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---------------------------------------------------------------------

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ผมรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมาแสดงปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการประจาปีของสานักงานภาคเหนือ
ในวันนี้ สานักงานภาคเหนือได้ดาเนินการจัด งานสัมมนาวิชาการประจาปี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดี
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายวงการจะได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็ น และให้มุมมองที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทย ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมือให้เกิดงานในวันนี้
ขึ้น
ในปี ที่ผ่ านมา เศรษฐกิจ ไทยเติบ โตได้อย่ างเข้ มแข็ง สามารถฟื้น ตัว ได้ อย่างรวดเร็ว หลั ง มหาอุทกภั ย
เมื่อปลายปี 2554 และคาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องในปีนี้ สิ่ งเหล่านี้ส ะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจที่มี
ศักยภาพและมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ภาวะที่ เศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น
และกลุ่มประเทศยูโร ยังไม่ฟื้นตัวดีนัก เศรษฐกิจเอเชียซึ่งเติบโตได้ ดีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจ
โลก เศรษฐกิจไทยซึ่งมีศักยภาพและมีความเชื่อมโยงสูงกับเศรษฐกิจเอเชียจึงน่าจะรับประโยชน์จากสถานการณ์
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแข่งขันระหว่างประเทศที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ย่อมหมายความว่า เราไม่อาจตั้งรับได้เพียงอย่าง
เดียว แต่จะต้องพัฒนากลวิธีในการ “รุก” หรือเข้าถึงเศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศใกล้เคียง อันเป็นที่มาของ
งานสั มมนาวิช าการปี นี้ ในหั ว ข้อ “โอกำสเศรษฐกิจไทย: พัฒนำแนวรั บ ปรั บแนวรุก บุกเอเชีย ” ที่ทุกท่าน
จะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมเสวนาและร่วมแสดงทัศนะต่อไป
ในส่วนของแบงก์ชาติ นโยบายการเงินก็จะดาเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับภาวะดังกล่าว โดยหัวข้อ
ที่ผ มจะพูด ในวั น นี้ คื อ “ทิ ศ ทำงนโยบำยกำรเงิ น ไทย ปี 56” ซึ่ ง แบ่ งออกเป็น 3 หั ว ข้ อ หลั ก ด้ ว ยกัน ได้ แ ก่
(1) ปรั ช ญาของนโยบายการเงิน (2) การดาเนินนโยบายการเงินในช่ว งที่ผ่ านมา และ (3) ความท้าทายและ
ทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป
สำหรับส่วนแรก ผมจะขอเล่าถึงปรัชญำของนโยบำยกำรเงิน แต่พอสังเขป ที่ผ่านมา หลายท่านคงจะได้
ติดตามข่าวคราวประเด็น ร้อนเกี่ยวกับขอบเขตและบทบาทของนโยบายการเงินไม่มากก็น้อย ซึ่ง ผมสั งเกตว่า
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บทวิเคราะห์และข้อมูลที่ปรากฏในสื่อบางครั้งก็คลาดเคลื่อนจากความเข้าใจที่ถูกต้อง ผมจึงขอถือโอกาสนี้เล่าถึง
หลักการที่แบงก์ชาติยึดถือในการดาเนินนโยบายการเงิน ดังนี้
เป้าหมายสูงสุดของการดาเนิ นนโยบายเศรษฐกิจมหภาค คือ การสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชน
โดยให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพอย่างยั่งยืน ไม่สะดุดล้มลงกลางคัน รวมทั้งมีการกระจายรายได้ที่ไม่
เหลื่อมล้าจนเกินไปนัก ซึ่งการดาเนินนโยบายดังกล่าวจาต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานจากหน่วยงานทาง
เศรษฐกิจหลายหน่วยงานด้วยกัน สาหรับแบงก์ชาติ หน้าที่หลัก คือ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศให้ดาเนินไปอย่างราบรื่น และสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจเติบโตอย่างไร้
เสถียรภาพ แม้จะขยายตัวในอัตราที่สูงเพียงใด ก็ย่อมไม่สามารถดารงอยู่ได้นานนัก วิกฤตต้มยากุ้งที่เราเคยประสบ
เมื่อปี 2540 และวิกฤตการเงินในประเทศอื่นๆ เช่น วิกฤต Lehman ในสหรัฐฯ เมื่อกว่าสี่ปีที่แล้ว ที่ทุกท่านคง
ทราบกันดี เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่มีความสมดุล ซึ่ งที่สุดก็นามาซึ่งวิกฤตที่ ส่งผล
กระทบ ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม การดาเนินนโยบายการเงินจาต้องมีกรอบไว้ให้ยึดเหนี่ยว เพื่อให้การดาเนินนโยบายมีความ
โปร่งใส และเป็นที่เชื่อถือของสาธารณชน นับแต่ปี 2543 แบงก์ชาติจึงเลือกใช้เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเป็นกรอบใน
การดาเนินนโยบาย ซึ่งหมายความว่า แบงก์ชาติมีพันธกิจที่จะต้องรักษาอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยรายไตรมาสให้
อยู่ในกรอบที่กาหนดร่วมกับกระทรวงการคลัง หลังได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ไว้ตั้งแต่ต้นปี การดาเนิน
นโยบายในลักษณะนี้ได้นามาซึ่งเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึง การที่อัตราเงินเฟ้อไม่เพิ่มสูงขึ้นหรือผันผวนมาก
จนเกินไปนัก ราคาข้าวของไม่แพงเร็วจนเกินไป ต้นทุนการผลิตไม่สูงขึ้นเร็วจนคาดการณ์ได้ยาก ซึ่งเป็นการสร้าง
บรรยากาศทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการลงทุน การจับจ่ายใช้สอย และการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว
อย่างไรก็ดี ชื่อ “กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ” อาจเป็นเหตุที่ทาให้หลายฝ่ายเข้าใจว่าแบงก์ชาติสนใจเพียง
การรักษาอัตราเงินเฟ้อตามเป้าหมายให้ได้เพียงประการเดียว แต่ตามที่ผมได้เรียนข้างต้นว่า เป้าหมายสูงสุดของ
แบงก์ชาติ คือ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อเอื้อให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว โดยมี
กรอบเงินเฟ้อเป็นตัวยึดเหนี่ยว ดังนั้น ในความเป็นจริง การดาเนินนโยบายการเงินของแบงก์ ชาติจึงพิจารณาจาก
ภาวะและปั จ จั ย หลายประการอย่ างรอบด้าน ที่ส าคัญประกอบด้ว ย (1) อัตราเงินเฟ้อที่ ต่าและมีเสถียรภาพ
(2) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงสอดคล้องกับศักยภาพ และ (3) การป้องกันความไม่สมดุลที่อาจเกิดขึ้น
ในระบบเศรษฐกิจ อาทิ การขยายตัวของสินเชื่อและหนี้ภาคครัวเรือน สถานะด้านการคลัง รวมทั้งความร้อนแรง
ของตลาดหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยน้าหนักที่ให้กับ แต่ละปัจจัยอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาวะและ
แนวโน้มของเศรษฐกิจการเงินในช่วงนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร
ในทางปฏิบั ติ แบงก์ ชาติผ สมผสานเครื่องมือ ที่ห ลากหลายในการดาเนินนโยบายการเงิน แต่ใช้อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย หรืออัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน เป็นเครื่องมือหลักในการส่งสัญญาณ และสื่อสาร
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กับสาธารณชนถึง จุดยืนและทิศทางของนโยบายการเงิน เพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวได้อย่าง
ทันท่วงที ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็จะค่อยๆ ส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคเศรษฐกิจ
จริง ผ่ านกลไกของตลาดการเงินและการดาเนินงานของสถาบันการเงิน ตัว อย่างเช่น ในช่ว งวิกฤต Lehman
กนง. ก็ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 2.50 เหลือร้อยละ 1.25 เพื่อพยุงเศรษฐกิจ
ไทยที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกผ่านการส่งออกและเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัว ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจโลกมีทีท่าว่า
จะฟื้น ตัว แบงก์ช าติก็ได้เริ่ มขึ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนถึงร้อยละ 3.50 จะเห็ นได้ว่ า
นโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อดังกล่าวมีความยืดหยุ่น และสามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
เศรษฐกิจในประเทศได้อย่างรวดเร็วทันการณ์
การปรั บ ขึ้ น หรื อ ลงอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย จะส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ก็ ต่ อ เมื่ อ สถาบั น การเงิ น และประชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการตั ด สิ น นโยบาย และปรั บ ตั ว ตามเท่ า นั้ น
ปัจจุบัน กฎหมายกาหนดให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 7 ท่าน โดยเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของแบงก์ชาติจานวน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวน 4 ท่าน มีอานาจในการตัดสิน
นโยบายอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินมีความเป็นกลาง โปร่งใส และเป็นไปเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งจะนามาซึ่งประสิทธิผลสูงสุดของนโยบายการเงินนั่นเอง
สาหรับส่วนที่สอง ผมจะขอพูดถึงแนวทำงกำรดำเนินนโยบำยกำรเงิน และผลต่อเศรษฐกิจในปี 2555
ที่ผ่ำนมำ
ปี 2555 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทย ในช่วงต้นปี เศรษฐกิจยังได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อห่วงโซ่การผลิต การลงทุน การบริโภค และ
ความเชื่อมั่นโดยรวม ในการประชุมครั้ง แรกเมื่อเดือนมกราคม 2555 กนง. จึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
ร้อยละ 0.25 หลังจากที่ปรับลดมาแล้ว 2 ครั้งหลังเหตุการณ์อุทกภัย เพื่อสนับสนุนกระบวนการฟื้นตัวที่ล่าช้ากว่า
ที่ประเมินไว้ เพื่อให้เศรษฐกิจกลับเข้า สู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุด รวมทั้งเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ผลิต
ทีข่ ณะนั้นยังมีความเปราะบางสูง
หลังจากนั้น เศรษฐกิจไทยก็เริ่มฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีการใช้จ่ายภายในประเทศทั้งการบริโภค
และการลงทุนเพื่อการซ่อมสร้างเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
ของเศรษฐกิจ แต่เศรษฐกิจโลกก็ยังคงมีความเสี่ยง จากปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มยูโร ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐ ฯ
ก็ยังไม่ฟื้นตัวดีนัก กนง. จึงคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับ ค่อนข้างต่าต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อรักษาแรงส่งของ
อุป สงค์ภ ายในประเทศให้ เข้ มแข็ งพอที่ จ ะชดเชยผลลบจากเศรษฐกิจ โลก แม้ข ณะนี้ เ ศรษฐกิ จการเงิน โลกมี
เสถียรภาพมากขึ้นเป็นลาดับ และมีความเสี่ยงด้านลบน้อยลง แต่ก็ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่เศรษฐกิจ
ภายในประเทศยังเติบโตได้ดีต่อเนื่อง และไม่มีแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อ กนง. จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ย
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นโยบายไว้ในระดับผ่อนปรนต่อไปที่ร้อยละ 2.75 เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องและ
มั่นคง แต่ก็ต้องระมัดระวังความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินที่เกิดจากการขยายตัวเร็วของสินเชื่อครัวเรือนและ
ความร้อนแรงของตลาดหลักทรัพย์
จะเห็นได้ว่า ในปีที่ผ่านมาที่ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมี ค่อนข้างมาก ทั้งจากเหตุการณ์ที่
รับมือได้ยาก เช่น ภัยธรรมชาติ รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบางและผันผวนสูง ขณะที่แรงกดดันด้าน
เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล นโยบายการเงินที่ผ่ อนปรนต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งสอดรับกับนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจจากภาคการคลัง มีส่วนสาคัญช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นและอุปสงค์ของภาคเอกชน ทาให้เศรษฐกิจไทย
ฟื้นตัวจากอุทกภัยและรองรับผลกระทบของเศรษฐกิจโลกได้ อย่างน่าพอใจ สะท้อนจากตัวเลขเศรษฐกิจล่ าสุดที่
ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ IMF ที่พบว่านโยบายการเงินภายใต้ “กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
แบบยื ด หยุ่ น ” ที่ ชั ด เจนน่ า เชื่ อ ถื อ และอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ส ามารถเคลื่ อ นไหวได้ ยื ด หยุ่ น ตามกลไกตลาด
มีส่ว นสาคัญในการลดทอนผลกระทบและสนับสนุนการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเจ้าหน้าที่ IMF ประมาณการว่า หากประเทศ
ไทยไม่ได้ใช้กรอบเป้าหมายดังกล่าว และไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น จะทาให้เศรษฐกิจไทยในช่วงเหตุการณ์
ดังกล่าวได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นจริงค่อนข้างมาก
สาหรับส่วนสุดท้ำย คือ ควำมท้ำทำยและทิศทำงนโยบำยกำรเงินในระยะต่อไป นั้น
หากเรามองไปข้างหน้า ผมคิดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี การใช้จ่ายภายในประเทศยัง
ขยายตัวได้ต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น รายได้ภาคครัวเรือน ความเชื่อมั่นภาคเอกชน และ
ภาวะการเงิน ที่ยั งอยู่ ในระดับ ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระบบธนาคารพาณิช ย์ยังคงแข็งแกร่ง
สะท้อนจากผลกาไรและมาตรการดูแลความเสี่ ยงที่ ได้มาตรฐาน อัตราเงินเฟ้อแม้ปรับสูงขึ้นบ้างตามแนวโน้ม
เศรษฐกิจ แต่ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล ส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ โครงการลงทุน
และมาตรการกระตุ้น ของภาครั ฐ เช่น นโยบายรถคันแรก และการปรับโครงสร้างภาษี รายได้บุคคลธรรมดา
บางส่วนก็น่าจะช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป ความท้าทายของนโยบายการเงินมาจากความเสี่ยงหลัก 3 ประการที่ควรจับตา
มอง ซึ่งผมจะขออธิบายความเสี่ยงแต่ละด้านดังต่อไปนี้
ควำมเสี่ยงแรกมำจำกเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอน โดยมีความเสี่ยงส าคัญจากปัญหาหนี้สาธารณะ
ของกลุ่มประเทศยูโรที่ยดื เยื้อ โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างยังไม่ ชัดเจน และคาดว่าต้องใช้ระยะเวลา
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พอสมควรกว่าที่มาตรการเหล่านั้นจะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจจริง รวมทั้งนโยบายการคลังของสหรัฐฯ บางส่วนที่ยัง
ไม่ส ามารถตกลงกัน ถึงที่สุ ดได้ ส่ งผลให้ กระบวนการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจหลั กยังไม่มีความแน่นอนนัก ดั งนั้น
การส่งออกของไทยที่คาดว่าจะฟื้นตัวและอาจกลับมามีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจเช่นที่เป็นมาจึงยังเป็นประเด็นที่
ต้องติดตามต่อไป
ควำมเสี่ย งที่สอง ได้ แ ก่ กำรเติ บ โตของสิน เชื่อ ภำคเอกชนโดยเฉพำะหนี้ภ ำคครั ว เรื อนที่เ ริ่ มเห็ น
สัญญำณของควำมร้อนแรง ซึ่งเป็นผลจากอุปสงค์ ภายในประเทศที่ขยายตัวดี มาตรการกระตุ้นภาครัฐ รวมทั้ง
ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่า หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งประสบการณ์
จากประเทศอื่นต่างชี้ว่า สินเชื่อที่เติบโตร้อนแรงเป็นระยะเวลานานสามารถสร้างความไม่สมดุลในระบบการเงิน
จนอาจเป็นที่มาของภาวะฟองสบู่ และอาจลุกลามเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ ในระยะต่อไป ความร้อนแรงของ
สินเชื่อจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ กนง. จะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด และผสมผสานมาตรการที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือมาตรการ Macro-prudential ตามความจาเป็นเพื่อป้องกันความไม่สมดุลที่อาจเกิดขึ้น
ในระบบเศรษฐกิจ
ควำมเสี่ยงสุดท้ำย ซึ่งสำธำรณชนส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจมำกเป็นพิเศษ คือ ประเด็นเงินทุนไหลเข้ำที่
เร่งขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความกังวลว่า ทาให้เงินบาทแข็งค่ากระทบการส่งออก และอาจก่อให้เกิด
ปัญหาฟองสบู่ได้ ก่อนอื่น เราคงต้องทาความเข้าใจก่อนว่า เงินทุนไหลเข้าเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์แนวโน้ม ผลกระทบ และทานโยบายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
เงินทุนที่ไหลเข้ามายังตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรโดยทั่วไปมีปัจจัยสาคัญ 2 ประการด้วยกัน ประกำร
แรก คือ ปัจจั ยที่ดึ งดูด ให้เ งินทุนไหลเข้ำมำ หรื อที่เ รียกกัน ว่ำ Pull Factors ส าหรับกรณีของประเทศไทย
รวมทั้ ง ประเทศเกิ ด ใหม่ อื่ น ๆ เศรษฐกิ จ ที่ เ ติ บ โตดี ต่ อ เนื่ อ ง จากปั จ จั ย พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ข้ ม แข็ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเศรษฐกิจประเทศหลักที่ยังซบเซา ถือเป็นปัจจัย สาคัญที่ดึงดูดให้เงินทุนไหลมาเข้ามายังตลาด
การเงิ น ของประเทศเหล่ า นี้ ใ นระยะที่ ผ่ า นมา ทั้ ง นี้ การศึ ก ษาของแบงก์ช าติ และหน่ว ยงานอื่ น ๆ ให้ ผ ลลั พ ธ์
ที่ ส อดคล้ อ งกั น ว่ า แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ที่ ดี ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น และการคาดการณ์ ทิ ศ ทางของค่ า เงิ น
ถือเป็นปั จจัยสาคัญ ที่ดึงดูด ให้เงิน ทุนไหลเข้า อัตราดอกเบี้ยเป็นเพียงปัจจัยเสริม นอกจาก Pull factors แล้ ว
ปัจจัยอีกประกำรที่ผลักดันให้เงินทุนไหลเข้า มายังประเทศตลาดเกิดใหม่ หรือที่เรียกว่า Push Factors ได้แก่
อัตราดอกเบี้ยของเศรษฐกิจประเทศหลักที่อยู่ในระดับต่า และภาวะเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มนี้ ที่ยังมีแนวโน้มซบ
เซา ที่ผลักดันให้นักลงทุนแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศตลาดเกิดใหม่ เงินทุนที่ไหลเข้า นี้มีส่วนทาให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้หลายฝ่ายวิตกว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ จากการ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก ขณะที่บางฝ่ายกังวลว่าเงินทุนไหลเข้านี้อาจเป็นต้นตอของความ
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ไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจ จากภาวะฟองสบู่และการเก็งกาไรในราคาสินทรัพย์เช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2540 และ
เรียกร้องให้แบงก์ชาติหาทางสกัดกั้นเงินทุนไหลเข้าเหล่านี้ผ่านการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือมาตรการอื่นๆ
อย่างเร่งด่วน
ผมขอให้ ความมั่นใจว่า กนง. ไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ดังกล่าว และได้ติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดมาโดยตลอด โดยใช้หลักการที่มุ่งรักษาเป้ าหมายสาคัญของนโยบายการเงิน คือ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจโดยรวม กนง. จึงต้องชั่งน้าหนักความเสี่ยงทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม และได้ประเมินผลกระทบจาก
เงินทุนไหลเข้าต่อภาพรวมเศรษฐกิจและเสถียรภาพการเงินของประเทศอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งเมื่อพิจารณา
ทุกๆ ปัจจัยแล้ว กนง. เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากนี้ ในภาวะที่ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินยังมีอยู่ ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุจากเงินทุนไหลเข้าแต่
มาจากสินเชื่อและการก่อหนี้สินของประชาชนที่ขยายตัวสูงต่อเนื่อง เนื่องจากดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่า ดังนั้น กนง.
จึงเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมรังแต่จะเพิ่มความเปราะบางแก่เศรษฐกิจ โดยไม่มีเครื่องรับประกัน
ว่าจะสามารถชะลอการไหลเข้าของเงินทุนได้มากนัก ตราบใดที่ push และ pull factors หลักๆ ยังคงมีอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายสุดโต่งของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของไทยที่อยู่ในเกณฑ์ดี และมีแรงสนับสนุนต่อเนื่องจากภาครัฐที่มี โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งรายได้และการจ้างงานทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรยังคงดี
ต่อเนื่อง ดังนั้น ในการประชุมครั้งล่าสุด กนง. จึงตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.75 ไว้ก่อน แต่ กนง.
ก็จ ะเฝ้ าติดตามสถานการณ์ และประเมิน ผลกระทบของเงินทุนเคลื่ อนย้ายต่อภาพรวมเศรษฐกิจ อย่างใกล้ ชิด
และพร้อมที่จะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจาเป็น
ในการพิ จ ารณาประเด็ น เรื่ อ งเงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ยนั้ น แง่ มุ ม หนึ่ ง ที่ มั ก ไม่ ไ ด้ รั บ การกล่ า วถึ ง มากนั ก
คือ บทบาทและกลไกของอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น ซึ่งสามารถช่วยลดทอนความผันผวนของกระแสเงินทุน
ไหลเข้าได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว เช่น ในกรณีที่เงินทุนไหลเข้ามีปริมาณมาก เงินบาทที่แข็งค่าและมีราคาแพงขึ้นตาม
แรงซื้อในตลาด ก็จะลดแรงจูงใจของนักลงทุนอื่นๆ ที่จะนาเงินทุนเข้ามาอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากค่าเงินบาท
ไม่ได้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับ ปัจจัยพื้นฐานของประเทศ กรอบนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยใช้ใน
ระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมาในแง่หนึ่งจึงเป็นการอาศัยกลไกตลาดช่วยปรับสมดุลของตลาดเงินตราต่างประเทศนั่นเอง
นอกเหนือจากการปล่อยอัตราแลกเปลี่ยนให้ เคลื่อนไหวตามกลไกตลาดแล้ว เมื่อปีที่ผ่านมา แบงก์ชาติ
ก็ได้ออกแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้าย ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถออกไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่าง
เสรีมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน
โดยตรง เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบหรือแรงงานที่ถูกกว่าในต่างประเทศ หรือจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์
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และตราสารหนี้ต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อความมั่นคง
ของระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศในระยะยาว และยัง ช่วยเพิ่มความสมดุลของการไหลเวียนของเงินทุนทั้ง
ขาเข้าและขาออก นอกจากนี้ แบงก์ชาติได้ดาเนินโครงการที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ส่งออกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถปรับตัวกับค่าเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน หรือการซื้อขายสินค้าในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่านโยบาย
ที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว คือ นโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของตนเอง
เพื่อยกความสามารถในการแข่งขันในด้านอื่นนอกจากด้านราคาจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่เพียงด้านเดียว ซึ่งจะเป็น
ผลดีแก่ผู้ส่งออกและประเทศชาติในระยะยาวมากกว่าการแทรกแซงค่าเงินบาทไม่ให้เคลื่อนไหวตามกลไกตลาด ซึ่ง
มักเป็นมาตรการที่ไม่ยั่งยืนและส่งผลในระยะสั้นเท่านั้น
โดยสรุป ผมคิดว่านโยบายการเงินที่ผ่อนปรนในช่วงที่ผ่านมาได้มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดี
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบางและผันผวน และถ้าเรามองไปข้างหน้า การใช้จ่ายภายในประเทศที่
แข็งแกร่ งจะเป็ นแรงส่ งที่ส าคัญของเศรษฐกิจ แต่ คงต้องยอมรับว่า ยัง มีปัจจัยเสี่ ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมี
ความไม่แน่นอน สินเชื่อและหนี้ภาคครัวเรือนที่ขยายตัวสูง และผลกระทบจากกระแสเงินทุนไหลเข้า ที่ต้องติดตาม
ต่อไป ทิศทางของนโยบายการเงินจึงขึ้นอยู่กับ พัฒนาการของความเสี่ยงดังกล่าวที่จะมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายของนโยบายการเงิน โดย กนง. จะชั่งน้าหนักความเสี่ยงแต่ละด้านอย่ าง
รอบคอบเช่นที่ปฏิบัติมาต่อเนื่อง ซึ่งต้องยอมรับว่านโยบายการเงิน ดอกเบี้ยสูงหรือต่า ค่าเงินบาทอ่อนหรือแข็ง
ย่อมมีผลดีและผลเสียไม่เท่าเทียมกันสาหรับแต่ละภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ดาเนินนโยบายที่
จะต้องพิจารณาผลลัพธ์ในภาพรวมระดับมหภาคเป็นสาคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้าย คือ เศรษฐกิจไทยเติบโต
ได้เต็มศักยภาพและมั่นคง ซึง่ จะสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่เอื้อให้ผู้ประกอบการ และนักลงทุนสามารถพัฒนา
แนวรับ และปรับแนวรุกที่เหมาะสมได้ต่อไป
ขอบคุณครับ
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