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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

รื้อกฎดันแบงกรัฐกระตุนศก. ขึ้นเงินเดือนขรก.ยกแผง 
 
"สุรพงษ สบืวงศลี" รอจังหวะชงแพ็กเกจใหญ กระตุนเศรษฐกิจเพิม่รายได เตรียมถก สศค. 
กอนคลอดมาตรการใหม ครอบคลุมการใชธนาคารรัฐนาํรอง ลดสวนตางดอกเบี้ย-ชะลอ
ปฏิบัติตามเกณฑ IAS39 พวงขึ้นเงินเดือนขาราชการยกแผง ดานนักวิชาการชี้ 6 มาตรการ
ไดไมคุมเสยี แคแกปญหาแบบเปลี่ยนแปลงตัวเลขใหดูดีขึ้น ไมไดเปลี่ยนแปลงตนทุนที่
แทจริง หวั่นยิ่งกระตุนการใชจาย คนประหยัดนอยลง 
 
นับจากรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช ไดนํามาตรการบรรเทาผลกระทบ 6 ดาน เปนระยะเวลา 6 
เดือนออกมาใชระยะหนึ่ง ซึ่งไดรับกระแสตอบรับดวยดีจากประชาชน กระทรวงการคลังกําลังพิจารณา
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะตอไปเขามาเติม ซึ่งเนนหนักไปที่การเพิ่มรายได 
 
นายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง การคลัง เปดเผยวา ไม
เคยคิดมากอนวาราคาน้ํามันจะพุงเร็วเกินคาด จึงตองคิดมาตรการเรงดวนมาบรรเทาผลกระทบ ซึ่งทั้ง 
6 มาตรการนี้เพื่อรองรับราคาน้ํามันที่ 140 ดอลลารตอบารเรล ขณะนี้ราคาน้ํามันเริ่มปรับลดลง จึงคาด
วาคงไมถึง 200 ดอลลารตอบารเรล ยกเวนเกิดสงครามในตะวันออกกลาง ดังน้ัน จึงเช่ือมาตรการ
ดังกลาววาพอรับมือได แตจะไมประมาท โดยระหวางที่รอผล 6 เดือน จะเตรียมมาตรการเพิ่มรายได
เปนแพ็กเกจใหญออกมาอีก 
 
"ยืนยันวา มาตรการนี้ไมยืดเยื้อ 6 เดือนจบแน หลังจากนั้นโครงการเมกะโปรเจ็กตจะไดเห็นอยาง
แนนอนโดยเฉพาะสายสมีวง สวนที่หลายฝายกังวลวาจะกระทบฐานะการคลังหรือไมน้ัน จากการ
จัดเก็บรายได 9 เดือนปน้ี ตอนนี้เกินเปาไป 3 หมื่นกวาลานบาท คนวิจารณชอบคิดไปวาทําแลวเสีย
รายไดเทาไหร แตไมมองกลับกันถาไมทําแลวจะเสียรายไดเทาไหร วันจันทรที่ 21 ก.ค.น้ี จะเชิญ 
สศค.มาประเมินสถานการณมาตรการที่ออกไปกอนหนาทั้งหมด และใหวิจารณ 6 มาตรการนี้ดวย และ
ผมจะไมรอผล 6 มาตรการนี้จะเดินหนามาตรการอืน่ๆ ตอไป"  
 
รมว.คลังกลาววา มาตรการบรรเทาทุกข 6 เดือนนั้นมีความจําเปนที่รัฐตองชวยเหลือคนที่ชวยตัวเอง
ไมไดเพราะผลกระทบจากภาวะราคาน้ํามันแพง แตหลังจากนี้รัฐบาลจะตองออกมาตรการที่จะทําให
ประชาชนสามารถพึ่งพาตวัเองไดอยางยั่งยืน และหากมาตรการการเงินไมไดผลจะทําใหเศรษฐกิจเกิด
การชะลอตัว 
 
"รูปแบบของมาตรการการคลังที่จะกระตุนเศรษฐกิจรอบใหมน้ี เนนไปที่การสรางงานและสรางรายได
ใหกับประชาชน คาดวาจะใชงบประมาณอีกไมมาก และถานโยบายการเงนิสอดคลองกับมาตรการดาน
การคลังก็จะทําใหไดผลดียิ่งขึ้น แตถา ไมตรงกันก็ลําบาก" รมว.คลังกลาว  

ขาวจากหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจําวันท่ี   24-27  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551     หนา   

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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น.พ.สุรพงษกลาวตออีกวา ที่ตั้งใจจะทําตอไปคือ ใหธนาคารรัฐลดสวนตางดอกเบี้ยลง ปจจุบันอยูที่ 
4% ขณะที่ตางประเทศเฉลี่ยอยูที่ 2% โดยใหแบงกรัฐเปนแกนนําตลาด จะเชิญแบงกรัฐมาหารือ
ภายในสัปดาหน้ี และใหแบงกรัฐชะลอการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานบัญชีใหม IAS39 ออกไป เพื่อ
ชวยผูประกอบการรายยอยที่ตนเปนหวงมาก เพราะตางกับรายใหญที่มีชองทางระดมทุนมากกวา และ
การผอนคลายกฎระเบียบนี้อยูที่อํานาจกระทรวงการคลัง ไมตองหารือแบงกชาติ  
 
สวนนโยบายดอกเบี้ยที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพิ่งปรับขึ้นไปนั้น ตนมีความกังวล 
เพราะ ธปท.พูดวา หากคมุเงินเฟอจะขึ้นดอกเบี้ยอีก "ประเด็นน้ีผมกังวลมาก คงตองมาพูดคุย
แลกเปลี่ยนความเห็นกันใหมากกวาน้ี" 
 
ลุน 6 มาตรการชวยตัดตอนเงินเฟอ  
 
ในแงความคาดหวังของรัฐบาลตอ 6 มาตรการบรรเทาผลกระทบนั้น แหลงขาวจากกระทรวงการคลัง
ใหความเห็นวา 6 มาตรการเปนการตัดตอนเงินเฟอไมใหสูงมาก คาดวาหลังจบมาตรการนี้ (6 เดือน) 
จะทําใหเงินเฟอในตนปหนา เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันจะไมสูงไปกวาตนป 2551 ทั้งน้ี อยูบน
สมมติฐานวา ราคาน้ํามันดิบ 130-140 ดอลลารตอบารเรลในปหนา ก็จะยุติมาตรการนี้ แตถาราคา
นํ้ามันตอนนั้นขึ้นไป 200 ดอลลารตอบารเรล อาจจะตองขยายเวลาหรือคิดมาตรการใหมมาเสริม  
 
"เงินเฟอที่ 8% และกําลังจะเปนเลข 2 หลัก มาจากน้ํามัน ดงัน้ัน จึงตองลดราคาน้ํามันลง แมจะไม
เห็นดวย จริงๆ ควรจะลดเฉพาะดีเซล การลดในสวนนี้ก็ชวยกดเงินเฟอไมใหสูงมาก สวนการเพิ่ม
รายไดคาดวาจะประกาศสัปดาหหนา เชน การปรับขึ้นเงินเดือนขาราชการประจําป ซึ่งปกติปรับขึ้นอยู
แลว แตปน้ีจะปรับเพิ่มขึ้นมากกวาปกติอีกเล็กนอย เดิมขึ้นแตช้ัน ผูนอย แตคราวนี้ขึ้นใหทั่วถึง 
นอกจากนี้การเพิ่มรายไดในสวนของครูทั่วไปและครูกรมอาชีวศึกษา จะหาอาชีพเสริมใหมากขึ้น กําลัง
คิดหลักสูตรอยู" แหลงขาวกลาว 
 
ภายใตสมมติฐานผลกระทบตอเศรษฐกิจสวนรวม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน คาดการณวา 6 มาตรการจะทําใหสามารถตรึงอัตราเงินเฟอทั้ง
ป 2551 ไมใหเกินรอยละ 6-7 สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพ)ี ขยายตัวเพิม่ขึ้นประมาณ
รอยละ 0.3-0.5 และสามารถเพิ่มรายไดใหครัวเรือนไดประมาณ 1,000-1,500 บาท และทําใหเกิดการ
กระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนไมต่ํากวา 1,000 บาท/ครัวเรือน/เดือน (ครอบคลุมประมาณ 9.85 ลาน
ครัวเรือน)  
 
โดยผลกระทบแบงเปนรายมาตรการ อาทิ การปรบัลดราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลและแกสโซฮอล 
2.30-3.90 บาท/ลิตร เมื่อเทียบเปนราคาน้ํามันดิบจะลดลง 10-12 ดอลลารตอบารเรล ซึ่งจะทําให
อัตราเงินเฟอไมสูงไปกวาไตรมาสที่ 2 ที่ประมาณรอยละ 9  
 
ผลกระทบจากมาตรการการปรับลด คาสาธารณูปโภค (นํ้าประปา/ไฟฟา) ประชาชนจะไดรับประโยชน
ประมาณ 9.85 ลานครัวเรือน โดยสามารถลดคาใชจาย ประมาณ 300-400 บาท/ครัวเรือน/เดือน สวน
มาตรการลดคาใชจายในการเดินทางจะทําใหรายจายลดลงประมาณ 400-500 บาท/คน/เดือน 
 
สมมติฐานดังกลาว สภาพัฒนรายงานตอคณะรัฐมนตรีวา สถานการณเศรษฐกิจในชวงระหวางเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2551 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง เกินกวาระดับ 
140 ดอลลารตอบารเรล ซึ่งสูงกวาการคาดการณ ประกอบกับราคาสินคาเกษตรในเดือนมิถุนายน ปรับ
สูงขึ้นกวารอยละ 36 ทําใหดัชนีราคาผูบริโภค หรืออัตราเงินเฟอ ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ระดับรอยละ 
8.9 และในชวงครึ่งปแรก อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 6.3 และยังมีแนวโนมที่จะอยูในระดับสูง
เชนน้ีตอไปอีก 1-2 ไตรมาส ทั้งน้ีคาดวาราคาน้ํามันดิบจะยังคงอยูในระดับสูงที่ 120-140 ดอลลารตอ
บารเรล ตลอดทั้งป ซึ่งจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
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หวั่นเปนมาตรการ "ไดไมคุมเสีย" 
 
ในมุมมองของนักวิชาการแลว บางสวนแสดงความเปนหวงวา มาตรการบรรเทาผลกระทบ 6 ดาน 6 
เดือนของรัฐบาล ที่ใชเม็ดเงินไปประมาณ 50,000 ลานบาท เปนการดําเนินนโยบายที่ไดไมคุมเสีย ดัง
ความเห็นของ ดร.ตีรณ พงศมฆพัฒน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งระบุวา 
มาตรการทั้งหมดลวนเปนการกระตุนใหคนประหยัดนอยลง ทั้งที่ในภาวะขณะนี้สังคมไทยตองการให
คนประหยัดมากขึ้น  
 
"สิ่งที่รัฐบาลทํา เหมือนเปนการแกปญหาแบบเปลี่ยนแปลงตัวเลขใหดูดีขึ้นเทาน้ัน แตไมได
เปลี่ยนแปลงตนทุนที่แทจริง กลาวคือมาตรการตางๆ เปนการทําใหมีตนทุนในรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้น 
เพราะการใหใชไฟฟา นํ้าประปาฟร ีการขึ้นรถไฟ รถเมลฟรี และลดภาษีสรรพสามิตนํ้ามนัดีเซล จริงๆ 
แลวไมไดมีตนทุนแคเม็ดเงิน 50,000 ลานบาทที่ใชไป แตมีภาระในรูปอื่นเพิ่มขึ้นดวย เชน หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของตองแบกรับภาระขาดทุนจากการดําเนินมาตรการครัง้น้ี ซึ่งบางแหงก็มีปญหา
ฐานะการเงินอยูแลวยิ่งมีภาระเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสวนนี้ถือเปนตนทุนของสังคม" 
 
ดร.ตีรณยังวจิารณดวยวา สิ่งที่นาหวงคือหากไมสามารถยกเลิกมาตรการดงักลาวไดตามที่กําหนดใน 6 
เดือน รัฐบาลก็ตองคอยหาเงินมาอุดหนุน ในที่สุดเม็ดเงินที่ใชอาจไมใชแค 50,000 ลานบาท อาจ
เพิ่มขึ้นเปน 100,000 ลานบาทก็ได ซึ่งอาจทําใหดุลเงินสด และฐานะการคลังย่ําแย เปนชองทําให
เกิดวิกฤตไดมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังเปนความเสี่ยงในระยะยาว เพราะหากราคาน้ํามันยังอยู
ระดับสูงตอเน่ือง ถาประเทศอื่นปรับตัวไดดีกวาเราจะเสียโอกาส เน่ืองจากปรับตัวไดชากวาและยังเปน
การแกปญหาที่ผิดทางอีกดวย เพราะมาตรการดังกลาวไมไดทําใหเกิดการใชพลังงานที่มีประสิทธภิาพ 
แตกลับกระตุนใหมีการใชพลังงานมากขึ้นในกรณีของน้ํามันที่ไดรับการลดภาษีสรรพสามิต  
 
"การทํานโยบายแบบนี้สวนหนึ่งสะทอนวา รัฐบาลไมมีความพรอมที่จะแกปญหาเศรษฐกิจอยางถูกวิธี 
แตเลือกที่จะทําแบบงายๆ แตผลกระทบที่ตามมามีความเสี่ยงสูงกวา เพราะมาตรการที่รฐัออกมาเปน
เพียงการบรรเทาปญหาความเดือดรอน แตไมสามารถทํานโยบายเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจได 
กลายเปนนโยบายหนีปญหามากกวา" ดร.ตีรณกลาว 
 
ในการแกปญหาเงินเฟอที่เกิดจากดานซัพพลาย หรือตนทุนการผลิต ดร.ตรีณเสนอแนะวา แนว
ทางแกไขมีหลักการที่สําคัญคือตองปรับพฤติกรรมผูบริโภคใหเนนการประหยัดและหันมาใชพลังงาน
ทดแทน ขณะที่ผูผลิตตองปรับเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิต ดังน้ันถามาตรการใดๆ ออกมาไม
สามารถทําใหประชาชนปรับพฤติกรรมผูบริโภคใหเนนการประหยัด และผูผลิตมีประสทิธิภาพการผลิต
เพิ่มขึ้น ถือวามาตรการนั้นลมเหลว  
 
สําหรับเม็ดเงิน 50,000 ลานบาทที่รัฐบาลใชใน 6 มาตรการ 6 เดือน โดยเฉพาะเม็ดเงินที่นําไปลด
ภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซล ดร.ตีรณเห็นวา "หากนําเงินจํานวนดังกลาวไปใชในการสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนจะไดประโยชนมากกวา เชน นําไปสงเสริมพลังงานแสงอาทิตย หรือนําไปลดภาษี
นําเขาสําหรับรถประหยัดพลังงาน หรอืรถที่ไมใชนํ้ามัน ซึ่งนาจะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจโดยรวม
มากกวา นอกจากนี้ยังเห็นวาการนําเม็ดเงินดังกลาวไปลงทุนสรางรถไฟฟายังดีกวาการลดภาษี
สรรพสามิตนํ้ามันดีเซลดวยซ้ําไป" 
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