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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาเรื่อง “วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบและความรวมมือพหุภาคี : นัยสําคัญตอการ
ทูตพหุภาคีของไทย” มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาใหมีความเขาใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุและ
ความสําคัญของวิกฤตการเงินโลกครั้งนี้ที่มีผลกระทบไปทั่วโลกในยุคโลกาภิ วัฒนและนําไปสู
วิกฤตเศรษฐกิจการเงิน และสังคมอยางกวางขวาง อีกทั้งสงผลตอรูปแบบความสัมพันธระหวาง
ประเทศ กฏระเบียบดานเศรษฐกิจการเงินและการปฏิรูปองคกรระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ
การเงินตลอดจนการปรับเปลี่ยนดุลอํานาจของการเมืองระหวางประเทศในอนาคตในการทูตพหุ
ภาคีระดับตาง ๆ ซึ่งทุกองคาพยพของประเทศไทยตองเรงทําความเขาใจตอความเปลี่ยนแปลงของ
โลกเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรและการดําเนินนโยบายใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน
ในการรักษาและสงเสริมผลประโยชนของชาติในทุกระดับ
การศึกษาพบวาวิกฤตการเงินโลกที่เริ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถอธิบายไดจาก
แนวคิด Neoliberalism และ Political Economy ที่กลไกตลาดที่เสรี ขาดกฏระเบียบควบคุมที่
เหมาะสมประกอบกับมีความไมโปรงใสเกิดขึ้น จึงนําไปสูปญหา subprime crisis ที่มีความซับซอน
มากในการแกปญหาเนื่องจากปญหา too big to fail และ moral hazard ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกาที่เปนหัวรถจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและโลกาภิวัฒนทําใหวิกฤตในสหรัฐอเมริกา
ไดลุกลามไปสูวิกฤตเศรษฐกิจโลกในที่สุด ซึ่งกระทบตอการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนาเปน
อยางยิ่งทําใหประชากรหลายลานคนกลายเปนคนยากจนที่แรนแคน มีการวางงานสูง อีกทั้ง
กอใหเกิดปญหาสังคมตามมาดวย โดยวิกฤตครั้งนี้ได Trigger ใหมีในชวงนี้ความรวมมือพหุภาคี
ระหวางประเทศในระดับตางๆ มากขึ้นและมีความโดดเดนขึ้น โดยเฉพาะระดับภูมิภาคและระดับ
ระหวางประเทศ เชน G-20, ASEAN+ 3 etc.โดยรวมถึงการมีบทบาทของ UN ในการแกปญหาจาก
วิกฤตการเงิน เชนในเรื่องของ financial regulation reform ความรวมมือในการใชนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจ การใหความชวยเหลือประเทศยากจนเปนตน ซึ่งมาตราการเหลานี้สะทอนถึงขอเรียกรอง
ของประเทศกําลังพัฒนาที่ตองการมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดกฏระเบียบประเทศและการ
ปฏิรูปองคกรที่เกียวของมากขึ้น ประเทศไทยจึงตองมียุทธศาสตรการทูตพหุภาคีที่เหมาะสมกับ
สถานการณระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ โดยposition ประเทศไทยในภูมิภาคและในเวที
โลกในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติใหproactiveมากขึ้นและเนนการดําเนินการที่เชื่อมโยง
ผลประโยชนในภาพรวมมากขึ้นดวยแทนที่จะปฏิบัติงานแบบ compartmentalization เนื่องจาก
นโยบายการตางประเทศมีความเชื่อมโยงกับนโยบายภายในประเทศและการทูตระดับพหุภาคีและ
ทวิภาคีอยางใกลชิดและซับซอนยิ่งขึ้นทั้งในดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ

จ
สิ่งแวดลอม ดังนั้นกระทรวงการตางประเทศ จึงอยูในฐานะที่ตองเปนองคกรหลักในการประสาน
กับหนวยงานและstakeholders อื่นๆของประเทศไทยในการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในงาน
ดานการตางประเทศและการทูตพหุภาคีโดยรวมเพื่อสงเสริมผลประโยชนของประเทศไทยและ
ประชาชนคนไทยในเวทีโลกไดอยางเต็มศักยภาพทั้งในเวทีทวิภาคีและพหุภาคี
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ทํารายงานนี้ใหสมบูรณขึ้นทั้งนี้ผูเขียนขอขอบคุณหนวยงานและบุคคลตางๆรวมทั้งเพื่อน
ขาราชการ ซึ่งลวนไดมีสวนรวมในการทําใหการศึกษาครั้งนี้ลุลวงไปดวยความเรียบรอยดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเขียนมีความซาบซึ้งที่ผูบริหารงานระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศและ
หนวยงานราชการอื่นๆตามรายนามดังตอไปนี้ที่ไดกรุณาสละเวลาใหการสัมภาษณและแสดงทัศนะ
ตลอดจนใหขอเสนอแนะที่มีคุณคาอยางยิ่งตอรายงานนี้ก ลาวคือนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ นางสุชาดา กิระกุล ผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ดร. คณิศ
แสงสุพรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และนายจักริน ฉายะพงศ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
หลักสูตร นบท. นี้นับวามีประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาบุคลากรในดานการทูต ผูเขียน
จึงขอขอบคุณผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศที่ จัดใหมีหลักสูตรนี้แกขาราชการของ
กระทรวงฯและหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมกับขอขอบคุณนายดอน ปรมัติวินัย เอกอัครราชทูต ณ
กรุงวอชิงตันและนายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรแหงประเทศไทยประจํา
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก ที่ไดรวมกันอนุญาตใหผูเขียนสมัครเขารับการอบรม รวมทั้ง
ขอขอบคุณ น.ส. จันทิพา ภูตระกูล ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการและ
ทีมงานบุคลากรที่ไดทุมเท ตั้งใจจัดเตรียมหลักสูตรนบท.รุนแรกนี้ดวยความอุตสาหะและมี
ประสิทธิภาพอยางยิ่ง และขอขอบคุณเพื่อนนบท. รุนที่1 ทุกทานที่ไดใหประสบการณ มิตรภาพ
และ ความมีน้ําใจแกกันและกันตลอดระยะเวลาการอบรมที่เขมขนเปยมดวยสาระและทักษะใหม ๆ
สุดทายนี้ ผูเขียนขอขอบพระคุณบิดาและมารดาที่ไดใหกําเนิด ดูแลและอบรมสั่งสอน เปน
เข็มทิศชีวิตใหแกผูเขียนอยางสม่ําเสมอพรอมกับขอขอบคุณสมาชิกครอบครัวที่ไดใหการสนับสนุน
และเปนกําลังใจอยางใกลชิดดวยความเขาใจตลอดมาโดยเฉพาะในชวงของการอบรมนี้ อนึ่ง ผูเขียน
หวังวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกการศึกษาตอไป ซึ่งหากมีขอบกพรองใดๆก็ขออภัยไว ณ.
ที่นี้ดวย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 สภาพและความสําคัญของปญหา
วิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นขณะนี้นับวามีความสําคัญและรุนแรงที่สุดนับจากวิกฤต The Great
Depression ในชวง ค.ศ. 1929 ซึ่งวิกฤตในปจจุบันไดสงผลกระทบไปทั่วโลก โดยมีจุดเริ่มตนใน
เรื่องการเงินในประเทศพัฒนาแลวที่เปนศูนยกลางเศรษฐกิจโลกและเปนสัญลักษณของทุนนิยมเสรี
กลาวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ปญหาพื้นฐานเกิดจากแนวความคิดวากลไกตลาดสามารถ
ทํางานไดดี(ซึ่งอาจเปนเพียงขออาง)และมีความไมโปรงใสที่เกิดจากความสัมพันธที่เอื้อประโยชน
กันระหวางกลุมผลประโยชนและรัฐสภาไดกอใหเกิดการออกกฎหมายที่ลดกฎระเบียบตางๆในการ
ควบคุมกิจการทางการเงินเชนทําใหการปลอยกูเปนไปอยางไมโปรงใสนําไปสูฟองสบูในตลาด
อสังหาริมทรัพย ฟองสบูดังกลาวไดแพรไปยังตลาดอื่นๆเชนตลาดผูบริโภค มีการใชจายเกินตัว ซึ่ง
การใชจายของผูบริโภคมีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจของสหรัฐฯเพราะคิดเปนสัดสวน
ประมาณ 70% ของ จีดีพี ดังนั้นเมื่อฟองสบูแตกไดกอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรง ใน
ขณะเดียวกันเศรษฐกิจที่ถดถอยนี้ไดแพรกระจายไปทั่วโลกเพราะวาสหรัฐเปน ประเทศที่มีเศรษฐกิจ
ที่ใหญเปนอันดับหนึ่งของโลก เปนตลาดสงออกที่สําคัญของประเทศตางๆทั่วโลกเนื่องจากเปน
consumer of last resort นอกจากนี้วิกฤตนี้ยังเชื่อมโยงกับประเทศตางๆเชนประเทศในเครือยุโรป
ผานทางการลงทุนในตราสาร mortgage-backed security(MBS)ของสหรัฐที่ไมมีคุณภาพเพราะ
ระบบ credit rating ที่ไมโปรงใส เนื่องจากผูที่จายเงินคา rating คือบริษัทที่ขายหลักทรัพย MBS การ
ขาดทุนของสถาบันการเงินนี้นําไปสูวิกฤตของสถาบันการเงินและวิกฤตทางเศรษฐกิจในที่สุด ฟอง
สบูในตลาดอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯนําไปสูวิกฤตของสถาบันการเงินและในที่สุดกลายเปน
วิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐและประเทศทั่วโลก และโดยที่โลกในปจจุบันอยูในยุคโลกาภิวัฒนที่
ประเทศตางๆมีการพึ่งพา เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนั้น การแพรกระจายของผลกระทบจึงเปนไป
อยางรวดเร็วและกวางขวางเกินการจํากัดวงได ในขณะเดียวกัน โลกก็เผชิญกับความทาทายและ
วิกฤตสําคัญอื่นๆ รวมกันอยูแลว เชน ปญหาโลกรอน วิกฤตอาหาร และ วิกฤตพลังงาน โดยปญหา
ที่หลากหลายเหลานี้ตางมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและมีความซับซอนในการแกไข ซึ่งเมื่อมี
วิกฤตการเงินที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก จึงเปนเสมือนปจจัยเรงที่สําคัญใหเกิด ผลกระทบตอเสถียรภาพและ
การพัฒนาของประเทศตางๆอยางหลีกเลี่ยงไมไดโดยเฉพาะตอประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
พัฒนานอยที่สุดโดยผลกระทบที่เกิดขึ้น
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จะมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับขนาดของประเทศ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ
เชนดานการเงิน การคา การลงทุน การรับความชวยเหลือ และปญหาภายในของประเทศนั้นๆ
ประเทศไทยจึงจําเปนตองดําเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้ง
นี้ และวางทิศทางความรวมมือระหวางประเทศสําหรับอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ไทย และควรใหความสําคัญเพิ่มขึ้นตอการทูตพหุภาคีในระดับตางๆ รวมทั้งในระดับ UN เมื่อเปน
ที่ประจักษแลววา global issues สงผลกระทบตอนโยบายและการดําเนินการภายในประเทศ ในทาง
กลับกัน นโยบายตลอดจนการดําเนินการภายในประเทศก็มีผลตอ global agenda เชนกัน
การฟนฝาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินนี้ไดทําใหประเทศตางๆเห็นความจําเปนอยางเรงดวน
ที่จะตองรวมมือระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคี (อาทิความ
รวมมือของ G-20, อาเซียนและองคการสหประชาชาติเปนตน) ในขณะเดียวกันเหตุการณครั้งนี้ก็ทํา
ใหเกิดความตื่นตัวในการทบทวนการจัดระเบียบและปฏิรูปองคกรทางดานเศรษฐกิจการเงินเพื่อมิ
ใหเกิดปญหาอีกในอนาคต
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจทางดานการเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและลุกลามไป
ทั่วโลกครั้งนี้เปนสิ่งที่นาสนใจอยางยิ่ง เพราะการศึกษาถึง ปจจัยตางๆเชน ขอผิดพลาดทางดาน
นโยบายของประเทศสหรัฐฯซึ่งเปนสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งของวิกฤตทางดานการเงินของ
สหรัฐฯ การพิจารณาถึงวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียในอดีตที่มีผลตอพฤติกรรมเศรษฐกิจของประเทศ
เอเชียในการเพิ่มเงินทุนสํารองระหวางประเทศและนําเงินดังกลาวไปลงทุนในสหรัฐฯ ซึ่งทําให
อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯอยูที่ระดับต่ํา นอกจากนั้นการคํานึงถึงระบบเงินทุนสํารองของโลก
ตลอดจนความรวมมือของประเทศตางๆในเวทีโลกที่สําคัญอยางเชน G-20 และองคการ
สหประชาชาติจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการวางนโยบายทางเศรษฐกิจ ของแตละ
ประเทศและของโลก และเปนประโยชนตอการหาแนวทางดานพหุภาคีในการปองกันและแกไข
วิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การศึกษานี้จะชี้ใหเห็นดวยวาแนวความคิดแบบ Neo-liberal ซึ่งเชื่อในกลไกตลาดเสรีแต
ปรากฏวาการดูแลระบบเศรษฐกิจที่ขาดการดูแลที่เหมาะสมและสภาพเศรษฐกิจที่ imbalance
ตลอดจนความสัมพันธที่ไมโปรงใสนักระหวางกลุมผลประโยชนและนักการเมืองไดนําไปสูวิกฤต
ทางการเงินและเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงกฎระเบียบใหรัดกุมขึ้น
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
3.1 ศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดวิกฤตการเงินครั้งนี้และความเชื่อมโยงกับปญหาและวิกฤตอื่นๆ
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ที่สงผลกระทบตอเสถียรภาพการพัฒนาของประเทศตางๆโดยเฉพาะตอประเทศกําลังพัฒนา
3.2 ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจในครั้งนี้ตอประเทศไทย
3.3 ศึกษาทิศทางความรวมมือระหวางประเทศ การจัดระเบียบเศรษฐกิจ การเงิน และการ
ปรับความรวมมือพหุภาคี
3.4 เสนอแนะศึกษาบทบาทของกระทรวงตางประเทศในฐานะหนาตางของประเทศไทย
ตอความรวมมือและการทูตพหุภาคีดานการพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้จะดําเนินการในลักษณะการศึกษาเชิงพรรณา ถึงสาเหตุและผลกระทบ
ตลอดจนความรวมมือเพื่อแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในอนาคต โดยอาศัยการคนควาวิจัย
เอกสาร ตลอดจนการศึกษาขอมูลผานการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในหนวยงานอื่นและใน
กระทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้ จะนําเสนอความรวมมือของอาเซียน Chiang Mai Initiative ซึ่งขยาย
เปนmultilateral arrangement เปนตัวอยางของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) ที่นํามาใช
ตอการแกปญหาระดับภูมิภาคในขณะนี้
1.5 ประโยชนและผลที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
5.1 ทําใหมีความเขาใจที่ชัดเจนขึ้นตอปญหาวิกฤตการเงินโลกที่เกิดขึ้นในยุค
โลกาภิวัฒนที่สงผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจโลก และตอเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจน
ตอความสัมพันธระหวางประเทศ
5.2 ชี้ใหเห็นบทบาทของความรวมมือพหุภาคีตลอดจนความรวมมือระดับภูมิภาคโดย
ยกตัวอยางความรวมมือของอาเซียนในการปองกันผลกระทบจากวิกฤตในอนาคต
5.3 วิเคราะหทิศทางความรวมมือแบบพหุภาคีในการวางกรอบระเบี ยบใหมในดาน
การเงินและการปรับทิศทางความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การวางยุทธศาสตรและทาทีของประเทศไทยทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
5.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตรการดําเนินการดานการทูตพหุภาคีของไทย โดยมี
กระทรวงตางประเทศเปนแกนนําในการประสานความรวมมือระหวางหนวยราชการและองคกร
ตางๆที่เกี่ยวของในประเทศไทยกับองคกรนานาชาติ เนื่องจากการผลักดันและปกปองผลประโยชน
ของประเทศไทยใหบรรลุผลดวยดีนั้น จําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงอยางเปนระบบของการทูตทวิ
ภาคี การทูตพหุภาคี และ การดําเนินนโยบายภายในประเทศของไทยในดานการพัฒนาในภาพรวม
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก เปนประเทศที่นักลงทุนทั่ว
โลกใหความเชื่อมั่นอยางสูงโดยเงินทุนจากประเทศตางๆเชน ประเทศในตะวันออกกลาง ประเทศ
ในเอเชียไหลเขาไปลงทุนในสหรัฐฯอยางตอเนื่องโดยถือวาเปน “safe heaven” ที่มีความปลอดภัย
สูง มีความโปรงใสในการดําเนินกิจการ เปนตนแบบที่ประเทศกําลังพัฒนาตองการเลียนแบบ
เพราะเชื่อถือวามีการคอรัปชั่นต่ํา เศรษฐกิจของสหรัฐฯไดเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีนวัตกรรม
ทางการเงินใหมอยูเสมอ คําถามที่เกิดขึ้นทั่วโลกคือ เกิดอะไรขึ้นกับสหรัฐอเมริกาจนนําไปสูวิกฤต
ครั้งนี้
นักเศรษฐศาสตรของสหรัฐอเมริกา นาย Joseph Stiglitz ( 2008)1 ไดกลาวไวในบทความ
เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้วาเกิดจากหลายประการโดยสาเหตุใหญสองประการคือ การขาด
การดูแลจากรัฐบาลในภาคการเงินและการขาดความโปรงใส ซึ่งปจจัยทั้งสองนี้ไดกลายเปนตนเหตุ
ของปญหาอื่นๆ ที่ตามมาอยางมากมายเชน การลงทุนของภาคการเงินในกิจกรรมมีความเสี่ยงสูง
การปลอยกูที่ไมโปรงใสโดยหวังผลเฉพาะระยะสั้น (ซึ่งเหมือนกับวิกฤตการณที่เคยเกิดขึ้นในลาติน
อเมริกา) ซึ่งปญหาเหลานี้เมื่อรวมกันไดเปนตัวกอใหเกิดวิกฤตการณทางการเงินและเศรษฐกิจใน
สหรัฐฯจึงกอใหเกิดเศรษฐกิจถดถอยในที่สุด การขาดการดูแลจากภาครัฐบาล (Lack of oversight)
และการขาดความโปรงใส (Lack of transparency) สามารถอธิบายไดดวย แนวความคิดแบบ Neoliberal และความสัมพันธที่ไมโปรงใสระหวางรัฐบาลและกลุมผลประโยชนสามารถใชแนว
วิเคราะหแบบPolitical Economy ไดนโยบายที่รัฐบาลสหรัฐใชในการแกปญหาวิกฤตทางการเงินใน
ขณะนี้ คือนโยบายแบบ Keynesian
1. Keynesian
ในชวงเวลา ของ Great Depression นั้นผูมีแนวคิด Keynesian ไดพยายามรณรงคใหรัฐบาล
สหรัฐฯ ใชจายโครงการขนาดใหญเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจแตไมประสบความสําเร็จ แตปญหา
เศรษฐกิจตกต่ําสิ้นสุดดวยโครงการใชจายอยางมหาศาลของรัฐบาลสหรัฐ ฯในสงครามโลกครั้งที่
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สองซึ่งไมตางจากแนวคิดของ Keynes โดยแนวคิดแบบ Keynesian นี้เริ่มเปนที่สนใจเมื่อกลไก
การตลาดไมสามารถแกปญหาในชวง Great Depression
มีผูวิจารณแนวคิดที่วากลไกตลาดหรือมือที่มองไมเห็นสามารถปรับเศรษฐกิจเขาสูสมดุล
นั้นตั้งอยูบนassumption ที่วาราคาและคาแรงนั้นสามารถปรับตัวไดอยางเสรี แตที่ จริงแลวราคาและ
คาแรงไมสามารถปรับตัวอยางเสรี โดยเฉพาะการปรับตัวลงของคาแรงซึ่งเปนอุปสรรคในการ
ปรับตัวของเศรษฐกิจ ซึ่ง Joseph Stiglitz นักเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบลจากการศึกษา
เกี่ยวกับการลมเหลวของกลไกตลาดหรือInvisible hand ไดชี้ใหเห็นวากลไกทางการตลาดไม
สามารถทํางานไดดีในทุกกรณี กลไกตลาดมีปญหาเมื่อผูที่ผูทําธุรกรรมมีขอมูลที่ไมเทาเทียมกัน
(Asymmetric information) หรือ กรณีที่ตลาดมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (non-competitive market)
หรือ มีผลขางเคียงจากกิจกรรมทางธุรกิจ (externality) หรือการที่ผูประกอบการในตลาดพยายามลด
การแขงขันในตลาดเชนขัดขวางไมใหผูอื่นเขามาในตลาดซึ่ง เปนหนึ่งในสาเหตุใหมีการออก
กฎหมาย Anti-trust law
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ Deregulation ที่เกิดขึ้นในตลาดที่มี Asymmetric information ได
นําไปสูการปลอยกูที่ไมโปรงใส หวังแตผลประโยชนระยะสั้นของผูปลอยกู มีการจัดอันดับคุณภาพ
ของหลักทรัพยที่ไมโปรงใส และผลเสียตกกับผูลงทุนที่เขามาซื้อ mortgage-backed security
(MBS )
ความเชื่อของ Adam Smith ที่วาตลาดสามารถปรับตัวเองเขาสูสมดุลในตลาดสินคานั้น ไม
สามารถนํามาใชในตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาดสินเชื่อ ซึ่งในตลาดสินคาเมื่อราคาสินคาแพง
ขึ้นจะมีผูซื้อนอยลงแตในตลาดอสังหาริมทรัพย เมื่อราคาของอสังหาริมทรัพยซึ่งถูกใชจํานอง
เพิ่มขึ้น ธนาคารมีความเต็มใจที่จะใหสินเชื่อมากขึ้น ซึ่งนําไปซื้อความตองการอสังหาริมทรัพยมาก
ขึ้นและราคาสินทรัพยเพิ่มมากขึ้นอีกจึงกอใหเกิดฟองสบูในตลาดอสังหาริมทรัพย ในทางตรงกัน
ขาม เมื่อตลาดอสังหาริมทรัพยซบเซา ราคาทรัพยสินลดลง มูลคาของทรัพยสินที่จํานองกับธนาคาร
ลดลง ทําใหธนาคารเพิ่มอัตราดอกเบี้ยกับลูกคาซึ่งนําไปสูความตองการทรัพยสินนอยลง และราคา
ของอสังหาริมทรัพยลดลงอีก
Keynesian เชื่อวาการแทรกแซงของรัฐบาลเพื่อแกปญหาทางเศรษฐกิจ สามารถกอใหเกิด
การจางงาน สรางความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ Keynesian เสนอใหใชนโยบาย
การเงินโดยลดอัตราดอกเบี้ย แตในบางสถานะการณทางการเงินอาจจะใชไมไดผล มี Liquidity
Trap เพราะ ประชาชน นักธุรกิจขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ และไมเพิ่มการลงทุนหรือการ
ใชจายไมวา อัตราดอกเบี้ยจะต่ําเทาไหร การใชนโยบายการคลังหรือการเพิ่มการใชจายของรัฐบาล
จะชวยในการกระตุนเศรษฐกิจ
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แนวความคิดแบบ Keynesian ไดถูกใชในการแกปญหาเศรษฐกิจในระยะเวลาตางๆกัน เชน
ในป 1987 เมื่อเกิดเมื่อเกิด stock crash ในเดือนตุลาคมป1987 ในขณะนั้น Fed ไดแกปญหาโดยเพิ่ม
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอยางมาก แนวคิด Keynesian ยังไดถูกนํามาใชแกปญหาวิกฤตการเงิน
ของสหรัฐในปจจุบัน ในชวงระยะเวลาที่ผานมาแนวคิด Keynesianไดชวยใหเศรษฐกิจตกต่ํานอยลง
และฟนในเวลาที่สั้นลง ขณะเดียวกันชวยใหเศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นและเติบโตเปนเวลานาน นโยบาย
ดังกลาวยังไดถูกใชในการแกปญหาโดย IMF อยางไรก็ตาม ในระยะหลังIMFไดใชนโยบายแบบ Procyclical ทดแทนนโยบายแบบ Counter-cyclical ซึ่งไดเพิ่มปญหาใหกับประเทศตางๆเมื่อเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจเชนวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียเพราะ IMF ใหความสําคัญกับประเทศผูปลอยกูมากกวา
ประเทศที่กําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจ
2. Neoliberalism
นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯแบบ Washington Consensus Policies หรือ Neoliberal เปนแนวคิดของ Adam Smith ที่เชื่อใน Invisible hand เชื่อวารัฐบาลควรมีขนาดเล็ก รัฐบาล
ไมควรเก็บภาษีมากเกินไป รัฐบาลควรปลอยใหกลไกทางการตลาดทํางานของมันเอง กลไก
การตลาดที่มีการแขงขันจะสามารถปรับใหระบบเศรษฐกิจเขาสูส มดุลโดยตัวมันเองในระยะยาว
อยางไรก็ตามแนวความคิด Neoliberalism ไดรับการวิจารณอยางมากจากนักเศรษฐศาสตรแนวหนา
บางทานวา กลไกการทํางานของ invisible hand นั้นมีขอจํากัดในบางสถานะการณ ซึ่งบังเอิญใน
กรณีนี้เปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้
ความเชื่อที่สําคัญของ Neoliberalism ประกอบดวย
1. เชื่อในกลไกทางการตลาด รัฐบาลไมควรเขามาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจ
ควรเปดใหมีการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ไมสงเสริมใหมีสหภาพแรงงาน
ไมควรมีการควบคุมราคา มีการเคลื่อนยายของสินคาและบริ การอยางเสรี Neoliberalism เชื่อวา
ตลาดเสรีที่ปราศจากการควบคุมจะนําไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปนประโยชนกับทุก
คน เชื่อใน “ trickle down economics” ซึ่งเปนนโยบายทางเศรษฐกิจที่นํามาใชในสมัยรัฐบาล
ประธานาธิบดี Reagan โดยเชื่อวาการลดภาษีธุรกิจจะทําใหเพิ่มการลงทุนซึ่งนําไปสูความหนาทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งความร่ํารวยนี้จะทําใหชนใชกลางและชนชัน้ ลางมีรายไดเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งจากความเปน
จริงปรากฏวาชองวางรายไดเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง
2. ลดขนาดและบทบาทรัฐบาล ตัดการใชจายภาครัฐบาลในการใหบริการตางๆ
เชนการศึกษาและการประกันสุขภาพ ลด Safety-Net สําหรับคนจน ลดการใชจายเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค แตเห็นดวยกับการลดภาษีและใหการสนับสนุนกับภาคธุรกิจ
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3. ลดกฎระเบียบและการควบคุมของภาครัฐ (Deregulation) เชน ลดการควบคุม
ของภาครัฐที่เกี่ยวกับ สถาบันการเงิน เรื่องสภาพแวดลอมซึ่งเชื่อวาจะนําไปสูการลดกําไรของภาค
ธุรกิจ Joseph Stiglitz (2003)2 ในฐานะ Chairman of Economic Advisors สรุปจากกรณีที่มีนักธุรกิจ
เขามาหาเพื่อขอความชวยเหลือวา
3.1 นักธุรกิจคัดคานการใหชวยเหลือกับอุตสาหกรรมอื่นยกเวนแต
อุตสาหกรรมตัวเองเชนมีการแขงขันที่ไมยุติธรรมจากตางประเทศ
3.2 นักธุรกิจทุกคนเห็นดวยกับการแขงขันยกเวนในอุตสาหกรรมที่
ตัวเองอยู เชนการแขงขันจะทําใหเกิดผลเสียบางประการ
3.3 เห็นดวยกับการมีความโปรงใสในการประกอบการ ยกเวนแตใน
อุตสาหกรรมตัวเอง เชนกลัวจะทําใหเสียความไดเปรียบ
4. การขายกิจการของรัฐใหกับภาคเอกชน ซึ่งกิจการดังกลาวไดแกสาธารณูปโภค
ธนาคาร รถไฟ ทางดวน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ไฟฟา โรงพยาบาล โดยเชื่อวาจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกิจการดังกลาว แตความเปนจริงแลว กิจการที่รัฐขายไปสวนใหญจะเปนกิ จการที่มี
ประสิทธิภาพดีอยูแลว กลายเปนการสรางความมั่นคั่งใหกับคนเพียงกลุมเดียว
5. เปลี่ยนสินคาที่เรียกวา “public goods” มาเปน “private goods” เชนการให
ประชาชนที่ยากจนหาทางออกเองเกี่ยวกับปญหาการรักษาสุขภาพเมื่อเจ็บปวย การศึกษา และ
ปญหา social security
2.2 ความสัมพันธในกรอบของ Political Economy
การอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณทางเศรษฐกิจโดยนักเศรษฐศาสตรคาย Keynesian หรือ
Neo-liberal มักจะอธิบายโดยตัวแปรตางๆทางเศรษฐกิจ แตปราศจากการศึกษาปจจัยอื่นเชนดาน
การเมืองซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญ เพราะนโยบายตางๆตองอาศัยนักการเมืองในรัฐสภาซึ่งเปนผูออก
กฎหมายเพื่อนํานโยบายทางเศรษฐกิจไปใช จึงนําไปสูแนวความคิดที่เรียกวา Political Economy ซึ่ง
เนนการศึกษาที่มีทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึง ผลกระทบระหวางกันของสถาบันทาง
การเมือง สภาพแวดลอมทางการเมือง และระบบเศรษฐกิจ
Political economy จะวิเคราะหผลกระทบของการเมืองตอนโยบายและการบริหาร
เศรษฐกิจของรัฐบาลโดยพิจารณาปจจัยตางๆ เชนผลการเลือกตั้ง การรวมตัวของพรรคการเมืองใน
การจัดตั้งรัฐบาล กระบวนการในการตัดสินใจวาเปนรัฐเผด็จการ ประชาธิปไตย การตัดสินใจของ
รัฐบาลวาใชเสียงขางมากหรือเปนตัดสินใจรวมกันของพรรครวมรัฐบาล นอกจากนี้ Political
2

Stiglitz 2003: 106.
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economy วิเคราะหการบริหารจัดการกับวิกฤตการณที่อาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เชน ในเมืองไทยวิกฤตการณทางเศรษฐกิจนําไปสูการเปลี่ยนของรัฐบาลจากรัฐบาลของพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธไปเปนรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ดังนั้น การวิเคราะหแบบ Political economy
ชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงที่สําคัญที่เกิดขึ้นระหวางธุรกิจและนักการเมือง เชน
- อุตสาหกรรมที่มีการกระจุกตัวสูง ทําใหเกิดอํานาจการตอรองทางการเมืองที่
มากเกินไป ทําใหสามารถที่จะขมขูรัฐบาลไดเชน บริษัทที่มีขนาดใหญมากหรือที่เรียกวา too big to
fail อยาง AIG หรือ Citi Corp ถารัฐบาลไมเขามาชวยจะทําใหสงผลกระทบตอเศรษฐกิจอยาง
รุนแรง ซึ่งหากรัฐบาลทําตามก็จะกอใหปญหา moral hazard โดยเกิดปรากฏการณที่เรียกวา
privatize the benefit, socialize the cost
- การแทรกแซงของรัฐบาลในอดีต ทําใหเกิด moral hazard ทําใหมีการ
ดําเนินการทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เชน การbail out ในอดีตทําใหมีการคาดการณวารัฐบาลจะเขา
มาใหความชวยเหลืออีกในอนาคตถาเกิดวิกฤตอีก
- การเปดเสรี การขายรัฐวิสาหกิจ ความสัมพันธที่ไมโปรงใสกับนักการเมืองทํา
ใหเกิดการออกระเบียบหรือการควบคุมที่ไมดี กอใหเกิดความไมโปรงใสและเกิดการคอรัปชั่นได
- การพึ่งพามากเกินไปของนักการเมืองตอบริษัทใดบริษัทหนึ่งกอใหเกิดการ
คอรัปชั่นได นโยบายที่ไมเปนกลาง และการบริหารทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาด เชน การที่ lobbyist ให
เงินกับนักการเมืองในสหรัฐฯ ทําใหออกกฎหมายที่เอื้อประโยชนกับกลุมธุรกิจบางกลุม ตัวอยางที่
เห็นไดชัดไดแก Deregulation of banking industry ที่เปนปจจัยหนึ่งที่นําไปสูวิกฤตทางการเงินของ
สหรัฐฯและของโลก
2.3 วิกฤตในอดีตที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน
วิกฤตของสถาบันการเงินในอดีตที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย หรือในญี่ปุนลวน
แตเกิดจากปจจัยที่คลายคลึงกัน อาทิ
1. การขาดการดูแลที่เหมาะสมในสถาบันการเงินซึ่งอาจมาจากการขาดความเอาใจใสหรือ
จากการออกกฎหมายที่เปดเสรีใหสถาบันการเงิน
2. ความไมโปรงใสในระบบและของนักการเมือง
ทั้งนี้ การมีฟองสบูแตกในตลาดอสังหาริมทรัพยมักจะนําไปสูวิกฤตของสถาบันการเงิน
และในที่สุดนําไปสูวิกฤตทางเศรษฐกิจ
2.4 วิกฤต ( Saving and Loan )ในสหรัฐอเมริกา
สถาบันการเงิน S&L มีกฎหมายควบคุมเพื่อไมใหดําเนินการในกิจกรรมที่เสี่ยงเนื่องจาก

10
กลัววาสถาบันการเงินเหลานี้ถาลมจะตกเปนภาระของรัฐบาล ซึ่งเปนปญหา moral hazard ที่ถา
กําไร สถาบันการเงินเหลานี้ก็ไดไป แตถาขาดทุนรัฐบาลตองรับผิดชอบ กฎหมายที่ควบคุมสถาบัน
เหลานี้ไมใหปลอยสินเชื่อกับธุรกรรมที่เสี่ยงเกินไป โดยจํากัดใหปลอยแตอสังหาริมทรัพย
วิกฤตใน S&L เริ่มตนจากการที่ประธานFedเห็นวาอัตราเงินเฟอของสหรัฐฯสูงเกินไป
ตองการลดอัตราเงินเฟอในประเทศและสรางความเชื่อถือใหกับธนาคารกลางวาจะถือนโยบาย
ไมใหอัตราเงินเฟอสูงเกินไป ไดขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยางมากซึ่งประสบความสําเร็จในการลด
อัตราเงินเฟอจาก 13.5% ในป1980 เปน 3.5% ในป 1983อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทําใหสถาบันการเงิน
อยูในฐานะลําบาก เพราะการปลอยกูอสังหาริมทรัพยในอดีตนั้น ปลอยในอัตราที่ ต่ํา แตตองจายเงิน
ฝากในอัตราดอกเบี้ยที่สูง
รัฐบาลในขณะนั้นแกปญหาโดยใหสถาบันการเงินสามารถดําเนินกิจกรรมที่เสี่ยงขึ้น ซึ่ง
กฎหมายใหมอนุญาตใหสถาบันการเงิน S&L สามารถลงทุนใน Junk bond ปลอยสินเชื่อใหกับนัก
เก็งกําไรและโครงการที่ตนเองไมเขาใจในตลาดอสังหาริ มทรัพย โดยหวังวากําไรที่สูงขึ้นจะทําให
สถาบันการเงินพนจากความลําบากทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนกฎทางบัญชีเพื่อให
สถาบันเหลานี้ดูดีขึ้น
ฟองสบูตลาดอสังหาริมทรัพยที่เกิดจากการปลอยกูของสถาบันการเงินใหกับนักเก็งกําไร
และการลดผลประโยชนทางภาษีที่รัฐบาล Reagan เคยใหกับบริษัทอสังหาริมทรัพยทําใหฟองสบู
แตกในป 1988 และนําไปสูวกิ ฤตสถาบันการเงิน การที่ฟองสบูแตกทําใหธนาคารและสถาบัน
การเงินไมแนใจวาทรัพยสินที่รับจํานองไวมีมูลคาเทาไหร ทําใหลดการปลอยกูและหันไปลงทุนใน
พันธบัตรระยะยาวของรัฐบาล ซึ่งทําใหธุรกิจขาดสินเชื่อนําไปสูเศรษฐกิจถดถอยในป 1991
2.5 วิกฤตการเงินในญี่ปุน
ในชวงตอนปลายของทศวรรษ 1980 เปนชวงที่ประเทศญี่ปุนมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูง มี
การจางงานที่ต่ํา และธุรกิจมีกําไรสูง เปนชวงที่ราคาของที่ดินและหุนเพิ่มขึ้นสามเทาซึ่งยากที่จ ะหา
เหตุผลทางเศรษฐกิจมาอธิบาย ในชวงตอนตนของทศวรรษ 1990 มูลคาของตลาดหุนในญี่ปุนมา
กวามูลคาตลาดหุนในอเมริกา ราคาของที่ดินบริเวณพระราชวังโตเกียวมีมูลคามากกวามูลคาที่ดิน
ของรัฐแคลิฟอรเนียทั้งรัฐ ประเทศญี่ปุนอยูภายใตสภาวะของฟองสบู Financial Deregulation
ในชวง 1980s ของธนาคารญี่ปุนที่ยอมใหมีการแขงขันดอกเบี้ยเงินฝากทําใหธนาคารมีมารจิน
นอยลง และเริ่มมีการปลอยกูเพิ่มขึ้นอยางมากในธุรกรรมที่เสี่ ยงเชนภาคอสังหาริมทรัพย ลด
มาตรฐานในการปลอยกูเพราะการเพิ่มขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย เปนสาเหตุหนึ่งของฟองสบู
ธนาคารกลางญี่ปุนมีความกังวลตอปญหาฟองสบูและเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในป 1990 นโยบายของ
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ธนาคารกลางญี่ปุนเริ่มไดผลในป 1991ซึ่งทําใหราคาที่ดินและราคาของหุนตกอยางรุนแรง ซึ่ง
ภายในระยะเวลาไมกี่ปราคาหุนและอสังหาริมทรัพยเหลือเพียง 60-70% ธนาคารมีหนี้เสียจํานวน
มากแตธนาคารไมรับรูหนี้เสียเพราะหวังวาราคาทรัพยสินจะกลับมาสูงขึ้นอีก ที่จริงแลวธนาคารมี
ทุนนอยกวาที่ควรจะมีตามกฎหมายแตไมเลือกที่จะเพิ่มทุน เลือกที่จะไมปลอยกูแทน ประชาชนไม
ใชจาย นอกจากนี้รัฐบาลเขามาใหความชวยเหลือสถาบันการเงิ นลาชาเพราะประชาชนไมพอใจที่
รัฐบาลจะเขามาชวยสถาบันการเงินที่กอปญหา ปจจัยเหลานี้ทําใหนโยบายรัฐบาลที่ใชทั้งนโยบาย
ทั้งการเงินและการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจไมประสบผลสําเร็จ เศรษฐกิจญี่ปุนใชเวลานาน
มากกวาจะเริ่มเติบโตอีกครั้ง
2.6 วิกฤตสถาบันการเงินในไทย
วิกฤตในไทยคลายกับวิกฤตในสหรัฐอเมริกาเพราะมีการปลอยกูที่ไมโปรงใส มีเงินทุนจาก
ตางประเทศที่เขามาอยางตอเนื่อง ในกรณีของสหรัฐ ฯเปนการลงทุนจากประเทศในเอเชียและ
ประเทศสงออกน้ํามัน สวนในไทยมีเงินทุนไหลเขามาจากการผลักดันใหมีการเปดเสรีการ
เคลื่อนยายทุนระหวางประเทศและสวนตางของดอกเบี้ยซึ่งใหผลกําไรอยางมากกับบริษัทการเงิน
และธนาคาร และการมีความสัมพันธกับนักการเมือง เชนในสหรัฐ ฯมีการลมกฎหมายควบคุม
ธนาคาร ขัดขวางการจํากัดไมให S&Lลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยที่เสี่ยงมากเกินไป ใน
กรณีไทยมีการละเลยในการทําหนาที่ การปลอยกูใหกับนักการเมืองในไทย ทั้งนี้ วิกฤตสถาบัน
การเงินในไทยเริ่มจากการเปดเสรีสถาบันการเงินในป 1990 และการเปดเสรีในการเคลื่อนยาย
เงินทุนในป 1993และในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ทําใหสถาบัน
การเงินกูยืมเงินในตางประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวามาปลอยกูในประเทศ นอกจากนี้บริษัท
ใหญในประเทศก็เริ่มกูเงินจากตางประเทศโดยตรง โดยการกูของบริษัทเหลานี้มักจะเปนการกูใน
ระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาการกูระยะยาว ซึ่งตรงกับความตองการของบริษัทปลอยกูใน
ตางประเทศเพราะตองการลดความเสี่ยงเงินที่เขามาในระบบอยางมากทําใหปริมาณเงินในประเทศ
เพิ่มขึ้นอยางมาก เพราะเงินที่เขามาเปนเงินตราตางประเทศ ผูกูตองนําเงินไปแลกเปนเงินบาทที่
ธนาคารแหงประเทศไทย ผลจากการกูเงินจากตางประเทศทําใหประเทศไทยมีเงินทุนสํารองมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ทําใหมีปริมาณเงินในประเทศมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินทําใหมีการ
ลงทุนดานกอสรางเชน สํานักงานและอพารทเมนท ขณะเดียวกันก็ทําใหมีการปลอยกูโดยบริษัท
การเงินเพื่อการเก็งกําไรทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาดหุน
รัฐบาลขณะนั้นสามารถดําเนินการไดหลายวิธี
1. รัฐบาลพยายามรักษาปริมาณเงินในระบบไมใหเพิ่มขึ้นโดยการดึงเงินออกจาก
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ระบบดวยการออกพันธบัตรมาขายในตลาดก็จะทําใหอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและเปนสิ่งจูงใจให
เงินทุนตางประเทศไหลเขามาเพิ่มขึ้นอีกทําใหมาตรการรักษาปริมาณเงินใหอยูระดับที่ตองการไม
ไดผล เงินทุนจากตางประเทศขณะนั้น ไดไหลเขามาตอเนื่องซึ่งกอใหเกิดฟองสบูขึ้นในประเทศ
2. อีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาลสามารถแกปญหานี้ไดหลายวิธีเชน การควบคุมใหมีการปลอย
สินเชื่ออยางโปรงใส แตรัฐบาลในขณะนั้นไมไดดําเนินการตรวจสอบการปลอยกูอยางเขมงวดซึ่ง มี
สถาบันการเงินหลายแหงประสบปญหาในเวลาตอมาและธนาคารแหงประเทศไทยตองเขาไปแกไข
ปญหาพรอมกับดําเนินคดีกับผูบริหารเหลานั้น นอกจากนี้ยังมีการทํา blacklistที่หามไมใหบุคคล
เหลานั้นเขามาบริหารในสถาบันการเงินอีกตอไป
Krugman (2009)3 ไดกลาวถึงบริษัทการเงินของไทยที่ปลอยเงินกูใหกับนักเก็งกําไรใน
ตลาดอสังหาริมทรัพยวามีความเชื่อมโยงกับนักการเมือง ซึ่งทําใหบริษัทตางประเทศปลอยเงินกูให
เพราะเชื่อวาหากเกิดวิกฤตขึ้นมารัฐบาลคงตองเขามาชวยอยางแนนอน
3. วิธีสุดทายคือการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเปนแบบลอยตัวซึ่งขณะนั้น ก็ไมได
เปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเปนแบบลอยเพราะถาหากเปลี่ยนเปนระบบลอยตัวคาเงินบาทไทยจะ
แข็งคาขึ้นจากการที่เงินไหลเขามาในประเทศ ทําใหความสามารถในการแขงขันของสินคาไทย
นอยลงเพราะราคาสินคาไทยจะแพงขึ้นซึ่งสงผลใหการสงออกไดนอยลง ซึ่งจะมีผลกระทบที่สําคัญ
ตอระบบเศรษฐกิจของไทยเพราะประเทศไทยนั้นภาคสงออกเปนภาคสําคัญที่ขับเคลื่อนให
เศรษฐกิจไทยเติบโต อีกสาเหตุที่ไมมีการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเพราะนักธุรกิจในขณะนั้น
คิดวาการที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่เปนสิ่งที่ดีเพราะไมตองหวงเรื่องความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
ชวงตนป 1997ฟองสบูในตลาดอสังหาริมทรัพยเริ่มแตก เมื่อมีการการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ การชะลอตัวของเศรษฐกิจมาจากสาเหตุหลายประการเชนผลจากการที่ประเทศจีนลด
คาเงินหยวนในป 1994 การที่คาเงินเยนออนคาลงอยางตอเนื่องเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ ตลาด
สงออกจากประเทศไทยซบเซา เชนตลาดสินคาอีเล็คโทรนิค ในป 1997 การสงออกของไทยไม
เพิ่มขึ้น ขณะที่การนําเขาไมลดลงทําใหขาดดุลบัญชีเงินสะพัดอยางมาก การแตกของฟองสบู
อสังหาริมทรัพยนําไปสูวิกฤตของสถาบันการเงิน ปญหาของสถาบันการเงินและเศรษฐกิจทําให
ตางประเทศเริ่มขาดความเชื่อถือกับเงินกูที่ปลอยใหไทย มีการลดเกรดตราสารหนี้ไทยต่ํากวาเกรด
การลงทุน ทําใหมีการไหลออกของเงินทุนเพราะmutual fund &pension fund จํานวนมากไม
อนุญาตใหลงทุนในตราสารที่ต่ํากวา investment grade ประกอบกับการที่ไทยมีการกูเงินแบบระยะ
สั้นมากและการลดลงของรายไดจากการสงออก ทําใหมีการคาดการณวาไทยตองลดคาเงินบาท
อยางแนนอน (one way speculation) จาก Hedge fund ตางๆโดยธนาคารแหงประเทศไทยได
3
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พยายามแทรกแซงในตลาดแตไมประสบผลเมื่อสูญเสียเงินสํารองไปเป นจํานวนมาก ซึ่งในที่สุด
ตองลดคาเงินลง 17% การลดคาเงินบาทนําไปสูการลมละลายของบริษัทจํานวนมาก เพราะเงินที่กู
ที่เปนเงินดอลลารสหรัฐ เมื่อคิดเปนเงินบาทจะเพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งนําไปสูวิกฤตของเศรษฐกิจ
ประเทศไทย ขณะนั้น ประเทศไทยไดไปขอความชวยเหลือจากIMF จํานวน $17.2 billion ซึ่งเงินที่
ไดรับมานั้นไดมาพรอมกับเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติตาม ซึ่งกําหนดใหมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลด
การใชจายของรัฐบาล นโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทําใหบริษัทไมมีเงินจายหนี้ ทําใหสถาบัน
การเงินที่ปลอยกูในประเทศมีปญหามากขึ้น IMF อางวาสาเหตุที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดการใชจาย
ภาครัฐชั่วคราวนั้น เพื่อไมใหเงินทุนไหลออกนอกประเทศ และรักษาความมั่นคงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ในป 1998 GDP ของไทยลดลง 10.8% เศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางเร็วเกิดจากการฟนตัว
ของการสงออกที่คิดเปนประมาณ 60% ของ GDP และนโยบายที่สงเสริมการบริโภค
ภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาตางประเทศ ในป 2001,2002,2003,2004 ชวยใหเศรษฐกิจไทย
เติบโตที่อัตรา 2.2,5.3,7.1และ6.3% ตามลําดับ
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบและความรวมมือพหุภาคี :นัยสําคัญตอการทูต
พหุภาคีของไทย” นี้เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ เชิงพรรณาเพื่อใหเขาใจถึงปจจัยที่นําไปสูวิกฤต
การเงินโลกที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแตเกิดวิกฤตการเงินในชวง Great Depression ในชวงป 1929 และ
โดย ที่ขณะนี้โลกอยูในยุคโลกาภิวัฒนที่ประเทศตางๆมีการพึ่งพาและเชื่อมโยงกัน และกันโดย
ใกลชิด ดังนั้น ผลกระทบจากภาคการเงินในสหรัฐอเมริกาจึงลุกลามไปสูประเทศตางๆและขยาย
ผลกระทบไปสูภาคอื่นๆของเศรษฐกิจสงผลใหประเทศตางๆในทุกภูมิภาคเผชิญความทาทายในการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากปญหาความยากจนและการวางงานควบคูไปกับความทาทาย
อื่นๆที่สําคัญเชนปญหาโลกรอน วิกฤตอาหาร พลังงาน สิ่งแวดลอม สาธารณสุขเปนตน ซึ่งภายใต
ปญหาและขอจํากัดตางๆเหลานี้ ความรวมมือระหวางประเทศเปนสิ่งสําคัญและการทูตพหุภาคีจะมี
บทบาทมากขึ้นในการวางกฎระเบียบใหมๆของโลก ทั้งนี้วิธีการศึกษาจะประกอบดวย
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาจะเก็บขอมูลจากแหลงตางๆดังนี้
3.1.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากเอกสารเชน ตําราเรียน บทความทาง
วิชาการในวารสารและหนังสือ หนังสือพิมพ ขอมูลในwebsite
3.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแกการสัมภาษณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของใน
หัวขอเรื่องที่ทําการศึกษาทั้งในกระทรวงตางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของอาทิ เจาหนาที่/
ผูบริหารกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อรับทราบแนวคิดขอมูลปญหา
ขอเสนอแนะตางๆเพื่อเปนสวนเสริมที่สําคัญตอขอมูลจากการวิจัยจากเอกสาร
3.1.3 เอกสารขององคการสหประชาชาติและเอกสารขององคกรอาเซียนที่เกี่ยวของ
กับวิกฤตการเงินโลกและประเด็นที่เชื่อมโยงกัน
3.1.4 เอกสารบทสรุปสําหรับผูบริหารและขอมูลภูมิหลังของสวนราชการที่เกี่ยวของ
กับวิกฤตการเงินโลก
3.2 การวิเคราะหขอมูล
ภายหลังการจัดเก็บขอมูลมาเพื่อการศึกษาจากแหลงตางๆขางตน ผูศึกษาจะไดนําขอมูลมา
วิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดจากวิกฤตการเงินโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตอประเทศไทย
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และพิจารณาเสนอแนะแนวทางและยุทธศาสตรของไทยในดานการทูตพหุภาคี โดยนํากรณีศึกษา
การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของความรวมพหุภาคีในระดับภูมิภาคเพื่อรวมกันปองกันปญหา
วิกฤตการเงินของอาเซียนดวยการขยายความรวมมือ Chiang Mai Initiative ไปสู Multilateral
Arrangement ของกลุมอาเซี่ยน + 3 และการพิจารณาบทบาทของการทูตพหุภาคีรวมทั้งในระดับ
UN ที่ทวีความสําคัญขึ้นในอนาคต เนื่องจากปญหาที่สําคัญๆของโลกมีความซับซอนและเกี่ยวโยง
กันจะตองอาศัยความรวมมือของประเทศตางๆในการหาทางแกไขและลดผลกระทบรวมกันทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว

บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.1 สาเหตุของวิกฤตทางการเงินโลก
อาจจะกลาวไดวาความสัมพันธของกลุมธุรกิจการเงินกับนักการเมืองที่เอื้อประโยชนใหกับ
ธุรกิจการเงินและความเชื่ออยาง Neoliberalism ที่นําไปสูการ Deregulation of financial sector เปน
ปจจัยสําคัญในสหรัฐอเมริกาที่นําไปสูวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอมา
ขยายไปสูวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจของโลกเนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีความimbalance และสหรัฐฯ
มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญมากเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศตางๆทั่วโลกในขณะเดียวกันมีผู
ลงทุนจากตางประเทศในตลาดการเงินของสหรัฐฯซึ่งมีเครื่องมือทางการเงินใหมๆมากมายจึงไดรับ
ผลกระทบอยางมากและรวดเร็วเมื่อวิกฤตเกิดขึ้น สาเหตุหลักๆมีดังนี้
1. Housing bubble
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศมหาอํานาจทางการเงินที่ทุกประเทศเชื่อมั่นและ
ไววางใจในเงินที่ลงทุน เงินทุนจึงไดไหลจากประเทศตางๆ เขาไปลงทุนในสหรัฐอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลางที่เงินเกินดุลจํานวนมากจากการขายน้ํามัน ในขณะเดียวกัน
ประเทศในเอเชีย( ที่ถูกเก็งกําไรโดย Hedge fund และมีเงินทุนไหลออกจํานวนมากเพราะขาดความ
เชื่อมั่นวาประเทศในเอเชียจะมีเงินตราตางประเทศมาใชหนี้เพราะมีการกูเงินระยะสั้นจํานวนมาก
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาประกอบกับมีการลดคาเงินของประเทศจีน และญี่ปุน ทําใหการ
สงออกลดลงและในที่สุดนําไปสูวิกฤตทางเศรษฐกิจ ) ไดมีการสะสมเงินสํารองตางประเทศอยาง
มากมายเพื่อปองกันตัวเองจากวิกฤตในอดีต เงินตราตางประเทศจํานวนมากเหลานี้ไดถูกนําไป
ลงทุนในประเทศสหรัฐอยางตอเนื่องทําใหอัตราดอกเบี้ยระยะยาวต่ํา 4 ทําใหเกิดการเก็งกําไรใน
ตลาดอสังหาริมทรัพยเพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงกวาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (ซึ่งสถานการณ
ดังกลาว ไมตางกับตอนที่ประเทศไทยเปดเสรีตลาดการเงิน ทําใหมีเงินทุนระยะสั้นจํานวนมากไหล
เขาสูประเทศไทยและเงินทุนเหลานี้ไดถูกนําไปเก็งกําไรในตลาดอสังหาริมทรัพย )
การที่เงินทุนไหลเขาอยางตอเนื่องสูประเทศสหรัฐฯและการที่ Fed ไดรักษาระดับ
อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํา จาก 6.5% ป 2000 มาอยูที่ 1% ในป 2004 และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
ไมมากพอก็ไดมีสวนสงเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ความรอนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย
4
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ทํา ใหราคาบานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องไดมีการประมาณการวาราคาบานในสหรัฐฯระหวาง 19972006 ไดเพิ่ม 124% โดย 22% (2006) เพื่อลงทุน/เก็งกําไร 14% เปนการซื้อเพื่อเปนสถานที่ตาก
อากาศ หรืออีกนัยหนึ่งประมาณ 36% ของบานที่มีการซื้อขายไมใชเพื่อการอยู อาศัย ในขณะที่การ
ซื้อบานในป 2005 ประมาณ 40% ของบานที่ซื้อขายไมใชเพื่อการอยูอาศัย ผูซื้อบานซื้อขณะที่บาน
อยูระหวางการกอสรางแลวขายตอเพื่อกําไรโดยไมเคยเขาไปอยูอาศัย
สถาบันการเงินในขณะนั้นคาดวาราคาบานจะขึ้นอยางตอเนื่อ ง ทําใหมีการปลอย
โดยไมรัดกุม มีการสรางบานเพิ่มขึ้นจํานวนมากเพื่อตอบสนองการเก็งกําไรในฟองสบู
อสังหาริมทรัพย ซึ่งในที่สุดนําไปสูการแตกของฟองสบูในที่สุด
2. Credit bubble จากการปลอยกูที่ไมโปรงใส
เมื่อราคาบานขึ้นโดยตอเนื่องทําใหคนจํานวนมากไมอยากเสียโอกาสการเก็งกําไร
จากตลาดมาก โดยไมกังวลวาสามารถจะจายคืนเงินกูไดหรือไม เพราะคิดวาสามารถกูเพิ่มจากการ
เพิ่มขึ้นของราคาบานเพื่อนํามาจากสวนหนึ่งของหนี้ และยังสามารถนํามาเพื่อใชจายอยางฟุมเฟอย
ในขณะเดียวกันการแขงขันปลอยกูไดกอใหมีการปลอยกูอยางไมรัดกุมซึ่งตางจากมาตรฐานที่เคย
ปฏิบัติกันมา มีการปลอยกูใหกับคนที่รายไดไมสูงพอที่จะกูบานได มีการปลอยกูโดยไมตรวจสอบ
รายได ตรวจสอบประวัติการทํางานหรือทรัพยสิน5 มีการปลอยกูโดยในระยะสั้นเปนดอกเบี้ยคงที่
อัตราต่ํา จายแตสวนของดอกเบี้ยระยะหนึ่งแลวคอยเริ่มจายเงินต น แตหลังจากนั้นระยะหนึ่งก็จะมี
การปรับอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้นซึ่งทําใหไมสามารถจายเงินกูเพราะอาจตองจายเงินคางวดเปนสอง
เทา มีการปลอยเงินกูโดยไมตองมีเงินดาวน มีการชวยกรอกประวัติและฐานะการเงินที่ไมจริง
เพื่อใหสามารถปลอยกูได กับผูที่ตองการเก็งกําไรหรือผูที่ถูกหลอกใหกูเงินเพราะพนักงานการเงิน
หวังรับคา fee ที่จะใหสถาบันบางแหงมีนโนบายผลักดันปลอยกูใหมากที่สุดทั้งที่รูวาในที่สุดผูกูจะ
ไมสามารถจายคืนได เพราะเชื่อวาราคาบานจะขึ้นอยางตอเนื่อง
ผูบริหารสถาบันการเงินแหงหนึ่งไดใหสัมภาษณกับ The New York Times วา
สถาบันการเงินของตนเองปลอยกูโดยไมมีคา Fee จึงไมประสบปญหาจากวิกฤตครั้งนี้จาก
Subprime mortgageโดย Subprime mortgageหรือเงินกูดอยคุณภาพในสหรัฐฯไดเพิ่มจาก 35
billion (5%) ป 1994 เปน 600 Billion (20%) ในป 2006
3. Securitization
Securitization ทําใหผูปลอยกูไมสนใจถึงคุณสมบัติของผูกู6 เพราะผูปลอยกูไมได
เปนผูที่มีความเสี่ยงจากการปลอยกู เพราะเงินกูดังกลาวไดถูกขายใหกับผูลงทุนรายอื่นจากการ
5
6
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securitization ในรูปของหลักทรัพยที่เรียกวา mortgaged-backed security ซึ่งใหผลตอบแทนที่สูง จึง
มีเงินเขามาลงทุนจํานวนมากระหวางที่ฟองสบูยังไมแตกนั้น โดย MBS ไดรับการจัดความนาเชื่อถือ
จากสถาบันจัดอันดับเครดิต
4. Credit rating ที่ไมโปรงใส
ผูลงทุนและสถาบันการเงินลงทุนใน MBC เพราะเชื่อถือในการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือของสถาบันเหลานี้ ปญหาที่เกิดขึ้นคือconflict of interest เพราะสถาบันจัดอันดับความ
นาเชื่อถือ ดังกลาวไดรับคาตอบแทนจากผูที่ตองการจะขาย MBC ถาหากผูจัดอันดับความนาเชื่อถือ
จัดอันดับไมดี ผูขายMBC ก็จะไมใหสถาบันดังกลาวจัดอันดับตอไปและไปใหผูจัดอันดับรายอื่น ผู
จัดอันดับจึงพยายามจัดอันดับของ MBC เพื่อเอาใจผูขาย MBC นอกจากนี้บางครั้งผูจัดอันดับก็ไม
เขาใจหรือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ MBC ที่ตนจัดอันดับ7 ใหมีความนาเชื่อถือทีดีแสดงใหเห็นวามี
ความไมโปรงใสเกิดขึ้น
5. Deregulation
นโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหกลไกของตลาดทํางานโดยมีการแทรกแซงจาก
รัฐบาลนอยที่สุดและการLobby จากสถาบันการเงิน ทําใหมีการยกเลิก Glass-Stegall Act ในป
19998/9 โดยขออางในการเรียกรองใหเลิกกฎหมายคือตองการไดประโยชนจาก economy of scope
กลาวคือการไดประโยชนจากการทําธุรกรรมที่หลากหลายคลายๆกัน กฎหมายดังกลาวไดถูกตราขึ้น
หลังจาก Great Depression เพื่อแยกสวนที่เปนธนาคารออกจากสวนที่เปนวาณิชธนกิจ ซึ่งมี
พฤติกรรมที่เสี่ยงกวา และมีหนาที่ในการจัดอันดับความนาเชื่อถือ การยกเลิกกฎหมายดังกลาวทําให
เกิด conflict of interest ทําใหมีการจัดอันดับที่ไมเที่ยงตรงหรือการอนุมัติเงินกูที่เสี่ยงสูงเพื่อใหฝาย
investment ไดโครงการ ซึ่งสามารถทําเงินไดมาก เชนไมวามีการรวมของกิจการ merger หรือเมื่อ
รวมตัวแลวไมประสบความสําเร็จตองลมละลาย investment bank ไดเงินจากบริการเสมอ
นอกจากนี้ยังทําใหสถาบันการเงินที่เกิดจากการรวมตัวของทั้งสองสวนมีความเสี่ยงสูงขึ้น เนื่องจาก
กิจกรรมทางดานวาณิชธนกิจมีความเสี่ยงที่สูงกวาเนื่องจากไมมีกฎหมายที่เขมงวดควบคุมเหมือน
ธนาคาร มีการกูเงินระยะสั้นแตปลอยกูระยะยาว และมีกิจกรรมที่เสี่ยงเพราะเชื่ อวาจะมีการbail out
จากรัฐบาลจากตัวอยางของกรณีวิกฤต saving and loan ในอดีต นอกจากนี้การยกเลิกกฎหมายที่
ควบคุม debt to net capital ratio ของ Investment bank ในสัดสวน12:1ในป 2004 โดย SEC
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(Security Exchange Commission)ทําใหมีการเพิ่มความเสียงเพิ่มขึ้นจากการกูยืมโดยสัดสวน
ดังกลาวไดเพิ่มขึ้นเปนเปน 40:1 โดยหวังที่จะมีกําไรมากขึ้นจากการที่สามารถลงทุน MBS มากขึ้น
6.Government policy
ในป 1977 รัฐบาลของประธานาธิบดี Carter ไดผานกฎหมาย Community
Investment Act ที่ไดกําหนดใหธนาคารใหเปดสาขาในบริเวณที่มีรายไดต่ําโดยกําหนดสัดสวนที่
ตองปลอยกูใหกับ ธุรกิจและ mortgage ในบริเวณนั้น จุดมุงหมายเพื่อใหมีการปลอยกูกับคนที่มี
รายไดต่ําในตัวเมืองซึ่งมีปญหาการจายคืน
ในป 1995 Fannie Mae & Freddie Mac ซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับการสนับสนุนจา
รัฐบาลทําหนาที่ซื้อmortgage จากผูปลอยกูแลว ทําการsecuritize เงินกูเหลานี้เพื่อขายตอใหกับผู
ลงทุน ไดรับเปาหมายจากHUD (Federal Housing and Urban Development) วาอยางต่ํา 42% ของ
mortgage ที่ซื้อตองมาจากผูกูที่มีรายไดในครอบครัวต่ํากวา median และไดเพิ่มเปาหมายเพิ่มขึ้นเปน
52% ในป 2005
นโยบายของรัฐบาลดังกลาวไดมีสวนผลักดันใหมีการปลอยกูใหกับคนที่มีรายได
ต่ํามากขึ้นและนําไปสู วิกฤตอสังหาริมทรัพยและวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจในที่สุด
4.2 ผลกระทบของวิกฤตการเงินครั้งนี้ตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ
การที่ฟองสบูแตกในตลาดอสังหาริมทรัพยไดนําไปสูวิกฤตในภาคการเงิน โดยบริษัทยักษ
ใหญทางการเงิน Lehman Brother ไดลมละลายลงซึ่งสงผลทําใหเกิด วิกฤตทางดานสินเชื่อในตลาด
การเงิน ไมมีใครยอมปลอยสินเชื่อเพราะไมมีความแนใจในบริษัทอื่นวาจะมีทรัพยสินที่ไมกอ
รายไดเทาไหรและสามารถจะฝาวิกฤตไดหรือไมรัฐบาลสหรัฐฯตองเขาไปชวยเหลือกลุม Citigroup
& AIG เพราะกลัววาการลมของทั้งสองบริษัทจะสงผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจสหรัฐ ฯนื่อง
จากบริษัททั้งสองจัดอยูในพวก Too big to fail การที่รัฐบาลเขาไปชวยบริษัทกอใหเกิด Moral
Hazard10 ซึ่งกอปญหากับเศรษฐกิจระยะยาว เพราะ บริษัทเหลานี้มีแนวโนมทําธุรกรรมที่เสี่ยง
เนื่องจากหากมีกําไรก็จะเปนของบริษัทและผูบริหาร หากขาดทุนรัฐบาลหรือผูเสียภาษีเป น
ผูรับผิดชอบ ทําใหรัฐบาลของประธานาธิบดี Obama ประกาศที่จะปฏิรูประบบการเงินเพื่อปองกัน
ปญหา Moral Hazard ในอนาคต
อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในป 2009 คาดวาจะติดลบประมาณ 2.7 % ซึ่ง
ลดลงมากที่สุดนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองโดยติดลบประมาณ 6.3 % & 5.7 % ในไตรมาสที่สี่
ป 2008 และไตรมาสที่หนึ่งป 2009 และคาดวาจะติดลบ 2 % ในไตรมาสที่สอง และการเติบโตเปน
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บวกในไตรมาสที่สามและสี่ อัตราการวางงาน 10 % ในป 2009 ทั้งนี้ สาเหตุที่การฟนตัวในการ
บริโภคเปนไปอยางลาชาเนื่องจากความมั่งคั่งของเศรษฐกิจสหรัฐไดลดลงอยางมากจากการลดลง
ของราคาบานและราคาของหุน ตามรายงานของธนาคารกลางสหรัฐ โดยความมั่งคั่งไดลดลง $1.3
trillion
4.3 มาตรการในการแกวิกฤตที่สําคัญของสหรัฐฯ ประกอบดวย
1 สหรัฐอเมริกาไดมีการลด Fed Fund rate จนเกือบ 0% เพื่อที่จะกระตุนการลงทุนและ
การใชจาย ตลอดจนเพื่อที่จะใหคนที่มีการปรับสัญญากูเงินเพื่อซื้อบานสามารถที่จะจายเงินคางวด
ไดเพราะจายอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลง
2. Fed ไดมีการปลอยกูใหกับสถาบันการเงินเชน ธนาคาร บริษัทการเงิน mutual fund
บริษัทประกัน รวมทั้งสถาบันที่ใหกูกับผูที่มีรายไดต่ําเพื่อที่อยูอาศัย อยาง Fannie Mae and Feddie
Macโดยเอาหลักทรัพยตางๆค้ําประกัน
3. กระทรวงการคลังเพิ่มทุนใหกับสถาบันการเงินโดยการเขาไปถือ preferred stock เชน
ใน Citigroup และมีการconvert เปนหุนสามัญบางสวนภายหลัง
4. Fed ซื้อ MBS( mortgaged-back security) จากสถาบันการเงิน อยางเชน ธนาคาร, AIG,
Fannie Mae & Freddie Mac
5. เขาไปชวยประกันความเสี่ยง (loss sharing) ใหกับสถาบันการเงินอยาง Citigroup โดย
ประกันความสูญเสียจากหลักทรัพย commercial and residential securities ที่ถือโดย Citigroup
หลังจากที่ Citigroup รับความสูญเสียถึงจุดหนึ่ง โดยรับpreferred stock ของ Citigroup เปน
คาตอบแทน
6. สรางความมั่นใจใหตลาดโดยประกาศวาจะใหการสนับสนุนสถาบันการเงินในเรื่อง
ของทุนและสภาพคลองเพื่อใหสถาบันการเงินสามารถใหสินเชื่อเพื่อใหเศรษฐกิจฟนตัว
7. เพิ่มการประกันเงินฝากจาก หนึ่งแสนเหรียญตอคนเปนสองแสนหาหมื่นเหรียญตอคน
8. ใหสินเชื่อกับบริษัทที่เขาไปซื้อสถาบันการเงินที่จะลมอยางเชน JPMorgan Chase เขา
ไปซื้อ The Bear Stearns
9. มีการการันตีกับการลงทุนในสถาบันตางๆเชนการรันตี senior debt ในสถาบันที่
ประกันโดย FDIC การันตี การลงทุนใน money market mutual fund
10. เพิ่มการใชจายและการลดภาษีโดยรัฐบาลของประธานาธิบดี Bush ไดจายเงินภาษีคืน
แกผูเสียภาษีคิดเปนเงินประมาณ $150 billion โดยสองในสามของจํานวนเงินจะเปนเงินคืนภาษี
ใหแกครอบครัวและอีกหนึ่งในสามจะเปนการจูงใจใหกับธุรกิจเพื่อการลงทุนในโรงงานและ
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เครื่องจักรใหม รัฐบาลของประธานาธิบดี Obama มีแผนกระตุนเศรษฐกิจที่ใชเงิน $789B ซึ่งเปน
การใชจายเกี่ยวกับพลังงาน เทคโนโลยี่ การศึกษา โครงสรางพื้นฐาน การรักษาพยาบาล และ ลด
ภาษีโดยแยก $507 billion เปนงบการใชจายและ $282 billion เปนการลดภาษี
4.4 มาตรการการปรับปรุง regulatory reform ของสหรัฐฯ
1. การปรับปรุงที่เนนในเรื่อง systematic risk ของระบบการเงินแทนที่จะเปน ความเสี่ยง
ในแตละสถาบันการเงิน จะมีการเพิ่มขอบังคับที่เขมงวดมากขึ้นเกี่ยวกับ capital and liquidity
requirement โดยสถาบันการเงินขนาดใหญที่ มีผลกระทบตอระบบจะมีการดูแลที่ใกลชิดจาก
ธนาคารกลาง และจัดตั้ง council of regulators
2 ลดการพึ่งพิงสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ เพิ่มขอบังคับรายงานของผูที่ออก assetbacked securities ดําเนินการใหผูที่ทํา securitization หรือผูเกี่ยวของยังคงมีผลประโยชนหรือความ
เสี่ยงในหลักทรัพยหลังจากที่ขายใหผูลงทุนแลวเพื่อปองกันการดําเนินการที่เสี่ยงโดยไมคํานึงถึงผู
ลงทุน สรางกฎสําหรับ derivatives มีการดูแลที่ใกลชิดเกี่ยวกับ payment & settlement system
3. มีการปองกันเพื่อผูบริโภคและผูลงทุน
4. มีระบบจัดการการลมละลายของบริษัทยักษใหญที่รัฐบาลไมตองเลือกระหวางการ
bailout & financial collapse
5. ใหมีการปรับปรุงระเบียบและการดูแลทั่วโลก
4.5 ผลกระทบตอยุโรป
ปญหาวิกฤตการเงินไดแพรกระจายเขาไปในสหภาพยุโรป เนื่องจากบริษัทการเงินและ
ธนาคารในสหภาพยุโรปไดมาลงทุนหลักทรัพยที่ออกโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลักทรัพยเหลานี้ตอมา
กลายเปนทรัพยสินที่ไมกอรายได ทําใหสถาบันการเงินมีปญหาเหมือนกับสหรัฐอเมริกาและรัฐบาล
ในสหภาพยุโรปตองเขาไปชวยเหลือ ซึ่งวิกฤตในสถาบันการเงินไดสงผลกระทบรุนแรงตอ
เศรษฐกิจในสหภาพยุโรป นอกจากนี้บางประเทศในยุโรปไดมีฟองสบูเกิดขึ้นอยูแลวจากอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา ทําใหมีการปลอยกูอยางมากในอสังหาริมทรัพย ซึ่งสงผลใหมีการเติบโตในสถาบัน
การเงินและภาคกอสราง การแตกของฟองสบูในสหรัฐที่ทําใหสถาบันการเงินในสหภาพยุโรปมี
ปญหาและไมปลอยสินเชื่อไปดวย ทําใหฟองสบูในอสังหาริมทรัพยของประเทศตางๆแตกไปดวย
เชนในประเทศสเปน ซึ่งทําใหสถานะการณเลวรายลงกวาเดิม นอกจากนี้ประเทศในยุโรปที่จนและ
มีขนาดเล็กที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตจากการกูเงินมาพัฒนาก็จะประสบปญหาการหาเงินกูดวย
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4.6 ผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาโดยรวม
วิกฤตการเงินไดขยายไปสูภาคเศรษฐกิจและการผลิตอยางกวางขวางจนกลายเปนวิกฤต
ครั้งสําคัญของโลก ซึ่งตามการคาดการณของ World Bank เศรษฐกิจโลกจะหดตัว 1.7%ในป2009
โดยผลกระทบของแตละภูมิภาคและประเทศจะแตกตางกันไป ทั้งนี้ วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยจะเพิ่ม
ปญหาใหกับประเทศกําลังพัฒนาที่เผชิญกับความยากลําบากจากวิกฤตอาหารและพลังงานอยู แลว
โดยคาดวาประชากรโลกกวา 200 ลานคนจะกลายเปนคนจนที่แรนแคน (extreme poverty) มีการ
คาดการณวาในภูมิภาคเอเชียจะมีคนตกงานถึง 23 ลานคน เนื่องจากความตองการสินคาและกําลัง
ซื้อในประเทศพัฒนาแลวลดลงและสินคาตางๆที่นําเขาผลิตในเอเชีย
ปจจัยตางๆเหลานี้ไดสงผลตอการพัฒนาและเปาหมาย MDGs ของประเทศกําลังพัฒนาโดย
การลงทุนจากตางประเทศลดลง ราคาสินคาเกษตรลดลง (ชาวไรชาวนนาขาดรายได) การทองเที่ยว
หดตัว รายไดรัฐบาลลดลงและเงินremittance ของคนที่ไปทํางานนอกประเทศลดลง อัตรา
แลกเปลี่ยนที่ผันผวน ปญหาการจายคืนหนี้สินและปญหาเงินทุนไหลออก(capital flight )เปนตน
ซึ่งประเทศตางๆตองออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในการแกปญหาแตประเทศยากจนไมมีขีด
ความสามารถในการแกปญหาmultiple crisises ที่อาจนําไปสูปญหา human crisis และ political
conflict ดวย จึงตองการความชวยเหลือและเรียกรองใหประเทศพัฒนาแลวยังคงให official
development assistance (ODA) ตอไปและใหไดตามเปาหมายที่เคยสัญญาไว
4.7 ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินตอประเทศไทย
ในชวงตนของวิกฤตการเงินนั้นประเทศไทยไดรับผลกระทบในภาคการเงินนอยแต ตอมา
เศรษฐกิจของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกนี้จากการสงออกที่ลดลงเปนอยาง
มากโดยเฉพาะเมื่อภาคการสงออกเปรียบเสมือนเครื่องยนตขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
นอกจากนี้จากการที่ภาคธนาคารระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อมากขึ้น โดยอัตราการขยายสินเชื่อ
ไดลดลงจาก11% ในไตรมาสที่4 ป2551เปน 5 % ในไตรมาสที่ 1ป 2552 ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจนี้จะ
ทําใหเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ป 2551 และไตรมาส ที่1ของ ป 2552 มีการหดตัว 4.2 % และ
7.1 % ตามลําดับเมื่อเทียบปตอป แตถาคิดอัตราการหดตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 เทียบกับ
ไตรมาสที่ 3 ของปที่แลว เศรษฐกิจมีการหดตัว 6.1 % และเศรษฐกิจมีการหดตัวในไตรมาสแรกของ
ปนี้ 1.9% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 4 ป 2552 คาดวาอัตราการเติบโตจะยังคงติดลบในไตรมาสที่ 2
และ3 และจะกลับมาเปนบวกในไตรมาสที่ 4 คาดวาอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในป 2552
จะติดลบประมาณ 2.7 % จากเดิมที่มีการคาดวาจะมีการเจริญเติบโตอยูที่ประมาณ 2% ภาคการ
สงออกซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องยนตที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดลดลงอยางมาก โดยในไตรมาสแรกได
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ลดลงกวา 20% โดยมีการประมาณการวาจะมีคนตกงานกวาหนึ่งลานคน เนื่องจากโรงงานที่ผลิต
สินคาสงออกตองลดการจางงานเพื่อสามารถใหอยูรอดได ภาคการผลิตเปนภาคที่คาดวาจะไดรับ
ผลกระทบมากที่สุด ในขณะที่ภาคการทองเที่ยวก็สูญรายไดมหาศาลสงผลกระทบตอภาคบริการ
ตางๆของไทยอาทิ การทองเที่ยวและธุรกิจทองเที่ยว
4.8 นโยบายรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ
4.8.1 นโยบายทางการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยไดดําเนินนโยบายทางการเงินในการกระตุนเศรษฐกิจ
โดยการลดดอกเบี้ยนโยบายซื้อคืนพันธบัตรหนึ่งวัน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ลงมาแลว 2.5% จน
เหลือ 1.25 % ซึ่งอยูในระดับต่ํา ธนาคารประเทศไทยยังสามารถที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงไดอีก
นอกจากนี้ธนาคารประเทศไทยยังมีโครงการใหค้ําประกันเงินกูกับบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม
ซึ่งคาดวาจะดําเนินการไดในเดือนพฤษภาคม 2552 โดยโครงการนี้จะรวมมือกับสถาบันการเงิน
โดยใหการค้ําประกันกับลูกคาเดิมที่ธนาคารมีอยูแลวกอนแลวคอยขยายไปสูลูกคาใหมที่จะเขา
โครงการ
4.8.2 นโยบายทางการคลัง
รัฐบาลไทยมีแผนที่จะกระตุนเศรษฐกิจระยะที่หนึ่ง ซึ่งมีโครงการใชจายประมาณ
1 แสนลานบาท เพื่อเพิ่มการใชจายของประชาชน เชนการใหเงินสองพันบาทกับเก าลานครอบครัว
ที่มีรายไดต่ํา โครงการเหลานี้จะเริ่มเห็นผลของมาตรการนี้ในชวงเดือนเมษายน ถึงสิงหาคมปนี้
สวนแผนกระตุนเศรษฐกิจระยะที่สองนั้นจะลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
โดยเฉพาะการสรางถนน และรถไฟฟา แหลงน้ํา พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข โดยจะมีการ
จางงานเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5-2 ลานคน
สวนแผนกระตุนระยะที่สาม รัฐบาลไดมอบหมายให สศช. ไปทําการศึกษาเพื่อ
ปรับโครงสรางพื้นฐานของไทยใหแข็งแกรงขึ้น โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ทั้งนี้รัฐบาลไดดําเนินนโยบายแบบขาดดุลงบประมาณในป 2552
ประมาณ 3.8% และขาดดุลงบประมาณ 6.5% ในป 2553 จากแผนการกระตุนเศรษฐกิจ
4.9 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน
4.9.1 การรวมมือของประเทศ G8
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2009 รัฐมนตรีคลังของกลุมประเทศ G-8 (แคนาดา
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ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและสหพันธรัฐรัส เซีย) ไดประชุมกันที่กรุง
โรม เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตครั้งนี้และหาขอเสนอตอที่ประชุม G-20 ที่จะมีขึ้นที่ลอนดอน
ในเดือน เมษายน โดยเห็นวาตองเรียกความเชื่อมั่นตอระบบการเงินโลกคืนมาและหลีกเลี่ยง
มาตรการกีดกันทางการคา เรงการเจรจาการคารอบโดฮา สนับสนุนใหประเทศกําลังพัฒนาเขาถึง
แหลงทุนและสินเชื่อเพื่อการคา เปนตน
ตอมารัฐมนตรีคลังของประเทศ G8 ไดประชุมที่เมือง Lecce ทางตอนใตของอิตาลีและมี
แถลงการณผลการประชุมเมื่อวันที่ 14 June 2009 วา
1. G8 ยังคงใหความสําคัญกับการรวมมือกันเพื่อทําใหสถาบันการเงินมีความมั่นและ
กระตุนเศรษฐกิจเพื่อใหเศรษฐกิจกลับมาเติบโต
2. G8 จะยังคงดําเนินการเพื่อลดผลกระทบตอการจางงานและจะดําเนินการใหมีการจาง
งานมากที่สุดตามศักยภาพ
3. ดําเนินการใหมีเศรษฐกิจโลกที่เขมแข็งที่ยั่งยืน โดยการกระตุนเศรษฐกิจ และการปลอย
สินเชื่อ ดูแลเรื่องสภาพคลองและทุนของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความยั่งยืนในเรื่องของ
งบประมาณและภาวะเงินเฟอ
4. เตรียมการสําหรับการลดมาตรการฉุกเฉินเมื่อแนใจในการฟนตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
ขอความรวมมือจาก IMF ในการวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
5. ในระยะยาวจะมีการพัฒนากรอบของหลักการและมาตรฐานในการควบคุมการดําเนิน
ธุรกิจและการเงินระหวางประเทศโดยใหสถาบันระหวางประเทศที่เกี่ยวของติดตามในการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุขอตกลง
6. G8 รอคอยความกาวหนาของ G20ในการตอสูเกี่ยวกับ Tax heaven และการรวมมือกัน
ในเรื่องการฟอกเงิน และแหลงเงินของผูกอการราย
7. ดําเนินการใหมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวละเวน Protectionismและดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายของ Doha Development Round
8. ดําเนินการอยางรวดเร็วในเรื่อง trade finance เพื่อใหการคาระหวางประเทศกลับมา
9. หามาตรการที่ปรับปรุงการทํางานและความโปรงใสใน commodity market
10. จัดหาทรัพยากรให IMF ในการขยายความสามารถในการปลอยกูและมุงมั่นในการ
ดําเนินการตาม London Summit Commitment
เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม ศกนี้ไดมีการประชุมสุดยอดผูนําของประเทศ G-8 ณ เมือง
L’Aquila ประเทศอิตาลี โดยในสวนที่เกี่ยวกับวิกฤตการเงินโลกไดยืนยันขอตกลงตามที่ประชุมสุด
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ยอด G-20 ที่กรุงวอชิงตันและกรุงลอนดอน โดยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก การ
ปรับปรุงระบบการเงินโลก การละเวนมาตรการกีดกันทางการคา ความสําเร็จของการเจรจาDoha
Development Round ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนา นอกจากนั้น ไดเนนความสําคัญในการสงเสริม
การจางงานและ social protection และที่ประชุมไดตกลงจะเพิ่มเงินใหความชวยเหลือตอทวีปแอฟ
ริกาจาก $ 15 billion เปน $ 20 billion
4.9.2 ความรวมมืออาเซียน +3 ผาน Chiang Mai Initiative Multilateralised (CMIM)
นับตั้งแตเอเชียประสบวิกฤตเศรษฐกิจการเงินชวงป 1997 ภูมิภาคอาเซียนได
รวมมือกันเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยในการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน+3
ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคมป 2000 ที่จังหวัดเชียงใหมที่ประชุมเห็นชอบการจัดทํามาตรการริเริ่ม
เชียงใหม (Chiang Mai Initiative-CMI) เพื่อสงเสริมสภาพคลองทางการเงิน หากประเทศสมาชิก
ประสบปญหาโดยการสรางเครือขายความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap
Arrangement-BSA) ระหวางประเทศสมาชิกอาเซี่ยน 5 ประเทศ (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส
สิงคโปร และไทย) และประเทศ +3 ( จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ) ซึ่งในปจจุบันมีวงเงินกูยืมโดยรวม 8
หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ตอมาไดมีการเห็นชอบใหศึกษาแนวทางที่จะทําขอตกลงพหุภาคีสําหรับ
ความรวมมือดานการเงิน “CMI Multilateralization (CMIM)” โดยในเดือนพฤษภาคม ป 2007 ที่
ประชุม รมต คลังอาเซียน+3 ที่ประเทศสเปนไดเห็นชอบการจัดตั้ง Self-Managed Reserved
Pooling Arrangement (SRPA) ในจํานวนไมนอยกวา 8 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ โดยอาเซียนจะ
สมทบรอยละ 20 และประเทศ +3 จะสมทบรอยละ80 เพื่อพัฒนาความรวมมือดานการเงินทวิภาคี
ภายใต CMI ไปสูความรวมมือพหุภาคีในระดับภูมิภาค
ในชวงที่วิกฤตการเงินในสหรัฐเริ่มสงผลทางลบชัดเจนขึ้นในเดือนกันยายน/
ตุลาคม 2008 นั้น ประเทศอาเซียนไดมีการประชุมสุดยอดอาเซี ยน+3 อยางไมเปนทางการขึ้นเมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2008 ที่กรุงปกกิ่ง ( ในชวงการประชุม Asia-Europe - ASEM) เพื่อหารือเกี่ยวกับ
วิกฤตการเงินที่กอตัวในสหรัฐครั้งนี้โดยที่ประชุมอาเซียน +3 เห็นชอบใหเรงรัดการจัดตั้ง SRPA
โดยในเดือน พฤศจิกายน 2008 ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังและผูวาการธนาคารกลางของอาเซียน+3 ที่
ประเทศญี่ปุนไดใหขยายวงเงิน CMIM จาก 8 หมื่นลานดอลลารสหรัฐเปน 1.2 แสนลาน
ดอลลารสหรัฐ
ในชวงการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน + 3 สมัยพิเศษที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ 2009 ที่ประชุมเห็นชอบกับขอเสนอการขยายวงเงินดังกลาวและเห็นชอบใหมีการเสริม
ความแข็งแกรงใหกับระบบติดตามตรวจสอบโดยใหมีการจัดตั้ง “ an independent regional
surveillance unit” เพื่อติดตามสถานะการณทางเศรษฐกิจ และความพยายามตางๆของ CMIM นี้
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นอกจากนั้น ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2009 ที่หัวหินผูนําไดย้ําถึง
ความสําคัญและความเรงดวนในการจัดตั้ง CMIM ใหบรรลุผลโดยเร็ว ซึ่งCMIM นี้ไดรับการ
ยอมรับจากเวทีตางๆวาเปนแนวทางหนึ่งของความรวมมือระดับภูมิภาคที่จะสามารถชวยเหลือซึ่ง
กันและกันแกไขปญหาสภาพคลองในชวงวิกฤตเศรษฐกิจการเงินไดอยางดีจนไดรับการกลาวถึงอยู
เสมอรวมทั้งในรายงานของ Commission of Experts ของ UN ที่มี Prof. Stiglitz เปนประธานและ
นายกรัฐมนตรีไทยในฐานะประธานอาเซียนก็ไดนําเสนอเรื่องนี้ใหที่ประชุม G-20 London Summit
ทราบ ทั้งนี้ ประเทศอาเซียน+3 ไดมีเงินทุนสํารองระหวางประเทศรวมกันประมาณ 3.5 ลาน
ลานดอลลารสหรัฐหรือมากกวาครึ่งหนึ่งของทุนสํารองทั่วโลก โดยประเทศจีนมีเงินทุนสํารองสูง
ถึงเกือบ 2 ลานลานดอลลารสหรัฐ
อนึ่งการจัดตั้งกองทุนสํารองพหุภาคี (CMIM) เปนคนละสวนกับความตกลง
แลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคี (BSA) ซึ่งเปนความรวมมือที่มีอยูแลวภายใต CMI ดวยวงเงินรวม
ประมาณ8หมื่นลานดอลลารสหรัฐฯและความรวมมือทวิภาคีดังกลาวจะยังมีตอไปตามความ
ประสงคของสมาชิกที่มีความตกลงทวิภาคีดังกลาวหรือจนกวาสัญญาจะหมดอายุ อยางไรก็ดีเมื่อ
CMIM ไดมีการจัดตั้งเรียบรอยแลว ความจําเปนของ BSA ก็จะหมดไป
4.9.3 ความรวมมือของประเทศ G-20
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2008 ผูนํากลุมประเทศ G-20 ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมกัน
คิดเปนรอยละ85ของโลกไดพบกันที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาเพื่อหารือการแกไขและรับมือ
ปญหาเศรษฐกิจและการเงินของโลก ซึ่งเปนการประชุมสุดยอดผูนําครั้งแรกหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
เมื่อทศวรรษกอนโดยมีการหารือหัวขอหลักที่สําคัญไดแก (1) นโยบายการลงทุนที่กอใหเกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (pro-growth investment policy) (2) การปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงิน
เพื่อใหมีการควบคุมที่เหมาะสม (3) การปฏิรูปสถาบันการเงินระหวางประเทศ (4) การยืนยันหลัก
การคาเสรี (5) การปฏิเสธการกีดกันทางการคาและเรียกรองใหการเจรจารอบโดฮาบรรลุขอสรุป
โดยเร็ว นอกจากนั้นประเทศกลุม G-20 ยืนยันจะไมเพิ่มอุปสรรคตอการคาสินคาและบริการและ
การลงทุนในรอบ 12 เดือน (6) เห็นวาวิกฤตการเงินนี้กระทบตอประเทศกําลังพัฒนา จึงยืนยันการ
ใหความชวยเหลือตางๆตามพันธกรณีที่เคยมีไว ที่ประชุม G-20 ไดรวมกันกําหนดแผนปฏิบัติงาน
อีกดวย ( Action Plan to Implement Principles for Reform ) โดยแบงแผนเปนระยะสั้นและระยะ
กลาง
ตอมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2009 ไดมีการประชุม G-20 London Summit ขึ้นใน
หัวขอ “Stability, Growth, Jobs” ซึ่งไดมีการขยายจํานวน ผูเขารวมประชุมใหครอบคลุมมากขึ้น
อาทิการเพิ่ม สเปน เนเธอรแลนด สาธารณรัฐเช็ก (ในฐานะประธาน EU) ไทย(ในฐานะประธาน
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ASEAN) และเอธิโอเปย (ในฐานะประธาน New Partnership for Africa’s Development –NEPAD)
โดยผลของการประชุมที่สําคัญประกอบดวย
(1) การเพิ่มเงินทุนสนับสนุนการดําเนินนโยบายการคลังของประเทศตาง ๆ
จํานวน 1.1 ลานดอลลารสหรัฐ โดยแบงเปน
(ก) การเพิ่มเงินทุนใหกองทุนการเงินระหวางประเทศจํานวน 5 แสน
ลานดอลลาร (เพิ่มจากการตกลงที่ G-20 กรุงวอชิงตันโดยจากเดิม 2.5 แสนลานดอลลารสหรัฐ
เพิ่มขึ้นอีก 7.5 แสนลานดอลลารสหรัฐ)
(ข) การเพิ่มเงิน Special Drawing Right (SDR) จากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศจํานวน 2.5 แสนลานดอลลารสหรัฐ
(ค) การเพิ่มเงินใหความชวยเหลือการคาระหวางประเทศจํานวน 2.5
แสนลานดอลลารสหรัฐ
(ง) การเพิ่มเงินสนับสนุน Multilateral Development Banks (MDBs)
จํานวน 1 แสนลานดอลลารสหรัฐ
นอกจากนั้นไดตกลงใหใชเงินกําไรจากการขายทองคําในคลังสํารองของ IMF เพื่อระดม
ทุนใหความชวยเหลือแกประเทศยากจน
(2) การกระตุนการเจริญเติบโตและการสรางงาน
(3) การเสริมสรางความแข็งแกรงในการกํากับและควบคุมระบบการเงินโดยการ
จัดตั้ง Financial Stability Board (FSB) ขึ้นแทนที่ FSF (Financial Stability Forum) และขยายการ
ดูแลการดําเนินการของ hedge funds และ credit rating agency และการดําเนินการตอตาน tax
heaven ดวย
(4) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันการเงินโลกดวยการเพิ่มเงินทุนอีก
8.5 แสนลานดอลลารสหรัฐใหกับ International Financial Institutions-IFI และมีการปฏิรูปการออก
เสียงใน IFI ใหสอดคลองกับสภาพการณของเศรษฐกิจโลก
(5) การปองกันไมใหมีการกีดกันทางการคาและการสงเสริมการคาและการ
ลงทุนระดับโลก
(6) การฟนฟูเศรษฐกิจโลกอยางเทาเทียมและยั่งยืนโดยยืนยันการที่จะบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Mellennium Development Goals-MDGs) ภายใตกรอบ
สหประชาชาติดวยการระดมเงินทุน 5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐเพื่อใหความชวยเหลือประเทศ
รายไดนอย ประเทศกําลังพัฒนาและตลาดใหมผานกรอบ Vulnerability Financing ของธนาคารโลก
และสนับสนุนการพัฒนาดวย Green Economy เพื่อชวยแกปญหาโลกรอนไปดวย
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ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีของไทยไดเขารวมการประชุม G-20 ในฐานะประธานอาเซียน
นั้น นายกรัฐมนตรีไดชี้ใหเห็นผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจตอภูมิภาคอาเซียนและอธิบายแนว
ทางการรับมือกับปญหาตางๆอาทิการจัดตั้งกองทุน Chiang Mai Initiative Multilateralized
(CMIM) ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีของความรวมมือระดับภูมิภาคที่จะลดผลกระทบจากวิกฤตการเงิน และ
เสริมสภาพคลอง นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีไดเรียกรองใหประเทศพัฒนาแลวชวยเหลือประเทศ
กําลังพัฒนารับมือกับผลกระทบดวย ซึ่งองคกรเชน ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศควรขยายวงเงินและลดเงื่อนไขการใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาลงดวย
ผลการตกลงในเรื่องตางๆของผูนํา G-20 ณ กรุงลอนดอนไดรับการตอบรับดวยดีจากกลุม
ตางๆโดยที่ประชุมไดตระหนักถึงความเรงดวนของการแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบ
ตอประเทศกําลังพัฒนาโดยสิ่งทาทายคือการปฏิบัติตามขอตกลงใหมีผลเปนรูปธรรม ทั้งนี้การ
ประชุมG-20 ครั้งตอไปจะจัดขึ้นที่เมือง Pittsburghในสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายน 2009 ซึ่งเปน
ชวงของการประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติ ณ. นครนิวยอรก จึงเปนที่นาจับตามองถึงบทบาท
ความเชื่อมโยงระหวางการประชุม G-20 และบทบาทของการประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติที่
จะเนนการอภิปรายในเรื่องวิกฤตการเงินและการพัฒนาดวยเชนกัน
4.9.4 ความรวมมือในภูมิภาคละตินอเมริกา
ไดมีการคาดการณเศรษฐกิจของประเทศละตินอเมริกาวาจะลดการเจริญเติบโต
จากระดับเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย 5.3% ระหวางป 2004-2008 มาอยูที่ระดับ 0-1% ในป 2009 ซึ่ง
ผลกระทบเหลานี้เกิดจากการไหลออกของเงินทุนเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในประเทศลาติน
อเมริกาและความตองการเงินทุนของสถาบันการเงินในประเทศอเมริกา การหดตัวของการสงออก
เนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลก และการลดลงของการสงเงินกลับบานเกิดของคนที่ไปทํางาน
ตางประเทศ (remittance)
อยางไรก็ตามผลกระทบจากวิกฤตการเงินในครั้งนี้ไมรุนแรงเหมือนกับครั้งที่แลว
เนื่องจาก ประเทศในแถบนี้ มีเงินสํารองระหวางประเทศที่สูงซึ่งคาดวามีประมาณ $400 billion ใน
ป 2008 มีระบบแลกเงินตราระหวางประเทศแบบยืดหยุน รัฐบาลมีฐานะการเงินที่ดีจากการเก็บภาษี
สินคาพวก commodities มีหนี้สินที่เปนเงินดอลลารนอยลง
รัฐบาลในประเทศเหลานี้ไดดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลาย มีการปรับคา
ของเงินอยางรวดเร็ว และมีการเพิ่มการใชจายของรัฐบาลเพื่อกระตุ นเศรษฐกิจ อยางเชนประเทศชิลี
อยางไรก็ตามบางประเทศก็มีการลดการใชจายตามรายไดภาษีที่ลดลง
รัฐบาลในลาตินอเมริกามีการดําเนินโยบายที่เหมาะสมกับ สถานการณในแตละ
ประเทศซึ่งตางจากนโยบายของIMF ที่ใชนโยบายเดียวกันกับประเทศตางๆ
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ความรวมมือระหวางประเทศก็ชวยลดความรุนแรงของผลกระทบจากวิกฤตนี้เชน
ประเทศเวเนซูเอลาและอีคัวดอรไดเซ็นสัญญาการลงทุนกับประเทศจีนเพื่อกระตุ นเศรษฐกิจ
ประเทศอารเจนตินามี swap line กับประเทศจีนเพื่อลดความตองการเงินดอลลาร สวนประเทศ
บราซิลและเม็กซิโกก็ไดมีการตกลง swap line กับประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มเงินสํารองที่
เปนดอลลาร ประเทศเม็กซิโกและโคลัมเบีย ไดขอสินเชื่อจากIMF เปนเงิน $47 billion & 10.4
billion ตามลําดับ นอกจากนี้ประเทศ ในภูมิภาคนี้ยังไดรับสินเชื่อจาก World Bank & InterAmerican Development Bank
ผลจากการประชุมใน เดือนเมษายน 2009 ประเทศ G-20 ไดเรียกรองใหIMFเพิ่ม
เงินสินเชื่อเพื่อการพัฒนา $100 billion เพื่อการคา $250 billion และเพื่อทุนสํารอง $250 billion
ความรวมมือในประเทศในลาตินอเมริกาดวยกันก็มีสวนชวยลดผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ดวย เชนการกอตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค (Banco del Sur) ซึ่งคาดวา
จะเริ่มดําเนินการในไมกี่เดือนขางหนา การใชเงินตราของประเทศในภูมิภาคในการคาขายระหวาง
ประเทศในภูมิภาค การลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลในภูมิภาคแทนที่จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐฯ ซึ่งคลายกับ Chiangmai initiative และ Asian Bond ที่ริเริ่มโดยรัฐบาลไทย
ทั้งนี้ ความรวมมือของกลุมประเทศละตินอเมริกาและคาริเบียนชื่อกลุม ALBA
(The Bolivarian Alternative for the Americas) ในการประชุมสุดยอดเมื่อวันที่ 17 เมษายน ศกนี้ได
ตกลงใหมีเงินตราของภูมิภาคเรียกวา the Sucre ไวใชรวมกันเปนทางเลือกใหมแทนดอลลาร
สหรัฐฯ ซึ่งภายใตระบบนี้จะมีRegional Monetary Council , Sucre currency , the Central Clearing
House และ regional reserve & emergency fund โดยตั้งเปาจะเริ่มใชเงินนี้ในชวงตนปหนาใน
ลักษณะ virtual กอนแลวจึงปรับไปสูการใช sucre เปน hard currency
4.10 บทบาทขององคการสหประชาชาติ (UN)
ในยุคโลกาภิวัฒนนี้องคการสหประชาชาติไดใหความสําคัญตอประเด็นการพัฒนา
โดยเฉพาะการบรรลุเปาหมาย MDGs ภายในป 2015 อยางไรก็ดีปญหาที่ซับซอนเมื่อมีวิกฤตที่
สําคัญๆอาทิวิกฤตดานพลังงาน วิกฤตอาหารและปญหาโลกรอนตางสงผลใหประเทศกําลังพัฒนา
ไมสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษหรือเปาหมายMDGs ได และยังสงผลใหมี
ประชากรที่ยากจนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทําใหลอแหลมตอความรุนแรงทางสังคมและความ
ขัดแยงทางการเมือง ดังนั้น เมื่อวิกฤตการเงินครั้งสําคัญที่กอตัวในสหรัฐอเมริกาเริ่มลุกลามขึ้นนั้น
ประธานสมัชชาสหประชาชาติ(นาย Miguel d’Escoto Brockmann) ไดจัดการอภิปรายแบบ
interactive ระหวางประเทศสมาชิก UN เปนการเรงดวนขึ้นในเดือนตุลาคม ป 2008โดยในการ
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อภิปรายครั้งนั้นประเทศสมาชิกจํานวนมากเห็นวา องคการสหประชาชาติเปนเวทีที่มีสมาชิก
ครบถวนถึง 192ประเทศและวิกฤตการเงินนี้สงผลกระทบตอทุกประเทศทั่วโลก ดังนั้นสมาชิก
สหประชาชาติควรไดมีการอภิปรายและมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการแกปญหาและการ
ปฏิรูปกฏระเบียบตางๆดานการเงินรวมถึงการปฎิรูปองคกรทางการเงินระหวางประเทศ เชนIMF
&World Bank เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาเชนนี้อีกในอนาคต โดยเห็นวาการกําหนดทิศทางโดย
กลุม G-8 หรือ G-20 ซึ่งคุมเศรษฐกิจโลกนั้นไมเพียงพอ ตองครอบคลุมความเห็นที่หลากหลายกวา
ในลักษณะ “G-192” โดยในโอกาสนั้นประธานสมัชชาฯไดแตงตั้งใหศาสตราจารย Joseph Stiglitz
ผูไดรับรางวัลโนเบลเปนประธานของ The Commission of Experts on Reforms of the
International Monetary and Financial System และใหเสนอผลการศึกษาตอที่ประชุมของUNใน
เรื่องนี้ ในสวนของประเทศพัฒนาแลวไมเห็นดวยกับการมีบทบาทของ UN โดยเห็นวาUNไมมี
อํานาจจะกาวกายการทํางานของ Bretton Wood Institutions ซึ่งไดแก World Bank และ
International Monetary Fund ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนามองวาเวที G-192 ของUNมีความชอบ
ธรรมเพราะปญหานี้กระทบทุกประเทศในโลกจึงตองมีการอภิปรายและรับความเห็นอยาง
inclusive จึงจะทําใหสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจไดอยางแทจริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจการพัฒนา
และเชิงสังคมทั้งในระยะสั้น เชนการระดมทุนเพื่อการพัฒนาและการแกปญหาในระยะยาว เชนการ
ปฏิรูปโครงสรางและระบบการเงิน และเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ในสวนขององคการสหประชาชาตินั้นมีการดําเนินการดังนี้
1. ขอเสนอแนะโดยสรุปของ The Commission of Experts on Reforms of the
International Monetary and Financial System
1.1 มาตรการเรงดวน 10ประการมีประเด็นที่สําคัญประกอบดวย
- ประเทศพัฒนาแลวทุกประเทศควรรวมมือกันกระตุนเศรษฐกิจอย าง
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศพัฒนาแลวควรจัดสรรเงิน 1% ของแผนกระตุนเศรษฐกิจ
สําหรับใชในประเทศกําลังพัฒนาเพื่อดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากการลดลงของการคาและ
ตลาดการเงิน
- ระดมทุนเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมโดยสราง New Credit Facility
ขึ้นมาในสถาบันที่มีอยูเชน World Bank หรือตั้งสถาบันใหมขึ้นโดยใหประเทศกําลังพัฒนามีสวน
รวมที่เพียงพอ
- ประเทศกําลังพัฒนาตองการชองวางในการดําเนินนโยบาย (policy
spac ซึ่ง IMF ไมควรวางเงื่อนไขใหประเทศกําลังพัฒนาดําเนินนโยบายเสริมวัฏจักรเศรษฐกิจ (pro-
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cyclical policies) ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลวกลับดําเนินนโยบายตานวัฏจักรเศรษฐกิจ (countercyclical)
- หลีกเลี่ยงการกีดกันทางการคา ซึ่งรวมถึงมาตรการทางภาษีและการ
ใชแผนกระตุนเศรษฐกิจ
- การเปดตลาดประเทศพัฒนาแลวใหกับสินคาจากประเทศพัฒนานอย
ที่สุด LDCs
- การเพิ่มความสอดคลองของนโยบายเศรษฐกิจโลกโดยการจัดตั้ง
กลไกที่เหมาะสมในระบบสหประชาชาติ ในรูปแบบคณะกรรมการ (panel) เชนเดียวกับเรื่อง
climate change (IPCC) เพื่อเปนที่ปรึกษาใหกับสหประชาชาติ กับ ECOSOC และองคกรระหวาง
ประเทศอื่นๆและสําหรับเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ
- ประเทศกําลังพัฒนาตองการเงินชวยเหลือเพิ่มเติมซึ่งใชไดอยาง
รวดเร็วและไมมีขอผูกมัดที่ไมเหมาะสม ไดแกการเพิ่มวงเงิน Special Drawing Right (SDR) การ
ขยายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาทิเชนการขยายสภาพคลองภายใต Chiang Mai Initiative และ
การใหความชวยเหลืออยางเปนทางการ (Official Development Assistance-ODA)
1.2 การปฏิรูประบบการเงินระหวางประเทศ 10 ประเด็นโดยสวนสําคัญ
ประกอบดวย
- ระบบทุนสํารองโลกใหม (A New Global Reserve System) คลาย SDR
โดยไมไดอาศัยสกุลเงินเพียง 1 หรือ 2 หรือ 3 สกุลเปนมาตรฐาน (ศาสตราจารย Stiglitz เห็นวาการ
สํารองเงินในระดับภูมิภาคอาทิ Chiang Mai Initiative ก็เปนสิ่งที่ควรสนับสนุนเชนกัน)
- การปฏิรูปการบริหารสถาบันการเงินระหวางประเทศเชนเรื่องการลง
คะแนนเสียงใน IMF และการจัดสรรสวนแบงและมูลคาเงินกูยืมใน World Bank เปนตน
- การมี A Global Economic Coordination Council โดยใหมีระดับ
เทียบเทาสมัชชาสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติเพื่อกํากับดูแลการ
ดําเนินงานตางๆของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยการประชุมระดับผูนําปละ1 ครั้ง ซึ่งกลไก
เชนนี้จะเปนทางเลือกที่มีความเปนประชาธิปไตยและคลอบคลุ มมากกวากลุม G-20
- นโยบายดานตลาดการเงินที่มีการกํากับดูแลดวยการมี Financial
Products Safety Commission การควบคุมดูแล hedge fund การจัดตั้ง Global Financial Regulatory
Authority และ Global Competition Authority เปนตน
2. บทบาทขององคการสหประชาชาติตอวิกฤตการเงิน
2.1 ภายหลังวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2008 ประเทศกําลังพัฒนา

32
ไดผลักดันขอความในเรื่องนี้ใหปรากฏใน Doha Declaration on Financing for Development
ระหวางการประชุมเพื่อติดตามผล Monterrey Consensus ในเรื่องการระดมทุนเพื่อการพัฒนาเมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2008 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร และตกลงใหองคการ
สหประชาชาติจัดการประชุมในระดับสูงสุด (conference at the highest level) ในเรื่องวิกฤตทาง
การเงินและเศรษฐกิจและผลกระทบตอการพัฒนา ซึ่งนับเปนความคืบหนาในการผลักดันบทบาท
ของสมาชิกUNตอวิกฤตการเงินซึ่งถือวาเปนประเด็นที่สําคัญยิ่งเพราะเกี่ยวโยงกับปญหาการพัฒนา
อาทิเรื่องความยากจน การวางงาน การยายถิ่นฐาน การสาธารณสุข การศึกษาและปญหาสังคมและ
อื่นๆ ทั้งนี้ ภายหลังที่มี Interactive Debate ในUNGAแลวไดมีการตั้ง Commission of Experts ที่นํา
โดยศาสตราจารย Stiglitz ในเดือนตุลาคม 2008
2.2 สมาชิกสหประชาชาติไดหารือถึงรูปแบบของการจัดการประชุมตลอดจน
สารัตถะของการประชุม Financial Crisis ที่ไดตกลงวาจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 1-3 มิถุนายน 2009 ณ
สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก โดยมีการจัดกิ จกรรมและการประชุมที่เกี่ยวของเปน
ระยะๆเพื่อรับความเห็นและขอเสนอแนะตางๆเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน โดยในระหวาง
วันที่ 25-27 มีนาคม 2009 องคการสหประชาชาติไดมีการประชุม Interactive Thematic Dialogue on
Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development โดยในชวงนั้นศาสตราจารย
Joseph Stiglitz และสมาชิกของ Commission of Experts ไดนําเสนอ Preliminary
Recommendations ใหกับที่ประชุมทราบซึ่งขอเสนอแนะดังกลาวจะเปนพื้นฐานที่ดีสําหรับการ
ประชุมตางๆที่เกี่ยวของกับวิกฤตการเงินรวมทั้งการประชุม World Financial Crisis ของ UN ใน
เดือนมิถุนายนดวย
2.3 การประชุม Conference on the World Financial and Economic Crisis and
Its Impact on Development ที่กําหนดไวระหวางวันที่ 1-3 มิถุนายน ไดเลื่อนออกไปเปนระหวาง
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2009 เนื่องจากประเทศสมาชิกยังไมสามารถบรรลุการเจรจา outcome
document ได อยางไรก็ตามการประชุมเมื่อวันที่ 24-26 มิถนุ ายน ดังกลาวมีผูเขารวมการประชุมใน
ระดับผูนํา/ประมุขไมมากโดยไมมีผูแทนระดับสูงสุดจากประเทศพัฒนาแลว แมวาการประชุมครั้งนี้
จะไมประสบผลสําเร็จสูงสุดตามคาดหวังไว แตก็มีความสําคัญสําหรับอนาคตเนื่องจากเปนการปก
ธงใหสมาชิก “G-192” ของสหประชาชาติเริ่มกาวแรกที่จะมีสวนรวมในการอภิปรายประเด็นและ
ใหขอคิดเห็นตอกระบวนการดูแลและปฏิรูปการดําเนินการ ดานเศรษฐกิจและการเงินของโลก ซึ่ง
จะเปนกระบวนการระยะยาวตอไป ภายหลังจากประเทศตางๆฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้ง
นี้แลวก็ตาม
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ผลสําคัญที่สมาชิก UN ตกลงกันไดจากการประชุม World Financial Crisis คือการมี global
response ตอปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและที่ประชุมไดตกลงใหมีการจัดตั้ง ad hoc open-ended
working group เพื่อติดตามประเด็นที่บรรจุอยูใน outcome document และรายงานผลตอการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 64 โดยสมัยดังกลาวจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2009นี้เปนตนไป
นับวาการประชุมUN World Financial Crisis ครั้งประวัติศาสตรนี้ไดเสริมบทบาทของUNในเรื่อง
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในระดับหนึ่ง และเปนการสรางแนวทางความรวมมือสําหรับอนาคต
เพื่อ “solidarity, stability and sustainability” รวมกันของประเทศสมาชิก UN แมวาประเทศสมาชิก
บางประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวจะตั้งขอสงวนและไมเห็นดวยวา UN ควรมีบทบาทใน
การพิจารณาการปฏิรูปองคการทางการเงินระหวางประเทศก็ตาม สิ่งที่นาจับตามองตอไปคือ
ดุลอํานาจระหวางประเทศทั้งใน UNและนอก UN ซึ่งจะมีการเปลี่ยนไปในลักษณะ multi polarity
ขึ้น และประเทศกําลังพัฒนาจะมีสิทธิและเสียงเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศกําลังพัฒนา
ขนาดกลางจะตอง balance ทาทีใหดีและพยายามมีบทบาทมากขึ้นในชวง transformation ของ
การเมืองและเศรษฐกิจโลกที่จะมีการปรับปรุงกฎระเบียบ และ governance ตาง ๆ อีกหลายประการ

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 บทสรุปผลการศึกษา
เปนที่ประจักษแลววาวิกฤตการเงินครั้งนี้ไดกอใหเกิดผลกระทบไปทั่วโลกและมีความ
เชื่อมโยงกับประเด็นความทาทายอื่นๆที่โลกในยุคโลกาภิวัฒนเผชิญรวมกันอาทิ วิกฤตโลกรอน
วิกฤตพลังงานและวิกฤตอาหารซึ่งลวนสงผลตอการพัฒนาของประเทศตางๆและอาจนําไปสู ความ
วุนวายทางสังคม (social unrest) และความขัดแยงระหวางประเทศ ดังนั้นการแกปญหาทั้งระยะสั้น
และระยะยาวจะตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศในลักษณะพหุภาคีเพื่อปองกันและปรับปรุง
กฎระเบียบมิใหเกิดปญหาเชนนี้อีกในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปนัยตอการทูตพหุภาคีที่สําคัญไดดังนี้
1. วิกฤตปจจุบันเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
และการเมืองการทหารที่ทรงอิทธิพลของโลกและเปนสัญลักษณของทุนนิยมและตลาดเสรีอีกทั้ง
เปนศูนยกลางเศรษฐกิจของโลกจึงทําใหสหรัฐอเมริกาเสียความนาเชื่อถือในระดับหนึ่ง
2. วิกฤตสะทอนถึงขอจํากัดและจุดบกพรองของตลาดเสรีและแนวคิด
Neoliberalism หรือ Washington consensus ซึ่งทําใหเห็นวารัฐควรมีบทบาทในการกํากับดูแล
กฎระเบียบมากขึ้น
3. วิกฤตนี้สงผลไมเพียงแตภาคการเงินเทานั้นแตกระทบภาคการผลิตและภาค
สังคมดวยซึ่งประเทศกําลังพัฒนาไดรับผลกระทบมากที่สุดในขณะที่มีความยืดหยุนในการรับมือ
กับปญหาทั้งในดานการเงินและบริหารจัดการนอยกวาประเทศพัฒนาแลว จึงตองการความ
ชวยเหลือที่เรงดวนและรวดเร็ว
4. มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปฏิรูปองคการระหวางประเทศโดยเฉพาะใน
ดานเศรษฐกิจ การเงินโดยตองใหประเทศกําลังพัฒนามีบทบาทมากขึ้นในการวางกรอบและการ
บริหารจัดการใหสอดคลองกับพัฒนาการดานเศรษฐกิจและการเงินของศตวรรษที่ 21 นี้
5. หลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกากลายเปนมหาอํานาจเพียง
ประเทศเดียวในโลกที่ทรงอิทธิพลทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและการทหารมาเปนเวลานาน แต
ปจจุบันโลกไดกาวเขาสูความสัมพันธแบบหลายขั้วมากขึ้น โดยมีความขัดแยงทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในหลายจุดทั่วโลกทั้งนี้ ภายหลังการเกิดวิกฤตการเงินนี้ ผลกระทบตอประเทศกําลังพัฒนา
นั้นรุนแรงทําใหมีคนยากจนและคนตกงานจํานวนมากซึ่งอาจนําไปสูความความขัดแยงระหวางฝาย
ตางๆในประเทศและระหวางประเทศทางเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้นในอนาคต จึงตองมีการ
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สรางความสมดุลในความสัมพันธระหวางประเทศโดยเร็ว และติดตามพัฒนาการที่สําคัญของ
ความสัมพันธหลายขั้วอํานาจที่ไดกอตัวขึ้นวาจะมีอิทธิพลตอทิศทาง และดุลอํานาจการเมือง
ระหวางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศอยางไร
6. จากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ ประเทศตางๆมีความกระตือรือรนในการกระชับ
ความรวมมือระดับภูมิภาคมากขึ้นโดยตระหนักถึงการเผชิญปญหาที่คลายคลึ งกันและความจําเปนที่
จะหาทางแกไขและวางแนวทางสําหรับอนาคตรวมกัน เพื่อเปนหลักประกันตอเสถียรภาพและการ
พัฒนา
7. ประเทศกําลังพัฒนามี solidarity ระหวางกันอยางหลวมๆแตจะมีการรวมพลัง
กลุมยอยตามที่ตั้งในแตละภูมิภาคและตามผลประโยชนที่สอดคลองกัน ดัง ตัวอยางที่ปรากฏในเวที
UN ที่มีกลุมประเทศกําลังพัฒนาเปนกลุมอํานาจตอรองใหญ และมีกลุมG-77 และจีนเปนกลุมที่มี
กลไกชัดเจนในการตอรองเพื่อผลประโยชนของประเทศกําลังพัฒนา ทั้งนี้ ภายใตกลุมG-77 ณ นคร
นิวยอรก นั้น กลุมประเทศลาตินอเมริกา แอฟริกาและคาริเบียนเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญโดยมี
ทาทีที่คอนขางแข็ง ในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆเชนเอเชียมีความยืดหยุนกวา ซึ่งทาทีรวมของ G-77 จึง
เปนไปแบบกลางๆและหลวมๆ ดังนั้น ความรวมมือระดับภูมิภาคจะมีความเขมแข็งมากขึ้นเพื่อ
ผลักดันทาที่ของกลุมภูมิภาคใหไดรับการตอบสนองเชนการมีบทบาทมากขึ้นของกลุมอาเซียนใน
UN และกลุม African Union (AU) เปนตน
8. ควรมีความรวมมือSouth-South Cooperation ที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้ง
ในเวทีสหประชาชาติและในระดับอื่นๆเพื่อสงเสริมการพัฒนาและเพิ่มอํานาจตอรอง
9. กระแสการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆจะมีมากขึ้นจึงตองรวมกัน
ตอตานแนวโนมดังกลาวและผลักดันใหการเจรจาการคารอบโดฮาที่ช ะงักงันใหสามารถดําเนิน
ตอไปและบรรลุผลโดยเร็ว
10. จะมีการเปลี่ยนแปลงในการกํากับดูแล common goods ของโลกมากขึ้น อาทิ
การจัดการทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรใตทะเลลึกและการดูแล biodiversity และสิ่งแวดลอมเปนตน อัน
เนื่องมาจากความขาดแคลนทรัพยากร การแขงขันในดานขีดความสามารถของประเทศตางๆและ
จํานวนประชากรที่ลนโลกตลอดจนสภาพสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมและปญหาโลกรอน
11. ความสําคัญของความรวมมือพหุภาคีในระดับตางๆ จะมีมากขึ้นเนื่องจากตอง
แกปญหาโลกรวมกันและความรวมมือระดับพหุภาคีดังกลาวจะเปนเวทีที่เปนกลางและสามารถ
ระดมความรวมมือระหวางกันไดดี ซึ่งเปนความหวังวาสิ่งที่ตกลงกันโดยผานกระบวนการหารือที่
บรรลุผลแลวและมีconsensus ระหวางประเทศสมาชิกในเวทีพหุภาคีตางๆ รวมทั้ง ในเวทีUN จะ
เปนประโยชนตอประเทศสมาชิกสวนใหญไดอยางทั่วถึงและเปนธรรมยิ่งขึ้น
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5.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตรของไทยตอการทูตพหุภาคี
5.2.1 ดานนโยบาย
- มีแผนยุทธศาสตรของไทยตอการทูตพหุภาคีที่ชัดเจนในลักษณะ positioning
ประเทศไทยในเวทีโลกในอีก 25-30 ป ขางหนาเพื่อบรรลุเปาหมายโดยอาศัยการเชื่อมตอระหวาง
นโยบายภายในประเทศ การทูตทวิภาคีและการทูตพหุภาคีในระดับตางๆใหสอดคลองและเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันเพื่อประโยชนแกประชาชนคนไทยและประเทศชาติ อาทิ การวางเปาหมายประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวคุณภาพ การแพทยและการสาธารณสุขที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากล
เปนที่ตั้งของสํานักงานระหวางประเทศของภาครัฐและเอกชนในภูมิภาค เปนศูนยกลางการศึกษา
และการเรียนรูของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งในดานวิชาการและศิลปวัฒนธรรมและเปน
ชุมทางคมนาคมทางบกทางเรือและทางอากาศที่ทันสมัยเพื่อสนองตอบตอการเปนแหลงการ
คมนาคม การลงทุน การผลิตและศูนยกลางการกระจายสินคาของภูมิภาค
- ผลักดันบทบาทของประเทศประเทศไทยและคนไทยในองคกรระหวาง
ประเทศตางๆเพื่อจะไดมีสวนรวมในการรวมวางกฎเกณฑระหวางประเทศในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ
ของการปรับกฎเกณฑระหวางประเทศจากกระแสโลกาภิวัฒนและผลกระทบจากวิกฤตการเงิน
ระหวางประเทศ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการเจรจาระหวาง
ประเทศในสาขาตางๆ การปรับแผนยุทธศาสตรการแขงขันเขารับเลือกตั้งสูองคกรระหวางประเทศ
ในสาขาตางๆ ใหสอดคลองกับเปาหมายของประเทศในลักษณะองครวมโดยเฉพาะเมื่อมีความ
จําเปนตองมีการแลกเสียงระหวางองคกรตางๆ
- ใชประโยชนจากประสบการณและการปฏิบัติที่ดีของไทย (best practice)
เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีโลกทั้งในลักษณะการใหความชวยเหลือ
และดําเนินความรวมมือใต-ใต ความรวมมือเหนือ-ใตและความรวมมือไตรภาคีทั้งในกรอบ UNและ
นอกUN ผานเวทีทวิภาคีและพหุภาคีระดับอื่นๆซึ่งจะชวยใหเกิด goodwill ที่ดีตอประเทศไทยได
มากขึ้น เชนประสบการณดานการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง การสาธารณสุข การบริหารจัดการ
ตลอดจนการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ( humanitarian assistance )ตอภัยพิบัติ เปนตน
- ขยายเครือขายการเชื่อมโยงผลประโยชนของไทยในเวทีระหวางประเทศตาม
ภูมิภาคและ ผานcross cutting issues ดวย เชน การเชื่อมโยงความรวมมือระหวางกลุมอนุภูมิภาค
ระหวางภูมิภาคตางๆของโลกมากขึ้นเชนกับกลุม BRIC, Shanghai Cooperation ฯลฯและกับกลุม
พลังตอรองใหมที่มีสมาชิก cross regionsและ cross cutting issues ตางๆ เชน กลุม middle income
countries (MICs) เปนตน
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- ดําเนินการเชิงรุกในดาน Public Diplomacy อยางตอเนื่องโดยคํานึงถึง multistakeholders ตางๆเพื่อใหมีความเขาใจที่ดีตอประเด็น global issues ตางๆที่จะสงผลกระทบตอ
ประเทศไทยผานสื่อตางๆและการจัดกิจกรรมของกระทรวงการตางประเทศ
5.2.2. ดานกลไก
- มีกลไกระดับชาติเพื่อประสานระดับนโยบายโดยสม่ําเสมอโดยมีรองนายกฯ
หรือ นายกรัฐมนตรีเปนประธานในเรื่องการทูตพหุภาคีเพื่อใหหนวยงานตางๆดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน ( ซึ่งจะแตกตางจากการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
หรือการเตรียมการประชุม JC และการเยือนตางๆ) โดยหากมีความจําเปนก็อาจตั้งคณะกรรมการ
แหงชาติเฉพาะเรื่องไดเชน เรื่องปญหาโลกรอน หรือเรื่องวิกฤตการเงินและการปฏิรูปโครงสราง
การเงินระหวางประเทศ
- มีกลไกระดับปฏิบัติเพื่อประสานงานโดยสม่ําเสมอระหวางหนวยงานตางๆ
โดยมีปลัดกระทรวงตางประเทศหรือรองปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน และมีกลไก
เสริมเปนพิเศษในชวงที่ตองประสานทาทีโดยเรงดวนนอกวาระการประชุม
- มีกลไกประสานงานในตางประเทศระหวางหนวยงานของไทยในพื้นที่ อาทิใน
ประเทศที่มี สอท/สกญ/คทถ ซึ่งมีผูแทนของหนวยราชการอื่นเปนผูแทนของไทยในองคการ
ระหวางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศนั้นๆ โดยในกรณีเชนนั้น ถึงแมกระทรวงการตางประเทศจะ
ไมไดมีสถานะเปนผูแทนของไทยในองคกรนั้นๆแตมีผูแทนของหนวยราชการอื่นเปนผูแทนของ
ไทยในองคกรนั้น ก็ควรมีกลไกประสานงานในเรื่องนี้ดวยโดยมีเวทีที่มีเอกอัครราชทูตไทยใน
ประเทศนั้นๆ เปนประธาน เชนที่ สอท ณ กรุงโรม มีผูแทนกระทรวงเกษตรฯเปนตัวแทนประเทศ
ไทยในFAO และที่ สอท ณ กรุงปารีสมีผูแทนกระทรวงศึกษาธิการใน UNESCO และ คทถ ณ นคร
เจนีวา มีผูแทนกระทรวงพาณิชยเปนตัวแทนประเทศไทยใน WTOเปนตน (ขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศที่ไปรวมทํางานอยูในสํานักงานของกระทรวงพาณิชยนั้น มีสถานะที่แตกตางไปและ
เปนการยายสังกัดไปกระทรวงพาณิชยเปนการชั่วคราว) การมีกลไกประสานงานในพื้นที่เชนนี้ใน
ดานพหุภาคีจะเสริมความแข็งแกรงใหกับประเทศไทยซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสงเสริม
ผลประโยชนของประเทศไทยในภาพรวมดานนโยบายในองคกรนั้นๆแมในเชิงการปฏิบัติภารกิจจะ
ไดมีการแบงงานกันกับหนวยราชการตางๆโดยชัดเจนแลวก็ตาม
นอกจากนั้น กลไกในระดับพื้นที่ในตางประเทศของไทยในประเทศที่มีภาพเชิงซอนของ
การสงเสริมความรวมมือทวิภาคีและภารกิจพหุภาคีในระดับตางๆควบคูกันไปจะตองสงเสริมใหมี
การทํางานลักษณะ team Thailandดานพหุภาคีดวยโดยตองมีการเชื่อมโยงกับงานteam Thailand
ดานทวิภาคีในประเทศนั้นๆเชนกัน เพื่อเสริมประโยชนซึ่งกันและกันในการรักษาและสงเสริม
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ผลประโยชนของประเทศชาติและของคนไทย เชนที่สวิสเซอแลนด (มีสถานเอกอัครราชทูตฯและ
มีคณะทูตถาวรฯ ประจําสหประชาชาติและคณะทูตถาวรประจําองคการการคาโลก ) ที่นิวยอรก (มี
สถานกงสุลใหญฯและคณะทูตถาวรฯประจําสหประชาชาติ ) ที่จาการตา(มีสถานเอกอัครราชทูตฯ
และคณะทูตถาวรฯประจําอาเซียน ) เปนตน ทั้งนี้ ควรมีการจัดกลไกเชนนี้ในสถานเอกอัครราชทูต
ฯและสถานกงสุลใหญฯ ที่มีภารกิจและความเกี่ยวของกับ พื้นที่จังหวัดชายแดนตางๆของประเทศ
ไทยและความรวมมือในระดับภูมิภาคดวย ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะมีมิติของนโยบายภายในประเทศที่มี
ความเกี่ยวโยงกับนโยบายตางประเทศทั้งในระดับ ทวิภาคีและพหุภาคีตลอดเวลา เชนกัน
การทูตพหุภาคีเปนชองทางหนึ่งในการดําเนินนโยบายเพื่อปกปองและสงเสริม
ผลประโยชนของไทยควบคูไปกับการดําเนินนโยบายการทูตทวิภาคีซึ่งตองอาศัยการสรางเครือขาย
และความเขาใจตอกลไกและสารัตถะของเนื้อหาที่เกี่ยวของ โดยวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้ ได
เปดประเด็นใหเห็นวาการทูตพหุภาคีมิใชเรื่องไกลตัวหรือ irrelevant หากแตเกี่ยวของกับการ
ดํารงชีวิตประจําวันเชน ปญหาความยากจน การคา การลงทุน การพัฒนาและประเด็นสังคมเปนตน
นอกจากนั้น การวางกฎเกณฑระหวางประเทศและการตกลงทําConvention ใหมๆในดานการเงิน
และเรื่องอื่นๆในอนาคตจะมีมากขึ้นเปนลําดับอยางหลีกเลี่ยงไมไดเนื่องจากโลกอยูในชวงของ
transformation ที่สําคัญในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอันเปนผลพวงจากGlobalization
ดังนั้นประเทศไทยจะตองใหความสําคัญตอเวทีความรวมมือพหุภาคีในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค
ระหวางภูมิภาคและระดับโลกรวมทั้งใน UN มากขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
การทหาร จึงควรที่จะดําเนินนโยบายและเนนการปฏิบัติงานแบบ proactive และปรับทัศนคติให
วิเคราะหประเด็นและดําเนินงานแบบองครวมแทนที่แบบ compartmentalizationโดยปรับจุดเนน
และจังหวะในการดําเนินการดานทวิภาคีและพหุภาคีในระดับตางๆใหเปนประโยชน จึงจะสามารถ
สงเสริมและปกปองผลประโยชนของไทยในเวทีโลกไดอยางลงตัว

ภาคผนวก ข
สรุปสาระสําคัญการสัมภาษณ
นายจักริน ฉายะพงศ
รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
โดย นางศันสนีย สหัสสะรังษี ผูศึกษา
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552
เวลา 16:30 น ณ. กระทรวงการตางประเทศ
ผูศึกษา - จากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกที่เกิดขึ้น ทานมองเห็นทิศทางของความรวมมือพหุภาคี
โดยเฉพาะในองคการสหประชาชาติ (UN) อยางไร ตลอดจนขอทราบทัศนะของทานตอบทบาท
ของUN ในเรื่องการปฏิรูปการเงินระหวางประเทศ
รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ- วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินครั้งนี้เปนบท
ทดสอบที่ดีของประเทศสมาชิกUN โดยทั่วไป เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาเปนระบบเศรษฐกิจที่
ใหญมาก ผลลบไดกระทบไปยังทุกประเทศทั้งในยุโรป เอเซีย และภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาเปนตลาดใหญของทุกประเทศ ดังนั้น ถาเราไมรวมมือกันแกไขปญหาก็จะไมรู
จุดสิ้นสุด ทั้งนี้แตละประเทศมีปจจัยและสภาพแวดลอมของตนเองที่แตกตางกันไป หลายประเทศ
เคยเผชิญวิกฤตการเงินมากอน โดยประเทศไทยก็สามารถshare ประสบการณวิกฤตการเงินป 1997
ไดในครั้งนั้น ไทยสามารถแกปญหาในระยะเวลาอันสั้นได
สําหรับวิกฤตครั้งนี้ หากUN ไมเขามาใหความสําคัญก็จะสงผลกระทบตอการพัฒนา และ
การพัฒนาสังคมดวยโดยเฉพาะสงผลตอปญหา การบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสสวรรษ
(Millennium Development Goals - MDG’s) ที่ตั้งเปาหมายจะขจัดความยากจนและเปาหมายอื่นๆ
ภายในป 2015 ซึ่งประเทศพัฒนานอยที่สุดจะไดรับผลกระทบอยางกวางขวาง บางประเทศที่มีการ
พัฒนาระดับหนึ่งแลวอาจจะประคับประคองตนเองได อยางไรก็ดีการรวมมือกันจะทําใหผานพน
วิกฤตไปไดอยางรวดเร็วมากขึ้น สําหรับประเทศไทยนั้นสามารถบรรลุเปาหมาย MDG’s ไดตาม
กําหนดโดยในบางเรื่องไดบรรลุเปาหมายแลวและตั้งเปาสูงขึ้นเพื่อจะบรรลุ MDG’s Plus ดังนั้นใน
บางเรื่องเราสามารถชวยประเทศอื่นๆที่ดอยกวาไดและขณะนี้ปรัชญาพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดรับการยอมรับไปปรับใชได ซึ่งปรัชญานี้ก็เปนแนวทางที่สอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจในขณะนี้เปนอยางยิ่ง
สําหรับบทบาทของUNในเรื่องFinancial Reform นั้น ในองคกรUN ก็มีการปฏิรูปองคกร
อยูแลวซึ่งดําเนินไปอยางลาชา โดยในระดับโลกคงตองมีการปฏิรูปทั้งระบบในหลายดานไม
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เพียงแตดานการเงิน นับวาปญหาในโลกทั้งดานสังคมและการเมืองเกิดจากความไมเทาเทียมกันทาง
เศรษฐกิจเปนรากฐาน มีการเอาเปรียบและมี trade barrier ระหวางกัน ความขัดแยงและการใชกําลัง
ใน conflict หลายพื้นที่มีสวนหนึ่งเกิดจากความตองการในการแสวงหาทรัพยากร ดังนั้น ระบบ
เศรษฐกิจจะตองมีการปฏิรูปใหเทาเทียมกัน มีการแบงปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ซึ่งถาแกปญหา
ทางเศรษฐกิจไดก็ชวยใหสามารถแกปญหาสังคมและการเมืองได
ผูศึกษา - ขอทราบทัศนะทานเกี่ยวกับยุทธศาสตรการทูตพหุภาคีของไทยในยุคโลกาภิวัฒน
รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ - ในสวนของกรมองคการระหวางประเทศเห็นวา
ประเทศไทยจะผลักดันการเขาเปนสมาชิก UNSC แบบไมถาวรวาระป 2017-2018 โดยมองวา
ประเทศไทยเคยมีบทบาทใน UN ในการชวยจรรโลงสันติภาพดวยการเปนสมาชิกแบบUNSC แบบ
ไมถาวรในป 1985-1986 มาแลวและบัดนี้ไทยพรอมที่จะนําประสบการณที่เคยserve ใน UNSC มา
ปรับใชกับสถานะการณปจจุบันเพื่อใหเห็นศักยภาพของบทบาทไทยในดานสันติภาพและความ
มั่นคงของโลก ซึ่งขณะนี้ไทยก็มีบทบาทที่สรางสรรคในฐานะสมาชิก Peace Building Commission
(PBC) และการสงเสริมสันติภาพใน Peace Keeping Operation เชนในติมอรและในซูดานดวย
เราคงตอง position ประเทศไทยวาเราควรดําเนินไปในทิศทางใด เนื่องจากไมใชประเทศ
มหาอํานาจและยังไมไดมีสถานะเปนประเทศพัฒนาแลว เทาที่เห็นอยูนั้นไทยมีจุดแข็งที่เปน
ประเทศที่มีความยืดหยุนที่ดี ( flexibility ) ปจจุบันใน UN มีหลากหลาย issueเขาสูการพิจารณาและ
การอภิปราย ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดอันดับความสําคัญและมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องสําคัญที่ถือ
เปนเรื่องเปนเรื่องตายจริงๆที่สงผลโดยตรงตอประเทศไทย นอกจาก นั้นก็คงตองพิจารณาดวยวา
เรื่องใด เราสามารถมีบทบาทไดหรือไม หากเปน เรื่องที่ไกลตัว คงตองปลอยการติดตามไปบาง ซึ่ง
กระทรวงการตางประเทศคงจะอยูในฐานะที่สามารถเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาวาการ
ทูตเปนเชนนี้ มีเรื่องหลักและเรื่องรองที่ตองคํานึง
ผูศึกษา - ขอทราบทัศนะของทานเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในอนาคตที่จะ
positioning ประเทศไทยในเวทีพหุภาคีตางๆ โดยเฉพาะในUNในภาวะที่ประเด็นภายในและ
ภายนอกของประเทศและประเด็นทวิภาคีและพหุภาคีตางๆลวนมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น
รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ – กระทรวงการตางประเทศมีบทบาทสําคัญที่
ตองเปนหลักในดานการเจรจาการตางประเทศ ซึ่งในปจจุบันก็มีลักษณะเปนการเมืองระหวาง
ประเทศดวย ประเด็นที่หลากหลายไดเขามาเกี่ยวพันกับกระทรวงการตางประเทศและการ
ตางประเทศ เชนเรื่องสาธารณสุข เรื่องClimate Change เรื่อง Global Health and Foreign Policy
ตางก็มีมิติของการเมืองระหวางประเทศอยูดวย นอกจากนั้น
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การมีบทบาทในองคกรระหวางประเทศตางๆตองอาศัยการแขงในการเลือกตั้ง เขาสู
ตําแหนง ซึ่งกระทรวงการตางประเทศมีอ นุกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทยที่จะชวยดูแล
ผลประโยชนและการมีสวนรวมของประเทศไทยในองคการนั้นๆและองคการอื่นๆ

ภาคผนวก ง

สรุปสาระสําคัญของการสัมภาษณ
ดร. คณิศ แสงสุพรรณ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
โดย นางศันสนีย สหัสสะรังษี ผูศึกษา
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
ณ. สํานักงานฯ ตึกอาคารทิปโก
ผูศึกษา - ทานมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินขณะนี้ตอประเทศ
ไทยและทิศทางในการลดผลกระทบ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ - วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ทําใหเกิดdelusion ของเศรษฐกิจประเทศ
กําลังพัฒนาเนื่องจากหัวจักรนําทางเศรษฐกิจทั้ง 3ขั้ว คือ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน ไมสามารถ
นําความเติบโตของเศรษฐกิจของโลกได มี Trade Friction ดานการคาขึ้น ประเทศไทยและประเทศ
ผูสงออกตางๆจึงเผชิญปญหาตัวเลขสินคาสงออกลดลงกวา 30%
นอกจากนั้นก็มีกระแสการกีดกันทางการคาเกิดขึ้นแตโดยที่มีความตกลงขององคการ
การคาโลก จึงทําใหในทางปฏิบัติการกีดกันทางการคาทําไดยากขึ้น ซึ่งหากการเจรจาการคารอบโด
ฮาบรรลุผลไดเร็วก็จะชวยบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจนี้ วิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้กระทบตอประเทศ
กําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาเงินชวยเหลือจากตางประเทศ เนื่องจากประเทศผูใหจะลด
การใหเงินชวยเหลือแกประเทศเหลานั้นลง ในขณะที่การลงทุนของต างประเทศก็จะลดลงเชนกัน
ในสวนของประเทศไทยนั้นในดานการเงินไมคอยมีปญหา สถานการณจะอยูที่การบริหารเศรษฐกิจ
ในประเทศ ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจถูกระทบอยางชัดเจนในเรื่องการสงออก
อีกภาพหนึ่งของวิกฤตครั้งนี้คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งเกินกวา 5% ในอดีตนั้น จะ
นํามาพิจารณาเทียบกับปจจุบันคงยากและประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยขาดดุลปละ 700-800
พันลานเหรียญสหรัฐนั้นจะลดการขาดดุลลงไปเรื่อยๆ (ปนี้จะขาดดุลประมาณ 120 พันลานเหรียญ
สหรัญ) จนเขาสูสมดุล ก็จะทําใหฟองสบูหายไป ประเทศตางๆที่ขยายการคาระหวางกันและ
สงออกไปสหรัฐฯกวา 25% ของการสงออกทั้งหมดก็จะโดนกระทบดวยโดย GDP จะเติบโตลดลง
เมื่อการคาลดลงและGDP ก็ลดลงเชนกันนั้น ประเทศกําลังพัฒนาก็คงตองพึ่งพาแกนนําใหมของ
พลังเศรษฐกิจดวย เพราะเมื่อสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุนจะฟนตัวทางเศรษฐกิจตอไปก็คงจะไม
เหมือนเดิมในดานกําลังซื้อ ดังนั้น ประทศไทยคงตองพิจารณาในเรื่องนี้:-
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1. โลกขางหนาจะเปนการปฏิสัมพันธระหวางแกนนําทางเศรษฐกิจ หลักๆ ซึ่งแกนนําใหม
ทางเศรษฐกิจจะประกอบดวย
- แกนเอเชียตะวันออก โดยมีจีนนํา
- แกนเอเชียใต โดยมีประเทศอินเดียเปนพลังขับเคลื่อน
- แกนดานตะวันออกกลาง
- กลุม BRIC (Brazil Russia India and China)
2. ความรวมมือระหวาง South-South Cooperation ไมคอยเปนรูปธรรมนัก
ตองผลักดันความรวมมือใหเปนที่ชัดเจนขึ้นและเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยในเวที UN ซึ่งเปนการทูต
พหุภาคี ควรคํานึงถึงการเสริมสรางความแข็งแกรงของ South- South Cooperation ใหเปนรูปธรรม
มากขึ้นดวย ดังนั้น South-South Forum จึงเปนที่นาสนใจและประเทศที่พอจะชวยเหลือประเทศอื่น
ไดก็ควรดําเนินการเชนจีน อินเดียและประเทศอาเซียนเดิมสามารถใหความชวยเหลือแกประเทศ
CLMV มากขึ้น ในขณะที่อินเดียอาจใหความชวยเหลือแกปากีสถานและบังกลาเทศซึง่ อยูใน
ภูมิภาคเอเชียใตมากขึ้น
ผูศึกษา - ทานมีความเห็นอยางไรตอความพยายามในการปฏิรูปองคกรการเงินระหวางประเทศเชน
สถาบัน BWIs และไทยควรมีทาทีเชนไร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ - ในเรื่องของการเงินนั้นมีความซับซอน หากจะดูระยะกลาง
(5-10ป) จะเห็นวา US $ denomination จะลดลงซึ่งเราคาดการณมาเมื่อ 5 ปที่แลว ในที่สุดเงินหยวน
ของจีนคงไดรับการยอมรับใหเปนเงินสกุลระหวางประเทศอีกสกุลหนึ่งในไมชา ซึ่งในปจจุบัน จีนก็
ดําเนินการเพื่อใหเกิดการยอมรับเงินหยวน เชน การทําความตกลงสองฝายกับประเทศตางๆที่
ตองการทําธุรกรรม การคาและการลงทุนกับประเทศจีน โดยประเทศไทยยังมิไดมีการเริ่ม
ดําเนินการนี้กับจีน ในเรื่องการใชเงินสกุลในภูมิภาคนั้น ประเทศไทยเคยคํานึงถึง Asian Currency
แลว แตในครั้งนั้นมีการวางแนวใหเงินเยน หยวนและเงินสกุลประเทศอาเซียนเปนที่ยอมรับ แต
ปรากฏวาขณะนี้เงินหยวนกําลังเริ่มพัฒนาใหเปนที่ยอมรับแลว แนวคิด Asian Currency ที่ตองรอ
ความพรอมและรอเงื่อนไขที่เหมาะสมกันอาจไมทันกับความรุดหนาที่เงินหยวนกําลังแข็งแกรงขึ้น
- ในสวนของIMF นั้นคงตองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากพอสมควรดวย 2สาเหตุ
ใหญกลาวคือ
- ในชวง5ปที่ผานมาIMFไมไดให right warning แกประเทศ
ตางๆและมีการเรียกรองใหจีนทําคาเงินใหแข็งขึ้นและไมสนับสนุนการมีทุนสํารองจํานวนมาก
แนวคิดพื้นฐานของ IMF ที่มุง laissez faire สราง stability และดูแล inflation อาจไมเพียงพอตอโลก
ในปจจุบัน
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- IMFมีประเทศผูใหใหมๆที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเชน จีน บราซิลและ
รัสเซียซึ่งจะมีสวนสงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงดุลของอํานาจในองคกร
ดวยเหตุผลหลักๆดังกลาวและปจจัยอื่นๆ IMF คงตองมีการปฏิรูปองคกรใหสอดคลองกับ
สภาพที่เปลี่ยนแปลงไป สําหรับในเอเชียนั้น จากการลงทุนของจีนในภูมิภาคที่มากขึ้น การมี CMIM
(Chiang Mai Initiative Multilateralised) ก็สามารถนําไปสูการเกิด Asian Monetary Fund (AMF)
ในอนาคตได
หากมีการเพิ่มสัดสวนประเทศหลักของdonorของIMFก็คงมี การพิจารณาสัดสวนและการ
มีสกุลเงินของSDR(Special Drawing Rights) เพิ่มจากที่มี4สกุล(ดอลลาร ปอนด เยน และยูโร)ก็
จะตองมีเงินสกุลอื่นดวย ซึ่งการจะเปนเงินสกุลหลักได เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆจะตองดี มี
เงินทุนสํารองจํานวนมาก มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาของจีน
ผูศึกษา - ทานเห็นวาทิศทางความรวมมือพหุภาคีดานเศรษฐกิจและการเงินของโลกจะเปนเชนไร
ในอนาคต
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ - Model ของเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไปจากเดิมที่หัวขบวนรถจักร
นําที่ประกอบดวยสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุนเปนผูนําและประเทศอื่นๆเปนผูตามนั้น ขณะนี้เปน
ลักษณะ Diamond 5 World Economic Model กลาวคือ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน East Asia -9 (
จีน ฮองกง อินโดนีเซีย เกาหลีใต มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทยและไตหวัน ) และประเทศที่
เหลือของโลก ( ที่โดดเดนมีอินเดีย บราซิล รัสเซีย และแอฟริกา) ตาง interact กันโดยเศรษฐกิจโลก
ไมไดพึ่งแกนใดแกนหนึ่งโดยเฉพาะ เชนขณะนี้ประเทศในภูมิภาคพึ่งพิงการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยอาศัยสหรัฐอเมริกานอยลงและคาขายระหวางกันมากขึ้น ซึ่งก็มีแนวโนมที่จะเพิ่มการคา
ระหวางกันในภูมิภาคตอไปในอนาคต
สิ่งที่นาจับตามองคือ มีการคาดการณวาในป 2050 นั้น เศรษฐกิจของจีนจะมี
ขนาดใหญเปนอันดับหนึ่งของโลก ตามดวยสหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุน บราซิลและรัสเซีย เปน
อันดับที่6 โดยใน 5อันดับแรกของเศรษฐกิจโลกมีเอเชียอยูดวย 3ประเทศ และมีขนาดคิดเปน60%
ของเศรษฐกิจโลก ความสัมพันธระหวางกันในอนาคตจะซับซอน ยังไมมี pattern ที่แนนอน และ
เอเชีย จะเปนregional production network นอกจากนั้นจะมีการเผชิญหนากันระหวางตะวันตกและ
ตะวันออกมากขึ้นในหลายประเด็นสําหรับวิกฤตครั้งนี้ มีขอสังเกตุบางประการดังนี้
- ควรมีความรวมมือลักษณะ War Time Cooperation จริงๆ จะเห็นวา
ประเทศตางๆมี rescue package สําหรับเศรษฐกิจของตน ที่บังเอิญมีผลของ spill over บางประการ
ที่กอใหเกิดผลดีกับประเทศอื่นบาง แตมิใชผลดีนั้นเกิดจากการวางแผนไวลวงหนา
- ควรมีการใชประโยชนจาก FTA ที่มีอยูตางๆใหเกิดประโยชนไดมากกวานี้
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- ประเทศตางๆพูดถึงการไมใหมีมาตรการ protectionist ระหวางกันแตไม
มีประเทศใดกลาวถึงการขยายการคาระหวางกัน ใหมากขึ้น
- หลายประเทศมีเงินสํารองระหวางประเทศมากแตไมมีการประสานกันวาควร
จะไปลงทุนอะไร ในประเทศใดบางที่กําลังตองการการลงทุน และประเทศนั้นๆตองการการลงทุน
ดานใด
- ขณะนี้ขาดเวทีที่เปน catalyst ของการดําเนินการตางๆ ไมมี forum ไมมี
กลไกกลางที่ครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งทําใหนึกถึง forum เชน ACD (Asia Cooperation Dialogue)
เปนตน
- สําหรับองคการสหประชาชาตินั้นที่ผานมาเปนลักษณะที่ดูแลวมีอิทธิพลขอ
ชาติตะวันตก(Western domination) ใหเห็นและก็ผลักดัน Washington Consensus อยางไรก็ดี จาก
วิกฤตครั้งนี้ก็เปนโอกาสดีที่จะ revamp และมองไปสูโลกยุค post westernization โดยที่ UN นาจะ
เปนองคกรเพื่อภูมิภาคอื่นๆที่เปน non-western มากขึ้น ทั้งนี้ สําหรับองคกรUN และองคกรอื่นๆคง
ตองมีการrevitalized ใหทํางานในลักษณะที่เปนกลางจริงๆ เปนประโยชนกับทุกฝายก็จะดีเพราะวา
หากองคกรตางๆไมมีการปรับตัว ประเทศตางๆก็จะรวมกลุมกันเองอยูแลวตามปรากฏการณ
ธรรมชาติระหวางประเทศที่เปลี่ยนไป
- การผนึกอํานาจของกลุมประเทศทางSouth จะมีความเขมแข็งขึ้นไดมากนอย
เพียงไรนั้นเปนที่นาจับตามอง โดยขณะนี้มีขั้วที่หลากหลาย 5 ขั้วปรากฏแลว ถาการมีสวนรวมและ
ประสานประโยชนไดอยาง equally shared ในเวทีใดก็ตามก็จะเปนประโยชน
ผูศึกษา - จากวิกฤตครั้ง มีความพยายามในการแกปญหาผานความรวมมือของภูมิภาคตางๆโดยใน
ละตินอเมริกาก็มีกลุมประเทศที่จะสงเสริมการใชเงินสกุลของกลุมเชน กลุมALBA (The
Bolivarian Alternative for the Americas )จะใชเงิน SUCRE โดยเริ่มแบบvirtualกอนแลวจึงพัฒนา
เปน hard currency ทานมีขอคิดเห็นเชนไรตอพัฒนาการนี้
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ - ทางสถาบันยังไมไดติดตามศึกษาพัฒนาการของทางละตินอ
เมริกาเทาใดนัก เขาใจวากลุมประเทศละตินอเมริกาดังกลาวคงจะทําไดเทาที่มีอยู แตเขาก็เชื่อมโยง
กับโลก การจะแลกเปลี่ยนเงินตราจริงๆคงจะยากหนอย ถาอั ตราการซื้อและขายมีgap ระหวางกัน
มากก็คงจะกระทําไดยาก ทั้งนี้จะตองมี players เขาไปใชเงินสกุลนั้นมากๆถึงจะเปนไปได ในกรณี
เงินหยวนของจีนนั้นเปนตัวอยางที่คงจะเปนไปไดในเวลาอีก 5-10 ป ขางหนานี้
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สรุปสาระสําคัญของการสัมภาษณ
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
โดย นางศันสนีย สหัสสะรังษี ผูศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552
เวลา 15.00 น. ณ. กระทรวงการตางประเทศ
ผูศึกษา - ทานเห็นวาประเทศไทยมีจุดแข็งอะไรบางในยุคโลกาภิ วัฒน โดยเฉพาะเมื่อวิกฤตการเงิน
ครั้งสําคัญนี้ปะทุขึ้น
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ - ประเทศไทยไดรับบทเรียนสําคัญจากวิกฤตการเงินเอเชีย
ในป ค.ศ. 1997 จึงไดมีการควบคุมการปลอยกูที่เขมงวด ดังนั้นภาคการเงินและการธนาคารของไทย
มีความเขมแข็ง ซึ่งเมื่อวิกฤตการเงินครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อปที่แลวในสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยจึงไมได
รับผลกระทบทางภาคการเงินนัก ในขณะที่สหรัฐอเมริกาตองตื่นตัว ในการดูแลกฎระเบียบใหรัดกุม
ยิ่งขึ้นนั้น ประเทศไทยไดผานกระบวนการดังกลาวมาแลว ดังนั้นในครั้งนี้สถาบันการเงิน ของ
ประเทศไทยมีความระมัดระวังการปลอยกูจึงไมมีผลกระทบตอธุรกิจดานที่อยูอาศัย และดาน
อสังหาริมทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทยก็มีการดูแลที่เขมงวด ทั้งนี้ คงตองรอเวลาอีกระยะหนึ่ง
ที่ธนาคารตางๆจะมั่นใจในการปลอยกูไดมากขึ้น รัฐบาลจึงไดใช fiscal stimulus ของภาครัฐเพื่อ
กระตุน
ผูศึกษา -ทานคิดวาวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโลกครั้งใหญนี้สงผลตอประเทศไทยอยางไรบาง
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ - โดยที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยกวารอยละ
70 อยูในภาคการสงออก ดังนั้นจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้ ตลาดดั้งเดิมที่สําคัญๆของไทย
(Traditional Major Markets) ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุนไดหดตัวลงจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจการเงินและกําลังซือ้ ในประเทศลูกคาเหลานั้นลดลง จึงทําใหภาคการสงออกของไทย
ลดลงอยางมาก ถึงรอยละ 20 ในปนี้ การที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเชื่อมโยงกับตลาดโลก ดังนั้น
กําลังผลิตก็จะลดตามเชนเดียวกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปนี้ จะมีการ
วางงานและการหดตัวของธุรกิจตางๆของไทย ซึ่งการรอใหตลาดนอกประเทศฟนตัวขึ้นคงเปนไป
โดยชาและคาดวาคงจะตองใชระยะเวลาอีกพอสมควรกวา ภาคการสงออกของไทยจะฟนตัวขึ้น
(resume) แตคงไมพุงทะยานเทากับที่เคยเปนมาในอดีตเพราะตลาดหลักของประเทศไทยเชนใน
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนั้น แมจะฟนตัวขึ้น แตกําลังซื้อก็คงจะไมเทาระดับเดิม ประเทศ
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ไทยจึงตองขยายตลาดภายในประเทศและมองไปสูตลาดในภูมิภาคอื่นๆ เชนเอเชียตะวันออกที่นํา
โดยประเทศจีน เนื่องจากจีนยังมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีประมาณ 7.5% สําหรับตลาดอื่นก็
เชนอินเดียซึ่งยังมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจกวา 5% และในอนาคต ประเทศไทยควรจะขยาย
ตลาดไปสูประเทศที่ยังมีpositive growth มากขึ้นเชนในเอเชียตะวันออก(โดยเฉพาะจีน) เอเชียใต
(โดยเฉพาะอินเดีย) ประเทศแถบตะวันออกกลางเชน Gulf Countries และประเทศแถบแอฟริกา
ตอนเหนือ เปนตน สําหรับประเทศตลาดดั้งเดิมของไทยนั้น คงตองอาศัยเวลาอีก 1-2 ปในการฟน
สภาพเศรษฐกิจ
ผูศึกษา - ในฐานะที่ทานมีประสบการณงานดานพหุภาคีโดยไดเคยประจําการที่คณะทูตถาวรฯ
ณ . นครนิวยอรก และไดดํารง ตําแหนงเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรฯ ณ .นครเจนีวาโดยบัดนี้ดํารง
ตําแหนงปลัดกระทรวงการตางประเทศ จึงขอทราบวา ทานมองบทบาทของกระทรวงการ
ตางประเทศในดานการทูตพหุภาคีอยางไรบาง
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
1. ในอดีตประเทศไทยใชการทูตพหุภาคีมาเสริมการดําเนิ นการดานทวิ ภาคี ซึ่ง
เราเห็นความสําคัญของ การมีองคการระหวางประเทศในประเทศไทย จึงพยายามให ECAFE ซึ่ง
ตอมาคือESCAP มาตั้ง headquarter ขึ้นในประเทศไทย โดยสวนหนึ่งของชวงเวลานั้นก็เปนการ
สรางกรอบการเมืองใหกับไทยเพราะสายตาของประชาคมโลกมองอยูที่ประเทศไทยและการ
ดําเนินการของประเทศใดก็ตองคํานึงถึงประเทศสมาชิกที่มี presence อยูในESCAPที่ประเทศไทย
ดวย
2. ประเทศไทยสามารถมีบทบาทแสดงตนในฐานะ medium developing
countries ไดวาเราเทาเทียมกับประเทศอื่นๆไดในเวทีองคการระหวางประเทศและประชาคมโลก
3. กระทรวงการตางประเทศสามารถโนมนาวใหองคการระหวางประเทศตางๆ
สนับสนุนการพัฒนาใหกับประเทศไทยดังเชน กรณีดานสาธารณสุขที่องคกรWHOใหความ
รวมมือ กับไทยในการแกปญหาโรคซาร(SARS)และไขหวัดใหญสายพันธุใหมป 2009 เปนตน
4. การมีบทบาทมากขึ้นอยางสรางสรรคสามารถสรางเกียรติภูมิใหกับประเทศ
ไทยได เชน การที่ประเทศไทยดํารงตําแหนงประธานกลุม G-77 ที่เจนีวา การสมัครเขาดํารง
ตําแหนง Human Rights Council และการสมัครเปนมาชิก UNSC (United Nations Security
Council) ซึ่งการไดเขาเปนสมาชิกในหนวยงานเหลานี้จะเปนการชวยสงเสริมบทบาทของไทยใน
เวทีโลกใหประเทศอื่นเห็นความสําคัญของไทยและเปนการเพิ่มอํานาจตอรองใหกับประเทศไทย
ดวย
ผูศึกษา - ทานคิดวาลําดับความสําคัญ( priority) ของการทูตพหุภาคีของไทยอยูที่เรื่องใด
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ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
1. การสรางเกียรติภูมิใหกับประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศซึ่งจะเปนผล
จากการที่ประเทศไทยมีบทบาทที่แข็งขัน (active) เปนที่รูจักก็จะไดรับความเกรงใจและความเคารพ
จากนานาประเทศ ( international respect)
2. การโนมนาวใหองคกรตางๆเขามาดําเนินการที่เปนประโยชนและสอดคล อง
กับผลประโยชนแหงชาติของไทยอาทิในเรื่องสาธารณสุข ผูหนีภัยสงคราม ฯลฯ เปนตน
3. ความสามารถที่จะมีสวนรวมและมีสวนผลักดันใหกฎเกณฑตางๆในยุค
โลกาภิวัฒนมีความสอดคลองกับผลประโยชนของประเทศไทย
ผูศึกษา - ขอทราบทัศนะเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการทูตพหุภาคีกับการทูตระดับ
อื่นๆของไทย
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ - การทูตในยุคโลกาภิวัฒนนั้นมีความเกี่ยวโยงกัน
ตลอดเวลาทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศเชนปญหาทวิภาคีระหวาง
สองประเทศ ระดับองคกรสหประชาชาติ ดังนั้นการแกไขปญหาจึงตองทําในทุกระดับ โดยไม
สามารถแยกออกจากกัน และพิจารณาแบบแยกสวน (compartmentalised)ไดอีกตอไป
สําหรับในดานการพัฒนานั้น ประเทศตางๆตองพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้น โดย
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจในป 1997 นั้นประเทศที่ประสบปญหาเศรษฐกิจไดหันไปพึ่งพาการ
กูยืมเงินจาก World Bank และ IMF เนื่องจากไมมีเงินกองทุนสํารอง (reserve) ที่เพียงพอในการ
แกปญหา แตก็พบวาเงื่อนไขของ IMF นั้นเขมงวดมากไป ประเทศตางๆในภูมิภาคจึงนึกถึงการมี
เงินทุนสํารองระดับภูมิภาคเพื่อแกไขปญหา ทําใหเกิดความรวมมือ Chiangmai Initiative ขึ้น
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นโดยใหมีการสงเสริมสภาพคลอง ( liquidity) ในระดับภูมิภาค โดย
ไมตองพึ่งพาแตเพียงกลไกระดับโลก และบัดนี้กลไกอาเซียน+3 ไดมีความรวมมือพหุภาคีขึ้นคือ
Chiangmai Initiative Multilateralised- CMIM ซึ่งเปนการพึ่งพาความรวมมือระดับภูมิภาค ดังนั้น
จะตอง
มีการดําเนินการทูตทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาคและระดับนานาประเทศไปพรอมกันโดยจะ
เลือกใชการดําเนินการระดับใดเปนพิเศษ ในหวงเวลาใดก็ขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ

ภาคผนวก ค

สรุปสาระสําคัญของการสัมภาษณ
นางสุชาดา กิระกุล
ผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
โดยนางศันสนีย สหัสสะรังษี ผูศึกษา
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
ณ. ธนาคารแหงประเทศไทย
ผูศึกษา - ทานมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในครั้ งนี้ตอประเทศ
ไทย
ผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย - ในชวงที่วิกฤตการเงินเริ่มตนขึ้นในสหรัฐอเมริกา
ดวยวิกฤต subprime และขยายสู credit crunch และ liquidity crunch นั้น ประเทศไทยไมโดน
กระทบเนื่องจากมีการลงทุนดานการเงินในสหรัฐอเมริกานอย ประเทศในยุโรปโดนกระทบมาก
เพราะลงทุนในสหรัฐอเมริกามากและมีการระดมทุนระยะสั้นเพื่อปลอยระยะยาว ในยุโรป
ตะวันออกเผชิญปญหาหนี้จํานวนสูงและมีการติดหนี้เปนสกุลตางประเทศจึงโดนกระทบหนัก
ตอมาเมื่อปญหาไดลุกลามเปน financial crisis มีธนาคารลมไป ธนาคารสหรัฐอเมริกาไดลดดอกเบี้ย
เต็มที่เพื่อชวยใหเกิดสภาพคลองในระบบ ในชวงที่บริษัท Lehman Brothers มีปญหานั้น นับวา
สงผลตอหลายประเทศอยางรุนแรง เปนบริษัทที่ทําหนาที่ clearing house ของธุรกรรมการเงินเปน
ตัวกลางใหสถาบันการเงินสําคัญหลายแหง ปญหา liquidity ก็ลามมาสูเอเชีย โดยประเทศเกาหลีใต
สิงคโปรถูกกระทบ ธนาคารกลางของสหรัฐฯไดเปด credit ใหกับญี่ปุน เกาหลีใตและสิงคโปรดวย
เหตุผลวา ประเทศดังกลาว systematically important ตอระบบการเงิน ในสวนของประเทศไทยนั้น
กระทบนอยมากในขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคคาเงินสกุลภูมิภาคทั่วไปจะลดลงแตในสวนของ
ประเทศไทยยังมีดอลลารสหรัฐในประเทศดังนั้น คาเงินไทยไมออนลง เงินที่reverse ออกจาก
ประเทศไทยมีไมมากนัก นับวาประเทศไทยอยูในสถานะที่ดี มีสภาพคลองและมีความเชื่อมั่นใน
สถาบันการเงิน รัฐบาลไดตอการประกันเงินฝากออกไปซึ่งสรางความมั่นใจใหประชาชน หนี้
ตางประเทศของประเทศไทยลดลงจากป 1997 ที่ $ 109 billion มาเหลือประมาณ $ 60 billion ใน
ปจจุบัน ในขณะที่ในป 2008 ประเทศไทยมีทุนสํารองระหวางประเทศเกือบ $ 130 billion
นับวาประเทศไทยไดรับผลที่ indirect จากวิกฤตการเงินที่ทําใหเศรษฐกิจโลกโดยรวมซบ
เซาขาด demand และกําลังซือ้ มีการวางงานมาก ซึ่งกระทบตอการสงออกของไทย การลงทุนของ
ภาครัฐและเอกชนชะลอตัวทําใหการลงทุนลดลงรอยละ20 สงผลให GDP ของประเทศไทยในชวง
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ตนปนี้ติดลบในขณะที่การนําเขาสินคาก็นอยลง จึงมีดุลบัญชีเดินสะพัดแบบเกินดุล แตเศรษฐกิจ
กลับซบเซา รัฐบาลเห็นวาเกิดความไมสมดุล จึงมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจรอบที่1และรอบที่2
โดยธนาคารแหงประเทศไทยตองเตรียมมาตรการรองรับ ซึ่งนโยบายการเงินในปจจุบันก็เพื่อรักษา
ดอกเบี้ย
ผูศึกษา - ทานเห็นวาวิกฤตการเงินเอเชียในป 1997 และวิกฤตการเงินครั้งนี้ สงผลที่ตางกันอยางไร
และมีทัศนะอยางไรเกี่ยวกับบทบาทของ IMF
ผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย - ในวิกฤตการเงินเอเชียนั้น ภูมิภาคเอเชียเผชิญกับ
ปญหาดานการเงินในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะประเทศพั ฒนาแลวไมไดรับผลกระทบ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงไดใชการสงออกเปนเครื่องจักรในการนําพาประเทศพนจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
เนื่องจากตลาดหลักตางๆยังมีความตองการสินคาสูง มีกําลังซื้อที่ดี แตในครั้งนี้ วิกฤตเริ่มจาก
ประเทศที่ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจคือสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดใหญและโลกอยูในยุค
โลกาภิวัฒน ดังนั้น เศรษฐกิจโลกทั้งหมดจึงซบเซาลง มีผลใหความตองการและกําลังซื้อทั่วโลกหด
ตัว ภาคสงออกของไทยเผชิญปญหาแตไมมีชองทางตลาดระหวางประเทศที่จะชวยรองรับสินคา
ไทย สําหรับวิกฤตในครั้งนี้ประเทศไทยไมไดเขาโครงการกูเงินชวยเหลือจากIMF ซึ่งในชวงวิกฤต
การเงินเอเชียนั้นประเทศไทยกูเงินจากIMF ซึ่งมีเงื่อนไขที่เขมงวดตอประเทศไทยหลายประการ ทํา
ใหเศรษฐกิจไทยมีลักษณะ pro-cyclical แตการปรับตัวครั้งนั้นของไทยชวยใหไทยมีพื้นฐานที่
แข็งแกรงและภาครัฐและภาคเอกชนมีความระมัดระวังในภาคการเงินมากขึ้น ในวิกฤตการเงินครั้ง
นี้ ประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศยากจนเดือดรอนหนัก IMF จึงไมไดสงเสริมเงื่อนไขที่
เขมงวดในการกูเงินมาแกปญหา อีกทั้งกลุม G-20 มีการตกลงที่จะรณรงคใหชวยประเทศยากจน
ผานกลไก New Arrangement to Borrow - NAB ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยก็อยูในNAB ดวย ถา
IMF ไดปลอยกูกับประเทศใดก็จะมาเรียกเก็บเงินจากสมาชิก NAB
ผูศึกษา - ทานมีความเห็นเชนไรกับความรวมมือดานการเงินในระดับภูมิภาค
ผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย - การมีสภาพคลองเปนสิ่งที่จําเปนในยามวิกฤต
ดังนั้นการมีความรวมมือ ASEAN+3 ในเรื่อง Chiang Mai Initiative Multilateralised- CMIM และ
การขยายเงินทุนสํารองจาก $ 80 billion เปนจํานวน $120 billion ซึ่งจะใหประเทศตางๆบริหาร
สัดสวนเงินทุนสํารองของตนเอง เมื่อมีประเทศที่ประสงคจะขอใชเงินนี้ไปเสริมสภาพคลองก็คอย
ปลอยเงินออกมา กองทุนลักษณะนี้จะชวยทําใหมีหลักประกันในภูมิภาควาเมื่อมีค วามเดือดรอนก็มี
กลไกรองรับโดยไมตองพึ่งพาเฉพาะกลไกระดับโลก
ผูศึกษา - ขอทราบความเห็นที่มีขอเสนอเกี่ยวกับการเงินสกุลอื่นสําหรับ international reserve เชน
เงินหยวนของจีน
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ผูชวยผูวาธนาคารแหงประเทศไทย - ขณะนี้ไดมีการกลาวถึงการใชSDR เปน super
currency อยูบาง แตปจจุบัน SDR ( Special Drawing Right ) เปนเพียง unit of accounting ซึ่งมีเงิน
เปนสกุล ดอลลาร ยูโร เยน และเงินปอนดอังกฤษโดยการกําหนดวา 1 SDR มีคาเทากับเงินดอลลาร
สหรัฐฯ จํานวนเทาใดไว และมีการ allocate weight quota ให ซึ่งมีการคํานวณที่ซับซอนและผูที่จะ
มีการถือครองไดคือธนาคารกลางของประเทศตางๆเทานั้น ไมใชประชาชนทั่วไปที่จะถือ SDR ได
และเมื่อ IMF ออก bond ที่เปน SDR ก็จะขายใหกับธนาคารกลางของประเทศตางๆเทานั้น ประเทศ
จีนคงจะไมตองการถือแตดอลลารสหรัฐเทานั้น จึงมีการนึกถึงเงินเปน SDR บาง
สําหรับความคิดจะใหเงินหยวนเปนinternational currency ไดนั้น ก็เปนการนําไปสูการ
เปนเงินสกุลที่จะใชเปนเงินทุนสํารองระหวางประเทศได ซึ่งประเทศจีนถือวาเปนเศรษฐกิจที่ใหญ
มีสินคาสงออกเปนจํานวนมาก มีสัดสวนของตลาดการคาสูง ดังนั้นเงินสกุลของจีนก็นาจะมี
คุณสมบัติเปนที่ยอมรับของคนทั่วโลกได แตในภาวะปจจุบันเงินหยวนไมใชสกุลเงินที่เปน
convertible currency ยังไมมสี ภาพคลองเพียงพอ ตลาดการเงินของจีนยังไมลึกพอที่จะรองรับ
ธุรกรรมจากตางประเทศ ยังไมสามารถใหกูแก non-resident ไดอยางเสรีและยังมีขอจํากัดอื่นๆอีก
จึงจะยังคงตองใชเวลาอีกนานพอควรกวาจะพัฒนาเงินหยวนเปน international currency ได
ในขณะนี้จีนสงเสริมใหประเทศที่ทําการคากับจีนกําหนดราคาและชําระราคาเปนสกุลเงิน
หยวนโดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 China State Council ประกาศจะใหเริ่มทดลองใชเงินหยวน
ชําระคาสินคาระหวางกันเปนครั้งแรกในระหวาง Hong Kong กับอีก 5 เมืองชายฝงตะวันออกของ
จีนคือเซี่ยงไฮ กวางโจว จูไห ตงกวนและเสิ่นเจิ้น นอกจากนั้นจีนไดทํา Bilateral Swap สกุลเงิน
หยวนกับสกุลเงินทองถิ่น เชน จีน บราซิล มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน สําหรับการเตรียมตัวของ
ประเทศไทยนั้น ภาครัฐโดยธนาคารแหงประเทศไทยกําลังศึกษาการทํา Swap เงินหยวนกับเงินบาท
เชน ที่จีนไดทํากับหลายประเทศแลว ในขณะเดียวกันในดานธุรกรรมของไทยที่มีการคาชายแดน
กับจีนก็มีการซื้อขายดวยเงินหยวนอยูบางแลวแตตอไปตองขยายตัวมากขึ้น และสถาบันการเงินก็
ตองพรอมรับการชําระเปนสกุลเงินหยวน มีการใหสินเชื่อการคาเปนเงินหยวนดวยเชนกัน
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ประวัติผูเขียน

นาง ศันสนีย (บุณยศานติ) สหัสสะรังษี
ตําแหนง
เกิด
สถานภาพครอบครัว

การศึกษา
2518
2519 - 2523
2527-2529

การฝกอบรมพิเศษ
2529

2544

การรับราชการ
2524-2527

อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะทูตถาวรฯ ณ นครนิวยอรก
18 มกราคม 2502
เปนบุตรของ พลเรือเอกไพศาล บุณยศานติ ร.น.และนางโฉมศรี
(ตั้งตรงจิตต) บุณยศานติ มีนองชาย 1 คน นาย ราชฤทธิ์ บุณยศานติ
สมรสกับ ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี
บุตรสาว- น.ส. ศริยา สหัสสะรังษี
บุตรชาย- นายจาตุรนต สหัสสะรังษี
จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน The Northwood High School,
Silver Spring, มลรัฐ แมรี่แลนด ประเทศสหรัฐอเมริกา
จบปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ภาคความสัมพันธ ระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จบปริญญาโท Master of International Studies จากมหาวิทยาลัย The
Claremont Graduate University มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ดวยทุนFulbright Scholarship Open Competition
รุนป 1984)
ไดรับการคัดเลือกเขาอบรมเปนinternสําหรับนักศึกษาปริญญาโทใน
The Graduate Internship Program ของUN ที่สํานักงานใหญองคการ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดรับการคัดเลือกใหเขาฝกอบรมดานความมั่นคงระหวางประเทศ The
Executive Course (Class 2001-1) ที่ Asia-Pacific Center for Security
Studies (APCSS) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่เมืองโฮโนลูลู มลรัฐ
ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตําแหนงนายเวร กองเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจ
กระทรวงการตางประเทศ
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2527-2529

รางวัล

ไดรับทุน Fulbright Scholarshipไปศึกษาปริญญาโทที่The Claremont
Graduate University ประเทศสหรัฐอเมริกา
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2530-2534
เลขานุการตรีและเลื่อนขั้นเปนเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ
กรุง ออตตาวา ประเทศแคนาดา
2534-2536
เลขานุการโท และเลื่อนขั้นเปนเลขานุการเอก กองนโยบายและวางแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
2536-2538
ไดรับการขอยืมตัวไปชวยราชการที่ สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล
2538-2543
เลขานุการเอกและเลื่อนขั้นเปนที่ปรึกษา กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและ
ความรวมมือ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
2543-2547
ที่ปรึกษา กองอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา) กรมอเมริกาและแปซิฟคใต
2547-2548
ผูอํานวยการกอง กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
2548-2549
ผูอํานวยการกอง กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
2549-ปจจุบัน อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจํา
สหประชาชาติ ณ. นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2527

2546
ราชการพิเศษ

ไดรับทุนFulbright Scholarship Award ไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 2546
1.) ไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนประเทศไทยในการบรรยาย (briefing)
และเปนผูอภิปรายในpanel discussions เกี่ยวกับนโยบายและบทบาทของ
ประเทศไทยในเวทีและกิจกรรมสําคัญๆขององคการสหประชาชาติ ณ.
นครนิวยอรกเพื่อสงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของประเทศไทยในเวที
ระหวางประเทศ อาทิ
- การเปนผูอภิปรายในSpecial Event “Tsunami Global Lesson Learned”
ณ. สํานักงานใหญสหประชาชาติ จัดโดย UNDP และคณะทูตถาวรอินโด
นิเซีย (24 เมษายน 2552)
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- เปนผูอภิปรายในงานNGO/DPI Briefing เนื่องในวัน World Malaria
Day 2009 ในหัวขอ “Towards the End of the Decade to Roll back
Malaria” ณ.สํานักงานใหญสหประชาชาติ (23 เมษายน 2552)
- เปนผูอภิปรายในspecial side event ของการประชุม46th Session of
Commission on Social Development ในหัวขอ”The Global Social Floor”
ณ.สํานักงานใหญสหประชาชาติ ( 21 กันยายน 2550)
- เปนผูบรรยายบทบาทของไทยในเวทีสหประชาชาติแก นักศึกษาทหาร
ระดับสูงของ The United States Army War College ที่ทําเนียบ
เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรฯ ณ. นครนิวยอรก (21 พฤศจิกายน 2551)
- เปนผูอภิปรายของไทยในการสัมมนาหัวขอ “Stopping Modern Day,
Slavery” ณ. สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก โดยคณะทูต
ถาวรฯ ณ. นครนิวยอรกรวมเปนผูจัดดวย ( 12 เมษายน 2550 )
2.) ไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนไทย/และหรือผูแทนอาเซียนกลาว
Statement ในเวทีขององคการสหประชาชาติเชน ใน การประชุมUN
General Assembly, UN Security Council , ECOSOC และการประชุม
อื่นๆ
3.) ในชวงดํารงตําแหนงที่กรุงเทพฯไดรับมอบหมายใหไปบรรยาย ณ.
วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารชั้นสูงและโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก สํานักงานสหประชาชาติ ESCAPและการประชุม/สัมมนาตางๆ
ของไทยและระหวางประเทศดวยเปนตน
เครี่องราชอิสริยาภรณ ทวีติยาภรณชางเผือก
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย

