
นโยบายที่รัฐบาลควรและไมควรนโยบายที่รัฐบาลควรและไมควร
ดําเนินการในการรบัมอืกับดําเนินการในการรบัมอืกับ

วิกฤตการณการเงินและเศรษฐกิจโลกวิกฤตการณการเงินและเศรษฐกิจโลก



หัวขอในการนําเสนอหัวขอในการนําเสนอ
q การประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจป 2552 
q ผลกระทบตอการจางงานและอัตราการวางงาน
q กรอบแนวคิดตอขอเสนอแนะทางนโยบาย
q นโยบายการคลัง
q นโยบายดานแรงงาน
q นโยบายการเงินและ

นโยบายตอตลาดเงินตลาดทุน



การประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจไทยการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจไทย
ทามกลางวกิฤตการณเศรษฐกิจการเงินโลกทามกลางวกิฤตการณเศรษฐกิจการเงินโลก



ชองทางของผลกระทบชองทางของผลกระทบ

ภาคการเงินโลก เศรษฐกิจโลก

ภาคการเงินไทย เศรษฐกิจไทย

(1) 
Deleverage

(3) NPL

(2) 
กระทบรุนแรง

(2) NPL

(3)

(4)



สมมตฐิานสมมตฐิาน
v ลักษณะของผลกระทบแตกตางจากวิกฤติการณในป 

2540 (ไทยเปนศูนยกลางวิกฤติและไดรับเคราะห)
v ภาคการเงินไทยไดรับผลกระทบโดยตรงไมมาก เพราะมี
การลงทุนทางการเงินขามพรมแดนนอย และมีสภาพ
คลองกอนเริ่มวิกฤติพอสมควร

v ผลกระทบตอประเทศไทยจะเกิดจาก
การสงออก การทองเที่ยว และราคา
สินคาเกษตรที่ลดลง เปนหลัก



วิธีการประมาณการวิธีการประมาณการ
Ø ใหความสําคัญกับการคาดการณผลกระทบจากการหด
ตัวของเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ (US, EU, Japan, ASEAN, 
China, others) ตอการสงออกและทองเที่ยวเปนหลัก

Ø มีสมการการสงออกแยกตามกลุมสินคาที่มีบทบาทสูงใน
การอธิบายการขยายตัว/หดตวัของการสงออกรวม 
(ในชวงป 2000-2008)

Ø การนําเขาแบงเปนการนําเขานํ้ามัน 
และสินคาไมใชนํ้ามัน



คิดเปน 78% ของการสงออกรวม และอธบิาย  > 80% 
ของการขยายตวัของการสงออกใน  3 ปหลัง

กลุมสนิคาสงออกกลุมสนิคาสงออก
• เครื่องจักรและเครื่องมืออุตฯ
• อัญมณีและเครื่องประดบั  
• อุปกรณไฟฟาและแผงวงจร  
• เครื่องใชไฟฟา   
• ผลิตภัณฑโลหะ   
• ผลิตภัณฑพลาสติก
• ผลิตภัณฑปโตรเลียม 

• ยางและผลิตภัณฑยาง
• ยานพาหนะและช้ินสวน   
• สินคาอุตสาหกรรมเบด็เตล็ด   
• ขาว 
• สินคาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  
• สินคาสงออกอ่ืนๆ 



สมมตฐิานหลกัสมมตฐิานหลกั
2008 2009

การขยายตัวเศรษฐกิจคูคา (%, IMF)
ASEAN4 5.4 4.2
China 9.3 8.5
EU 1.7 -0.5
Japan 0.5 -0.2
US 1.0 -0.7

ราคาน้ํามนัโลก (ดูไบ, $/barrel)) 92.9 56.3
Baht/US (% change) -4.1 0.0
REER (% change) 0.9 0.0

• รัฐบาลเพิม่การขาดดลุอีก 100,000 ลานบาท และเบิกจายเร็วขึ้น  (จาก 92% ปนี้เปน 96% ปหนา)
• ไมมีการเพิม่คาจางขั้นตํ่าตลอดป 2552
• ยังไมไดรวมผลจากความวุนวายทางการเมืองลาสดุ



ผลการประมาณการผลการประมาณการ
2008 ไตรมาส 2009
ทั้งป 1 2 3 4

GDP Growth 4.0 6.0 5.3 4.0 1.0 1.9

การบริโภคเอกชน 2.6 2.7 2.5 2.6 2.7 5.3

การลงทุนเอกชน 4.9 6.5 4.3 4.0 4.8 5.0

การบริโภคภาครัฐ -0.7 -0.1 -2.4 -3.1 3.7 20.2

การลงทุนภาครัฐ -1.3 2.0 -5.2 -6.6 7.6 30.5

สงออกสินคาและบริการ 5.2 8.2 9.1 8.2 -4.1 -12.1

นําเขาสินคาและบริการ 4.3 9.4 6.9 10.5 -8.9 -8.0

อัตราเงินเฟอ 4.7 5.0 7.5 7.3 3.1 -0.6



แนวโนมระยะปานกลางแนวโนมระยะปานกลาง  (3(3--5 5 ปป))
n ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจโลกเปนสําคัญ
n เน่ืองจากวิกฤติการณการเงิน & เศรษฐกิจโลกคร้ังน้ีเปน
จุดเร่ิมตนของกระบวนการปรับตัวเพื่อแกปญหาความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจโลก (global imbalance) จึงคาดวาจะกินเวลา
ยาวนานพอสมควร คือ 2-3 ปเปนอยางนอย

n ไทยควรเขารวมในกระบวนการปรับตัวน้ีดวยเชนกัน โดยตอง
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหพึ่งพิงอุปสงคภายในมากขึ้น
โดยเฉพาะการลงทุน (I) และการขยายตัวของภาครัฐ (G)

n ความสําเร็จจึงขึ้นกับ (ก) การสรางปจจัย
แวดลอมที่เอ้ือตอการลงทุน และ 
(ข) การบริหารการคลังอยางสมเหตุสมผล



ผลกระทบตอการจางงานและผลกระทบตอการจางงานและ
อตัราการวางงานอตัราการวางงาน  



การจางงานการจางงาน  ปป  25522552  ไตรมาสไตรมาส  11
n การเติบโตทางเศรษฐกิจเทากับ รอยละ 0.1 ในไตรมาส 1
n เหตุผลทางดานเศรษฐกิจ และวิกฤติเศรษฐกิจโลก  ทําใหสถาน
ประกอบการมีความตองการแรงงานลดลง

n แตการเลิกจางมีตนทุนทั้งการจายเงินคาชดเชย และการปรับตัว
ในดานการผลิต 

n สถานประกอบการจะเลือกใชการลดช่ัวโมงการทํางานของลูกจางลง
n สถานประกอบการบางแหงจะลดจํานวนลูกจาง โดยลูกจางที่
ประสิทธิภาพต่ําจะถูกคัดออกกอน

n สถานประกอบการบางแหงตองลมเลิกกิจการ 
และมีการเลิกจาง ซึ่งสวนหนึ่งเปนเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นเปนปกติอยูแลว



การจางงานของภาคเอกชนการจางงานของภาคเอกชน
n สถานประกอบการเอกชน นอกภาคการเกษตร ลดการจางงานลง
ประมาณ 5 แสนคน ช่ัวโมงการทํางานเฉล่ียลดลงจาก 50-52 
ช่ัวโมงตอสัปดาห เหลือ 48-49 ช่ัวโมงตอสัปดาห

n มีผูถูกเลิกจางประมาณ 2.5 แสนคนที่มีสิทธิรับเงินประกันการ
วางงาน เพราะไดสมทบเงินมาแลวอยางนอย 6 เดือน

n ผูถูกเลิกจางจํานวนหนึ่งสามารถหางานใหมได และมีอีกจํานวน
หนึ่งที่เขาทํางานในภาคการเกษตร หรือประกอบกิจการนอกภาค
การเกษตรที่เปนของตนเองหรือครอบครัว

n โดยรวมไตรมาส 1 จะมีผูวางงานประมาณ 8.8 แสนคน 
หรืออัตราการวางงานเทากับ 2.34



ป 2551 ไตรมาส 1 ป 2552 ไตรมาส 1
(ประมาณการ)

กําลังแรงงาน (คน) 36,688,327 37,374,229
ผูมีงานทํา (คน) 35,820,072 36,360,674
๐ แรงงานในระบบ 15,359,662 14,747,074
๐ แรงงานนอกระบบ 20,460,411 21,613,600
ผูรอฤดูกาล (คน) 262,787 137,529
ผูวางงาน (คน) 605,467 876,026
อัตราการวางงาน (%) 1.65 2.34



ผูวางงานผูวางงาน
• ลูกจางในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การผลิตเชน เครื่องจักรและ
อุปกรณ เหล็กและเหล็กกลา เครื่องใชไฟฟา-ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
ผลิตภัณฑยาง อัญมณีและเครื่องประดับ ยานยนต-ช้ินสวน

• ลูกจางที่จะวางงานสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมตนและปลาย 
ขึ้นอยูกับวาเคยทํางานในอุตสาหกรรมใด

• ลูกจางในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเกือบรอยละ 50 มีการศึกษา
ระดับมัธยมปลาย

• ลูกจางในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและยานยนต
และช้ินสวนประมาณรอยละ 40 มีการศึกษา
ต่ํากวามัธยมปลาย และอีกรอยละ 30
มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย





กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด

n ลดแรงกระแทก (shock) จากวิกฤติการณ
การเงินโลก โดยเพิ่มอุปสงคภายใน
ดวยมาตรการการคลังเปนหลัก 
เสริมดวยนโยบายการเงิน



ชองทางของผลกระทบชองทางของผลกระทบ

ภาคการเงินโลก เศรษฐกิจโลก

ภาคการเงินไทย เศรษฐกิจไทย

(1) 
Deleverage

(3) NPL

(2) 
กระทบรุนแรง

(2) NPL

(3)

(4)



กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด

n บรรเทาผลกระทบ (impact) ตอกลุมตางๆ 
โดยเฉพาะกลุมฐานราก 
Ø แรงงานในภาคสงออก
Ø คนจนในเมืองและชนบท
Ø เกษตรกร 
Ø SMEs





นโยบายการคลังนโยบายการคลัง

v ตองสามารถกระจายเม็ดเงินสูระบบไดอยาง
รวดเรว็

v ตองเปนมาตรการที่สามารถเลิกไดในอนาคต 
(เนนการใชจายมากกวาการลดภาษ)ี

v ควรใชวกิฤตเิปนโอกาสในการ
ริเริ่มนโยบายที่ไมไดรับ
ความสนใจในสภาวะปกติ



มาตรการกระตุนเศรษฐกิจมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ::  โครงการขนาดใหญโครงการขนาดใหญ  

üควรเรงดําเนินการโครงการที่คุมคาแลวใหเร็วขึ้น 
û ไมควรริเริ่มโครงการขนาดใหญใหม 
ü เรงปรับปรุง social infrastructure ดานกายภาพ เชน 

อาคารโรงเรียน หองสมุดสาธารณะ โรงพยาบาล 
อุปกรณการศึกษา และเรงฟนฟูแหลงทองเที่ยวและ
สภาพแวดลอม
ü เรงผลิตบุคลกรที่ขาดแคลน ซึ่งสามารถผลิตไดเร็ว 

เชน บุคลากรดานสุขภาพระดับพยาบาล หรือต่ํากวา 
เพื่อชะลอการวางงาน  



มาตรการกระตุนเศรษฐกิจมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ::  ภาษีภาษี  
û ไมควรลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

Øเพราะไมตรงเปาผูที่เดือดรอน ไมมผีลกระตุนเศรษฐกจิ  
แตควรปรับลดภาษีในระยะยาว เพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขนั 

û ไมควรลดภาษีมูลคาเพิ่ม
Øเพราะไมสามารถลดเปนการชั่วคราว ยากที่จะปรับขึ้น
กลับมา 

üรัฐควรจายเบี้ยประกันสังคมแทนนายจางและลูกจางใน
สวนของประกันสุขภาพและประกันวางงาน
û ไมควรลดอัตราเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม



มาตรการชวยเหลือกลุมคนฐานรากมาตรการชวยเหลือกลุมคนฐานราก

üอุดหนุนคาครองชีพ: รถโดยสารฟร ี(ตองไมทําให
บิดเบือนการแขงขันกับเอกชน และไมทําให
รัฐวสิาหกจิมปีญหาการเงิน)
üเพิ่มเงินอดุหนนุตอหัวของนักเรยีนแกโรงเรยีน 

เพื่อใหเกดินโยบายการศึกษาฟรอียางแทจรงิ
û ไมควรประกนัราคาสินคาเกษตรสงูเกนิไป 

Øเพราะสงเสริมกลไกการฉอฉล ทําใหผลิตเกินความ
ตองการในอนาคต



มาตรการชวยเหลือกลุมคนฐานรากมาตรการชวยเหลือกลุมคนฐานราก  ((ตอตอ))

üสรางกลไกประกนัความเสีย่งดานราคาผาน option 
สินคาเกษตร
û ไมควรอดัฉีดเงินเพื่อสรางผูประกอบการใหม

Ø เพราะมีความเส่ียงสูงโดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจขาลง
üสนบัสนนุการตลาด “ไทยเทีย่วไทย”และ OTOP เพื่อ

สรางการจางงาน 





มาตรการชวยเหลอืผูวางงานมาตรการชวยเหลอืผูวางงาน
v ผูวางงานสวนหน่ึงมีสิทธไิดรับเงินประโยชนทดแทนกรณี
วางงาน โดยเฉลี่ยประมาณ 4,000 บาทตอเดือน

vขยายเวลาการไดรับสิทธริับเงินประโยชนทดแทนแกผูถูก
ใหออกจากงาน จากสูงสุด 6 เดือนเปนสูงสุด 8 เดือน หรือ
อาจขยายใหนานขึ้นสําหรบัแรงงานทีอ่ายุเกิน 50 ป 
เน่ืองจากหางานไดยากกวาแรงงานหนุมสาว 
การขยายเวลาควรทําเพียง 1 ป 
และเม่ือภาวะวางงานยังสูงอยู
คอยประกาศขยายเปนคราวไป



นโยบายดานแรงงานนโยบายดานแรงงาน

üรัฐควรตรวจสอบการลดช่ัวโมงทํางานที่นายจางทําเพื่อ
บีบใหลูกจางลาออก
Ø เพราะสถานประกอบการจํานวนหนึ่งไมตองการรับภาระการ
จายเงินชดเชยเม่ือเลิกจาง จึงอาจใชวิธีการลดช่ัวโมงทํางานของ
ลูกจาง จนลูกจางมีรายไดนอยและลาออกในที่สุด ซึ่งจะทําให
ลูกจางขาดทั้งสิทธิในการไดรับเงินชดเชย และประโยชนทดแทน
กรณีวางงานนอยลง เพราะเปนการลาออกเอง

üรัฐจายเงินสมทบประกันสังคมเพื่อประกันสุขภาพและ
วางงานแทนนายจางและลูกจาง (รัฐตองจายเพิ่มอีก 2.5 
หม่ืนลานบาทตอป)



นโยบายดานแรงงานนโยบายดานแรงงาน  ((ตอตอ))

û ไมควรนําเงินจากกองทุนประกันสังคมไปใชจาย
นอกกรอบการจายเพ่ือสิทธิประโยชน
ü สนบัสนุนการเรียนตอบุคลากรดานสุขภาพที่ขาด

แคลนเชน พยาบาล
ü เพ่ิมวงเงินกูการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา เพ่ือ

ชะลอการเขาสูตลาดของแรงงานใหม



นโยบายดานแรงงานนโยบายดานแรงงาน  ((ตอตอ))

üสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยสนองความ
ตองการของสถานประกอบการและแรงงานเปนสาํคญั 
ûไมควรเพิ่มเงินสิทธปิระโยชนการวางงานใหสูงขึน้ 
Ø เพราะจะลดแรงจูงใจในการหางานทํา
ûไมควรสรางงานช่ัวคราวในลักษณะโครงการ Miyazawa 
Ø รั่วไหลมาก และไมกอใหเกิดการสรางรากฐานการพัฒนา
ในระยะยาว



นโยบายการเงินและนโยบายการเงินและ
ตลาดเงินตลาดทนุตลาดเงินตลาดทนุ



นโยบายการเงินและตลาดเงินตลาดทุนนโยบายการเงินและตลาดเงินตลาดทุน
üเนนดูแลสภาพคลองโดยภาพรวมเปนหลัก โดยการใหกูกับ
ธนาคารพาณิชยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร หากจําเปนอาจลด
อัตราเงินสํารองตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย 
üลดดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อชวยสภาพคลองและเสริมการกระตุน
เศรษฐกิจของนโยบายการคลัง
üดูแลคาเงินบาทไมใหแข็งเกินกวาระดับคาเงินในภูมิภาค 
โดยเฉพาะอยางย่ิงหากประเทศอื่นทําการแทรกแซงคาเงิน  
üขยายความสามารถของ EXIM Bank และธนาคารพาณิชย ใน
การปลอยสินเชื่อเพื่อสงออก



นโยบายการเงินและตลาดเงินตลาดทุนนโยบายการเงินและตลาดเงินตลาดทุน

û ไมควรใชเม็ดเงนิพยุงตลาดหุน 
Ø เพราะประสิทธิผลไมชัดเจน ราคาหุนไทยขึ้นกับตลาดหุนโลก
มากกวา ควรใหปรับขึ้นเองตามกลไกตลาด

û ไมควรกดดันใหธนาคารพาณิชยขยายสินเชื่อ
Ø เพราะเพิ่มความเส่ียงของสถาบันการเงินและผูกู 
ในชวงทีอุ่ปสงคต่ํา



การรับมือกับภาวะเงินฝดการรับมือกับภาวะเงินฝด
และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

v เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงสูงที่จะเกิดภาวะเงินฝดในปหนา 
เน่ืองจาก
v การถดถอยของการผลิตภาคเอกชน 
v การลดลงของราคาสินคาโดยทั่วไป (-0.6%)

v การรับมือตองใชนโยบายการคลังเปนหลัก 
v ควรปองกันผลกระทบดานลบตอบรรยากาศ
การลงทุน 

v ภาคเอกชนควรเตรียมตัวรับมือความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนในระยะปานกลาง โดยเฉพาะการออนคาของเงิน
ดอลลารสหรัฐ


