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เศรษฐกิจไทยหลังอุบัติการณเดือนกันยายน 2544
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศปรับคําพยากรณภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2544
และ 2545 เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2544 (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2544)
โดยปรับลดอัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2544 เหลือเพียง 1.3-1.8% จากเดิม
1.5-2.0% และอัตราการเพิ่มขึ้นของการสงออกเมื่อคิดตามมูลคาในรูปเงินดอลลารอเมริกันมีคา
ติดลบ –6% (ดูตารางที่ 1) หนังสือพิมพมติชน (ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2544) พาดหัวขาววา
เปนการปรับคําพยากรณภาวะเศรษฐกิจเปนครั้งที่ 6 ในรอบป 2544
ในอดีตกาลที่ผานมา ธนาคารแหงประเทศไทยมักจะนําเสนอคําพยากรณภาวะ
เศรษฐกิจทีส่ ดใสเกินกวาความเปนจริง ในบางครั้งเพื่อ ‘ประจบ’ รัฐบาล ทั้งนี้สาธารณชนไมมี
โอกาสทราบวา ธนาคารแหงประเทศไทยนําเสนอคําพยากรณจากพื้นฐานทางวิชาการอยางไร
มีแบบจํ าลองเศรษฐกิจมหภาคสําหรับการพยากรณหรือไม หรือวาการพยากรณนั้นมาจากการ
‘ปนแปะ’ ตัวเลข เหตุไฉนจึงตองมีการปรับเปลี่ยนคําพยากรณในรอบปอยูบอยครั้ง ความไม
แม น ยํ าของคํ าพยากรณ ไ ม เ พี ย งแต จ ะทํ าลายความน า เชื่อถือของธนาคารแหง ประเทศไทย
(Central Bank Credibility) เทานัน้ หากยังอาจสรางความเสียหายทางธุรกิจไดอีกดวย หาก
ผูประกอบการในภาคเอกชนตัดสินใจในการลงทุนและในการประกอบธุรกิจโดยยึดคําพยากรณ
ภาวะเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศไทยเปนพื้นฐาน
แตการปรับคําพยากรณหลังอุบัติการณเดือนกันยายน 2544 ตองยกประโยชนให
ธนาคารแหงประเทศไทย เนื่องจากมีเหตุอันไมคาดฝนซึ่งกระทบตอภาวะเศรษฐกิจอยางรุนแรง
บัดนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยยอมรับอยางเปนทางการแลววา ระบบเศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ กระนั้นก็ตาม ธนาคารแหงประเทศไทยยังมีสุขทัศน (Optimism)
ที่คาดการณวา ระบบเศรษฐกิจไทยจะสามารถฟนตัวอยางรวดเร็ว โดยที่การฟนตัวจะเกิดขึ้น
ในชวงปลายป 2545
การปรับคํ าพยากรณภาวะเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศไทยครั้งนี้เปนที่
เขาใจกันวา อาจสรางความไมพอใจแกผูนํารัฐบาลพรรคไทยรักไทย เพราะกอนหนานี้ไมนาน เมื่อ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติปรับคําพยากรณภาวะเศรษฐกิจ
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โดยลดอัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังถึงกับออกอาการ
ไมพอใจ ในแงนี้ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมิไดแตกตางจากรัฐบาลพรรคประชาธิปตยที่ตองการ
รับฟงคําพยากรณภาวะเศรษฐกิจที่วาดภาพอยางสดใสเกินกวาความเปนจริง ทั้งๆที่การวาดภาพ
เศรษฐกิจอยางเริดหรูทําใหประชาชนมีความคาดหวังอยางผิดๆ หากความคาดหวังแตกตางจาก
ความเปนจริงมากเพียงใด ความผิดหวังยอมมีมากเพียงนั้น รัฐบาลที่ยึดปรัชญา ‘คิดใหม ทําใหม’
จะไมสามารถ ‘ทําใหม’ อะไรได หากไมปรับเปลี่ยนความคิดพื้นฐานดวยการยอมรับความเปนจริง
และประกาศเตือนใหประชาชนเตรียมรับความเปนจริงใหมที่ตองเผชิญ ในแงนี้ รัฐบาลพรรค
ไทยรักไทยแตกตางจากรัฐบาลแหงประเทศสิงคโปรชนิดคนละขั้ว เพราะรัฐบาลสิงคโปรประกาศ
เตือนประชาชนใหเตรียมรับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจกิจมานานนับเดือนแลว
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเปนปรากฏการณที่สามารถคาดการณไดนับตั้งแต
ตนป 2544 แลว ในเมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในสหรัฐอเมริกาเริ่มแตกตั้งแตปลายป 2543
กระนั้นก็ตาม บรรดาสํานักพยากรณเศรษฐกิจยังคงมีสุขทรรศนะวา ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
ภายหลังการแตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูจะไมรุนแรง และระบบเศรษฐกิจอเมริกัน
จะมี Soft Landing ได แตแลวการถลม World Trade Center เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2544 ทําให
สํ านักพยากรณเศรษฐกิจบางสํ านักเริ่มปรับคํ าพยากรณ โดยที่คํ าพยากรณโนมเอียงไปขาง
ทุกขทัศน (Pessimism) มากขึ้น
ภาวะถดถอยของระบบเศรษฐกิจไทยจะรุนแรงและยืดเยื้อมากนอยเพียงใด ยอม
ขึน้ อยูก บั ความรวดเร็วในการฟนตัวของระบบเศรษฐกิจอเมริกัน ทั้งนี้เพราะเหตุวา ระบบเศรษฐกิจ
ไทยพึง่ พิงระบบเศรษฐกิจอเมริกันอยางสําคัญ
ความรวดเร็ วในการฟนตัวจากภาวะถดถอยของระบบเศรษฐกิจอเมริกันเปน
ประเด็นทีม่ ีวิวาทะในหมูนักเศรษฐศาสตร กลุมทุกขทัศนฯเชือ่ วา ภาวะถดถอยจะยืดเยื้อ เนื่องจาก
อุตสาหกรรมสําคัญมีกําลังการผลิตลนเกิน (Excess Capacity) อุบตั กิ ารณเดือนกันยายนกอผล
ซํ้าเติมภาวะลนเกินของกําลังการผลิต กลุมสุขทัศนเชื่อวา ภาวะถดถอยจะไมยืดเยื้อ เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกามีวิทยาการความรูและทักษะในการผลิตและการบริหารจัดการ ประกอบกับการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่ออัดฉีดการเติบโต (Expansionary Macroeconomic Policy)
จะชวยใหระบบเศรษฐกิจอเมริกันฟนคืนสูภาวะปกติรวดเร็วกวาที่คาด ศาสตราจารยโรเบิรต
แบรโร (Robert J. Barro) เสนอบทวิเคราะหเสริมวา การทําสงครามมีผลในการอัดฉีดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เพราะรัฐบาลตองใชจายในดานการกลาโหมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้คาดวา รัฐบาลอเมริกัน
อาจตองใชจายในดานการทหารเพิ่มขึ้นอีก 2% ของ GDP โดยที่รายจายดานการทหารทุกๆ
หนึง่ ดอลลาร จะทําใหรายไดประชาชาติเพิ่มขึ้น 60-70 เซ็นต ดวยเหตุดังนี้ ระบบเศรษฐกิจอเมริกัน
อาจเบีย่ งเบนจากภาวะถดถอยในปลายป 2545 ได
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อยางไรก็ตาม ความยืดเยื้อในการทําสงครามอัฟกานิสถานและสงครามอื่นที่จะ
ตามมามีผลในการทําลายศานติสุข ความไรเสถียรภาพและความระสํ่าระสายในสังคมอเมริกัน
อาจทําใหภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจยืดเยื้อ และการฟนตัวทางเศรษฐกิจเผชิญอุปสรรคมากขึ้น
ซึง่ กระทบตอระบบเศรษฐกิจไทยอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
สุขภาพของระบบเศรษฐกิจไทยมีผลตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจดวย แมวา
วิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 จะผานพนมากวา 4 ปแลว แตระบบเศรษฐกิจไทย
ยังมิไดมีสุขภาพอันแข็งแรง ระบบสถาบันการเงินยังออนแอ หนี้อันไมกอใหเกิดรายได (Nonperforming Loans) ยังมิไดมีการแกปญหาในขั้นฐานราก มีแตการ ‘ซุก’ ปญหา การลงทุนในภาค
ธุรกิจเอกชนยังมิไดติดเครื่อง ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอาจทําใหการกระตุนการลงทุนในภาค
ธุรกิจเอกชนทําไดยากขึ้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาวการณใ นปจจุบัน กับสภาพการณกอนเดือนกรกฎาคม
2540 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการละทิ้งระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange Rate System) ดุลบัญชีเดินสะพัดแปรจากการขาดดุล
มาเปนการเกินดุล ทุนสํารองระหวางประเทศมีฐานะมั่นคงมากกวาเดิม เงินกูภาคเอกชนลดความ
สําคัญลงไปมากในโครงสรางเงินกูตางประเทศ แตหนี้สาธารณะกลับเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงสัมบูรณและ
เชิงสัมพัทธ (เมื่อเทียบกับรายไดประชาชาติ) การกอหนี้สาธารณะอยางบาระหํานั
่ บตั้งแตรัฐบาล
นายชวน หลีกภัยเปนตนมา ยังผลใหวิกฤติการณการเงินกําลังแปรเปลี่ยนเปนวิกฤติการณการคลัง
ขีดจํ ากัดในการกอหนี้สาธารณะยอมหมายถึงขีดจํ ากัดในการอัดฉีดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อันหมายถึงขีดจํากัดในการแกปญหาภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ รัฐบาลทักษิณหันไปใชทรัพยากร
นอกบั ญชี เ งิ น คงคลัง ในการดํ าเนิ นนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ หากการใชจาย
ทรัพยากรนอกบัญชีเงินคงคลังเปนไปอยางหละหลวมและไมรอบคอบ ความมั่นคงทางการเงินของ
องคกรเหลานี้ยอมถูกบั่นทอนในอนาคต
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ หากไมสามารถเยียวยาแกไขและปลอยใหยืดเยื้อ
ยอมมีผลกัดกรอนธุรกิจเอกชน ซึ่งกระทบตอฐานะความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน โดยที่
วิกฤติการณสถาบันการเงินอาจหวนกลับมาอีกได บทวิเคราะหของ Sun-Bae Kim แหง Goldman
Sachs จัดลําดับความเปราะบางของระบบสถาบันการเงิน เรียงลําดับจากมาเลเซีย ไตหวัน ไทย
และอินโดนีเซีย
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