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บทนำ�/เศรษฐกิจ V

ปล่อยสลากแพง

รับมือดอกเบี้ยขาขึ้น

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกแถลงการณ์ภายหลังการประชุม
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
13 มิ.ย.นี้ โดยคณะกรรมการฯ ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น สู่
ระดับ 1.75-2% ขณะทีจ่ ดุ ยืนด้านนโยบายการเงินนัน้ ยังคงอยู่ในลักษณะ
ผ่อนคลาย ซึง่ จะช่วยสนับสนุนภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐให้แข็งแกร่ง
และจะช่วยหนุนเงินเฟ้อให้ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2% อีกครั้ง
ถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นทีจ่ บั ตาของตลาดการเงินโลก เพราะมีผลต่อ
ดอกเบีย้ ในตลาดเงินโลก การขึน้ ดอกเบีย้ ของสหรัฐอีกครัง้ จะท�ำให้สว่ นต่าง
ดอกเบีย้ ของสหรัฐห่างกับของประเทศอืน่ มากขึน้ หากไม่มกี ารขึน้ ดอกเบีย้
ตาม นอกจากนีย้ งั จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินสกุลอืน่ เมือ่ เทียบกับสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐด้วย ซึ่งตลาดคาดกันว่าในปีนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น
ถึง 4 ครั้ง
การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนั้นจะส่งผลกระทบต่อส่วนต่างดอกเบี้ย
แน่นอน แต่จะท�ำให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นตามทฤษฎีจริงหรือไม่
ตลาดยังไม่แน่ใจ เพราะนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา ไม่ต้องการที่จะให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า และมีนโยบาย
อเมริกาต้องมาก่อน ท�ำให้การด�ำเนินนโยบายส่งผลให้ตลาดเงินอ่อนไหว
มีผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินมากกว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินโลกส่งผลกระทบต่อไทยอย่างแน่นอน
และจะเป็นปัญหามากขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะเศรษฐกิจไทยในช่วง 2 ปีมานีเ้ ติบโต
จากการส่งออกและการท่องเทีย่ วเป็นตัวขับเคลือ่ น ซึง่ เป็นการเติบโตจาก
ภาคต่างประเทศ ไม่ได้เติบโตจากเศรษฐกิจภายในประเทศเราเอง ดังนั้น
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจทีจ่ ะได้รบั จากการเปลีย่ นแปลงนีก้ จ็ ะต้องมีเกิดขึน้
อย่างแน่นอน แต่จะมากหรือน้อยก็จะต้องติดตามดู
สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ ไปก็จะต้องจับตาอัตราดอกเบี้ยของไทยว่าจะ
ขยับขึน้ ตามดอกเบีย้ โลกเมือ่ ไหร่ แม้สภาพคล่องในประเทศไทยจะมีอยูส่ งู
ถึง 3-4 ล้านล้านบาทในช่วงนี้ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังการ
ปล่อยสินเชื่อ ท�ำให้สินเชื่อในระบบขยายตัวอยู่ที่ 4-5% เท่านั้น แต่การ
ขึน้ ดอกเบีย้ ของสหรัฐจะท�ำให้เงินไหลออกไปหาแหล่งที่ให้ผลตอบแทนที่
สูงกว่า อาจจะเป็นผลให้สภาพคล่องในประเทศค่อยๆ ลดลง และก็จำ� เป็น
ต้องขึ้นดอกเบี้ยในที่สุด
ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นอาจจะไม่ได้เห็นในปีนี้ แต่ในปีหน้ามีโอกาสที่จะ
ขยับดอกเบี้ยนโยบายอย่างแน่นอน ซึ่งการบอกกล่าวกับประชาชน ภาค
ธุรกิจเอกชนให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงินก็จะท�ำให้ทุกคน
ต้องคิดวางแผนล่วงหน้าว่าจะรับมือหรือปรับแนวทางการท�ำธุรกิจอย่างไร
ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ทางด้านคนทีย่ งั ชีพด้วยรายได้จากดอกเบีย้ นีอ่ าจจะเป็นข่าวดี แต่คน
ทีท่ ำ� ธุรกิจ โดยเฉพาะคนทีท่ ำ� ธุรกิจ นีจ่ ะเป็นการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนทีจ่ ะเป็น
ค่าใช้จา่ ยเพิม่ และอาจจะมีการผลักภาระออกมาให้ผบู้ ริโภค ซึง่ ก็จะท�ำให้
ค่าครองชีพขยับขึ้น และอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ฐานรากที่มีหนี้ครัวเรือนในระดับสูง และเป็นกลุ่มที่หาได้ไม่พอใช้จ่าย
แนวโน้มดอกเบีย้ ขาขึน้ เป็นเรือ่ งที่ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ แม้รฐั บาล
จะไม่ชอบ แต่ทางคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็มอี สิ ระทีจ่ ะตัดสินใจ จึงควรระวังในการกดดัน
และแทรกแซงนโยบายดอกเบี้ยจะสร้างปัญหาให้กับกระทรวงการคลัง
และ ธปท.รอบใหม่ n
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รอ ‘ออนไลน์’ เสียบ

ปัญหาสลากแพง ท�ำอย่างไรก็แก้
ไม่ตก ไม่ว่าเศรษฐจะดีขึ้นหรือซบเซา
คนยังมีความหวังกับการเสี่ยงโชค แต่
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ส�ำนักงาน
สลากฯ ได้เปิดกว้างออกสลากให้ซื้อ
จองกันได้มากถึง 80 ล้านฉบับ/งวด
ท�ำให้เห็นแผงสลาก คนปั่นจักรยาน
ขายสลากกันเกลื่อนเมือง
จะเห็นว่าการออกมาตรการแก้
ปัญหาสลากเกินราคาตลอดระยะเวลา
5 ปี ของคณะกรรมการส�ำนักงาน
สลากฯ ในยุครัฐบาล คสช. ยังไม่
สามารถจัดการกับเรื่องนี้ ได้อย่างเด็ด
ขาดอย่างที่คาดหวังไว้ โดยเฉพาะ 2
มาตรการแก้ปัญหาสลากเกินราคาที่
ออกมาล่าสุด คือ การสั่งให้เปลี่ยนรูป
แบบการพิมพ์สลากจาก 2 ใบ 80
บาท ให้เหลือใบใหญ่เพียงใบเดียว
ราคา 80 บาท เริ่มมาตั้งแต่งวดเดือน
ส.ค.ปีก่อน และปรับเพดานการขยับ
เพดานพิมพ์สลากเพิ่มเป็น 80 ล้านใบ
จากเดิม 71 ล้านใบ เริ่มในงวดเดือน
พ.ย.ปีก่อนเช่นกัน
ยังไม่สามารถดึงราคาสลากลงมา
ได้ ซึ่งจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยราคาสลากที่
พ่อค้าแม่ค้าขายปลีกคือ ใบละ 100
บาท หากต้องการซื้อใบละ 80 บาท
ต้องรอท้ายงวด หรือไม่ก็ต้องซื้อสลาก
2 ใบเป็นอย่างต่ำ� หรือไม่ก็ต้องซื้อ
สลากเลขไม่สวย ส่วนสลากเลขสวยๆ
พ่อค้าแม่ค้าสลากเอามาจัดชุดขาย
เรียงกันโชว์ไว้ชั้นบนสุดของแผง โดยที่
มาตรการจับกุมผู้ค้าสลากเกินราคาก็ ไม่
ได้เอาจริงเอาจังอย่างที่พูด
ในมุมกลับกันทฤษฎีการเพิ่ม
ปริมาณสลากเข้าสู่ระบบไม่ได้ท�ำให้คน
เลือกซื้อเลขได้เยอะขึ้น แต่กลับท�ำให้
เกิดพ่อค้า แม่ค้าสลาก ที่ได้รับโควตามี
จ�ำนวนมากขึ้น ที่ต้องไปแบกรับต้นทุน
ขายสลากไม่หมดแผง เลยต้องขยับ

โลกทูเดย

ยุนัวนดีทิยคาดการณ์
ไกลทธ
า วรเพชรายุ
รองประธาน สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

จีนก�ำลังคิดสร้างอภิมหาโครงการ
ส่งน�้ำจากภาคตะวันตกเฉียงใต้ไปยัง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ในชื่อโครงการ “หงฉีเหอ” (แม่น�้ำ
หงฉี) โดยก่อนอื่น ต้องเข้าใจสภาพ
ภูมิศาสตร์ของจีนว่า ถ้าแบ่งจีนออก
เป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตกด้วย
เส้นทแยงมุมที่ลากจากเมืองเฮยเหอ
มณฑลเฮยหลงเจียง ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของจีน มายังอ�ำเภอเถิง
ชง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตก
เฉียงใต้ จะได้เส้นตรงที่เรียกว่า
“เส้นหูห้วนยง”
จากเส้นนี้จะพบว่าภาคตะวันออก
ของจีนมีเนื้อที่ร้อยละ 43.2 ของ
ประเทศจีน แต่มีประชากรอาศัยถึงร้อย
ละ 94.4 และสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศถึงร้อยละ 95.7 ส่วนภาค
ตะวันตกมีเนื้อที่ร้อยละ 56.8 แต่มี
ประชากรอาศัยเพียงร้อยละ 5.6 และ
สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพียงร้อยละ 4.3 ภาคตะวันตกของจีน
จึงมีเนื้อที่มากแต่มีประชากรและ
ผลผลิตน้อยกว่าภาคตะวันออกมาก
ภูมิศาสตร์ของภาคตะวันตกตอนใต้ยังมี
พื้นที่ราบน้อยแต่อุดมด้วยน�้ำและภูเขา
ส่วนภาคตะวันตกตอนเหนือเป็นที่ราบ
ผืนใหญ่แต่แห้งแล้งเต็มไปด้วยทะเล
ทราย ความไม่สมดุลของพื้นที่นี้ท�ำให้
จีนคิดที่จะผันน�้ำจากตะวันตกตอนใต้ไป
ยังตะวันตกตอนเหนือ เป็นที่มาของ
โครงการศึกษาวิจัยหงฉีเหอ
โครงการหงฉีเหอเป็นแนวคิดที่

ราคาขายขึ้นเพื่อลดขาดทุนเมื่อสิ้นงวด
หากสลากเหลือขายไม่หมด
เท่ากับว่า มาตรการแก้ปัญหาโดย
การเพิ่มปริมาณสลาก กลับท�ำให้สลาก
แพงขึ้น และมีการรวมชุดสลากชุดใหญ่
ขายกันมากขึ้น สะท้อนจากข่าวใหญ่
ข่าวดังตามหน้าหนังสือพิมพ์ ทั้งมีขาย
หวย 30 ล้าน กับอดีตข้าราชการถูก
สลากมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง 68
ล้านบาท
ล่าสุด คณะกรรมการสลากเตรียม
ออกมาตรการแก้สลากแพงรอบใหม่ คือ
การจัดชุดสลากขายเอง ซึง่ ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างการท�ำประชาพิจารณ์ทวั่ ประเทศ
แผนเบื้องต้นคาดว่าจะมีการออก
สลาก 20 ล้านฉบับ มารวมชุด ชุดละ
5 ฉบับ ราคา 400 บาท ซึ่งจะมีจ�ำนวน
เท่ากับ 4 ล้านชุด ทดลองจ�ำหน่ายใน
ช่วงแรกก่อน ส่วนอีก 60 ล้านฉบับจะ
ขายแบบใบเดี่ยวเหมือนเดิม คาดว่าจะ
เริ่มขายสลากรวมชุดได้เร็วที่สุดภายใน
งวดวันที่ 16 ก.ค. 2561 นี้
ธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิ
รณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย
กับการที่ส�ำนักงานสลากฯ จะขายสลาก
รวมชุดเอง แต่ควรสลายการรวมชุด
มากกว่าท�ำเสียเอง เพราะเชื่อว่าแก้
ปัญหาไม่ได้ และเสี่ยงจะประสบความ

ล้มเหลว ในทางกลับกันถ้าส�ำนักงาน
สลากฯ ออกสลากรวมชุดจะยิ่งท�ำให้
ราคาสลากยิ่งแพงขึ้น และยังมองว่า
กลายเป็นรัฐบาลส่งเสริมการซื้อสลาก
แบบทวีคูณ จากที่เคยซื้อ 1-2 ใบ ต้อง
มาซื้อเป็นแบบชุด 5 ใบ ท�ำให้ผู้บริโภค
เสียเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม
สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย
รังสิต เห็นว่า ส�ำนักงานสลากฯ ควรมี
นโยบายการขายสลากออนไลน์ เพื่อให้
ผู้ซื้อสามารถเลือกเลขที่ต้องการได้ ทั้ง
2 ตัว 3 ตัว และ 6 ตัว เพื่อแข่งขันกับ
พวกหวยใต้ดิน เนื่องจากพบว่ายอด
จ�ำหน่ายสลากอยู่ที่ราว 3 แสนล้าน
บาท/ปี แต่วงเงินพนันในหวยใต้ดินมี
ขนาดใหญ่โดยอยู่ที่ระดับ 3-5 แสน
ล้านบาท/ปี หากส�ำนักงาน
สลากฯ สามารถพัฒนารูปแบบการออก
สลากตามความต้องการของประชาชน
ได้ก็จะสามารถดึงจากใต้ดินขึ้นมาอยู่บน
ดินได้
อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าในช่วงรัฐบาล
ปัจจุบันที่มีการส่งสัญญาณแก้ปัญหา
สลากแพง โดยไม้แรกส่ง สมชัย สัจจ
พงษ์ อดีตปลัดคลัง เข้ามาเป็นประธาน
สลาก ตามต่อด้วย พล.อ.อภิรัชต์ คง
สมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก มา

นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานคณะกรรมการ
สลาก
ที่ผ่านมามีการออกมาตรการแก้
ปัญหาสลากเกินราคาหลายระยะ ใครที่
เกาะติดเรื่องนี้เหมือนได้ดูหนังซีรี่ส์เรื่อง
ยาว เริ่มตั้งแต่การประกาศก�ำหนด
ราคาสลาก 80 บาททั่วประเทศ การ
ยกเลิกรางวัลแจ็กพอต เพื่อกระจาย
การถูกรางวัลที่ 1 ให้ทั่วถึง การเพิ่ม
ช่องทางเข้าถึงสลากของผู้ค้ารายย่อย
ด้วยการเปิดให้จองผ่านธนาคารกรุง
ไทย การปรับการท�ำสัญญารายย่อยให้
ต่อสัญญาทุก 6 เดือน การเลื่อนระยะ
เวลาการรับสลาก การเพิ่มโทษผู้ที่ขาย
สลากเกินราคา การพิมพ์สลากใบเดียว
ราคา 80 และการเพิ่มปริมาณสลาก
80 ล้านฉบับ แต่ภาพรวมราคาสลากยัง
แพงอยู่
เป็นประเด็นที่น่าติดตามว่า
มาตรการแก้ปัญหาสลากราคาแพงที่ท�ำ
มาทั้งหมดจริงจังแค่ไหน หรือท�ำให้
เหมือนมีความพยายาม
แต่อีกฟากหนึ่งก็สามารถมองได้ว่า
มีความต้องการให้ปัญหาสลากมีราคา
แพงเดือดร้อนไปทั้งเมือง จะได้ถึงเวลา
ที่จะดึงสลากออนไลน์เข้ามาเสียบแทน
แบบไร้ข้อกังขา หลังการเมืองจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่ในปีหน้า n

อภิมหานที ‘หงฉีเหอ’

เสนอขึ้นใหม่ในจีน ไม่ใช่โครงการท่อ
ส่งน�้ำจากตอนใต้ไปตอนเหนือที่จีนมี
แผนด�ำเนินการมานานแล้ว ปัจจุบัน
โครงการนี้อยู่ในขั้นวิจัยมาได้สองปี
ยังมิได้บรรจุในแผนงานของหน่วย
งานใดที่เกี่ยวข้อง มีทีมวิจัยมาจาก
17 สถาบันวิจัยชั้นน�ำในจีน เช่น
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยทรัพยากรน�้ำ
มหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัย
ปักกิ่ง รวมทั้งมีนักวิชาการชั้นน�ำ
ด้านแผ่นดินไหวและการอนุรักษ์
ทรัพยากรน�้ำอีก 5 คน
โครงการหงฉีเหอเป็น “อภิมหา
นที” เนื่องจากทีมวิจัยเสนอจุดเริ่มต้น
ของแม่น�้ำหงฉีว่าจะเริ่มจากบริเวณโค้ง

ใหญ่ของแม่น�้ำยาหลู่จ้างปู้ (แม่น�้ำ
พรหมบุตรที่ไหลผ่านอินเดียและ
บังกลาเทศ ก�ำเนิดจากที่ราบสูงทิเบต
ในจีน) ไหลตามล�ำน�้ำอี้ก้งจ้างปู้และแม่
น�้ำพ่าหลงจ้างปู้ จากนั้นปล่อยไหลตาม
ธรรมชาติไป 509 กม. แล้วเชื่อมกับแม่
น�้ำนู่เจียง (แม่น�้ำสาละวินในเมียนมา)
ปล่อยไหลตามธรรมชาติอีก 60
กม.แล้วเชื่อมด้วยอุโมงค์ ให้ไหลสู่แม่น�้ำ
หลานชาง (แม่น�้ำโขง) ไหลตาม
ธรรมชาติอีก 43 กม.แล้วเชื่อมด้วย
อุโมงค์ ให้ไหลสู่แม่น�้ำจินซาเจียง แล้ว
ไหลตามธรรมชาติอีก 97 กม. เข้าสู่
แม่น�้ำยาหลง แม่น�้ำต้าตู้ แม่น�้ำหมิน
แม่น�้ำเว่ย แม่น�้ำฮวงโห (ดูภาพ) เข้าสู่
มณฑลซินเจียงผ่านระเบียงเหอซี แล้ว

แยกเป็นสองสาย สายหนึ่งไปยังซิน
เจียงตะวันออกบริเวณลุ่มน�้ำถู่ฮา อีก
สายไปยังซินเจียงตอนใต้บริเวณเมือง
เหอเถียนและคาสือ รวมระยะทางทั้ง
สิ้น 6,188 กม. โดยนักวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ก�ำลัง
ศึกษาประโยชน์ที่จะได้จากโครงการ
เชื่อว่าหากส�ำเร็จจะมีประชากรย้ายไป
ภาคตะวันตกมากขึ้นและจะท�ำให้ภาค
เกษตรที่นั่นขยายตัวขึ้น บรรเทาความ
แออัดฝั่งตะวันออกของจีน
โจทย์ส�ำคัญของโครงการหงฉี
เหอ คือการเกี่ยวข้องกับแม่น�้ำ
นานาชาติ 3 สายซึ่งมีต้นน�้ำอยู่ในจีน
เป็นประเด็นอ่อนไหวว่าจะส่งผล
อย่างไรต่อประเทศตอนล่างของแม่นำ�้
ส�ำหรับแม่น�้ำยาหลู่จ้างปู้หรือแม่น�้ำ
พรหมบุตรที่ไหลสู่อินเดียและออกทะเล
ที่บังกลาเทศนั้น มีปริมาณน�้ำมหาศาล
สร้างปัญหาอุทกภัยให้กับสองประเทศนี้
เสมอ ส่วนแม่น�้ำนู่เจียงหรือแม่น�้ำสาละ
วินที่ไหลผ่านเมียนมาก็มีปริมาณน�้ำมาก
จึงเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยของทั้งสามประเทศนี้ลง
ได้ ส�ำหรับแม่น�้ำหลานชางหรือแม่น�้ำ
โขงที่ไหลผ่านลาว เมียนมา ไทย
กัมพูชา และเวียดนามนั้น ยังเป็นโจทย์
ที่ทีมวิจัยของโครงการต้องสร้างความ
เข้าใจว่าจะก่อประโยชน์ ให้กับประเทศ
ตอนล่างทั้งห้าของแม่น�้ำสายนี้อย่างไร
และจะลดผลกระทบอย่างไร ซึ่งต้อง
ติดตามจากรายงานผลวิจัยโครงการ
หงฉีเหอต่อไป n

