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วันที่ ๑๑ กันยายน เหตุการณอันนาสยดสยองที่เกิด ณ นครนิวยอรก และกรุงวอชิงตัน นับ
เปนเหตุการณที่ไมเคยมีใครคาดฝนหรือคาดคิดวาสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นได เหตุการณที่มีการกอการ
รายแบบสยองขวัญ มีการกอวินาศกรรมท่ีทํ าใหคนเสียชีวิตนับพันคน มีการท ําลายอาคารซึ่งเปน
สัญลักษณของระบบทุนนิยม และเปนสัญลักษณของความเขมแข็งทางดานการทหารของประเทศ
สหรัฐอเมริกา

เหตุการณดังกลาวนับเปนเหตุการณคร้ังแรกในประวัติศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ี
มีการจูโจม และกอใหเกิดการประหัตประหารชาวอเมริกันบนผืนแผนดินใหญของอเมริกา (สมัย
คราวสงครามโลกคร้ังที ่๒ ท่ีอาว Pearl Harbor เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในหมูเกาะ ซึ่งไมถือวาเปน
แผนดินใหญ) เพราะฉะนั้นความตกใจ ความโกรธแคน ความอาฆาตพยาบาทของคนอเมริกันซ่ึง
เปนไปตามวิสัยของปุถุชนนั้น ก็ยอมตองมีและนับเปนหนาที่ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะ
ตองพยายามสรางก ําลังใจ ปลอบขวัญ และก็สัญญาท่ีจะโตตอบตอเหตุการณดังกลาว

ในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผานมาชาวโลกตางก็ประจักษชัดวา การโตตอบของสหรัฐอเมริกา
นั้นเปนการโตตอบที่ไมถึงกับเปนลักษณะที่จะท ําใหเกิดสงครามโลกครั้งที่สามได กอปรกับเสียง
เตือนจากกลุมประเทศพันธมิตร เสียงเตือนจากมิตรประเทศ และเสียงเตือนจากกลุมชนที่ไมเห็น
ดวยกับนโยบายการใชระเบิดที่อัฟกานิสถานนั้นก็มีมากขึ้นเปนลํ าดับ ซึ่งโดยสวนตัวแลวสิ่งที่ชาว
อเมริกันเรียกวา “สงครามตอสูการกอการราย” น้ัน จริง ๆ แลวไมใชรูปแบบสงครามอยางที่คนทั่ว
ไปเขาใจ แตเปนการใชคํ าพูดใชค ําวา “War” เพ่ือแทนการตอสูเพ่ือทํ าลายลางการกอการราย และ
โครงสรางการกอการราย

“ผมอยากจะคิดวาการทิ้งระเบิดอัฟกานิสถานนั้นก็คงจะมีไปอีกไมนานนัก เหตุผลสวนหน่ึงก็เพราะ
แรงโตตอบและกระแสตอตานที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศมุสลิม และอีกเหตุผล
หน่ึงก็คือวาคุณจะทิ้งระเบิดใสภูเขา กับกอนหินไปไดนานแคใด”

ถึงแมวาในขณะนี้รัฐบาลอเมริกันจะแถลงอยูเสมอวา สงครามการใชขีปนาวุธที่อัฟกานิ
สถานมิไดเปนการแกแคน แตเปนเร่ืองของการแสวงหาความยุติธรรม ซึ่งหลายฝายอาจประจักษแก



ตัวเองแลววาถอยแถลงดังกลาวเปนเพียงกุศโลบายทางการทูตเทานั้น เนื่องจากอัฟกานิสถานเปน
ประเทศที่ไมมีทั้งสรรพก ําลังและยุทธปจจัยที่จะตอสูกับยักษใหญอยางสหรัฐอเมริกาได สงครามที่
เกิดขึ้นนั้นจึงไมใชสงครามที่กอขึ้นเพื่อส ําแดงผลวาแพหรือชนะ หากแตเปนสงครามเพ่ือการโต
ตอบการกอการรายที่แสดงออกถึงความเคียดแคน ซึ่งนับไดวาเปนความพยาบาทในระดับหนึ่ง

ในสวนของการดํ าเนินนโยบายเพ่ือตอสูกับการกอการรายของสหรัฐอเมริกาน้ัน คาดวาจะ
เปนการดํ าเนินการที่ตอเนื่องและใชเวลาหลายป โดยในระยะแรกจะเร่ิมตนดวยการจูโจมดวย
ขีปนาวุธควบคูไปกับการผลักดันใหมีการกอตั้งรัฐบาลผสมในอัฟกานิสถาน ซึ่งรัฐบาลผสมอาจจะ
ประกอบดวยอดีตพระมหากษัตริย พันธมิตรฝายเหนือ และหัวหนาเผาตาง ๆ

อยางไรก็ตามการติดตามที่จะท ําลายลางบุคคลที่ถูกกลาวอางวาเปนตัวการในการกอการ
รายอยางนายบิน ลาเดน และเครือขายนั้น นับไดวาเปนการดํ าเนินการในหลายมิติ ไมวาจะเปนเร่ือง
ของการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจและการเงินในอันที่จะปดโอกาสการแสวงหาเงินทุนเพื่อ
สนับสนุนการกอการราย และการเฝาระวังเครือขายผูกอการรายที่อยูในประเทศตาง ๆ รวมถึงการ
สังเกตการณกลุมประเทศที่ยังคงใหความชวยเหลือหรือยังใหที่หลบซอนแกเครือขายผูกอการราย
ซึ่งการดํ าเนินการในลักษณะดังกลาว อาจกอใหเกิดผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจเปนอยางมากใน
ระยะ ๖ เดือนถึง ๑ ปแรก แตทั้งนี้และทั้งนั้นปจจัยที่กอใหเกิดผลกระทบดังกลาวไมใชผลพวงอัน
เกิดจากการกอวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาเพยีงอยางเดียว เน่ืองจากชวงเวลากอนหนาวันท่ี ๑๑
กันยายนน้ัน ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไดสงสัญญาณคอนขางชัดเจนแลววา เศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อาจจะถดถอย อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจน้ันจะอยูในลักษณะท่ี
ต่ํ าหรือติดลบ  ซ่ึงเม่ือผนวกกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี ๑๑ กันยายน จึงกอใหเกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจทันที

สิ่งซึ่งจะกลายเปนผลกระทบในระยะยาวตอไปนี้ก็คือ “ความไมแนนอน” ในหมูนักธุรกิจ
และผูประกอบการตางก็ทราบดีวา “ความไมแนนอน” นับเปนปญหาส ําคัญที่สุดปญหาในการ
ดํ าเนินธุรกิจ ความไมแนนอนวาสงครามจะลุกลามหรือไม ทั้ง ๆ ที่โดยสวนตัวแลวคิดวาไมลุกลาม
ความไมแนนอนวาการตอสูเพ่ือปราบปรามการกอการรายน้ันจะยาวนานไปอีกเทาไรและจะสงผล
กระทบตอประเทศอื่นใดบาง จะมีการขยายขอบเขตการปฏิบัติการทางทหารไปยังประเทศอิรักและ
อิหรานหรือไม และจะสามารถด ําเนินการใหกระบวนการแสวงหาสันติภาพในตะวันออกกลางดีขึ้น
หรือเลวลงอยางไร รวมท้ังการตอสูกับขบวนการผูกอการรายในประเทศอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน IRA ใน
ประเทศไอรแลนด กลุมมุสลิม หรือกลุมแอลจีเรียนในประเทศฝร่ังเศส ซึ่ง “ความไมแนนอน” ใน
เรื่องดังกลาวนั้นจะท ําใหเร่ืองการคาดการณทางดานธุรกิจ การวางแผน การลงทุน และการติดตอคา
ขายจะถดถอยลงในชวง ๖ เดือนถึง ๑ ปแรก

สํ าหรับลักษณะจํ าเพาะของระบบเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน นับไดวามีความแข็ง
แกรงเปนอยางมาก GDP (ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ) ของอเมริกาอาจจะมีมูลคามากกวา



ประเทศไทยนับหลายรอยเทา รัฐบาลอเมริกันไดมีการก ําหนดนโยบายอยางฉับพลันเพ่ือรองรับผล
กระทบทีเ่กิดจากเหตุการณวันท่ี ๑๑ กันยายน ซึ่งไดกํ าหนดงบประมาณพิเศษเพื่อกระตุนระบบ
เศรษฐกิจเปนจํ านวนกวาหน่ึงแสนลานเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของนโยบายดัง
กลาวก็ยังคงขึ้นอยูกับตัวแปรส ําคัญ “ความไมแนนอน” ซึ่งไมมีผูใดจะสามารถยืนยันไดวาจะไมมี
การกอการรายเกิดขึ้นอีก และ “ความไมแนนอน” นี้จะหยั่งรากลึกอยูในจิตใจของประชาชนและนัก
ธุรกิจตอไปอีกยาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนชาวอเมริกัน

สํ าหรับอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบทันทีก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการบิน ไมวา
จะเปนการผลิตและจํ าหนายเคร่ืองบินของบริษัทโบอ้ิง หรืออุตสาหกรรมการเดินทาง ซึ่งจะเห็นได
วาบริษัทการบินตาง ๆ ท้ังในอเมริกา และยโุรป หรือแมแตสิงคโปร ตางก็ไดรับการกระทบ
กระเทือนคอนขางรุนแรง ในชวง ๒ – ๓ วันที่ผานมานั้น บริษัทการบินสวนใหญตางก็ประกาศลด
จํ านวนเที่ยวบินลงถึงประมาณรอยละ ๒๐ – ๓๐ จํ านวนคนเดินทางก็ลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอ
เน่ืองไปยังอุตสาหกรรมโรงแรม และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไป

ปญหาเร่ืองน้ํ ามันก็นับเปนปญหาใหญอีกเร่ืองหน่ึง ถึงแมในชวงระยะสองสัปดาหที่ผานมา
ราคาน้ํ ามันจะปรับตัวลดลงก็ตาม แตก็ไมมีเครื่องชี้บงใดที่สามารถระบุไดวาการลดราคานํ ้ามันน้ัน
จะยังคงดํ าเนินตอไปอีกนานเทาใด เพราะมูลเหตุประการหนึ่งที่ท ําใหราคาน้ํ ามันลดลงนั้นเกิดขึ้น
จากกฎของอุปทานและอุปสงค ซึ่งในชวงที่ไมมีความแนนอน ไมมีการลงทุน หรือไมมีกิจกรรม
ทางดานเศรษฐกิจท่ีตอเน่ือง ความตองการใชน้ํ ามันก็ลดนอยลง ซึ่งสงผลใหการผลิตนํ้ ามันลดนอย
ลงตามไปดวย อยางไรก็ตามในภาพรวมของธุรกิจภาคพลังงานนั้น คาดวาจะมีการเพิ่มตนทุนการ
ผลิตเพื่อนํ าเม็ดเงินไปเสริมสรางและพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของทอกาซ ทอน้ํ ามัน
และชองทางการขนสง

นอกจากน้ี ผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยไดแก ความเปนไปไดที่อุตสาห
กรรมเหล็กของสหรัฐอเมริกาอาจจะเรียกรองใหมีมาตรการกีดกันเหล็กนํ าเขาเพิ่มมากขึ้น อุตสาห
กรรมการเดินเรือและการขนสงก็คาดวาจะไดรับการกระทบกระเทือนเชนกัน อยางไรก็ตามผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนั้นไมใชเปนผลกระทบในเชิงลบเพียงดานเดียว เน่ืองจากประเทศ
ที่มีประชาชนชาวมุสลิมอาศัยอยูเปนจ ํานวนมาก ไมวาจะเปนประเทศอินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟลิป
ปนส อินเดีย และมาเลเซียนั้น ความรูสึกและทัศนคติของคูคาในอเมริกาหรือยุโรปที่ประสงคจะสั่ง
ซื้อสินคาจากกลุมประเทศดังกลาวก็อาจลดนอยลง เพราะเหตุวาหากสงครามในอัฟกานิสถานยังคง
ยืดเยื้อและขยายวงกวางออกไป ก็อาจเปนไปไดวาชาวมุสลิมที่อาศัยอยูในกลุมประเทศดังกลาวจะ
เดินทางเขารวมสงครามเพื่อชวยเหลือชาติมุสลิมดวยกัน ซึ่งจะท ําใหประเทศมุสลิมเกิดความไมแน
นอนในเรื่องของขีดความสามารถการผลิตสินคา และอาจสูญเสียความสามารถในการขนสงสินคา
ไดในระยะเวลาที่จ ํากัด ซึ่ง ณ จุดน้ีก็อาจเปนไปไดวาอุตสาหกรรมของประเทศไทยอาจจะไดรับผล



ประโยชนจากเหตุการณดังกลาว ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมรองเทา อุตสาหกรรมสิง่ทอ และอุตสาห
กรรมการทองเท่ียว

โดยสวนตัวแลว พบวาการทองเที่ยวของประเทศไทย นับวามีจุดเดนและปจจัยสนับสนุน
อีกเปนจํ านวนมาก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานจะพบวาประเทศไทยมีความไดเปรียบ
ในหลายแงมุม อาท ิเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปรที่ถูกขนานนามวาเปน Convention City
หรือเมืองแหงการประชุมนั้น พบวาคนสวนใหญที่เดินทางไปยังสิงคโปรนั้นเปนนักธุรกิจที่ไมมี
วัตถุประสงคเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถาน วัฒนธรรม หรือสิ่งสวยงามตามธรรมชาติแตอยางใด ซึ่งภาย
หลังจากการกอวินาศกรรมท่ีสหรัฐอเมริกา ไดมีการยกเลิกการสํ ารองหองพักท่ีสิงคโปรเปนจํ านวน
มาก โดยในชวงสัปดาหที่ผานมาสิงคโปรมีการยกเลิกการประชุมใหญที่มีจ ํานวนผูเขารวมประชุม
ถึงสี่พันคน ในขณะที่ประเทศไทยนั้น นับไดวามีผลกระทบไมมากนัก เน่ืองจากคนท่ีเดินทางมายัง
ประเทศไทยมีความหลากหลาย ไมวาจะเปนการเดินทางเพ่ือพักผอน หรือดํ าเนินธุรกิจ โดยนักทอง
เที่ยวจากญี่ปุน จีน ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร และมาเลเซีย ที่เดินทางมายังประเทศไทยมีจ ํานวนลด
ลงเพียงเล็กนอย

“การทํ าตลาดที่ดีในเร่ืองของอุตสาหกรรมทองเท่ียวจะเปนโอกาสท่ีทํ าใหอุตสาหกรรมทองเท่ียว
ของเมืองไทยนั้นเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสได ผมยังนึกถึงศัพทที่พูดกันทั่วไปวา no news is good
news ซึ่งหมายความวาขาวสวนใหญจะเปนขาวเลวทั้งนั้น ซ่ึงถาเผ่ือเราไมมีขาวอยูในโลกน้ี แสดงวา
เราเรียบรอย ฉะนั้น Thailand is no news, Thailand is good news”

ปญหาและผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทยนั้น ไมไดมีเหตุปจจัยจากเหตุการณวันท่ี ๑๑
กันยายนเพียงประการเดียว เหตุการณดังกลาวเปนเพียงสิ่งที่มาซํ ้าเติมปญหาที่ประเทศไทยสะสมอยู
ดังน้ันการมองภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยจะตองมองภาพกอนวันท่ี ๑๑ กันยายนดวย ซึ่งเมื่อ
มองยอนกลับไปถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ ๔ ปกอน ชางที่เกิดวิกฤตการณทางการ
เงินอันเปนผลมาจากการลงทุนในกิจกรรมเศรษฐกิจที่ไมไดเกี่ยวกับการผลิต นวัตกรรม และการ
ตลาดโดยตรง เปนการลงทุนชนิดที่เรียกวา “ไมลืมหูลืมตา” ในเร่ืองกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีไมใช
เรื่องของการคาขายกับตางประเทศและการผลิตผลิตภัณฑ หรือเรียกกันวา non-traded item ซึ่งได
แกธุรกิจอสังหาริมทรัพย บริษัทการเงิน โครงสรางข้ันพ้ืนฐาน และโทรคมนาคม สงผลใหภาคอุต
สาหกรรมมีก ําลังการผลิตสวนเกินเปนจ ํานวนมาก ปจจุบันอัตราสวนการใชก ําลังการผลิตในภาค
อุตสาหกรรมไทยลดลงเหลือประมาณรอยละ ๕๕ – ๖๐ ซึ่งเมื่อก ําลังผลิตนั้นเกินความตองการก็จะ
สงผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยปรับตัวสูงข้ึน

ในชวงระยะเวลา ๑๐ ปที่ผานมา ภาคธุรกิจประเภท non-traded item ๔ – ๕ รายการขางตน
ไดดึงทรัพยากรสวนใหญของประเทศไปสูภาคธุรกิจเหลานั้นเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนทรัพยากร



บุคคลและเงินทุน สงผลใหเกิดการบิดเบือนในตลาดบุคลากร และตลาดอื่น ๆ เปนอันมาก ในสมัย
นั้นผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมตางก็ทราบดีวา การสรรหานักการเงินและบัญชีที่มีความเชี่ยว
ชาญนับเปนเรื่องยาก เน่ืองจากบริษัทการเงิน บริษัทหลักทรัพย และโทรคมนาคม ตางก็เสนอผล
ตอบแทนการจางงานมากกวาภาคอุตสาหกรรมถึง ๓ – ๔ เทาตัว

ปญหาที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจการเงิน โดยเฉพาะธุรกจิการธนาคาร ท ําใหธนาคารสวนใหญ
เรงแสวงหาแนวทางการเพิ่มเงินทุนทั้งจากในและตางประเทศ ระบบสินเชื่อในลักษณะไวใจกัน
หรือในรูปแบบที่นักธุรกิจใหเครดิตแกนักธุรกิจกันเองสูญหายไปหมดสิ้น ระบบการใหสินเชื่อทั้ง
ในระบบธนาคารและนอกระบบธนาคารตางก็หายไปอยางฉับพลัน ธนาคารเพ่ิมเงินทุนได มีเงิน
ฝากมากมายแตก็ไมกลาปลอยเงินกูใหแกภาคธุรกิจ ไมวารัฐบาลจะมีมาตรการกระตุนการปลอยสิน
เชื่ออยางไรก็ไมเปนผล เน่ืองจากธนาคารไมไดเปนหนวยงานของรัฐบาล ธนาคารเปนเจาของเงิน
และทรัพยสนิซ่ึงตองแสดงความรับผิดชอบตอจํ านวนเงินน้ันกับผูฝาก นอกจากน้ีการปรับโครง
สรางหนี้ในชวงระยะเวลาที่ผานมานับเปนการแกไขปญหาเพียงชั่วคราวเทานั้น เน่ืองจากเปนการ
ปรับในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหนี้สินเทานั้น อาท ิขยายเวลาการชํ าระ ปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ีย

สํ าหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกจิน้ัน ผูประกอบการสวนใหญยังไมไดด ําเนินการใน
การปฏิรูปโครงสรางธุรกิจของตัวเองอยางเปนรูปธรรม ยังไมมีการปรับปรุงการบริหารงานใหมี
ความโปรงใสมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และเปนที่ไวใจของผูที่จะใหเงินทุนมากขึ้น ซึ่งเปน
ที่ทราบกันดีอยูแลววาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจของประเทศไทยนั้น เปนภาคที่พึ่งพาเงินกู
จากธนาคารเปนสวนใหญ ทั้ง ๆ ที่ขณะนี้มีเม็ดเงินอยูในระบบธนาคารมากมาย แตก็ยังไมสามารถ
นํ าเม็ดเงินเหลานั้นมาใชเพื่อพลิกฟนสถานการณธุรกิจของตนได อยางไรก็ตามสวนหน่ึงอาจเปน
เพราะผูประกอบการไมมีโครงการใหมที่มีโอกาสและความเปนไปไดมากพอที่ธนาคารจะปลอยสิน
เช่ือให

สํ าหรับในเร่ืองของการลงทุนน้ัน ขณะนี้นักลงทุนแสดงทาทีอยางชัดเจนในเรื่องของความ
ไมแนใจตอปจจัยตาง ๆ ของประเทศไทย สงผลใหเกิดการชะลอการลงทุนและมีเงินทุนใหมที่กาว
เขาสูระบบเศรษฐกิจไทยนอยมาก และถึงแมบริษัทขามชาติและบริษัทในประเทศไทยจะมีการลง
ทุนเพิ่มเติม แตก็ยังไมสามารถทดแทนกับสิ่งที่เปนปรากฏการณในเมืองไทยเมื่อ ๑๐ - ๑๕ ปที่แลว
ซึ่งมีเงินทุนตางประเทศเขาสูเมืองไทยถึงปละกวา ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ในสมัยที่
เรียกกันวา “เศรษฐกิจฟองสบู” ประเทศไทยมีการลงทุนโดยตรงเปนจ ํานวนมาก ซึ่งมูลคาการลงทุน
อาจมากถึงรอยละ ๓๐ - ๔๐ ของ GDP ซึ่งนับเปนสัดสวนที่สูงเกินไป ในขณะที่ปจจุบันมูลคาการ
ลงทุนอาจปรับลดลงเหลือเพียงรอยละ ๑๐ ของ GDP เทาน้ัน รัฐบาลในปจจุบันพยายามที่จะคิดใหม
ทํ าใหม แลวก็มีการเร่ิมดํ าเนินนโยบายในสิ่งที่รัฐบาลนี้เรียกวาเปนการเดินทางควบคูกันไป คือการ
หาเงินทุนจากตางประเทศควบคูไปกับการเพิ่มขีดความสามารถของก ําลังซื้อภายในประเทศ ซึ่ง ณ



เวลานี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกวานโยบายที่เปนการเดินทางขนานเสนทางนั้นจะมีผลสัมฤทธิ์มากนอย
เพียงใด

“คํ าถามหน่ึงที่พวกเราทุกคนควรถามตัวเราเองก็คือวา ทิศทางของประเทศไทยนั้นควรจะเดินไป
ทางไหน สิ่งที่ผมกํ าลังจะพูดนั้น ผมไมไดบอกวาควรจะตองเปนทางน้ีหรือทางน้ัน แตเปนสิ่งที่
อยากใหพวกทานทั้งหลายไปนั่งคิดดู”

แนวทางในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นสามารถแบงออกเปน ๒ ทฤษฎี
หลัก คือทฤษฎีที่เริ่มตนจากการที่เชื่อวาวิกฤตเศรษฐกิจไทยนั้น ไมถึงกับรายแรงมากเกินไป เปนสิ่ง
ที่แกไขได และประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะแกไขไดดวยตนเองโดยวิธีการของตัวเอง ใน
ขณะที่อีกทฤษฎีหนึ่งเปนทฤษฎีที่วาดวยขอสงสัยที่วาประเทศไทยจะแกไขเศรษฐกิจไดดวยตนเอง
และโดยวิธีการของตัวเองไดหรือไม หรือจํ าเปนจะตองใชเงินทุนจากตางประเทศ เพราะที่ผานมา
น้ัน การแกไขปญหาตาง ๆ มักจะมุงเนนไปยังภาคการสงออกและภาคการทองเที่ยวแตเพียงอยาง
เดียว ซึ่งไมนาจะเพียงพอตอการแกไขปญหาในปจจุบันได โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเกิดเหตุการณเม่ือ
วันที่ ๑๑ กันยายน ซึ่งกอใหเกิดความไมแนนอนตอตลาดการสงออกและนับเปนการซํ้ าเติมให
ปญหาของประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมการสงออกของประเทศไทย พบวาประเทศไทยยังอยูใน
ฐานะที่ดีกวาประเทศเพื่อนบานอยูมาก คูคารายใหญของประเทศไทยไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ญ่ีปุน กลุมประเทศอาเซียน และกลุมประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งมีสัดสวนการสงออกของประเทศ
ไทยคิดเปนรอยละประมาณ ๒๒ ๒๐ ๑๙ และ ๑๖ ตามล ําดับ โดยจุดเดนของสินคาสงออกจาก
ประเทศไทยไดแกความหลากหลาย และยังมีสินคาภาคการเกษตรรวมอยูดวย ซึ่งในกลุมสินคา
อาหารนั้นไมวาจะเปนกอนหรือหลังเหตุการณวันที ่๑๑ กันยายน ยังคงรักษาระดับการสงออกได
เปนอยางด ีอาท ีไก กุง ป ูปลา และขาว ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานอยางสิงคโปรนั้น รอยละ ๖๒
ของสินคาขาออกเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งมีตลาดหลักอยูที่สหรัฐ
อเมริกา ซึ่งการสงออกของสิงคโปรไดปรับตัวลดลงมาเปนเวลาหลายไตรมาสแลว ส ําหรับสัดสวน
การสงออกสินคาอุตสาหกรรม IT ของประเทศไทยนั้นมีสัดสวนรอยละ ๓๑ ของการสงออกทั้ง
หมด ซึ่งรอยละ ๓๑ ของประเทศไทยนั้นก็ไมใชรอยละ ๓๑ ในแงของการผลิต เพราะสวนใหญไทย
ยังตองนํ าเขาช้ินสวนจากตางประเทศเพ่ือนํ ามาประกอบและสงออกอีกทอดหน่ึง ดังนั้นหากการสง
ออกผลิตภัณฑ IT ของไทยลดลง สิ่งที่ไทยจะเสียหายก็คือคาแรงงานเปนสวนใหญ ในขณะที่
ประเทศสิงคโปรและเกาะไตหวันนั้นจะมีความเสียหายเปนอยางมาก เพราะประเทศดังกลาวเปนผู
ผลิตทั้งชิ้นสวนและผลิตภัณฑที่สํ าเร็จรูปแลว จะเห็นไดจากการสงออกในไตรมาสที ่๓ ของสิงค



โปรที่ปรับตัวลดลงรอยละ ๖ และเปนที่คาดการณกันวาป พ.ศ. ๒๕๔๔ เศรษฐกิจของประเทศสิงค
โปรจะถดถอยประมาณรอยละ ๑ - ๒ ซึ่งไตหวันก็มีสถานการณเชนเดียวกับสิงคโปร

“ผมพูดถึงการปฏิรูปอุตสาหกรรมในเมืองไทย และผมคิดวาภาคเอกชนตองเปนผูนํ าในเร่ืองน้ี จะ
ไปปลอยใหรัฐบาลคิดใหมท ําใหมอยูเรื่อยไมได เพราะยิ่งไปยุใหคิดใหมท ําใหมเขาก็ยิ่งคิดใหมท ํา
ใหมทุกวัน สิ่งที่เราตองการก็คือคิดใหมและท ําใหเสร็จ คิดใหมพรอมกันหลาย ๆ เร่ืองได แตตองทํ า
ใหเสร็จซักเร่ืองหน่ึง สองเร่ือง หรือสามเร่ือง”

รัฐบาลในปจจุบันนับเปนรัฐบาลแรกของประเทศไทยที่พูดถึงนโยบายที่พยายามจะหาขอ
เท็จจริงและวิเคราะห แตที่ยังขาดไปก็คือการทํ าอะไรใหครบจบกระบวนการ เน่ืองจากการสราง
วิสัยทัศนนั้น นับเปนสิ่งที่ดีและใหความหวังกับคน แตสิ่งที่ยากก็คือการเปลี่ยนวิสัยทัศนออกมาเปน
มาตรการและนโยบายท่ีเปนรูปธรรม สามารถมีผลลัพธได และสามารถประเมินผลได ซึ่งภายใน ๒
- ๓ เดือนภายหลังจากที่ก ําหนดวิสัยทัศนแลว รัฐบาลควรจะเรงดํ าเนินการก ําหนดมาตรการและ
นโยบายใหเปนรูปเปนรางดวย ภาคเอกชนตองริเร่ิมในเร่ืองของการปฏิรูปโครงสรางภาคธุรกจิของ
ตนเอง และตองนํ าหลักการดี ๆ ของธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลมาปรับใช

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการส ํารวจขอคิดเห็นจากนักธุรกิจตางประเทศ พบวาประเทศไทยยังคงเปน
ประเทศที่มีปจจัยหลายดานที่ท ําใหนักลงทุนตางชาติสบายใจที่จะมาลงทุน สวนหนึ่งก็คือภาพ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในสวนรวมนั้นมีความหลากหลายของตลาดสงออก เปนประเทศท่ีอุดม
สมบูรณดวยธัญญาหาร มีเสถียรภาพ และเปนสังคมที่เปด สังคมที่ใหเสรีภาพกับสื่อ สังคมที่ประชา
ชนสวนใหญยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางหรือความเห็นท่ีขัดแยง ไมมีปญหาเช้ือชาติ ไมมี
ปญหาศาสนา ซึ่งถึงแมจะมีปญหาอยูบางแตก็นับวาเปนปญหาทั่ว ๆ ไปเหมือนอยางท่ีนานาประเทศ
จะพึงมี

อยางไรก็ตามนักลงทุนที่ประสงคจะลงทุนในประเทศไทยเมื่อชวง ๑๐ ปที่แลวกับปจจุบัน
น้ัน มีความแตกตางอยูพอสมควร นักอุตสาหกรรมสวนใหญคงจํ าไดดีวาเม่ือชวง ๑๐ ปที่แลวนั้น
ธุรกิจจะดีหรือไมดีอยางไร ธนาคารตางประเทศก็มารองขอใหกูเงินเพ่ิม ซึ่งนักอุตสาหกรรมสวน
ใหญก็ไมปฏิเสธ เน่ืองจากในชวงเวลาดังกลาวดอกเบ้ียในตางประเทศมีอัตราท่ีต่ํ ากวาดอกเบี้ยภาย
ในประเทศ สงผลใหหนี้ภาคเอกชนมีมูลคาสูงกวาแปดสิบพันลานเหรียญสหรัฐฯ ถึงแมปจจุบันหนี้
ภาคเอกชนจะปรับตัวลดลงคอนขางมากก็ตาม แตในความเปนจริงน้ัน หนี้ดังกลาวนับวาไมไดลด
ลงซักเทาใดเนื่องจากรัฐบาลเปนผูรับภาระหนี้บางสวนแทนเอกชน

การจะดึงเม็ดเงินลงทุนจากตางชาติเขาสูระบบเศรษฐกิจไทยนั้น ข้ึนอยูกับความจริงจังของ
รัฐบาลในเร่ืองนโยบายเศรษฐกจิ ความชัดเจนท่ีรัฐบาลจะนํ าพาประเทศไปสูระบบสังคมเปดหรือจะ
เปนรัฐบาลที่เอาแตความคลั่งชาติ ความหลงชาต ิมาเปนเหตุผลกีดกันทางการคา พ.ร.บ. ใหมที่



ประกาศบังคับใชในเรื่องธุรกิจโทรคมนาคมอันมีสารัตถะถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการถือหุน
ของตางประเทศจากรอยละ ๔๙ มาเปนรอยละ ๒๕ ซ่ึงนับเปนการสงสัญญาณอะไรบางอยางออก
ไปยังผูลงทุนตางประเทศ ความไมชอบมาพากลและพฤติกรรมของผูใชอํ านาจทางการเมืองและผู
ประกอบธุรกิจ การติดโยงกบัธุรกจิผูกขาด ธุรกิจบางประเภทซึ่งเปนที่รูกันทั่วไปวาหากไมมีการ
มอบเงินใตโตะหรือเหนือโตะ ธุรกิจอันนั้นก็จะไมเกิดขึ้น ซึ่งปจจุบันธุรกิจโทรคมนาคมก็อยูในขาย
น้ี สงผลใหผูบริโภคโทรคมนาคมเปนผูท่ีเสียเปรียบท่ีสุด ตอไปหากมีการแปรเร่ืองของสัญญาโทร
คมนาคมตามแนวทางท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผูบริโภคจะไมไดรับอะไรเลย ในขณะที่รัฐจะสูญเสียรายได
กวา ๒ - ๓ แสนลานบาท โดยรวมแลวผูลงทุนในปจจุบันตางก็ตองการเห็นวารัฐบาลจะสงสัญญาณ
ท่ีแนนอนวาจะเอาจริงเอาจังในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ และธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นนั้น จะตอง
เปนธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอยางแทจริง

“เราอาจจะบอกไดวาเหตุการณที่เกิดขึ้นในอเมริกานั้น ตอไปผลคาตอบแทนของการลงทุนใน
อเมริกาน้ันจะถดถอยลงไป เงินทุนหรือ  equity น้ัน จะไหลมาเทมาไปสูประเทศทั้งหลาย ประเทศ
ไทยจะมาน่ังฝนหวานคอยรับเงินอยางเดียวไมได ใครเขาจะเอาเงินมาลงทุนหากพื้นฐานของการ
บริหารที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ ท่ีซ่ือตรงตอผูถือหุน ท่ีเงินไมเขากระเปาตัวเอง มันยังไมปรากฏขึ้น”

ปที่แลวประเทศจีนมีเงินลงทุนจากตางประเทศเขาสูระบบเศรษฐกิจมากกวา ๕๐,๐๐๐ ลาน
เหรียญสหรัฐฯ จีนเร่ิมดํ าเนินการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจเขาสูภาคเอกชน ซึ่งที่ผานมาจีนไดด ําเนิน
การ privatize ไปแลวเปนมูลคามากกวา ๒๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ

“ผูนํ าประเทศจีนทุกครั้งที่เจอกับผูลงทุน หรือผูเช่ียวชาญทางดานการเงินของอเมริกัน เขาจะพดู
เสมอวา เขาหลงทางมา ๕๐ ป มัวแตไปตามอุดมการณทางการเมืองของประเทศ ซึ่งประสบความ
ลมเหลว แตเขาอยากเห็นอีก ๕๐ ปขางหนา จีนจะเลือกทางที่ถูก วาจีนจะเลือกใชระบบที่พิสูจนให
เห็นแลววา ระบบนี้ท ําให ๑. คุณภาพชีวิตของคนดีข้ึน ๒. ท ําใหรายไดของคนดีขึ้น ๓. ท ําใหผลิต
ผลของประชาชนดีขึ้น และ ๔. เปนระบบท่ีเสริมสรางนวัตกรรมของคน เปนระบบที่สนับสนุนคน
ที่มีความรู เขาบอกเขาอยากเปนอเมริกาในอีก ๕๐ ปขางหนา”

สิ่งที่ผูนํ าประเทศจีนกลาวขางตนน้ันจะจริงหรือไมจริงก็แลวแต แตจากถอยแถลงดังกลาว
นับไดวาเปนการสงสัญญาณอันชัดเจนไปยังนักลงทุนชาวอเมริกันและชาวยุโรปวา ประเทศจีนได
กํ าหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง รวมท้ังพรอมดํ าเนินการไปในทิศทางดัง
กลาวอยางเต็มที ่ณ วันน้ีประเทศจีนไดกํ าหนดทิศทางแลว หากประเทศไทยยังคงด ําเนินการใน
ลักษณะเหยียบเรือสองแคม ซึ่งดานหนึ่งก็ระบุวาไทยจะเปดเสรีทางการคา ในขณะที่อีกดานหนึ่ง



กลับชมเชยผูนํ าประเทศเพ่ือนบานบางประเทศ จะสงผลใหนักลงทุนเกิดความสับสน และเมื่อเกิด
ความสับสนก็เกิดความไมแนใจตามมา ซึ่งก็นํ ากลับมาสูตัวแปรส ําคัญที่ระบุขางตนก็คือ “ความไม
แนนอน” ซึ่งนับเปนอุปสรรคของการลงทุน

รัฐบาลควรสงสัญญาณอยางชัดเจนวาจะปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ดวยการนํ าหลักของ
บรรษัทภิบาลมาใช ซึ่งจะท ําใหนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นวาเงินที่น ํามาลงทุนนั้นจะไมเขาไปสู
กระเปาของเจาของกิจการหรือผูบริหารบางคนเทาน้ัน แตจะเปนการใชเงินที่มีความโปรงใส ท่ีมอง
ถึงผลประโยชนของธุรกจิในสวนรวม ซึ่งรัฐบาลควรจะมีมาตรการหลายดานนอกเหนือไปจากการ
ชี้นํ าเพียงอยางเดียว รัฐบาลควรจะอํ านวยความสะดวกใหแกภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม นํ าหลัก
ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลมาปรับใชในภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อสรางใหเปนจุดเดนนอกเหนือ
ไปจากการที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตย

“หากเงินทุนจากตางประเทศไหลมายังประเทศไทย กิจกรรมทางดานธุรกิจและเศรษฐกิจก็จะมีมาก
ขึ้น โครงการดี ๆ จะมีมากขึ้น จะมีคุณภาพมากขึ้น และเม่ือถึงบัดน้ันแลว ธนาคารไทยก็จะปลอย
เงินเอง แตสิ่งท่ีเราตองรูก็คือวาการปฏิรูปโครงสรางอุตสาหกรรมไทยน้ัน ไมใชตางคนตางท ําเทา
น้ัน ไมใชบริษัทแตละบริษัทท ํา บริษัทแตละภาคธุรกิจจะตองท ํารวมกัน อุตสาหกรรมเหล็กของ
เมืองไทยมีผูผลิตกวา ๓๐ ราย ในขณะที่อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศญี่ปุนซึ่งใหญกวาเรามาก
กลับมีผูผลิตรวมตัวกันเหลืออยู ๒ - ๓ รายเทาน้ัน ทุกวันนี้คุณเปดหนังสือพิมพ หรือรับชมรับฟง
ขาวสารจาก CNN BBC จะไดยินอยูเสมอวาธนาคารน้ันรวมตัวกับธนาคารน้ี บริษัทน้ันรวมตัวกับ
บริษัทน้ี มันไปในทางนั้นหมด ดังนั้นแลวตางคนตางสูก็จะท ําไมไหว และตางคนตางสูก็จะตายกัน
ทั้งหมด แตใจผมยังเชื่อวาเมืองไทยยังมีโอกาสอีกมาก ขอใหคิด ขอใหทํ า และก็ขอใหมีความเชื่อ
มั่นวา จะทํ าอะไรน้ันอยานึกถึงแตกระเปาตัวเอง เพ่ือนฝูง พรรคพวก แตขอใหนึกถึงผูท่ีมีสวนได
สวนเสียในธุรกิจนั้นทั้งหมด ธุรกจิเจริญ เจาสัวก็เจริญข้ึน หลงจูก็เจริญข้ึน ผูถือหุนก็เจริญข้ึน
เศรษฐกิจของประเทศก็จะเจริญขึ้น”


