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ค ำน ำ 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

ส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง หำกติดตำมข่ำวสำรประจ ำวนั จะพบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงทำง

เศรษฐกิจสง่ผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนในทุกระดบัรำยได้ เพื่อให้นกัศึกษำเข้ำใจควำมเป็นเหตุเป็นผลที่ส่งต่อ

สภำวะทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ ำวนั รวมถึงเพื่อให้ตระหนักว่ำกิจกรรมที่กระท ำจำกประชำชนทุกคนล้วนส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจไม่ว่ำในฐำนะผู้บริโภค หรือผู้ผลิตนัน้จ ำเป็นเป็นต้องมีควำมรู้พืน้ฐำนทำงเศรษฐกิจของโลกและประ เทศ

ไทย เพื่อให้สำมำรถคำดกำรณ์และเตรียมควำมพร้อมกบัสภำวะพลวตัรทำงเศรษฐกิจในยคุปัจจบุนั  

หวัข้อนีใ้ช้แนวควำมคิดหลกัทำงเศรษฐศำสตร์มำประยกุต์ใช้กบัสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ เพื่อให้นกัศกึษำมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจกบัปัญหำของประเทศไทยและของโลก และท ำให้สำมำรถวิเครำะห์ควำมเช่ือมโยงระหวำ่ง

แนวคิดโลกำภิวตัน์ พฒันำกำรทำงเศรษฐกิจ เข้ำกบัปัญหำเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อน ำไปสูป่ระเทศไทยยคุ 4.0 ที่เน้นกำร

พฒันำประเทศให้หลดุพ้นจำกกับดกัรำยได้ปำนกลำง กบัดกัควำมเหลื่อมล ำ้ และน ำไปสูป่ระเทศที่มีควำมมัน่คง มัง่คัง่ และ

ยัง่ยืน ในยคุของโลกเศรษฐกิจเชิงนวตักรรม แตย่งัเน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำยในตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง     

เอกสำรค ำสอนระบบเศรษฐกิจกบัปัญหำของประเทศไทยและของโลกประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  1) โลกำภิวตัน์กับ

เศรษฐกิจโลก 2) พฒันำกำรเศรษฐกิจไทย 3) วิกฤติเศรษฐกิจ นกัศกึษำจะเห็นควำมสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวำ่งเศรษฐกิจโลกที่

ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย เข้ำใจแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจไทย รวมทัง้ปัญหำวิกฤติเศรษฐกิจส ำคัญที่เกิดขึน้ในโลก  และ

ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจนัน้ตอ่วิถีชีวิตของประชำชนในประเทศ  
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เนือ้หำครัง้ที่ 1  

โลกำภิวตัน์กบัเศรษฐกิจโลก 

เนือ้หำในส่วนนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่ออธิบำยแนวควำมคิดหลกัทำงเศรษฐศำสตร์โดยสงัเขป รวมทัง้ควำมหมำยและ

ผลกระทบของกระบวนกำรโลกำภิวตัน์ในทำงเศรษฐกิจ นอกจำกนีย้งัมุ่งที่จะอธิบำยภำพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ องค์กรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจที่ส ำคญัของโลกในปัจจุบนัและแนวควำมคิดควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ

ระหวำ่งประเทศ เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐำนส ำหรับกำรก ำหนดทำงเลอืกในกำรพฒันำอยำ่งเหมำะสมของประเทศไทยตำมแนวทำง

เศรษฐกิจพอเพียง  

ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐำนะปัจเจกบคุคล ทกุคนอยูภ่ำยใต้กรอบของเศรษฐกิจไทยโดยภำพรวมเดียวกนั เมื่อเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลง

ทกุคนย่อมได้รับผลกระทบทัง้ในเชิงลบและบวกมำกน้อยต่ำงกันไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัหลกัในกำรด ำรงชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่ง

ปรัชญำในกำรด ำรงชีวิตนีเ้ป็นสิง่ที่แตล่ะบคุคลมีสทิธิและมีอ ำนำจในกำรเลอืกวิถีชีวิตของตนได้ในระดบัหนึง่  

เนื่องจำกเศรษฐกิจไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open Economy) มีควำมเช่ือมโยงทัง้ในทำงกำรค้ำและ

กำรเงินระหว่ำงประเทศกับประเทศอื่น ๆ เป็นผลให้กำรเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่ำง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ กำรมีควำมเข้ำใจในภำวะเศรษฐกิจโลกจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นเพื่อสำมำรถคำดกำรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อ

เศรษฐกิจไทย และเพื่อให้แตล่ะบคุคลในฐำนะปัจเจกบคุคลสำมำรถปรับตวัอยำ่งมีเหตผุลรองรับกบัสถำนกำรณ์ที่เปลีย่นแปลง

ไปได้อย่ำงทนัท่วงที รวมทัง้กำรมี “ภมูิคุ้มกัน” ที่พอเพียง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสภำวะปัจจุบนั ซึ่งกระแสโลกำภิวตัน์มีพลวตั

อยำ่งรวดเร็ว ท ำให้ควำมเช่ือมโยงระหวำ่งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยนัน้มีมำกกวำ่ในอดีต  

แนวความคดิทางเศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศำสตร์เป็นวิชำที่เก่ียวเนื่องกบักำรใช้ทรัพยำกรอนัจ ำกดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ อยำ่งไรก็ตำม เศรษฐศำสตร์ถือ

เป็นศำสตร์ใหมโ่ดยเปรียบเทียบ เนื่องจำกแนวควำมคิดหลกัทำงเศรษฐศำสตร์ได้ถกูพฒันำขึน้ในระยะเพียง 2 ศตวรรษ สำเหตุ

ส ำคญัเนื่องมำจำกในอดีตทรัพยำกรมีเป็นจ ำนวนมำกเมื่อเทียบกบัจ ำนวนประชำกรและควำมต้องกำร อย่ำงไรก็ดีเมื่อเวลำ

ผ่ำนไปจ ำนวนประชำกรรวมทัง้ควำมต้องกำรของมนุษย์ที่มีควำมหลำกหลำยเพิ่มขึน้ส่งผลให้ทรัพยำกรที่มีอยู่เร่ิมน้อยลง 

ก่อให้เกิดพฒันำกำรแนวควำมคิดในทำงเศรษฐศำสตร์ขึน้เพื่อให้กำรจดัสรรทรัพยำกรเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพและเป็นธรรม  
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โดยทัว่ไป แนวควำมคิดหลกัทำงเศรษฐศำสตร์สำมำรถแบง่ออกได้เป็น 4 ส ำนกัใหญ่ เรียงตำมล ำดบัระยะเวลำของกำรก่อตวั

ในแนวคิด คือ  

 Classical Economics: นกัเศรษฐศำสตร์ส ำนกันีท้ี่ส ำคญัได้แก่ Adam  Smith (ค.ศ. 1973-1790) Thomas 

Robert Malthus ( ค.ศ. 1766-1834) David Ricardo (ค.ศ. 1777-1823) John Stuart Mill (ค.ศ. 1806-

1873) เป็นต้น แนวควำมคิด Classical Economics เร่ิมขึน้ในปี ค.ศ. 1776 เมื่อ Adam Smith ได้ตีพิมพ์

หนังสือ ช่ือ “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” ซึ่งถือเป็นต ำรำ

เศรษฐศำสตร์เลม่แรกของโลก และ Adam Smith ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นบิดำแห่งวิชำเศรษฐศำสตร์  Adam 

Smith สนบัสนนุแนวควำมคิดแบบเสรีนิยม ไมเ่ห็นด้วยกบักำรท่ีรัฐให้สทิธิพิเศษและคุ้มครองธุรกิจตำมแนวลทัธิ

พำณิชย์นิยมที่มีมำแตเ่ดิม Adam Smith เช่ือวำ่ ข้อจ ำกดัตำ่ง ๆ ในกำทำงกำรค้ำไมว่ำ่จะเกิดขึน้โดยตรงจำกรัฐ

หรือโดยระบบอปุถมัภ์ ก็ตำม ล้วนสง่ผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจทัง้สิน้ Adam Smith สง่เสริมกำรค้ำเสรี และลด

บทบำทของภำครัฐในกำรแทรกแซงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ  Adam Smith ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรแบง่งำนกนั

ท ำ (Division of Labor) ซึ่งจะมีผลให้เกิดควำมช ำนำญเฉพำทำง และหำกปล่อยให้ตลำดและกลไกรำคำ

เป็นไปโดยเสรีแล้วจะมีมือที่มองไม่เห็น  “Invisible Hand” ก ำกับให้ระบบเศรษฐกิจด ำเนินไปเพื่อประโยชน์

สงูสดุต่อสงัคมโดยสว่นรวม หลงัจำกที่ Adam Smith และนกัเศรษฐศำสตร์ของส ำนกั Classical Economics 

ในระยะต่อมำได้เสนอแนวคิดดงักล่ำว ประเทศส่วนใหญ่ในโลกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกำได้

สนับสนุนแนวคิดเสรีนิยม อย่ำงไรก็ตำมได้มีนักเศรษฐศำสตร์ชำวเยอรมัน ช่ือ Karl Marx ได้สังเกตกำร

เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของประเทศองักฤษ ภำยหลงัที่แนวคิดเสรีนิยมเป็นที่

นิยมอยำ่งแพร่หลำย Karl Marx ได้พบเห็นกำรเอำรัดเอำเปรียบของนำยทนุที่มีต่อกรรมกร กำรกระจำยรำยได้

และกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่เท่ำเทียมกัน จึงได้เขียนหนงัสือช่ือ Das Kapital (The Capital) ในปี ค.ศ. 

1867 และตอ่มำ Karl Marx ได้รับกำรยกยอ่งวำ่เป็น “บิดำแหง่ลทัธิคอมมิวนิสต์”  

 Marxist Economics: นกัเศรษฐศำสตร์ส ำนกันีท้ี่ส ำคญัได้แก่ Karl Marx (ค.ศ. 1818-1883) แนวควำมคิด

หลกัของ Karl Marx คือกำรวิจำรณ์ระบบนำยทนุ โดยอำศยัพืน้ฐำนของ “ปรัชญำวตัถนุิยม” ซึ่งมีสำระส ำคญั

คือ สรรพสิ่งอยู่ในสภำพเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่โดยตลอด กำรเปลี่ยนแปลงนีไ้ม่ได้เกิดขึน้โดยบงัเอิญ 

หำกเป็นไปอย่ำงมีกฎเกณฑ์ที่ เรียกว่ำ “Dialectic” กล่ำวคือ เป็นกำรต่อสู้ ของสิ่งที่ขัดแย้งกัน และกำร

เปลีย่นแปลงน ำไปสูส่ภำพใหมซ่ึง่ดีและสงูขึน้กวำ่เดิมเสมอ ในทศันะของ Karl Marx ควำมสมัพนัธ์ในสงัคมมิได้

เป็นไปในลักษณะที่ผลประโยชน์ของทุกฝ่ำยกลมกลืนกันตำมแนวควำมคิดของ Adam Smith ที่ผ่ำนมำ

ควำมสมัพนัธ์ในกำรผลิต (ระบบกรรมสทิธ์ิ) และโครงสร้ำงสว่นบน (ระบบกำรเมืองและสงัคม) มีลกัษณะเอำรัด

เอำเปรียบและขดูรีด กำรผลิตถกูผกูขำดในมือของชนกลุม่น้อย ภำยใต้ควำมสมัพนัธ์ในกำรผลิตที่คนกลุม่น้อย
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ผกูขำดเป็นเจ้ำของปัจจยักำรผลิตและทรัพย์สิน มนษุย์จะพบว่ำยิ่งตนสร้ำงผลผลิตสินค้ำไปมำก ตนก็ยิ่งจนลง 

ผลผลิตของผู้อื่นไม่ได้เป็นของตน ผลผลติของตนเองกลบัลดคำ่ควำมเป็นมนษุย์ของตน Karl Marx เห็นว่ำ กำร

เอำรัดเอำเปรียบกดขี่ขดูรีดในท้ำยที่สดุจะท ำให้เกิด “กำรตอ่สู้ระหว่ำงชนชัน้” ระหว่ำงชนชัน้ที่เป็นเจ้ำของปัจจยั

กำรผลิต อันได้แก่ นำยทุน กับชนชัน้ที่ไม่มีปัจจัยกำรผลิต อันได้แก่ กรรมกร กำรต่อสู้ ดังกล่ำวไม่ใช่กำร

เปลี่ยนแปลงโดยสนัติ ควำมขดัแย้งระหว่ำงชนชัน้นำยทุนกับชนชัน้กรรมกรท ำให้เกิดกำรปฏิวตัิยกเลิกระบบ

กรรมสทิธ์ิสว่นตวั ปัจจยักำรผลติจะถกูโอนเป็นของสงัคม แรงงำนจะไมเ่ป็น แรงงำนท่ีลดคณุคำ่ควำมเป็นมนษุย์

อีกต่อไป ประเทศแรกในโลกที่ได้น ำเสนอควำมคิดของ Karl Marx ไปใช้ได้แก่ ประเทศรัสเซีย ในปี ค.ศ. 1917 

ภำยหลังกำรโค่นล้มจักรพรรดิซำร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรำชวงศ์โรมำนอฟลง แนวควำมคิดของ Karl Marx ได้

แพร่หลำยไปยงัประเทศในกลุ่มของรัสเซียภำยหลงัสงครำมโลกครัง้ที่ 2 เช่น คิวบำ จีน เกำหลีเหนือ เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ดี ในปัจจุบันประเทศเหล่ำนีห้ันมำใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลำด (Market-Oriented Economy) 

มำกขึน้ แม้วำ่ระบบกำรเมืองยงัคงเป็นระบบคอมมิวนิสต์อยูก็่ตำม  

 Neo-classical Economics: แนวควำมคิดของ Karl Marx ดงักลำ่วท ำให้นกัเศรษฐศำสตร์ในระยะตอ่มำเห็น

จุดบกพร่องของแนวควำมคิด Classical Economics นักเศรษฐศำสตร์กลุ่มใหม่น ำโดย Alfred Marshall 

(ค.ศ. 1824-1924) ซึ่งเรียกตัวเองว่ำ ส ำนัก Neo-Classical Economics ในขณะที่นักเศรษฐศำสตร์ส ำนัก 

Classical Economics มีควำมเห็นว่ำระบบตลำดมีกลไกที่สำมำรถปรับตวัเข้ำสู่สมดุลได้เอง โดยอำศยัมือที่

มองไม่เห็น และรัฐไม่ควรมีบทบำทเข้ำแทรกแซงทำงเศรษฐกิจ นักเศรษฐศำสตร์ส ำนัก Neo-Classical 

Economics กลบัมีควำมเห็นวำ่ ระบบตลำดมคีวำมบกพร่องไมส่มบรูณ์ ดงันัน้รัฐควรมีบทบำทหรือนโยบำยเพือ่

รักษำให้ระบบตลำดมีควำมสมบรูณ์และเป็นระบบท่ีแขง่ขนั แนวควำมคิดส ำนกันีใ้ห้ควำมส ำคญักบัทฤษฎีรำคำ 

(Price Theory) มีลกัษณะที่เป็นวิทยำศำสตร์มำกยิ่งขึน้ มีกำรน ำเอำคณิตศำสตร์มำใช้ในกำรวิเครำะห์ Alfred 

Marshall ได้ตีพิมพ์หนงัสอืช่ือ Principles of Economics เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1890 โดยเสนอควำมเห็นวำ่ 

ในระบบตลำด แม้วำ่รัฐจะไมม่ีสว่นในกำรก ำหนดรำคำและปริมำณ แตรั่ฐควรจะก ำกบัและควบคมุในกลไกรำคำ 

(Price Mechanism)  เป็นไปโดยเสรีไมม่ีกำรผกูขำดหรือกีดกนัโดยผู้ผลิต ในสว่นของผู้บริโภค รัฐควรปรับปรุง

ระบบกำรศกึษำเพื่อให้ผู้บริโภคสำมำรถตดัสนิใจเลอืกอยำ่งมเีหตผุล (Rational Choice) แนวควำมคิดดงักลำ่ว

ท ำให้บทบำทของรัฐเพิ่มขึน้ หำกแตย่งัคงถกูจ ำกดัอยูเ่พียงกำรักษำสภำพกำรแขง่ขนั รวมทัง้ขจดัและป้องกนักำร

ผกูขำด อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัสงครำมโลกครัง้ที่ 1 ในช่วงทศวรรษที่ 1930 เศรษฐกิจโลกประสบกบัภำวะตกต ่ำ

ทำงเศรษฐกิจอย่ำงรุนแรงที่เรียกวำ่ “Great Depression” อตัรำกำรวำ่งงำนสงูอยำ่งตอ่เนื่องในแตล่ะประเทศ 

แนวควำมคิด Classical Economics และ Neo-Classical Economics ที่จ ำกัดบทบำทกำรแทรกแซงของรัฐ

ไมส่ำมำรถแก้ปัญหำได้ เศรษฐกิจไมส่ำมำรถปรับเข้ำสูส่มดลุ (Equilibrium) ได้เอง  
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 Keynesian Economics: นักเศรษฐศำสตร์ส ำนักนีท้ี่ส ำคัญได้แก่ John Maynard Keynes (ค.ศ. 1883-

1946) John Maynard Keynes ได้ตีพิมพ์หนังสือช่ือ The General Theory on Employment, Interest 

and Money” ขึน้ในปี ค.ศ. 1936 เสนอแนวควำมคิดว่ำ ในช่วงเวลำที่เศรษฐกิจผนัผวนและตลำดไม่สำมำรถ

ปรับตวัเข้ำสูส่มดลุได้เอง รัฐจ ำเป็นต้องเข้ำแทรกแซงโดยผำ่นนโยบำยกำรคลงั (Fiscal Policy) อนัหมำยถึงกำร

เก็บภำษี และกำรใช้จ่ำยของรัฐบำล John Maynard Keynes เช่ือว่ำระบบทุนนิยมที่ปรำศจำกกำรก ำกับ ไม่

สำมำรถบรรลเุป้ำหมำยของสภำวะกำรจ้ำงงำนเต็มที่ และมีควำมเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ แนวควำมคิดดัง้เดิม

ของเสรีนิยม ไม่สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำทำงเศรษฐกิจของสงัคมอตุสำหกรรมที่มีควำมสลบัซบัซ้อนมำกขึน้

ทุกขณะ John Maynard Keynes ไม่เห็นด้วยกับนกัเศรษฐศำสตร์ส ำนกั Classical Economics ที่ปล่อยให้

เศรษฐกิจปรับตัวเองโดยมือที่มองไม่เห็น และไม่เห็นด้วยกับนักเศรษฐศำสตร์ส ำนัก Neo-Classical 

Economics ที่อำศัยนโยบำยกำรเงิน (Monetary Policy) โดยผ่ำนอัตรำดอกเบีย้เพื่อให้เศรษฐกิจสู่สมดุล 

John Maynard Keynes ยงัคงเช่ือในระบบทนุนิยม แตเ่ห็นวำ่รัฐต้องมีหน้ำที่ในกำรักษำระบบทนุนิยมให้คงอยู ่

ภำยหลงัที่ John Maynard Keynes เสนอแนวควำมคิดดังกล่ำว หลำยประเทศได้น ำไปปฏิบัติและประสบ

ควำมส ำเร็จในกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ท ำให้แนวควำมคิดของส ำนักนีแ้พร่หลำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสังคม

อตุสำหกรรมตะวนัตก นบัตัง้แตส่ิน้สดุสงครำมโลกครัง้ที่ 2 จนกระทัง่ปัจจบุนั  

ประเภทของระบบเศรษฐกิจ  

 จำกแนวควำมคิดหลกัทำงเศรษฐศำสตร์ 4 ด้ำนดังกล่ำว หำกพิจำรณำหลักกำรส ำคัญ 2 ประกำรคือ เจ้ำของ

กรรมสิทธ์ิในทนุและทรัพยำกรธรรมชำติ ว่ำเป็นของภำครัฐหรือของภำคเอกน และกำรตดัสินใจแบ่งสรรทรัพยำกร วำ่เป็นของ

ภำครัฐหรือของภำคเอกชนจะแบง่ระบบเศรษฐกิจใหญ่ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

   

หลกักำรเป็น
เจ้ำของทรัพยำกร 

หลกักำรตดัสนิใจแบง่สรรทรัพยำกร 
 ภำคเอกชน ภำครัฐ 

ภำคเอกชน ระบบทนุนิยมตลำด 
(สหรัฐอเมริกำ, ญ่ีปุ่ น) 

ระบบทนุนิยมบงัคบั 

(เกำหลใีต้) 
ภำครัฐ  ระบบสงัคมนิยมตลำด 

(จีน, เวยีดนำม) 
ระบบสงัคมนิยมบงัคบั 

(คิวบำ, เกำหลเีหนือ)  
 

 ระบบเศรษฐกิจสำมำรถแบง่ออกได้เป็นสองประเภทหลกัตำมระดบักำรแทรกแซงของรัฐ หำกรัฐให้ภำคเอกชนมี

อิสรเสรีในกำรด ำเนินกิจกำรทำงเศรษฐกิจ ถือวำ่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ในทำงตรงข้ำมหำกภำครัฐแทรกแซงกำรด ำเนิน

กิจกำรของภำคเอกชน ถือวำ่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนยิม 
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 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี เป็นระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีทกุคนในระบบมีกรรมสทิธ์ิใน

ทรัพย์สนิ ทัง้ท่ีอำจมีอยูต่ำมธรรมชำติหรือมนษุย์สร้ำงขึน้มำ กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิเหลำ่นีบ้ำงอยำ่งก็เป็นไปโดย

เด็ดขำด หรืออำจต้องขออนญุำตจำกรัฐบำลในกำรได้กรรมสทิธ์ิเพ่ือด ำเนินกิจกำร เช่น กำรขอสมัปทำนป่ำไม้ 

เป็นต้น แตอ่ยำ่งไรก็ตำมทกุคนมเีสรีภำพในกำรใช้ทรัพย์สนิหรือปัจจยักำรผลติเพื่อประกอบอำชีพตำมทีต่น

ปรำรถนำ กำรได้มำซึง่ปัจจยักำรผลิต กำรเลอืกกรรมวิธีในกำรผลติ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรจำ่ยแจกสนิค้ำและ

บริกำรท่ีผลติได้ไปยงัผู้ที่ต้องกำรนัน้ เป็นไปโดยอำศยัรำคำและตลำดเป็นสิง่ทีช่่วยตดัสนิใจ  

 ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีรัฐบำลมีกรรมสทิธ์ิหรือเป็นเจ้ำของหรือเข้ำด ำเนินงำนใน

บำงสว่น หรือทัง้หมดของทนุ หรือปัจจยักำรผลติที่มีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจและรัฐบำลจะน ำไปจ ำหนำ่ยแจกโดย

อำศยัหนว่ยวำงแผนจำกสว่นกลำง  

กระบวนการโลกาภวิตัน์ในทางเศรษฐกิจ  

 พจนำนกุรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2547 ได้ให้ค ำจ ำกดัควำมของโลกำภิวตัน์ว่ำ ลกัษณะกำรที่ดินแดนส่วน

ตำ่ง ๆ ของโลก ซึ่งต่ำงมีลกัษณะทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองและวฒันธรรม เป็นแบบเฉพำะของตน ก้ำวเข้ำมำมีควำมสมัพนัธ์ต่อ

กนัอยำ่งใกล้ชิดและคอ่ย ๆ มีลกัษณะร่วมกนัตำมแบบแผนอำรยธรรมยคุใหม ่ 

 จำกกค ำจัดกัดควำมดงักล่ำว เห็นได้ว่ำโลกำภิวตัน์มิได้จ ำกัดแต่เศรษฐกิจเพียงด้ำนเดียว หำกครอบคลมุทัง้ด้ำน

กำรเมืองสังคมและวัฒนธรรมด้วย อย่ำงไรก็ดีหำพิจำรณำเฉพำะในด้ำนเศรษฐกิจแล้ว กระบวนกำรโลกำภิวัตน์ในทำง

เศรษฐกิจมีลกัษณะที่ส ำคญั 2 ประกำรคือ  

 แนวโน้มที่ขอบเขตทำงภูมิศำสตร์ของตลำดสินค้ำและบริกำร รวมทัง้ตลำดปัจจัยกำรผลิตจะขยำยพืน้ที่

ครอบคลมุกว้ำงขวำงขึน้นอกเหนือจำกอำณำเขตของแต่ละประเทศ (Borderless) เนื่องจำกข้อจ ำกดัทำงกำร

ค้ำ (Trade Barriers) เช่นภำษี  โควตำ ลดน้อยลง และผลจำกกำรขยำยตวัอย่ำงรวดเร็วทำงด้ำนกำรคมนำคม

ขนสง่และกำรสือ่สำร 

 แนวโน้มที่บรรษัทข้ำมชำติ (Multinational Corporations: MNCs) ขนำดใหญ่จะขยำยตัวและมีบทบำท

เพิ่มขึน้ในกำรค้ำและกำรลงทนุระหวำ่งประเทศ 

กระบวนกำรโลกำภิวตัน์เป็นสิง่ที่ไมส่ำมำรถหลกีเลีย่งได้ในโลกยคุปัจจบุนั ผลกระทบของโลกำภิวตัน์ในทำงเศรษฐกิจ

ต่อระบบเศรษฐกิจไทยและต่อปัจเจกบุคคล อำจเป็นลบหรือบวกขึน้กบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผู้ผลิตและพฤติกรรม

ของผู้บริโภคในประเทศ ผลกระทบทำงบวกได้แก่ กำรขยำยตวัของกำรสง่ออก อนัเนื่องมำจำกกำรท่ีตลำดมีขอบเขตกว้ำงขวำง

ขึน้ แต่ทัง้นีก็้ขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั (Competitive Advantage) ของประเทศผู้ผลิตสินค้ำนัน้ ๆ และสภำวะ

ทำงเศรษฐกิจของประเทศผู้น ำเข้ำ สว่นผลกระทบทำงลบได้แก่ กำรขยำยตวัของกำรน ำเข้ำ หำกำรน ำเข้ำเป็นสินค้ำที่จ ำเป็น 

เป็นสินค้ำประเภททุนซึ่งน ำมำผลิตสินค้ำและบริกำร หรือเป็นสินค้ำที่ต้นทุนกำรผลติในประเทศสงูกว่ำกำรน ำเข้ำแล้ว กำร
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น ำเข้ำสินค้ำดงักลำ่วไมถื่อว่ำมีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศ อย่ำงไรก็ตำมหำกประเภทสนิค้ำน ำเข้ำเป็นสนิค้ำฟุ่ มเฟือย 

ก็จะสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่เศรษฐกิจของประเทศ  

เศรษฐกิจโลก  

  เศรษฐกิจโลกในยคุโลกำภิวตัน์ได้เจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีลกัษณะพึ่งพิงซึ่งกัน

และกนัมำกขึน้ อยำ่งไรก็ตำม ควำมเหลื่อมล ำ้ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศก็ทวีควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึน้เช่นเดียวกนั  ตำรำง

ตอ่ไปนีแ้สดงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีตวัชีว้ดัทำงเศรษฐกิจที่ส ำคญั

ได้แก่รำยได้ประชำชำชำติ (GDP) อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ (GDP Growth) รำยได้เฉลี่ยต่อประชำกร (GDP per 

Capita) และบญัชีเดินสะพดั (Current Account Balance) ของปี ค.ศ. 2013 (อ้ำงอิงข้อมลูจำก IMF) 

ประเทศ Gross Domestic Product GDP Per Capita 

$ /person/ year 

Current Account 

Balance 

$Billions 
$ Billions Avg. Annual % 

Growth 

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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 ตำรำงข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำแม้แต่ประเทศในภมูิภำคเดียวกันนัน้มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกในเร่ืองของกำรพฒันำ

ทำงเศรษฐกิจ ตวัอย่ำงเช่น ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อประชำกรอยู่ที่ 54,775 ดอลลำร์สหรัฐต่อคนต่อปี 

ในขณะที่ประเทศที่จนที่สดุในภมูิภำคนีไ้ด้แก่ประเทศพมำ่ มีรำยไดเฉลี่ยต่อประชำกรที่ 868 ดอลลำร์สหรัฐตอ่คนตอ่ปี ทัง้สอง

ประเทศนีร้ำยได้แตกตำ่งกนั 63 เทำ่แต่มีอำณำเขตที่ตัง้อยู่ในภมูิภำคเดียวกนั ข้อมลูดงักลำ่วสะท้อนให้เห็นว่ำควำมแตกต่ำง

ทำงรำยได้ และกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจนัน้ไมส่ำมำรถมีได้อยำ่งเทำ่เทียมกนัถึงแม้ระบบเศรษฐกิจของโลกนัน้อยูใ่นยคุโลกำภิ

วตัน์ที่กำรพฒันำด้ำนเทคโนโลยีและกำรเข้ำถึงข้อมลูนัน้ครอบคลมุทกุประเทศ  

การค้าระหว่างประเทศ  

 ถ้ำส ำรวจสินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ ที่เรำบริโภคในแต่ละวนั จะพบว่ำสินค้ำและบริกำรที่เรำบริโภคนัน้มีทัง้ที่ผลิตใน

ประเทศและในต่ำงประเทศ ปัจจุบนัประเทศต่ำง ๆ ทัว่โลกท ำกำรติดต่อสื่อสำร ท ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศกนัอย่ำงแพร่หลำย 

บำงประเทศต้องพึ่งพำกำรน ำเข้ำเป็นหลกั ในขณะที่อีกหลำยประเทศมีรำยได้หลกัจำกกำรส่งออก ปริมำณกำรค้ำของทุก

ประเทศโดยรวมเพิ่มขึน้ตลอด จำก  4 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 1990 เป็น 15 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐในปี 2009 ตวัเลข

ดงักลำ่วแสดงให้เห็นว่ำกำรค้ำระหวำ่งประเทศมีควำมส ำคญัมำกขึน้และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องต่อไปในอนำคต 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำครอบคลมุประเทศต่ำง ๆ มำกขึน้ ท ำให้กำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นอีกประเด็น

ส ำคญัทำงเศรษฐกิจที่ไมส่ำมำรถมองข้ำมได้ ดงัจะเห็นได้จำกกปริมำณข้อตกลงกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่มีกำร

ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ในรูปแบบทวิภำคีและพหุภำคี สำเหตแุละประโยชน์ของกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีหลำยประกำร

ได้แก่ 

 ผู้บริโภคสำมำรถบริโภคสินค้ำที่ไม่มีอยู่ในประเทศของตนเองได้ หำกประเทศไทยไม่ได้มีกำรค้ำขำยกบัต่ำงประเทศ 

คนไทยจะไมส่ำมำรถเข้ำถึงสนิค้ำที่หลำกหลำยที่พบเห็นได้ตำมตลำดร้ำนค้ำทัว่ไป  

 ผู้บริโภคสำมำรถเลอืกซือ้สิง่ที่ดีกวำ่ได้ ในกรณีนีห้มำยถึงสนิค้ำหรือบริกำรท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ีทำงประเทศไทย

นัน้สำมำรถผลติได้  

 ผู้บริโภคสำมำรถเลอืกหำสนิค้ำรำคำถกูกวำ่ได้ เนื่องจำกมีกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำมำกขึน้  

 ผู้บริโภคมีทำงเลือกหลำกหลำยมำกขึน้ในด้ำนอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบ สีสนั ควำมสะดวก ควำมทนัสมัย 

ประโยชน์ทัง้หมดที่กลำ่วถึงข้ำงต้นนี ้ท ำให้ประชำชนทัว่ไปในยคุบริโภคนิยมนีม้ีควำมสขุควำมพงึพอใจมำกขึน้  

ในเชิงเศรษฐศำสตร์นัน้ กำรค้ำระหว่ำงประเทศส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขนัมำกขึน้ กำรแข่งขนันีท้ ำให้ผู้บริโภคได้รับ

ประโยชน์ที่กล่ำวข้ำงต้น คือสำมำรถเลือกซือ้สินค้ำที่มีคุณภำพดีกว่ำ ถูกกว่ำ ทนัสมยักว่ำ ตรงควำมต้องกำรมำกกว่ำ 

และสำมำรถบริโภคในสิ่งที่ไม่สำมำรถผลิตในประเทศได้ ดงันัน้เหตุผลข้อนีจ้ึงมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกจะสง่ผล

ตอ่เนื่องในประเด็นอื่น ๆ คือกำรเกิดประสิทธิภำพในกำรผลติ ผู้ผลิตจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงคณุภำพและรำคำที่แขง่ขนัได้ ซึ่ง
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กำรจะบรรลุวตัถุประสงค์นีไ้ด้ จะต้องเลือกพิจำรณำในกำรใช้วตัถุดิบในกำรผลิตอย่ำงคุ้มค่ำและรอบคอบที่สุด เพื่อ

สำมำรถผลติสนิค้ำที่มีคณุภำพได้ในปริมำณที่มำกที่สดุ เมื่อกระบวนกำรกำรผลติสำมำรถผลติสนิค้ำได้มำกขึน้ รำคำก็จะ

ถกูลงและผู้บริโภคจะสำมำรถบริโภคสนิค้ำได้มำกขึน้ นอกจำกนีก้ำรผลติอยำ่งมีประสทิธิภำพจะช่วยให้ทรัพยำกรที่ใช้ใน

กำรผลติสนิค้ำนัน้ถกูระจำยได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ  

นอกจำกนีก้ำรค้ำระหวำ่งประเทศ ยงัท ำให้เกิดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีระหวำ่งประเทศด้วย ดงัตวัอยำ่งเช่น

ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัพ่ำยแพ้สงครำมโลกครัง้ที่ 2 เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นตกต ่ำมำก แตญ่ี่ปุ่ นสำมำรถฟืน้ตวัได้อย่ำงรวดเร็วด้วยกำร

ยอมรับควำมเปลี่ยนแปลง เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จำกโลกตะวันตก จนสำมำรถเปลี่ยนแปลงจำกประเทศที่ผลิต

กำรเกษตรเป็นหลกัมำสูป่ระเทศที่สำมำรถสง่ออกสินค้ำประเภทอตุสำหกรรมได้ ยิ่งไปกวำ่นัน้กำรค้ำระหวำ่งประเทศยงั

ก่อให้เกิดควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน เนื่องจำกกำรแขง่ขนัท่ีเข้มข้น ผู้ผลติเลอืกแขง่ขนัในสิง่ที่ตวัเองถนดัที่สดุ หำกไม่ถนดั

ก็จ ำเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้สงูขึน้ ตรงจุดนีเ้องที่ผู้ผลิตจะมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนมำกขึน้ ดงันัน้

กำรพฒันำในแต่ละอตุสำหกรรมจะเป็นไปในเชิงต่อยอดควำมเช่ียวชำญอย่ำงต่อเนื่อง และสดุท้ำยผู้บริโภคจะได้สินค้ำ

และบริกำรท่ีดีที่สดุ 

การกีดกันการค้าระหว่างประเทศ  

 ถึงแม้ว่ำหลำยประเทศจะเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรค้ำระหว่ำงประเทศมำกขึน้ แต่อีกด้ำนหนึ่งก็ยงัปรำกฏว่ำมี

อีกหลำย ๆ ประเทศพยำยำมที่จะไมใ่ห้เกิดกำรค้ำเสรีระหวำ่งประเทศมำกขึน้ โดยใช้มำตรกำรตำ่ง ๆ ไมว่ำ่จะเป็นมำตรกำรทำง

ภำษี กำรก ำหนดโควตำ และมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีอื่น ๆ  (Non-tariff Barriers) เช่น กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรผลิต กำร

ก ำหนดมำตรฐำนสนิค้ำ มำตรฐำนวิชำชีพตำ่ง ๆ เง่ือนไขคณุธรรมจริยธรรม สทิธิมนษุยชน แรงงำนเด็ก และกำรทำรุณสตัว์เป็น

ต้น  

 กำรกีดกนักำรค้ำระหวำ่งประเทศสำมำรถท ำได้หลำยวธีิ วิธีที่น ำมำใช้อยำ่งแพร่หลำยคือก ำแพงภำษีน ำเข้ำ เนื่องจำก

มลูค่ำกำรน ำเข้ำถกูค ำนวณจำกมลูค่ำสินค้ำ เมื่อรัฐบำลต้องกำรควบคมุมลูค่ำกำรน ำเข้ำ รัฐบำลสำมำรถท ำได้ 2 ทำงคือ ใช้

มำตรกำรทำงภำษี ท ำให้รำคำสงูขึน้ เมื่อรัฐบำลเพิ่มภำษีหรือเก็บภำษีในอตัรำที่สงู ผู้จ ำหน่ำยจะผลกัภำระภำษีที่เพิ่มขึน้นีไ้ป

ยงัผู้บริโภคโดยกำรขึน้รำคำ เมื่อรำคำสนิค้ำสงูขึน้ควำมต้องกำรสนิค้ำนัน้ ๆ จะลดลง มำตรกำรที่สองได้แก่กำรก ำหนดปริมำณ

กำรน ำเข้ำโดยตรงหรือโควตำ วิธีกำรนีท้ ำให้ปริมำณกำรน ำเข้ำอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ตำมทศันะของรัฐบำล เมื่อก ำหนดให้

ปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำน้อยลง จะสง่ผลให้รำคำสินค้ำนัน้สงูขึน้ ดงันัน้มำตรกำรทัง้สองไม่ว่ำจะเป็นกำรตัง้ก ำแพงภำษีหรือ

กำรก ำหนดโควตำ จะท ำให้เกิดผลเหมือนกันในด้ำนรำคำที่สงูขึน้ ผู้บริโภคที่สนใจสินค้ำน ำเข้ำนัน้จะมีลดดลงและเลือกใช้

สนิค้ำลกัษณะเดียวกนัท่ีผลติในประเทศมำกขึน้  
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 มำตรกำรทำงภำษีและโควตำนัน้เป็นเคร่ืองมือที่ไม่นิยมใช้กนัอย่ำงแพร่หลำย เนื่องจำกข้อตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศค ำนงึถึงกำรก ำหนดให้กำรค้ำเป็นแบบเสรี ดงันัน้ประเทศตำ่ง ๆ จึงใช้มำตรกำรอื่นทดแทนกำรเก็บภำษีและกำรก ำหนด

ปริมำณสินค้ำน ำเข้ำในกำรจ ำกดัสินค้ำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ บำงประเทศได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรผลิต อำทิ กำรก ำหนด

มำตรฐำนสินค้ำ มำตรฐำนควำมปลอดภยั  หรือควำมสะอำด ปัจจุบนันีก้ระแสเร่ืองธรรมำภิบำล และกำรท ำกิจกรรมที่สร้ำง

ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นเร่ืองที่สงัคมก ำลงัตื่นตวัโดยเฉพำะในประเทศที่พฒันำแล้ว  ดงันัน้ประเด็นตำ่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบั

หลกัธรรมำภิบำล อำทิ เร่ืองของแรงงำนเด็ก สิทธิมนษุยชน กำรทำรุณกรรมสตัว์ จึงเป็นประเด็นที่หลำยประเทศหยิบยกขึน้มำ

กลำ่วอ้ำงในกำรกีดกนัทำงกำรค้ำ  

 กรณีที่บำงประเทศยงัไมเ่ปิดรับกำรค้ำระหวำ่งประเทศอยำ่งเต็มที่ก็เนื่องมำจำกเหตผุลด้ำนกำรพึง่พำตนเอง  และกำร

ปกป้องธุรกิจและแรงงำนภำยในประเทศ หลำย ๆ ประเทศไม่ต้องกำรพึ่งพำสินค้ำต่ำงชำติ และมีควำมประสงค์ที่จะด ำรง

เศรษฐกิจของประเทศตนเองได้อยำ่งเอกเทศ ท ำให้เกิดเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจอย่ำงเต็มที่ ประเทศที่มีแนวควำมคิดดงักลำ่ว

จ ำเป็นต้องผลิตสินค้ำทุกชนิดที่ผู้บริโภคภำยในประเทศต้องกำรให้เพียงพอ ถึงแม้ว่ำจะไม่มีประสิทธิภำพในกำรผลิตสินค้ำ

บำงอย่ำงก็ตำม สว่นเหตุผลในกำรปกป้องธุรกิจและแรงงำนภำยในประเทศนัน้มีสำเหตุมำจำก กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำท ำให้

น ำเข้ำสินค้ำแทนกำรผลติด้วยแรงงำนภำยในประเทศ ผู้ผลิตสินค้ำภำยในประเทศที่ยงัไมม่ีศกัยภำพทีดีพอทำงกำรแข่ งขนัจะ

ไม่สำมำรถอยู่รอดได้ ซึ่งรวมหมำยถึงลกูจ้ำงแรงงำนในอตุสำหกรรมนัน้ ๆ ด้วย ดงันัน้จึงมีแรงต่อต้ำนกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ

จำกผู้ผลิตและแรงงำนเหล่ำนีเ้สมอมำในทกุประเทศ โดยข้อเรียกร้องหลกัมกัจะเป็นเวลำในกำรปรับตวั ทัง้ในด้ำนของวิธีกำร

ผลิต ทักษะในกำรผลิต เงินทุน หรือแม้กระทัง่กำรเปลี่ยนอำชีพ เนื่องจำกกำรปรับตัวในด้ำนต่ำง ๆ จ ำเป็นต้องมีกำรลงทุน

เพิ่มเติม ซึง่ไมเ่ป็นท่ีปรำรถนำของผู้ผลติเหลำ่นี ้เพรำะผู้ที่ไมส่ำมำรถปรับตวัได้จะต้องสญูเสยีอำชีพไป กำรกีดกนัทำงกำรค้ำนัน้

ในบำงครัง้เป็นกลยทุธ์หนึ่งของรัฐบำลในกำรป้องกนัให้อตุสำหกรรมที่เกิดใหม่ภำยในประเทศเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งก่อนที่จะ

สง่ออกสนิค้ำและแขง่ขนัทำงกำรค้ำ ทัง้นีเ้พื่อให้อตุสำหกรรมใหมน่ัน้สำมำรถพฒันำฝีมือสร้ำงรำยได้โดยกำรสง่ออกและลดกำร

พึ่งพิงจำกภำครัฐในอนำคต ดงัตวัอยำ่งเช่น ประเทศไทยที่เคยสง่เสริมอตุสำหกรรมรถยนต์ในอดีตจนปัจจุบนัมีควำมเข้มแข็ง

มำกพอที่จะสง่ออกได้โดยไมต้่องพึง่พำควำมช่วยเหลอืจำกภำครัฐอีกตอ่ไป  

 จำกที่กลำ่วมำทัง้หมดนี ้จะเห็นได้วำ่กำรค้ำระหวำ่งประเทศก่อให้เกิดกำรได้ประโยชน์และเสยีประโยชน์แม้ประโยชน์

ของกำรค้ำระหวำ่งประเทศจะมีอยูอ่ยำ่งมำกมำยแก่ผู้บริโภค และแก่สงัคมโดยรวม แตก็่ยงัมีอีกหลำยประเทศที่ยงัไมพ่ร้อมที่จะ

เปิดประตูสู่กำรค้ำระหว่ำงประเทศอย่ำงเต็มรูปแบบ เนื่องจำกปัจจัยหลำยประกำร จึงเป็นผลให้เกิดกำรกีดกันทำงกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศในหลำยรูปแบบ แต่ตรำบใดก็ตำมที่ควำมต้องกำรของผู้บริโภคยงัไม่มีที่สิน้สดุ คือยงั ต้องกำรสินค้ำที่หลำย

หลำย ในปริมำณที่มำกขึน้ ประเทศต่ำง ๆ จะเปิดประตสููก่ำรค้ำระหว่ำงประเทศมำกขึน้ไม่วำ่จะเป็น ประเทศจีน หรือประเทศ

ก ำลงัพฒันำ อำทิ ประเทศพม่ำ หรือกมัพชูำ ดงันัน้กำรค้ำเสรีระหว่ำงประเทศเป็นสิง่ที่หลีกเลีย่งไมไ่ด้ และมีแนวโน้มที่จะสงูขึน้

เร่ือย ๆในอนำคต ประเทศตำ่ง ๆ จึงควรเตรียมพร้อมให้มำกที่สดุเมื่อเวลำนัน้มำถึง โดยกำรยินดีเรียนรู้จำกสิง่ใหมอ่ยูเ่สมอ  
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การลงทุนจากต่างประเทศ 

กระแสโลกำภิวตัน์มีผลให้กำรเคลือ่นย้ำยเงินทนุระหวำ่งประเทศเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและกว้ำงขวำง กำรเคลือ่นย้ำยเงินทนุ

ระหวำ่งประเทศอำจแบ่งออกตำมระยะเวลำ เป็นกำรเคลือ่นย้ำยเงินทนุระยะสัน้และกำรเคลื่อนย้ำยเงินทนุระยะยำว หรือแบ่ง

ตำมประเภทของกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนออกเป็นกำรลงทุนต่ำงประเทศทำงตรง (Foreign Direct Investment) และกำร

ลงทนุตำ่งประเทศทำงอ้อม (Foreign Indirect Investment)  

 กำรลงทุนต่ำงประเทศทำงตรง หมำยถึง กำรที่บริษัทต่ำงชำติสว่นใหญ่เป็นบรรษัทข้ำมชำติขนำดใหญ่ เคลื่อนย้ำย

เงินทนุมำลงทนุสร้ำงโรงงำน จดุกระจำยสนิค้ำ หรือเครือข่ำยกำรตลำดในต่ำงประเทศ กำรลงทนุดงักลำ่วมกัเป็นกำร

ลงทุนในระยะยำว อำจโดยเหตุผลด้ำนกำรผลิตเพื่อลดต้นทนุเนื่องจำกอยู่ใกล้แหล่งวตัถุดิบและมีแรงงำนรำคำถูก 

หรือเหตุผลด้ำนกำรตลำดเพื่อขำยสินค้ำให้กับผู้บริโภค ประเทศก ำลงัพัฒนำส่วนใหญ่ขำดแคลนเงินลงทุนและ

เทคโนโลยี จึงมกัสง่เสริมกำรลงทนุประเภทกำรลงทุนทำงตรงดงักลำ่วโดยให้สิทธิพิเศษต่ำง ๆ แต่ในบำงกรณีก็เกิด

ผลเสยี เช่น ด้ำนสิง่แวดล้อมเป็นต้น  

 กำรลงทนุตำ่งประเทศทำงอ้อม (Foreign Indirect Investment) เป็นกำรลงทนุด้ำนกำรเงินเพื่อกระจำยควำมเสีย่ง 

(Portfolio Investment) เช่นกำรซือ้ตรำสำรหุ้น ตรำสำรหนีป้ระเภทตำ่ง ๆ ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว รวมทัง้กำรซือ้

ขำยและเก็งก ำไรในเงินตรำตำ่งประเทศ กำรลงทนุประเภทนีม้กัมีควำมแปรปรวนและเคลือ่นไหวอยำ่งรวดเร็ว  

องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ส าคัญ 

 ภำยหลงัสิน้สุดสงครำมโลกครัง้ที่ 2 ได้มีกำรจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกขึน้ใหม่ โดยมีสหรัฐอเมริกำเป็นผู้ ผลกัดัน 

องค์กรทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศที่ส ำคญั 3 องค์กร ได้แก่ กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (International Monetary 

Fund: IMF) ธนำคำรโลก (World Bank) และองค์กำรค้ำโลก (World Trade Organization: WTO)  

 กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (International Monetary Fund) ก่อตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 1947 สืบเนื่องจำก

ข้อตกลง Bretton Woods ในปี ค.ศ. 1944 เพื่อก ำกบัดแูลอตัรำแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ซึง่ถกูสร้ำงขึน้เพื่อแทนที่

ระบบมำตรฐำนทองค ำ กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศมีส ำนกังำนใหญ่อยู่ที่ Washington D.C. เมืองหลวง

ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ปัจจุบนัมีสมำชิก 185 ประเทศ วตัถุประสงค์หลกัของกองทุนคือมีเพื่อรักษำควำม

สมดลุของดลุกำรช ำระเงิน (Balance of Payment) ของประเทศสมำชิก 

 ธน ำค ำ รโลก  (World Bank) ห รือ ใน ช่ื อท ำ งก ำรว่ ำ  International Bank of Reconstruction and 

Development ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1947 ตำมข้อตกลง Bretton Woods เช่นเดียวกบักองทนุกำรเงินระหวำ่ง

ประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจ แก่ประเทศสมำชิก โดยมีส ำนกังำนใหญ่อยู่ที่ 

Washington D.C. ปัจจุบนัมีสมำชิก 185 ประเทศ ธนำคำรโลกให้ควำมส ำคญักบัประเทศก ำลงัพฒันำ โดย
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ปล่อยเงินกู้ ระยะยำวดอกเบีย้ต ่ำให้แก่โครงกำรสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนต่ำง ๆ เช่นกำรสร้ำงเขื่อน ถนน กำร

พฒันำกำรเกษตรเป็นต้น  

 องค์กำรค้ำโลก (World Trade Organization)  องค์กำรค้ำโลกได้มีกำรจดัตัง้พร้อมกบักองทนุกำรเงินระหวำ่ง

ประเทศและธนำคำรโลกตำมข้อตกลง Bretton Woods ในปีค.ศ. 1947 หำกแตอ่งค์กรนัน้อยูใ่นขัน้กำรจดัท ำ

ข้อตกลง GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) เพื่อส่งเสริมกำรค้ำเสรี GATT ได้มีกำร

ประชุมมำต่อเนื่อง จนสำมำรถจัดตัง้เป็นองค์กำรกำรค้ำโลกส ำเร็จในปี ค.ศ. 1995 ปัจจุบันมีสมำชิก 150 

ประเทศ มีส ำนกังำนใหญ่อยูม่ีนครเจนีวำ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 กำรรวมกลุม่ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ หมำยถึงกำรท่ีประเทศมำรวมตวักนัเป็นกลุม่เพื่อประโยชน์ในด้ำนควำม

ช ำนำญเฉพำะทำง (Specialization) และกำรค้ำระหวำ่งประเทศ กำรรวมกลุม่ทำงเศรษฐกิจระหวำ่งประเทศสำมำรถแบ่งออก

ได้เป็น 4 รูปแบบ ตำมระดบัควำมร่วมมือคือ 

 เขตกำรค้ำเสรี (Free Trade Area) เป็นรูปแบบกำรรวมกลุม่ที่ประเทศสมำชิกในกลุม่ลดหรือยกเลิกมำตรกำร

ภำษีระหว่ำงกนั แต่ประเทศสมำชิกยงัคงมีอิสระใช้มำตรกำรทำงภำษีตำ่ง ๆ กบัประเทศนอกสมำชิกได้อยำ่งเสรี 

เวลำนีก้ำรรวมตวัของกลุม่ประเทศตำ่ง ๆ ยงัเป็นในรูปแบบนีโ้ดยสว่นมำก  

 สหภำพศลุกำกร (Custom Union) ประเทศสมำชิกนอกจำกจะยกเลิกภำษีทำงกำรค้ำลดอปุสรรคระหว่ำงกัน

แล้ว ยงัใช้ระบบภำษีศลุกำกรกับกบัประเทศนอกกลุม่ในอตัรำเดียวกนั หรือมี Common Custom Policy แต่

มกัจะมีปัญหำคือ อตัรำภำษีที่ร่วมกันตัง้ใหม่ ถ้ำแตกต่ำงจำกเดิมมำกจะมีผลกระทบต่ออตัรำภำษีเดิมที่เก็บ

ภำยในประเทศและสง่ผลกระทบถึงรำคำสนิค้ำในประเทศ  

 ตลำดร่วม (Common Market) หมำยถึง กำรขยำยควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำถึงขนำดที่เปิดอนุญำตให้มีกำร

เคลื่อนย้ำยปัจจัยกำรผลิต เช่น ปัจจัยทุน แรงงำน เทคโนโลยี ผ่ำนพรมแดนของประเทศสมำชิกได้อย่ำงเสรี

ภำยในกลุม่เช่นกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน กำรตัง้ตลำดร่วมจ ำเป็นต้องมีนโยบำยหลำย ๆ ด้ำนที่ประสำนกนั เช่น 

กำรเก็บภำษีรำยได้ นโยบำยกำรเงินภำยใน นโยบำยกำรค้ำ ตลอดจนกฎหมำยตำ่ง ๆ  

 สหภำพทำงเศรษฐกิจ (Economic Union) นอกจำกจะมีกำรเคลื่อนย้ำยปัจจัยกำรผลิตผ่ำนพรมแดนของ

ประเทศสมำชิกแล้ว ประเทศสมำชิกจะมีโยบำยทำงกำรเงินและกำรคลงัเหมือนกนั นอกจำกนีย้งัมีกำรจัดตัง้

หน่วยงำนกลำงขึน้มำดแูลหรือควบคมุนโยบำยที่ได้จดัตัง้รวมกนั เป็นกำรรวมตวักนัของรูปแบบกำรรวมตวัทำง

เศรษฐกิจทุกรูปแบบมำอยู่ในรูปแบบนี ้รวมกบักำรก ำหนดนโยบำยสงัคม เศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลงัร่วมกัน 

เป็นกำรรวมกลุม่กนัอยำ่งสมบรูณ์แบบ สมำชิกอยูภ่ำยใต้นโยบำยเศรษฐกิจเดียวกนัใช้เงินตรำสกลุเดียวกนั และ
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อยูภ่ำยใต้อำณำจกัรเศรษฐกิจเดียวกนั เป็นกำรรวมกลุม่ทำงเศรษฐกิจที่ก้ำวหน้ำสมบรูณ์ที่สดุ ส ำหรับกำรเจรจำ

ทำงเศรษฐกิจกับต่ำงประเทศจะมอบหมำยให้องค์กรที่ร่วมกนัตัง้ขึน้ท ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ในนำมของประเทศภำคี

ทัง้หมด   

บทสรุป 

 เศรษฐกิจไทยอยู่ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเข้ำใจสภำพกำร

เปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจโลก กำรค้ำระหวำ่งประเทศ กำรเงินระหวำ่งประเทศ ควำมเคลือ่นไหวตำ่ง ๆท่ีส ำคญัขององค์กรทำง

เศรษฐกิจระหวำ่งประเทศ เพื่อประเมินผลกระทบทัง้ในทำงบวกและลบตอ่เศรษฐกิจไทย 

  



มมศท 102: ระบบเศรษฐกิจฯ 
 

15 
เนือ้หาครัง้ที่ 2 

การวัดการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

โดยทัว่ไป กำรพฒันำเศรษฐกิจ หมำยถึง กำรท่ีประเทศมีควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและมีกำรเปลี่ยนแปลงพืน้ฐำน

โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของประเทศไปในทำงที่ดีขึน้ ประชำชนมีมำตรฐำนกำรครองชีพและคณุภำพชีวิตที่ดีขึน้  นกันโยบำย

ทำงเศรษฐกิจใช้รำยได้ประชำชำติเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในกำรวดักำรพฒันำทำงเศรษฐกิจโดยค ำนึงถึงกำรผลิตเพื่อสร้ำงรำยได้

ให้กบัประชำชนเป็นหลกั กำรวดัรำยได้ประชำชำติสำมำรถค ำนวณได้จำก 2 ทำงหลกั ได้แก่  

 ผลตอบแทนปัจจยักำรผลิต ซึ่งหมำยถึงกำรวดัจำกรำยได้ เป็นกำรวดัจำกปริมำณสินค้ำและบริกำรของทัง้ประเทศที่

ผลิตได้ในรอบ 1 ปี แล้วน ำมำค ำนวณเป็นมูลค่ำหรือรำยได้  (มูลค่ำ = รำคำของสินค้ำที่ผลิตได้ x ปริมำณสินค้ำที่

ประเทศผลิตขึน้มำ) สินค้ำและบริกำรที่ผลิตขึน้มำต้องซือ้ขำยกันในตลำด ซึ่งจะมีรำคำตลำด (market price) 

นอกจำกนัน้สินค้ำและบริกำรท่ีผลติขึน้มำต้องเป็นสนิค้ำและบริกำรขัน้สดุท้ำย (final goods) ซึง่ก็คือเป็นสินค้ำและ

บริกำรที่ผลติเพื่อผู้ซือ้ไปใช้ในกำรบริโภค รำยได้ประชำชำติที่วดัจำกด้ำนผลผลิตแบง่ออกเป็น ผลิตภณัฑ์ประชำชำติ

เบือ้งต้น (Gross National Product: GNP) คือผลผลติที่คนสญัชำตินัน้ ๆ ไมว่่ำจะไปพ ำนกัที่ใดผลติขึน้มำได้ และ 

ผลิตภณัฑ์ประชำชำติเบือ้งต้นภำยในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ซึ่งเป็นผลผลิตที่คนทกุ ๆ ที่อยู่

ในประเทศนัน้ ๆ ผลติขึน้มำได้  

 รำยจำ่ยเพื่อกำรบริโภค เป็นกำรค ำนวณรำยได้ประชำชำตจิำกองค์ประกอบตำ่ง ๆ ดงันี ้

o รำยจ่ำยจำกกลุ่มครัวเรือน (consumption) คือรำยจ่ำยในกำรซือ้สินค้ำและบริกำรในปัจจุบันของภำค

ครัวเรือน กำรบริโภคยงัสำมำรถแยกเป็นสนิค้ำคงทน เช่น รถยนต์ โทรทศัน์ และสนิค้ำไม่คงทน เช่น อำหำร 

เคร่ืองดื่ม เสือ้ผ้ำ และบริกำร 

o รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน (Investment) แบ่งเป็นกำรลงทุนทำงธุรกิจ เช่นกำรซือ้โรงงำนและเคร่ืองมือ

อปุกรณ์ใหม่ และกำรลงทนุของภำคครัวเรือนได้แก่ กำรลงทนุสร้ำงบ้ำนที่อยูอ่ำศยั และกำรลงทนุในสินค้ำ

คงเหลอื  

o รำยจ่ำยเพื่อกำรสง่ออกสทุธิ (net export) ได้แก่ มลูคำ่กำรสง่ออกทัง้สิน้ลบด้วยมลูคำ่กำรน ำเข้ำ ซึง่มลูคำ่

กำรสง่ออกและน ำเข้ำ เป็นมลูคำ่สนิค้ำและบริกำรท่ีผลติในแตล่ะปีและขำยให้ผู้ซือ้สนิค้ำในตำ่งประเทศ  

o รำยจ่ำยของภำครัฐ (government) ได้แก่รำยจ่ำยในกำรซือ้สนิค้ำและบริกำรของภำครัฐ เช่นกำรลงทนุใน

โครงกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน แตไ่มร่วมในสว่นของคำ่ใช้จ่ำยให้ประชำชน เช่นคำ่ประกนัสงัคม  
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ดัชนีวดัการพัฒนาหรือความอยู่ดีมีสุขอื่นๆ  

กำรใช้ตวัเลขทำงเศรษฐกิจเช่นรำยได้ประชำชำติเพียงอยำ่งเดียววดัระดบักำรพฒันำของประเทศถือได้วำ่เป็นจดุออ่น

ของกำรวดักำรพฒันำอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่วดัด้วยรำยได้หรือกำรผลิตนัน้เป็นเพียงตวัชีว้ดัทำงวตัถ ุ

แตไ่มส่ำมำรถวดัได้ถึงผลเสยีอื่น ๆ ท่ีเกิดขึน้จำกกำรผลติ เช่นสภำพแวดล้อมที่ถกูท ำลำยให้เสือ่มโทรม นอกจำกนีก้ำรวดัรำยได้

ด้วย GDP ไมส่ำมำรถสะท้อนได้วำ่ ประเทศเหลำ่นัน้จะยงัสำมำรถรักษำ วฒันธรรม หรือ อตัลกัษณ์ตวัตน ของประเทศนัน้ ๆ ไว้

ได้ดีเพียงใด หรือวำ่กำรจดัสรรของรำยได้เหลำ่นัน้ได้ปันให้สงัคมได้อยำ่งเป็นธรรมมำกน้อยเพียงใด  

ปัจจุบนัจึงมีดชันีวดักำรพฒันำอื่น  ๆ อนัเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึน้ เช่นองค์กำรสหประชำชำติได้ใช้ดชันี

พัฒนำมนุษย์ (Human Development Index: HDI) ซึ่งวดักำรพัฒนำทำงสงัคมด้ำนคุณภำพชีวิต โดยมีตวัวดัทัง้รำยได้ 

ควำมยืนยำวของชีวิต กำรรู้หนงัสอื ควำมปลอดภยัในชีวิต และธรรมำภิบำลในสงัคม  

ดชันีวดักำรพฒันำที่มีกำรกล่ำวถึงมำกอีกหนึ่งทำงคือ ดชันีควำมสขุมวลรวมของคนในประเทศ (Gross National 

Happiness: GNH) ประกอบด้วยแนวคิดหลกั ๆ คือกำรพฒันำประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง กำรอนุรักษ์ธรรมชำติ แหลง่ที่มำ

ของอำหำร กำรอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ดชันีกำรวดักำรพฒันำแบบ GNH เน้นกำรวดัควำมสขุของประชำชนภำยในประเทศ 

โดยไม่ได้เอำรำยได้ทำงเศรษฐกิจเป็นหลกั ดชันีดงักลำ่วเน้นกำรพฒันำเพื่อกำรกินดีอยู่ดีของคนในประเทศอย่ำงแท้จริง ไม่

เพียงแคก่ำรเพิ่มอตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในรูปแบบของ GDP แต่จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงกำรกระจำยรำยได้ กำรศึกษำ กำร

อนำมยั และอื่น ๆ สูค่นสว่นใหญ่ของประเทศอยำ่งเป็นธรรมอีกด้วย กลำ่วอีกนยัหนึง่ กำรพฒันำเศรษฐกิจสงัคมคือ กำรพฒันำ

ที่ท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยูข่องคนสว่นใหญ่ในสงัคมได้อยูด่ีมีสขุในทกุด้ำน   

หน่วยงานรับผิดชอบทางเศรษฐกิจของประเทศ 

หน่วยงำนที่ดูแลเศรษฐกิจของประเทศ จะดูแลเร่ืองกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและกำรมีเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ ของ

ประเทศโดยแบง่นโยบำยออกเป็น 2 ลกัษณะ คือนโยบำยกำรเงิน  ดแูลโดยธนำคำรแหง่ประเทศไทย และนโยบำยกำรคลงัดแูล

โดยกระทรวงกำรคลงั 

 นโยบำยกำรเงิน (Monetary Policy) ดแูลโดยธนำคำรแหง่ประเทศไทย มีหน้ำที่ดงัตอ่ไปนี ้

o รักษำเสถียรภำพทำงกำรเงิน ด ำเนินนโยบำยกำรเงินท่ีเหมำะสมตอ่เศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิดเสถียรภำพ

ทำงกำรเงินทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ กำรเงินภำยในประเทศ ได้แก่ กำรรักษำค่ำเงินบำทเมื่อ

เทียบกับรำคำและปริมำณสินค้ำ กำรเงินภำยนอก ได้แก่ กำรรักษำค่ำของเงินบำทเมื่อเทียบกับสกุล

เงินตรำตำ่งประเทศ 
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o ก ำกับดแูลสถำบนักำรเงิน ก ำกับดูแล และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของธนำคำรพำณิชย์และบริษัท

เงินทุน ให้มีควำมมั่นคง ได้มำตรฐำนสำกลทัง้ของรัฐและเอกชน และให้ควำมช่วยเหลือแก่สถำบัน

กำรเงินในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไข 

o เป็นนำยธนำคำรและที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยเศรษฐกิจของรัฐบำล กำรเป็นนำยธนำคำรของรัฐบำล 

ประกอบด้วย กำรให้บริกำรธุรกิจธนำคำรแก่สว่นรำชกำร เช่น กำรรับ กำรฝำกเงิน กำรโอนเงิน กำรซือ้

ขำยเงินตรำตำ่งประเทศ ให้ค ำปรึกษำด้ำนนโยบำยเศรษฐกิจของรัฐบำล 

o เป็นนำยธนำคำรของสถำบนักำรเงิน กำรรับฝำกเงินและเก็บรักษำเงินส ำรองตำมกฎหมำยของสถำบนั

กำรเงิน เป็นผู้ ให้กู้ยืมแห่งสดุท้ำยแก่ สถำบนักำรเงินที่ขำดสภำพคลอ่ง ก ำหนดนโยบำย พฒันำ และ

ด ำเนินงำนระบบกำรช ำระเงินของประเทศ 

o บริหำรเงินส ำรองระหว่ำงประเทศ บริหำรเงินส ำรองระหว่ำงประเทศให้เกิดประโยชน์สงูสดุ มีสภำพ

คลอ่ง ปลอดภยั และมีระดบัท่ีเหมำะสม  

o จดัพิมพ์และออกใช้ธนบตัร ออกแบบและจดัพิมพ์ธนบตัรและบตัรธนำคำร ออกใช้ธนบตัร แลกเปลีย่น

ธนบัตรช ำรุด รวมทัง้ดูแลกำรหมุนเวียนของธนบัตรให้มีปริมำณที่เพียงพอและเหมำะสมกับภำวะ

เศรษฐกิจ  

 นโยบำยกำรคลงั (Fiscal Policy) กระทรวงกำรคลงัจะเป็นหนว่ยงำนหลกัที่ดแูลนโยบำยกำรคลงัของประเทศ

ไทย โดยมีหน้ำที่คือ 

o เสนอแนะและก ำหนดนโยบำยกำรคลงัและระบบกำรเงินเพื่อสร้ำงควำมยัง่ยืน ควำมสำมำรถในกำร

แขง่ขนัและควำมเป็นธรรม 

o เพิ่มรำยได้ภำครัฐ โดยจดัเก็บภำษีอย่ำงเป็นธรรม ทัว่ถึงและมีประสิทธิภำพ และสำมำรถใช้เป็นกลไก

ในกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม  

o บริหำรทรัพย์สนิของภำครัฐเพื่อสร้ำงมลูคำ่เพิ่ม และผลประโยชน์แก่รัฐและประชำนอยำ่งเหมำะสม  

o บริหำรกำรรับจ่ำยเงินของรัฐบำล รวมทัง้บริหำรจัดกำรหนีส้ำธำรณะให้คล่องตัวและตอบสนอง

นโยบำยในกำรพฒันำ ภำยใต้วินยักำรคลงั 

o ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อกำรพฒันำ

เศรษฐกิจและสงัคมที่ยัง่ยืน  

เคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายการเงนิ 

กำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินสำมำรถบริหำรจดักำรผำ่นทำงสินทรัพย์ที่มีสภำพคลอ่ง และกำรด ำเนินกำรผำ่นตลำดกำรเงิน กำร

ด ำรงสนิทรัพย์สภำพคลอ่ง มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ และเพื่อสร้ำงเสถียรภำพของมลูคำ่ของเงินใน
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ระยะปำนกลำงและระยะยำว กำรด ำเนินกำรผำ่นตลำดกำรเงิน สำมำรถท ำได้โดยกำรท ำธรุกรรมซือ้คนืพนัธบตัร ผำ่นตลำด ซือ้

คืนของธนำคำรแหง่ประเทศไทย เพื่อปลอ่ยหรือดดูซบั สภำพคลอ่งแบบชัว่ครำว หรือกำรท ำธุรกรรมซือ้ขำยพนัธบตัรรัฐบำลเพือ่

ปลอ่ยหรือดดูซบัสภำพคลอ่งแบบถำวร  

ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ  

ระบบอัตราแลกเปลี่ยน  

กำรขยำยตวัของเศรษฐกิจโลกมีควำมสมัพนัธ์อยำ่งมำกกบัระบบอตัรำแลกเปลีย่น เนื่องจำกแตล่ะประเทศใช้เงินตรำสกุล

ที่แตกตำ่งกนัออกไป กลำ่วโดยทัว่ไปแล้ว ระบบอตัรำแลกเปลีย่นในโลกนีส้ำมำรถแบง่ออกเป็น 2 ระบบใหญ่ ได้แก่ 

 ระบบอตัรำแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (Fixed Exchange Rate Regime) ภำยใต้ระบบนีค้่ำของเงินในสกุลนัน้ ๆ จะถูก

ก ำหนดคำ่คงที่ โดยเทียบกบัน ำ้หนกัของทองค ำหรือมลูคำ่ของเงินตรำสกลุส ำคญั เช่นเงินดอลลำร์สหรัฐ  

 ระบบอตัรำแลกเปลี่ยนแบบลอยตวั (Floating Exchange Rate Regime) ภำยใต้ระบบนีอ้ตัรำแลกเปลี่ยนจะถูก

ก ำหนดโดยอปุสงค์ (Demand) และอปุทำน (Supply) ของตลำดเงินตรำต่ำงประเทศ ซึง่ภำยใต้ระบบนีแ้บ่งออกได้

เป็น ระบบอตัรำแลกเปลีย่นแบบลอยตวัเสรี และระบบอตัรำแลกเปลีย่นแบบลอยตวัภำยใต้กำรจดักำร  

อตัรำแลกเปลี่ยนมีผลอยำ่งยิ่งต่อกำรค้ำระหวำ่งประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสง่ออกและกำรน ำเข้ำ ในกรณีที่ประเทศ

ก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนค่ำเงินของตนไว้แข็ง (สงู) กว่ำควำมเป็นจริง ก็จะมีผลให้กำรส่งออกลดลงแต่กำรน ำเข้ำเพิ่มสงูขึน้ 

ในทำงกลบักนั หำกประเทศก ำหนดอตัรำแลกเปลีย่นค่ำเงินสกลุของตนไว้ออ่น (ต ่ำ) กวำ่ควำมเป็นจริง ก็จะมีผลให้กำรสง่ออก

เพิ่มขึน้และกำรน ำเข้ำลดลง ด้วยเหตดุงักล่ำวประเทศมกัอยำกก ำหนดหรือรักษำคำ่ให้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุของตนต ่ำ

กว่ำเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในทำงกำรค้ำ ซึ่งกำรกระท ำดงักล่ำวอำจน ำมำซึ่งข้อพิพำททำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ เช่น

ระหว่ำงสรหัฐอเมริกำกับจีนเป็นต้น เนื่องจำกสหรัฐอเมริกำเห็นว่ำจีนจงใจให้ค่ำเงินหยวนอ่อนกว่ำควำมเป็นจริง  เพื่อ

ผลประโยชน์ทำงกำรค้ำระหวำ่งประเทศท ำให้สหรัฐอเมริกำต้องเสยีเปรียบทำงกำรค้ำในเชิงรำคำสนิค้ำกำรสง่ออก  

อัตราดอกเบีย้ 

อตัรำดอกเบีย้ที่ส ำคญัคืออตัรำดอกเบีย้ที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยเป็นผู้ก ำหนด เพื่อใช้เป็นอตัรำอ้ำงอิงในกำรซือ้ขำย

พนัธบตัร เหตผุลส ำคญัในกำรปรับขึน้/ลงของอตัรำดอกเบีย้คือ เหตผุลของกำรควบคมุเงินเฟ้อ ตำมนโยบำยกำรเงินในรูปแบบ 

Inflationary Targeting และเพื่อเป็นหนึง่ในกลไกในกำรก ำหนดอตัรำแลกเปลีย่น  
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อัตราเงนิเฟ้อ 

เงินเฟ้อ คือ ภำวกำรณ์ที่ระดบัรำคำสินค้ำและบริกำรโดยทัว่ไปเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง หำกเงินเฟ้อเพิ่มขึน้แต่เพียง

เลก็น้อย ก็จะสร้ำงสิง่จงูใจแก่ผู้ประกอบกำร แตห่ำกเพิ่มขึน้มำกและผนัผวนก็จะสร้ำงควำมไมแ่นน่อน และก่อให้เกิดปัญหำต่อ

ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพำะค่ำครองชีพของประชำชน และกำรขำดเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ กำรวดัเงินเฟ้อวดัจำกอตัรำ

แลกเปลี่ยนของดชันีรำคำผู้บริโภคซึ่งเป็นดชันีที่จัดท ำโดยกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์  อตัรำเงินเฟ้อมีสองประเภท 

ได้แก่ อตัรำเงินเฟ้อทัว่ไป และอตัรำเงินเฟ้อพืน้ฐำน  

 อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) คืออัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของดัชนีรำคำผู้ บริโภคที่ใช้วัดกำร

เปลี่ยนแปลงของรำคำขำยปลีกสินค้ำและบริกำรโดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคทัว่ไปจ่ำยเพื่อซือ้สินค้ำและบริกำรจ ำเป็น

จ ำนวนหนึ่ง ณ เวลำหนึ่ง ๆ เทียบกับปีฐำน โดยกำรส ำรวจรำคำสินค้ำและบริกำรทั่วประเทศจ ำนวน 326 

รำยกำร ครอบคลมุหมวดอำหำรและเคร่ืองดื่ม เคร่ืองนุ่งห่ม เคหสถำน กำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล 

ยำนพำหนะ กำรขนสง่กำรสือ่สำร กำรบนัเทิง กำรอำ่น กำรศกึษำ เพื่อน ำมำค ำนวณดชันีรำคำผู้บริโภคทัว่ไป 

 อตัรำเงินเฟ้อพืน้ฐำน (Core Inflation) คืออตัรำแลกเปลีย่นของดชันีรำคำผู้บริโภคที่ค ำนวณจำกรำยกำรสนิค้ำ

และบริกำร 235 รำยกำร โดยค ำนวณจำกดชันีรำผู้บริโภคทัว่ไปของประเทศที่หกัรำยกำรสินค้ำกลุ่มอำหำรสด 

และสินค้ำกลุ่มพลงังำนจ ำนวน 91 รำยกำร ซึ่งคิดเป็นประมำณร้อยละ 25 ของสดัส่วนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด ซึ่ง

สินค้ำที่มีควำมเคลื่อนไหวขึน้ลงบ่อยตำมฤดูกำล และอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของนโยบำยกำรเงิน เหลือแต่

รำยกำรสนิค้ำที่รำคำเคลือ่นไหวตำมกลไกตลำด  

ตำมหลกัทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์ ภำวะเงินเฟ้อเกิดจำก 2 ปัจจยั  

 แรงดึงทำงด้ำนอุปสงค์ (Demand Pull) ซึ่งเกิดจำกปริมำณควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรมำกกว่ำที่มีอยู่

ขณะนัน้ จึงดงึให้รำคำสนิค้ำเพิ่มสงูขึน้ เช่น กำรเพิ่มเงินในระบบ ท ำให้เกิดกำรบริโภคมำกขึน้ 

 กำรเพิ่มต้นทุนกำรผลิต (Cost Push) ท ำให้ผู้ ผลิตต้องปรับสินค้ำขึน้ เช่น กำรเพิ่มขึน้ของค่ำแรงงำน กำร

เปลีย่นแปลงของรำคำสนิค้ำน ำเข้ำ (กำรเพิ่มขึน้ของรำคำน ำ้มนั)  

ดัชนีราคาผู้บริโภค 

ดชันีรำคำผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) หมำยถึง ตัวเลขทำงสถิติที่ใช้วัดกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ

สนิค้ำและบริกำรที่ครัวเรือนซือ้หำมำบริโภคเป็นประจ ำ ในปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัรำคำในปีที่ก ำหนดไว้เป็นปีฐำน ดชันีรำคำ

ผู้บริโภค แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนรำคำสินค้ำและบริกำร เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงค่ำจ้ำงและเงินเดือนให้

สอดคล้องกับรำคำสินค้ำที่เพิ่มขึน้ นอกจำกกำรปรับเงินเดือนและค่ำจ้ำงแล้ว ดชันีรำคำผู้บริโภคยงัใช้ในกำรปรับปรุงรำคำ
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สนิค้ำอื่นๆ เช่นคำ่เช่ำ อตัรำคำ่ธรรมเนียม และหำกมองถึงสภำพเศรษฐกิจ ดชันีรำคำผู้บริโภคยงัเป็นตวัที่ชีใ้ห้เห็นภำวะของเงิน

เฟ้อ และยงัใช้เป็นเคร่ืองวดัอ ำนำจกำรซือ้ของผู้บริโภคด้วย  

ดัชนีราคาผู้ผลิต  

ดชันีรำคำผู้ผลิตหมำยถึง ตวัเลขที่ใช้วดักำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ำที่ผู้ผลิตในประเทศได้รับเปรียบเทียบกับระยะเวลำ ณ ปี

ฐำน ประเภทของดชันีรำคำผู้ผลติ ประกอบด้วย 

 ดชันีรำคำผลผลติ (Output Prices Indexes) 

 ดชันีรำคำผู้ผลิต ณ ฐำนกำรผลิต (Pricing Point Factory Gate) เป็นรำคำที่ผู้ผลิตในประเทศได้รับจำกกำร

ขำยผลผลติ ณ แหลง่ผลติ หรือ รำคำ ณ โรงงำน ไมร่วมคำ่คนสง่ และภำษีมลูคำ่เพิ่ม  

ประโยชน์ของดชันีรำคำผู้ผลติ ได้แก ่

 ใช้ในกำรปรับมลูคำ่กำรผลติ และหรือมลูคำ่เพิ่ม เป็นรำคำที่ใช้ในกำรวดักำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ  

 ใช้เป็นเคร่ืองชีแ้นวโน้มภำวะเงินเฟ้อของประเทศ  

 ใช้เป็นเคร่ืองชีภ้ำวะกำรค้ำของประเทศ 

 ใช้เป็นแนวทำงก ำหนดงบประมำณรำยจ่ำย และนโยบำยกำรเงิน  

 ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยกำรผลติและกำรตลำด เพื่อพฒันำกำรค้ำของประเทศ 

 ใช้เป็นตวัปรับสญัญำซือ้ขำยระยะยำว 

 ใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรผลติ และกำรตลำดโดยใช้ชีว้ดักำรเปลีย่นแปลงรำคำโดยเฉลีย่ของสนิค้ำในช่วงเวลำ

ตำ่ง ๆ เพื่อให้สำมำรถทรำบภำวกำรณ์ผลติของกลุม่สนิค้ำนัน้ ๆ  

นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำของประเทศเป็นภำรกิจหลกัของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชำติ (สศช.) ตัง้แตแ่ผนพฒันำฯฉบบัแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 มีภำรกิจหลกัในกำรก ำหนดทิศทำงและยทุธศำสตร์กำรพฒันำ

ประเทศ กำรจดัท ำแผนพฒันำมีพฒันำกำรอยำ่งต่อเนื่องภำยใต้สถำนกำรณ์และเง่ือนไข รวมทัง้กำรเปลี่ยนแปลงในมิติตำ่ง ๆ 

ทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ โดยเฉพำะในช่วงของแผนพฒันำที่ 8 กำรพฒันำประเทศอยูภ่ำยใต้กระแสโลกำภิวตัน์ จึงเป็น

จุดเปลี่ยนกระบวนทศัน์ของกำรวำงแผนที่ยึด คนเป็นศนูย์กลำงกำรพฒันำ ตำมแนวพระรำชด ำรัสเศรษฐกิจพอเพียง มีกำร

พฒันำแบบองค์รวม และเร่ิมให้ควำมส ำคญักบักระบวนกำรมีสว่นร่วมของภำคีกำรพฒันำ  
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ผลกำรพัฒนำภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติตลอดระยะเวลำเกือบ 50 ปีที่ผ่ำนมำสำมำรถสร้ำงควำม

เจริญก้ำวหน้ำ ยกระดบักำรพฒันำประเทศไทยจำกที่เคยอยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนำไปอยู่ในกลุ่มประเทศก ำลงัพฒันำ 

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตและรำยได้ที่ดีขึน้ มีอำยุยืนยำว และมีกำรศึกษำสูงขึน้ กำรพัฒนำประเทศภำยใต้หลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงตัง้แตแ่ผนพฒันำฉบบัที่ 8 เป็นต้นมำได้สร้ำงภมูิคุ้มกนัให้เกิดขึน้ในสงัคมหลำยด้ำนและน ำพำประเทศรอด

พ้นจำกวิกฤติทำงเศรษฐกิจและสงัคมได้หลำยครำว  

ส ำหรับแผนพัฒนำฯฉบับปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ภำยในและ

ภำยนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง กระบวนกำร

จดัท ำแผนจึงจ ำเป็นต้องศกึษำวิเครำะห์สถำนกำรณ์ตำ่ง ๆ  เพื่อใช้ประกอบกำรจดัท ำแผนพฒันำฯ ค ำนงึถึงควำมสอดคล้องกบั

บทบญัญัติของรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัไทย พ.ศ. 2550 ที่ก ำหนดให้รัฐต้องสง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของประชำชนในกำร

กำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  

พัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

ผลกำรพฒันำประเทศในช่วงแผนพฒันำฉบบัที่ 1-7 มีข้อสรุปว่ำ เศรษฐกิจก้ำวหน้ำ สงัคมทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมมีปัญหำ กำรพฒันำไม่ยัง่ยืน น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรวำงแผนในช่วงของแผนพฒันำฉบบัที่ 8 โดยมี

แนวพระรำชด ำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” และตอ่เนื่องมำในช่วงของแผนพฒันำที่ 9 ถึง 11 มีควำมก้ำวหน้ำ ภำคสว่นต่ำง ๆ ได้

น ำมำปฏิบัติกว้ำงขวำงขึน้ ภำครัฐก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติ อำทิ กำรจัดระเบียบทำงกำรคลัง กำรรักษำ

เสถียรภำพระบบสถำบนักำรเงิน กำรลงทนุในโครงกำรขนำดใหญ่อย่ำงมีเหตผุล และบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ภำคธุรกิจและเอกชน ประยกุต์ใช้ในมิติกำรผลติ กำรลงทนุที่ใช้วตัถดุิบในประเทศและภมูิปัญญำท้องถ่ิน ผลติสินค้ำที่เป็นมิตร

กบัสิง่แวดล้อม กำรบริหำรธุรกิจที่เน้นควำมพอประมำณ ประหยดั มีกำรวิจยั และแบง่ผลก ำไรคืนสูส่งัคมและพนกังำน สถำบนั

วิชำกำร เร่งสร้ำงควำมรู้ จดัท ำหลกัสตูรกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรม กำรจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง ภำคเกษตร ใช้รูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่อย่ำงแพร่หลำย ท ำให้ประชำชนพอมีพอกิน ลดรำยจ่ำย  ส ร้ำง

รำยได้ พึ่งตนเอง และเกิดควำมมัน่คง ชุมชนเน้นกำรมีส่วนร่วม กำรพึ่งตนเอง พฒันำวฒันธรรม คุณภำพชีวิต ครอบครัว มี

สมัพนัธภำพและกำรพึง่พิงตนเองดีขึน้ รำยได้พอเพียงที่อยูอ่ำศยัมัน่คง ประชำชนน้อมน ำไปเป็นแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต  

อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้สงัคมไทยจะมีภูมิคุ้ มกันเพิ่มขึน้หลำยด้ำน แต่ยงัไม่เพียงพอต่อกำรต้ำนทำนวิกฤตเศรษฐกิจ 

สงัคมและภัยธรรมชำติที่เกิดขึน้อย่ำงรวดเร็วและมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ในอนำคต ดังนัน้ กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงในช่วงต่อไป นอกจำกจะต้องเร่งผลักดันให้ภำคส่วนต่ำง ๆ น้อมน ำไปประยุกต์ใช้อย่ ำงกว้ำงขวำงแล้ว ต้องให้

ควำมส ำคญักบักำรเช่ือมโยงไปสูก่ำรเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมในสงัคม และกำรพฒันำศกัยภำพของประชำชนให้สำมำรถใช้
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องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรมที่น ำไปสูค่วำมคิดสร้ำงสรรค์อนัเป็นพืน้ฐำนท่ีจ ำเป็นตอ่กำรสร้ำงภมูิคุ้มกนัให้เกิดขึน้ในทกุ

มิติเพื่อป้องกนัปัจจยัเสีย่งตำ่ง ๆ และวำงรำกฐำนกำรพฒันำประเทศให้เข้มแข็ง พึง่ตนเองได้อยำ่งยัง่ยืน  
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เนือ้หาครัง้ที่ 3 

วิกฤตเิศรษฐกจิ 

เนือ้หำในกำรสอนหวัข้อครัง้ที่ 3 ประกอบไปด้วยหวัข้อย่อยได้แก่วิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 (วิกฤติ

เศรษฐกิจต้มย ำกุ้ ง) และวิกฤติเศรษฐกิจปีพ.ศ. 2550 (วิกฤติเศรษฐกิจซบัไพรม์) เนือ้หำในกำรสอนครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อให้

นกัศกึษำได้เข้ำใจผลกระทบของโลกำภิวตัน์หรือกำรเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีผลตอ่ประเทศไทยโดยตรงและทำงอ้อม 

เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษำส ำหรับกำรหำแนวทำงป้องกันเพื่อไม่ให้วิกฤติดังกล่ำวเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและ

ประชำชนในอนำคต  

วิกฤตเิศรษฐกจิต้มย ากุ้ง  

ประเทศไทยมีกำรพฒันำเศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลงจำกภำคเกษตรกรรมไปสูภ่ำคอตุสำหกรรมอยำ่งรวดเร็ว ท ำให้เศรษฐกิจของ

ไทยมีกำรขยำยตวัในระดบัสงู  และเปิดกว้ำงเข้ำสู่เศรษฐกิจระดบันำนำชำติมำกขึน้ โดยเฉพำะควำมฟูเฟ่ืองทำงเศรษฐกิจ

ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2539 ที่ผ่ำนมำ ท ำให้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยจะรุ่งเรืองต่อไปอีกนำนจนก้ำวขึน้เป็น เสือ

เศรษฐกิจตวัที่ห้ำของเอเชีย อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยมีปัญหำโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจสืบเนื่องมำยำวนำน จนในที่สดุเกิด

วิกฤติเศรษฐกิจด้ำนกำรเงินอยำ่งรุนแรงในปีพ.ศ. 2540 ซึง่ถือวำ่เป็นวิกฤติเศรษฐกิจที่ส ำคญัของประเทศไทย สำเหตขุองกำร

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจมีสำเหตมุำจำกปัจจยัหลำยประกำรทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวดงันี ้ 

 ปัญหำกำรขำดควำมโปร่งใสในกลุม่สถำบนักำรเงิน  วิกฤติทำงเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 เร่ิมขึน้เมื่อเกิดปัญหำใน

ธนำคำรกรุงเทพพำณิชย์กำรจำกกำรฉ้อฉลของฝ่ำยบริหำรของธนำคำรที่ปล่อยสินเช่ือจ ำนวนมำกในโครงกำรที่มี

ผลตอบแทนต ่ำให้กบักลุม่พวกพ้อง โดยมีหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนัด้อยคณุภำพหรือมีมลูคำ่ต ่ำกวำ่เกณฑ์มำตรฐำน และ

มีกำรตกแตง่บญัชีเท็จขึน้ โดยลงบญัชีค่ำใช้จ่ำยให้สงูเกินจริง นอกจำกนีก้ำรด ำเนินงำนของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ซึง่มีหน้ำที่ตรวจสอบกำรด ำเนินธุรกิจของธนำคำรพำณิชย์ลำ่ช้ำ ท ำให้ตำ่งชำติไมเ่ช่ือมัน่ในประสทิธิภำพของธนำคำร

แห่งประเทศไทยในกำรควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหำของสถำบนักำรเงินภำยในประเทศ สถำบนัของต่ ำงชำติที่ท ำ

หน้ำที่ประเมินควำมน่ำเช่ือถือของสถำบนักำรเงิน เช่น Standard and Poor จึงประกำศลดระดบัควำมน่ำเช่ือถือ

ของสถำบนักำรเงินของไทยหลำยแห่ง ผลจำกกำรประกำศดงักลำ่ว ท ำให้สถำบนักำรเงินท่ีเป็นเจ้ำหนีใ้นตำ่งประเทศ 

เร่ิมเข้มงวดกบักำรปลอ่ยกู้สินเช่ือ หรือเข้มงวดต่อกำรต่ออำยสุญัญำกู้แก่สถำบนักำรเงินและหนว่ยธุรกิจเอกชนไทย 

ท ำให้เงินกู้ จำกต่ำงประเทศเร่ิมไหลออก ในขณะเดียวกันผู้ฝำกเงินภำยในประเทศก็เร่ิมแห่ถอนเงินฝำก จึงท ำให้

สถำบนักำรเงินมีปัญหำสภำพคลอ่งทำงกำรเงินอยำ่งกะทนัหนั 

 บญัชีเงินสะพดัขำดดลุ ในช่วง 20 ปีที่ผำ่นมำ ประเทศไทยเข้ำสูร่ะบบเศรษฐกิจแบบเปิดในระดบัท่ีสงูมำก นัน่คือร้อย

ละ 50 ของรำยได้ประชำชำตินัน้มีควำมเก่ียวเนื่องกับกำรน ำเข้ำและส่งออก ดังนัน้เมื่อเกิดปัญหำด้ำนดุลบัญชี
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เดินสะพัดขนำดใหญ่ ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภำคอื่น ๆ ของประเทศอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ กำรขำดุ ลบญัชี

เดินสะพดัเป็นดชันีเบือ้งต้นที่แสดงถึงกำรใช้จ่ำยรวมของระบบเศรษฐกิจไทยที่เกินตวั เมื่อมีกำรใช้จ่ำยรวมมำกกว่ำ

รำยได้รวม จึงต้องกู้ ยืมจำกต่ำงประเทศเพื่อมำจุนเจือ ในขณะเดียวภำคกำรส่งออกซึ่งเป็นฝ่ำยหำรำยได้เงินตรำ

ตำ่งประเทศมีแนวโน้มลดต ่ำลง ท ำให้มีรำยได้ลดลงจนเกิดปัญหำเศรษฐกิจทำงกำรเงินตำมมำ  

 กำรเปิดเสรีทำงกำรเงิน สำเหตุส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่น ำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 คือกำรเปิดเสรี

ทำงกำรเงิน นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้ประกำศนโยบำยเปิดเสรีทำงกำรเงิน 

มำตรกำรที่ส ำคญัคือกำรจัดตัง้กรุงเทพวิเทศธนกิจ (Bangkok International Banking Facilities: BIBF) กำรตัง้ 

BIBF ขึน้มำท ำให้สถำบนักำรเงินไทยสำมำรถหำแหล่งเงินกู้ภำยนอกประเทศได้ เนื่องจำกอตัรำดอกเบีย้ในประเทศ

อยู่สงูกวำ่ เมื่ออตัรำดอกเบีย้เงินกู้ของต่ำงประเทศต ่ำกว่ำ ธนำคำรพำณิชย์และสถำบนักำรเงินจึงแขง่ขนักนัท ำก ำไร

จำกสว่นต่ำงของอตัรำดอกเบีย้ โดยเร่งน ำเงินมำปลอ่ยกู้ภำยในประเทศ และโดยส่วนมำกปลอ่ยสินเช่ือให้แก่ธุรกิจ

ที่ดินและกำรพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่มีกำรเก็งก ำไรสูงในขณะนัน้ ท ำให้มีกำรปลกูสร้ำงบ้ำน

จดัสรรขึน้เป็นจ ำนวนมำกจนล้นตลำด เรียกวำ่ “ภำวะฟองสบู”่ ซึง่หมำยถึงกำรเติบโตของธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์อยำ่ง

รวดเร็ว นอกจำกนีส้ถำบนักำรเงินยงัได้ปล่อยกู้ ให้กับกำรซือ้ขำยหุ้นในตลำดหลกัทรัพย์ ที่มีกำรขำยแบบ margin 

loan  

 กำรประกำศให้ค่ำเงินบำทลอยตวั กำรขำดดุลบญัชีเดินสะพดัสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยนัน้มีควำมต้องกำรถือ

เงินตรำต่ำงประเทศมำกกว่ำเงินสกุลตัวเอง ส่งผลให้รำคำของเงินตรำต่ำงประเทศสูงขึน้เมื่ อเทียบกับอัตรำ

แลกเปลีย่นคำ่เงินบำทท่ีคงที่ตำมประกำศของธนำคำรแหง่ประเทศไทย เหตกุำรณ์เช่นนีท้ ำให้นกัเก็งก ำไรพยำยำมหำ

เงินบำทมำซือ้เงินสกุลดอลลำร์สหรัฐเพื่อท ำให้อุปสงค์ต่อเงินดอลลำร์สหรัฐสูงขึน้ จนมีกำรปล่อยให้ค่ำเงินบำท

ลอยตวั เมื่อธนำคำรแห่งประเทศไทยไม่สำมำรถใช้เงินทุนส ำรองเงินตรำต่ำงประเทศเพิ่มอุปทำนของเงินดอลลำร์

สหรัฐให้เพียงพอที่ท ำให้ค่ำเงินบำทเป็นไปตำมรำคำที่ตรึงไว้ เมื่อปรับเปลี่ยนจำกกำรตรึงอตัรำแลกเปลี่ยนเป็นอตัรำ

แลกเปลีย่นแบบลอยตวั ท ำให้ผู้ที่กู้ เงินจำกต่ำงประเทศนัน้มีหนีส้นิเพิ่มขึน้เป็น 2 เท่ำ สง่ผลให้ธุรกิจจ ำนวนมำกต้อง

ปิดกิจกำร     

ภำยหลงัจำกกำรเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบำลในขณะนัน้ ได้ขอรับเงินกู้จำกกองทนุกำรเงินระหวำ่งประเทศ เพื่อชดเชยกำร

ขำดดลุกำรช ำระเงินและเสริมฐำนทนุส ำรองระหว่ำงประเทศ โดยแบง่กำรเบิกเงินเป็นงวด ๆ เพื่อแลกกบักำรท่ีประเทศไทยนัน้

ต้องปฏิบัติตำมแนวทำงและเง่ือนไขในแผนกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจมีหลำยประกำร ได้แก่ กำร

วำ่งงำนเป็นจ ำนวนมำกเนื่องจำกเศรษฐกิจของประเทศตกต ่ำ รำยได้ตอ่หวัโดยเฉลีย่ลดลง และกำรพฒันำประเทศลำ่ช้ำกวำ่ที่

คิดไว้ นอกจำกนีรั้ฐบำลเก็บภำษีอำกรได้น้อยลงซึ่งส่งผลต่อเนื่องต่อกำรใช้จ่ำยของภำครัฐเพื่อกระตุ้ นกำรขยำยตัวทำง

เศรษฐกิจ  
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วิกฤตเิศรษฐกจิซับไพรม์  

วิกฤติเศรษฐกิจซบัไพรม์เกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกำในปีพ.ศ. 2551-2552 เมื่อธนำคำรปลอ่ยสนิเช่ือให้กบัผู้กู้ที่

ไม่สำมำรถขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินในรูปแบบปกติได้ กำรปลอ่ยกู้ลกัษณะนีเ้รียกว่ำ Sub-Prime Loan เป็นกำรปลอ่ยกู้

ให้กับลูกค้ำชัน้รอง โดยผู้ ให้กู้ ในกลุ่มนีจ้ะมีหลกัเกณฑ์กำรกู้ เงินที่ผ่อนคลำยกว่ำ แต่ก็ชดเชยควำมเสี่ยงด้วยกำรจ่ำยอตัรำ

ดอกเบีย้เงินกู้ที่สงูกวำ่ ผู้ให้กู้ เหลำ่นีม้กัจะให้กู้แก่ผู้กู้ที่มีหลกัประกนัเป็นอสงัหำริมทรัพย์  

สถำบนักำรเงินทัง้หลำยในสหรัฐจึงถือโอกำสนีส้ร้ำงนวตักรรมทำงกำรเงิน โดยกำรสร้ำงตรำสำรหนีแ้บบใหม่ออกมำ

รับรองช่องว่ำงนี ้โดยกำรเป็นคนกลำงขำยตรำสำรหนีใ้ห้กบัสถำบนักำรเงินที่มีเงินกองทนุสงู จูงใจโดยกำรให้ผลตอบแทนจำก

กำรถือตรำสำรหนีน้ีส้งูมำก แนน่อนกำรถือตรำสำรหนีด้งักลำ่วมีควำมเสีย่งสงู หำกแตว่ำ่ในสถำนกำรณ์เศรษฐกิจขณะนัน้รำคำ

ซือ้ขำยอสงัหำริมทรัพย์นัน้สงูมำก เนื่องจำกครัวเรือนต้องกำรมีบ้ำนเป็นของตวัเอง ท ำให้ผู้ ให้กู้มัน่ใจว่ำหลกัประกนัในกำรกู้นี ้

จะครอบคลมุควำมเสีย่งนีไ้ด้ หำกผู้กู้ ไมส่ำมำรผอ่นช ำระหนี ้ 

แรงจงูใจดงักลำ่วดึงดดูให้สถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศสหรัฐอเมริกำและต่ำงประเทศ ต่ำงลงทนุซือ้ตรำสำรหนีเ้กรด

สองเป็นหลักประกันจ ำนวนมำก ตรำสำรหนีเ้รียกว่ำ Collateralized Debt Obligation (CDO) ท ำให้บริษัทหรือสถำบัน

กำรเงินที่ปลอ่ยกู้  หนีเ้กรดสองเหลำ่นีอ้อกตรำสำรมำขำยโดยมีหนีซ้บัไพรม์เป็นหลกัประกนั ที่มีดอกเบีย้สงูขึน้เร่ือย ๆ เพื่อให้มี

เงินไปปลอ่ยกู้ เพิ่มอีก และวงจรนีไ้ด้สร้ำงให้หนีซ้บัไพรม์แพร่กระจำยไปตำมสถำบนักำรเงินตำ่ง ๆ ทัว่โลก  

วิกฤติสินเช่ือซบัไพรม์สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ท ำให้ประเทศเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ

โลก และอำจส่งผลกระทบต่อกำรสง่ออกของไทย ท ำให้แนวโน้มกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจลดลง ทัง้นีบ้ทเรียนที่ผ่ำนมำของ

ประเทศไทยในปีพ.ศ. 2540 ท ำให้ไทยมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรส่งออก ไม่ได้เน้นกำรส่งออกประเทศใดประเทศหนึ่ง 

หำกแต่มีกำรสง่ออกไปสูต่ลำดอื่น ๆ เช่นตลำดใหม่ ๆ ได้แก่ ประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

นอกจำกนีไ้ทยได้มีกำรปรับกองทนุส ำรองระหวำ่งประเทศจำกกำรถือครองเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำในระดบัสงู มำเป็น

กำรถือเงินสกลุอื่น ๆ เช่นเงินเยนและเงินยโูรในอตัรำสว่นท่ีเพิ่มขึน้ 
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