
เรื่องที่ ๑ 
_________________________________________________________________________ 
มารูจักทักษิณ  บนหมูเกาะบริติช เวอรจิน 
 
 ตามมารูจักนายกรัฐมนตรีของเรา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กันครับ มาดูกันซิวา สมัยทานเปนนกัธุรกิจ ทาน
บริหารธุรกิจของทานอยางไร 
ผมวาเปนประโยชนมากเลยครับ 

จะไดเหน็วิธีการ ขั้นตอนสลับซับซอน นาสนใจ และจะรูและเขาใจเลยวา ทําไมถึงรวยไดเร็วจริง ๆ  และจะ
ไดรูจักนายกฯทักษิณดีขึ้น 
ตามมาดูในเรือ่งของ “ หุน ” ครับ 

มีคําถามมากพอสมควรวา  ทําไม  พ.ต.ท.ทักษิณและคณุหญิงพจมาน  จึงโอนหุน   ๘,๐๐๐,๐๐๐ กวาหุน  มี
มูลคากวา  ๑๐,๐๐๐ ลานบาท  เอาไปใหแมครัวบาง  พี่เล้ียงบุตรบาง  และยามที่อยูทีบ่านบาง 
 ตองตามไปดู จึงจะจับรองรอยได   
ไปดูวาการโอนหุนนีเ้กิดขึน้เมื่อไหร !!! 
 พ.ต.ท.ทักษณิและคุณหญิงพจมาน  โอนหุนใหกับนางสาวบุญชู ซ่ึงเปนแมครัว  ๒,๗๙๔,๖๐๐ หุน   
 โอนหุนใหนางสาวดวงตา  ซ่ึงเปนพี่เล้ียงของบุตรของตัวเอง  ๒,๗๙๒,๖๐๗ หุน 
 และโอนหุนใหนาย(ชัยรัตน)  ซ่ึงเปนยามที่บาน  ๒,๖๑๙,๘๖๗ หุน 
 รวมทั้งหมดมมีูลคากวา  ๑๐,๐๐๐  ลานบาท  ในขณะนั้น   
ความจริงการโอนหุนในลักษณะนี้  ถาเปนคนที่เคยอยูในตลาดทุน  คนที่เคยเลนหุนกจ็ะรูวา  ทั้งพ.ต.ท.ทักษณิเอง  
คุณหญิงพจมานเอง  ไมตองการใหใครรู  วาตนเอง  ซ้ือหรือขายหุนที่ถือครองอยูในฐานะผูถือหุนรายใหญเทาใด
และเมื่อไหร 

เหตุผลที่ทําก็รูๆ กันอยูในวงการตลาดหุนครับ 
ดังนั้นการซื้อการขายหุนจะใหคนอื่นทําแทน  ดูไดจากบัญชีรายช่ือผูถือหุนรายใหญ  หุนในมือของ พ.ต.ท.ทักษิณ
และคุณหญิงพจมาน  ไมเคยเปลี่ยนแปลงเลยครับ 

ตั้งแตป  ๒๕๓๕  เปนตนมา   
มีการเพิ่มทุนครั้งใดก็ซ้ือเพิ่ม  ตามสัดสวนทีต่ัวเองมีสิทธิตลอดเวลา   
 มีการเปลี่ยนแปลงบาง  เมื่อโอนหุนใหลูกชาย  ตอนที่ตัวเองเขามาเลนการเมือง                      
   
  
 ที่ผมตั้งประเดน็ไวตั้งแตตนวา  ทําไมตองไปโอนหุนใหอยูในชื่อของแมครัวบาง  ยามบาง  พี่เล้ียงบุตรบาง  
คนเหลานั้นไวใจไดแคไหน  เพราะเงินนับหมื่นลานบาทนะครับ 
 ตองยอนกลับไปดูวา  กลต. เขาจัดตั้งเมื่อไหร    



จะพบวา  กลต. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบญัญัติกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เมื่อวนัที ่  ๑๒  มีนาคม  
๒๕๓๕   
 พ.ต.ท. ทักษณิ และคุณหญงิพจมาน ซุกหุนเมื่อวันที่   ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๓๕ ดูตามวันที่แลวกจ็ะพบวา
ซุกหุนเปนเวลา  ๑  เดือน กอนกฎหมายประกาศใช 
 ผมไมอยากจะคิด  แตเชื่อวาไมใชเฉพาะคุณหญิงพจมานและพ.ต.ท.ทักษิณเทานั้นที่ประพฤติอยางนี ้ เชื่อวา
มีบริษัทอยูในตลาดหลักทรัพยจํานวนมาก  รูและเขาใจวา  เมื่อ กลต.เขามามีบทบาทควบคุมซ้ือขายหุนของผูถือหุน
รายใหญแลว  ผูถือหุนรายใหญจะซื้อขายหุนตองแจง กลต. ครับ 
 เพราะฉะนั้นวธีิที่ดีที่สุดคือ  การโอนหุนของตัวเองไปซอนไว  ไปซุกไวในชื่อคนอ่ืน  กลต.จะไดจับผิด
ไมได 
 ผมวาตรงนี้เปนเหตุผลที่สําคัญ 
 เพราะวาการโอนหุนครั้งนี้  โอนเปนจํานวนมาก  โอนในเวลาเดยีวกัน   
คือโอนเพียง  ๑  เดือน  กอนที่ กลต.มีอํานาจเขามาควบคมุบริษัทเหลานี้ 
 คําถามที่ผมคิดวาหาคําตอบไดยากเต็มที  เปนประเดน็ทีต่องคิด  เมื่อ  
พ.ต.ท.ทักษณิและคุณหญิงพจมานยอมรับวา  หุนเหลานี้เปนหุนของตวัเอง  ปรากฏวาการขายหุนเหลานั้นไดเกิดขึน้
ในชวงเดือนเมษายน  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑  ไดขายไปทั้งหมด 
 จริงๆแลวในชวงเดือนเมษายน  ๒๕๓๖  หุนในชื่อแมครัว  พี่เล้ียงบุตร  และในชื่อของยามก็ขายไปหมด
เกลี้ยง  แตไมทราบวาขายไปใหใคร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทชิน คอรปอเรชั่น    

       

 คุณหญิงพจมาน  
 น.ส.บุญชู (แม
ครัว)  

 น.ส.ดวงตา(พี่
เลี้ยงบุตร)  

 นายชัยรัตน 
(ยาม)   นายบรรณพจน  

 AmpleRich 
Investment   ธนชาติ  

            
17,325,000.00  

              
2,794,600.00  

              
2,792,607.00  

              
2,619,867.00  

                               
-    

                               
-    

              
1,701,360.00  

            
17,325,000.00  

                            
-    

                                
-    

                               
-    

                               
-    

                               
-    

              
8,813,392.00  

            
17,325,000.00  

                            
-    

                                
-    

                               
-    

                               
-    

                               
-    

              
5,702,634.00  

            
17,325,000.00  

                  
840,000.00  

              
3,000,000.00  

                  
675,171.00  

                               
-    

                               
-    

              
1,066,558.00  

            
17,325,000.00  

                  
840,000.00  

              
3,000,000.00  

                  
675,171.00  

                               
-    

                               
-    

              
1,066,558.00  

            
17,325,000.00  

                  
840,000.00  

              
3,000,000.00  

                  
675,171.00  

                               
-    

                               
-    

              
1,135,323.00  

       
            
34,650,000.00  

              
1,680,000.00  

              
6,000,000.00  

              
1,350,342.00  

                               
-    

                               
-    

              
1,612,440.00  

            
34,650,000.00  

              
1,680,000.00  

              
6,000,000.00  

              
1,350,342.00  

                               
-    

                               
-    

              
1,287,084.00  



            
34,650,000.00  

              
1,680,000.00  

              
6,000,000.00  

                               
-    

                               
-    

                               
-    

                  
965,292.00  

            
34,650,000.00  

                  
990,000.00  

              
6,000,000.00  

                               
-    

              
2,038,380.00  

                               
-    

                           
-    

            
34,650,000.00  

                  
834,700.00  

              
6,000,000.00  

              
1,657,600.00  

              
2,347,395.00  

                               
-    

                           
-    

            
34,650,000.00  

                            
-    

                                
-    

                               
-    

              
6,847,935.00  

                               
-    

                           
-    

       
            
69,300,000.00  

                            
-    

                                
-    

                               
-    

            
13,618,030.00  

            
32,914,600.00  

                           
-    

            
69,300,000.00  

                            
-    

                                
-    

                               
-    

            
13,618,030.00  

            
22,920,000.00  

                           
-    

       
                                 
-    

                            
-    

                                
-    

                               
-    

          
404,430,300.00  

          
229,200,000.00  

                           
-    

       

         ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  



                                
 เมื่อขายแลวกก็ลับมาซื้อใหม  ซ้ือมาขายไป  ทําใหคนสงสัยวาพฤติกรรมอยางนี้เปนการปนหุนหรือเปลา   

เร่ืองนี้มีคําถามมากมาย  แตหาคําตอบไดยากเต็มที  เพราะในขณะนี้การตรวจสอบเกอืบจะไมม ี
ถาหากเราไปเรียกรองใหมกีารตรวจสอบ  กลต.จะบอกวา  เดี๋ยวนีห้ลักฐานทั้งหมดหาไมเจอแลว  เพราะ

เร่ืองมันนานเต็มที 
 
 ตามไปดูเร่ืองหุนกนัตอครับ  
มีอยูชวงหนึ่งที่ปรากฏวา  พ.ต.ท.ทักษณิ  ชินวัตร  มีการขายหุนของตวัเองใหกับบรษิัทขามชาติ  การขายหุนในครั้ง
นั้นทําตอนที่มกีารเพิ่มทุน   
 ในชวงนั้น พ.ต.ท.ทักษณิและคุณหญิงพจมาน  ถือหุนจํานวนใกลเคียงกัน   
พ.ต.ท.ทักษณิถือหุนอยู  ๓๒,๙๒๐,๐๐๐  หุน  คุณหญิงพจมานถือหุน  ๓๔,๖๕๐,๐๐๐ หุน 
  
ชวงที่มีการเพิม่ทุน  คุณหญิงพจมานก็ไดเพิ่มหุนของตัวเองเปนเทาตัวครับ  จาก  ๓๔,๖๕๐,๐๐๐  หุน  เพิม่เปน  
๖๙,๓๐๐,๐๐๐ หุน  แตในสวนของ พ.ต.ท.ทักษิณที่มหีุนอยู  ๓๒,๙๒๐,๐๐๐ หุน  ไมไดเพิ่มขึ้นครบั 
 สวนที่เพิ่มขึ้นนั้น  ปรากฏวาขายใหกับบรษิัทขามชาต ิ  บริษัทนี้มีช่ือวา  บริษัท Ample Rich Investments 
Limited   ในทะเบียนหุน  ระบุชัดเจนวา  บริษัทนี้ถือสัญชาติ บริติช เวอรจิน ไอรแลนด  แปลความหมายงายๆ 
หมายความวาบริษัทนี้กอตั้งขึ้นที่หมูเกาะบริติช เวอรจิน ครับ 
 ตอนที่มีเรื่องคดีซุกหุนเกิดขึน้  กลต.มีความจําเปนตองเขาไปตรวจสอบ  พบวาบริษัท Ample Rich 
Investments Limited  ที่ผมเรียนใหทานผูอานทราบวา   
พ.ต.ท.ทักษณิขายหุนใหบริษัทขามชาติบริษัทนี้  ปรากฏตามทะเบียนหุนวาบรษิัทนีก้ลายเปนบริษทัที่คุณทักษณิถือ
หุนไวทั้งหมด  ๑๐๐  เปอรเซ็นต !!! 
 ฟงดูแลวแปลกดีครับ  คุณทกัษิณขายหุนตวัเองใหกับบรษิัทที่ตัวเองถือหุน  ๑๐๐  เปอรเซ็นตครับ 
 คําถามที่ไมมีคําตอบ  และไมมีใครรูไดนอกจาก พ.ต.ท.ทักษิณเองคือ  
๑.  ทําไมพ.ต.ท.ทักษิณตองไปตั้งบริษัทไวที่หมูเกาะ BVI ครับ ? 
 ๒.  ทําไมพ.ต.ท.ทักษิณตองใชบริษัทนั้นมาซื้อหุนของตัวเอง ?  
 ๓.  พ.ต.ท.ทักษิณใชเงินที่ไหนในการซื้อหุนของตัวเองในครั้งนั้น ? 
 
 ประเด็นสําคัญพ.ต.ท.ทักษณิในฐานะผูขาย  รับเงินการซือ้ขายนี้แลวนําเขามาในประเทศหรือเปลา  เอาไป
ไวที่ไหนครับ   หรือในฐานะของผูซ้ือนําเงินที่ไหนมาซื้อหุนจํานวนนี ้
 
 คําถามเหลานีย้ังไมมีคําตอบ 
 เวลาเราเขาไปดูบริษัท Ample Rich Investments Limited  เราจะเห็นวาเปนบริษัทที่ถือหุนใหญในบริษัท 
( ชิน คอรปอเรชั่น )   แตมีหลักฐานปรากฏวา  ปจจุบนั    พ.ต.ท.ทักษณิไมไดเปนเจาของบริษัทนี้แลวครับ 



 รวมทั้งไมมีใครรูวา  เวลานีบ้ริษัทนี้ใครเปนเจาของ  เมื่อเขาไปตรวจสอบลึกๆพบวาที่อยูของบริษทันี้ไมได
ใชที่อยูที่ BVI   แตปรากฏวามีที่อยูที่สิงคโปรครับ 
 เมื่อตรวจสอบหลายอัตรา  ที่อยูของบริษัทนี้มีตัวตนหรือไม   กลับพบวาเปนที่อยูของบริษัทชื่อ Petro-Asia 
Services Pte Ltd  ครับ  ช่ือเหมือนกับบริษัทคาน้ํามัน  ใชทีอ่ยูที่เดยีวกันกบับริษัท Ample Rich Investments Limited 
 ติดตามตอไป    กลับพบวามกีารแตกหนอออกไปอีก  คือหลังจากบรษิัท Ample Rich Investments Limited  
ซ้ือหุนจากพ.ต.ท.ทักษิณไปแลว  ก็มกีารแตกหนออีก  เปนอีกบริษทัหนึ่งแตใชช่ือเดียวกัน  กลายเปนสัญชาติ
อังกฤษ  มหีุน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ หุน  เมื่อตรวจสอบที่อยูก็ใชที่อยูที่สิงคโปรเหมือนกับบริษัท Ample Rich Investments 
Limited ที่ BVI   กลายเปนที่อยูของบริษัทชื่อ Pico Guards Pte Ltd  เปนบริษัทรับงานเรื่องยาม  เรื่องรักษาความ
ปลอดภัย 
    
 ที่ผมเลาใหฟงทั้งหมดนี้  ผมอยากจะชี้ใหเห็นถึงความซบัซอนของการทําธุรกิจของนายกฯทักษณิครับ   
 คงไมมีคําตอบวา  ส่ิงที่เกิดขึน้ในอดีต  เขาทําอะไรกันอยู 
ทานอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ทานประเสริฐ  นาสกุล  เคยพดูเกี่ยวกบัการซื้อขายหุนของนายกฯทักษณิกับ
บริษัทขามชาติไวอยางนาสนใจ  ทานไดเขียนไวในคําพพิากษาสวนตนหัวขอที่ ๑๐ 
 ทานพูดวา  “ อีกเรื่องหนึ่ง  แมเหตุการณที่ผูรองไมตองยื่นบัญชีแลว  เมื่อผูถูกรองและคูสมรสขายหุน
บริษัท เอส ซี เค เอสเตท  จํานวน  ๓.๕ ลานหุนเศษ  และจํานวน ๒ ลานหุน  หุนละ  ๑๐ บาท  เปนเงิน  ๕๕ ลาน
บาทเศษ  ใหกบับริษัท Win Mark Limited  ถือสัญชาติ British Virgin Island   วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๔๓  ผูถูกรอง
ยืนยนัวา  การขายหุนครั้งนี้เปนการขายหุนตามปรกติ  ไมมีลักษณะการฟอกเงินแตประการใด” 
 ทานเขียนตอไปวา “ ทําใหเกิดปญหา  สงสัย  ตอไปวา  บริษัทผูซ้ือใชเงินสกุลใด  มาจากที่ใด  ชอบดวย
กฎหมายหรือไม ” 
 ทานประเสริฐเขียนตอนะครบัวา  “ นาเสียดายจัง  ที่ผูถูกรองไมไดอธิบายดวย” 
 นี่แหละครับ  คือการซับซอนการทําธุรกิจของทานนายกรัฐมนตรี 
 เร่ืองที่ขําไมออกก็คือ  เมื่อวนัที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๕  ซ่ึงตอนนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ทานเปน
นายกรัฐมนตรแีลวครับ   
 วันนัน้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องยทุธศาสตรเพื่อการแขงขันของเศรษฐกิจไทย  ทานพดูในที่ประชุม
ครับ  ผมเอาคําพูดของทานมา  ทานพูดในชวงหนึ่งนาสนใจมาก 
 
 
 
 
 
 
 



บริติช เวอรจิน ไอรแลนด (BVI) 
 
 หมูเกาะบริติช เวอรจิน ไอรแลนด ตั้งอยูในทะเลคาริเบียน  ประมาณ ๖๐ ไมล ตะวนัออกของโปรเตอรริโก 
เมืองหลวงคือโรดทาวน เกาะทอโทลา  ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก    และใชเงนิสกุลดอลลาห 
 ปจจุบันเปนศนูยธุรกิจทางการเงิน (Financial Centre) และไดช่ือวามีบริษัทใหญๆ ไปจัดตั้งที่ BVI มากที่สุด
ในโลก   หลังจากที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจนานาชาติขึ้นเมื่อป ค.ศ. ๑๙๘๔ 
 ทําไมบริษัทใหญๆ ทั้งหลายถึงไปจัดตั้งกนัที่ BVI เปนจาํนวนมาก รวมทั้ง        พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็ได
ไปตั้งบริษัทของตนเองที่ใชช่ือวา Ample Rich Investments Limited คําตอบบางขอมีอยางนี้ครับ 
 ๑.  ไมตองกําหนดสัญชาต ิ
 ๒.  ไมตองแจงชื่อเจาของกิจการ  
๓.  ไมมีกฎใดๆ สําหรับธุรกิจตางชาติหรือผูหุน 
๔.  ใชตวัแทนถือหุนของบริษัทได 
๕.  กรรมการหรือเจาหนาทีบ่ริษัทไมตองอาศัยอยูที่ BVI  
 ๖.  ไมตองชําระทุนจดทะเบยีน 
 ๗.  ถาเปนบริษัทขามชาติ   ไมตองจายภาษีเงินได 
 ๘.  ไมควบคุมเรื่องการแลกเปลี่ยนเงิน 
 ๙.  ไมตองแสดงงบดุลประจาํป 
 ๑๐.  ทุกอยางปดเปนความลบัได  ไมจําเปนตองแจงรายละเอียดขอมูล 

 
นอกจากนี้ยังมขีอกําหนดหลายประเดน็ (นาจะเรียกวาขอไมกําหนด)  ที่ทําใหรัฐบาลของหลายประเทศปวดหัวกับ
บริษัทที่ไปตั้งที่หมูเกาะนี้    เพราะบริษัทเหลานี้ใช BVI เปนแหลงหนีภาษีและฟอกเงนิ (Tax Heaven Territory)  
ทานบอกวา  “ เมื่อวานผมไดดูขาวจาก CNN ทราบวาขณะนี้สภาของสหรัฐกําลังแกไขกฎหมายใหม  ทั้งนี้เพราะ
บริษัทตางๆไมมีสํานักงานใหญในสหรัฐ  แตไปจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ  เชน  ในปานามาบาง  หรือที่หมูเกาะ 
บริติช เวอรจนิ ไอรแลนด  ซ่ึงถือวาเปนบริษัทที่ไมรักชาติ  เพราะถือวาเปนการเลี่ยงภาษี  เห็นไดวา  แมสหรัฐจะ
เปนประเทศทีม่ีเสรีภาพสูงยงัมีการดําเนินการเชนนี้ ” 
 ทานนายกรัฐมนตรียังพูดตอนะครับวา  “ ก็อยากฝากใหคนไทยและบรษิัทตางๆมีความรักชาติดวย ” 
 ที่ผมบอกวาตลกไมออกก็เพราะวา  แปลวานายกฯทักษณิทานรักชาติเฉพาะตอนที่ทานมาเปน
นายกรัฐมนตรเีหรอ  แลวในอดีตกอนที่ทานมาเปนนายกรัฐมนตรี  สมัยทานทําธุรกิจของทาน  ทานไปตั้งบริษัท
ขามชาติเหลานี้  ในหมูเกาะที่ทานเปนคนพูดเองวาเปนการเลี่ยงภาษี  ทานไมไดรักชาติดวยใชหรือไม 
 นี่ก็เปนคําถามที่ไมมีคําตอบ  นอกจากวานายกฯทักษณิเทานั้นที่จะรู  วาส่ิงที่ตัวเองทําไปนั้นทําเพื่ออะไร
ครับ 



 ที่เปนประเดน็สําคัญและชี้ใหเห็นชดัเจน  วาการดําเนินการในคดซุีกหุนสวนทีพ่อจะหาหลักฐานไดเปน
การกระทําความผิดตามกฎหมายของ กลต.   กลต.พิจารณาวา  คณุหญิงพจมานนัน้ไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๔๖    
และมีการเปรยีบเทียบความผิด  โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา  ๓๑๗   
 เร่ืองนี้คุณหญงิพจมาน  ชินวัตร  โดนปรบัไปเปนเงินทัง้ส้ิน  ๖,๓๑๘,๐๐๐ บาทครับ 
 เร่ืองของบริษัทที่ตั้งอยูที่หมูเกาะบริติช เวอรจิน ยังไมจบงาย ๆ ลาสุดบริษัท Ample  Rich  Investments   
ถือหุน  SHIN   เปนจํานวน    ๒๒๙,๒๐๐,๐๐๐    หุน                     ( รอยละ ๗.๗๘ )  เมื่อวันที่   ๕   เมษายน   
๒๕๔๗    
 ขอโทษนะ ตอนนี้ลองหนหายตัวไปแลวครับ  ไมไดเปนผูถือหุนรายใหญในบรษิัท  SHIN  อีกตอไปแลว  
จากรายงานลาสุด เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๔๗  สด ๆ รอนๆ เลยครับ 
  
 
Ample  Rich  Investments  ขายหุน SHIN  ที่ถือครองไวถึงรอยละ ๗.๗๘  ไปจนไมไดเปนผูถือหุนรายใหญแลว
ครับ เปนการขายล็อตใหญ  กลต.  ยังไมเปดเผยขอมูล ถาตีราคาหุนละ ๔๐ บาท มูลคาหุนก็เฉียด ๆ  ๑๐,๐๐๐   ลาน  
เกิดอะไรขึ้นครับเกี่ยวของกบัฤดูเลือกตั้งหรือเปลา   เดายากครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องที่  ๒      
_____________________________________________________________________                                                                  
โกงซ่ึงหนา     แกสัญญามือถือ 
 
 ในการอภิปรายไมไววางใจรฐัมนตรีของรัฐบาลนายกฯทกัษิณ หลังจากที่ ได บริหารประเทศมาได  ๒  ป    
ผมไดเห็นเรื่องที่ “นาเกลียด” อยางมากเกดิขึ้นในระหวางการบริหารงานของรัฐบาลนี้  

นาเกลียดอยางไร   
ทุกคนรูดีอยูวา  “ความร่ํารวย” ที่เกิดขึ้นของครอบครัวนายกรัฐมนตรนีัน้  มาจากการทําธุรกิจ ที่ทานดําเนนิ

กิจการมากอนหนาที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรี กอนมาเปนนักการเมือง ไมเชื่อเลยวา มีมากขนาดนั้นแลว ยงัไม
เพียงพออกีหรือ 
 ผมจะฉายภาพใหเห็นความนาเกลียดทีว่ากค็ือ บริษัทที่ทํารายไดหลักของนายกฯทักษิณ ทีม่ีสัญญา
สัมปทานกับรัฐ  คือ บริษัท แอดวานซ อินโฟร  เซอรวิส หรือรูจักกนัดวีา  AIS  ซ่ึงผมไปพบวามกีารแกไขสญัญา
เพื่อเอ้ือใหบริษัท AIS ไดผลประโยชนมากขึ้น  

 เดิมที บริษัท  AIS  ไดสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลไทยในระยะเริ่มตน ๒๕ ป  แตไดมีการแกไขสัญญาใน
เวลาตอมาเพื่อยืดไปเปน  ๓๐ ป  เมื่อผมอานเอกสารกพ็บวามีการแกไขสัญญากันจริงในเดือนกันยายน  ๒๕๓๙  
เปนชวงรัฐบาลรักษาการกอนการเลือกตั้ง เขาชอบทํากนัอยางนี้ครับ ชวงเลือกตั้ง ชวงรักษาการณ เพราะไมมใีคร
คอยตรวจสอบในชวงหัวเล้ียวหัวตอ ขณะนั้นรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม ช่ือวันมูหะมัดนอร มะทา  ครับ 

และเปนชวงทีน่ายกรัฐมนตรช่ืีอ  บรรหาร   ศิลปอาชา 
 หลังจากมีการยืดสัญญาสัมปทานจาก  ๒๕ ป  เปน  ๓๐ ปแลว  กย็ังมีการแกไขสัญญากันอีกหลายครั้ง    
แตเปนเรื่องไมกระทบตอรายไดขององคการโทรศัพท จึงสามารถดําเนินการไดในระดบัคณะกรรมการของ
องคการโทรศัพท   
 

แตการแกไขสัญญาสัมปทานครั้งที่เปนปมสําคัญที่สุด  และมีผลกระทบกับรายไดของรัฐ  ที่ถือวาเปนเรื่อง
ใหญมากและนาเกลียดมากก็คือ     คณะกรรมการองคการโทรศัพท ไดใหความเหน็ชอบการแกไขสัญญาสัมปทาน    
โดยที่ไมตองผานคณะรัฐมนตรี 
 การแกไขสัญญาครั้งนี้ทําเมื่อ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๔  ในระหวางที่มนีายกรัฐมนตรีช่ือ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร  !!! 
 เร่ืองนี้มีอยูวา  หลังจากคณะรัฐมนตรีไดมีการอนุมัติเปลี่ยนผูบริหารองคการโทรศัพทใหมทั้งหมด ผมไม
อยากจะบอกวาเปนการตระเตรียมกันไวลวงหนา  บอรดองคการโทรศัพทชุดใหมไดอนุมัติใหมกีารแกไขสัญญา
สัมปทาน  ในสวนของรายไดที่บริษัท  AIS  ตองสงใหกบัองคการโทรศัพท 

รายไดในสวนนี้เรียกวา  รายไดที่เกิดขึ้นจากระบบพรีเพด  คือระบบทีม่ีการจายเงนิลวงหนากอนใชบริการ  
หรือโทรศัพท  วัน  ทู  คอล  นั่นเอง 



วัน  ทู  คอล  นี้เพิ่งเกดิขึ้น  และเกดิขึ้นโดยที่ไมมีใครคาดอยูเหมือนกนั  วาจะมีผูนยิมใชบริการมากมายถึง
ขนาดนี ้

ดูตัวเลขเฉพาะป  ๒๕๔๕  ปรากฏวามีผูใชบริการ  วัน  ทู  คอล  ถึง  ๘,๐๐๐,๐๐๐  ลานกวาราย  เทียบกับ
ระบบปกติที่โทรกอนแลวจายเงินทหีลัง  ซ่ึงเปนระบบทีพ่วกเราคุนเคยและใชกนั    บริษัท AIS  มีผูใชบริการเพียง
ประมาณ  ๒ ลานรายเทานัน้ 

ดังนั้น รายไดที่เกิดขึ้นจากระบบ  วัน  ท ู คอล  มาถึงปจจุบันนี้นาจะมลูีกคาถึง  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ รายแลวครับ  
มีตัวเลขรายไดประมาณ  ๓๕๐ - ๔๐๐ บาทตอราย  ตอเดือน 

มูลคานี้ถาคิดเปนรายไดตอปจะตกประมาณเกือบ  ๔๐,๐๐๐  ลานบาท !!!   
ถาเปนไปตามสัญญาเดิมกอนมีการแกไขสัญญา  AIS ตองจายคาสัมปทานใหกับองคการโทรศัพทรอยละ  

๒๕    คิดงายๆอยูที่ประมาณ  ๑๐,๐๐๐ ลานบาทตอป 
นั่นหมายความวา  AIS มีรายไดจากระบบ  วนั  ท ู  คอล  ปละ  ๔๐,๐๐๐ ลานบาท  ตองจายใหหลวงปละ  

๑๐,๐๐๐ ลานบาท แตวนัดีคนืดี พอพ.ต.ท.ทักษิณมาเปนนายกรัฐ 
มนตรี    บริษัท AIS ก็มาขอแกไขสัญญาสวนนี้  โดยบอกวาขอแกไขจากที่เคยจายใหหลวงรอยละ  ๒๕ นั้น  ขอ
ลดลงเหลือรอยละ  ๒๐  ไดไหม 

คณะกรรมการขององคการโทรศัพทก็นารักจริงๆ  อนุมัติใหเลยครับ  อนุมัติแบบเงยีบๆไมมีใครรูเร่ืองดวย  
จนกระทั่งมกีารนําเรื่องนี้ไปพูดจากนัในสภา  ในชวงอภปิรายไมไววางใจ 

แตเปนคําถามที่ไมมีคําตอบจาพ.ต.ท.ทักษณิที่เปนหัวหนารัฐบาลครบั  วาบอรดองคการโทรศัพทใชอํานาจ
อะไรที่จะไปแกไขสัญญา  จนทําใหรัฐเสยีเปรียบอยางนี ้

ผมลองคํานวณรายไดที่หดหายไปใหดู  ถาตั้งสมมุติฐานวา AIS มีรายไดปละ  ๔๐,๐๐๐ ลานบาท  จากที่รัฐ
พึงจะไดรับปละ  ๑๐,๐๐๐ ลานบาท  เมื่อลดไป  ๕  เปอรเซ็นต  จากรอยละ  ๒๕  เปนรอยละ  ๒๐  จึงทําใหรัฐ
สูญเสียรายไดไป  ๒,๐๐๐ ลานบาทตอป คํานวณตอไปอกี สัญญาสัมปทานนี้จะสิ้นสุดในป  ๒๕๕๘  รวมเวลา  ๑๓ 
ป นั่นเทากับปหนึ่ง  ๒,๐๐๐ ลานบาทคูณกบั  ๑๓ ป ตัวเลขที่รัฐตองเสียรายไดไปก็จะอยูที่ ๒๖,๐๐๐  ลานบาทครับ 

คําตอบที่ไดฟงจากรัฐมนตร ี ระหวางการชี้แจงในสภากค็ือ บริษัทอื่นเขาก็แกไข ไมไดผิดปรกตอิะไร แต
ไมไดบอกความจริงทั้งหมดวาบริษัทอื่น เขาแกไขสัญญาเรื่องอะไร และไมไดขอแกที่ทาํใหรัฐเสียเปรียบ 

นั่นเทากับ การแกไขสัญญาของบอรดองคการโทรศัพทครั้งนี้  ไดทําให บริษัท  AIS  ของครอบครัวนายกฯ
ทักษิณมีรายไดเพิ่มขึ้นมหาศาล  อยางนอยก็ ๒๖,๐๐๐  ลานบาท ตลอดอายุสัมปทาน อยางนี้ไมเรียกวาผลประโยชน
ทับซอนแลวจะเรียกวาอะไรครับ  . . . . โกงซึ่งหนา ไดไหมครับ 

 
 
 
 
 

 



ทําไมตองเปนจายกอนโทรทีหลัง ( Prepaid )    
           ๐  ใครเปนลูกคาระบบพรีเพด หรือที่ไดยินกันในตลาดวา วัน-ทู-คอล ? 
           ๐  ทําไมบริษัท  AIS มีลูกคาในระบบนี้ถึงกวา ๑๐ ลานเลขหมาย    ภายในระยะเวลาสั้นๆ เพียง ๒-๓ ป
เทานั้น 
 
 ลูกคาเหลานั้นลวนเปนคนมรีายไดนอย    เปนเด็ก ๆ และคนระดับรากหญาครับ 
 ทั้งหมดใชวิธีการตลาดที่แยบยล    เพราะลูกคากลุมดังกลาวเครดิตไมดี    ขืนใชระบบปกติคือโทรกอนจาย
ทีหลัง   บริษัทเจงแน    นีค่ือวิธีการเขาไปถึงกลุมผูใชระดับรากหญาซ่ึงมีจํานวนมาก โดยไมเสีย่งกับการเบี้ยวคา
โทร 

ระบบนี้ลูกคาเสียเปรียบมาก   เพราะตองจายเงินกอนโทร    และตองใชโทรศัพทภายในกําหนดเวลา    ถา
ใชไมทันกเ็สียเงินเปลา   บางคนไมมีความจําเปนตองใชโทรศัพทก็ใชเพราะเสียเงนิไปแลว   แตกส็ะดวกดีครับ มี
เงิน ๕๐ บาทก็ยังเติมบัตรได     บริษัทรับเละลูกเดยีว   แถมมีการแกไขสญัญาสัมปทานเอื้อใหอีกตางหาก   ไมทําให
บริษัทครอบครัวนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ รวยเอา ๆก็ไมรูจะเรียกวาอะไรแลว  

ผมทราบมาวาฝรั่งมังคาในประเทศพัฒนาแลวเขาไมชอบระบบนี้    เพราะฝรั่งไมยอมเสียเปรียบใคร    มี
อยางที่ไหน ยงัไมทันไดใชบริการเลย   กต็องจายเงินกอน    ระบบนี้จงึไมเปนที่นยิม 

ยกเวนของพี่ไทยเรา     เจอนักการตลาดชั้นเซียนออกเคมเปญโฆษณาโครม ๆไมพอ ยังบุกไปขายกันถึง
ตําบล  ถึงหมูบาน  จนคนระดับรากหญาทั้งหลายมีมือถือกันเต็มไปหมด     มีโทรศัพทบานก็ไมยอมใช   มีเงินเทาไร
ก็หมดไปกับเรือ่งมือถือ     ชวงที่รัฐบาลปลอยเงินกูผานกองทุนหมูบาน  เงินสะพัดทุกตําบล  ทุกหมูบาน   ทําให
บริษัทขายมือถือรวยกันเละ     คุมจริงๆ สําหรับนักธุรกจิที่เขามาเลนการเมือง    แตนาสงสารคนในระดับรากหญาที่
เปนคนจนของเราครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องที่ ๓ 
_____________________________________________________________________ 
คบเพื่อนตางชาติ ฮุบธนาคารรัฐ 
 
 
 ดูหัวขอแลวทานผูอานคงจะงงเหมือนกนั 
 ใครคบใคร  เพื่อนตางชาติคอืใคร ธนาคารรัฐชื่ออะไร   
 จําไดไหมครับ ธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอสจากสิงคโปรและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  มี  3  ตัวละคร ครับ 
 อยาหาวาผมเพอฝนนะครับ แตเหตกุารณนี้เกิดขึ้นแลวครับ 
 ตองทาวความกันหนอย เร่ิมที่ธุรกิจเงินผอน ธุรกิจใหมของครอบครัวนายกรัฐมนตรกี็แลวกัน แคปปตอล 
โอเค คัมปานี ครับ  
 บริษัทนี้ตั้งขึ้นมีการเซ็นตสัญญากันแบบลงทุนรวมกัน  เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๔๖   
มีการลงนามในสัญญา  มีการฉลองความสําเร็จกันที่กรุงเทพฯครับ  ระหวางบรษิัทชิน คอรปอเรชั่น  กับ MR. 
JACKSON  TAI  ซ่ึงเปนรองประธานและเปน  CEO  ของธนาคาร  DBS ครับ 
 เร่ืองนี้มันผิดตรงไหน  ผมวาเราอยาเพิ่งมาพูดวามนัผิดตรงไหน  
 ผมคิดวาเราคงตองยอนกลับไปดูนิดหนึ่ง  วาทําไมเดีย๋วนี้ธนาคารยักษใหญในสิงคโปร  ถึงเขามามีบทบาท
มากเหลือเกนิในวงการธนาคารของประเทศไทยเรา 
 เมื่อวันที ่  ๒๓  กุมภาพนัธ  ๒๕๔๗ หนังสือพิมพ The Business Times ของสิงคโปร  เขียนโดย Loh Hui 
Yin พาดหวัขาวไวนาสนใจมากครับ 
 เขาขึ้นตนไววา  อยากไดยินประธานบริษทัธนาคาร  UOB  คือ  MR. Wee Cho Yaw และนายกรัฐมนตรี
ของไทย  คือนายกฯทกัษณิรองเพลงไหม 
  
ความจริงเขาพาดหัวขาวใหตืน่เตนเลนนะครับ  เพราะวานายกฯทักษณิไมไดไปรองเพลงกับ MR. Wee      ตอนที่
เปนนายกรัฐมนตรี  แตไดรองเพลงกันจริงๆครับ  ในงานดินเนอรสวนตัวชวงทีน่ายกฯทักษณิ ยังเปนนักธุรกิจอยู  
หนังสือพิมพฉบับนี้ลงไววา  เปนงานเลี้ยงเฉพาะแขกรับเชิญ  ประมาณกลางป พ.ศ. ๒๕๓๙  ครับ   
 งานตอนรับครั้งนั้นมีผูหลักผูใหญในวงการของไทยหลายทาน  รวมถึงคนชื่อ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวตัร  ซ่ึง
ขณะนัน้ถือวาเปนมหาเศรษฐทีี่ยิ่งใหญแลว  กอนที่จะไดมาเปนนายกรัฐมนตรี 
 MR.Wee  ถูกเชียรใหขึน้ไปจับไมโครโฟนแลวรองเพลง  เชนเดียวกบั พ.ต.ท.ทักษิณของเราครบั  ผมไม
ทราบเหมือนกนัวารองเพลงอะไร  แตเขาบอกวาบรรยากาศชางสดชื่นเหลือเกิน 
 สําหรับกลุมของ  DBS  ซ่ึงผมเลาใหฟงไวสักครูวา  เปนกลุมบรษิัทที่ลงทุนกับชิน คอรปอเรชั่นจัดตั้ง
บริษัท แคปปตอล โอเค ขึ้นมา  ก็จัดงานเหมือนกนั 
กลุม DBS  ไมยอมนอยหนาครับ  แตเปนงานเลี้ยงที่คอนขางจะเปนทางการมากหนอย  ไมมีการขึ้นไปรองเพลงกนั 



ที่เลามาใหฟงก็เพราะตองการที่จะใหทานผูอานไดเขาใจถึงความสัมพันธฉันทเพื่อนของพ.ต.ท.ทักษิณกับนาย
ธนาคารของสิงคโปร 
 สมัยนั้นเปนชวงที่เศรษฐกิจใกลจะเกิดฟองสบูครับ    ประเทศไทยยังหอมหวนในสายตานักการธนาคาร  
 ธนาคารตางประเทศอยากจะใหประเทศไทยยืมเงนิครับ  จนกระทั่งเกดิปญหาวกิฤตเศรษฐกิจขึ้นมา   
 ผลสุดทายสองธนาคารยักษใหญสิงคโปรที่เปนเจาหนี้เราก็ไดเขามาเปนผูถือหุนในธนาคารของไทยที่มี
ปญหาครับ 
 DBS  ไดซ้ือธนาคารเล็กๆที่ช่ือวาธนาคารไทยทน ุ  เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐  กลายเปนผูถือหุนรายใหญ  ลงทุน
ไปราวเกือบ  ๙๐๐  ลานเหรียญสหรัฐฯ 
 สวน  UOB  ที่ประธานขึ้นไปรองเพลงกับนายกฯทักษิณนัน้  ก็เขาไปถือหุนที่ธนาคาร  UOB  รัตนสิน
เชนเดยีวกัน  ซ่ึงเปนธนาคารที่เล็กกวาไทยทน ุ
 DSB กับ SHIN สนิทกันแคไหน ดไูดจากการเปนหุนสวนกันในบริษัท แคปตอล โอเค ครับ 
ความจริง ถาจะพูดถึงเรื่องธุรกิจเงินผอน ก็นาสนใจนะครับ 
เพราะชางสอดคลองกันเหลอืเกิน กับนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกฯทกัษิณ 
นโยบายใหจับจายใชสอยกันอยางเต็มที่ นําเงินในอนาคตมาใชซ้ืออะไรก็ซ้ือได นาจะทําใหธุรกิจเงนิผอนไปไดด ี
แถมรัฐยังไมเขามาควบคุมธุรกิจแบบนี ้ คิดดอกเบีย้แพงก็ควบคุมไมได ธนาคารแหงประเทศไทยเสนอกฎหมาย
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน เพื่อเขามาควบคุมธุรกิจสถาบันการเงินแบบนี ้ ( มาตรา ๔ วงเล็บ (๙) ) ก็ถูก
ดอง รัฐบาลนายกฯทกัษณิ ทําเปนลืมวากฎหมายมีปญหาในสภา ไมแกไขใหถูกตองและไมนําเสนอเขามาใหม ผม
ไมอยากกลาวหาแตเหมือนกบัมีเจตนาอยางนั้นจริง ๆ เศราครับ 
คุยกันเรื่องธนาคารทหารไทย กันดีกวา 

ธนาคารทหารไทย มีประวัตคิรับ ไมคอยจะดีเดนอะไรนกั เพราะมีเร่ืองที่มีกลิ่น ตุ ๆ อยูบอย ๆ ปญหา NPL 
มีมาก 
ครอบครัวนายกฯทักษิณ เขาไปซื้อหุนไวครับ 
ผลประกอบการดีขึ้นบาง แต ณ ส้ินเดือนธันวาคม ป  ๒๕๔๖  ขาดทุนสุทธิ  ๑๔,๐๕๔  ลานบาท  

นโยบายอุมธนาคารพาณิชยที่เคยคิดกนัวาจะไมทํา ก็เกดิขึ้นมาใหม ความจริง กระทรวงการคลงัเขาไปอุม
ธนาคารนี้ไวนานแลวครับ จนกลายเปนผูถือหุนรายใหญไปดวย 
สําหรับ ดีบีเอสไทยทนุนัน้ ก็ปวดหัวเหมอืนกัน คงจะเปนเนื้อคูกันครับ จึงมารวมกันไดอยางเปนปกแผน ตอนปลาย
เดือนมกราคม ๒๕๔๗ 
ธนาคารทหารไทย  ธนาคารดีบีเอส ( สิงคโปร ) และธนาคารดีบีเอสไทยทนุ กลายเปนธนาคารใหญเปนอันดับ ๖ 
ของประเทศไทย 
ความจริง ถาจะจบกันอยูแคนี้ ผมก็จะไมเอาเรื่องนี้มานินทาหรอกครับ เพราะถือวาทั้งหมดเปนของลูก และกข็อง
เพื่อน ( ลูกชายนายกฯทกัษณิ ถือหุนใหญธนาคารทหารไทย ) 
แตทําไมอยูดี ๆ นายกฯทกัษณิ ก็ เสนอกฎหมายเขาสภา แถมเปนกฎหมายพิเศษ เปนพระราชกําหนด ใชช่ือวา พระ
ราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒  



 
พระราชกําหนดฉบับนี้ เปดโอกาสใหบรรษัทสามารถควบกิจการหรือโอนกิจการใหกบัสถาบันการเงินหรือธนาคาร
พาณิชยได 
แปลเปนไทย ก็คือ จะขายบรรษัทหรือเปลี่ยนเจาของใหมนั่นเอง 
บรรษัทนี้เปนของรัฐบาลนะครับ ตั้งกันเมือ่วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒  มกีารตราพระราชบัญญัติโดยเฉพาะ   
นายกฯทักษณิ คิดอะไรอยูครับ แกกฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหบรรษัทมีเจาของใหมได ใชสภาเปนเครื่องมือกันเลย 
เจาของบรรษัทใหมคือใครครับ ถาไมใช ธนาคารทหารไทย ( ของลูกชาย ) และ ดีบเีอส ( ของเพื่อน ) นั่นเอง 
  
 
 
 

 

•    บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
๒๕๐๒  โดยการตราพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ 

•  เปนสถาบันการเงินเฉพาะกจิ บทบาทพิเศษ คอื การใหการสนับสนุนทางการเงิน แก
ผูประกอบการอุตสาหกรรมที่เปนเอกชน โดยพิจารณาความเปนไดของโครงการเปนหลัก และไม
หวังกําไรสูงสุด 

•    ป ๒๕๔๖  ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ เพียง ๒,๑๘๖ ลานบาท และกันสํารองหนี้สงสัยไว
จํานวน ๔,๕๐๘ ลานบาท 
ขอสังเกตุ          ๑.  ทําไมตองเปลี่ยนเจาของบรรษัท  (  รัฐเปนเจาของเดิม เสียหายตรงไหน ) 
๒.  ทําไมใหบรรษัทหาเจาของใหมเอง ถาจําเปนตองไปควบรวมกจิ       
       การกับสถาบันการเงินอื่น 
๓.   ทําไมบังคับใหบรรษัทไปรวมกับธนาคารของลูกและของเพื่อน 
    ขอคําตอบใหเจาของบรรษัท ( ประชาชนผูเสียภาษี ) ทราบ หนอยไดไหมครับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



เรื่องที่ ๔ 

CEO   ฮั้ว 
ฮั้วรูปแบบใหม 
 
 
 เร่ืองนี้จะกลาวถึงกลโกงรูปแบบใหมในยุคทักษิณ ที่เกดิขึ้นในโครงการขนาดใหญ แตผมไมไดหมายความ
วาโครงการเล็ก ๆไมมีทุจริตนะครับ  ผมอยากชี้ใหเหน็ถึง  แนวทาง  วิธีการโกง  ที่เขาทํากันในวันนี้  วาได
เปลี่ยนแปลงไปมากนอยแคไหน จนมีการทุจริตกันสะดวกโยธิน ทีดู่เหมือนจะจับไมได ไลไมทันครับ   
 ผมคิดวาทานผูอานรูอยูแลววา  คําวา “ ฮั้ว” แปลวาอะไร  แปลอีกทีครับ คือการสมยอมกัน 
 ผูอานทั้งหลายคงเขาใจวา  เวลามี “ ฮั้วติด ”  นั่นหมายความวา “ ฮั้วสําเรจ็ ” 
 การประมูลโครงการของรัฐถามีการฮั้วกัน   ผูรับเหมากจ็ะไดราคาประมูลดี  มีกําไรเยอะ  ในสวนกําไรก็
นํามาแบงกนั  ไมวาระดับเจาหนาที่  หรือ ระดับนกัการเมอืง 
 เร่ืองการ “ฮั้ว” ประมูลงานในวงราชการมมีานาน และเปนที่รับรูกันในแวดวงผูรับเหมา  ผมคิดวามีมากอน
ผมเกิดเสียดวยซํ้า  ยุคกอนเขาเรียกกนัติดปากวา  “  คาเกา  เจี๊ยะ ”  แตการฮั้วสมัยกอนไมเหมือนฮั้วสมยัใหม  
ในชวงรัฐบาลทักษิณครับ 
 การฮั้วสมัยกอนผูรับเหมาจะเปนคนจัดกันเอง  วาบรษิัทไหนจะเขารวมกี่ราย และตกลงกันวาจะฮัว้กัน
อยางไร เร่ืองเหลานี้หนวยราชการที่เปนเจาของงานบางครั้งไมรู  บางครั้งรู แตทําเปนไมรูหูทวนลม    
 และรูกันดีในแวดวงรับเหมาวากอนการยืน่ซองประมูลจะตองมีการนดักินขาว  โตะจีน  นี่ถือเปนเรื่องปกติ
ที่ผูรับเหมาทํากัน  โดยสมัยกอนกินกัน  ๔ - ๕  ราย  พูดจากนัรูเร่ือง คลองคอ  เรียกวาใชเงินไมมากก็ไดงานกัน
สบาย ๆ 

ตอนหลังผูรับเหมามีมากขึ้น  มีคนรุนใหม  บริษัทใหมเกดิขึ้น  มีความรูความสามารถกันมากขึ้น  โตะจีนที่
เคยกินกัน  ๕ - ๖ คน  กลายเปน  ๒ โตะ  ๒๐  คน ยิ่งมากคนกย็ิ่งมากความ...คุยกันยากครับ 

ดังนั้น ระยะหลังนี่ความจริงแลว  ถาหนวยราชการไมตองการใหฮัว้ ไมใชเร่ืองยาก  ใหผูมีสิทธิประมูลเขา
มาประมูลเยอะๆ  เปดใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม  ซ่ึงเคยมีการทํากนัมา  แตยุคนี้สมัยนี้คิดกันใหม  โกงแบบ
ใหมครับ 

เขาทํากันอยางไร  ผมจะเลาใหฟง 
แมผูมีสิทธิประมูลงานมีหลายราย  เขามีวธีิการที่จะขจัดผูมีสิทธิออกไป  ใหเหลือผูมีสิทธินอยราย  หรือ

เหลือเฉพาะรายที่คุยกนัรูเร่ือง  หรือรายที่ตองการใหเปนผูชนะการประมูล 
การยื่นซองประมูลสมัยนี้เราจะไดยินกันบอยๆครับ  วาไมใชเปนการยื่นเฉพาะซองราคาเพื่อแขงขันกัน

เทานั้น  แตมกัมีการกําหนดวาตองมีการเสนอซองเทคนิคการกอสรางพรอมควบคูกนัไปดวย   
เทคนิคตรงนี้แหละครับ  เปนวิธีขจัดผูที่ไมยอมฮั้วใหออกไปจากเสนทางผลประโยชน  
ใครที่ยอมฮั้วดวย  ซองเทคนคิก็จะผาน  จะไดมีโอกาสเปดซองราคากัน 



คนที่ไมยอมฮัว้ดวย  เสนอราคาต่ําอยางไรก็ไมมีใครรู  เพราะเขาไมยอมเปดซองราคา  แลวยังสงคืนซอง
ราคาใหผูประมูลอีก  โดยแจงแตเพยีงวา  ไมผานขอเสนอทางดานเทคนคิ 

ความจริงวิธีการอยางนี้ไมใชเร่ืองแปลกครับ  ทํากันมานานแลว  แตทํากันเฉพาะโครงการที่มีเทคนิคสูง
จริงๆ  ยกตัวอยางเชน  โรงกลั่นน้ํามัน โรงแยกกาซธรรมชาติ   

โรงงานเหลานีม้ีความสลับซับซอน  มีเทคนิคสูง  ผูรับเหมาที่มากอสรางจะตองมีความสามารถจริงๆ  ไม 
ใชรับเหมาสรางตึก  สรางถนน  สรางอาคารธรรมดา 

โครงการขนาดใหญของรัฐที่มีการวางแผนการโกง...เขาทํากันอยางนีค้รับ   
อยางของรัฐวสิาหกิจบางแหงจะใชวิธีวา  ถาโครงการมันดูเหมือนจะสลับซับซอนนิดหนึ่ง  ก็บอกเลยวาให

ยื่น  ๒  ซอง  
 
ซองเทคนิคซองหนึ่ง 
ซองการเงินซองหนึ่ง 
วิธีการพิจารณาซองเทคนิคเปนวิธีการที่นากลัวครับ  เพราะจริง ๆแลวเปนการใหคะแนน ซ่ึงเปนเรื่องการ

ใชดุลยพินิจลวนๆ  ขอเสนอทางเทคนิค เปนการแสดงความสามารถของบริษัทโดยเอกสารวาเกงอยางไร บุคคลากร
ดีแดไหน ใชระบบแบบไหนในการกอสราง ผลงานดีเลิศอยางไร แตอยาลืมนะครบัวา เวลาเซ็นตสัญญาไปแลว
ไมไดหมายความวาจะทําไดตามขอเสนอทุกประการ 

เร่ืองอะไรก็ตามที่ใชวิธีพิจารณาโดยใชดุลยพินิจแลวละก็ เปนเรื่องนากลวั พิจารณาใหเปนธรรมยาก   
อะไรก็ตามที่มกีารใชคะแนนกัน  แลวมกีารขีดเสนใตวา  ใครก็ตามไดคะแนนนอยกวาคะแนนที่กําหนด  

เชนรอยละ ๖๐  ก็ตกไป  ทํากันอยางนี.้..อันตราย 
ผมขอยกตัวอยาง  ๒  โครงการ  ที่เหน็ไดชัดเจน  วามีการฮั้วกันในลักษณะที่ทันสมยัที่สุด  เปนการฮั้วแบบ 

CEO อยางแทจริง  
โครงการแรกที่พูดถึง  คือโครงการของบริษัทการบินไทย  จํากดั ครับ  
บริษัท การบนิไทยไดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี  เพื่อไปลงทุนในโครงการตาง ๆของ 

บริษัทการบินไทยที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิหรือสนามบินหนองงูเหา    โดยไดรับอนุมัติเมื่อวนัที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๔๖ 

โครงการนี้เปนตัวอยางหนึ่งที่มีการใชวิธีการฮั้วแบบCEOตามที่ผมกลาวมาขางตน  ซ่ึงมีทั้งหมด  ๕  
โครงการครับ 

- มีเรื่องของการสรางโกดังสินคาและไปรษณยีภณัฑ 
- มีโครงการเกีย่วกับลานจอดและอุปกรณภาคพื้น 
- มีเรื่องของโรงศูนยซอมอากาศยาน 
- มีเรื่องของครัวการบิน 
- และมีเร่ืองของการกอสรางศูนยปฏิบัติการ 
 



รวม  ๕  โครงการ  ใชเงิน  ๑๓,๐๐๐ กวาลานบาทครับ ถามวาผมรูขอมูลไดอยางไร ผมเปน ส.ส.ตองทํา
หนาที่ และบังเอิญมีคนที่หวงัดีตอประเทศชาติเหมือนกนัครับ เขาเอาขอมูลมาใหผม  

ที่ผมบอกวามกีารประมูลที่เห็นชัดเจนวา  ผิดปกติ  มีการเอื้อผลประโยชนกัน   
ตามที่คนพูดกนัเสมอวา  กนิเปอรเซ็นตกันถึง  ๑๐ - ๒๐ เปอรเซ็นต อันนี้ก็กินกันจริงๆ เห็นๆ เลยครับ  
 โครงการวงเงนิ  ๑๓,๐๐๐ กวาลานบาท  ๒๐  เปอรเซ็นต  ก็เทากับ  ๒,๐๐๐ กวาลานบาทครับ 
 เขามีวิธีการทํากันอยางไร   

ประเด็นแรกเลย เขาบอกวา  ๕  โครงการนี้  เปนโครงการที่ใชเทคนิคสูง  ผูที่สนใจจะมาเปนผูรับเหมาตอง
เสนอ  ๒  ซอง   

คือซองดานเทคนิค  กับซองราคา 
 ขณะเดียวกันเขาบอกอีกวา  ถาซองดานเทคนิคไมผาน  ซองราคากไ็มจําเปนตองเปด  นอกจากนี้ทั้ง  ๕  
โครงการ ยังแบงแตละโครงการออกเปน  ๒  สัญญา   
 สัญญาที่เรียกวางานสถาปตยกรรม  งานโครงสราง  ๑  สัญญา 
 สัญญาที่เรียกวางานระบบ อีก  ๑  สัญญา 
 ใครที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้  พอเห็นวาโครงการหนึ่งๆแยกออกเปน  ๒  สัญญา  ก็จะรูวาผูบริหารโครงการนี้  
เห็นวาโครงการมันยุงยาก  จึงแยกเปน  ๒  สัญญา  เพื่อใหผูชํานาญทางสถาปตยกรรม  ดานโครงสราง  ประมูล
เฉพาะที่ตวัเองถนัด  ผูชํานาญทางดานระบบก็ประมูลอีกอยางหนึ่ง 
 แลวใครที่เชีย่วชาญเรื่องเหลานี้ก็จะรูเลยวา  ถาหากแยกสัญญาอยางนี้แลว    ก็ไมตองมีขอเสนอทางดาน
เทคนิคหรอก   เพราะงานจะไมซับซอนแลว   
 ใชการคัดเลือกเบื้องตนอยางเดียวก็พอ      เมื่อผานเขา  Short List ก็เสนอราคากันไดเลย  
 
 
 แตที่นาประหลาดใจมากกวานั้น บริษัทการบินไทยไม ไดทําอยางนัน้ แตละโครงการมีการแยกสญัญาอยาง
เดียวยังไมพอครับ   

แยกสัญญาแลว แตละสัญญายังใหเสนอ  ๒  ซองอีกครับ !!! 
 ประหลาดอยางไร คนที่ไมคลุกคลีอยูในแวดวงนีห้รือศึกษามาจริงๆ อาจเขาใจยากนดิหนึ่ง เร่ืองมีอยูวา  ผูที่
เสนอทั้งหมดในแตละโครงการ ซ่ึงมีจํานวนมาก     กลับมกีารเปดซองราคา   สัญญาละเพียง ๒-๓ รายเทานั้น  

ตัวอยางเชนโครงการครัวการบินไทยครบั   
 สัญญาสวนที่ ๑  เปนสัญญาสวนสถาปตยกรรม  และโครงสราง  มีอยู  ๕  บริษัทที่เสนอซองเทคนิคและ
ซองราคาครับ  ไลมาตั้งแต  กิจการรวมคา ช. การชาง / บริษัทชิโนไทย/ บริษัทอิตาเลี่ยนไทย/  สหการวิศวกร  และ
วิจิตรภณัฑ   
 แตละบริษัทใหญ ๆทั้งนั้น  เชื่อไหมครบั  บริษัททั้งหมดนี้มีเพียง ๒ บริษัทเทานั้นที่ผานขอเสนอทาง
เทคนิคและมีการเปดซองราคา 
 อีก  ๓  บริษัทเขาบอกวาไมผานขอเสนอทางเทคนิคครับ  



 แปลวาอะไร  ทําไมงานสถาปตยกรรม  งานโครงสรางโกดังสินคา  บริษัทอิตาเลียนไทยก็ดี  บริษัทชิโน
ไทยกด็ี  บริษทัวิจิตรภณัฑกด็ี  ทั้ง  ๓  บริษัทไมผานขอเสนอทางเทคนิคไดอยางไรครับ   
 เมื่อไมผานก็เทากับสามบริษัทนี้ไมไดเปดซองราคา ทําใหไมรูวาจริง ๆแลวบริษัทเหลานี้เสนอราคาเทาไหร  
แตพอไปเปดซองราคาของ ๒ บริษัทที่ผานขอเสนอทางเทคนิค    ปรากฏวา มีการเสนอราคาต่ําสุด  ๑,๒๕๘.๖๒ 
ลานบาท  ราคาที่สอง  ๑,๒๕๘.๙๑ ลานบาท   
 ทั้งสองบริษัทเสนอราคาใกลเคียงกันชนิดเฉียดฉิว แคทศนิยม     หรือราคาตางกันเปนแสนบาทเทานั้น 
 ยังไมพอ เมื่อผมพลิกเอกสารไปดูการประมลูอีกโครงการหนึ่ง   คือ โครงการศูนยซอมอากาศยาน   
  
 
 

โครงการนี้เฉพาะงานสถาปตยกรรมมีผูเสนอ  ๔  ราย  ปรากฏวาไมผานทางดานเทคนิค  ๒  ราย  นั่นคือ 
บริษัทสหการวิศวกร จํากดั  และ บริษัทกจิการรวมคา ช. การชาง ครับ 
 บริษัทที่สามารถซอมบํารุงอากาศยานได  กลายเปนชิโนไทย  กับ อิตาเลียนไทยครับ งงไหมครับ  บริษัทที่
ไมผานดานเทคนิคมาจากโครงการหนึ่ง แตมาไดอีกโครงการหนึ่ง 
 โครงการนี้ ชิโนไทยประมลูไดราคาต่ําสุด  ๑,๒๙๗.๑๕  ลานบาท   อิตาเลียนไทยประมูลที่  ๑,๕๑๑.๔  
ลานบาท 
 ทานผูอานทราบไหมครับวา  ราคาที่เสนอ  ๑,๒๙๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท  ตอรองแลวเหลือ  ๑,๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาทครับ   
 ชางเปนความสามารถเหลือหลาย เงนิพันกวาลานตอรองไดเพยีงสองลานบาทเศษ  และบริษัทชโินไทยก็
ไดรับสัญญานี้ไป  (ต่ํากวาราคากลาง ๔.๗๓ ลานบาท) 
 ประเด็นสําคัญที่สุดที่จะชี้ใหเห็นก็คือ  ในรายละเอียดที่ผมนําเสนอยังพบขอมูลอีกวา  ทุกบริษัทที่ยืน่เสนอ
และมีโอกาสประกวดราคา  ลวนผานขอเสนอทางดานเทคนิคทั้ง  ๕  โครงการ  เฉพาะในสวนสัญญาที่เปนงาน
สถาปตยกรรมและโครงสราง  ไดงานกันถวนทั่วถึงทุกบริษัทเลยครับ  นั่นเทากับมกีารแบงกันเปนที่เรียบรอย  วา
ใครจะเอาโครงการไหนมาตัง้แตตน ราคาเกือบเทากัน  หรือใกลเคียงกบัราคากลางเกือบทั้งหมด 
 สําหรับงานระบบมีผูเสนอไมมากราย  ก็เหมือนกนัครับ ไดกนัครบถวนหมดทุกบรษิัทเชนกนั  อยางนี้ถา
ไมเรียกวาแบงกันกิน  แลวจะเรียกวาอะไรครับ 
 ขอสรุปที่เห็นไดชัดเจนก็คือโครงการเหลานี้ไมไดมกีารแขงขันกันประมูล  เพื่อใหการบินไทยไดผูรับเหมา
ที่ดีที่สุด  ในราคาต่ํา และเปนประโยชนกบัการบินไทยมากที่สุดเลย แตมีผูที่อยูเบื้องหลังคอยจัดการแบงสันปนสวน
ผลประโยชนตรงนี้ และถาคิดคํานวณผลประโยชนที่ ๒๐ เปอรเซ็นต ตามที่เจาหนาที่ระดับสูงเลาใหผมฟงก็จะเปน
เงิน 
ถึง ๒,๐๐๐ กวาลานบาท แลวคนที่อยูเบื้องหลังที่วา...พอจะเดารูปพรรณสันฐานออกไหมครับ วาเปนใคร ?  
 
 



 

โครงการ ศูนยปฏิบัติการ ศูนยซอมอากาศยาน ลานจอด/อุปกรณ 

บริษัทประกวดราคา (ราคากลาง) 661.48 1299.73 579.39 

1. ส.กนกวรรณ/กรุงไทยสถาปตย 661.06/660.0 
N/A N/A 

2. กิจการรวมคา CKCT (ช.การชาง) 661.34 ไมเปดซองราคา 579.09 

3. ชิโน-ไทย 
N/A 

1297.15/1295.00 ไมเปดซองราคา 

4. อิตาเลียนไทย 
ไมเปดซองราคา 

1511.41 ไมเปดซองราคา 

5. สหการวิศวกร 
N/A ไมเปดซองราคา 

578.87/577.50 

6. สยามซินเทค-วิจิตรภัณฑ 
N/A N/A N/A 

7. สิทธิชัยแอนจิเนยีร่ิง 
ไมเปดซองราคา N/A ไมเปดซองราคา 

8. คริสเตียนีและนิลสัน 
N/A N/A ไมเปดซองราคา 

9. เบ็ญจมาศ 
N/A 

N/A N/A 

10. เนาวรัตนพัฒนาการ N/A N/A N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๐  บริษัทที่ ๑  ไดศูนยปฏิบัติการ  ราคากลาง ๖๖๑.๔๘  เสนอ ๖๖๑.๐๖  เซ็นสัญญา ๖๖๐.๐        ลดราคา ๑.๐๖ ลาน 
๐  บริษัทที่ ๒  ไดครัวการบนิ  ราคากลาง ๑,๒๕๙.๒๑  เสนอ ๑,๒๕๘.๖๒  เซ็นสัญญา  
๑,๒๕๖.๐    ลดราคา ๒.๖๒ ลาน 
๐  บริษัทที่ ๓  ไดศูนยซอมอากาศยาน  ราคากลาง ๑,๒๙๙.๗๓  เสนอ ๑,๒๙๗.๑๕  เซ็นสัญญา ๑,๒๙๕.๐  ลดราคา 
๒.๑๕ ลาน 
๐  บริษัทที่ ๔  ไมไดงาน 
๐  บริษัทที่ ๕  ไดลานจอด/ อุปกรณ  ราคากลาง ๕๗๘.๓๙  เสนอ ๕๗๘.๘๗  เซ็นสัญญา ๕๗๗.๕๐      ลดราคา 
๑.๓๗ ลาน 
๐  บริษัทที่ ๖  ไดสินคาและไปรษณีย  ราคากลาง ๘๘๘.๐๐  เสนอ ๙๕๐.๐๐  เซ็นสัญญา ๘๗๔.๕๐    ลดราคา 
๗๕.๕๐ ลาน 
๐  บริษัท ๗, ๘, ๙, ๑๐  ไมยืน่ซองบาง    ไมผานขอเสนอทางเทคนิคบาง 
 
ขอสังเกต 
 
 ๐  บริษัทที่ ๔  ไมไดงานแมแตสัญญาเดียว 
 ๐  บริษัทที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖  แบงงานกันไดอยางถวนหนา 
 ๐  ราคากลางและราคาประมูลเกือบเปนตัวเลขเดียวกัน 
 

 
 นั่นเปนแคโครงการแรกครับ แตการ “ฮั้วแบบCEO” ไดลุกลามไปจนถึงงานที่เรียกวาสัญญาสัมปทาน  จน
มีการนําไปตั้งกระทูเพื่อทวงถามหาคําตอบกันในสภาดวย 

คือสัญญาสัมปทานใหกับเอกชนเขาบริหารและกอสรางทาเรือแหลมฉบัง เฟส ๒  
 โดยสําหรับ เฟส  ๑  นั้น  รัฐเปนคนกอสรางทาเรือเอง  
 
 ขออธิบายเพื่อทําความเขาใจไดงาย ๆอยางนี้ครับ  ทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือที่สําคัญมาก  เพราะเปน
ชองทางหายใจของประเทศในเรื่องการสงออกสินคา  ขณะที่ทาเรอืคลองเตยใชงานมานาน  และมีปญหามาก  
เพราะ กทม. ขยายตวัมากขึ้นทุกวัน  การแกไขปญหาเรื่องนี้ในระยะยาว  หนีไมพนที่จะตองยายทาเรอืออกไป 
 ผลสรุปไปลงที่ทาเรือแหลมฉบัง ซ่ึงผมเชื่อวาตอไปความจําเปนของทาเรือคลองเตยก็คงตองยกเลิกกิจการ
ไป  แตจะไปมะรุมมะตุมกนัที่ทาเรือแหลมฉบังแทน  
 เดิมทีฝายราชการไมอยากบริหารทาเรือเอง  แตรัฐบาลจะเปนคนสรางทาเรือ  แลวใหเอกชนมาประมูลเพื่อ
บริหาร  มีสัญญาสัมปทานรวม  ๒๐ - ๓๐ ป  แตไมไดใหทั้งหมด  จะแบงเปนล็อค ๆไปครับ 
 อธิบายใหเห็นภาพมากขึน้ ทาเรือก็คือ อาว  แบงออกเปนเบยที่ ๑  เบยที่ ๒  เบยที่ ๓ 



 เบยที่ ๑  นีก่อสรางเสร็จแลว  มีทั้งหมด  ๗ - ๘ ล็อค  มีผูบริหารหลายราย  มีทั้งคนไทย  สิงคโปร  และ 
ฮองกง 
 เบยที่  ๒  กอสรางไปบางสวน  แลวรัฐบาลชุดนี้มาแนวใหม  บอกวาในอาวที่ ๒  หรือเบยที่ ๒  นี่รัฐจะไม
กอสรางแลว  แตจะใหสัมปทานเอกชนมากอสราง  แลวใหดําเนินการทั้งหมด  โดยเอาเอกชนมารายเดยีวเลย 
 ตรงนี้แหละทีผ่มตามไปดูและพบวา นาจะมีอะไรผิดปรกติครับ  วานโยบายอยางนี้ถูกตองหรือเปลา  เพราะ
การยกทาเรือใหเอกชนกอสรางและบริหารรวม ๓๐ ป เทากับวาปลอยใหปลองหายใจของประเทศในการสงออก
สินคา  อยูในมอืของเอกชนรายเดยีวไปตลอดอายุสัมปทานใชหรือไม  
 ในนโยบาย ผมคิดวาเปนสิทธิของรัฐบาลที่จะทําได   แตประเด็นสําคญัก็คือวา  เวลาคัดเลือกเอกชนมา
ทํางานมีความโปรงใสหรือไมตางหาก 
 วิธีการเขาล็อคอีกตามเคยครบั  คือผูเสนอตองเสนอ  ๒  ซอง  คือซองเทคนิค  และซองราคา  แตกรณีทาเรือ
แหลมฉบัง ลึกซึ้งมากกวานัน้  เพราะนอกเหนือจากไมเปดซองราคา  หลังจากไมผานซองเทคนิคแลว  เร่ืองของ
ราคากลับไมถือวาเปนเรื่องสาํคัญที่สุด  การเสนอราคาคณะกรรมการพิจารณากลับใหน้ําหนักเพียงรอยละ  ๒๐  
เทานั้น  แตเร่ืองทางเทคนิคกลับใหน้ําหนักสูง ถึงรอยละ  ๘๐ 
 นาประหลาดใจสุด ๆ ไหมครับ เพราะจริง ๆถาหากคํานึงถึงที่ประโยชนของรัฐเปนทีต่ั้ง จะตองพิจารณาให
ผานเรื่องเทคนิคไปกอน  แลวคอยไปวากันราคา เพื่อใชเปนเครื่องตดัสิน  เพราะการเสนอราคาคือการเสนอ
ผลประโยชนตอบแทนใหรัฐ คนธรรมดาสามัญฟงก็ยอมเขาใจเหมือนที่ผมเขาใจ แตโครงการนีไ้มใช ? เขาทํา
ตรงกันขาม !!! 
 ผมขุดตอไปอีก ยังพบเรื่องทีลึ่กซึ้งและสุดคลาสสิคตอไปอีก  ผูอานตองอานชาๆ  เพื่อใหเขาใจนะครับ   

อานแลวทานจะทึ่งมากกวา  เขาทํากันไดถึงขนาดนี้เชยีวหรือ ? 
โครงการนี้เปนโครงการที่อนุญาตใหเอกชนเขามารวมทนุกับรัฐบาล  เพราะฉะนัน้จะตองเขาขาย พ.ร.บ.รวมทุน
ระหวางภาครฐักับเอกชน  เปนวิธีการขั้นตอนที่ไดมีการวางกฎเกณฑกันไว 

ที่สําคัญที่สุดตองจางที่ปรึกษามาพิจารณานะครับ  วาโครงการนี้ควรจะดําเนนิการแบบไหน  อยางไร รัฐ
ควรจะไดผลตอบแทนเทาไหร  จึงจะคุมคา 
 ถึงควรใหเอกชนเขามาลงทุน 
 กระทรวงคมนาคมไดทําตามขั้นตอนที่ พ.ร.บ.รวมทุนฯไดกําหนดไว  แลวนําเสนอกระทรวงการคลงั  กอน
กระทรวงฯนําเสนอคณะรัฐมนตรี   
 รัฐมนตรีใหความเหน็ชอบเรื่องนี้เมื่อวันที ่ ๑  กันยายน  ๒๕๔๗ 
 เบื้องตนของเรื่องนี้ที่นินทากนัมากคือ  เราอนุญาตใหผูรับเหมาหรือเอกชนที่เขามารวมทุน  ยื่นซองเมื่อ
วันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๔๗ 
 ปรากฎวา  วนัที่  ๒๘  กนัยายน ๒๕๔๗  ไดผูประกอบการแลวครบั  ใชเวลาพิจารณาเพียง  ๑๑  วัน  
รวมทั้งวันเสารอาทิตยดวยนะครับ รวดเรว็ดีจริง ๆ 
 ไมนาเชื่อวาโครงการใหญขนาดนี้  จะยกทาเรือน้ําลึกริมฝงทะเลตะวันออกของเราใหเอกชนเชา  เพื่อหา
ผลประโยชน  ๓๐ ป  มูลคาของโครงการที่รัฐควรไดรับ  ๗๐,๐๐๐  ลานบาท  ใชเวลาพิจารณาเพียง  ๑๑ วนัครับ 



 เสนอ ครม. ปุบ  ครม. อนุมัติปบเลยครับ 
 นี่เปนเรื่องแรกที่เขานินทากนัวาพจิารณาเร็วจัง  เวลาซักถามกันในสภา  รัฐมนตรีตอบวา  ไมเร็วหรอก  
เพราะโครงการนี้เร่ิมมาตั้งแตป  ๒๕๔๖  แลว 
 พูดงายๆวาเปนเวลา  ๑๐ เดอืนแลว  แตนัน่ไมใชคําถามครับ 
 คําถามที่คนเขาสนใจ  เขาถามวา  ทําไมใชเวลาเพียง  ๑๑ วันเทานั้น  พจิารณาไดวาบริษัทนี้ดีและเหมาะสม  
ใหผลประโยชนตอบแทนรัฐคุมคา 
 ๑๑ วัน  / ๗ หม่ืนกวาลาน  / สัญญาสัมปทาน  ๓๐ ป !!! 
 คําถามที่ตามมาอีกก็คือ  เร่ืองของความเหมาะสมในการพจิารณา  วาบรษิัทไหนเปนบริษัทที่ดีที่สุด 
 ที่ผมไดพูดเรื่องการเปด  ๒  ซอง  คือซองเทคนิค  กับซองราคา  รายการนี้ผูยื่นซองมีเพียง  ๓  รายครับ 
 รายที่ไดไปคือรายจากฮองกง  บริษัท Hutchison Joint Venture ช่ือเดียวกบัยี่หอโทรศัพทยี่หอหนึ่ง 
 สวน Dubai Joint Venture และ PSA Joint Venture ยื่นซองเทคนิคและซองราคาดวยกันทั้งหมด  ปรากฏวา
กลุม Dubai Joint Venture ไมผานเรื่องเทคนิค  ทําใหไมมีโอกาสรูวา รายนี้ เสนอราคาเทาไหร รูอยางเดยีววาเขา
เลือกให Hutchison Joint Venture ชนะประมูล  
 ที่ผมพูดวาเรื่องนี้ลึกซึ้งและสุดคลาสสิคก็คือ  ในการเสนอขอมูลทางเทคนิค  การทาเรือแหงประเทศไทย 
ไดกําหนดวา  เอกชนจะตองเสนออะไรบาง  ที่เปนเนื้อหาและเปนสาระสําคัญในขอเสนอทางเทคนิค 
 ปรากฏวาในเอกสารที่ผมไดมา  มีการระบุขอกําหนดไววา  เอกชนที่จะนําเสนอจะตองแสดงงบการเงิน
ลวงหนา  คือประมาณการในชวง  ๓๐ ปขางหนา  วางบการเงินของบริษัทจะมหีนาตาอยางไร 
 ถาทานเปนเอกชน  ทานมาเสนองานในโครงการนี้  เวลาเขาใหเสนองบการเงิน  ทานตองระบุใหชัดเจนวา   
 
 

บริษัททานจะตองลงทุนกอสรางเทาไหร   
จะตองใชเงินคาวาจางคนบริหารจัดการเทาไหร   
คาดวาจะมีเรือสินคามาจอดวนัละกี่ลํา  เดือนละกี่ลํา   
ขนถายสินคากี่ตูคอนเทนเนอรตอป  เปนตน 
ประเด็นสําคัญที่สุดคือ  ทานจะตองระบวุา  คาใชจายของทานมีอะไรบาง  เงินที่ตองจายคาสัมปทานใหกับ

รัฐนั้น  แตละปจะจายเทาไหร  จายอยางไร 
นั่นหมายความวาผูเสนอซองเทคนิคทั้ง  ๓  ราย  จําเปนตองเสนอประมาณการงบการเงิน  ซ่ึงรวมถึง

ประมาณการหรือขอกําหนดที่วาดวย  คือ ผูเสนอจะตองจายเงินใหกบัการทาเรือแหงประเทศไทย  เทาไหร  และ
เมื่อไหร 

พูดงาย ๆ ก็คือ  ซองราคามันซอนอยูในซองเทคนิคแลวครับ !!! 
เร่ืองนี้ผมงงมากเลย  ถาการทาเรือแหงประเทศไทย กําหนดอยางนี้แลว  ทําไมจะตองไปเปดซองราคาให

เสียเวลาดวยเลา 
พิจารณาเพียงซองเดียวก็เทากับพิจารณาทัง้ซองเทคนิคและซองราคา 



ทําไมจะตองทาํแบบนี้   ผมขออนุญาตใชคําวา “ดัดจริต”  บอกวาถาเทคนิคไมผาน ไมเปดซองราคา  ทั้ง ๆที่
ซองราคาไมตองเปดก็รูอยูแลว  เพราะจะตองเปนตัวเลขตัวเดยีวกันทีต่องเสนอในงบการเงิน  ที่อยูในขอเสนอทาง
เทคนิคไงครับ 

ขอเท็จจริงเรื่องนี้ยืนยันไดทัง้จากเอกสารทีผ่มไดมา  และจากคําตอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ที่ตอบในสภา  ทานบอกเองเลยวา  มีบริษัทที่เสนอราคาใหสูงแตก็ไมใชวาจะได   บริษัทที่วานีเ้สนอถึง  ๗,๐๐๐ กวา
ลานบาท 

ที่ผมงงก็ตรงนี้แหละครับ  ไหนทานบอกวาไมไดเปดซองราคา  ทําไมทานไปรูละ  วาเขาเสนอราคาที่
เทาไหร 

คณะรัฐมนตรรูีเร่ืองนี้หรือเปลา ถึงอนุมัติออกมาได หรือวารูกันเองเพียง 2 คน คือ หวัหนารัฐบาลกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ฉลาดทําครับ  แตคนเราไมไดกินแกลบ  กินขาวเหมือนกัน  ผมถือวาการตุกติกตรงนี้นาเกลยีดมาก  สกปรกที่สุด
เทาที่เคยเห็นการประมูล !!! 
 

และประเด็นนีก้็ยังเปนประเด็นที่ยังไมมีคําตอบจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ  วาถาหากซองเทคนิค ตองใส
ผลประโยชนตอบแทนที่จะใหรัฐไปดวยแลว  ทําไมจะตองไปเปดซองราคาอีก   

ไมมีคําตอบจริง ๆ ครับทาน  
ประเด็นที่สําคญัมาก ๆในลําดับตอมา  คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับเงนิผลตอบแทนที่รัฐพึงจะไดรับ  ซ่ึงรัฐมนตรี

ย้ําแลวย้ําอีก  วารัฐไมอยากไดผลตอบแทนสูง  ไมอยากไดเงนิมากหรอก  เพราะวาถาไปเอาเงินมาก เขาจะเกบ็จาก
ผูประกอบการมาก 

พูดอยางนีน้าเกลียดครับ 
เพราะมีหลักประกันอะไร วาถาบริษัทที่ไดประมูลไปเขาจายใหรัฐนอย  แลวเขาจะไมไปเก็บจาก

ผูประกอบการมาก  ชวยบอกหนอยซิ โดยเฉพาะไมมีคูแขงขันเพราะบริษัทเดียวไดไปหมดทั้งอาว 
วิธีการพิจารณาที่ถูกตองที่สุด  คือเราจะตองใชเอกสารของบริษัทที่ปรึกษาที่เราจางขึ้นมาเปนองคประกอบ

ในการตัดสินใจ  โครงการนี้มีการวาจางที่ปรึกษาใหพิจารณาเรื่องนี้ไวแลว  เขาเสนอไววาเอกชน  พึงให
ผลตอบแทนแกรัฐเปนจํานวนเงินเทาไหร รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆเต็มพรืดไปหมด  

พอไปพลิกดูรายงานของบรษิัทที่ปรึกษาจะเหน็ชัดเลยครับ  เขาบอกเปนตัวเลขไววา   ควรมีการกําหนด
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่สุดปหนึง่ ๆ ตองจายใหรัฐเทาไหร  ในชวง  ๓๐ ป  แลวมาประกวดแขงกนั  วาใครใหเพิม่
มากกวาขัน้ต่ํา   

ใครใหมากที่สุดคนนั้นเรานาจะจาง  เรานาจะออกสัมปทานให !!! 
แตเขาบอกวาไมวาจะเสนอราคาเทาไหร  เขาคิดวาราคาที่เหมาะสมทีสุ่ด   ควรคิดราคายอนหลัง   เปนตัว

เลขที่เรียกวา NPV  (Net Present Value)  นะครับ  เพราะวาการที่เราจะเอารายรับที่รัฐจะได  หรือการทาเรือควรจะ
ไดใน  ๓๐ ป  มาเปรียบเทยีบกันนั้นทําไดยาก  เพราะบางคนเสนอวา  ๑๐ ปแรกไมจายเงินเลย  บางคนก็เร่ิมจาย
ตั้งแตปที่ ๑  อยางนี้เปนตน 



เขาก็ตองคิดทอนตัวเลขกลับมา  ในอัตราที่ถือวาเปนผลตอบแทนที่เหมาะสม  ที่ปรึกษาบอกวา  อัตราที่
เหมาะสมนาจะอยูที่อัตรารอยละ  ๑๒  เขาก็ตั้งสมมุติฐานขึ้นมาวาเวลา  ๓๐ ป  ถาใชเงินลงทุนขนาดนี้  ถารัฐได
อัตราผลตอบแทนรอยละ  ๑๒  เอกชนนาจะพอใจ   

ดังนั้นเอกชนนาจะแบงเงินใหกับรัฐเปนเงินสุทธิ ณ วันนี้ ณ ปนี้  เปนเงิน ๑๑,๓๐๐  กวาลานบาทเศษ 
เราก็ควรจะกลบัไปดูวา  ที่ผูประมูล ๆไดแลว ครม.อนุมัติใหเปนเจาของสัมปทาน  ๓๐ ปแลว  คอืบริษัท 

ฮัทชินสัน พอรต  เขาเสนอราคาจริง ๆที่เทาไหร 
ขั้นต่ําที่เสนอมา  ๓๐ ป  ที่การทาเรือเห็นวาควรจะไดรับเปนเงิน  ๕๑,๙๑๐  ลานบาท 
นั่นหมายความวาบริษัทเอกชนทั้ง  ๓  ราย  ตองใหอยางนอยที่สุด  ๕๑,๙๑๐  ลานบาท  สําหรับเงินที่เพิ่มไป

จากนั้นตองแขงกันครับ 
บริษัทฮัทชินสันเสนอวา  ๑๐ ปแรกไม ใหเงินเพิ่มเลย  ใหเฉพาะตามทีก่ําหนดไว  ใน  TOR  คือ ขอกําหนด

ในการประมูลเทานั้น 
 ปที่  ๑๑  จึงจะจายเพิ่ม  ๒๙๔  ลาน 
 ปที่  ๑๒  จาย  ๓๒๘  ลาน  จายไปเรื่อย ๆ  รวมเงินเพิ่มทัง้หมดตลอด  ๓๐ ป   
เปนเงิน ๘,๘๙๘  ลานบาท   
 รวมเบ็ดเสร็จแลว  ฮัทชินสัน  เสนอจายเปนเงินคาสัมปทานทั้งส้ิน  ๖๐,๘๐๘ ลานบาท 
 ถาจะทอนลงมาเปนเงินที่เรียกวา  คาของเงิน ณ ปจจุบนั ในอัตราเดยีวกันกับที่บริษัทที่ปรึกษาคดิไว  คือ
รอยละ  ๑๒  จะเปนเงนิ  NPV  ๗,๕๘๘  ลานบาท 
 พอพลิกดูเอกสารของที่ปรึกษาเขาบอกวา  รัฐพึงไดรับ  ๑๑,๐๐๐  ลานบาทเศษ  พดูงายๆวา  ไดรับต่ํากวาที่
ปรึกษาคํานวณไว  ๔,๐๐๐  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  ๖๐  นั่นเอง  
 
 แลวคนที่รับผิดชอบโครงการ ทําอยางนี้ไดอยางไรครับ   

ทําไมไมเจรจา     
ทําไมไมขอเงนิเพิ่ม 
จะมาบอกอยางเดียววาบรษิทันี้ดีมาก  เปนบริษัทระดับ  WORLD  CLASS  ใหญที่สุดในโลก  ถาอาง

เหตุผลอยางนัน้แลว ไมตองประมูลครับ  เลือกเขาไปไดเลย  แลวเจรจา  ก็คงไมมใีครวา  ถาหากวาเจรจาถูกตอง  
หรือกลัวผิดระเบียบ  แลวทาํไมจะตองทําเปนวาเปด  ๒  ซอง  ในเมื่อเปดซองเดียวกรู็ราคาอยูแลว 

เวลาเปดซองราคาของ บริษทั ฮัทชินสัน  พอรต  ราคาที่ฮัทชินสัน  พอรต เสนอผลตอบแทนใหกับการ
ทาเรือฯ  เปนตัวเลขตัวเดียวกันกับที่ระบุไวในงบการเงนิที่นําเสนอในสวนของเทคนิคครับ แตทําไมยังเลือกบริษัท
นี้ รวมทั้งเงนิที่บริษัทเสนอผลตอบแทนต่ําไปกวาที่ควรจะเปนถึง ๔,๐๐๐ ลานบาท หายไปไหน ใครเอาเขากระเปา 
ตอบหนอยครบั ? 

ขอสําคัญที่สุดอีกประการ กค็ือ  สัญญาสัมปทานเปนขอผูกพันที่รัฐบาลนี้หมดไปแลว  รัฐบาลหนา  รัฐบาล
ตอ ๆไปจะตองรับผิดชอบรวมกัน  คือไมสามารถแกไขสัญญาที่ทําไว  ๓๐  ปไดครับ 

คิดดูเอาเองวาประเทศชาติเสียหายขนาดไหน 



คําตอบที่ใหในสภา  ถามวาทําไมทําไดเร็ว  ตอบวาชาไปดวยซํ้า  อยากใหเร็วกวานี ้
ถามวาทําไมผลประโยชนตอบแทนของรัฐจึงต่ํามาก  ต่าํกวาบริษัททีป่รึกษาเสนอถึง  ๔,๐๐๐  ลานบาท  ก็

เล่ียงไปตอบวาวิธีคํานวณตางกัน  คดิอัตราดอกเบี้ยตางกนั  ซ่ึงไมไดเกี่ยวกันเลยกับวิธีคํานวณ  NPV  และอางวา
ผลตอบแทนไมสําคัญ    แลวอะไรสําคัญครับ ถาผลประโยชนของประเทศไมสําคัญที่สุด 

หลังผมอภิปรายเรื่องนี้ในสภา รูไหมครับ เกิดอะไรขึ้น มีผูหวังดีโทรศัพทมาหา บอกวาเปนเจาหนาที่การ
ทาเรือฯ มีขอมูลเด็ดในเรื่องนี้ คุยไปคุยมา มาหลอกถามวาผมไดขอมูลทั้งหมดมาจากไหน อยางนี้เขาเรียกวาอาปาก
ก็เห็นไปถึงลําไสครับ วาใครใชใหโทรฯมา   

 
เร่ืองทั้งหมดนีผ้มไดยื่นเอกสารไปยัง ป.ป.ช. และ สตง. เพื่อใหตรวจสอบเรื่องนี้แลวครับ 
ตอนนี้ก็ไดแตภาวนาวา ป.ป.ช.และ สตง. จะสามารถทํางานตามหนาที่ไดอยางเต็มที่  ปราศจากการ

แทรกแซงจากทางการเมือง  เผื่อวาเราจะไดมีโอกาสเห็นการกระชากหนากากจอมโจรผูฉกผลประโยชนของชาติ 
เขากระเปาตวัเองไงครับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องที่ ๕ 

_____________________________________________________________________ 
เกาเจี๊ยะ  ๒,๐๐๐ ลาน เร่ืองจริง ไมใชนิยาย 
 
 เร่ืองที่ผมจะเลาใหฟงจากนีไ้ป เปนเรื่องจรงิที่เกิดขึ้นแลวครับ ไมนาเชื่อ แตก็ตองเชื่อครับ 
 คนในวงการเขาเลากันใหฟงวา    เดีย๋วนี้อยากจะไดงานสักชิ้นไมใชเร่ืองยาก 
 ขอใหนักการเมืองไวใจ   ถาพรอมจะจายหนัก    ผูมีอํานาจเขาจัดใหเสรจ็ 
 ตั้งแตวิธีการฮัว้แบบที่ทันสมัย  (ยื่นซองประมูลแบบสองซอง คือ ซองเทคนิคและซองราคา ) จนกระทั่งมี
การเตรียมเงินไวใหเสร็จ (ใหเบิกลวงหนาได) 
 ผมไมไดพูดเลนๆ นะครับ  เขาทํากันอยางนั้นจริงๆ 
 มันซอนอยูในวิธีการจัดงบประมาณครับ    และซอนอยูในขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ      ซ่ึงจะมีการ
กําหนดในสัญญาเปนที่เรียบรอย     อยาลืมนะครับวา   สัญญากอสรางทั้งหลายนั้น    มีใครบางที่สนใจดใูน
รายละเอียด     พอกระบวนการประมูลแลวเสร็จ    ทุกอยางก็จบแลว 
 ผมยกตัวอยางใหเห็นหนึ่งโครงการ   ถือเปนอภิมหาโปรเจ็ค    นัน่คือโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษสาย
จังหวดัสมุทรสาคร-แหลมผักเบี้ย 
 โครงการนี้ตั้งงบประมาณไวสูงมาก  มันกต็องสูงครับ  เพราะสรางถนนในทะเลไมใชของงาย 
 การจัดตั้งงบประมาณในป ๒๕๔๘    เดิมตั้งไวเฉพาะปแรกถึง  ๖,๔๐๐  ลานบาท  คาดกันวาโครงการนี้
ตองใชเงิน  ๓๒,๐๐๐ ลานบาท  เพราะฉะนั้นในปแรกจงึตั้งไว  ๖,๔๐๐  ลานบาท 
 พอสอบถามกันจริงๆถามวา  ออกแบบเสร็จแลว  ประมูลเสร็จแลวเหรอ  คําตอบคือ  “ แบบยังไมเสร็จ ” 
  
เร่ืองประมูลยงัไมตองพูดถึง 
 ผมวาอาว  แลวทําไมตองตั้งงบประมาณไวสูงถึงขนาดนัน้   ในเมื่อยังออกแบบไมเสรจ็เลย 
 คําตอบคือ  งบประมาณสวนนี้ตั้งไว  ๒๐  เปอรเซ็นตของการกอสรางทั้งหมด  แลวคาดวาคากอสราง  
๓๒,๐๐๐  กวาลานบาท 
 ๒๐  เปอรเซ็นตก็คือ  ๖,๔๐๐  ลาน 
 ถามวาในเมื่อแบบยังไมเสร็จ  ทําไมตองตัง้งบไว 
 เขาตอบวา  เขาใจวาคงเซ็นสญัญาไดปหนาปลายๆป 
 ผมวา  อาวเซน็สัญญาแลว  ทําไมตองใชเงนิถึง  ๖,๔๐๐  ลาน  เพราะเสาเข็มก็คงยังไมไดตอกหรอกปนี้ 
 เขาบอกวาเปนเงินลวงหนา ๑๕ เปอรเซ็นต และสวนทีเ่หลือกันไวเพื่อใช 
 ทานผูอานตกใจไหมครับ  งาน  ๓๒,๐๐๐  ลานบาท  เขาจายเงินลวงหนาใหคูสัญญาที่ประมูลงานไดในวัน
เซ็นสัญญา  หรือภายใน  ๓๐  วันหลังจากเซ็นสัญญาถึง ๔,๘๐๐ ลานบาท 
 ผมบอกวาทําอะไรกันเนี่ย 
 เขาบอกวาเปนระเบียบ 



 ระเบียบอะไรครับใหเงินลวงหนา  ๑๕  เปอรเซ็นต  สําหรับโครงการเปนหมื่นๆลานบาท 
 พอผมมานั่งคิดอีกที  ผมถึงบางออ  วาทําไมเขานินทากนัเหลือเกนิ  วาที่กระทรวงนี ้  เวลาเซ็นสัญญาเสร็จ
แลวตองจายเงนิใหผูมีอํานาจรอยละ  ๑๐ รอยละ ๒๐  ซ่ึงผมคิดวามันเปนไปไมได  โครงการพันลานหมื่นลาน  รอย
ละ  ๒๐  เปนเงินหลายพนัลาน   
 ผูรับเหมาที่ประมูลไดจะเอาเงินที่ไหนมาจายให 
 มาถึงวันนี้ผมถึงบางออครับ  เพราะวามกีารตั้งงบประมาณเตรียมไวเบด็เสร็จเลยครับ 
 
 สมมุติวาผมประมูลงานนี้ได  ผมก็ไปหารือนายแบงคขอหนังสือค้ําประกันธนาคารมาค้ําประกันเสยีหนอย  
แลวผมก็เบกิเงนิได  ๑๕ เปอรเซ็นต คือ ๔, ๘๐๐ ลานบาท  แลวผมก็เอามาจายนกัการเมืองที่ผมวิ่งเตนไดตามสัญญา  
๒ - ๓  พนัลาน  ภายในวันเดียวกัน 
 ช่ืนมื่นกันหมดครับ 
 นี่แหละครับเปนวิธีการที่ผมบอกวาสกปรก  นาเกลียด  อยากใหพีน่องประชาชนทั้งหลายไดรูครับ  วาเขา
ทํากันอยางนี้จริงๆ 
 ทานผูอานคอยดูใหดีนะครบั  เวลามีการประมูลแหลมผักเบี้ยนี้  จะมีการยื่น  ๒  ซองอีกครับ  ยื่นซอง
เทคนิค  แลวยืน่ซองราคาครับ  รับประกันไดเลยครับวาจะตองทํากันแบบนี้    เพื่อจะไดฮั้วกันได    ตกลงราคากันได   
แบงกันกินได     เจาของเงนิคือประชาชนผูเสียภาษีไดแตนั่งทําตราปริบๆ   เพราะไมสามารถจะทําอะไรไดเลย   นา
เศรามากเลยครับ 
 เร่ืองนี้ เถียงกนันาน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ  แตผลสุดทายผมแพครับ เขายอม
ปรับลดลงมาเล็กนอย เหลือ ๔,๘๐๐ ลานบาท จากเดิม ๖,๔๐๐  บาท แตก็ยังมีเงินเหลือพอสําหรับใครก็ตามที่จะมา
นั่งเปนเสนาบดีกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลชุดหนานี้ครับ 
 ๒,๐๐๐ ลาน เกาเจี๊ยะ เปนเรือ่งจริง ไมใชนยิายครับ เงินภาษีของพวกเรานั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องที่ ๖ 
_____________________________________________________________________ 
งบกลางของแผนดนิ 
ไมใชเงนิสวนตัวของนายกฯ 

 
มีอยูเร่ืองหนึ่งที่คนในบานเมืองของเราพูดถึงอยูกันเสมอ  คือ 
“เร่ืองของความฉลาดของคนที่เปนเศรษฐ”ี  ยิ่งเมื่อคนที่เปนเศรษฐีไดเขามามีอํานาจทางการเมือง และใช
การตลาดนําการบริหารประเทศยิ่งทําใหคนไทยจาํนวนหนึ่งหลงใหลกันถวนหนา 
เคยดภูาพยนตรอยูเร่ืองหนึ่ง ช่ือเร่ือง “ Other People Money” ยอๆ วา OPM ครับ เปนเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย

ช้ันเลิศของมหาเศรษฐีคนหนึง่ ที่สนุกสนานกับการใชเงนิของคนอื่นเพื่อประโยชนของตัวเอง คลายๆกับทานผูนํา
ของเราครับ 

 ทานสนุกกับการใชเงินภาษอีากรของพี่นองประชาชน จนลืมไปวาเงนิที่ใชกันอยางสนุกสนานนัน้ เปนเงิน
งบประมาณของแผนดิน มใิชเงินในกระเปาของตัวเองเลย 

ผมจะบอกวาในปสุดทายของรัฐบาล ผูนําของเรา ยิ่งติดอกติดใจ  ในการเอาเงินงบประมาณที่เปนหยาด
เหงื่อของพี่นองประชาชนออกไปใชอยางสุรุยสุราย  และตองบอกวาการใชเงินสวนใหญ เปนไปเพื่อผลประโยชน
ทางการเมืองของตัวเองและกลุมตัวเองอีกตางหาก  

เปนเรื่องที่เกิดขึ้นและตองบอกวา “เปนเรือ่งนาเศรา จรงิๆสําหรับอนาคตขอของประเทศ”   ผมมีความ
กังวลวา  อีก  ๔ ปขางหนา การใชเงินภาษขีองประชาชนอยางสุรุยสุรายอาจจะมีมากกวาเดิมเสียดวยซํ้า 

 เปนที่ทราบกนัดีวา  เงินงบประมาณแผนดิน  เวลาใครจะนําไปใชอะไร จะมีขั้นตอน มีหลักเกณฑ และ
ระเบียบการใชเงินอยางละเอียด รัดกุมพอสมควร  เพราะตระหนักกันดีวาเปนเงินภาษีของประชาชน  

 
ส่ิงที่ผมพบวาเปนความจริงอยางแนนอน ในรัฐบาลนี้ สํานักงบประมาณ ที่เคยเปนแมบานที่มีความเขมแข็ง 

วันนี้ออนเปลี้ย เพลียแรง รัฐบาลสั่งใหทําอะไร  ส่ังใหใชเงินแบบไหนกส็นองตอบไดทั้งหมด   
อะไรที่ทําไมได ก็จัดการแกไขระเบียบเพือ่ใหเปนไปได   
ในอดีต เงนิจะออกจากสํานักงบประมาณ  เพื่อนําไปใชในโครงการตางๆของรัฐนั้น ทําไดยากมากเลย  ยาก

เสียจนบางครัง้เขาบอกวาตองวิ่งเตนดวยซํ้า  เพราะการใชเงินตองคํานึงถึงกฎเกณฑและระเบียบตางๆ  
ความเข็มงวดของสํานักงบประมาณ ในการใชเงนิงบประมาณ มีหลายฝายเคยวิจารณวาเปนขอเสียของ

สํานักงบฯเสียดวยซํ้า แตผมคิดวาในขอเสียดังกลาว กย็ังมีขอดีเชนกัน  เพราะเงนิทุกบาททุกสตางคเปนเงินภาษขีอง
พวกเรา จะใชจายอะไรตองคุมคาใชเพื่อพฒันาประเทศและเพื่อประโยชนของประชาชนสวนรวมอยางแทจริง 

รัฐบาลชุดนี้ไดจัดงบประมาณประจําปทั้งหมด 5 คร้ัง ในเวลาสี่ปของรัฐที่ผานมา  เพราะมกีารจัดสรร
งบประมาณกลางป สําหรับงบประมาณประจําป  ๒๕๔๗  ดวย 

การจัดงบประมาณทุกครั้ง   จะมีการขยกัเอาเงินไว เพื่อใหอํานาจการใชเงินนัน้อยูทีน่ายกรัฐมนตรเีพียงผู
เดียว ซ่ึงเปนจาํนวนเงินมหาศาลมาก ใน ๔ ปที่ผานมา 



งบประมาณสวนนี้เขาเรียกวางบกลาง นั้นเอง 
มีการพูดกนัมากในสภาผูแทนฯตลอดทั้ง  ๔  ป  วาการกระทําดังกลาวของรัฐบาลนั้นไมถูกตอง  เพราะ

ไมไดมีการแจงรายละเอียดในเอกสารงบประมาณวาจะนาํเงินไปใชในแผนงานอะไรบาง 
ปกติแลว งบกลาง ควรใชในกรณีฉุกเฉนิและจําเปนเทานัน้   

ทานนายกฉลาดทําครับ มีการ จัดโครงสรางของงบกลางใหมขึ้น 
 โดยใหเพิ่มหมวดคาใชจายขึน้มาใหม ใชช่ือวาโครงการกระตุนเศรษฐกิจ ในป ๒๕๔๕ และ เปลี่ยนชื่อใหม
ทุก ๆ ป 
 รูปแบบที่เหมอืนกัน คือเปนเงินภาษีของประชาชน โอนมาในกระเปาของผูนําประเทศของเรา 
  
 
ดูตัวเลขกนัหนอยครับ ( เฉพาะสวนของงบนายกที่ซอนไวในงบกลาง ) 
  พ.ศ. ๒๕๔๕ จัดไว  ๕๘,๐๐๐  ลานบาท 
  พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดไว  ๑๖,๖๐๐   ลานบาท 
  พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดไว  ๑๖,๕๐๐  ลานบาท 
 และจัดเพิ่มเปนงบกลางปอีก  ๕๙,๐๐๐  ลานบาท 
  พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดไว  ๒๓,๔๐๐  ลานบาท 
   รวมเปนเงนิทัง้ส้ิน     ๑๗๓,๕๐๐  ลานบาท 
 การกันเงนิงบประมาณสูงขนาดนี้ มากระจุกไวในสวนที่มีอํานาจอนมุัติไดผูเดยีว 
 ทําใหตองไปตดัรายจายที่จําเปนของหนวยราชการอื่นๆ ครับ 
 คนรวย เขารูครับวาเงินคืออํานาจ 
 โดยเฉพาะ ถาสามารถควบคุมการใชเงินไวที่ตนเองไดก็ใหญคับโลกครับ 
 รัฐมนตรีทานใด เจากระทรวงกระทรวงใด จําเปนตองใชจายเงิน เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพก็ตองวิ่งไปงอทานนายกแตเพียงผูเดยีว 
 จํากันไดไหมครับ ตลอด ๔ ปที่ผานมา เราจะไดยินคําพูดที่ออกจากปากผูนําของเราเสมอวา “ ถาตองการจะ
ใชเงินไปทําอะไร ขอมาไดที่งบกลาง จะพิจารณาให ” วิธีใชเงินภาษีของพวกเราแบบนี้ ผิดครับ สงสารหนวย
ราชการทั้งหลาย 
 ความจริงตอนจัดงบกระตุนเศรษฐกิจในปแรก คือปงบประมาณ ๒๕๔๕ นั้น   พ.ต.ท.ทักษิณ  กย็ังเขินๆ อยู
ครับ ช้ีแจงกบัประชาชน เจาของเงินวา เงินกอนนี้เตรยีมไวกรณีฉกุเฉิน ไมจําเปนก็จะไมใชหรอก จํากนัไดไหม
ครับ ? 
 ดวยความทีย่ังไมมั่นใจในสถานะทางการเมือง ทานผูนํายังไดช้ีแจงอีกวา จะใหสภาพัฒนฯ เปนผูดูแล 
 สภาพัฒนฯ เขาก็ดีครับ กล่ันกรองละเอยีด ถาไมใชเรื่องที่เกี่ยวกับกระตุนเศรษฐกิจจริงๆ ก็ไมอนุมัติกัน
งายๆ 
 ผลปรากฎวา ไมทันไดใชเงินครับ ปแรกใชไปไมถึงหมื่นลาน 



 ทานผูนําโกรธครับ หงุดหงิด เผอิญชวงนั้น ทานผูนํากําลังดัง ฐานการเมืองก็แข็งมาก พรรคเล็กพรรคนอย
เขามารวมกันจนมี สส.เต็มสภา 
 ก็เลยลุยเต็มทีค่รับ ยกเลิกไมใหสภาพัฒนเปนเจาภาพอีกตอไป บญุหรือบาปก็ไมทราบเลยตกมาที่สํานัก
งบประมาณ 
 หลังจากนัน้กฉ็ลุยเลยครับ อนุมัติกันมนัมือไปเลย 
 ไลกันตั้งแตซ้ือรถจักรยานแจกเดก็ สรางคะแนนนยิมไปจนถึงนําเงินสวนนี้ซ้ือเครื่องบินไวใชสวนตัว  AIR 
FORCE ONE ครับ จํากันไดไหม ใชเงนิสวนนี้ละครับ 
 แตที่ผมเห็นวาเปนเรื่องที่สําคัญคือ รัฐบาลไดจัดสรรงบกลางป ของปงบประมาณ ๒๕๔๗ โดยตั้งเปนงบ
กลางเพิ่มเขาไปอีก ๕๙,๐๐๐ ลานบาท ซ่ึงก็เปนงบปรับโครงสรางเศรษฐกิจอกีนั้นแหละ รูไหมครับวาเงินกอนนี้
รัฐบาลเขานําไปใชกับโครงการอะไรบาง ?  

นายกรัฐมนตรส่ัีงแจกเงินใหกับสวนราชการตางๆ ในระหวางทวัรนกขมิ้นครับ 
นายกฯของเราเดินทางไปทกุจังหวดั  เดนิทางไปที่ไหนก็เอาเงินไปแจกที่นั่น  แต 
ผมบอกแลววา เศรษฐีรูสึกสนุกมากเมื่อใชเงินของคนอื่นที่เปนภาษีประชาชนซึ่งไมใชเงินของตัวเอง  จึง
แจกเงนิงบประมาณทัว่ไปหมดครับ  
 ถาเปนประโยชนจริงๆก็ดีครับ 

 ผมไมไดเถียง  เพราะเงินที่อนุมัติบางรายการอาจมีประโยชน 
 แตผมก็ตองบอกวาการแจกบางสวนที่ใชไมไดก็มีเยอะนะครับ    
 ลองดูนะครับ ! ทัวรขมิ้นชุดแรกใชเงนิไป  ๓,๗๖๐  กวาลานบาท   
 เดินทางไป  ๒๕  จังหวัด นาอิจฉานะครับ 
 แมวา ผมไมไดเดินทางไปเห็นดวยกับสายตาของตัวเอง   แตจากการติดตาม ขอบอกไดวา เปนเรื่องไม
ถูกตองเลยในการแจกเงินของนายกฯระหวางทัวรนกขมิน้  

ผมจะยกตัวอยางใหดูถึงความไมถูกตอง 
  เหตุนั้นเกิด ที่จังหวดัหนองบัวลําภู  นายกฯ ของเราเดนิทางไปถึงทานก็บอก เลยวา  
“ มีหมูบานเยอะเหลือเกนิในจังหวัดนี้ทีไ่มมีถนนคอนกรีตเลย  เพราะฉะนัน้จัดเงินใหไปเลยครับ  ๗๙๘ 

ลานบาท ” 
 สุดยอดจริงๆ นะครับ เกดิขึ้นไดอยางไร ผมไดแตแปลกใจ 
 แตเมื่อถามวาหมูบานเหลานี้มีความจําเปนไหมที่ตองมถีนนคอนกรีต   อาจจะจําเปนก็ได แตผมคดิวา ความ
จําเปนดานอื่นๆของจังหวัดอืน่ๆในประเทศก็มีมากไมแพกัน     
 มาดูที่จังหวัดอุดรธานีที่ใกลๆ กันก็ได ส่ังใหงบฯ ๗๐๐ - ๘๐๐  ลานบาท  เพื่อทําถนนคอนกรีตในหมูบาน 
 ผมบอกวา คนที่เคยเปนผูแทน   รูดีวาใครสนับสนุนโครงการถนนคอนกรีตในหมูบานมักจะไดคะแนน
เสียงทวมทนในหมูบานนั้นๆ 
 นี่เปนตวัอยางที่เห็นไดชัดวา  ใชเงินแบบเอาไปแจก  คอืไปที่ไหนแจกที่นั่น     เพื่อหวังผลทางการเมือง
โดยตรงของนายกฯคนนี้  ใชเงินของแผนดนิเหมือนกับเงนิตัวเองเลย  



 นี้ไมรวมการแจกเงินในการทัวรนอกขมิ้น รอบที่ ๒   ซ่ึงไดไป ตรวจราชการอีก ๓๗ จังหวัด ไดส่ังแจก
งบประมาณใหกับ จังหวดัตางๆ ไปทั้งหมด ๑๔,๗๘๗ ลานบาท  

บอกไดเลยวา งบกลางของประเทศของเราในยุคนีเ้ขาใชกันสนุกมาก เสมือนเปนเงินสวนตัวของ
นายกรัฐมนตรไีปเสียแลว  

เร่ืองเหลานี้ไมมีอะไรซับซอนครับเปนเพยีงกลเม็ดในการควบคุมขาราชการใหยอมสยบนั้นเอง  
เพราะนอกจากการใชอํานาจควบคุมขาราชการแลวก็มเีงินนี้แหละเปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ

ในการควบคุมราชการไทยของทานผูนําคนนี ้
เพียงแตเงินเหลานี้เปนเงินของแผนดินที่ตองใชเพื่อเปนประโยชนกับประชาชนทุกกลุมอยางเทาเทียมและ

เปนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องที่ ๗ 
_____________________________________________________________________ 
ผลประโยชนทับซอน ไทยรักพมาหรือพมารักไทย 
 
 เร่ืองที่อยูในความสนใจของพี่นองประชาชนมากอีกเรื่องหนึ่ง  เปนเรื่องของการที่รัฐบาลไทย  ตัดสินใจ
สนับสนุนใหธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา (EXIM BANK)ปลอยเงินกูใหกบัประเทศพมา  เปนเงินสูงถึง  
๔,๐๐๐  ลานบาท 
 ความจริงเรื่องการชวยเหลือประเทศเพื่อนบานนั้นเปนเรือ่งที่จําเปนและสําคัญ  และครั้งนี้คงไมใชเปนครั้ง
แรก  แตพอเราเขาไปดูเนื้อหาพบวาในอดีตนั้นเปนเรื่องระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล 
 พอเปนเรื่องระหวางรัฐบาลตอรัฐบาลแลวมันจะมีเร่ืองจาํกัด  ในลักษณะของโครงการ 
 ผมอยากจะยกตัวอยาง  เชน  เวลานี้เราปลอยเงินกูใหกับประเทศลาว  เขมร  พมา  โดยสํานักงานเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลังดูแลเรื่องนี้อยู  และมีแนวทางที่จะกอตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือประเทศเพือ่นบานซึ่งจะเปน
หนวยงานเล็กๆหนวยงานหนึ่งในกระทรวงการคลัง   
 เร่ืองนี้ถือวาเปนเรื่องดี  และวิธีการที่เราทําอยางนี้  มีขอกําหนดชัดเจนวา  จะกูเอาไปทําอะไร  เชน  สราง
เสนทางคมนาคม เปนตน 
 รัฐบาลคุณทักษิณฉีกแนวทางควบคูไปอีกแนวหนึ่งในการใหความชวยเหลือ  คือนอกเหนือไปจากใหเงนิที่
รัฐบาลไทยสนับสนุนแบบเงินใหเปลาแกประเทศเพื่อนบานและเงนิกูผอนปรนดอกเบี้ยต่ํา  ๑ - ๒ เปอรเซ็นต  ระยะ
ผอนสง  ๓๐  ป  ที่กระทรวงการคลังใหประเทศพมายืมแลว    ยังมีความคิดวาจะใหธนาคารเพื่อการสงออกไปชวย
พมาอีกแนวหนึ่ง  ตรงนี้แหละครับที่แปลกมากเลย  เพราะโดยปรกติการที่ธนาคารซึ่งถือวาเปนธนาคารของรัฐ
ธนาคารหนึ่ง  จะปลอยใหประเทศใดประเทศหนึ่งกู  หรือใครก็ตามที่จะกูเงินจากธนาคารของรัฐนั้นจะตองเปนผูกูที่
มีเครดิตพอสมควร 
 
 สําหรับประเทศพมา  ใคร ๆ ก็รูวารัฐบาลพมามีปญหามากในเรื่องเครดิต  เพราะวาระบบธนาคารของพมา
นั้นลมเหลวอยางสิ้นเชิง   
 ระบบการเงินของพมาออนแอมากครับ 
 ธนาคารของพมาโดยปกติไมคอยปลอยเงินกูใหกับธุรกิจหรอกครับ  สวนใหญเงินทีร่ะดมมาไดจะเอาไปให
รัฐบาลพมากูเปนสวนใหญ 
 สถาบันการเงินตางประเทศเขามองกันวา  การคาขายทีผิ่ดกฎหมายในประเทศพมาสวนใหญเอาเงินไปฝาก
ไวในธนาคารเหลานี้ครับ   
 เชื่อไหมครับวา  เกือบรอยเปอรเซ็นตของเงินที่มีผูมาฝากไว  หรือเงินทีธ่นาคารเหลานี้ไดมา  แลวนําไปให
รัฐบาลกูมีอัตราสวนที่ต่ํามากครับ  คือเพียงรอยละ  ๘๐  เทานั้นครับ 



 หมายความวาเวลาพมามีเงินฝากในระบบนี้  ๘๐  บาท  จะมีเงินอยูในระบบเพียง  ๑๐๐  บาทเทานัน้  ซ่ึงต่ํา
กวาระบบธนาคารในประเทศไทยมากเกือบ  ๑๐  เทาครบั  ระบบการเงินในประเทศไทยนั้นถามีเงนิในระบบ  ๑๐๐  
บาท  เราจะพดูถึงระบบเงินฝากเพียง  ๘  บาท  ไมใช  ๘๐  บาท 
 เห็นไดชัดวา  ระบบการเงินของพมาออนแอ   
 จึงมีคนสงสัยวา  แลวพมาจะพัฒนาประเทศไดอยางไร 
 พูดจริงๆแลวกย็ากครับ  โดยเฉพาะปญหาสิทธิมนุษยชนของพมา     เรื่องที่เปนรัฐบาลเผด็จการ  ทําให
ประเทศที่พัฒนาแลว  ประเทศทางซีกตะวันตกเขา (แซงชั่น )กันหมดเลยครับ 
 ธนาคารใหญๆ อยาง  EXIM  BANK  ของสหรัฐไมเคยใหเงินกูกับพมาเลย 
 ไปดูที่ธนาคารกลางอยางธนาคารโลก  ตั้งแตป  ๑๙๘๘  จัดอันดับไววา  รัฐบาลพมาเปนรัฐบาลที่เบี้ยวหนี้
ครับ  แลวยังไมยอมจายเงิน  ๒๕  ลานเหรยีญสหรัฐฯ คางกันถึงทุกวนันี้ 
 
 IMF  เองก็เหมอืนกันครับ  ไมยอมใหความชวยเหลือใดๆทั้งส้ิน 
 สวน  ADB  นั้นใหประเทศในเอเชยีกูอยูครับ  เคยใหพมากูถึง  ๓๒  โครงการ  เปนเงินประมาณ  ๕๓๐  
ลานบาท 
 ๓๒  โครงการที่ผมพูดถึง  ตอนนี้สัญญากูปดหมดแลวครับ 
 เวลานี้พมาเปนหนี ้  ADB  อยู  ตวัเลขปจจุบันผมไมแนใจ  แตคาดวาเปนหนี้ถึง  ๓๐  ลานเหรยีญสหรัฐฯ
ครับ 
 พูดกันงายๆวาเวลานี้ไมมีธนาคารไหนในโลกนี้ใหประเทศพมากู   
 เมื่อสักครูผมบอกวา  ความแตกตางระหวางการใหรัฐบาลไทยใหเงินกูพมา  กับการใหธนาคาร  EXIM  
BANK  ปลอยกูมีอยางนี้ครับ  มันไมใชเฉพาะเงินกูดอกเบีย้ต่ําเทานัน้  แตเปนเรื่องลักษณะของโครงการ 
 เงิน ๔,๐๐๐  ลานที่ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาของประเทศไทยใหเงินกูพมานัน้  ไมมีการกําหนดเลย
ครับ  วาจะเอาไปทําอะไร  แลวแตรัฐบาลพมาครับ 
โครงการที่ถูกเพงเล็งมากที่สุดหนีไมพนโครงการ   เชาสัญญาณดาวเทียม  ( BROADBAND SATELLITE 
SYSTEM ) ของบริษัทชินแซทเทิลไรท  เปนเงิน  ๖๐๐  ลานบาท  ไดอนุมัติเรียบรอยไปแลว 
ที่เปนเรื่องนาแปลกใจคือ  หนึ่ง  ทําไมประเทศพมาถึงมีความตองการใชสัญญาณดาวเทียม 
สอบถามไปแลวไดรับคําตอบวา  เพื่อนําไปใชในระบบอินเตอรเนต  พอซักถามเขาจริงๆเร่ืองระบบอินเตอรเนตใน
พมายังไมแพรหลาย  เพราะรัฐบาลพมาควบคุมเรื่องขอมูลขาวสาร 
ใครใชอินเตอรเนตเกือบตองมีบัตรพิเศษเลยครับ 
ถาจะใชระบบดาวเทยีมเปนระบบ  บรอดแบนด  คือระบบความเร็วสูง  ประเทศดอยพัฒนาอยางประเทศพมาจาํเปน
ดวยหรือ  ประชาชนพมามีความจําเปนใชระบบอินเตอรเนตแบบความเร็วสูงนั้นหรือ 
พอซักเขาจริงๆคําตอบในสภาบอกวาไมใชอยางนั้น  เขาใจผิด  ความจริงรัฐบาลพมาตองการนาํไปใชเพื่อระบบ
โทรศัพทพื้นฐานธรรมดา 



ถามวาในประเทศพมา  โทรศัพทพื้นฐานมีไมทั่วหรอกครับ  แตรวยถึงขนาดที่เรียกวา  แทนที่จะใชสายเคเบิล
โทรศัพทธรรมดา  ตองใชสัญญาณดาวเทียมเลยหรือครับ  ใครๆก็รูวาใชสัญญาณดาวเทียมในระบบโทรศัพท
พื้นฐานธรรมดามันแพงครบั 
โครงการนี้พูดกันตามตรงแลว  ถาใชเงินกูจากแหลงอ่ืนมันเกดิขึ้นไมได  เพราะเปนโครงการที่ไมคุมคากับการ
ลงทุน  แตผมเชื่อวาบริษัททีว่ิ่งเตนอยูก็เอาโครงการอยางนี้ไปขายใหรัฐบาลพมา 
 วิธีการขายคงบอกดวยซํ้าวา  ไมเปนไรหรอก  จะหาแหลงเงินกูให 
 แหลงเงินกูที่วาคงหนีไมพนธนาคารเพื่อการสงออกของเราครับ 
 โครงการลักษณะอยางนี้นาจะเชื่อไดวา  เปนโครงการที่ไมเหมาะสมกับประเทศพมาในปจจุบัน 
 แลวใครเปนคนไปผลักดันรัฐบาลพมา  บอกวาโครงการนี้ดี 
 ฟงดูแลวเหมือนกับวา  มีคนไปวิ่งเตนกับรัฐบาลพมา  บอกวาใหทําโครงการนี้เถอะ   
 รัฐบาลพมาอาจจะบอกวา  มนัจะเหมาะสมกับเศรษฐกจิหรือไม 
 คนติดตอบอกวา  ไมเปนไรหรอก  เดีย๋วจะจัดการเรื่องเงนิกูใหเอง 
 ตอมาเขาก็จัดการไดจริงๆครับ  คือมาวิ่งเตนรัฐบาลไทยใหปลอยเงินกูใหพมาถึง  ๖๐๐  ลานบาท  จาก  
๔,๐๐๐ ลานบาท   
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาปลอยเงนิกูแบบนี้  ทั้งๆที่ไมเคยปลอยมากอน 
ความจริงก็นาสงสารเอ็กซิมแบงคของเรา กลายเปนเก็กซิมแบงคไปแลว 
แตเขาก็ฉลาดพอ นําเรื่องขออนุมัติครม. ใหรับผิดชอบ 
หัวหนาครม. บอกไมเปนปญหา อนุมัติทนัทีครับ เมื่อวนัที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๔๗   ๓  สัปดาหกอนพิธีลงนามเงินกู  
(  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๔๗ )  
 
 
อนุมัติไวอยางนี้ครับ “....ธสน. ไดรับความเสียหายเนือ่งจากดําเนินธุรกิจตามนโยบายของรับบาลดังกลาว ให
กระทรวงการคลังจัดสรรเงินจากงบประมาณประจาํป เพื่อชดเชยแก ธสน.  ตามจํานวนที่เสยีหายนั้น.....” 
ผลสุดทาย ก็มาลงที่เงินภาษขีองประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั่นเอง 
 ทานผูอานไมตองถามก็รูคําตอบวา  ใครคอืคูสัญญา  ถาไมใช (บริษัทชินแซทเทิลไลท ) ในเครือของ ( ชิน
คอรปเปอรเรชั่น ) เจาของคือครอบครัวของนายกฯทักษิณครับ 
 ผมคิดวาการทาํอยางนี้ไมไดชวยเพื่อนบานจริงๆหรอก  เพราะถาทําเพือ่ชวยเพื่อนบานจริงๆแลว  เรื่องของ
ความเหมาะสมของโครงการเปนเรื่องสําคัญมาก  ไมใชเรื่องของผลประโยชนที่บริษทัในประเทศไทยจะพึงไดรับ 
 ไม ใชไปผลักดันอะไรทีพ่มายังไมจําเปน  แตเราอยากจะขายของๆเรา  เราอยากจะไดสัญญาสัมปทานตรงนี้  
แลวเราไปผลักดัน 
 ถารัฐบาลพมาไมมีเงิน  เราก็เอาเงินของรัฐบาลไทยไปชวยเขา  ทําอยางนี้ไมไดครับ   
 ทําอยางนี้มันผดิ   ทําอยางนี้มันเสียหาย 
 ตกลงใครรักใครครับ 
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	  พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดไว้  ๑๖,๕๐๐  ล้านบาท 
	 และจัดเพิ่มเป็นงบกลางปีอีก  ๕๙,๐๐๐  ล้านบาท 


