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ให้ เครดิตน้ องเค้ าครับ เพราะน้ องเรี ยบเรี ยงไว้ อย่างดี …..
น้ องหนูถ้าติดครูได้ ครูจะรางวัล หนูเก่งมาก
วันนีเ้ ขี ยนมันส์เลย ไอ้เรื องเป็ นเรื ่ องตายนิ ชอบนัก ….. ฉบับหน้าเจอกันครับ ยังมี อีก หน้าผา
ทางการเงิ น ..อะไร วันเดื อนดับ ....
เอเอออออ วันนี ้เป็ นวันอะไร เจอแต่คนเก่ง ดร.ปิ ยะศักดิ์ มานะสันต์ ท่านเคยสอนนโยบาย
การเงินและการคลังที่ มศว ตัวท่านตอนอยู่กระทรวงการคลังนี่และครับ แต่ปัจจุบนั เห็นชื่อ
แว็บๆ อยู่ธนาคารเกียตินาคิน นะครับ เจ้ าของหนังสือ “รากเหง้ าของปี ศาสตร์
ใครได้ ดลู ะครมัย๊ ยย ครับ ผมก้ อไม่ได้ ดู ยิ่งกลับมาเป็ นกรรมการลูกจ้ างรายวัน ยิ่งไม่ได้ ดู
กลับมาก้ อต้ องทางานเสริม(งานกลางคืน) เกิดจากวิฤติต้มยาก้ งนี่ล่ะครับท่าน (คุณแหม่ม แคท
ลียา) ล่าสุด น่าจะเป็ นน้ องไหม่ดาวิกานะครับ ถ้ าจาไม่ผิด นางเอกทางานอยู่ในบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ แล้ วสมัยก่อนนะครับ จ่ายโบนัสที ซื ้อบ้ านซื ้อรถได้ เลย โบนัสดี เงินดี ทางานเกิด
วิกฤตต้ มยากุ้ง ตกงาน .... ทางัยต่อ นางเอกกะเพื่อนอีกคนหนึง่ เอาเสื ้อผ้ ามาขาย (จนเราได้ ยิน
คาว่า เปิ ดท้ ายขายของ) ไม่คลองเพชรเกษมนะ อ่านดี ๆ พอ พอ พอ ไม่อยากยุ่งเรื่ องเหล่านี ้เลย
แต่ถ้าคุยเรื่ องเศรษฐกิจ มันก้ อเป็ นไปไม่ได้ ที่ไม่กล่าวถึงเลย เพราะอะไร สังคม เศรษฐกิจ
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การเมือง มันต้ องเป็ นเส้ นขนาน ปลาย ๆ เดือน พนักงานในบริษัทไหญ่ทาไงครับ โบนัสยังไม่
ออกเลย แต่ซื ้อรถมาขับ ซื ้อบ้ านนอนสบายไปแล้ วคร๊ าบบบบ ….ปรากฎว่า ก่อนจะมีการจ่าย
โบนัส รัฐบาลประเงินค่าเงินลอยตัว (Floating Rate ) แต่ละคนหงายหลังเลยครับ บบบ คุณ
ตัก๊ มยุรา ออกรายการอะไรไม่ร้ ู เธอเครี ยดมาก ตื่นมา ต้ องคิดแล้ วหุ้นจะขึ ้นหรื อลง คุณตัก๊ เล่น
หุ้นเก่งนะครับ ผลกระทบคือ ใครที่ไปกู้เงินจากต่างประเทศ หัวใจวายตายเลยยย ......
นักธุรกิจทังหลายมั
้
กกู้เงินจากประทเศมาลงทุน เพราะ1 ดอกเบี ้ยถูกว่าเมืองไทย 2. ธนาคารที่
เมืองไทยเรื่ องมาก และใครได้ ทางานในธนาคาร โอ้ โห เท่ห์ เริ่ด ประเภทเท้ าไม่มองดูดินเลย
ครับ ดูฟ้าอย่างเดี่ยว เป็ นเรื่ องจริง สมัยก่อน ถึงคุณจะเอาเงินไปฝากธนาคาร ถึงเวลาพักเที่ยง
พนักก้ อเอาป้ายขึ ้นมาวางไว้ “พักเที่ยง” ลูกค้ าก้ อต้ องนัง่ รอ รอแล้ ว รออีก บ่ายโมงเข้ าไป บ่าย
โมงครึ่งก้ อยังไม่มา ไปถาม รปภ ก้ อได้ คาตอบว่า สังสัยพนักงานไปกินข้ าวแล้ วแวะซื ้อผลไม้
ของหวานมัง่ ครับ ….หอกกกก หัก กรูรรร รอแทบตาย เมิงเดินซื ้อผลไม้ แบบสบายใจ ทุกวันนี ้
ก้ อเลยสมนาหน้ าไอ้ พวกทางานธนาคาร ไม่เห็นต่างกะ พนักงานห้ างเลย เสาร์ อาทิตย์ ได้ หยุด
มัย๊ …..เหลืออีกนิดก้ อจะเป็ นเหมือน 7-11 ละ ทางาน 24 ชัว่ โม (ยังคิดไม่ออกอยู่นะ ทาไม 711 )ไม่มีห้องน ้า ใครรู้จกั เจ้ าสัวแห่ง CP ถามให้ หน่อยนะครับ )หรื อมัวแต่กวาดซื ้อหุ้น ได้ ข่าวว่า
ฐานเศรษฐกิจ ท่านเทคไปเรี ยบร้ อย เอ๊ าวววว ประเทศไทย ใครใคร่ค้าก้ อค้ า ใครใคร่ขายก้ อ
ขาย ไทยนิรักสงบ (แต่ก้อทะเลาะมิขาด)สละเลือดหยาดให้ CP ..... ว่าปายยย …....มาว่ากัน
ต่อ ทาไมล่ะถึงเดือดร้ อนถึงกะลมจับ กู้เงินต่างประเทศสมัยนันจะประมาณ
้
7.5 % เทียบกับ
ธนาคารไทย 16%-17 % โดยเฉพาะธนาคารกรุงเทพพณิชยการ เค้ าเก็บเงินไว้ ให้ คณ
ุ ราเกรส
ไงงัยครับ (ถามอีกว่าใคร .....หัดดูซะมัง่ ข่าวสารบ้ านเมืองน่ะ มัวแต่ก้มหน้ ากดไลน์ กด fb ) มา
ต่อ จากดอกเบี ้ย 7.5% ปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวแล้ วทาไงครับ ดอกเบี ้ยมันก้ อเพิม่ ขึ ้นตามค่า
ของเงินอย่างน้ อย 7.5 % คิดทบกันไป ก้ อ 15% แล้ ว ไหนแต่ละวันค่าของเงินขึ ้นลง ๆ ไม่มี
ความเสถียรภาพ ...”Take a Bath” สาหัสสุด ๆ เสี่ยประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (ถามอีกว่าใคร .พิมพ์
ในกูเก้ ลเลย .) น่ะสิครับ หมายความว่าไง คนที่ได้ สดุ สุด นายกสมัยก่อน น่าจะเกิดมาจาก
โคราชน่ะ ตายยังไม่ร้ ู ชอบทากริยาหยาบ ๆ คิดจะยกส้ นเท้ าให้ นกั ข่าวก้ อยก เค้ าประนางงาม
ประเภทสอง ก้ อไปยกฝ่ าเท้ าใส่เค้ า ….ถามจริง ๆ เหอะ มันหนักกะบาล เมิงงง ตรงไหนวะ .
เรื่ องราวมันก้ อเป้นแบบนี ้ละครับ นักธุรกิจคนไหนที่มีความระมัดระวัง เค้ าก้ อทาไงครับ ซ่อประ
2

กันค่าเงินไว้ สิครับ (ชีวิตกระผมจะรอดมัย๊ ยย เนี๊ยย รู้ สกึ ไปก้ าวก่ายเรื่ องเมืองนันเมื
้ องนี ้ ..แต่เค้ า
ป่ าววว นา.... เค้ าไม่ได้ ว่าอะไรคนปั จจุนนา........)
ในขณะที่รัฐบาลกาลังปวดหัวกับทังปั
้ ญหาการเมือง และเศรษฐกิจถดถอยจากสหรัฐอเมริ กา ที่
เรี ยกว่า พิษแฮมเบอร์ เกอร์ หรื อ ซับไพร์ ม แต่สิ่งที่มาตรการของรัฐที่ได้ ประกาศใช้ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อาจจะพบกับปั ญหากับดักสภาพคล่อง (Liquidity Trap) ซึง่ เป็ นปั ญหาที่น่าปวดหัวในวงการเศรษฐศาสตร์
วันนี ้เราจะมาคุยกันครับว่ากับดักสภาพคล่องคืออะไรครับ
คาว่ากับดักสภาพคล่อง (Liquidity Trap) เป็ นปั ญหาที่นา่ ปวดหัวในทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากเป็ น
ปั ญหาที่แก้ ยากมาก โดยมีประวัตศิ าสตร์ ที่เกิดขึ ้นจริงหลายครัง้ ในหลายประเทศ รวมทังในประเทศไทยหลั
้
ง
วิกฤติการณ์เศรษฐกิจปี 2540 คาว่า “กับดักสภาพคล่อง” ได้ มีการพูดถึงตังแต่
้ สมัยของ จอห์น เมนาร์ ด
เคนส์ (John Maynard Keynes) เมื่อ 75 ปี ก่อน และได้ เริ่มมีการพูดกันมากขึ ้น ในวงวิชาการทาง
เศรษฐศาสตร์ ของสหรัฐเร็ วๆ นี ้
กับดักสภาพคล่อง แยกออกเป็ นสองคานะครับคือคาว่า “กับดัก (Trap)” และคาว่า “สภาพคล่ อง
(Liquidity)” คาว่ากับดักนี่เราไม่ต้องอธิบายนะครับว่าคืออะไร เพราะว่าเราคงทราบอยูแ่ ล้ ว แต่คาว่าสภาพ
คล่อง แปลง่ายๆ ก็คือเรามีสภาพคล่องในทางการเงินแค่ไหน ถ้ าเรามีเงินสดเยอะก็แปลว่าเรามีสภาพคล่อง
เยอะ จะใช้ อะไรก็ไม่ต้องกลัว คาว่าสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจแปลว่าในระบบเศรษฐกิจมีเงินสดอยู่
เยอะ โดยส่วนใหญ่จะฝากไว้ ที่ธนาคาร หรื อไม่ก็เก็บไว้ ที่บ้าน เช่น ฝั งตุม่ เป็ นต้ น แต่พอสองคามารวมกัน
แปลว่าเราติดกับดักที่เรามีเงินสดในระบบเศรษฐกิจเยอะ ฟั งแล้ วงงใช่มยั๊ ครับ มาดูตวั อย่างจริงกันดีกว่า
ครับ
เศรษฐกิจถดถอย กับกับดักสภาพคล่ อง
สภาวะเมื่อเกิดกับดักสภาพคล่ อง
จากข้ างต้ น ปั ญหา 1) และ 2) เป็ นปั ญหาวนลูป วนไปวนมาๆๆๆ จนเวียนหัว (ลองคิดตามไปสิครับ
แล้ วจะเวียนหัว) ไม่วา่ จะลดดอกเบี ้ยต่าแค่ไหน เรื่ องจริงเกิดขึ ้นมาแล้ วนะครับ ในประเทศญี่ปนได้
ุ่ เข้ าสู่
ภาวะกับดักสภาพคล่อง ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 หลังจากที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวมาตังแต่
้ ปี 2533
แล้ วคิดว่าฟื น้ ตัวในปี 2538 แล้ วฟุบลงไปอีกหลังจากนัน้ (ขนาดที่วา่ ดอกเบี ้ยเท่ากับศูนย์แล้ ว คนยังเอาเงิน
ไปฝั งตุม่ ที่บ้านดีกว่า) แล้ วก็เหมือนกับประเทศไทย ซึง่ เศรษฐกิจได้ หดตัวอย่างรุนแรง ในปี 2541 หลังจาก
นัน้ การลดดอกเบี ้ยก็ไม่มีประโยชน์ เพราะเศรษฐกิจไม่สนองตอบต่อการลดอัตราดอกเบี ้ยเสียแล้ ว สถาบัน
การเงิน มีเงินฝากไหลเข้ ามากกว่าการกู้ออก ปริมาณเงินกู้ลดลง แต่ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ ้น เมื่อถึงจุดนี ้
ธนาคารกลางจึงไม่มีเครื่ องมืออะไรอีกแล้ ว ที่จะนามาใช้ เพื่อที่จะหยุดยัง้ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศ
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การใช้ นโยบายขาดดุลงบประมาณ และนโยบายดอกเบี ้ยต่า ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนัก
ไม่ได้ ชว่ ยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซ ้ายังเกิดปั ญหากับดักสภาพคล่อง เนื่องจากประชาชน และภาคธุรกิจเห็นแล้ ว
ว่าการที่ภาครัฐใช้ นโยบายดังกล่าว แปลว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ยังไงก็ไม่เสี่ยงดีกว่า ซึง่ แตกต่างจากสมัย
โบราณ เนื่องจากในสมัยนันข้
้ อมูลข่าวสารไม่ได้ กระจายเร็วขนาดนี ้ พูดง่ายๆ ก็คือเป็ นปั ญหาด้ านจิตวิทยา
ครับ
ปั ญหาข้ างต้ นกาลังจะเกิดขึ ้นในหลายประเทศ รวมทังประเทศไทยในปี
้
2552 ครับ เนื่องจาก
ผู้บริโภค และภาคธุรกิจขาดความเชื่อมัน่ ในเศรษฐกิจอนาคต อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอย
อย่างรุนแรง หรื อที่เราเรี ยกว่าพิษแฮมเบอร์ เกอร์ แม้ วา่ รัฐบาลไทยจะออกมาตรการมาช่วยเรื่ องความเชื่อมัน่
แล้ วก็ตาม ล่าสุดหลายประเทศรวมทังประเทศไทยก
้
าลังจะเข็นนโยบายการรับประกันเงินฝาก 100%
ออกมา เพื่อให้ ประชาชนเชื่อมัน่ ในสถาบันการเงิน และไม่ไปรุมถอนเงินออกจากธนาคาร หรื อเอาเงินไป
ฝากธนาคารแล้ วกลัวธนาคารเจ๊ ง
จิตวิทยากับกับดักสภาพคล่ อง
การลดดอกเบี ้ยดังกล่าว จะมีผลกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฮเทคทังสิ
้ นค้ าเพื่อ
การลงทุนและสินค้ าเพื่อการบริโภค เช่น รถยนต์ โทรทัศน์ ซึง่ สินค้ าเหล่านี ้หรื อการใช้ จา่ ยในการซื ้อสินค้ า
เหล่านี ้ของผู้บริโภค ถือว่าเป็ น "ค่าใช้ จา่ ยประเภทที่ต้องวินิจฉัย" (Discretionary Expenditure) ว่าจะซื ้อ
หรื อไม่ซื ้อ หรื อจะซื ้อก็ได้ ไม่ซื ้อก็ได้ เพราะเป็ นประเภทสินค้ าที่ไม่ใช่สินค้ าจาเป็ นในการดารงชีวิตหรื อเป็ น
สินค้ าฟุ่ มเฟื อย และซื ้อครัง้ หนึง่ ก็ไม่ต้องซื ้ออีกนาน ทาให้ การหมุนของกระแสเงินสดไปได้ ไม่มากอย่างที่คิด
(หมายถึงจานวนรอบของการที่เงินหมุนผ่านมือประชาชน) ซึง่ จะไม่เกิดประโยชน์มากนักในการแก้ ปัญหา
กับดักสภาพคล่อง
จากข้ างต้ นจะเห็นว่าการแก้ ปัญหากับดักสภาพคล่องนันไม่
้ ใช่เรื่ องง่าย
เนื่องจากเป็ นเรื่ องของ
ความเชื่อมัน่ ทางจิตวิทยา และต้ องใช้ เวลานานในการออกจากสภาวะแบบนี ้ได้ ยิ่งเรามาเจอกับปั ญหา
การเมืองซ ้าเติมด้ วย
เราก็คงต้ องเตรี ยมตัวกับภาวะกับดักสภาพคล่องนี ้ครับ
ที่มา: กับดักสภาพคล่ อง (Liquidity Trap) ภัยร้ ายจากวิกฤติแฮมเบอร์ เกอร์
ความเสียหายที่เกิดขึน้ ต่ อระบบเศรษฐไทยและเศรษฐกิจโลก
กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

4

ผมขอสรุปง่ ายตามนีร้ นะครับ ผมยังคงใช้ สีเดิมที่น้องเค้ าเขียนมานะครับ เพราะมันมีจุดที่เราจะ
เข้ าใจง่ าย
วิกฤติแฮมเบอร์ เกอร์ หรื อวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ (อังกฤษ: subprime mortgage crisis) หรื อ วิกฤติ
ซับไพรม์ และยังรู้จกั กันในชื่อ วิกฤติสินเชื่อด้ อยคุณภาพ เป็ นปั ญหาเศรษฐกิจที่ปรากฏให้ เห็นชัด
ในช่วงปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 จุดเด่นของวิกฤตินี ้คือการที่ความคล่องตัวของตลาดสินเชื่อทัว่ โลก
และระบบธนาคารลดลง ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา
การกู้ยืมและการให้ ก้ ยู ืมที่มีความเสี่ยงสูง และระดับหนี ้สินของบริ ษัทและบุคคลที่สงู เกินไป วิกฤติครัง้ นี ้มี
ผลหลายขันและค่
้
อย ๆ เผยให้ เห็นความอ่อนแอในระบบการเงินและระบบการควบคุมทัว่ โลก
วิกฤติครั้ งนี้เริ่มจากการที่ภาวะฟองสบู่ในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรั ฐอเมริกาแตก และการผิด
ชาระหนี้ของสินเชื่อซับไพรม์ และสินเชื่อดอกเบี้ยลอยตัว ที่เริ่มต้ นขึ้นในช่ วง พ.ศ. 2548 - พ.ศ.
2549 ผู้ก้ ูยืมนั้นกู้ยืมสินเชื่อที่เกินกาลังโดยคิดว่ าตนจะสามารถปรั บโครงสร้ างเงินกู้ได้ โดยง่ าย
เพราะในตลาดการเงินนั้นมีมาตรฐานการปล่ อยกู้ท่ีตา่ ลง ผู้ปล่ อยกู้เสนอข้ อจูงใจในการกู้ยืม เช่ น
เงื่อนไขเบื้องต้ นง่ าย ๆ และแนวโน้ มราคาบ้ านที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ ทว่ าการปรั บโครงสร้ างเงินกู้กลับ
เป็ นไปได้ ยากขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยเริ่มสูงขึ้นและราคาบ้ านเริ่มตา่ ลงในปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
ในหลายพื้นที่ในสหรั ฐ การผิดชาระหนี้และการยึดทรัพย์ สินเพิ่มมากขึ้นอย่ างเห็นได้ ชัดเมื่อหมด
เงื่อนไขเบื้องต้ นอย่ างง่ าย ราคาบ้ านไม่ สูงขึ้นอย่ างที่คิด และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเริ่มสูงขึ้น การ
ยึดทรั พย์ สินในสหรั ฐเพิ่มขึ้นอย่ างรวดเร็วตั้งแต่ ปลายปี พ.ศ. 2549 และทาให้ ปัญหาทางการเงิน
นั้นแพร่ กระจายไปอย่ างรวดเร็วทั่วโลกในปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551ธนาคารและสถาบันทาง
การเงินที่สาคัญทั่วโลกรายงานยอดการขาดทุนที่สูงกว่ า 4.35 แสนล้ านดอลลาร์ ในวันที่ 17
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ การหาเงินทุนโดยการออกตราสารพาณิชย์ ก็ยากยิง่ ขึ้น ซึ่ง
ผลกระทบของวิกฤติซับไพรม์ ในแง่ มุมนี้สอดคล้ องกับปั ญหาสินเชื่อตึงตัว (Credit crunch) ความ
กังวลเรื่ องความคล่ องตัวทาให้ ธนาคารกลางหลายแห่ งต้ องแทรกแซงโดยการวางแผนฟื้ นฟูบริษัท
ทางการเงินเพื่อที่จะช่ วยให้ ผ้ ูก้ ูยืมที่น่าเชื่อถือสามารถยืมเงินได้ ตามปกติ
สาเหตุการเกิดวิกฤติการณ์ แฮมเบอร์ เกอร์
1.การใช้ จา่ ยที่ล้นเกินทังภาครั
้
ฐบาลและประาชนที่เป็ นหนี ้มหาศาล
2. การลงทุนที่ล้นเกินโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงิน
3. การเก็งกาไรที่ล้นเกินในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงิน
4. ราคาสินค้ าและทรัพย์สินที่ล้นเกินกว่ามูลค่าแท้ จริงของมัน
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เหตุการณ์ สาคัญที่นามาสู่การล้ นเกินที่ก่อเกิดการพองตัวฟองสบู่
1) การเกิดการปรับเปลี่ยน หรื อ เปิ ดเสรี นโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกา ในปลายสมัยรัฐบาลคลินตัน
กฎหมายการเงินถูกแก้ ประมาณปี 1999 – 2000 ทาให้ ธุรกิจการเงินสามารถไขว้ กนั ได้ ก่อเกิดหน้ าที่ทบั
ซ้ อนของเหล่าสถาบันการเงิน เป็ นการ การยินยอมให้ วาณิชธนกิจ ธนาคารพาณิชย์ และประกันภัย-ชีวิต
ร่วมอยูภ่ ายใต้ ร่มธง (ทังเจ้
้ าของและผู้บริหาร) เดียวกันได้ โดยมีเป้าหมายสร้ างธุรกิจแบบครบวงจรแนว
ระนาบและดิง่ ที่เรี ยกว่า Universal Banking ก่อให้ เกิดการบริหารการลงทุนแบบเล่นแร่แปรธาตุที่พยายาม
ทาให้ หนี ้สินจากกู้ยืมเพื่อซื ้ออสังหาริมทรัพย์(CDO) และร่วมทังการประกั
้
นความเสี่ยงหนี ้สิน(CDS) มีมลู ค่า
สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่แท้ จริง
2) การใช้ นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายมาก ในช่วงรัฐบาล จอร์ จ ดับบลิว บุช เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจหลังวิกฤติฟองสบูแ่ ตกช่วงวิกฤตดอทคอม ด้ วยการทางบขาดดุลและการใช้ นโยบายการเงินที่
ผ่อนคลายผ่านการลดอัตราดอกเบี ้ย Fed fund rate จาก 6.5 % ปลายปี 2000 เหลือแค่ 1 % ในปี 2003
อัตราการลดอัตราดอกเบี ้ยที่สงู คือการเพิ่งปริมาณอุปสงค์ของเงินเข้ าไปในระบบ ก่อให้ เกิดค่าเงินดอลลาร์
ที่ออ่ นตัว
3) ผลของการเข้ าเป็ นสมาชิก WTO ของจีน นาไปสูก่ ารขยายตัวของการลุงทุนมหาศาลในความพยายามที่
จะเป็ น “โรงงานโลก” โดยเฉพาะน ้ามัน และ สินค้ าโภคภัณฑ์ทงโลหะและอโลหะ
ั้
ทาราคาสินค้ าถูกกระตุ้น
จากปริมาณอุปสงค์มหาศาลจนมีราคาสูงขึ ้นกว่าเดิมมาก ผลการทุม่ ตลาดของสินค้ าจีนที่มีต้นทุนวัตถุดิบ
และแรงงานที่ถกู กว่าในตลาดสหรัฐอเมริ กา ทาให้ เกิดการบริโภคสินค้ าทางวัตถุจานวนมาก ยิ่งการเงินโลก
ผูกติดกับดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ยิ่งกระตุ้นให้ สหรัฐอเมริกาเร่งพิมพ์พนั ธบัตรเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ลัทธิบริโภคนิยมของทุนนิยม โดยลืมคิดถึงภาวะขาดดุลมาตลอดจากภาคเศรษฐกิจแท้ ในช่วงครึ่งศตวรรษ
หลังที่ผา่ นมา
4) การแพร่กระจายของที่แปรสินทรัพย์ที่มีความคล่องตัวต่ามาเป็ นทุนผ่านนวัตกรรมการเงินใหม่ ตราสารที่
มีหนี ้เป็ นหลักประกัน, CDO และ ตราสารอนุพนั ธ์ประกันความเสี่ยง, CDS เพื่อตอบสนองการเก็งกาไร
อย่างหนักในภาคตลาดทุน ทังที
้ ่จริงแล้ วทัง้ 2 นวัตกรรมการเงินถูกคิดค้ นเพื่อบริหารความเสี่ยงแต่กลับถูก
ใช้ เป็ นเครื่ องมือการสร้ างความเสี่ยงเสียเอง จากการนาออกมาใช้ เพื่อเก็งกาไรล่วงหน้ าอนาคตทังที
้ ่ไม่ร้ ูวา่
การขยายตัวของเศรษฐกิจจะยังปราศจากความเสี่ยงแล้ วเติบโตดัวยตราการอัตราการเติบโตเท่าเดิมหรื อไม่
ร่วมถึงความฉ้ อฉลทุจริ ตในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของนวัตกรรมการเงินของสถาบันการเงินเหล่านี ้
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ของบรรดาสถาบันการจัดอันดับ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการลงทุนเก็งกาไรที่มากขึ ้น เพื่อจะบรรดาวานิชธนกิจ
ทางการเงินจะได้ กินส่วนแบ่งการลงทุนที่เกิดขึ ้น
ผลกระทบโดยตรงวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา สู่ตลาดโลก 1.สหรัฐอเมริ กา ในฐานะต้ นกาเนิดวิกฤติเศรษฐกิจ
จึงได้ รับผลกระทบสูงสุด ผลสะท้ อนได้ จากตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 4 ปี 2008 ที่หดตัวลง 6.2 % ซึง่ เป็ นสถิติการหดตัว
รุนแรงที่สดุ ในรอบ 27 ปี โดยพบว่าผลกระทบจากภาคการเงินสูภ่ าคเศรษฐกิจที่แท้ จริ งอย่างหนัก จากปั ญหาของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ เมื่อ 3 บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริ กาได้ แก่ General Motors, Ford และ
Chrysler ประสบการขาดทุนอย่างหนักจนจาเป็ นต้ องอาศัยเงินกู้ยืมฉุกเฉินจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือไม่ให้ ตกอยูใ่ นภาวะ

ล้ มละลาย สาเหตุของการภาวะการขาดทุนอย่างหนัก เกิดเนื่องมาจากภาวะการขาดสภาพคล่องของตลาดเงินที่ทาให้
ต้ นทุนเงินทุนสูง รวมถึงราคาวัตถุดิบและน ้ามันที่เพิม่ สูงขึ ้น
แม้ วา่ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กาจะเริ่ มมีการการหดตัวที่น้อยลงจากฟื น้ ตัวเศรษฐกิจและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
การอัดเงินเข้ าไปช่วยอุ้มเศรษฐกิจอย่างมหาศาล แต่ผลกระทบวิกฤติสถาบันการเงินจะสร้ าง ความถดถอยทางเศรษฐกิจ
อาจยืดเยื ้อมากกว่าวิกฤติเศรษฐกิจในอดีต โดยพิจารณาจากเดือนตุลาคม ปี 2009 อัตราการว่างงานในสหรัฐ ได้ ทะยาน
ขึ ้นสูงสุดในรอบ 26 ปี อยูท่ ี่ 10.2% ทังนี
้ ้ คาดว่าอัตราการว่างงานสหรัฐจะแตะจุดสูงสุดที่ 10.5% ในปี 2553 ในกรณีของ
วิกฤติอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐครัง้ นี ้นัน้ ราคาบ้ านปรับตัวถึงจุดสูงสุดประมาณปลายปี 2006 ดังนันกว่
้ าราคาบ้ านตกตา่
ถึงจุดต่าสุด จึงอาจต้ องรอถึงปี 2011 ในส่วนของราคานัน้ ได้ ปรับลดลงแล้ วประมาณ 20% จึงมีโอกาสปรับลดลงอีก 16%
หากนาเอาสถิติในอดีตมาใช้ คาดการณ์อนาคต
สาหรับตลาดทุนนัน้ จะปรับตัวลดลงมากกว่า (เฉลีย่ ประมาณ 56%) แต่จะใช้ เวลาปรับตัวที่เร็ วกว่าคือ 3.4 ปี ใน
กรณีของสหรัฐนัน้ ตลาดหุ้นวัดจากดัชนี S&P 500 ปรับตัวถึงจุดสูงสุดที่ 1565 จุดเมื่อ ต.ค.2007 ดังนันจึ
้ งน่าจะถึงจุด
ต่าสุดภายในปี 2010 ปั ญหาวิกฤติการณ์การเงินทีเ่ กิดขึ ้นส่งผลให้ ดอกเบี ้ยสูงขึ ้น และมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อสูงขึ ้น จึง
ทาให้ ความสามารถในการชาระหนี ้ การใช้ จา่ ยเพื่อการบริ โภค และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลง
หากสภาวะการถดถอยเศรษฐกิจในสหรัฐ ยังเกิดต่อเนื่องต่อไป จะเป็ นปั จจัยกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่าง
ชัดเจน และส่งผลโดยตรงกับภาคการบริ โภคที่จะลดลง ซึง่ เมื่อสหรัฐเป็ นศูนย์กลางการบริ โภคของโลกการที่ความต้ องการ
ของภาคการบริ โภคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมด้ วย
2.ยุโรป

ยุโรปเป็ นภูมิภาคได้ รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์เงินโดยตรงมากสุดจากวิกฤติการเงินทีเ่ กิดขึ ้นในสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากเป็ นกลุม่ ภูมิภาคที่มีการลงทุนผ่าน นวัตกรรมกรรมการเงินใหม่ ตราสารที่มีหนี ้เป็ นหลักประกัน, CDO และ ตรา
สารอนุพนั ธ์ประกันความเสีย่ ง ,CDS ในตลาดการเงินสหรัฐอเมริ กาสูงสุด ผ่านกองทุนรวม กองทุนบาเหน็จบานาญ และ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ตามรูปแบบรัฐสวัสดิการ จะเห็นได้ จากการหดตัวของ GDP อย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตเฉลีย่ 3%
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ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ โดยมีจดุ ตา่ สุดที่ตลอดปี 2009 ที่ - 4.8 % ก่อนจะเริ่ มฟื น้ ตัวขึ ้นอย่างช้ าๆ ผลการหดตัวของ GDP ยัง
ส่งผลถึงสภาวะเงินฝื ดจากดัชนีผ้ บู ริ โภค ที่แตะระดับใกล้ 0 % ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2009 จนถึงปั จจุบนั ดุลการค้ าของ
กลุม่ ประเทศยุโรปตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2008 ขาดดุลต่อเนื่องในระดับสูงสุดโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสาคัญอย่าง
สหรัฐอเมริ กาที่มี ต้ นกาเนิดวิกฤติเศรษฐกิจ สัดส่วนกว่า 15 % ใน ตลาดการส่งออกของประเทศยุโรป โดยเฉพาะช่วง 7
เดือนแรกของปี 2008 ชะลอตัวกว่า 4 % แต่อย่างไรก็ตามการขาดดุลการค้ าลดลงตังแต่
้ หลังเดือนสิงหาคม 2008 จาก
การลดการนาเข้ าสินค้ า กับการตังมาตรการก
้
าแพงภาษี ป้องกันการทุม่ ตลาดของสินค้ าเอเชีย โดยเฉพาะจีน เช่นเหล็ก เป็ น
ต้ น
ผลกระทบจากการหดตัวภาคส่งออกของสินค้ าในยุโรปส่งผลให้ เกิดอัตราว่างงานในยุโรปเพิม่ ขึ ้นเรื่ อยๆ จนแตะ
ระดับ 9.6%ในปี 2009 ปั ญหาสภาวะการว่างงาน คาดการณ์วา่ จะสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ไปกว่า 10% ไปจนถึงปี 2011 ถึงจะเริ่ ม
ลดลง เมื่อพิจารณาอัตราว่างงานในกลุม่ ประเทศที่ใช้ เงินสกุลยูโร 16 เพิ่มขึ ้นสูงสุดตังแต่
้ เดือนกันยายน 1999 โดยมีสเปน
อัตราว่างสูงถึง 18.1 % จึงประมาณการว่า มีประชากรตกงานเพิม่ ขึ ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจการเงินครัง้ นี ้ ถึง 4.65 ล้ านคน
ใน 1 ปี หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการถดถอยของเศรษฐกิจยุโรปรุนแรงสุดในรอบ 13 ปี ตลาดทุนของยุโรป
ได้ รับผลกระทบรุนแรงสุดจากวิกฤติครัง้ นี ้ โดยหดตัวเกือบ 60 % จากจุดสูงสุดทีก่ ว่า 4,500 จุดในช่วงไตรมาส 2 ของปี
2007 เหลือเพียงตา่ กว่า 2,000 จุด แสดงถึงการขาดความเชื่อมัน
่ ในตลาดทุนของยุโรป ส่งผลถึงปั ญหาเรื่ องงบประมาณ

รัฐขาดดุลและปั ญหาหนี ้สาธารณะ จากการที่ประเทศสหภาพยุโรปดาเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ ก่อให้ เกิดปั ญหาหนี ้สาธารณะ ซึง่ ปั จจุบนั ประเทศสหภาพยุโรปมีหนี ้สาธารณะถึง 80-85% ของ GDP
(มากกว่าช่วงก่อนประสบปั ญหาเศรษฐกิจ ซึง่ มีหนี ้สาธารณะอยูท
่ รี่ ะดับ 60-65 %) รัฐบาลประเทศสมาชิกอียจู งึ ต้ องลด

รายจ่าย ขึ ้นภาษี และมีวินยั ทางการเงินมากขึ ้น เพื่อลดหนี ้สาธารณะ มิเช่นนัน้ จะส่งผลเสียมากมายในวงกว้ าง จึงให้ เกิด
การถอนความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลต่างๆในยุโรปจากประเทศกาลังพัฒนา จะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจต่างๆ
ของประเทศกาลังพัฒนา เพื่อปรับดุลภาพของงบประมาณเศรษฐกิจ
3.เอเชีย

ผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเงินในเอเชียไม่มากนัก รวมทังในไทยด้
้
วยส่วนหนึง่ คงมาจากการเรี ยนรู้จากวิกฤตในปี
1997 อีกส่วนหนึง่ คงเป็ นเพราะระบบสถาบันการเงินในภูมิภาคนี ้ยังล้ าหลังอยู่ (ซึง่ ในกรณีนี ้ ความล้ าหลังกลับเป็ นสิง่ ที่ดี)

อย่างไรก็ตามตลาดทุนถูกกระทบหนักจากการเคลือ่ นย้ ายเงินทุนกลับของทุนสหรัฐอเมริกา และ ยุโรป แต่ในระยะหลังดี
ขึ ้นมาระดับหนึง่ แล้ ว แต่ก็ยงั ตา่ กว่าก่อนวิกฤตอยูพ่ อสมควร
ปั ญหาสภาพคล่องทาให้ ตา่ งชาติขายหุ้นและตราสารเพื่อนาเงินกลับประเทศตนเอง ทาให้ เกิดปั ญหาสภาพคล่องของ
เงินดอลลาร์ ในบางประเทศ ในบางประเทศ เช่นเกาหลีใต้ อัตราแลกเปลีย่ นอ่อนลงอย่างมากเกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ต้ องทา
Swap กับ US Fed (ประเทศละ $30 billion) เพื่อป้องกันปั ญหาต่อสถาบันการเงิน มาเลเซียและสิงคโปร์ ประกาศประกัน

เงินฝากเติมจานวนในวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ส่วนไทยก็ยืดเวลาการบังคับใช้ พรบ.ประกันเงินฝาก

เพราะฉะนัน้

ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นผลกระทบที่สง่ ผ่านในภาคเศรษฐกิจแท้ จริ ง จากการหดตัวของสองตลาดหลักของโลกอย่าง
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ตลาดสหรัฐอเมริ กา และ ยุโรป เศรษฐกิจเอเชียหดตัวอย่างรุนแรงในทุกประเทศ ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2007 อย่างไรก็ดี
ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียในไตรมาสที่ 2 ในปี 2008 กลับมีทิศทางทีด่ ีขึ ้น ตรงกันข้ ามกับประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและยุโรปที่ยงั อ่อนแออยูม่ าก เกิดจากภาคการผลิตและการส่งออกที่ปรับตัวรับวิกฤตโดยการลดสินค้ าคงคลัง
ในช่วงก่อนหน้ า ได้ เริ่ มเพิ่มการผลิตเพื่อชดเชยสินค้ าคงคลังที่ลดลงไปมาก ประกอบกับเริ่มมียอดคาสัง่ ซื ้อเพิ่มขึ ้นจาก
มาตรการของเอเชียสามารถกระตุ้นการลงทุนและบริ โภคได้ ในทันที โดยที่เห็นชัดเจนคือกรณีของจีนต่างจากสหรัฐฯ และ
ยุโรป ใช้ ไปในการแก้ ไขระบบการเงินที่มีปัญหาเป็ นส่วนใหญ่อย่างไรก็ดี มาตรการทางการคลังโดยเฉพาะจีนแม้ จะมีมลู ค่า
สูงมาก ก็ไม่เพียงพอทีจ่ ะทาให้ ประเทศเอเชียอื่นหลุดพ้ นจากภาวะถดถอยของโลกและฟื น้ ตัวอย่างยัง่ ยืนได้ เนื่องจาก
สินค้ าที่จีนนาเข้ าจากภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบเพื่อนาไปผลิตและส่งออกต่อไปยังตลาดสหรัฐอเมริ กาและ
ยุโรปเช่ผลกระทบทางอ้ อมวิกฤติสนิ เชื่อซับไพรม์ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบกับสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหลาย
อย่าง จีดีพีของสหรัฐอเมริ กาถูกประเมินว่าจะหดตัวลงร้ อยละ 5.5 ต่อปี ในระหว่างไตรมาสที่สขี่ องปี พ.ศ. 2551 นายจ้ าง
เลิกจ้ างกว่า 2.6 ล้ านตาแหน่งระหว่างปี 2551 ซึง่ เป็ นจานวนทีม่ ากที่สดุ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2488 ในเดือนกันยายน 2551
จานวนคนตกงานในสาขาการเงินสูงถึง 65,400 คนในสหรัฐ อัตราการว่างงานเพิม่ ขึ ้นจนถึงร้ อยละ 7.2 ในเดือนธันวาคม
ซึง่ เป็ นอัตราที่สงู ที่สดุ ในรอบ 16 ปี

เกิดอะไรขึน้ ครับ …มวยคู่ ยกเอกด้ วยเอ๊ าววว
วิกฤตแฮมเบอร์ เกอร์ VS. วิกฤตต้ มยากุ้ง ผลกระทบที่แตกต่ าง
คงต้ องยอมรับว่า วิกฤตการเงินโลกในรอบนี ้ ได้ ทาให้ หลายฝ่ ายมีความกังวลต่อผลกระทบที่อาจมีตอ่
เศรษฐกิจไทย ดังจะเห็นได้ จากดัชนีห้ นุ ไทยที่ดงิ่ ลงไปแล้ วถึงประมาณร้ อยละ 50 จากระดับสูงสุดในเดือน
ต.ค. 2550 ท่ามกลางการเทขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ซึง่ ส่งผลให้ เงินบาทอ่อนค่าลงไปแล้ วประมาณ
ร้ อยละ 9 จากระดับที่แข็งค่าที่สดุ ของปี ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผา่ นมา นอกจากนี ้ ความกังวลดังกล่าวยังได้
ถูกซ ้าเติมจากความวิตกว่า สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเองอาจจะยังคงมีความไม่แน่นอน และ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการทางด้ านเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในระยะถัด ๆ ไป ทาให้ ประสิทธิภาพใน
การใช้ เครื่ องมือทางการคลังของรัฐบาลไทย อาจลดน้ อยลงกว่าที่ควรจะเป็ น
แม้ วา่ วิกฤตการเงินโลกในปี 2551 นี ้ อาจจะทาให้ มีการเปรี ยบเทียบกับวิกฤตต้ มยากุ้งในปี 2540
โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการดิง่ ลงของดัชนีห้ นุ การไหลออกของเงินทุนจากต่างประเทศ รวมทังการ
้
อ่อนค่าของเงินบาท ตลอดจนผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของภาคธุรกิจ แต่หากพิจารณาในรายละเอียด จะ
พบว่า วิกฤตการเงินในรอบนี ้มีความแตกต่างไปจากวิกฤตต้ มยากุ้งในปี 2540 หลายประการ ซึง่ ความ
แตกต่างดังกล่าว จะมีนยั สาคัญต่อผลกระทบที่เศรษฐกิจไทยอาจต้ องเผชิญ ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จึงได้
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเปรี ยบเทียบวิกฤตทังสองในเบื
้
้องต้ น ดังนี ้
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ความแตกต่ างของวิกฤตการเงินโลกปี 2551 กับวิกฤตในปี 2540
 สาเหตุของปั ญหาแตกต่างกัน เป็ นที่ทราบกันดีแล้ วว่า วิกฤตการเงินในรอบนี ้มีจดุ เริ่ มต้ นมาจากปั ญหา
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือต่า (ซับไพร์ ม) ในสหรัฐฯ ที่ได้ แผ่ขยายลุกลามไปยังสินเชื่อ
ประเภทอื่น ๆ และส่งผลกระทบต่อฐานะการดาเนินงานของสถาบันการเงิน จนกระทัง่ นามาสูก่ ารขาด
ความเชื่อมัน่ ต่อสถาบันการเงิน รวมทังปั
้ ญหาสภาพคล่องในระบบการเงินทัว่ โลก โดยทังการดิ
้
ง่ ลงของดัชนี
หุ้นไทยและการอ่อนค่าของเงินบาทนัน้ ก็ล้วนเป็ นผลจากการที่นกั ลงทุนต่างชาติพยายามที่จะขาย
สินทรัพย์ของตนเพื่อที่จะหาสภาพคล่องในรูปเงินดอลลาร์ ฯ ซึง่ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวก็ได้ เกิดขึ ้นกับตลาด
หุ้นอื่น ๆ ทัว่ ภูมิภาคเช่นเดียวกัน ในขณะที่วิกฤตต้ มยากุ้งที่เกิดขึ ้นในปี 2540 นัน้ เป็ นผลจากภาวะฟองสบู่
จากการเก็งกาไรในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นไทยที่ได้ แตกตัวลง หลังจากที่นกั ลงทุนต่างชาติไม่
เชื่อมัน่ ต่อความสามารถในการชาระหนี ้ต่างประเทศของไทย โดยเฉพาะภายใต้ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
(Fixed Exchange Rate) โดยความไม่เชื่อมัน่ ดังกล่าว ได้ นามาสูก่ ารไหลออกของเงินทุน และการ
คาดการณ์ของตลาดที่วา่ ในที่สดุ แล้ ว ทางการไทยคงจะต้ องยอมปรับค่าเงินบาทให้ สะท้ อนพื ้นฐานที่เป็ น
จริงของเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ วิกฤตต้ มยากุ้งในปี 2540 เกิดขึ ้นจากปั ญหา
เศรษฐกิจของไทยเองเป็ นหลัก ในขณะที่วิกฤตการเงินโลกในรอบนี ้ เศรษฐกิจไทยถูกกระทบผ่านกลไก
การเงินโลกที่กาลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่อง ในขณะที่ทกุ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ก็ตา่ งล้ วนเผชิญกับ
ปั ญหาการเคลื่อนย้ ายเงินทุนและการแสวงหาสภาพคล่องในรูปเงินดอลลาร์ ฯ ในลักษณะเดียวกับที่ไทย
ประสบอยูเ่ ช่นกัน
 ขนาดของผลกระทบที่แตกต่ างกัน หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคม 2540 เงินบาท
ได้ ออ่ นค่าลงอย่างรวดเร็วจากระดับ 25.75 บาท/ดอลลาร์ ฯในเดือนมิถนุ ายน 2540 ไปทะลุระดับ 53 บาท/
ดอลลาร์ ฯในเดือนมกราคม 2541 ทาให้ เศรษฐกิจไทยต้ องประสบกับปั ญหาอย่างรุนแรง ทังการล้
้
มลงของ
สถาบันการเงินเป็ นจานวนมาก และการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึง่ ส่งผลให้ ความ
เสียหายที่กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินของไทย (FIDF) ต้ องแบกรับจากวิกฤต
ดังกล่าว มีมลู ค่าสูงถึงประมาณ 1.4 ล้ านล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 30 ของจีดีพีไทยในปี
2540 ในขณะที่เศรษฐกิจไทยก็ตกอยู่ในภาวะถดถอยในปี 2540-2541 โดยหดตัวร้ อยละ 1.4 ในปี 2540
และร้ อยละ 10.5 ในปี 2541 สาหรับวิกฤตการเงินโลกในรอบนี ้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทย ประเมินว่า แม้ วา่ วิกฤต
การเงินที่เกิดขึ ้นจะได้ ลกุ ลามเป็ นวงกว้ างไปสูภ่ มู ิภาคอื่น ๆ ทัว่ โลก ในขณะที่เศรษฐกิจไทยก็คงจะถูก
กระทบจากการะชะลอตัวของการส่งออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เมื่อพิจารณาผลกระทบทางตรงที่
เศรษฐกิจไทยอาจจะได้ รับแล้ ว ก็คาดว่าน่าที่จะมีอยูใ่ นขอบเขตจากัด ทังนี
้ ้เพราะธนาคารพาณิชย์ไทยมีเงิน
ลงทุนในตราสารต่างประเทศคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 1.7 ของสินทรัพย์รวมเท่านัน้ อีกทังสถานะของระบบ
้
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สถาบันการเงิน ก็มีความแข็งแกร่งมากขึ ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ตลอดจนเสถียรภาพทางด้ านต่างประเทศ
ของไทยก็ยงั คงอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ดังจะเห็นได้ จากสัดส่วนเงินสารองระหว่างประเทศต่อหนี ้ต่างประเทศระยะ
สันของไทยที
้
่อยูท่ ี่ระดับ 4.1 เท่า ณ สิ ้นเดือนกรกฎาคม 2551 ซึง่ ทาให้ คาดว่า เศรษฐกิจไทยน่าที่จะ
สามารถรับมือและรอดพ้ นจากวิกฤตการเงินโลกที่เกิดขึ ้นในปี 2551 นี ้ไปได้ โดยไม่ตกไปสูภ่ าวะถดถอยเช่น
ในวิกฤตปี 2540 ในขณะเดียวกัน จากการประเมินความเสียหายโดย IMF ต่อวิกฤตการเงินโลกในรอบนี ้ ที่
คาดว่าจะมีมลู ค่า 1.4 ล้ านล้ านดอลลาร์ ฯ ซึง่ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 10 ของจีดีพีสหรัฐฯในปี 2550 ก็ยงั
นับได้ วา่ เป็ นสัดส่วนที่ต่ากว่าเมื่อเทียบกับขนาดความเสียหายที่กองทุนฟื น้ ฟูฯของไทยแบกรับไว้ ที่ประมาณ
1.4 ล้ านล้ านบาท หรื อร้ อยละ 30 ของจีดีพีไทยจากผลของวิกฤตเมื่อปี 2540
แม้ วา่ เศรษฐกิจไทยในรอบนี ้ น่าที่จะมีความแข็งแกร่งกว่าในปี 2540 แต่ ศูนย์วิจยั กสิกรไทย มองว่า
เศรษฐกิจไทยคงยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบทางอ้ อมจากวิกฤตการเงินโลกที่เกิดขึ ้นในรอบนี ้ไปได้ พ้น โดย
ผลกระทบทางอ้ อมที่สาคัญคือ ผลกระทบผ่านช่องทางการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึง่ มีแนวโน้ ม
ว่าคงจะชะลอตัวลงตามแนวโน้ มเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในปี 2552 โดย ศูนย์วิจยั กสิกรไทย คาดว่า การ
ชะลอตัวลงของเศรษฐกิจคูค่ ้ าสาคัญ ๆ ของไทย ไม่วา่ จะเป็ น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปนุ่ และภูมิภาคอาเซียน
กอปรกับราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที่มีแนวโน้ มอ่อนตัวลง อาจทาให้ การส่งออกของไทยขยายตัวในอัตราที่ลดลง
มาที่ร้อยละ 5.0-10.0 ในปี 2552 เทียบกับคาดการณ์อตั ราการเติบโตที่ร้อยละ 18.0 ในปี 2551 นอกจาก
ผลกระทบผ่านช่องทางการค้ าแล้ ว ยังมีผลกระทบผ่านช่องทางสภาพคล่องและการเคลื่อนไหวของตลาด
เงินตลาดทุน โดยเฉพาะการดึงสภาพคล่องในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ผ่านการเทขายสินทรัพย์ในประเทศ
ต่าง ๆ เพื่อนากลับไปชดเชยภาวะสภาพคล่องที่ตงึ ตัวของสถาบันการเงินที่ประสบปั ญหา โดยระยะเวลา
และความรุนแรงของผลกระทบด้ านสภาพคล่องดังกล่าว จะขึ ้นอยูก่ บั ว่าทางการและธนาคารกลางต่าง ๆ
ทัว่ โลกจะประสบความสาเร็ จเพียงใดในการอัดฉีดสภาพคล่องและเพิ่มทุนให้ แก่สถาบันการเงินต่าง ๆ
เพื่อที่จะเยียวยาระบบการเงินโลกให้ กลับสูภ่ าวะปกติ
6 มาตรการรับมือวิกฤตการเงินสหรัฐฯ
ทังนี
้ ้ ล่าสุดในวันที่ 13 ต.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เศรษฐกิจ ได้ มีมติเห็นชอบให้ ออก 6 มาตรการรับมือ
วิกฤตการเงินสหรัฐฯ ได้ แก่ 1.) มาตรการด้ านตลาดทุน โดยกระทรวงการคลังเห็นชอบขยายวงเงินการซื ้อ
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จากไม่เกิน 500,000 บาท เป็ นไม่
เกิน 700,000 บาท การดึงกองทุนแมชชิ่งฟั นด์ กองทุนภาคเอกชน และกองทุนต่าง ๆ รับมือการขายหุ้นของ
ต่างชาติที่มีในไทย รวมทังการส่
้
งเสริมให้ บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ซื ้อหุ้นคืน 2.) มาตรการดูแลสภาพ
คล่อง เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันว่า
สภาพคล่องในระบบยังมีระดับสูง ขณะเดียวกันก็พร้ อมที่จะดูแลให้ มีการหมุนเวียนในระบบอย่างทัว่ ถึงและ
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เพียงพอต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนจะสนับสนุนการขยายสินเชื่อทังจากธนาคารพาณิ
้
ชย์และ
ธนาคารพาณิชย์เฉพาะกิจของรัฐ 3.) มาตรการเร่งรัดรายได้ สง่ ออกและการท่องเที่ยว เพื่อให้ การส่งออก
และท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 5 โดยกระทรวงพาณิชย์จะขยายตลาดในเอเชียและเพื่อนบ้ าน
ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย แอฟริกา ลาตินอเมริ กา ซึง่ ยังพอมีกาลังซื ้อ 4.) มาตรการสร้ างเศรษฐกิจใน
ประเทศด้ วยการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ โดยกระทรวงการคลังจะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ ้นจาก
ปี ก่อน 180,000 ล้ านบาท การส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน และการดูแลสินค้ าOTOP 5.) มาตรการเร่งรัด
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยจะเร่งรัดลงทุนระบบรถไฟฟ้า การพัฒนาระบบขนส่งทัว่ ประเทศ และการ
ลงทุนด้ านพลังงาน รวมทัง้ 6.) มาตรการประชาคมการเงินเอเชีย เพื่อความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ใน
แถบอาเซียน โดยจะมีแนวทางหารื อเจรจาการขยายความร่วมมืออาเซียน +6 ซึง่ เป็ นความริเริ่มใหม่ในการ
สร้ างความเชื่อมัน่ กับประเทศต่าง ๆ ด้ วยการเสนอให้ อาเซียนร่วมมือกับออสเตรเลีย บราซิล รัสเซีย อินเดีย
จีน ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้
จากมาตรการรับมือวิกฤตการเงินดังกล่าว สะท้ อนว่า ทางการไทยได้ ตระหนักเป็ นอย่างดีถึงความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจไทยอาจจะได้ รับจากวิกฤตที่แผ่ขยายไปทัว่ โลกในรอบนี ้ ซึง่ ในภาพรวมแล้ ว ทุกมาตรการนับว่า
เป็ นแนวคิดที่ดีสาหรับการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยศูนย์วิจยั กสิกรไทยมองว่า มาตรการ
ด้ านตลาดทุน น่าที่จะได้ รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน อันเป็ นผลจากแรงจูงใจทางด้ านสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีและความคาดหวังที่จะได้ รับผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจหลังจากที่ดชั นีห้ นุ ไทยได้ ปรับตัวลงมา
ค่อนข้ างมากแล้ วในช่วงที่ผา่ นมา ในขณะที่ มาตรการดูแลสภาพคล่อง ก็เป็ นมาตรการที่ ธปท.ดาเนินการ
เป็ นปกติและน่าที่จะมีความเชี่ยวชาญอยูแ่ ล้ ว รวมทัง้ ธปท.เองก็มีเครื่ องมือและทรัพยากรที่มากพอสาหรับ
การดาเนินการด้ วย สาหรับอีกสามมาตรการถัดมานัน้ หากสามารถดาเนินการได้ ตามกรอบที่วางไว้ ก็นา่ ที่
จะเป็ นผลบวกต่อเศรษฐกิจ แต่ประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว นอกจากจะขึ ้นกับเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ า
และฐานะทางการคลังของรัฐบาลแล้ ว ประเด็นสาคัญคงจะอยูท่ ี่เสถียรภาพทางการเมืองด้ วย เนื่องจากจะ
มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล การดาเนินโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่
ต่าง ๆ ตลอดจนความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ สาหรับมาตรการสุดท้ ายนัน้ กระบวนการดาเนินการ
ที่มีความเกี่ยวข้ องกับหลายประเทศ รวมทังการลงนามในสนธิ
้
สญ
ั ญาที่คงจะต้ องผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐสภาไทย ทาให้ คาดว่ากว่าที่มาตรการดังกล่าวจะสามารถดาเนินการได้ คงจะไม่ใช่ในระยะเวลาอันใกล้ นี ้
อนึง่ เนื่องจากวิกฤตในรอบนี ้ ไทยอยูใ่ นสถานะที่เป็ นเพียงฝ่ ายตังรั้ บจากความผันแปรที่เกิดขึ ้นภายนอก
ประเทศ ดังนัน้ คงยากที่จะประเมินได้ วา่ มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวของทางการ เพียงพอหรื อไม่ที่จะทาให้
เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือและรอดพ้ นจากวิกฤตในรอบนี ้ไปได้ ซึง่ ปั จจัยสาคัญคงจะอยูท่ ี่วา่ วิกฤตในรอบ
นี ้จะยืดเยื ้อและกินเวลายาวนานเพียงใดจึงจะสิ ้นสุดลง เพราะหากสถานการณ์ลากยาวออกไปนานกว่าที่
12

ประเมินไว้ เพื่อที่จะรับมือและสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ทุกฝ่ าย ทางการไทยก็อาจจาเป็ นที่จะต้ องพิจารณา
ดาเนินมาตรการและนโยบายในเชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมมากขึ ้นอีกในอนาคต
โดยสรุ ปแล้ ว ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย มองว่ า วิกฤตการเงินโลกที่มีจดุ กาเนิดจากปั ญหาสินเชื่อ ซับไพร์
มของสหรัฐฯในรอบนี ้ น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรงในระดับที่มีความรุนแรงน้ อยกว่าวิกฤต
ต้ มยากุ้งเมื่อปี 2540 เนื่องจากวิกฤตที่เกิดขึ ้นในรอบนี ้ ไทยและอีกหลายประเทศทัว่ ทังภู
้ มิภาค เป็ นเพียงผู้
ถูกกระทบผ่านการชะลอตัวของการส่งออกและกลไกเคลื่อนย้ ายเงินทุน ซึง่ เป็ นผลมาจากปั ญหาสภาพ
คล่องที่ได้ ลกุ ลามสูต่ ลาดทุนตลาดเงินทัว่ โลก ในขณะที่วิกฤตต้ มยากุ้งในปี 2540 นัน้ มีต้นตอของปั ญหามา
จากภาวะฟองสบูแ่ ละการก่อหนี ้เกินตัวของเอกชนไทยเอง โดยระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทยในขณะนันก็
้
ขาดความยืดหยุ่น จนทาให้ เกิดการเก็งกาไรในค่าเงินบาทอย่างกว้ างขวาง ซึง่ ความสูญเสียของระบบ
สถาบันการเงินไทยจากวิกฤตต้ มยากุ้งดังกล่าวมีมลู ค่าสูงถึงประมาณร้ อยละ 30 ของจีดีพี ในขณะที่
เศรษฐกิจไทยต้ องตกอยูใ่ นภาวะถดถอยทังในปี
้
2540 และ 2541 โดยเฉพาะในปี 2541 ที่เศรษฐกิจไทยหด
ตัวถึงร้ อยละ 10.5 ในขณะที่สาหรับวิกฤตในรอบนี ้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทย คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทยจะชะลอตัวลงเป็ นร้ อยละ 4.3 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2551 จากร้ อยละ 5.7 ในช่วงครึ่งปี แรก และอาจ
ขยายตัวอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 4.0-5.0 ในปี 2552 โดยขึ ้นอยู่กบั ว่า ภาวะการตึงตัวของสภาพคล่องในตลาดเงิน
โลกจะสามารถคลี่คลายลงได้ เร็วเพียงใด รวมทังยั
้ งคงขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ
ของไทยเองด้ วยว่า จะเอื ้อให้ ภาครัฐสามารถดาเนินมาตรการทางการคลังที่จะช่วยประคับประคองการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจได้ มากน้ อยเพียงใด
แม้ วา่ ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จะมองว่าวิกฤตในรอบนี ้ น่าที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระดับที่รุนแรง
น้ อยกว่าวิกฤตที่เกิดขึ ้นเมื่อปี 2540 เนื่องจากทังภาคเศรษฐกิ
้
จและสถาบันการเงินไทยล้ วนมีฐานะที่มนั่ คง
กว่าเมื่อปี 2540 (ไม่วา่ จะเป็ นฐานะดุลบัญชีเดินสะพัด ทุนสารองระหว่างประเทศ และฐานะเงินกองทุนของ
สถาบันการเงินในระบบ) รวมทังจากการที
้
่รัฐบาลและธนาคารกลางต่าง ๆ ทัว่ โลก ตลอดจนทางการไทยเอง
ก็ได้ เร่งเยียวยาแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว โดยการอัดฉีดสภาพคล่อง และดาเนินการเพิ่มทุนให้ แก่สถาบัน
การเงินต่าง ๆ เพื่อที่จะพลิกฟื น้ สถานการณ์ให้ กลับสูภ่ าวะปกติโดยเร็ว แต่ทงภาครั
ั้
ฐและเอกชนไทย ก็ยงั
ควรที่จะตระหนักถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจกาลังเผชิญอยู่ในขณะนี ้ เนื่องจากคาดว่า อาจจะยังคงต้ องใช้
เวลาอีกระยะหนึง่ กว่าที่การดาเนินการและมาตรการต่าง ๆ จะสัมฤทธิผล และปั ญหาต่าง ๆ ถึงจุดต่าสุด
ในขณะที่แนวโน้ มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2552 นันย่
้ อมที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและ
ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง โดยในกรณีเลวร้ ายที่สถานการณ์ยืดเยื ้อ วิกฤตการเงินโลก
ที่ลากยาวออกไปกว่าที่คาดก็ยอ่ มจะส่งผลกระทบต่อไทยในระดับที่รุนแรงขึ ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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-http://21st-headline.exteen.com/20121104/entry-6
-http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1226569336&grpid=01&catid=05
-http://thaipublica.org/2012/08/a-whisper-from-uncle-sam-1/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8% 95%E0%B8%B4%
E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0
%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%8C
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เอกสารอ้างอิง

ดร. วรัญญู สุ จิวรพันธ์พงศ์ ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อาจารย์วทิ ยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และธุรกิจระหว่างประเทศ (CEO Hroyy Inc.) ดร. วรัญญู จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรี ยน
เทพศิรินทร์ (ทศ. 106) ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วศ.
34) ปริ ญญาเอกสาขา Computational Mechanics จาก Imperial College มหาวิทยาลัยลอนดอน
ปัจจุบนั เป็ นอาจารย์พิเศษในหลายมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ เช่น หลักสู ตร MBA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และหลักสู ตรปริ ญญาโท สาขาบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็ นต้น
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