ปาฐกถาผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง“รับมือเศรษฐกิจไทยกับนโยบายการเงินป 2554”
งานสัมมนาวิชาการประจําป 2554 ณ สํานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 2 มีนาคม 2554
ทานผูมีเกียรติทุกทาน
ผมรู สึก เป นเกี ยรติอ ยา งยิ่ง ที่ไ ด ม ากลาวปาฐกถาพิ เ ศษในงานสั ม มนาวิช าการประจํา ป
ของสํานักงานภาคเหนือ ซึ่ง นับ เปนโอกาสอัน ดีที่ผูท รงคุณวุฒิ จากหลากหลายวงการจะได พบปะ
เพื่อ แลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น และใหมุมมองที่เปนประโยชนตอ ทิศทางเศรษฐกิจ ไทยในป นี้
ผมขอขอบคุณผูรวมเสวนาและผูรวมงานทุกทาน ที่ไดใหการสนับสนุนงานสัมมนาวิชาการของธนาคาร
ดวยดีเสมอมา
การปาฐกถาของผมในวันนี้ ประกอบไปดวยสามสวนหลัก คือ (1) ทิศทางนโยบายการเงินใน
ปนี้ (2) การเปลี่ย นแปลงของโครงสรางระบบเศรษฐกิ จ การเงินโลกและนัย ตอเศรษฐกิจ ไทย
และ (3) ปญหาเศรษฐกิจที่ธุรกิจในภาคเหนือประสบกันอยูในขณะนีแ้ ละขอเสนอแนะแนวทางแกไข
ผมขอเริ่มตนดวยประเด็นที่อยูในความสนใจของทาน คือแนวโนมการดําเนินนโยบายการเงิน
ในปนี้ กอนอื่นคงตองทําความเขาใจกันกอนวา หลักสําคัญของการดําเนินนโยบายการเงินที่ดนี ั้น ตอง
เอื้อใหเศรษฐกิจโดยรวมสามารถเจริญเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ และรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ
ใหคงอยูไว ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นคือการดูแลใหนโยบายมีความเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของ
เศรษฐกิจนั่นเอง ผมคิดวาสัญญาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายๆ ประการในขณะนี้นั้น บงชี้ไปใน
ทิศทางเดียวกันวา เศรษฐกิจไทยไดผา นพนชวงการฟนตัวทางเศรษฐกิจ และกลับเขา สูภาวะ
การขยายตั ว ในระดั บ ปกติ ที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นตั ว เองไปได โดยไม จํ า เป นต อ งอาศั ย พึ่ ง พา
การกระตุนจากนโยบายการเงินและการคลังอีกตอไป
ในทางตรงกันขาม หากผูดําเนินนโยบายยัง คงกระตุนเศรษฐกิจ ตอเนื่องไปอีก แมจะหมด
ความจําเปนแลว ก็จะกลับไปสรางแรงกดดันตอเงินเฟอจากการใชจายที่มากเกินควร หรือที่เรียกกัน
วา demand pull จนเศรษฐกิจเสียความสมดุล ดังนั้นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในระยะที่ผาน
มา จึงเปนการทยอยลดแรงกระตุนจากนโยบายการเงิน ที่มาจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในชวงปลายป 2551 ถึงกลางป 2552 เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ แตเมื่อเศรษฐกิจไทยไดกลับเขาสู
ภาวะปกติ ขณะที่อัตราเงินเฟอก็สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงที่ติดลบตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
ยอมจะไมใชสัญญาณที่ดีตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะขางหนา
ผมทราบดีวา หลายฝายมีความกังวลตอแนวโนมเงินเฟอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบัน
ที่ตนทุนราคาสินคาโภคภัณฑโดยเฉพาะน้ํามันปรับตัวสูง ขึ้น ทั้ง ตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคเอเชีย และสถานการณการเมืองในกลุมประเทศตะวันออกกลาง บางทานอาจจะเกรงวา
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินนั้น เสมือนเปนการซ้ําเติมภาคธุรกิจ
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เพราะเปนการเพิ่มภาระตนทุนทางการเงิน และจะทําใหเงินเฟอยิ่งสูงขึ้นไปอีก ผมขอเรียนวา ตนทุน
ทางการเงินหรือดอกเบี้ยเงินกูที่ภาคเอกชนตองแบกรับ นั้น ก็เหมือนกับ ราคาสินคาอื่นๆ จะอยูใน
ระดับ ต่ําได ก็ตอเมื่อเงินเฟอ นั้นอยูในระดับต่ํา การดําเนินนโยบายการเงินในชวงที่ผานมานั้น คือ
การดํา เนินนโยบายเชิงรุก แม ในชวงตน อัตราดอกเบี้ย จะตองปรับเพิ่มขึ้นบา ง แตก็จะเปน
การปองกันไมใหเงินเฟอโดยรวมปรับสูงขึ้นมากจนเปนปญหารุนแรงเสียตั้งแตตน ซึ่งเปนวิธีเดียว
ที่สามารถทําใหตนทุนทางการเงินของภาคธุรกิจนั้นอยูต่ําไดอยางยั่งยืนนั่นเอง เพราะเมื่อเงินเฟอไม
สูงจนเกินไป ดอกเบี้ยก็ไมตองปรับขึ้นอยางรุนแรง ตนทุนการกูยืมในอนาคตของภาคธุรกิจก็จะไมสูง
มากเชนกัน
ผมขอใหความมั่นใจกับทุกทานวา การดําเนินนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบาย
การเงินทุกครั้งนั้น ทําดวยความรอบคอบ และอยูบนพื้นฐานของการประเมินขอมูลและความเสี่ยง
ดานตางๆ อยา งรอบดาน ไมใชเฉพาะแตเรื่องเงินเฟอเทานั้น แตร วมถึง การเติบโตของเศรษฐกิจ
ภาวะตลาดการเงิน ตลอดจนขอมูลแวดลอมอื่นๆ ดวย โดยมีเปาหมายในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ การประเมินของคณะกรรมการฯ ในการประชุมแตละครั้งนั้น ยอมขึ้นอยู
กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตสิ่งที่คณะกรรมการฯ ยัง คงยึดมั่นไม
เปลี่ยนแปลง ก็คือพั นธกิจ ในการรัก ษาเสถียรภาพดานราคา หรือ อั ตราเงิน เฟอ ใหอ ยูในกรอบ
เปาหมายตามที่แบงกชาติและกระทรวงการคลังไดตกลงกําหนดรวมกัน เพราะเมื่อเงินเฟอในระยะ
ยาวต่ําแลว ระดับราคาสินคาและตนทุนก็จะไมผันผวนมากจนเกินไป นักลงทุนหรือผูประกอบการก็
จะมีความมั่นใจ สามารถวางแผนการลงทุนเพื่อผลิตสินคาและบริการ ขณะที่ตนทุนการกูยืมหรือ
ดอกเบี้ยในระยะยาวก็จะไมสูงจนเกินไปเชนกัน และผูบริโภคก็จะยังคงอํานาจซื้อไวได ทั้งหมดนี้ก็
เพื่อใหเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตไดอยา งยั่งยืนในระยะยาว ผมจึง ขอใหทุก ฝายวางใจไดวา
คณะกรรมการฯ ไดใหความสําคัญสูงสุด ตอการบรรลุเปาประสงคนี้
ทุกทานที่ติดตามขาวสารการเงินระหวางประเทศคงทราบดีวา ประเทศไทยนั้นไมใชประเทศ
เดียวที่กําลังทยอยลดแรงกระตุนจากนโยบายการเงิน ในหลายประเทศที่เศรษฐกิจฟนตัวไดดีก็กําลัง
ดําเนินนโยบายในลักษณะเดียวกัน ซึ่งไมใชเรื่องบังเอิญ แตเปนเพราะธนาคารกลางแตละประเทศมี
หลักการดําเนินนโยบายที่เปนสากลเหมือนกัน ผมคิดวาการลดบทบาทของนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
ในแตละประเทศยังคงมีแนวโนมที่จะดําเนินตอเนื่องไปในปนี้ และจะเกิดในหลากหลายประเทศมาก
ขึ้นอีกดวย ในภาพรวมแลว ปนจี้ ึงนาจะเปนปเริ่มตนของการปรับตัวเขาสูทศวรรษใหมทางเศรษฐกิจ
การเงินโลก ที่ผูดําเนินนโยบายใหความสําคัญตอการแกปญหาเฉพาะหนาระยะสั้นนอยลง และหัน
มาใหความสําคัญกับปญหาเชิงโครงสรางมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการเติบโตของเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืนในระยะยาว
ในการประชุมสุดยอดผูนําทางเศรษฐกิจโลก (G20) ในสองครั้งที่ผานมา ทั้งที่เกาหลีใต และ
ลาสุดที่ฝ รั่ง เศสเปนเจาภาพนั้น มีการถกกันมากถึง ปญ หาความไมสมดุล ในโครงสรางการคาและ
การเงินระหวางประเทศ หรือที่มักเรียกกันวา Global imbalance กลาวคือการที่บางกลุมประเทศ
โดยเฉพาะในภู มิภ าคเอเชี ยเชน จีน มี ดุล บัญ ชีเ ดิ นสะพั ดที่ อยู ในระดับ สูง ตอ เนื่ องซึ่ง สะทอ นถึ ง
ความตองการจากตางประเทศตอสินคาจีนมากกวาความตองการของจีนตอสินคาตางประเทศ สวน
หนึ่งผานการกําหนดคาเงินเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน ทําใหประเทศพัฒนาแลวเชนสหรัฐฯ
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กลับตองกลายเปนลูกหนี้ เพราะเปนผูที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด อีกทั้งยังมีตลาดการเงินที่พัฒนามาก
ทําใหงายตอการกูยืมจากประเทศอื่นดวย ปญหาความไมสมดุลของเศรษฐกิจโลกนี้ นักเศรษฐศาสตร
หลายคนใหความสําคัญถึงกระทั่งมองวาเปนปจจัยหนึ่งที่นําไปสูวิกฤต Sub-prime ที่เพิ่งผานมา และ
เปนปญหาเชิงโครงสรางที่ปจจุบันก็ยังไมไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม
ผลสรุ ป ที่ ไ ด จ ากการเจรจาตกลงระหว า งมหาอํ านาจทางเศรษฐกิ จ ตอ การแก ป ญ หา
ความไมสมดุลของเศรษฐกิจโลกนั้น นาจะทยอยมีความชัดเจนมากขึ้นในหนึ่งหรือสองปขางหนา
และจะมีนัยสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนเศรษฐกิจ ไทยเองใน
ทศวรรษขางหนาอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ความเขาใจตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น
และการติดตามการแกไขปญหาของโครงสรางการเงินระหวางประเทศจึงเปนสิ่งที่สําคัญ ไมเพีย งตอ
ผูดําเนินนโยบายเชนแบงกชาติ แตรวมไปถึงภาคเอกชนและผูประกอบการ ที่จะเปนผูรับผลกระทบ
โดยตรงดวย
ผมคิดวาประเด็นสําคัญที่เราตองทําความเขาใจก็คือวา ภาวะที่เศรษฐกิจโลกจะเดินดวยขา
เดียวเชนที่ผานมาในปที่แลว โดยหนุนดวยการเติบโตของกลุมประเทศเอเชียเปนหลักนั้น ไมไดเปน
ภาวะที่ยั่งยืนหรือสามารถดําเนินตอเนื่องไปได หากปราศจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางการคา
และการเงินระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่วานี้อาจเกิดไดในหลายรูปแบบ โดยมีความเปนไปได
สามประการหลักๆ ดวยกัน
ประการแรก ประเทศกลุมเอเชียอาจสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต และหันมา
พึ่งพาการบริ โ ภคและแรงซื้อภายในประเทศหรื อภายในภูมิภ าคกั นเอง แทนการพึ่ ง พาตลาด
ตางประเทศหลัก เชน สหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งหากทําไดสําเร็จ ภูมิภาคเอเชียก็จะสามารถกาวเขาสูการ
เปนกลไกขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจโลกไดอยางยั่งยืน และเต็มภาคภูมิ อีกทั้งเปนการแกปญหา
ความไมสมดุลของเศรษฐกิจ โลกผานการเพิ่มบทบาทอุป สงคภายในภูมิภ าคดวย นอกจากนั้นการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบแรกนี้นับวาประจวบเหมาะกับกระบวนการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ที่กําลังจะมีผลในอีกไมกี่ปขางหนา ซึ่งนาจะเปนแรงสนับสนุนที่ดีไดอีกทางหนึ่ง อยางไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการผลิตนั้น ในที่สุดตองนําโดยภาคเอกชนเปนหลัก ผานการวิจัยและ
การลงทุนเพื่อเจาะตลาดใหมภายในประเทศและภายในภูมิภาค ดังนั้น ความทาทายที่สําคัญที่สุด
คือความสามารถของภาคเอกชนที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไดอยางทันทวงที
สําหรับความเปนไปไดที่สองนั้น คือการที่กลุมประเทศที่มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาก
โดยเฉพาะจีน ยอมใหคาเงินของตัวเองแข็งคาเร็วขึ้น เพื่อชวยเรงใหเกิดการ rebalance หรือเพิ่ม
ความสมดุลในดานการคาระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่สองนี้ ในระยะสั้นเปนเสมือน
การผองถายแรงสงทางเศรษฐกิจที่ดีกวาของภูมิภาคเอเชียไปสูประเทศพัฒนาแลว จึงเปนทางออก
ที่ประเทศพัฒนาแลวพยายามสนับสนุนใหเกิด แตในมุมมองของประเทศในภูมิภาคเอเชียนั้น ประเทศ
ใดที่ ผูสง ออกเคยชินกับการอาศัยความไดเ ปรียบทางดานราคาผานอัตราแลกเปลี่ยนเปนหลัก ใน
การแขงขัน ก็จะไดรับผลกระทบมากที่สุดหากคาเงินแข็งคารวดเร็วขึ้น ในทางตรงกันขาม ประเทศที่
จะไดรับผลกระทบนอยที่สุดหรืออาจไดรับประโยชนดวยซ้ําไป ก็คือประเทศที่มีขีดความสามารถ
ทางการแขงขันในเชิงคุณภาพสินคาโดยไมตองพึ่งพาคาเงินนั่นเอง
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ความเปนไปไดประการสุดทาย หากการเจรจาระหวางมหาอํานาจทางเศรษฐกิจยืดเยื้อและ
ไมสามารถหาทางออกเปนรูปธรรมได และกระบวนการ Rebalancing ไมเกิดขึ้น ปญหาความไม
สมดุลของเศรษฐกิจโลกก็จะยังคงมีอยู และมีโอกาสปะทุออกมาในรูปแบบตางๆ เชนภาวะวิกฤต
การเงินอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในกรณีดังกลาวก็แนนอนวาทุกฝายตองไดรับผลกระทบอยางมหาศาล
การคาดเดาลวงหนาวาการเจรจาของประเทศมหาอํานาจนั้นจะไดผลลงเอยในรูปแบบใดนั้น
คงจะเปนหนาที่ของนักรัฐศาสตร แตในมุมมองของเศรษฐศาสตรและผูดําเนินนโยบายแลว ขอสังเกต
หลักก็คือ แรงกดดันในระดับการคาระหวา งประเทศนั้นยังคงมีอยู และไมวาการเปลี่ยนแปลงที่
ตามมาจะเกิดขึ้ นในรูป แบบใด สุดทา ยก็ห ลีก เลี่ยงไมไดที่จ ะตองเกิดการปรับ ตัว ทางโครงสรา ง
เศรษฐกิจในแตละประเทศที่ไดรับผลกระทบรวมทั้งประเทศไทย ดังนั้น ภาคธุรกิจเอกชนของไทยจึง
จะนิง่ นอนใจไมได และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงพัฒนาความเขมแข็งใหกับธุรกิจของตัวเอง ใน
ลักษณะที่ยั่งยืน และไมยึดติดกับภาวะที่เปนอยูในปจจุบัน ไมวาจะเปนนโยบายชวยเหลือจากภาครัฐ
หรือคาเงินที่คอนขางมีเสถียรภาพในปจจุบัน ซึ่งยอมจะเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต ภาคธุรกิจเอกชนจึง
ตองมีการดําเนินกลยุทธทางธุรกิจเชิงรุกเพื่อสรางเสริมศักยภาพของตัวเองอยางตอเนื่อง
กลยุทธอยางหนึ่งที่ภาคเอกชนสามารถทําไดอยางเปนรูปธรรม และจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่ง คือการเรงลงทุน ทั้งนี้ไมใชเพื่อการขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียง
อยางเดียว แตที่สําคัญยิ่งกวา คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพและมูลคาเพิ่มของสินคา และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันในการเตรียมพรอมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางที่กําลังจะ
เกิดขึ้นในระยะตอไปดวย ผมคิดวาการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนนั้นในปจจุบันไมได
เปนเปาหมายรองทางเศรษฐกิจอีกตอไป แตถือวาเปนเปาหมายหลักและเรงดวนที่ทุกฝายทั้งภาครัฐ
และเอกชนตองรวมมือกันชวยใหเกิดขึ้น เพราะถือวาเปนรากฐานที่สําคัญของการเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืนและมั่นคงของเศรษฐกิจไทยโดยรวม และในมุมมองของแบงกชาติเองนั้น ก็จะใหความสําคัญกับ
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับภาคเศรษฐกิจจริงเคียงคูกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ
จะใชชองทางการดําเนินนโยบายตางๆ สนับสนุนใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งและความยืดหยุน
ตอเศรษฐกิจ ไทยตามแนวทางที่ผมก็ไดเ คยกลาวไวในการแถลงนโยบายประจําปของแบงกชาติ
เมื่อตนป
อีกมิติหนึ่งของความเขมแข็งทางเศรษฐกิจที่ผมคิดวาสําคัญและเปนที่ปรารถนาของทุกฝาย
คือการที่ทุกภาคสวนของเศรษฐกิจนั้นไดรับประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึงกัน หรือ
ที่เ รียกกันวา Inclusive growth แบงกชาตินั้นนอกจากจะมีส าขาในแตละภาคที่ใหขอมูล และ
วิเคราะหเศรษฐกิจเชิงลึกในระดับภูมิภาคแลว ผมก็ยังมอบหมายรองผูวาการและผูชวยผูวาการลง
พื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูประกอบการโดยตรงเปนประจําอีกดวย ผมจึงขอถือโอกาสนี้
เลาใหทานผูมีเกียรติทุกทานฟงถึงผลจากการพบปะกับผูประกอบการในภาคเหนือครั้งลาสุดเมื่อเดือน
กุม ภาพันธที่ เ พิ่ง ผ านมานี้ พรอมกั บ จะขอตั้ง ข อสัง เกตบางประการดวย ในภาพรวมนั้น ผลจาก
การพูดคุยกับผูประกอบการยืนยันถึงศักยภาพที่ยังมีอยูมากของภาคธุรกิจเอกชนในภาคเหนือ จาก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ยังเติบโต และความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตรและการเชื่อมโยงดานการคา
กับประเทศเพื่อนบานเปนตน สวนในดานความทาทายเราพบวามีปญหาสามดานหลักๆ ดวยกันที่
ผูประกอบการหลายรายมีความกังวล ไดแก (1) ปญหาความไมเพียงพอของสินเชื่อของธนาคาร
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พาณิชยที่สงผลตอสภาพคลอง (2) ปญหาราคาตนทุนที่สูงขึ้น จากราคาน้ํามันและราคาสินคาโภค
ภัณฑ และ (3) ปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในดานปญหาเรื่องความไมเพียงพอของสินเชื่อนั้น แมแบงกชาติจะไมไดมีนโยบายควบคุม
การปลอยสินเชื่อโดยตรง แตก็ขอเรียนใหทุกฝายสบายใจวา การดูแลใหระบบสถาบันการเงินเปน
แหลงเงินทุนที่มีประสิทธิภาพนั้นเปนหนึ่งเปาหมายสําคัญในการดําเนินนโยบายดานการกํากับดูแล
สถาบันการเงินของแบงกฺชาติซึ่งผมไดเคยกลาวถึงในการแถลงนโยบายประจําปไปแลว จึงเปนความ
รับ ผิดชอบโดยตรงของแบงกช าติที่จะดูแ ลให กระบวนการปล อยสินเชื่อของธนาคารพาณิช ย
โดยรวมนั้นมีความเหมาะสมตอภาวะเศรษฐกิจ ทั่วถึง และเปนธรรมตอธุรกิจและประชาชน โดย
ขณะเดียวกันก็สอดคลองกับการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินควบคูกัน
ไปดวย
ในดานภาพรวมนั้นจึงขอใหความมั่นใจวาแบงกชาติใหความสําคัญ แตสําหรับปญหาการ
เขาถึงสินเชื่อในแตละรายกรณีที่อาจจะยังมีอยูนั้น ผมอยากจะขอความรวมมือจากทั้งภาคธุรกิจและ
ธนาคารพาณิชย ใหปรึกษาและรวมมือกันแกไขอุปสรรคที่มี ผานความเขาใจรวมกันวาสินเชื่อที่ใหกับ
ธุรกิจที่มีศักยภาพนั้น นํามาซึ่งประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ธปท. ยังไดรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สงเสริมใหธุรกิจ เอสเอ็มอีมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น และมีบุคคลใหคําปรึกษาใน
การปรับระบบบัญชีใหมีมาตรฐาน รวมทั้งสรางประวัติการเงินที่ดีเพื่อเปนขอมูลใหแกแบงกพาณิชยใน
การตัดสินใจปลอยสินเชื่อ ซึ่งเชื่อวาจะตัดสินใจปลอยไดรวดเร็วมากขึ้น และในกรณีที่ทานคิดวายัง
ไมไดรับความเปนธรรม ก็สามารถรองเรียนผานศูนยประสานงานแกไขปญหาการปลอยสินเชื่อ ของ
ธนาคารแหงประเทศไทยได
ส ว นป ญ หาด า นที่ ส อง คื อ ราคาต น ทุ น ที่ แ พงขึ้ น นั้ น แท ที่ จ ริ ง ไม ใ ช เ พี ย งป ญ หาของ
ผูประกอบการในภาคเหนือเทานั้น แตเปนปญหาทั้งของประเทศไทย และของโลกในปจจุบันดวย
จึงเห็นไดชัดวาสาเหตุห นึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกประเทศที่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของเรา
ขณะที่อีก สวนหนึ่งเปนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ทําใหมีแรงกดดันเงินเฟอจากดานอุป สงค
เพิ่มขึ้น แนวทางในการลดความรุนแรงของปญหานี้ คือการใชนโยบายการเงินเพื่อลดความรอนแรง
ของอุปสงคและควบคุมเงินเฟอ เพื่อปองกันไมใหตนทุนของสินคาบางประเภทนําไปสูการปรับตัว
ของราคาสินคา ประเภทอื่นๆ ไปดวย สวนการแกปญ หาผา นมาตรการของรัฐในรูป แบบอื่นเชน
การควบคุมราคานั้น ผมคิดวาเปนการแกไขปญหาไดเพียงระยะสั้นและเปนภาระสูงตองบประมาณ
นอกจากนี้ยังมีอันตรายวาหากใชนโยบายควบคุมราคาเกินพอดี ก็จะกลายเปนการชะลอการปรับตัว
จนสรางปญหาเชิงโครงสรางเพิ่มเติมใหกับประเทศไดในระยะยาว ดังนั้นทางออกที่ยั่งยืนและดีที่สุด
คือภาคเอกชนเองตองไมนิ่ง นอนใจ แตเรงปรับตัวพัฒนาประสิทธิภาพและลดตนทุนดานอื่นๆ แต
เนิ่นๆ
ปญหาประการสุดทา ย คือการขาดแคลนแรงงาน นับ เปนอีก ปญ หาเชิงโครงสรางของ
เศรษฐกิจไทย การแกไขปญหาในระยะสั้นนั้นอาจพึ่งพาแรงงานตางดาวซึ่งก็ยังมีขอจํากัด บางทาน
เสนอใหภาครัฐมีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมตอความตองการของตลาดแรงงาน
มากยิ่งขึ้น แตกระบวนการผลิตทรัพยากรมนุษยนั้นใชเวลานานและอาจไมทันทวงทีตอโครงสรางทาง
ธุรกิจและการผลิตที่เปลี่ยนไปดวย นอกจากนี้การขาดแคลนแรงงานในอนาคตอาจทวีความรุนแรง
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มากขึ้นจากโครงสรางประชากรในวัยแรงงานที่มีแนวโนมลดลงในอนาคตอีกดวย ผมจึงคิดวาทางออก
หนึ่งที่สามารถทําไดเ ร็ว และไมตองพึ่งพาแรงงานตางดาว คือการเรงปรับกระบวนการผลิต โดย
อาศัยการพึ่งพาแรงงานใหนอยลง และหันมาพึ่งเครื่องจักรและแรงงานที่มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
นับเปนอีกเหตุผลสําคัญที่ภาคธุรกิจควรเพิ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
ทั้ง หมดนี้คือประเด็นและแนวคิดบางประการที่ผมคิดวาอาจมีความสําคัญ ตอการพัฒ นา
ประเทศไทยในระยะตอไป ผมมั่นใจวาทานผูรวมเสวนาในวันนี้จะไดนําประเด็นสําคัญที่นาสนใจอีก
หลายประเด็นมาถกกัน สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณทานผูทรงคุณวุฒิและทานผูมีเกียรติทุกทานอีกครั้ง
ที่ใหความรวมมือตอแบงกชาติดวยดีเสมอมา
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