปดกิจการเกิดข้ึนในป 2540 จากบรษัิท
เงินทุนที่ถูกสั่งระงับการดําเนินกิจการ 58 ราย  มีเพียงสองรายที่ไดรับอนุญาตใหเปด
ดําเนินกิจการตอ  ในขณะเดยีวกบัที่องคการเพือ่การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) 
เริ่มกระบวนการจัดการกับสินทรพัยของ 56 บริษัทเงินทนุ การรับรูความเสียหายทีเ่กิด
กับกองทุนฟนฟูฯ ก็เริ่มข้ึนเชนกนั 

หลังจากปดบริษัทเงินทุน 56 แหงและใช ปรส. ประมูลจําหนายทรัพยสินแลว 
ความเสียหายของกองทุนฟนฟูฯ คิดเปนเงินถึง 520,000 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาสูงมาก 
แตถาตั้งคําถามวาภายใตสถานการณเมื่อตนป 2540 ทางการมีทางเลือกอื่นที่จะเล่ียง
ความเสียหายตอสินทรัพยสาธารณะไดหรือไม การศึกษาพบวา ตองเกิดความเสียหาย
ในสวนสําคัญ (จะเปนสัดสวนเทาใดยังไมมีขอมูลดีพอที่จะประมาณการได) โดยเฉพาะ
ภายใตเง่ือนไขที่จะใหประกันผูถือต๋ัวสัญญาใชเงินและเจาหนี้ของสถาบันการเงินตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 ทั้งนี้เพราะความเสียหายของภาคเอกชนที่เกิด
จากวิกฤตอยูในระดับสูงมาก และยอมตองสงผลกระทบมายังสถาบันการเงิน ซึ่งตามมติ
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คณะรัฐมนตรีก็ยอมตองสงผลกระทบมายังกองทุนฟนฟูฯ และทําใหหนี้สาธารณะตอง
เพ่ิมข้ึน 

อยางไรก็ตาม ความเสียหาย 520,000 ลานบาทเปนความเสียหายที่เกิดขึ้น
แนนอนและใกลจะจบสิ้นแลว เพราะขอดีประการหนึ่งของวิธีการจัดการในรูปของหนีค้ือ
เปนวิธีการที่มีจุดสิ้นสุด และภารกิจของ ปรส. ก็นับไดวาสิ้นสุดไปแลว ไมมีความเสียหาย
อื่นใดตามมาอีกยกเวนจากสวนทีม่กีารแบงปนผลกําไร 

แมทางการจะจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึนในบริษัทเงินทุนไปแลว แตปญหาใน
ระบบสถาบันการเงินก็หาไดหมดไปไม ธนาคารพาณิชยจึงเปนวาระตอไปของทางการ 
ต้ังแตปลายป 2540 จนถึงกอน 14 สิงหาคม 2541 ทางการไดเริ่มจัดการกับปญหา
ธนาคารพาณิชยหลายแหงโดยแทรกแซงผานการลดทุน เพ่ิมทุน และเปล่ียนแปลงผูบรหิาร 
แตการจัดการขนานใหญไดเกิดข้ึนดวยมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 ซึ่งจําแนกไดเปน
สองชุดใหญคือ 1) การเพิ่มเงินกองทุน (ช้ันที่หนึง่และชั้นที่สอง) และ 2) การควบรวม
และปดกิจการสถาบันการเงิน มาตรการชุดที่หนึ่งเปนการชวยเหลือสถาบันการเงินที่
พอเอาตัวรอดไดโดยมีเงินสํารองไวให สวนมาตรการชุดที่สองเปนการจัดการกับ
สถาบันการเงินที่คิดวาไปไมรอดแน จากมาตรการที่สองสงผลใหกองทุนฟนฟูฯ เสียหาย
ประมาณ 800,000 ลานบาทในที่สดุ 

โดยนัยแลว มาตรการ 14 สิงหาคม 2541 มุงแกปญหาหนี้เอกชนทีท่วมสถาบัน
การเงินที่สมบรูณกวามาตรการอืน่ๆ ที่ผานมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในสมัย
นั้น (นายธารินทร นิมมานเหมินท) ไดทุมเทเวลาขบคิดกับมาตรการนี้เปนแรมเดือน
กอนที่จะประกาศออกมา ตางจากมาตรการในป 2540 ซึ่งออกมาอยางฉุกละหุกทามกลาง
ความสับสน จึงมคีวามหละหลวมพอสมควร  

ถาคํานึงถึงความพยายามในการแกปญหาสถาบันการเงินแลว นาเสียดายวา
มาตรการนี้ไมสามารถทําใหระบบสถาบันการเงินไทยกลับคืนสูสภาพปกติไดในระยะเวลา
อันสั้น  ปจจัยที่ฉุดไมใหเศรษฐกิจฟนตัวไดอยางรวดเร็วในระยะตอมาก็คือ การลงทุนที่
ทรุดลงเนื่องจากการปลอยสินเชื่อที่นอยลง ซึ่งเปนผลพวงของระดับหนี้เสียที่สูงมาก 
สัดสวนหนี้เสียนี้ก็ยังเพ่ิมข้ึนตอไปอีกสองปกอนที่จะโนมตํ่าลง การที่หนี้ดังกลาวไมลดลง
เพราะกระบวนการสะสางหนี้ระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ของไทยไมคอยมีประสิทธิภาพ 
แตสาเหตุสําคัญมากอันสืบเนื่องจากมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 โดยตรงก็คือ การที่
รัฐบาลกําหนดใหสถาบันการเงินตองมีการกันสํารองอยางครบถวนและมีเง่ือนเวลาที่
แนนอน ทั้งตองมีสัดสวนของเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงใหครบถวน  ทั้งหมดนี้
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หมายความวาระบบสถาบันการเงินของประเทศตางก็เกร็งไปหมด กลไกการเงินของ
ประเทศจึงหยุดทํางาน 

ความจริงแลวรัฐบาลอางไดวา ไดแสดงความพรอมที่จะสนับสนุนเงินของรัฐบาล
ใหแกสถาบันการเงินผานมาตรการชุดที่หนึ่งเพ่ือใหหลุดพนจากปญหาหนี้เสยี แตผลทีเ่กิด
จากมาตรการชวยเพ่ิมเงินกองทุนนี้คือ สถาบันการเงินไมมาใชประโยชนจากมาตรการนี้
เทาที่คาด ซึ่งแสดงวาเงื่อนไขตางๆ ที่ต้ังข้ึนมามีความเครงครัดเกินไป 

สาเหตุสําคัญที่สถาบันการเงินไมประสงคจะเขามาใชประโยชนจากมาตรการ
ชุดที่หนึ่งนี้คือ นอกจากนําเงินทุนที่ไดมาไปถมความเสียหายเดิมที่มีอยูแลว การใช
ประโยชนจากทุนนี้มีนอยมาก นอกจากนี้สถาบันการเงินก็ทราบดีวา ความตองการสินเชื่อ
จากภาคเอกชนเพื่อลงทุนใหมมีนอยมากเพราะกําลังผลิตในประเทศเกินความตองการ
อยางมหาศาล รัฐบาลเองก็ทราบดีเมื่อดําเนินมาตรการนี้วา โครงการลงทุนของภาคเอกชน
ที่คาดวาจะใหผลตอบแทนสูงมีจํากัด ทางออกที่ดีกวาของสถาบันการเงินคือพยายามรีด
ใหลูกหนี้ชําระหนี้ที่มีอยูเดิมและทําใหปริมาณหนี้เสียนอยลง  

ทางเลือกหนึ่งในการแกปญหาคือใหทางการผอนปรนเรื่องการกันสํารองและ
การกําหนดเงินกองทุนใหเปนสัดสวนเพียงพอกับสินทรัพยเสี่ยง เมื่อสถาบันการเงิน
ประสบปญหาวิกฤตอยางรุนแรง คําถามที่ตามมาและยังไมมีคําตอบแนนอนก็คือทางการ
ควรผอนปรนหรือไม การมีเงินกองทุนหมายถึงการมีเงินสํารองไวใชในยามที่สถาบัน
การเงินประสบปญหา หากทางการเขมงวดในเรื่องนี้ต้ังแตชวงที่เศรษฐกิจยังเฟองฟูอยู
ก็มีโอกาสที่จะผอนปรนไดเมื่อเศรษฐกิจตกต่ําลง แตเนื่องจากทางการไดผอนปรนมา
มากในระยะฟองสบู (โดยผอนปรนดานการจัดชั้นสินทรัพย) จึงไมมีชองที่จะผอนปรนได
อีกตอไป สวนใหญของธนาคารและบริษัทเงินทุนที่ทางการเขาไปครอบงําทั้งกอนและ
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2541 ลวนไดประโยชนจากการผอนปรนมาแลวในอดีต มาถึงจุดนี้
ทางการคงจะเกรงวาหากผอนปรนตอไปก็จะมีสถาบันการเงินที่ตองถูกทางการเขาไป
ครอบงําอีก ทําใหเกิดความเสียหายหนักข้ึน  

อยางไรก็ตาม มีอีกแนวทางหนึ่งที่ทางการอาจนํามาใชและในที่สุดก็เปนแนวทาง
ที่รัฐบาลชุดตอมาไดนํามาใช กลาวคือ ใหควานเอาหนี้เสียออกจากระบบสถาบันการเงิน
ทั้งหมด และนําไปรวมไวกับบริษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติเพ่ือจัดการกับหนี้เสียทั้งหมด 
ธนาคารพาณิชยก็จะปลอดจากหนี้เสียและสามารถมุงหนาดําเนินธุรกิจตอไปไดโดยไม
ตองกังวลตอหนี้เสียเดิมที่มีอยู วิธีการนี้มิใชวิธีการใหมและไดนํามาใชในหลายประเทศ
แลว นายธารินทรก็ไดหยิบยกมาพิจารณาเชนเดียวกันแตก็มีขอโตแยงอยูหลายประการ 
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คําถามแรกคือ ในการโอนหนี้เสียออกมานั้นจะชดเชยธนาคารเดิมในอัตราเทาใด 
การตอบคําถามนี้ตองกลับมาสูปญหาการรับรูความเสียหายอีก หากจะใหธนาคารรับรู
ความเสียหายตั้งแตโอน และใหรัฐบาลซื้อมาในราคาที่หักความเสียหายแลว ธนาคาร 
ก็จะมีสินทรัพยดอยลงไปทันทีเทากับความเสียหาย ซึ่งหมายความวาเงินกองทุนของ
ธนาคารจะหดหายไปจนทางการอาจตองเขาไปครอบงําธนาคาร และยอมหมายความวา
หนี้ดีของธนาคารก็จะถูกโอนออกมาเปนของรัฐดวย เพียงแตอยูตางองคกรกับหนี้เสีย 
แตแนวทางที่รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นํามาใชในกรณีบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
(บสท.) คือ ใหเล่ือนการรับรูความเสียหายไประยะหนึ่งกอน และใหมีสัญญาแบงความ
เสียหายในตอนทาย ซึ่งหมายความวาสถาบันการเงินยังตองเสี่ยงตอความเสียหายตอไป 
และถาทางการจะมีนิยามและถวงน้ําหนักความเสียหายใหถูกตองเมื่อคํานวณอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ก็ยังตองปรับเงินกองทุนใหเพียงพออยูดี นอกจากมีคําสั่ง
พิเศษใหผอนปรนเรื่องนี้ไปกอนซึ่งก็เปนวิธีการที่รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นํามาใช 
อยางไรก็ตาม ในชวงที่ บสท. เปดดําเนินกิจการ ธนาคารเอกชนไดรับรูความเสียหายไป
แลวคอนขางมาก (ภายใตกติกาของรัฐบาลเดิม) และไดกันสํารองไวเรียบรอยแลว มูลคาที่
โอนซึ่งเทากับมูลคาเฉพาะของหลักทรัพยค้ําประกันจึงสมเหตุสมผลและมีความเสี่ยง
คอนขางนอย เมื่อพิจารณาเฉพาะสําหรับหนี้เสียของธนาคารเอกชน มูลคาเพ่ิมจากการ
มี บสท. จะไมสูงเทาใดนัก ทั้งหมดนี้ตางจากสถานการณในเดือนสิงหาคม 2541 ซึ่งเปน
ระยะที่ความเสียหายของธนาคารพาณิชยเอกชนยังสูงมาก ทางการไมสามารถรับโอน
หนี้เหลานี้มาตามมูลคาในบัญชีได 

ขอโตแยงประการที่สองก็คอื เกรงวาเมือ่หนีเ้สยีตกไปเปนของรฐั (และโดยเฉพาะ
หากเปนองคกรแยกตางหาก) แลว จะบริหารสินเชื่อไดไมดีเทาที่ควรและหนี้เสียทั้งหลาย
ก็จะยิ่งเสื่อมลงไปอีก ขอเสียทีน่ับวานอยที่สุดก็คอืองคการบริหารสินทรัพยที่ต้ังข้ึนมาจะ
กลายเปนโกดังเกบ็หนีเ้สียทั้งหลาย เชนในกรณีของเม็กซิโกซึ่งในที่สุดแลวมคีวามเสียหาย
สูงกวาที่ประมาณการไวมาก 

อยางไรก็ตาม ทางเลือกที่จะแยกหนี้เสียออกจากหนี้ดีและนําไปบริหารตางหาก
ก็ยังเปนแนวทางที่ควรแกการพิจารณา เพราะไมใชวาบริษัทบริหารสินทรัพยทุกแหงจะ
ประสบความลมเหลวเหมือนในเม็กซิโก มาเลเซียและเกาหลีใตก็ใชแนวทางนี้และประสบ
ผลสําเร็จพอสมควร แตความสําเร็จในสองประเทศนี้ต้ังอยูบนประวัติของการแทรกแซง
ภาคธุรกิจโดยรัฐบาลมาเปนเวลายาวนานและเขมขนพอสมควร ดังนั้นเมื่อเขามา
ดําเนินการสะสางปญหาของภาคธุรกิจ ภาครัฐจึงมีขอมูลที่ทั้งกวางขวางและละเอียด 
แตทั้งภาครัฐและสถาบันการเงินในประเทศไทยมีทาทีในอดีตที่คอนขางปลอยวางตอ
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ภาคธุรกิจ และรัฐบาลไมมีนโยบายที่ลงละเอียดไปในระดับจุลภาค ดังนั้นฐานขอมูลใน
การบริหารหนี้เสียในทางสรางสรรคที่ทางการมีอยูจึงคอนขางจํากัด 

ไมวาจะมองในแงใดก็ตาม ทางเลือกที่นายธารินทรไมยอมเลือกนับเปนทางเลือก
ที่มีความเสีย่งตอความเสียหายคอนขางสูง และทางเลือกที่รัฐบาลสมัยนัน้นํามาปฏิบัติ
เปนการเลือกแนวทางที่เสี่ยงนอยกวา  ดังจะเห็นไดวาหลังจากประกาศมาตรการ  
14 สิงหาคม 2541 ก็ไมมสีถาบันการเงนิเอกชนใดอกีที่กองทนุฟนฟูฯ ตองเขาไปแทรกแซง 
จะมีขอยกเวนก็เฉพาะบริษัทเงินทุนหกแหงที่มีความสําคัญคอนขางนอย แมกระนั้น
ความเสียหายจากสถาบันการเงินที่ทางการเขาไปครอบงําในระยะนี้ก็ยังสูงอยู แตความ
เสียหายของหลายสถาบันเกิดข้ึนมานานมากแลว ชวงนี้เปนเพียงชวงที่มีการรับรูอยาง
เปนทางการ  

อยางไรก็ตาม ปญหาที่ยังเรื้อรังอยูตอมาก็คือสถาบันการเงินที่ตกเปนของรัฐ 
แตเดิมรฐับาลนายชวน หลีกภัย ยอมรับรูความเสยีหายของสถาบนัการเงินเหลานี้ โดย
ดึงเอาหนีเ้สยีออกไปจากบางธนาคารและใหกองทุนฟนฟูฯ รบัรูหนีเ้สยีของธนาคารเหลานี้
เลย และปลดพันธนาการอันเกิดจากหนีเ้สียออกจากธนาคารดังกลาวเพ่ือจะขายธนาคารดี
ที่เหลืออยูใหภาคเอกชนทั้งไทยและตางประเทศ  ปรากฏวาทางการสามารถขายสอง
ธนาคารขนาดเล็ก (รัตนสินและนครธน) ออกไปได  แตสําหรับธนาคารขนาดใหญที่
ทางการตองการจะขาย (ศรีนครและนครหลวงไทย) ก็ยังขายไมไดจนบัดนี ้  รัฐบาล 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เพียงแตรวมสองธนาคารนี้เขาดวยกนัเทานัน้แตก็ยังเปนของรฐัอยู 

ทางการไดชดเชยความเสยีหายรวม 1.4 ลานลานบาทที่เกิดกับกองทุนฟนฟูฯ 
จากการโอนหนี้เอกชนมาเปนหนี้สาธารณะดวยการออกพันธบัตรรัฐบาล  ในป 2546 
รัฐบาลไดออกพันธบัตรไปแลวประมาณ 900,000 ลานบาท  ยังคงเหลืออีกประมาณ 
500,000 ลานบาทที่กองทนุฟนฟูฯ รอการชดเชยจากรัฐบาลดวยเงินของผูเสยีภาษ ี

ความเสียหายโดยรวมที่เกิดกับภาคเอกชนจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ประมาณการ
ไดเปนเงิน 5.3 ลานลานบาท ซึ่งเปนความเสียหายเบื้องตนที่มากระทบธุรกิจเอกชน (ไม
รวมสถาบันการเงิน) ขณะที่ในปลายป 2539 ธุรกิจเอกชนโดยรวมมีเงินกองทุนเพียง
ประมาณ 2.4 ลานลานบาทเพื่อเปนกันชนตานแรงกระแทกจากวิกฤตเศรษฐกิจ ดังนั้น
ภาระความเสียหายจึงไดสงผลกระทบตอไปยังสถาบันการเงินตางๆ แตสถาบันการเงิน
ก็มีกันชนคอนขางนอยคือมีเงินกองทุนอยูเพียงประมาณ 0.826 ลานลานบาทเมื่อสิ้นป 
2539 ดวยเหตุนี้เมื่อสถาบันการเงินถูกแรงกระแทกที่สงตอมาจากธุรกิจเอกชน และถา
ไมมีการแทรกแซงจากกองทุนฟนฟูฯ แลว ก็คงตองสงตอความเสียหายไปยังผูฝากเงิน 
แตเนื่องจากทางการไดประกันผูฝากเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 
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ยอมหมายความวา ในที่สุดความเสียหายมหาศาลของภาคเอกชนก็ไดถูกสงตอมาเปน
หนี้สาธารณะและเปนภาระของผูเสียภาษีอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ฝายเอกชนอาจอางไดวา ความเสียหายที่ตนไดรับนั้นเกิดจากความผิดพลาด
ของผูบริหารนโยบายของรัฐ จึงถูกตองแลวที่รัฐบาลจะตองเขามาชวยเหลือบางสวน แต
ไมควรสรุปตอไปวา รัฐบาล (ซึ่งความจริงแลวคือผูเสียภาษี) ควรจะตองแบงรับความ
เสียหายดวย เพราะในกติกาของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนั้น ผูประกอบการมีสิทธิกอบโกย
กําไรสวนเกินที่ไดรับโดยไมจํากัด (แตตองเสียภาษีจากกําไรนั้น) ภายใตเง่ือนไขวาเมื่อ
เกิดภาวะการขาดทุน ผูประกอบการก็ตองรับความเสียหายเต็มที่ไมวาจะเกิดจากสาเหตุ
ใดก็ตาม เวนแตความรับผิดชอบในหนี้ที่จํากัดโดยกฎหมาย แตขอจํากัดนี้อยูภายใต
เง่ือนไขที่วาผูประกอบการจะตองไมยักยอกฉอฉลบริษัทที่ตนเองเปนเจาของ ในภาค
ธุรกิจของไทยการยักยอกฉอฉลในบริษัทเอกชนโดยผูบริหารซึ่งมักจะเปนผูถือหุนใหญ
เปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนคอนขางแพรหลาย 

อยางไรก็ตาม การยักยอกฉอฉลมิไดเกิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทยเทานัน้ ใน
ตางประเทศรวมทั้งประเทศที่พัฒนาแลวก็มีปรากฏการณนี้อยูเสมอ และมักจะเกิดในชวง
ฟองสบู สวนที่เปนเอกลักษณของไทยคือการยักยอกฉอฉลนั้นมักจะไมถูกลงโทษอยาง
ทันตาเห็น จากวิกฤตในป 2540 จนถึงพฤศจิกายน 2546 ก็ยังไมมีนักธุรกิจหรือ 
นายธนาคารไทยแมแตรายเดยีวทีต่องโทษรุนแรงถงึข้ันจําคุก 

ปญหาและบทเรียน 

♦ ปญหาที่หนึ่ง เศรษฐกิจไทยมีการลงทุนมากเกินควรในชวงป 2533 ถึง 
ป 2539  

บทเรยีนสําหรับผูบริหารนโยบายคอื การลงทุนมากเกินควรมีผลเสยีตอประเทศ
ไมนอยไปกวาการบริโภคเกนิควร แนวนโยบายไมควรจํากัดอยูเพียงแนวทางปองกัน
ความรอนแรงของเศรษฐกจิทีเ่ปนผลตามมาทันทจีากการลงทุนเกินควร แตจะตองมี
แนวทางปองกันและบริหารจัดการกับความเสีย่งตอความเสยีหายทีจ่ะตามมาดวย 

♦ ปญหาที่สอง ธุรกิจไทยอาศยัเงินกูเพ่ือใชในการลงทุนมากเกินไป และหนี้
สวนใหญเปนหนีก้ับสถาบันการเงนิที่อาศยัเงินฝากของประชาชนเปนหลัก 

บทเรยีนสําหรับสถาบันการเงินคือ ในความเปนจริงการใหสินเชื่อเพ่ือการลงทุน
ระยะยาวมีลักษณะไมตางกับการลงทุนในทุนเรือนหุน จะหวังพ่ึงผลตอบแทนที่ตายตัว
ตามสัญญาเงินกูไมได และจะหวังพ่ึงความมั่นคงจากหลักทรัพยค้ําประกันอยางเดียว
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ไมไดเพราะมูลคาของหลักทรัพยเหลานี้ยอมผนัแปรในอนาคตได แตเมือ่ใหสินเชื่อไป
แลวจะตองบริหารติดตามความเสี่ยงอยางใกลชิดทัง้ในรายลูกคาและโดยรวม 

บทเรยีนสําหรับผูบริหารนโยบายคอื เมื่อทราบวามีการลงทนุเกินควรแลวจะตอง
เริ่มสอดสองอยางละเอยีดวาเงินเพ่ือการลงทุนนั้นมีที่มาจากไหน และหากผลการลงทุน
นั้นตํ่ากวาที่คาด จะมใีครไดรับความเสียหายบาง มีโอกาสหรือไมที่ผลเสยีดังกลาวจะ
กระทบตอสาธารณประโยชน 

♦  ปญหาที่สาม เศรษฐกิจไทยอาศยัเงินจากตางประเทศผิดประเภทเพื่อการ
ลงทุน และในสวนนี้ก็อาศยัในปรมิาณมากเกินไป 

บทเรยีนสําหรับนกัธุรกิจไทยคือ ตองพยายามไมพ่ึงเงินจากตางประเทศโดยเฉพาะ
เงินกูระยะสั้น หรือวางแผนจากราคาหุนซึ่งในบางชวงจะข้ึนอยูกับเงินจากตางประเทศ
เปนหลัก และไมควรมีหนี้สินเปนเงินตราตางประเทศโดยไมประเมินความเสี่ยงใหชัดเจน 

บทเรียนสําหรับผูบริหารนโยบายคือ ตองพิจารณาประเภทของเงินทุนจาก
ตางประเทศที่ไหลเขามา หากเปนเงินระยะสั้นไมวาจะเปนเงินกูระยะสั้นหรือเงินลงทุน
ในหลักทรัพยที่ไหลเขาออกไดอยางรวดเร็วก็ควรกดีกันดวยมาตรการที่เหมาะสม 

♦  ปญหาที่สี ่ ผูประกอบการ (ทั้งนายธนาคารและนักธุรกิจ) มีหรืออยากใหมี
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่คงทีแ่ละตายตัว 

บทเรียนสําหรับนักธุรกิจคือ ไมควรเชื่อทางการหากมีการยืนยันวาอัตราแลกเปลี่ยน
จะไมเปล่ียนแปลง และไมควรวางแผนธุรกิจโดยไมคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันแปรได  

บทเรียนสําหรับผูบริหารนโยบายคือ พยายามไมใหประเทศกลับไปสูระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ หากจําเปนที่จะตองรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนไป
ระยะหนึ่ง ก็ตองไมยึดติดกับอัตรานั้นๆ ที่สําคัญที่สุดคือไมชักชวนใหนักธุรกิจวางแผน
โดยมีขอสมมติวาอัตราแลกเปลี่ยนจะคงที่ วิธีทดสอบระดับการยึดติดสามารถกระทําได
โดยการถามวา ถาเปลี่ยนแลวจะมีความเสียหายทางการเมืองเกิดข้ึนมากเทาใด หาก
ตอบวาเกิดความเสียหายในระดับที่นักการเมืองไมพึงพอใจและไมยอมใหมีการ
เปล่ียนแปลงไดอยางงายดายแลว ก็ยอมแสดงวาผูบริหารเริ่มยึดติดกับอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกลาว 

บทเรียนสําหรับสังคมไทยโดยรวมคือ การมีอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ซึ่งดูเปน
การใหเสถยีรภาพเพียงชั่วขณะ ในที่สุดก็ซื้อมาดวยการขาดเสถยีรภาพอยางรุนแรงใน
ภายภาคหนา 
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♦  ปญหาที่หา เมื่อเศรษฐกิจเสียหายแลว ตางประเทศใหความชวยเหลือนอย
มากและในบางรายไมใหเลย 

บทเรียนสําหรับคนไทยทุกคนคือ อยาหวังพึ่งวาชาวตางประเทศจะมาชวย
ประเทศไทยจากการตัดสินใจเสี่ยงที่เพล่ียงพล้ําของเราเอง คนไทยโดยเฉพาะผูลงทุน
หรือผูใหสินเชื่อแกผูลงทุนตองแบงปนภาระความเสียหายระหวางกันเองอยางมีระบบ 
ไมใชช้ีนิ้วกลาวโทษซึ่งกันและกัน 

♦  ปญหาที่หก มีการรับรูความเสียหายชามากหรือไมยอมรับเลย 
บทเรยีนสําหรับนักธุรกิจและนายธนาคารคือ เมือ่ถึงเวลาตองรับรูความเสียหาย

ก็ตองรีบรับรูและปรับตัวใหเขากับสถานการณใหม ไมควรหวังพ่ึงวาอนาคตจะแจมใส
ข้ึนและจะชวยทําใหธุรกิจของตนหลุดพนจากความเสียหายที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 

♦  ปญหาที่เจ็ด เมื่อเศรษฐกิจเสียหายแลว ประเพณีปฏิบัติในวงการธุรกิจหรือ
แมกระทั่งกฎหมายไทยไมมีระบบแบงปนความเสียหายระหวางผูเกี่ยวของที่ชัดเจนและ
รวดเร็ว 

บทเรยีนสําหรับนายธนาคารคือ ใหคํานึงถึงปญหานี้เมือ่ปลอยกู 
บทเรยีนสําหรับผูบริหารนโยบายคอื ใหจัดการแกไขกฎหมายตางๆ ใหมีความ

ชัดเจนและแนนอนยิ่งข้ึน  
บทเรียนสําหรับกระทรวงการคลังและ ธปท. โดยเฉพาะคือ ใหเรงแกระบบการ

จัดการกับสถาบันการเงินที่ไดรับความเสียหาย  ระบบที่มีกองทุนฟนฟูฯ  และมติ
คณะรัฐมนตรีที่ใหการประกันเงินฝากและเจาหนี้ในสถาบันการเงินเปนเสาหลักสองตนนี้
เปนตัวสรางความเสี่ยงตอสาธารณประโยชนที่สูงมาก 

กฎหมายที่จําเปนตองออกโดยเร็วและพรอมเพรียงกันควรมีองคประกอบดังนี้ 
1) ยกเลิกอํานาจตางๆ ที่ใหไวกับกองทุนฟนฟูฯ และยุบกองทุนฟนฟูฯ 2) มีการประกัน
เงินฝากโดยจํากัดวงเงินที่จะชดเชยใหแกผูฝากเงินไวในระดับที่เหมาะสม 3) ใหมีหนวย
กํากับสถาบันการเงินตางๆ ที่เขมแข็งข้ึนแตตองแยกออกจากหนวยงานที่ประกันเงินฝาก 
และที่สําคัญที่สุดจะตองไมมีกองทุนใดๆ พวงอยูดวย และ 4) ตองมีกฎหมายพิเศษวา
ดวยการลมละลายของสถาบันการเงิน 

การแกไขกฎหมายตางๆ เกี่ยวกับการแบงปนความเสียหายควรจะดําเนินการ
เมื่อยังไมเกิดปญหา เพราะหากรอใหเกิดปญหาแลวจึงแกไขก็จะเปนดังในชวงป  
2540-2541 คือจะดําเนินการกันอยางฉุกละหุก ทั้งการตัดสินใจตางๆ ยังต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
ของผลประโยชนจากการหลีกเลี่ยงความเสียหายและจากความพยายามของแตละฝาย
ที่จะผลักภาระความเสียหายไปจากตนเอง 
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บทเรียนสําหรับสังคมไทยคือ ถาไมมีการปรับกระบวนการแบงปนความเสียหาย
อยางมีประสิทธภิาพระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ ความเสียหายในอนาคตจะถูกโอนไปยัง
รัฐบาลและประชาชนผูเสียภาษีเปนจํานวนมากอีก 

♦ ปญหาที่แปด การฉอฉลภายในภาคเอกชนสรางภาระใหกับสังคมไทยไม
นอยกวาการฉอราษฎรบังหลวง 

บทเรยีนสําหรับสงัคมไทยคอื สังคมไทยอยูในระบบเศรษฐกจิทีไ่มมข่ืีอไมมแีป 
ตราบใดที่สถานการณนี้ยังมิไดรับการเยียวยา ไทยยอมมีโอกาสที่จะประสบภาวะฟองสบู
ที่รุนแรง ตามดวยวิกฤตที่รุนแรงอยูเสมอ 

บทเรียนสําหรับ ธปท. คือ จะตองเขมงวดเปนพิเศษกับการฉอฉลภายในสถาบัน
การเงินในชวงฟองสบู โดยทั่วไปฝายกํากับสถาบนัการเงินตองหาทางปองกันการฉอฉล
ต้ังแตตน สังคมไทยไมสามารถหวังพ่ึงกระบวนการยุติธรรมในการลงโทษผูฉอฉลได และ
ตราบใดที่ผูกระทําผิดยังลอยนวลอยูได ก็จะไมสามารถลดอัตราการฉอฉลในสถาบัน
การเงินลงและสถานการณในป 2540 อาจยอนกลับมาซ้ํารอยไดอีก    
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