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บทความพิเศษ..สายงานโลจิสติกส 
เศรษฐกิจโลกซึ่งเขาสูสภาวะถดถอย…มีผลกระทบตอประเทศไทยอยางไร?? (3) 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน 
รองประธานสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

15 ตุลาคม 2551 
 พอล คุกแมนด นักเศรษฐศาสตรการเงินซึ่งไดรับรางวัลโนเบล ไดกลาวถึงสภาวะเศรษฐกิจ
การเงินของโลก จะประสบปญหาขยายวงกวางออกไปจนอยางนอยถึงกลางปหนา ถึงแมวาจะมี
มาตรการอัดฉีดเงินเขาสูสภาพคลองทั้งจากรัฐบาลสหรัฐฯ 700,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ และจาก
ประเทศกลุม G7 ซ่ึงอาจจะทําใหตลาดมีสภาพคลองรวมถึงใหมีระบบการประกันเงินฝากในสถาบัน
การเงิน อยางไรก็ตาม ผลกระทบของวิกฤติการเงินโลกไดสงผลตอหลายสถาบันการเงินทั้งของใน
สหรัฐอเมริกา , อังกฤษ , ยุโรป , ญ่ีปุน ตองมีการลมละลายและปดตัวไปกอนหนานี้แลว การที่จะ
เยียวยาสภาพคลองและจะสรางความเชื่อม่ันทั้งในตลาดทุน ตลาดหุน ใหกลับคืนมา คงเปนเรื่องที่ยาก 
เศรษฐกิจโลกจึงมีโอกาสที่จะเขาสูสภาวะถดถอย ยังมีโอกาสเปนไปไดสูง 
 ทั้งน้ี การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพิงอยูกับการสงออกถึงรอยละ 67 
ของ GDP ดังน้ัน คงปฏิเสธไมไดวาสภาวะของวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลก ซึ่งแพรขยายสงผล
กระทบตอเน่ืองในลักษณะที่เปน Domino Crunch Effect คงจะสงผลกระทบตอประเทศไทย 
อยางไรก็ตาม ผลของวิกฤติการเงินซ่ึงเกิดขึ้นในป 2540 ไดสรางวินัยทางดานการเงินเปนภูมิคุมกัน
ใหกับภาคเศรษฐกิจของไทย ทั้งภาคการเงินและภาคการผลิต ทําใหที่ผานมานักธุรกิจไทยคอนขางมี
ความระมัดระวัง ทั้งในดานการกูยืมเงินตราตางประเทศ และหรือพันธบัตร หรืออนุพันธตราสาร 
ผลกระทบโดยตรงจึงมีไมคอยมากนัก อยางไรก็ดี ผลกระทบของเศรษฐกิจการเงินโลก ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย นาจะประกอบไปดวย 

1. สัญญาณความเสี่ยงจากเศรษฐกิจของชาติที่พัฒนา กําลังเขาสูสภาวะถดถอย ยอม
สงผลตอการขยายตัวของกําลังซ้ือ และกระทบตอการสงออก คาดวาตัวเลขการสงออกในป 
2551 อาจขยายไดประมาณรอยละ 18.9 มูลคากวา 182,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ และในป 
2552 การสงออกอาจขยายตัวไดประมาณรอยละ 10-12 ซ่ึงการชะลอตัวของผูบริโภคใน
ประเทศชั้นนําอาจสงผลกระทบอุตสาหกรรมบางประเภท เชน สิ่งทอ อาหาร พลาสติก 
อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ 

2. ผลกระทบดานแรงงาน ซ่ึงภาคอุตสาหกรรมสงออกมีสัดสวนอยูใน GDP กวารอยละ 67 มี
แรงงานทั้งระบบประมาณ 5.9 ลานคน และมีภาคบริการโลจิสติกสที่ตอเน่ืองอีกกวา 1.2 ลาน
คน ซ่ึงไมนับรวม SMEs ซ่ึงคาดวามีแรงงานอยูกวา 2 ลานคน  อยางไรก็ดี ในขณะนี้ยังไมมี
สัญญาณการวางงานของประเทศไทยมากนัก แตจะตองมีการวางแผนในการรองรับแรงงานที่
จะจบการศึกษาในปหนากวา 700,000 คน  
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3. ลักษณะปญหาของประเทศไทยจะเปนวิกฤติซอนวิกฤติ คือไดรับผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกและเปนวิกฤติการเมืองภายในประเทศ โดยเฉพาะปญหาวิกฤติการขาดความ
ศรัทธาในกลไกของภาครัฐในการแกปญหาความวุนวายและความไมปรองดองในประเทศ ซ่ึง
จะเปนปจจัยซ่ึงจะทําใหรัฐบาลขาดประสิทธิภาพในการแกปญหาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ 
ปญหาการกระทบกระทั่งชายแดนไทย-กัมพูชาก็เปนปจจัยหน่ึงที่กระทบตอความมั่งคงและ
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

4. สภาพคลองทางดานการเงินของจะหดตัวลง เน่ืองจากมีการเคลื่อนยายเงินออกนอก
ประเทศ ซ่ึงสถาบันการเงินควรจะระมัดระวังการปลอยสินเชื่อ เพราะอาจเกิดสภาวะเงินตึงใน
ประเทศ ประเด็นที่จะตองพิจารณาก็คือปจจัยดอกเบี้ย ซ่ึงประเทศไทยควรจะมีการลด
ดอกเบี้ย ตามประเทศที่พัฒนาซึ่งมีการปรับลดไปรอยละ 0.5 ซ่ึงในประเด็นนี้จะตองมีการ
พิจารณาถึงผลกระทบทางบวกและทางลบ  

5. ทิศทางดอกเบี้ยอาจทรงตัวหรือเปนขาลงเล็กนอย การพิจารณาวาอัตราดอกเบี้ยของไทย
มีความเหมาะสมเพียงใดนั้น อาจตองมีการเทียบเคียงกับดอกเบี้ยชี้นําของประเทศตางๆ เชน 
ของยุโรป (ECB) อัตรา 3.75% ของอังกฤษ 4.5% ออสเตรเลีย 6.5% ฟลิปปนส 6.1% 
อินโดนีเซีย 9.5% จีน 6.93% เกาหลี 5.25% จะเห็นไดวาอัตราดอกเบี้ยชี้นําของไทยรอยละ 
3.75 จึงอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับดอกเบี้ยภูมิภาค หากดอกเบี้ยที่ลดต่ํามากจนเกินความ
พอดี ก็จะทําใหตางชาติสามารถเขามาระดมทุน (Baht Bond) และอาจทําใหภายในประเทศ
เกิดปญหาดานสภาพคลอง  

6. แนวโนมการบริโภคภายในประเทศอาจมีการหดตัว ผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติทาง
การเงินของโลก สงผลกระทบตอทั้งตลาดหุนและภาคการทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยว
ซ่ึงไดรับผลกระทบกวารอยละ 20 คิดเปนมูลคากวา 80,000 ลานบาท รวมทั้ง อาจมีการลด
กําลังการผลิตจากอุตสาหกรรมสงออกและเหตุการเมืองภายในประเทศอาจสงผลตอความ
เชื่อม่ันในการบริโภคและการลงทุน  

7. ราคาสินคาเกษตร ซึ่งคาดวาจะมีทิศทางชะลอตัวลง มีผลสืบเน่ืองจากหลายประเทศ เชน 
อินเดีย เวียดนาม และพมา สามารถมีการสงออกขาวได และพืชพลังงานบางรายการไดรับ
ผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ลดลง ทําใหความตองการพืชทดแทนพลังงานมีจํานวนลดลง โดย
ตัวอยางของราคาสินคาเกษตรที่ราคาอาจชะลอตัว เชน ขาว ถึงแมวาในชวงครึ่งปแรก การ
สงออกไดถึง 6.8 ลานตันจากเปาทั้งปประมาณ 10.0 ลานตัน แตความตองการในตลาดโลกจะ
ชะลอตัวอันมีผลจากราคาของไทยที่แขงขันไมได สําหรับยางพาราราคาจะผันแปรไปตาม
ราคาน้ํามัน โดยราคาชวงกลางเดือนตุลาคม ราคายางรมควันอยูที่กิโลกรัมละ 57.11 บาทจาก
ที่เคยขายได 90-100 บาท , แปงมันสําปะหลัง ราคาหัวมันลดลง 7.91% จาก 1.50 บาท/
กิโลกรัม เปน 1.39 บาท/กิโลกรัม นอกจากนี้ ขาวโพดก็ราคาจะรวงลงประมาณ 15% 
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แนวทางในการกระตุนเศรษฐกิจภายใต 6 มาตรการของรัฐบาลไทย 
 ในชวงวันที่ 14 ตุลาคม 2551 ครม.ไดอนุมัติมาตรการในการเสริมสภาพคลองและกระตุน
เศรษฐกิจ มีมูลคากวา 1.22 ลานบาท เปนมาตรการแบบเบ็ดเสร็จในการอัดฉีดเงินเขาสูระบบ เพ่ือ
ปองกันไมใหสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกแผขยาย สงผลกระทบตอภาคการเงินและเศรษฐกิจของไทย 
ซ่ึงมีสวนเชื่อมโยงและพึ่งพิงกับเศรษฐกิจและการเงินของโลก ซ่ึงมาตรการดังกลาวถึงแมวาจะมีความ
กังขา วาจะสามารถเปนภูมิคุมกันเศรษฐกิจของไทยไดหรือไม แตก็ถือวาเปนมารตรการที่ดี ซ่ึงสวน
หน่ึงก็เกิดจากการผลักดันของสภาอุตสาหกรรมฯ ถึงแมจะมีการวิจารณวามาตรการดังกลาวให
นํ้าหนักไปทางตลาดหุนมากกวาที่จะเขาไปชวยเหลือภาคการผลิต ซึ่งเปน Real Sector 
อยางไรก็ตาม มาตรการทั้ง 6 ของรัฐบาลก็ยังมีสวนดีอยูมาก และออกมาในจังหวะซึ่งสอดคลองกับ
หลายประเทศ ซ่ึงไดออกมาตรการในการหยุดยั้งไมใหวิกฤติครั้งนี้ลุกลามขยายวงนําไปสูการถดถอย
ของเศรษฐกิจโลก 
วิพากษ 6 มาตรการแกไขปญหาเศรษฐกิจของไทย 

1. มาตรการอัดฉีดตลาดทุน 142,000 ลานบาท ดวยการตั้งกองทุนเพ่ือเขาซื้อหุนที่มีปญหา 
รวมถึงการทํา Matching Finance และการขยายเงินลงทุนในกองทุนเลี้ยงชีพ (RMF) และ
กองทุนรวมเพื่อการลงทุนระยะยาว (LTF) เปนมาตรการที่ไดรับการวิจารณวาเขาไปอุมเสริม
สภาพคลองของตลาดหุน แตไมเขาไปดูและภาคการผลิต ซ่ึงโดยขอเท็จจริงตลาดหุนไทยไป
อิงอยูกับหุนตลาดนิวยอรก และตลาดในตางประเทศ ดังนั้น หุนจะขึ้นหรือลงจึงขึ้นอยูกับการ
แกปญหาของสหรัฐฯและกลุมประเทศ G7 และความออนไหวของตลอดหุนอยูที่ความเชื่อม่ัน
ทั้งในระดับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปญหาการเมืองภายในประเทศ มาตรการนี้จึงเปนเพียง
แงเชิงจิตวิทยา และคงจะตองมีรายละเอียดและมีกระบวนการในการปฏิบัติมากกวานี้ 

2. มาตรการทางดานสินเชื่อและเสริมสภาพคลอง 400,000 ลานบาท พรอมทั้งให ธกส. 
และธนาคารอาคารสงเคราะหขยายสินเชื่ออีก 50,000 ลานบาท เปนการกําหนดให
ธนาคารพาณิชยขยายวงเงินสินเชื่อ 5% เปนมาตรการที่จะเสริมสภาพคลองในระบบของ
สถาบันการเงิน แตประเด็นก็คือ ภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งของโลกและของ
ประเทศไทยที่ยังมีปญหาทางออกทางดานการเมืองที่ยังตีบตันอยู ความเชื่อม่ันของผูบริโภค
และนักลงทุนทั้งของไทยและ FDI คงจะรอเวลาไปถึงตนปหนา ขณะที่สถาบันการเงินก็จะมี
ความเขมงวดและมีกฎเกณฑที่เพ่ิมขึ้นในการปลอยสินเชื่อมากกวาปกติ ดังน้ัน เม็ดเงินที่จะ
เขาสูภาคการผลิตที่แทจริงคงไมใชเรื่องงาย  

นอกจากน้ี ยังมีการจัดตั้งกองทุน 50,000 ลานบาทใหกับ SMEs แตถายังใช
ระบบการปลอยเครดิตผานธนาคารซึ่งจะตองพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการและดู
หลักประกันเปนสําคัญ ซ่ึง SMEs สวนใหญ ก็คงไมสามารถเขาถึงแหลงทุนได ดังนั้น 
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มาตรการนี้ ธปท. จะตองมีการผอนผันเกี่ยวกับหลักเกณฑการแปลงสินทรัพยเปนทุน รวมถึง
ตองทบทวนเกี่ยวกับขีดความสามารถเกี่ยวกับ SMEs Bank ในการที่จะเขามาเปนกลไกหลัก
ในการปลอยสินเชื่อ 

3. มาตรการเรงรัดการสงออกงบประมาณ 300,000 ลานบาทและสงเสริมการทองเที่ยว
งบประมาณ 60,000 ลานบาท ซ่ึงในดานทองเที่ยวหากจะใชงบประมาณนี้คงจะตองเนนการ
สรางภาพลักษณ และกิจกรรมในการดึงดูดนักทองเที่ยว ซ่ึงหากภาพลักษณของไทยใน
ปจจุบันติดอยูกับปญหาความวุนวายทางการเมือง ในชวง 2-3 เดือนนี้ คงไมไดจังหวะที่
เหมาะสมจนกวาภาคการเมืองจะมีความชัดเจน ไมเชนนั้นงบประมาณที่ใชก็จะเสียเปลา ทั้งน้ี 
การอัดฉีดสินเชื่อเพ่ือการสงออกในการขยายตลาดสงออกใหม เชน รัสเซีย , ออฟริกา , ละติน 
ถึงแมเปอรเซ็นตขยายตัวจะสูง แตสัดสวนในเชิงปริมาณก็ยังไมมากพอที่จะรักษาการเติบโต
ของภาคการสงออกไทยใหเหมือนในป 2551 ซ่ึงเห็นไดจากกระทรวงพาณิชยไดมีการลดเปา
การสงออกในป 2552 ซ่ึงเดิมคาดวาจะขยายตัวรอยละ 15 โดยปรับเปาใหมเหลือเพียงรอยละ 
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4. มาตรการเรงรัดใชจายงบประมาณเพิ่มข้ึนจากปกอน 180,000 ลานบาท ผานชองทาง
กองทุนหมูบาน SML และ OTOP เปนลักษณะมาตรการกระตุนเศรษฐกิจผานลงไปในภาค
ประชาชนในชนบทโดยตรง ซ่ึงก็เปนปจจัยที่ภาครัฐควรดําเนินการโดยเฉพาะโครงการที่ลงไป
ในระดับรากหญา แตภายใตความระมัดระวังของขาราชการประจําซึ่งมองวาเสถียรภาพของ
รัฐบาลไมม่ันคง การใชจายเงินคงไมสามารถทําไดเร็วนัก  

5. เรงรัดโครงการลงทุนขนาดใหญที่เปนเมกะโปรเจกต โดยใหมีงบลงทุนเพิ่มอีก 100,000 
ลานบาท (เดิมมี 200,000 ลานบาท เปน 300,000 ลานบาท) โดยเปนโครงการขนสง
มวลชนทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ซ่ึงรัฐจะเรงรัดใหมีการเปดประมูล แตภายใตความไม
ม่ันคงของรัฐบาล อาจทําใหหลายโครงการตองชะลอตัวไปจนถึงรัฐบาลหนา ซ่ึงมองไกลไปถึง
การเลือกตั้งในชวง 2-3 เดือนเปนอยางชา ฉะน้ัน มาตรการนี้คงไมสามารถกระตุนการบริโภค
ใหฟนตัวไดในทันที 

6. การเขารวมโครงการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือประเทศที่มีปญหาสภาพคลองจากวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก เปนการผลักดันรวมกันของรัฐบาลไทยรวมกับประเทศในอาเซียน ในการ
จัดตั้งกองทุนเพ่ือเสริมสภาพคลองใหกับประเทศตางๆในภูมิภาค ซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจาก
วิกฤติการเงินโลก โดย World Bank จะสมทบเงินงวดแรก 10,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ พรอม
ทั้งใหกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) กลุม
ประเทศอาเซียน จีน และเกาหลีใต เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันใหกับประเทศในภูมิภาค โดยจะมี
การประชุมในชวงปลายเดือนตุลาคม ที่ปกกิ่ง ซ่ึงมาตรการนี้เปนแนวคิดของฟลิปปนส คง
จะตองมีการตกลงและมีรายละเอียดที่มากกวานี้จึงจะสามารถเปนรูปธรรม 
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จากมาตรการทั้ง 6 ของรัฐบาลที่ออกมา ซึ่งหลายฝายยังกังขาวาเปนการชวยเหลือ
ตลาดหุน ซึ่งไมใช Real Sector สําหรับมาตรการสภาพคลอง ซ่ึงใหธนาคารพาณิชยขยายสินเชื่อ 
หากเปนลูกคาชั้นดีทางธนาคารก็แขงกันปลอยอยูแลว ประเด็นจึงอยูที่ธุรกิจ และ SMEs  (บางกลุม) 
ซ่ึงไมอยูในหลักเกณฑเกี่ยวกับดานหลักประกัน การอัดฉีดเงินเสริมสภาพคลองก็อาจไมขับเคลื่อนตาม
ทิศทางที่รัฐบาลอยากจะใหเปน อยางไรก็ดี ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาคธุรกิจของไทยมากที่สุดใน
ขณะน้ี จะเกิดจากปจจัยเสี่ยงภายในประเทศมากกวาปจจัยจากเศรษฐกิจโลกและหรือปญหาความตึง
เครียดทางชายแดนไทย-กัมพูชา วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศไทยจึงเปนลักษณะ
วิกฤติซอนวิกฤติ ซึ่งวิกฤติทางการเมืองก็ยิ่งทําใหขาดความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและนักลงทุน 
รวมถึงผูบริโภคในการชะลอการใชจายเงิน  

อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจของไทยผูกพันอยูกับเศรษฐกิจโลก ซ่ึงมาตรการทั้ง 6 ขอดีน้ันก็มีมาก
แตจะตองมีกลไกในการเฝาระวังวิกฤติการเงินของโลกไมใหลุกลามเขาไปในระบบสถาบันการเงินของ
ไทย โดยมีการควบคุมและปองกันเงินทุนไหลกลับ พรอมทั้งตองมีมาตรการในทางปฏิบัติในการเสริม
สภาพคลองใหกับธุรกิจ SME ซ่ึงมีขอจํากัดในดานของหลักประกันในการเขาถึงแหลงทุน ซ่ึงภาครัฐ
ควรมีมาตรการดาน Soft Loan ในการเสริมสภาพคลองรวมถึงการรางพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับหลักประกันทางธุรกิจให SME สามารถนําสินทรัพย เชน สตอก ใบแจงหนี้ซ่ึงยังไมครบ
กําหนดระยะเวลา สามารถแปลงเปนหลักประกัน รวมถึงการจัดหาแหลงเงินทุนหรือเงินกูดอกเบี้ยต่ํา 
นอกจากนี้ การกระตุนเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดการบริโภค รัฐบาลควรใชคณะกรรมการรวม
ภาครัฐเอกชน (ก.ร.อ.) และคณะกรรมการกํากับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ซ่ึงเพ่ิงตั้งขึ้นมา
ใหม ใหมีสวนในการขับเคลื่อนในการเรงใหมีการเบิกใชงบประมาณและใหมีเงินทุนไหลลงไปกระตุน
เศรษฐกิจรากหญา รวมถึงการใชงบประมาณในโครงการเมกกะโปรเจกตตางๆ และการเขาไป
แกปญหาของภาคเอกชนอยางใกลชิด อยางนอยก็จะเปนทางออกของการแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ของโลกไมใหกระทบตอประเทศไทยมากนัก    

********** 
 
 

บทความนี้เปนความคิดเห็นสวนตวัไมเกีย่วของกับหนวยงาน ความนาเชื่อถือขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ติดตามบทความ  

“เศรษฐกิจโลกซึ่งเขาสูสภาวะถดถอย..มีผลกระทบตอประเทศไทยอยางไร? (1) (2)” 
โดย ดร.ธนิต โสรัตน 


