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Wait and See
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การยื น หยัด ในการธํ ารงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทในระดับเดิม และการ
ยืนหยัดในการดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยแพง สะทอนใหเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยกําลัง
เลนเกมซื้อเวลา หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Wait and See
การเลนเกมซื้อเวลาเกิดจากสมมติฐานสําคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ธนาคารแหงประเทศไทยหวังวา ระบบเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจในเวลาอันรวดเร็ว หากความหวังนี้เปนจริง เกมการซื้อเวลาก็จะประสบความสําเร็จ
ประการที่สอง ธนาคารแหงประเทศไทยไมแนใจวา การเปลี่ยนแปลงคาของเครื่องมือทางการเงิน
จากระดับที่เปนอยูในปจจุบัน ไมวาจะเปนอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรืออัตราดอกเบี้ย จะกอ
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ มหภาคอะไรบา งและเป น ผลกระทบที่อยู น อกเหนื อการควบคุมของ
ธนาคารแหงประเทศไทยหรือไม
การเลมเกมซื้อเวลาในทัศนะของธนาคารแหงประเทศไทยนับเปนการดํ าเนิน
นโยบายที่เนนความ ‘ปลอดภัย’ เปนปฐม แต Wait and See เปนยุทธวิธีที่มองการณดีวา
ทุกอยางจะดีขึ้นเองในเวลาไมชา ขอสมมติพื้นฐานนี้จํ าเปนตองวิเคราะหใหลึกซึ้ง จะแขวน
ชะตากรรมทางเศรษฐกิจไวกับพระสยามเทวาธิราชหาสมควรไม เพราะทําใหทานมีภาระมากจน
เกินไป
หากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเปนผลจากวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle)
เกมการซื้อเวลาจะประสบผลก็ตอเมื่อวัฏจักรธุรกิจฟนตัวในเวลาอันรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจไทย
เจริญเติบโตในอัตราสูงมาแตป 2530 ถึงจะสะดุดบางเมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ามันป 2533-2534
ก็ดี หรือเมื่อเกิดการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 ก็ดี หรือเมื่อเกิดวิกฤติการณทางการเมือง
เดือนพฤษภาคม 2535 ก็ดี แตอาการสะดุดนี้มิไดมีผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจมากนัก ตลอด
ระยะเวลาที่ระบบเศรษฐกิจเติบโตในอัตราสูงนี้ การออมภายในประเทศมีไมพอเพียงที่จะสนอง
ตอบความตองการในการลงทุน จึงตองขอยืมเงินออมจากตางประเทศ จนบัญชีเดินสะพัดขาดดุล
จํานวนมาก การใชจายในการลงทุนเริ่มสออาการวามีมากจนเกินไป (over investment) ในป
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2538 เมื่อสินคาคงคลังสะสมเพิ่มขึ้นเปนอันมาก สภาพการณดังกลาวนี้ยังคงดํารงสืบตอมาในป
2539 บัดนี้ การใชจายในการลงทุนและการบริโภคอยูในภาวะชะงักงัน นโยบายอัตราดอกเบี้ย
แพงที่ธนาคารแหงประเทศไทยยึดกุมอยางเหนียวแนนในปจจุบันยากที่จะกอใหเกิดการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจ เพราะมิอาจกระตุนใหอุปสงคมวลรวมขยายตัวได
หากธนาคารแหงประเทศไทยยึดกุมนโยบายอัตราดอกเบี้ยแพงตอไป เพื่อธํารง
ฐานะของเงินสํารองระหวางประเทศและคาเงินบาท หนทางเดียวที่ระบบเศรษฐกิจไทยจะฟนตัว
ในเวลาอันรวดเร็วได ก็ตองหวังพึ่งการฟนตัวของสังคมเศรษฐกิจโลก สหรัฐอเมริกามีอัตรา
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่นาพอใจในชวง 2-3 ปหลังนี้อยูแลว ความซบเซาเกิดขึ้นในยุโรป
ตะวันตกและญี่ปุน ความหวังที่ญี่ปุนจะฟนตัวจากภาวะถดถอยในปนี้ไมมีภาพที่แจมชัด แมวา
ความหวังจะพอมีอยูบางในกรณียุโรปตะวันตกก็ตาม
สมมติวา สังคมเศรษฐกิจโลกฟนตัวจากภาวะซบเซาในปนี้ ก็ยังมีปญหาอีกดวย
วา การสงออกของไทยจะขยายตัวไดหรือไม เพราะการขยายตัวของการสงออกเปนจักรกลสําคัญ
ของการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสงออกจะขยายตัวตามการฟนตัวของสังคมเศรษฐกิจโลก
ก็ตอเมื่อความถดถอยในการสงออกเปนปญหาที่เกิดจากวัฏจักรธุรกิจ แตมีเหตุผลนาเชื่อวา
การสงออกกํ าลังเผชิญปญหาเชิงโครงสรางดวย ระบบเศรษฐกิจไทยสูญเสียความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ในการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน (labour - intensive
production)ไปเปน อั น มาก การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพสวนเพิ่มของแรงงาน (marginal
productivity of labour) ขับดันอัตราคาจางใหสูงขึ้น มิไยตองกลาวถึงผลกระทบที่เกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจฟองสบูดวย แรงงานราคาถูกหมดสิ้นไป แตการปรับโครงสรางการผลิตยังเปนไปอยาง
เชื่องชา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตจากการผลิตที่ใชแรงงานเขมขนไปสูการผลิตที่ใช
เครื่องจักรเขมขน (capital-intensive production) ก็ดี หรือการผลิตที่ใชสารสนเทศเขมขน
(information-intensive production) ก็ดี เปนเรื่องยากยิ่ง เนื่องเพราะความลาหลังทางเทคโนโลยี
อันเปนผลจากการละเลยดานการวิจัยและการพัฒนา(Research and Development) ทั้งในอดีต
และปจจุบัน มิไยตองกลาววา เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเขยิบขึ้นมาเปนประเทศที่มีฐานะปานกลาง
สิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร (GSP) ก็หมดสิ้นไปดวย
การเปลี่ ย นแปลงโครงสรางตลาดการคาระหวางประเทศดังที่กํ าลังเกิดขึ้นใน
สังคมเศรษฐกิจโลก มิไดเกื้อประโยชนแกระบบเศรษฐกิจไทย สหรัฐอเมริกาหันไปคาขายกับ
ละตินอเมริกามากขึ้น ในขณะที่สหภาพยุโรปหันไปคาขายกับยุโรปตะวันออกมากขึ้น ขอตกลง
เขตการคาเสรีและสหภาพศุลกากร (Customs Union) ที่สหภาพยุโรปทํากับกลุมประเทศใน
อัฟริกาเหนือและตะวันออกกลางตาม Euro-Mediterranean Economic Area (=EMEA) ก็ดี
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และที่ทํากับกลุมประเทศตลาดรวมละตินอเมริกา(MERCOSUR)ก็ดี รวมตลอดจนความเปนไปได
ที่จะมีการผนึกตัวระหวาง MERCOSUR กับ NAFTA ในอนาคต ทําใหฐานะสัมพัทธของสหภาพ
ยุ โ รปและสหรัฐอเมริกาในโครงสรางตลาดสินคาออกของไทยออนดอยลง ญี่ปุนซึ่งเปนตลาด
สําคัญของไทยก็มีปญหาเศรษฐกิจถดถอย มิหนําซํ้านโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทก็เปน
ไปในทางที่เงินบาทแข็งตัวเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุน ซึ่งไมเปนผลดีตอการสงออกไปยังตลาด
ญี่ปุน
การฟนตัวของการสงออกตามการฟนตัวของระบบเศรษฐกิจโลกจะเกิดขึ้นได
ในเวลาอันรวดเร็ว ก็ตอเมื่อความถดถอยของการสงออกมิไดเกิดจากปญหาเชิงโครงสรางและ
ตอเมื่อไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ยุทธการ Wait and See ของธนาคารแหงประเทศไทย มิไดแขวนความหวังไวกับ
ความรวดเร็วของการฟนตัวทางเศรษฐกิจ และการฟนตัวของการสงออกเทานั้น หากยังตอง
ภาวนาเกี่ยวกับทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งดอลลาร
อเมริกันอีกดวย ยุทธการ Wait and See จะบรรลุผล ก็ตอเมื่อเงินดอลลารอเมริกันออนตัวลง
เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุนและเงินมารกเยอรมัน การออนตัวของเงินดอลลารอเมริกัน จะยังผลให
เงินบาทมีคาออนตัวตามไปดวย หากธนาคารแหงประเทศไทยธํารงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท
ในระดับเดิม ความหวังที่เงินดอลลารอเมริกันจะออนตัวลงพอมีอยูบาง แตขึ้นอยูกับขอตกลงและ
การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมประเทศมหาอํานาจ G-7
สภาวการณทางเศรษฐกิจของไทยจะยิ่งเลวรายลง หากเงินดอลลารอเมริกัน
มีคาแข็งตัวยิ่งขึ้น และธนาคารแหงประเทศไทยยังคงธํารงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทในระดับ
เดิม ภายใตสภาวการณที่ไดแตภาวนาไมใหเกิดขึ้นนี้ การเก็งกํ าไรจากการซื้อขายเงินบาท
จะมีมากขึ้น สงครามเงินบาทจะปะทุขึ้นอีก โดยที่อาจรายแรงกวาที่ผานมา
บทบาทของสถาบัน จัดอั น ดับ ความน า เชื่อถื อ ทางการเงิน (Credit Rating
Agency) มีผลกระทบตอยุทธการ Wait and See ของธนาคารแหงประเทศไทยดวย เพราะตอง
ภาวนามิใหถูกลดอันดับ การถูกลดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินมีผลกระทบอันลุมลึกตอ
การฟนตัวทางเศรษฐกิจ ไมเพียงแตการฟนตัวตองเสียตนทุนเพิ่มขึ้นเทานั้น หากการฟนตัว
ยั ง เชื่ อ งช า ลงด ว ย เพราะกระแสการไหลเข า ของเงิน ทุน จากตา งประเทศจะลดนอ ยถอยลง
นอกจากนี้ การถูกลดอันดับยังกระทบตอความเชื่อมั่นที่มีตอคาเงินบาทอีกดวย
ความเปนไปไดที่จะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินมีอยูคอนขางมาก
ถึงรัฐบาลจะสามารถตรึงอัตราเงินเฟอและฐานะของดุลบัญชีเดินสะพัดมิใหเลวรายลงไปกวาเดิม
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ซึ่งเปนไปไดคอนขางมาก แตความลาชาและความยากลํ าบากในการแกปญหาวิกฤติการณ
สถาบันการเงินและวิกฤติการณธุรกิจอสังหาริมทรัพย ก็เปนเหตุที่ใชอางไดอยางพอเพียงในการ
ลดอันดับแลว มิไยตองกลาวถึงความเปนไปไดที่ดุลการคลังจะขาดดุล การสงออกยังไมฟนตัว
และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจะยืดเยื้อ ซึ่งลวนแลวแตซํ้าเติมอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน
ทั้งสิ้น
แนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาดการเงิ น ระหว า งประเทศมี
ผลกระทบตอยุทธวิธี Wait and See ของธนาคารแหงประเทศไทยอยางสําคัญ หากอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวางประเทศมีแนวโนมปรับลดลง ธนาคารแหงประเทศไทยยอมมี
ช อ งทางที่จะปรั บลดอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ ซึ่งจะเกื้อกูลตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
โดยไมทําลายสิ่งจูงใจในการดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศ ในกรณีตรงกันขาม หากอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดการเงินระหวางประเทศถีบตัวสูงขึ้น การธํารงอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศในระดับเดิม
ยอมทํ าใหสิ่งจูงในในการดูดดึงเงินทุนจากตางประเทศลดลง เนื่องจากความแตกตางระหวาง
อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศกับอัตราดอกเบี้ยในตางประเทศหดตัวแคบลง หากตองการธํารง
สิ่งจูงใจในการดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศในระดับเดิม ธนาคารแหงประเทศไทยก็ตองเขยิบ
อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวางประเทศ หากการณ
เปนเชนนี้ การฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจยิ่งเปนไปไดยาก และตองยืดเยื้อออกไป
ขอเท็จจริงปรากฏวา ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยทั้งในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน
กํ าลังอยูในชวงขาขึ้น ซึ่งไมเกื้อกูลตอยุทธวิธีการดํ าเนินนโยบายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ธนาคารแหงประเทศไทยในปจจุบัน ผลกระทบจะมีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับขนาดของอัตรา
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
แรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศมีผลกระทบตอยุทธการ Wait and See
ของธนาคารแหงประเทศไทยดวย หากรัฐบาลมิอาจแข็งขืนแรงกดดันจากกลุมทุนใหเรงฟนฟู
เศรษฐกิจดวยการลดอัตราดอกเบี้ยก็ดี และ/หรือดวยการใชงบประมาณขาดดุลก็ดี ธนาคาร
แหงประเทศไทยจะตกที่นั่งลําบาก ภายในระบบราชการเอง ก็มีผูไมเห็นดวยกับยุทธวิธีการดําเนิน
นโยบายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลังตองการใช
นโยบายงบประมาณขาดดุลในปงบประมาณ 2541 เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งขัดตอยุทธวิธีของ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่ตองการใหรัดเข็มขัดทางการคลัง ปลัดกระทรวงการคลังคนปจจุบัน
แสดงความเห็ น ในเรื่ อ งนี้ ห ลายกรรมหลายวาระ รวมทั้ ง การแสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงกลไกอัตราแลกเปลี่ยนดวย
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หากสภาพการณ เ ปน ดั่งภาพวาดของกลุมทุกขนิ ย ม (pessimists) ยุทธวิธี
Wait and See มีความสุมเสี่ยงเปนอันมาก ในสภาพการณที่วัฏจักรธุรกิจยืดเยื้อ การสงออก
ของไทยมีปญหาเชิงโครงสราง สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ เงินดอลลารอเมริกันแข็งตัวยิ่งขึ้น อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวางประเทศ
อยู  ใ นช ว งขาขึ้ น สถาบั น จั ด อั น ดั บ ลดอั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น ของประเทศไทย
และรัฐบาลจําตองปรับลดอัตราดอกเบี้ยและดําเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล เนื่องจากมิอาจ
ทนแรงกดดันของกลุมทุนได การไมทํ าอะไรเลยจะยิ่งเปนการซํ้ าเติมปญหา และพระสยาม
เทวาธิราชคงตองทรงทํางานหนัก เพื่อชดเชยความ ‘ขี้เกียจ’ ของผูคนในวังบางขุนพรหม
ในกรณีต รงกั น ข า ม หากสภาพการณ เ ป น ดั่ ง ภาพวาดของกลุ  ม สุ ข นิ ย ม
(optimists) กลาวคือ ระบบเศรษฐกิจไทยสามารถฟนตัวจากภาวะถดถอยในเวลาอันรวดเร็ว
การสงออกไมมีปญหาเชิงโครงสราง เงินดอลลารอเมริกันมีคาออนตัวลง อัตราดอกเบี้ยในตลาด
การเงินระหวางประเทศปรับตัวลดลง และสถาบันจัดอันดับเพิ่มอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน
ของประเทศไทย ยุทธการ Wait and See ยอมสัมฤทธิ์ผล ในสภาวการณเชนนี้ ถึงพระสยาม
เทวาธิราชจะทรงพักผอน ก็ไมเปนเหตุใหผูคนในวังบางขุนพรหมหนักใจ

