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ช่วงพทุธศกัราช 2540 ประเทศไทยมีการปรับโครงสร้าง

การผลิต โดยมีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งสินค้า

อุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่ต้องการทักษะการผลิตสูง ท�าให้เกิด

การขยายตัวทางเศรษฐกิจท้ังด้านการผลิตและการส่งออก  

มีการติดต่อการค้าการลงทุนจากต่างประเทศท่ีน�าเทคโนโลยี

และการตลาดมาสู่ประเทศไทย นอกจากการขยายตัวที่ดีแล้ว 

เศรษฐกิจของประเทศไทยยงัมเีสถยีรภาพสูง ทัง้ด้านของระดบั

ราคาสินค้า อัตราแลกเปลี่ยน และการมีงานท�า 

อย่างไรกต็าม ระบบเศรษฐกจิไทยมีความไม่สมดลุหลาย

ด้าน ในขณะท่ีกลุ่มคนรวยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีรายได้ที่

เพิ่มขึ้น แต่คนจนกลับมีสัดส่วนของรายได้ในระบบเศรษฐกิจ

น้อย แสดงให้เหน็ว่าการกระจายรายได้ของคนในประเทศแย่ลง 

นอกจากนี ้ยงัมคีวามไม่สมดลุด้านอ่ืนๆ เช่น ความแตกต่างของ



ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์   11

รายได้และความเจริญระหว่างเมืองกับชนบท ความไม่สมดุล

ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการเจริญ

เติบโต ท�าให้เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ความไม่พอดีของโครงสร้างการผลิตและการ

จ้างงาน ระดบัการศกึษาของแรงงานท่ีส่วนใหญ่มกีารศกึษาต�า่

กว่าระดับมัธยมศึกษา การผลิตและการตลาดมีความซับซ้อน

ขึ้นกว่าการผลิตแบบดั้งเดิมซึ่งมีพ้ืนฐานด้านการเกษตร ภาค

การผลิตทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาตลาด 

เทคโนโลยี วัตถุดิบ และเครื่องจักรจากต่างประเทศสูงขึ้น ส่ง

ผลให้ความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจโลกและระดับชาติมผีล 

กระทบต่อประชาชนมากขึ้น 

ในด้านสังคม มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสาร

และวัฒนธรรมต่างชาต ิการเคลือ่นย้ายของประชากรทัง้ภายใน

ประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ท�าให้

เศรษฐกจิไทยใน พ.ศ. 2540 
มีการเจริญเติบโตจนได้รับ
การขนานนามว่า ‘เสือตัวที ่5 
แห่งเอเชีย’
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ความสามารถในการพึ่งตัวเอง ความสมดุล และความมั่นคง

ในชีวิตลดน้อยลง การก�าหนดชีวิตอย่างอิสระของบุคคลท�าได้

ยากขึ้น มีการกู้เงินมาลงทุนเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการลงทุน

โดยทรัพย์สินของตนเอง เป็นหนี้สินระยะส้ัน แต่เงินที่กู้มานี้  

น�ามาลงทุนเพ่ือหวังผลในระยะยาว เป็นความไม่พอดี ไม่

ค�านึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดได้จากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยน การใช้จ่ายที่เกินตัวทั้งภาคครัวเรือนและ 

ภาคธรุกจิท�าให้เศรษฐกจิมหภาคไม่สมดุล จงึท�าให้ประเทศไทยมี

การขาดดลุบญัชเีดนิสะพดัอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีย้งัมปัีญหา

ทางจรยิธรรม มกีารทจุรติในการด�าเนนิธรุกจิโดยเฉพาะสถาบนั

การเงิน มีการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มผลประโยชน์ การปล่อย

สินเชื่อโดยไม่มีการค�้าประกันที่พอเพียง ท�าให้ปัญหามีความ

รุนแรงมากขึ้น

ความเปราะบางทางเศรษฐกิจไทย ท�าให้ขาดความเชื่อ

มั่นในระบบเศรษฐกิจ มีการถอนเงินจากสถาบันการเงินอย่าง

กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ
(IMF) มฐีานะเป็นทบวงการ 
ช�านาญพิเศษของสหประชา
ชาติ
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มากและรวดเร็ว นักลงทุนต่างชาติขาดความมั่นใจถึงความ

สามารถในการช�าระหนี้ต่างประเทศ เงินทุนจากต่างประเทศ

ไหลออกอย่างรวดเรว็ ส่งผลท�าให้มคีวามไม่มัน่ใจในเสถยีรภาพ

ของค่าเงนิบาททีม่ค่ีาคงทีม่าเป็นเวลานาน มแีรงกดดนัให้อัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศมีการปรบัตวั ความพยายาม

ในการรักษาค่าเงินบาท ท�าให้เงินส�ารองระหว่างประเทศลด

ลงอย่างมาก จนในที่สุดต้องเปล่ียนระบบอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศเป็นระบบลอยตัว ค่าเงินบาทเมื่อเทียบ

กับเงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ ลดค่าลงอย่างมาก ท�าให้

ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤต มีภาระต่อการช�าระหนี้ต่างประเทศ

อย่างมาก สถาบันการเงินและธุรกิจจ�านวนมากอยู่ในฐานะล้ม

ละลาย ประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 

ประเทศไทยจึงต้องเข้าสู่โครงการความช่วยเหลือของกอง

ทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ (International 

Monetary Fund-IMF)

สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ

คณะกรรมการศกึษาและเสนอแนะมาตรการเพิม่ประสิทธิ- 

ภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.) สรุป

สาเหตุหลกัส�าคญัทีก่่อให้เกดิวกิฤตเศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ดงันี้

1. การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

 ในช่วงที่เศรษฐกิจของไทยเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง 

ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยก็มีการขาดดุลตั้งแต่ พ.ศ. 2530 

และเพ่ิมสงูขึน้ต่อเนือ่ง จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2539 ประเทศไทย
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ต้องประสบปัญหาการขาดดลุบญัชเีดนิสะพดัถงึ 14,350 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกที่หดตัวลง 1.9% 

จากท่ีเคยขยายตัวสูงในปีก่อนหน้าถึง 24.82% สะท้อนให้

เห็นสถานะรายได้ของประเทศที่พึ่งพาการส่งออกในระดับสูง

อันเป็นผลสบืเน่ืองจากการพฒันาเศรษฐกิจทีเ่น้นการผลติเพือ่

การส่งออกเป็นส�าคัญ

2. ปัญหาหนี้ต่างประเทศ

 การเปิดเสรีทางการเงินเมื่อ พ.ศ. 2532-2537 

ท�าให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศได้

สะดวก โดยไม่มีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก

ค่าเงินที่ก�าหนดไว้ท่ี 25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ท�าให้ผู้กู้ยืม

สามารถยืมเงินและคืนเงินกู้ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้ใน 

อตัราดงักล่าว ซึง่เป็นผลจากการทีไ่ทยประกาศรบัพนัธสญัญา

ข้อที ่8 ของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศใน พ.ศ. 2533 เพ่ือ

เปิดระบบการเงินของไทยสู่สากล และในเดือนเมษายน พ.ศ. 

การเปลี่ยนระบบอัตราแลก
เปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเป็น
ระบบลอยตวัท�าให้เงนิบาทลด
ค่าลงอย่างมาก
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2534 ประกาศผ่อนคลายการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 รัฐบาลอนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์

สามารถจดัตัง้กจิการวเิทศธนกจิไทย (Bangkok International 

Banking Facilities : BIBF) มีธนาคารพาณิชย์ 46 แห่งได้รับ

มอบใบอนุญาตให้ด�าเนินการได้เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2536 

ท�าให้เกิดการขยายตัวของระบบการเงินของประเทศที่ส่งผล

ต่อการเกิดหนี้ด้อยสภาพข้ึนมากในสถาบันการเงินและการกู้

เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อปล่อยกู้ให้กับธุรกิจใน

เมืองไทย ณ ปลาย พ.ศ. 2540 หนี้ต่างประเทศของไทยเพิ่ม

ขึน้ในระดบัสูงถึง 109,276 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะหนี้

ต่างประเทศระยะสั้นที่มีสัดส่วนถึง 65% ของหนี้ต่างประเทศ

รวม และสัดส่วนเงินส�ารองต่อหนี้ระยะสั้นอยู่ในระดับต�่าเพียง 

70.40%

3. การลงทุนเกินตัว และฟองสบู่ในธุรกิจอสังหา- 

รมิทรพัย์

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เติบโตอย่างมากในช่วง 

พ.ศ. 2530-2539 ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย อาคารส�านักงาน 

สนามกอล์ฟ สวนเกษตร เนือ่งจากผู้ประกอบการมกีารกู้ยมืเงิน

จากต่างประเทศและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ

ท่ีก�าลังร้อนแรงได้ง่าย เพื่อมาลงทุนในโครงการอสังหา-

รมิทรพัย์ทัว่ประเทศ นอกจากนัน้แล้ว ราคาอสังหาริมทรัพย์ 

ท่ีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องท�าให้เกิดความต้องการเก็งก�าไร ซึ่งได้

ดึงดูดให้มีผู้เข้ามาลงทุนในธุรกิจอย่างมากจนกลายเป็นภาวะ

เศรษฐกิจฟองสบู่
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4. ประสิทธภิาพในการด�าเนนิงานของสถาบันการเงิน

 ปลาย พ.ศ. 2539 เกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่นอย่าง

รนุแรงต่อสถาบนัการเงนิในประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นธนาคารพาณชิย์

และบรษิทัเงนิทนุธนกจิทัง้หลาย รฐับาลสัง่ปิดสถาบนัการเงินท่ี

เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 18 แห่ง ปิดธนาคารพาณิชย์ 3 

แห่ง และกระทรวงการคลังมคี�าส่ังให้สถาบนัการเงนิเพิม่ทนุอีก 

19 แห่ง ในเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2540 รฐับาลใช้กองทนุเพือ่การ

ฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินซ่ึงเป็นหน่วยงานของธนาคาร

แห่งประเทศไทย เข้าสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่างๆ สิ้นเงิน

ไปมากกว่า 6 แสนล้านบาท แต่สุดท้ายต้องสั่งปิด 16 บริษัท

เงินทุนหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2540 และ

ปิดอีก 42 บริษัท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2540 รวมเป็น 

58 สถาบันการเงิน

 ในช่วงก่อนวิกฤต กระบวนการพิจารณาสินเชื่อของ

สถาบันการเงินเป็นไปอย่างหละหลวม โดยไม่พิจารณาความ

เป็นไปได้ของโครงการ หรือความสามารถในการช�าระเงินคืน

อย่างถ่องแท้ การปล่อยสินเชื่อให้แก่พวกพ้องหรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเป็นไปอย่างกว้างขวาง

 เมื่อลูกหนี้เริ่มไม่สามารถช�าระหนี้ได้ โดยเฉพาะ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการลงทุนเกินกว่าความต้องการซ้ือ 

ท�าให้ธนาคารมีปัญหาสภาพคล่อง หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

หรือเอ็นพีแอลพุ่งข้ึนสูง โดยเอ็นพีแอลสูงสุดที่ 52.3% ของ

สินเชื่อรวม เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542
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5. ความไม่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินนโยบาย

 นโยบายการเปิดให้มีการจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจ

เมื่อ พ.ศ. 2536 ที่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่าง

เสรี โดยไม่มีการเตรียมความพร้อมหรือการก�ากับดูแลอย่าง

มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ

คงท่ีอยู่ ท�าให้ระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไม่มี

เสถยีรภาพ ปรมิาณเงนิในระบบได้สูงขึน้จากเงินทุนไหลเข้าจาก

ต่างประเทศ เมือ่แบงก์ชาตพิยายามดดูซบัสภาพคล่องโดยการ

ขายพันธบัตร ยิ่งท�าให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงอยู่แล้วไม่ลดลง ยิ่ง

ท�าให้มีเงินทุนไหลเข้ามามากยิ่งขึ้น

 นอกจากนั้นแล้ว มาตรฐานการก�ากับดูแลสถาบัน

การเงินของไทยกไ็ม่มปีระสทิธิภาพเพียงพอ ท�าให้ไม่สามารถ

ตรวจสอบความหละหลวมของการปล่อยกูไ้ด้อย่างถกูต้องและ

รวดเร็ว กฎเกณฑ์การก�ากับดูแลก็ไม่เข้มงวดเพียงพอที่จะ

ท�าให้สถาบันการเงินมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง

จอร์จ โซรอส (George Soros) 
นกัธุรกจิชาวอเมรกินัเชือ้สาย
ฮังการ ีเป็นนกัวเิคราะห์ค่าเงนิ 
และนักลงทุนหุ้น
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6. การโจมตีค่าเงินบาท

 ปัญหาเศรษฐกิจที่สั่งสมมานานดังกล่าว ท�าให้นัก

ลงทุนต่างชาติถือโอกาสโจมตีค่าเงินบาทของไทย ซึ่งเป็นนัก

ลงทุนขนาดใหญ่และนักลงทุนสถาบันที่ระดมทุนมาเก็งก�าไร

ค่าเงนิหรอื โจมตค่ีาเงนิโดยตัง้เป็นกองทนุมชีือ่เรียกว่า Hedge 

Funds เช่น Quantum Fund ซึ่งดูแลโดยนาย George Soros 

และนักเก็งก�าไรที่คอยผสมโรงรายอื่นๆ

 นอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์ทั้งไทยและเทศก็เป็น

อีกกลุ่มที่แสวงหาก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน ในการ

เก็งก�าไรค่าเงินบาทนั้น นักเก็งก�าไรอาศัยข้ออ้างจากปัญหา

พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ จากการที่ประเทศขาดดุล

บญัชเีดนิสะพดัจ�านวนมาก และหนีร้ะยะสัน้สูงเมือ่เทียบกับเงิน

ส�ารองทางการ เพื่อใช้ปล่อยข่าวลือว่าจะมีการลดค่าเงินบาท

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ผลกระทบของวกิฤตเศรษฐกจิต่อคนและสังคมได้เป็นไป

อย่างกว้างขวาง โดยก่อให้เกดิปัญหาคณุภาพของชวีติของคน

ไทยมากยิง่ขึน้ ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิมผีลต่อการซ�า้เตมิปัญหา

ความยากจนและความเหลื่อมล�้าในการกระจายรายได้ กล่าว

คือ ภาวะความยากจนที่มีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอดในช่วง

ก่อนวิกฤตกลับเพิม่สูงข้ึน การกระจายรายได้แย่ลง จ�านวนคน

ว่างงานจากการล้มละลายของธุรกิจเพิ่มข้ึนมากกว่าช่วงก่อน

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกือบ 1 ล้านคน ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

รายได้ของครัวเรือนได้ลดลงเป็นอันมาก ตัวเลขการเปรียบ

เทียบรายได้ของครัวเรือนในช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2542 
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กับช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2541 พบว่าร้อยละ 41.4 ของ

จ�านวนครัวเรือนมีรายได้ลดลง ร้อยละ 52.4 มีรายได้ใกล้

เคียงกัน และมีเพียงร้อยละ 6.2 มีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มที่มีราย

ได้ลดลงเป็นสัดส่วนสูงคือ ผู้ด�าเนินธุรกิจตนเองที่มิใช่เกษตร 

รองลงมาคือ คนงานเกษตร ผู้ถือครองท�าการเกษตร ผู้ปฏิบัติ

งานในกระบวนการผลิตและการก่อสร้าง ครัวเรือน กลุ่มที่ได้

รับผลกระทบทางด้านรายได้ลดน้อยลงน้อยท่ีสุดคือผู้ปฏิบัติ

งานวิชาชีพ วิชาการ และบริการ รายได้ที่ลดลงมีผลต่อปัญหา

สงัคมตามมา กล่าวคือ รายได้ทีล่ดลงมผีลให้อตัราการเรียนต่อ 

ของนักเรียนในระดับต่างๆ ลดต�่าลง และเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาสติปัญญา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ียากจน

หรือด้อยโอกาส 

นอกจากนี้การที่รายได้ที่แท้จริงลดลงได้มีผลต่อปัญหา

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะปัญหา

อาชญากรรมรุนแรงขึ้น ซ่ึงเป็นผลเสียเนื่องมาจากการว่าง

งานทัง้แรงงานไทยและแรงงานต่างชาตท่ีิเข้ามาอยูท่ั่วประเทศ

เกือบ 1 ล้านคน นอกจากนี้ระดับรายได้ท่ีลดลงโดยเฉพาะ

กลุม่ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุม่

คนว่างงานนานซ่ึงถูกยกเลิกสวัสดิการและการคุ้มครองด้าน

สุขภาพ ตลอดจนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องเผชิญกับปัญหา

สุขภาพจิตสูงขึ้น
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แนวทางแก้ไข

ส�าหรับการแก้ไขนั้น ทางไอเอ็มเอฟให้แนวทางโดย

ด�าเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวด และปรับโครงสร้าง

สถาบันการเงิน แต่ก็ส่งผลให้ปัญหาหนักข้ึน โดยราคาสินค้า

และค่าบริการต่างๆ แพงขึ้น รัฐบาลชวน หลีกภัย ซึ่งรับ

ต�าแหน่งต่อจาก พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มีนโยบายให้มีปี

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 2 ปีซ้อน คือตั้งแต่ 

พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2542 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว

ภายในประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดการสร้างและน�ารายได้

จากการท่องเที่ยวเข้ามาในงบประมาณและสภาพคล่องของ

ประเทศ อีกทั้งยังได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้

ระบบเศรษฐกจิพอเพยีง รูจ้กัประหยดัในการใช้จ่ายและบริโภค

ผลิตผลของคนไทยด้วยกันเอง ต่อมารัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ 

ชินวัตร จึงเริ่มสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินและการท�า

ธุรกิจ โดยมีการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs : Small and Medium Enterprises) กองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมอืง (บรหิารงานโดย ส�านกังานกองทุนหมูบ้่านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ) และโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
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วกิฤตเศรษฐกจิส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจด ้านการเงินและ
อสังหาริมทรัพย์เป็นวงกว้าง


