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การด�ำเนินนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลาย Quantitative Easing
หรือ QE ของธนาคารกลางหลายประเทศ
ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นการ
เติบโตของเศรษฐกิจ เริ่มต้นด้วยธนาคาร
กลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve)
ตามมาด้วยธนาคารกลางยุโรป (Euro
Central Bank : ECB) และธนาคารกลาง
ญี่ปุ่น (Bank of Japan : BoJ) ยังคงมี
อย่างต่อเนื่อง แม้ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ได้ประกาศยุติโครงการไปแล้ว เนื่องจาก
เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวแข็งแกร่งเต็มที่ใน
หลายภูมิภาค เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
: ECB) ประกาศที่จะใช้มาตรการ QE เริ่ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ ส่วน BoJ ประกาศ
เดินหน้ามาตรการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ปี 2557 โดยไม่ก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด
(มหาชน) และ บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ได้ฉายภาพ ผลของการด�ำเนิน
มาตรการ QE ของ ECB และ BoJ ต่อ
เศรษฐกิจการเงินโลกผ่าน วารสารการเงิน
ธนาคาร ว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยาย
ตัวต�ำ่ กดดันทัว่ โลกก่อสงครามค่าเงินแย่งชิง
การเติบโตให้สูงกว่าศักยภาพโลก ภายใต้
ภาวะการด�ำเนินโยบายเศรษฐกิจสวนทาง
ของประเทศเศรษฐกิจหลัก กระทบกับเงิน
ทุนเคลื่อนย้ายและอัตราแลกเปลี่ยนโลก มี
ความเสี่ยงจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย
ของสหรัฐฯ ไทยเสี่ยงนักลงทุนต่างชาติ
ขนเงินออกจากกอง 666,000 ล้านบาท
ยันสภาพคล่องไทยยังแกร่ง ชี้ลดดอกเบี้ย
นโยบายไม่ใช่ทางออกวิกฤติเศรษฐกิจไทย
กระตุ้นรัฐเร่งรัดการใช้จ่ายและลงทุน
ด้านการศึกษาเพื่อเติบโตระยะยาว

เศรษฐกิจประเทศใหญ่สวนทางกัน
กดดันเงินทุนเคลื่อนย้ายและค่าเงิน

นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงาน
วิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคาร
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ฉายภาพให้
เห็นว่า ปัจจุบันประเทศที่มีจังหวะก้าวทาง
เศรษฐกิจที่ผล กระเทือนกับเศรษฐกิจทัง้
โลกมากเป็นพิเศษ มี 4 ประเทศหลักคือ
สหรัฐอเมริกา ยูโรโซน จีน และญี่ปุ่น ซึ่ง
เป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดใหญ่ การด�ำเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจแต่ละด้านต่างมี
อิทธิพลต่อการหดตัวและขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก ซึ่งตอนนี้แต่ละประเทศก็อยู่
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ในสถานการณ์ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ โดย
สหรัฐอเมริกา ยูโรโซน และญีป่ นุ่ อยูใ่ นช่วง
ของการต่อสูเ้ พือ่ ให้เศรษฐกิจของประเทศฟืน้
ตัว ส่วนประเทศจีนก็อยู่ในช่วงปรับสมดุล
ของเศรษฐกิจภายในประเทศ จากที่ผ่านมา
เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะเติบโตมากจนเกิน
ไป และเริ่มที่จะเห็นสัญญาณของการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่ง
จังหวะก้าวของประเทศที่ควรจับตาตอนนี้
คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น
ที่มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัย
ยะส�ำคัญต่อเศรษฐกิจโลก
ส�ำหรับจังหวะก้าวด้านนโยบายการเงิน
และการคลังที่จะกระทบกับเศรษฐกิจโลก
เริ่มมีการออกนอกแบบแผน โดยตั้งแต่
วิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกในปี 2008
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรปหดตัว
จนกระทบกับเศรษฐกิจโลกอย่างหนัก แรก
เริ่มสหรัฐอเมริกาใช้นโยบายการเงินด้วย
การลดดอกเบี้ยในการแก้ปัญหา แต่ไม่
ส�ำเร็จ จึงเริ่มใช้มาตรการผ่อนคลายในเชิง
ปริมาณทางการเงิน หรือที่เรียกว่า
Quantitative Easing (QE) เป็นนโยบาย
ด้านการเงินที่ไม่เป็นแบบแผน ที่ด�ำเนินการ
โดยธนาคารกลางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ในกรณีที่

นโยบายทางการเงินที่เป็นแบบแผนตาม
ปกติ เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เริ่มไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
ขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจได้ รวมถึงมาตรการ
ทางการคลังก็ไม่สามารถใช้เงินงบประมาณ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้เนื่องจากติดเพดานหนี้
ที่อยู่ในระดับสูง
QE คือ การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งทุกครั้งที่มีการด�ำเนินการของ
กลุ่มประเทศหลักทางเศรษฐกิจ ล้วนมี
หลากหลายประเด็นให้ประเทศต่างๆ
ในโลกน�ำไปวิเคราะห์เพื่อป้องกัน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับ
ประเทศของตัวเอง เช่น เริ่มตั้งแต่การ
ประเมินเศรษฐกิจของประเทศหลัก
การคาดการณ์ว่าจะมีการด�ำเนินนโยบาย
การเงินการคลัง หรือท�ำ QE ซึ่งต้อง
พิจารณาถึงช่วงที่จะท�ำ จ�ำนวนเงินที่จะ
อัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ประสิทธิผล
ของมาตรการ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับประเทศอื่นทั่วโลก เป็นต้น
ขณะนี้โลกอยู่ระหว่างการด�ำเนิน
มาตรการ QE ของ 2 ประเทศหลักคือ หนึ่ง
ประเทศญี่ปุ่น โดยธนาคารกลางญี่ปุ่น
หรือ BoJ (Bank of Japan) ตั้งเป้าขยาย
ฐานเงินที่อัตรา 80 ล้านล้านเยนต่อปี
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เพิ่มเติมจากมาตรการ QQE (Quantitative
and Qualitative Easing) ของเดิมที่ระดับ
60-70 ล้านล้านเยน ผ่านการเข้าซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) เกือบทั้งหมด
ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2557 โดยยัง
ไม่มีการก�ำหนดกรอบเวลาสิ้นสุด แต่ตั้ง
เป้าไว้ว่าจะหยุดมาตรการจนกว่าเงินเฟ้อ
จะอยู่ที่ระดับเหนือ 2% อย่างมีเสถียรภาพ
สองคือ สหภาพยุโรปโดยธนาคารกลาง
(Euro Central Bank : ECB) โดยในวันที่
22 มกราคม 2558 ประกาศจะด�ำเนิน
มาตรการเข้าซื้อพันบัตรรัฐบาลและ
ตราสารหนี้เอกชนมูลค่า 60,000 ล้านยูโร
ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป
ถึงเดือนกันยายน 2559 รวมเป็นเงิน 1.14
ล้านล้านยูโร เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยง
ภาวะเงินฝืด

เศรษฐกิจในยุคผันผวน
เกิดสงครามค่าเงินแฝง

นายกอบสิทธิ์ ให้ภาพรวมของความ
เสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกว่า นับแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีการ
ขยายตัวและหดตัว หรือมีขาขึ้นและขาลง
สลับกันมาโดยตลอด เนื่องจากเมื่อมีการก
ระตุ้นจนเศรษฐกิจขยายตัวได้ในระดับสูง
ในช่วงเวลาหนึ่ง ก็จะมักเกิดความประมาท
และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ท�ำให้เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจสลับกันไป ผนวกกับเครื่องมือที่
ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการคลัง
และการเงินเริ่มมีข้อจ�ำกัดและใช้วิธีการ
นอกแบบแผนมากขึ้น
เช่น ตอนก่อนที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ซับไพร์ม (Subprime) ในปี 2008
เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาขึ้นจากการที่
ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แปลก
ประหลาด สร้างภาพเศรษฐกิจให้ขยาย
ใหญ่โตขึ้นมาในลักษณะ “ปั้นน�้ำเป็นตัว”
แต่แฝงไปด้วยความเสี่ยงจากตราสาร
ทางการเงินชนิดใหม่ ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น
จึงเป็นเหมือนฟองสบู่ และเมื่อมีการก่อหนี้
มากจนเกินไปจฟองสบู่ก็แตกจนเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจที่ยื้ดเยื้อมาจนถึงตอนนี้ ภายหลัง
วิกฤติมีการใช้นโยบายการคลังกระตุ้น
เศรษฐกิจแต่ก็ไม่ส�ำเร็จ และมีข้อจ�ำกัด
จากหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดย
ในปี 2557 หนี้สาธารณะทั้งโลก มีจ�ำนวน
ประมาณ 60,698,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ 78% ของจีดีพีโลก
“การใช้นโยบายการคลัง เหมือนกับ

การกินยา ในช่วงแรกๆ ที่จะออกฤทธิ์ต่อ
โรคดี แต่พอกินไปนานๆ ร่างกายจะเกิดการ
ดื้อยา และเริ่มมีผลข้างเคียงในทางที่ไม่ดี
ซึ่งร่างกายหรือเศรษฐกิจโลกเริ่มได้รับผล
ข้างเคียงมา 2-3 ปีแล้ว ในลักษณะที่
อัดฉีดเงินเข้ามาเรื่อยๆ แต่เศรษฐกิจก็ไม่
เติบโตขึ้นอย่างที่คาด และถ้าจะเสี่ยงใส่
มากจนเกินไปอีกก็เสี่ยงที่จะมีปัญหาหนี้
สาธารณะเหมือนบางประเทศในยุโรป
มีหนี้สินล้นพ้นตัว เมื่อความยืดหยุ่นในการ
ใช้นโยบายทางการคลังลดน้อยลง จึงเริ่ม
มีนโยบายการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
มากขึ้น”
สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจรอบที่แล้วก็คือ อัตราการเจริญ
เติบโตของโลก หรือ จีดีพี มีเพดานที่ต�่ำลง
ปัจจัยที่ส�ำคัญเกิดจากเครื่องจักรหลักที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ตามนิยามของ Adam Smith
นักเศรษฐศาสตร์คนส�ำคัญของโลก คือการ
ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและปัจจัยการ
ผลิตระหว่างกันขยายตัวน้อยลง โดยการ
ส่งออกของโลกขยายตัวไปจนติดเพดาน
1,200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาโดย
ตลอด และ 14 ปีที่ผ่านมายังไม่สามารถ
ขยายตัวทะลุเพดานได้ อาจมีสาเหตุจาก
ก�ำลังซื้อเต็มเพดาน หรืออาจจะมาจากการ
ขยายตัวของการค้าสูงสุดในครั้งก่อนๆ
เป็นของเทียม ที่เกิดจากการใช้นโยบาย
การเงินการคลัง จนเกิดฟองสบู่ แต่ไม่ได้
ก่อให้เกิดความมั่งคั่งที่แท้จริง และไม่มี
ความยั่งยืน
ขณะเดียวกัน แต่ละประเทศยังมีความ
ต้องการเติบโตมากกว่าเดิม เช่น ปัจจุบัน
เศรษฐกิจโลกขยายตัวเฉลี่ย 2-3% แต่จีนมี
เป้าหมายขยายตัว 7% เป็นต้น ท�ำให้การ
ด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
จึงมีลักษณะของการแข่งขันเพื่อแย่งชิง
การเจริญเติบโตที่มีอัตราการขยายตัว
น้อยลง เช่น การใช้นโยบายอัตราแลก
เปลี่ยนทั้งที่ประกาศชัดเจนและเป็น
นโยบายแฝงในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการค้า จึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็น
สงครามอัตราแลกเปลี่ยน (Currency War)
ท�ำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดความผันผวน
“สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกตอนนี้
หรือในระยะต่อไปอาจจะมีลักษณะเหมือน
การลดค่าเงินเพื่อเอารัดเอาเปรียบกันทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากเค้กก้อนเท่าเดิม แต่ละ
ประเทศต้องการส่วนแบ่งที่ใหญ่ข้ึน ซึ่ง
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แสดงว่าต้องไปแย่งส่วนแบ่งของคนอื่นมา
จึงอาจเป็นผลข้างเคียงในด้านของการ
แข่งขัน การลดค่าเงิน ลดดอกเบี้ย ถึงแม้
ตามมารยาทก็ไม่มีใครอยากจะบอกว่าท�ำ
ตรงๆ อาจจะบอกว่าที่ต้องลดดอกเบี้ย
เพราะเงินเริ่มฝืด แต่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
คือกลายเป็นสงครามอัตราแลกเปลี่ยน”

เครื่องมือคุมปริมาณเงิน
กดดันเงินทุนเคลื่อนย้าย
4

นายกอบสิทธิ์กล่าวว่า เครื่องมือ
นโยบายการเงินที่ทั่วโลกเริ่มน�ำมาใช้ ที่มี
สาระส�ำคัญในการเพิ่มและลดปริมาณเงิน
ในระบบ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดเงินทุน
เคลือ่ นย้าย ในปัจจุบนั มี 4 เครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ หนึ่ง นโยบายดอกเบี้ย ตามหลักการ
คือ หากขึ้นดอกเบี้ยก็จะลดอุปทานเงิน
(Money Supply) ลง ถ้าลดดอกเบี้ย
อุปทานเงินก็จะเพิ่มขึ้น โดยนโยบาย
ดอกเบี้ยมีเป้าหมายในการควบคุม
ดอกเบี้ยระยะสั้น ส�ำหรับธุรกรรมการ
ซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของธนาคารกลาง
(R/P 1 Day) กับธนาคารพาณิชย์ การลด
อัตราดอกเบี้ยลงก็จะท�ำให้ต้นทุนของ
ธนาคารพาณิชย์ถูกลง และน�ำไปสู่การลด
ดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อและเงินฝากที่ให้
บริการกับประชาชน
เครื่องมือทางการเงินที่สองคือ QE ใน
ต�ำราทางเศรษฐศาสตร์จะใช้ค�ำว่า Open
Market Operation คือการอัดฉีดเงินเข้าสู่
ระบบโดยธนาคารน�ำเงินไปซื้อพันธบัตร
รัฐบาลหรือเอกชน ซึ่งโดยทั่วไปการท�ำ QE
ธนาคารกลางจะซื้อพันธบัตรจากธนาคาร
พาณิชย์ โดยการท�ำ QE จะมีเป้าหมายใน
การควบคุมดอกเบี้ยระยะกลาง-ยาว ดัง
นั้น ในการท�ำ QE แต่ละครั้ง FED ก็มักจะ
น�ำเงินไปซื้อพันธบัตรอายุ 7 ปีโดยเฉลี่ย ก็
จะกระตุ้นเศรษฐกิจในแง่การช่วยเหลือ
ธุรกิจยานยนต์ ที่ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการ
เช่าซื้อ 7 ปี การที่ธนาคารกลางสามารถกด
ดอกเบี้ยระยะ 7 ปี ลงได้ ก็จะท�ำให้ต้นทุน
ของผู้ซื้อรถยนต์ลดลง หรือหากเข้าซื้อ
แทรกแซงพันธบัตรอายุ 30 ปี ก็อาจจะ
เป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ซื้อบ้านที่ต้อง
ผ่อนช�ำระระยะยาว
เครื่องมือทางการเงินที่ 3 คือ การ
ก�ำหนดปริมาณเงินส�ำรองจากเงินฝาก
หรือ Reserve Requirement (Against
Deposits) เป็นวิธีที่ไม่นิยมท�ำมากนัก
โดยเฉพาะไทยที่มีเงินส�ำรองต่อเงินฝาก
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Global liquidity will continue
to increase in net team
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เพียง 6% ประเทศที่เครื่องมือนี้คือจีน
โดยจะใช้วิธีการควบคุมปริมาณเงินใน
ระบบโดยการปรับระดับเงินส�ำรองต่อเงิน
ฝาก เช่น หากก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์
ส�ำรองต่อเงินฝาก 10% เงิน 1,000 บาทที่
ลูกค้าน�ำมาฝาก ธนาคารต้องเก็บไว้ 100
บาท สามารถ น�ำไปปล่อยกู้ได้ 900 บาท
ดังนั้น หากให้ส�ำรองมากขึ้น เงินปล่อยกู้ก็
จะน้อยลง
เครื่องมือทางการเงินที่ 4 คือ การ
บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign
Exchange Management) โดยการท�ำให้
เงินแข็งค่าหรืออ่อนค่าตามต้องการ ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างเศรษฐกิจ
แต่ละประเทศ โดยประเทศที่พึ่งพาการ
ส่งออกเป็นหลักในการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ การท�ำให้ค่าเงินอ่อนก็จะได้
ประโยชน์มากกว่าเงินที่แข็งค่า ประเทศที่
พึ่งเศรษฐกิจภายในประเทศ มีการน�ำเข้า
มาก การท�ำให้ค่าเงินแข็งจะได้ประโยชน์
มากกว่าเงินที่อ่อนค่า ท�ำให้บางครั้งค่าเงิน
อ่อนก็อาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้
เช่น ประเทศอินโดนีเซีย การท�ำให้ค่าเงิน
อ่อนไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เพราะ
ประเทศขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งเกิดจาก
ตลาดในประเทศส�ำคัญมากกว่าตลาด
ต่างประเทศ ต้องใช้เงินในประเทศซื้อของ
จากการน�ำเข้ามากกว่าการส่งออก แต่คา่ เงิน
อ่อนจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เฉพาะประเทศ
ที่พึ่งพาการส่งออกกับต่างประเทศมาก
เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ และในประเทศไทยที่
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โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกมาก
ถึง 70% ก็เหมาะกับค่าเงินที่อ่อน
“ไม่เสมอไปที่การท�ำให้ค่าเงินอ่อนแล้ว
เศรษฐกิจจะดีขึ้น ต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ถ้าประเทศไทย
จะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปเป็น
เหมือนอินโดนีเซียอาจจะล�ำบาก เพราะ
ประชากรส่วนใหญ่ยังท�ำการเกษตร ยัง
ผลิตสินค้าที่ล้นตลาด ไทยจะเปลี่ยนได้ก็
ต่อเมื่อมีก�ำลังซื้อสูงขึ้น”

พี่เบิ้มเศรษฐกิจสวนทางกัน
ปล่อยและดูดสภาพคล่องโลก

นายกอบสิทธิ์เปิดเผยว่า ความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก ณ สถานการณ์ปัจจุบัน
จะเกิดจากนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เริ่มจะ
สวนทางกันของประเทศเศรษฐกิจหลัก คือ
ฝั่งสหรัฐอเมริกากับฝั่งยูโรโซนและญี่ปุ่น
“การประเมินความเสี่ยงและทิศทาง
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยต้องดูราย
ละเอียดมากขึ้น เพราะจังหวะเศรษฐกิจ
ไม่ได้เกาะกลุ่มกันไปแล้ว เหมือนปลาที่
ว่ายกันไปคนละทาง แต่เราต้องดูว่าปลา
ตัวใหญ่สุดว่ายไปทางไหน”
สหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่ม
มีแนวโน้มฟื้นตัวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อัตรา
การว่างงานในประเทศเริ่มลดลง และ
การน�ำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภคในประเทศ
เริ่มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจาก
การส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาล่าสุด
ในเดือนมกราคม 2558 เติบโต 6% ขยาย

ตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่
ขยายตัวได้ 4% สวนทางกับตลาดส่งออก
ไปประเทศอื่นของไทยที่เริ่มชะลอตัวและ
ติดลบ ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว จึงมี
แนวโน้มที่สหรัฐอเมริกาจะตัดสินใจขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ผลของการขึ้น
อัตราดอกเบี้ยก็จะท�ำให้เงินทุนเคลื่อนย้าย
ที่ไหลเข้าไปประเทศอื่นในช่วงก่อนหน้า
รวมถึงไหลเข้ามาในประเทศไทยด้วย
ไหลกลับเข้าไปในสหรัฐอเมริกา
ส่วนประเทศยูโรโซนและญี่ปุ่น
เศรษฐกิจชะลอตัว กึ่งๆ จะเป็นภาวะ
เงินฝืด จึงอยู่ในช่วงกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
มาตรการ QE ที่เป็นการอัดฉีดเงินเข้าสู่
ระบบ เงินทุนเคลื่อนย้ายก็อาจจะไหลออก
ไปประเทศอื่นทั้วโลก รวมถึงไหลเข้ามา
ในประเทศไทย
“สหรัฐอเมริกาและยูโรโซนเศรษฐกิจ
เริ่มแตกต่างกัน นโยบายการเงินจึงเริ่มที่
จะไปคนละทิศทาง สหรัฐอเมริกาอยู่ใน
ข่ายที่เริ่มดึงสภาพคล่อง ส่วน ECB และ
BoJ เริ่มที่จะเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ
ก็จะสะท้อนออกมาในรูปของอัตราแลก
เปลี่ยนที่อาจจะสวนทางกัน ส่วนผลของ
มาตรการ QE คราวที่แล้วมีการประสาน
เสียงท�ำพร้อมกันทั้ง 3 ประเทศ แต่คราวนี้
มีเพียง ECB กับ BoJ ท�ำ ก็จะท�ำให้เกิดผล
ที่แตกต่าง และมีแนวโน้มที่จะประสบ
ผลส�ำเร็จน้อยลง เพราะยิ่งท�ำเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ผลที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆ”

สหรัฐฯ อาจขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้
ท�ำสภาพคล่อง 6 แสนล้านแกว่ง

นายกอบสิทธิ์เปิดเผยว่า ความเสี่ยง
ของเศรษฐกิจไทย จากการด�ำเนินนโยบาย
ที่สวนทางกันของประเทศเศรษฐกิจหลัก
กรณีแรก หากสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ย
นโยบาย ซึ่งนักวิเคราะห์เศรษฐกิจส่วน
ใหญ่ต่างประเมินว่าสหรัฐอเมริกาจะขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปลายปีหรือต้นปี
หน้า แต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้ เพราะประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯก็ออกมาประกาศว่า
จะมีการประเมินเศรษฐกิจแบบเดือนต่อ
เดือน หากเศรษฐกิจดีขึ้นเร็ว ก็อาจจะ
ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดการณ์
นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจาก
การเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ ประธานาธิบดี
บารัค โอบามา สมาชิกพรรคเดโมแครต
ก�ำลังจะหมดวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง
ในต้นปี 2560 จึงอาจมีความพยายามเตะ
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นอกจากนี้ ครั้งที่แล้ว ECB ท�ำ QE
แต่ถือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไม่
โดยการเข้าซื้อทรัพย์สินเดือนละประมาณ
จะขายออกไม่ได้ด้วยซ�้ำ ที่ผ่านมากองทุน
มาก ประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยง Hedge Fund ที่เน้นการ 90,000 ล้านยูโร คราวนี้อัดฉีดเพียงเดือน
ไหลออกของเงินทุนก็จะท�ำให้ปริมาณเงิน
ละ 60,000 ล้านยูโร ก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ
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โดยรวมแตกต่างจากการท�ำ QE ครั้งแรก
และตามหลักเศรษฐศาสตร์ผลที่เกิดขึ้นกับ
เศรษฐกิจก็น่าจะมีน้อย เพราะเป็นการท�ำ
ซ�ำ้ มาตรการเดิมอีกรอบ ยิง่ ท�ำเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
ผลที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งจะน้อยลง
“QE รอบใหม่ของทั้ง BoJ และ ECB
รวมกันแล้วแม้จะก้อนใหญ่กว่า QE3 ของ
สหรัฐอเมริกาในรอบที่ผ่านมา แต่ผลที่ได้
น่าจะน้อยกว่า เหมือนคนกินก๋วยเตี๋ยวชาม
แรกอาจจะอร่อย แต่พอชามที่สามก็เริ่มอิ่ม
และไม่อร่อยแล้ว ผลพลอยได้ในรอบนี้จึง
เริ่มน้อยลง เพราะไม่มีอานิสงส์จากการ
ตกใจและแตกตื่น และทาง BoJ ก็เริ่มออก
มาพูดว่าท�ำไปแล้วอาจจะไม่ได้อะไร”
นายกอบสิทธิ์เปิดเผยต่อว่า ทรัพย์สินที่
ECB จะเข้าซื้อในการท�ำ QE รอบนี้ส่วน
ใหญ่จะเป็นพันธบัตรของสถาบันการเงิน ที่
เป็นหน่วยทางเศรษฐกิจในการ “เปิด-ปิด
ประตูให้เงินไหลออกไหลเข้า” เพียงหน่วย
ทางเศรษฐกิจเดียวของยุโรป ซึ่งจะแตก
ต่างจากสหรัฐอเมริกาที่มีประตูเปิด-ปิดให้
เงินไหลเข้าสู่ระบบได้หลายทางเพราะมี
ตลาดทุนเสรี เช่น หากบริษัทธุรกิจอยากจะ
ใช้เงิน ก็ไม่จ�ำเป็นต้องขอกู้เงินจากธนาคาร
แต่สามารถออกตั๋วเงิน (Commercial
Paper) ได้เอง เป็นต้น และแม้จะมีทาง
เลือกในการส่งผ่านเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
มากกว่า ECB แต่ตอนที่ FED ท�ำ QE
สภาพคล่องก็ตกอยู่ในภาคสถาบันการเงิน
กว่า 70% มีเพียง 30% เท่านั้นที่เข้าสู่ภาค
เศรษฐกิจจริง
ดังนั้น หากธนาคารพาณิชย์ของยุโรป
ยังไม่พร้อมที่จะขยายสินเชื่อเพิ่มเติม เงินก็
จะไม่ไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งใน
ปัจจุบันหุ้นของกลุ่มธนาคารในยุโรปยังมี
ราคาต�่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี เป็นลักษณะ
เดียวกับหุ้นของธนาคารพาณิชย์ไทยภาย
หลังจากวิกฤติต้มย�ำกุ้งในปี 2540 ที่
สถาบันการเงินไทยเกิดวิกฤติ บางแห่งต้อง
มีการควบรวมกิจการเพื่อความอยู่รอด
ซึ่งลักษณะเช่นนี้ก�ำลังเกิดขึ้นกับธนาคาร
พาณิชย์ในยูโรโซน ที่อาจก�ำลังเตรียมตัว
ควบรวมกิจการ จึงอยู่ในสภาพที่ยังไม่
พร้อมจะขยายสินเชื่อเพิ่ม
“แบงก์พาณิชย์ในยูโรโซนได้เงินมา
ก็ยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะปล่อยสินเชื่อ
เพราะเศรษฐกิจยังแย่อยู่ จ�ำนวนคนว่าง
งานยังเกิน 12% ขึ้นไป อาจจะต้องมานั่ง
วัดผลได้ผลเสีย หากปล่อยสินเชื่ออีกก็มี
ความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้เสีย และเมื่อเก็บ

เงินสดไว้กับแบงก์ก็มีต้นทุนในการเก็บ
น�ำกลับไปฝาก ECB ก็ดอกเบี้ยต�่ำแล้ว
ดังนั้น จึงคิดว่าการท�ำ QE ของยูโรโซนจะ
ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เหมือนยูโรโซนร่างกาย
มนุษย์เมื่อ ECB ถ่ายเลือดให้ร่างกายมาก
ขึ้น แต่สถาบันการเงินที่เปรียบเป็นหัวใจ
กลับไม่มีแรงเต้น เลือดที่ถ่ายไปก็ไม่ไป
หมุนเวียนไปส่วนต่างๆ ในร่างกาย”
นายกอบสิทธิ์เปิดเผยต่อว่า แม้การท�ำ
QE ของ ECB จะไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
จริงมากนัก จากการมีข้อจ�ำกัดในการส่ง
ผ่านสภาพคล่องสู่ระบบเศรษฐกิจ แต่ก็จะ
เกิดผลกระทบในทางอ้อมคือ ท�ำให้ค่าเงิน
ยูโรอ่อนลง แต่ในระยะสั้นค่าเงินยูโรอาจ
จะไม่อ่อนลงมาก ขึ้นอยู่กับการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา
จากการที่อัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา
ดอกเบี้ยเหมือนเป็นสิ่งเดียวกันในเชิง
เปรียบเทียบ โดยเมื่อเปรียบเทียบดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินยูโรกับเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน คือ เมื่อดอกเบี้ยขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยนก็จะขึ้นตาม ซึ่งสหรัฐ
อเมริกามีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย
ผลทางอ้อมอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดจาก
มาตรการ QE ก็คือ การท�ำให้ราคาหุ้น
หรือมูลค่าตลาด (Market Capitalization)
เพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ส่งผล
ในเชิงพลวัต เพราะไม่ได้เกิดจากการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจที่แท้จริง เงินที่เพิ่ม
่อ ษัทจึงยังไม่พร้อมที่จะน�ำไปใช้
ขึ้นย่ชืมาบริ
อ
เช่นหุที้น่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่เมื่อ
บริษัทธุรกิจราคาหุ้นขึ้น แต่ยังหาโครงการ
ที่จะเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้ บางบริษัท
จะซื้อหุ้นคืน (Share Buyback) กลับมา
เหมือนกับการคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้น

ญี่ปุ่น เงินทุนเข้าไทยน้อย
นักลงทุนยุ่นในไทยอาจย้ายฐาน

QE

นายกอบสิทธิ์เปิดเผยต่อว่า ส่วนการท�ำ
QE ของธนาคารกลางญี่ปุ่น ในระยะสั้น
อาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายใน
ไทยไม่มากนัก เพราะที่ผ่านมาที่ตั้งแต่เริ่ม
ท�ำ QE เงินทุนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นจะไหลไป
ภูมิภาคอื่นที่ไม่ใช่ไทย โดยในปี 2557 มี
เงินทุนของญี่ปุ่นไปลงทุนในประเทศสหรัฐ
อเมริกามากสุดถึง 30.2% ไปอเมริกากลาง
และอเมริกาใต้ 23.5% และยุโรป 18.5%
โดยมีเงินทุนที่ไหลเข้าไทยเพียง 0.3%

เนื่องจากต้นทุนถูกกว่าไทยและประเทศ
อื่นในภูมิภาค แม้ผลตอบแทนจาก
ดอกเบี้ยจะไม่มาก แต่ก็เข้ากับลักษณะ
ของนักลงทุนญี่ปุ่นที่ไม่เน้นความหวือหวา
แต่เน้นผลตอบแทนที่แน่นอน ซึ่งดอกเบี้ย
ของญี่ปุ่นต�่ำกว่าตลาดอื่นอยู่แล้ว น�ำเงิน
ไปลงทุนเอาก�ำไรจากดอกเบี้ยที่ไหนก็ได้
ก�ำไร ขณะเดียวกัน ดอกเบี้ยนโยบายของ
สหรัฐอเมริกาก็อยู่ในช่วงขาขึ้น ยิ่งดึงดูดใจ
ให้นักลงทุนญี่ปุ่นน�ำเงินเข้าไปลงทุน
ในทางกลับกัน QE ของ BoJ กลับดูด
สภาพคล่องจากประเทศไทย ทั้งในกรณีที่
คนไทยไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นมากขึ้นจากค่า
เงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อท�ำ QE ส่วนการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นที่เคยมาไทยอาจจะชะลอ
ตัวลง เนื่องจากต้นทุนในการลงทุนใน
ประเทศเริ่มถูกลง และมีความสะดวกกว่า
จากการผลิตสินค้าขายในประเทศ ต้นทุน
ด้านการขนส่งก็ลดลง

คาดหากเงินไหลเข้า 1-2 แสนล้าน
กดดันค่าเงินแข็ง30.50บาท/ดอลฯ

นายกอบสิทธิ์เปิดเผยว่า เมื่อมีการท�ำ
QE และมีเงินทุนไหลเข้าไทยมากกว่าที่
คาดไว้ ก็จะกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยน
ท�ำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ซึ่งในอดีตที่
ผ่านมาที่ต่างชาติซื้อพันธบัตรของ ธปท.
เพิ่มขึ้น ประมาณ 100,000-200,000 ล้าน
บาท ค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นจากกว่า 32
บาท เป็น 30.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
สิ่งที่จะเป็นแรงจูงใจให้ต่างชาติน�ำเงินเข้า
มาลงทุนคือ อัตราดอกเบี้ย เช่น หากมีการ
ท�ำ QE นักลงทุนต่างชาติก็สามารถกู้เงิน
ในประเทศด้วยต้นทุนที่ต�่ำ โดยต้นทุน
ดอกเบี้ยอย่างมากไม่น่าเกิน 0.5% ขณะที่
หากน�ำมาซื้อพันธบัตร ธปท. ก็จะได้ก�ำไร
จากดอกเบี้ยที่สูงถึง 2%
นายกอบสิทธิ์มองว่า ธปท.ยังไม่จ�ำเป็น
ต้องลดดอกเบี้ยเพื่อลดแรงจูงใจไม่ให้นัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อพันธบัตรเพื่อเก็ง
ก�ำไร เนื่องจากตอนนี้ต่างชาติถือพันธบัตร
ธปท.อยู่เพียง 50,000 ล้านบาท ซึ่งเป็น
จ�ำนวนที่ไม่มาก หากมีเงินทุนไหลเข้ามา
อีกก็จะไม่กระทบกับอัตราแลกเปลี่ยน
อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท.
ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นแรงจูงใจต่างชาติ
โดยตั้งแต่ต้นมีไทยมีเงินทุนเคลื่อนย้าย
ไหลออกสุทธิ 868 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
เงินทุนส่วนใหญ่ของโลกจะไหลเข้าอินเดีย
เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย เป็นหลัก
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QE could be less efficient on Eurozone’s bank-based economy
What other options does ECB have ? Implementing
sovereing QE has been largely discussed
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นอกจากนี้ เมือ่ เปรียบเทียบผลตอบแทน เงินมีทางเลือกในการน�ำเงินไปลงทุนด้าน
อีกเหตุผลหนึ่งที่สภาพคล่องของไทย
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ดอกเบี้ยแล้ว จะช่วยลดค่าเงินได้หรือไม่
คล่องที่ล้น ส่วนหนึ่งเกิดจากประเทศไทย
ระบบการเงินให้มีความสมดุล โดยการ
ซึ่งการจะลดค่าเงินได้ก็เฉพาะในกรณีที่
อยู่ในสภาวะที่กึ่งๆ จะเป็น Liquidity Trap ออกพันธบัตร ธปท. ให้สถาบันการเงินซื้อ
ต่างชาติต้องถือพันธบัตร ธปท.เป็นจ�ำนวน คือการที่ในระบบเศรษฐกิจมีเงินอยู่จ�ำนวน เป็นเงินบาท
มาก แต่ตอนนี้ไม่ใช่ และหากลดอัตรา
มาก แต่ประชาชนในประเทศกลับไม่มีการ
“สิ่งที่แบงก์ชาติท�ำมาโดยตลอดโดย
ดอกเบี้ยลง ก็อาจจะกระทบกับผู้ฝากเงินที่ ใช้จ่าย หรือลงทุนเพิ่มตามปริมาณเงิน แต่ การดูดซับสภาพคล่อง เป็นความพยายาม
จะได้ดอกเบี้ยต�่ำลง แต่ในปัจจุบันผู้ฝาก
เลือกที่จะออมเงินมากกว่า
ที่จะแยกเงินของคนไทยและเงินของต่าง
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ชาติออกจากกัน สังเกตได้จาก Liquid
Asset กับดุลการช�ำระเงินของไทยไม่มี
ความสัมพันธ์กันเลย หรือมีแต่มีน้อยมาก
กระบวนการตรงนี้จึงเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ต่างจากปี 2540 ที่เอกชนไทย
เป็นหนี้ต่างชาติมาก เมื่อต่างชาติจะเอาคืน
ก็ไม่มีเงินคืนจนต้องลดค่าเงินบาทลง แต่
ตอนนี้แบงก์ชาติมีการส�ำรองเงินดอลลาร์
ไว้อยู่แล้ว สิ่งที่เป็นภาระกับแบงก์ชาติคือ
มีดอกเบี้ยจ่าย 2% สูงกว่าดอกเบี้ยรับจาก
การถือเงินดอลลาร์”
นายกอบสิทธิ์กล่าวว่า การดูดซับ
สภาพคล่องของ ธปท. มีเป้าหมายในการ
รักษาเสถียรภาพของระดับอัตราแลกเปลีย่ น
และดูแลให้ความผันผวน (Volatility)

อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยจะควบคุมไม่ให้เงินบาทแข็งหรือ
อ่อนแกว่งตัวจนเกินไป เป็นการดูแลค่าเงิน
ให้เคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพ เรียกว่า
การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน
(Manage Float) โดยยอมให้อัตรา
แลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวได้ ภายใต้กรอบที่
ก�ำหนดไว้ ซึ่งในปัจจุบันค่าเงินบาทเมื่อ
เปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมีการ
เคลื่อนไหวที่นิ่งมาก ในปีที่ผ่านมา
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.50-33 บาทต่อ
ดอลลาร์ แม้จะดูแข็งค่าขึ้น แต่ก็มี
เสถียรภาพ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีของประเทศ ต่างจากปี 2540 ที่ค่าเงิน
บาทเคลื่อนไหวผันผวนจากการปล่อยค่า

เงินบาทลอยตัว ท�ำให้ทั่วโลกมองว่า
เศรษฐกิจไทยมีปัญหาอย่างแน่นอน
เกิดความกลัวและถอนเงินออก จนน�ำไปสู่
วิกฤติเศรษฐกิจ
“การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนใน
บางด้านก็เป็นเหมือนการดึงสภาพคล่อง
ของผู้ส่งออกไป แต่อีกแง่หนึ่งก็เป็นการ
สร้างเสถียรภาพของค่าเงินที่เป็นภาพ
ลักษณ์ที่ดีของประเทศ เพราะค่าเงินเป็น
ดัชนีชี้วัด ถ้าเงินอ่อนจนเกินไปคนก็อาจจะ
สงสัยว่าเศรษฐกิจมีปัญหาหรือไม่ และอีก
แง่หนึ่งการลดดอกเบี้ยก็ยังไม่แน่นอนว่า
จะท�ำให้ค่าเงินอ่อนลงได้”

Japanese investors still prefer high quality assets in U.S. and EU
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