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มุสาวาทะกับประสิทธิผลของนโยบายการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ทานเชื่อหรือไมวา มุสาวาทะของผูกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
มีผลกระทบตอประสิทธิผลของการดําเนินนโยบาย
การดํ าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ มหภาคจั ก ต อ งมี ค วามรู  ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
ประพฤติกรรมดานตางๆของประชาชนและหนวยเศรษฐกิจทั้งปวง อาทิเชน เมื่อรัฐบาลปรับ
อัตราดอกเบี้ย ประชาชนจะสนองตอบตอการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้อยางไร ทั้งในฐานะผูบริโภค
ผูมีเงินออม และนักลงทุนความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประพฤติกรรมดานตางๆของ
ประชาชนและหนวยเศรษฐกิจทั้งปวงจะชวยจะชวยเกื้อกูลใหมีการกําหนดนโยบายอยางถูกตอง
เพื่ อที่จะให ได ผลตามคํ าทํ านายที่คาดการณ ไวลวงหนา หากผูกํ าหนดนโยบายมีความรูที่
ไมถูกตอง การดําเนินนโยบายยอมผิดพลาดไดมาก
แตประพฤติกรรมของประชาชนและหนวยเศรษฐกิจตางๆ มิไดอยูคงที่ หากมี
การเปลี่ยนแปลง และบางครั้งแปรปรวน การเปลี่ยนแปลงและการแปรปรวนของประพฤติกรรม
มีผลกระทบตอผลลัพธของนโยบาย โดยที่ผลลัพธมิไดเปนไปตามการคาดการณในชั้นตน
การดํ าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จมหภาคนั้ น กว า จะเห็ น ผลต อ งกิ น เวลา เมื่อผู
ทรงอํานาจตัดสินใจกําหนดนโยบาย ผูทรงอํานาจมีขอสมมติเกี่ยวกับประพฤติกรรมของประชาชน
และหนวยเศรษฐกิจอยูชุดหนึ่ง ผูกําหนดนโยบายตองตรวจสอบจนแนใจวา ขอสมมติที่ใชนั้น
ตรงตอความเปนจริง เมื่อตรวจสอบจนแนใจวา ขอสมมติชุดนั้นถูกตอง ก็ถึงขั้นตอนการเลือกใช
มาตรการเพื่อใหไดผลลัพธตามเปาหมายของนโยบายที่กําหนดไว หากการดําเนินนโยบายเปนไป
อยางถูกตอง และสิ่งแวดลอมในสังคมเศรษฐกิจมิไดเปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนมากนัก ผลลัพธ
ของนโยบายอาจออกมาใกลเคียงกับการคาดการณตั้งแตตน
แตเปนเพราะการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคนั้นกินเวลา ในชวงเวลานับแต
เมื่อผูกําหนดนโยบายตัดสินใจเลือกใชมาตรการ จนถึงเมื่อมาตรการที่เลือกใชสงผล ประชาชน
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และหนวยเศรษฐกิจตางๆอาจปรับเปลี่ยนประพฤติกรรม จนผลลัพธของนโยบายไมเปนไปตาม
ที่คาดหวัง นโยบายที่คาดวาเปนนโยบายที่ดีเลิศลําดับแรก (First-Best Policy) ในตอนที่เริ่ม
ดําเนินการ อาจกลับกลายเปนนโยบายที่ไมไดเรื่องเลยในบั้นปลาย เพราะเหตุที่มีการปรับเปลี่ยน
ประพฤติกรรมของประชาชนและหนวยเศรษฐกิจตางๆ จนแตกตางไปจากชวงเวลาที่กํ าหนด
นโยบายนั่นเอง ปญหาดังกลาวนี้ สํานักความคิดวาดวยการคาดหวังที่สมเหตุสมผล (Rational
Expectation) เรียกวา ปญหาความไมสอดคลองแหงกาละ(Time Inconsistency)
แตผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคสามารถลดทอนปญหาความไมสอดคลอง
แหงกาละได ดวยการใหคํามั่นสัญญาเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายที่แนนอน และรักษาคํามั่น
สัญญานั้น การรักษาคํามั่นสัญญานั้นมิใชเรื่องงาย เรื่องนี้ถามพลเอกชวลิต ยงใจยุทธได การ
รักษาคํามั่นสัญญานั้นตองมีเทคโนโลยี ซึ่งเรียกวา Commitment Technology ผูบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคที่ไมมี Commitment Technology มักจะไมสามารถปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
ที่ใหไวกับประชาชน การรักษาคํามั่นสัญญานั้นเปนเรื่องสําคัญ เพราะหากไมสามารถรักษาคํามั่น
สัญญาที่ใหไวกับประชาชน การรักษาคํามั่นสัญญานั้นเปนเรื่องสําคัญ เพราะหากไมสามารถ
รักษาคํามั่นสัญญาแลว ยอมบั่นทอนความนาเชื่อถือของตนเอง เมื่อประชาชนหมดความเชื่อถือ
ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแลว ขอมูลเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของผูกํ าหนดนโยบาย
ที่สั่งสมไว จะทําใหประชาชนเปลี่ยนแปลงความคาดหวัง (expectation) โดยที่การเปลี่ยนแปลง
ความคาดหวังกระทบตอผลลัพธของนโยบายอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
มุสาวาทะมีผลกระทบตอผลลัพธของนโยบายดวยเหตุผลเดียวกัน เมื่อผูกําหนด
นโยบายเศรษฐกิ จมหภาคให คํ ามั่ น สั ญ ญา แต ไ ม รั ก ษาคํ ามั่ น ที่ ใ ห ไ ว ประชาชนและ
หนวยเศรษฐกิจตางๆยอมเก็บสั่งสมขอมูลดังกลาวนี้ แมในชั้นแรกจะจับการโกหกมิได แตเมื่อ
มีการโกหกบอยครั้งใน ไมชายอมจับโกหกได ขอมูลเกี่ยวกับมุสาวาทะที่เก็บสั่งสมไวจะชวยให
เห็ น รู ป แบบของมุ ส าวาทะ เมื่ อ เป น ที่ แ น ชั ด ว า ผู  กํ าหนดนโยบายโกหก ประชาชนและ
หน ว ยเศรษฐกิ จต างๆยอมตองปรับเปลี่ยนความคาดหวัง (Expectation) อัน มีผลตอการ
ปรับเปลี่ยนประพฤติกรรม
มุสาวาทะอาจสรางความเสียหายแกภาคธุรกิจเอกชนดวย เมื่อผูกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิ จ มหภาคให คํ าพยากรณ ท างเศรษฐกิ จ ด ว ยการวาดภาพเศรษฐกิ จ ในอนาคตสดใส
เกินกวาความเปนจริง โดยหวังผลในการโฆษณาชวนเชื่อ หากมีธุรกิจเอกชนหลงเชื่อคําพยากรณ
ดังกลาวแลวขยายการลงทุน โดยเขาใจผิดวา ตลาดกําลังมีอํานาจซื้อเพิ่มขึ้น แตถาเศรษฐกิจมิได
สดใสดังคําพยากรณ ธุรกิจเอกชนที่ขยายการลงทุนอาจตองบาดเจ็บ และตองจดจําเปนบทเรียน
วา อยาเชื่อคําพยากรณทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
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เมื่ อ ประชาชนหมดความเชื่ อถือรัฐ บาล ประชาชนจะฟงแถลงการณรัฐบาล
เสมือนหนึ่งถอยแถลงแหงมุสาวาทะ และทุกครั้งที่ผูนํ ารัฐบาลหรือผูมีหนาที่กํ าหนดนโยบาย
ปรากฏตัวทางโทรทัศน คําถามที่ผุดขึ้นมาในใจก็คือ อะไรคือมุสาวาทะครั้งตอไป การขาดความ
เชื่อถือทําใหรัฐบาลมิอาจปกครองประชาชนตอไปได ประชาชนจะไมยอมเชื่อฟงรัฐบาลตอไป
เมื่ อเกิ ดวิ ก ฤติ การณท างเศรษฐกิจ มุสาวาทะในอดีตอาจทํ าใหวิกฤติการณ
เลวรายลงและการแกปญหายากเย็นแสนเข็ญยิ่งขึ้น อาทิเชน เมื่อธนาคารกลางยืนยันความมั่นคง
ของระบบสถาบันการเงิน ทั้งๆที่ฐานะของสถาบันการเงินกําลังสั่นคลอน และประชาชนหลงเชื่อ
โดยมิไดถอนเงินฝากออกจากสถาบันการเงิน ครั้นเมื่อเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงิน ประชาชน
ที่หลงเชื่อแถลงการณของธนาคารกลางยอมไดรับความเสียหาย มากบางนอยบางตามแตกรณี
แมสถาบันการเงินที่เหลืออยูจะมีฐานะมั่นคงและธนาคารกลางยืนยันความมั่นคงดังกลาวนั้น
แตมุสาวาทะในอดีตทําใหประชาชนไมเชื่อถือธนาคารกลางอีกตอไป ประชาชนจะแหไปถอนเงิน
ออกจากสถาบันการเงินทั้งปวง สถาบันการเงินที่มั่นคงเมื่อประชาชนพากันถอนเงินออก ยอม
กลับกลายเปนสถาบันที่งอนแงนไดโดยงาย และวิกฤติการณสถาบันการเงิน ซึ่งเริ่มตนดวยอาการ
ไมรุนแรงอาจกลับกลายเปนวิกฤติการณที่รุนแรงได
มุสาวาทะของผูนํารัฐบาลและผูมีหนาที่กําหนดนโยบายมิไดมีผลกระทบภายใน
ประเทศเทานั้น หากยังมีผลกระทบภายนอกประเทศดวย ความนาเชื่อถือของรัฐบาลในสายตา
ของสังคมเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนการเงินระหวางประเทศ ยอมเสื่อมทรามลง
ความเสื่อ มความนา เชื่อถื อ กระทบต อ การลงทุ น และการเงิน ระหวา งประเทศ นัก ลงทุน จาก
ตางประเทศเมื่อหมดความเชื่อถือรัฐบาล ยอมตองยับยั้งชั่งใจเกี่ยวกับการตัดสินใจในการลงทุน
เพราะไมแนใจวา รัฐบาลจะรักษาสัจวาจาในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจตามคํ ามั่นหรือไม
และจะเปลี่ยนนโยบายกลับไปกลับมาหรือไม สถาบันการเงินตางประเทศ เมื่อหมดความเชื่อถือ
รัฐบาลในประเทศ ยอมตองยับยั้งชั่งใจเกี่ยวกับการตัดสินใจในการใหเงินกูแกสถาบันการเงินของ
ประเทศนั้น เพราะไมแนใจในความมั่นคงของสถาบันการเงินและฐานะการเงินระหวางประเทศ
ของประเทศนั้น
มุสาวาทะหากเกิดขึ้นเปนครั้งคราว อาจกระทบตอความนาเชื่อถือของรัฐบาล
ไมมาก แตถามุสาวาทะเกิดขึ้นดวยความถี่อันสูงยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมุสาวาทะจะกลายเปน
นโยบาย ความนาเชื่อถือของรัฐบาลยอมหมดสิ้นไป อันกระทบตอประสิทธิผลของนโยบาย
เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ผูนํ ารัฐบาลและผูกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจจักตองเรียนรูที่ไมผลิตมุสาวาทะ
นอกจากตองหลีกเลี่ยงการผลิตมุสาวาทะแลว ยังตองหลีกเลี่ยงการใหคําสัญญาในเรื่องที่มิอาจ
ปฏิบัติไดอีกดวย หากใหคํามั่นสัญญาในเรื่องใด ก็ตองปฏิบัติตามคํามั่นนั้น เทคโนโลยีในการ
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ปฏิบัติตามพันธะผูกพัน (Commitment Technology) มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวาเทคโนโลยี
การผลิต และเทคโนโลยีการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับประเทศที่เดินบนเสนทางเสรีนิยม

