Seminar Paper Series

No. 5

"การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ภายใตสถานการณเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน”
วันที่ 10 มีนาคม 2551
หอง 101 คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

คณะทํางานสัมมนาและการเผยแพร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Seminar Paper Series

No.5

"การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ภายใตสถานการณเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน”
วันที่ 10 มีนาคม 2551
หอง 101 คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

คณะทํางานสัมมนาและการเผยแพร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คํานํา
ดวยมีความเชื่อมั่นวาหนาที่หลักของสถาบันการศึกษาคือการใหบริการทางวิชาการแกสังคมสวนรวม
โดยไมคิดมูลคา คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไดจัดตั้ง 'คณะทํางานสัมมนาและเผยแพร' ขึ้น
เพื่อปฏิบัติภารกิจในการเผยแพรองคความรูทางเศรษฐศาสตรสูสังคม
ในการนี้ คณะทํางานทํางานสัมมนาและเผยแพรไดจัดการสัมมนาเรื่อง “การบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคภายใต ส ถานการณ เ ศรษฐกิ จ โลกในป จ จุ บั น ” เมื่ อ วั น ที่ 10 มี น าคม 2551 ณ ห อ ง
101
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร การสัมมนาครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ดร.สมชัย
จิตสุชน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ ดร.อัศวิน อาฮูยา และรศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา
เปนวิทยากร
การสัมมนา และมี รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร เปนผูดําเนินการสัมมนา
คณะทํางานสัมมนาและเผยแพรขอขอบคุณนางสาวปณฑา เกตุเรืองโรจน ที่ไดถอดเทปและเรียบเรียง
การสัมมนาไดอยางเรียบรอยสมบูรณ
อนึ่ ง ไฟล เ สี ย งและเอกสารประกอบการสั ม มนา ท า นผู ส นใจสามารถดาวน โ หลดได ที่ เ ว็ บ ไซต
http://www.econ.tu.ac.th
คณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
กันยายน 2551

(1)

รายนามคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
อ.ปกปอง จันวิทย
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์
คุณดาราวรรณ รักษสันติสกุล
คุณเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง

ที่ปรึกษาคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
ที่ปรึกษาคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
ผูอํานวยการคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
คณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
คณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
ผูประสานงานคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
เจาหนาที่คณะทํางานสัมมนาและเผยแพร

(2)

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคภายใตสถานการณเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน

1

รศ.ดร. นิพนธ พัวพงศกร สวัสดีอาจารย และนักศึกษาทุกทานทางคณะเศรษฐศาสตรยินดีตอนรับ สัมมนา
ในวันนี้เนื่องจากเปนวันครบรอบวันเกิดอาจารยปวย อึ้งภากรณ ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคมนี้ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม
สําคัญที่จัดโดยสถาบันปวย อึ้งภากรณ เปนการมอบรางวัลเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลที่เขียนใหกับบริษัทขนาดเล็ก
และขนาดใหญที่ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพยนะครับ ไดมีการมอบรางวัลไป
ในวันนี้ เราก็มีการจัดกิจกรรมสําคัญจัดสัมมนาหัวขอเรื่อง “การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคภายใต
สถานการณเศรษฐกิจโลกปจจุบัน” ทําไมตองจัดในหัวขอนี้ ถาทานติดตามผลงานของอาจารยปวยทานจะรูวา
คุณู ป ระการสํ า คัญ ของทา นอาจารยปว ยในการบริ หารเศรษฐกิ จ ของประเทศคือ การวางระบบบริ ห ารนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค แลวการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีความสําคัญอยางไร ถาบริหารงานระบบเศรษฐกิจ
มหภาคใหมีเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอก เสถียรภาพภายในคือ อัตราเงินเฟอตองอยูในอัตราที่ควบคุมได
ไม สู ง เกิ น ไป ส ว นเสถี ย รภาพภายนอกก็ คื อ อั ต ราแลกเปลี่ ย นไม แ กว ง มากเกิ น ไป ภาวะเรื่ อ งการขาดดุ ล บั ญ ชี
เดินสะพัดตองไมรุนแรงหรือไมขาดดุลมากเกินไปหรือไมเกินดุลมากเกินไป ถาเกิดมีเสถียรภาพอยางนี้แลว สิ่งที่
เกิดขึ้นก็คือ นักลงทุนจะเกิดความมั่นใจในเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุนก็จะเกิดขึ้น
อาจารยอัมมาร สยามวาลาเคยเขียนเอาไววา ถาหากประเทศใดมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันเปนเงื่อนไข
จํา เปนตอการเจริญเติบโตของประเทศ และในตอนที่ทานอาจารยปว ยกาวเขามาบริหารประเทศ อาจารยก็ไ ด
วางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว เพราะวาบังเอิญอาจารยโชคดีไดดํารงตําแหนงสําคัญในหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดนโยบายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อาจารยเปน ผูวา การธนาคารแหงประเทศไทย อาจารยเคยเปน
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ อาจารย เ คยดู แ ลสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ซึ่ ง เป น หน ว ยงานทางด า นเป น
เสนาธิการของกระทรวงการคลัง เพราะฉะนั้นเมื่ออาจารยมาดูและทั้งสามหนวยงานอาจารยก็จะมองเห็นภาพรวม
ของการวางนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ไมวาจะเปนนโยบายการเงิน การคลังใหมีเสถียรภาพ
ที่มันเกิดขึ้นอยางนี้ก็เพราะวา กอนหนานั้นในสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่สอง ปญหาความไมมีเสถียรภาพ
เปนปญหาที่สําคัญมาก แลวตลอดชวงระยะเวลา 2490 มีการปฏิวัติแลว นักการเมืองก็เขามา คือ หลังจากปฏิวัติ
เสร็จวันรุง ขึ้นก็ข อเบิกคาปฏิวัติเลย การเงินการคลังมันคอนขางจะไมมีระบบ และเมื่ออาจารยกาวเขามาแลว
สามารถทําใหนโยบายการเงินการคลังมันมีประสิทธิภาพขึ้นมา ผลพวงที่ตามมาก็คือตลอดระยะเวลา 20-30 ป
หลังจากนั้นเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพมาโดยตลอด ในชวงที่อัตราคาเงินบาทของเรายังผูกกับอัตราคาเงินดอลลาร
ทานไปดูตัว เลขจะเห็นวา อัตราเงินเฟอของเราใกลเคียงอัตราเงินเฟอสหรัฐมาก มันจะสูงกวาอัตราเงินเฟอของ
สหรัฐอเมริกาเพียง 1-2% เทานั้น ซึ่งหมายความวา เศรษฐกิจไทยคอนขางมีเสถียรภาพมาก และตัวนี้ทําใหเศรษฐกิจ
ของเราเติบโตจนกระทั่งในชวงกอนป 2539 ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูหนึ่งในแปดของประเทศที่เจริญเติบโตสูง
ที่สุด ผลที่ตามมาคือ จํานวนคนยากจน ซึ่งในป 2505 มีคนยากจนในประเทศไทยอยูรอยละ 5.5 ของประชากร
แตกอนจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2538 จํานวนคนยากจนลดลงไปเหลือเพียงรอยละ 12 นี่คือ คุณูประการที่เรามี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
กฎหมายสําคัญที่อาจารยปวยออกมาในตอนนั้นซึ่งตอนนี้ก็ยังอยูคือ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
ป 2503 ทั้งหมดนี้ก็เปนความสําคัญของการวางนโยบายเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ และผมเรียกวา เปนวิสัยทัศน
ที่ยาวไกลมาก กลับมาวันนี้เราจะเริ่มมีปญหาเรื่องนี้หรือเปลา ผมเชื่อวา มีปญหาทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เดี๋ยวผมจะตั้งคําถามถามผูอภิปรายนะครับ ผมคิดวามันเปนประเด็นสําคัญดวยที่เราจัดสัมมนา
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ในการรวมสัมมนาในวันนี้เราก็ไดแบงผูรวมสัมมนาเปนสองฝาย คือ ฝายนักวิชาการสองทานและฝายของ
ขาราชการประจําสองทาน เพราะฉะนั้นจะมีความสมดุลในทัศนคติทางวิชาการและความจริงดานปฏิบัติ
ผูรวมอภิปรายทานแรก ดร. อัศวิน อาฮูยา ดร. อัศวินจบจากมหาวิทยาลัย Minnesota ทําแบบจําลอง
ทางดานการเงิน และในปจจุบันนี้เปนเศรษฐกรฝายนโยบายการเงิน หนาที่สําคัญของทานเปนงานดานกลยุทธ
นโยบายการเงิ น เป น ที่ ป รึ ก ษาให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดนโยบายการเงิ น คณะกรรมการการเงิ น จะดู แ ล
ตลอดเวลาวา ควรจะกําหนดดอกเบี้ยและดูแลเรื่องเปาหมายเงินเฟอ (Inflation Targeting) อยางไร เพราะฉะนั้น
ทานดูแลและเกี่ยวของโดยตรงกับเสถียรภาพทางดานการเงิน
ทานที่สอง ไปทางนักวิชาการ ดร.สมชัย จิตสุชน ทานจบปริญญาเอกจาก University of British Columbia
Vancouver แคนาดา ปจจุบันทานดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการวิจัยฝายการพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมและกระจาย
รายได สําหรับทานดร.สมชัยจะมีงานสองดาน คือดานเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic) และอีกดานหนึ่งจะเปน
เรื่องของความยากจนและกระจายรายไดเนนเรื่องการเจริญเติบโตเพื่อชวยเหลือคนยากจน
ทานตอไป ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ ทานเองไมไดมาทางนิติศาสตร ถึงแมวาคุณพอคุณแมจะมาทาง
นิติศาสตร แตก็ผาเหลาผากอมาทางเศรษฐศาสตร ดร.เอกนิติจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลรมองต ปจจุบัน
เปนผูอํานวยการกลุมการวิเคราะหเศรษฐกิจมหภาคและรองโฆษกของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ทานก็สอนหนังสืออยูดวย และก็มักจะเอาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคที่ทานทําอยูที่กระทรวงการคลัง
มาสอนลูกศิษย
ทานสุดทายทานเปนคนกันเองในคณะ ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา อาจารยภาณุพงศ จบจากมหาวิทยาลัย
Johns Hopkins ผลงานก็เยอะไปหมด งานสวนใหญจะเนนในดานเศรษฐศาสตรมหภาค เศรษฐศาสตรการเงิน
แตบางครั้งบางคราวอาจารยก็มาทํางานวิจัยทางดานอุตสาหกรรม ทางดานอาหาร ทางดานความปลอดภัยทางดาน
อาหาร (Food Safety) เมื่อเร็วๆนี้ ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการสงออกเนื้อ ซึ่งคอนขางหลากหลาย
หลังจากทํางานดานเศรษฐกิจมหภาค แตก็มีผลงานตีพิมพในวารสารตางประเทศเยอะมาก และมีผลงานสําคัญ
ชิ้นหนึ่งซึ่งคิดวามีประโยชนมาก ที่เขียนกับ Peter G. Warr เรื่อง Thailand Economy ซึ่งเกี่ยวกับความอัศจรรยของ
เศรษฐกิจประเทศไทย ถึงแมวาหนังสือเลมนี้จะตีพิมพเมื่อตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (Economic Crisis) แตหนังสือ
เลมนี้ก็ดีมากนะครับ
การอภิปรายรอบแรกจะเริ่มจาก อ.ภาณุพงศ และขอสลับไป ดร. อัศวิน แลวกลับมาที่ ดร.สมชัย แลว
ตบทายลงดวย ดร.เอกนิติ นะครับ ขอเรียนเชิญครับ
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ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา พูดถึงเรื่องทฤษฎีลูกโปงของอาจารยป วย คงจะจํา กันไดสําหรั บคนที่เคยเรียน
เศรษฐศาสตรอยูที่ตึกโดม พูดถึงสามปมที่ชวยผลักดันดึงดูดเงินใหไหลเขาออกเศรษฐกิจ ปมตัวแรกก็จะเปน
ทางดานการคลัง ภาครัฐบาลการคลัง ในสวนที่สองเปนเรื่องของปมที่มาจากทางภาคเอกชน ซึ่งก็คือชองหางระหวาง
การลงทุนกับการออม พูดถึงระบบเครดิตในประเทศ และสวนที่สามจะพูดถึงเรื่องของดุลการชําระเงิน งายๆ สั้นๆ
ก็ คื อ ปริ ม าณเงิ น นั้ น จํ า เป น ต อ งเพิ่ ม ในระดั บ ที่ เ หมาะสมต อ การเจริ ญ เติ บ โตของประเทศ เป น สิ่ ง ที่ เ ราเรี ย นมา
เมื่อหลายสิบปกอน อาจารยปวยไดพูดไวในป 2514 ถาเปนอยางนั้นจริง ปที่แลวก็ผิดปกติอยางมาก เพราะปกตินั้น
ปริ ม าณเงิ น นา จะไปด ว ยกัน กั บ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิจ แต มัน กลับ ผิ ดปกติ เพราะฉะนั้น มัน ต อ งมี อ ะไร
ที่ผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับ (ดูรูปที่ 1)
รูปที่ 1
ความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจกับการเติบโตปริมาณเงิน (Dysfunctional Relation)
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ถ า เราเปรี ย บเที ย บเศรษฐกิ จ ช ว งยุ ค รุ ง เรื อ งกั บ ช ว งที่ ช ะลอตั ว ลงมาก ช ว งยุ ค รุ ง เรื่ อ งก็ น า จะเป น ช ว ง
สักสิบกวาปมานี้ ชวง 2538 – 2539 ชวงนั้นที่เศรษฐกิจโตถึงรอยละ 8 เพราะรายไดที่เมื่อครูพูดถึงสูตรตางๆ
ของอาจารยปวยก็มาจากภาคเอกชนนั่นเอง ดังนั้นเสนสีฟาคือ การบริโภคของภาคเอกชน การลงทุนก็เปนตัวนํา
เหมือนกัน แตนั่นเปนชวงยุครุงเรือง พอสองปที่ผานมานี่ เศรษฐกิจโตแคประมาณรอยละ 4.8 – 5 ชวงนี้บทบาทของ
ภาคเอกชนก็ลดนอยลงไป และสิ่งที่เปนตัวชูโรงก็คือ การสงออก ซึ่งจะเห็นไดวา บทบาทของการสงออกสุทธิเปน
สวนสําคัญของเศรษฐกิจในชวงขาขึ้นเมื่อสมัยกอน พูดถึงนโยบายทางดานการคลัง จะพูดถึงทางดานรายจาย
ถานโยบายใหมของรัฐบาลเปนการกระตุนเศรษฐกิจผมก็คิดวาเปนเรื่องที่สําคัญและถูกตอง อันนี้เปนการอัดฉีดเงิน
เขาไป เพราะวาเปนเรื่องที่กลุมอัดฉีดนั้นไมไดทํางาน ในชวงนี้เปนเรื่องที่ควรจะทํา และพูดถึงเรื่องการกอสราง เรื่อง
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สําหรับการลงทุนทางดานพื้นฐาน เวลานี้ถือเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ควรจะทําเปนอยางยิ่ง ซึ่งจะมีผลตอ
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและจะชวยผอนคลายการตึงตัวคาเงินบาทดวย การลงทุนดานพื้นฐานเปนเรื่องที่ควรจะ
ทํา ผลตอบแทนการลงทุนในเรื่องการบริโภคเปนเรื่องสําคัญที่สุด ถาหากจะใชธนาคารของรัฐเปนตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจก็ควรตองระมัดระวังหนอย เพราะวาตอนที่เขาไปแทรกแซงก็มีปญหาเกิดขึ้นตามมาทุกอยาง จริงๆ แลว
อัตราดอกเบี้ยที่อยากใหลดลง มันไมสําคัญเทากับผลตอบแทนของการลงทุนที่เกิดขึ้น ชวงเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากๆ
นั้น อัตราดอกเบี้ยสูงถึงรอยละ 40-45 ดวยซ้ําไป มันก็ไมไดขึ้นอยูกับวาตนทุนการกูยืมสูงเกินไป แตมันขึ้นอยูกับวา
โอกาสการนําเงินไปใชใหเปนประโยชนมีมากกวาเทานั้นเอง ถาเราจะกระตุนการใชจายโดยใชภาษีก็คงตองพิจารณา
วา บางทีลดภาษีก็อาจทําใหการขาดดุลเพิ่มมากขึ้นได และตองพิจารณาวา การใชเงินอุดหนุนมา บางทีการใชจาย
ของรัฐบาลอาจจะเปนเรื่องที่ดี หากวา เปนการลงทุนดานพื้นฐาน ผลประโยชนจะตกกับคนทุกฝาย ตองทําความ
เขาใจวา ผลกระทบของการใชนโยบายขาดดุลดวยการลดภาษีหรือการเพิ่มใชจายจะมีผลแตกตางกัน และผลตอ
ระบบเศรษฐกิจดวย อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ถาลดภาษีชั่วครั้งชั่วคราวผลจะมีไมมากเหมือนกับการลดอยางถาวร
ปญหามันไมใชอยูที่วา ตองอุดหนุนใหมีคนออมมากขึ้นหากเรามีเงินออมไมพอ
ปญหามันอยูที่การลงทุนและบริโภคนอยเกินไป ไมไดอยูที่การออมนอยเกินไป การออมเรามีพอสมควร
จากรูปที่ 2 จะเห็นวา ชองหางของการลงทุนและการออมชวงบูมจะสูงเพราะมีเงินทุนไหลเขามาชวย หลังจากชวง
วิกฤตตกต่ําเราเริ่มดีขึ้น แตเมื่อชวงสองปที่แลวกลับลดลงอีก มันเปนเรื่องที่นาเสียใจอยางยิ่งที่สูงขึ้นไปแลวกลับตกลง
ไปอีก
รูปที่ 2
ชองวางการออม-การลงทุน (Saving-Investment Gap)
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พูดถึงเรื่องของคาเงินเฟอ บางทีเราตองใหคาของอัตราแลกเปลี่ยนไดมีบทบาทมากขึ้น ถาหากวาคาเงิน
บาทแข็งขึ้นคงไมตองจายคาน้ํามันดีเซลราคาลิตรละ 30 บาท อัตราแลกเปลี่ยนเปนเรื่องที่สําคัญมาก อันนี้ก็เปนเรื่อง
ที่ตองพิจารณาดวยเรื่องเกี่ยวกับคาของเงินเฟอ คําถามก็คือการที่เราหวงคาเงินเฟอแลว รัฐบาลเขาไปแทรกแซง
คุมราคา บางทีการตรึงราคาก็ใชไดแคชั่วครั้งชั่วคราวสําหรับการที่ราคาสินคาสูงขึ้นผิดปกติ แตหากราคาสินคา
เพิ่มขึ้นตลอดการเขาไปแทรกแซงก็เปนเรื่องที่ไมถูกตอง ทําใหคนมีนิสัยเคยตัวคอยอุมกันอยูเรื่อยไป ฉะนั้นคําแนะนํา
คือทําใหกลไกตลาดทํางาน เปลี่ยนจากการบริโภคเนื้อหมูเปนเนื้อไกก็นาจะเปนคําแนะนําที่ผูบริโภคเขาใจดี เพราะ
ตอนที่ไปตลาดก็จะรูวาคาใชจายเพิ่มขึ้นเปนเทาไร ผมเคยขึ้นรถเมลจากธรรมศาสตรทาพระจันทรไปแบงกชาติตอนนี้
เปน 8.50 บาท จากเมื่อกอน 3.50 บาท ก็เงินเฟอขึ้นรอยละ 5.4 แตภาระมันตกไมเหมือนกัน ถาขึ้นจากเทเวศรไปลง
แบงกชาติแค 7 บาท เพราะฉะนั้นอัตราเงินเฟอไมใชรอยละ 5.4 เหมือนกันแลวมันจะกระทบเหมือนกัน
ก็จะเกิดคําถามที่วาถาแบงกชาติชอบที่เงินเฟอที่เปนอัตราเงินเฟอพื้นฐาน (Core Inflation) อันนั้นก็เปน
การสะดวกของแบงกชาติ แตในแงของผูบริโภคเขาไมรูหรอกวาอัตราเงินเฟอพื้นฐานคืออะไร รูแควาเงินเฟอทั่วไปเปน
อยางไร อันนี้เปนสิ่งที่สําคัญและเกี่ยวของกัน Core Inflation มันไปดวยกันกับ Headline Inflation ในเรื่องของหลัก
ราคาที่ดุลยภาพ บางครั้งการทํานาย Inflation ที่ผิด ก็ทําใหใชนโยบายที่ผิดพลาดไปดวย ที่นี้เรื่องนโยบายการเงินก็มี
คําถามตามมาวา ผลประโยชนที่ไดในระยะสั้นจะครอบคลุมระยะยาวหรือไม บางทีเราดูแตผลประโยชนระยะสั้น
โดยไมนึกถึงอนาคตวา มันมีปญหาตามมาดวย ที่สําคัญก็คือวา หลายๆ อยางที่เราทําไมไดก็อยาพยายามทํา มันเปน
การฝนธรรมชาติ การจะใชนโยบายการเงินที่มีอิสระหรือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตางๆ ก็ตองคําหนึ่งถึงกลไกอื่นๆ ดวย
จากรูปที่ 3 จะเห็นวา แตกอนจะมีชวงตางระหวางอัตราดอกเบี้ยธนาคารของสหรัฐกับบานเราอยูมาก
ชวงตางนี้ก็จะทําใหเงินไหลเขามา หลังจากนั้นเมื่อเกิดปญหาขึ้น ชวงตางนี้ก็แคบลงไป มันก็สะทอนใหเห็นถึง
การไหลเขาออกของเงินและความแตกตางของอัตราดอกเบี้ยในบานเรากับสหรัฐ ก็ไดขอสรุปวา ถาใหดอกเบี้ยที่สูง
อาจจะทําใหเงินไหลเขามาอีกก็ได แตคาเงินบาทก็จะแข็งอีก ก็ตองระมัดระวัง
รูปที่ 3 อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินและอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
(Money Market Interest and Fed Funds Rates)
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ถาพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนคือ เงินเฟอเพิ่มขึ้นแนๆ ก็จะทําใหคาเงินบาทที่แทจริงที่เรียกวา Effective
Exchange Rate ก็จะแข็งคาขึ้น ก็เปนสิ่งที่ยอมรับ แตวาบางครั้งการที่เราพยายามจะปกปองผูสงออกมันก็จะเปน
ปญหากับผูอื่นดวย เราก็อาจจะดูแควาการเจริญเติบโตเกิดจากการสงออก แตจริงๆ แลวเกิดจากการบริโภค
การลงทุนดวย การชวยเหลือคนกลุมหนึ่งแตเกิดผลเสียกับคนกลุมอื่นดวยนี่เปนปญหาจริยาวิบัติ (Moral Hazard)
ถาชวยบอยๆ คงจะไมโต ปที่แลวการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 8 และคาเงินบาทแข็งคาขึ้นมากดวย แสดงวาผูสงออก
ปรับตัวไดดี ตอนแรกเราก็กลัววาคาเงินบาทจะสูงขึ้นแตะ 30 บาท แลวการสงออกจะพังทลาย อันนี้ก็เปนการขมขวัญ
ทางจิตวิทยาเทานั้นเอง คือเราตองทําอะไรสักอยางเพื่อชวยเหลือ
มีการพูดถึงวา ถาเรายกเลิกมาตรการควบคุมเงินทุนไหลเขา (Capital Control)ไปแลว มันก็จะเกิดอะไร
บางอยางตามมาดวย จากรูปที่ 4 ถาเราลากเสนตรงเปนจะเห็นวาคาเงินบาทมันแข็งขึ้นเรื่อยๆ มันเปนของมันอยูแลว
ที่นี้ถาเขาไปแทรกแซงโดยการซื้อดอลลารลวงหนาจะเห็นวา มันมีเปอรเซ็นตสูงขึ้นเรื่อยๆ จากแครอยละ 2-3 ณ สิ้นป
2546 สูงไปถึงรอยละ 25 การแทรกแซงนี้มันจะสวนทางกับคาเงิน
รูปที่ 4
การซื้อเงินดอลลารอเมริกันในตลาดลวงหนา
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พูดถึงการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี่ตองขอบคุณขอมูลจากแบงกชาติ จะเห็นวา มีการแกวงตัวของ
คาเงินบาทอยางมากหลังจากที่เปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแลว เขาจะกลัววา ถามีการแกวงตัวมากจะสงผลตอ
ผูสงออก ก็คอยจับตาดูวาความผันผวนวาเปนอยางไร ทีนี้ตองดูวา ของบางอยางที่ไมผันผวนมาก ทําใหเรานอนหลับ
สบาย ไมไขวควาเปลี่ยนแปลง แตเมื่อชีวิตมีการผันผวนก็ตองมีการเตรียมพรอมเสมอปรับปรุงตัวใหดีขึ้น ดูรูปที่ 5
เปนตัวอยาง
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รูปที่ 5
ความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Volatility)
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ใหดูวาในยานนี้อัตราคาเงินปรับตัวแข็งขึ้น แตอัตราการเติบโตของสินคามันไมไดลดต่ําลง แสดงวา มีปจจัย
ตัวอื่นดวยไมใชแคการสงออกอยางเดียวที่สามารถกระตุนเศรษฐกิจได อยางสิงคโปร ฟลิปปนส จีน อัตราการเติบโต
มากกวาเรา อัตราการแข็งคาเงินก็มากกวาเราดวย
สําหรับเรื่องของการพยากรณ (Forecast) ถาพวกเราอานหนังสือพิมพหรือฟงขาว ผมวาจะเปนโรคจิต
เพราะวากลัวมาก เกิดอะไรขึ้นไมทราบ ผูรูมีเยอะเหลือเกิน ก็วาจะทํางานไปชักไป จะขอเรียนใหทราบวาทําใจ
ใหสบาย ผูรูนั้นบางทีก็ไมรูวารูจริงหรือเปลา บางทีก็พูดไปอยางนั้น บางทีก็วิจารณไปใหคนตกอกตกใจ ปกติแลวคน
ที่รูนั้นมักจะไมไดพูด สวนคนที่พูดก็มักจะไมไดรู คนไหนที่พยากรณก็ไมคอยรูจริง คิดงายๆ ก็คือ ไมแนใจวารูวา
ตัวเองรูหรือเปลาวาตัวเองไมรูอะไร เชนนั้นก็ควรฟงหูไวหูเทานั้นเอง
ในเรื่องของผลประโยชนในระยะสั้นก็ไมคุมเทาไหร และที่สําคัญการใชนโยบายก็ตองตอเนื่องมีเหตุมีผล
เชื่อมโยงกัน ไมวาใครไปใครมานโยบายก็ควรเหมือนเดิม ไมอยางนั้นแลวแบงกชาติเปลี่ยนตลอดเวลา ก็คงตอง
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นดวยไมใชดูแคประเทศตัวเองอยางเดียว เวียดนามนั้นโตรอยละ 8 ตลอด 5 ปที่ผานมา
ไมใชวาดูแควาเศรษฐกิจของเราดีแลว ตองเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานดวยวาเปนอยางไร
ประเด็นสุดทายก็คือ วาอยาพยายามบิดเบือนแนวโนมของโลก ใหมันเปนไป เราตองพยายามปรับตัวไมวา
จะเปนอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ํามันที่มันสูงขึ้นก็ตาม ที่สําคัญถารัฐบาลผูที่กํากับนโยบายตางๆ
ในเศรษฐกิจสามารถสรางความเชื่อมั่นได อยางนอยที่สุดนโยบายก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะคนเชื่อฟงนั่นเอง
ทําใหนึกถึงคําของอาจารยปวยวา สัมประสิทธิ์นั้นตองไมแปรผันตองคงเสนคงวาตลอด ฉะนั้นนโยบายก็เหมือนกัน
ตองคงเสนคงวา
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รศ.ดร. นิพนธ พัวพงศกร ขอบคุณครับอาจารย ทฤษฏีลูกโปงสามลูกสูบก็เปนปาฐกถาที่อาจารยไดแสดงในคณะ
พาณิชยและการบัญชีป 2512 หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาอานดูได และอาจารยก็ยังใหขอคิดเกี่ยวกับการดําเนินนโยบาย
การเงินการคลังอีกดวย อาจารยยังชี้หนทางก็คือวาทําอยางไรนโยบายถึงจะนาเชื่อถือ ผมคิดวาตรงนี้นาสนใจ
เพราะความนาเชื่อถือในตัวนโยบายมันจะนํามาซึ่งการดําเนินนโยบายที่มีประสิทธิผล เราตองยึดเรื่องแนวทาง
ในระยะยาวเปนหลัก อะไรที่เปนระยะสั้นอยาใหมันเบี่ยงเบน ถามีปญหาระยะสั้นก็แกไป แตตองยึดแนวทางระยะ
ยาวเปนหลักตลอดเวลานะครับ เชิญทานที่สองครับ
ดร. อัศวิน อาฮูยา สวัสดีครับ ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งนะครับที่ไดมารวมสัมมนาในวันสําคัญวันหนึ่งของทาง
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตรและอาจารยปว ยก็เปน ที่เคารพในหลายๆ องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน การบรรยาย
เปนเรื่องเศรษฐกิจไทยกับความทาทายในระยะตอไป สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เปนความคิดเห็นสวนตัวจึงไมจําเปนตอง
พองไปกับธนาคารแหงประเทศไทยหรือคณะกรรมการกํากับนโยบายการเงิน
ปจจุบันนี้แนวโนมในการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปที่ผานมา (ดูตารางที่ 1) ถาเราดูในปที่แลวเศรษฐกิจ
โลกมีการขยายตัวคอนขางที่สูงและในป 2551 นี้ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง สาเหตุหลักๆ ก็มา
จากการชะลอตัวคอนขางมากของเศรษฐกิจสหรัฐ ในชวงหลังถาดูทางพอคาซึ่งอาจจะโกหกก็ได ของเดือนลาสุดนี้
จะเห็นวาการพยากรณเศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF Forecast) ที่รวบรวมมาจากนักวิเคราะห
หลากหลายทานพบวา คนมักจะคิดวาเศรษฐกิจโลกเติบโตลดลงจากรอยละ 4.9 หรือ 5 ในปที่แลวมาเปนประมาณ
รอยละ 4.1 ทาง Forecast ดูจะแยกวาบอกวาลดลงมาเปนรอยละ 3 ทั้งนี้สหรัฐอเมริกามีอัตราการขยายตัวทางดาน
เศรษฐกิจรอยละ 1.6 อีกอยางคือยูโร ซึ่งเปนหนวยคอนขางใหญ คณะกรรมการสหภาพยุโรปก็ปรับลดการประมาณ
การลงจากรอยละ 2.2% เหลือแค 1.8 โดยสรุปแลว เศรษฐกิจที่ยังดูดีอยูก็เปนเศรษฐกิจทางเอเชีย
ตารางที่ 1: แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
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เศรษฐกิจทางตะวันตกก็เริ่มมีปญหาในปนี้ แลวถาเราลองมองเจาของ Forecast ตัวจริงของธนาคารกลาง
ในสหรัฐเองมองวา ปญหาของเขาในปนี้หนาตาเปนอยางไร แลวก็จะพบวา ที่เขาประมาณการเมื่อปที่แลวเดือน
ตุลาคมบอกวา ปนี้เศรษฐกิจสหรัฐจะโตประมาณรอยละ 1.8 ถึง 2.5 แตปนี้ลดลงคอนขางมากเหลือรอยละ 1.3 ถึง 2
ความเสี่ยงกระจุกตัวอยูทางดานลางซึ่งถามันเกิด 1.3% จริงๆ แสดงวามันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเงินฝด (Deflation)
หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นไดในสหรัฐ ถานิยามคําวาเศรษฐกิจถดถอยวา อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ลดลงติดลบตอเนื่องสองไตรมาส คือ สรุปโดยคราวๆ ภาพของเศรษฐกิจสหรัฐดูไมคอยดีเทาไหร เริ่มมีการเปนไปได
สูงขึ้นของการดูขอมูลตลาดแรงงาน ตลาดราคาบานและที่ดิน การบริโภคภาคครัวเรือนรวมทั้งความเชื่อมั่นตางๆ
ที่ออกมาไมนาจะดีเทาไหร
ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจโลกกําลังชะลอตัว ความเสี่ยงจากเงินเฟอและแรงกดดันทางดานราคาเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะจากราคาน้ํามันและราคาโภคภัณฑอื่นๆ โดยเฉพาะราคาอาหารที่ปรับขึ้น ราคาอาหารไมได
ปรั บ ขึ้ น เฉพาะภายในประเทศไทย แต ม าจากการที่ ร าคาสิ น ค า เกษตรของทั่ ว โลกปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
ขณะเดียวกันวัตถุดิบที่ใชในการผลิตก็มีราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน ราคาทองคําก็สูงขึ้นเปนประวัติการ
ดวย ถาดูการดําเนินนโยบายการเงิน ในบริบทนี้การดําเนินนโยบายการเงินในประเทศตางๆ เริ่มเปลี่ยนไปจากปกอน
ที่เคยคิดวา จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอเงินเฟอ ถาไมลดอัตราดอกเบี้ยอยางรุนแรงก็ชะลอการเพิ่มการปรับขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ย
ถาเราดูตารางที่ 2 จะแสดงการดําเนินนโยบายการเงินของแตละประเทศซึ่งมีอยูประมาณสิบประเทศตั้งแต
ประเทศในกลุม ยุโ รปมากระทั่ ง ประเทศในแถบนี้ และสหรัฐ ฟ ลิป ป น ส ฮ อ งกง แคนาดา เราจะพบวา เริ่ มมี ค น
คงอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่มีการปรับลดมาแลวในปกอนๆ และปรับลงคอนขางเยอะ สหรัฐอเมริกา
นาจะปรับลงนาจะมากที่สุดเหลือรอยละ 1.25 ปที่แลวก็ลงมาเปนรอยละ 1 สําหรับประเทศไทยเอง ปที่แลวเราลด
ดอกเบี้ยลงไปรอยละ 1.75 แตตั้งแตตนปนี้ยังไมมีการปรับอัตราดอกเบี้ย ถาทานดูอัตราเงินเฟอลาสุดเมื่อเดือน
มกราคมและเอาไปเทียบกับปที่แลวจะพบวา มันสูงขึ้นทั้งโลกและถาพูดถึงการเจริญเติบโตของกลุมประเทศอยาง
เวียดนามที่โต รอยละ 8 อัตราเงินเฟอเดือนสุดทายนี้ประมาณรอยละ 16-17 ถาเราดูอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ประเทศไทยเทียบกับประเทศตางๆในภูมิภาค อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ถาเรานําอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปทอนกับ
Consensus Forecast Inflation พบวา อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยต่ําที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาค เรื่องนี้คอนขาง
สําคัญ ถาเรากังวลวา อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงมันเกี่ยวของกับชองวางอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผมคิดวาตรงนี้นาจะ
ชี้ใหเห็นไดเหมือนกันวาถาสมมุติฐานนั้นเปนจริงประเทศอื่นๆ ก็นามีปญหามากกวาประเทศไทยเยอะเพราะฉะนั้นเรา
ก็สามารถที่จะลดดอกเบี้ยลงไปไดอีก
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ตารางที่ 2
การดําเนินนโยบายการเงินของประเทศตางๆ

Source: Bank of Thailand
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ถาเรามองดูจากรูปที่ 6 เสนอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงที่เปนเสนอัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 2 ปจะเห็นวา ดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริงติดลบหลังจากหักลดเงินเฟอมานานพอสมควรแลว อัตราดอกเบี้ย
เงินกูที่แทจริงก็ลดลงมาอยางตอเนื่อง ไมใชเพราะวาแบงกปรับอัตราดอกเบี้ยลงอยางเดียวแตเปนเพราะเงินเฟอ
เพิ่มขึ้นสูงดวย
รูปที่ 6
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แทจริงของไทยเทียบกับภูมิภาค

ถาเราดูอัตราแลกเปลี่ยนหรือความสามารถในการแขงขันดานราคาหรือความสามารถในการซื้อสินคา
บริการจากตางประเทศซึ่งก็คือสองดานของเหรียญเดียวกัน ผมอยากจะใหดูประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค เราจะมีสกุลที่ไมแนใจวาเงินสกุลหลักที่นอกจากเงินเยนญี่ปุนหรือไม เราจะพบวา ตั้งแตสิ้นป 2549 หรือ
ตนป 2550 จนถึงปจจุบัน ถาเราดูเทียบกับเงินดอลลารอเมริกัน (US$) คาเงินบาทไทยแข็งขึ้นเกือบรอยละ 10 เงิน
ริงกิตมาเลเซียแข็งคาประมาณรอยละ 10 เงินรูปอินเดียแข็งคาขึ้นประมาณรอยละ 11 และเงินหยวนของจีนแข็งคา
ขึ้นประมาณรอยละ 9 เงินตราสกุลดังกลาวแข็งคาขึ้นดวยกันสาเหตุเพราะดอลลารมันออนทําใหเงินแข็งขึ้นทุกๆสกุล
สําหรับฟลิปปนส นักคาเงินบอกวา perform ดีที่สุดคือไปแลว 21% เมื่อเรามาดูอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนตะกราคือเรา
มาดูเทียบกับคูคาคูแขงของประเทศไทยหรือประเทศนั้นๆจะพบวา NEER (Nominal Effective Exchange Rate)
ตะกราเงินของเราแข็งขึ้นรอยละ 2.2 อินเดียแข็งขึ้นรอยละ 7.5 จีนแข็งขึ้นมากกวา ฟลิปปนสไมตองพูดถึง หรือถาเรา
ดูความสามรถในการแขงขันทางดานราคาที่แทจริงจะพบวา ของประเทศไทยแข็งขึ้นรอยละ 1.8 ฉะนั้นภาพ
มันคอนขางจะขัดกัน ถาเรามองไปทาง US$ กับการที่เรามองสกุลอื่นคูคาคูแขงประกอบไปดวย
ขณะเดียวกันถาเราดูคาเฉลี่ยความผันผวนที่วัดเปนคาเฉลี่ยแบบ Rolling เปนคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของ Log Return ของอัตราแลกเปลี่ยน ความหมายจริงๆ ก็คือวา เปนความผัน
ผวนที่อาจารยภาณุพงศ เอามาใหดูแตใชวิธีวัดที่แตกตางกันออกไปจะพบวา ฿ / US$ ผันผวนนอยกวาชาวบาน
ค อ นข า งมากซึ่ ง จะดี ห รื อ ไม ดี ก็ แ ล ว แต คิ ด แต ว า ถ า เราดู ป ระเทศอื่ น ๆเขาจะผั น ผวนมากกว า เราค อ นข า งมาก
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จากรูปที่ 7 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะพบวา แทงสีฟาเปนการใชจายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชน
(Private Consumption) การบริโภคภาคเอกชนเมื่อเทียบการการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศทั้งหมด
ถาดูเมืองไทยพบวา การเจริญเติบโตการบริโภคภาคเอกชนเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถามองภาพจากทางอุปสงค
(Demand) นะครับ การลงทุนภาคเอกชนก็ไมไดเล็กๆ แตพอชวงที่เศรษฐกิจมีปญหา ตัวที่กลับมามีบทบาท
คอนขางมากก็คือตลอดชวงปกอนหนานี้ประมาณสองปคือดานการสงออก และในปจจุบันนี้เสนสีฟากับสีสมก็ยัง
เล็กอยู ภาพที่ดูมันก็ยังไมนามั่นใจวาการบริโภคภาคเอกชนฟนตัวตอเนื่องแลว เพราะฉะนั้นอาจจะยังมีความ
เปราะบางเหลืออยู ภาพที่ใหดูเมื่อสักครูเปนภาพที่แสดงถึง ณ สิ้นปที่แลว เปนตัวเลขจริงที่ประกาศออกมาจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รูปที่ 7
การจําแนกองคประกอบการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจทางดานอุปสงค (Contribution to GDP Growth)
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สําหรับเดือนมกราคมเปนเครื่องชี้ที่ทําออกมาโดยแบงกชาติ เราจะพบวา มันยังมีความตอเนื่องมาจาก
ไตรมาสที่สี่ทั้งในดานอุปทาน ถาดูทางดานผลผลิตการเกษตรก็จะเห็นวา มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องเมื่อเทียบ
กับปกอน ราคาพืชผลที่สําคัญก็เติบโตตามราคาในตลาดโลก รายไดของเกษตรก็โตรอยละ 16 แมวาเราไมรูสึกวา
มันสูงขนาดนั้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมซึ่งเปนเครื่องชี้คอนขางสําคัญเพราะวาภาคอุตสาหกรรม มีประมาณรอยละ
40 ของผลิตภัณฑมวลรวมก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆ อัตราการใชกําลังการผลิตก็ยังสูงใชไดอยางตอเนื่องแสดงวา นาจะมี
คนอยากลงทุนขยายกําลังการผลิตหลายๆ สาขา
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ถาเราดูดานอุปสงคการบริโภค การลงทุน จะพบวา ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนที่แบงกชาติทําและเผยแพร
ทุกเดือนจะพบวา ในเดือนมกราคมจะสูงผิดปกติเทียบกับเดือนกอนๆ คอนขางมาก สาเหตุที่เราดูแลวไมสบายใจ
ปญหาคืออะไร ตอนตนปที่แลวมันมีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งมีระเบิดในกรุงเทพ และกอนหนานั้นก็มีเหตุการณ
ปฏิวัติ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนถาดูเต็มๆ จะเห็นวามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มูลคาการสงออกที่โตรอยละ 3.3 - 6 เมื่อปที่
แลวหลังจากที่มันโตรอยละ 18 เมื่อปกอนมันนาจะเปนเครื่องยืนยันไดวาในอดีตที่ผานมาภาคการสงออกของไทย
ไมไดมีปญหาแตเปนตัวขับเคลื่อนของเศรษฐกิจที่คอนขางสําคัญที่เดียว แตวาภาพนี้ไมไดบอกวาอนาคตเปนยังไงนะ
ครับ ขณะเดียวกันถามองเปนปจจุบันอาจมีขาวดีก็คือ ภาพรวมของสินเชื่อภาคธุรกิจติดลบมานาน แตกลับเปนบวก
ขึ้นมาแลวแสดงวาธนาคารเริ่มปลอยสินเชื่อภาคธุรกิจดีขึ้นขยายตัวดีขึ้น ขณะที่สินเชื่อภาคครัวเรือนก็ขยายตัวตาม
สินเชื่อที่อยูอาศัยเปนหลัก
ทั้งนี้ถาถามวาสภาวะทางเศรษฐกิจดีหรือไมดียังไง สวนใหญก็จะดูวาตลาดแรงงานเปนยังไง ขอมูลที่มาจาก
สํานักงานเศรษฐกิจแหงชาติ พบวา ตลาดแรงงานหรืองตัวมานาน หรือตัวคอนขางมากเหมือนกัน ยกตัวอยางเชน
เมื่อจํานวนคนที่เขามาเปนแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1-2 จากปที่แลว ขณะที่คนจางงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1-2 ถาเราคิดวา
เปนเพราะประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและเปนประเทศที่ภาคเกษตรคอนขางใหญเวลาที่คนถูกปลดออกจาก
โรงงานก็ยายเขามาอยูภาคเกษตร อั นนั้นก็มีขอเท็จจริง ถาเราดูนอกภาคเกษตรก็จะพบวา ในสาขาการบริการ
อุตสาหกรรม การคาสงและคาปลีก (Service, Manufacturing, Wholesale & Retail Trade) ก็ยังเติบโต นอกจาก
สาขาการกอสราง (Construction) สวนตัวเลขที่คนในแบงกชาติดูแลวก็ยังแปลกใจและก็พยายามไมอยากจะเชื่อ
เทาไหรก็คือตัวเลขของคนวางงานในประเทศไทยซึ่งลดลงมาเรื่อยๆ จนแทบจะไมมีประเทศไหนที่มีคนวางานที่ต่ํากวา
นี้อีกแลว ป 2549 มีประมาณรอยละ 15 แตตอนนี้ลดลงเหลือแคประมาณรอยละ 0.8 ซึ่งแปลวาเราไมมีคนวางงาน
ถาไปดูคนทํางานวาเขาทํางานกี่ชั่วโมงตอสัปดาหพบวา จํานวนชั่วโมงทํางานตอสัปดาหแทบไมเปลี่ยนเลยจากขอมูล
ที่ไดมาจากการสํารวจ แตวาถามองจากเครื่องชี้ที่มาจาก wage หรือคาจางโดยเฉพาะคาจางที่แทจริงจะพบวา มัน
ไมคอยขยับมาก มันไมไดถูกปรับสูงขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเปน
เรื่องที่เราคิดวานาจะมืดบอดพอสมควรแตคิดวา TDRI นาจะมีไอเดีย คือ เรื่องของแรงงานตางดาว
ในประเทศไทยซึ่งอาจจะเปนตัวอธิบายสิ่งที่ขัดแยงกันอยูในตรงนี้ได แตถาใหผมเดาผมจะเดาวาเรามีแรงงานตางดาว
เขามาในประเทศคอนขางมากซึ่งมันสะทอนใหเห็นถึงการปรับตัวของตลาดแรงงานในประเทศ แตมันทําใหคาจาง
งานที่แทจริงที่ไปสํารวจมันไมขยับ ตอนนี้ถากลับไปดูวามันมีแรงกดดันทางดานคาแรงหรือเปลาก็ยังมองไมเห็น
แตถา ดูวา มีแรงกดดันทางดานราคาหรือเปลา ก็พบวาแรงกดดันดานราคาที่ ปรากฏในอัตราเงินเฟอ ทั่วไปที่เปน
Headline CPI คอนขางมาก อยางที่อาจารยภาณุพงศ กลาววา เดือนที่แลวสูงสุดในรอบ 2-3 ปอยู 5.4% ในขณะที่
Core CPI ขออธิบายนิดหนึ่งเปนตะกราผูบริโภคที่หักเอาน้ํามันดิบหรือคาใชจายเกี่ยวกับน้ํามันทั้งหมดทิ้งไปและ
เอาคาใชจายเกี่ยวกับอาหารสดผักสดทิ้งไปซึ่งอยูประมาณสักรอยละ 76 ของตะกราผูบริโภคตัวที่เปน Headline จะ
พบวาตัว Core ไมขยับสูงขึ้นเทาไหรมันมีสาเหตุของมัน แตถาเราไปดูวาตัวไหนที่เปนเครื่องชี้วัดความกดดันดาน
ราคาตางกันหรือไมไปดวยกันจะเห็นวาเสนสีฟาและเสนสีมวง 2-3 ปที่ผานมาไมคอยจะไปดวยกันเทาไหร อันนั้นเปน
เพราะวา long goods ราคาอาหารสดและพลังงานมันสูงขึ้นมาก ในขณะที่การสงผานราคาไปยังสวนที่เหลือของ
ตะกรามันคอนขางชา
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นี่เปนสิ่งที่นาใหความสนใจนิดหนึ่งก็คือวา จากการวิจัยของธนาคารแหงชาติพบวา ผูประกอบการมีจํานวน
มากขึ้นที่คาดการณวาอัตราเงินเฟอในปนี้ใน 12 เดือนขางหนาจะสูงขึ้น ถาเราดูรูปที่ 8 ทางดานซายมือจะพบวา
เมื่อตนป 2550 มีคนประมาณสักรอยละ 50 คิดวาเงินเฟอ 12 เดือนขางหนาหรือตลอดป 2550 จะอยูประมาณรอยละ
2-4 แตตอนนี้จํานวนนั้นนอยลงไป ที่เพิ่มขึ้นมาคนจะคิดวาเงินเฟอจะอยูที่รอยละ 4-6 แสดงวาคนคิดวาเงินเฟอปนี้
นาจะสูงกวารอยละ 4 คนเริ่มคาดการณแบบนั้น ตัวนี้ก็ทําใหเราหยุดคิดเหมือนกันวา เสถียรภาพดานราคาที่พูดกันอยู
วาเปนหนาที่หนึ่งในการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนอยางไร
รูปที่ 8
ผลสํารวจผูประกอบการคาดการณวาอัตราเงินเฟอนาจะสูงขึ้น
14

ผลสํารวจผูประกอบการคาดการณวาอัตราเงินเฟอนาจะสูงขึ้น
สัดสวนของผูประกอบการที่คาดวาเงินเฟอจะ > 4% ใน
อีก 12 เดือนขางหนามีมากขึ้นตอเนื่อง
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ที่มา: สํารวจผูประกอบการ

นี่เ ป น ภาพสรุ ป ว า แนวโนม ของภาคเศรษฐกิจ ไทยในป 2551 จากการประมาณการของคณะกรรมการ
นโยบายการเงินมองวาป 2551 บอกวา ประเทศไทยยังโตไดอีกรอยละ 4.5-6 โดยที่ดูความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดจาก
เศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงที่มาจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น แลวคิดวาโอกาสที่จะ
โตยังอยูรอยละ 4.5-6 แลวกระจุกอยูทางชวงลาง แตในขณะเดียวกันอัตราเงินเฟอทั่วไปนั้นสูงขึ้นกวาที่เคยประมาณ
การไวในเดือนตุลาคมเชื่อวาอยูที่รอยละ 2.8-4 ตอนนี้ที่ธนาคารแหงประเทศไทยก็คุยกันหรือถกเถียงกันพอสมควรวา
นิยามของเงินเฟอที่ถูกตองหรือเหมาะสมนั้นควรจะเปนตัวชี้ตัวไหนกันแน เปนเครื่องชี้ที่ประชาชนสนใจหรือเปน
เครื่องชี้ที่ธนาคารกลางนาจะดูแลได ฉะนั้นมันไมใชแคธนาคารแหงประเทศไทยถกเถียงกันอยางเดียวแต ธนาคาร
กลางประเทศอื่นก็ถกเถียงกัน
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สรุปความเสี่ยงในปนี้นโยบายการเงินทําไดยากขึ้นเพราะวาเรามีปญหาเรื่องเสถียรภาพดานราคา แตวา
ขณะเดียวกันอุปสงคภายในประเทศดูเหมือนวากําลังเติบโตไปไดอยางตอเนื่องพรอมกับความเชื่อมั่นภาคเอกชนดีขึ้น
เราก็ยังอยากจะประคับประคองใหมันไปไดอยางตอเนื่อง เพราะฉะนั้นถาจะพูดถึงนโยบายอัตราดอกเบี้ยเอง ถาจะให
สอดคล อ งกับ อุป สงคภ ายในประเทศแลว ต อ งไม ใ ห มีค วามเสี่ย งเพิ่ม เติ มกั บ แรงกดดั น ด านราคา เราก็ต อ งเชื่ อ
เหมือนกันวา แรงกดดันดานราคานี้จะเปนอยูอยางชั่วคราว นี่เปนสิ่งที่คณะกรรมการนโยบายการเงินพยายามที่จะ
สื่อวา ถาดูไปแลวหากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาชะลอตัวและชะลอตัวมากกวาที่คาดเหมือนกัน ก็เหมือนกับอัตราเงิน
เฟอโลกก็นาจะลดลง นโยบายการเงินก็ยังนาจะเอื้อตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะตอไปได
สวนนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของไทย ผมคิดไวคือ ควรเปนเรื่องที่นาหันกลับมามองวา ทําไมเราถึง
ยังไมเห็นถึงเรื่องของการลงทุนในประเทศซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตไปไดอยางมั่นคงขึ้น
หลายเรื่องมาจากความไมชัดเจนของนโยบายภาครัฐในอดีต และเปนเรื่องของภาครัฐที่ตองลงทุนในเวลาที่เหมาะสม
เวลานี้มันลดความไมแนนอนของนโยบายของตัวเองลง
เรื่องที่อาจารยภาณุพงศ พูดเรื่องความแนนอนดานนโยบาย (Policy Stability) หรือความไมแนนอนดาน
นโยบาย (Policy Uncertainty) ผมเห็นดวยอยางยิ่ง ควรที่จะลดความไมแนนอนของพวกนี้ลงเพราะเศรษฐกิจตอนนี้
มันมีความไมแนนอนอยูเยอะอยูแลว นโยบายรัฐเองควรที่จะเพิ่มความมั่นใจวาจะจัดการไดถาหากวาจัดการไดจริง
อีกอยางคือ ถาเราดูบทบาทของการเงินการคลังในตอนนี้มันควรที่จะอยูในรูปแบบของ Active Consolation
คือไมจําเปนวาจะเปนใครตามใคร แตควรที่จะมีการคุยกันหรือหารือกันวาเปาหมายคืออะไร ตาม พ.ร.บ.ของ
ธนาคารแหงชาติฉบับใหมก็เขียนไวคอนขางชัดวา เราตองจะทําเปาหมายเพื่อใหตรงกับเปาหมายของนโยบายการเงิน
แลวไปคุยกับรัฐบาล สาเหตุที่ควรจะทําแบบนั้นก็เพราะวา ถาเปาหมายสอดคลองกันไมมีเหตุผลเลยที่จะทํางานขัด
ขากัน ถาบอกวา เปาหมายในปนี้คือกระตุนอุปสงคในประเทศใหฟนตัวอยางตอเนื่องและดูแลเงินเฟอดวยเพื่อจะให
คาครองชีพปรับลดลงหรือวาไมเพิ่มขึ้นอยางสูงเกินไป อีกอยางการดูแลเงินเฟอเองทําใหอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว
หรืออัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรมันไมสูงมากเกินไปมันเปนการเอื้อตอการลงทุน อีกทั้งระทรวงการคลังที่ผานมา
ปฏิบัติไดคอนขางดีในแงของกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
คุยกันเรื่องพวกนี้จะเห็นคอนขางชัดวา นี่คือปที่จําเปนที่ตองกระตุนการลงทุน ที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือเรื่อง
คาเงินเมื่อสักครูก็เห็นไปแลววา ถาเราดูดัชนีคาเงินบาทเทียบกับคูคาคูแขงมันไมไดแข็งขึ้นไปในระดับที่เกินเหตุ
แตถาเราดูวาตอนนี้เรามีดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลอยูคอนขางมากจะเปนแรงกดดันใหคาเงินแข็งขึ้นไปอีก เราจะ
พบวา ปญหาของคาเงินจริงๆ สวนหนึ่งมันอยูตรงที่การไหลเขาไหลออกของเงินทุนมันไมมีความสมดุลเทาไหร และ
ถาเราหวังวา จะใหมันมีความสมดุลในระยะสั้นเห็นที่วาจะยากเพราะวาแนวโนมของโลกที่เงินจะไหลมาจากทาง
สหรัฐอเมริกาเปนหลัก อยางนอยในชวงครึ่งแรกของปนี้ ผมพูดอยางนี้ก็เพราะวาถาเราดูขอมูลจากในตลาดจริงๆ
จะเห็นวา คาเงินบางสกุลในภูมิภาคสามารถที่จะแข็งขึ้นไปไดอีก แตก็มีบางสกุลที่แข็งขึ้นไปแลวก็พรอมที่จะออน
คาเงินไมมีความแนนอน คาเงินดอลลารคงจะออนลงไปอีกเมื่อเทียบกับคาเงินในภูมิภาคเอเชีย ประเด็นหลักเราจะ
ทําใหคนไทยหรือบริษัทไทยจัดการกับความเสี่ยงเหลานี้ได นโยบายที่รัฐไดทําไปแลวคือ เพิ่มโอกาสใหคนไทยไป
ลงทุนในตางประเทศ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ใหไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศมากขึ้นหรือใหไปลงทุนในหลักทรัพยของ
ตางประเทศมากขึ้น ของพวกนี้ซึ่งผมคิดวาเปนชุดมาตรการ (Package) ที่ไปดวยกันคือ พยายามใหคาเงินนั้นแข็งขึ้น
ไปดวยเพื่อดูแลเสถียรภาพหรือใหเศรษฐกิจไดสมดุลขึ้น ในขณะเดียวกันตองระวังไมใหผันผวนเกินไปในระยะสั้นจน
คนปรับตัวไมได ขอบคุณครับ
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รศ.ดร. นิพนธ พัวพงศกร: โดยทั่วไปขอมูลที่อาจารยอัศวินชี้ไปเปนแนวโนมทางเศรษฐกิจสามไตรมาสที่ผานมา
นาจะมีแนวโนมดีขึ้น ทําใหอาจารยอัศวินสามารถพยากรณวา อัตราการเจริญเติบโตของไทยนาอยูในระดับคอนขาง
สูง ทั้งที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมมีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ําลง ซึ่งเปนประเด็นที่นาสนใจ เดี๋ยวจะชวยกันพูดประเด็น
นี้ แตสิ่งที่เห็นพองตองกันคือ อัตราเงินเฟอมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น อาจารยภาณุพงศและอาจารยอัศวินเห็นพองตองกัน
วา อัตราเงินเฟอที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจะเปนปญหาตอการดําเนินนโยบายการเงินและจะตองใชความระมัดระวัง
อีกอยางหนึ่งคือ คาอัตราแลกเปลี่ยนของเราไหวตัวนอยกวาเพื่อนบาน เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการ
แขงขัน เพราะฉะนั้นมันอาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหเวลานี้เงินทุนสํารองเพิ่มขึ้นเยอะ เราแทรกแซงมากเกินไปหรือเปลา
เราตองคอยๆ ลดการแทรกแซงลงหรือ เพราะเทาที่ดูตัวเลขการสงออกมันไมไดมีผลกระทบตอตัวเลขการสงออก
เพราะตัวเลขการสงออกก็เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นอาจารยไดพูดถึงเรื่องการดําเนินนโยบายการเงิน ผมก็ไมขอพูดซ้ํา
ทานตอไปขอเชิญ ดร.สมชัยครับ
ดร.สมชัย จิตสุชน เนื่องจากเรื่องที่จะพูดในวันนี้เปนเรื่องการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคภายใตสถานการณ
เศรษฐกิจโลกปจจุ บั น ผมขอแบง ออกเปน ส ว นๆไป สว นแรกจะพู ดถึงเศรษฐกิจโลกกอ นวา ประเด็น ปญ หาของ
เศรษฐกิจโลกมันเปนอยางไร แลวมาดูวา ประเด็นปญหานั้นมันหมายถึงอะไรเมื่อมองจากมุมมองของประเทศไทย
ไทยทําอะไรไดบาง แลวมาดูวาทาทีของเราในการบริหารเศรษฐกิจเพื่อรับมือสิ่งเหลานั้นควรจะเปนอยางไร ซึ่งจะมอง
จากสิ่งที่รัฐบาลนี้ไดทําไปแลวในระยะสั้นๆ ในความเห็นสวนตัวของผม และดูวาควรจะดําเนินการอยางไรในเรื่องของ
เศรษฐกิจโลก หลักๆแลวมันก็มีอยูไมกี่ตัว สวนมากก็จะเปนตัวใหญๆทั้งนั้น อันแรกเลยเปนตลาดดานปญหาสินเชื่อ
ภาคอสังหาริมทรัพย (Sub-prime Credits)
อันที่สองเปนเรื่องความไมสมดุลของเศรษฐกิจโลก (Global
Imbalance) และตอเนื่องเปนเรื่องของเงินดอลลารออนตัวอยางรวดเร็ว อันที่สามคงเปนเรื่องของราคาน้ํามันและ
เงินเฟอโลก อันที่สี่เปนเรื่องโลกาภิวัฒน Globalization หรือเปนเรื่องของ Decoupling
ปญหาเรื่องสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกา (Sub-prime) ก็คงไมตองพูดถึงแลว เพราะหลาย
ทานคงจะตามขาว ไมตามก็ไมได เพราะมันเปนขาวอยูทุกวัน ก็มีอยูเรื่อย ๆ ปญหาก็คือวามันเปนสินเชื่อ
ดอยคุณภาพในอเมริกาซึ่งสงผลตอเนื่องทําใหการบริโภคหยุดชะงักลงหรือชะลอตัวลง ผูบริโภคหลายๆ คน
กลาจับจายใชสอยเพราะคิดวาตัวเองรวย ที่คิดวาตัวเองรวยเพราะวาบานที่ตัวเองซื้อมามันราคาขึ้น ทําใหผูบริโภค
กลาจับจายใชสอย การใชจายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชนเปนตัวหลักที่ทําใหเศรษฐกิจในอเมริกาเติบโตมาไดมาก
ในชวงสิบปที่ผานมา และแลวก็มีปญหาพบกับเหตุการณที่ยอนกลับก็เริ่มจากที่บานราคาถดถอย สินเชื่อตางๆที่เคย
มีอยูก็เริ่มหดหายไป แลวตอนนี้มันก็เริ่มลามไปสูสินเชื่อสวนอื่นๆ ไมใชแคสินเชื่อในเรื่องของบาน นาจะสงผลเปน
ระลอกๆไมนอยกวาหนึ่งปซึ่งอาจจะสองปก็เปนเรื่องที่นาเปนหวง
ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกดวยก็ขึ้นอยูกับสิ่งที่เรามี Decoupling คําวามี Decoupling
มันคอนขางกวางในสิบปที่ผานมา ประเด็นก็คือ ถาเศรษฐกิจของอเมริกาไป หมายความวาเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
หดตัวลง เนื่องมาจากปญหาของ Sub-prime ถาอยางนั้นเศรษฐกิจอื่นจะไปดวยหรือไม เศรษฐกิจโลกจะชะลดตัว
ตามไปดวยหรือไม ในอดีตที่ผานมาเชื่อวา เศรษฐกิจโลกมันจะไป เชื่อวามันเกี่ยวของกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ไมไดและผลกระทบก็แรงดวย และในชวงหลังมันมีแรงที่เรียกวา Decoupling คือมันไมจําเปน เศรษฐกิจอเมริกา
และเศรษฐกิจโลกมันอาจไมผูกดวยกันก็ได มันขึ้นอยูกับวิธีแกปญหาของอเมริกาดวยวา เขาแกปญหาอยางไร ก็มีผล
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ตอเศรษฐกิจโลก เพราะอเมริการูวาเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง รูวาคนจะวางงานการบริโภคจะลดลงแลวจะทําอยางไร
ปมเงินแนนอน แตวาจะปมเทาไหรหรืออยางไร นั่นเปนปญหาที่เขาจะตองแก
สวนความไมสมดุลก็ไมตองพูดมากเชนเดียวกัน เพราะพูดกันเยอะแลว ความไมสมดุลก็คือ การบริโภค
เยอะเกินไป หรือทางเอเชียคอยๆ บริโภคหรือจับจายใชสอยนอยขณะที่ออมมากเกินไป เอาเงินเก็บเขากระเปาไว
เราจะไมคอยไดประโยชน จริงๆ แลวก็ออนคาไปดวยซ้ํา เราออนคาไปก็คือวาเราออกเงินชวยคนอเมริกาจับจายใช
สอยหลายระลอก
ปจจุบันมีการปรับตัว รอบแรกอยางที่เห็นมีการเริ่มการลดการบริโภคแลว เงินดอลลารออนลงแลว การ
บริ โภคจะเพิ่มขึ้น อาจจะมีกีดกันการนํ าเขาจากตางประเทศเขามาดว ย นั่น เปน สิ่งที่เกิดขึ้ น สวนรอบที่ตามมา
ซึ่งตามมาชากวาก็คือ เอเชียก็เริ่มใชจายภายในทั้งการบริโภคและการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ในภาคพลังงาน (Energy Economies) นี่เปนขอมูลลาสุดจริงๆ เมื่อสัก 12 เดือนที่แลวการบริโภคและการลงทุนยังไม
เห็นสัญญาณ แตวาในชวงไมกี่เดือนมานี้สัญญาณเริ่มมาแลวซึ่งผมคิดวาเปนสัญญาณที่ดีที่สุด (The Best Sign)
เลยเปนขาวดีที่สุดในรอบปที่ผา นมา และเปนขาวดีที่สุดในรอบอีกสองปขางหนา นี่คือตัวแกปญหาเศรษฐกิจโลกจริงๆ
เหตุที่เปนสัญญาณที่ดีที่สุดเพราะการลงทุนที่หายไปไมไดหายไปไมไดหายไปเฉพาะในเมืองไทย แตหายไปในหลายๆ
ที่ ประเทศที่ถูกวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ที่ผานมาอันนั้นหายแนนอน ประเทศอื่นก็ลามไปดวยเหมือนกันและ
ก็ไมฟนเสียที่ แตตอนนี้ฟนแลว ถามองในแงนี้ผมวาการลงทุนในไทยคอนขางที่จะฟนตามเชนกัน มันเปนขาวดีไมใช
เฉพาะประเทศไทย ขาวดีสําหรับรัฐบาลไทยดวย เพราะคนอาจคิดวาเปนผลงานของรัฐบาล
ราคาน้ํามันโลกอยางที่เรารูคือแพง ที่แพงเพราะดอลลารออนคาลง แตที่จริงถาปรับดวยผลของดอลลารที่
ออนลงแลวก็ยังแพงอยู หมายความวาราคาจริงๆ แลวมันก็แพงขึ้น คิดเปนยูโรตางๆ อะไรแลวก็ยังแพงอยู ที่มันแพง
ก็เพราะอุปสงคน้ํามัน (Demand) เพิ่มขึ้นเพราะมีประเทศใหมๆ เกิดขึ้น หลายๆประเทศใชน้ํามันสูงมาก อยางเชน
จีน ซึ่งโตคอนขางเร็ว เพราะฉะนั้นอุปสงคสูงขึ้นแนนอน สวนอุปทาน (Supply) คอนขางชาเกิดปญหาการตอบสนอง
ทางดานอุปทานที่ชา (Low Response) ของอุปทานโดยทั่วไป (Traditional Supply) ทําใหราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําให
ผมมีความสงสัยวาเราอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกวา การขาดแคลนเชิงโครงสราง (Structural Shortage) ของพลังงาน
รูปแบบดั้งเดิม หมายความวา เราทําอะไรกับมันมากกวานี้ไมไดแลว เราจะหวังวาอุปทานเพิ่มขึ้นกวานี้ก็ไมได หรือ
จะหวังวาอุปสงคตกลงก็ไมอยากจะใหเกิดขึ้นเพราะแสดงวาเศรษฐกิจโลกแยลง เพราะฉะนั้นมันไดอยางเสียอยาง
แนนอนความจําเปนในระยะยาวหาพลังงานรูปแบบใหมเปนนิวเคลียร เปนเชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio-fuel) จริงๆ
เชื้อเพลิงชีวภาพเปนตัวที่มาแลว และทําใหเงินเฟอเพิ่มขึ้นในราคา ราคาสินคาโภคภัณฑ (Commodity) เพราะฉะนั้น
เงินเฟอเพิ่มขึ้นมาจากหนึ่งราคาน้ํามัน สองราคาสินคาโภคภัณฑ (Commodity) พวกราคาอาหาร ราคาทองพวกนี้ขึ้น
หมด และหลายๆตัวเพิ่มขึ้น ขาวขึ้นปาลมขึ้น มันมีผลมาจาก 1.) การขึ้นของราคาโภคภัณฑ 2.) สินคาเกษตรบางตัว
สามารถผลิตพลังงานได อีกตัวหนึ่งซึ่งมาจากเงินเฟอในจีนและเวียดนามดวย
สําหรับจีนในรอบหลายปที่ผานมาทําหนาที่เปนผลิต Supply สินคาราคาถูกใหตางประเทศ ราคาถูกมาก
ดวยเราก็นาจะรูกันดี ราคาสินคาที่ถูกเมื่อสงออกไปตางประเทศก็จะทําใหเงินเฟอในตลาดโลกต่ํา พรอมๆ กับการ
ดําเนินนโยบายของธนาคารกลางของหลายๆประเทศดวย มันคอนขางจะประสบผลสําเร็จ (Successful)
แต
เหตุการณเหลานี้ลวนจบลงแลว ไมเกิดขึ้นอีกแลว ตอนนี้เงินเฟอในจีนสูงมาก เวียดนามยิ่งสูงอีก เงินเฟออเมริกาก็มี
สิทธิสูง ถาอเมริกาอัดฉีดเงินแลวดอลลารอเมริกาออนดวย ทั้งสองตัวจะทําใหเงินเฟออเมริกาสูงแนนอน เมื่อมัน
เกิดขึ้นแลวก็เปนเรื่องที่เกิดยาวพอสมควรไมใชเปนเรื่องที่เกิดขึ้นสั้นๆ เพราะปรากฏการณเงินเฟอที่เกิดขึ้นเงินเฟอต่ําๆ
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อยางเมื่อสักสิบปจะไมมีใหเห็นแลว ถึงแมวาเศรษฐกิจจะชะลดตัวลง (Slow Down) ลงและเงินเฟอหยุดลงบางอยางที่
อาจารยอัศวินพูด แตถามันมีความเห็นไปไดหรือสาเหตุอื่น ไมวาจะเปนเรื่องของการขาดแคลนพลังงานเชิงโครงสราง
เรื่องของเงินเฟอในจีนที่จะเขาสูในชวงเงินเฟอ ถูกไมไดอีกแลว โอกาสนอยมาก
เรื่องของ Decoupling ผมขอเพิ่มเติมรายละเอียดคือ มันจริงหรือเปลาถาหากวาเศรษฐกิจอเมริกาชะลอตัว
ลงแลวประเทศอื่นจะตองชะลอตัวลงตามไปดวยหรือไม คนที่เชื่อหรือไมเชื่อวาที่จริงมันตองแยกกัน ถาอเมริกาไป
แลวจีนไมไ ป เขาก็มีเหตุผลคือ วา มั นมี สัญ ญาณการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ (Growth) แตกทิศกันมากขึ้น
หมายความวาอเมริกาลดต่ําลง หลายคนเชื่อวาทุกวันนี้อเมริกาเขาสูชวงถดถอยแลวดวยซ้ํา เพียงแตรอตัวเลขมา
ยืนยันเทานั้นเองนะครับ แตที่แนๆ คือ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ํามาก แตประเทศอื่นไมต่ําพรอมๆ กับชวงเวลา
ที่อเมริกาเศรษฐกิจตกต่ําชวงหลังปรับตัว แตวาที่เปนประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโต (Emerging Economies) ที่อื่น
ไมต่ําเลยโตเร็วมากเพราะมีการคาระหวางกันมากขึ้น เราคาดวาจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วในชางสิบยี่สิบปขางหนาดวยซ้ํา
หมายความวาเรื่อง Decoupling ไมไดเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในปนี้ แตเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในระยะยาว แลวอยาลืมวา
ประเทศจีน ไตหวัน เปนประเทศที่มีเงินสํารองอยูในมือมาก ไทยก็มีเงินสํารองอยูในมือมาก ทําใหมีอํานาจการซื้อ
(Purchasing Power) เรื่องของอํานาจการซื้อ ถาจีนไปถูกทิศทางก็ไปสูเรื่องของอุปสงคภายในประเทศ (Internal
Demand) เปนเรื่องของการบริโภค การลงทุน การลงทุนถาทําไดก็เปนเรื่องที่ตอเนื่องไปสู Decoupling
แตมีบางคนที่ไมเชื่อวาสัญญาณการเติบโตทางดานเศรษฐกิจแตกทิศ เพราะถึงแมวาสหรัฐอเมริกาจะนําเขา
นอยลงแตก็ยังนําเขาอยู ทําใหประเทศอื่นในหลายๆ ประเทศยังสงออกไดดี แตที่จริงการสงออกไดลดลงแลว แตมี
การสงออกระหวางกันมากขึ้น บางคนคิดวา ถายอนระยะใหยาวกวานี้ประมาณ 6 เดือนหรือปหนึ่ง ผลที่บอกวา
สหรัฐอเมริกาตกต่ํายังไมมีเลย เพราะวาเรื่องของ Decoupling เกิดขึ้นแตไมทั้งหมด ตองดูในระยะยาว จริงๆแลว
การสงออกมากขึ้น มีการสงออกในภูมิภาคมากขึ้น แตจุดมุงหมายก็คืออเมริกาอยูดี คือวามันเปนหวงโซอุปทาน
(Supply Chain) อยูแถวๆนี้ เชน การผลิตรถขึ้นมาโดยแยกสวน แลวเอามาประกอบก็สงไปยังประเทศหลักๆ
เพราะฉะนั้น การคา กัน เองที่เปน ประเภทชิ้น ส ว นนั้น
สุดทา ยก็ถูก พบวา การสง ออกไปที่ป ระเทศปลายทาง
(Destination) หลักยังถูกกระทบอยู
นั่นคือภาพของเศรษฐกิจโลก เรามีสวนอยูหลายตัวโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟอซึ่งมันเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจ
สําหรับเรา เกี่ยวกับประเทศไทยในป 2551 เกี่ยวขั้นแรกก็คือวา External Demand มัน Uncertain Sub-prime เองก็
คาดวาจะมีผลและมีผลตอเนื่องไป แลวอาจจะมาเปนระลอกดวย ในขณะเดียวกันขาวจีนก็เขามาเสริมคือวา Internal
Demand หรืออุปสงคภายในก็เริ่มสัญญาณตั้งแตปลายปที่แลวในเรื่องของการบริโภค ในเรื่องของการลงทุน อยางที่
ผมบอกในเรื่ อ งของการลงทุ น ก็ไ ม ใ ช เ ฉพาะในประเทศไทย มัน เริ่ ม แผ ข ยายไปเป น ปรากฏการณ ร ะดับ ภู มิ ภ าค
(Regional Phenomena) แลว แตอยางไรก็ตาม ความเชื่อมั่นตางๆ ตองการเวลามากกวานี้ ตองสงสัญญาณเขามา
ในความคิ ดเรามากขึ้น อั นนี้เปน สิ่ง ที่รัฐบาลใหมสามารถใชประโยชนไ ดอ ยา งเต็มที่ เพราะวา Real Factor
Fundamental มัน Support อยูแลว
ประเด็นที่จะตองถามก็คือวา ถาเราเปนผูบริหารเศรษฐกิจในภาวะแบบนี้ ปูมหลัง (Background) ที่มีความ
เสี่ ย งอย า งที่ ผ มเรี ย นให ท ราบ เช น นั้ น ทางที่ จ ะเดิ น ต อ ไปคื อ อะไร ประเด็ น ที่ ต อ งถามคื อ เศรษฐกิ จ ไทยต อ งการ
การกระตุนหรือไม คือ Stimulate or Not Stimulate อันนี้เปนคําถาม
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คําถามตอไปคือ ตองการการกระตุนตอนนี้หรือวารอไปขางหนา สวนขอที่สามคือกระตุนอยางไร ขอที่สี่ก็คือ
วา ถาเราจะกระตุน ในเรื่องของเสถียรภาพ (Stability) ในเรื่องของประสิทธิภาพเราจะดูแลกันอยางไร อันนี้ผมคิดวา
เปนโจทยที่ตองถาม ประเทศไทยตองถามเอง พวกเราตองถามเอง รัฐบาลเองก็มีคําตอบแลววาคือกระตุน อยางที่
ผมบอกวามันมีสัญญาณ (Sign) ตางๆ ถาอยางที่บอกวาปที่แลว อุปสงคมวลรวม (Aggregate Demand) มันไมมี
อะไรเลย มีแตอุปสงคจากตางประเทศ (External Demand) เพราะปกติโตรอยละ 4.8 เพราะฉะนั้นคําถามก็คือวา
เหตุการณมันย่ําแย คุณตองกระตุนอยางแรงและกระตุนทันทีหรือยัง นั่นคือ Research แตรัฐบาลตอบทันทีเลยวา
กระตุน คือ หนึ่งกระตุนโดยใชนโยบายประชานิยม ประชานิยมมีชื่อคอนขางหลายตัว มีการโยกยายงบประมาณตางๆ
แตเขาใจวาเม็ดเงินใหมไมมีเพิ่มอยางเชนการโยกงบ เชน งบอยูดีมีสุขไปยังงบ SML เนื่องจากเปนเงินเดิมซึ่งยังมี
งบประมาณที่จําเปนอยูแลว แตในแงของเงินใหมเขาใจวา ยังไมมี แตคิดวากระตุนไดไมมากแมวารัฐบาลคงทุม
คอนขางมากในเรื่องของประชานิยม สวนที่จะมาจริงๆ คือ การลดภาษีก็จัดไปเร็วๆ นี้ ซึ่งลดไปกวาสี่หมื่นกวาลาน
บาท ซึ่งรวมกับของเดิม ของเดิมมีการวางแผนขาดดุลอยูแลวในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ ของเดิมวางแผนขาดดุลรอยละ
1.8 ของ GDP ถาบวกสี่หมื่นลานบาทเขาไปก็จะเปนรอยละ 2.2 ของ GDP ซึ่งพอๆ กับชวงวิกฤต แตสิ่งที่คอนขาง
ชัดเจนก็คือวา ตอนนี้ขอการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ (Growth) กอน การรักษาเสถียรภาพ (Stability) ไวทีหลังก็เห็น
ภาพชัดเจน ถามองแบบนั้นเราตองมานั่งวิเคราะหตอวา ทําไมรัฐบาลมองแบบนั้น
แตตอนนี้ถามาดูภาคสวนที่ผมพูดถึงก็คือวา ถามาเปรียบเทียบการกระเตื้องของเศรษฐกิจ โดยนโยบายการ
คลังในป 2551 ซึ่งในชวงวิกฤตเศรษฐกิจการขาดดุลอยูที่รอยละ 2 - 2.4 ของ GDP มาชวงนี้ในป 2551 เดิมรัฐบาล
วางแผนไวเมื่อตั้งแตปที่แลวคือรอยละ 1.8 โดยเมื่อสี่กวาลานบาทนี่หายไปก็จะเปนรอยละ 2.2 ของ GDP ซึ่งพอๆกับ
ชวงวิกฤตเศรษฐกิจ คําถามคือ เศรษฐกิจไทยในปนี้มันแยกวาชวงวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม ถาจริง รอยละ2.2 ก็ปกติ
ถาไมแยถึงขนาดนั้น จําเปนหรือไมที่ตองใชเงินอัดฉีดรอยละ 2.2 ในเมื่อเศรษฐกิจมันไมไดแยถึงขนาดนั้น
บางทีเราอาจจะมองวามันมีความเสี่ยง ผมก็เสนอไปไมทราบวา ปฏิบัติไดตามกฎหมายหรือไม คงตองถาม
ดร.เอกนิติ ก็คือวา ตั้งรัฐบาลขาดทุนไวกอนรอยละ 2.1 รอยละ 2.2 หรือรอยละ 2.5 ตั้งไวกอน แลวก็ดูภาวะ
ถ า เศรษฐกิจ มัน ไมแ ย ข นาดนั้ น ก็ไ ม ต า งกั น ไมท ราบทํา ได ต ามกฎหมายหรื อ เปล า นะครั บ รูสึ กว า ไม มีก ฎหมาย
แตรัฐบาลใชเงินทุกบาททุกสตางคที่มีอยู ตั้งเอาไวเผื่อจําเปนเพื่อการใชจาย อันนั้นคือความคิด
กลับมาการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ผมขอแจงเปนนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และการวิเคราะห
ตางๆ คือวา นโยบายการคลังตองกระตุนเศรษฐกิจอยางมีสติ เมื่อสักครูผมยกตัวอยางแตไมทราบวามันเปนจริงได
ในทางปฏิ บั ติ ห รื อ ไม ก็ คื อ ว า คุ ณ กระตุ น ได แ ต ค วรทํ า อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในหลายอย า ง ซึ่ ง เป น ข อ ผู ก พั น
(Commitment) ในระยะยาวเชน ลดภาษี 13 ปติดตอกันควรหรือไม และตองไมหวังผลการเมืองมากจนเกินควร
อันที่ผมมองประเด็นนี้เขามาเพราะวาเมื่อเราบอกวาจะกระตุนเศรษฐกิจโดยการขาดดุลการคลังมันทําไดสองอยาง
วิธีที่หนึ่งคือเพิ่มการใชจาย วิธีที่สองคือลดภาษี ทั้งสองอยางกําลังจะกลาวถึงในสักครู พอรัฐบาลเขาไปบริหารแรกๆ
พูดเหมื อนกับ วาใชวิธีที่หนึ่ งเพิ่มการใชจาย แตอ ยา งไรก็ไ มทราบดูเหมือนจะพักไปก็มาเปลี่ยนเปนลดภาษีแทน
ถามองอยางตื้นๆ ก็มองวา มันงายดีในทางปฏิบัติเพราะวาถากระตุนการใชจายมันตองออก พรบ. มันตองผานสภา
มันเสียเวลา ในใจคิดวามันตองกระตุนทันทีทุกอยางรอไมไดเลย ณ วินาทีนี้ ถาชาไปทําใหชาติเสียหายลมจมแนนอน
ตองรีบทํา เรื่องของเรื่องคือรอไมได แตก็ตอบไมไดวามันควรรีบขนาดนั้นจริงหรือไม ในขณะที่ลดภาษีใชอํานาจ
บริหาร ไมตองผานสภาไมตองมีการตรวจสอบอะไรตางๆเหลานั้นซึ่งมันทําไดงายดี อันนี้เปลี่ยนใหมคือ หวังผลงาย
ในทางปฏิบัติ หรือถาเชื่ออยางทฤษฎีปริมาณเงิน (Quality Theory) หรือมองอยางเปนลบนิดๆ ปกติผมไมใชคนแบบ
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นั้น ผมไมคอยเชื่อทฤษฎีปริมาณเงิน (Quality Theory) แตขอยกเวนนิดหนึ่งสําหรับรัฐบาล ก็คือทุกคนมองวา เปน
สวนการเมืองได คือกระตุนเศรษฐกิจแบบเดียวกันนี้ ถาคุณกระตุนการใชจายและประโยชนคือรัฐไดใชไหมครับ
ประชานิยมตางๆ รัฐได ถากระตุนโดยการลดภาษีคนที่ไดประโยชนคือคนที่มีเงิน ภาษีหลายอันสําหรับคนมีเงิน แตวา
จะเกิดขึ้นถารัฐไดเงินเขามา ถามองจากทางดานการเมืองอาจจะตีความไดวา ไมทราบวาจริงหรือไมวาฐานเสียงของ
รากหญามีอยูแลวยังไงก็ของตาย แตวามีจุดออนอยูในตัว เพราะฉะนั้นจําเปนตองหาเสียงจากในเมืองใหไดเสียกอน
เพื่อปดชองวางตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นอันนี้เปนเรื่องเรงดวนตองทํา ทําแบบนี้ดวยทําแบบอื่นไมไดอันนั้นเปนเรื่องของ
การคลัง
อีกอยางที่ผมตองเนนมากๆเลยก็คือ คุณูประการเปนอยางยิ่งของอาจารยปวย ก็คือเนนประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ อาจารยปวยพูดเรื่องนี้ในหลากหลายเวที หลากหลายโอกาสดวย ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ทางดาน
นโยบายการเงินโดยหลัก คือใหเงินเฟอ Flexible Inflation Targeting ขอเพิ่ม Flexible นะครับ บางครั้งอาจจะตอง
พูดแตไมพูดทุกครั้ง คืออยาตกคําวา Flexible ออกไปเลย ไมงั้นคนจะเขาใจวาแบงกชาติคิดแตเรื่องเงินเฟออยางเดียว
คือคําวา Flexible Inflation Targeting หมายความวา ไมไดดูเรื่องเงินเฟออยางเดียว แตดูเรื่องการเจริญเติบโต
การขยายการเจริญเติบโตดวย ดูการแกวงตัวของ GDP ดวยไมใชดูเรื่องการแกวงตัวเรื่องราคาอยางเดียว ซึ่งอันนี้ผม
คิดวานักเศรษฐศาสตรอเมริกาหลายคนในประเทศไทยยังไมเขาใจคํานี้เลย คิดวาแบงกชาติดูเรื่องเงินเฟออยางเดียว
ผมไมตองระบุชื่อหลายทานใหสัมภาษณหนังสือพิมพอยูบอยๆ มองแตวาแบงกชาติทําผิดที่ดูแตเรื่องเงินเฟออยาง
เดียว ผมคิดวาแบงกชาติควรจะบอกทุกครั้งที่มีโอกาสวาไมไดดูเรื่องเงินเฟออยางเดียว ถึงแมวาเงินเฟอเปนอะไรที่
ยาก แตไมควรจะบอกวาไมดูอยางอื่นเลย เพราะฉะนั้นตองเนนความเขาใจของแตละคนดวย
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องควบคุมการเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ (Capital Control) ซึ่งเปนเรื่องหนึ่งที่ผมคิด
วา มีวิวาทะ (Debate) กันมาก ซึ่งหลักๆ ผมคิดวามันมีความจําเปน มันมีเหตุที่ตองมี Capital Control บาง แตเหตุ
ที่วานั้นตองเปนเรื่องที่จําเปนจริงๆ แบงกชาติเคยบอกวาที่มี Capital Control 30% ก็เพราะมีการเก็งกําไร ซึ่งถามี
การเก็งกําไรที่เปน Asset จริงๆก็เปนการ Disstabilize เพราะฉะนั้นก็ควรมี Capital Control มันเปน Internal
Control ประเด็นก็คือวาผมก็ไมเคยเห็น ที่แบงกชาติบอกวา Massive Technotion มันอยูตรงไหน เมื่อไหร อยูใน
รูปแบบอะไร มีการพูดกันมาบางไมใชไมมี มาตรการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ออกมากอนวันที่ 19 บอกวา มีเหตุการณ
เกิดขึ้นในตราสารหุนระยะสั้น ตางชาติพากันเขามาซื้อตราสารหุนระยะสั้นที่ใกลหมดอายุแลว พอถึงเวลาก็ถอนเงิน
ออก ก็ไดกําไรไปในสวนนั้น แตวาแบงกชาติบอกวามีอยูแตวาเปนเทาไร ตรงนี้ทําใหหลายคนที่อยากจะเอาใจชวย
แบงกชาติ อยากจะออกตัว (Defend) แทนกับกลุมที่วาแบงกชาติทําอะไรผิดๆ แตไมมีขอมูลอยูในมืออยางนี้ จากการ
ถกเถียง (Debate) หลายๆ ครั้ง ทําใหแบงกชาติเปนผูแพอยางไมสมควรที่จะแพ ในขณะเดียวกัน ถาไมจําเปนจริงๆ
ก็ไมควรใช Capital Control นี่ก็อยูที่เรื่องของขอมูล
เรื่องที่สามที่อยากจะฝากคือควรถึงเวลาที่จะตั้ง Capital Control เมื่อไมมีใครคัดคาน ไมวาจะรัฐบาลไหน
พรรคไหน ไมวาจะรัฐบาลที่แลวรัฐบาลรัฐประหารก็พูดเหมือนกันหมดวา โอเคเปนเรื่องที่ดี Mega-project ทุกสวนเขา
ก็พูดกัน มันอยูท่ี Detail ตอ Mega-project อยางไร โปรงใสไมโปรงใส ไปทําอะไรที่อื่น เชน การผันน้ําไปที่แมน้ําโขง
เขาไปหาอีสาน ซึ่งทุกคนรูปญหาของภาคอีสานไมใชปญหาการขาดน้ํา ปญหาของอีสานคือเก็บน้ําไมได ฝนตกไมใช
นอยในภาคอีสานแตเก็บน้ําไมได ถาผันน้ําน้ําก็ลงดินไปไมไดประโยชนอะไร อยางนี้เปนตน ธรรมาภิบาลควรจะตอง
มีเปนเรื่องอาจารยปวยเนนเสมอ ถาทําตองจินตนาการดวย
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สวน Transacted อีกสองสวนที่ไมคอยจะพูดกัน แตก็ควรจะพูด คือหนึ่งเรื่องของโครงสรางพื้นฐานทาง
กายภาพ (Physical Infrastructure) มีหลายๆสวนที่ขาดหายไปหรือวายังไมสมบูรณยังบกพรองอยู เรื่องของการ
ไมแนใจนโยบายของรัฐบาลที่อาจารยพูดเมื่อสักครู แตวาอันนั้นเปนสวนหนึ่งของโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย
(Legal Infrastructure) ถาดูอยางครบถวนแลวมันกอใหเกิดจุดบกพรอง ทําใหเราเดินกาวไปขางหนาคอนขางยาก
อันที่สามเปนเรื่องโครงสรางพื้นฐานดานองคความรู (Knowledge Infrastructure) อันนี้คงไมตองขยาย
ความเพราะวาสําคัญมากๆ ทุกวันนี้มันสูกันดวย Knowledge ไมใชสูกันดวยอยางอื่น
การเมืองกับเศรษฐกิจผมไมพูดละกันนะครับ เรื่องสุดทายที่ผมคิดวาจําเปนตอเศรษฐกิจปจจุบันก็คือ ผมคิด
วา โลกปจจุบันนั้นมีการ Coordinate กันมีการประสานกัน ในสมัยอาจารยธนิตยเราก็บอกวาเปน Invisible Hand
ทุกคนทําเพื่อประโยชนของตนเองสูงสุดแลวสุดทายก็จะมีมือที่มองไมเห็นรอยเรียงผลประโยชนเขาดวยกันแลวก็เปน
ผลประโยชนรวมของทั้งสังคมของทั้งเศรษฐกิจ ประเด็นที่รอยเรียงเขาหากันมันไมใชรอยเรียงกันไดงายๆ อยาง
smooth หรืออยางราบลื่นมันมีสิ่งที่เรียกวา Coordination Failure ความลมเหลวในการประสานงาน มีอยูใน
หลากหลายเวที ม าก อย า งเช น เปอร เ ซ็ น ต ก ารจั ด หาที่ ดิ น การลงทุ น มั น หายไปหลายๆป ผมคิ ด ว า มั น เป น
Coordination Failure อยางหนึ่ง ทุกคนเห็นวามันมีเหตุของการการลงทุนอยูแตเกิดขึ้นไมมาก ผมคิดวามันมี
Coordination Failure ซึ่งจะมากขึ้นเรื่อยๆ การ Coordinate ระหวางการนโยบายการเงินนโยบายการคลังอันนี้
สําคัญมาก เมื่อครูผมพลิกปกหนังสืออาจารยปวยมันมีเขียนอยูวา การการประสานระหวางนโยบายการเงินนโยบาย
การคลังทานพูดไวชัดเจนวา ถานโยบายการเงินนโยบายการคลังไมสอดประสานกันจะทําใหทั้งสองนโยบายไมมี
ประสิทธิผล ลมเหลวทั้งคู เพราะฉะนั้นแบงกชาติตองคุยกันกับทางการคลัง แตไมใชอยางที่พูดเมื่อสักครูนี้ ตองเขาถึง
ซึ่งกันและกัน ตองเอาขอมูลมาแชรกันไมใชมาดีกันโดยตรงหรือมาดีกันโดยสรางสถานการณ อันนี้ผมเชื่อวาเปนเรื่อง
ที่สําคัญครับ ขอบคุณครับ
รศ.ดร. นิพนธ พัวพงศกร: ขอบคุณครับ ประเด็นที่ยิ่งนาสนใจก็คือวา อาจารยสมชัยเริ่มทาทายวาการกระตุน
เศรษฐกิจมันไมจําเปนตองทําถึงขนาดนั้น ภายหลังมีสัญญาณตางๆเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของการลงทุนเริ่ม
สูงขึ้นมาแลว ถาหากรัฐบาลไปเพิ่มการลงทุน จะทําใหการกระตุนเปนโจทยทางการเมืองมากกวาทางเศรษฐกิจหรือ
เปลา ประเด็นนี้ผมคิดวา ดร. เอกนิตินาจะชวยตอบเราไดนา จะดีนะครับ ขอเชิญดร.เอกนิติครับ
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ: สวัสดีครับ หัวขอที่ผมอยากจะพูดในวันนี้คือ การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ภายใตสถานการณเศรษฐกิจโลกปจจุบัน ก็คือวาการที่จะเขาใจวาเราจะบริหารเศรษฐกิจมหภาคอยางไร เราตอง
เขาใจกอนวาเศรษฐกิจโลกในปจจุบันมันเชื่อมโยงกันอยางไร ซึ่งเปลี่ยนไปมากจากเมื่อสิบปที่แลว
เศรษฐกิจโลกมีการเชื่อมโยงกันทางดานการคาและการเงิน ทางดานการคาในสมัยกอนโลกเชื่อมโยงกัน
แบบทฤษฎีหัวรถจักร หมายความวา ถาโลกเศรษฐกิจประเทศมหาอํานาจขยายตัวดี อยางอเมริกา ญี่ปุน ยุโรป มันก็
จะลากเศรษฐกิจทั้งเอเชียและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกตามไปดวย แตรูปแบบการเชื่อมโยงในปจจุบันนี้มันเปลี่ยนไป
ในรูปแบบที่เชื่อมโยงระหวางกันมากขึ้น ก็คือวาโลกไมจําเปนตองพึ่งเศรษฐกิจอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน อยางเดียว อันนี้
ที่อาจารยสมชัยพูดถึงก็คือเรื่อง Global Decoupling ที่ผมจะพูดก็คือวา Global Decoupling ไมแยกระหวางความ
พรอมกับการเงิน มันจะพูดรวมไมกันได แตในเรื่องของการคา ถาอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน ไมดี ก็ไมจําเปนวาจะทําให
เศรษฐกิจโลกแยตามไปดวย เพราะโลกเชื่อมโยงตอกันมากขึ้น โดยมีตัวนําสองกลุมใหญๆ ก็คือกลุมประเทศเอเชีย
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ตะวันออก (East Asia) โดยมี 9 ประเทศนําโดยสี่ประเทศมหาอํานาจที่เกิดใหมก็คือ จีน เกาหลีใต ฮองกง ไตหวันและ
หาประเทศมหาอํานาจเศรษฐกิจอาเซียนคือ ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และสิงคโปร นี่คือ East Asia 9
และอีกกลุมหนึ่งคือ West of the World คือ บราซิล อินเดีย พวกนี้คือรูปแบบการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกแบบใหม
แตผมมีหลักฐานมาใหดูวา ขอมูลเศรษฐกิจโลกทั้งหมดในป 2549 ถาเราดูบางปเชนป 2544 – 2545 ตอนนั้นเกิด
Dot Com Birth มี 9/11 อเมริกาถูกชนตึก กลุม 3G ในป 2544-2545 อเมริกา ยุโรป และญี่ปุน เรียกวา Group of
Three ขยายตัวแครอยละ 1 เทานั้นเอง แตในชวงนั้นกลุมทางเอเชียใชนโยบาย Dual Track Policy แตเขาไมได
โฆษณาเหมือนเมืองไทยเทานั้นเอง ก็คือวามีการใชจายไมวาอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส พอดีผมทําวิจัยเรื่องนี้อยู
ทําไมกลุมพวกนี้จึงขยายตัวไดถึงรอยละ 60 หลังจากอเมริกามีปญหา พวกนี้ใชอุปสงคภายในประเทศ (Domestic
Demand) กระตุนเศรษฐกิจทั้งดานการคลังแลวก็การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ถามาดูหลังๆ จะพบวา
ไมเฉพาะในกลุมประเทศเอเชียตะวันออก (East Asia) เทานั้นที่โตขึ้นมา แตกลุม West of the World โตมากกวา
กลุมประเทศเอเชียตะวันออกดวยซ้ํา นี่คือกลุมประเทศเกิดใหมที่เกิดขึ้น ภาพที่มันเปลี่ยนไปทําใหการเชื่อมโยง
ระหวางประเทศเปลี่ยนไป ก็คือวา ตอใหเศรษฐกิจประเทศมหาอํานาจชะลอลงก็ไมไดทําใหเศรษฐกิจโลกชะลอลง แต
แนนอนมันมีผลกระทบไมปฏิเสธวาไมมีผลกระทบ
คราวนี้เรามาวิเคราะหตัวเลขโครงสรางการคาใน East Asia 9 อยางที่ ดร.สมชัยพูดวาเชื่อ Decoupling
หรือไม ถาเรามาดูขอมูลที่ผมมีตอนนี้ถึงป 2549 พบวา กลุม East Asia 9 สงออกไปอเมริการอยละ 17 สงออกไป
ยุโรปรอยละ 15 สงออกไปญี่ปุนรอยละ 9 สงออกระหวางกันเองรอยละ 51 และสงออกไป West of the World รอยละ
8 ขณะเดียวกันกลุมเอเชียตะวันออก 9 ประเทศ นําเขาจากอเมริการอยละ 10 จากสหภาพยุโรปรอยละ 6 จากญี่ปุน
รอยละ 11 นําเขาระหวางกันเองรอยละ 63 และจาก West of the world รอยละ 7 นี่คือโครงสรางการคาของโลก
ที่เปลี่ยนไป ที่อาจารยสมชัยเรียกวา Intraditional Trade ถาจะพูดวามี Global Decoupling ผมเชื่อวา ในดาน
การคามันเริ่มมี ใน East Asia 9 แลวทั้งโลกเชนเดียวกัน เพื่อที่จะอธิบายใหเขาใจงาย ๆ ยกตัวอยาง ตลาด
คอมพิวเตอร สมัยกอนตองนําเขาจากประเทศใดประเทศหนึ่ง แตเดี๋ยวนี้ไมใชนักศึกษาสามารถไปซื้อ Hard Disk ที่
พาตาแลว Made in Thailand เพราะประเทศไทยเกงเรื่องทํา Hard disk อันดับหนึ่งของโลกเลยครับ ประเทศเกาหลี
เกงเรื่องจอ LCD ที่สุด ประเทศมาเลเซียเกงวงจรไฟฟาที่สุด นี่คือความชํานาญเฉพาะอยาง (Specialize) มากขึ้น
หากมองแบบเศรษฐศาสตรจุลภาค (Micro Economic) แลวมันเปนการรวมตัวในแนวดิ่งเขาเรียกวา การรวมตัวใน
แนวดิ่ง (Vertical Integration) เปนเครือขายการผลิต (Production Network) เพราะฉะนั้นเราไปพันธุทิพแลว
เรานําเขาจอมาจากเกาหลี นําเขาแผงวงจรไฟฟามาจากมาเลเซีย นําเขาสายไปมาจากอินโดนีเซีย สวน Hard Disk
เมืองไทยผลิตเองแลวประกอบกันเอง ในลักษณะเดียวกันเราก็สง Hard diskไปอินโดนีเซีย เกาหลี เพื่อสอดคลองกับ
อุปสงคภายในประเทศ (Domestic Demand) ของเขา นี่คือ Intraditional Trade ในภาษาชาวบานจะเอาเรื่อง
รถยนตก็ได อุปสงคขั้นสุดทาย (Final demand) เราอยูที่สหรัฐอเมริกา ทราบไหมครับตอนนี้เราสงออกรถยนตเปน
อันดับหนึ่ง เมืองไทยเราเกงเรื่องประกอบ เมื่อกอน Hard Diskเราก็นําเขา แตตอนนี้เราผลิตเองและเปนอุตสาหกรรม
ที่นาจะยั่งยืนเพราะพัฒนามานานแลว
พวกแผงวงจรตัวที่คุมหัวฉีดที่เปนวงจรไฟฟาคอมพิวเตอรตอนนี้ก็ผลิต
ที่เมืองไทยแตอาจจะมีการนําเขาสวนตางๆ แตที่เราเกงที่สุดคือการประกอบ ตอนนี้ที่เราสงออกอันดับหนึ่งไมใชญี่ปุน
แตคือออสเตรเลีย สวนหนึ่งก็มาจากอานิสงสของ FTA ไทย – ออสเตรเลีย และอานิสงอีกตัวมาจาก AFTA ที่เปด
สมัยคุณอานันท อันนี้คือภาพที่เปลี่ยนไปคือ Intraditional Trade มันทําใหผมเชื่อวา การคาทําให Global มัน
decoupling มากขึ้น แตในเรื่องการเงินยังไม Decoupling ยังตองพึ่งพา
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ทานจะเห็นวาโลกของการเงินก็เปลี่ยนไปเยอะมาก ผมขออธิบายตรงนี้เล็กนอยเพราะวา กอนที่เราจะวาง
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคได เราตองเขาใจภาพรวมกอน ในเรื่องของการเงินสมัยกอนโลกมันเปลี่ยนก็คือ ประเทศ
พัฒนา (Developed Countries: DCs) พวกอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน เกินดุลแลวพวกเรา net LDC คือ Net Developing
Country ขาดดุล พวกเราขาดดุลแตเขาเกินดุล แลวเขาก็เอาเงินกูมา finance เรา ไมวาจะเปนธนาคารโลก (World
Bank) ไมวาจะเปนองคการตางๆ แหลงกูทางการเงินตางๆ ทั้งนี้ในโลกการคา อุปสรรคทางการคา (Trade Barrier)
ลดลงเรื่อยๆ หลังจากมีองคการการคาโลก (WTO) ขณะเดียวกัน เรื่องอุปสรรคทางดานการเงินระหวางประเทศ
(Financial Barrier) ก็ลดลงไปเรื่อยๆ ในเรื่องของบริการทางการเงิน มันเริ่มเปดเสรีทางการเงินมากขึ้น ตอใหเราไป
ควบคุ ม มากขึ้น เทคโนโลยีมัน ก็ทํา ใหเกิ ด เสรีมากขึ้ น อยา งตอนที่ผ มทํา งานอยูที่ว อชิ ง ตัน ดีซี ผมก็สั่ง ของทาง
อินเตอรเน็ต สั่งจายเงินทางอินเตอรเน็ต นั่นคือ Financial Globalization คือมันจะเปดบริการมากขึ้น เพราะฉะนั้น
บนโลกใบนี้จากการที่อเมริกาสรางระบบการเงินระหวางประเทศสมัยสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง สมัยที่อเมริกามา
สรางใหทุกคนในประเทศผูกติดคาเงินตัวเองกับทองคํา แลวก็ใหทองคํากลับมา Fixed กับ US$ ที่ผูกเอาเทากับ 35
ตอ US$ ตอนนั้นทุกประเทศก็จะใชดอลลารเปนทุนสํารองระหวางประเทศของโลก มันก็กลายเปนระบบที่ทุกคนยัง
ใชอยูในปจจุบันที่ยังใชดอลลาร
ที่อาจารยสมชัยบอกเงินดอลลารสามารถพิมพออกมาไดและทุกคนก็ยังใชอยู ทานไปแอฟริกาก็สามารถถือ
ดอลลารไปใชได เพราะยอมรับกันทั่วไปเพราะเปนทุนสํารองระหวางประเทศของโลก ระบบนี้มันทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงก็คือ วาทําใหอเมริกาตอนนี้ที่อาจารยสมชัยเรียกวา Global Imbalance อเมริกาขาดดุลมหาศาล แตยัง
สามารถอยูไดโดยไมโดยวิกฤตเหมือนเมืองไทย ทั้งๆ ที่สภาพแยกวาเมืองไทยในป 2539 อีก เพราะสภาพการเงินที่
ตัวเองตั้งไว ประเทศพวกนี้พวกเราเกินดุลมามหาศาล ทุนสํารองระหวางประเทศในกลุมประเทศเอเชียตะวันออก
(East Asia) ในป 2549 มีอยู 2.65 ลานลานเหรียญสหรัฐเทียบกับป 2541 มีแค 5 แสนลานเทานั้น นี่คือทําไมทุน
สํารองระหวางประเทศพวกเราถึงเกินดุลเยอะ แตเราก็เอาเงินดอลลารออมกลับไปใหอเมริกากู เพราะเราไมมี
ทางเลือกเพราะวามันเปนดอลลารเราไมไดเก็บไวเฉยๆ แลวประเทศไทยเปนประเทศเล็กๆ เมื่อสิ้นป 2549 เรามีกวา
67,000 ลาน สิ้นปที่แลวมีอยู 87,000 ลาน และตอนนี้มีอยู 100,000 ลาน เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเล็กมากเมื่อ
เทียบกับจีนซึ่งเปนอันดับหนึ่งซึ่งมีอยู 1.5 ลานลาน ญี่ปุนอันดับสองมีอยู 1.1 ลานลาน ตรงนี้มันทําใหเงินมันไหลออม
กลับไปอเมริกา แตระบบการเงินที่อเมริกาสรางอยูทําใหเวลาที่พวกเราตองการเงินใชไมวาจะเปนบริษัทใดๆ หรือ
แมแตกระทรวงการคลังจะไปขอกูในสามปตองใหสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Rating Agency) มาคอยประเมิน
วา อันนี้ Rating เทาไหรแลวคอยเอาเงินจากการกระจายความเสี่ยงมาลงทุน นอกจากนั้น ยังไมพอก็คือ วาการปม
เงินดอลลารออกมาเรื่อยๆ ดอกเบี้ยอเมริกาก็ถูก พวกนี้ก็สรางกองทุนประกันความเสี่ยง (Hedge Fund) ขึ้นมา
Number of Hedge Fund ป 2000 มีอยู 0.5 Billion ป 2428 มีอยู 1 Billion กองทุน Hedge Fund ป 2543 มีอยู
4,000 ป 2548 ขึ้นมาเปน 7,000 ขึ้นมาเกือบเทาตัว อันนี้คือเขามาเก็งกําไร คือมันออมมาที่อมเมริกาแลวมันก็หันมา
เก็งกําไรจากความเสี่ยง ตรงนี้แหละครับที่การเงินของโลกมันเชื่อมโยงกันอยางใกลชิด
ผมคงไมคงมีเวลาพูดถึงปญหา Sub-prime อยางละเอียด แตเมื่อใดก็ตามที่ Sub prime มีปญหาขึ้นมาพวก
Hedge Fund ตางๆเขาลงไวหลายที่ เขาลงไวที่ตลาดหุนที่เอเชีย ลงในสินคาโภคภัณฑ น้ํามัน ลงใน Platinum ลงใน
CDO หรือตราสารที่ผูกพันกับ Sub-prime Mortgage พอ Sub-prime มันมีปญหาก็เขาหากองทุนรักษาสภาพคลอง
กองทุนพวกนี้พวกเศรษฐีมาขอถอนเงิน พอไมมีเงินก็พากันขายหุนในเอเชีย ขายหุนในตลาดสินคาโภคภัณฑ เงินก็
ไหลกลับสภาพคลองก็ขาด หุนในเอเชียก็ตก พอ Fed กับยุโรปลดดอกเบี้ย ปมเงินเขาไปในตลาดเงิน มันก็กลับเขามา
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อีกหุนก็ขึ้นอีก นี่คือความผันผวนของการเงินโลกที่มันเชื่อมโยงกันมากขึ้น นี่แหละครับที่เปนโจทยใหญ วาแลว
เมืองไทยจะบริหารอยางไร ตรงนี้ที่ผมคิดวานาจะเปนโจทยที่สําคัญ ตอนนี้ผมมีเวลาไมมากแตอยากใหเห็นภาพวา
โลกปจจุบันเปนอยางไร แลวในอนาคตมันจะเปนอยางไร
แล ว กลั บ มาที่ ว า แล ว เมื อ งไทยเป น อย า งไร อยากย อ นกลั บ มาให ดู โ ครงสร า งของเมื อ งไทย เราพึ่ ง พา
การสงออกสินคาและบริการถึงเกือบรอยละ 70 ของ GDP ขอมูลลาสุดที่ออกมาเมื่อป 2550 ออกมาประมาณรอยละ
69 ของ GDP ของสินคาและบริการเทียบกับสิบปที่แลว ยี่สิบปที่แลวเราพึ่งพาการสงออกแครอยละ 35 ของGDP
เทานั้นเอง เพราะฉะนั้นเราพึ่งพาเศรษฐกิจโลกมากขึ้นทั้งการคาการเงิน
แลวโลกมันผันผวนอยางนี้ สิ่งที่จะเจอก็คือความผันผวนของโลก อันหนึ่งในเรื่องการคาและการเงิน การเงิน
ใชวาจะไมมีโอกาสที่เราจะสามารถรองรับมันไว การรองรับเศรษฐกิจโลกถามันชะลอลง ปญหาก็คือวาถามองแบบ
อเมริกากับซีกโลก อเมริกามีปญหา sub prime ที่ระเบิดอยูตอนนี้ อเมริกาจะโตแครอยละ 1 ในปนี้ อันนี้มาจากตัว
แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคระดับโลก (Global Macro Model) ที่ผมพยากรณ (Forecast) ใชอยูที่กระทรวงการคลัง
การที่จะสรางแบบจําลอง (Model) คนทั้งโลก เราก็มีของคนไทยและทั้งโลกดวย ยุโรปก็ถูกกระทบอยางรุนแรง แตใน
เอเชียเราจะปฏิเสธผลกระทบไมได ในเอเชียก็ยังเจริญเติบโตไดดีอยูแตผลกระทบมีแน จีนอาจจะเหลือแครอยละ 10
เกาหลีก็จะถูกกระทบ เอเชียที่ยังโตก็มี หากดูสัดสวนการสงออกของไทยไปประเทศตลาดสงออกสูงสุด 10 อันดับแรก
(Top 10 Destination) ของการสงออก ถาดูโครงสรางตลาดการสงออกเกา เมื่อ 5 ปที่แลวเราสงออกไปอเมริกา
อันดับ 1 คือประมาณรอยละ 20 แลวมันลดลงมาเรื่อยๆ จนปที่แลวเหลือรอยละ 12.6 ตกมาเปนอันดับ 2 แลว ญี่ปุน
เคยเปนอันดับสอง ยุโรปเคยเปนอันดับสามอยูที่รอยละ 16-17 ปจจุบันญี่ปุนกับยุโรปเหลือแคประมาณรอยละ 12
สิงคโปรก็ลดลงมาเปนตลาดเกา เมื่อมาดูตลาดใหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือ จีนขึ้นมาเปนอันดับ 1 เอาตัวเลขลาสุดคือ รอยละ
9.7 ขึ้นมาจากรอยละ 3-4 ขึ้นมาเร็วมาก ตัวที่โตเร็วอีกอันคือตะวันออกกลาง อินเดีย เวียดนาม อันนี้แหละครับที่มี
สัดสวนขึ้นมาเร็วมาก สวนนี้ก็เปนสวนประกอบของ Intraditional Trade คาขายกันเองระหวางภูมิภาค เพราะฉะนั้น
ทามกลางการชะลอของเศรษฐกิจโลกเราก็มีโอกาสขยายไปยังตลาดเกิดใหมมากขึ้น และเมืองไทยก็ขยายตลาดไป
แลวแตวาตองทํามากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของเศรษฐกิจมหาอํานาจที่มันชะลอลง อันนี้คือสัดสวนของการสงออกที่
กระจายไปยังตลาดใหมมากขึ้น สําหรับตะวันออกกลางเนื่องจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น กําลังซื้อก็มากขึ้น เวียดนามก็
คงดีอยูมาก จีนก็คงดีอยูมาก ออสเตรเลียก็ยังขยายตัวไดดี อันนี้แหละครับที่จะเขามาชวยกระจายความเสี่ยงได ตรง
นี้คือเรื่องของการคาที่เราจะตองทํา
อีกเรื่องที่ผมยังเปนหวงคือเรื่อง Global Decoupling การคาและการเงินมันจะมองรวมกันไมได ถาเรื่อง
การเงินทานจะเห็นวาพอเกิด Sub-prime ขึ้นมา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวา Hedge Fund ตางๆ สถาบันการเงินตางๆ เริ่มเจง
เริ่มปลด CDO ตางๆ City Group ตางๆที่มีปญหาพอมันขาดสภาพคลอง อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกมันก็ขึ้นไป
สูงมากเพราะโลกขาดสภาพคลอง พออเมริกาและธนาคารกลางยุโรปปมเงินออกมาดอกเบี้ยมันก็ลง มันกระทบ
ตลาดโลก พอเกิด Sub-prime ตลาดหุนในเอเชียตก พอปมเงินเขามาก็พุงเขาไปอีก พอเจอ Sub-prime ก็ลงอีก
นี่เปนความผันผวนในตลาดการเงินโลกที่เราจะเจอมากขึ้น ตรงนี้คือโจทยหลักๆ ของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค แลว
คุณจะบริหารอยางไร
จากโจทยหลักๆ คือเราจะบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอยางไร ผมขอพูดอยางนี้ สิ่งที่ ดร.ปวยพูดไว
ไมวา จะเปนทฤษฎีลูกโปงสามลูกสูบ ซึ่งเปนนิรันดรจริงๆ เพราะสามารถนํามาใชไดในปจจุบัน
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อันแรกถาเราพูดถึงบริบทที่การคาในโลกมันเชื่อมโยงกันมากขึ้น เศรษฐกิจการเงินมันผันผวนมากขึ้นและ
ประเทศไทยยังพึงพาโลกมากขึ้นทั้งการคาและการเงิน เราเจอความเสี่ยงแนๆ เพราะฉะนั้นวิธีการบริการนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค ผมขอพูดเปนสองสวน สวนที่หนึ่งคือระยะสั้น สวนที่สองคือระยะยาว
ระยะสั้นแนนอนสิ่งหลายสิ่งที่อาจารยภาณุพงศและอาจารยสมชัยไดพูดถึงแลว ผูบัญญัติ คือ ดร.ปวย
มันยังคงใชไดอยูแนนอนเพราะวา ลูกโปงสามลูกสูบ ลูกสูบตอนนี้ของประเทศไทยมันแคเปลี่ยนขนาดไป ลูกสูบที่
มันใหญมากตอนนี้คือ ดานการตางประเทศสงออกนี่เราพึ่งพามันมาก ลูกสูบดานการเงินมันมีปญหาตางๆ อยางที่
อาจารยอัศวินบอกคือมีปญหาดานเงินเฟอ เหลือแตลุกสูบดานการคลังเขา ถามวาทําไม เพราะเศรษฐกิจไทยปที่
แลวเราโตรอยละ 4.8 ที่เราโตไดเพราะใชมัน แตประชาชนคนไทยบอกวาไมเห็นเปนอยางนั้นเลย เพราะอยางนี้ครับ
มันโตเฉพาะจุด ไมไดกระจายไปทั่ว พวกเราคนไทยสวนใหญไมไดทําสงออกดวย ถึงทําสงออกก็ไมไดอานิสงส
เทาไหรเพราะเปนบริษัทขนาดใหญ เราก็ไมรูสึก การใชจายเพื่อการบริโภค (Consumption) เคยโตรอยละ 5-6 ตอป
ตอใหโตชะลอลงเหลือรอยละ 4 ปที่แลวโตเหลือแครอยละ 1.4 การบริโภคเอกชน น้ํามันแพง เงินเฟอสูง ความ
ไมมั่นใจอีกตางหาก การใชจายดานการลงทุน (Investment) จึงนาเปนหวงมาก เพราะวาการลงทุนในภาคเอกชน
เคยโตปละ 10% ปที่แลวแทบจะไมโต โตเพียงรอยละ 0.5 เทานั้นเอง เพราะฉะนั้นตัวนี้มันบิดเบือนมากเพราะ
สงออกมันโตอยางเดียว สวนอื่นก็จะไปโทษสงออกเขาไมได การสงออกเขาทําดีเพราะเขากระจายตลาดไปมากขึ้น
คาเงินบาทที่มันแข็งคาขึ้น แตมันแข็งคาขึ้นไปตามภูมิภาค เพราะวา อุปสงค (Demand) ในตลาดเกิดใหมมันแรงอยู
เพราะฉะนั้นสงออกปที่แลวมันโตรอยละ 18.1 อันนี้เปนที่มาวาทําไมสงออกถึงดีแตผมไมไดบอกวามันกระจายตัว
มันจํากัด (Focus) อยูไมกี่กลุม ตรงนี้แหละครับวาทําไมตองใชลูกสูบการคลังเขามาชวยดวย อันที่ผมเปนหวงมากคือ
การลงทุนดานเอกชน การบริโภคนี่มันกินแลวหมดไป แตการลงทุนคือมันลงทุนวันนี้แลวมันไปสรางรายไดในอนาคต
ถาเราไมลงทุนในวันนี้แลวเราจะเอาที่ไหนไปขยายเศรษฐกิจในอนาคต ไปโตในอนาคต ตรงนี้เปนจุดที่หวงที่สุดนะ
ครับ อันนี้ก็เขาทฤษฎีลูกโปงสามลุกสูบของทานอาจารยปวย
เรื่องที่สองในระยะสั้น เรื่องของสภาพเศรษฐกิจ ถาผมจําไมผิด ทฤษฎีลูกโปงจะใชในการรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจก็คอนขางใหความสํา คัญ ตัวที่ผมคิดวามีผลมากที่สุดคือรักษาเสถียรภาพ
ภายในประเทศก็คือเงินเฟอ ถาเงินเฟอสูงมากมันจะมาทางดานตนทุน ไมวาจะเปนราคาอาหาร ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น
ตรงนี้แหละที่คือโจทยของการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เสถียรภาพอื่นๆคอนขางมั่นคงมาก คือ ในดาน
ตางประเทศคือ ถาจะวัดตัวที่มีเสถียรภาพ ทุนสํารองเราก็มีเยอะมาก 100,000 ลาน นับตลาดลวงหนา (Forward)
อีก 23,000 ลาน รวมเปน 123,000 ลาน เพราะฉะนั้นทุนสํารองมันตรงกันขามกับชวงวิกฤติ ดังนั้นภาคตางประเทศ
คอนขางจะมั่นคง
เสถียรภาพทางดานอื่นคืออะไร อัตราการวางงานตัวเลขก็ยังต่ํามาก ตรงนี้เราจะไมมีปญหาการวางงาน
แตเราจะมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน ตัวเลขที่อาจารยอัศวินพูดถึงจะเชื่อไดหรือไมได แตผมคิดวาภาพที่เราเห็น
ในเมื อ ง บ า นท า นก็ นํ า แรงงานต า งด า วมา หรื อ ไปกิ น ตามร า นอาหารก็ จ ะเห็ น เด็ ก เสิ ร ฟ ที่ พู ด ไทยไม ค อ ยชั ด
เพราะฉะนั้นปญหาการวางงานไมมี แตจะมีปญหาการขาดกําลังแรงงานในประเทศ นี่เปนปญหาระยะยาวดวยวา
ถาจะโตในอนาคตจะหากําลังแรงงานที่ไหนมาโต
เรื่องที่สามเปนเรื่องสําคัญและยังไมมีใครพูดถึงคือ การกระจายรายไดและการแกปญหาความยากจน
ในสังคม ดร.สมชัย เปนผูเชี่ยวชาญ (Expert) มากในเรื่องนี้ จากตัวเลขของดร.สมชัย คนไทยมีคนยากจนถึงรอยละ
14ของคนทั้งประเทศ เยอะมากนะครับ โดยเฉลี่ยคือ ประมาณ 2,000 บาทตอคนตอเดือนคือนอยมาก ถือวาเปน
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ปญหา และตัวการกระจายรายไดก็เปนปญหาหนักเหมือนกัน ก็คือรายไดของคนที่รวยที่สุดในประเทศซึ่งมีประมาณ
รอยละ 20 มีรายไดเกือบครึ่งของคนทั้งประเทศ ขณะเดียวกันคนที่จนที่สุดทั้งประเทศมีรายไดไมถึงรอยละ 5 ของ
รายไดคนทั้งประเทศ นี่เปนปญหาระยะสั้นที่ยังไมไดรับการดูแล
เรื่องสุดทายที่ผมคิดวาสําคัญมากคือ เรื่องการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การจัดสรรกรทรัพยากรให
มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดลอมซึ่งตอนนี้เปนเรื่องที่สําคัญมาก ไมวาจะเปนปญหาโลกรอน (Global
Warming) ที่เราพูดถึงเราจะตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น การจัดสรรสิ่งแวดลอมทํายังไงถึงใหไดรับการดูแล
มากขึ้น ในระสั้นไดพูดถึงทฤษฎีลุกโปงสามลูกสูบ ในระยะยาวสิ่งที่ควรทํามันก็ยังอมตะอยูทุกวันนี้ ดร.ปวยบอกวา
อยากจะมีโอกาสในการเขาศึกษาเหมือนพี่ๆนองๆ สวนพี่ๆนองๆ ก็อยากจะเขาศึกษา ผมก็จับ Wording ไดไมชัดนี่คือ
การศึ กษาเมื อ งไทย การเข า ถึ ง การศึ ก ษาก็ไ มเ ทา กั น ซึ่ ง เป น ปญ หาระยะยาว ใชใ นระยะสั้ น ไม ไ ดเ พราะตอ งใช
ระยะเวลาสําหรับคุณภาพการศึกษา ตรงนี้แหละที่ผมคิดวาสําคัญมาก แลวเราเจอปญหาขาดแคลนแรงงาน (Labor
Shortage) ขณะนี้จากโครงสรางประชากรที่คนแกจะมากขึ้น กําลังแรงงานจะลดลงเรื่อยๆ อัตราการพึ่งพิงจาก 7:1
จะเหลือแค 3:1 เทานั้นเองในไมกี่ปขางหนา คือกําลังแรงงานจะเลี้ยงดูคนแกกับเด็ก จาก 7:1เหลือแค 3:1 ปญหานี้จะ
ใหญขึ้น เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกี่ยวของกับการศึกษาซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมาก ถาเราไมมีกําลังแรงงานเราเอาที่ไหนมา
โต เราตองเพิ่มที่คุณภาพแรงงาน (quality) หรือวาเอาแรงงานตางดาวมาเพิ่ม อันนั้นผมคิดวาสําคัญมาก เอาแรงงาน
ตางดาวจริงๆ มันก็ไมเสียหาย เราเอาแรงงานตางดาวที่มีคุณภาพ แรงงานที่เราขาดก็เอาแรงงานตางดาวมา เหมือนที่
สิงคโปรทํา ตรงนี้แหละผมคิดวาตองคิดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แตตัวคุณภาพเรื่องการศึกษาสําคัญที่สุด
เรื่องที่สอง ดร.ปวยพูดเชนเดียวกันคือ การสาธารณสุข อยากใหมีใหไดรับการรักษาพยาบาลฟรี ที่ดีเทา
เทียมกัน โอกาสในการไดรับเขาการศึกษา มันไมใชที่เรื่อง Education และการศึกษามันเปนเรื่องการศึกษาและ
สาธารณสุข โอกาสที่จะเทาเทียมกันมันไมใชเรื่องที่มองกันงายๆ โอกาสของคนที่จะไดเขาเรียนหนังสือหรือมีโอกาส
ไดเขาโรงเรียนดีๆ มีโอกาสไปติวสอบโอเน็ตอะไรทํานองนั้น ที่แนๆคนรวยมีโอกาสสงลูกไปติวมากกวาคนจน นี่คือ
โอกาสที่ไมเทาเทียมกัน การที่มีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคสําหรับคนที่ไมมีรายไดหรือคนที่มีรายไดสูงคิดวา ตอง
ไปสาธารณสุขที่ศูนยหาหมอที่ดีกวา ยาที่ดีกวา ถามีเงินจาย อันนี้ที่ดร.ปวยพูดวาอยากไดรับการรักษาที่มีคุณภาพที่
เทาเทียมกันที่เหมือนๆ กัน ผมคิดวาเปนอมตะมาก ๆ
เรื่องที่สามอาจารยสมชัยพูดไปแลวผมจะไมพูดก็คือ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานอาจารยสมชัยใชคําวา
โครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ (Physical Infrastructure) ระยะยาวเราเอาอะไรไปโตถาเรายังตองพึ่งพาการขนสง
ทางรถเยอะขนาดนี้ ซึ่งน้ํามันก็แพงเรามีตนทุนสูงขึ้น เราเคยสงออกขาวอันดับหนึ่ง จากนครสวรรคไปทาเรือศรีราชา
ถาใชรถไปตองใชเวลาสองวันครึ่ง พอถึงศรีราชาก็ตองเอารถมารับตอ พอไปถึงทาเรือคลองเตยก็รอเรือมารับอีก
เพราะตอนนี้มันเกิดปญหาเกิดขึ้นจะไปแขงอะไรกับเวียดนาม สมัยกอนน้ํามันมันยังสูไดอยู คนก็ใชรถแปปเดียวถึง
ทาเรือเลย ตอนนี้น้ํามันมันแพงเราจะเอาอะไรไปสู เอกชนมาลงทุนมันก็ไมไหว ตรงนี้แหละที่ภาครัฐถึงตองเรงลงทุน
ในระยาว
สวนสุดทายที่อาจารยสมชัยไมไดลงรายละเอียดมาก แตผมเห็นดวยคือ โครงสรางพื้นฐานดานกฎหมาย
(Legal Infrastructure) โครงสรางทางดานกฎหมาย ดร.ปวย ก็พูดวา โอกาสในการใชสิทธิเทาเทียมกัน โอกาสมีสิทธิ
มีเสียงโอกาสที่จะเลือกใครก็แลวแต ไมใชแคโอกาสมันคือโครงสรางที่มันชัดเจนในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ
ไมวาจะเปนตางชาติหรือคนไทยตองอยูในการกํากับดูแล (regulation) ที่มันชัดเจน ตรงนี้มันคือโครงสรางพื้นฐานที่
สําคัญของประเทศไทย นี่คือเรื่องของระยะยาวที่เราตองใหความจําเปนและสําคัญไมงั้นเราก็สไู มได
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สุดท า ยผมได พูด ถึง เรื่ อ งที่ ดร.ปว ยพู ดไวก็ เปน สิ่ง ที่ป ระยุก ต (Apply)
ใช ไ ดกับ โลกที่ มัน เปลี่ย นไป
Globalization กระแสโลกาภิวัฒน แตสิ่งที่ผมหวังไวคือเราจะโตอยางไรใหมีเสถียรภาพและมีคุณภาพครับ ขอบคุณ
ครับ
รศ.ดร. นิพนธ พัวพงศกร: ขอบคุณอาจารย ดูเหมือนวาระยะยาวเราจะเห็นตรงกันคอนขางมาก และในเรื่องระยะ
สั้น ดร.เอกนิติเองก็เชื่อวา เสถียรภาพในปนี้ยกเวนเงินเฟอไมเปนปญหาใหญเทาไร แตวายังจําเปนตองมีการกระตุน
เศรษฐกิจเพราะการลงทุนยังเปนสิ่งที่ไมนาไววางใจและการบริโภคก็ยังคอนขางต่ํา เชนเดียวกัน ตางจากดร.สมชัย
อยางชัดเจนและตางจาก ดร.อัศวินดวย และผมคิดวานาจะคุยกันใหจบวามีความเสี่ยงจากปญหาเสถียรภาพ ปญหา
เงินเฟอ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอื่นๆ อีกหรือไม แตกอนที่ ดร.เอกนิติจะไปผมขอถามอีกนิดหนึ่ง เมื่อครู
คุยถึงเรื่องระยะสั้น อาจารยพูดถึงการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อแกปญหาความยากจน อาจารยหมายถึงการใชชุด
นโยบาย (Package) ระยะสั้นแกปญหาความยากจนใชหรือไม
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ: ถาใหพูดแบบกระชับๆ คือไมใช ถากระตุนเศรษฐกิจดานการใชจาย กระตุน
เศรษฐกิจมันไมไดทําใหเขาพนขีดความยากจน พนขีดความยากจนไมไดวัดไดในระยะสั้นๆ มันตองวัดยาวๆ ในการ
ใชจายเกิดขึ้นมันทําใหเขาพนขีดความยากจนได เพราะวานโยบายการคลังมันอยูในเรื่องของรายได รายจายที่มีเรื่อง
ของทรัพยสินและหนี้สินดวยแลวมันมีมิติที่ตางกัน มีคนที่ใชแตกตางกันมีรัฐบาลสวนกลางมีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งมีความสําคัญ ไมแบงครึ่งตามรัฐธรรมนูญไทยและพรบ.การกระจายอํานาจของไทย มีรัฐวิสาหกิจที่ใหญขึ้น
นี่คือมิติของนโยบายการคลัง ในเรื่องรายไดคงชวยแกไขปญหาความยากจนไดยาก ชุดมาตรการ (Package)
ที่ออกมามันไมได Access ของการแกปญหาความยากจน มันมีโครงสรางภาษีที่เสียภาษีใหกับรัฐสักหกลานเจ็ดลาน
คนเทานั้นเอง ซึ่งคนที่จนแทบไมตองกรอกแบบฟอรมการเสียภาษีดวยซ้ําไป เพราะฉะนั้นการเขามาชวยเรื่องยากจน
ตองเปนเรื่องรายจาย แตจะจายลงไปอยางไรจึงทําใหมันเกิดวามยั่งยืน อันนี้ผมคิดวามันสําคัญ รายจายที่ทําใหเกิด
ความยั่งยืนหมายความวาอะไร หมายความวา ผมคิดวาคาปรับของรัฐบาลควรไปเนนในเรื่องของการใหสาธารณสุข
การใหเรื่องหารศึกษา คือใหอะไรที่เปน Social Benefit คือใหอะไรที่เปนอาวุธใหเขาสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได
เพราะวาถาใหการศึกษา อีกสิบปเขาก็ยังจะใชการศึกษานี้ได ผมเชื่อวาประเทศไทยแมแตตัวพวกเราเองก็เชื่อวา
การศึกษาทําใหพวกเรามาอยูถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นใหเปนอาวุธอันนี้สําคัญที่สุด คือใหเขาไมตองไปกังวลกับความ
เจ็บปวยของเขาที่จะตองไปรักษาพยาบาล ใหอะไรที่ใหโอกาสมากกวาใหเงิน ตรงนี้ผมคิดวาสําคัญครับ
รศ.ดร. นิพนธ พัวพงศกร: เรากลับมาถามดร.สมชัยวาเห็นดวยไหมวา ปญหาเสถียรภาพเปนปญหาที่ไมรุนแรง
และมีความจําเปนที่ตองกระตุนเศรษฐกิจเพราะยังไมคอยเปนที่นาไววางใจในเรื่องของการลงทุนและการบริโภค
ดร.สมชัย จิตสุชน: ถาเราจะดูเราตองแยกออกเปนเสถียรภาพภายในและเสถียรภาพภายนอก ในเสถียรภาพ
ภายนอกหลายคนก็ดูเรื่องของเงินสํารองระหวางประเทศ (Internal Reserve) วายังมีพอหรือเปลาแตก็ไมคอยไดอะไร
ถาดูมากไปกวานั้นอยางเชน อัตราแลกเปลี่ยนมีความเคลื่อนไหวมากผิดปกติหรือไม อันนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งทั้ง
สองสวนผมคิดวาไมคอยมีปญหาผมเห็นดวยนะครับ แตที่มีปญหาก็คือเสถียรภาพภายในคือ มีความเสี่ยงที่จะมี
ปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเงินเฟอ ผมเริ่มมีความคิดวา ปญหาเงินเฟอจะอยูกับเราอีกพักใหญ คือวา
ราคาน้ํามันอาจจะไมลง ขอยืนยัน (Argument) อีกอันที่เราไดยินคือ ถาเศรษฐกิจโลกมันตกต่ําลงจริงจากปญหา
Sub-prime เพราะฉะนั้นราคาน้ํามันนาจะลงซึ่งเปน Argument อีกอันหนึ่งที่เขาใจ เราตองมาดูวาราคาขายมันตกลง
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แคไหน แลวราคาน้ํามันจะตกลงตามเศรษฐกิจโลกในตอนที่เทาไหร ซึ่งถาดูตัวเลขสามเดือนที่ผานมามันไมคอยเทาไร
น้ํามันลาสุดไมไดขึ้นไป 105-106 เหรียญตอบาเรลทั้งๆ ที่อเมริกาชะลอตัวไปสองดอลลารแลว เพราะฉะนั้นถามันเปน
Labor Shortage อยางที่ผมบอก แลวเงินเฟอที่มาจากตัวอื่นที่ไมไดมาจากน้ํามันอยางเดียว อยางเชนเรื่องที่จีนมี
เงินเฟอสูงขึ้น ซึ่งผมเห็นวานาจะเปนแนวโนมยาวขึ้นไป ผมไมคิดวาเราจะทิ้งกราฟเงินเฟอไดทันที เปนความเสี่ยงของ
เงินเฟอจริงๆ คงตองดูแล
รศ.ดร. นิพนธ พัวพงศกร: อาจารยภาณุพงศ มีอะไรเสริมไหมครับ
ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา: อยางนี้ดีกวานะครับมันสัมพันธกันหมดทั้งภายใน ภายนอก อัตราแลกเปลี่ยน ระดับ
ราคา อัตราดอกเบี้ยไปดวยกัน มันไมสามารถแยกไดวาภายนอกภายในเปนอยางไร ดูอยางจีนที่เงินเฟอมาจาก
อาหาร มันเปนวงจรของหมูดวย สมัยเรียนเศรษฐศาสตรเรียนวงจรของหมูเมื่อหาพันปกอน ไกก็เหมือนกัน ทําใหเรารู
วาอัตราเงินเฟอถามันเกิดจากความไมสมดุลของราคาสินคาพวกนี้มันจะไมคงอยูอยางถาวร และถาธนาคารแหง
ประเทศไทยสามารถคุมเงินเฟอไดมาก ก็ไมนามีปญหาอะไร ปริมาณเงินปที่แลวเพิ่มขึ้นแครอยละ 1-2 เทานั้นเอง
อัน นี้เ ปน ความสัมพั น ธ ข องการควบคุม ปริม าณเงิน ที่นี้ที่ ผมคิ ดวา สํา คั ญ และหนั ก หนาก็คือ ความผั น ผวนจาก
ภายนอกประเทศ ถาเปนภาวะฟุบตัวลง อยาลืมวาจีนสงออกไปสหรัฐมากนะครับ เราประเทศในยานนี้สงของไปให
เมืองจีนผลิต เพราะฉะนั้นถาหากวาสหรัฐหุบไปก็อยางนอยถูกกระทบ ก็สงของไมไดเทานั้นเองคาเงินบาทก็ตองแข็ง
ขึ้นสูงขึ้น เพราะเงินดอลลารออนตัวลง อยางนั้นจะมาพึ่งการสงออกเหมือนปที่แลวไมได นั้นคือเหตุผลที่เราตองหันมา
มองที่ตัวเอง ที่ประเทศอื่นเขาโตขึ้นได ที่ฟลิปปนส ที่อินโดนีเซีย เขามีปญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนั้น แตที่เขาโต
ขึ้นไดเพราะอุปสงคภายในประเทศ การลงทุน การบริโภคเพิ่มขึ้น นี่คือเหตุผลที่ทําใหเรามองภายในประเทศ การ
ลงทุนภาครัฐบาลไมใชวาลงทุนแลวหยุดนิ่งแคนั้น ถาเห็นวามันชวยกระตุนภาคเอกชนไดนั่นก็เปนโอกาสที่ดีที่สุด
ที่กระตุนเศรษฐกิจที่วา ถาจะมองวาจะกลัวเรื่องของการขาดดุลงบประมาณเปรียบเทียบกับชวงวิกฤตที่วารอยละ 2
มันคนละเรื่องกัน ตนเหตุวาชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ําเกิดจากสินเชื่อที่ตกต่ําลงไป ตัวนโยบายการคลังไมไดเปน
ตั ว การการก อ วิ ก ฤตขึ้ น คิ ด ว า เป น ช ว งดี ที่ มีก ารกระตุ น เพราะเห็น ว า เหตุ ก ารณเ งิ น เฟ อ บอกว า เวี ย ดนามโตได
หลายเปอรเซ็น แตเงินเฟอก็สูงมากกวารอยละ 10 เพราะเขาไมยอมใหเงินดง (Dong) แข็งขึ้น ถายอมใหเงินดง
(Dong) แข็งคาขึ้นหรือเงินบาทแข็งคาขึ้น ยอมใหลดภาษีการนําเขาสินคาบางอยางหรือวัตถุดิบบางอยาง นี่คือ การ
แกปญหาปกติธรรมดา ครับก็อยากฟงทานอื่นมากกวาครับ
รศ.ดร. นิพนธ พัวพงศกร: ถามเรื่องความเสี่ยงจากเศรษฐกิจอเมริกาตกต่ํา มันจะกระทบเรารุนแรงแคไหน
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ: ผมขอเรียนใหที่ประชุมทราบนิดหนึ่งวาตัวเลข M2 หรือ M1 จากที่แบงกชาติ
รายงานจะเห็นวาอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณเงินมันดูนอยถาเทียบกับตัวอื่นๆ แตจริงๆในชวงปที่ผานมามันมี
การยายฐานเงินฝากที่เรานับอยูใน M1 หรือ M2 ซึ่งมันไมนับตัวเงินเฟอ ถานับรวมมันจะๆไมตางกันมากนักอยางที่
เห็น แลวเมื่อไหรเขาจะประกาศ M ที่รวมตัว DE เขาไปนะครับ
รศ.ดร. นิพนธ พัวพงศกร: สินเชื่อเพิ่มกี่เปอรเช็นตครับ
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ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ: สินเชื่อเพิ่มรอยละ 5 ครับ แตจริงๆ ทุกคนเชื่อ Growth กันหมด ไมมีใครที่จะบอก
วาไมตองการใหเศรษฐกิจเติบโต เพียงแตเจริญเติบโตแบบไหน แบบมีประสิทธิภาพหรือแบบบางครั้งขาดเสถียรภาพ
ไมใชอยางนั้น สิ่งหนึ่งที่รูจากทฤษฏีลูกโปง ผมวาสําคัญพอสมควร ในแงของวิธีการประสานระหวางการเงินการคลัง
ที่ดีมันควรจะมาในรูปแบบไหนนี่คือ ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2 ก็คือ การที่จะใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางตอเนื่องมันไมไดมาจากนโยบานการเงินหรือ
การคลังอยางเดียว มันเปนเรื่องของการทําใหความสามารถของคนไทย ความสามารถในการผลิตของบริษัทไทย
ชาวนาไทยสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตรงนั้นตางหากที่เราตองดูวาระยะยาวควรทําอยางไร คือจะทําอะไรระยะสั้นก็อยาให
ขัดกับเปาหมายระยะยาวที่ทําใหคนไทยเกงขึ้น ซึ่งจะตอเนื่องปญหาการศึกษาและสาธารณสุขซึ่งผมคิดวายาวมาก
และวิธีการทําอาจจะสําคัญไมนอยกวาเปาหมาย วิธีการแรกคือ วิธีการ
จนไมสามารถพูดใหหมดไดในวันนี้
Coordinate ระหวางนโยบายการเงินการคลังมีหลายวิธีแตจะใชวิธีที่วาไมมีประกาศอะไรเลยก็ได กระทรวงการคลัง
สั่งอะไรสักอยางก็เปน Coordinate อยางหนึ่ง
สมัยที่เราเห็นเงินเฟอสูงเปนพันๆ ลานเปอรเซ็นต สมัยสงครามโลกใดๆก็ตามในยุโรป มันเปนอยางนี้ เมื่อ
เกิดสงครามแลวรัฐบาลสั่งใหพิมพธนบัตรออกมาเปนจํานวนมากเพื่อจะสูรบกับราคา ราคาสินคาและบริการก็เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง นั่นก็คือเงินเฟอ หลังๆ นี้ผมจะพูดถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่สอง วิธีการที่จะสั่งแบงกชาติในหลายๆ
ประเทศมันเปลี่ยนไป ไมใชวาแคมาสั่งใหพิมพแบงก ยกตัวอยางในสหรัฐอเมริกากอนป 1951 มีกฎหมายอันหนึ่ง
ออกมาเรียกวา Treachery Tax มาตกลงกันใหมีกฎหมายออกมา เพื่อสรางวินัยและ Coordinate กันระหวางการเงิน
การคลัง หนาที่ของ Fed มีอยูงายๆ อยางเดียวคือทํายังไงก็ไดใหดอกเบี้ยที่รัฐบาลตองจายต่ําและคงที่ อันนั้นคือ
วิธีหนึ่งที่การคลังมา Coordinate กับการเงิน แลวเราก็จะยอนไปดูอัตราเงินเฟอในสหรัฐตอนนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆ
จนกระทั่งประชาชนรับไมไดและรัฐบาลคิดวามันผิดทาง ซึ่งประเด็นนี้ผมคิดวาจะมาบังคับใครใหพิมพแบงกอะไร
ก็ตามมันอยูที่การ Coordinate ที่ทานอาจารยปวยไดวางแบบเอาไวก็มีคือ คุยกันวาเปาหมายคืออะไร หนาที่ใครคือ
อะไร นโยบายใครทําอะไรไดควรจะไปทํา อันนั้นสวนหนึ่ง
อีก ส ว นคื อ การทํ า ให มั น โปร ง ใสมากขึ้ น ถ า สมมุ ติ วา ธนาคารแหง ชาติ ส ามารถประกาศได ล ว งหน า ถึ ง
เปาหมายของตัวเอง ก็คือตกลงกับรัฐบาล ถาตั้งขออะไรของตัวเองขึ้นมาโดยที่ไมมีความรับผิดชอบตอสังคม สังคม
ก็คงไมยอมรับ ธนาคารแหงชาติจึงยินดีมีเปาหมายสวนตัวพรอมกับเปาหมายของคนที่ไดรับการเลือกตั้งมา รัฐบาล
เองถาจะมีเปาหมายทําใหเสถียรภาพมันเสียไปสังคมก็อาจจะยอมรับไมไดในระยะตอไป เพราะมันมีเหตุผลที่ทําไม
สองหนวยงานภาครัฐตองคุยกัน แตคุยกันแลว ตองโปรงใสพอสมควรหลังจากตองมี Commitment คือตองบอกวา
เปาหมายเปนอยางนั้นก็ตอง Commit ใหเปนอยางนั้น เพราะวามันสามารถทําใหอีกฝายสามารถคาดเดาทิศทางได
ถูก ถาเดาทิศทางไดถูกมันก็งายมากที่จะดําเนินนโยบายไดตามเปาหมาย จริงๆ ผมเชื่อโดยเนื้อแทแลวสิ่งที่จะทําให
การประสานระหวางนโยบายการเงินการคลังสําเร็จมันเริ่มมาจากการคุยกัน คุยกันนี้ไมใชคุยกันเพื่อคิดอะไรบางอยาง
แตคุยกันเพื่อใหชัดเจนมากขึ้นวาเรามองความเสี่ยงตรงกันหรือเปลา เรามองความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกันหรือ
เปลา ภาพที่เรามองเห็นในอนาคตมันออกมาทางซายมากไปหรือเปลา แลวตอนนั้นนโยบายควรจะทําอะไรเพื่อใหทั้ง
เศรษฐกิจเจริญเติบโตเปนไปตามเปาที่รัฐบาลอยากใหเปน ในขณะเดียวกันในปนี้เราก็เริ่มสูญเสียเสถียรภาพซึ่ง
นาเปนหวงนะครับ
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รศ.ดร. นิพนธ พัวพงศกร: ถาสมมุติวาในกระบวนการปรึกษากันเกิดมุมมองความเสี่ยงตางกันแลวยังลงรอยกัน
ไมไดจะทําอยางไร
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ: ที่จริงแลวคือโดยมากเปนที่ยอมรับกันมากขึ้นเรื่อยๆ วามันดูไมดีแมแตรัฐบาลเอง
ที่จะแทรกแซงองคกรอยางธนาคารแหงชาติซึ่งไมตองพูดถึงแคเมืองไทยแตเปนของโลก ซึ่งถาแทรกแซงมากขึ้นเรื่อยๆ
ความนาเชื่อถือของธนาคารแหงชาติลดลงเรื่อยๆ โอกาสที่จะดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็จะลดลงเรื่อยๆ ตามไป
ดวย ถาตกลงกันตั้งแตแรกวาเปาหมายคือแบบนี้ สมมุติวามีเปาหมายดานราคาซึ่งทุกประเทศ ประเทศไหนก็ตามก็มี
เปาหมายนี้ทั้งนั้นไมตองการเห็นเงินเฟอขึ้นตอเนื่อง ถาสมมุติตกลงกันไดมันก็ไมมีเหตุผลใดที่จะมาครอบงํา จะมา
บิดเบือน หลักสําคัญมันตองมี Commitment ที่ประกาศใหสาธารณชนทราบเพื่อวาจะไดทําตาม ผมวามันเปน
Temptation ทั่วโลกที่วา รัฐบาลจําเปนที่ตองไดรับการเลือกตั้งขึ้นมาใหม เพราะฉะนั้นตองมี Temptation ที่จะผิด
สัญญา
คําถาม: คุณอัศวินจะแนใจไดอยางไรวาถาเราพิมพแบงกเพิ่มจะทําใหเกิดเงินเฟอ เพราะเงินที่มันเพิ่มเขาไปทําให
ผลผลิตเพิ่ม วากันไปตามทฤษฎีปริมาณเงินมันอาจจะไมเฟอก็ได คือตอนนี้ผมมีความรูสึกวาทฤษฎีลูกโปงสามลูกสูบ
ของอาจารยปวย น้ําในบอเนี่ยน้ําก็เปรียบเหมือนปริมาณเงิน ปลาก็เหมือนประชาชน ประชาชนคอนขางอึดอัดนะ
ครับ แทนที่แบงกชาติจะเพิ่มน้ําในบอคือปริมาณเงิน แตกลับสูบน้ําออกจากบอ ผมมองวาแบงกชาติแทรกแซงมาก
เกินไป ทุกวันนี้ผมมองวาเศรษฐกิจที่มันแยเพราะเราฝนกระแสโลกมากเกินไป เราพยายามที่สกัดกั้นเงินทุนตางชาติ
พยายามไปแทรกแซงตางดาว คือไมปลอยใหเปนตามกระแสโลก พยายามเขาไปแทรกแซง แลวแบงกชาตินาจะ
แกปญหาที่เงินบาทแข็งโดยการพิมพเงินเขามา แลวไปกวาดซื้อดอลลารที่มันเขามาที่ตลาดหลักทรัพย แตแบงกชาติ
ใชวิธีกูโดยการออกพันธบัตรแบงกชาติคือ เปนการตรึงปริมาณเงินนั่นเอง เศรษฐกิจกับเงินมันตองไปกัน มันเปน
ความเชื่อมาตั้งแตสมัยไหน แลวแนวคิดของอาจารยปวยที่ตองการพัฒนาประเทศคือตองทําใหเศรษฐกิจขยายตัว
ฝากไวเทานี้กอนนะครับ
ดร. อัศวิน อาฮูยา: ผมคงตองบอกนิดหนึ่งนะครับวาหนาที่อันหนึ่งของธนาคารแหงชาติคือดูแลรักษาเงินที่อยูใน
กระเปาของประชาชน ถาเกิดเงินเฟอสูงก็แสดงวาธนาคารแหงชาติไมทําหนาที่ที่พึงจะมีตอประชาชน เราตองดูแล
คาเงิน เราดูแลคาเงินแตไมไดหมายความวาดูแลใหอัตราแลกเปลี่ยนมันตายตัว คือมันไมเหมือนกัน คือดูแลคาเงิน
ของประชาชนไมจําเปนที่ตองใหคาเงินบาทนิ่งเสมอไป อันที่สองคือธนาคารเห็นโดยทฤษฎีแลววาจริงถาเศรษฐกิจจะ
โตปริมาณเงินก็จะโต แตมันก็ไมมีความจําเปนที่มันจะมีความสัมพันธในระยะสั้นที่คงที่เสมอ แตในระยะยาวมันจะ
เห็นชัดเลยวาเศรษฐกิจมันจะโตเทานั้นเทานี้เปอรเซ็นต เงินมันก็จะมีเทรนด ปริมาณเงินมันก็จะมีเทรนด ปริมาณเงิน
มันก็จะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ที่แบงกชาติทําอยูตอนนี้ก็คือใชอัตราดอกเบี้ยมันก็เหมือนกันทั้งโลกที่ใชอัตราดอกเบี้ยเปน
เครื่อ งมือ ใชอั ต ราดอกเบี้ย เปน เครื่อ งมื อ ก็ เ ทา กั บ วา ธนาคารแห ง ชาติพ รอ มที่จ ะพิมพ เงิ น ใหภ าคเศรษฐกิ จ หรื อ
ภาคเอกชนตองการ ถามีปริมาณเงินออกไปมากเกินความตองการดอกเบี้ยมันไมสามารถอยูที่ที่เรากําหนดได ถามี
นอยกวาที่เราตองการภาคเศรษฐกิจตองการดอกเบี้ยก็ไมสามารถกําหนดได เพราะฉะนั้นปริมาณเงินมันขึ้นอยูกับวา
เศรษฐกิจตองการเทาไรแบงกชาติจะ Supply ใหเต็มที่อยางเศรษฐกิจตองการ ถาตองการนอยก็พิมพนอย ถาตองการ
มากก็พิมพมาก โดยที่ไมไดแปลวาจะสูญเสียอํานาจซื้อของประชาชน ผมคิดวานาจะสามารถตอบคําถามทานไดบาง
แลวนะครับ
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อีกอยางหนึ่งเปนเรื่องของการแทรกแซงคาเงิน การแทรกแซงคาเงินไมใหคาเงินแข็ง แปลวาเราตองเอาเงิน
บาทไปซื้อดอลลาร แปลวาเราตองเอาเงินบาทไปใหธนาคารพาณิชย ถามีการอัดฉีดเงินเขาไปมากๆ ก็มีการดูดเงิน
กลับเรียกวา Sterilization คือพยายามทําใหผลของการที่เงินเขาไปสูระบบเศรษฐกิจมันไมเกิดขึ้น ไมมีผล นั่นคือ
สาเหตุที่ตองออกพันธบัตรดูดซับสภาพคลองพวกนั้น เปนเรื่องของการดําเนินนโยบายการเงินที่ไมไดกระทบตอ
Welfare ของประชาชน แตปญหามันอยูที่วาสังคมหรือธนาคารแหงชาติเองเห็นพองตองกันหรือไมเห็นพองตองกันวา
ควรจะแทรกแซงมากนอยแคไหนนี่เปนปญหาใหญมากในภูมิภาคนี้ ที่ธนาคารแหงชาติซื้อดอลลารเก็บกันจนเต็มมี
เปนรอยๆ ลาน พันๆลานเหรียญ
คําถาม: ผมมองวานี่คือสาเหตุที่ทําใหเศรษฐกิจเราตกต่ํา ทําใหการใชจายไปแยงงบประมาณในปกอนในตลาด
เพราะฉะนั้นตัว C, I, G ในทฤษฎีการเงินระหวางประเทศมันต่ํากวา real GDP มาก คือตอนนี้ตัว GDP สูงกวา
รายจายหรือ ตัว C, I, G มากจึงทําใหเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัด แลวเราเกินดุลมาสิบกวาปแลวตั้งแตป 2540 เปนตน
มายกเวนป 2548 ปเดียว แลวนโยบายมหภาคก็ไมแกไขเรื่องนี้เราก็ยังคงใชเครื่องมือตางๆ ใหมันเกินดุลตอไปแลวก็
ทําใหมีปญหากับภาคสงออกตอไป คือการที่เงินทุนถอนไปเรื่อยๆ ที่เราใชนโยบายอยางนี้ โดยที่ไมมีการประสานงาน
ระหวางหนวยตางๆ สภาพัฒน กระทรวงพาณิชย การทองเที่ยวแหงประเทศไทยอะไรพวกนี้ มันก็มีผลรายในแง คนก็
จะมากินมาเที่ยวมาซื้อสินคาเรา ทําใหคาเงินแข็งไปเรื่อยๆ แลวการที่คาเงินแข็งไปเรื่อยๆ การลงทุนก็จะมีปญหา
การที่มาทองเที่ยวก็จะมีแตการเก็งกําไรอัตราคาเงินหรือมาปนหุน อันนี้ผมมองวาจริงๆ แลว ควรแกปญหาในเรื่องของ
ดุลบัญชีเดินสะพัดใหไดในขณะนี้นะครับ ถาเราปลอยใหเกินดุลตอไปมันยอมมีปญหาแนนอน และก็ในที่สุดมันก็จะ
มีปญหาตอภาคสงออกที่รุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นะครับ
ดร. อัศวิน อาฮูยา: ครับ คอนขางงงนิดหนึ่ง วาถาเรามีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดจะเปนการกดดันใหคาเงิน
มันแข็งเรื่อยๆ อีกอยางคือผมไมมั่นใจที่เงินบาทแข็งเนื่องมาจากดอลลารออนหรืออะไรก็ตาม มันกระทบตอการลงทุน
คือทําใหเราสามารถซื้อเครื่องมือเครื่องจักรที่ถูกลงดวยซ้ําถาเราพรอมที่จะลงทุน ผมขออนุญาตมองตางนิดหนึ่ง
นะครับ
ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา (ทําหนาที่แทนอาจารยนิพนธเนื่องจากมีประชุม): ขอสรุปกอนนะครับวาการที่ดูดซับ
สภาพคล อ งเนื่องจากการที่ป ริม าณเงิน ไหลเขา มามากขึ้น สว นหนึ่ง ก็เพื่อ รักษาเสถีย รภาพของราคาเทา นั้น เอง
เพียงแตประเด็นมันอยูที่วาคุมมันแคไหนมันก็มีตนทุนเหมือนกัน แลวก็ไมแนใจวาจะมีประสิทธิภาพในระยะยาวหรือ
เปลามันขึ้นกับวาเวลาเทานั้นเอง ผมก็ดีใจที่พูดถึง Current Account เรื่อง Absorption เงินเฟอนี่ก็ขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนดวย ขึ้นอยูกับเงินทุนที่ไหลขาดวย ยิ่งไหลเขามามากเทาไหรยิ่งทําใหเกิดการกระตุนการลงทุนซึ่งผม
คอนขางเห็นดวยกับดร.อัศวินที่วาคาเงินแข็งขึ้นมันนาจะเปนโอกาสดีที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักร ลงทุนดานใหม ก็ขอ
เชิญทานที่อยากจะถามเพิ่มเติมนะครับ
คํา ถาม: อยากจะถามอาจารย ก็เป น คํา ถามสั้น ๆสองคํา ถามคือ ผมทราบมาวา มูลคา ที่แ ท จริง ของเงิน ที่มีการ
เคลื่อนไหวกันทั่วโลก มันมีมูลคาที่แทจริงแครอยละ 10 ของการผลิตที่แทจริงใชหรือเปลาครับ ถาเกิดไมใชแลว
ผมอยากถามอาจารยวา ถาอยางนี้ปรัชญาเศรษฐศาสตรของโลกกําลังผิดทางหรือเปลา ขอสองครับแลวในปรัชญา
ทางเศรษฐศาสตรมันมีแนวคิดไหมวาจะมีการลดการบริโภคของทั้งโลกไดอยางไรเพราะตอนนี้สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับ
โลกรอนเปนประเด็น ที่นาสนใจครับ อยางสตีเวน ฮอกกิ้น เคยพูดวามันนากลัวกวา สงครามนิวเคลียรอีกเพราะ
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สงครามนิวเคลียรมันตายประเทศตอประเทศ แตถาสงครามภัยธรรมชาติมันตายทั้งโลก ในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
นั้นมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้บางหรือเปลาครับ
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ ขอแรกผมฟงไมทันครับ ขออีกทีครับ
คําถาม คือวามูลคาที่แทจริงของเงินที่มีการเคลื่อนไหวกันทั่วโลก มันมีมูลคาที่แทจริงแค 10% สมมุติวาผมมีเงิน 100
บาทมันจะมีแค 10 บาทเกี่ยวของกับการผลิตที่แทจริง ที่อยูกับการกินการบริโภค สวน 90% อยูกับการเก็งกําไรเรื่อง
ของตลาดหลักทรัพยเรื่องหุนหรือเปลาครับ
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ อันนี้จริงๆ ตองบอกวาตอบยากมากเพราะขอมูลจริงๆที่ตอง require ที่เกี่ยวกับตรง
นี้ ผมเขาใจวาทานถามถึงเงินที่เกี่ยวของกับการคาการลงทุนของ FDI เปนเทาไหร เพราะฉะนั้นมันตองมีตัวเลขวา
มีเท า ไหร แตถ า ถามวา การลงทุ น ในตั ว นี้ เที ยบกับ สว นอื่น ๆเปน กี่เ ทา อัน นี้ผ มกลา ยืน ยัน วา ในโลกนี้ ไ ม มีใ ครรูไ ด
เพราะว า ตอนนี้ เ งิ น ทุ น ที่ เ คลื่ อ นย า ยในโลกมั น ไม ใ ช แ ค เ คลื่ อ นย า ยเงิ น ทุ น อย า งธรรมดา ในโลกป จ จุ บั น มั น ใช
Derivative ใชในการตอเงินในการ Average ในการตอเงินเพิ่มขึ้นมาก เยอะมาก อยางที่ผมเคยอานลาสุดเรื่องของ
ปญหา Sub prime เขาบอกวาเงินในสวนของ Sub prime ที่มันถือก็ไมมีใครรูเลยวามันปน Sub prime เปนสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย ยกตัวอยาง มูลคา 100 บาทขายเปน CDO ขายไดเปนรอยๆอัน CDO ก็คือ Derivative ที่ Base on
Sub prime เพราะฉะนั้นตัว Derivative Market มันสามารถ multiply ตอไปไดเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นมันไมมีใครรูเลย
อยางโลกปจจุบันนี้ในการเงิน คนจะดู M2, M3 มันนอยลงมาก M ที่เปน Money นอยมาก แต Derivative มันเริ่มมี
บทบาทมากขึ้ น เพราะฉะนั้ น อั น นี้ ผ มก็ ไ ม มี ข อ มู ล เหมื อ นกั น และก็ ถ า ใครมี ก็ ยิ น ดี ต อบรั บ นะครั บ เพราะว า ตั ว
Derivative หรือ sub prime เอง เขายังไมรูเลยเขารูวา Underlining ที่มันมีปญหาโดย sub prime มันประมาณ
300,000-500,000 ลานเหรียญสหรัฐ มัน modify เปนกี่เทาเปน CDO เปน Derivative มันคือ Over the Counter
คือที่ผมเขียน CDO ขึ้นมาใหอาจารยภาณุพงศ และอาจารยถือ CDO ตัวนี้ไวแลวผมก็เขียนอีกแผนหนึ่งใหอาจารย
สมชัย แลวผมก็เอาตรงนั้นตรงนี้มาผสมกัน แลวอาจารยภาณุพงศ และอาจารยสมชัยก็ไปขายตออีก เพราะฉะนั้น
ตรงนี้แหละวามันไมรูวากี่เทา นั่นคือขอที่หนึ่ง
ขอที่สองถาผมฟงไมผิดเปนเรื่องของ Global Warming วาจะแกไขปญหาอยางไร ผมเห็นดวยวาเปนปญหา
ที่สําคัญมาก เรื่องนี้เปนเรื่องของทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่โลกใหความสําคัญมากคือเรื่องของ Public Goods มันมี
Free Rider มันมีอยูในเศรษฐศาสตรการคลัง เราตองรูวา Public Goods คืออะไร คือมันไมสามารถแยกหนาที่ไดวา
ใครเปนคนกินใครเปนคนรับผิดชอบ ใครเปนคนปลอยของเสียแลวมันก็ไมสามารถไปตามเก็บเงินเขาได เพราะฉะนั้น
มันเปนเรื่องของ Public Goods เพราะฉะนั้นผมคิดวาทางออกทางเดียวที่จะแกปญหานี้ไดก็คือใช Institute มาแกไข
ใชแนวคิดเศรษฐศาสตรแบบอาจารยปกปองมาแกไข ในเรื่องของ Institutional Economic คือมาแกปญหา Market
Failure
คืออเมริกาเขาก็ปลอยของเสียในโลก ทุกคนก็ปลอยไมมีหยุด เพราะมันไมสามารถไปจับเขาได มัน
ไมสามารถ Exclude ไดวาใครเปนคนปลอยมันไปตามมือใครดมก็ไมได นี่คือ Public Goods แกอยางเดียวคือการใช
สถาบันเขามาบังคับอันนี้ผมคิดวาเปนทางออกเดียวที่แกปญหาตรงนี้ ซึ่งจะใชภาคสถาบันอยางไร ตอนนี้ที่ผมทราบก็
มีแค Kyoto Protocol เทานั้นเอง แตทุกประเทศก็ไมไดบังคับใหมา Sign ผมเห็นวาเปนทางออกเดียวที่จะ Move ให
ใกลชิดมากขึ้น ซึ่งเวลานี้ผมเองตอนนี้ก็ถูกเรียกกลับที่กระทรวงนะครับ ถามีปญหาอะไรก็อีเมลไปหาผมละกันนะครับ
ตองขอประทานโทษดวย ชีวิตราชการก็อยางนี้แหละครับ สวัสดีครับ
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ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา ขอเชิญดร.สมชัยครับ
ดร.สมชัย จิตสุชน ผมเดาไดจากคําถาม เขาใจวาผูถามคงเคยเห็นสถิติตัวเลข 10% ผมเองก็เคยเห็นเหมือนกันให
ผมเดาคงเปนตัวเลขเงินทุนเคลื่อนยายระหวางตางประเทศ ถาเกิดวาตางชาติเขามาลงทุน FDI แลวเอาเงินดอลลาร
แลกเปนเงินบาทเพื่อที่จะลงทุนที่นี่ แลวเอาผลรวม cost ทุกอยางมารวมกันแลวดูวาเปนเงินสักกี่เปอรเซ็นต ถาเปนงั้น
จริงตัวเลข 10%ไมนาแปลกใจ ยกตัวอยางประเทศไทย net หมายความวาเอาเขาหักลบเอาออก FDI เงินที่วามาสูง
กวา FDI เงินที่เขามาซื้อขายหุนซื้อบาเรลอะไรตางๆ แตวาตองดู cost ต่ํามาก หมายความวาเอาเขานับที่หนึ่ง เอา
ออกนับที่หนึ่งบวกกันเปนเทาไหร ถาอยางนั้นอาจจะเกิน เพราะวาเขาไปเยอะมากออกไปเยอะมากในเวลาเดียวกัน
เขาเร็วออกเร็ว คําถามตอไปคือวาตัวเลขรอยละ 10 มันดีหรือไมดี เชนนั้นมาดู Basic กอนเงินทุนจําเปนตอง
เคลื่อนยาย เคลื่อนยายมาซื้ออะไรตางๆ เขามาซื้อหุนซื้อ bond ซึ่งเรามักจะเหมาวาเปนการเก็งกําไรเสมอไป เรื่อง
ตางๆมันก็มี Activity ตอเนื่องกันในการผลิต เชนการนําเม็ดเงินมาซื้อหุน บริษัทที่มีหุนอยูในตลาด ไมมีใครรูอาจเปน
อยางนั้นจริงผลิตหรือไมผลิตไมใชอยางนั้น และการไป Control ตรงนี้มันไมดีตองพยายามลดมันลงมันอาจจะไป
กระทบ Function ในสวนนั้นดวย สวนที่ตองระวังจริงๆคือเมื่อมีหลักฐานชัดเจนวามีความเชื่อที่จะ Support ไดวาเงิน
เขามามากและเขาเร็วออกเร็ว จนกระทั่งอยางที่ผมเรียนมันมี Instabilise จนทําใหอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนเร็วจน
เกินเหตุ ทําใหภาคการผลิตปรับตัวไมทัน อยางเชนโรงงานกระปอง สามารถแขงขันไดกําไร พอผานไปอีกอาทิตยหนึ่ง
คาเงินบาทแข็งขึ้นรอยละ 5 กําไรรอยละ 5 หายไปแลว ผานไปหนึ่งอาทิตยสองอาทิตยโรงงานก็เปดใหม โลกความ
เปนจริงเปนไปไมได คุณเปดโรงงานทีปดโรงงานที ถามันผันผวนมากเกินกวาการคาดการณที่เกินกวาจะรับไดอาจ
ปรับตั วไมทันจึงมีตนทุนในการปรับตัวสูง ยกเวนถาเรามีเครื่องไมเครื่องมือทางการเงิน ในประเทศต างๆ ซึ่งมัน
เพียงพอสําหรับธุรกิจ Certificate และมี Access พอในการเขาถึงก็คือเครื่องมือที่ไมแพงจนเกินไป เพราะฉะนั้นเรา
เริ่มที่เดินในทางนี้มากขึ้น ตรงที่จะดีไมดีผมวามันไมงายขนาดนั้นเพียงแตวาเงินทุนเคลื่อนยายควรจะมีอยูแตอยามีถึง
ขึ้นวามี Sterilize แตตอง Present ไดวามันดีอยางนั้นจริง
ประเด็นที่สองคือเรื่อง Global Warming อันนี้เปนประเด็นที่ดีมากที่ผมเคยเรียนไวตอนทายก็คือวา อันนี้
เปนสิ่งที่ดีมากเหมือนกันจําเปนตองมี Coordination ควรจะแกปญหา Public Bads , Pubic Goods อยางที่อาจารย
เอกนิติพูด Global Warming ก็คือ Public Bad คุณแกไขปญหานี้ไมไดถาไมมี Coordination Kyoto Protocol
ก็เปนตัวอยางหนึ่งที่พยายามที่จะมี coordination แบบนี้ อยางเชน มันมีความคิดใหมๆคือมี Carbon Credit คือ
สามารถซื้อขายได อันนี้คือการใชกลไกตลาดเขามา พวกนี้ตองการการ Coordination และมีเครื่องไมเครื่องมือตางๆ
เขามาใน Market Place เปนกลไกตลาดอยู ปญหาหนึ่งก็คือเมื่อโยงกับปญหาที่วาแลวคุณจะจํากัดการบริโภค
หรือไม ถาการบริโภคนําไปสูการทําลายทรัพยากร จนกระทั่งนําไปสูการลมสลายของทรัพยากรธรรมชาติเปนจุดที่
หลายกลุมคน จนกระทั่งบางประเทศเสี่ยงตอการสูญเสียนี่เปนปญหาใหญ เพราะอยางนั้นควรจะแทรกแซง ผมเปน
คนหนึ่งที่ไมเชื่อทฤษฎีพื้นฐานที่วาคน rational ตลอดเวลาและ perfect ตลอดไป ผมไมเชื่ออยางนั้น คุณ perfect
ตอไปตั้ง 5 ปแลวคุณยังรูวาอะไรจะเกิดขึ้นแลวคุณรูวาอะไรดีอะไรเลวสําหรับเรา ผมเชื่อวามันมีความเปนจริงของ
human guilty อยู มันมีความเปนจริงตรงนั้นอยูซึงจะเปนจริงหรือไมก็ตาม เพราะฉะนั้นไมไดหมายความวา option
หรือที่เสนอขึ้นมามันจะฉลาดกวานะครับ
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ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา ทานสุดทายครับ อาจารยพลายพล เชิญครับ
อาจารยพลายพล คุมทรัพย ถามทุกคนนะครับ ใครจะตอบก็แลวแต วาโครงสรางสถาบันภาครัฐที่เกี่ยวของกับการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ไมวาจะดานการเงิน การคลัง ซึ่งป จจุบัน นี้เรามีอ ยูนอกจากแบงกชาติแลวก็มี
กระทรวงการคลั ง สํ า นั ก งบประมาณ สภาพั ฒ น แ ละอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ ง ท า นมองดู แ ล ว คิ ด ว า มั น เพี ย งพอหรื อ มี
ประสิทธิภาพมากพอไหมในโลกปจจุบันไปถึงโลกอนาคต แลวทานคิดวามันมีโอกาสที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
อะไรอยางไร อันนี้รวมจนกระทั่งถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ จริง ๆ แลวก็แกไขไปแลวบาง ก็อยากจะถามความเห็นสวนตัว
วามันควรมีอะไรที่จะตองแกอีกหรือเปลา ที่ผมถามเกี่ยวกับดร.ปวยโดยตรงเลย เพราะที่ผมกลาวไปเมื่อสักครู ดร.ปวย
ก็มีสวนในการกอตั้งและบริหาร เพราะฉะนั้นถาดร.ปวยมาเห็นเราพูดในวันนี้แลวอาจจะถามวาแลวคนรุนเราจะคิด
อะไรอยางไรตอไหม ผมก็เลยตั้งคําถามนี้ขึ้นมาครับ ขอบคุณครับ
ดร.สมชัย จิตสุชน: ผมคิดวาในปจจุบันเราอาจจะตองมีเพิ่ม ตอนแรกคิดวาดีอยูแลวโดยเฉพาะนโยบายการเงิน
การคลังนะครับ การคลังมีอยูสองหนวยดวยกัน คือสํานักงบประมาณและสศค.นะครับ การเงิน มีแบงกชาติและ
สภาพัฒนที่เปนภาคสวนดูอีกทีหนึ่ง ไมใชแคดูการเงินการคลังแตคอยดูแลทั้งหมด ปรากฏวามันมี Package อื่นซึ่ง
เปนการจัดการสมัยใหมซึ่งผมไมแนใ จวาเปนบทบาท เพราะไมแนใจวามันดีหรือยัง อันที่หนึ่ งคือการกํากับดูแ ล
สถาบันการเงินทุกวันนี้อยูกับแบงกชาติและก็มีที่ผานมาระหวางแบงกชาติและกระทรวงการคลังแยกไปอีก ความคิด
หนึ่งมันมีประเด็นที่เกี่ยวกับทฤษฎีอยู เชนเมื่อรวมกันอยูแลวมันดี คลายๆ กับ Conflict of Interest แตมันไมใช
Conflict เพราะ Conflict คือผลเสีย นโยบายบางอยางหรือมาตรการบางอยางดีสําหรับนโยบายการเงินแตไมดี
สําหรับการดูแลแบงก ยกตัวอยางเชนแบงกกําลังซวนเซ ก็ตองคิดวาควรเก็บไวหรือปลอยใหมันลมไปดี ในแงบทบาท
ใหมก็ไมเหมือนกัน กระทรวงการคลังเสนอวาจะตองแยก แตแบงกชาติเสนอวายังไมนาจะตองแยกถาแยกแลวมี
ปญหา ผมคิดวาในเรื่องนี้ในความคิดของผมตอใหยังไมแยกก็ยังมี Internal Setting บางอยางที่ปองกัน Policy ซึ่งผม
ไมแนใจวามีอยูหรือไมในแบงกชาติตอนนี้ แตถาคิดวาแยกกันดีกวาก็ตองคิดตามวา ถาแยกไปแลว Independent
ของหนวยงานใหมเปนอยางไรเพราะวาเปนแหลงผลประโยชนที่ใหญมากที่หนึ่ง ถานักการเมืองเขาไปคุมไดสามารถ
คุมการคลังไดทั้งหมด เงินมหาศาลจริงๆ ที่ผมคิดวาควรคิดเร็วๆ คือความชัดเจนของกฎหมาย ผมคิดวากฎหมายที่
เขียนขึ้นเพื่อระบบเศรษฐกิจไมมีเจาภาพ ไมมีเจาภาพจริงๆมาดูแล มันเปนประเด็นที่วากฎหมาย พรบ.ลงทุนของตาง
ดาวหนาตาเปนอยางไรดี เดี๋ยวทางนี้พูดอยางหนึ่ง กระทรวงการคลังพูดอยางหนึ่ง ขาราชการอีกสองสามคนพูดอีก
อยางหนึ่งคือมันนาจะมีใครสักคนที่นั่งสังคายนา เรื่องกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ หนาตามันควรเปน
อยางไร ทุกวันนี้มันไมมีดวยซ้ําวาควรจะรางกฎหมายใหมรูปรางหนาตาเปนอยางไร ครับ นั่นเปนสองอยางที่นาสนใจ
ขอบคุณครับ
ดร. อัศวิน อาฮูยา: จริงๆปญหาตอนนี้ไมใชปญหาดานโครงสรางมากเทาไหรแตเปนปญหาดานพฤติกรรมมากกวา
พฤติกรรมที่วาบางครั้งถ าเรามีเปาหมายอะไรบางอยา งแลว แขนขาของภาครัฐขัดกันเอง ไมเอื้อ ตอการนําไปสู
เปาหมายนั้น ยกตัวอยางงายๆคือการควบคุมราคาสินคา การควบคุมราคาสินคาก็เหมือนที่อาจารยภาณุพงศ วา
อาจจะทําไดในระยะสั้นๆ เพราะจริงๆมันบิดเบือนกลไก มันทําใหผูบริโภคตอไปจะลําบากเพราะไมมีสินคามาบริโภค
คนเขาไมอยากผลิตมันไมมีกําไร ไมคุมทุน ซึ่งมองไปแลวขัดตอการกระตุนการลงทุน การคุมราคาสินคาเกือบรอยละ
50 ของตะกราผูบริโภค ถูกควบคุมหรือถูกจํากัด นี่แคยกตัวอยาง สําหรับหนวยงานภาครัฐ 4-5 หนวยงานที่เขามาดู
ทางดานเศรษฐกิจ ควรมีการจัดโครงสรางหรือเปลาผมก็ยังไมมีความรูที่จะตอบอยางชัดเจน แตอยากจะเรียนให
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ทราบวามีหลายประเทศถาจะเอาแยกการกํากับดูแลสถาบันการเงินออกจากแบงกชาติ ซึ่งจะแยกเปนสองบทบาท
ออกไป บทบาทแรกคือการกํากับนโยบายการเงินเพื่อเสถียรภาพดานราคา เพื่อใหเศรษฐกิจโตอยางมีเสถียรภาพ อีก
อันคือเอานโยบายกํากับดูแลสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพดี เพราะวาบางคนเชื่อวามี Conflict of Interest
ในปจจุบันนี้ถาเราดูประเทศจํานวนหนึ่งจะพบวาเขาเริ่มใชกันแลว ยกตัวอยางออสเตรเลีย อังกฤษ ญี่ปุน เกาหลี
พวกนี้เขาแยกกันไปหมดแลวก็มีหลายประเทศที่ไมแยก แตประเทศที่แยกไปแลวก็มีสถาบันการเงินที่ลมเพราะความ
ผิดพลาดของการกํากับดูแลก็ยังมีอยู ยกตัวอยางเชน ออสเตรเลีย ตอนที่แยกออกไปเปน AFTA ภายในปแรกๆ ของ
การแยก Insurance หรือบริษัทประกันภัยลม กลายเปนขอดีของธนาคารแหงชาติที่ไมตองรับผิดชอบปญหาที่เสีย
ชื่อเสียง หรือตรงกันขามกันดูอยางอังกฤษ พอแยกออกมาในปที่แลว ธนาคารขนาดกลางลมแตไมยอมใหลมก็คือ
อุ มมั น เอาไว ปญ หาที่ ตอ งวิ เ คราะห อ อกมาคือ ขาดการประสานงานระหวา งสองหนว ยงานนี้ ซึ่ง โดยธรรมชาติ
โดยลักษณะของธนาคารแหงชาติที่เขามาดูแลเสถียรภาพที่เศรษฐกิจอยางไรก็ตองดูแลเสถียรภาพของสถาบันการเงิน
อยูดี แตพอมี Coordination เกิดขึ้น เปนความผิดของ FTA ธนาคารแหงชาติหรือแมแตกระทรวงการคลังซึ่งเขามาชา
จนเกิ น ไปก็ ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาได ถ า กลั บ มาดู ใ นบ า นเราเอง พรบ.ใหม ที่ อ อกมาจะมี ค ณะกรรมการที่ ดู แ ลอยู
3 คณะกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการที่ดูแลสถาบันการเงิน และคณะกรรมการที่ดูแล
ระบบชําระเงิน คณะกรรมการทั้งสามนี้แยกเปนอิสระซึ่งกันและกันโดยมีคนจากแบงกชาตินั่งอยูจํานวนนอย คือ
คนหมูมากมาจากขางนอก ซึ่งเรื่องของ Conflict of Policy ผมมองไมเห็นวามันมี ถามันมีก็มีโอกาสนอยมาก เพราะ
คนนอกนั่งอยูเปนสวนใหญ ถามีอยู 7 คน เปนคนนอกอยู 4 คน จากแบงกชาติ 3 คนเปนคณะกรรมการ ซึ่งถามองเปน
ระบบปญหามันไมไดอยูที่โครงสรางเทาไหร มันอยูที่วิธีการคัดเลือกคนเขามานั่งอยูเปนคณะกรรมการตรงนี้นั่นแหละ
ที่นาจับตามอง
รศ.ดร.ภาณุพงศ นิธิประภา: ขอพูดประโยคเดียวนะวาทานผูรวมอภิปรายทั้งสี่ทานใหความเห็นตรงกันวา แมทาน
อาจารยปวยจากไปแลว คุณธรรมของทานคําสอนของทานยังคงอยูกับเราในขณะที่เราก็ไดประกอบใหเกิดคุณงาม
ความดีเกิดขึ้นจากการบริหารประเทศหรือการทํางานสวนตัวดวยครับ
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