คํากลาวสุนทรพจนเปดการสัมมนา
เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย บนความทาทายที่ไรพรมแดน”
โดย นายสรสิทธ สุนทรเกศ รองผูวาการ ดานบริหาร
ณ สํานักงานภาคเหนือ ธนาคารแหงประเทศไทย
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555
--------------------------ทานผูมีเกียรติทุกทาน
ผมรูสึก ยินดีที่ไดรับ เกียรติม าแสดงปาฐกถาพิเ ศษในงานสัม มนาวิชาการประจํา ปของสํานัก งาน
ภาคเหนือ ซึ่งนับเปนโอกาสอันดีที่ผูทรงคุณวุฒิจากหลายวงการจะไดพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น
และใหมุมมองที่เปนประโยชนตอทิศทางเศรษฐกิจไทยในปนี้ ความทาทายเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ไมวา
จะเปนสถานการณเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงที่ผานมา หรือสภาวการณปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น การ “รูเขา รูเรา” เพื่อเตรียมความพรอม จะชวยให
รับมือกับความทาทายไดเปนอยางดี รวมทั้งการแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ดวย
สถานการณเศรษฐกิจในป 2554 ที่ผานมา
เศรษฐกิจไทยในป 2554 ขยายตัวชะลอลงจากป 2553 โดย GDP ขยายตัวเพียงรอยละ 0.1 จากการ
หยุดชะงัก ของการผลิตในประเทศถึง 2 ครั้งในรอบป ครั้งแรกจากภัยพิบัติในญี่ปุนในเดือนมีนาคมที่สงผล
ตอเนื่องมายังภาคการผลิตของไทย และการเกิดมหาอุทกภัยในประเทศในชวงไตรมาสที่ 4 ซึ่งถือเปนอุทกภัย
ครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 70 ป ที่ขยายวงกวางและสงผลกระทบรุนแรงตอภาคเกษตรกรรม นิคมอุตสาหกรรม
และพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ โดยเฉพาะในภาคกลาง ซึ่งสงผลตอการผลิตและหวงโซการผลิต ทําใหผลผลิตทาง
การเกษตรโดยเฉพาะขาว และผลผลิตอุตสาหกรรมที่สําคัญหดตัวลงเกือบทุกหมวด
นอกจากนี้ ปญหาอุทกภัยยังสงผลกระทบตอเนื่องไปยังการบริโภคการลงทุนและการสงออก โดยการ
บริโภคขยายตัวชะลอลงจากปกอน เปนผลจากการขาดแคลนสินคาเนื่องจากการผลิตไมสามารถตอบสนอง
ความต อ งการที่ มี อ ยู อ ย า งต อ เนื่ อ งได เ ต็ ม ที่ รวมทั้ ง ความไม ส ะดวกในการเดิ น ทางมาจั บ จ า ยใช ส อย
ขณะเดียวกัน การผลิตที่หยุดชะงักและความเชื่อมั่นที่ลดลง สงผลตอการลงทุนภาคเอกชน สําหรับการสงออก
สิน คา และบริก ารก็ ช ะลอลงตามการผลิ ต ที่ล ดลงจากเหตุ ผ ลดั ง กล าวข างต น ประกอบกับ อุ ป สงคจ าก
ตางประเทศเองก็ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกดวย ขณะที่ภาคการทองเที่ยวก็ไดรับผลกระทบรุนแรงเชนกัน
ซึ่งเห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวในไตรมาสที่ 4 ที่ลดลงประมาณรอยละ 20.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3
อยางไรก็ดแี บงคชาติประเมินวาวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในระยะสั้น และคง
ไมไดสงผลกระทบตอศักยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาวเนื่องจาก ประการแรก วิกฤตอุทกภัยเปน
เหตุการณเชนเดียวกับภัยธรรมชาติอื่นๆ คือ เกิดขึ้นชั่วคราวครั้งเดียว (temporary one-off event) ประการ
ที่สอง ภาครัฐและแบงคชาติไดออกมาตรการชวยเหลือผูประสบภัยและภาคเอกชนเองก็มีการใชจายเพื่อ
ซอมแซมฟนฟู ประการที่สาม พื้นฐานเศรษฐกิจของไทยที่แข็งแกรง ยกตัวอยางเชนอัตราการวางงานที่ต่ํา
ฐานะเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยที่เขมแข็งทําใหมีความพรอมในการปลอยสินเชื่อจะชวยสนับสนุนการฟน
ตัวของเศรษฐกิจไดเปนอยางดี
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จากขอ มูล เศรษฐกิ จ ลาสุ ด เดือ นมกราคม ก็ส ะท อนวา ทุก ภาคเศรษฐกิจ ปรับ ตัว ดีขึ้น ต อเนื่อ ง
โดยเฉพาะการทองเที่ยวที่กลับเขาสูภาวะปกติ ขณะที่ภาคการผลิตและอุปสงคในประเทศทยอยปรับดีขึ้น ดาน
เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยูในเกณฑดี การจางงานปรับดีขึ้นและอัตราเงินเฟอทั่วไปชะลอลง จากราคา
อาหารสดหลังปญหาอุทกภัยคลี่คลาย นอกจากนี้ แบงคชาติเองก็ไดมีการออกสํารวจภาคสนาม เพื่อสอบถาม
จากผูประกอบการที่ประสบภัยในนิคมตางๆ สวนใหญก็พบวามีการเปดดําเนินการแลวบางสวน และคาดวาจะ
กลับมาผลิตไดเต็ม 100% ในชวงไตรมาสที่ 2 ถึง 3 ของปนี้ จากขอมูลตางๆ แสดงใหเห็นวาขณะนี้เศรษฐกิจ
ไทยไดเริ่มเขาสูกระบวนการฟนตัวแลว และในการประชุมครั้งลาสุด คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ประเมินวาเศรษฐกิจไทยนาจะกลับเขาสูแนวโนมปกติไดประมาณไตรมาสที่ 3 ของปนี้
แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินที่ผานมา
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2551 กนง. ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอยางตอเนื่องตั้งแต
ธันวาคม 2551 จนถึงเมษายน 2552 ทําใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาอยูในระดับต่ําสุดที่รอยละ 1.25 ตอ
ป เพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ หลังจากนั้นเศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวไดดีตั้งแตป 2553 ตอเนื่องมาถึง
ชวงสามไตรมาสแรกของป 2554 ทําใหความจําเปนในการพึ่งพานโยบายการเงินที่ผอนคลายมากเปนพิเศษลด
นอยลง ประกอบกับแรงกดดันตออัตราเงินเฟอมีแนวโนมสูงขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ กนง. จึงได
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายใหเขาสูระดับปกติ หรือ Normalization ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2553 เปนตนมา
อยางไรก็ดี ในไตรมาสสุดทายของป 2554 ประเทศไทยตองเผชิญกับอุทกภัยครั้งรายแรง ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ซ บเซา ทําให กนง. เห็ นความจําเปนตอ งดําเนินนโยบายการเงินให เ หมาะสมกั บ
สถานการณเ ศรษฐกิจ จึงมีมติใหป รับลดอัตราดอกเบี้ยลง ในการประชุม ครั้ง สุดทายของป ที่ผานมา เพื่อ
สนับสนุนการฟนฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะตอไป และเนื่องจากผลกระทบดัง กลาวมีความรุนแรง
มากกวาที่คาดไว ทําใหในการประชุม กนง. ครั้งแรกของป 2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผานมา มีมติใหปรับ
ลดดอกเบี้ยลงอีกรอยละ 0.25 เหลือเปนรอยละ 3.0 ตอป ซึ่ง กนง. ประเมินวาการผอนคลายอัตราดอกเบี้ยใน
ครั้งนี้จะสนับสนุนกระบวนการฟนฟูเศรษฐกิจใหกลับสูระดับปกติไดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในชวงที่ความเชื่อมั่น
ภาคเอกชนยังคงเปราะบาง
นอกจากการดําเนินนโยบายการเงินที่ผอนคลายลงแลว แบงคชาติยังไดดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อ
รองรับปญหาจากอุทกภัย มีการกํากับดูแลใหสถาบันการเงินเปนตัวกลางทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจ และประชาชน ทั้ง ในยามปกติและยามวิก ฤต เพื่อใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง และชวยบรรเทาความเดือนรอนใหกับลูกคาที่ไดรับความเสียหาย
จากภาวะอุทกภัย มาตรการแรก การดูแลสภาพคลองของระบบการเงิน โดยไดสื่อสารใหธนาคารพาณิชยมีการ
สํารองเงินเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของประชาชนใหเพียงพอ มาตรการที่สอง การสนับสนุนสภาพ
คลองแกสถาบันการเงิน มาตรการที่สาม ดานระบบการชําระเงิน เพื่อเตรียมการดานการโอนเงินตาง ๆ ให
เปนไปอยางราบรื่น มาตรการที่สี่ การใหความชวยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน โดยคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน หรือ กนส. มีการผอนปรนหลักเกณฑการกํากับสถาบันการเงิน เชน การขยายเวลาการบังคับ
ใชหลักเกณฑ LTV สําหรับสินเชื่อบานแนวราบราคาต่ํากวา 10 ลานบาท ออกไป 1 ป เปนตน
นอกจากการดําเนินการดานนโยบายการเงิน และสถาบันการเงินตามที่กลาวไปขางตนแลว แบงคชาติ
ยังมีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
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อุทกภัยในชวงที่ผานมา โดยการใหเงินกูผอนปรนหรือ Soft Loan วงเงินรวม 3 แสนลานบาท ผานสถาบัน
การเงิน ซึ่งมาตรการเกี่ยวกับการให Soft loan นี้ เปนหนึ่งใน พ.ร.ก. 4 ฉบับที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือและ
ฟนฟูเศรษฐกิจอันเปนผลสืบเนื่องจากอุทกภัย ไดมีผลบัง คับใชแลวตามกฎหมาย โดย พ.ร.ก. อีก 3 ฉบับ
ประกอบดวย พ.ร.ก. กูเงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ร.ก. กองทุนสงเสริมการ
ประกันภัย และ พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้กองทุนฟนฟูฯ หรือ FIDF ที่ไดผานกระบวนการพิจารณาของ
สภาแลว
ความทาทายในระยะตอไป
ทานผูมีเกียรติครับ
สําหรับประเด็นเรื่องความทาทายตอเศรษฐกิจที่สําคัญในป 2555 นั้น แบงคชาติมองวาความทาทาย
จะมาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ความทาทายจากภายในประเทศ
ความทาทายในประเทศที่สําคัญ คือ ความสามารถของเศรษฐกิจในการฟนตัวหลังจากเกิดอุทกภัย
ตลอดจนการรับมือกับอุทกภัยรอบใหม โดยหากดูจากประสบการณของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในตางประเทศ อาทิ
แผนดินไหวทีเ่ มืองโกเบ ประเทศญี่ปุน ป 2537 แผนดินไหวและสึนามิที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ป
2547 พายุเฮอริเคนแคทรินา สหรัฐอเมริกา ป 2548 แผนดินไหวที่นิวซีแลนด ป 2553 และ 2554 และลาสุด
คือเหตุการณภัยสึนามิที่ญี่ปุน ในเดือนมีนาคม 2554 พบวาภัยพิบัติตางๆ จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจใน
ระยะสั้น แตจะสรางผลบวกตอเศรษฐกิจโดยเฉพาะในดานการลงทุนเพื่อฟนฟูในพื้นที่ซึ่งรับความเสียหายระยะ
ถัดไป ดังนัน้ ภายใตความทาทายนี้ สิ่งสําคัญ คือ แผนการลงทุนของภาครัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพในระยะยาว เพื่อ พลิกฟนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศให
กลับ คืนมา เนื่อ งจากการผลิตของไทยเองก็อ ยูในหวงโซ ก ารผลิ ตที่สํ าคัญ ของโลก การเกิด ปญ หากั บ
สายการผลิตในประเทศไทยยอมสงผลตอการตัดสินใจ เลือกฐานการผลิตของนักลงทุนตางชาติที่จะเขามา
ลงทุนในภูมิภาคนี้ในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากการบริหารจัดการน้ําแลว ยังตองใหความสําคัญกับโครงสราง
พื้นฐานที่จะชวยเสริมศักยภาพการแขงขันของประเทศ เปนตัวสนับสนุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนทั้งใน
และจากตางประเทศ อยางไรก็ดี แมภาครัฐจะมีความจําเปนตองใชเงินจํานวนมาก เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและการ
บริหารจัดการน้ํา แตการใชจายของภาครัฐ ควรคํานึงถึงความยั่งยืนทางการคลังไปพรอมกันดวยเพื่อรักษา
ความสามารถในการดําเนินนโยบาย (Policy space) หรือสามารถใชจายไดเพิ่มเติม หากเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัวลงมากกวาที่คาด ดังนั้น การประเมินความสําคัญของโครงการ การลดทอนรายจายที่จําเปนนอยและจะไม
กอใหเกิดการเพิ่มศักยภาพของประเทศในอนาคตจึงเปนเรื่องที่สําคัญ
นอกจากการลงทุนของภาครัฐแลว ความทาทายตอการฟนตัวของเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งคือการ
ลงทุนภาคเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศ โดยแนวทางการปรับตัวมีอยูหลายแนวทาง แนวทางแรก คือ
การพัฒนาสินคาบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน ผานการออกแบบ การพัฒนาคุณภาพ และการนําเทคโนโลยี
ใหมๆ มาชวยเพิ่มคุณภาพใหกับสินคาและบริการ และควรเนนสรางความแตกตางหรือเอกลักษณ เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาใหสามารถแขงขันไดในเชิงคุณภาพมากกวาราคา และสามารถแขงขันกับคูแขง สําหรับ
แนวทางที่สอง คือ การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี และสรางความโปรงใสในการดําเนิน
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ธุรกิจ โดยธุรกิจควรมีการวางแผนธุรกิจระยะยาวที่ชัดเจน แนวทางสุดทาย คือ การพัฒนาแรงงานใหมีทักษะ
เพื่อลดตนทุนของธุรกิจและสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตดวย และอีกสวนหนึ่ง เพื่อรับมือกับปญหาขาดแคลน
แรงงานที่จะสรางแรงกดดันตอคาจางแรงงานเพิ่มขึ้นในอนาคต
ดานความทาทายจากภายนอกประเทศมี 2 ประเด็นที่สําคัญ ไดแก (1) วิกฤตเศรษฐกิจโลก และ (2)
กระแสการรวมตัวของเศรษฐกิจภูมิภาค
ประเด็นแรก ในเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจโลกตะวันตก แนวโนมสถานการณของวิกฤตเศรษฐกิจโลกจาก
วิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปที่ยังคงยืดเยื้อ และขยายวงกวางจากเดิมที่จํากัดอยูเพียง กรีซ ไอรแลนด และ
โปรตุเกส ไปสูประเทศที่ใหญขึ้นคือ สเปน และอิตาลี และเริ่มขยายตัวไปสูประเทศหลักคือ ฝรั่งเศส สงผลให
ฐานะของสถาบันการเงินในยุโรปออนแอลง สภาพคลองตึงตัวและตนทุนการระดมทุนของสถาบันการเงิน
สูงขึน้ ทําใหสถาบันการเงินเพิ่มความเขมงวดในการการปลอยสินเชื่อแกภาคธุรกิจและครัวเรือน ในขณะที่
ภาครัฐเองจําเปนตองมีมาตรการรัดเข็มขัดเพิ่มเติม เพื่อลดการขาดดุลการคลังและระดับหนี้สาธารณะ ซึ่ง
จะสงผลตออุปสงคภายในประเทศและภายในกลุมยูโร และทําใหเศรษฐกิจกลุมยูโรเขาสูภาวะถดถอย ตั้งแต
ไตรมาสที่ 4 ที่ผานมา นอกจากนี้ นักวิเ คราะหทั้งหลายคาดวา ในปนี้จ ะมีเหตุก ารณสําคัญที่จะกระทบตอ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะในชวงตนป 2555 นี้ เชน การครบกําหนดชําระหนี้ของ
รัฐบาลกรีซจํานวน 14.4 พันลานยูโร ในเดือนมีนาคม และการเลือกตั้งของกรีซในเดือนเมษายน ซึ่งจะทําให
ตลาดการเงินโลกรวมทั้งไทยมีความผันผวนคอนขางมาก อยางไรก็ดี เชื่อวามาตรการของธนาคารกลางยุโรป
(ECB) ไมวาจะเปนเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย รวมทั้ง มาตรการเสริมสภาพคลอง จะช วยพยุง ให
เศรษฐกิจกลุมยูโรไมประสบภาวะวิกฤตที่รุนแรงเกินคาด แตก็อาจจะอยูในภาวะซบเซาไประยะหนึ่ง
ประเด็น ที่ส อง กระแสการรวมตัว ของเศรษฐกิจ ภูมิภ าค การเขาสู ป ระชาคมอาเซียน (ASEAN
Economic Community) หรือที่เรียกวา AEC ที่จะมีผลในป 2558 สงผลใหการซื้อขายสินคาและบริการ การ
ลงทุน รวมถึงการเคลื่อนยายแรงงานและเงินทุนระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความคลองตัวมากขึ้น
และทําใหการแขงขันของภาคธุรกิจระหวางประเทศตางๆ ในอาเซียนมีความเขมขนมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้น
การรวมกลุม AEC นี้ จึงถือเปนความทาทายที่สําคัญสําหรับอนาคตเศรษฐกิจไทย ทั้งในดานการวางแผนกล
ยุท ธแ ละการวางนโยบายตา ง ๆ ในระยะยาวภาคธุ ร กิ จ ไทยควรเตรีย มความพรอ มทั้ ง ด านการเพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันและพัฒนากลยุทธที่จะไปแขงในตลาดตางประเทศ รวมทั้งควรเรงพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางการเงินเพื่อใชประโยชนจาก AEC อยางเต็มที่ เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันในยุค
ศตวรรษใหมของเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงที่นักลงทุนตางชาติเริ่มใหความสนใจเรื่องการยายฐานการ
ผลิต เขาสูภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ในชวงที่ประเทศอุตสาหกรรมหลักกําลังหาทางออก ในการแกไขปญหาของ
ตนที่มีความยุงยากซับซอนอยูในขณะนี้
เรื่องตอไปที่ผมจะกลาวและคิดวาเปนประเด็นที่อยูในความสนใจของทานผูมีเกียรติทุกทานคือ
ทิศทางและความทาทายของเศรษฐกิจภาคเหนือ
ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือในป 2554 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปกอนเชนเดียวกัน อยางไรก็ดี
จากผลการหารือกับผูประกอบการในภาคเหนือพบวา ในภาพรวมผูประกอบการ ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของธุร กิจในภาคเหนือ จากอุ ตสาหกรรมทองเที่ยวที่ยังเติบ โต และความไดเ ปรียบเชิงภูมิศาสตร และการ
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เชื่อมโยงดานการคากับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะการคาชายแดนกับประเทศพมา ซึ่งไทยเปนคูคาอันดับ 2
รองจากจีน โดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลพมามีความรวมมือดานการคาเปนอยางดี สะทอนจากลาสุดไดมีการลง
นามบันทึกความเขาใจ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวายซึ่งโครงการดังกลาวจะชวยใหเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือเจริญเติบโตในระยะตอไป
อยางไรก็ดี จากทิศทางการเปดประเทศที่มากขึ้น ตลอดจนแผนการสรางนิคมอุตสาหกรรมของพมา
อาจสงผลใหนักลงทุนมีการขยายหรือยายฐานการลงทุนจากไทยไปยังประเทศพมามากขึ้น ซึ่ง อาจสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป โดยเฉพาะประเด็นการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น ภาคเอกชนของไทยจึง
ควรใชโ อกาสนี้ในการปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตน ทั้ง การปรับ ปรุง เทคโนโลยีการผลิต การสราง
มูล คาเพิ่ม ใหกับสินคา การแสวงหาประโยชนรวมกันในลูทางการลงทุนในพมา การศึกษาทําความเขาใจ
เกี่ยวกับตลาด แรงงาน วัฒนธรรม กฎระเบียบในพมา เพื่อเอื้อตอการเขาไปทําการคาและลงทุนทําอยางไรจึง
จะทําใหเกิด “win-win situation” และประเทศเราไมตกขบวนรถไฟ แมเปนประเทศเพื่อนบานกัน ภาครัฐ
เองก็มีสวนชวยภาคเอกชน การแสวงหาความรวมมือระหวางกันทั้งภาครัฐและเอกชนเปนสิ่งสําคัญ ในการ
เจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต ควรเรงสรางความไววางใจใหกับรัฐบาลพมา เพื่อเปดโอกาสทิศทางการคาการ
ลงทุนของนักลงทุนไทยใหเกิดความคลองตัวมากขึ้นตอไป การลดอุปสรรคทางดานกฎระเบียบ และกฎเกณฑ
ภาษีซ้ําซอน การจัดตั้งศูนยใหบริการที่ครบวงจร เพื่อใหความรูแกนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุน การอํานวยความ
สะดวกแก เ อกชนที่จ ะเข าถึง แหลง เงินทุ น การพั ฒ นาเครื่อ งมือ ในการบริ ห ารความเสี่ย งแกเ อกชนไทย
นอกจากนี้ การพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบโลจิส ติกสกับประเทศในภูมิภาคนี้ เปนสิ่งจําเปน เนื่องจาก
ตําแหนงทางภูมิศาสตรของไทยและพมาอยูในฐานะไดเปรียบที่จะสามารถเชื่อมโยงระหวางเอเชียตะวันออก
เฉียงใตไปสูเอเชียใต เชน อินเดีย และประเทศตะวันออกกลาง หรือจะเชื่อมโยงไปทางเหนือสูประเทศจีนตอไป
ไดเปนอยางดี ซึ่งทานผูมีเกียรติคงจะไดรับทราบจากผูทรงคุณวุฒิที่จะมาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในลําดับถัดไป
แนวทางในการดําเนินนโยบายในระยะตอไป
ในชวงสุดทายนี้ ผมขอกลาวถึงแนวนโยบายของแบงคชาติในชวงตอไป ดังนี้
นโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ในการดําเนินนโยบายการเงิน กนง. จะติดตามดูแลเสถียรภาพราคาใหส อดคลองกับ วัฏจัก รของ
เศรษฐกิจเพื่อสรางสมดุลทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเอื้อตอการเติบโตที่ยั่งยืนโดยในปนี้ ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก
ยังเปนประเด็นที่ตองติดตาม และแมวา กอนหนานี้แรงกดดันดานเงินเฟอจะเปนปจจัยเสี่ยงตอเศรษฐกิจนอยลง
เมื่อเทียบกับปที่ผานมาแตราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นมาก จากสถานการณการเมืองระหวางประเทศ จะเปนปจจัย
เสี่ยงที่สําคัญที่กอใหเกิดแรงกดดันดานราคา ดังนั้น การดําเนินนโยบายการเงินของ กนง. คงตองมีการชั่ง
น้ําหนักทั้งสองดาน ทั้งการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจใหเติบโต ตามศักยภาพและการรับมือกับความ
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก กับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ ที่สําคัญคือการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจ
มหภาค ทั้ง นโยบายการเงิน และนโยบายการคลั ง ที่ส อดประสานกัน (Policy mix) อยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับ สถานการณทางเศรษฐกิจ ในลักษณะที่มองไปขางหนา จะนําไปสูการเติบโตที่มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืนในระยะยาว
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สําหรับการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน จะใหคาเงินเคลื่อนไหวตามปจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจ
และไมผันผวนจนธุรกิจปรับตัวไมทัน เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนสามารถปรับตัวและเพิ่ม ศักยภาพได โดย
ภาคเอกชนก็ ควรต องเตรียมความพร อม มีก ารบริห ารความเสี่ย งที่ดี เ พื่อ รองรับ กับ กระแสโลกภิวัฒ น ที่
เปลี่ย นแปลง การเพิ่ม ความสามารถในการปรับ ตั วเพื่อ รองรั บ ต อ การเปลี่ ยนแปลงได ดี การปรั บ ปรุ ง
ประสิท ธิภาพการผลิต ลดตนทุน เพิ่มมูล คาเพิ่มในสินคา และบริก าร เนนการแขงขันในเชิงคุณภาพสินคา
มากกวาราคา นอกจากนี้ แบงคชาติเตรียมการผลักดัน “แผนแมบทการเปดเสรีเงินทุนเคลื่อนยายและเงินตรา
ตางประเทศ”เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับคนไทยในการลงทุนในตางประเทศในตนทุนที่ถูกลง และเสริมความ
ยืดหยุนใหกับระบบเศรษฐกิจดวยการพัฒนาตลาดเงิน อาทิ การขยายประเภทนักลงทุนและวงเงินลงทุน การ
ลดขั้นตอนกฎระเบียบ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีความยืดหยุนมากขึ้น ทั้งนี้ กระบวนการจัดทําแผน
แมบทเปดเสรีเงินทุนเคลื่อนยายไดดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ (Public hearing) เพื่อรับฟงความเห็นจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของเปนการเบื้องตนแลว และจะหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมในแตละกลุมตอไป
นโยบายสถาบันการเงินและการใหความคุมครองผูใชบริการทางการเงิน จากที่ไดกลาวไปแลวขางตน
วา แบงคชาติ มีนโยบายการกํากับ ดูแลใหส ถาบันการเงินเปนตัวกลางทางการเงิน ที่มีป ระสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจและประชาชน ทั้งในยามปกติและยามวิกฤต ซึ่งสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจการเงินปจจุบันที่มีพัฒนาการและมีการแขงขันในการใหบริการทางการเงินอยางเขมขน สงผลใหเกิด
ผลิตภัณฑใหมที่มีความหลากหลายซับซอน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค แตขณะเดียวกันยังมี
ผูบริโภคจํานวนไมนอยที่ขาดความรูความเขาใจในผลิตภัณฑทางการเงิน และไมสามารถเขาถึงขอมูลดาน
บริการทางการเงิน จนทําใหเกิดความเขาใจผิดและนําไปสูความเสียหายทางการเงิน ดวยเหตุนี้แบงคชาติจึง
จัดตั้งศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน หรือ ศคง. ขึ้น โดยทําหนาที่คุมครองผูใชบริการทางการเงินอยาง
เต็มรูปแบบ ซึ่ง ศคง. จะดําเนินการในลักษณะ One-stop-service เนนการทํางานทั้งเชิงรับรวมกับเชิงรุก
อาทิ การรับและดูแลเรื่องรองเรียน ดานการบริการของสถาบันการเงินภายใตการกํากับดูแลของแบงคชาติ
นอกจากนี้ ยังมีการใหความรูทางการเงินแกประชาชน เพื่อใหความรูความเขาใจประชาชนอยางทั่วถึง
ทานผูมีเกียรติครับ
สุดทายนี้ ผมขอเรียนวา แมปญหาอุทกภัยจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยใน ไตรมาสที่ 4 ป 2554
เปนอยางมาก แบงคชาติเชื่อวาผลกระทบจากอุทกภัยจะมีเพียงในระยะสั้น และคาดวาเศรษฐกิจโดยรวมจะ
กลับเขาสูแนวโนมปกติไดภายในไตรมาสที่ 3 ในปนี้ ทั้งนี้ ความทาทายของเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป คือ
การสรางแรงขับ เคลื่อนทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของนัก ลงทุน รวมถึง การวางแผนรับ มือตอวิก ฤต
เศรษฐกิจโลก และการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเพื่อรองรับการแขงขันจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ซึ่งทาง
แบงคชาติเองก็จะไมนิ่งนอนใจกับความทาทายตางๆ ที่จะเขามา และจะคอยดูแลติดตามภาวะเศรษฐกิจทั้งใน
และตางประเทศอยางใกลชิด เพื่อใหสามารถดําเนินนโยบายไดอยางทันทวงที สอดคลองกับสภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสนับ สนุนใหเ ศรษฐกิจ สามารถกลับ เปนปกติไดในระยะสั้น และเติบ โตไปไดอยางมี
เสถียรภาพในระยะยาว ทั้งนี้ การดําเนินนโยบายตางๆ คงตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อใหชวยกันนําพาประเทศเผชิญกับความทาทายตางๆ ที่จะเขามาไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการสรางความพรอม และเสริมความเกงใหกับภาคเอกชนไทยใหสามารถกาวออกจากรั้วลอม เฉพาะทาง
ภูมิศาสตรของประเทศ ไปสูโลกที่กวางขึ้นภายใตความทาทายที่ไรพรมแดนนี้ ขอบคุณครับ
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