วิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540 - วิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540

http://www.learners.in.th/blogs/posts/397601

เกี่ยวกับบล็อกนี้

วิกฤตการณคาเงิน (Currency Crisis)
วิกฤตเศรษฐกิจ แบงเปนสามประเภท ไดแก วิกฤตคาเงิน วิกฤตธนาคาร
เปนวิกฤตการณที่ประเทศถูกโจมตีคาเงินจาก
และวิกฤตหนี้ระหวางประเทศ
นักเก็งกําไรคาเงินทําใหประเทศที่ใชระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตองลดคาเงินลง เปนเหตุ
ใหธนาคารกลางตองพยายามตรึงคาเงินและตองเสียทุนสํารองระหวางประเทศ และตองใชนโยบายปรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศให
อยูในระดับสูง เพื่อปองกันเงินทุนไหลออกและปองกันการถูกโจมตีคาเงิน เชน วิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยป 2540
วิกฤตการณธนาคาร (ฺBanking Crisis)
เปนวิกฤตการณที่ธนาคารพาณิชยประสบปญหาสภาพคลองอยางรุนแรง หรือไมสามารถดําเนินการตอไปได ทําใหรัฐบาลตองเขา
มาแทรกแซงใหความชวยเหลือ หรือเขาไปยึดกิจการมาดําเนินการเอง
วิกฤตหนี้ระหวางประเทศ (International debt Crisis)
เปนวิกฤตการณที่ประเทศไมสามารถชําระหนี้คืนได ไมวาเปนหนี้ภาครัฐหรือเอกชน
เศรษฐกิจไทยป 2535-2538
1. เศรษฐกิจขยายตัวสูง ทั้งดานอุตสาหกรรม คมนาคมขนสง กอสราง และการเงิน-การธนาคาร
2. ชวงนั้นรัฐบาลมีเปาหมายจะพัฒนาประเทศเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (Nics) (แตในที่สุดไมสามารถทําไดเพราะวิกฤตป
2540)
3. มีการเปดเสรีทางการเงินระหวางประเทศ (IBF: International Banking Facilities)
เศรษฐกิจไทยป 2539
ป 2539 เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว เนื่องจากการแขงขันในตลาดโลก
เศรษฐกิจไทยป 2540
ป 2540 เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดานการเงินการคลัง
สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ ป 2540
1. เกิดจากปจจัยทางเศรษฐศาสตร คือระบบกลไกเศรษฐกิจ และการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาด
2. เกิดจากปจจัยที่ไมใชทางเศรษฐศาสตร
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากปจจัยดานเศรษฐศาสตร
1. การหดตัวของการสงออกและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลในระดับสูง
ซึ่งในป 2539 การสงออกของประเทศไทยขยายตัวไมถึง 1% เมื่อเทียบกับป 2537 และป 2538 ซึ่งขยายตัว 23 % และ 21% ตาม
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วิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540 วิกฤต
เศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540 โดย
merveillesxx หมายเหตุ: เขียนขึ้นเมื่อ
ก.ย. 2547 เพื่อทําสงวิชา ศ.330
เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิกฤต
เศรษฐกิจ แบงเปนสามประเภท ไดแก
วิกฤตคาเงิน วิกฤตธนาคาร และวิกฤต
หนี้ระหวางประเทศ วิกฤตการณคาเงิน
(Currency Crisis) เปนวิกฤตการณที่
ประเทศถูกโจมตีคาเงินจากนักเก็งกําไร
คาเงินทําใหประเทศที่ใชระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่ตองลดคาเงินลง เปน
เหตุใหธนาคารกลางตองพยายามตรึงคา
เงินและตองเสียทุนสํารองระหวาง
ประเทศ และตองใชนโยบายปรับอัตรา
ดอกเบี้ยในประเทศใหอยูในระดับสูง
เพื่อปองกันเงินทุนไหลออกและปองกัน
การถูกโจมตีคาเงิน เชน วิกฤตที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยป 2540 วิกฤตการณ
ธนาคาร (ฺBanking Crisis) เปน
วิกฤตการณที่ธนาคารพาณิชยประสบ
ปญหาสภาพคลองอยางรุนแรง หรือไม
สามารถดําเนินการตอไปได ทําให
รัฐบาลตองเขามาแทรกแซงใหความ
ชวยเหลือ หรือเขาไปยึดกิจการมา
ดําเนินการเอง วิกฤตหนี้ระหวางประเทศ
(International debt Crisis) เปน
วิกฤตการณที่ประเทศไมสามารถชําระ
หนี้คืนได ไมวาเปนหนี้ภาครัฐหรือ
เอกชน เศรษฐกิจไทยป 2535-2538 1.
เศรษฐกิจขยายตัวสูง ทั้งดาน
อุตสาหกรรม คมนาคมขนสง กอสราง
และการเงิน-การธนาคาร 2. ชวงนั้น
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ลําดับ การสงออกที่ไมขยายตัวในป 2539 ทําใหมีผลกระทบตออุปสงคมวลรวม สงผลกระทบทางดานจิตวิทยา และความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนตางชาติ ในเรื่องปญหาสภาพคลองของทุนสํารองระหวางประเทศและคาเงิน เพราะประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดิน
สะพัดมาตลอดตั้งแตป พ.ศ. 2530 และมีขนาดของการขาดดุลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหนําไปสูการโจมตีคาเงินและเกิดวิกฤต
สถาบันการเงินในที่สุด
2. การลงทุนเกินควร ซึ่งเปนรากฐานของฟองสบู
ซึ่งปจจัยที่ทําใหมีการลงทุนมากเกินไปไดแก การเปดเสรีทางการเงิน ทําใหธุรกิจและสถาบันการเงิน สามารถกูยืมเงินจากตาง
ประเทศได ทําใหมีการขยายการลงทุนมากเกินไป อีกประการหนึ่ง เกิดจากการที่ราคาอสังหาริมทรัพย และ ตราสารทางการเงิน
ตาง ๆ มีราคาสูงขึ้นกอใหเกิดอุปสงคเพื่อเก็งกําไร และทําใหมีการลงทุนเพื่อผลิตสินคาสนองตอบอุปสงคเพื่อเก็งกําไร
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยตกต่ํา ในชวงป 2530-2539
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไมวาจะเปนที่อยูอาศัย อาคารสํานักงานสนามกอลฟ สวนเกษตร เติบโตอยางมาก ในป 2540 เกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ เปนผลมาจากการที่รัฐบาลอนุญาตใหมีธุรกรรมวิเทศธนกิจ (Bangkok Intrnational Banking Facilities : BIBF) ประกอบ
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกต่ํากวาในประเทศมาก จึงทําใหผูประกอบการหันไประดมทุนจากตางประเทศพรอมกับระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพย โหมการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยทั่วประเทศ และจากการที่ราคาอสังหาริมทรัพยและที่ดินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
จึงกอใหเกิดอุปสงคเพื่อเก็งกําไร และดึงดูดใหผูประกอบการสมัครเลนหันมาทําธุรกิจประเภทนี้อยางกวางขวาง ซึ่งกลาวไดวา
ภาคอสังหาริมทรัพยเปนภาคที่เกิดภาวะฟองสบู
4. ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ไมสอดคลองกับสภาพแวดลอม
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป 2540 อีกสาเหตุหนึ่งคือ การผิดพลาดในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในสวนที่รับผิดชอบโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย คือ การใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และปลอยใหเงินทุนเคลื่อนยายเสรี โดยขาดการกํากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ผลดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ คือ ชวยใหมีการควบคุมเสถียรภาพดานราคา แตมีผลเสียตอดุลบัญชีเดินสะพัด
กลาวคือ การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ในขณะที่ระดับเงินเฟอในประเทศปรับตัวสูงขึ้น เทากับวารัฐบาลชวยใหราคาสินคานํา
เขาไดเปรียบในการแขงขันกับสินคาในประเทศ ทําใหประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในการควบคุมปริมาณเงินดอยลง กลาวคือ
ตั้งแตประเทศไทยเปด BIBF ในป 2536 มีเงินทุนไหลเขามาในประเทศจํานวนมาก ทําใหปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น
ธนาคารแหงประเทศไทย พยายามดูดซับปริมาณเงินที่มากเกินไป โดยการขายพันธบัตรการดําเนินนโยบายเชนนี้ทําใหอัตรา
ดอกเบี้ยภายในประเทศที่สูงอยูแลว ไมลดลง ซึ่งเปนปจจัยใหมีการนําเงินทุนเขามามากยิ่งขึ้น กอใหเกิดขบวนการเศรษฐกิจฟอง
สบูในที่สุด
5. คาเงินบาท
ธนาคารแหงประเทศไทยตองนําเงินทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ 24,000 ลานดอลลาร มาใชเพื่อปกปองเงินบาท (ทุนสํารอง
ที่นํามาใชปกปองคาเงินบาทป 2540 เทากับ 2/3 ของทุนสํารองที่ประเทศมีอยู) และรัฐบาลตองขอกูเงินจาก IMF จํานวน 17,200
ลานดอลลารเพื่อชดเชยทุนสํารองฯ
วิกฤตนี้ยังเผยแพรไปยังประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกดวย จนไดรับชื่อวา “ตมยํากุงดีซีส”
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากปจจัยที่ไมใชเศรษฐศาสตร
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รัฐบาลมีเปาหมายจะพัฒนาประเทศเปน
ประเทศอุตสาหกรรมใหม (Nics) (แตใน
ที่สุดไมสามารถทําไดเพราะวิกฤตป
2540) 3. มีการเปดเสรีทางการเงิน
ระหวางประเทศ (IBF: International
Banking Facilities) เศรษฐกิจไทยป
2539 ป 2539 เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว
เนื่องจากการแขงขันในตลาดโลก
เศรษฐกิจไทยป 2540 ป 2540 เกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดานการ
เงินการคลัง

สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ ป 2540 1.
เกิดจากปจจัยทางเศรษฐศาสตร คือ
ระบบกลไกเศรษฐกิจ และการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาด 2. เกิด
จากปจจัยที่ไมใชทางเศรษฐศาสตร
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากปจจัยดาน
เศรษฐศาสตร 1. การหดตัวของการสง
ออกและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลใน
ระดับสูง ซึ่งในป 2539 การสงออกของ
ประเทศไทยขยายตัวไมถึง 1% เมื่อ
เทียบกับป 2537 และป 2538 ซึ่งขยาย
ตัว 23 % และ 21% ตามลําดับ การสง
ออกที่ไมขยายตัวในป 2539 ทําใหมีผล
กระทบตออุปสงคมวลรวม สงผลกระทบ
ทางดานจิตวิทยา และความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนตางชาติ ในเรื่องปญหาสภาพ
คลองของทุนสํารองระหวางประเทศและ
คาเงิน เพราะประเทศไทยขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดมาตลอดตั้งแตป พ.ศ. 2530
และมีขนาดของการขาดดุลเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทําใหนําไปสูการโจมตีคาเงิน
และเกิดวิกฤตสถาบันการเงินในที่สุด 2.
การลงทุนเกินควร ซึ่งเปนรากฐานของ
ฟองสบู ซึ่งปจจัยที่ทําใหมีการลงทุน
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1. พฤติกรรมของธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน
1.1 การจัดหาแหลงเงินทุนและการบริหารสินเชื่อที่ไมมีประสิทธิภาพ
นับตั้งแตรัฐบาลอนุญาตใหธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนทําธุรกรรม BIBF (วิเทศธนกิจ) แตแทนที่สถาบันการเงินจะระดมเงิน
ทุนจากเงินฝากภายในประเทศ กลับนิยมกูเงินจากตางประเทศมาปลอยกูในประเทศ เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกูในตางประเทศอยูใน
ระดับต่ําและต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รวมทั้งไมตองกังวลเรื่องความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของ
สถาบันการเงินดังกลาวทําใหสัดสวนหนี้ตอทุนอยูในระดับสูง ทําใหเกิดความเสี่ยงในการบริหารสภาพคลอง และเกิดความเสี่ยงใน
เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับสถาบันการเงิน ปลอยสินเชื่อกระจุกตัวอยูในตลาดที่มีสภาพฟองสบูในระดับสูง คือ ตลาด
อสังหาริมทรัพยและตลาดหุน ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาดหุน จึงมีผลกระทบตอสภาพคลองของสถาบัน
การเงิน รวมทั้งนําไปสูการสะสมหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินในที่สุด
1.2 พฤติกรรมของผูบริหารสถาบันการเงินที่มีการบริหารงานในลักษณะที่คอรรัปชั่น
โดยการชวยเหลือญาติพี่นองหรือนักการเมืองดวยการใหสินเชื่อในกลุม ผูบริหาร ญาติ ธุรกิจในเครือมากเกินไป หรือใหสินเชื่อใน
โครงการที่มีผลตอบแทนต่ํา การตกแตงบัญชี หรือการสรางลูกหนี้ปลอม
2. พฤติกรรมการระดมทุนของธุรกิจ เกิดขึ้นเนื่องจากมีความผิดพลาดในการระดมทุน
คือมีการกูมาก จากทั้งในและนอกประเทศ ทําใหสัดสวนหนี้สินตอทุนสูง ทําใหธุรกิจมีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ธุรกิจยังไดนําเงินกูมา
ลงทุนในโครงการที่ใหผลตอบแทนระยะยาว ธุรกิจบางธุรกิจ เชน อสังหาริมทรัพยกูเงินจากตางประเทศมาลงทุนในโครงการที่ให
ผลตอบแทนเปนสกุลภายในประเทศ โดยไมมีการประกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพราะเชื่อมั่นวาธนาคาร
แหงประเทศไทยจะยึดมั่นกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ สภาพการณดังกลาวทําใหบริษัทอยูในสภาพความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเมื่อ
การสงออกหดตัว ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเจาหนี้ตางประเทศลดลง จึงทําใหธุรกิจลมละลายนําไปสูภาวะฟองสบูแตกในที่สุด
3. ธนาคารแหงประเทศไทยบกพรองในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
การเปดเสรีทางการเงินโดยใหสถาบันการเงินสามารถกูเงินจากตางประเทศไดงาย ดังนั้นธนาคารแหงประเทศไทยตองมีระบบการ
ตรวจสอบสถาบันการเงินในการปลอยสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ประชาชนขาดศรัทธาในรัฐบาล
ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจป 2540

ผลกระทบโดยรวม
1. เศรษฐกิจประเทศแยมาก
- คนวางงานเพิ่ม (ป 2541 มี 1.13 ลานคน)
- รายไดตอหัวลดลง
2. การพัฒนาประเทศชากวาที่เคยคาดไว
3. สวัสดิการทางสังคมนอยลง

ผลกระทบในดานตางๆ
1. ดานเศรษฐกิจ

3 of 11

http://www.learners.in.th/blogs/posts/397601

มากเกินไปไดแก การเปดเสรีทางการ
เงิน ทําใหธุรกิจและสถาบันการเงิน
สามารถกูยืมเงินจากตางประเทศได ทํา
ใหมีการขยายการลงทุนมากเกินไป อีก
ประการหนึ่ง เกิดจากการที่ราคา
อสังหาริมทรัพย และ ตราสารทางการ
เงินตาง ๆ มีราคาสูงขึ้นกอใหเกิดอุปสงค
เพื่อเก็งกําไร และทําใหมีการลงทุนเพื่อ
ผลิตสินคาสนองตอบอุปสงคเพื่อเก็ง
กําไร 3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยตกต่ํา ใน
ชวงป 2530-2539 ธุรกิจอสังหาริม
ทรัพยไมวาจะเปนที่อยูอาศัย อาคาร
สํานักงานสนามกอลฟ สวนเกษตร เติบ
โตอยางมาก ในป 2540 เกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ เปนผลมาจากการที่รัฐบาล
อนุญาตใหมีธุรกรรมวิเทศธนกิจ
(Bangkok Intrnational Banking
Facilities : BIBF) ประกอบกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดโลกต่ํากวาในประเทศ
มาก จึงทําใหผูประกอบการหันไประดม
ทุนจากตางประเทศพรอมกับระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพย โหมการลงทุนใน
โครงการอสังหาริมทรัพยทั่วประเทศ
และจากการที่ราคาอสังหาริมทรัพยและ
ที่ดินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงกอใหเกิดอุปสงค
เพื่อเก็งกําไร และดึงดูดใหผูประกอบ
การสมัครเลนหันมาทําธุรกิจประเภทนี้
อยางกวางขวาง ซึ่งกลาวไดวา
ภาคอสังหาริมทรัพยเปนภาคที่เกิดภาวะ
ฟองสบู 4. ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคที่ไมสอดคลองกับสภาพแวดลอม
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป 2540 อีก
สาเหตุหนึ่งคือ การผิดพลาดในการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในสวน
ที่รับผิดชอบโดยธนาคารแหงประเทศ
ไทย คือ การใชระบบอัตราแลกเปลี่ยน
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บริษัทตางๆไมวาจะเปนขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ไดรับผลกระทบโดยถวนหนา จากสาเหตุอํานาจซื้อที่ลดลงของ
ประชาชน และดวยสาเหตุนี้เองที่สงผลลูกโซตอการผลิตและการซื้อที่ลดลงอยางตอเนื่องอัตโนมัติ แมวาวิกฤตครั้งนี้จะสงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจในภาพรวม แตผลเสียหายที่สงผลตอการพัฒนาประเทศมากที่สุดคือผลกระทบกับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ซึ่งเปนภาคการผลิตที่เปนแกนและหัวใจหลักของขบวนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจใหมีการเจริญเติบโตจากภายใน อัน
จะสงผลตอเนื่องสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
นอกจากปญหาการลมละลายหรือการปดกิจการของภาคธุรกิจทุกขนาดแลว ปญหาหนึ่งที่เห็นไดชัดมากจาก วิกฤตเศรษฐกิจป
พ.ศ.2540 คือ ปญหาการวางงานทั้งจากสาเหตุการถูกปลดออกจากการเปนพนักงานบริษัท และปญหาการไมมีตลาดแรงงานรอง
รับนักเรียนนักศึกษาจบใหม อยางไรก็ตามในชวงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจยังมีธุรกิจบางประเภทที่ไดรับผลดี หรือไดรับผลกระทบนอย
มากจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เชน ธุรกิจการเงินขนาดเล็ก
เมื่อพิจารณาในระดับมหภาคจะพบวาวิกฤต 2540 ไดสงผลตอภาวการณคลังของประเทศ คือ การเก็บภาษีอาการไดนอยลง ซึ่งได
สงผลตอเนื่องสูการใชจายภาครัฐเพื่อกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดนอยลงตามไปดวย
2. ดานสังคม
ในดานสังคม เปนที่ทราบกันดีกวาหลังจากเกิดปญหาวิกฤต 2540 คนไทยโดยเฉพาะระดับกลางและระดับลางมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง
เปนอยางมาก เกิดภาวะขาวยากหมากแพง จํานวนคนจนมีสูงขึ้น ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดมีมากขึ้น ตลอดจน
ปญหาดานการศึกษาและปญหาดานสาธารณสุขก็ไดมีมากขึ้นเปนเงาตามตัว
3. ดานการเกษตร
- ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจนอย แตจะไดผลกระทบจากภาวะธรรมชาติ และราคาพืชผลมากกวา
- ไดเปรียบเพราะเงินบาทออนตัว ราคาผลผลิตเกษตรไทยเลยดูถูกลง ทําใหสงออกไดมากขึ้น
- ชนบทที่ไปทํางานนอกภาคเกษตร กลับมาทําเกษตรมากขึ้น
- แตการพัฒนาเกษตรยังมีปญหาดานงบประมาณ ราคาปุยจากตางประเทศสูงขึ้น ปรากฏการณเอลนิโญ และปญหาสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรม
4. เหมืองแร
- การผลิตแรเชื้อเพลิง เชน กาซธรรมชาติ ขยายตัว
- การผลิตยิปซั่ม หินปูน ลิกไนต ที่ใชในการกอสรางลดลงอยางมาก
5. ดานอุตสาหกรรม
- วัตถุดิบและดอกเบี้ยจากตางประทศราคาแพง (คาเงินบาทลด)
- ทั้งอุตสาหกรรมภายในและสงออกชะลอตัวหมด โดยเฉพาะดานยานยนต และอุปกรณขนสง หมวดยาสูบ (เกิดจากเพิ่มภาษีสรรพ
สามิต)
- ดานสิ่งทอขยายตัวนอย เพราะอยูในชวงปรับการผลิตมาเปนเครื่องจักรที่มีราคาสูง
- คาแรงแพงกวาประเทศคูแขง คือ จีน อินโดเนเซีย เวียดนาม
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คงที่และปลอยใหเงินทุนเคลื่อนยายเสรี
โดยขาดการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
ผลดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ คือ
ชวยใหมีการควบคุมเสถียรภาพดาน
ราคา แตมีผลเสียตอดุลบัญชีเดินสะพัด
กลาวคือ การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนคง
ที่ ในขณะที่ระดับเงินเฟอในประเทศปรับ
ตัวสูงขึ้น เทากับวารัฐบาลชวยใหราคา
สินคานําเขาไดเปรียบในการแขงขันกับ
สินคาในประเทศ ทําใหประสิทธิภาพของ
นโยบายการเงินในการควบคุมปริมาณ
เงินดอยลง กลาวคือ ตั้งแตประเทศไทย
เปด BIBF ในป 2536 มีเงินทุนไหลเขา
มาในประเทศจํานวนมาก ทําใหปริมาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น ธนาคาร
แหงประเทศไทย พยายามดูดซับ
ปริมาณเงินที่มากเกินไป โดยการขาย
พันธบัตรการดําเนินนโยบายเชนนี้ทําให
อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่สูงอยู
แลว ไมลดลง ซึ่งเปนปจจัยใหมีการนํา
เงินทุนเขามามากยิ่งขึ้น กอใหเกิดขบวน
การเศรษฐกิจฟองสบูในที่สุด 5. คาเงิน
บาท ธนาคารแหงประเทศไทยตองนํา
เงินทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ
24,000 ลานดอลลาร มาใชเพื่อปกปอง
เงินบาท (ทุนสํารองที่นํามาใชปกปองคา
เงินบาทป 2540 เทากับ 2/3 ของทุน
สํารองที่ประเทศมีอยู) และรัฐบาลตอง
ขอกูเงินจาก IMF จํานวน 17,200 ลาน
ดอลลารเพื่อชดเชยทุนสํารองฯ วิกฤตนี้
ยังเผยแพรไปยังประเทศอื่นในเอเชีย
ตะวันออกดวย จนไดรับชื่อวา “ตมยํากุง
ดีซีส” วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากปจจัยที่
ไมใชเศรษฐศาสตร 1. พฤติกรรมของ
ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน 1.1
การจัดหาแหลงเงินทุนและการบริหารสิน
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6. การกอสราง - ลดลงอยางมาก
7. การคา - ลดลงอยางมาก
8. ดานบริการ - การทองเที่ยวนํารายไดเขาประเทศไทยจํานวนมาก
แนวทางของรัฐบาลในการแกปญหาเศรษฐกิจ ป 2541
1. รัฐเพิ่มงบประมาณขาดดุล
2. เรงอุปสงค โดยเพิ่มสินเชื่อมากขึ้น
3. เปดและจูงใจใหตางชาติเขามาลงทุนเพิ่มขึ้น เชน
- ใหสัญชาติไทยแกผูเขามาลงทุน
- ปรับกฎหมายถือที่ดินของคนตางดาว
- ออก พรบ.ประกอบธุรกิจของคนตางดาว
- ผอนปรนดานภาษี
4. เรงอุปทานโดยเพิ่มการผลิต โดยเฉพาะดานเกษตร อุสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดกลาง (SMEs) และการทองเที่ยว
5. สรางงาน – ดานบริการและกอสรางสาธารณูปโภคของรัฐ
6. เพิ่มการสงออก และลดการนําเขา
7. แกไขสภาพคลองของสถาบันการเงิน
8. มีการจัดตั้งบริษัท TAMC (บริษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติ) เพื่อแกปญหา NPL
ป 2541 ดุลการคาไทยเริ่มเกินดุล เพราะการชะลอตัวดานการสั่งเขาสินคาทุนและสินคาอุปโภคบริโภคแบบฟุมเฟอย
แนวทางของรัฐบาลในการแกปญหาเศรษฐกิจ ป 2542
1. แกไขระบบการเงิน – แกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) เชน ประมูลขายสินทรัพยของลูกหนี้ธนาคาร
2. ใชมาตรการการคลังกระตุนเศรษฐกิจ
3. เนนความสําคัญของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
4. ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหเปนแบบครบวงจร
5. เพิ่มบทบาทของเอกชนมากขึ้น
6. แกไขปญหาวางงาน
สถานการณปจจุบัน
- รัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ดําเนินการบริหารประเทศดวยระบบ “บูรณาการ”, “พัฒนาเศรษฐกิจไทย
แบบยั่งยืน” และ “แปลงทรัพยสินเปนทุน”
- ภายหลังอุบต
ั ิการณเดือนกันยายน 2544 ฝายทุกขทรรศน (Pessimists) ที่มองเห็นความยืดเยื้อของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
กอนเดือนกันยายน 2544 วงวิชาการเศรษฐศาสตรถกเถียงกันวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจแลว
หรือยัง แตเมื่อ World Trade Center ถูกถลม นักเศรษฐศาสตรพากันมีสมานฉันทในการใหคําทํานายในทิศทางเดียวกันวา ระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันและระบบเศรษฐกิจโลก (รวมถึงประเทศไทย) มิอาจหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจไดอยางแนนอน วิวาทะ
ประเด็นเดียวที่มีอยูก็คือ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยืดเยื้อยาวนานเพียงใด
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เชื่อที่ไมมีประสิทธิภาพ นับตั้งแตรัฐบาล
อนุญาตใหธนาคารพาณิชยและบริษัท
เงินทุนทําธุรกรรม BIBF (วิเทศธนกิจ)
แตแทนที่สถาบันการเงินจะระดมเงินทุน
จากเงินฝากภายในประเทศ กลับนิยมกู
เงินจากตางประเทศมาปลอยกูใน
ประเทศ เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกูใน
ตางประเทศอยูในระดับต่ําและต่ํากวา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รวมทั้งไมตอง
กังวลเรื่องความเสี่ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของ
สถาบันการเงินดังกลาวทําใหสัดสวนหนี้
ตอทุนอยูในระดับสูง ทําใหเกิดความ
เสี่ยงในการบริหารสภาพคลอง และเกิด
ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
ประกอบกับสถาบันการเงิน ปลอยสิน
เชื่อกระจุกตัวอยูในตลาดที่มีสภาพฟอง
สบูในระดับสูง คือ ตลาดอสังหาริมทรัพย
และตลาดหุน ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤตใน
ตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาดหุน จึงมี
ผลกระทบตอสภาพคลองของสถาบัน
การเงิน รวมทั้งนําไปสูการสะสมหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินในที่
สุด 1.2 พฤติกรรมของผูบริหารสถาบัน
การเงินที่มีการบริหารงานในลักษณะที่
คอรรัปชั่น โดยการชวยเหลือญาติพี่นอง
หรือนักการเมืองดวยการใหสินเชื่อใน
กลุม ผูบริหาร ญาติ ธุรกิจในเครือมาก
เกินไป หรือใหสินเชื่อในโครงการที่มีผล
ตอบแทนต่ํา การตกแตงบัญชี หรือการ
สรางลูกหนี้ปลอม 2. พฤติกรรมการระดม
ทุนของธุรกิจ เกิดขึ้นเนื่องจากมีความผิด
พลาดในการระดมทุน คือมีการกูมาก
จากทั้งในและนอกประเทศ ทําใหสัดสวน
หนี้สินตอทุนสูง ทําใหธุรกิจมีความเสี่ยง
สูง นอกจากนี้ธุรกิจยังไดนําเงินกูมาลง
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- กลุมสุขทรรศน (Optimists) เชื่อวา การฟนตัวทางเศรษฐกิจจะเปนไปอยางรวดเร็ว อยางชาที่สุดในชวงปลายป 2545 ระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันจะสามารถฟนตัวได ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลอเมริกันดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบขยายตัว (Expansionary
Macroeconomic Policy) ทั้งนโยบายการคลัง (ดวยการอัดฉีดรายจายรัฐบาลและการลดภาษีอากร) และนโยบายการเงิน (ดวยการ
ลดอัตราดอกเบี้ย) กลาวโดยสรุปก็คือ การฟนตัวของระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะเปนไปดุจอักษร V และชวยฉุดระบบเศรษฐกิจโลก
ใหพนจากภาวะถดถอยดวย
- 25 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ14วันหรือ
อาร/พี นับวาเปนวันประวัติศาสตรอีกวันหนึ่งสําหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะเปนการสงสัญญาณออกมาวาหลังจากเกิด
วิกฤตการณเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 ที่เรียกกันวา “ตมยํากุงดีซีส” รัฐบาลและธนาคารแหงประเทศไทยไดใชนโยบายดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจมานาน บัดนี้ประเทศไทยเริ่มจะเขาสูยุค “ดอกเบี้ยขาขึ้น” แลว
เอกสารอางอิง
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่องเศรษฐกิจไทยป 2535-2542 โดย กิตติวุฒิ เจริญศิริวัฒน
2. http://www.mis.nu.ac.th/nec/index.php
3. http://www.nesdb.go.th/news/yearend/YearEnd46/data/data03_1.doc
4. http://www.thaisnews.com/report_detail.php?reportid=2115
5. http://se-ed.net/thaiarticles/2001_11_22.html
6. http://yalor.riy.ac.th/~pwasana/data/crisis.html
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ทุนในโครงการที่ใหผลตอบแทนระยะ
ยาว ธุรกิจบางธุรกิจ เชน อสังหาริม
ทรัพยกูเงินจากตางประเทศมาลงทุนใน
โครงการที่ใหผลตอบแทนเปนสกุลภาย
ในประเทศ โดยไมมีการประกันความ
เสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยน เพราะเชื่อมั่นวาธนาคารแหง
ประเทศไทยจะยึดมั่นกับระบบอัตราแลก
เปลี่ยนคงที่ สภาพการณดังกลาวทําให
บริษัทอยูในสภาพความเสี่ยงสูง โดย
เฉพาะเมื่อการสงออกหดตัว ความเชื่อ
มั่นของนักลงทุนและเจาหนี้ตางประเทศ
ลดลง จึงทําใหธุรกิจลมละลายนําไปสู
ภาวะฟองสบูแตกในที่สุด 3. ธนาคาร
แหงประเทศไทยบกพรองในการกํากับ
และตรวจสอบสถาบันการเงิน การเปด
เสรีทางการเงินโดยใหสถาบันการเงิน
สามารถกูเงินจากตางประเทศไดงาย ดัง
นั้นธนาคารแหงประเทศไทยตองมีระบบ
การตรวจสอบสถาบันการเงินในการ
ปลอยสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4.
ประชาชนขาดศรัทธาในรัฐบาล ผล
กระทบของวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ผล
กระทบโดยรวม 1. เศรษฐกิจประเทศแย
มาก - คนวางงานเพิ่ม (ป 2541 มี 1.13
ลานคน) - รายไดตอหัวลดลง 2. การ
พัฒนาประเทศชากวาที่เคยคาดไว 3.
สวัสดิการทางสังคมนอยลง ผลกระทบ
ในดานตางๆ 1. ดานเศรษฐกิจ บริษัท
ตางๆไมวาจะเปนขนาดใหญ ขนาดกลาง
หรือขนาดเล็ก ไดรับผลกระทบโดยถวน
หนา จากสาเหตุอํานาจซื้อที่ลดลงของ
ประชาชน และดวยสาเหตุนี้เองที่สงผล
ลูกโซตอการผลิตและการซื้อที่ลดลง
อยางตอเนื่องอัตโนมัติ แมวาวิกฤตครั้งนี้
จะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจใน
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ภาพรวม แตผลเสียหายที่สงผลตอการ
พัฒนาประเทศมากที่สุดคือผลกระทบกับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเปน
ภาคการผลิตที่เปนแกนและหัวใจหลัก
ของขบวนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ใหมีการเจริญเติบโตจากภายใน อันจะ
สงผลตอเนื่องสูการเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน นอกจากปญหาการลมละลายหรือ
การปดกิจการของภาคธุรกิจทุกขนาด
แลว ปญหาหนึ่งที่เห็นไดชัดมากจาก
วิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ.2540 คือ ปญหา
การวางงานทั้งจากสาเหตุการถูกปลด
ออกจากการเปนพนักงานบริษัท และ
ปญหาการไมมีตลาดแรงงานรองรับนัก
เรียนนักศึกษาจบใหม อยางไรก็ตามใน
ชวงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจยังมีธุรกิจบาง
ประเภทที่ไดรับผลดี หรือไดรับผล
กระทบนอยมากจากปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ เชน ธุรกิจการเงินขนาดเล็ก
เมื่อพิจารณาในระดับมหภาคจะพบวา
วิกฤต 2540 ไดสงผลตอภาวการณคลัง
ของประเทศ คือ การเก็บภาษีอาการได
นอยลง ซึ่งไดสงผลตอเนื่องสูการใชจาย
ภาครัฐเพื่อกระตุนใหเกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจไดนอยลงตามไปดวย 2.
ดานสังคม ในดานสังคม เปนที่ทราบกันดี
กวาหลังจากเกิดปญหาวิกฤต 2540 คน
ไทยโดยเฉพาะระดับกลางและระดับลาง
มีคุณภาพชีวิตที่ลดลงเปนอยางมาก เกิด
ภาวะขาวยากหมากแพง จํานวนคนจนมี
สูงขึ้น ความไมเทาเทียมกันของการ
กระจายรายไดมีมากขึ้น ตลอดจนปญหา
ดานการศึกษาและปญหาดานสาธารณ
สุขก็ไดมีมากขึ้นเปนเงาตามตัว 3. ดาน
การเกษตร - ไดรับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจนอย แตจะไดผลกระทบจาก
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ภาวะธรรมชาติ และราคาพืชผลมากกวา
- ไดเปรียบเพราะเงินบาทออนตัว ราคา
ผลผลิตเกษตรไทยเลยดูถูกลง ทําใหสง
ออกไดมากขึ้น - ชนบทที่ไปทํางานนอก
ภาคเกษตร กลับมาทําเกษตรมากขึ้น แตการพัฒนาเกษตรยังมีปญหาดานงบ
ประมาณ ราคาปุยจากตางประเทศสูงขึ้น
ปรากฏการณเอลนิโญ และปญหาสิ่ง
แวดลอมเสื่อมโทรม 4. เหมืองแร - การ
ผลิตแรเชื้อเพลิง เชน กาซธรรมชาติ
ขยายตัว - การผลิตยิปซั่ม หินปูน
ลิกไนต ที่ใชในการกอสรางลดลงอยาง
มาก 5. ดานอุตสาหกรรม - วัตถุดิบและ
ดอกเบี้ยจากตางประทศราคาแพง (คา
เงินบาทลด) - ทั้งอุตสาหกรรมภายใน
และสงออกชะลอตัวหมด โดยเฉพาะ
ดานยานยนต และอุปกรณขนสง หมวด
ยาสูบ (เกิดจากเพิ่มภาษีสรรพสามิต) ดานสิ่งทอขยายตัวนอย เพราะอยูในชวง
ปรับการผลิตมาเปนเครื่องจักรที่มีราคา
สูง - คาแรงแพงกวาประเทศคูแขง คือ
จีน อินโดเนเซีย เวียดนาม 6. การกอ
สราง - ลดลงอยางมาก 7. การคา - ลด
ลงอยางมาก 8. ดานบริการ - การทอง
เที่ยวนํารายไดเขาประเทศไทยจํานวน
มาก แนวทางของรัฐบาลในการแก
ปญหาเศรษฐกิจ ป 2541 1. รัฐเพิ่มงบ
ประมาณขาดดุล 2. เรงอุปสงค โดยเพิ่ม
สินเชื่อมากขึ้น 3. เปดและจูงใจใหตาง
ชาติเขามาลงทุนเพิ่มขึ้น เชน - ให
สัญชาติไทยแกผูเขามาลงทุน - ปรับ
กฎหมายถือที่ดินของคนตางดาว - ออก
พรบ.ประกอบธุรกิจของคนตางดาว ผอนปรนดานภาษี 4. เรงอุปทานโดย
เพิ่มการผลิต โดยเฉพาะดานเกษตร อุ
สาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดกลาง
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(SMEs) และการทองเที่ยว 5. สรางงาน
– ดานบริการและกอสรางสาธารณูปโภค
ของรัฐ 6. เพิ่มการสงออก และลดการนํา
เขา 7. แกไขสภาพคลองของสถาบัน
การเงิน 8. มีการจัดตั้งบริษัท TAMC
(บริษัทบริหารสินทรัพยแหงชาติ) เพื่อ
แกปญหา NPL ป 2541 ดุลการคาไทย
เริ่มเกินดุล เพราะการชะลอตัวดานการ
สั่งเขาสินคาทุนและสินคาอุปโภคบริโภค
แบบฟุมเฟอย แนวทางของรัฐบาลใน
การแกปญหาเศรษฐกิจ ป 2542 1.
แกไขระบบการเงิน – แกปญหาหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL) เชน ประมูลขาย
สินทรัพยของลูกหนี้ธนาคาร 2. ใช
มาตรการการคลังกระตุนเศรษฐกิจ 3.
เนนความสําคัญของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
4. ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหเปน
แบบครบวงจร 5. เพิ่มบทบาทของ
เอกชนมากขึ้น 6. แกไขปญหาวางงาน
สถานการณปจจุบัน - รัฐบาลภายใตการ
นําของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร
ดําเนินการบริหารประเทศดวยระบบ
“บูรณาการ”, “พัฒนาเศรษฐกิจไทยแบบ
ยั่งยืน” และ “แปลงทรัพยสินเปนทุน” ภายหลังอุบัติการณเดือนกันยายน 2544
ฝายทุกขทรรศน (Pessimists) ที่มอง
เห็นความยืดเยื้อของภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจ กอนเดือนกันยายน 2544 วง
วิชาการเศรษฐศาสตรถกเถียงกันวา
ระบบเศรษฐกิจอเมริกันเผชิญกับภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจแลวหรือยัง แต
เมื่อ World Trade Center ถูกถลม นัก
เศรษฐศาสตรพากันมีสมานฉันทในการ
ใหคําทํานายในทิศทางเดียวกันวา ระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันและระบบเศรษฐกิจ
โลก (รวมถึงประเทศไทย) มิอาจหลีก
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เลี่ยงภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจไดอยาง
แนนอน วิวาทะประเด็นเดียวที่มีอยูก็คือ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้ง
นี้ยืดเยื้อยาวนานเพียงใด - กลุมสุข
ทรรศน (Optimists) เชื่อวา การฟนตัว
ทางเศรษฐกิจจะเปนไปอยางรวดเร็ว
อยางชาที่สุดในชวงปลายป 2545 ระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันจะสามารถฟนตัวได
ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลอเมริกันดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบขยายตัว
(Expansionary Macroeconomic
Policy) ทั้งนโยบายการคลัง (ดวยการ
อัดฉีดรายจายรัฐบาลและการลดภาษี
อากร) และนโยบายการเงิน (ดวยการลด
อัตราดอกเบี้ย) กลาวโดยสรุปก็คือ การ
ฟนตัวของระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะเปน
ไปดุจอักษร V และชวยฉุดระบบ
เศรษฐกิจโลกใหพนจากภาวะถดถอย
ดวย - 25 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศ
ไทยขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืน
พันธบัตรระยะ14วันหรืออาร/พี นับวา
เปนวันประวัติศาสตรอีกวันหนึ่งสําหรับ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะเปน
การสงสัญญาณออกมาวาหลังจากเกิด
วิกฤตการณเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540
ที่เรียกกันวา “ตมยํากุงดีซีส” รัฐบาลและ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดใชนโยบาย
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อกระตุนเศรษฐกิจมานาน
บัดนี้ประเทศไทยเริ่มจะเขาสูยุค
“ดอกเบี้ยขาขึ้น” แลว เอกสารอางอิง 1.
เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา เรื่องเศรษฐกิจไทยป 2535-2542
โดย กิตติวุฒิ เจริญศิริวัฒน 2.
http://www.mis.nu.ac.th
/nec/index.php 3.
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http://www.nesdb.go.th
/news/yearend/YearEnd46
/data/data03_1.doc 4.
http://www.thaisnews.com
/report_detail.php?reportid=2115 5.
http://se-ed.net/thaiarticles
/2001_11_22.html 6.
http://yalor.riy.ac.th/~pwasana
/data/crisis.html
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