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หัวข้อเรื่อง 

1. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2. องค์การค้าระหว่างประเทศ 
3. วิกฤตเศรษฐกิจ                                                                                                                           
4. ผลกระทบและแนวทางการป้องกัน 
 
สาระสําคัญ 

             เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการ พัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก  เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ   ความร่วมมือของ
องค์การค้าระหว่างประเทศ  สามารถรับมือจากผลกระทบและแนวทางการป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจ        
                                                                                                                                       
สมรรถนะผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

      1. นักศึกษาทราบแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  องค์การค้าระหว่างประเทศ   ผลกระทบและแนว
ทางการป้องกนัวิกฤตเศรษฐกิจ ได้อย่างถูกต้อง 

      2. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
      จุดประสงค์ท่ัวไป (จุดประสงค์ปลายทาง) 
      มีความรู้ระบบเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัตน์  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  องค์การค้าระหว่าง
ประเทศ   ผลกระทบและแนวทางการป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจ 
     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงคนํ์าทาง) 

1. บอกวิสัยทัศน์ประเทศไทย  
2. บอกเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ 
3. บอกรายละเอียดความร่วมมือขององค์การค้าระหว่างประเทศ องค์กรต่างๆได้ 
4. บอกผลกระทบและแนวทางการป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจได้ 
5. ยกตัวอย่างกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการแนวทางการป้องกนัวิกฤตเศรษฐกิจได้ 
6. ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

เนื้อหาสาระ 
1. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2. องค์การค้าระหว่างประเทศ 
3. วิกฤตเศรษฐกิจ  “วิกฤตต้มยํากุ้ง” ปี 2540 และ  วิกฤต “แฮมเบอเกอร์”                                                      
4. ผลกระทบและแนวทางการป้องกัน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนรู ้(ใช้เทคนิควิธีสอนแบบอุปนัย) 

1. ข้ันเตรียมการ 

1.1 ทบทวนความรู้เดิม  ตรวจสอบความพร้อมในการเรียน ซักถามปัญหาและแนวทางแก้ไข 
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1.2 กระตุ้นเตือนเร่ืองความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกันเป็นทีม  การให้ความร่วมมือกับกลุ่ม  

1.3 เสนอเน้ือหาและจุดประสงคใ์นการเรียนเร่ืองความเป็นมาของเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัตน์ นักศึกษาทํา
แบบทดสอบก่อนเรียน  

 

2. ข้ันเสนอตัวอย่าง 

2.1 นําเสนอวีดิทัศน์ย่อ (คลิป) “วัตถุยังสูงค่ากว่าจิตใจ” และวิดีทัศน์ย่อ(คลิป)  “วันเกิด”  ผู้สอนสํารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษาเม่ือดูวิดีทัศน์ย่อ (คลิป) ทั้ง 2 ชุด 

2.2 นําเสนอวีดิทัศน์ รายการคมชัดลึก  10 ปี ต้มยํากุ้ง  (บทวิเคราะห์โดยกรณ์  จาติกวินิช) 
2.3 นําบทวิเคราะห์ท่ีได้จากการดูวิดีทัศน์มาอภิปราย  

2.4 นําเสนอวีดีทัศน์ รายการจับเข่าคุย ชุด ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์โดยธานินทร์ เจียรวนนท์ หรือ หากมี
เวลาให้ผู้สอยนําเสนอ รายการจับเข่าคุย ชุดสวัสด์ิ  หอรุ่งเรือง   สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเม่ือดูวิดีทัศน์จบ   

2.5 นําบทวิเคราะห์ท่ีได้จากการดูวิดีทัศน์มาอภิปราย (รายบุคคล) 
2.6 นําเสนอวีดีทัศน์ รายการสมัชชาประเทศไทย ชุดฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเม่ือดู

วิดีทัศน์จบ  
2.7 นําบทวิเคราะห์ท่ีได้จากการดูวิดีทัศน์มาอภิปราย (รายบุคคล) 
 

3. ข้ันเปรียบเทียบ 

3.1 แบ่งนักศึกษาเป็น  4 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน หรือใกลเ้คียงกัน โดยสมาชิกแต่ละกลุม่มีความสามารถคละกัน 
และเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่ม 

3.2 ผู้สอนแจกใบความรู้ท่ี  10.1   10.2  10.3  10.4  และ 10.5 ใหน้ักศึกษาแต่ละกลุม่ปฏิบัติ คือ 
  1) ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อ   สมาชิกกลุ่มทุกคนใช้ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนข้อมูลท่ีได้รับ

ช่วยกันศึกษา ตามความคิด ความเข้าใจของแต่ละกลุ่มดังน้ี  
• แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

• องค์การค้าระหว่างประเทศ 

• วิกฤตเศรษฐกิจ  “วิกฤตต้มยํากุ้ง” ปี 2540 และ  วิกฤต “แฮมเบอเกอร์”      

• ผลกระทบและแนวทางการป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจ   
 2) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอและอภิปราย (กลุ่มละประมาณ 5 นาที ) 

        3.3 ผู้สอนนําตัวอย่างท่ีได้จากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์และสาเหตุของ 
การเกิดพฤติกรรม 

        3.4 ผู้สอนเปิดคาราโอเก๊ะเพลงเพียงพอของศิลปิน  Potato และให้นักศึกษาหัดร้องพร้อมกัน 2 รอบ 
 
 

4. ข้ันสรุปกฎเกณฑ์ 
ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก ความสําคัญและทิศทางของเศรษฐกิจโลก 

และวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย   และจะนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเตรียมพร้อมรับ
ผลกระทบและแนวทางการป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไร 
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5. ส่ือการเรียนรู้ 

 5.1 วิดีทัศน์ย่อ(คลิป) “วัตถุยังสูงค่ากว่าจิตใจ” และวิดีทัศน์ย่อ(คลิป)  “วันเกิด” 
 5.2 วีดิทัศน์ รายการคมชัดลึก  10 ปี ต้มยํากุ้ง  (บทวิเคราะห์โดยกรณ์  จาติกวินิช ) 
 5.3 วีดีทัศน์ รายการจับเข่าคุย ชุด ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์โดยธานินทร์ เจียรวนนท์  
 5.4 วีดีทัศน์รายการจับเข่าคุย ชุดสวัสด์ิ  หอรุ่งเรือง    
 5.5 วีดีทัศน์ รายการสมัชชาประเทศไทย ชุดฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ  
 5.6 คาราโอเก๊ะเพลงเพียงพอของศิลปิน  “Potato” 

   5.7 ใบความรู้ 
   5.8 ใบงาน 
 

6. แหล่งการเรียนรู้ 

    6.1 ห้องสมุด 

    6.2 INTERNET     http://www.uinthai.com 
 

7.การวัดผลและประเมินผล 

7.1  เรื่องท่ีจะการประเมิน 

• แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

• องค์การค้าระหว่างประเทศ 

• วิกฤตเศรษฐกิจ  “วิกฤตต้มยํากุ้ง” ปี 2540 และ  วิกฤต “แฮมเบอเกอร์”      

• ผลกระทบและแนวทางการป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจ   
7.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้แก ่
    - ความสนใจ 
    - การอาสาตอบคําถาม 
    - การแสดงความคิดเห็น 
    - การทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
2. สงัเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักศึกษา โดยยึดกระบวนการกลุ่มได้แก่ 
     - การร่วมกันวางแผนการทํางาน 
     - ทํางานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
     - เป็นผู้พูดและผู้ฟังท่ีดี 
     - แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
     - ยอมรับข้อสรุปและผลงานของกลุ่มและร่วมปรับปรุงงาน 
3. สังเกตพฤติกรรมด้านการรายงานการศึกษาค้นคว้า 
    - เนื้อหาสาระครบถ้วน ตรงตามประเด็น 
    - ความถูกต้องของเน้ือหาสาระ 

              -  ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
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             - ค้นคว้าจากแหลง่ความรู้ท่ีหลากหลาย 
             - รูปแบบการนําเสนอน่าสนใจ 
             - ประเมินปรับปรุงและแสดงความรู้ 
 
     7.3  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลสังเกตพฤติกรรมการเรียนเปน็รายบุคคลใช้เกณฑ์ดังนี้ 
            ความสนใจ แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับดังนี ้
                   ให้ 1 เม่ือนักศึกษาตั้งใจเรียนแต่ขาดความกระตือรือร้น 
                   ให้ 2 เม่ือนักศึกษาตั้งใจเรียนและมีความกระตือรือร้น 
                   ให้ 3 เม่ือนักศึกษาตั้งใจเรียนดีและมีความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างสมํ่าเสมอ เช่น 
การตอบคําถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
            การแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
                     ให้ 1 เม่ือนักศึกษาแสดงความคิดเห็นไม่ถูกต้อง โดยไม่มีเหตุผลและไม่มีหลักเกณฑ์ 
                     ให้ 2 เม่ือนักศึกษาแสดงความคิดเห็นถูกต้องบางส่วน โดยมีเหตุผลและหลักเกณฑ์ 
                     ให้ 3 เม่ือนักศึกษาแสดงความคิดเห็นถูกต้องโดยมาก โดยมีเหตุผลและหลักเกณฑ์ 

 

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
 

ข้อที่ 1)สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
 1. สินค้าเกษตรมีราคาสูง                                   2. เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึน้ 
 3. ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป                4. เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค 
ข้อที่ 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับแรกในปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการพัฒนา  
ในด้านใด  
   1. การทหาร                                                 2. การเกษตร  
   3. อุตสาหกรรม                                             4. ด้านการบริการ 
ข้อที่ 3)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสําคัญ  
    1. เน้นการส่งออก                                          2. เน้นการออม  
    3. โครงสร้างพ้ืนฐาน                                       4. เน้นการกระจายรายได้ 
ข้อที่ 4) ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากท่ีสุด  
   1. ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม                            2. การพ่ึงพิงการส่งออกมากเกินไป 
   3. การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ                 4. ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ 
ข้อที่ 5) เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเม่ือใด  
   1. ปี พ.ศ. 2537                                             2. ปี พ.ศ. 2538  
   3. ปี พ.ศ. 2539                                             4. ปี พ.ศ. 2540 
ข้อที่ 6) ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด 
   1. การขยายตัวทางด้านเกษตรกรรม                      2. การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม 
   3. การขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ     4. การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้านอสงัหาริมทรัพย์ 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 10 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน ์
คาบรวม  4  คาบ 
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ข้อที่ 7)เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด  
   1. พลเอกสุจินดา คราประยูร                              2. รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย 
   3.รัฐบาลชุด นายบรรหาร ศิลปอาชา                      4. รัฐบาลชุด นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
ข้อที่ 8) การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด 
  1. นายสมชาย วงค์สวัสด์ิ                                     2. พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร  
  3. พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ                                 4. นายชวน หลีกภัย 
ข้อที่ 9)ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นําค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด 
   1. อังกฤษ                                                     2. ญ่ีปุ่น 
   3. สหรัฐอเมริกา                                              4. แคนนาดา 
ข้อที่ 10)การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ควรปฏิบัติตนอย่างไร 
   1. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย                                2. การศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
   3. การพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง                       4. ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ภาระงานที่มอบหมาย 

     ใบงานที่ 10.1  ให้นักศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 
 

แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่  10   

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน ์
 (จํานวนข้อสอบ 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ) 

ทดสอบก่อนเรียน                   ทดสอบหลังเรียน 
ข้อ 1 2 3 4  ข้อ 1 2 3 4 

  1.   x     1.   x  
  2.  x      2.  x   
  3.   x     3.   x  
  4.  x      4.  x   
  5.    x    5.    x 
  6.    x    6.    x 
  7.  x      7.  x   
  8.   x     8.   x  
  9.   x     9.   x  
 10.  x     10.  x   

         ก่อนเรียนได้……………..คะแนน                                        หลังเรียนได้……………คะแนน 
ผู้ตรวจ…………………………………………..…….. 

(…………………………………….....) 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 10 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน ์
คาบรวม  4  คาบ 
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แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณภาพ  จรยิธรรม 
วันที่ ……….. เดือน……………………… พ.ศ. ……….… 

ช่ือ …………………………………….................รหัสนักศึกษา ........................ 
 สาขาวิชา …………………......................... คณะ …………………............  

 

ลําดับ พฤติกรรมที่ประเมิน 
ระดับคะแนน หมายเหตุ 

1 2 3 4 

ความหมายของระดับการประเมิน 
4 = ปฏิบัติถูกต้องดีเย่ียม 
3 = ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
2 = ปฏิบัติบ้างแต่ต้องฟังคําส่ัง       

หรือช้ีนํา 
1 = ไม่ปฏิบัติ ต้องบังคับหรือว่า
กล่าวตักเตือนหรือมักจะปฏิบัติ
ในทางท่ีผิด 
เกณฑ์การประเมิน 

4 =  1.6 -  2 
3 =  1.1 -  1.5 
2     =  0.6  -  1 
1     =   0  -  0.5 

1 ความซ่ือสัตย์สุจริต     

2 การตรงต่อเวลา     

3 การมีวินัย     

4 ความสนใจใฝ่รู ้     

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์     

6 ความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี     

7 ความรับผิดชอบ     

8 ความต้ังใจในการปฏิบัติงาน     

9 การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน     

10 ความสําเร็จในการดําเนินงานกลุ่มและรายบุคคล     

      

รวม  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)     

 

บันทึก………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………...………………..………………..………………..………………..…… 
 

ลงช่ือ ……………………………………… ผู้ประเมิน 
       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 10 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน ์
คาบรวม  4  คาบ 

 
 

 
229 

    แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม ประกอบการวัดผล/ประเมินผล 

แผนการเรียนรู้ท่ี  10  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 

ท่ี 

 
 
 

ช่ือ - สกุล 
 
 

 

หัวข้อประเมิน  (ข้อละ 4 คะแนน) 

รว
มค

ะแ
นน

 

สรุป 

 
กา

รร
่วม

กัน
วา

งแ
ผน

กา
ร

ทํา
งา

น 

ทํา
งา

นต
าม

หน
้าท

ี่ได
้รับ

อบ
หม

าย
 

เป
็นผ

ู้พูด
แล

ะผ
ู้ฟัง

ที่ด
 ี

แส
ดง

คว
าม

คดิ
เห็

นอ
ย่า

งมี
เห

ตุผ
ล 

ยอ
มร

บัข้
อส

รุป
แล

ะผ
ลง

าน
ขอ

งก
ลุ่ม

แล
ะร

่วม
กนั

ปร
ับป

รุง
งา

น 

 
 
 

ผ่าน 

 
 
 

ไม่ผ่าน 
 
 
 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 รวม / เฉล่ีย         

 
เกณฑ์การประเมิน  ถ้าได้คะแนนต้ังแต่   6-20 ได้คุณภาพดี    แสดงว่า   ผ่าน 

        ถ้าได้คะแนนต้ังแต่  10-15 ได้คุณภาพปานกลาง  แสดงว่า   ผ่าน 

     ถ้าได้คะแนนตํ่ากว่า  10  ได้คุณภาพต้องปรับปรุง  แสดงว่า   ไม่ผ่าน 
 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 10 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน ์
คาบรวม  4  คาบ 
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แบบประเมินรายงานการค้นคว้า ประกอบการวัดผล/ประเมินผล 
แผนการเรียนรู้ที่ ……………  เรื่อง ……………………………………........................ 

ท่ี 

 
 

ชื่อ-สกุล 
 
 
 

หัวข้อประเมิน  (ข้อละ 5 คะแนน) 

รว
มค

ะแ
นน

 

สรุป 

เน
ื้อห

าส
าร

ะค
รบ

ถ้ว
นต

รง
ตา

มป
ระ

เด็
น 

คว
าม

ถูก
ต้อ

งข
อง

เนื้
อห

า
สา

ระ
 

ภา
ษา

ถูก
ต้อ

งเห
มา

ะส
ม 

ค้น
คว้

าจ
าก

แห
ล่ง

เรีย
นรู้

หล
าก

หล
าย

 

ปร
ะเ
มิน

ปร
ับป

รุง
แล

ะ 
แส

ดง
คว

าม
รู้ส

ึกต่
อ

ชิ้น
งา

น 

 
 
 

ผ่าน 

 
 
 

ไม่ผ่าน 
 
 
 
 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 รวม / เฉล่ีย         

 

เกณฑ์การประเมิน ถ้าได้คะแนนตัง้แต่   20-25  ได้คุณภาพดี    แสดงว่า  ผ่าน 

    ถ้าได้คะแนนตัง้แต่  14-19  ได้คุณภาพปานกลาง  แสดงว่า  ผ่าน 

    ถ้าได้คะแนนต่าํกว่า  14      ได้คุณภาพต้องปรับปรุง แสดงว่า  ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 10 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน ์
คาบรวม  4  คาบ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

รายวิชา ………………….………………. ระดับช้ัน ………….……. 
พฤติกรรม 

ประเมิน 
 

ช่ือ-สกุล 

ความสนใจ การแสดง      
ความคิดเห็น 

การอาสา      
ตอบคําถาม 

การรับฟัง     
ความคิดเห็น    
ของผู้อ่ืน 

ความ
รับผิดชอบ ต่อ

งาน        
ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

สรุปผล   
การ

ประเมิน 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ผู้ประเมิน …………………………………………. 
วันท่ี ………… เดือน …………………… พ.ศ. ……………. 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

คะแนน 3 2 1 

สรุปการประเมิน 

 ได้ 3 คะแนน แสดงว่า ผ่าน 

 ได้  2 คะแนน แสดงว่า ผ่าน 

 ได้  1  คะแนน แสดงว่า ไม่ผ่าน 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

ลงช่ือ…………………………………….ผู้สอน 
     (............................................) 

 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 10 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน ์
คาบรวม  4  คาบ 
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ใบความรู้ท่ี 10.1 
สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
 

1. ความนํา 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เป็นจุดเปล่ียนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศท่ีให้

ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และใช้
เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นพร้อมท้ังปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
แบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามในปีแรกของแผนฯ ประเทศไทยต้องประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และส่งผล
กระทบต่อคนและสังคมเป็นอย่างมาก จึงต้องเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพม่ันคง และลดผลกระทบจาก
วิกฤตที่ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานและความยากจนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็น
องค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 โดยให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาที่สมดุลท้ังด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทย ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9สรุปได้ว่า ประสบความสําเร็จท่ีน่าพอใจ 
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อปี เสถยีรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัว
สู่ความม่ันคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก อันเน่ืองมาจากการ
ดําเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยการมีหลักประกันสุขภาพท่ีมีการปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดย
ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศ และการลดลงของปัญหายาเสพติด 

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ท้ังที่เป็นโอกาสและข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยยังคง
อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และให้ความสําคัญ
ต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดําเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
2. การเปล่ียนแปลงของบรบิทการพัฒนาและสถานะของประเทศไทย 

2.1 การเปล่ียนแปลงของบรบิทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์ 
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านที่สําคัญ ซ่ึงมีผลกระทบทั้งท่ี

เป็นโอกาสและข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ซ่ึงแนวโน้มของบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี 
5 บริบท ดังนี้ 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 10 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน ์
คาบรวม  4  คาบ 

 
 

 
233 

(1) การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก ทําให้การเคลื่อนย้าย
เงินทุน สินค้า และบริการ รวมทั้งคนในระหว่างประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้น ประกอบกับการก่อตัวของ
ศตวรรษแห่งเอเชียท่ีมีจีนและอินเดียเป็นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ดําเนินนโยบายการค้าในเชิงรุก ท้ังการหาตลาดเพ่ิมและการผลักดันให้ผู้ผลิตในประเทศปรับตัวให้สามารถ
แข่งขันได้บนฐานความรู้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นไทย นอกจากน้ัน ปัญหาความไม่สมดุลทาง
เศรษฐกิจของโลกที่สะสมมานาน และการขยายตัวของกองทุนประกันความเสี่ยงจะสร้างความผันผวนต่อระบบ
การเงินของโลกจึงมีความจําเป็นต้องยกระดับการกํากับดูแลการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และการ
เตรียมความพร้อมต่อการผันผวนของค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก 

(2) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ท้ังการพัฒนาหรือสร้างองค์
ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย อาทิ สร้างความ
เช่ือมโยงเทคโนโลยีกับ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ มีการบริหารจัดการลิขสิทธิและ
สิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับ
ชุมชน 

 (3) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ซ่ึงเป็นท้ังโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาด
สินค้าเพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานท่ี
ท่องเท่ียวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและ
นํามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัย
คุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานท่ีมีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศท่ีมีผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกัน การ
แพร่ขยายของข้อมูล 
ข่าวสารที่ไร้พรมแดนทําให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างลําบาก
มากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติดใน
หลากหลายรูปแบบ 

(4) การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวนประชากรในโลกที่มากขึ้น ได้
สร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของโลกให้เส่ือมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้นรวมทั้งการเกิดและแพร่เช้ือโรคท่ีมีรหัส
พันธุกรรมใหม่ๆ นอกจากนั้น การกีดกันทางการค้าท่ีเช่ือมโยงกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก็มีมากขึ้น ประเทศไทยจึงต้องยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดย
ปกป้องฐานทรัพยากรเพ่ือรักษาความสมดุลย่ังยืนของระบบนิเวศน์ ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม และปรับรูปแบบการผลิตสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ขณะเดียวกัน ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนา
พลังงานทางเลือก เพ่ือรองรับความต้องการใช้พลังงานในประเทศ 
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(5) การเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่งและกระแสโลกาภิวัตน์
ส่งผลให้มีการเดินทางท้ังเพ่ือการท่องเท่ียวและการทําธุรกิจในท่ีต่างๆทั่วโลกมากขึ้น รวมทั้งสังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู้ ทําให้ประเทศต่างๆตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้สูงต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในขณะที่กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจมุ่งสู่
การส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและผู้ประกอบการเพ่ือไปทํางานในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงต้องคํานึงถึงมาตรการทั้งด้านการส่งเสริมคนไปทํางานต่างประเทศ การดึงดูดคนต่างชาติเข้ามา
ทํางานในประเทศ และมาตรการรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อความ
ม่ันคงของคนในเชิงสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

2.2 สถานะของประเทศ 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของประเทศใน

ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศ แสดงว่าประเทศไทย
มีโอกาสการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์แต่ยังต้องพัฒนาโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองในหลายประการเพ่ือให้คนไทยอยู่ดีมีสุข ซ่ึงสรุปสถานะของประเทศท่ีสําคัญได้ดังน้ี 

(1) สถานะด้านสังคมของประเทศการพัฒนาคุณภาพคนด้านการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอย่าง
รวดเร็ว โดยจํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็น 8.5 ปี ในปี 2548 และมีคนไทยที่คิด
เป็นทําเป็นร้อยละ 60 ของประชากร ส่วนการขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมากขึ้น แต่ความสามารถใน
การเช่ือมโยงความรู้กับการนําไปใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับตํ่า คุณภาพการศึกษาในทุกระดับลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองและยังล้าหลังกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน จึงเป็นประเด็นท่ีต้องเร่งให้ความสําคัญระยะต่อไป แม้การศึกษา
ของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 39.8 ในปี 2548 แต่ประสิทธิภาพ
การผลิตของแรงงานไทยยังตํ่าเม่ือเทียบกับประเทศมาเลเซีย เกาหลี สิงค์โปร์ ไต้หวัน และญ่ีปุ่น ตลอดท้ัง
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ และยังมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา
เพียงร้อยละ 0.26 ต่อ GDP ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง 7 เท่า ท้ังการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังอยู่
ในระดับตํ่า จึงเป็นจุดอ่อนของไทยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ และ
เป็นจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่างประเทศในด้านสุขภาวะคนไทยได้รับหลักประกัน
สุขภาพอย่างท่ัวถึงร้อยละ 96.3 ในปี 2548 การเจ็บป่วยโดยรวมลดลงเหลือ 1,798.1 ต่อประชากรพันคนในปี 
2547 อย่างไรก็ตาม คนไทยยังเผชิญกับการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง รวมทั้ง
โรคอุบัติใหม่หรือโรคระบาดซํ้าท่ีเป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ส่วนหลักประกันทางสังคมยังไม่
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างท่ัวถึง และคนไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงในด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงขึ้น ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมที่เป็น
ผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศทั้งทางสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยขาด
การคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน เน่ืองจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนามีบทบาทใน
การอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรมให้มีคุณภาพและจริยธรรมลดน้อยลง นําไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรม
ท่ีเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากข้ึน 

 
 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 10 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน ์
คาบรวม  4  คาบ 

 
 

 
235 

 (2) สถานะด้านชุมชนของประเทศ 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและการจัดการความรู้มีมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีการ

รวมตัว รวมกลุ่มและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้สามารถจัดการกับปัญหาที่มากระทบกับชุมชนได้ในระดับหนึ่ง 
พร้อมกับมีการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีกลไกการ
บริหารงานให้พร้อมรับภารกิจกระจายอํานาจ โดยภาครัฐได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดทําแผน
ชุมชนแล้ว 3,657 ตําบล การส่งเสริมกระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนของส่วนท้องถิ่นและอําเภอ 
รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชนการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมสร้าง
งานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ขณะท่ีในด้านวัฒนธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังถูกละเลยและมี
การถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่น้อย ทั้งระบบคุณค่าของสังคมไทยในเร่ืองจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร และการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเริ่มเสื่อมถอย อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยังมีผู้นําการพัฒนาโดยเฉพาะผู้นําชุมชนและ
ปราชญ์กระจายอยู่ทุกพ้ืนท่ีประมาณ 1.7 ล้านคน และมีบทบาทสําคัญเป็นแกนหลักในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาชุมชนทําให้มีชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างเพ่ือเรียนรู้และประยุกต์ใช้อยู่ท่ัวทุก
ภูมิภาค ขณะเดียวกันความเป็นสังคมเมืองขยายตัวมากข้ึน โดยกระแสวัตถุนิยมท่ีเข้าสู่ชุมชนได้ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทําให้มีความสะดวกมากขึ้นแต่มีความสุขลดลง มีรายได้ไม่พอรายจ่าย มีหน้ีสิน
เพ่ิมขึ้น และความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดน้อยลงในลักษณะต่างคนต่างอยู่มากข้ึน 

(3) สถานะด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.7ต่อปี ในช่วงปี 2545-

2548 และจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นลําดับท่ี 20 จากจํานวน 
192 ประเทศในโลก มีฐานการผลิตที่หลากหลาย ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจและ
สามารถสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมี
จุดอ่อนในเชิงโครงสร้างที่ต้องพ่ึงพิงการนําเข้าวัตถุดิบ ช้ินส่วน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดส่วนท่ีสูง 
โดยท่ีผลิตภาพการผลิตยังตํ่า การผลิตอาศัยฐานทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู้ มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิต
และบริโภคอย่างสิ้นเปลืองทําให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมและผลกระทบในด้านสังคมตามมาจากโดยไม่ได้มี
การสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ยังขาดประสิทธิภาพและการ
เช่ือมโยงท่ีเป็นระบบ ทําให้มีต้นทุนสูงถึงร้อยละ 16 ของGDP อีกท้ังภาคขนส่งยังมีสัดส่วนการใช้พลังงานเชิง
พาณิชย์สูงถึงร้อยละ 38 นอกจากนี้ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร และนํ้าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค ยังไม่กระจายไปสู่พ้ืนท่ีชนบทอย่างเพียงพอและท่ัวถึง ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยต่างอยู่ในระดับตํ่าและตกเป็นรองประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเป็นคู่แข่งทางการค้า 
                อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีจุดแข็งอยู่ท่ีการมีเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดับท่ีดีจากการดําเนิน
นโยบายเพ่ือฟ้ืนฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจทําให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี โดย ณ สิ้นปี 2548 อัตราการว่างงานอยู่ท่ีเฉลี่ยร้อยละ 2 และทุนสํารอง
เงินตราระหว่างประเทศอยู่ในระดับ 52.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ซ่ึงนับว่าเป็นระดับท่ีมีความเพียงพอในการ
เป็นภูมิคุ้มกันความเส่ียงจากภายนอก อย่างไรก็ตามราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมากต้ังแต่ปลายปี 2547 และ
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันท่ีส่งผลให้ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพ่ิมขึ้น สะท้อนถึงปัญหาความอ่อนแอใน
เชิงโครงสร้างที่พ่ึงพิงภายนอกมากเกินไปรวมทั้งประเทศไทยยังมีฐานะการออมที่ตํ่ากว่าการลงทุน และทําให้
ต้องพ่ึงพิงเงินทุนจากต่างประเทศทําให้ประเทศมีความเสี่ยงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและจากการ
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เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจภายใต้เงื่อนไข
บริบทโลกท่ีมีการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีของคน องค์ความรู้/เทคโนโลยี เงินทุน สินค้าและบริการสําหรับการ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน มีส่วนช่วยให้ความยากจน
ลดลงตามลําดับและการกระจายรายได้ปรับตัวดีขึ้นอย่าง ช้า ๆ ในปี 2547 มีจํานวนประชาชนที่ยังอยู่ภายใต้
เส้นความยากจนซ่ึงเป็นระดับรายได้ 1,242 บาทต่อเดือนอยู่จํานวน 7.34 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ของ
ประชากรท้ังประเทศ สําหรับการกระจายรายได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ โดย ค่าดัชนีจีนี่ (Gini coefficient) 
ของประเทศไทยเท่ากับ 0.499 ลดลงต่อเน่ืองจาก 0.525 ในปี 2543 และ 0.501 ในปี 2545 แต่อย่างไรก็ตาม
การแก้ปัญหาการกระจายรายได้ต้องได้รับลําดับความสําคัญ เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบกับอ่ืนๆแล้ว การ
กระจายรายได้ในประเทศไทยยังมีความเท่าเทียมน้อยกว่าหลายประเทศ 

(4) สถานะด้านความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถูกนํามาใช้เพ่ือการตอบสนองการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพ้ืนที่ป่าไม้ถูกทําลายไปถึง 67 ล้านไร่ในช่วง 40 ปีปัจจุบันเหลือพ้ืนท่ีป่า ร้อยละ 33 
ของพ้ืนท่ีประเทศ ก่อให้เกิดปัญหานํ้าท่วม นํ้าแล้ง และภัยธรรมชาติท่ีบ่อยคร้ังและรุนแรง ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งลดความอุดมสมบูรณ์ลงโดยป่าชายเลนลดลงจาก2 ล้านไร่เหลือ 1.5 ล้านไร่ อัตราการจับสัตว์นํ้า
ลดลง 3 เท่า แหล่งปะการังและหญ้าทะเลสภาพเสื่อมโทรม สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก็
กําลังถูกทําลายอย่างรวดเร็ว สาเหตุมาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษย์ที่ทําลายถิ่นท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่างๆ และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ ทําให้อัตราการสูญพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตเพ่ิมขึ้นคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรม มีสาเหตุสําคัญจากการขยายตัวของจํานวนประชากร และแบบแผนการดํารงวิถี
ชีวิตท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษเพ่ิมขึ้น โดยคุณภาพอากาศและนํ้าอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่ามาตรฐาน 
ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากขึ้นเกินศักยภาพในการกําจัดได้ทัน ขณะท่ีการนําเข้าสาร
อันตรายท่ีใช้ในการผลิตมีมากข้ึน โดยขาดกลไกการจัดการท้ังการควบคุมกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การ
ขนส่งทําให้เกิดการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมและปนเปื้อนห่วงโซอาหาร นอกจากน้ี การใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังมีอยู่จํากัด รวมทั้งมีความซํ้าซ้อน ช่องว่าง และขาดการบังคับใช้ 

(5) สถานะด้านธรรมาภิบาล 
การพัฒนาธรรมาภิบาลในสังคมไทยในเกือบทศวรรษท่ีผ่านมามีความก้าวหน้ามาโดยลําดับ ภาค

ราชการไทยเริ่มปรับตัวก้าวสู่ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพภาพลักษณ์ธรรมาภิบาลของภาคเอกชนไทยดีขึ้น
ในสายตาของต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบทางสังคม การให้ความสําคัญต่อลูกค้า และการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ในขณะท่ีภาคการเมืองและรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ก็มีความ
เข้มแข็งอย่างมาก สามารถกําหนดทิศทาง แนวทาง และนโยบายได้อย่างชัดเจน และเริ่มเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศและตรวจสอบภาครัฐเพ่ิมขึ้น ท้ังในระดับชุมชนท้องถิ่น การ
แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย/มาตรการในระดับชาติ นอกจากนั้นภาคประชาชนยังสามารถเสนอกฎหมาย 
และตรวจสอบอํานาจรัฐ โดยย่ืนถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เป็นต้น จากความตระหนักและต่ืนตัว
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับความโปร่งใสของประเทศไทยมุมมองของนักธุรกิจ
ต่างชาติขยับตัวในระดับดีขึ้นจากอันดับที่ 66 เม่ือปี 2547 ขยับขึ้นเป็นลําดับที่ 59ในปี 2548 และอยู่ในระดับ
ปานกลางของกลุ่มประเทศตัวอย่างท่ีทําการสํารวจ แต่ความโปร่งใสก็ยังมีคะแนนไม่สูงมากนัก โดยอยู่ใน
ระหว่าง 3.0 – 3.8 ในตลอดช่วงปี 2541 - 2549 



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 10 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน ์
คาบรวม  4  คาบ 

 
 

 
237 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการบริหารจัดการประเทศเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ กลไกมีความซับซ้อน และยังไม่มี
กระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง อํานาจการตัดสินใจยังรวมศูนย์อยู่ในส่วนกลางที่ไม่เอ้ือต่อการกระจาย
ผลประโยชน์การพัฒนาอย่างเป็นธรรม ถึงแม้การปรับเปลี่ยนมีความชัดเจนค่อนข้างมากในเรื่ององค์กร กลไกที่
ได้มีการจัดต้ังขึ้นรองรับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาธรรมาภิบาล แต่
ในทางปฏิบัติข้อกฎหมายยังมีความซับซ้อนยุ่งยาก เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
กระบวนการตรวจสอบก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก นอกจากน้ันในบางกรณีได้นําไปสู่ข้อขัดแย้งภายในสังคม
ท่ีส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีพ้ืนฐานความเช่ือ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่
แตกต่างกัน 
 
2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

2.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)คนไทยมีคุณธรรมนํา

ความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ     
และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมี
ธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่าง
มีศักด์ิศรี” 

2.2 พันธกิจ 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้

แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังน้ี 
(1) พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะท่ีดี อยู่ในครอบครัวที่

อบอุ่น ชุมชนท่ีเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ มีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีภายใต้ดุลยภาพของความ
หลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์   
บนพ้ืนฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสร้าง
การผลิตและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ใช้จุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ์
ความเป็นไทย ควบคู่กับการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และโลจิสติกส์ พลังงาน กฎกติกาและกลไกสนับสนุนการแข่งขันและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

(3) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน เป็นธรรม และมีการ
สร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือคุ้มครองฐานทรัพยากร คุ้มครองสิทธิ
และส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีองค์
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่
ทุกภาคี ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมรับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจายอํานาจ
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และกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการใช้
ทรัพยากร 
 
3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวในอนาคต และเพื่อก้าวไปสู่
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 
จึงได้กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนาไว้ ดังน้ี 

3.1 วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเน่ืองที่ขับเคลื่อนด้วยการเช่ือมโยงบทบาท

ครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพอย่างสมดุลระหว่างการส่งเสริม การ
ป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต 
และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนนําไปสู่การพ่ึงตนเองและลดปัญหา
ความยากจนอย่างบูรณาการ 

(3) เพ่ือปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพ่ิมคุณค่า (Value Creation) ของสินค้าและบริการบน
ฐานความรู้และนวัตกรรม รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพ่ือทําให้มูลค่าการผลิต
สูงขึ้น 

(4) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงให้กับภาคการเงิน การคลัง 
พลังงาน ตลาดปัจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 

(5) เพ่ือสร้างระบบการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนให้เป็นธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศ รวมท้ังสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็น
ธรรม 

(6) เพ่ือเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานที่ม่ันคงของการพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิตของคน
ไทยท้ังในรุ่นปัจจุบันและอนาคต รวมท้ังสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเป็นธรรมและอย่าง
ย่ังยืน 

(7) เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่กับการเสริมสร้างกลไก
และกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

3.2 เป้าหมาย 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 

ดังนี้ 
(1) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาท้ังทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความม่ันคงในการดํารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองที่จะนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพ่ิมจํานวน
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ปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเป็น 10 ปี พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพ่ิมเป็นร้อยละ 60 ของ
กําลังแรงงานทั้งหมด โดยรายได้เฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และเพ่ิมสัดส่วนนักวิจัยเป็น 10 คน ต่อ
ประชากร 10,000 คน พร้อมท้ังกําหนดให้อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปี ควบคู่กับการลดอัตรา
เพ่ิมของการเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง และ
หลอดเลือดสมองและนําไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุขภาพร้อยละ 10 

(2) เป้าหมายการพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาให้ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด โดยลดคดีอาชญากรรมลงร้อยละ 10 และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ 4 ภายในปี 2554 

(3) เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและย่ังยืนโดยให้สัดส่วนภาค
เศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75ภายในปี 2554 ผลิตภาพการผลิต
รวมเพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี อัตราเงินเฟ้อเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50 ความยืดหยุ่นการใช้พลังงานเฉลี่ยไม่เกิน 1 : 1 ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สัดส่วนรายได้ของกลุ่มท่ีมีรายได้สูงร้อยละ 20 ระดับบนต่อรายได้ของกลุ่มท่ีมีรายได้
น้อยร้อยละ 20 ระดับล่าง ไม่เกินร้อยละ 10ภายในปี 2554 และสัดส่วนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นร้อยละ 40 ภายในปี 2554 

(4) เป้าหมายการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยให้มีพ้ืนท่ีป่าไม้ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 และต้องเป็นพ้ืนท่ี
ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของพ้ืนท่ีประเทศ รักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในเขตพื้นท่ี
ชายฝ่ังและพ้ืนท่ีชีวมลฑล รักษาพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทานไว้ไม่น้อยกว่า 31 ล้านไร่ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดํารงคุณภาพชีวิตท่ีดีและไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ 
โดยรักษาคุณภาพของแหล่งน้ําอยู่ในเกณฑ์ต้ังแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 คุณภาพ
อากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10) ต้องมีค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงไม่เกิน 120 
มก./ลบ.ม. อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากรลดลงร้อยละ 5 จากปี 2545 คือไม่เกิน 3.5 
ตัน/คน/ปี ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไม่ให้เกิน 1 กก./คน/วัน และจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

(5) เป้าหมายด้านธรรมาภิบาล มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณ์ของความ
โปร่งใสอยู่ท่ี 5.0 ภายในปี 2554 ระบบราชการมีขนาดท่ีเหมาะสม และมีการดําเนินงานท่ีคุ้มค่าเพ่ิมขึ้น ลด
กําลังคนภาคราชการส่วนกลางให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2554 ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น 
ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้และมีอิสระในการพ่ึงตนเองมากข้ึน และภาคประชาชนมีความ
เข้มแข็ง รู้สิทธิ หน้าท่ี และมีส่วนร่วมมากข้ึนในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ 
รวมทั้งมีการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ในด้านวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และ
วัฒนธรรมสันติวิธี จํานวนปีละไม่ตํ่ากว่า 20 เร่ือง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีเหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของ
ระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพ แข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาท่ีเป็นธรรม และเสริมสร้าง
ความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น พร้อมท้ังฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่ม่ันคง และเป็นฐาน
การดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุก
ระดับ อันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศที่ม่ันคงและยั่งยืน สามารถดํารงอยู่ในประชาคมโลก ได้อย่างมี
เกียรติภูมิและมีศักด์ิศรี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ดังนี้ 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภมู ิ
ปัญญาและการเรียนรู้ ให้ความสําคัญกับ 
(1) การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการ

เรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มต้ังแต่วัยเด็กให้มีความรู้พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนา
สมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการทํางานและการ
แข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากําลังคนท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์
ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจัดการองค์ความรู้ท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
องค์ความรู้สมัยใหม่ต้ังแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

(2) การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ มีความสัมพันธ์ทางสังคมและอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความม่ันคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ 
เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

(3) การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่รว่มกันในสังคมได้อย่างสันติสุข โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของคน
ในสังคมต้ังแต่ระดับครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาระบบการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
หลากหลายและครอบคลุมท่ัวถึง สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่า
อยู่ บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการเสริมสร้างจิตสํานึกด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และความตระหนักถึง
คุณค่าและเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เพ่ือลดความขัดแย้ง 

4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็น 
รากฐานที่ม่ันคงของประเทศ ให้ความสําคัญกับ 
(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทําในรูปแบบที่

หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มี
กระบวนการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการนําไปสู่การพ่ึงตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้
ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
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 (2) การสร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน เน้นการผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน 
สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
ใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพ
และรายได้ท่ีมีการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาความรู้
ด้านการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ 

(3) การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สันติและเกื้อกูล ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนา ใช้ประโยชน์และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการรวมท้ังการสร้างกลไกในการปกป้องคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น 

4.3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย่ังยืน ให้ความสําคัญกับ 
(1) การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และ

ความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งเครือข่ายชุมชนบนรากฐานของ
ความรู้สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างสินค้าที่มี
คุณภาพและมูลค่าสูง มีตราสินค้าเป็นท่ียอมรับของตลาด รวมท้ังสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพ่ือดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูปองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต 

(2) การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ม่ันคงและสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตโดยการระดมทุนไปสู่ภาคการ
ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นแหล่งระดมทุนและเป็นหลักประกันในชีวิต
ของประชาชน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกเพ่ือลดการ
พ่ึงพิงการนําเข้าพลังงานและประหยัดเงินตราต่างประเทศ 

(3) การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็น
ธรรม โดยส่งเสริมการแข่งขันการประกอบธุรกิจในระบบได้อย่างเสรีและเป็นธรรม การกระจายการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานไปสู่ภูมิภาคอย่างสมดุลและเป็นธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการ
ให้บริการของระบบการเงินฐานรากให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ด้วย
การเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้สามารถในการบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร
การเงินชุมชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกลไกในการระดมทุน รวมทั้งดําเนิน
นโยบายการคลัง 
เพ่ือส่งเสริมการกระจายรายได้ด้วยการกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การจัดทํางบประมาณ การเบิกจ่าย 
และการก่อหนี้ภายใต้กรอบการรักษาวินัยทางการคลัง 

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับ 

(1) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการ
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จัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการร่วมเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ได้แก่ ดิน นํ้าป่าไม้ ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง ทรัพยากรแร่ การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งอย่างสันติวิธี รวมทั้งการป้องกันภัยพิบัติ 

(2) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยการปรับแบบ
แผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนเพ่ือลดผลกระทบต่อฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านการเงินและการคลัง และการสร้าง
ตลาดสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษ
และควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดมลพิษขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีกลไกกําหนดจุดยืนต่อพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ 

(3) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการวางพ้ืนฐานเพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
สําคัญ เริ่มจากการจัดการองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในการ
สร้างความม่ันคงของภาคเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรมจาก
ทรัพยากรชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ 

4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 
มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างย่ังยืน โดยให้ความสําคัญกับ 
(1) การเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหน่ึงของวิถีการ

ดําเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลแก่เยาวชน และประชาชนทุกระดับ อย่างต่อเน่ืองจริงจัง พร้อมท้ังพัฒนาภาวะความเป็นผู้นํา
ประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังคมทุกระดับเพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเพ่ิมประสิทธิภาพ
กลไกและกระบวนการ 
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและการเมืองให้เข้มแข็งและเปน็อิสระมากขึ้น 

(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นธรรม สร้างความสมดุล 
และร่วมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพัฒนาประเทศ 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายการทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบการใช้อํานาจของภาครัฐได้อย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 

(3) สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการแทนการกํากับควบคุม และ
ทํางานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจด้วยการ
ปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการ
บังคับควบคุม คํานึงถึงความต้องการของประชาชนและทํางานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา เพ่ิมบทบาท
ภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการสาธารณะ และลด
ภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลท่ีเข้มแข็งเพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 
โปร่งใส โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดยดําเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝัง
จิตสํานึกข้าราชการให้ยึด 
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หลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและยึด/
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด 

(4) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดย
พัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการบริหาร
จัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี และสามารถสร้าง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 (5) ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาลโดยมีมาตรการส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนท้ังท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจเอกชนทั่วไปเป็น“บรรษัท     
ภิบาล”เพ่ิมมากขึ้น สร้างจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอย่างซ่ือสัตย์ยุติธรรมต่อผู้บริโภค และเป็นธรรมกับ
ธุรกิจคู่แข่ง พร้อมท้ังยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งบันผลประโยชน์คืนสู่สาธารณะ ตลอดจน
สนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทต่างๆให้มีบทบาทในการสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจมากขึ้น 

(6) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ือสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา ด้วยการเปิดโอกาสให้ภาคีและกลุ่มต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล 
โดยการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ลดการใช้ดุลพินิจของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้ประกอบการใหม่ 

(7) การรักษาและเสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความ
ย่ังยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศ ความม่ันคง และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศและตอบสนองต่อภัย
คุกคามในทุกรูปแบบสถานการณ์ได้ฉับไว พร้อมทั้งผนึกพลังร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดําเนินการป้องกันและ
พัฒนาประเทศให้สามารถพิทักษ์รักษาเอกราชสถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งสามารถสร้างความม่ันคงของประชาชนและ
สังคมให้มีความอยู่รอดปลอดภัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
 
5. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สู่การปฏิบัติต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคี
พัฒนาจากทุกภาคส่วน เพ่ือสามารถผนึกพลังความร่วมมือตามบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันขับเคลื่อนโดย
นําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนมาแปลงไปสู่แผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ที่สามารถนําไป
ขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมท้ังสร้างองค์ความรู้เพ่ือสนุนเสริมการขับเคลื่อนให้สัมฤทธ์ิผล และมีการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 
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5.1 เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ท่ีบูรณา
การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10ภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยให้ความสําคัญกับการจัดแบ่งบทบาทหลักท่ีชัดเจนของภาคีพัฒนาทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
สถาบันต่างๆ รวมถึงภาคชุมชนเพ่ือสามารถดําเนินภารกิจร่วมมือสนับสนุนซ่ึงกันและกนัได้ ควบคู่ไปกับการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ให้กับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือมีส่วนร่วมจัดทําและใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการขับเคลื่อน โดยภาครัฐจัดทําและ
ขับเคลื่อนแผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ ท่ียึดโยงกับมิติของงานตามภารกิจ 
มิติของพ้ืนท่ีและมิติตามวาระงานพิเศษ และใช้กลไกกระบวนการชุมชนสร้างการบูรณาการกับแผนท้องถิ่น 
แผนจงัหวัด/กลุ่มจังหวัด และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ 

5.2 กําหนดแนวทางการลงทุนท่ีสําคัญตามยทุธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10  
เพ่ือภาคีพัฒนาสามารถนําไปขับเคลื่อนภายใต้บทบาทภารกิจของตน และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาค

ส่วนต่างๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใต้การพัฒนาคนและสังคม รวมทั้งความเข้มแข็งของชุมชน เน้นการ
พัฒนาระบบสุขภาพครบวงจร การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพกําลังคนระดับกลาง ระดับสูง การ
สร้างหลักประกันสังคมให้ผู้อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ การแก้ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ ภายใต้การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ จะให้ความสําคัญกับการปฏิรูประบบการออม การรวมกลุ่ม การปฏิรูประบบ
นวัตกรรม การลดต้นทุนการขนส่ง และโลจิสติกส์ การลงทุนเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานที่สมดุล
เป็นธรรม และสร้างความม่ันคงด้านพลังงานภายใต้การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้าง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ํา การควบคุมและบรรเทาอุทกภัย การลงทุนในการสร้าง ขยาย และปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสีย การปรับเปลี่ยนมาใช้เคร่ืองยนต์และพลังงานที่สะอาด การสร้างระบบจัดการฐานข้อมูล
และสร้างศูนย์ข้อมูลระดับชาติด้านทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
จะให้ความสําคัญกับการรณรงค์ปลูกจิตสํานึก ค่านิยมวัฒนธรรม ประชาธิปไตยวัฒนธรรมสันติวิธีแก่ประชาชน
ทุกระดับ ทุกภาคส่วน และทุกสถาบัน การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้าร่วมคิด ตัดสินใจ ดําเนินการ 
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 

5.3 เร่งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้กรอบการปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือต่อการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การแก้ไข
ปัญหาความยากจน การป้องกันการทุจริต การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างท่ัวถึง ตลอดจนการมี
ภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ และเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรทาง
กฎหมายให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความจําเป็นของทางราชการและการเปล่ียนแปลงของโลก โดยมี
กฎหมาย ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรฯ และการบริหารจัดการท่ีต้องเร่งผลักดันการออก
กฎหมาย การปรับปรุงแก้ไข และการประกาศใช่ รวมท้ังการยกร่างขึ้นใหม่ 

5.4 ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สู่การปฏิบัติ โดยให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ท่ีจะช่วยสร้าง
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กระบวนการเรียนรู้และการเผยแพร่ขยายผลให้เกิดประโยชน์ท้ังในระดับการปฏิบัติและระดับนโยบายได้ต่อไป 
โดยมีประเด็นสาระงานวิจัยหลักๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง 5 ด้านของแผนฯ 10 

5.5 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ 
โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้มีมาตรฐานและมี
วิธีวัดผลงานท่ีชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลระหว่างหน่วยงานได้อย่าง
ชัดเจน สามารถวัดผลได้ในทุกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาจัดทําดัชนีช้ีวัดผลการพัฒนาตามแผนฯ 10 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงในระดับภาพรวมทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับประเทศ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และระดับท้องถิ่น ชุมชน รวมท้ังดัชนีช้ีวัดผลการพัฒนาระดับ
ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ 10 ตลอดจนพัฒนาดัชนีผลกระทบขั้นสุดท้ายของการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มี
ความสุขอย่างย่ังยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วม 

5.6 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับและการเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างหน่วยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นท่ีและท้องถ่ิน โดยสนับสนุนให้หน่วยงานระดับ
นโยบายด้านข้อมูลพัฒนาระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบบริหารจัดการสถิติเพ่ือการวางแผนให้ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10ส่งเสริมการพัฒนาข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวังและบ่งช้ีทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมของประเทศและระดับโลก ติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย 
และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายข้อมูลร่วมกันเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ท้องถิ่น 
และชุมชนส่งเสริมการเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูลระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนเข้ากับส่วนกลาง ให้เป็นระบบ
ท่ีเข้าถึงได้ง่าย และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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ใบความรู้ท่ี 10.2 
วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ - วิกฤติการเงินไทยปี 2540 

  ผลกระทบท่ีแตกต่าง  6 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 
โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

________________________________ 
 

 

            คงต้องยอมรับว่า วิกฤตการเงินโลกในรอบนี้ ได้ทําให้หลายฝ่ายมีความกังวลต่อผลกระทบที่อาจมีต่อ
เศรษฐกิจไทย ดังจะเห็นได้จากดัชนีหุ้นไทยท่ีด่ิงลงไปแล้วถึงประมาณร้อยละ 50 จากระดับสูงสุดในเดือน ต.ค. 
2550 ท่ามกลางการเทขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ซ่ึงส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงไปแล้วประมาณร้อยละ 9 
จากระดับที่แข็งค่าท่ีสุดของปีในช่วงเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา  
             นอกจากน้ี ความกังวลดังกล่าวยังได้ถูกซํ้าเติมจากความวิตกว่า สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
เองอาจจะยังคงมีความไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อการดําเนินการทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยใน
ระยะถัด ๆ ไป ทําให้ประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือทางการคลังของรัฐบาลไทย อาจลดน้อยลงกว่าท่ีควรจะ
เป็น 
             แม้ว่าวิกฤตการเงินโลกในปี 2551 นี้ อาจจะทําให้มีการเปรียบเทียบกับวิกฤตต้มยํากุ้งในปี 2540 
โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการด่ิงลงของดัชนีหุ้น การไหลออกของเงินทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งการอ่อน
ค่าของเงินบาท ตลอดจนผลกระทบต่อความเช่ือม่ันของภาคธุรกิจ แต่หากพิจารณาในรายละเอียด จะพบว่า 
วิกฤตการเงินในรอบน้ีมีความแตกต่างไปจากวิกฤตต้มยํากุ้งในปี 2540 หลายประการ ซ่ึงความแตกต่าง
ดังกล่าว จะมีนัยสําคัญต่อผลกระทบที่เศรษฐกิจไทยอาจต้องเผชิญ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงได้วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นเปรียบเทียบวิกฤตทั้งสองในเบ้ืองต้น ดังนี้  
           ความแตกต่างของวิกฤตการเงินโลกปี 2551 กับวิกฤตในปี 2540 
           สาเหตุของปัญหาแตกต่างกัน เป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่า วิกฤตการเงนิในรอบน้ีมีจุดเร่ิมต้นมาจากปัญหา
สินเช่ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความน่าเช่ือถือตํ่า (ซับไพรม) ในสหรัฐฯ ท่ีได้แผ่ขยายลุกลามไปยังสินเช่ือประเภท
อ่ืน ๆ และส่งผลกระทบต่อฐานะการดําเนินงานของสถาบันการเงิน จนกระท่ังนํามาสู่การขาดความเชื่อม่ันต่อ
สถาบันการเงิน รวมท้ังปัญหาสภาพคล่องในระบบการเงินท่ัวโลก โดยท้ังการด่ิงลงของดัชนีหุ้นไทยและการ
อ่อนค่าของเงินบาทนั้น ก็ล้วนเป็นผลจากการท่ีนักลงทุนต่างชาติพยายามที่จะขายสินทรัพย์ของตนเพ่ือที่จะหา
สภาพคล่องในรูปเงินดอลลาร์ฯ ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นอ่ืน ๆ ท่ัวภูมิภาคเช่นเดียวกัน 
ในขณะที่วิกฤตต้มยํากุ้งท่ีเกิดขึ้นในปี 2540 นั้น เป็นผลจากภาวะฟองสบู่จากการเก็งกําไรในภาค
อสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นไทยท่ีได้แตกตัวลง หลังจากท่ีนักลงทุนต่างชาติไม่เช่ือม่ันต่อความสามารถในการ
ชําระหนี้ต่างประเทศของไทย โดยเฉพาะภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงท่ี (Fixed Exchange Rate) โดย
ความไม่เช่ือม่ันดังกล่าว ได้นํามาสู่การไหลออกของเงินทุน และการคาดการณ์ของตลาดท่ีว่าในที่สุดแล้ว 
ทางการไทยคงจะต้องยอมปรับค่าเงินบาทให้สะท้อนพ้ืนฐานท่ีเป็นจริงของเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น 
จะเห็นได้ว่า  วิกฤตต้มยํากุ้งในปี 2540  เกิดขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจของไทยเองเป็นหลัก ในขณะท่ีวิกฤต
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การเงินโลกในรอบนี้ เศรษฐกิจไทยถูกกระทบผ่านกลไกการเงินโลกท่ีกําลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่อง ในขณะ
ท่ีทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย ก็ต่างล้วนเผชิญกับปัญหาการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการแสวงหาสภาพคล่องใน
รูปเงินดอลลาร์ฯ ในลักษณะเดียวกับที่ไทยประสบอยู่เช่นกัน  
               ขนาดของผลกระทบท่ีแตกต่างกัน¬ หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคม 2540   
เงินบาทได้อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วจากระดับ 25.75 บาท/ดอลลาร์ฯในเดือนมิถุนายน 2540 ไปทะลุระดับ 53 
บาท/ดอลลาร์ฯในเดือนมกราคม 2541 ทําให้เศรษฐกิจไทยต้องประสบกับปัญหาอย่างรุนแรง ท้ังการล้มลงของ
สถาบันการเงินเป็นจํานวนมาก และการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซ่ึงส่งผลให้ความ
เสียหายท่ีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินของไทย (FIDF) ต้องแบกรับจากวิกฤตดังกล่าว 
มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 30 ของจีดีพีไทยในปี 2540 ในขณะท่ี
เศรษฐกิจไทยก็ตกอยู่ในภาวะถดถอยในปี 2540-2541 โดยหดตัวร้อยละ 1.4 ในปี 2540 และร้อยละ 10.5 ใน
ปี 2541 สําหรับวิกฤตการเงินโลกในรอบน้ี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า แม้ว่าวิกฤตการเงินท่ีเกิดขึ้นจะได้
ลุกลามเป็นวงกว้างไปสู่ภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ัวโลก ในขณะท่ีเศรษฐกิจไทยก็คงจะถูกกระทบจากการะชะลอตัวของ
การส่งออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เม่ือพิจารณาผลกระทบทางตรงที่เศรษฐกิจไทยอาจจะได้รับแล้ว ก็คาดว่า
น่าท่ีจะมีอยู่ในขอบเขตจํากัด ท้ังน้ีเพราะธนาคารพาณิชย์ไทยมีเงินลงทุนในตราสารต่างประเทศคิดเป็นเพียง
ร้อยละ 1.7 ของสินทรัพย์รวมเท่าน้ัน อีกท้ังสถานะของระบบสถาบันการเงิน ก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเม่ือ
เทียบกับในอดีต ตลอดจนเสถียรภาพทางด้านต่างประเทศของไทยก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ดังจะเห็นได้จาก
สัดส่วนเงินสํารองระหว่างประเทศต่อหน้ีต่างประเทศระยะสั้นของไทยท่ีอยู่ท่ีระดับ 4.1 เท่า ณ สิ้นเดือน
กรกฎาคม 2551 ซ่ึงทําให้คาดว่า เศรษฐกิจไทยน่าท่ีจะสามารถรับมือและรอดพ้นจากวิกฤตการเงินโลกที่
เกิดขึ้นในปี 2551 น้ีไปได้โดยไม่ตกไปสู่ภาวะถดถอยเช่นในวิกฤตปี 2540 ในขณะเดียวกัน จากการประเมิน
ความเสียหายโดย IMF ต่อวิกฤตการเงินโลกในรอบนี้ ท่ีคาดว่าจะมีมูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ซ่ึงคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 10 ของจีดีพีสหรัฐฯในปี 2550 ก็ยังนับได้ว่าเป็นสัดส่วนท่ีตํ่ากว่าเม่ือเทียบกับขนาดความ
เสียหายท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯของไทยแบกรับไว้ท่ีประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 30 ของจีดีพีไทยจากผล
ของวิกฤตเม่ือปี 2540 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในรอบน้ี น่าท่ีจะมีความแข็งแกร่งกว่าในปี 2540 แต่ ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย มองว่า เศรษฐกิจไทยคงยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบทางอ้อมจากวิกฤตการเงินโลกที่เกิดขึ้นในรอบนี้ไป
ได้พ้น โดยผลกระทบทางอ้อมท่ีสําคัญคือ ผลกระทบผ่านช่องทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซ่ึงมี
แนวโน้มว่าคงจะชะลอตัวลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในปี 2552 โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า 
การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจคู่ค้าสําคัญ ๆ ของไทย ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐฯ ยุโรป ญ่ีปุ่น และภูมิภาคอาเซียน 
กอปรกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีมีแนวโน้มอ่อนตัวลง อาจทําให้การส่งออกของไทยขยายตัวในอัตราท่ีลดลงมา
ท่ีร้อยละ 5.0-10.0 ในปี 2552 เทียบกับคาดการณ์อัตราการเติบโตที่ร้อยละ 18.0 ในปี 2551 นอกจาก
ผลกระทบผ่านช่องทางการค้าแล้ว ยังมีผลกระทบผ่านช่องทางสภาพคล่องและการเคลื่อนไหวของตลาดเงิน
ตลาดทุน โดยเฉพาะการดึงสภาพคล่องในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านการเทขายสินทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ 
เพ่ือนํากลับไปชดเชยภาวะสภาพคล่องที่ตึงตัวของสถาบันการเงินท่ีประสบปัญหา โดยระยะเวลาและความ
รุนแรงของผลกระทบด้านสภาพคล่องดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับว่าทางการและธนาคารกลางต่าง ๆ ท่ัวโลกจะ
ประสบความสําเร็จเพียงใดในการอัดฉีดสภาพคล่องและเพ่ิมทุนให้แก่สถาบันการเงินต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะเยียวยา
ระบบการเงินโลกให้กลับสู่ภาวะปกติ  
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6. มาตรการรับมือวิกฤตการเงินสหรัฐฯ 
 
 ท้ังน้ี ล่าสุดในวันที่ 13 ต.ค. ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ได้มีมติเห็นชอบให้ออก 6 มาตรการ
รับมือวิกฤตการเงินสหรัฐฯ ได้แก่  
 1.) มาตรการด้านตลาดทุน โดยกระทรวงการคลังเห็นชอบขยายวงเงินการซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยง
ชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จากไม่เกิน 500,000 บาท เป็นไม่เกิน 700,000 บาท การดึง
กองทุนแมชช่ิงฟันด์ กองทุนภาคเอกชน และกองทุนต่าง ๆ รับมือการขายหุ้นของต่างชาติท่ีมีในไทย รวมท้ัง
การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ซ้ือหุ้นคืน  
 2.) มาตรการดูแลสภาพคล่อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันว่าสภาพคล่องในระบบยังมีระดับสูง ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะดูแลให้มีการ
หมุนเวียนในระบบอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนจะสนับสนุนการขยาย
สินเช่ือทั้งจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารพาณิชย์เฉพาะกิจของรัฐ  
 3.) มาตรการเร่งรัดรายได้ส่งออกและการท่องเที่ยว เพ่ือให้การส่งออกและท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 5 โดยกระทรวงพาณิชย์จะขยายตลาดในเอเชียและเพ่ือนบ้าน ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย แอฟริกา 
ลาตินอเมริกา ซ่ึงยังพอมีกําลังซ้ือ  
 4.) มาตรการสร้างเศรษฐกิจในประเทศด้วยการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ โดยกระทรวงการคลังจะ
เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 180,000 ล้านบาท การส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน และการดูแล
สินค้าOTOP  
 5.) มาตรการเร่งรัดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยจะเร่งรัดลงทุนระบบรถไฟฟ้า การพัฒนาระบบ
ขนส่งท่ัวประเทศ และการลงทุนด้านพลังงาน รวมทั้ง  
 6.) มาตรการประชาคมการเงินเอเชีย เพ่ือความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในแถบอาเซียน โดยจะมี
แนวทางหารือเจรจาการขยายความร่วมมืออาเซียน +6 ซ่ึงเป็นความริเร่ิมใหม่ในการสร้างความเช่ือม่ันกับ
ประเทศต่าง ๆ ด้วยการเสนอให้อาเซียนร่วมมือกับออสเตรเลีย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้  
 จากมาตรการรับมือวิกฤตการเงินดังกล่าว สะท้อนว่า ทางการไทยได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยง
ท่ีเศรษฐกิจไทยอาจจะได้รับจากวิกฤตที่แผ่ขยายไปท่ัวโลกในรอบนี้ ซ่ึงในภาพรวมแล้ว ทุกมาตรการนับว่าเป็น
แนวคิดท่ีดีสําหรับการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า มาตรการด้านตลาด
ทุน น่าท่ีจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน อันเป็นผลจากแรงจูงใจทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและ
ความคาดหวังท่ีจะได้รับผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจหลังจากที่ดัชนีหุ้นไทยได้ปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้ว
ในช่วงที่ผ่านมา ในขณะท่ี มาตรการดูแลสภาพคล่อง ก็เป็นมาตรการที่ ธปท.ดําเนินการเป็นปกติและน่าท่ีจะมี
ความเช่ียวชาญอยู่แล้ว รวมทั้ง ธปท.เองก็มีเครื่องมือและทรัพยากรท่ีมากพอสําหรับการดําเนินการด้วย 
สําหรับอีกสามมาตรการถัดมาน้ัน หากสามารถดําเนินการได้ตามกรอบท่ีวางไว้ ก็น่าท่ีจะเป็นผลบวกต่อ
เศรษฐกิจ แต่ประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว นอกจากจะขึ้นกับเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและฐานะทางการ
คลังของรัฐบาลแล้ว ประเด็นสําคัญคงจะอยู่ท่ีเสถียรภาพทางการเมืองด้วย เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่อการ
เบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล การดําเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ต่าง ๆ ตลอดจนความ
เช่ือม่ันของนักท่องเท่ียวต่างชาติ สําหรับมาตรการสุดท้ายนั้น กระบวนการดําเนินการที่มีความเกี่ยวข้องกับ
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หลายประเทศ รวมทั้งการลงนามในสนธิสัญญาท่ีคงจะต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาไทย ทําให้คาดว่ากว่า
ท่ีมาตรการดังกล่าวจะสามารถดําเนินการได้ คงจะไม่ใช่ในระยะเวลาอันใกล้น้ี อนึ่ง เน่ืองจากวิกฤตในรอบน้ี 
ไทยอยู่ในสถานะท่ีเป็นเพียงฝ่ายต้ังรับจากความผันแปรท่ีเกิดขึ้นภายนอกประเทศ ดังนั้น คงยากที่จะประเมิน
ได้ว่ามาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวของทางการ เพียงพอหรือไม่ท่ีจะทําให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือและรอดพ้น
จากวิกฤตในรอบนี้ไปได้ ซ่ึงปัจจัยสําคัญคงจะอยู่ที่ว่าวิกฤตในรอบนี้จะยืดเย้ือและกินเวลายาวนานเพียงใดจึง
จะสิ้นสุดลง เพราะหากสถานการณ์ลากยาวออกไปนานกว่าที่ประเมินไว้ เพ่ือที่จะรับมือและสร้างความม่ันใจ
ให้กับทุกฝ่าย ทางการไทยก็อาจจําเป็นท่ีจะต้องพิจารณาดําเนินมาตรการและนโยบายในเชิงเศรษฐกิจเพ่ิมเติม
มากข้ึนอีกในอนาคต  

โดยสรุปแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า วิกฤตการเงินโลกท่ีมีจุดกําเนิดจากปัญหาสินเช่ือซับไพรมของ
สหรัฐฯในรอบนี้ น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรงในระดับท่ีมีความรุนแรงน้อยกว่าวิกฤตต้มยํากุ้ง
เม่ือปี 2540 เน่ืองจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในรอบน้ี ไทยและอีกหลายประเทศท่ัวทั้งภูมิภาค เป็นเพียงผู้ถูกกระทบ
ผ่านการชะลอตัวของการส่งออกและกลไกเคลื่อนย้ายเงินทุน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัญหาสภาพคล่องที่ได้ลุกลามสู่
ตลาดทุนตลาดเงินท่ัวโลก ในขณะท่ีวิกฤตต้มยํากุ้งในปี 2540 น้ัน มีต้นตอของปัญหามาจากภาวะฟองสบู่และ
การก่อหน้ีเกินตัวของเอกชนไทยเอง โดยระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทยในขณะน้ันก็ขาดความยืดหยุ่น จนทํา
ให้เกิดการเก็งกําไรในค่าเงินบาทอย่างกว้างขวาง ซ่ึงความสูญเสียของระบบสถาบันการเงินไทยจากวิกฤตต้มยํา
กุ้งดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึงประมาณร้อยละ 30 ของจีดีพี ในขณะที่เศรษฐกิจไทยต้องตกอยู่ในภาวะถดถอยท้ังในปี 
2540 และ 2541 โดยเฉพาะในปี 2541 ท่ีเศรษฐกิจไทยหดตัวถึงร้อยละ 10.5 ในขณะท่ีสําหรับวิกฤตในรอบน้ี 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวลงเป็นร้อยละ 4.3 ในช่วงครึ่งหลังของปี 
2551 จากร้อยละ 5.7 ในช่วงคร่ึงปีแรก และอาจขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 4.0-5.0 ในปี 2552 โดยข้ึนอยู่กับ
ว่า ภาวะการตึงตัวของสภาพคล่องในตลาดเงินโลกจะสามารถคลี่คลายลงได้เร็วเพียงใด รวมท้ังยังคงขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศของไทยเองด้วยว่า จะเอ้ือให้ภาครัฐสามารถดําเนินมาตรการทางการ
คลังท่ีจะช่วยประคับประคองการขยายตัวของเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใด  แม้ว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จะมอง
ว่าวิกฤตในรอบนี้ น่าท่ีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระดับที่รุนแรงน้อยกว่าวิกฤตท่ีเกิดขึ้นเม่ือปี 2540 
เน่ืองจากท้ังภาคเศรษฐกิจและสถาบันการเงินไทยล้วนมีฐานะที่ม่ันคงกว่าเม่ือปี 2540 (ไม่ว่าจะเป็นฐานะดุล
บัญชีเดินสะพัด ทุนสํารองระหว่างประเทศ และฐานะเงินกองทุนของสถาบันการเงินในระบบ) รวมท้ังจากการ
ท่ีรัฐบาลและธนาคารกลางต่าง ๆ ท่ัวโลก ตลอดจนทางการไทยเอง ก็ได้เร่งเยียวยาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
การอัดฉีดสภาพคล่อง และดําเนินการเพิ่มทุนให้แก่สถาบนัการเงินต่าง ๆ เพ่ือที่จะพลิกฟ้ืนสถานการณ์ให้กลับ
สู่ภาวะปกติโดยเร็ว แต่ทั้งภาครัฐและเอกชนไทย ก็ยังควรท่ีจะตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีเศรษฐกิจกําลังเผชิญอยู่
ในขณะนี้ เน่ืองจากคาดว่า อาจจะยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง กว่าท่ีการดําเนินการและมาตรการต่าง ๆ จะ
สัมฤทธิผล และปัญหาต่าง ๆ ถึงจุดตํ่าสุด ในขณะท่ีแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2552 น้ันย่อม
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยวของไทยอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง โดยในกรณีเลวร้ายท่ี
สถานการณ์ยืดเยื้อ วิกฤตการเงินโลกท่ีลากยาวออกไปกว่าท่ีคาดก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อไทยในระดับที่รุนแรง
ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

"วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์...เผ็ดร้อนกว่าต้มยํากุ้งจรงิหรือ?" 
 ผู้เช่ียวชาญจากหลายสํานัก รวมท้ังนักการเมืองหลายท่านออกมาแสดงความเป็นห่วงว่า วิกฤติ
เศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ อาจทําให้เศรษฐกิจไทยซึมลึกและซึมยาวกว่าครั้งไหนๆ ความจริงข้อหน่ึงท่ีคงไม่มีใคร
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มาโต้แย้งก็คือ อาการป่วยทางเศรษฐกิจท่ีอเมริกาเป็นจุดเริ่มต้นแพร่เช้ือ ส่งผลกระทบไปทั่วโลกจริงๆ ส่วน
ประเทศไหนจะติดมากหรือน้อยก็อยู่ท่ีว่าประเทศน้ันๆ มีการทําธุรกรรมอยู่กับคนป่วยรายน้ีมากน้อย เพียงไร  
               ประเทศไทยเองก็เช่นกัน ที่โดนผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แถมจากท่ีติดเช้ือจากอเมริกาจน
เริ่มมีอาการป่วยกระเสาะกระแสะ เรายังกรีดเน้ือตัวเองให้อาการหนักยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกด้วยปัญหาทาง
การเมือง รวมไปถึงการปิดสนามบินให้เป็นท่ีวุ่นวาย เป็นการซํ้าเติมสภาพเศรษฐกิจให้เลวร้ายลงไปอีก ซ่ึงจาก
ท้ังดัชนีความเช่ือม่ัน ตัวเลขต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และตัวเลขจํานวนนักท่องเท่ียวและการส่งออก ก็เริ่มแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าปี 2551-2552 จะตกตํ่ากว่าช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาอย่างแน่นอน  แม้ว่าสภาวะการถดถอยทาง
เศรษฐกิจในช่วงน้ี จะเป็นสิ่งท่ีทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในการทําธุรกิจนั้น เราทุกคนก็ควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความจริง มีผู้เช่ียวชาญหลายท่านได้เลยเถิดไปถึงขั้นท่ีว่า "วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์" ครั้งน้ีจะเกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อประเทศไทยย่ิงกว่า ครั้งวิกฤติต้มยํากุ้งในปี 2540 น้ัน “กระแส” ต่างๆ กําลังทําให้เราสายตาพร่ามัว
มองเห็นภาพเพ้ียนไปจากที่เป็นอยู่จริงหรือไม่  ย้อนกลับไปดูภาพเม่ือช่วงปี 2540 ในส่วนของประเทศไทย 
หลังจากมีการนําเงินสํารองไปต่อสู้ค่าเงินบาท สถานะทางการเงินของประเทศก็ทรุดฮวบอ่อนแอลงเป็นอย่าง
มาก หน้ีสาธารณะอยู่ในระดับที่สูงจนต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF ผลท่ีตามมาก็คือ การปิดธนาคารและ
สถาบันการเงินท่ีทําให้คนว่างงานเป็นจํานวนมาก  
           นอกจากนี้รัฐยังถูกบังคับให้ประกาศขึ้น VAT จาก 7% เป็น 10% ทําให้กําลังซ้ือมีเหลืออยู่ในตลาด
ลดตํ่าลงอย่างรวดเร็ว  ส่วนดอกเบ้ียก็อยู่ในอัตราที่สูงมาก โดยอัตรา MLR ในช่วงนั้นอยู่ในเกณฑ์สูงร้อยละ 16 
ต่อปี ทําให้ผู้ท่ีกู้เงินเพ่ือไปลงทุนนั้นไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ในสภาวะที่เศรษฐกิจหดตัว การปิด
ธนาคารและสถาบันการเงิน 56 แห่งซ่ึงทําให้สายป่านทางการเงินขาดสะบ้ัน เครดิตหดหาย ธุรกรรมทาง
การเงินในช่วงน้ันแทบจะเป็นอัมพาตไปเลย  เม่ือนําภาพดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีข้อ
แตกต่างอยู่เป็นจํานวนมาก คนไทยโดยส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ด้วยบทเรียนราคาแพงมาแล้วจากวิกฤติต้มยํากุ้ง จึง
เห็นได้ว่าการเก็งกําไรโดยไม่มีพ้ืนฐานที่เหมาะสมในขณะนี้เหลืออยู่น้อยมาก  อัตราดอกเบ้ียในขณะน้ีก็อยู่ใน
อัตราที่ตํ่ามาก โดยเม่ือคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียล่าสุดท่ีธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้ประกาศลดลงไปแล้วนั้น ก็จะ
พบว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารพาณิชย์หลักๆ อยู่ท่ีอัตราร้อยละ 6.75 ซ่ึงมีส่วนในการช่วยเหลือสภาพ
คล่องของภาคธุรกิจต่างๆ และค่าผ่อนบ้านได้มากทีเดียว รวมท้ังสถานะของสถาบันการเงินต่างๆ ในประเทศ
ไทยในขณะนี้ก็มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเม่ือเทียบกับช่วงปี 2540 ท้ังจากการควบรวมกิจการของสถาบัน
การเงินต่างๆ มาตรการด้านการสํารองเงินทุนและข้อบังคับในการปล่อยสินเช่ือต่างๆ ท่ีชัดเจนและม่ันคงมาก
ขึ้น   สถานะทางการเงินของประเทศในปัจจุบันก็นับว่าอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีดีมากของโลก แม้อัตราการว่างงาน
จะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ก็เป็นในส่วนของระดับปฏิบัติการท่ีลดลงตามตลาด ชนช้ันกลางซ่ึงมีส่วนมากในการ
จับจ่ายใช้สอย ก็ยังไม่มีผลกระทบต่อความม่ันคงทางการงานที่ชัดเจน ความสามารถในการจับจ่ายในภาพรวม
ไม่ได้ลดลง ยอดขายท่ีลดลงในหลายๆ อุตสาหกรรม มาจากความเช่ือม่ันท่ีขาดหายไปช่ัวคราว (Delayed 
decision) มากกว่าท่ีจะเป็นการลดลงของกําลังซ้ืออย่างถาวร  หน้ีเสียในระบบปัจจุบันยังไม่อยู่ในเกณฑ์น่าเป็น
ห่วง (เพียงร้อยละ 6 จากยอดสินเช่ือรวม เทียบกับร้อยละ 42 จากยอดสินเช่ือรวมในปี 2541) แม้จะเป็นท่ีน่า
เช่ือว่าอัตราส่วนของหน้ีเสียในอนาคตอันใกล้อาจสูงขึ้นบ้าง แต่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เตรียมตัวรับมือกับวิกฤติ
ในคร้ังนี้มาเป็นอย่างดี มีมาตรการคัดกรองคุณสมบัติของผู้กู้ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยตํ่า เงินเฟ้อตํ่า   แม้
สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ อาจได้รับผลกระทบจากวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์บ้าง แต่การจะนําผลกระทบท่ี
ไทยได้รับทางอ้อมน้ี มาเทียบเคียงกับวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจการเงินใน
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หลายๆ ด้านของประเทศเราเองในปี 2540 และบอกว่าคราวน้ีจะรุนแรงกว่า เป็นการกล่าวท่ีทําให้เกิดความ 
วิตกกังวลอย่างเกินพอดี ทําให้สถานการณ์ทรุดลงกว่าท่ีควรจะเป็น   เราต้องไม่ลืมว่าวิกฤติต้มยํากุ้ง ประเทศ
ไทยเองที่“เป็นไข้หวัดใหญ่” แล้วนําไปแพร่เช้ือให้คนอ่ืน แต่วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์คราวน้ี แม้ว่าจะมีพ่ีใหญ่เขา
จามใส่เราทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ต้องไม่ลืมว่าเราก็แข็งแรงดีและพอมีภูมิคุ้มกันเดิมอยู่แล้ว หากเราช่วยกัน
ดูแลสุขภาพของประเทศให้ดี ก็อาจจะแค่ไอจามสักสองทีสามที แล้วกลับมาเดินเหินกันต่อได้ 
            อย่างไรก็ตาม จะมีภาคธุรกิจส่วนท่ีถูกกระทบหนัก เช่น การท่องเที่ยวและการส่งออกบางประเภท ท่ี
รัฐบาลน่าจะพิจารณาหาทางช่วยเหลือเช่นเดียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ท่ีได้ประกาศมาตรการกระตุ้นด้วย
การลดภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไปแล้ว รัฐบาลควรชะลอปัญหาคนตกงานด้วยการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้บริษัทท่ีไม่ลดจํานวนพนักงานและดําเนินนโยบาย  3  อ่อน อย่างจริงจัง  คือ ดอกเบ้ียอ่อน  เงินบาทอ่อน 
และภาษีอ่อน เพ่ือเพ่ิมกําลังซ้ือ ลดหน้ีเสียและส่งเสริมการส่งออก ขณะเดียวกัน นักการเมืองต้องไม่พูดให้ฟังดู
เหมือน “โจทย์ยาก” เกินกว่าเหตุ เพราะถ้าพูดมากเข้าจะทําให้ประชาชนหยุดลงทุน หยุดใช้จ่าย  เหตุการณ์
จะหนักกว่าท่ีควรเป็น  เราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมรับมือสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นให้ดีท่ีสุด ประมาณการกระแสเงินสด
ให้ดี ลดจํานวนสินค้าคงคลัง ตัดรายจ่ายท่ีไม่จําเป็น ขณะเดียวกัน ก็ต้องไม่วิตกจนเกินไปกับสิ่งที่กําลังจะ
เกิดขึ้นจนลืมไปว่า “ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ชีวิตยังคงต้องดําเนินต่อไป   
               “วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์” เผ็ดร้อนกว่า “วิกฤติต้มยํากุ้ง” แน่ในอเมริกา แต่ไม่ใช่ในประเทศไทย” 
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ใบความรู้ที่ 10.3 
สาเหตุวิกฤต "แฮมเบอเกอร์" 

โดย วรากรณ์ สามโกเศศ 
 มติชนรายวัน วันท่ี 02 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที ่11163 

-------------------------------------- 
               วิกฤต "แฮมเบอเกอร์" ต่างจากวิกฤต "ต้มยํากุ้ง" เม่ือสิบปีท่ีแล้วตรงท่ีครั้งก่อนมีสาเหตุจากความ
ผิดพลาดในการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของไทยจนมีทุนสํารองระหว่างประเทศไม่เพียงพอ กอปรกับ
สถาบันการเงินมีปัญหา ดังนั้น มันจึงลุกลามไปถึงประเทศอ่ืนด้วย แต่ครั้งนี้เป็นผลมาจากความผิดพลาดของ
สหรัฐอเมริกาในการจัดการสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์และกํากับดูแลกลุ่มวาณิชธนกิจ (investment banker) 
อย่างไม่รัดกุม จนเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องและลุกลามคุกคามความม่ันคงของสถาบันการเงิน โดยขณะนี้ไม่มี
ใครรู้ว่าจะกระทบภาคเศรษฐกิจจริง (real sector) ของสหรัฐอเมริกามากเพียงใดและจะส่งผลกระทบออกไป
นอกประเทศจนเกิดปัญหาความมั่นคงของภาคการเงิน และเศรษฐกิจในระดับโลกอย่างรุนแรงหรือไม่ 
             สาเหตุแรกของวิกฤต "แฮมเบอเกอร์" ก็คือสหรัฐอเมริกามีทุนไหลเข้าไปในประเทศมากจนล้น
ออกไปในภาคอสังหาริมทรัพย์เกิดฟองสบู่เก็งกําไรกันขึ้น ต้นเหตุที่ทําให้สหรัฐอเมริกามีเงินทุนไหลเข้ามากและ
ได้มาในราคาตํ่ากว่าชาวโลกอ่ืนๆ ก็เน่ืองจากดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลหลักซ่ึงเป็นที่เช่ือถือของชาวโลกมา
ยาวนานระหว่างหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองถึง ค.ศ.1971 ดอลลาร์มีทองคําหนุนหลังร้อยเปอร์เซ็นต์ (เอา
ดอลลาร์มาแลกเป็นทองคําบริสุทธ์ิได้เสมอในอัตรา 1 เหรียญต่อ 1 ใน 35 ทรอยเอาซ์)แต่ถึงแม้ยุคนั้นจะหมด
ไป ดอลลาร์ก็ยังคงได้การยอมรับว่าเป็นสิ่งมีค่าอันควรใช้เป็นเงินสกุลหลักเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลอ่ืนในการ
ค้าขาย (เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาใหญ่ 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก)รัฐบาลอเมริกาสามารถขาดดุลงบประมาณ
ได้ถึง 1 ใน 3 ของงบประมาณ เพราะส่วนท่ีขาดดุลสามารถชดเชย ด้วยการขายตราสารหน้ีของรัฐบาลสหรัฐ 
(U.S.Treasury bills ที่ถือกันว่าม่ันคงสุดสุด) และดอลลาร์เหล่านี้ท่ีได้มาจากต่างประเทศ ก็คือดอลลาร์ท่ีมา
จากการพิมพ์ธนบัตรของสหรัฐก่อนหน้า โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หนุนหลังและไหลเวียนอยู่ในต่างประเทศ (การ
บริโภคของคนอเมริกาจนขาดดุลการค้าต่างประเทศทุกปีทําให้ดอลลาร์จํานวนมากไหลไปอยู่ในต่างประเทศ) 
เงินจากต่างประเทศท่ีได้รับน้ีก็ไม่มีต้นทุนในการแลกเปล่ียนข้ามสกุล และที่สําคัญเม่ือสหรัฐจะใช้คืนเงินต้นและ
ดอกเบ้ียก็ทําได้ด้วยการพิมพ์ธนบัตรให้เงินทุนจากต่างประเทศเหล่าน้ีเปรียบเสมือนเงินกู้ท่ีจ่ายในอัตรา
ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ และใช้คืนด้วยกระดาษ และเงินเหล่านี้ก็กลายมาเป็นเงินทุนของภาคเอกชนราคาตํ่า
อีกครั้งโดยไหลมาจากการใช้จ่ายของงบประมาณภาครัฐและการให้กู้ยืมต่างๆ แก่เอกชน ท้ังหมดน้ีสหรัฐเป็น
ประเทศเดียวที่ทําได้เพราะดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลก มีคนเรียกสิ่งนี้ว่า exorbitant privilege 
(อภิสิทธ์ิเกินกว่าสมควร) ของสหรัฐ 
 ปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐมีหนี้อันเน่ืองมาจากการกระทําข้างต้น 3 ล้านล้านดอลลาร์ เฉพาะดอกเบ้ียต้อง
จ่ายวันละ 350 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเท่ากับจ่าย 1 ล้านเหรียญต่อคนต่อวันและการจ่ายเงินคืนก็มาจากการ
พิมพ์กระดาษให้ซ่ึงตราบเท่าที่มีคนยอมรับก็ไม่เป็นปัญหา (ปัจจุบันธนบัตรสหรัฐไหลเวียนอยู่ท้ังหมดประมาณ 
760,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สองในสามไหลเวียนอยู่ในต่างประเทศ) 
 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเหตุการณ์ 9/11 และการมีทุนมากคือสาเหตุท่ีทําให้ช่วงเวลา 5-6 ปี 
ก่อน 2007 ผู้คนในสหรัฐกู้เงินผ่อนบ้านกันได้ง่ายดายเหลือเกิน เกิดการเก็งกําไรจนเป็นฟองสบู่ราคาบ้าน    
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ยัดเยียดให้กู้ท้ังท่ีไม่ปัญญาผ่อนส่ง แต่ก็ไม่กลัวกันเพราะม่ันใจว่าราคาบ้านจะสูงขึ้นเรื่อยๆ กําไรจากราคาบ้าน
จะคุ้มดอกเบี้ยท่ีต้องจ่าย นักค้าเงินท้ังหลายรื่นเริงกับความร้อนแรงของธุรกิจ mortgage (จํานอง
อสังหาริมทรัพย์) โดยไม่กังวลว่าฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์จะแตก 
        สาเหตุท่ีสองคือความโลภ ในธุรกิจ mortgage ผู้ทําธุรกิจไม่ว่าธนาคารเพ่ือที่อยู่อาศัย สถาบันการเงิน 
บริษัทประกันภัย วานิชธนกิจ ฯลฯ คิดประดิษฐ์ ตราสารไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ หุ้นหรือ อนุพันธ์ (derivatives) 
ประหลาดๆ ออกมากมายหลายตัวท่ีไม่มีใครเข้าใจ ถึงผลกระทบหากว่ามันมีการผันผวนไปในทางลบ ตราสาร
เหล่าน้ีใช้กันอย่างกว้างขวาง เน่ืองจากให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงและป้องกันความเสี่ยงได้ในระดับหน่ึง 
 วิธีการหน่ึงที่นิยมกันมากของผู้ค้าเงินก็คือ leveraging (การกู้เงินมาเพ่ือต่อเงิน) เคร่ืองมือหนึ่งท่ีนิยม
ใช้กันก็คือตราสารที่เรียกว่า CDS (credit-default swap) ตราสารน้ีบริษัทประกันใหญ่คือกลุ่ม AIG เป็นผู้ออก
รายใหญ่ของโลกการหาเงินก็ทําง่ายๆ ด้วยการขายตราสาร CDS น้ีให้ผู้ซ้ือหุ้นกู้ (ลงทุน) เช่น A ซ้ือหุ้นกู้ 10 
ล้านเหรียญ จากวาณิชธนกิจ B และ A กลัวว่าจะไม่ได้เงินต้นคืนก็มาซ้ือ CDS มูลค่า 10 ล้านเหรียญจาก AIG 
เพ่ือให้แน่ใจว่ายังไงเสียหากผู้ขายหุ้นกู้ B ไม่จ่ายเงิน AIG ก็จะจ่ายแทนให้  

นอกจากซ้ือ CDS แล้ว A ก็ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีก CDS ของ AIG นี้ก็จําเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ํา
ประกันอีกทีเพ่ือให้แน่ใจว่ามีปัญญาจ่าย 10 ล้านเหรียญให้ A หากมีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหุ้นกู้ 10 
ล้านเหรียญท่ีออกโดยวาณิชธนกิจ B ซ่ึงต้องมีหลักทรัพย์คํ้าประกันการกู้ยืมก็คือธุรกิจจํานองบ้าน โดย B 
ดําเนินการด้วยการซ้ือหน้ีการจํานองบ้านมาอีกที กล่าวคือจ่ายเงินให้สถาบันให้กู้ซ้ือบ้านแต่แรกและ B เอามา
เป็นธุรกิจของตน (ถ้าคนผ่อนบ้านหมดปัญญาผ่อน B ก็ยึดบ้านมาเป็นทรัพย์สินของตนเอง และตราบใดที่ผ่อน
ได้ก็ยังได้รายได้มาด้วย) วาณิชธนกิจ B ก็เอาหลักทรัพย์หนุนการจํานองบ้านหลายหลัง ท่ีซ้ือมาเหล่านี้มา
รวมกันและจัดเป็นหลักทรัพย์ (ดังท่ีเรียกว่า securitization) ค้ําประกันหน้ีที่ออกให้ A กู้ 10 ล้านเหรียญ 
          วาณิชธนกิจ 5 บริษัทใหญ่ คือ Bear Sterns/ Merrill Lynch/ Lehman Brothers/ Goldman 
Sachs/ Morgan Stanley ทําธุรกิจเช่นนี้ (ซ่ึงเป็นหน่ึงในธุรกรรมทําเงินของบริษัท) โดยขาดการควบคุม
เข้มงวดจากรัฐเหมือนสถาบันการเงินท่ัวไป ท่ีมีแหล่งเงินทุนจากเงินฝาก ในขณะท่ีวาณิชธนกิจอยู่ได้ด้วยการกู้
เงินมาต่อเงิน เม่ือทุกอย่างสะดุด กู้เงินอีกก็ไม่ได้ หุ้นก็ตก (ถึงกู้ได้ก็แพงกว่าเก่า) ก็ขาดสภาพคล่องซ่ึงเป็นหัวใจ
ของการประกอบธุรกิจ ถ้าไม่มีใครเอาเงินมาช่วยใส่ให้ ม่านก็ต้องปิดลง หรือถ้าดีกว่าหน่อยก็ถูกเทกโอเวอร์ 
          ปัญหาที่ทําให้สะดุดก็คือฟองสบู่อสังหารมิทรัพย์แตก (เกิดขึ้นเม่ือไม่มี "คนโง่" คนถัดไปที่จะมาซ้ือบ้าน
โดยม่ันใจว่า จะขายได้ในราคาสูงกว่าที่ซ้ือมา) เม่ือผู้บริโภคไม่มีปัญญาผ่อนบ้าน บ้านถูกยึด บ้านเหล่านี้ก็เข้าสู่
ตลาด ย่ิงทําให้ราคาบ้านตกย่ิงขึ้น ดังน้ัน มันก็ไล่พังกันเป็นลําดับ หุ้นกู้ที่ออกโดย B ก็มีมูลค่าลดลงหรือว่าเป็น
ศูนย์ (เพราะมีโอกาสไม่ได้เงินกู้คืน) บริษัท B มีรายได้ลดลง ราคาหุ้นก็ตก หาเงินกู้เพ่ิมได้ยาก สําหรับ AIG ก็
ต้องจ่ายเงินประกันกันหัวโต ราคาหุ้นบริษัทก็ลดลง ต้องหาเงินมาชดใช้สัญญาหลากหลายประเภทที่ถูกบอก
เลิก ต้องหาเงินกู้เพ่ือมาจ่ายเงินประกันด้วยต้นทุนท่ีสูงขึ้น แถมหลักทรัพย์ค้ําประกัน CDS เดิมก็มีมูลค่าลดลง
เพราะอาจเป็นหุ้นกู้ท่ีตนเองซ้ือมาจากบริษัททําธุรกิจ mortgage รายอ่ืนที่ประสบปัญหาคล้ายกันซ่ึง
หมายความว่าต้องหาเงินทุนมาค้ําประกัน CDS เพ่ิมเติม ท้ังหมดนี้ว่ากันอีนุงตุงนังพันกันเพราะไม่รู้ว่าใครซ้ือ
ใครไว้มากน้อยแค่ไหน รู้แต่ว่ามันพิงกันอยู่ หากปล่อยให้รายใหญ่เช่น AIG ล้มไปก็อาจเกิดผลกระทบกว้างไกล
ได้ 
         สาเหตุท่ีสาม ความไม่รู้และงมงายของคนซ้ือตราสารใหม่ๆ (ลงทุน) เพราะให้ผลตอบแทนสูงและดู
ปลอดภัย ปัจจุบันนวัตกรรมตราสารมีพิสดารกว่าน้ีมากมาย (เช่น เอาไปผูกไว้กับดัชนีหุ้น ดัชนีนํ้าฝน ราคา
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นํ้ามัน ฯลฯ เพ่ือประกันความเสี่ยง) อย่างไม่เข้าใจท่องแท้ ดูแต่การให้อันดับของ S & P หรือ moody ซ่ึง
องค์กรเหล่าน้ีก็ให้อันดับแบบท่ีเรียกได้ว่า "ม่ัวพอควร" (ไม่กี่วันก่อนหน้าวิกฤต อันดับของหลายบริษัทก็ยังไม่น่า
เป็นห่วง) คน Wall Street ผูกพันกับวาณิชธนกิจมายาวนาน พ่ึงพาอาศัยกัน และท้ังที่รู้ว่ามันเสี่ยงก็ยังบอกคน
นอกว่าไม่เสี่ยงมาก (Warren Buffet เคยเตือนมานานแล้วว่าตราสารใหม่ๆ ที่ซับซ้อนน้ีวันหน่ึงจะเป็น 
financial weapon of mass destruction) 
          นิทานเรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า leveraging (เงินกู้เพ่ือมาต่อเงิน) ความไม่รู้จริง ความโลภ การอยู่ "เกินตัว" 
(ผ่อนบ้านหลังใหญ่เกินตัวและใช้จ่ายสนุกจนมีเงินไม่พอผ่อนบ้าน) คือจุดจบบางคนอาจสงสัยว่าทําไมไม่มีใคร
ออกมาเตือนก่อนหน้านี้ ความจริงก็คือก็มีเหมือนกัน แต่ความโลภมันบังตาก่อนฟองสบู่แตกเสมอ ท่ีเราเห็นกัน
ชัดตอนน้ีก็เพราะ "ทุกคนฉลาดเม่ือมองอดีต" ท้ังน้ันแหละครับ 
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ใบความรู้ท่ี 10.4 
ผลกระทบของวิกฤติSubprimeต่อเศรษฐกิจไทย 

ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ ์และ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ  
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

กรุงเทพธุรกิจ  วันพฤหัสบดี ท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
ประเด็นร้อนแรงที่สุดในภาคเศรษฐกิจโลกทุกวันน้ี คงหนีไม่พ้น "วิกฤติ Subprime" หรือท่ีหลายคนต้ัง

ช่ือโก้เก๋ไว้ว่า "วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์" ที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา แถมวิกฤตการณ์ทางการเงินใน
โลกยุคโลกาภิวัตน์น้ี ยังมีคุณสมบัติท่ีพิเศษกว่าในอดีต คือ เป็นเหมือนเชื้อโรคร้าย ท่ีสามารถติดต่อไปยัง
ประเทศอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว ดูอย่างวิกฤตการณ์ต้มยํากุ้งของบ้านเราที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2540 ยังสามารถแพร่ไป
ยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียได้  

เม่ือเช้ือโรคน้ีเพาะตัวขึ้นในประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา มีหรือท่ีมันจะไม่แพร่ขยายไปยัง
ประเทศอ่ืน ทุกวันน้ี ไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรป เอเชีย หรือละตินอเมริกา ต่างก็เจอเจ้าโรคร้ายน้ีแผลงฤทธ์ิ
เข้า บ้างออกอาการหนักถึงขั้นโคม่า บ้างก็เพ่ิงอยู่ในระยะเริ่มออกอาการ แต่คําถามที่สําคัญ ก็คือ แล้วประเทศ
ไทยเรามีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติ Subprime แค่ไหน ได้รับเช้ือเข้าไปแล้วหรือยัง และหากได้รับเช้ือไปแล้ว จะแสดง
อาการออกมารุนแรงในระดับใด  

ก่อนที่จะพูดถึงอาการของประเทศไทย ผู้เขียนอยากกล่าวถึง สาเหตุของวิกฤติ Subprime ไว้พอ
สังเขป วิกฤตการณ์ครั้งน้ีเริ่มจากภาวะฟองสบู่แตกในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ผู้
กู้สินเช่ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีมีคุณภาพด้อยกว่าสินเช่ือปกติในประเภทที่เรียกว่า Subprime ไม่สามารถชําระหน้ี
ได้ จะเน่ืองด้วยมูลค่าของสินทรัพย์คํ้าประกันท่ีลดลงอย่างมาก จนทางสถาบันการเงินต้องเรียกให้เอาสินทรัพย์
มาคํ้าประกันเพ่ิมก็ดี หรือจะเนื่องด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จนทําใหค้วามสามารถในการ
ชําระหน้ีลดลงก็ดี สิ่งที่เกิดขึ้นได้แก่การเพ่ิมขึ้นของยอดการค้างชําระหนี้ของสินเช่ือประเภทน้ี สูงขึ้นเป็น
ประวัติการณ์  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาน้ีจะไม่ลุกลามใหญ่โตอย่างท่ีเห็นกันอยู่ หากสหรัฐอเมริกาไม่มีนวัตกรรมทาง
การเงินอันทันสมัย ท่ีเราเรียกว่าการแปลงหน้ีเป็นสินทรัพย์ (Securitization) และความสามารถในการนําเอา
สินเช่ือและตราสารเหล่านั้นมาค้ําประกันการออกตราสารชนิดอ่ืนๆ ได้อีก เพราะหากลองพิจารณามูลค่า
สินเช่ือ Subprime ท่ีมีปัญหา จะพบว่าสินเช่ือ Subprime ท่ีมีปัญหามีสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 1.42 ของ GDP 
สหรัฐอเมริกาเท่าน้ัน แต่เนื่องด้วยการนําเอาสินทรัพย์เหล่าน้ีไปค้ําประกันการออกตราสาร และนําตราสาร
ดังกล่าวไปขายให้กับนักลงทุนและกองทุนต่างๆ ต่อไปอีกทอด ผลกระทบของ Subprime ท่ีมีต่อระบบ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา จึงขยายตัวไปหลายเท่าจนอาการร่อแร่ ยากจะเยียวยา สถาบันการเงินต้องเผชิญ
ปัญหาอย่างหนักกันเป็นทิวแถว ไม่ว่าจะเป็นสภาวการณ์ขาดทุนอย่างหนัก จําต้องหาผู้เข้าร่วมทุนเพ่ิม ต้องหัน
ไปขอเงินกู้ฉุกเฉินจากรัฐบาล จนบางแห่งถึงขั้นต้องย่ืนขอล้มละลายก็มี  

เม่ือสถาบันการเงินมีปัญหา สิ่งที่ตามมาคือปัญหาในการบริหารจัดการสินเช่ือสําหรับภาคธุรกิจและ
เอกชน ส่งผลให้ปัญหาขยายตัวและลุกลามไปถึงภาคธุรกิจอ่ืนๆ รวมถึงภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงดังท่ีปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบัน จึงเป็นไปได้ยากที่ประเทศอเมริกาจะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยคร้ังใหญ่ได้  
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คําถามท่ีสําคัญ คือ ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและพร้อมรับมือกับวิกฤติ Subprime สักเพียงใด หรือถ้า
เราถูกแพร่เช้ือน้ีเข้าไปแล้ว ระบบเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบและออกอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหน ใน
คอลัมน์นี้ ผู้เขียนจะขอแบ่ง ผลกระทบของวิกฤติ Subprime ที่มีต่อภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศไทย
ผ่านทาง 3 ช่องทาง อันได้แก่ ภาคการเงิน ตลาดทุน และการค้าระหว่างประเทศ  

 
ช่องทางท่ี 1 : ผลกระทบผ่านภาคการเงิน  

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ดังเช่นทุกวันน้ี เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า แม้บางประเทศอาจมีกฎหมาย
คุ้มครองการเปิดเสรีภาคบริการทางการเงินอย่างเต็มท่ีก็ตาม แต่ระบบการเงินโลกมีความเช่ือมโยงถึงกันหมด 
ในระดับมหภาค เม่ือเกิดภาวะการขาดสภาพคล่องอย่างหนัก และความปั่นป่วนในภาคการเงินของประเทศ
หนึ่ง สภาวการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงประเทศอื่นด้วย ในขณะเดียวกัน ถ้าพิจารณาระบบ
เศรษฐกิจในระดับจุลภาค เน่ืองด้วยภาคการเงินเป็นแหล่งเงินทุนท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับภาคธุรกิจและครัวเรือน 
หากภาคการเงินเกิดปัญหาข้ึนแล้ว ปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อระดับการบริโภคและการลงทุน 
เรื่อยไปจนถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

ในกรณีของประเทศไทยแล้ว ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นโชคดีในโชคร้ายหรือไม่ แต่หลังจากเกิดวิกฤตการณ์
ต้มยํากุ้งในปี 2540 แล้ว สถาบันการเงินของประเทศไทยก็เข็ดหลาบ และดําเนินการอย่างระมัดระวังกับ
ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง อีกท้ังมีการออกกฎระเบียบท่ีเข้มงวดสําหรับการกํากับดูแลการดําเนินการของ
สถาบันการเงิน และการที่สถาบันการเงินและนักลงทุนในประเทศไทยยังไม่คุ้นเคยกับตราสารอนุพันธ์มากนัก 
ปัจจัยเหล่าน้ีมีผลให้การดําเนินธุรกรรมและการลงทุนท่ีเกี่ยวข้องกบันวัตกรรมทางการเงินมีจํานวนไม่มากนัก  

ณ ปัจจุบันน้ี สถาบันการเงินในประเทศไทยจึงยังมีความม่ันคงอยู่มาก มีการดําเนินนโยบายการปล่อย
สินเช่ือและการลงทุนอย่างระมัดระวัง ดังจะเห็นได้จากระดับการถือครองสินทรัพย์ต่างชาติ ท่ีมีสัดส่วน
ค่อนข้างตํ่า นับเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 10 รวมถึงสัดส่วนเงินกู้ต่อเงินฝากที่ตํ่า เม่ือเทียบกับก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางการเงิน และสัดส่วนของหน้ีที่คาดว่าจะสูญต่อสินทรัพย์ก็อยู่ในระดับที่ตํ่ามาก  
ดังน้ัน ปัญหาเดียวท่ีภาคการเงินของประเทศไทยกําลังเผชิญ ณ ขณะนี้ คือ สภาพคล่องท่ีเริ่มตึงตัวขึ้น และ
ต้นทุนของเงินทุนจากสถาบันการเงินท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความตึงตัวของสภาพคล่องในตลาด
การเงินโลกที่ทวีตัวสูงขึ้น ทั้งน้ี ระบบการเงินและสถาบันการเงินของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ยังมีสถานะ
เข้มแข็งต่อวิกฤติ Subprime ที่เกิดขึ้น เน่ืองจากสถาบันการเงินของประเทศไทยได้บทเรียนจากวิกฤตการณ์
ต้มยํากุ้ง จึงมีนโยบายการปล่อยสินเช่ือและการลงทุนที่รัดกุม และยากท่ีวิกฤติ Subprime จะส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อสถาบันการเงินในประเทศไทย  

จึงสรุปได้ว่า วิกฤตการณ์ Subprime ท่ีเกิดขึ้นในอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยผ่านช่องทาง
ภาคการเงินได้อย่างจํากัด  
ในคราวต่อไป ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงผลกระทบของวิกฤติ Subprime ต่อภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศ
ไทยผา่นอีก 2 ช่องทางท่ีเหลือต่อไป 

สาเหตุโดยย่อของวิกฤตการณ์ซับไพรม์ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้วิเคราะห์ถึงการส่งผล
กระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจไทยผ่านช่องทางภาคการเงิน สําหรับครั้งนี้จะเป็นการวิเคราะห์การส่งผล
กระทบของวิกฤติ Subprime เพ่ิมเติมผ่านอีกสองช่องทางด้วยกัน นั่นคือ ผ่านช่องทางตลาดทุน และผ่าน
ช่องทางการค้าระหว่างประเทศ  
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ช่องทางท่ี 2 : ผลกระทบผ่านช่องทางตลาดทุน  
เม่ือมองจากข้อมูล ณ ปัจจุบัน เราอาจกล่าวได้ว่า ตลาดหุ้นไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์

แฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริการุนแรงและชัดเจนท่ีสุด ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลงกว่า
ร้อยละ 50 จากต้นปีท่ีผ่านมา ซ่ึงสิ่งที่น่าขบคิดคือ สาเหตุใดที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงอย่างหนักทั้งท่ี
วิกฤตการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย?  

สาเหตุประการแรกเกิดจากการท่ีนักลงทุนต่างชาติจําเป็นต้องขายสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูง 
เน่ืองจากต้องการนําเงินมาชดเชยสภาพคล่องที่ขาดหายไปจากการขาดทุนในการลงทุนตราสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
ซับไพรม์ ซ่ึงหุ้นถือว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งท่ีมีสภาพคล่องสูง นอกจากนั้น นักลงทุนยังมีการปรับรสนิยม
ทางความเสี่ยงลดลง ในขณะเดียวเม่ือพิจารณาประเทศไทยซ่ึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่จะมีความ
เสี่ยงโดยเปรียบเทียบสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ นักลงทุนต่างชาติจึงมีการขายสุทธิอย่างต่อเน่ืองในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนปีท่ีผ่านมา  

สาเหตุประการท่ีสองเกิดขึ้นภายใต้ความเช่ือท่ีว่าตลาดทุนเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและมูลค่า
หลักทรัพย์สามารถสะท้อนปัจจัยพ้ืนฐาน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
ดังน้ันการปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ืองของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมาจึงอาจเป็นการสื่อถึงการคาดการณ์
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของไทยท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้  

สาเหตุประการสุดท้าย เกิดจากความอ่อนไหวของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ท่ีปรากฏขึ้นในขณะนั้น สิ่ง
ดังกล่าวส่งผลต่อจิตวิทยาของนักลงทุน และทําให้เกิดพฤติกรรมหมู่ในการเทขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย 
ส่งผลให้ให้ราคาหลักทรัพย์ของไทยย่ิงปรับตัวตํ่าลงรุนแรงขึ้นแม้ว่าผลกระทบจากวิกฤตการณ์ซับไพรม์ต่อ
เศรษฐกิจไทยจะยังไม่ปรากฏชัดเจนก็ตาม  

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากประการใด คําถามท่ีสําคัญย่ิงไปกว่าน้ันก็คือ การลดลงในมูลค่า
หลักทรัพย์จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร?  

การปรับตัวลดลงของราคาหลักทรัพย์จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางสินทรัพย์ของภาคเอกชนและ
ครัวเรือนท่ีถือครอง ทําให้มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยลดลง จากงานศึกษาของ IMF พบว่า การลดลง
ของราคาหลักทรัพย์ในประเทศกําลังพัฒนาร้อยละ 10 จะก่อให้เกิดการลดลงในการบริโภคของภาคเอกชน
เท่ากับร้อยละ 0.12 ในระยะสั้น และ 0.15 ในระยะยาว ในขณะท่ีจะส่งผลให้การลงทุนของภาคเอกชนลดลง
ร้อยละ 1  

ดังนั้น หากใช้เกณฑ์ดังกล่าวมาประมาณผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทย จะพบว่าการ
ลดลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์กว่าร้อยละ 50 อาจส่งผลทําให้การบริโภคภายในประเทศปรับตัวลดลงร้อยละ 
0.6 และทําให้การลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 5 ซ่ึงเม่ือคิดย้อนกลับตามสัดส่วนของ GDP จะสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นในประเทศไทยจึงอาจส่งผลให้ GDP ลดลงจากเหตุการณ์ปกติถึง
ประมาณร้อยละ 1.4 เลยทีเดียว  

 
ช่องทางท่ี 3 : ผลกระทบผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศ  

ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกท่ีสามารถเข้ามาสู่ประเทศไทยช่องทางสุดท้าย ได้แก่ การ
ลดลงของอุปสงค์ภายนอกประเทศที่มีต่อสินค้าของไทย โดยการลดลงของอุปสงค์การค้าระหว่างประเทศนั้น
มิได้จํากัดอยู่เพียงแค่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของไทยท่ีประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์ทาง



 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี : 10 
ช่ือวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง   
ช่ือหน่วย เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน ์
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การเงินเท่านั้น แต่หากเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ทางด้านกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานอันซับซ้อนท่ี
เกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึงแสดงผ่านรูปแบบของการค้าระหว่างประเทศท่ีเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นําสินค้าไปบริโภคข้ันสุดท้าย และเพ่ือนําไปเป็นสินค้าข้ันกลางเพ่ือการผลิตต่อ ดังน้ัน การเช่ือมโยงทางการค้า
ระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม  

จากการศึกษาของ Bank for International Settlements (BIS) พบว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าการ
นําเข้าของจีนคือสินค้าขั้นกลางที่ถูกนําเข้ามาเพ่ือการผลิตต่อ ในจํานวนน้ัน กว่าร้อยละ 57 ของการนําเข้า
สินค้าวัตถุดิบท้ังหมดน้ันมาจากประเทศญ่ีปุ่นและประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียซ่ึงรวมถึงประเทศไทยด้วย 
นอกจากน้ัน สินค้าท่ีประเทศจีนส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 72 เป็นสินค้าขั้นสุดท้ายเพื่อใช้ในการ
บริโภคและลงทุน  

ทําให้เราอาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับสหรัฐอเมริกาได้
เปลี่ยนแปลงไปเม่ือมีประเทศจีนเข้ามามีบทบาทในการค้าโลก ปัจจุบันรูปแบบการค้า/การผลิตระหว่าง
ประเทศเกิดขึ้นโดยกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเป็นผู้ส่งออกสินค้าวัตถุดิบให้กับประเทศจีนเป็นผู้ผลิต และส่ง
สินค้าขั้นสุดท้ายต่อไปให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจอเมริกาอาจส่งผลเป็น
ลูกโซ่มายังประเทศไทยผ่านขั้นตอนการผลิตระหว่างประเทศได้  

การศึกษาของ Asian Development Bank (ADB) พบว่าผลกระทบจากวิกฤตการณ์ซับไพรม์ท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศเอเชียตะวันออกจะยิ่งรุนแรงขึ้นเกือบเท่าตัวหากสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้การลงทุนในประเทศ
จีนชะลอตัวลง หากจะกล่าวเป็นตัวเลข ก็อาจประมาณได้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกจะชะลอตัวในอัตราประมาณร้อยละ 1 ต่อปี  

กล่าวโดยสรุปแล้ว ผลกระทบวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้ จากการ
ประเมินช่องทางการส่งผ่านผลกระทบมายังประเทศไทยท้ัง 3 ช่องทาง จะพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นผ่านทาง
ภาคการเงินอาจไม่เกิดขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม ผลกระทบท่ีเกิดผ่านช่องทางตลาดทุนและการค้าระหว่าง
ประเทศสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีนัยสําคัญ  
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