
 

 

 

 

กราบเรียนคุณหญิงประณีตศิลป ทานอดีตอธิบดีกรม
ตํารวจ ผมขอใชศัพทเดิม ๆ วันน้ีก็ตอนแรกทางคุณ
สมชาย พีซ่มูนะครับก็โทรประสานงาน นะครับวา อยาก
ใหมาพูดเรื่องเศรษฐกิจ ก็เกือบเดือนแลวครับตอนท่ีพี่
สมชายโทรไปก็ ประสานงานโดยตลอด ตอนน้ีก็ยุง
เพราะวา ผมเขาใจวา อยูในชวงท่ีปดสนามบินตาง ๆ 
มากมาย พีส่มชายบอกวาอยากใหพูดเรื่องภาวะ
เศรษฐกิจป 52 ในใจก็บอกไมแนใจเหมือนกันวา 
อยากจะมาพดูในสิ่งท่ี เพราะบางครั้งท่ีอยากจะพดูในสิ่งท่ีดี ๆ แตวันน้ีทุกทานก็คงทราบภาวะ
เศรษฐกิจของป 52 เน่ีย มันคงจะ ยังท่ีหลาย ๆ ฝาย ไดประมาณการณ ก็ด ีหรือวาไดเห็น
สัญญาณตาง ๆ ท่ีออกมา แตสิ่งท่ีอยากจะฝากในวันน้ีผมคิดวา เรื่องแรกก็คือวา กอนท่ีเราจะ
ตระหนกตกใจ หรือตระหนักตระหนก ในภาวะตาง ๆ เขามา ถาเรามีความเขาใจในสิ่งท่ีมันเกิดขึ้น
เน่ีย เราก็สามารถท่ีจะหาแนวทางเพื่อปองกันหรือแกไข หรือบรรเทาใหมันไมรุนแรงกวาท่ีคิด  

ซึ่งอันน้ีก็มาจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระราชทานแกพวกเรามาตั้งแต ผมเขาใจวาปรัชญาน้ีมานานแลว ตั้งแตพระองคทานทรงงาน ป
น้ีสภาพัฒนก็ทําหนังสือขึ้นมาเลมหน่ึง แจกท่ีสํานักพระราชวังและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วนัน้ีไมไดเอามาดวย แตเดี๋ยวจะฝากกลับมา
ใหคุณหญิง 

ตรงจุดน้ีพระองคทานสอนมายังชัดเจนวาหลักของคุณธรรม คุณธรรมก็คือสิ่งท่ีเขาใจในท่ีเรา
ปฏิบัติธรรมท้ังหลาย ก็คือ ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา การปฏิบัติตามศีลตาง ๆ ไมมี
ความโลภ ไมมีอะไรตาง ๆ อันน้ีขอแรกท่ีจะเปนภูมิคุมกันของเราขอแรกเลย  

อันท่ีสองพระองคทรงพระราชทานในเรื่องของความรู ก็คือเราก็ตองใชหลักวิชาการตาง ๆ เขามา
วิเคราะหพิจารณา  

อันสุดทายท่ีสุดผมคิดวา สําคัญท่ีสุดสาํหรับวิกฤติป 52 กอนท่ีผมคงจะพูดคุยวามันจะเกิดอะไร
ขึ้น ก็คือความเพียร ถาเราปฏิบัติไดท้ังสามหลักเน่ีย ผมคิดวาวิกฤติท่ีเกิดขึ้นแมกระท่ังในป 40 ท่ี
เราผานมาไดอยางสบาย ๆ และก็สามารถขึ้นมายืนดวยขาของเราเองได ก็จะผานพนไป แตสิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุดก็คือกลับมาคิดในคุณธรรมเมื่อ มันผานพนไปนํามาเปนความรู นํามาเปนบทเรียน น่ี
ละคือภูมิคุมกันตอภาวะของระบบการเปลี่ยนแปลง  

ซึ่งในชวง 2540 น้ัน เราพูดถึงเรื่องของโลกาภิวัตน ก็มีการตีความเปดพจนานุกรมกันมากมายวา
มันคืออะไร แตจริง ๆ แลวเน่ีย พระองคทานทรงทราบดีมาตั้งแตพระองคทานขึ้นครองราชยมา 
60 ป แลวทํางานอยากหนัก พระองคทานรูวาวันหน่ึงประเทศไทยเรา ซึ่งเปนประเทศท่ีอยูใน



ภูมิศาสตรท่ีเปนจุดยุทธศาสตรของภูมภิาคน้ี เปนจุดซึ่งมีความอุดมสมบูรณ เปนจุดซึ่งมี
วัฒนธรรมอันเกาแก อันน้ันคือสวนท่ีพระองคทานวางหลักตาง ๆ ไว ไมวาจะเปนพระราชกรณีย
กิจตาง ๆ ไมวาจะเปนศูนยการศึกษาท้ัง 6 แหง ท่ีพระองคทานทรงทํา และผมก็ภูมิใจท่ีสุดครับ
ตอนท่ีผมอยูท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณถึงแมวาจะใชเวลาอยูท่ีน่ันประมาณ 24 ปแปบเดียว พี่
ซูม น่ีก็เขาปท่ี 5 ก็เขาใจตัวเอง วาทําไมเลขาธิการสภาพัฒนไมควรอยูเกิน 4 ป พอเขาปท่ี 5 
กราบเรียนตรง ๆ วาผมเริ่มเขาใจในสัจธรรมควรจะหาวิธีการท่ีจะไปรีเฟรชความรูมิฉะน้ันเน่ียการ
เขียน หรือขอเสนอแนะตาง ๆ จะไมสรางนวัตกรรมใหมตาง ๆ ได ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของ
สภาพัฒนเลยทีเดียว กลับมาท่ีจุดตรงนี้จะเห็นวาในชวง 60 ปท่ีพระองคทานทรงงานมา ผมใช
ตัวเคพีไอ งายๆ ไปดูปฏิทินแขวนอยูตามชาวบาน ผมลองสุมดูสัก 10 แผน 6 แผนเปนพระกรณีย
กิจท่ีอยูในไรนาในภาคเกษตร ผมก็ภูมิใจมากในชวงท่ีอยูกระทรวงเกษตร ถึงแมวาจะทํางานดาน
แผน ทํางานดานตางประเทศ แตในชวง 10 ปหลัง ก็ไดมีโอกาส ไดเขาไปสัมผัสกับชีวิตจริงของ
ชาวบาน เดินอยูตามไรนาตาง ๆ เด๋ียวจะบรรยายใหฟงวาโลกาภิวัตนมันเปล่ียนแปลงอะไร และ
ภูมิคุมกันมันหายไปไดอยางไร  

วันน้ีขอกราบเรียนทานผูฟง ทานผูมีเกียรติท้ังหลายวา คงจะนําความรูมาแลกเปล่ียนกันสัก 3 
เรื่อง เรื่องแรกก็คือวา มันเกิดการเปล่ียนแปลงอะไร ทําไมเมื่อ 2 เดือนท่ีแลวราคานํ้ามันยังอยูท่ี 
150 เหรียญ/บารเรล วันน้ีน่ีลงไปท่ี 35 เหรียญ/บารเรล และคนท่ีติดตามราคานํ้ามันจะเห็นวา
นํ้ามันดูไบเน่ียสูงกวานํ้ามัน ดับบลิวทีไอ อะไรเกิดขึ้นในโลกน้ี ทําไมเลหแมนบราเธอร ก็ยังมี
ราคาหุนท่ีสูงพอตุลาคมท่ีผานมาก็ทุกอยาง แมกระท่ัง Treasury US. Treasury bond ตัวเลข
ลาสุดยอดขายก็ตกตกลงไปคนที่ถือก็ตกไป 8 เปอรเซนต อะไรเกิดขึ้นในโลกท่ีผานมามันถึงมี
การเปล่ียนแปลง กระเทือนโครงสรางเศรษฐกิจ และสังคมอยางรวดเร็ว  

เรื่องท่ีสองที่อยากจะแลกเปล่ียนก็คือวา ประเทศไทยละครับ ประเทศไทยเราในชวง 20 ปท่ีผาน
มา อะไรคือขอท่ี เราเห็นวาเกิดการเปล่ียนแปลง 10 ปท่ีผานมาเราคิดวาเราสรางภูมิคุมกันไดแลว 
แตทําไมวันน้ีผลกระทบถึงภาคเรียลเซ็กเตอร ถึงเร็วกวาท่ีเราคาดคิดไวเยอะ เมื่อกี้น้ีผมไดยินวา
ทองเท่ียวแนนอนครับคุณหญิงบอกทองเท่ียว ผมเคยไปจีน ตอนชวงซาร 9 กุมภาพันธ จําไมผิด 
3 ป กอนหนาท่ีอยูท่ีสภาพัฒน 6 ปท่ีเกิดซาร เครื่องบินท้ังลําท่ีไปท่ีปกกิ่ง มีอยูประมาณ 10 กวา
คน แอรพอตท่ีทานอธิบดีบอกมันไมมีคนเลย แตท่ีนากลัวท่ีสุดพอลงไปคนปดจมูก ปดปาก  

 

 

 

 

 

 

 

ตอนน้ันโดนสงใหไปเจรจาเรื่องลําไย ท่ีเราโดนสารเมทาเมตโดรฟอส ไปถึงทางอธิบดีเขาบอก
ไมตองคุยกันหรอก เราจะปลดใหเลย เพราะวาทานเปนคนแรกท่ีมาเมืองเราในชวงน้ัน ขณะท่ี
ปกกิ่งตาย 9 คน แตสิ่งท่ีนากลัวท่ีสุดคือกลับมาแลวเน่ีย จะรูสึกเลยวาคนไมอยากอยูใกลผม ผม
ตองอมปรอทตลอดเวลา ผมมีพาสปอรตซาร และก็ปน้ันเรียนวปอ.ป 45-46 รุนวปอ.ไป
ออสเตรเลีย ผมก็เดินไปบอกวปอ. ผมคงไปไมไดเพราะถาไปรุนวปอ.ตองโดนกักอยูท่ี



ออสเตรเลีย เพราะวาชวงน้ันกลัวมาก และมาดูวา 10 ปท่ีผานมาหลังจากท่ีเรานอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนทางการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพัฒนป 2542 ประเทศไทยมี
ภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงอยางไร และสุดทายครับในหัวขอท่ี 3 ท่ีอยากจะกราบเรียนก็คือใน
เรื่องของภาวะเศรษฐกิจป 52 อะไรคือวิกฤติท่ีเราควรจะตองระมัดระวัง แตในวิกฤติน้ันก็ยังมี
โอกาส ท่ีเราสามารถจะฟนฟูเศรษฐกิจได  

ผมขออนุญาตวันน้ีเตรียมมาแตวา เพาเวอรพอยทมา แตวา เพาเวอรพอยทเน่ียเตรียมเกิน 7 วัน
ไมไดคุณซูม มันเปล่ียนมันไมสด แลวเลขาธิการสภาพัฒนไดพูดกันแลวก็ไดไปอบรม เมื่อจําป
ไมผิดเมื่อผมเปนเลขาธิการสภาพัฒนใหม ๆ พีซู่มเชิญผมไปท่ีตรัง คุยกับมูลนิธิ คุยกับคุณครู
ท้ังหลายตรัง วันน้ีก็ปท่ี 4 4 ปผานไป ก็คงเห็นความทรุดโทรมของผมพอ ๆ กับเศรษฐกิจของ
ประเทศ  

สิ่งแรกท่ีอยากจะกราบเรียนครับวาชวงในชวงการเปล่ียนแปลงของโลกนะครับ ถาทุกคนลองไป
คนดู ชวงป 1992 ถาปไทย ก็ตองบวกไป 543 พ.ศ. 2535 ในขณะน้ันมีการประชุมอันหน่ึงท่ีทุก
วันน้ีอาจจะไมไดนึกถึงการประชุมท่ีเรียกวา เอิรธซัมมิต การประชุมเอิรธซัมมิตคือการประชุมท่ีนํา
ผูนําของประเทศท้ังหลายท่ัวโลกโดยเฉพาะนายกรัฐนตรีท้ังหลายท่ีไปประชุมริโอเดอจาเนโร 
แลวก็ออกกฎเกณฑกฎระเบียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ออกมา 3 คอน
เวนช่ันท่ีสําคัญ  

คอนเวนช่ันแรกคือกฎกติกาท่ีออกมาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ตอน
น้ันประเทศไทย ผมไมไดเขาไปรวมป 92 แตวาโดนสั่งมอบหมายจากทานปลัดฯ กิติพงษ ให
ติดตามเรื่องน้ี ก็ยังไมเขาใจครับวาแอะทําไมใหความหลากหลาย ทางชีวภาพเน่ียมันถึงตอง
ออกมาเปนกฎเกณฑระหวางโลก แตทานคงเขาใจดีวากระท่ังวันน้ีวา ไอความหลากหลายทาง
ชีวภาพถูกแปรเปนเงินโดยผานทางกระบวนการทางดานการจดสิทธิบัตรตาง ๆ นะครับ แตท่ีคอน
เวนช่ันไมไดพูดถึงการจดสิทธิบัตร พูดถึงเรื่องการเขาถึงและการใชประโยชน เราก็ดูแลวประเทศ
ไทยปรากฏวาตัวเลขออกมาอยางชัดเจน ประเทศไทยเราอยูในทรอปคอลโซน ท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงสุด และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย  

ทุกวันน้ีไปถามสหรัฐ ยังไมยอมเรคทิไฟคือไมยอมเขาอนุสัญญาน้ี เพราะตัวเองยังไมมีความ
หลากหลายทางชีวภาพแตไปเอาพันธุกรรมตาง ๆของคนอื่นมาตอยอดแลวก็จดทะเบียน มองตัว
คอนเวนช่ันในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพก็ดี มองเรื่องการแปรเปล่ียนบรรยากาศโลกซึ่ง
วันน้ีทุกคนตองพูดกันก็ตาม เพราะฉะนั้นก็พูดกันเมื่อ 1992 การปลอยแกสเรือนกระจกขึ้นไปหรือ
กาซคารบอนไดออกไซด จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเปนภาวะบรรยากาศโลกและ อีกอันท่ี
สําคัญแตวา เราก็ยังไมไดยกขึ้นมาคือการแปรเปล่ียนเปนทะเลทราย หรือเรียกวา เดสเซอรทิฟเค
ชัน คอนเวนช่ัน (desertification convention) ตัวน้ีเน่ียมีกฎหมายอีกขอหน่ึงท่ีตองตอนน้ันก็ถาม
กฤษฎีกาวันน้ีตองเขา 190 แนนอน กค็ือถาหากประเทศไทยเปนตนเหตุของการท่ีจะทําให
ประเทศลาวหรือประเทศใกลเคียงเพื่อนบานเราน้ันเกิดการแปรเปล่ียนสภาพ เปนทะเลทรายหรือ
แหงแลง เชน เราตัดปาตนไมตางๆ มากมายและผลกระทบพิสูจนไดวาจากการตัดปาตนนํ้า ทํา
ใหประเทศลาวน้ันเกิดแหงแลงขึ้นมา เราก็รับ ครอส-บราวดารี อิมมิเกรช่ัน ตองรับแรงงานขาม
ถิ่น ท่ีกรณีเขาหากินกันเน่ียะ อันน้ีเน่ียะตีความกันอยูนาน แลวหลายประเทศกไ็มแรคติฟาย ตรง
จุดน้ี ผมพูด 3 คอนเวนทช่ัน แลวยังมีตอเน่ืองมาอีกในเรื่องของอะไรอีกมากมาย ท่ีออกมาเปน 
วิทยาทาน ดูท่ีตัวมันเองเม่ือป 92 เหมือนกับวา..เอ มันเปนพวกอนุรักษดูเรื่องอะไรตาง ๆ ทาง
ฝายกระทรวงเกษตรก็รับมาอยางเต็มท่ี ศึกษาตางๆ สรางขณะทํางาน สัมมนาตาง ๆ แตพอป 
1992 ขอตกลงดับบลิวทีโอ ได อินเซริส 3 เง่ือนไข ท่ีเราตอนน้ันเราแถบจะไมรูเรื่องเลย อยางท่ี
ผมยกตัวอยาง เราก็คิดวาตอนน้ันผมโดนรับมอบหมายใหไปเจรจาเรื่องของสินคาเกษตร มันก็แค 
อุดหนุนการสงออก อุดหนุนภายในประเทศตาง ๆ ท่ีเราทําไดเพราะเปนประเทศเกษตร แตจริงๆ 
แลวประเทศตะวันตกไดแลกเง่ือนไข อันน้ันกับเง่ือนไขสําคัญ เชน ขอตกลงทางดานการ
คุมครองดานเศรษฐกิจ ขอตกลงทางดานการคุมครองในเรื่องของการลงทุน และขอตกลงที่



เกี่ยวของกับเทรด แอนด เอ็นไวรอนเมนต ถูกยกขึน้มาเมื่อสิงคโปร มินิสเทอรัล มีตติ้ง การ
ประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีสิงคโปร หลังจาก ริโอเดอจาเนโร แลวก็ปจจุบันยังหาขอสรุปไมได แตสิ่ง
ท่ีทานเห็นก็คือวา อยากรู จากขอตกลงที่ ริโอเดอจาเนโร 1992 ตอมาดวยตามขอตกลงดับบลิวที
โอ ป1994 เรายังเห็นอยางชัดเจน วาประเทศตะวันตกไดวางยุทธศาสตรของการท่ีจะดูแล
เศรษฐกจิโลกไวแลว ตั้งตนป 1990 เขารูวาเราเน่ียะ เขารูประเทศอยางเรา เขาแขงขันการกับเรา
ในการผลิต อยางท่ีคอยๆแขงขันกับอังกฤษ เขาทําไมได แรงงานเราถูกกวา สกิล ของเรา ความ
ถนัด ความเปนฝไม ฝมือของคนในภาคเอเชียเน่ีย ดีกวาคนยุโรปเยอะ  

เพราะฉะน้ันในจุดน้ีเน่ีย เขารูวาแขงไมได เขาจึงวางกฎเกณฑ ขอท่ี 1 ตองดูวาเวลาเขาทํา
ประโยชนอะไรจากทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเขามีอยางนอย แตเขาตองการสงวนไว ตองใชอยางท่ี 
ตามท่ี ทิศทางท่ีเขากําหนด ผมเคยเปรียบเทียบครับวา ถาไปสวนลุมพินี แลวมองขึ้นไปท่ี ตึก
ดุสิตธานี แลวเห็นฝรั่งจิบนํ้าชา เราก็อยากจิบนํ้าชาเหมือนเขาบนตึกสูง ท่ีเปนวัตถุ แตในขณะ
เดียวเขามองมาท่ีสวนลุมพินี เขาเห็นคุณคาของตนไม และออกซิเจนท่ีใหเขาจิบนํ้าชาดวยความ
สบายใจ เขาจึงสรางกฎเกณฑขึ้นมา ทํายังไงใหเก็บในปาและใหพวกเราเน่ียเปนคนทําสินคาขึ้น
ไป แลวเขาก็สรางมูลคาบนการบริการ บนทรัพยสินทางปญญา บนการลงทุน (แคปปตอล) ก ็ดูดู
มา แลวก็เขาใจวาเวลาเขาเขียนคอนเวนช่ัน แตละอันเน่ียะ เขาวางแผนนะฮะ เช่ือมโยงกันมา 
เริ่มดวยทรัพยากร เริ่มดวย คอนเวนช่ัน ยังไมจบ ตอมาในป 1996 มีอีก 2 คอนเวนช่ัน แต 2 คอน
เวนช่ัน น้ีไมดังเทาไหร ซัมมิต 2 อันน้ีไมดังเทาไหร ก็คือ ซมัมิต ท่ี โคเปนเฮเกน ตอนน้ันคณะ
ทานนายกรัฐมนตรี ทานชวน หลีกภัย ไปรวมดวย ก็คือการกําหนดในเรื่อง ของ โซเชียล คอน
เวนช่ัน ท้ังหลาย ก็มีขาวออกมาเหมือนกันนะครับ ท่ีศึกษาขณะน้ี ก็คือเรื่องของการใชสิทธิของ
การใชแรงงานตาง ๆ จะเห็นวาเขาเองพยายามจะออกกฎของเขาไปวางไวตาม คอนเวนช่ัน ไป
ตามซัมมิต ท้ังหลาย และสุดทายก็คอื ท่ี FAO คือ food security summit คือ ความมั่นคง
ขณะน้ัน  

ใน 4 การเปล่ียนแปลง อันน้ีคือการท่ีเราเรียกวาการสรางผลของโลกใหขึ้นมาใหม ผมลืมไป ใน 
trade and service ในป 1992 น้ันก็คือในขอตกลงทั้งหลายท่ีเกี่ยวของกับการปรับมาตรฐาน ปรับ
กฎเกณฑบาเซิล 2 ตางๆ ของทางดานการเปดเสรีทางดานการเงิน ซึ่งขยายตัวจากตลาดการเงิน 
การขายแบบธนาคารธรรมดา ก็ไปสูตราสารหน้ี แลวก็สูการเคล่ือนยายของเงินทุนระหวาง
ประเทศ 4 คอนเวนช่ัน ท่ีเกิดขึ้นมา 4 ซัมมิต ท่ีเกิดขึ้นมาประเทศตาง ๆ ท่ีเขาไปอยูใน ภาคี ก็
ตองแกกฎหมายตาง ๆ ใหสอดคลองเพื่อเปนภาคี โดยบางประเทศก็ลืมตัวไป ไอการท่ีจะ
ขยายตัวทางดานการคาเปดเสรีทางดาน เซอรวิสตาง ๆ โดยไมมีความพรอม หรือวาฐานของ
ประชากรน้ันรับไมได ก็จะเกิดปญหา อยางท่ีเราเห็นขณะน้ี เราเอง
เอก็ซปอรต ลบไป เดือน พฤศจิกา เต็ม เช่ือวาฐานมีการปรับนิด
หนอย เพราะวาปท่ีแลวการสงออกเดือน พฤศจิกา สูง ถาดูใน มอง
ในตัวเลข ซึ่งก็นาจะติดลบลง แตติดลบ ก็ยอมรับแนนอนวาติดลบ 
แตถาดูประเทศท่ีไมมีภูมิคุมกันเน่ียะ เกาหลี หรือ ไตหวัน ท่ีเรา
เคยช่ืนชมเขาวามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเน่ีย เขาติดลบ
เกอืบเทาตัวของเรา และติดลบมากอนเรา 3 เดือนแลว เรายังโชค
ดีท่ีเรามีสินคาเกษตร เรายังโชคดีท่ีเรามีความมั่นคงอาหาร  

เพราะฉะน้ันตรงจุดน้ีเน่ียะ เวลาเราดูไปถึงเรื่องการเปล่ียนแปลงตาง ๆ กฎเกณฑของโลกไดถูก
เปล่ียนไปแลวเมื่อเกือบ 15 ปท่ีผานมา คําถามอันแรกท่ีตองถามกลับมาท่ีตัวเรา ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ เรามีความเขาใจ เรามีความรู ในขอตกลงและเง่ือนไขขอตกลง
ระหวางประเทศเหลาน้ัน ท่ีวันน้ีเราถูกนํามาใชแลว แลวก็มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
ทางดานโครงสราง ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศมากนอยแคไหน เสร็จแลวหลังจาก
คอนเวนช่ัน 3 คอนเวนช่ัน ท่ีเกิดขึ้น สิ่งท่ีเปนการตอบโตกันก็เกิดขึ้นเมื่อ ไนนอีเลฟเวน 10 ป ก็
คงจะอยูท่ีป 1997 หลังไทย....นิดหนอย ป 40 การเกิด ไนนอีเลฟเวน ท่ีสหรัฐ ในสมัย บชุ บุช ก็ 



6 ป เองน้ี 5 ป ประทานโทษครับ ผมตัวเลข ...ระหวางปไทย กับ ปฝรั่ง ไนนอีเลฟเวน มันก็อยู 4 
ป 7 ป 8 ป ไดแลวนะฮะ เพราะบุชเปนประธานาธิบดีรอบท่ี 2  

8 ป การเปล่ียนแปลงของ ไนนอีเลฟเวน ทานสังเกตใหดี ๆ ไมใชเปนการเปล่ียนแปลงในแงของ
การสรางใหเกิดผูกอการราย หรือวา เทอรโรริสต ของโลก แตถาวิเคราะหใหลึก ๆ มันเปนการ
เปล่ียนแปลงสัญลักษณของทวีป มีหลายบทความวิเคราะหไวครับวา การท่ีเขาต้ังใจจะไปโจมตี 
เวิลดเทรด น้ันคือสัญลักษณของทุนนิยมของสหรัฐ แตผลท่ีตามออกมาของ ไนนอีเลฟเวน เขา
คือกระตุกหนวดสหรัฐ ใหสหรัฐเน่ียขยายรูปแบบ ของการเกิดสงครามเต็มรูปแบบ เขารูผมเขาใจ
วา เขารูถึงความออนแอของโครงสรางเศรษฐกิจสหรัฐพอสมควร แลวเขาก็รูระบบการเมืองของ
สหรัฐ ในระบบริพับลิกัน วาถาเขาทําลายซิมบอลิก ของการเปนแคปปตอลลิสต ของสหรัฐ การ
ตอบโตของสหรัฐก็อยางท่ีเห็น การตอบโตของสหรัฐ ถามองในเชิงเศรษฐกิจ เปนปท่ีสหรัฐเริ่มมี 
ดับเบิล เดฟฟซิต ก็คือการใชจายอยางฟุมเฟอย ในแงของไมทําใหเกิดกิจกรรมในดานเศรษฐกิจ 
ก็คือการทําสงคราม เขาเองทุมงบประมาณทางดานสงคราม ผมไมมีตัวเลข แตวาในชวง 6-7ป ท่ี
ผานมา สหรฐัเองเนี่ยะ ท่ีเราพูดถึงขาดดุลแฝด คือขาดดุลท้ังในเรื่องของการคา ขาดดุลท้ังใน
หมวดของงบประมาณ สหรัฐสรางหน้ีขึ้นมาเกือบ ในป 90 สหรัฐมีหน้ีอยู 15 ลานทริลเลียนยูเอ
สดอลลาร ตอนน้ีสหรัฐมีหน้ีขึ้น 16 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร ชวง 10 ป น้ันหมายความวา หน้ี
เหลาน้ีเน่ียะ เหมือนกับท่ี โนเบิลไพรซ มาพูดกับเราเมื่อ 2 ป ท่ีแลว ไอการขาดดุล 16 ทริลเลียน
ท่ีเปนหน้ีสหรัฐ รวมท้ังราคานํ้ามันท่ีพุงสูงขึ้นจากราคา 50 เหรียญตอ บารเรล โดยเฉล่ีย ในชวง 
2ป อีกเกือบ 5 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร คือประมาณ 20 ไมใชบิลเรียล คือ ทริลเลียน คือ 1,000 
ของ บิลเรียล ใครเปนผูรับผิดชอบ เพราะสหรัฐก็คอืพิมพกระดาษเขียวออกมา พิมพธนบัตร 
ออกมา  

1.จากท่ีเห็นอยางชัดเจนคือการโปรงภาคอสังหาริมทรัพย ท่ีจริงเขาควรจะเชิญประเทศไทยไป
สอนเขานะ วาตอนท่ีเราโปงเมื่อป 40 เน่ียเราแกยังไง เขาโปงขึ้นมาเสร็จแลวเขาก็ไปผาน แตวา
เขาทํา เขาทําดวย เขามีความรู แตเขาอาจจะขาดคุณธรรม เขาเอาไปหมุน 2 รอบโดยผาน พวก
ธนกิจตาง ๆ ไปหาเรทต้ิง ตางๆ แลวก็ออกไป สิ่งเหลาน้ีเน่ียะ ประเทศท่ีตองรับก็คือประเทศ ท่ี
เราเรียก อิมเมิจจ้ิงครันทรี ท่ีไปถือกระดาษ ท่ีแวลูกําลังลงมาน่ันคือผลท่ีเกิดขึ้นในขณะน้ีท่ีกําลัง
จะตอเน่ืองนะครับ อันน้ันเปนตัวหน่ึงท่ีในเรื่องของ กฎเกณฑระหวางประเทศและขอตกลง
ระหวางประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงในชวง 10-15ปท่ีผานมา ตัวท่ี 2 ท่ีผมอยากจะช้ีใหเห็น แลวก็
เปนขอหน่ึงท่ีตองศึกษาและตองเตรียมพรอม ญ่ีปุนเตรียมพรอมมานาน แตก็ยังขนาดน้ันเขาก็ยัง
มีปญหา ก็คือโลกกําลังเขาสูสงัคมผูสูงอายุ เรื่องน้ีเวลาไปพูดกับทางคุณครู คงจะเขาใจแตเวลา
ไปพูดกับนักเศรษฐศาสตรทีไร นักเศรษฐศาสตรดูไมเขาใจ แตในความวิเคราะหของสภาพัฒน
ขณะน้ีมองวา โลกขณะน้ี ณ ป ปจจุบันเรามีผูสูงอายุท่ีเกิดกวา 60 ป อยู 670ลานคน แตในชวง 
10-15 ปขางหนาเน่ียะจะเพิ่มเปนอีกเทาตัวคือประมาณ 1,200ลาน ประเทศไทยวันน้ีมีผูสูงอายุ 
อยางท่ีเพิ่งคํานวณเรื่องเบ้ียสูงอายุ วนัน้ีเรามี 7ลานคนฮะ แตในอีกประมาณ12ป ขางหนา ปน้ี 
2551 อีก 15 ป ขางหนา เราจะมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว 7ลานคน เปน 14ลานคน แลวทํายังไง 
ถาวิเคราะหในเชิงเศรษฐกิจเน่ียะ นากลัวมาก นากลัวอยู 2 ประเด็น ประเด็นท่ี 1 ก็คือวาถาไปดู
ของเด็กรุนใหมท่ีกําลังจะเขามา แลวเรียนทานอธิบดีตรงวา ตัวเลขอาชญากรรมในเรื่อง
ยาเสพติด ในกลุมเยาวชนเน่ียะ เยอะมาก และพุงสูงขึ้นมาก ก็นากลัววาคนจะเขามาในภาค
แรงงาน ซึ่งจะเปนตัวผลิตใหกับซัพพอรต ใหกับตัวของผูสูงอายุน้ัน มีคุณภาพท่ีดอยลงแลว
จํานวนนอยลงไมวา แตคุณภาพดอยลง เหตุผลก็มาจาก 1.ขาดกระบวนการอบรมในลักษณะของ
ครอบครัว วันน้ีเน่ียะครอบครัวเดี่ยว เราอยูแบบ อยางท่ีน่ีผมรูจักคุณสราวุธ ตอนเปน สนช.ดวยกัน 
แตก็เปนนองโรงเรียนเซนตดวยกัน คุยกันแลวรูวาคุณสราวุธ ถูกอบรมขึ้นมาจากครอบครัวท่ีมี
ความอบอุน แตวันน้ีเน่ียะไปอีสาน เดินไป 10 บาน จะเจอ1บานเน่ียท่ีลูกอยูกับพอแม ถามคนใน
กรุงเทพฯ วันน้ี มีบานใครบางท่ียังอยูปูยา ตายาย และหลาน ถามเจนเนอรเรช่ันในบานดู เดี๋ยวน้ี
จากการสํารวจลดลงจากเดิมท่ีเคยมี 60-70% เหลือเพียง 30% ปญหาคือเรียนแตโรงเรียนครับ
แลวก็ไปสยามสแควร ติวเขมเพื่อใหไดเอ เอครับคณิตศาสตรองักฤษ แตไมรูดานศิลปะเลย เมื่อ



วานดร.ประทินไปมูลนิธิไทยผมก็ตองดูแลอยูแลว มันขาดการอบรมลักษณะบาน วัด โรงเรียน 
ดวยกันเพราะฉะน้ันคุณภาพของคนที่เขาไปในสังคมขณะน้ัน ท่ีจะรองรับผูสูงอายุ เริ่มได  

ประเด็นท่ีสอง สังคมไทย อยูในลักษณะของที่เราเรียกโครงขายความคุมครองทางสังคม ( 
Social Safety Net) การประกันเชิงสังคมอยูบนระบบของเรียกวาพอ แม ลูก หลาน การถายทอด
ของทรัพยสนิตางๆ ในระบบไทยก็คือ มรดกตกใหแกลูก ถาคนจีนลูกคนโตตองดูแลกิจการ เพื่อ
ดูแลครอบครัว เพราะฉะนั้นครอบครัวคือระบบโครงสรางคุมครอง (Safety Net) ของสังคมไทย 
แตวันน้ีเราไมพรอม แลวแถมยังกลายเปนครอบครัวเด่ียวไปอยูคอนโด หิ้วกระเปาไปอยูคอนโด 
ผมถามชาวบานท่ีเดินอยูท่ีอีสานดวยกัน เดี๋ยวสงกรานต ปใหมก็กลับ โอย มันกลับมามันก็แขง
กันวาใครจะมีรถปกอัพใหม กลับมาแลวก็กินเหลาไมเห็นดูแลพอแมเลย  

เพราะฉะน้ันระบบของครอบครัวท่ีเราเรียกโครงขายความคุมครองทางสังคม (Social Safety Net) 
กําลังเปล่ียนแปลงไปบนโครงสรางของประชากรที่เปล่ียนไป เรามีความพรอมหรือรองรับ 
เพราะวาฐานวัฒนธรรมเดิมของเราโดนรองรับโดยระบบของครอบครัว แตระบบประกันสังคม
สําหรับผูสูงอายุในอนาคต พี่ซูมจะใหผมซื้อ แอลทีเอฟ อารทีเอฟ มีเงินฮะ แตไมมีลูกหลาน มัน
คนละอยาง  

และอันท่ีสองดวยการแพทยของเรานะฮะ ท่ีดีขึ้นทุกวัน ๆ ทานเตรียมเงินไวเลย อยางไงก็ตอง
เสี่ยงเขาไมปลอยใหเรานอนหลับ คนท่ีนอนหลับแลวไมตื่นไปเลยน้ีมีบุญท่ีสุด เพราะฉะน้ัน 
คอรส 2 คอรส ท่ีเราตองแคร การดูแลเรื่องสุขภาพ จะสูงขึ้นสูง ๆทุกวัน เพราะเทคนิคทางการ
แพทย แตก็นาเปนหวงเหมือนกัน เพราะวาตอนท่ีรายงานฐานะเศรษฐกิจ ปรากฏวานักศึกษาท่ี
สอบไดแพทย แลวไมเรียนมีกวา 20 เปอรเซ็น แลวก็มีแนวโนมของแพทยเองที่ไมยอมประกอบ
อาชีพแพทย เน่ืองจากกฎหมายท่ีไมเอื้อ เพระวาเราใชนิติรัฐเขามา เขาโดนฟอง เพราะฉะน้ัน
วันน้ีไปท่ีโรงพยาบาลตามตางจังหวัด ไมใชเด็กเขาไมอยากรักษา เขาอยากแตเขาไมสามารถ
เสี่ยงในการท่ีเราไมมีวิสัญญีแพทยท่ีพอ หลายๆ อยางเปนการเปล่ียนโครงสรางท่ีเราตองดูใน
เรื่องของกฎหมาย ดูท้ังตัวของวัฒนธรรม  

สุดทายในเรื่องกายภาพของโรคที่เปล่ียนแปลงไป ดูตัวเลขแลวนาตกใจนะครับ ในชวง20 ปท่ี
ผานมา คือยอนหลังกลับไปท่ีผมพูดถึงป 1990 2010เมื่อกี้ ตัวเลขของอุทกภัย ภัยธรรมชาติ 
เพิ่มขึ้นจากพนัเการอยครั้ง เขามีเกณฑวัดวามี ดิสแอสเตอรขนาดไหน เพิ่มขึ้นเกือบ 30 
เปอรเซ็นต ถึงขณะน้ีตัวเลขลาสุดท่ีผมมีในมือ 2500 มีภัยธรรมชาติท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม ท่ีโดยเฉล่ีย
ประมาณ 1900 ครั้งตอ ท่ีมีรายงานแผนดินไหว เพิ่มขึ้นเปน 2700 หรือเกือบ 30 เปอรเซ็นตท่ี
เพิ่มขึ้น ไมตองไปมองโลก มองประเทศไทย ทานก็คงรูวันน้ีนํ้าทวม นํ้าทวมแลว นํ้าทวมอีก 
หนาวแลว หนาวอีก แลวเราก็เจอ อยางใกลบานเราก็แผนดินไหว ท่ีเรายังไมลืมในปน้ีท่ีพมา 
หรือแผนดินไหวท่ีจีน ท่ีรอบๆ ใกลตัวเราเขามา ใกลตัวเราเขามาทุกท่ี สึนามิ ฉลอง 4 ป ผมเปน
เลขาสภาพัฒน ก็คือสึนามิ ท่ีเราไมเคยคิดก็เจอ เพราะฉะน้ันการเปล่ียนแปลงในเรื่องกฎเกณฑ
ของโลกเรามีความรูแคไหน เราตามทันแคไหน การเปล่ียนแปลงในเรื่องโครงสรางประชากร การ
เปล่ียนแปลงในเรื่องตัวของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเราตองอาศัย 3 หลัก น่ีนะครับ มัน
เปล่ียนแปลงไปอยางมาก เพราะฉะน้ันทานคงสบายใจขึ้นนะครับวา สิ่งท่ีกําลังจะพูดตอไปคือป 
52 มันเปนแคการเปล่ียนแปลงแคกะพี้หน่ึง ของโลกเทาน้ันเอง คือ แตแนนอนมันมีผลกระทบตอ
การกินอยูของเรา ตอการดําเนินชีวิตของเรา แตขณะน้ีถามองไปในระยะยาว แลวยอนหลัง
กลับไปดูในเรื่องกฎเกณฑ ดูเรื่องโครงสรางอายขุองประชากร ดูเรื่องของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทานจะเห็นวาก็ตองเตรียมตัวกันอีก ไมใชเฉพาะป 52 อันท่ี
สอง ท่ีอยากจะพูดถึงก็คือของประเทศไทยเอง สมัยคุณหญิง ยอนกลับไปในประเทศไทยอยางท่ี
ผมเรียน ภาคเกษตรเปนตัวเลขท่ีสําคัญท่ีสุด เราเคยสรางรายไดจากภาคเกษตรของเรา รายได 
100 บาท เราได ถึง 10 บาท แลวเราก็ผลิตของตางๆ แฟบ สบู สงออกบาง ไมสงออกบาง ก็ซัก 
30 บาท นอกน้ันก็เปนในเรื่องของการสงออก การทองเท่ียว ในสมัยกอนประเทศไทย ก็ไปๆ มาๆ 
นักทองเท่ียว ได 3 ลานคน 5 ลานคน ก็ดีใจแลว เดี๋ยวน้ีไปถึง 15 ลานคน ตอนน้ันก็ทํารายได



ประมาณ 5 เปอรเซ็นตของประเทศ ภาคธุรกิจ ในแงของการธนาคารก็คงมีอยูไมกี่แบงก ก็ทําอยู
ประมาณ 2 เปอรเซ็นตของรายได แลวก็พวก ยี่ปว ซาปว โฮเซลท้ังหลาย เดี่ยวน้ีกลายเปน เทส
โกโลตัส ก็ทําอยูประมาณ 3-4 เปอรเซ็นต  

ปรากฎวาลาสุดรายไดของภาคเกษตรลดลงต่ํากวา 10 เปอรเซ็นต ผมไมอยากบอกตัวเลขเพราะ
ตัวเลขยังถกเถียง อยูระหวางรายไดท่ีเปนภาคอุตสาหกรรมเกษตร กับภาคเกษตรจริงๆ แตถาคิด
ในภาคเกษตรจริงๆอยูระหวาง 5-6 เปอรเซ็นต คือเปนตัวของ ขาว มัน ยาง ยังไมนับ ปลา ประมง 
เราไปพึ่งพาในภาคอุตสาหกรรม ถึง 50 เปอรเซ็นต เพราะฉะน้ันผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับโครงสราง
เศรษฐกิจ เพราะวาเราสงออกไมได ภาคโรงงานทั้งหลายจะโดนกระทบ แลวก็จะเริ่มสงผล
กระทบเขามาในประเทศอยางแรง  

ป 40 มันโดนทันที คือ โดนน็อคเอาท เพราะปดโรงงาน ไมมีเงิน แบงกลม แตป 52 ท่ีเรากําลัง
จะเจอก็คือการชะลอที่สุด แตวาก็จะไมมีโอที จะเริ่มเลยออฟบาง บางสวนวันน้ี เมื่อวาน
สํานักงานสถิติก็ประกาศมา 7 หมื่น แตจริงๆ 7 หมื่น มันมีแรงงานวางงานธรรมชาติอยูแฝงอยูดวย 
ภาคธุรกิจท่ีเปนตลาดหุน ตลาดหลักทรัพย โปงขึ้นมาจากท่ีเดิม 1-2 เปอรเซ็นต วันน้ีไป 5-10 
เปอรเซ็นต เพราะฉะน้ันตลาดหลักทรพัยเวลามันตกลงเมื่อวานคริสตมาส เทรดมันอยูแค 6 
พันลาน เราถูกตองเทรดในวันปกติ 2 หมื่น - 3 หมื่นลาน ภาวะปกติ แตชวงหลังเน่ีย พอน่ันก็อยูท่ี
นโยบาย บุช ออกมา จะชวย หรือไมชวย รถยนตก็เหี่ยวลงไปซักพักก็ขึ้นมา เพราะฉะน้ันคา
คอมมิชช่ันตางๆ เหลาน้ี อยูในภาคการเงินเปนรายไดท่ีสําคัญอีกสวนหน่ึง ก็คือพูดงายๆ ครับ วัน
น่ีเน้ีย โครงสรางของเศรษฐกิจไทย ก็ถูกเปล่ียนจากที่เคยมีภาคเกษตรเปนภาคหลัก มาเปนภาค
บริการ เชน เรื่องการทองเที่ยว เรื่องของการใช เรื่องของการทองเท่ียวท่ีอยูในรูปของโรงแรม 
และรานอาหาร ในรูปของสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย แลวก็เรื่องของการคาปลีก และคา
ยอยซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เทาตัวในชวงท่ีผานมาเกือบ 20 
เปอรเซ็นต  

คําถามผมวาแลวไง โครงสรางของเศรษฐกิจไทยก็ดี อยางน้ี
เปล่ียนเปนพวกอุตสาหกรรมมันก็มีความเสี่ยงนอยลง เปล่ียนพวก
ภาคบริการก็ดีแตถามวากฎเกณฑของการผลิต กฎเกณฑของ
การลงทุน กฎเกณฑของการเปล่ียนแปลงภาคการเงินตางๆ ใคร
เปนผูกําหนด ผมกราบเรียนวาถาจะดูการเปล่ียนแปลงตอง
กลับไปดูยอนหลัง ท่ีผมเรียนตั้งแตป 92-94 ถูกประเทศตะวันตก
เปนผูกําหนด ถึงแมรายไดเราจะไดมาก็จริง เราเองในฐานะคน
ไทยก็จะไดสวนแบง ในสวนท่ีเปนแคคาแรงงาน อยางดีก็
ผูจัดการแตวาคนท่ีเปนเจาของทุน คือทุน คือประเทศตะวันตก จะไดสวนแบงมากขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะฉะน้ันตรงจุดน้ี ก็สรุปวายังโชคดีท่ีเกษตรเราไมหดลงมากนะครับ ถาหดลงมากเหมือนกับ
ไปเหมือนในเรื่องของประเทศอื่นๆ ท่ีแทบวาเกษตรหายไปเลย ความคุมกันของเราก็คงจะ
นอยลงๆ ไปเรื่อยๆ  

อันท่ีสอง ในเรื่องของโครงสรางของประเทศไทย อยางท่ีผมเรียนนะครับวา ตัวเลขในชวง 10 ป 
ตัวเลขของคดีตางๆ แลวอยูกลุมวัยรุน เพิ่มเกือบเทาตัว ในป 2541 คดีทางดานยาเสพติดสมัยน้ัน
มีแค ประมาณ 5,897 ราย เฉล่ีย เด๋ียวน้ีขึ้นมาเทาตัว 1 หมื่นราย การบริโภคสุราเห็นแลวตกใจ ป 
2500 ยอนหลังไป เทาท่ีมีตัวเลข เคยด่ืมอยู 722 ลานลิตร เมื่อป 2535 วันน้ี 2549 ตัวเลขท่ีเก็บอยู
น้ันเพิ่มมา 3 เทา 2,480 ลานลิตร ตอป  

แตท่ีสําคัญท่ีสุด จากเดิมท่ีเราเปนหวงทางดานสาธารณสุขวาเรายังขาดพวกสารอาหารเราเปน
หวงเรื่องการเปนโรคอหิวาตกโรค หรือไขเลือดออกนี่ พูดไมไดไขเลือดออกกําลังกลับมาแลวนะ
ฮะ ตัวเลขเพิ่มสูงมากชวงหลังๆ มีฝนตกผิดฤดู มี 4 โรค ตอนน้ีโรคเหลาน้ัน เริ่มลดลง เริ่มควบคุม
ได คือโรคติดตอท่ีควบคุมได แตมีอยู 4 โรคท่ีเกิดขึ้นมาใหม แลวตัวเลขนากลัวมาก แลวเกิด



ขึ้นมาจากการบริโภคอาหารท่ีเกินกวาความจําเปน ก็คือโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรค
ความดัน อันน้ีเปน 4 ท็อปฮิต ผมอยูในตระกูลหมอ คุณพอเปนหมอ พี่ชายก็เปนหมอ อยูมาอายุ 
53 แลว ก็ยังไมเห็น มะเร็ง อยางมากก็เพื่อนพอ หรือใกลๆ คุณพอเสียไปเมื่อปท่ีแลว มะเร็งตับ 
เปนหมอ เปนผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวเฉียว เสียไปดวยมะเรง็ตับ แตอายุ 88 นะครับ  

เสร็จแลวเริ่มเห็นญาติตางๆ วันน้ีทานถาม ทานตองรู เพื่อนทานตางๆ มันใกลตัวเรามาทุกที มัน
เริ่มจากเบาหวาน มันเริ่มจากความดัน เพราะวาการบริโภคอาหารของเรา ซึ่งไปกับภาวะ
เศรษฐกิจตางๆ ท่ีไมไดพบคุณคา อันน้ี ก็เชนเดียวกันเพราะเราไมยึดวัฒนธรรมเดิมท่ีเราตอง
บริโภคอาหารในตําราอาหารเดิมๆ ของไทย อยางเชน นํ้าพริกปลาทู ซึ่งจะมีความหลากหลาย
ของอาหาร เราคิดวาตําราอาหารไทยก็คืออรอยอยางเดียวไมใช แตผมก็เขาใจวาตําราอาหาร
ไทยน้ันถูกสรางมาเปนพันปซึ่งไดรวมของผูเอาประสบการณตางๆ ใสเอาคุณสมบัติตางๆ ท้ังเปน
การปองกันโรคเปนอะไรตางๆ เน่ียแตท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือวาตอนน้ีเราใหบริการดานสาธารณสุขฟร ี
โรคเหลาน้ีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งโรคความดันเน่ียชวงพ.ศ. 2542 มา 2549 ชวง7 ป เพิ่ม
จาก 216 เปน 659 เครสตอแสนคน มะเร็งน้ีเทาตัวครับจาก 67 เคสเมื่อ 2542 เปน 124 เคสตอ
แสนคนในป 2549 อันเน่ียมันเปนตัวท่ี ผมบอกนอกจากเอทจ้ิงแลวโรคภัยไขเจ็บตางๆ ก็เริ่ม
สูงขึ้นอยางมาก  

เพราะฉะน้ันในสวนน้ีโครงสรางในประเทศของเรานอกจากเรื่องของโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียน
จากเกษตรเปลี่ยนจากการคาปลีกคายอยตาง ๆ ท่ีเราดูแลเองโดยมีสวนแบงจากตางประเทศมาก
ขึ้นการเปล่ียนไปสูสังคม การผลิต สงออก เพราะฉะน้ันเมื่อโลกฮุกเราก็ถึงแมวาวันน้ีการเงินเรา
จะมีภูมิคุมกัน แบงกเราก็ไมไดถือ พีดีโอทีเอสเพราะแบงกชาติเน่ียพอโลกกฎเกณฑตามหลัก
ของตอนพี่ซูมเปนบอรดธนาคารก็รูเรากํากับนาดูนะฮะ ทําใหสามารถการเงินเรารอดพนจากการท่ี
ไปถือคอเรคเทอรรัลเด็บออบลิเคช่ัน (ซีดีโอ) สื่อวีอีโอท้ังหลายนอยมากเราถึงแมเราไมได
ผลกระทบทางดานอ่ืน แตเรากําลังจะไดผลกระทบทางดานเรียวเซ็กเตอรนะฮะ เรื่องของ
โครงสรางผูสูงอายุซึ่งเราก็แปรเปล่ียนในโลก แตเราก็แปรมาในรูปของคุณภาพของเด็กท่ีกําลัง
เปล่ียนแปลงไป คุณภาพของครอบครัว โรคภัยไขเจ็บตางๆ ท่ีมันมีตัวเลขท่ีตองระมัดระวัง  

ทีน้ีกลับมาถามวาแลวเศรษฐกิจไทยในป 52 น้ัน ทางสภาพัฒนเน่ียเปนหวงอะไร ขนาดน้ีน้ันถาดู
ในลักษณะของโครงสรางเศรษฐกิจเน่ีย สัญญาณท่ีนาเปนหวงมี 3 สัญญาณท่ีแสดงออกมาอยาง
ชัดเจน  

ตัวแรกนะครับก็คือ อยางท่ีคุณหญิงคุยนะครับ ภาคการทองเท่ียวถูกผลกระทบเร็วกวาท่ีเราคาด
ไวมาก จากเดิมท่ีเรามองวาภาคการทองเท่ียวเราเน่ีย โดยเฉพาะอยางยิ่งในงเรื่อของโรงแรมและ
ภัตตาคาร จากเดิมท่ีเราเคยมีอัตราการขยายตัวในภาคของโรงแรมและภัตตาคารรอยละ 5-8% 
เมื่อไตรมาสท่ี 3 เน่ียลดลงเหลือแค .2% ไตรมาสท่ี4 ผมไมพูดนะฮะเพราะวามีปญหาหลายอยาง
เดี๋ยวจะวาไปพาดพิงกลุมโนนกลุมน้ี จากการปดสนามบินแนนอน การแคนเซิลไฟทลอง ครับ 
ไตรมาสท่ี3 เน่ียรวมแฟกเตอรของรีเมนทแลวเขาก็ยังมาเท่ียวอยูในระดับแตพอไตรมาสท่ี 4 เน่ีย 
ผมวาติดลบแนนอน ง้ันตัวเลขท่ีเราคาดการณไววาปน้ีจะมีนักทองเท่ียว 15 ลานคน จะไดซัก 13 
ลานคน ก็โชคดีครับ  

สวนปหนานะฮะผมคิดวาไทยเที่ยวไทยเน่ียคือชวยกันจริง ๆ เพราะผมเช่ือวาสถานการณของ
สหรัฐและยุโรปโดยเฉพาะในญี่ปุนแลวก็เกาหลีเน่ียหนักกวาท่ีเขาคาดการณไวเยอะเมื่อเดือนท่ี
แลว จะเห็นไดวาถาดูทีวีในขณะน้ีมีการประทวงท้ังท่ี ไตหวัน เกาหลี ท้ังท่ีตางๆ มากมายเราไม
คิดวาจะไปทวงท่ี เกาหลี ไตหวัน เร็วขนาดน้ีเราคิดวานาจะไปทวงท่ีสหรัฐ หรือยุโรปมากกวาน้ี 
แตปรากฏวาการวางงานไดเริ่มกระจายตัวอยางรวดเร็วเขามาในภูมิภาคน้ีดวย เราเคยหวังวาจีนจะ
เปนตัวท่ีจะชวยเราวันน้ีตัวเลขลาสุด เอ็กซสปอรตจีนในเดือนสุดทาย เดือนพฤศจิกายนติดลบ
เชนเดียวกับเรา  



ตัวท่ี 2 ครับซึ่งเปนตัวท่ีจะทําใหการขยายตัวเน่ียมีปญหาก็คือ ภาคการกอสรางเพราะภาคการ
กอสรางดูแลว มันยังเกี่ยวอะไรกับภาคการกอสรางตัวเดียววันน้ีมันติดลบมา 2 ควอเตอรแลว
ตั้งแตไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 การขยายตัวติดลบมา 3-3.4% ในไตรมาส2 แลวก็ 4.5% ใน
ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4 ก็คงจะติดลบไมต่ํากวา 5% แตกอนมาสภาพัฒนนะพี่ซูม ผมวาอยางมาก
ก็ไมไดสรางบานเลยออฟแรงงานปรากฏไมใช ภาคกอสรางเน่ียไปเช่ือมโยงหลายอยาง 
ปูนซีเมนต เราดูยอดปูนซีเมนตปบเราไปดูจดทะเบียนการกอสรางใหมติดลบหมด เมื่อไมมีบาน
ใหม เมื่อไมมีการกอสรางใหมสิ่งท่ีกระทบอันแรกเลยนะครับอุปกรณไฟฟาเขาไมซื้อหลอดไฟ 
เขาไมเดินสายไฟ เขาไมซื้อแอร ท่ีบานขายแอรดวยนะครับ คุณแมของเอื้อวิทยา ขายแอรดวยรู
แลวสั่งลดอะไหลนะ ไมซื้อแอร ไมซื้อไฟฟา ไมซื้อตูเย็น ก็เลยนึกถึงคณุหยีไดตอนท่ีอยู สนช. 
หนาวันศุกรผมชอบเปดดูโฆษณาของไทยรัฐ เพราะจะมีเทสโก โลตัส คารฟูร ตรงเลยครับวันน้ี 
เลยออฟ ลดราคา ทีวี ตูเย็น ลดหมดเลยคุณหยี คณุกําไรเปดหลายหนาเลยลดราคา น่ีคือ
สัญญาณเวลาดูตัวเลขเสร็จตองประกอบของไทยรัฐดู  

เห็นชัดเจนครับคอนเฟรมไมไดหมอดูนะวาภาคเครื่องไฟฟาเน่ียกําลังลงไมใชลงสงออกอยาง
เดียว แตกําลังลงในประเทศเพราะเขาเริ่มลดราคาแลวเขาไมตองการตุนสตอก กลับไปพลิกดู
ตัวเลขนําเขาวัตถุดิบครับ เหล็ก อุปกรณไฟฟาเดือนท่ีแลวเน่ียยังโตอยูครับยังโตอยูแตวาเพราะ
มันมีออเดอรสงออกท่ีไทยอยูในลักษณะที่เคยโต 20% แตตอนน้ีโตแค 2% แลวก็คาดการณวา 
ธันวา มกราคงจะติดลบเพราะเลหลังอยางน้ีแลวเด๋ียวเขาก็เลยออฟ เวนตรงน้ีแลวสัญญาณภาค
กอสราง ถึงแม คอนทิบิวทช่ัน ภาคกอสราง ตัวมันจะเล็กก็ตาม คอนทิบิวทช่ันอยูแคประมาณ 4% 
ของจีดีพีก็ตาม แตวาไปสูภาคของเครื่องไฟฟา แอร เสร็จแลวก็จะตามมาดวย ดิวเรเบิลโพรดัก 
สินคาคงทนประเภทอื่น คือเย็นแลวมาท่ีสินคาประเภทรถยนต ไมมีบานใหมคือไมจําเปนตองมี
รถยนต ซอมรถยนต 40 ตัวเลขการขายรถยนตดรอปลงเกือบ 50% แตตัวเลขอะไหลเพิ่มขึ้นเกือบ
100%เพราะมาซอม เพราะฉะน้ันตรงจุดน้ีเราก็เริ่มเห็นวาเปนเซกเตอรท่ี2 ท่ีเราเปนหวงมาก
นอกเหนือจากเรื่องของทองเท่ียว  

แลวเราก็มาวิเคราะหอีกตัวหน่ึงซึ่งเรากําลังจะเห็นวาจะ
เปนปญหาเพราะเราชวยเรามาตลอดในชวงปท่ีผาน คือ
ภาคเกษตร ภาคเกษตรน้ันเน่ียเคยขายขาว คนงานท่ีบาน
กลับบานขายขาว ชวงขาวหมื่นหา ถามวางวดน้ีกลับไหม
บอกวาไมกลับแลวถึงแมวาเราแทรกแซงอยูท่ีหมื่นสอง
ขณะน้ีแลวนะครับเก็บเกี่ยวไปแลว ภาคกลางเขาก็น้ัน 
ยางพาราลดลงอยางนาดูเหลือ 35% นาวิตกมาก ภาค
เกษตรชวยเรามาตลอดที่โตมาชวง 2 ป ท่ีผานมา 6.25% 
คือภาคเกษตรโตเกิน 3 พี่ซูมเราตกใจแลวนะมันโตชวย
เรามาตลอด 2 ปท่ีผานมา กําลังจะมีปญหา  

เพราะฉะน้ันไมแปลกใจหละครับวาถานายกจะแถลง
นโยบายวันจันทร พี่ตองดู 3 ภาคเน่ียเปนตัวหลัก โดยเริ่มตั้งแตสินคาเกษตร เสฐียรภาพราคา
สินคาเกษตร ดูเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพยท่ีเปนหูรถจักรท่ีดึงใหเกิดการขยายตัวการบริโภค 
แลวก็ตองดูเรื่องภาคการทองเท่ียว แลวก็ตองมมีาตรการท่ีรองรับแรงงานตางๆ เพราะวันน้ีผมเปน
หวงอยูอยางเดียววาการประทวงของแรงงานมันเปล่ียนแปลงไป ทานรัฐมนตรีแตกอนเน่ียทาง
ชุมนุมก็วอลกเอาตไมทํางานอันน้ีมันปดถนน ปดโรงงาน วันกอนดูขาว 6 เดือน โบนัสไมเอาจะ
เอา 6 เดือนครึ่ง แถมเงินพิเศษอีก 40,000 ผมก็งง ไมเอาพูดมากมันมีเน็ทเวิรกอยู เดี๋ยวมาปด
สภาพัฒนอีก  

เพราะฉะน้ัน 3 ซิกนอล คือตัวท่ีผมคอนขางเปนหวง แตผมก็ยังเช่ือนะครับวาประเทศไทยเน่ียเรา
เองในชวงท่ีเรามีการขยายตัวเกินกวา 5% มาในชวง 4-5 ป มาเน่ีย หน่ึง สถาบันการเงินเรายัง
เขมแข็ง เพราะน้ันสภาพคลองของเงินยังมีอยู แตวันน้ีเอสเอ็มอีอาจจะบน ผูประกอบการรายยอย



อาจจะบน เพราะวาวันน้ีบริษัทใหญ ๆ อยาง ปตท. ปูนซิเมนตไทย ตางๆซึ่งเคยไปหากูเงินจาก
ตางประเทศในราคาถูก วันน้ีออกไปขางนอกแหงฮะไมมีกลับมาออกตั๋วบีอีในประเทศ ก็ดึงเงิน
กอนใหญ ถาผมเปนแบงกผมก็ไมปลอยหรอกครับ โชวหวย ผมปลอยใหไทยรัฐไมดีกวาเหรอ 
เครดิตี้ดีกวา กอนเงินใหญกวา ความเสี่ยงนอยกวา ก็เลยทําใหเหมือนวาสภาพคลองมันขาดแต
จริงแลวไมใช เพราะฉะน้ันตรงจุดน้ีเน่ียถึงแมวาคณะกรรมการนโยบายการเงินจะลดอัตรา
ดอกเบี้ยลง 1% แลวก็ตามแบงกแบงกก็ลดลง คาเอ็มแอลอารลงแคประมาณ 1.5% แตผมคิดวา
ตรงจุดน้ีคงมีมาตรการในการเสริมเขาไป เพื่อเพิ่มสภาพคลองโดยอาจจะตองใชแบงกของรัฐเขา
ไปนํากอน เพื่อแบงกพาณิชยตางๆ ตามในการเพื่อจะปลอยสภาพคลอง แตถาปลอยอยางเดียว
โดยไมมีครอสเปก วาเขาจะเอาเงินคืนมาไดยังไงน้ันคือขอสําคัญ  

เพราะฉะน้ันตรงน้ีรัฐบาลเอตองขับเคล่ือนการลงทุนภาครัฐท้ังหลายท่ีเปนตัวนําในเรื่องของการ
กอสรางท้ังหลายใหเดินใหไดในป 52 ดูแลสภาพสินคาเกษตร ชวงวางเน่ียผมถามตรงๆ วา
โรงงานก็ไมอยากเลยออฟคนงานที่มีฝมือ เพราะการท่ีเลยออฟไปแลว แลวเศรษฐกิจกลับมาการ
ดึงคนฝมือกลับมาแพงกวา 2 เทา หรืออาจจะหาไมไดเลย เพราะฉน้ันตอนน้ีเน่ียโรงงานใหญ ๆ 
เองอยางพวกญ่ีปุนเน่ียเขาถือวาคนงานของเราเปนโฟรแมนตาง ๆ เน่ียถือวาเปน สกิลเลเบอร ซึ่ง
เปนทรัพยสินท่ีสําคัญ ในจุดน้ีเน่ียผมคิดวารัฐบาลเขาก็กําลังจะเสริม ในวันจันทรน้ีเขากําลังจะ
เสริมเรื่องมาตรการท่ีจะให ระหวางท่ีวางงานน้ีก็ไปบํารุงเครื่องจักรเมนเทอแนนซ เอาคนน้ีมา
ฝกอบรมใหมีสกิล ใหมีโนวเลจมากขึ้น ผมคิดวาถาใหโอกาส ใหมีนโยบายท่ีตอเน่ืองจากภาครัฐ 
วิกฤติเศรษฐกิจ ป 52 ไมยากท่ีเราจะ ผมยังเช่ือวา 40 น่ันเหละมันดับเครื่องเลย มันดับเครื่อง 
เครื่องไมดับแคสะดุด ขออยาใหไอทอสงนํ้ามันมันมีคนมาตัด ผมคิดวายังไงผมก็ยังเช่ือวาโอกาส
ท่ีเศรษฐกิจไทยติดลบน้ัน นาจะมีนอยกวาท่ีเรานอยเปนบวกแตคงไมไดบวกมาก เพราะภาค
เกษตรผมยังดูวาถาดําเนินนโยบายดีๆ ชาวบานและชนบทมีเงินท่ีกระจายลงไปแลวไทยสรางตรง
น้ันการหมุนเวียนของเงินในชนบทจะสูง ท้ังหมดเน่ียผมก็ขอกราบเรียนวาสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือวา
มันอยูทีแตละตัวบุคคล อยูท่ีแตละธุรกิจวาถาหลักตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ถา
เราใชหลักคุณธรรม ไมโลภ ไมมีโทสะ โมหะ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีความเมตตา ใชความรู
วิเคราะหใหชัดเจน และท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีขอกราบเรียนก็คือ ความเพียร เศรษฐกิจ ป 2552 ถึงแม
เปนปท่ีเรารูอยูแลววามันกําลังเกิดวิกฤติขึ้นมา ผมคิดวาหลักน้ี ถาทุกคนยึด โดยเริ่มตั้งแตการ
วิเคราะหในครอบครัว วางแผนในครอบครัวเรากอนวา เราจะมีรายไดอยางไรในปหนา เราควรจะรู
วาเราใชจายอยางไรในปหนา ในบริษัทก็ควรจะเตรียมวา การลงทุนอันไหนท่ียังมีความเสี่ยงสูง
อยู อาจจะชะลอไวกอน  

การใชหลักวิชาในการวิเคราะห แลวทุกอยางก็จบลงท่ีวา เราตองมีความเพียร ตองตอสู ถาวันน้ี
คิดจะรอใหรัฐบาลมาชวย คิดจะรอให เอาเงินตาง ๆมาชวย ผมคิดวา....ขัดกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เราตองชวยเหลือตัวเราเองใหไดมากท่ีสุดกอน แถมตองคิดไปดวยซ้ํา เมื่อ
เราชวยเหลือตัวเราเอง ไดแคไหนแลว แลวเราเอ้ือมมือ จะไปชวยเหลือคนอื่น ๆท่ี เคาตองการ
ความชวยเหลือได ผมคิดวาถาทุกคนคนไทยคิดอยางน้ี 52 ก็ 52 เถอะครับ อีก 3 รีเมนดเราก็ผาน 
ผมคดิวาตรงจุดน้ี ตัวเลขผมก็รายงานไปแลวนะครับวา ตัวเลขสภาพัฒนตองดูแล วามันจะติดลบ
อยางไร เราก็พยายามรายงาน  

แตสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ก็คือการระเบิดจากขางใน แตละบุคคลแตละครอบครัว จะตองชวยเหลือ
ตัวเองกอน ท่ีสุดเทาท่ีทําได แนนอนครับรัฐบาลก็ตองดูแล ในแงท่ีพยายามดูแลไมใหระดับมห
ภาคตาง ๆ ใหมันทรงใหได ท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีผมเรียนความตอเน่ืองคือหัวใจสําคัญท่ีสุด วันน้ีความ
เช่ือมั่นก็ไดกลับมาระดับหน่ึงแลว ขอความตอเน่ืองสักระยะหน่ึงเพื่อใหวิกฤติน้ีผานไป สวนจะมา
วากฎเกณฑใหมก็มาวากัน แตวันน้ีมาน่ังเถียงกันวา มันซ้ํา กอปป หรืออะไร ผมคิดวามนัจะสาย
เกินกวาท่ีเราจะแกได  

ผมหวังวาการบรรยายของผมวันน้ี ไมไดเตรียมมาในลักษณะท่ีเปนตัวเลข แตผมคิดวาหลักคิดท่ี
อยากใหนําไปศึกษา โดยเฉพาะคุณครตูางๆ ท่ีมารวมในวันน้ีคือวา ผมคิดวาเรื่องของการ



เปล่ียนแปลงของโลก เรื่องการเปล่ียนแปลงในเชิงสังคม โครงสรางของเรื่องตาง ๆผมวาคุณครู
คงทราบอยูแลววา นักเรียนของทาน ครอบครัวตาง ๆท่ีเขาอยูมันเปล่ียนแปลงไปจริง ๆ ถาไดมี
การแลกเปล่ียนตรงนี้ในระดับของนักเรียน ในระดับของพื้นท่ี ผมคิดวาเราจะไดองคความรูใหม ๆ 
ท่ีจะชวยใหเราแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นได ผมเปนหวง ผมเรียนตรงๆ ผมเปนหวงเรื่อง
โครงสรางของประชากร ผมเปนหวงของเรื่องของดานสังคมของประเทศไทย ผมคิดวาตรงน้ันมัน
วิกฤติมากกวา วิกฤติเศรษฐกิจท่ีเรากําลังจะเจอดวยซ้ําไป ขอขอบคุณครับ 
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