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๑ดร.อัมมาร์  สยามวาลา (Ph. D. in Economics, Harvard University, U.S.A. ๑๙๖๗) อดีตสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑) ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ).

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  ณ  อาคารมูลนิธิสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

จุลนิติ : สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ท่าน 
คิดว่ามีที่มาจากสาเหตุใด และเมื่อเปรียบเทียบ 
กบัวกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยเมือ่ป ี
พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว มีความเหมือนหรือแตกต่าง 
กันอย่างไรบ้าง

  ดร. อัมมาร์ฯ : ปัญหาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยในปัจจุบันนั้น นอกจากจะได้รับ 
ผลกระทบจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่แล้ว ในส่วนของ 
ประเทศไทยเรายังมีปัญหาในเรื่องสถานการณ์ 
ความขัดแย้งทางการเมืองอีกด้วย แต่อย่างไรก็ด ี
ในช่วงระยะเวลา ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมานี้ปัญหา 
ความขัดแย้งทางการเมืองนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า 
แทบจะไม่มีผลกระทบต่อปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยเท่าใดนัก ดังนั้น ปัญหา 
ความขัดแย้งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนจึงส่งผลกระทบ 
ค่อนข้างน้อย 
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  แตส่ิง่ทีเ่ปน็ปญัหาใหญแ่ละสง่ผลกระทบ
คอ่นขา้งมาก กค็อืปญัหาวกิฤตเิศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้
ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสาเหตุมาจาก
การที่สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลายแห่งล้มละลายลง และส่งผลกระทบต่อ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้าง 
รุนแรง ตลอดจนได้ขยายไปถึงปัญหาในระบบ 
เศรษฐกิจของประเทศในทวีปยุโรปอีกหลาย 
ประเทศ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ 
และสถาบันการเงินของประเทศอังกฤษซึ่งตกอยู่ 
ในสถานะที่ย่ำแย่อยู่ในขณะนี้ดังที่ทราบกันอยู่

  ความจริงแล้วปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันค่อนข้างจะ 
มีความคล้ายคลึงกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ค่อนข้างมาก  
ทั้งนี้เพราะจุดเริ่มต้นของปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่ มต้นมาจาก 
วิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน ซึ่งจุดเริ่มต้นของ 
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ ก็เริ่มจากปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้าน 
การเงินเช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อเกิดจากปัญหา 
ทางด้านการเงินหรือสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว 
ก็จะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาว 

  อย่างไรก็ดีก็มิได้หมายความว่าปัญหา 
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในครั้งนี้ 
จะไมร่นุแรง หากแตเ่ปน็ปญัหาในอกีรปูแบบหนึง่ 
กล่าวคือ ขณะนี้สถานะทางการเงินของสถาบัน 
การเงินในประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งและ 
มั่นคงอยู่พอสมควรและไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ใด ๆ 
ว่าจะเข้าสู่ภาวะอันตรายใด ๆ มากนัก แต่โดย 
เหตุที่สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมานั้น เราต้อง 
พึ่งพาอาศัยตลาดการส่งออกหลักเป็นสำคัญ  
และเมือ่ประเทศคูค่า้ซึง่เปน็ตลาดการสง่ออกหลกั 
ทั่วโลกในเวลานี้กำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย 
อย่างมีนัยสำคัญและอาจจะส่งผลกระทบมากขึ้น
ต่อไปในอนาคต

จุลนิติ :  ท่านเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น มีวิธีการหรือ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมอย่างไร 
เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน

ดร. อัมมาร์ฯ : ในด้านการส่งออกของ 
ประเทศไทยในขณะนีเ้ริม่ไดร้บัผลกระทบมากขึน้ 
กลา่วคอื อปุสงคโ์ดยรวมของสนิคา้เพือ่การสง่ออก 
ที่เราผลิตได้ทั้งประเทศจะมีปริมาณลดลง ซึ่งจะ 
เหน็ไดว้า่สนิคา้ภาคการเกษตรทีเ่กษตรกรควรจะ 
ได้รับผลตอบแทนต่อหน่วยผลิตในระดับท่ีน่าพอใจ  
ก็มีมูลค่าลดต่ำลงไปด้วย ซึ่งการที่อุปสงค์ของ 
สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ลดลง 
ดังกล่าวนี้จะส่งผลทำให้ภาคแรงงานถูกเลิกจ้าง 
มากยิง่ขึน้ ซึง่สิง่ตา่ง ๆ  เหลา่นีไ้ดเ้ริม่เกดิขึน้ใหเ้หน็ 
บ้างแล้วพอสมควรในขณะนี้
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  ๒พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
 มาตรา ๒๑  การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณหนึ่ง ให้กระทรวง
การคลังกู้เป็นเงินบาทไม่เกินวงเงิน
 (๑)  ร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
 (๒)  ร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนเงินต้น.

 จุลนิติ : ท่านมีความคิดเห็นหรือ 
ข้อสัง เกตอย่างไรเกี่ยวกับมาตรการและ 
แนวทางการแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิตามนโยบาย 
ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เพียงพอกับการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
อย่างไร 

  ดร. อัมมาร์ฯ : หากพิจารณาตามหลัก 
เศรษฐศาสตร์แล้ว นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ที่เหมาะสมในขณะนี้ คือ รัฐบาลจะต้องให้ 
ความสำคัญโดยการเร่งเข้ามากระตุ้นอุปสงค์ 
เพื่อชดเชยปริมาณการส่งออกที่ลดลง ซึ่งเมื่อ 
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมีความรุนแรงยิ่ งขึ้น  
รฐับาลกอ็าจจะตอ้งใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ทีเ่ขม้ขน้มากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย ซึง่ในเวลานีร้ฐับาล 
ได้ใช้เม็ดเงินจนเกือบเต็มเพดานตามท่ีกฎหมาย๒ 
อนุญาตให้ใช้ได้แล้ว เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ 
ก็หมายความว่า รัฐบาลกำลังใช้เงินอย่างเต็มที่  
ซึ่งก็อาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะ 
เกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ 

จุลนิติ : ท่านเห็นว่านโยบายกระตุ้น 
เศรษฐกิจแบบเร่งด่วนของรัฐบาลท่ีควรดำเนินการ
ในขณะนี้ได้แก่นโยบายใดบ้าง

 ดร. อมัมารฯ์ : นโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ 
แบบเร่งด่วนที่รัฐบาลควรจะเร่งดำเนินการใน 
คราวนี้จะมีความแตกต่างกับกรณีปัญหาวิกฤต 
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ 
เพราะในป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ กลุม่คนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ในลำดับต้น ๆ  คือกลุ่มคนระดับบน ได้แก่ ภาคธุรกิจ 
และภาคสถาบันการเงินการธนาคาร เป็นต้น  
บุคคลเหล่านี้จะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก  
และจะค่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อมายังกลุ่มคน 
ระดับล่าง ซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ในปี 
ปัจจุบันผลกระทบระลอกแรกจะเกิดขึ้นกับ 
ผู้ใช้แรงงานก่อน เนื่องจากเมื่อความต้องการ 
ซื้อสินค้าของภาคธุรกิจมีน้อยลง ในที่สุด 
จะทำให้ธุรกิจลดการจ้างงานลงอันจะเป็นผล 
ทำให้ภาคครัวเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า 
ภาคธุรกิจ ดังนั้น รัฐบาลควรมีนโยบายดูแล 
ผู้ใช้แรงงานเป็นหลัก

จุลนิติ : กรณีที่รัฐบาลมีนโยบาย 
ให้เยาวชนได้เรียนฟรี ท่านเห็นว่านโยบาย 
ดงักลา่วมลีกัษณะทีเ่หมอืนกบันโยบาย ๓๐ บาท 
รักษาทุกโรคของรัฐบาลชุดที่มี พันตำรวจโท  
ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี หรือไม่
 
 ดร. อัมมาร์ฯ : เรื่องการเรียนฟรีนั้น 
มิได้เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา 
ทางเศรษฐกจิโดยตรงมากนกั ในเวลานีส้ิง่ทีร่ฐับาล 
ควรจะตอ้งเรง่ดำเนนิการ คอื การดำเนนินโยบาย 
ที่กระตุ้นเศรษฐกิจและจะต้องรีบดำเนินการ 
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เพื่อให้มีผลต่อไปในระยะยาว นโยบายเรียนฟรี 
อาจจะช่วยทำให้ประชาชนมีภาระในด้านการใช้จ่าย 
น้อยลง ถ้านโยบายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้  
และนโยบายน้ีเป็นนโยบายระยะยาวซ่ึงพึงกระทำ 
 ถ้ารัฐบาลจะรีบทำในช่วงเวลานี้ก็ไม่ 
เสียหายอะไร ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วนโยบาย 
ให้ เรียนฟรีนี้มีอยู่ ในนโยบายรัฐบาลชุดที่มี  
พนัตำรวจโท ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร เปน็นายกรฐัมนตร ี
แต่แล้วก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีการให้เรียนฟรีอย่าง 
แทจ้รงิแตอ่ยา่งใด เพราะผูป้กครองสว่นใหญย่งัคง 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาในลักษณะของ 
ค่าตำราเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนอย่างอื่น 
เต็มไปหมด ตกลงแล้วในที่สุดก็ไม่มีการเรียนฟรี 
กันจริง ๆ ดังนั้น จึงไม่แน่ใจว่านโยบายเรียนฟร ี
ของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะได้เรียนฟรีจริง ๆ หรือไม่ 

จุลนิติ : ในกรณีที่รัฐบาลชุดปัจจุบันมี 
นโยบายแจกเงินให้ประชาชน ท่านเห็นว่าจะ 
ทำให้เม็ดเงินงบประมาณที่ลงไปเข้ามาสู่ระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร กับสภาวะที่
ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในสภาวะเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน

 ดร. อมัมารฯ์ : คำถามนีถ้อืเปน็คำถามทีด่ ี
และเกอืบจะเปน็คำตอบสำหรบัปญัหาการดำเนนิ 
นโยบายเรือ่งการแจกเงนิ ๒,๐๐๐ บาทของรฐับาล 
ชุดปัจจุบัน ซ่ึงโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

กับนโยบายนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลกำลังนำ 
เงิน ๒,๐๐๐ บาท ไปให้กับบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ 
เรียกว่า “มนุษย์เงินเดือน” อย่างพวกเรา ซึ่ง 
มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ของประเทศไทยใน 
เวลานี้ขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ 
และไม่แน่ใจว่าตนเองจะมีงานทำอีกนานแค่ไหน 
และการจ่ายเงิน ๒,๐๐๐ บาทในครั้งนี้ก็เป็นการ
จ่ายเงินเพียงครั้งเดียว 
  ดังนั้น จึงไม่คิดว่าประชาชนที่ได้รับเงิน 
จะนำเงินออกมาใช้จ่าย เพราะฉะนั้นอัตราการ
หมุนเวียนของเงินก็จะลดต่ำลงจากการดำเนิน
การตามนโยบายในครั้งนี้ แรงกระตุ้นจากเงิน 
๒,๐๐๐ บาท จึงส่งผลกระทบค่อนข้างต่ำ  
และไม่ถือเป็นนโยบายการใช้เงินงบประมาณใน 
การกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี 
  ส่วนการดำเนินการตามนโยบายในด้าน
อื่น ๆ ก็แล้วแต่รัฐบาล ซึ่งความจริงแล้ววิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจก็มีอยู่หลายวิธี 
ด้วยกันได้แก่ การที่รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณ 
เพิ่มเติมเพื่อทดแทนกำลังซื้อจากต่างประเทศ 
ที่หายไป จึงขอเสนอ ๓ แนวทางดังนี้ คือ  
๑. การกระจายเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 
ได้อย่างรวดเร็ว ๒. ต้องเป็นมาตรการชั่วคราว 
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และ ๓. ควรใช้ 
วิกฤตให้เป็นโอกาสในการริเริ่มนโยบายที่ไม่ได้ 
รบัความสนใจในสภาวะปกติ รฐับาลจงึสามารถ 
เลือกได้ว่าจะใช้แนวทางใดที่เหมาะสมที่สุด

จลุนติ ิ: ทา่นเหน็วา่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร และการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น 
เพียงพอสำหรับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใน 
ปัจจุบัน หรือไม่ 
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ประชาชนแต่ละคน ถ้าในส่วนปัจเจกบุคคลหรือ 
ภาคครัวเรือนแต่ละคนใช้เงินของตนเพื่อที่จะ 
ชว่ยเหลอืประเทศ นัน่อาจจะไมใ่ชห่นทางทีด่ใีนแง ่
ของเศรษฐกจิสว่นตวั เพราะในอนาคตคณุอาจจะ
มงีานทำหรอืไมม่งีานทำ นัน่เปน็เรือ่งทีไ่มแ่นน่อน 
ดังนั้น โดยส่วนตัวแล้วคุณจึงจำเป็นจะต้อง 
ออมเงินไว้ 

 จุลนิติ : ในประเด็นสุดท้าย ขอให้ท่าน 
ได้โปรดให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ 
ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบ 
ธุรกิจ ตลอดจนการค้าขายของภาคประชาชน 
ในสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ของประเทศไทย 
และของโลกในปัจจุบัน

 ดร. อัมมาร์ฯ : ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ 
ค่อนข้างยาก และคิดว่าข้อเสนอแนะในเบื้องต้น 
สำหรบัประชาชนทกุคนกค็อื รายไดห้รอืเงนิเดอืน 
ที่แต่ละคนได้รับอาจจะเริ่มมีความไม่แน่นอน 
ดังนั้น จึงควรจะออมเงินไว้แต่เนิ่น ๆ เพราะ 
เหตกุารณใ์นอนาคตเปน็เรือ่งทีไ่มแ่นน่อนสำหรบั
แต่ละบคุคล แตถ่า้ทกุคนคดิเหมอืนกนัและมกีาร
ออมเงินในลักษณะเดียวกัน ก็จะย่ิงทำให้เศรษฐกิจ
ของประเทศตกต่ำลงไปอกี นี่คือเหตุผลตามที่ได้
กล่าวแล้วว่าการให้ข้อแนะนำเรื่องนี้ในขณะนี้นั้น 
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกัน  

๕

 ดร. อมัมารฯ์ : กฎหมายตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับด้านเศรษฐกิจที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็ 
น่าจะเพียงพอแล้ว เพียงแต่เราต้องเร่งบังคับใช้ 
กฎหมายดังกล่าวเพ่ือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ที่ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจัง  
ซึ่งกระบวนการทางราชการในปัจจุบันของ 
ประเทศไทยก็นับว่ายังล่าช้าอยู่มาก ประกอบกับ 
กระบวนการทางงบประมาณก็ค่อนข้างขาด 
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในขณะนี้สภาผู้แทน 
ราษฎรก็ได้พิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิประจำปงีบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. .... เพื่อมาช่วยเหลือรัฐบาลใน 
การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งแล้ว

จลุนติ ิ: ทา่นคดิวา่กฎหมายฉบบัใดบา้ง
ทีย่งัเปน็ปญัหาและอปุสรรคในการแกไ้ขปญัหา
เศรษฐกิจในปัจจุบัน

 ดร. อัมมาร์ฯ : ปัญหาในระบบกฎหมาย 
ของประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นเศรษฐกจิมอียู่
คอ่นขา้งมาก ซึง่ไมส่ามารถอธบิายไดห้มด จงึอยาก 
จะกล่าวเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า 
เทา่นัน้ ทีเ่รามคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งรบีดำเนนิการ 
แก้ไข 

จุลนิติ : ท่านเห็นว่าประชาชนควรจะ 
ออกไปใชจ้า่ยเงนิกนัใหม้ากขึน้ เพือ่ใหม้เีมด็เงนิ 
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือไม่

 ดร. อัมมาร์ฯ : ความจริงแล้วการที่ 
ประชาชนออกมาใช้จ่ายกันมากยิ่งขึ้น ก็ย่อมจะ 
ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศโดย 
ภาพรวม แตก่อ็าจไมเ่ปน็ผลดสีำหรบัประชาชน 
แต่ละคน เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องความคิดของ 
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ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม  
ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดย กองบรรณาธิการ
 สำนักกฎหมาย 

“กระบวนการนิติบัญญัติ
กับสภาวะเศรษฐกิจไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน”

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม๑ 

 จุลนิติ : สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ที่ เ กิ ดขึ้ นกั บประ เทศไทยในปั จจุบั นนั้ น  
ท่านคิดว่ามีที่มาจากสาเหตุใด และเมื่อ 
เปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้น 
ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว มีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

 ดร. พิสิฐฯ : ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 
ทีผ่า่นมานี ้(๒๕๔๙ - ๒๕๕๑) ประเทศไทยของเรา 
มีสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้ 
ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่าง
ระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ 
การออกระเบียบต่าง ๆ ของรัฐบาลก็มีผลเช่นกัน 

๑ดร. พิสิฐ  ลี้อาธรรม ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษา ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๒๐ จนสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอีราสมูส 
(Erasmus University) เมืองรอตเตอร์ดัม (Rotterdam) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง , กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน), 
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. ๒๕๕๐ และนักเศรษฐศาสตร์กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund – IMF) ฯลฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานเศรษฐกิจ มหภาค การเงิน การคลัง  
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

๖

ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เช่นในปีที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการประกาศ 
นโยบายทางการเงินเกี่ยวกับเงินลงทุนจาก 
ต่างประเทศที่เรียกว่า “มาตรการดำรงเงิน 
สำรองเงินนำเข้าระยะสั้น” (Unremunerated 
Reserve Requirement: URR)๒ ซึง่เปน็นโยบาย 
ในการดำรงสนิทรพัยอ์นัสรา้งปญัหาใหก้บัผูล้งทนุ 
จากต่างประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ 
ยั งมี การ เสนอออกกฎหมายเกี่ ยวกับการ 
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสมัยรัฐบาล 
ที่พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
หรือมีการเสนอยกเลิกกฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจ 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนทำให้ผู้ประกอบการจาก 
ตา่งประเทศไมค่อ่ยมัน่ใจและไมค่อ่ยสนใจทีจ่ะมา
ลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วในเบื้องต้น 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาในเรื่อง 
การชมุนมุทางการเมอืงของกลุม่ตา่ง ๆ  ซึง่ไดย้ดืเยือ้ 
และลุกลามจนถึ งขั้น เป็นเหตุ ให้สนามบิน 
นานาชาตสิวุรรณภมูไิมส่ามารถทำการได ้อนัสง่ผล 
ต่อความเช่ือม่ันของนักลงทุนเพ่ิมข้ึนอีกพอสมควร   
และนำมาซึ่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศของเราเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ในขณะเดยีวกนั ภายนอกประเทศของเรา 
ก็ได้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นที่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๐ ทั้งนี้เป็นเวลากว่า ๑๘ เดือนมาแล้วท่ี 
วิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน (Financial Crisis)  
ยังไม่สามารถแก้ไขให้อยู่ในภาวะปกติได้ และ 
วกิฤตดงักลา่วยงัไดข้ยายตวัลกุลามไปยงัประเทศ 
อืน่ ๆ  อกีโดยเฉพาะในทวปียโุรป และบางประเทศ 
ในทวปีเอเชยี คอื อนิเดยี จนี ไตห้วนั ฮอ่งกง ญีปุ่น่ 
สิงคโปร์  ด้วยเหตุดังกล่าว โลกของเรากำลังอยู่ 
ทา่มกลางวกิฤตเศรษฐกจิทีใ่หญแ่ละรา้ยแรงทีส่ดุ 

๒ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการดำรงเงินสำรองเงินนำเข้าระยะสั้น อันเป็น 
มาตรการควบคุมการไหลเข้าของเงินทุน (Capital Control) เพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น โดยกำหนดให้สถาบันการเงินที่รับซื้อ 
หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ต้องกันเงินสำรองเป็นเงินตราต่างประเทศไว้จำนวนร้อยละ ๓๐ ของเงินตรา 
ต่างประเทศดังกล่าว ส่วนที่เหลือร้อยละ ๗๐ ให้รับซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทให้แก่ลูกค้า หากจะนำเงินออกก่อนที่จะครบ 
ระยะเวลา ๑ ปี นักลงทุนจะได้รับเงินในส่วนที่กันไว้คืนเพียง ๒ ใน ๓ หรือเท่ากับถูกหักไปร้อยละ ๑๐ ของเงินที่นำเข้ามา  
ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้เท่ากับเป็นการลดผลตอบแทนสุทธิที่นักค้าเงินหรือนักลงทุนต่างชาติจะได้รับจากการนำเงินเข้ามาเก็งกำไร 
ค่าเงินบาทหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของไทย  
  ทั้งนี้ การใช้มาตรการดำรงเงินสำรองนำเข้าระยะสั้นเป็นเวลานานของไทยนั้นทำให้เกิดผลเสียต่อความมั่นใจของนักลงทุน 
ต่างชาติและกระทบต่อการลงทุนโดยตรง เนื่องจากผู้ลงทุนกังวลในความล่าช้าของการคืนเงินที่ถูกหักไปก่อน รวมไปถึงอาจชะลอ 
การตัดสินใจลงทุนต่อไปและหันไปลงทุนในเศรษฐกิจภูมิภาคแทน นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังขัดกับหลักการไหลเวียนของ 
เงินทุนโดยเสรี (Financial liberalization) อันเป็นหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยสากล และจะทำให้นักลงทุนต่างประเทศขาดความ 
มั่นใจในการนำเงินมาลงทุน อย่างไรก็ดี ได้มีการยกเลิกมาตรการดำรงเงินสำรองเงินนำเข้าระยะสั้น (Unremunerated Reserve  
Requirement: URR) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และมีผลเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ (โปรดดู กลุ่มการวิเคราะห์ 
เศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, บทวิเคราะห์ เรื่อง บทเรียน 
มาตรการควบคุมเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นจากต่างประเทศต่อประเทศไทย, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙).
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เทา่ทีเ่คยมมีาในรอบ ๘๐ ป ีนบัแตว่กิฤตเศรษฐกจิ
ใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๒๙๓ (พ.ศ. ๒๔๗๒) 

โดยรวมแล้ว สาเหตุหลักของปัญหา 
เศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้  
ก็มีที่มาจากสาเหตุหลัก ๒ ประการด้วยกัน 
กล่าวคือ สาเหตุที่เกิดขึ้นภายในประเทศของ 
เราเอง และจากปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ต่างประเทศ  
โดยสาเหตุทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ความไม่แน่นอน 
ทางด้านการค้าขาย การลงทุน การผลิต  
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้นำไปสู่กรณีการที่ 
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องประสบกับปัญหา  
ได้เริ่มหาทางออกโดยการลดการใช้แรงงาน
ลง หรืองดการจ้างแรงงานเพิ่มเติม ตลอดจน 
การกำหนดให้ลดการทำงานล่วงเวลา และหาก 
ผลประกอบการไม่เป็นไปดังท่ีคาดไว้ ก็อาจจะ 
นำไปสู่การเลิกจ้างแรงงาน (lay-off) เพื่อลด 
ต้นทุนการผลิตในที่สุด โดยธุรกิจที่จะได้รับ 

๘

ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิในคราวนีม้ากทีส่ดุ  
ได้แก่ ผู้ประกอบการในด้านที่อยู่อาศัยและ 
การส่งออกเป็นสำคัญ ผู้ประกอบการในส่วน 
ที่เกี่ยวกับกิจการภาคการท่องเที่ยว ตลอดจน 
ภาคเกษตรกรรม ดังนั้น บุคคลผู้ที่ได้รับความ 
เดอืดรอ้นกค็อื แรงงานทีถ่กูเลกิจา้งหรอืไดค้า่จา้ง 
ไม่เต็มจำนวน เพราะขาดรายได้จากการทำงาน
ล่วงเวลาหรือการทำงานพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
แรงงานที่เป็นลูกจ้างรายวันก็อาจไม่มีงานและ 
ขาดรายได้

หากจะเปรียบเทียบวิกฤตเศรษฐกิจ 
ที่เกิดขึ้นในขณะนี้กับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว จะเห็นได้ว่ามีความ 
แตกต่างกัน กล่าวคือ วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ 
และต้องได้รับการเยียวยาก็คือภาคการเงิน
การธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารที่
ดำเนินการให้สินเชื่อแล้วเกิดปัญหาหนี้ เสีย 
และมีปัญหาด้านสภาพคล่อง (liquidity) โดยได้ 
มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศแล้ว 
มาแปรเป็นเงินตราสกุลบาทเพื่อใช้ในการดำเนิน
กิจการ เมื่อรัฐบาลในขณะนั้นได้ดำเนินนโยบาย 
แกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้โดยการ
ประกาศลอยตวัคา่เงนิบาท (floating exchange 
rate system) ก็ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 

๓วิกฤตเศรษฐกิจท่ีได้ประทุข้ึนในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ๑๙๒๙ และเป็นท่ีมาของภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง 
(Great Depression) เริ่มจากความตื่นตระหนกในตลาดหุ้นนิวยอร์ค และแพร่ขยายไปยังระบบการเงินและภาคการผลิตทั่วโลก 
ตลอดช่วงทศวรรษที่ ๑๙๓๐s ในช่วงนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้พยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการใช้นโยบายลดการ 
ใช้จ่ายและเพ่ิมภาษีเพ่ือปรับปรุงฐานะการคลังให้สมดุล ท้ัง ๆ ท่ีระบบสินเช่ือของธุรกิจได้ขาดสะบ้ันลงไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ ผลจากการขาด
การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจึงได้ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจในคร้ังน้ันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ประเทศต่าง ๆ จึงได้ใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยการใช้ลัทธิชาตินิยม พร้อมกับ
การลดค่าเงินของตนเพื่อเพิ่มอำนาจการขายและลดอำนาจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นต้น ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจยังได้ 
ส่งผลกระทบต่อสังคมและการเมืองในประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ นำไปสู่การปลุกระดมทางการเมืองและก่อให้เกิดลัทธินาซี  
จนนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองในอีก ๑๐ ปีต่อมา (พิสิฐ ลี้อาธรรม, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมดุลใหม่  Flow and Stock 
Equilibrium, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑).



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ
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สถาบันการเงินต่างประเทศซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 
ทีต่ำ่กวา่ในประเทศ หรอือกีนยัหนึง่เรามกีารขยาย 
การลงทุนสูงมาก โดยอาศัยการกู้ยืมเงินจาก 
ธนาคารกด็ ีหรอืการออกพนัธบตัรในตา่งประเทศ 
ก็ดี โดยมิได้คำนึงว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ระหว่างประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง และยังคง 
คิดว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจะดำรงค่าอยู่ที่  
๒๘ บาทต่อ ๑ ดอลลล่าร์สหรัฐอเมริกาไว้ได้  
ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเราเข้าสู่วิกฤต 
ก็ทำให้ค่าเงินบาทของเราลดค่าลงอย่างมาก  
ส่งผลให้ธุรกิจดังที่ได้กล่าวมาแล้วเกิดปัญหาขึ้น 

อยา่งไรกด็ ีปญัหาตา่ง ๆ  เหลา่นีก้ส็ามารถ 
แก้ไขได้ค่อนข้างรวดเร็ว ด้วยการที่รัฐบาล 
ในขณะนั้ นพยายามที่ จ ะปรั บ โคร งสร้ า ง 
ทางเศรษฐกิจภายในเพื่อประโยชน์ในการสร้าง 
ความเชื่อมั่น และผลที่ได้จากการที่สกุลเงินบาท 
มีค่าลดลง ทำให้สินค้าส่งออกของประเทศไทย 
ที่ เ คยตกต่ ำหรื ออาจจะแข่ งขั นกั บสิ นค้ า 
จากประเทศอื่นไม่ได้ ก็กลับเริ่มที่จะแข่งขันได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าประเภทสิ่งทอที่เคย 
ถูกมองว่ า เป็นอุตสาหกรรมที่ ไม่มีอนาคต  
ก็สามารถแข่งขันกับสินค้าจากประเทศอื่น ๆ 
ได้ ทำให้เกิดการฟื้นตัวขึ้นมา หรือบางธุรกิจ 
อยา่งเชน่ บรษิทัในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งรายหนึง่  
ซึ่งก่อนหน้านั้นมิได้เน้นการผลิตเพื่อส่งออกไป 

๙

เป็นผลทำให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้กู้ยืมเงินมา
จากต่างประเทศต้องเผชิญภาระหนี้ที่เมื่อคิด 
เป็นเงินตราสกุลบาทแล้วสูงขึ้นกว่าหนึ่งเท่าตัว 
ส่งผลให้สถาบันการเงิน ตลอดจนธุรกิจบางแห่ง
ก็ต้องเข้าสู่ภาวะล้มละลายในที่สุด 

แต่วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้   
ไมว่า่บรษิทัขนาดใหญห่รอืสถาบนัการเงนิ ตา่งกม็ี 
ภาวะทีเ่ขม้แขง็มากกวา่เมือ่ครัง้วกิฤตเศรษฐกจิที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจ 
เป็น เพราะว่ า ได้มีการ เตรียมตัวที่ ดี ตลอด 
ระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา  เพื่อรับมือกับปัญหา 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ได้เคยมีประสบการณ์ 
มาแล้วเมื่อคราววิกฤตเศรษฐกิจครั้งก่อน มาถึง 
คราวนี้จึงสามารถต้านทานความผันผวนหรือ 
ปัจจัยในเชิงลบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีขึ้น 
อกีประการหนึง่กค็อื ธรุกจิขนาดใหญข่องประเทศ 
เราในชว่งหลงันีก้ม็ไิดม้กีารกูเ้งนิจากตา่งประเทศ  
และค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้น บริษัทขนาดใหญ่ 
และสถาบันการเงินจึงมีเสถียรภาพและไม่ได้รับ 
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในคราวนี้มากนัก 
หากแตย่งัมภีาคสว่นอืน่ทีจ่ะไดร้บัผลโดยตรงจาก 
วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ก็คือ ภาคแรงงานและ 
ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีกำลังทางการเงิน
ไม่เพียงพอ

  จุลนิติ : วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน 
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กับวิกฤตการณ์ 
การเงิน (Financial Crisis) ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐ 
อเมริกาในขณะนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร

  ดร. พิสิฐฯ : เนื่องด้วยสถานการณ์ทาง 
เศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น อัตราดอกเบี้ย
ภายในประเทศมีอัตราสูง ทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่ 
ในประเทศไทยดำเนินการกู้ยืมเงินสกุลอื่นจาก 
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๑๐

จำหน่ายยังต่างประเทศ แต่เน้นการผลิตเพื่อ 
จำหน่ายภายในประเทศเท่านั้น แต่เมื่อเกิดวิกฤต 
เศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย สินค้าก็ล้นคลัง  
ทางบรษิทักแ็กป้ญัหาโดยการสง่ผลติภณัฑอ์อกไป 
จำหน่ายยังต่างประเทศ นอกจากนี้ บางธุรกิจก็
ได้มีการปรับฐานะและมาตรฐานขึ้น เช่น กรณี 
ของบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์รายหนึ่ง  
ซึง่กอ่นวกิฤตเศรษฐกจิจะเกดิขึน้นัน้ บรษิทัไดเ้นน้ 
การผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายภายในประเทศไทย 
เช่นกัน แต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ และคา่เงนิบาทลดลงอยา่งมาก ทางบรษิทั 
ก็เห็นโอกาสที่จะสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นโดยการ 
ส่งออกรถยนต์ ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ 
เช่นเดียวกัน โดยโรงงานก็ต้องปรับมาตรฐาน 
การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อที่จะ 
สามารถส่งออกรถยนต์ไปจำหน่ายยังภูมิภาค 
ต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย เอเชีย หรือยุโรปได้  

เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงฟื้นตัว 
ขึน้ไดจ้ากการทีผู่ส้ง่ออกในประเทศไดร้บัผลดจีาก
การที่ค่าเงินบาทลดลง จนเศรษฐกิจของประเทศ 
เขา้สูภ่าวะปกต ิถงึแมว้า่สถาบนัการเงนิหรอืธรุกจิ 
ต่าง ๆ ยังคงมีความกังวลอยู่บ้างก็ตาม
 สำหรับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐ 
อเมรกิานัน้มไิดม้คีวามแตกตา่งกบัวกิฤตเศรษฐกจิ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เสยีทเีดยีว โดยยงัคงมลีกัษณะสำคญับางประการ 
ที่มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีสินทรัพย์ที่ 
ด้อยค่าเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจอย่างมากมาย  
ซึง่เกดิจากกรณกีารทีม่กีารใหส้นิเชือ่กบัผูซ้ือ้บา้น 
อย่างมากหรือเฟ้อจนเกินไป ส่งผลให้ราคาบ้าน 
พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมานี้  
ประกอบกับการที่สหรัฐอเมริกาประสบกับภาวะ 
การขาดดุลการค้ากับต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 
ดังนั้น เมื่อเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาจนถึงจุดอิ่มตัว  
ก็ได้เกิดความตื่นตระหนกในระบบการเงินขึ้น  
เพราะเหตุว่าสินทรัพย์ที่สะสมขึ้นมานั้นได้เกิด 
ภาวะด้อยค่าขึ้นมาจนไม่สามารถจะชำระหนี้สิน
ได้ตามที่ควรจะเป็น จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กองทุน ๒ กองทุนก็ไม่สามารถ 
ชำระหนี้ได้เนื่องจากรายได้มิได้เป็นไปตามที่ 
คาดหมาย ทำให้เกิดความตื่นตระหนกขึ้นใน 
ระบบการเงนิของสหรฐัอเมรกิา และการแกป้ญัหา 
ทีเ่กดิขึน้ดงักลา่วกค็อื ทกุภาคสว่นในระบบการเงนิ 
หยุดดำเนินการต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
โดยปรากฏว่า สถาบันการเงินงดการให้สินเชื่อ  
ระบบการเงนิทีเ่คยหมนุเวยีนอยูต่ลอดเวลากห็ยดุ
ชะงักลงทันที ซ่ึงเปรียบเหมือนระบบเคร่ืองจักรกล 
ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใหญ่โตและสลับซับซ้อน 
เกดิการหยดุชะงกัลงอยา่งฉบัพลนั ฝา่ยชา่งของ 
โรงงานก็ไม่รู้จะแก้ไขตรงส่วนไหนก่อนเพราะ 
เคร่ืองจักรกลท้ังระบบหยุดทำงานพร้อมกันหมด  

จงึเหน็ไดว้า่นบัตัง้แตน่ัน้มาจนถงึปจัจบุนั 
นับเป็นเวลากว่า ๑ ปี ๘ เดือนแล้ว ที่ธนาคาร 
แห่งรัฐและกระทรวงการคลังของหลายประเทศ 
ได้มุ่งที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินโดย 
วิธีการต่าง ๆ ซึ่งปรากฏว่ามีความพยายามของ 
รัฐบาลในการใช้เงินงบประมาณของประเทศ 
เข้าไปอัดฉีด รวมถึงมีการลดอัตราภาษีและอัตรา
ดอกเบี้ยโดยหวังว่าจะสามารถแก้ไขและเยียวยา 
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 ปรากฏว่า สถาบันการเงินงดการให้สินเชื่อ ระบบการเงินที่ 
เคยหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาก็หยุดชะงักลงทันที ซึ่งเปรียบเหมือน 
ระบบเคร่ืองจักรกลของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใหญ่โตและสลับซับซ้อน 
เกิดการหยุดชะงักลงอย่างฉับพลัน

๑๑

ใหส้ถานการณด์ขีึน้ได ้แตก่ไ็มป่ระสบความสำเรจ็ 
เพราะวา่เหตกุารณไ์ดล้กุลามไปเรือ่ยจนกลายเปน็
ปัญหาใหญ่ที่ยุ่งยากเกินกว่าจะเยียวยาได้ ซึ่งไม่ 
เฉพาะแต่สถาบันการเงินเท่านั้น แม้สถาบันที่ 
ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของระบบธนาคารกลาง 
สหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System) 
อยา่งเชน่ บรษิทั อเมรกินัอนิเตอรเ์นชนัแนล กรุป๊  
หรือ  A IG  ซึ่ งประกอบธุ รกิ จประกันภัย 
(Insurance) ก็ประสบกับภาวะขาดสภาพคล่อง 
อย่างรุนแรง หรือการฉ้อโกงของกองทุน 
แมดดอฟฟ์ ก็ได้นำมาซึ่งข่าวร้ายที่กระทบต่อ 
ความเชือ่มัน่และขวญักำลงัใจของหลายภาคสว่น 
ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ 
พลเมืองอเมริกันขาดรายได้ ตกงาน ว่างงานกัน 
มากขึน้ อนันำไปสูก่ารไม ่ใชจ้า่ย และสง่ผลกระทบ 
ต่อไปยังภาคธุรกิจภายในประเทศ อาทิ บริษัท 
รถยนต์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกาทั้ง ๓ แห่ง 
ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเพราะไม่สามารถ 
จำหน่ายรถยนต์ได้อย่างท่ีควรจะเป็น ซ่ึงก่อนหน้าน้ัน 
เคยถือกันว่ากิจการผลิตรถยนต์เป็นกิจการ 
ขนาดใหญท่ีม่เีสถยีรภาพสงูมาก แตเ่มือ่เกดิวกิฤต 
เศรษฐกิจขึ้นและกิจการดังกล่าวร้องขอเงิน 
อุดหนุนช่วยเหลือจากรัฐบาล ก็มีผลเป็นการลด
ความเชื่อมั่นและกำลังใจในภาคธุรกิจทั่วไปเป็น
อย่างมาก 

ดังนั้น จึงยิ่งทำให้ธนาคารระมัดระวัง 
ในการให้สินเช่ือมากข้ึนเป็นผลให้เกิดภาวะฝืดเคือง 
ในระบบธุรกิจที่โยงใยกันขึ้นมาอีก จะเห็นได้ว่า 
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเป็น 

วิกฤตที่มีความเกี่ยวพันโยงใยในหลาย ๆ ด้าน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เลห์แมน บราเธอร์ส 
โฮลดิ้งส์ อิงค์ (Lehman Brothers Holdings 
Inc.) สถาบนัการเงนิขนาดใหญท่ีท่ัว่โลกรูจ้กักนัด ี
ก็เข้าสู่ภาวะล้มละลายไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็น 
การล้มละลายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์  
เพราะเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์อยู่ถึง ๖ แสนกว่า 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เลห์แมน 
บราเธอร์ส เป็นสถาบันการเงินที่ก่อตั้งมากว่า 
๑๕๐ ปมีาแลว้ เมือ่ถงึขัน้ตอ้งเขา้สูภ่าวะลม้ละลาย 
ก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่กระทบกระเทือนต่อ 
ความเชือ่มัน่ทัง้ระบบ สง่ผลใหส้ถาบนัการเงนิอืน่ ๆ   
ไมก่ลา้ดำเนนิการใหส้นิเชือ่แกส่ถาบนัการเงนิหรอื 
ธุรกิจอื่นอีกต่อไป เพราะไม่มั่นใจว่าจะได้รับการ 
ชำระหนีค้นืหรอืไม ่ทำใหเ้กดิความวุน่วายในระบบ 
การเงินของสหรัฐอเมริกาขึ้น เพราะฉะนั้น ธุรกิจ 
ทั่วไปที่ต้องอาศัยเงินทุนจากสถาบันการเงิน 
มาหมุนเวียนในกิจการก็ต้องประสบกับความ 
เดือดร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 สิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐอเมริกา 
พยายามจะทำอยูใ่นขณะนี ้กค็อืการพยายามทีจ่ะ 
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศ  
และการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนอัดฉีด 
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ในลักษณะเดียวกันกับที่ 
เกิดข้ึนในประเทศไทยของเรา อย่างไรก็ดี การอัดฉีด 
เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการเงินที่พิกลพิการ 
อันถึงเวลาอันควรแก่การปรับรื้อนั้น ก็เปรียบ 
เหมือนการใส่น้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในระบบ 
เครื่องยนต์ของรถยนต์ที่พังแล้ว อย่างไรเสีย 
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ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม  
ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๒

ก็ยังขับเคลื่อนไปไม่ได้อยู่ดี เพราะการแก้ปัญหา 
ที่เหมาะสมนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับการที่จะนำเงิน 
งบประมาณไปอดัฉดีตรงไหน แตอ่ยูท่ีค่วามเชือ่มัน่ 
ที่ขาดหายไปอันเนื่องมาจากผู้ประกอบการ 
ด้านการเงินหรือด้านการผลิตยังไม่มั่นใจใน 
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เช่น ไม่มั่นใจว่า 
เมื่อจำหน่ายสินค้าไปแล้วจะได้รับการชำระราคา
หรอืไม ่นอกจากนี ้การทีส่ถาบนัการเงนิงดการให้ 
สินเชื่อ ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
นั้นยังคงเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่อไปอีก
ในระยะยาวพอสมควร

จลุนติ ิ:  ทา่นเหน็วา่ปญัหาเศรษฐกจิของ 
ประเทศไทยในปจัจบุนันัน้ มวีธิกีารหรอืแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมอย่างไร เพื่อให ้
เศรษฐกิจของเรามีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ดร. พิสิฐฯ : สำหรับประเด็นนี้มีแนวคิด 
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวม ๒ แนวคิด 
กล่าวคือ

แนวคิดแรก นักเศรษฐศาสตร์รู้จักกัน 
ในนาม “แนวคิดแบบเคนส์ เซียน”๔ มี  
แนวความคดิวา่ เมือ่เกดิภาวะทีอ่ำนาจซือ้ในระบบ 

เศรษฐกิจลดต่ำลง รัฐบาลควรเร่งนำเงินเข้าสู่ 
ระบบเศรษฐกจิ กลา่วคอื ภาครฐัตอ้งเรง่อดัฉดีเงนิ 
โดยหากเป็นไปได้ก็ให้นำเงินไปใส่มือประชาชน 
เลยที เดี ยว  หากไม่คำนึ งถึ งข้ อพิ จารณา 
ในด้านการเมืองแล้ว วิธีการเช่นว่านี้ผมเห็นว่า 
เป็นวิธีการที่ดีหากเรามีงบประมาณเพียงพอ 
หรือหากเปรียบอีกนัยหนึ่ง ถ้าเรามีกระสุนเยอะ 
จะสาดกระสุนไปทั่วก็ไม่เป็นไร 

แตเ่มือ่เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ วกิฤตเศรษฐกจิ 
ทีเ่กดิขึน้ในคราวนีอ้าจจะดำรงสภาพยาวนานกวา่ 
ที่คาดไว้ สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือ รัฐบาล 
ของเราใช้เงินงบประมาณในการอัดฉีดเงินเข้าสู่ 
ระบบจนกระทั่งเงินหมด โดยในขณะเดียวกันกับ
ทีป่ญัหาบางประการกย็งัแกไ้ขไมไ่ด ้ถา้เหตกุารณ์ 
เช่นนี้เกิดขึ้นประเทศของเราจะเข้าสู่ภาวะที่ 
ลำบากมาก ซึ่งภาวะดังกล่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วที่
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้เรียกได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่น 
ไม่มีกระสุนเหลืออยู่แล้ว ทั้งที่มีการใช้มาตรการ 
ลดอัตราดอกเบี้ยและภาษีไปแล้วเป็นอย่างมาก  
ก็ยังประสบกับภาวะขาดดุลและมีภาระหนี้สินที่ 
เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับประเทศ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ 

สิ่งที่ผมต้องการเน้นย้ำก็คือเราควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  
อย่างระมัดระวังและมี เป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งในตอนนี้ปัญหา 
ที่มีความสำคัญอันควรแก่การแก้ไขเยียวยาก็คือ ภาคแรงงาน

๔... ในปี ค.ศ. ๑๙๓๖ John Maynard Keynes ได้นำเสนอแนวคิดแบบ Keynesian ท่ีต่างไปจากแนวคิดเดิมท่ีเรียกว่า 
แนวคิดแบบ Classics โดยเสนอว่า อุปสงค์รวมเป็นตัวกำหนดภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น  Keynes จึงเสนอแนวคิดที่ว่า รัฐบาลซึ่งเป็น 
ผู้ซื้อรายใหญ่ในระบบเศรษฐกิจสมควรเป็นผู้มีบทบาทในการใช้จ่ายรวม หากการใช้จ่ายของเอกชนตกต่ำลงจนอาจส่งผลกระทบต่อ 
ระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลก็พึงใช้จ่ายให้มากขึ้นเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาด (counter cyclical) แม้กระทั่งรัฐบาลจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อ 
จ้างคนขุดถนน แล้วจ้างอีกคนกลบถนนก็ตาม ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ภาวะเศรษฐกิจได้รับการกระตุ้นให้กลับเข้าสู่ดุลยภาพ ดังนั้น รัฐบาล 
จึงทำหน้าที่เสมือนหัวรถจักรที่ฉุดให้เศรษฐกิจหลุดพ้นจากภาวะตกต่ำ ... (โปรดดู พิสิฐ ลี้อาธรรม, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมดุลใหม่ 
Flow and Stock Equilibrium, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑).
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สำหรับในประเทศไทยของเรานั้น ยังถือ
ว่ารัฐบาลพอมีกระสุนอยู่บ้าง หนี้สินของเราก็ยัง 
ไมไ่ดม้จีำนวนสงูมากจนเกนิไป และอตัราดอกเบีย้ 
ก็ยังคงมีช่องว่างที่จะปรับได้ สิ่งที่ผมต้องการ 
เน้ นย้ ำก็ คื อ เ ราควรใช้ทรัพยากรที่ มี อยู่   
อย่างระมัดระวังและมีเป้าหมายที่ชัดเจน  
ซึ่งในตอนนี้ปัญหาที่มีความสำคัญอันควรแก่การ 
แกไ้ขเยยีวยากค็อื “ภาคแรงงาน” ซึง่เปน็ภาคสว่น 
ที่ต้องการการดูแลเพราะเป็นส่วนที่ก่อให้เกิด 
การจ้างงานและมีผลเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ 
ใช้จ่ายอันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม 
อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลมุ่งที่จะนำเงินไปกระจาย
ไปทัว่ กจ็ะกลายเปน็วา่เปน็การนำเงนิไปแจกจา่ย 
ให้กับบุคคลบางกลุ่มท่ีไม่ได้เดือดร้อนอย่างแท้จริง 

แนวคดิทีส่อง คอื ภาครฐับาลไมค่วรเนน้ 
การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรง 
จนเกินไป ซึ่งแตกต่างกับแนวคิดแบบเคนส์เซียน  
แต่ควรเน้นการรักษาความเชื่อมั่นในระบบ 
เศรษฐกิจ โดยนำเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จำกัดมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงจุด และผล 
จากการใช้จ่ายเช่นว่านี้ก็ย่อมส่งผลดังที่เคนส์ได้ 
เสนอไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมุ่งไป 
ที่คนที่เดือดร้อนว่ามีอยู่ที่จุดใดก็ไปแก้ที่จุดนั้น 
มคีนตกงานกไ็ปแก ้คนไมม่เีงนิเรยีนหนงัสอืกไ็ปแก ้
คนทกุขย์ากตรงไหนเอาเงนิไปแก ้แลว้เกบ็กระสนุ 
เอาไว้ เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นในคราวนี้จะใช้เวลา 
กี่ปีก็ ไม่อาจคาดเดาได้  ซึ่ งแนวคิดที่สองนี้  
จึงเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
ในขณะนี้มากที่สุด

ตวัอยา่งเชน่ กรณรีฐับาลไตห้วนัทีไ่ดม้กีาร 
แจกจ่ายเงินให้แก่พลเมืองทุกคน คนละประมาณ 

๔,๐๐๐ บาท ก็พบว่าพลเมืองท่ีเป็นวัยรุ่นจำนวนหน่ึง 
ก็ตั้งใจที่จะนำเงินดังกล่าวไปซื้อโทรศัพท์มือถือ  
จึงเห็นได้ว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้อาจ 
ได้ประโยชน์เพียงน้อยนิด อย่างไรก็ดี ไต้หวัน 
ถือว่าเป็นประเทศที่มีฐานะทางการคลังที่ดีและ
มีทุนสำรองมากกว่าประเทศไทยหลายสิบเท่าตัว  
จึงถือว่าการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเช่นนี้ 
ไม่เป็นที่น่ากังวลเท่าใดนัก

นอกจากนี้ยังมีข้อสำคัญอีกประการหนึ่ง  
คือ อย่าคิดว่าจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของ 
ประเทศเราไดใ้นขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศอืน่  
ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ ซึ่งถ้ามีความคิดเช่นนั้น 
และมีความพยายามท่ีจะเพ่ิมการใช้จ่ายงบประมาณ 
ภาครฐัทัง้ภายในและนอกประเทศกอ็าจจะนำมา 
ซ่ึงการขาดดุลได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าประชาชนไทย 
ไม่สนใจในการออมเงิน ทุกคนเร่งใช้จ่ายเพื่อ 
กระตุ้นเศรษฐกิจมากจนเกินไป ระบบเศรษฐกิจ 
ของเราก็จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตมากขึ้นไปอีก และ 
ทุนสำรองของประเทศที่มีอยู่เพียง ๑ แสนกว่า 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาของเราก็อาจหมดลง
ได้ในที่สุด

โดยในขณะนีม้แีนวความคดิวา่ การฟืน้ฟู
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้นไม่อาจกระทำได ้
โดยลำพัง ประเทศใหญ่ควรมีการดำเนินนโยบาย
ประสานกนั หรอืทีเ่รยีกวา่ policy coordination 
ทั้งนี้ โดยผลของแนวคิดดังกล่าว ประเทศไทย 
อาจจะถูกเกณฑ์ให้กระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นได้ ดังนั้น 
ประเทศเล็กอย่างไทยก็ควรดูผลของประเทศ 
เหล่านี้ก่อนจะดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยลำพัง
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ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม  
ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 จุลนิติ : ท่านเห็นว่ามาตรการและแนวทาง 
การแก้ไขเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน๕ 

เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใน 
สถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่อย่างไร นอกจาก
นั้นควรดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างไรจึงจะ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
  
  ดร. พิสิฐฯ : การออกมาตรการกระตุ้น 
เศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบันในรอบแรกนี้๖  
ถือว่ารวดเร็วมาก ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย 
ที่ให้รัฐกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ 
งบประมาณรายจ่าย ในคราวนี้งบประมาณ 
ที่ เ พิ่ ง ผ่ า น ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร ไ ป จ ำ น ว น 
๑๑๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น มีส่วนของการ 
ที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงิน
คงคลังเป็นจำนวน ๑๙,๑๓๙,๔๗๖,๓๐๐ บาท  
ซึ่ งไม่ ใช่ส่วนของเม็ดเงินที่จะนำไปกระตุ้น 
เศรษฐกจิ หากแตเ่ปน็หลกัเกณฑต์ามรฐัธรรมนญู 
ให้ปฏิบัติ๗ โดยงบประมาณส่วนที่จะนำไปใช้ 
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนั้นมี 

จำนวนเพยีง ๙๗,๕๖๐,๕๒๓,๗๐๐ บาท เทา่นัน้ 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ ๕ ของวงเงิน 
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ซึ่ ง มี อยู่ ถึ ง 
ประมาณ ๑.๘ ลา้นลา้นบาท ดงันัน้ หากพจิารณา 
แล้วจะเห็นได้ว่างบประมาณในส่วนดังกล่าว 
ยังมีการใช้น้อยมากเพราะประเทศของเรา 
ประสบกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วง 
ทีผ่า่นมา ทำใหโ้ครงการภาครฐัตา่ง ๆ  ยงัไมค่บืหนา้ 
เท่าที่ควร 

อย่างไรก็ดี หากสมมติว่าให้มีการเร่งรัด 
ระบบงานบริหารราชการแผ่นดินให้รวดเร็วขึ้น  
โดยมีการใช้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้เพื่อบริหาร 
ราชการแผ่นดินเพียงร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน 
งบประมาณทั้งหมด ๑.๘ ล้านล้านบาท ก็คิด 
เป็นจำนวนเม็ดเงินถึง ๑.๘ แสนล้านบาท 
ซึง่มากกวา่งบประมาณทีต่ัง้ไวใ้ชก้ระตุน้เศรษฐกจิ
ในขณะนีถ้งึ ๒ เทา่ เพราะฉะนัน้ รฐับาลชดุปจัจบุนั 
ควรมุ่งใช้เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ จำนวน ๑.๘ ล้านล้านบาทนี้ให้เต็มที่ 

๑๔

๕รัฐบาลชุดที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑.

๖เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีเป็นหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. .... โดยมีการต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นจำนวนไม่เกิน 
๑๑๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนเป็นจำนวน ๙๗,๕๖๐,๕๒๓,๗๐๐ บาท 
และเป็นรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจำนวน ๑๙,๑๓๙,๔๗๖,๓๐๐ บาท (ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ 
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ....).

๗รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคแรก.

บัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจำนวนหลาย 
แสนคนก็จะหางานทำยาก หากต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้ 
อยา่งชดัเจนในระยะยาวกค็อื การตัง้งบประมาณจา้งบณัฑติจบใหม่ 
เหล่านั้นให้ทำงานเป็นผู้ช่วยสอนร่วมกับครูอาจารย์ทุกคน 
ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ เป็นเวลา ๑ ปี
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โดยมีมาตรการเร่งรัดมิให้ตกหล่น ชักช้า หรือ 
ถูกละเลยไป ถ้ารัฐบาลเร่งรัดให้ระบบราชการ 
ดำเนินไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็น่าเชื่อว่าจะ
มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่ามาตรการ 
กระตุน้เศรษฐกจิดงักลา่วเสยีอกี หรอือกีนยัหนึง่ 
วิธีการที่จะให้ได้ผลดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศก็คือการเร่งรัดให้ภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้องเร่งทำงานภายใต้แผนงานงบประมาณ 
ของพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

นอกจากนี้  โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า 
ภาคแรงงานได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
ในครั้งนี้ค่อนข้างมาก บัณฑิตใหม่ที่สำเร็จ 
การศึกษาชั้นปริญญาตรีจำนวนหลายแสนคน 
กจ็ะหางานทำยาก หากตอ้งการแกป้ญัหาดงักลา่ว 
ให้ได้อย่างชัดเจนในระยะยาวก็คือ การต้ังงบประมาณ 
จ้างบัณฑิตจบใหม่เหล่านั้นให้ทำงานเป็นผู้ช่วย 
สอนร่วมกับครูอาจารย์ทุกคนทุกสถานศึกษา 
ทั่วประเทศ เป็นเวลา ๑ ปี อาจจะใช้งบประมาณ 
สัก ๓-๔ หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งถ้าให้เริ่มในเดือน 
เมษายนซึ่งเป็นช่วงกลางปีงบประมาณก็ต้อง 
ใช้เงินไม่ถึง ๒ หมื่นล้านบาทและที่เหลือก็ไปตั้ง 
ในปีต่อไป โดยผลของวิธีการดังกล่าวจะทำให้ 
บณัฑติทีเ่พิง่สำเรจ็การศกึษามงีานทำไดเ้ปน็เวลา 
ถึง ๑ ปี และในขณะเดียวกันบัณฑิตเหล่านี้ก็จะ 
ได้ช่ วย เพิ่ มศักยภาพให้แก่ภาคการศึกษา 
โดยการแก้ปัญหาด้านอัตราส่วนจำนวนครู  
ต่อจำนวนนักเรียนให้เพ่ิมมากข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ 
ทั้งด้านการแก้ปัญหาบัณฑิตตกงานและด้าน 
คุณภาพการศึกษาควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน

จลุนติ ิ: ทา่นเหน็วา่กฎหมายดา้นการเงนิ 
การคลัง และการส่งเสริมการลงทุนที่บังคับใช้ 
ในปจัจบุนันัน้ เพยีงพอสำหรบัการแกไ้ขปญัหา 
หรือไม่ และกฎหมายฉบับใดที่ท่านเห็นว่าเป็น
ปัญหาและอุปสรรคอันสมควรมีการปรับปรุง 
แก้ไขเพิ่มเติม

 ดร. พสิฐิฯ : โดยทีบ่ทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ในหมวด ๙ วา่ดว้ย การเงนิ การคลงัและงบประมาณ 
ได้กำหนดให้มีกฎหมายการเงิน การคลังของรัฐ  
เพ่ือกำหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง และควบคุม 
การบริหารและการใช้จ่ายเงินของประเทศ โดย
ให้เป็นไปตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนา 
เศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนืและความเปน็ธรรมในสงัคม  
ประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหามาทุกยุคทุกสมัยก็คือ 
เรื่องของ “งบกลาง” ซึ่งแต่เดิมนั้นงบกลาง 
จะมีการตั้งขึ้นเพื่อใช้ในเรื่องที่จำเป็น ในส่วน
ของรายจ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ 
ให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
อืน่ใดของรฐัไดโ้ดยตรง เชน่ งบประมาณเกีย่วกบั 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น รัฐบาล 
ในยุคหนึ่งเคยเอางบกลางไว้เป็นส่วนรองรับ
ความไม่โปร่งใส โดยไม่ได้แสดงรายละเอียด 
หรือที่เรียกกันว่า “งบผี” ซึ่งตั้งไว้ถึง ๔ ถึง ๕ 
หมื่นล้านบาทต่อปี ในส่วนนี้ผมจึงมีความเห็น
ว่ากฎหมายการเงินการคลังควรจะต้องกำหนด 
หลักเกณฑ์การตั้ งงบกลางหรืองบฉุกเฉิน 
ใหช้ดัเจน เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 
และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
อย่างแท้จริง
 นอกจากนี้ การตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เพือ่ชดใชเ้งนิคงคลงักย็งัเปน็ประเดน็ทีก่ฎหมาย 
ควรกำหนดหลักการให้ชัดเจน ซึ่งแต่เดิม 
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ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม  
ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๖

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ กำหนดหลักเกณฑ์แต่เพียงว่า ... การจ่าย 
เงินแผ่นดินจะกระทำได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาต 
ไว้ ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมาย 
เกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลัง  เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน 
จะจ่ายไปก่อนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ 
ต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติ 
โอนงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป ...๘ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์ 
ใหต้ัง้งบประมาณรายจา่ยชดใชเ้งนิคงคลงัเทา่นัน้ 
โดยปรากฏในทางปฏิบัติว่าการชดใช้เงินคงคลัง 
เช่นว่านี้ก็เป็นเพียงการตั้งงบประมาณชดใช้ 
เ งิ นค งคลั ง เป็ นตั วหนั ง สื อ โ ดยมิ ไ ด้ มี เ งิ น 
งบประมาณมาชดใช้อย่างแท้จริง      

ตอ่มา รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
ฉบับปัจจุบันก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนนี้ โดยได้ 
กำหนดให้มีการกำหนดแหล่งที่มาของรายได้ 
เพือ่ชดใชร้ายจา่ยทีไ่ดใ้ชเ้งนิคงคลงัจา่ยไปกอ่น 
แล้วด้วย๙ ถึงแม้กระนั้น ก็ยังมีข้อหารือไปยัง 

สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาอกีวา่ หากตอ้ง 
มกีารตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่ชดใชเ้งนิคงคลงั 
ไวใ้นพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ  
แตเ่งนิทีจ่ะนำมาชดใชเ้งนิคงคลงัเปน็เงนิกูท้ัง้หมด  
กรณีเช่นนี้จะกำหนดให้เงินกู้เป็นแหล่งที่มาของ 
รายไดท้ีจ่ะนำมาชดใชเ้งนิคงคลงัตามมาตรา ๑๖๙ 
วรรคหนึง่ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
ได้หรือไม่ 

ซึ่งในประเด็นนี้ ทางคณะกรรมการ 
กฤษฎกีา มคีวามเหน็วา่ “แหลง่ทีม่าของรายได”้ 
ตามมาตรา ๑๖๙ วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันนั้น รายได้ของรัฐ 
ประกอบดว้ยรายไดท้ีเ่กดิจากภาษอีากร การขาย 
สิ่งของและบริการ รัฐพาณิชย์ หรือรายได้อื่นใด 
ซึ่งมีลักษณะเป็นรายได้แผ่นดิน หรือเป็นเงินที่ 
รัฐบาลได้รับชำระไว้โดยไม่มีข้อผูกพันต้องจ่าย 
คนืเทา่นัน้ ในขณะทีเ่งนิกูไ้มถ่อืเปน็รายไดแ้ตเ่ปน็ 
รายรับประเภทหนึ่งเพราะเป็นเงินที่ได้รับมาโดย
มีข้อผูกพันที่จะต้องใช้คืนตามกำหนดระยะเวลา  
เงินกู้จึงไม่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมา 
ชดใช้เงินคงคลังในการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เพือ่ชดใชเ้งนิคงคลงัตามมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึง่ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๑๐

๘รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๑.
๙รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคแรก.
๑๐บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๘๖๒/๒๕๕๑ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงิน 

คงคลังในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม.

รัฐบาลจึงควรกำหนดและดำเนินนโยบายอันเป็นที่ยอมรับ 
และก่อให้เกิดความสมานฉันท์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออำนวย 
ต่อการลงทุนภายในประเทศ อันเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรกระทำ 
ในเบื้องต้นโดยไม่จำเป็นต้องผลักดันการออกกฎหมายหรือการ 
สนับสนุนงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายนัก



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ
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ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากฎหมายการเงิน 
การคลังยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่ยังมี 
ความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งกำหนดใหช้ดัเจน มฉิะนัน้
แล้วอาจนำไปสู่ประเด็นปัญหาที่ต้องอาศัยการ 
ตคีวาม หรอืใชก้ฎหมายไปในทางทีไ่มส่จุรติและ
ไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายได้

 จลุนติ ิ: ดว้ยวกิฤตเศรษฐกจิของโลกและ
ของประเทศไทยนัน้ มสีาเหตสุำคญัประการหนึง่ 
คือ “ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจ” ดังนั้น  
ในมุมมองของท่านซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์  
ท่านเห็นว่ามีกฎหมายหรือมาตรการใดท่ีสมควรได้
รับการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนให้ความเช่ือม่ัน 
ต่อระบบเศรษฐกิจกลับคืนมาสู่ประเทศไทย

  ดร.พิสิฐฯ : เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ 
ความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประเทศไทยนั้น มีข้อ 
พิจารณา รวม ๓ ประการ ดังนี้

ประการที่ ๑ รัฐบาลควรทบทวนสิ่งที่ก่อ
ให้เกิดภาวะการขาดความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศ 
ของเรานัน้คอือะไร หากพจิารณาแลว้จะเหน็ไดว้า่ 
ภาวะการในด้านความเชื่อมั่นของประเทศไทย 
ภายใตร้ฐับาลชดุปจัจบุนั (นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ 
เป็นนายกรัฐมนตรี) ดีกว่ารัฐบาลชุดก่อน ๆ ทั้งนี้ 
เพราะประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองเริ่ม 
คลีค่ลายเบาบางลงบา้งแลว้ รฐับาลจงึควรกำหนด 
และดำเนินนโยบายอันเป็นที่ยอมรับและก่อให้ 
เกิดความสมานฉันท์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่
เอื้ออำนวยต่อการลงทุนภายในประเทศ อันเป็น 
สิ่งที่รัฐบาลควรกระทำในเบื้องต้นโดยไม่จำเป็น 
ต้องผลักดันการออกกฎหมายหรือการสนับสนุน 
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายนัก
 ประการที่ ๒ รัฐบาลควรให้ความสำคัญ 
กบัการสง่เสรมิระบบเศรษฐกจิ และระบบการเงนิ 

การคลังของประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุง 
แก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทั้งสองให้
มีความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้บรรยากาศทาง 
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับมากย่ิงข้ึน
 ประการท่ี ๓ รัฐบาลควรสร้างความเช่ือม่ัน 
ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ทาง 
เศรษฐกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ 
ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลเศรษฐกิจไป
พร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง 
ในด้านต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้

 จลุนติ ิ: ในประเดน็สดุทา้ย ขอความกรณุา 
ท่านได้โปรดเสนอแนวคิดที่จะเป็นประโยชน์ 
ในการดำเนนิชวีติประจำวนั การประกอบธรุกจิ 
ตลอดจนการคา้ขายของภาคประชาชนในสภาพ 
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ของประเทศไทยและในโลก
ปัจจุบัน

 ดร. พิสิฐฯ : ท่ามกลางสถานการณ์ทาง 
เศรษฐกจิในปจัจบุนัของโลกและของประเทศไทย 
ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอย่างมาก  ทั้งความ 
ผันผวนที่ปรากฏในตลาดเงินและตลาดทุน  
อันนำมาซึ่ งความยากลำบากที่ประชาชน 
ทุกคนต้องประสบจากภาวะที่โลกมีความผันผวน 
เกิดขึ้น ดังนั้น แนวคิดที่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้ ก็คือ  
แนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ อันได้แก่ การยึด “ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง” เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยต้ังอยู่ 
บนความไม่ประมาท และใช้จ่ายเท่าที่เรามีกำลัง 
ความสามารถตามสมควร กจ็ะสามารถดำเนนิชวีติ 
ได้อย่างไม่เดือดร้อนและมีความสุขตามภาวะ 
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

นายบุญชัย  โชควัฒนา  
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โดย กองบรรณาธิการ
 สำนักกฎหมาย 

“กระบวนการนิติบัญญัติ
กับสภาวะเศรษฐกิจไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน”

ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
นายบุญชัย  โชควัฒนา

๑๘

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒  ณ อาคารรัฐสภา ๒

	 จุลนิติ	 :	 สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบัน	มีที่มาจาก 
สาเหตใุด	มคีวามเหมอืนหรอืแตกตา่งกบัปญัหา 
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	
อย่างไร

	 นายบญุชยัฯ	:	สภาพปญัหาทางเศรษฐกจิ 
ที่ กำลั ง เกิดขึ้ นกับประเทศไทยในปัจจุบัน 
มีความแตกต่างกับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เคย 
เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะว่าวิกฤต 
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น 

มีจุดเริ่มต้นจากประเทศไทยแล้วลุกลามไปยัง 
ประเทศในแถบเอเชียและมีผลกระทบกระจาย 
ไปทั่วโลก โดยวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นได้ 
ก่อตัวขึ้น เมื่อภาคเอกชนมีการกู้ เงินจาก 
ธนาคารต่างประเทศจำนวนมากเพื่อมาลงทุน 
ภายในประเทศ และเพิ่มกำลังการผลิตสินค้า 
ให้มากขึ้น ในขณะที่ความต้องการของตลาด 
โดยรวมลดลง และคา่เงนิบาทมคีวามไมส่อดคลอ้ง 
กับความเป็นจริง จึงทำให้วาณิชธนกิจจาก 
ต่างประเทศเข้ามาโจมตีค่าเงิน ซึ่งประเทศไทย 
ในขณะนั้นก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ 
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มาก่อนทำให้เราต้องใช้เงินทุนสำรองระหว่าง 
ประเทศจำนวนมหาศาลในการต่อสู้กับปัญหา 
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง 
  ในที่สุดจำเป็นที่จะต้องปล่อยค่าเงินบาท 
ให้ลอยตัวเพราะไม่มีทุนสำรองเพื่อการรักษา 
เสถียรภาพของค่าเงินบาทอีกต่อไป และสุดท้าย 
รัฐบาลก็ต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund : IMF) และมีการปิดสถาบัน 
การเงินหลายแห่งอันเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤต 
ระบบการเงินของประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๐
 ในขณะที่สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจที่ 
เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันมีสาเหตุมาจาก
ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากภายนอก กล่าวคือ 
เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่ง 
เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก  
วิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวคือ “วิกฤตสินเชื่อเ
พื่ออสังหาริมทรัพย์” (Sub - prime crisis)  
ซึ่งหมายถึงการให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ที่มีฐานเครดิต 
ต่ำกว่ามาตรฐาน (Sub – prime Loans) หรือ 
ลกูหนีท้ีอ่าจมปีญัหาการชำระหนีค้นื โดยสว่นใหญ ่
เป็นลูกหนี้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ 
อยูอ่าศยั ซึง่สว่นมากจะเปน็สนิเชือ่ทีด่อ้ยคณุภาพ  
และผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งก่อให้เกิดการ 
ล้มลงของระบบการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึง่สง่ผลกระทบทีร่นุแรงตอ่กำลงัซือ้ของประชากร 
ในอเมริกาจนทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
ตามไปด้วย 
  โดยเฉพาะในส่วนของภาคการส่งออก  
เนื่องจากประเทศไทยมีการส่งออกไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกามากที่สุด ดังนั้น เมื่อสหรัฐอเมริกา 
มีวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ยอดการสั่งซื้อสินค้าจาก 
ประเทศไทยลดลงไปด้วย ทำให้ผู้ประกอบการ 
ที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบ  

เมือ่สนิคา้สง่ออกไมไ่ดภ้าคแรงงานของเรากไ็ดร้บั
ผลกระทบและเมื่อภาคแรงงานถูกกระทบทำให้ 
กำลงัซือ้ในตลาดภายในประเทศกถ็กูกระทบดว้ย 
เหมือนกัน กลายเป็นปัญหาลูกโซ่ที่กระทบกัน 
อยา่งตอ่เนือ่ง และนีค่อืสภาพปญัหาทางเศรษฐกจิ 
ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งมีสาเหตุ 
แตกต่างจากวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  แต่ในปัจจุบันนี้ มีความเห็นว่าวิกฤต 
ทางเศรษฐกิจจะไม่ร้ายแรงเท่ากับเมื่อตอน  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากภาคเกษตรกรรม 
ของประเทศไทยยังมีความต้องการในตลาด 
ต่างประเทศอีกมากทั้งเพื่อการบริโภคและ 
การพลังงาน ดังนั้น เชื่อว่าวิกฤตในครั้งนี้ 
จะไม่ร้ายแรงเท่ากับเมื่อตอนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
อย่างแน่นอน

	 จุลนิติ	 :	 ในทัศนะของท่าน	 ปัญหา 
เศรษฐกจิของประเทศไทยในปจัจบุนัจะมวีธิกีาร 
หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
อย่างไร	 เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทย 
มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

	 นายบุญชัยฯ	 : ปัญหาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยในครั้งนี้ หากจะเปรียบเทียบกับ 
วิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว  
มีความเห็นว่าไม่น่าจะรุนแรงเท่ากับวิกฤต 
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ตม้ยำกุง้เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ เนือ่งจากประเทศไทย 
ได้ผ่านประสบการณ์ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
ม า แ ล้ ว  แ ล ะ ใ น ค รั้ ง นี้ ภ า ค เ อ ก ช น ใ น 
ประ เทศไทยก็ ไม่ มี ก ารกู้ เ งิ นจำนวนมาก 
จากธนาคารในต่างประเทศเหมือนในอดีต  
สภาพทางเศรษฐกิจของเราในปัจจุบัน จึงมี 
ความเข้มแข็งมาก กว่าในอดีต เงินทุนสำรอง 
ระหว่างประเทศก็ยังมีเหลืออยู่ นอกจากนั้น 
ในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้รับทราบถึงสภาพปัญหา 
ที่แท้จริงเป็นอย่างดี ซึ่งปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้ 
แม้จะได้รับผลกระทบจากต่างประเทศรุนแรง 
ก็ตาม แต่ไม่น่าจะรุนแรงมากนักในประเทศไทย 
ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศไทยน่าจะมีการฟื้นตัว 
ได้ภายในครึ่งปีหลังนี้

 ปัญหาเศรษฐกิจในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า 
ส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบในส่วนของภาคการ 
ส่งออก ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการที่ 
ประเทศไทยมักจะพึ่ งพาตลาดส่งออกมาก 
จนเกินไป ซึ่งหากจะพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะเห็นว่าประเทศเหล่านั้
นจะพึ่งพาการส่งออกในอัตราส่วนที่น้อยเพราะ 
โดยส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
จะเน้นที่การบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก 
ดังนั้น การที่เศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพา 
การสง่ออกมากจนเกนิไปจงึทำใหง้า่ยตอ่การไดร้บั

๒๐

ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในต่างประเทศ
 อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ ประเทศไทย 
ควรมีการพัฒนาในด้านแรงงานให้มีคุณภาพมา
กขึ้น เพราะว่าขณะนี้การลงทุนจากต่างประเทศ 
เริ่มย้ายการลงทุนไปยังประเทศอื่น เนื่องจาก 
แรงงานของเรามกีารพฒันาเฉพาะในสว่นของการ
ใชฝ้มีอืเทา่นัน้ แตไ่มม่กีารพฒันาทางดา้นความคดิ 
ทักษะหรือความรู้ความสามารถ ซึ่งแตกต่างกับ
แรงงานของประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เช่น 
เวียดนาม หรือสิงคโปร์ เป็นต้น เพราะฉะนั้น  
สิ่ ง เหล่านี้ เป็นเรื่องที่ประเทศไทยควรต้อง 
ดำเนินการในระยะยาว 
  แต่สำหรับในระยะสั้นนี้คิดว่าเราควรจะ 
ต้องแก้ไขที่ปัญหาการเลิกจ้างแรงงานเป็นหลัก  
กล่าวคือ ทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ประกอบการ 
สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้โดยไม่มีการ 
เลิกจ้างแรงงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความเห็นว่า 
รัฐบาลควรที่จะจัดสรรเงินงบประมาณเข้าไป 
ช่ วย เหลื อผู้ ป ระกอบการ เพื่ อที่ จ ะ ให้ เ ขา 
ดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้มาตรการ 
เลิกจ้างแรงงาน แทนที่รัฐบาลจะรอให้มีการ 
เลิกจ้างแล้วจึงนำเงินงบประมาณไปช่วยเหลือ 
ลูกจ้างที่ตกงาน และอีกประการหนึ่งก็คือใน 
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการ 
หรือเจ้าของโรงงานทุกแห่งจะมีการเลิกจาก 
แรงงานเสมอไป เนื่ อ งจากเห็นว่ ายั งมีผู้  
ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานหลายแห่ง 
ต้องการรับแรงงานเพิ่ม ดังนั้น แนวทางการแก้
ไขปัญหาแรงงานในปัจจุบันก็คือว่าจะสามารถเ
กลี่ยแรงงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างไร  
เพื่อให้แรงงานที่กำลังจะถูกเลิกจ้างได้ย้ายไป 
ทำงานกับผู้ประกอบการหรือโรงงานที่มีความ 
ต้องการแรงงาน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลควร
ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วน
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 จุลนิติ	 :	 ท่านมีความคิดเห็นหรือ 
ข้อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับมาตรการและ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตาม 
นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน	เช่น	การจัดทำ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	
หรือนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ในด้านต่าง	ๆ	ว่าเพียงพอกับการแก้ไขปัญหา 
เศรษฐกจิในสถานการณป์จัจบุนัหรอืไมอ่ยา่งไร	 
เป็นต้น

	 นายบุญชัยฯ	 : ตามที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น  
ก็เพื่อที่จะต้องการนำเงินงบประมาณดังกล่าวนี้ 
มาเป็นค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อ 
เร่งรัดฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระจายไปสู่ระบบ 
เศรษฐกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ 
การจ่ายเงินช่วยเหลือคนละ ๒,๐๐๐ บาท 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย หรือการค้ำประกัน
สินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SME เป็นต้น 
  มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของ 
รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นการอัดฉีดเงินเข้าไปใน 
ระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจมีการหมุนเวียน
ที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สมควรทำ เพราะ
มีความเห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น 
และดีที่สุดอีกวิธีการหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องกังวลว่า 
เงินงบประมาณเหล่านั้นจะไม่ถึงมือประชาชน 
หรือมีการทุจริตคอร์รัปชั่น แต่สุดท้ายวิธีการ 
ดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้นั้น  
ในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ แต่หาก
พิจารณาศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้ว 
จะเหน็วา่กจ็ะใชม้าตรการเดยีวกนันีใ้นการกระตุน้ 

เศรษฐกิจของประเทศ
 แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการ 
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือคนละ ๒,๐๐๐ บาท 
แก่ผู้มีรายได้น้อยนั้น มีความเห็นว่าควรที่จะ 
ช่วยเหลือเฉพาะคนที่เขาเดือดร้อนจริง ๆ  เท่านั้น 
กล่าวคือ ควรช่วยเหลือเฉพาะคนที่ตกงานหรือ 
คนที่ไม่มีงานทำเท่านั้น ส่วนคนที่มีงานทำ 
มีเงินเดือนอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือ  
ดังนั้น มาตรการดังกล่าวนี้ควรมีการพิจารณาให้
รอบคอบ 

	 จลุนติ	ิ:	ทา่นคดิวา่กฎหมายดา้นการเงนิ	
การคลัง	 การภาษีอากร	 และการส่งเสริมการ 
ลงทุนที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้นเพียงพอ 
สำหรับการแก้ไขปัญหาหรือไม่	 และในทัศนะ	
ของท่าน	ท่านคิดว่ากฎหมายฉบับใดที่ยังเป็น 
ปัญหาและอุปสรรคอันสมควรมีการปรับปรุง 
แก้ไขเพิ่มเติม

	 นายบุญชัยฯ	 :	ปัญหาของประเทศไทย 
ที่ส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศอีกประการหนึ่ง 
ก็คือ ปัญหาการมีกฎหมายที่ล้าสมัย โดยเฉพาะ
กฎหมายด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุน 
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
เศรษฐกิจมีความเห็นว่ากฎหมายบางฉบับเป็น 
อุปสรรคและปัญหาต่อการค้าการลงทุน มีการ 
กำหนดขัน้ตอนในทางปฏบิตัทิีค่อ่นขา้งจะยุง่ยาก
และซบัซอ้น เชน่ หากตอ้งการจะเปดิรา้นคา้ปลกี
สกัแหง่หนึง่ในทางปฏบิตัจิะตอ้งไปดำเนนิการขอ 
ใบอนุญาตจากหลายกระทรวงหรือหลายหน่วยงาน  
เนือ่งจากกฎหมายในแตล่ะเรือ่งนัน้แยกกนัอยูแ่ต่
ละกระทรวงหรือหน่วยงาน เป็นต้น
 ปัญหาอีกประการหนึ่ งของเราก็คือ  
กระบวนการในการออกกฎหมายแต่ละฉบับเป็น
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นายบุญชัย  โชควัฒนา  
ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

 นอกจากนี้ ในสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
ของประเทศไทยในขณะนี้มีความเห็นว่าการนำ  
“ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ของพระบาทสมเดจ็ 
พระเจา้อยูห่วัมาเปน็แนวทางในการดำรงชวีติและ 
การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ รวมทั้ง 
การประกอบธรุกจิและการคา้ขายเปน็สิง่ทีด่ทีีส่ดุ  
เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา 
ไม่ควรที่จะบริโภคสิ่งของฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น  
ซึ่งคนไทยมักจะมีนิสัยหรือรสนิยมบริโภคสินค้า 
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่จนทำให้ประเทศไทย 
เสียดุลทางการค้า 
  ดงันัน้ เราคนไทยจะตอ้งหนัมาใชห้รอืบริ
โภคสนิคา้ภายในประเทศใหม้ากขึน้และลดความ
ฟุม่เฟอืยลง ในขณะเดยีวกนัคนไทยตอ้งเริม่ทีจ่ะเ
ปน็ผูท้ีร่เิริม่คดิหรอืผลติหรอืสรา้งเทคโนโลยตีา่ง ๆ  
ดว้ยตนเอง ไมพ่ึง่พาเทคโนโลยจีากตา่งประเทศม
ากจนเกนิไป และเมือ่ใดทีค่นไทยสามารถปฏบิตัไิ
ด้ดังนี้ คือ การพึ่งพาตนเอง     ไม่ฟุ่มเฟือย และ
การบรโิภคสนิคา้ภายในประเทศแลว้ ธรุกจิทีเ่ปน็
ของคนไทยในประเทศก็จะเจริญ เศรษฐกิจของป
ระเทศกจ็ะมคีวามมัน่คงและยัง่ยนืสามารถพึง่พา
ตนเองได้ในที่สุด 
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เราคนไทยจะตอ้งหนัมาใชห้รอืบรโิภคสนิคา้ภายในประเทศใหม้ากขึน้และ
ลดความฟุม่เฟอืยลง ในขณะเดยีวกนัคนไทยตอ้งเริม่ทีจ่ะเปน็ผูท้ีร่เิริม่
คดิหรือผลิตหรอืสร้างเทคโนโลยตี่าง ๆ  ด้วยตนเอง ไมพ่ึ่งพาเทคโน
โลยีจากต่างประเทศมากจนเกินไป

ไปด้วยความล่าช้าจนบางครั้งกว่าจะมีกฎหมาย 
ออกมาบังคับใช้หรือมาแก้ไขปัญหาได้ก็ล่วงเลย 
เวลาที่จะแก้ไขหรือเวลาที่เหมาะสมไปแล้ว เช่น  
ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการค้าปลีกหรือค้าส่ง ซึ่งม ี
การริเริ่มขึ้นเป็นเวลานานแล้ว แต่ในปัจจุบัน 
ก็ยังไม่สามารถประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายไ
ด้ เป็นต้น และจากปัญหาความล่าช้าของกระบ
วนการในการออกกฎหมายนี้เองได้ส่งผลกระทบ 
จนทำให้เศรษฐกิจหรือบ้านเมืองของเรามีการ 
พัฒนาที่ล่าช้าตามไปด้วย

 จุลนิติ	 :	ประเด็นสุดท้ายใคร่ขอให้ท่าน 
ได้โปรดให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ 
ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบ 
ธุรกิจและการค้าขายของภาคประชาชนใน 
สภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ของประเทศไทยและ 
ของโลกในปัจจุบัน

	 นายบญุชยัฯ	: จากสภาพปญัหาเศรษฐกจิ 
ที่ เป็นอยู่ ของประเทศไทยและของโลกใน 
ปัจจุบันนี้ มีความเห็นว่านับเป็นโอกาสอันดีหรือ
ช่วงเวลาที่ดีที่ภาคธุรกิจของประเทศไทยจะได้ม 
การปรบัตวัมากขึน้ เพราะการทีเ่ศรษฐกจิของโลก 
ไมด่ทีำใหเ้ราตอ้งมกีารปรบัตวัมากขึน้ โดยเฉพาะ 
ในส่วนของภาคการผลิตที่จะต้องมีการลดต้นทุน 
ลดคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  เพือ่ใหส้นิคา้สง่ออกมคีณุภาพ 
ท่ีดีและมีราคาท่ีสามารถต่อสู้กับประเทศคู่แข่งได้




