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อนาคตของธนาคารออมสิน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผูคนในรุนราวคราวเดียวกับผมมักจะมีประสบการณในการฝากเงินกับธนาคาร
ออมสิน แต ไม มีประสบการณ ใดที่ น  า ตื่น เตน ไปกว า ตอนที่ ไมส ามารถถอนเงิน ออกมาใชได
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลายมือ กวาจะพิสูจนตัวตนเพื่อถอนเงินฝากของตนเองได ก็สราง
ความโกลาหลวุนวายไมนอย เงินฝากที่ตกคางอยูในธนาคารออมสิน เนื่องจากเจาของเงินฝาก
มิไดเบิกถอน เขาใจวามีอยูเปนอันมาก
ปรากฏการณที่เด็กนักเรียนฝากเงินกับธนาคารออมสินในปจจุบันมิไดแพรหลาย
ดังปางกอน สวนหนึ่งอาจเปนเพราะธนาคารออมสินไมสามารถขยายบริการใหเทาทันการเติบโต
ของประชากร อีกสวนหนึ่งเปนเพราะคุณภาพบริการของธนาคารออมสินเอง ภาพการทํางานของ
พนักงานธนาคารออมสินที่เต็มไปดวยความอืดอาดลาชาและไมมีความกระตือรือลนในการให
บริการลูกคาเปนภาพที่ติดตาตรึงใจลูกคาเกือบทุกผูทุกนาม
ในรอบสามทศวรรษที่ผา นมากนี้ ธนาคารพาณิชยเอกชนเติบใหญกลาแข็ง
เปนอันมาก หลายธนาคารขยายบริการเพื่อแยงชิงเงินออมจากเด็กนักเรียนนักศึกษา เงินฝากเพื่อ
การศึกษานานาประเภทผุดขึ้นเปนอันมาก ในขณะที่เกือบจะไมมีนวัตกรรมดานเงินฝากจาก
ธนาคารออมสินเลย ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ไมนาประหลาดใจที่ผูปกครองหันไป
เปดบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชยใหลูกหลาน ยิ่งเมื่อธนาคารพาณิชยใหบริการ ATM โดยที่
ธนาคารออมสินกาวตามไมทันดวยแลว ลูกคาที่เปนเด็กโตตั้งแตระดับมัธยมศึกษาไปจนถึง
อุดมศึกษา จึงหันไปเปดบัญชีในธนาคารพาณิชยแทน เจาของเงินฝากไมมีปญหาวาจะเบิกถอน
เงินมิได และไมตองเผชิญกับพนักงานธนาคารที่หนาบอกบุญไมรับ
ลั ก ษณะการทํ างานเช า ชามเย็ น ของธนาคารออมสิ น เป น เรื่ อ งที่ มิ อ าจ
หลีกเลี่ยงได ในเมื่อไมปรากฏตัวตนผูเปนเจาของ ในฐานะที่เปนรัฐวิสาหกิจ ประชาชนชาวไทย
ทุกคนมีสวนเปนเจาของธนาคารออมสินโดยนิตินัย แตความสํ านึกในความเปนเจาของโดย
พฤตินั ย หามี ไม ธนาคารออมสิ น จึงกลายเปนแหลงเสพสุขของขาราชการกระทรวงการคลัง
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เมื่อการจัดสรรตําแหนงภายในกระทรวงดังกลาวไมลงตัว ขาราชการระดับสูงที่ใกลเกษียณอายุ
มักจะถูกเตะไปดํ ารงตํ าแหนงผูอํานวยการธนาคารออมสิน ในยุครัฐบาลนักเลือกตั้งแรงกดดัน
ทางการเมืองทํ าใหกระทรวงการคลังจํ าตองโอนออนรับคนนอกมาดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการ
แตถึงกระนั้นก็ตามธนาคารออมสินก็ยังคงเปนแหลงผลประโยชนของขาราชการกระทรวงการคลัง
อยูดี เพียงแตตองแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจใหแกเหลานักเลือกตั้งบางเทานั้น
สถาบันการเงินที่ไรเจาของดังเชนธนาคารออมสิน ยอมไมมีแรงกดดันในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ในเมื่อไมมีผูถือหุนที่เปนปจเจกบุคคล ยอมไมมีการประชุม
ผูถือหุนประจําป และไมมีผูถือหุนที่คอยตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร ในเมื่อกระทรวง
การคลัง ซึ่งถือหุนธนาคารออมสินในนามของรัฐปฏิบัติตอธนาคารออมสินเยี่ยงที่พักรอนของ
ขา ราชการที่ ใกลเกษียณ จึงมิไดตรวจสอบการทํ างานของฝายบริหารในนามของประชาชน
ไมมีการกํ าหนดเปาหมายการทํ างานของฝายบริหาร และไมมีการลงโทษฝายบริหารที่หยอน
สมรรถภาพและไมสามารถทํางานตามเปาหมายที่กําหนดไว ในสภาพการณดังกลาวนี้ ยอมมิอาจ
หวังไดวา จะมีนวัตกรรมทางการเงินเกิดขึ้นในธนาคารออมสิน
บทบาทหน า ที่ ข องธนาคารออมสิ น ตามจารี ตที่ เ ป น มามี สว นทํ าลายธนาคาร
ออมสินเอง ธนาคารออมสินกอตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินออมและปลูกฝงอุปนิสัยประหยัดมัธยัสถแก
ประชาชนคนไทย แตเดิมเงินฝากเกือบทั้งหมดของธนาคารออมสินปลอยกูแกรัฐบาล ธนาคาร
ออมสินจึงเปนสถาบันที่ทําหนาที่คนกลางทางการเงิน (financial intermediary) เพียงดานเดียว
คือ ดานการระดมเงินออม โดยไมตองสนใจหาลูกคาเงินกู เพราะมีรัฐบาลเปนหมูในอวยที่เปน
ลูกคารายใหญ ดวยเหตุที่ธนาคารออมสินไมตองดิ้นรนหาลูกคาหรือแสวงหาโครงการเพื่อปลอย
เงินกูนี้เอง ธนาคารออมสินจึงไมรูจักใหบริการลูกคาในกมลสันดาน การเอาใจลูกคาไมอยูในสา
รบบของธนาคารออมสิน ไมนาประหลาดใจที่ธนาคารออมสินแลดูลาหลังในเมื่องสถาบันการเงิน
เอกชนมีแตรุดไปขางหนา ในขณะที่ธนาคารออมสินอยางเกงที่สุดก็ยํ่าเทาอยูกับที่
การเปลี่ ย นแปลงฐานะการคลั ง ของรั ฐ บาลนั บ เป น อนิ จ ลั ก ษณะของสั ง คม
เศรษฐกิจโดยแท ธนาคารออมสินสามารถพึ่งรัฐบาลเปนลูกคารายใหญตอไปได ก็ตอเมื่อรัฐบาล
ดําเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล เมื่อรายไดรัฐบาลไมพอใชจาย รัฐบาลก็ตองกอหนี้สาธารณะ
และหนทางที่รัฐบาลนิยมเลือกก็คือ การกูเงินจากธนาคารออมสิน แตแลววิมานของผูบริหาร
ธนาคารออมสินตองพังทะลาย เมื่อรัฐบาลมีฐานะการคลังเกินดุลนับตั้งแตป 2531 เปนตนมา
ในชั้นแรกรัฐบาลกูเงินจากธนาคารออมสินนอยลง จนทายที่สุดไมกูเลย ในเมื่อรายไดรัฐบาล
ทวมรายจาย ยอมไมมีเหตุที่รัฐบาลตองกูเงิน
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การเปลี่ยนแปลงฐานะการคลังของรัฐบาลมีผลกระทบตอการบริหารงานของ
ธนาคารออมสินอยางมาก ดวยเหตุที่ธนาคารออมสินพึ่งรัฐบาลเปนลูกคารายใหญอยูตลอดเวลา
เมื่อรัฐบาลเลิกกูเงินจากธนาคารออมสิน รายไดดอกเบี้ยของธนาคารออมสินยอมมีแนวโนมลดลง
ในขณะที่ภาระรายจายดอกเบี้ยที่ตองจายแกเจาของเงินฝากมิไดลดลงตามไปดวย การลดลงของ
หนี้คงคางของรัฐบาล ยังมีนัยอีกดวยวา เงินฝากที่ธนาคารออมสินไมสามารถปลอยกูมีจํานวน
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงฐานะการคลังของรัฐบาลจึงสรางปญหาในการบริหารการเงินแกธนาคาร
ออมสิน ซึ่งโดยพื้นฐานนับเปนเรื่องดี เพราะชวยปลุกใหธนาคารออมสินตื่นตัวในการปรับปรุง
ตนเอง
ธนาคารออมสิ น ต อ งปรั บ ตั ว ด ว ยการหาลู ก ค า ที่ มิ ใ ช รั ฐ บาลมากขึ้ น และได
บทเรียนสําคัญวา ตนเปนที่พึ่งแหงตน แมแตรัฐบาลก็ไมสมควรคิดพึ่งพิง การแสวงหาลูกคา
ที่มิใชรัฐบาลยังผลใหโครงสรางสินทรัพยของธนาคารออมสินแปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ ในป
2532 เงินที่ธนาคารออมสินใหกูแกรัฐบาลสูงถึง 99,964 ลานบาท (สถิติเมื่อสิ้นป) คิดเปนรอยละ
79.5 ของสินทรัพยรวม ครั้นเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2539 เงินที่ธนาคารออมสินใหกูแกรัฐบาล
คงเหลือเพียง 32,386 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.9 ของสินทรัพยรวมเทานั้น
ธนาคารออมสิ น ปลอ ยเงิ น กู  แ ก ภ าคเอกชนมากขึ้ น ซึ่ ง ตามสถิ ติ เ มื่ อ สิ้ น
เดือนมีนาคม 2539 มียอดรวม 126,400.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.0 ของสินทรัพยรวม
ในจํ านวนนี้ ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเอกชนกลายเปนลูกคารายใหญ นอกจากนี้
ยังมีขอนาสังเกตดวยวา เงินที่ใหกูแกภาครัฐวิสาหกิจมียอดรวมสูงกวาที่ใหรัฐบาลกูเสียอีก
การเปลี่ยนแปลงฐานะการคลังของรัฐบาลยังผลใหธนาคารออมสินตองปรับตัว
ไปเปนสถาบันการเงินที่มีความสมบูรณมากขึ้น ไมจําเพาะแตการระดมเงินออมเทานั้น หากยัง
ตองทําหนาที่จัดสรรเงินใหกูอีกดวย แตพัฒนาการดังกลาวนี้ทําใหธนาคารออมสินขาดเอกลักษณ
ของตนเอง เพราะบนเสนทางที่ธนาคารออมสินเดินอยูนี้หาไดทําใหธนาคารออมสินแตกตางจาก
สถาบันการเงินเอกชนไม
เมื่ อ มี ค วามดํ าริ ใ นระบบราชการทีจ่ ะจั ด ตั้ ง ธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาชนบท
ดุจเดียวกับประเทศในโลกที่สามที่ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ ดังเชนบังคลาเทศ มีการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงสถาบันการเงินของรัฐใหทําหนาที่นี้ ในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย กระทรวงการคลัง
ดําริที่จะแกกฎหมายเพื่อใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรปรับเปลี่ยนเปนธนาคาร
เพื่อการพัฒนาชนบท แตมีเสียงทักทวงวา การเปลี่ยนแปลงเชนนี้จะมีผลในการเรงการลมสลาย
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ของภาคเกษตรกรรม เพราะเปดชองให ธกส.จัดสรรสินเชื่อที่มิใชการเกษตรมากขึ้น ในที่สุดจึงหัน
มาเลือกธนาคารออมสินแทน โดยที่แนวความคิดในเรื่องนี้แปรเปลี่ยนจากการจัดตั้งธนาคาร
เพื่อการพัฒนาชนบทมาเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชุมชน อันเปนการขยายขอบขายหนาที่จาก
การจัดสรรสินเชื่อชนบทมาครอบคลุมถึงการจัดสรรสินเชื่อแกชุมชนในภาคตัวเมืองไดดวย
แตการจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาชุมชนคางคาจนสิ้นรัฐบาลชวน โดยที่มีการ
สานตอเพียงเล็กนอยในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และมีดําริที่จะจัดตั้งในรูปบรรษัทเพื่อการ
พัฒนาชุมชนแทนที่จะเปนรูปธนาคาร ตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้ องคกรพัฒนาเอกชนอยู
เบื้องหลังการผลักดันนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเพื่อสังคม
การเปลี่ยนโฉมธนาคารออมสินใหเปนธนาคารหรือบรรษัทเพื่อการพัฒนาชุมชน
นับเปนนโยบายอันพึงสนับสนุนยิ่ง เพราะทํ าใหธนาคารออมสินมีความหมายในสังคมมากขึ้น
เพียงแตตองมีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในอยางขนานใหญเทานั้น
แตในชวงที่การแปรโฉมธนาคารออมสินยังไมเกิดขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงการ
คลังกําลังลากธนาคารออมสินไปสูหุบเหวแหงหายนภัย ดวยการใชธนาคารออมสินเปนเครื่องมือ
ในการแกปญหาวิกฤติการณทางการเงิน เมื่อรัฐบาลเลิกใชนโยบายงบประมาณขาดดุล และ
งดการกู  ยืม เงินจากธนาคารออมสินนั้น ธนาคารออมสินไดปรับตัวมาจัดสรรสินเชื่อระหวาง
ธนาคาร (inter-bank loan) และมีบทบาทไมนอยในการบรรเทาปญหาสภาพคลองในตลาดการ
เงิน ภายหลังจากที่มีขาวลือเกี่ยวกับการลมละลายของธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยหลายบริษัทในเดือน
สิงหาคม 2539 กระทรวงการคลังกําหนดนโยบายใหธนาคารออมสินจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย
ตํ่าแกบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่มีปญหาการขาดสภาพคลองอยางรุนแรง (Financial Day ฉบับ
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2539)
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน (ฉบับวันที่ 5-6 ตุลาคม 2539) รายงานวา
นับตั้งแตตนป 2539 เปนตนมา ธนาคารออมสินถูกกระทรวงการคลังลากไปประกอบกุศลกรรม
หลายกรรมหลายวาระ คิดเปนมูลคานับหมื่นลานบาท นับตั้งแตการใหกูแกองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพฯ 2,716 ลานบาท เพื่อนํ าไปชํ าระหนี้คานํ้ ามันแกการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
การปลอยกู 10,000 ลานบาทแกการบินไทยเพื่อซื้อเครื่องบิน การจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคลอง
ตลาดหลักทรัพย 10,000 ลานบาท การถูกบังคับใหซื้อหุนการบินไทยจากกระทรวงการคลัง
ในราคาตลาด มูลคา 3,000 ลานบาท เพื่อใหกระทรวงการคลังนํารายไดไปโอบอุมบริษัทดอนเมือง
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โทลลเวยจํ ากัด และทายที่สุด อาจถูกลากใหไปประกอบกุศลกรรมดวยการโอบอุมธนาคาร
กรุงเทพฯพาณิชยการ จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลังกระทํ าการชํ าเราธนาคารออมสิน ดุจเดียวกับที่เคยชํ าเรา
ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) บัดนี้ธนาคารกรุงไทยตองการถีบตัวเปนรัฐวิสาหกิจชั้นดี
กระทรวงการคลังจึงหันมา ‘โทรม’ ธนาคารออมสินแทน โดยมิไดเห็นหัวอกพนักงานธนาคาร
ออมสินที่ตองการใหหนวยงานของตนเปนรัฐวิสาหกิจชั้นดีบาง
กว า ที่ ธ นาคารออมสิ น จะแปรโฉมเป น ธนาคาร/บรรษัท เพื่อ การพัฒ นาชุม ชน
อาจเหลือเพียงซาก

