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คำนำ
ประเทศไทยต้ องเผชิ ญกับสถำนกำรณ์ ทำงเศรษฐกิจทังภำยในและภำยนอกประเทศที
้
่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว
ส่งผลกระทบต่อควำมเป็ นอยู่ของประชำชนอย่ำงกว้ ำงขวำง หำกติดตำมข่ำวสำรประจำวัน จะพบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อควำมเป็ นอยู่ของประชำชนในทุกระดับรำยได้ เพื่อ ให้ นกั ศึกษำเข้ ำใจควำมเป็ นเหตุเป็ นผลที่ส่งต่อ
สภำวะทำงเศรษฐกิจที่เกิ ดขึน้ ในชี วิตประจำวัน รวมถึงเพื่อให้ ตระหนักว่ำกิ จกรรมที่กระทำจำกประชำชนทุกคนล้ วนส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไม่ว่ำในฐำนะผู้บริ โภค หรื อผู้ผลิตนันจ
้ ำเป็ นเป็ นต้ องมีควำมรู้ พื ้นฐำนทำงเศรษฐกิจของโลกและประเทศ
ไทย เพื่อให้ สำมำรถคำดกำรณ์และเตรี ยมควำมพร้ อมกับสภำวะพลวัตรทำงเศรษฐกิจในยุคปั จจุบนั
หัวข้ อนี ้ใช้ แนวควำมคิดหลักทำงเศรษฐศำสตร์ มำประยุกต์ใช้ กบั สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ เพื่อให้ นกั ศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจกับปั ญหำของประเทศไทยและของโลก และทำให้ สำมำรถวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
แนวคิดโลกำภิวตั น์ พัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจ เข้ ำกับปั ญหำเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อนำไปสูป่ ระเทศไทยยุค 4.0 ที่เน้ นกำร
พัฒนำประเทศให้ หลุดพ้ นจำกกับดักรำยได้ ปำนกลำง กับดักควำมเหลื่อมล ้ำ และนำไปสูป่ ระเทศที่มีควำมมัน่ คง มัง่ คัง่ และ
ยัง่ ยืน ในยุคของโลกเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม แต่ยงั เน้ นกำรสร้ ำงควำมเข้ มแข็งภำยในตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสำรคำสอนระบบเศรษฐกิจกับปั ญหำของประเทศไทยและของโลกประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ

1) โลกำภิวต
ั น์กับ

เศรษฐกิจโลก 2) พัฒนำกำรเศรษฐกิจไทย 3) วิกฤติเศรษฐกิจ นักศึกษำจะเห็นควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่ำงเศรษฐกิจ โลกที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิ จไทย เข้ ำใจแนวทำงกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จไทย รวมทังปั
้ ญ หำวิกฤติเศรษฐกิจสำคัญ ที่เกิดขึ ้นในโลก และ
ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจนันต่
้ อวิถีชีวิตของประชำชนในประเทศ
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เนื ้อหำครัง้ ที่ 1
โลกำภิวตั น์กบั เศรษฐกิจโลก
เนื ้อหำในส่วนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิ บำยแนวควำมคิดหลักทำงเศรษฐศำสตร์ โดยสังเขป รวมทังควำมหมำยและ
้
ผลกระทบของกระบวนกำรโลกำภิวตั น์ในทำงเศรษฐกิจ นอกจำกนี ้ยังมุ่งที่จะอธิ บำยภำพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกกำรค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ องค์กรควำมร่ วมมือทำงเศรษฐกิจที่ สำคัญของโลกในปั จจุบนั และแนวควำมคิดควำมร่ วมมือทำงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศ เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐำนสำหรับกำรกำหนดทำงเลือกในกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสมของประเทศไทยตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง
ความเชื่อมโยงระหว่ างเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจพอเพียง
ในฐำนะปั จเจกบุคคล ทุกคนอยูภ่ ำยใต้ กรอบของเศรษฐกิจไทยโดยภำพรวมเดียวกัน เมื่อเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลง
ทุกคนย่อมได้ รับผลกระทบทังในเชิ
้
งลบและบวกมำกน้ อยต่ำงกันไป ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั หลักในกำรดำรงชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่ง
ปรัชญำในกำรดำรงชีวิตนี ้เป็ นสิง่ ที่แต่ละบุคคลมีสทิ ธิและมีอำนำจในกำรเลือกวิถีชีวิตของตนได้ ในระดับหนึง่
เนื่องจำกเศรษฐกิ จไทยเป็ นระบบเศรษฐกิ จแบบเปิ ด (Open Economy) มีค วำมเชื่อมโยงทัง้ ในทำงกำรค้ ำและ
กำรเงิ นระหว่ำงประเทศกับประเทศอื่น ๆ เป็ นผลให้ ก ำรเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิ จ โลกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิ จไทยอย่ำง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ กำรมีควำมเข้ ำใจในภำวะเศรษฐกิ จโลกจึงเป็ นสิ่งจำเป็ นเพื่อสำมำรถคำดกำรณ์ ผลกระทบที่จะเกิ ดขึน้ ต่อ
เศรษฐกิจไทย และเพื่อให้ แต่ละบุคคลในฐำนะปั จเจกบุคคลสำมำรถปรับตัวอย่ำงมีเหตุผลรองรับกับสถำนกำรณ์ที่เปลีย่ นแปลง
ไปได้ อย่ำงทันท่วงที รวมทังกำรมี
้
“ภูมิค้ มุ กัน” ที่พอเพียง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งในสภำวะปั จจุบนั ซึ่งกระแสโลกำภิวตั น์มีพลวัต
อย่ำงรวดเร็ ว ทำให้ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยนันมี
้ มำกกว่ำในอดีต
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศำสตร์ เป็ นวิชำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรใช้ ทรัพยำกรอันจำกัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด อย่ำงไรก็ตำม เศรษฐศำสตร์ ถือ
เป็ นศำสตร์ ใหม่โดยเปรี ยบเทียบ เนื่องจำกแนวควำมคิดหลักทำงเศรษฐศำสตร์ ได้ ถกู พัฒนำขึ ้นในระยะเพียง 2 ศตวรรษ สำเหตุ
สำคัญเนื่องมำจำกในอดีตทรัพยำกรมีเป็ นจำนวนมำกเมื่อเทียบกับจำนวนประชำกรและควำมต้ องกำร อย่ำงไรก็ดีเมื่อเวลำ
ผ่ำนไปจำนวนประชำกรรวมทัง้ ควำมต้ องกำรของมนุษย์ที่มีควำมหลำกหลำยเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ทรัพยำกรที่มีอยู่เริ่ มน้ อยลง
ก่อให้ เกิดพัฒนำกำรแนวควำมคิดในทำงเศรษฐศำสตร์ ขึ ้นเพื่อให้ กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็ นธรรม
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โดยทัว่ ไป แนวควำมคิดหลักทำงเศรษฐศำสตร์ สำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 4 สำนักใหญ่ เรี ยงตำมลำดับระยะเวลำของกำรก่อตัว
ในแนวคิด คือ


Classical Economics: นักเศรษฐศำสตร์ สำนักนี ้ที่สำคัญได้ แก่ Adam Smith (ค.ศ. 1973-1790) Thomas
Robert Malthus ( ค.ศ. 1766-1834) David Ricardo (ค.ศ. 1777-1823) John Stuart Mill (ค.ศ. 18061873) เป็ นต้ น แนวควำมคิ ด Classical Economics เริ่ ม ขึน้ ในปี

ค.ศ. 1776 เมื่ อ Adam Smith ได้ ตี พิ ม พ์

หนั ง สื อ ชื่ อ “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” ซึ่ ง ถื อ เป็ นต ำรำ
เศรษฐศำสตร์ เล่มแรกของโลก และ Adam Smith ได้ รับกำรยกย่องว่ำเป็ นบิดำแห่งวิชำเศรษฐศำสตร์

Adam

Smith สนับสนุนแนวควำมคิดแบบเสรี นิยม ไม่เห็นด้ วยกับกำรที่รัฐให้ สท
ิ ธิพิเศษและคุ้มครองธุรกิจตำมแนวลัทธิ

พำณิชย์นิยมที่มีมำแต่เดิม Adam Smith เชื่อว่ำ ข้ อจำกัดต่ำง ๆ ในกำทำงกำรค้ ำไม่วำ่ จะเกิดขึ ้นโดยตรงจำกรัฐ
หรื อโดยระบบอุปถัมภ์ ก็ตำม ล้ วนส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจทัง้ สิ ้น Adam Smith ส่งเสริ มกำรค้ ำเสรี และลด
บทบำทของภำครัฐในกำรแทรกแซงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

Adam Smith ยังให้ ควำมสำคัญกับกำรแบ่งงำนกัน

ทำ (Division of Labor) ซึ่งจะมีผลให้ เกิ ดควำมชำนำญเฉพำทำง และหำกปล่อยให้ ตลำดและกลไกรำคำ
เป็ นไปโดยเสรี แล้ วจะมีมือที่มองไม่เห็น

“Invisible Hand” กำกับให้ ระบบเศรษฐกิ จดำเนินไปเพื่อประโยชน์

สูงสุดต่อสังคมโดยส่วนรวม หลังจำกที่ Adam Smith และนักเศรษฐศำสตร์ ของสำนัก Classical Economics
ในระยะต่อมำได้ เสนอแนวคิดดังกล่ำว ประเทศส่วนใหญ่ ในโลกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศสหรัฐอเมริ กำได้
สนับ สนุน แนวคิ ด เสรี นิ ย ม อย่ ำ งไรก็ ต ำมได้ มี นัก เศรษฐศำสตร์ ช ำวเยอรมัน ชื่ อ Karl Marx ได้ สัง เกตกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของประเทศอังกฤษ ภำยหลังที่แนวคิดเสรี นิยมเป็ นที่
นิยมอย่ำงแพร่ หลำย Karl Marx ได้ พบเห็นกำรเอำรัดเอำเปรี ยบของนำยทุนที่มีต่อกรรมกร กำรกระจำยรำยได้
และกำรแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ไม่เท่ำเทียมกัน จึงได้ เขียนหนังสือชื่อ Das Kapital (The Capital) ในปี ค.ศ.
1867 และต่อมำ Karl Marx ได้ รับกำรยกย่องว่ำเป็ น “บิดำแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์”


Marxist Economics: นักเศรษฐศำสตร์ สำนักนี ้ที่สำคัญได้ แก่ Karl Marx (ค.ศ. 1818-1883) แนวควำมคิด

หลักของ Karl Marx คือกำรวิจำรณ์ ระบบนำยทุน โดยอำศัยพื ้นฐำนของ “ปรัชญำวัตถุนิยม” ซึ่งมีสำระสำคัญ
คือ สรรพสิ่งอยู่ในสภำพเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่โดยตลอด กำรเปลี่ยนแปลงนี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้นโดยบังเอิญ
หำกเป็ นไปอย่ ำ งมี ก ฎเกณฑ์ ที่ เรี ย กว่ำ “ Dialectic” กล่ำ วคื อ เป็ นกำรต่ อ สู้ข องสิ่ ง ที่ ขัด แย้ งกัน และกำร
เปลีย่ นแปลงนำไปสูส่ ภำพใหม่ซงึ่ ดีและสูงขึ ้นกว่ำเดิมเสมอ ในทัศนะของ Karl Marx ควำมสัมพันธ์ในสังคมมิได้
เป็ นไปในลัก ษณะที่ ผลประโยชน์ ข องทุก ฝ่ ำยกลมกลืน กัน ตำมแนวควำมคิ ด ของ Adam Smith ที่ ผ่ ำนมำ
ควำมสัมพันธ์ในกำรผลิต (ระบบกรรมสิทธิ์) และโครงสร้ ำงส่วนบน (ระบบกำรเมืองและสังคม) มีลกั ษณะเอำรัด
เอำเปรี ยบและขูดรี ด กำรผลิตถูกผูกขำดในมือของชนกลุม่ น้ อย ภำยใต้ ควำมสัมพันธ์ ในกำรผลิตที่คนกลุม่ น้ อย
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ผูกขำดเป็ นเจ้ ำของปั จจัยกำรผลิตและทรัพย์สิน มนุษย์จะพบว่ำยิ่งตนสร้ ำงผลผลิตสินค้ ำไปมำก ตนก็ยิ่งจนลง
ผลผลิตของผู้อื่นไม่ได้ เป็ นของตน ผลผลิตของตนเองกลับลดค่ำควำมเป็ นมนุษย์ของตน Karl Marx เห็นว่ำ กำร
เอำรัดเอำเปรี ยบกดขี่ขดู รี ดในท้ ำยที่สดุ จะทำให้ เกิด “กำรต่อสู้ระหว่ำงชนชัน”
้ ระหว่ำงชนชันที
้ ่เป็ นเจ้ ำของปั จจัย
กำรผลิ ต อัน ได้ แ ก่ นำยทุน กับ ชนชัน้ ที่ ไม่มี ปั จจัย กำรผลิ ต อัน ได้ แ ก่ กรรมกร กำรต่ อ สู้ดังกล่ำ วไม่ ใ ช่ ก ำร
เปลี่ยนแปลงโดยสันติ ควำมขัดแย้ งระหว่ำงชนชัน้ นำยทุนกับชนชัน้ กรรมกรทำให้ เกิดกำรปฏิวตั ิยกเลิกระบบ
กรรมสิทธิ์สว่ นตัว ปั จจัยกำรผลิตจะถูกโอนเป็ นของสังคม แรงงำนจะไม่เป็ น แรงงำนที่ลดคุณค่ำควำมเป็ นมนุษย์
อีกต่อไป ประเทศแรกในโลกที่ได้ นำเสนอควำมคิดของ Karl Marx ไปใช้ ได้ แก่ ประเทศรัสเซีย ในปี ค.ศ. 1917
ภำยหลัง กำรโค่น ล้ ม จัก รพรรดิ ซ ำร์ นิ โคลัสที่ 2 แห่งรำชวงศ์ โรมำนอฟลง แนวควำมคิ ด ของ Karl Marx ได้
แพร่ หลำยไปยังประเทศในกลุ่มของรัสเซียภำยหลังสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 เช่น คิวบำ จีน เกำหลีเหนือ เป็ นต้ น
อย่ำงไรก็ ดี ในปั จจุบันประเทศเหล่ำนีห้ ันมำใช้ ระบบเศรษฐกิ จแบบตลำด (Market-Oriented Economy)
มำกขึ ้น แม้ วำ่ ระบบกำรเมืองยังคงเป็ นระบบคอมมิวนิสต์อยูก่ ็ตำม


Neo-classical Economics: แนวควำมคิดของ Karl Marx ดังกล่ำวทำให้ นกั เศรษฐศำสตร์ ในระยะต่อมำเห็น

จุด บกพร่ องของแนวควำมคิ ด Classical Economics นัก เศรษฐศำสตร์ ก ลุ่ม ใหม่น ำโดย Alfred Marshall
(ค.ศ. 1824-1924) ซึ่งเรี ยกตัวเองว่ำ สำนัก Neo-Classical Economics ในขณะที่นักเศรษฐศำสตร์ สำนัก
Classical Economics มี ควำมเห็นว่ำระบบตลำดมีก ลไกที่สำมำรถปรับตัวเข้ ำสู่สมดุลได้ เอง โดยอำศัยมือ ที่

มองไม่ เห็ น และรั ฐ ไม่ ค วรมี บ ทบำทเข้ ำ แทรกแซงทำงเศรษฐกิ จ นัก เศรษฐศำสตร์ ส ำนัก

Neo-Classical

Economics กลับมีควำมเห็นว่ำ ระบบตลำดมีควำมบกพร่ องไม่สมบูรณ์ ดังนันรั
้ ฐควรมีบทบำทหรื อนโยบำยเพือ่

รักษำให้ ระบบตลำดมีควำมสมบูรณ์และเป็ นระบบที่แข่งขัน แนวควำมคิดสำนักนี ้ให้ ควำมสำคัญกับทฤษฎีรำคำ
(Price Theory) มีลกั ษณะที่เป็ นวิทยำศำสตร์ มำกยิ่งขึ ้น มีกำรนำเอำคณิตศำสตร์ มำใช้ ในกำรวิเครำะห์ Alfred
Marshall ได้ ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Principles of Economics เป็ นครัง้ แรกในปี

ค.ศ. 1890 โดยเสนอควำมเห็นว่ำ

ในระบบตลำด แม้ วำ่ รัฐจะไม่มีสว่ นในกำรกำหนดรำคำและปริ มำณ แต่รัฐควรจะกำกับและควบคุมในกลไกรำคำ
(Price Mechanism)

เป็ นไปโดยเสรี ไม่มีกำรผูกขำดหรื อกีดกันโดยผู้ผลิต ในส่วนของผู้บริ โภค รัฐควรปรับปรุ ง

ระบบกำรศึกษำเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสำมำรถตัดสินใจเลือกอย่ำงมีเหตุผล (Rational Choice) แนวควำมคิดดังกล่ำว
ทำให้ บทบำทของรัฐเพิ่มขึ ้น หำกแต่ยงั คงถูกจำกัดอยูเ่ พียงกำรักษำสภำพกำรแข่งขัน รวมทังขจั
้ ดและป้องกันกำร
ผูกขำด อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังสงครำมโลกครัง้ ที่ 1 ในช่วงทศวรรษที่ 1930 เศรษฐกิจโลกประสบกับภำวะตกต่ำ
ทำงเศรษฐกิจอย่ำงรุนแรงที่เรี ยกว่ำ “Great Depression” อัตรำกำรว่ำงงำนสูงอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละประเทศ
แนวควำมคิด Classical Economics และ Neo-Classical Economics ที่จำกัดบทบำทกำรแทรกแซงของรัฐ
ไม่สำมำรถแก้ ปัญหำได้ เศรษฐกิจไม่สำมำรถปรับเข้ ำสูส่ มดุล (Equilibrium) ได้ เอง
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Keynesian Economics: นัก เศรษฐศำสตร์ ส ำนัก นี ท้ ี่ ส ำคัญ ได้ แ ก่ John Maynard Keynes (ค.ศ. 18831946) John Maynard Keynes ได้ ตี พิม พ์ หนัง สือ ชื่ อ The General Theory on Employment, Interest
and Money” ขึ ้นในปี

ค.ศ. 1936 เสนอแนวควำมคิดว่ำ ในช่วงเวลำที่เศรษฐกิจผันผวนและตลำดไม่สำมำรถ

ปรับตัวเข้ ำสูส่ มดุลได้ เอง รัฐจำเป็ นต้ องเข้ ำแทรกแซงโดยผ่ำนนโยบำยกำรคลัง (Fiscal Policy) อันหมำยถึงกำร
เก็บภำษี และกำรใช้ จ่ำยของรัฐบำล John Maynard Keynes เชื่อว่ำระบบทุนนิยมที่ปรำศจำกกำรกำกับ ไม่
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของสภำวะกำรจ้ ำงงำนเต็มที่ และมีควำมเสถีย รภำพทำงเศรษฐกิจ แนวควำมคิดดังเดิ
้ ม
ของเสรี นิยม ไม่สำมำรถตอบสนองต่อปั ญหำทำงเศรษฐกิจของสังคมอุตสำหกรรมที่มีควำมสลับซับซ้ อนมำกขึ ้น
ทุกขณะ John Maynard Keynes ไม่เห็นด้ วยกับนักเศรษฐศำสตร์ สำนัก Classical Economics ที่ปล่อยให้
เศรษฐกิ จ ปรั บ ตั ว เองโดยมื อ ที่ ม องไม่ เ ห็ น และไม่ เ ห็ น ด้ วยกั บ นั ก เศรษฐศำสตร์ ส ำนั ก

Neo-Classical

Economics ที่อ ำศัย นโยบำยกำรเงิ น (Monetary Policy) โดยผ่ำนอัต รำดอกเบีย้ เพื่อ ให้ เศรษฐกิ จ สู่สมดุล
John Maynard Keynes ยังคงเชื่อในระบบทุนนิยม แต่เห็นว่ำรัฐต้ องมีหน้ ำที่ในกำรักษำระบบทุนนิยมให้ คงอยู่

ภำยหลังที่ John Maynard Keynes เสนอแนวควำมคิดดังกล่ำว หลำยประเทศได้ นำไปปฏิบัติและประสบ
ควำมสำเร็ จในกำรฟื ้น ฟูเศรษฐกิ จ ท ำให้ แนวควำมคิ ด ของสำนัก นี แ้ พร่ ห ลำยโดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ งในสังคม
อุตสำหกรรมตะวันตก นับตังแต่
้ สิ ้นสุดสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 จนกระทัง่ ปั จจุบนั
ประเภทของระบบเศรษฐกิจ
จำกแนวควำมคิด หลัก ทำงเศรษฐศำสตร์ 4 ด้ ำนดังกล่ำ ว หำกพิ จำรณำหลักกำรสำคัญ 2 ประกำรคือ เจ้ ำของ
กรรมสิทธิ์ในทุนและทรัพยำกรธรรมชำติ ว่ำเป็ นของภำครัฐหรื อของภำคเอกน และกำรตัดสินใจแบ่งสรรทรัพยำกร ว่ำเป็ นของ
ภำครัฐหรื อของภำคเอกชนจะแบ่งระบบเศรษฐกิจใหญ่ได้ เป็ น 4 ประเภท คือ


หลักกำรเป็ น
เจ้ ำของทรัพยำกร

ภำคเอกชน
ภำครัฐ

หลักกำรตัดสินใจแบ่งสรรทรัพยำกร
ภำคเอกชน
ภำครัฐ
ระบบทุนนิยมตลำด
ระบบทุนนิยมบังคับ
(สหรัฐอเมริกำ, ญี่ปน)
ุ่
(เกำหลีใต้ )
ระบบสังคมนิยมตลำด
ระบบสังคมนิยมบังคับ
(จีน, เวียดนำม)
(คิวบำ, เกำหลีเหนือ)

ระบบเศรษฐกิจสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ นสองประเภทหลักตำมระดับกำรแทรกแซงของรัฐ หำกรัฐให้ ภำคเอกชนมี
อิสรเสรี ในกำรดำเนินกิจกำรทำงเศรษฐกิจ ถือว่ำเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ในทำงตรงข้ ำมหำกภำครัฐแทรกแซงกำรดำเนิน
กิจกำรของภำคเอกชน ถือว่ำเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
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ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี เป็ นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็ นระบบเศรษฐกิจที่ทกุ คนในระบบมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สนิ ทังที
้ ่อำจมีอยูต่ ำมธรรมชำติหรื อมนุษย์สร้ ำงขึ ้นมำ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ เหล่ำนี ้บำงอย่ำงก็เป็ นไปโดย
เด็ดขำด หรื ออำจต้ องขออนุญำตจำกรัฐบำลในกำรได้ กรรมสิทธิ์เพือ่ ดำเนินกิจกำร เช่น กำรขอสัมปทำนป่ ำไม้
เป็ นต้ น แต่อย่ำงไรก็ตำมทุกคนมีเสรี ภำพในกำรใช้ ทรัพย์สนิ หรื อปั จจัยกำรผลิตเพื่อประกอบอำชีพตำมทีต่ น
ปรำรถนำ กำรได้ มำซึง่ ปั จจัยกำรผลิต กำรเลือกกรรมวิธีในกำรผลิต ตลอดจนกำรดำเนินกำรจ่ำยแจกสินค้ ำและ



บริ กำรที่ผลิตได้ ไปยังผู้ที่ต้องกำรนัน้ เป็ นไปโดยอำศัยรำคำและตลำดเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยตัดสินใจ
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เป็ นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบำลมีกรรมสิทธิ์หรื อเป็ นเจ้ ำของหรื อเข้ ำดำเนินงำนใน
บำงส่วน หรื อทังหมดของทุ
้
น หรื อปั จจัยกำรผลิตที่มีอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจและรัฐบำลจะนำไปจำหน่ำยแจกโดย
อำศัยหน่วยวำงแผนจำกส่วนกลำง

กระบวนการโลกาภิวตั น์ ในทางเศรษฐกิจ
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2547 ได้ ให้ คำจำกัดควำมของโลกำภิวตั น์ว่ำ ลักษณะกำรที่ดินแดนส่วน
ต่ำง ๆ ของโลก ซึ่งต่ำงมีลกั ษณะทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองและวัฒนธรรม เป็ นแบบเฉพำะของตน ก้ ำวเข้ ำมำมีควำมสัมพันธ์ ต่อ
กันอย่ำงใกล้ ชิดและค่อย ๆ มีลกั ษณะร่วมกันตำมแบบแผนอำรยธรรมยุคใหม่
จำกกคำจัดกัดควำมดังกล่ำว เห็นได้ ว่ำโลกำภิวตั น์มิได้ จำกัดแต่เศรษฐกิจเพียงด้ ำนเดียว หำกครอบคลุมทังด้
้ ำน
กำรเมื อ งสังคมและวัฒ นธรรมด้ วย อย่ำงไรก็ ดี ห ำพิ จำรณำเฉพำะในด้ ำนเศรษฐกิ จ แล้ ว กระบวนกำรโลกำภิ วัต น์ ในทำง
เศรษฐกิจมีลกั ษณะที่สำคัญ 2 ประกำรคือ


แนวโน้ ม ที่ ข อบเขตทำงภูมิ ศ ำสตร์ ข องตลำดสิน ค้ ำ และบริ ก ำร รวมทัง้ ตลำดปั จ จัย กำรผลิต จะขยำยพื น้ ที่
ครอบคลุมกว้ ำงขวำงขึ ้นนอกเหนือจำกอำณำเขตของแต่ละประเทศ (Borderless) เนื่องจำกข้ อจำกัดทำงกำร
ค้ ำ (Trade Barriers) เช่นภำษี โควตำ ลดน้ อยลง และผลจำกกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ วทำงด้ ำนกำรคมนำคม
ขนส่งและกำรสือ่ สำร



แนวโน้ มที่ บรรษั ท ข้ ำมชำติ (Multinational Corporations: MNCs) ขนำดใหญ่ จะขยำยตัวและมีบ ทบำท
เพิ่มขึ ้นในกำรค้ ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ

กระบวนกำรโลกำภิวตั น์เป็ นสิง่ ที่ไม่สำมำรถหลีกเลีย่ งได้ ในโลกยุคปั จจุบนั ผลกระทบของโลกำภิวตั น์ในทำงเศรษฐกิจ
ต่อระบบเศรษฐกิจไทยและต่อปั จเจกบุคคล อำจเป็ นลบหรื อบวกขึ ้นกับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ผลิตและพฤติกรรม
ของผู้บริ โภคในประเทศ ผลกระทบทำงบวกได้ แก่ กำรขยำยตัวของกำรส่งออก อันเนื่องมำจำกกำรที่ตลำดมีขอบเขตกว้ ำงขวำง
ขึ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ก็ขึ ้นอยู่กบั ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitive Advantage) ของประเทศผู้ผลิตสินค้ ำนัน้ ๆ และสภำวะ
ทำงเศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้ ำ ส่วนผลกระทบทำงลบได้ แก่ กำรขยำยตัวของกำรนำเข้ ำ หำกำรนำเข้ ำเป็ นสินค้ ำที่จำเป็ น
เป็ นสินค้ ำประเภททุนซึ่งนำมำผลิตสินค้ ำและบริ กำร หรื อเป็ นสินค้ ำที่ต้นทุนกำรผลติในประเทศสูงกว่ำกำรนำเข้ ำแล้ ว กำร
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นำเข้ ำสินค้ ำดังกล่ำวไม่ถือว่ำมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ อย่ำงไรก็ตำมหำกประเภทสินค้ ำนำเข้ ำเป็ นสินค้ ำฟุ่ มเฟื อย
ก็จะส่งผลกระทบในทำงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
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เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกในยุคโลกำภิวตั น์ได้ เจริ ญเติบโตอย่ำงรวดเร็ ว และเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีลกั ษณะพึ่งพิงซึ่งกัน
และกันมำกขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม ควำมเหลื่อมล ้ำทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศก็ทวีควำมรุ นแรงเพิ่มมำกขึ ้นเช่นเดียวกัน ตำรำง
ต่อไปนี ้แสดงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีตวั ชี ้วัดทำงเศรษฐกิจที่สำคัญ
ได้ แ ก่ รำยได้ ป ระชำชำชำติ (GDP) อัต รำกำรเติ บ โตทำงเศรษฐกิ จ (GDP Growth) รำยได้ เฉลี่ย ต่อ ประชำกร (GDP per
Capita) และบัญชีเดินสะพัด (Current Account Balance) ของปี

ประเทศ

ค.ศ. 2013 (อ้ ำงอิงข้ อมูลจำก IMF)

Gross Domestic Product
$ Billions

Avg. Annual %
Growth

GDP Per Capita
$ /person/ year

Current Account
Balance
$Billions

2013

2012-2013

2013

2013

Brunei

16.21

-1.24

39,942

6.325

Cambodia

15.65

7.01

1,016

-1.347

Indonesia

870.27

5.78

3,509

-28.45

Lao P.D.R

10.02

8.20

1,476

-2.94

Malaysia

312.43

4.68

10,547

11.829

Myanmar

56.40

7.50

868

-2.75

Philippines

272.01

7.16

2,790

9.42

Singapore

295.74

4.07

54,775

54.39

Thailand

387.15

2.82

5,674

-2.79

Vietnam

170.56

5.42

1,901

11.32
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ตำรำงข้ ำงต้ นแสดงให้ เห็นว่ำแม้ แต่ประเทศในภูมิภำคเดียวกันนันมี
้ ควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกในเรื่ องของกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจ ตัวอย่ำงเช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็ นประเทศที่มีรำยได้ เฉลี่ยต่อประชำกรอยู่ที่ 54,775 ดอลลำร์ สหรัฐต่อคนต่อปี
ในขณะที่ประเทศที่จนที่สดุ ในภูมิภำคนี ้ได้ แก่ประเทศพม่ำ มีรำยไดเฉลี่ยต่อประชำกรที่ 868 ดอลลำร์ สหรัฐต่อคนต่อปี ทังสอง
้
ประเทศนี ้รำยได้ แตกต่ำงกัน 63 เท่ำแต่มีอำณำเขตที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภำคเดียวกัน ข้ อมูลดังกล่ำวสะท้ อนให้ เห็นว่ำควำมแตกต่ำง
ทำงรำยได้ และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจนันไม่
้ สำมำรถมีได้ อย่ำงเท่ำเทียมกันถึ งแม้ ระบบเศรษฐกิจของโลกนันอยู
้ ใ่ นยุคโลกำภิ
วัตน์ที่กำรพัฒนำด้ ำนเทคโนโลยีและกำรเข้ ำถึงข้ อมูลนันครอบคลุ
้
มทุกประเทศ
การค้ าระหว่ างประเทศ
ถ้ ำสำรวจสินค้ ำและบริ กำรต่ำง ๆ ที่เรำบริ โภคในแต่ละวัน จะพบว่ำสินค้ ำและบริ กำรที่เรำบริ โภคนันมี
้ ทงที
ั ้ ่ผลิตใน
ประเทศและในต่ำงประเทศ ปั จจุบนั ประเทศต่ำง ๆ ทัว่ โลกทำกำรติดต่อสื่อสำร ทำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศกันอย่ำงแพร่ หลำย
บำงประเทศต้ องพึ่งพำกำรนำเข้ ำเป็ นหลัก ในขณะที่อีกหลำยประเทศมีรำยได้ หลักจำกกำรส่งออก ปริ มำณกำรค้ ำของทุก
ประเทศโดยรวมเพิ่มขึ ้นตลอด จำก 4 ล้ ำนล้ ำนเหรี ยญสหรัฐในปี ค.ศ. 1990 เป็ น 15 ล้ ำนล้ ำนเหรี ยญสหรัฐในปี 2009 ตัวเลข
ดังกล่ำวแสดงให้ เห็นว่ำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศมีควำมสำคัญมำกขึ ้นและมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องต่อไปในอนำคต
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อกำรเปิ ดเสรี ทำงกำรค้ ำครอบคลุมประเทศต่ำง ๆ มำกขึ ้น ทำให้ กำรค้ ำระหว่ำงประเทศเป็ นอีกประเด็น
สำคัญทำงเศรษฐกิจที่ไม่สำมำรถมองข้ ำมได้ ดังจะเห็นได้ จำกกปริ มำณข้ อตกลงกำรเปิ ดเสรี ทำงกำรค้ ำระหว่ำงประเทศที่มีกำร
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทังในรู
้ ปแบบทวิภำคีและพหุภำคี สำเหตุและประโยชน์ของกำรค้ ำระหว่ำงประเทศมีหลำยประกำร
ได้ แก่


ผู้บริ โภคสำมำรถบริ โภคสินค้ ำที่ไม่มีอยู่ในประเทศของตนเองได้ หำกประเทศไทยไม่ได้ มีกำรค้ ำขำยกับต่ำงประเทศ
คนไทยจะไม่สำมำรถเข้ ำถึงสินค้ ำที่หลำกหลำยที่พบเห็นได้ ตำมตลำดร้ ำนค้ ำทัว่ ไป



ผู้บริ โภคสำมำรถเลือกซื ้อสิง่ ที่ดีกว่ำได้ ในกรณีนี ้หมำยถึงสินค้ ำหรื อบริ กำรที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับที่ทำงประเทศไทย
นันสำมำรถผลิ
้
ตได้



ผู้บริ โภคสำมำรถเลือกหำสินค้ ำรำคำถูกกว่ำได้ เนื่องจำกมีกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำมำกขึ ้น



ผู้บริ โภคมีทำงเลือกหลำกหลำยมำกขึ ้นในด้ ำนอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรออกแบบ สีสนั ควำมสะดวก ควำมทันสมัย
ประโยชน์ทงหมดที
ั้
่กล่ำวถึงข้ ำงต้ นนี ้ ทำให้ ประชำชนทัว่ ไปในยุคบริ โภคนิยมนี ้มีควำมสุขควำมพึงพอใจมำกขึ ้น
ในเชิงเศรษฐศำสตร์ นนั ้ กำรค้ ำระหว่ำงประเทศส่งเสริ มให้ เกิดกำรแข่งขันมำกขึ ้น กำรแข่งขันนี ้ทำให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับ

ประโยชน์ที่กล่ำวข้ ำงต้ น คือสำมำรถเลือกซื ้อสินค้ ำที่มีคุณภำพดีกว่ำ ถูกกว่ำ ทันสมัยกว่ำ ตรงควำมต้ องกำรมำกกว่ำ
และสำมำรถบริ โภคในสิ่งที่ไม่สำมำรถผลิตในประเทศได้ ดังนันเหตุ
้ ผลข้ อนี ้จึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกจะส่งผล
ต่อเนื่องในประเด็นอื่น ๆ คือกำรเกิดประสิทธิภำพในกำรผลิต ผู้ผลิตจำเป็ นต้ องคำนึงถึงคุณภำพและรำคำที่แข่งขันได้ ซึ่ง
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กำรจะบรรลุวตั ถุประสงค์นีไ้ ด้ จะต้ องเลือกพิจำรณำในกำรใช้ วตั ถุดิบในกำรผลิตอย่ำงคุ้มค่ำและรอบคอบที่สุด เพื่ อ
สำมำรถผลิตสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพได้ ในปริ มำณที่มำกที่สดุ เมื่อกระบวนกำรกำรผลิตสำมำรถผลิตสินค้ ำได้ มำกขึ ้น รำคำก็จะ
ถูกลงและผู้บริ โภคจะสำมำรถบริ โภคสินค้ ำได้ มำกขึ ้น นอกจำกนี ก้ ำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพจะช่วยให้ ทรัพยำกรที่ใช้ ใน
กำรผลิตสินค้ ำนันถู
้ กระจำยได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนี ้กำรค้ ำระหว่ำงประเทศ ยังทำให้ เกิดกำรเรี ยนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีระหว่ำงประเทศด้ วย ดังตัวอย่ำงเช่น
ประเทศญี่ปนหลั
ุ่ งพ่ำยแพ้ สงครำมโลกครัง้ ที่ 2 เศรษฐกิจญี่ปนตกต
ุ่
่ำมำก แต่ญี่ปนสำมำรถฟื
ุ่
น้ ตัวได้ อย่ำงรวดเร็ วด้ วยกำร
ยอมรั บ ควำมเปลี่ยนแปลง เรี ย นรู้ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ จำกโลกตะวัน ตก จนสำมำรถเปลี่ยนแปลงจำกประเทศที่ ผลิต
กำรเกษตรเป็ นหลักมำสูป่ ระเทศที่สำมำรถส่งออกสินค้ ำประเภทอุตสำหกรรมได้ ยิ่งไปกว่ำนันกำรค้
้
ำระหว่ำงประเทศยัง
ก่อให้ เกิดควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน เนื่องจำกกำรแข่งขันที่เข้ มข้ น ผู้ผลิตเลือกแข่งขันในสิง่ ที่ตวั เองถนัดที่สดุ หำกไม่ ถนัด
ก็จำเป็ นต้ องปรับปรุ งเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้ สงู ขึ ้น ตรงจุดนี ้เองที่ผ้ ผู ลิตจะมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำนมำกขึ ้น ดังนัน้
กำรพัฒนำในแต่ละอุตสำหกรรมจะเป็ นไปในเชิงต่อยอดควำมเชี่ยวชำญอย่ำงต่อเนื่อง และสุดท้ ำยผู้บริ โภคจะได้ สินค้ ำ
และบริ กำรที่ดีที่สดุ
การกีดกันการค้ าระหว่ างประเทศ
ถึงแม้ ว่ำหลำยประเทศจะเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรค้ ำระหว่ำงประเทศมำกขึ ้น แต่อีกด้ ำนหนึ่งก็ยงั ปรำกฏว่ำมี
อีกหลำย ๆ ประเทศพยำยำมที่จะไม่ให้ เกิดกำรค้ ำเสรี ระหว่ำงประเทศมำกขึ ้น โดยใช้ มำตรกำรต่ำง ๆ ไม่วำ่ จะเป็ นมำตรกำรทำง
ภำษี กำรกำหนดโควตำ และมำตรกำรที่ไม่ใ ช่ภำษี อื่น ๆ

(Non-tariff Barriers) เช่น กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรผลิต กำร

กำหนดมำตรฐำนสินค้ ำ มำตรฐำนวิชำชีพต่ำง ๆ เงื่อนไขคุณธรรมจริ ยธรรม สิทธิมนุษยชน แรงงำนเด็ก และกำรทำรุณสัตว์เป็ น
ต้ น
กำรกีดกันกำรค้ ำระหว่ำงประเทศสำมำรถทำได้ หลำยวิธี วิธีที่นำมำใช้ อย่ำงแพร่หลำยคือกำแพงภำษี นำเข้ ำ เนื่องจำก
มูลค่ำกำรนำเข้ ำถูกคำนวณจำกมูลค่ำสินค้ ำ เมื่อรัฐบำลต้ องกำรควบคุมมูลค่ำกำรนำเข้ ำ รัฐบำลสำมำรถทำได้ 2 ทำงคือ ใช้
มำตรกำรทำงภำษี ทำให้ รำคำสูงขึ ้น เมื่อรัฐบำลเพิ่มภำษี หรื อเก็บภำษี ในอัตรำที่สงู ผู้จำหน่ำยจะผลักภำระภำษี ที่เพิ่มขึ ้นนี ้ไป
ยังผู้บริ โภคโดยกำรขึ ้นรำคำ เมื่อรำคำสินค้ ำสูงขึ ้นควำมต้ องกำรสินค้ ำนัน้ ๆ จะลดลง มำตรกำรที่สองได้ แก่กำรกำหนดปริ มำณ
กำรนำเข้ ำโดยตรงหรื อโควตำ วิธีกำรนี ้ทำให้ ปริ มำณกำรนำเข้ ำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตำมทัศนะของรัฐบำล เมื่อกำหนดให้
ปริ มำณกำรนำเข้ ำสินค้ ำน้ อยลง จะส่งผลให้ รำคำสินค้ ำนันสู
้ งขึ ้น ดังนันมำตรกำรทั
้
งสองไม่
้
ว่ำจะเป็ นกำรตังก
้ ำแพงภำษี หรื อ
กำรกำหนดโควตำ จะทำให้ เกิดผลเหมือนกันในด้ ำนรำคำที่สงู ขึ ้น ผู้บริ โภคที่สนใจสินค้ ำนำเข้ ำนันจะมี
้
ลดดลงและเลือกใช้
สินค้ ำลักษณะเดียวกันที่ผลิตในประเทศมำกขึ ้น
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มำตรกำรทำงภำษี และโควตำนัน้ เป็ นเครื่ องมือที่ไม่นิยมใช้ กนั อย่ำงแพร่หลำย เนื่องจำกข้ อตกลงทำงกำรค้ ำระหว่ำง
ประเทศคำนึงถึงกำรกำหนดให้ กำรค้ ำเป็ นแบบเสรี ดังนันประเทศต่
้
ำง ๆ จึงใช้ มำตรกำรอื่นทดแทนกำรเก็บภำษี และกำรกำหนด
ปริ มำณสินค้ ำนำเข้ ำ ในกำรจำกัดสินค้ ำนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ บำงประเทศได้ กำหนดมำตรฐำนกำรผลิต อำทิ กำรกำหนด
มำตรฐำนสินค้ ำ มำตรฐำนควำมปลอดภัย หรื อควำมสะอำด ปั จจุบนั นี ้กระแสเรื่ องธรรมำภิบำล และกำรทำกิจกรรมที่สร้ ำง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นเรื่ องที่สงั คมกำลังตื่นตัวโดยเฉพำะในประเทศที่พฒ
ั นำแล้ ว ดังนันประเด็
้
นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
หลักธรรมำภิบำล อำทิ เรื่ องของแรงงำนเด็ก สิทธิมนุษยชน กำรทำรุณกรรมสัตว์ จึงเป็ นประเด็นที่หลำยประเทศหยิบยกขึ ้นมำ
กล่ำวอ้ ำงในกำรกีดกันทำงกำรค้ ำ
กรณีที่บำงประเทศยังไม่เปิ ดรับกำรค้ ำระหว่ำงประเทศอย่ำงเต็มที่ก็เนื่องมำจำกเหตุผลด้ ำนกำรพึง่ พำตนเอง และกำร
ปกป้องธุรกิจ และแรงงำนภำยในประเทศ หลำย ๆ ประเทศไม่ต้องกำรพึ่งพำสินค้ ำต่ำงชำติ และมีควำมประสงค์ที่จะดำรง
เศรษฐกิจของประเทศตนเองได้ อย่ำงเอกเทศ ทำให้ เกิดเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจอย่ำงเต็มที่ ประเทศที่มีแนวควำมคิดดังกล่ำว
จำเป็ นต้ องผลิตสินค้ ำทุกชนิดที่ผ้ บู ริ โภคภำยในประเทศต้ องกำรให้ เพียงพอ ถึงแม้ ว่ำจะไม่มีประสิทธิ ภำพในกำรผลิตสินค้ ำ
บำงอย่ำงก็ตำม ส่วนเหตุผลในกำรปกป้องธุรกิจและแรงงำนภำยในประเทศนันมี
้ สำเหตุมำจำก กำรเปิ ดเสรี ทำงกำรค้ ำทำให้
นำเข้ ำสินค้ ำแทนกำรผลิตด้ วยแรงงำนภำยในประเทศ ผู้ผลิตสินค้ ำภำยในประเทศที่ยงั ไม่มีศกั ยภำพทีดีพอทำงกำรแข่ งขันจะ
ไม่สำมำรถอยู่รอดได้ ซึ่งรวมหมำยถึงลูกจ้ ำงแรงงำนในอุตสำหกรรมนัน้ ๆ ด้ วย ดังนันจึ
้ งมีแรงต่อต้ ำนกำรเปิ ดเสรี ทำงกำรค้ ำ
จำกผู้ผลิตและแรงงำนเหล่ำนี ้เสมอมำในทุกประเทศ โดยข้ อเรี ยกร้ องหลักมักจะเป็ นเวลำในกำรปรับตัว ทังในด้
้ ำนของวิธีกำร
ผลิต ทักษะในกำรผลิต เงินทุน หรื อแม้ กระทัง่ กำรเปลี่ยนอำชีพ เนื่องจำกกำรปรับตัวในด้ ำนต่ำง ๆ จำเป็ นต้ องมีกำรลงทุน
เพิ่มเติม ซึง่ ไม่เป็ นที่ปรำรถนำของผู้ผลิตเหล่ำนี ้ เพรำะผู้ที่ไม่สำมำรถปรับตัวได้ จะต้ องสูญเสียอำชีพไป กำรกีดกันทำงกำรค้ ำนัน้
ในบำงครัง้ เป็ นกลยุทธ์ หนึ่งของรัฐบำลในกำรป้องกันให้ อตุ สำหกรรมที่เกิดใหม่ภำยในประเทศเติบโตอย่ำงแข็งแกร่ งก่อนที่จะ
ส่งออกสินค้ ำและแข่งขันทำงกำรค้ ำ ทังนี
้ ้เพื่อให้ อตุ สำหกรรมใหม่นนสำมำรถพั
ั้
ฒนำฝี มือสร้ ำงรำยได้ โดยกำรส่งออกและลดกำร
พึ่งพิงจำกภำครัฐในอนำคต ดังตัวอย่ำงเช่น ประเทศไทยที่เคยส่งเสริ มอุตสำหกรรมรถยนต์ในอดีตจนปั จจุบนั มีควำมเข้ มแข็ง
มำกพอที่จะส่งออกได้ โดยไม่ต้องพึง่ พำควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐอีกต่อไป
จำกที่กล่ำวมำทังหมดนี
้
้ จะเห็นได้ วำ่ กำรค้ ำระหว่ำงประเทศก่อให้ เกิดกำรได้ ป ระโยชน์และเสียประโยชน์แม้ ประโยชน์
ของกำรค้ ำระหว่ำงประเทศจะมีอยูอ่ ย่ำงมำกมำยแก่ผ้ บู ริ โภค และแก่สงั คมโดยรวม แต่ก็ยงั มีอีกหลำยประเทศที่ยงั ไม่พร้ อมที่จะ
เปิ ดประตูสู่กำรค้ ำระหว่ำงประเทศอย่ำงเต็มรู ปแบบ เนื่องจำกปั จจัยหลำยประกำร จึงเป็ นผลให้ เกิดกำรกี ดกันทำงกำรค้ ำ
ระหว่ำงประเทศในหลำยรู ปแบบ แต่ตรำบใดก็ตำมที่ควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคยังไม่มีที่สิ ้นสุด คือยัง ต้ องกำรสินค้ ำที่หลำย
หลำย ในปริ มำณที่มำกขึ ้น ประเทศต่ำง ๆ จะเปิ ดประตูสกู่ ำรค้ ำระหว่ำงประเทศมำกขึ ้นไม่วำ่ จะเป็ น ประเทศจีน หรื อประเทศ
กำลังพัฒนำ อำทิ ประเทศพม่ำ หรื อกัมพูชำ ดังนันกำรค้
้
ำเสรี ระหว่ำงประเทศเป็ นสิง่ ที่หลีกเลีย่ งไม่ได้ และมีแนวโน้ มที่จะสูงขึ ้น
เรื่ อย ๆในอนำคต ประเทศต่ำง ๆ จึงควรเตรี ยมพร้ อมให้ มำกที่สดุ เมื่อเวลำนันมำถึ
้ ง โดยกำรยินดีเรี ยนรู้จำกสิง่ ใหม่อยูเ่ สมอ
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การลงทุนจากต่ างประเทศ
กระแสโลกำภิวตั น์มีผลให้ กำรเคลือ่ นย้ ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศเป็ นไปด้ วยควำมรวดเร็ วและกว้ ำงขวำง กำรเคลือ่ นย้ ำยเงินทุน
ระหว่ำงประเทศอำจแบ่งออกตำมระยะเวลำ เป็ นกำรเคลือ่ นย้ ำยเงินทุนระยะสันและกำรเคลื
้
่อนย้ ำยเงินทุนระยะยำว หรื อแบ่ง
ตำมประเภทของกำรเคลื่อนย้ ำยเงินทุนออกเป็ นกำรลงทุนต่ำงประเทศทำงตรง (Foreign Direct Investment) และกำร
ลงทุนต่ำงประเทศทำงอ้ อม (Foreign Indirect Investment)


กำรลงทุนต่ำงประเทศทำงตรง หมำยถึง กำรที่บริ ษัทต่ำงชำติสว่ นใหญ่เป็ นบรรษัทข้ ำมชำติขนำดใหญ่ เคลื่อนย้ ำย
เงินทุนมำลงทุนสร้ ำงโรงงำน จุดกระจำยสินค้ ำ หรื อเครื อข่ำยกำรตลำดในต่ำงประเทศ กำรลงทุนดังกล่ำวมักเป็ นกำร
ลงทุนในระยะยำว อำจโดยเหตุผลด้ ำ นกำรผลิตเพื่อลดต้ นทุนเนื่องจำกอยู่ใกล้ แหล่งวัตถุดิบและมีแรงงำนรำคำถูก
หรื อเหตุผลด้ ำนกำรตลำดเพื่อขำยสิน ค้ ำให้ กับ ผู้บริ โภค ประเทศกำลังพัฒ นำส่วนใหญ่ ขำดแคลนเงินลงทุนและ
เทคโนโลยี จึงมักส่งเสริ มกำรลงทุนประเภทกำรลงทุนทำงตรงดังกล่ำวโดยให้ สิทธิพิเศษต่ำง ๆ แต่ในบำงกรณีก็เกิด
ผลเสีย เช่น ด้ ำนสิง่ แวดล้ อมเป็ นต้ น



กำรลงทุนต่ำงประเทศทำงอ้ อม (Foreign Indirect Investment) เป็ นกำรลงทุนด้ ำนกำรเงินเพื่อกระจำยควำมเสีย่ ง
(Portfolio Investment) เช่นกำรซื ้อตรำสำรหุ้น ตรำสำรหนี ้ประเภทต่ำง ๆ ทังระยะสั
้
นและระยะยำว
้
รวมทังกำรซื
้
้อ

ขำยและเก็งกำไรในเงินตรำต่ำงประเทศ กำรลงทุนประเภทนี ้มักมีควำมแปรปรวนและเคลือ่ นไหวอย่ำงรวดเร็ ว
องค์ กรทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศที่สาคัญ
ภำยหลังสิ ้นสุด สงครำมโลกครั ง้ ที่ 2 ได้ มีกำรจัดระเบียบเศรษฐกิ จโลกขึน้ ใหม่ โดยมีสหรัฐอเมริ กำเป็ นผู้ผลักดัน
องค์กรทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศที่สำคัญ 3 องค์กร ได้ แก่ กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) ธนำคำรโลก (World Bank) และองค์กำรค้ ำโลก (World Trade Organization: WTO)


กองทุน กำรเงิน ระหว่ำงประเทศ (International Monetary Fund) ก่ อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1947 สืบ เนื่ องจำก
ข้ อตกลง Bretton Woods ในปี ค.ศ. 1944 เพื่อกำกับดูแลอัตรำแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ซึง่ ถูกสร้ ำงขึ ้นเพื่อแทนที่
ระบบมำตรฐำนทองคำ กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศมีสำนักงำนใหญ่ อยู่ที่ Washington D.C. เมืองหลวง
ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ปั จจุบนั มีสมำชิก 185 ประเทศ วัตถุประสงค์หลักของกองทุนคือมีเพื่อรักษำควำม
สมดุลของดุลกำรชำระเงิน (Balance of Payment) ของประเทศสมำชิก



ธน ำค ำ รโล ก

(World Bank)

Development ก่อตังขึ
้ ้นในปี

ห รื อ ใน ชื่ อ ท ำ งก ำรว่ ำ

International Bank of Reconstruction and

ค.ศ. 1947 ตำมข้ อตกลง Bretton Woods เช่นเดียวกับกองทุนกำรเงินระหว่ำง

ประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ควำมช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจ แก่ประเทศสมำชิก โดยมีสำนักงำนใหญ่อยู่ที่
Washington D.C. ปั จจุบน
ั มีสมำชิก 185 ประเทศ ธนำคำรโลกให้ ควำมสำคัญกับประเทศกำลังพัฒนำ โดย
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ปล่อยเงิ นกู้ระยะยำวดอกเบี ย้ ต่ำให้ แก่โครงกำรสำธำรณูปโภคพื น้ ฐำนต่ำง ๆ เช่น กำรสร้ ำงเขื่อน ถนน กำร
พัฒนำกำรเกษตรเป็ นต้ น


องค์กำรค้ ำโลก (World Trade Organization) องค์กำรค้ ำโลกได้ มีกำรจัดตังพร้
้ อมกับกองทุนกำรเงินระหว่ำง
ประเทศและธนำคำรโลกตำมข้ อตกลง Bretton Woods ในปี ค.ศ. 1947 หำกแต่องค์กรนันอยู
้ ใ่ นขันกำรจั
้
ด ทำ
ข้ อ ตกลง GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรค้ ำเสรี GATT ได้ มี ก ำร
ประชุม มำต่อเนื่อง จนสำมำรถจัดตัง้ เป็ นองค์ กำรกำรค้ ำโลกสำเร็ จ ในปี ค.ศ. 1995 ปั จ จุบัน มีสมำชิ ก 150
ประเทศ มีสำนักงำนใหญ่อยูม่ ีนครเจนีวำ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
กำรรวมกลุม่ ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ หมำยถึงกำรที่ประเทศมำรวมตัวกันเป็ นกลุม่ เพื่อประโยชน์ในด้ ำนควำม
ชำนำญเฉพำะทำง (Specialization) และกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ กำรรวมกลุม่ ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศสำมำรถแบ่งออก
ได้ เป็ น 4 รูปแบบ ตำมระดับควำมร่วมมือคือ


เขตกำรค้ ำเสรี (Free Trade Area) เป็ นรู ปแบบกำรรวมกลุม่ ที่ประเทศสมำชิกในกลุม่ ลดหรื อยกเลิกมำตรกำร
ภำษี ระหว่ำงกัน แต่ประเทศสมำชิกยังคงมีอิสระใช้ มำตรกำรทำงภำษี ตำ่ ง ๆ กับประเทศนอกสมำชิกได้ อย่ำงเสรี
เวลำนี ้กำรรวมตัวของกลุม่ ประเทศต่ำง ๆ ยังเป็ นในรูปแบบนี ้โดยส่วนมำก



สหภำพศุลกำกร (Custom Union) ประเทศสมำชิกนอกจำกจะยกเลิกภำษี ทำงกำรค้ ำลดอุปสรรคระหว่ำงกัน
แล้ ว ยังใช้ ระบบภำษี ศลุ กำกรกับกับประเทศนอกกลุม่ ในอัตรำเดียวกัน หรื อมี Common Custom Policy แต่
มักจะมีปัญหำคือ อัตรำภำษี ที่ร่ว มกันตังใหม่
้
ถ้ ำแตกต่ำงจำกเดิมมำกจะมีผลกระทบต่ออัตรำภำษี เดิมที่เก็บ
ภำยในประเทศและส่งผลกระทบถึงรำคำสินค้ ำในประเทศ



ตลำดร่ วม (Common Market) หมำยถึง กำรขยำยควำมร่ วมมือด้ ำนกำรค้ ำถึงขนำดที่เปิ ดอนุญำตให้ มีกำร
เคลื่อนย้ ำยปั จจัยกำรผลิต เช่น ปั จจัยทุน แรงงำน เทคโนโลยี ผ่ำนพรมแดนของประเทศสมำชิกได้ อย่ำงเสรี
ภำยในกลุม่ เช่นกำรเคลื่อนย้ ำยแรงงำน กำรตังตลำดร่
้
วมจำเป็ นต้ องมีนโยบำยหลำย ๆ ด้ ำนที่ประสำนกัน เช่น
กำรเก็บภำษี รำยได้ นโยบำยกำรเงินภำยใน นโยบำยกำรค้ ำ ตลอดจนกฎหมำยต่ำง ๆ



สหภำพทำงเศรษฐกิ จ (Economic Union) นอกจำกจะมี กำรเคลื่อนย้ ำยปั จจัยกำรผลิตผ่ำนพรมแดนของ
ประเทศสมำชิกแล้ ว ประเทศสมำชิกจะมีโยบำยทำงกำรเงินและกำรคลังเหมือนกัน นอกจำกนี ้ยังมีกำรจัดตัง้
หน่วยงำนกลำงขึ ้นมำดูแลหรื อควบคุมนโยบำยที่ได้ จดั ตังรวมกั
้
น เป็ นกำรรวมตัวกันของรู ปแบบกำรรวมตัวทำง
เศรษฐกิจทุกรู ปแบบมำอยู่ในรู ปแบบนี ้ รวมกับกำรกำหนดนโยบำยสังคม เศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลังร่ วมกัน
เป็ นกำรรวมกลุม่ กันอย่ำงสมบูรณ์แบบ สมำชิกอยูภ่ ำยใต้ นโยบำยเศรษฐกิจเดียวกันใช้ เงินตรำสกุลเดียวกัน และ
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อยูภ่ ำยใต้ อำณำจักรเศรษฐกิจเดียวกัน เป็ นกำรรวมกลุม่ ทำงเศรษฐกิจที่ก้ำวหน้ ำสมบูรณ์ที่สดุ สำหรับกำรเจรจำ
ทำงเศรษฐกิจกับต่ำงประเทศจะมอบหมำยให้ องค์กรที่ร่วมกันตังขึ
้ ้นทำหน้ ำที่ต่ำง ๆ ในนำมของประเทศภำคี
ทังหมด
้
บทสรุป
เศรษฐกิ จ ไทยอยู่ภ ำยใต้ ก ระแสโลกำภิ วัต น์ อ ย่ ำ งหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ จึ ง มี ค วำมจ ำเป็ นที่ จ ะต้ องเข้ ำ ใจสภำพกำร
เปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจโลก กำรค้ ำระหว่ำงประเทศ กำรเงินระหว่ำงประเทศ ควำมเคลือ่ นไหวต่ำง ๆที่สำคัญขององค์กรทำง
เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ เพื่อประเมินผลกระทบทังในทำงบวกและลบต่
้
อเศรษฐกิจไทย
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เนือ้ หาครัง้ ที่ 2

15

การวัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โดยทัว่ ไป กำรพัฒนำเศรษฐกิจ หมำยถึง กำรที่ประเทศมีควำมเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจและมีกำรเปลี่ยนแปลงพื ้นฐำน
โครงสร้ ำงทำงเศรษฐกิจของประเทศไปในทำงที่ดีขึ ้น ประชำชนมีมำตรฐำนกำรครองชีพและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ ้น นักนโยบำย
ทำงเศรษฐกิจใช้ รำยได้ ประชำชำติ เป็ นเครื่ องมือหนึ่งในกำรวัดกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงกำรผลิต เพื่อสร้ ำงรำยได้
ให้ กบั ประชำชนเป็ นหลัก กำรวัดรำยได้ ประชำชำติสำมำรถคำนวณได้ จำก 2 ทำงหลัก ได้ แก่


ผลตอบแทนปั จจัยกำรผลิต ซึ่งหมำยถึงกำรวัดจำกรำยได้ เป็ นกำรวัดจำกปริ มำณสินค้ ำและบริ กำรของทังประเทศที
้
่
ผลิตได้ ในรอบ 1 ปี แล้ วนำมำคำนวณเป็ นมูลค่ำหรื อรำยได้ (มูลค่ำ = รำคำของสินค้ ำที่ผลิตได้ x ปริ มำณสินค้ ำที่
ประเทศผลิตขึน้ มำ) สิน ค้ ำและบริ กำรที่ผลิตขึน้ มำต้ องซือ้ ขำยกันในตลำด ซึ่งจะมี รำคำตลำด

(market price)

นอกจำกนันสิ
้ นค้ ำและบริ กำรที่ผลิตขึ ้นมำต้ องเป็ นสินค้ ำและบริ กำรขันสุ
้ ดท้ ำย (final goods) ซึง่ ก็คือเป็ นสินค้ ำและ
บริ กำรที่ผลิตเพื่อผู้ซื ้อไปใช้ ในกำรบริ โภค รำยได้ ประชำชำติที่วดั จำกด้ ำนผลผลิตแบ่งออกเป็ น ผลิตภัณฑ์ประชำชำติ
เบื ้องต้ น (Gross National Product: GNP) คือผลผลิตที่คนสัญชำตินนั ้ ๆ ไม่ว่ำจะไปพำนักที่ใดผลิตขึ ้นมำได้ และ
ผลิตภัณฑ์ประชำชำติเบื ้องต้ นภำยในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ซึ่งเป็ นผลผลิตที่คนทุก ๆ ที่อยู่
ในประเทศนัน้ ๆ ผลิตขึ ้นมำได้


รำยจ่ำยเพื่อกำรบริ โภค เป็ นกำรคำนวณรำยได้ ประชำชำติจำกองค์ประกอบต่ำง ๆ ดังนี ้
o

รำยจ่ำยจำกกลุ่มครัวเรื อน (consumption) คือรำยจ่ำยในกำรซือ้ สินค้ ำและบริ กำรในปั จจุบันของภำค
ครัวเรื อน กำรบริ โภคยังสำมำรถแยกเป็ นสินค้ ำคงทน เช่น รถยนต์ โทรทัศน์ และสินค้ ำไม่คงทน เช่น อำหำร
เครื่ องดื่ม เสื ้อผ้ ำ และบริ กำร

o

รำยจ่ ำ ยเพื่ อ กำรลงทุน (Investment) แบ่ งเป็ นกำรลงทุน ทำงธุรกิ จ เช่ น กำรซือ้ โรงงำนและเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ใหม่ และกำรลงทุนของภำคครัวเรื อนได้ แก่ กำรลงทุนสร้ ำงบ้ ำนที่อยูอ่ ำศัย และกำรลงทุนในสินค้ ำ
คงเหลือ

o

รำยจ่ำยเพื่อกำรส่งออกสุทธิ (net export) ได้ แก่ มูลค่ำกำรส่งออกทังสิ
้ ้นลบด้ วยมูลค่ำกำรนำเข้ ำ ซึง่ มูลค่ำ
กำรส่งออกและนำเข้ ำ เป็ นมูลค่ำสินค้ ำและบริ กำรที่ผลิตในแต่ละปี และขำยให้ ผ้ ซู ื ้อสินค้ ำในต่ำงประเทศ

o

รำยจ่ำยของภำครัฐ (government) ได้ แก่รำยจ่ำยในกำรซื ้อสินค้ ำและบริ กำรของภำครัฐ เช่นกำรลงทุนใน
โครงกำรพัฒนำโครงสร้ ำงพื ้นฐำน แต่ไม่รวมในส่วนของค่ำใช้ จ่ำยให้ ประชำชน เช่นค่ำประกันสังคม
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ดัชนีวดั การพัฒนาหรือความอยู่ดีมีสุขอื่นๆ
กำรใช้ ตวั เลขทำงเศรษฐกิจเช่นรำยได้ ประชำชำติเพียงอย่ำงเดียววัดระดับกำรพัฒนำของประเทศถือได้ วำ่ เป็ นจุดอ่อน
ของกำรวัดกำรพัฒนำอย่ำงแท้ จริ ง เนื่องจำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่วดั ด้ วยรำยได้ หรื อกำรผลิตนันเป็
้ นเพียงตัวชี ้วัดทำงวัตถุ
แต่ไม่สำมำรถวัดได้ ถึงผลเสียอื่น ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกกำรผลิต เช่นสภำพแวดล้ อมที่ถกู ทำลำยให้ เสือ่ มโทรม นอกจำกนี ้กำรวัดรำยได้
ด้ วย GDP ไม่สำมำรถสะท้ อนได้ วำ่ ประเทศเหล่ำนันจะยั
้ งสำมำรถรักษำ วัฒนธรรม หรื อ อัตลักษณ์ตวั ตน ของประเทศนัน้ ๆ ไว้
ได้ ดีเพียงใด หรื อว่ำกำรจัดสรรของรำยได้ เหล่ำนันได้
้ ปันให้ สงั คมได้ อย่ำงเป็ นธรรมมำกน้ อยเพียงใด
ปั จจุบนั จึงมีดชั นีวดั กำรพัฒนำอื่น ๆ อันเป็ นที่ยอมรับอย่ำงกว้ ำงขวำงมำกขึ ้น เช่นองค์กำรสหประชำชำติได้ ใช้ ดชั นี
พัฒ นำมนุษย์ (Human Development Index: HDI) ซึ่งวัดกำรพัฒ นำทำงสังคมด้ ำนคุณ ภำพชี วิต โดยมีตวั วัดทัง้ รำยได้
ควำมยืนยำวของชีวิต กำรรู้หนังสือ ควำมปลอดภัยในชีวิต และธรรมำภิบำลในสังคม
ดัชนีวดั กำรพัฒนำที่มีกำรกล่ำวถึงมำกอีกหนึ่งทำงคือ ดัชนีควำมสุขมวลรวมของคนในประเทศ (Gross National
Happiness: GNH) ประกอบด้ วยแนวคิดหลัก ๆ คือกำรพัฒนำประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง กำรอนุรักษ์ ธรรมชำติ

แหล่งที่มำ

ของอำหำร กำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ดัชนีกำรวัดกำรพัฒนำแบบ GNH เน้ นกำรวัดควำมสุขของประชำชนภำยในประเทศ
โดยไม่ได้ เอำรำยได้ ทำงเศรษฐกิจเป็ นหลัก ดัชนีดงั กล่ำวเน้ นกำรพัฒนำเพื่อกำรกินดีอยู่ดีของคนในประเทศอย่ำงแท้ จริ ง ไม่
เพียงแค่กำรเพิ่มอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในรู ปแบบของ GDP แต่จำเป็ นต้ องคำนึงถึงกำรกระจำยรำยได้ กำรศึกษำ กำร
อนำมัย และอื่น ๆ สูค่ นส่วนใหญ่ของประเทศอย่ำงเป็ นธรรมอีกด้ วย กล่ำวอีกนัยหนึง่ กำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมคือ กำรพัฒนำ
ที่ทำให้ ชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องคนส่วนใหญ่ในสังคมได้ อยูด่ ีมีสขุ ในทุกด้ ำน
หน่ วยงานรับผิดชอบทางเศรษฐกิจของประเทศ
หน่วยงำนที่ดูแลเศรษฐกิจของประเทศ จะดูแลเรื่ องกำรเจริ ญ เติบโตของเศรษฐกิจและกำรมีเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ ของ
ประเทศโดยแบ่งนโยบำยออกเป็ น 2 ลักษณะ คือนโยบำยกำรเงิน ดูแลโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย และนโยบำยกำรคลังดูแล
โดยกระทรวงกำรคลัง


นโยบำยกำรเงิน (Monetary Policy) ดูแลโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย มีหน้ ำที่ดงั ต่อไปนี ้
o

รักษำเสถียรภำพทำงกำรเงิน ดำเนินนโยบำยกำรเงินที่เหมำะสมต่อเศรษฐกิจ เพื่อก่อให้ เกิดเสถียรภำพ
ทำงกำรเงินทังภำยในและภำยนอกประเทศ
้
กำรเงินภำยในประเทศ ได้ แก่ กำรรักษำค่ำเงินบำทเมื่อ
เทียบกับรำคำและปริ มำณสินค้ ำ กำรเงินภำยนอก ได้ แก่ กำรรักษำค่ำของเงินบำทเมื่อเทียบกั บสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศ
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o

กำกับดูแลสถำบันกำรเงิน กำกับดูแล และตรวจสอบกำรดำเนินงำนของธนำคำรพำณิชย์และบริ ษัท
เงินทุน ให้ มีควำมมั่นคง ได้ มำตรฐำนสำกลทังของรั
้
ฐและเอกชน และให้ ควำมช่วยเหลื อแก่สถำบัน
กำรเงินในกรณีที่มีควำมจำเป็ นต้ องแก้ ไข

o

เป็ นนำยธนำคำรและที่ปรึ กษำด้ ำนนโยบำยเศรษฐกิจของรัฐบำล กำรเป็ นนำยธนำคำรของรัฐบำล
ประกอบด้ วย กำรให้ บริ กำรธุรกิจธนำคำรแก่สว่ นรำชกำร เช่น กำรรับ กำรฝำกเงิน กำรโอนเงิน กำรซื ้อ
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ ให้ คำปรึกษำด้ ำนนโยบำยเศรษฐกิจของรัฐบำล

o

เป็ นนำยธนำคำรของสถำบันกำรเงิน กำรรับฝำกเงินและเก็บรักษำเงินสำรองตำมกฎหมำยของสถำบัน
กำรเงิน เป็ นผู้ให้ ก้ ยู ืมแห่งสุดท้ ำยแก่ สถำบันกำรเงินที่ขำดสภำพคล่อง กำหนดนโยบำย พัฒนำ และ
ดำเนินงำนระบบกำรชำระเงินของประเทศ

o

บริ หำรเงินสำรองระหว่ำงประเทศ บริ หำรเงินสำรองระหว่ำงประเทศให้ เกิดประโยชน์ สงู สุด มีสภำพ
คล่อง ปลอดภัย และมีระดับที่เหมำะสม

o

จัดพิมพ์และออกใช้ ธนบัตร ออกแบบและจัดพิมพ์ธนบัตรและบัตรธนำคำร ออกใช้ ธนบัตร แลกเปลีย่ น
ธนบัตรชำรุ ด รวมทัง้ ดูแลกำรหมุนเวียนของธนบัตรให้ มีปริ มำณที่เพียงพอและเหมำะสมกับภำว ะ
เศรษฐกิจ



นโยบำยกำรคลัง (Fiscal Policy) กระทรวงกำรคลังจะเป็ นหน่วยงำนหลักที่ดแู ลนโยบำยกำรคลังของประเทศ
ไทย โดยมีหน้ ำที่คือ
o

เสนอแนะและกำหนดนโยบำยกำรคลังและระบบกำรเงินเพื่อสร้ ำงควำมยัง่ ยืน ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันและควำมเป็ นธรรม

o

เพิ่มรำยได้ ภำครัฐ โดยจัดเก็บภำษี อย่ำงเป็ นธรรม ทัว่ ถึงและมีประสิทธิภำพ และสำมำรถใช้ เป็ นกลไก
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

o

บริ หำรทรัพย์สนิ ของภำครัฐเพื่อสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ม และผลประโยชน์แก่รัฐและประชำนอย่ำงเหมำะสม

o

บริ ห ำรกำรรับ จ่ ำยเงิ น ของรั ฐ บำล รวมทัง้ บริ ห ำรจัด กำรหนี ส้ ำธำรณะให้ ค ล่อ งตัวและตอบสนอง
นโยบำยในกำรพัฒนำ ภำยใต้ วินยั กำรคลัง

o

ประสำนควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องและผู้ที่ได้ รับผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมที่ยงั่ ยืน

เครื่องมือในการดาเนินนโยบายการเงิน
กำรดำเนินนโยบำยกำรเงินสำมำรถบริ หำรจัดกำรผ่ำนทำงสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่อง และกำรดำเนินกำรผ่ำนตลำดกำรเงิน กำร
ดำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย และเพื่อสร้ ำงเสถียรภำพของมูลค่ำของเงินใน
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ระยะปำนกลำงและระยะยำว กำรดำเนินกำรผ่ำนตลำดกำรเงิน สำมำรถทำได้ โดยกำรทำธุรกรรมซื ้อคืนพันธบัตร ผ่ำนตลำด ซื ้อ
คืนของธนำคำรแห่งประเทศไทย เพื่อปล่อยหรื อดูดซับ สภำพคล่องแบบชัว่ ครำว หรื อกำรทำธุรกรรมซื ้อขำยพันธบัตรรัฐบำลเพือ่
ปล่อยหรื อดูดซับสภำพคล่องแบบถำวร
ตัวชีว้ ัดทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกมีควำมสัมพันธ์อย่ำงมำกกับระบบอัตรำแลกเปลีย่ น เนื่องจำกแต่ละประเทศใช้ เงินตรำสกุล
ที่แตกต่ำงกันออกไป กล่ำวโดยทัว่ ไปแล้ ว ระบบอัตรำแลกเปลีย่ นในโลกนี ้สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ระบบใหญ่ ได้ แก่


ระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (Fixed Exchange Rate Regime) ภำยใต้ ระบบนี ้ค่ำของเงินในสกุลนัน้ ๆ จะถูก
กำหนดค่ำคงที่ โดยเทียบกับน ้ำหนักของทองคำหรื อมูลค่ำของเงินตรำสกุลสำคัญ เช่นเงินดอลลำร์ สหรัฐ



ระบบอัตรำแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (Floating Exchange Rate Regime) ภำยใต้ ระบบนี ้อัตรำแลกเปลี่ยนจะถูก
กำหนดโดยอุปสงค์ (Demand) และอุปทำน (Supply) ของตลำดเงินตรำต่ำงประเทศ ซึง่ ภำยใต้ ระบบนี ้แบ่งออกได้
เป็ น ระบบอัตรำแลกเปลีย่ นแบบลอยตัวเสรี และระบบอัตรำแลกเปลีย่ นแบบลอยตัวภำยใต้ กำรจัดกำร

อัตรำแลกเปลี่ยนมีผลอย่ำงยิ่งต่อกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่งออกและกำรนำเข้ ำ ในกรณีที่ประเทศ
กำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนค่ำเงินของตนไว้ แข็ง (สูง) กว่ำควำมเป็ นจริ ง ก็จะมีผลให้ กำรส่งออกลดลงแต่กำรนำเข้ ำเพิ่มสูงขึ ้น
ในทำงกลับกัน หำกประเทศกำหนดอัตรำแลกเปลีย่ นค่ำเงินสกุลของตนไว้ ออ่ น (ต่ำ) กว่ำควำมเป็ นจริ ง ก็จะมีผลให้ กำรส่งออก
เพิ่มขึ ้นและกำรนำเข้ ำลดลง ด้ วยเหตุดงั กล่ำวประเทศมักอยำกกำหนดหรื อรักษำค่ำให้ อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลของตนต่ำ
กว่ำเป็ นจริ ง เพื่อประโยชน์ ในทำงกำรค้ ำ ซึ่งกำรกระทำดังกล่ำวอำจนำมำซึ่งข้ อพิพ ำททำงเศรษฐกิ จระหว่ำงประเทศ เช่น
ระหว่ำงสรหัฐ อเมริ ก ำกับ จี น เป็ นต้ น เนื่ องจำกสหรั ฐอเมริ กำเห็ น ว่ำจี น จงใจให้ ค่ำ เงิ น หยวนอ่อนกว่ำ ควำมเป็ นจริ ง เพื่ อ
ผลประโยชน์ทำงกำรค้ ำระหว่ำงประเทศทำให้ สหรัฐอเมริ กำต้ องเสียเปรี ยบทำงกำรค้ ำในเชิงรำคำสินค้ ำกำรส่งออก
อัตราดอกเบีย้
อัตรำดอกเบี ้ยที่สำคัญคืออัตรำดอกเบี ้ยที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็ นผู้กำหนด เพื่อใช้ เป็ นอัตรำอ้ ำงอิงในกำรซื ้อขำย
พันธบัตร เหตุผลสำคัญในกำรปรับขึ ้น/ลงของอัตรำดอกเบี ้ยคือ เหตุผลของกำรควบคุมเงินเฟ้ อ ตำมนโยบำยกำรเงินในรูปแบบ
Inflationary Targeting และเพื่อเป็ นหนึง่ ในกลไกในกำรกำหนดอัตรำแลกเปลีย่ น
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อัตราเงินเฟ้อ
เงินเฟ้ อ คือ ภำวกำรณ์ ที่ระดับรำคำสินค้ ำและบริ กำรโดยทัว่ ไปเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง หำกเงินเฟ้ อเพิ่มขึ ้นแต่เพียง
เล็กน้ อย ก็จะสร้ ำงสิง่ จูงใจแก่ผ้ ปู ระกอบกำร แต่หำกเพิ่มขึ ้นมำกและผันผวนก็จะสร้ ำงควำมไม่แน่นอน และก่อให้ เกิดปั ญหำต่อ
ระบบเศรษฐกิ จ โดยเฉพำะค่ำครองชี พ ของประชำชน และกำรขำดเสถี ยรภำพทำงเศรษฐกิ จ กำรวัดเงินเฟ้ อวัดจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนของดัชนีรำคำผู้บริ โภคซึ่งเป็ นดัชนีที่จัดทำโดยกรมกำรค้ ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ อัตรำเงินเฟ้ อมีสองประเภท
ได้ แก่ อัตรำเงินเฟ้ อทัว่ ไป และอัตรำเงินเฟ้ อพื ้นฐำน


อัต รำเงิ น เฟ้ อทั่ว ไป (Headline Inflation) คื อ อัต รำกำรเปลี่ ย นแปลงของดัช นี ร ำคำผู้ บริ โภคที่ ใ ช้ วัด กำร
เปลี่ยนแปลงของรำคำขำยปลีกสินค้ ำและบริ กำรโดยเฉลี่ยที่ผ้ บู ริ โภคทัว่ ไปจ่ำยเพื่อซื ้อสินค้ ำและบริ กำรจำเป็ น
จำนวนหนึ่ง ณ เวลำหนึ่ง ๆ เทีย บกับ ปี ฐำน โดยกำรสำรวจรำคำสินค้ ำและบริ กำรทั่วประเทศจำนวน

326

รำยกำร ครอบคลุมหมวดอำหำรและเครื่ องดื่ม เครื่ องนุ่งห่ม เคหสถำน กำรตรวจรักษำและบริ กำรส่วนบุคคล
ยำนพำหนะ กำรขนส่งกำรสือ่ สำร กำรบันเทิง กำรอ่ำน กำรศึกษำ เพื่อนำมำคำนวณดัชนีรำคำผู้บริ โภคทัว่ ไป


อัตรำเงินเฟ้ อพื ้นฐำน (Core Inflation) คืออัตรำแลกเปลีย่ นของดัชนีรำคำผู้บริ โภคที่คำนวณจำกรำยกำรสินค้ ำ
และบริ กำร 235 รำยกำร โดยคำนวณจำกดัชนีรำผู้บริ โภคทัว่ ไปของประเทศที่หกั รำยกำรสินค้ ำกลุ่มอำหำรสด
และสินค้ ำกลุ่มพลังงำนจำนวน 91 รำยกำร ซึ่งคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 25 ของสัดส่วนค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
ซึ่ง
สินค้ ำที่มีควำมเคลื่อนไหวขึ ้นลงบ่อยตำมฤดูกำล และอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของนโยบำยกำรเงิน เหลือแต่
รำยกำรสินค้ ำที่รำคำเคลือ่ นไหวตำมกลไกตลำด

ตำมหลักทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์ ภำวะเงินเฟ้ อเกิดจำก 2 ปั จจัย


แรงดึงทำงด้ ำนอุปสงค์ (Demand Pull) ซึ่งเกิ ดจำกปริ มำณควำมต้ องกำรสินค้ ำและบริ กำรมำกกว่ำที่มีอยู่
ขณะนัน้ จึงดึงให้ รำคำสินค้ ำเพิ่มสูงขึ ้น เช่น กำรเพิ่มเงินในระบบ ทำให้ เกิดกำรบริ โภคมำกขึ ้น



กำรเพิ่ ม ต้ น ทุน กำรผลิ ต (Cost Push) ท ำให้ ผ้ ูผ ลิต ต้ อ งปรั บ สิ น ค้ ำ ขึน้ เช่ น กำรเพิ่ ม ขึน้ ของค่ำ แรงงำน กำร
เปลีย่ นแปลงของรำคำสินค้ ำนำเข้ ำ (กำรเพิ่มขึ ้นของรำคำน ้ำมัน)

ดัชนีราคาผู้บริโภค
ดัชนีรำคำผู้บริ โภค (Consumer Price Index: CPI) หมำยถึง ตัวเลขทำงสถิ ติที่ใช้ วัดกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
สินค้ ำและบริ กำรที่ครัวเรื อนซื ้อหำมำบริ โภคเป็ นประจำ ในปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับรำคำในปี ที่กำหนดไว้ เป็ นปี ฐำน ดัชนีรำคำ
ผู้บ ริ โภค แสดงถึ งกำรเปลี่ย นแปลงทำงด้ ำนรำคำสิ น ค้ ำ และบริ ก ำร เพื่ อ น ำไปใช้ ในกำรปรั บ ปรุ งค่ำจ้ ำงและเงิ น เดื อ นให้
สอดคล้ องกับรำคำสินค้ ำที่เพิ่มขึ ้น นอกจำกกำรปรับเงินเดือนและค่ำจ้ ำงแล้ ว ดัชนีรำคำผู้บริ โภคยังใช้ ในกำรปรับปรุ งรำคำ
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สินค้ ำอื่นๆ เช่นค่ำเช่ำ อัตรำค่ำธรรมเนียม และหำกมองถึงสภำพเศรษฐกิจ ดัชนีรำคำผู้บ ริ โภคยังเป็ นตัวที่ชี ้ให้ เห็นภำวะของเงิน
เฟ้ อ และยังใช้ เป็ นเครื่ องวัดอำนำจกำรซื ้อของผู้บริ โภคด้ วย
ดัชนีราคาผู้ผลิต
ดัชนีรำคำผู้ผลิตหมำยถึง ตัวเลขที่ใช้ วดั กำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ ำที่ผ้ ผู ลิตในประเทศได้ รับเปรี ยบเทียบกับระยะเวลำ ณ ปี
ฐำน ประเภทของดัชนีรำคำผู้ผลิต ประกอบด้ วย


ดัชนีรำคำผลผลิต (Output Prices Indexes)



ดัชนีรำคำผู้ผลิต ณ ฐำนกำรผลิต (Pricing Point Factory Gate) เป็ นรำคำที่ผ้ ผู ลิตในประเทศได้ รับจำกกำร
ขำยผลผลิต ณ แหล่งผลิต หรื อ รำคำ ณ โรงงำน ไม่รวมค่ำคนส่ง และภำษี มลู ค่ำเพิ่ม

ประโยชน์ของดัชนีรำคำผู้ผลิต ได้ แก่


ใช้ ในกำรปรับมูลค่ำกำรผลิต และหรื อมูลค่ำเพิ่ม เป็ นรำคำที่ใช้ ในกำรวัดกำรเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจ



ใช้ เป็ นเครื่ องชี ้แนวโน้ มภำวะเงินเฟ้ อของประเทศ



ใช้ เป็ นเครื่ องชี ้ภำวะกำรค้ ำของประเทศ



ใช้ เป็ นแนวทำงกำหนดงบประมำณรำยจ่ำย และนโยบำยกำรเงิน



ใช้ เป็ นแนวทำงในกำรกำหนดนโยบำยกำรผลิตและกำรตลำด เพื่อพัฒนำกำรค้ ำของประเทศ



ใช้ เป็ นตัวปรับสัญญำซื ้อขำยระยะยำว



ใช้ ประกอบกำรวำงแผนกำรผลิต และกำรตลำดโดยใช้ ชี ้วัดกำรเปลีย่ นแปลงรำคำโดยเฉลีย่ ของสินค้ ำในช่วงเวลำ
ต่ำง ๆ เพื่อให้ สำมำรถทรำบภำวกำรณ์ผลิตของกลุม่ สินค้ ำนัน้ ๆ

นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย
กำรจัดท ำแผนพัฒ นำของประเทศเป็ นภำรกิ จหลักของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) ตังแต่
้ แผนพัฒนำฯฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 มีภำรกิจหลักในกำรกำหนดทิศทำงและยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
ประเทศ กำรจัดทำแผนพัฒนำมีพฒ
ั นำกำรอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้ สถำนกำรณ์และเงื่อนไข รวมทังกำรเปลี
้
่ยนแปลงในมิติตำ่ ง ๆ
ทังภำยในและภำยนอกประเทศ
้
โดยเฉพำะในช่วงของแผนพัฒนำที่ 8 กำรพัฒนำประเทศอยูภ่ ำยใต้ กระแสโลกำภิวตั น์ จึงเป็ น
จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรวำงแผนที่ยึด คนเป็ นศูนย์ กลำงกำรพัฒนำ ตำมแนวพระรำชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง มีกำร
พัฒนำแบบองค์รวม และเริ่ มให้ ควำมสำคัญกับกระบวนกำรมีสว่ นร่วมของภำคีกำรพัฒนำ
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ผลกำรพัฒ นำภำยใต้ แผนพัฒ นำเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชำติ ตลอดระยะเวลำเกื อบ 50 ปี ที่ผ่ำนมำสำมำรถสร้ ำงควำม
เจริ ญก้ ำวหน้ ำ ยกระดับกำรพัฒนำประเทศไทยจำกที่เคยอยู่ในกลุ่ม ประเทศด้ อยพัฒนำไปอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนำ
ประชำชนมีคุณ ภำพชี วิต และรำยได้ ที่ดี ขึน้ มี อำยุยื นยำว และมี กำรศึก ษำสูงขึน้ กำรพัฒ นำประเทศภำยใต้ หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงตังแต่
้ แผนพัฒนำฉบับที่ 8 เป็ นต้ นมำได้ สร้ ำงภูมิค้ ุมกันให้ เกิดขึ ้นในสังคมหลำยด้ ำนและนำพำประเทศรอด
พ้ นจำกวิกฤติทำงเศรษฐกิจและสังคมได้ หลำยครำว
สำหรับแผนพัฒ นำฯฉบับปั จจุบัน ประเทศไทยต้ องเผชิญ กับสถำนกำรณ์ ทำงเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ภำยในและ
ภำยนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วและส่งผลกระทบต่อควำมเป็ นอยู่ของประชำชนอย่ำงกว้ ำงขวำง กระบวนกำร
จัดทำแผนจึงจำเป็ นต้ องศึกษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์ตำ่ ง ๆ เพื่อใช้ ประกอบกำรจัดทำแผนพัฒนำฯ คำนึงถึงควำมสอดคล้ องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักไทย พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้ รัฐต้ องส่งเสริ มกำรมีสว่ นร่ วมของประชำชนในกำร
กำรกำหนดนโยบำยและวำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
พัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ผลกำรพัฒนำประเทศในช่วงแผนพัฒนำฉบับที่ 1-7 มีข้อสรุ ปว่ำ เศรษฐกิจก้ ำวหน้ ำ สังคมทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้ อมมีปัญหำ กำรพัฒนำไม่ยงั่ ยืน นำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรวำงแผนในช่วงของแผนพัฒนำฉบับที่ 8 โดยมี
แนวพระรำชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” และต่อเนื่องมำในช่วงของแผนพัฒนำที่ 9 ถึง 11 มีควำมก้ ำวหน้ ำ ภำคส่วนต่ำง ๆ ได้
นำมำปฏิ บัติก ว้ ำงขวำงขึน้ ภำครั ฐก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิ บัติ อำทิ กำรจัด ระเบีย บทำงกำรคลัง กำรรั กษำ
เสถียรภำพระบบสถำบันกำรเงิน กำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่อย่ำงมีเหตุผล และบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภำคธุรกิจและเอกชน ประยุกต์ใช้ ในมิติกำรผลิต กำรลงทุนที่ใช้ วตั ถุดิบในประเทศและภูมิปัญญำท้ องถิ่น ผลิตสินค้ ำที่เป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้ อม กำรบริ หำรธุรกิจที่เน้ นควำมพอประมำณ ประหยัด มีกำรวิจยั และแบ่งผลกำไรคืนสูส่ งั คมและพนักงำน สถำบัน
วิชำกำร เร่งสร้ ำงควำมรู้ จัดทำหลักสูตรกำรเรี ยนกำรสอน กำรฝึ กอบรม กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภำคเกษตร ใช้ รูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่อย่ำงแพร่ หลำย ทำให้ ประชำชนพอมีพอกิน ลดรำยจ่ำย สร้ ำง
รำยได้ พึ่งตนเอง และเกิดควำมมัน่ คง ชุมชนเน้ นกำรมีส่วนร่ วม กำรพึ่งตนเอง พัฒนำวัฒนธรรม คุณภำพชีวิต ครอบครัว มี
สัมพันธภำพและกำรพึง่ พิงตนเองดีขึ ้น รำยได้ พอเพียงที่อยูอ่ ำศัยมัน่ คง ประชำชนน้ อมนำไปเป็ นแนวทำงกำรดำเนินชีวิต
อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ สงั คมไทยจะมีภูมิค้ ุมกันเพิ่มขึ ้นหลำยด้ ำน แต่ยงั ไม่เพียงพอต่อกำรต้ ำนทำนวิกฤตเศรษฐกิ จ
สังคมและภัยธรรมชำติที่เกิ ดขึน้ อย่ำงรวดเร็ วและมีแนวโน้ มรุ นแรงขึน้ ในอนำคต ดังนัน้ กำรประยุกต์ ใช้ ปรั ชญำเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งในช่ว งต่อไป นอกจำกจะต้ อ งเร่ งผลักดัน ให้ ภำคส่วนต่ำง ๆ น้ อ มน ำไปประยุก ต์ ใช้ อ ย่ ำ งกว้ ำงขวำงแล้ ว ต้ อ งให้
ควำมสำคัญกับกำรเชื่อมโยงไปสูก่ ำรเสริ มสร้ ำงควำมเป็ นธรรมในสังคม และกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนให้ สำมำรถใช้
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องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำไปสูค่ วำมคิดสร้ ำงสรรค์อนั เป็ นพื ้นฐำนที่จำเป็ นต่อกำรสร้ ำงภูมิค้ มุ กันให้ เกิดขึ ้นในทุก
มิติเพื่อป้องกันปั จจัยเสีย่ งต่ำง ๆ และวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศให้ เข้ มแข็ง พึง่ ตนเองได้ อย่ำงยัง่ ยืน
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เนือ้ หาครัง้ ที่ 3
วิกฤติเศรษฐกิจ
เนื ้อหำในกำรสอนหัวข้ อครัง้ ที่ 3 ประกอบไปด้ วยหัวข้ อย่อยได้ แก่วิกฤตกำรณ์ ทำงเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 (วิกฤติ
เศรษฐกิจต้ มยำกุ้ง) และวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2550 (วิกฤติเศรษฐกิจซับไพรม์) เนื ้อหำในกำรสอนครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษำได้ เข้ ำใจผลกระทบของโลกำภิวตั น์หรื อกำรเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อประเทศไทยโดยตรงและทำงอ้ อม
เพื่อใช้ เป็ นกรณี ศึกษำสำหรับกำรหำแนวทำงป้องกันเพื่อไม่ให้ วิกฤติดั งกล่ำวเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและ
ประชำชนในอนำคต
วิกฤติเศรษฐกิจต้ มยากุ้ง
ประเทศไทยมีกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่เปลีย่ นแปลงจำกภำคเกษตรกรรมไปสูภ่ ำคอุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็ ว ทำให้ เศรษฐกิจของ
ไทยมีกำรขยำยตัวในระดับสูง และเปิ ดกว้ ำงเข้ ำสู่เศรษฐกิจระดับนำนำชำติมำกขึ ้น โดยเฉพำะควำมฟูเฟื่ องทำงเศรษฐกิจ
ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2539 ที่ ผ่ำนมำ ท ำให้ มี ก ำรคำดกำรณ์ ว่ำเศรษฐกิ จ ไทยจะรุ่ งเรื อ งต่อ ไปอีก นำนจนก้ ำวขึน้ เป็ น เสือ
เศรษฐกิจตัวที่ห้ำของเอเชีย อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยมีปัญ หำโครงสร้ ำงทำงเศรษฐกิจสืบเนื่องมำยำวนำน จนในที่สดุ เกิด
วิกฤติเศรษฐกิจด้ ำนกำรเงินอย่ำงรุ นแรงในปี พ.ศ. 2540 ซึง่ ถือว่ำเป็ นวิกฤติเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย สำเหตุของกำร
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจมีสำเหตุมำจำกปั จจัยหลำยประกำรทังในระยะสั
้
นและระยะยำวดั
้
งนี ้


ปั ญหำกำรขำดควำมโปร่ งใสในกลุม่ สถำบันกำรเงิน วิกฤติทำงเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 เริ่ มขึ ้นเมื่อเกิดปั ญหำใน
ธนำคำรกรุ งเทพพำณิ ชย์กำรจำกกำรฉ้ อฉลของฝ่ ำยบริ หำรของธนำคำรที่ปล่อยสินเชื่อจำนวนมำกในโครงกำรที่มี
ผลตอบแทนต่ำให้ กบั กลุม่ พวกพ้ อง โดยมีหลักทรัพย์ค ้ำประกันด้ อยคุณภำพหรื อมีมลู ค่ำต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน และ
มีกำรตกแต่งบัญชีเท็จขึ ้น โดยลงบัญชีค่ำใช้ จ่ำยให้ สงู เกินจริ ง นอกจำกนี ้กำรดำเนินงำนของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ซึง่ มีหน้ ำที่ตรวจสอบกำรดำเนินธุรกิจของธนำคำรพำณิชย์ลำ่ ช้ ำ ทำให้ ตำ่ งชำติไม่เชื่อมัน่ ในประสิทธิภำพของธนำคำร
แห่งประเทศไทยในกำรควบคุมดูแลและแก้ ไขปั ญหำของสถำบันกำรเงินภำยในประเทศ สถำบันของต่ ำงชำติที่ทำ
หน้ ำที่ประเมินควำมน่ำเชื่อถือของสถำบันกำรเงิน เช่น Standard and Poor จึงประกำศลดระดับควำมน่ำเชื่อถือ
ของสถำบันกำรเงินของไทยหลำยแห่ง ผลจำกกำรประกำศดังกล่ำว ทำให้ สถำบันกำรเงินที่เป็ นเจ้ ำหนี ้ในต่ำงประเทศ
เริ่ มเข้ มงวดกับกำรปล่อยกู้สินเชื่อ หรื อเข้ มงวดต่อกำรต่ออำยุสญ
ั ญำกู้แก่สถำบันกำรเงินและหน่วยธุรกิจเอกชนไทย
ทำให้ เงินกู้จำกต่ำงประเทศเริ่ มไหลออก ในขณะเดียวกันผู้ฝำกเงินภำยในประเทศก็เริ่ มแห่ถอนเงินฝำก จึงทำให้
สถำบันกำรเงินมีปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินอย่ำงกะทันหัน



บัญชีเงินสะพัดขำดดุล ในช่วง 20 ปี ที่ผำ่ นมำ ประเทศไทยเข้ ำสูร่ ะบบเศรษฐกิจแบบเปิ ดในระดับที่สงู มำก นัน่ คือร้ อย
ละ 50 ของรำยได้ ประชำชำตินนั ้ มีควำมเกี่ ยวเนื่องกับ กำรนำเข้ ำและส่งออก ดังนัน้ เมื่อเกิ ดปั ญ หำด้ ำนดุ ลบัญ ชี
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เดินสะพัดขนำดใหญ่ ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภำคอื่น ๆ ของประเทศอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ กำรขำดุ ลบัญ ชี
เดินสะพัดเป็ นดัชนีเบื ้องต้ นที่แสดงถึงกำรใช้ จ่ำยรวมของระบบเศรษฐกิจไทยที่เกินตัว เมื่อมีกำรใช้ จ่ำยรวมมำกกว่ำ
รำยได้ รวม จึงต้ องกู้ยืมจำกต่ำงประเทศเพื่อมำจุนเจือ ในขณะเดียวภำคกำรส่งออกซึ่งเป็ นฝ่ ำยหำรำยได้ เงินตรำ
ต่ำงประเทศมีแนวโน้ มลดต่ำลง ทำให้ มีรำยได้ ลดลงจนเกิดปั ญหำเศรษฐกิจทำงกำรเงินตำมมำ


กำรเปิ ดเสรี ท ำงกำรเงิน สำเหตุสำคัญ อีก ประกำรหนึ่งที่น ำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิ จในปี พ.ศ. 2540 คือ กำรเปิ ดเสรี
ทำงกำรเงิน นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2534 เป็ นต้ นมำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้ ประกำศนโยบำยเปิ ดเสรี ทำงกำรเงิน
มำตรกำรที่สำคัญคือกำรจัดตังกรุ
้ งเทพวิเทศธนกิจ (Bangkok International Banking Facilities: BIBF) กำรตัง้
BIBF ขึ ้นมำทำให้ สถำบันกำรเงินไทยสำมำรถหำแหล่งเงินกู้ภำยนอกประเทศได้

เนื่องจำกอัตรำดอกเบี ้ยในประเทศ

อยู่สงู กว่ำ เมื่ออัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ของต่ำงประเทศต่ำกว่ำ ธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินจึงแข่งขันกันทำกำไร
จำกส่วนต่ำงของอัตรำดอกเบี ้ย โดยเร่งนำเงินมำปล่อยกู้ภำยในประเทศ และโดยส่วนมำกปล่อยสินเชื่อให้ แก่ธุรกิจ
ที่ดินและกำรพัฒ นำอสังหำริ มทรัพย์ เนื่องจำกเป็ นธุรกิจที่มีกำรเก็ งกำไรสูงในขณะนัน้ ทำให้ มีกำรปลูกสร้ ำงบ้ ำน
จัดสรรขึ ้นเป็ นจำนวนมำกจนล้ นตลำด เรี ยกว่ำ “ภำวะฟองสบู”่ ซึง่ หมำยถึงกำรเติบโตของธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์อย่ำง
รวดเร็ ว นอกจำกนี ้สถำบันกำรเงินยังได้ ปล่อยกู้ให้ กับกำรซื ้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ ที่มีกำรขำยแบบ margin
loan


กำรประกำศให้ ค่ำเงินบำทลอยตัว กำรขำดดุลบัญชีเดินสะพัดสะท้ อนให้ เห็นว่ำประเทศไทยนันมี
้ ควำมต้ องกำรถือ
เงิ น ตรำต่ ำ งประเทศมำกกว่ำ เงิ น สกุ ล ตัว เอง ส่ง ผลให้ รำคำของเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศสูง ขึ น้ เมื่ อเที ย บกับ อัต รำ
แลกเปลีย่ นค่ำเงินบำทที่คงที่ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย เหตุกำรณ์เช่นนี ้ทำให้ นกั เก็งกำไรพยำยำมหำ
เงินบำทมำซื ้อเงินสกุลดอลลำร์ ส หรัฐเพื่ อทำให้ อุปสงค์ ต่อเงินดอลลำร์ สหรัฐสูงขึน้ จนมีกำรปล่อยให้ ค่ำเงิ นบำท
ลอยตัว เมื่อธนำคำรแห่งประเทศไทยไม่สำมำรถใช้ เงินทุนสำรองเงินตรำต่ำงประเทศเพิ่มอุปทำนของเงินดอลลำร์
สหรัฐให้ เพียงพอที่ทำให้ ค่ำเงินบำทเป็ นไปตำมรำคำที่ตรึ งไว้ เมื่อปรับเปลี่ยนจำกกำรตรึงอัต รำแลกเปลี่ยนเป็ นอัตรำ
แลกเปลีย่ นแบบลอยตัว ทำให้ ผ้ ทู ี่ก้ เู งินจำกต่ำงประเทศนันมี
้ หนี ้สินเพิ่มขึ ้นเป็ น 2 เท่ำ ส่งผลให้ ธุรกิจจำนวนมำกต้ อง
ปิ ดกิจกำร

ภำยหลังจำกกำรเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบำลในขณะนัน้ ได้ ขอรับเงินกู้จำกกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ เพื่อชดเชยกำร
ขำดดุลกำรชำระเงินและเสริ มฐำนทุนสำรองระหว่ำงประเทศ โดยแบ่งกำรเบิกเงินเป็ นงวด ๆ เพื่อแลกกับกำรที่ประเทศไทยนัน้
ต้ องปฏิบัติตำมแนวทำงและเงื่อนไขในแผนกำรฟื ้นฟูเศรษฐกิ จ ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิ จมีหลำยประกำร ได้ แก่ กำร
ว่ำงงำนเป็ นจำนวนมำกเนื่องจำกเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ รำยได้ ตอ่ หัวโดยเฉลีย่ ลดลง และกำรพัฒนำประเทศล่ำช้ ำกว่ำที่
คิด ไว้ นอกจำกนี ร้ ั ฐบำลเก็ บ ภำษี อำกรได้ น้อ ยลงซึ่งส่งผลต่อเนื่ องต่อกำรใช้ จ่ำยของภำครั ฐเพื่ อกระตุ้นกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจ
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วิกฤติเศรษฐกิจซับไพรม์
วิกฤติเศรษฐกิจซับไพรม์เกิดขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กำในปี พ.ศ. 2551-2552 เมื่อธนำคำรปล่อยสินเชื่อให้ กบั ผู้ก้ ทู ี่
ไม่สำมำรถขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินในรู ปแบบปกติได้ กำรปล่อยกู้ลกั ษณะนี ้เรี ยกว่ำ Sub-Prime Loan เป็ นกำรปล่อยกู้
ให้ กับลูกค้ ำชัน้ รอง โดยผู้ให้ ก้ ูในกลุ่มนีจ้ ะมีหลักเกณฑ์ กำรกู้เงินที่ผ่อนคลำยกว่ำ แต่ก็ชดเชยควำมเสี่ยงด้ วยกำรจ่ำยอัตรำ
ดอกเบี ้ยเงินกู้ที่สงู กว่ำ ผู้ให้ ก้ เู หล่ำนี ้มักจะให้ ก้ แู ก่ผ้ กู ้ ทู ี่มีหลักประกันเป็ นอสังหำริ มทรัพย์
สถำบันกำรเงินทังหลำยในสหรั
้
ฐจึงถือโอกำสนี ้สร้ ำงนวัตกรรมทำงกำรเงิน โดยกำรสร้ ำงตรำสำรหนี ้แบบใหม่ออกมำ
รับรองช่องว่ำงนี ้ โดยกำรเป็ นคนกลำงขำยตรำสำรหนี ้ให้ กบั สถำบันกำรเงินที่มีเงินกองทุนสูง จูงใจโดยกำรให้ ผลตอบแทนจำก
กำรถือตรำสำรหนี ้นี ้สูงมำก แน่นอนกำรถือตรำสำรหนี ้ดังกล่ำวมีควำมเสีย่ งสูง หำกแต่วำ่ ในสถำนกำรณ์เศรษฐกิจขณะนันรำคำ
้
ซื ้อขำยอสังหำริ มทรัพย์นนสู
ั ้ งมำก เนื่องจำกครัวเรื อนต้ องกำรมีบ้ำนเป็ นของตัวเอง ทำให้ ผ้ ใู ห้ ก้ มู นั่ ใจว่ำหลักประกันในกำรกู้นี ้
จะครอบคลุมควำมเสีย่ งนี ้ได้ หำกผู้ก้ ไู ม่สำมำรผ่อนชำระหนี ้
แรงจูงใจดังกล่ำวดึงดูดให้ สถำบันกำรเงินทังในประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กำและต่ำงประเทศ ต่ำงลงทุนซื ้อตรำสำรหนี ้เกรด
สองเป็ นหลักประกันจำนวนมำก ตรำสำรหนีเ้ รี ยกว่ำ Collateralized Debt Obligation (CDO) ทำให้ บริ ษัท หรื อสถำบัน
กำรเงินที่ปล่อยกู้ หนี ้เกรดสองเหล่ำ นี ้ออกตรำสำรมำขำยโดยมีหนี ้ซับไพรม์ เป็ นหลักประกัน ที่มีดอกเบี ้ยสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ เพื่อให้ มี
เงินไปปล่อยกู้เพิ่มอีก และวงจรนี ้ได้ สร้ ำงให้ หนี ้ซับไพรม์แพร่กระจำยไปตำมสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ ทัว่ โลก
วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทำให้ ประเทศเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก และอำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกของไทย ทำให้ แนวโน้ มกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจลดลง ทังนี
้ ้บทเรี ยนที่ผ่ำนมำของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ทำให้ ไทยมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ ำงกำรส่งออก ไม่ได้ เน้ นกำรส่งออกประเทศใดประเทศหนึ่ง
หำกแต่มีกำรส่งออกไปสูต่ ลำดอื่น ๆ เช่นตลำดใหม่ ๆ ได้ แก่ ประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจำกนี ้ไทยได้ มีกำรปรับกองทุนสำรองระหว่ำงประเทศจำกกำรถือครองเงินสกุลดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำในระดับสูง มำเป็ น
กำรถือเงินสกุลอื่น ๆ เช่นเงินเยนและเงินยูโรในอัตรำส่วนที่เพิ่มขึ ้น
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