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หน่วยท่ี 7

นโยบายสาธารณะด้านการเงิน

และการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทโลก 
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7-2 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา	 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

หน่วยที่ 7	 นโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทโลก

ตอนที่
7.1		แนวคิดและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ	
7.2		นโยบายสาธารณะด้านการเงินระหว่างประเทศ
7.3		นโยบายสาธารณะด้านการลงทุนระหว่างประเทศ	

แนวคิด
1.			ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกก�าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว	 ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกาภิวัตน์ท�าให้รัฐบาลของทุกประเทศ
ต้องด�าเนินนโยบายต่างๆ	 เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับตลาดและนักลงทุนต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศตนและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ	 รวมทั้งเพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ผลิตในประเทศ	

2.			นโยบายสาธารณะด้านการเงินระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับการก�าหนดและด�าเนินนโยบาย
ของรัฐบาลเพ่ือรับมือกับการเงินระหว่างประเทศ	 ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติทางการค้าและการ
ธนาคารที่เป็นสื่อกลางทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 หรือเป็นกฎกติกา	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	
เพือ่ควบคมุให้การด�าเนนิการทางธรุกจิระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเรยีบร้อย	มปีระสทิธภิาพ	
มีความยุติธรรม

3.			นโยบายสาธารณะด้านการลงทนุระหว่างประเทศเกีย่วข้องกบัการก�าหนดและด�าเนนินโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อรับมือกับการเคลื่อนย้ายการลงทุนระหว่างประเทศ	ซึ่งโดยทั่วไปมีทิศทางและ
แนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศที่มีต้นทุนทางการผลิตต�่าและมีผลตอบแทนสูง	

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	7	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธบิายแนวคิดและวิธีการศกึษานโยบายสาธารณะด้านการเงนิและการลงทนุระหว่างประเทศได้
2.		อธิบายเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านการเงินระหว่างประเทศได้
3.		อธิบายเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านการลงทุนระหว่างประเทศได้	
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7-3นโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทโลก

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.		ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่	7
2.		ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่	7.1-7.3
3.		ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.		ศึกษาจากสื่อประกอบอื่นๆ	(ถ้ามี)
5.		ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่	7

สื่อการสอน
1.		เอกสารการสอน
2.		แบบฝึกปฏิบัติ
3.		สื่อประเภทอื่นๆ	(ถ้ามี)

การประเมินผล
1.		ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.		ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.		ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 7 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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7-4 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ตอนที่ 7.1

แนวคิดและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะด้านการเงิน

และการลงทุนระหว่างประเทศ

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	7.1	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
7.1.1		บริบทโลกว่าด้วยการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
7.1.2	แนวคิดนโยบายสาธารณะกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
7.1.3	วิธีการศึกษานโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ

แนวคิด
1.			ระบบเศรษฐกจิทนุนยิมโลกาภวิตัน์ได้ท�าให้เกดิความเชือ่มโยงระหว่างประเทศผ่านการ

เคลื่อนย้ายเงินทุนและการเปิดเสรีในการบริการด้านการเงิน	 เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
นโยบายของประเทศหนึง่ย่อมก่อให้เกดิผลกระทบขึน้ในอกีประเทศหนึง่อย่างหลกีเลีย่ง
ได้ยาก	โดยผลกระทบซึง่กนัและกนัดงักล่าวมกัเกดิขึน้ในกลุม่ประเทศทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางการค้าระหว่างกันในระดับสูง	

2.			ค�าอธิบายเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับการเงินและการลงทุน
ระหว่างประเทศ	สามารถแบ่งตามปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจก�าหนดและบงัคับใช้
นโยบายด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐบาลได้เป็น	 3	 กลุ่ม	 ได้แก	่ 
กลุ่มแรก	 แนวคิดที่มุ่งศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 กลุ่มที่สอง	 แนวคิดที่มุ่งอธิบาย 
ผลกระทบจากอทิธพิลของต่างประเทศ	และกลุ่มทีส่าม	แนวคดิทีใ่ห้ความส�าคญักบัพลงั
กดดันภายในประเทศ

3.			แนวการศึกษาที่มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับการเงินและการ
ลงทุนระหว่างประเทศสามารถแบ่งอย่างกว้างได้เป็น	2	แนวทาง	คอื	แนวทางการศกึษา
ทีเ่ช่ือว่ารฐับาลเป็นผูม้บีทบาทหลกัในการควบคมุการไหลเข้าออกของเงนิและการลงทนุ
ผ่านการออกกฎระเบียบและใช้เครื่องมือเชิงนโยบาย	 และแนวทางการศึกษาที่ให้ความ
ส�าคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเก่ียวกับปริมาณการเคล่ือนย้ายของเงินและการลงทุน
ระหว่างประเทศมากกว่ากฎระเบียบ
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7-5นโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทโลก

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	7.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายบริบทโลกว่าด้วยการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศได้	
2.		อธิบายแนวคิดนโยบายสาธารณะกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศได้
3.		อธิบายวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศได้
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7-6 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

เรื่องท่ี 7.1.1 

บริบทโลกว่าด้วยการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ

ทกุวนัน้ี	ประเทศต่างๆ	ท่ัวโลกก�าลังเผชิญกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว	 ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกาภิวัตน์ท�าให้รัฐบาลของทุกประเทศต้องด�าเนิน
นโยบายต่างๆ	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตลาดและนักลงทุนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศตนและดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ	รวมทั้งเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตในประเทศ1	ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินนั้น	 แม้ว่าจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณเงินและต้นทุนของเงินใน
ประเทศ	แต่ระบบเศรษฐกจิทนุนยิมโลกาภวัิตน์ได้ท�าให้เกดิความเชือ่มโยงระหว่างประเทศผ่านการเคลือ่น
ย้ายเงินทุนและการเปิดเสรีในการบริการด้านการเงิน2	ดังนั้น	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศ
หนึง่จะท�าให้เกิดผลกระทบขึน้ในอกีประเทศหนึง่	โดยผลกระทบซึง่กนัและกนัดังกล่าวมกัจะเกดิขึน้ในกลุ่ม
ประเทศทีม่คีวามสมัพันธ์ทางการค้าระหว่างกนัในระดับสงู3	เช่น	มกีารคาดการณ์กนัว่าผลกระทบจากการ
ที่อังกฤษก�าลังด�าเนินการเพื่อแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ	Brexit	จะท�าให้มีการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศ	(Foreign	Direct	Investment:	FDI)4	เข้าสู่อังกฤษลดลงใน	ค.ศ.	2017	และมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนทิศทางไปยังประเทศสมาชิกอียูรายอื่น	 ซึ่งไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงภาพรวมของการลงทุนทาง
ตรงจากต่างประเทศทัว่โลกมากนกั	อย่างไรกต็าม	หากการเจรจา	Brexit	น�าไปสูก่ารล้มเลกิความสมัพนัธ์
ทางการค้าระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป	 และท�าให้เศรษฐกิจชะลอตัว	 ระดับการลงทุนทางตรงจาก 
ต่างประเทศโดยภาพรวมของโลกจะได้รับผลกระทบในทางลบ5	เป็นต้น

ภายใต้ระบบทนุนยิมโลกาภวัิตน์	ประเทศต่างๆ	ต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัทัง้ในระดบั
โลก	และภายในประเทศ	ซึง่มผีลกระทบทัง้ทีเ่ป็นโอกาสและความเสีย่งต่อการก�าหนดนโยบายทางการเงนิ
และการลงทุนระหว่างประเทศของแต่ละประเทศ	ดังนี้

1	ดู	เช่น	Carderelli,	R.,	Kose,	M.	A.,	and	Elekdag,	S.	(2009).	Capital Inflows: Macroeconomic Implica-
tions and Policy Responses.	IMF	Working	Paper,	WP/09/40;	Chari,	A.,	and	Henry,	P.	B.	(2008).	“Firm-Specific	
Information	and	the	Efficiency	of	Investment.”	Journal of Financial Economics.	87,	3,	pp.	636–655;	Henry,	P.	B.	
(2007).	“Capital	Account	Liberalization:	Theory,	Evidence,	and	Speculation.”	Journal of Economic Literature.	45,	
4.	pp.	887–935.	

2	ดู	เช่น	Kose,	Ayhan.,	Prasad,	Eswar.,	Rogoff,	Kenneth.,	and	Wei,	Shang-Jin.	(2006).	Financial Globa-
lization: A Reappraisal.	IMF	Working	Paper	WP/06/189;	Kose,	M.	A.,	Prasad,	E.	S.,	Rogoff,	K.,	and	Wei,	S.	J.	
(2009).	“Financial	Globalization:	A	Reappraisal.”	IMF Staff Papers.	56,	1.	pp.	8-62.	

3	Lane,	Philip	R.,	and	Milesi-Ferretti,	Gian	Maria.	(2012).	“External	Adjustment	and	the	Global	Crisis.”	
Journal of International Economics.	88,	2.	pp.	252-265.	

4	รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศจะได้อธิบายต่อไปในตอนที่	7.3	ของหน่วยนี้	
5	 fDi	 Intelligence.	 (2017).	The fDi Report 2017: Global Greenfield Investment Trends.	Retrieved	 from	

http://forms.fdiintelligence.com/report2017/files/The_fDi_Report_2017.pdf	(1	August	2017).	
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7-7นโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทโลก

1.  การเปล่ียนแปลงลักษณะประชากร (the new demographics) ท�าให้ทุกประเทศท่ัวโลกเข้า

สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงอีกไม่กีปี่ข้างหน้า	ประชากรสงูอายใุนโลกจะเพิม่ขึน้อกีเกอืบร้อยล้านคน	และการเป็นสงัคม
ผู้สูงอายุของประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าในโลก	จะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้าย
ก�าลังคนข้ามประเทศ	 การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศท�าให้เกิดการไหลเวียนของการเงินระหว่าง
ประเทศ6	เพิม่ปรมิาณการลงทนุทางตรงจากต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศทีม่กีารย้ายเข้าของแรงงาน
ในสดัส่วนทีส่งู7	 นอกจากน้ี	 ประเทศทีเ่ข้าสู่สังคมผูสู้งอายจุะมีรายจ่ายด้านสขุภาพเพิม่ข้ึน	ท�าให้งบประมาณ 
ส�าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ	ลดลง8

2.  กฎกตกิาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้เกดิความเหลือ่มล�า้ของความรู ้(knowledge divide) 

ระหว่างประเทศและในประเทศ 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิและการเงนิของโลกทีผ่่านมาได้ส่งผลให้เกดิการปรับเปลีย่นกฎระเบยีบ

ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า	 การลงทุน	 การเงิน	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคมเพื่อการจัด
ระเบยีบใหม่ทีส่�าคญัของโลก	ครอบคลมุถงึกฎ	ระเบยีบด้านการค้า	และการลงทนุทีเ่น้นสร้างความโปร่งใส
และแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น	 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 และการ
ก�ากบัดแูลด้านการเงนิทีเ่ข้มงวดมากขึน้	พนัธกรณแีละข้อตกลงเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	
มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน	 และกฎ	 ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทส�าคัญ
มากข้ึน	โดยเฉพาะด้านสทิธมินษุยชน	ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการส่งเสริมให้เกดิความเคารพและรักษาศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน9

ประเทศที่มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจะเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 (competitive	
advantage)	 คือ	 สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้	 (knowledge	 economy)	 มีการใช้
วทิยาศาสตร์	และเทคโนโลยใีนทกุส่วนของภาคการผลติ	เพือ่ลดต้นทนุ	เพือ่เพิม่ผลติภาพ	ประชากรในวยั
ท�างาน	มีความพร้อม	และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีความต้องการทักษะ
และฝีมือ10	 นอกจากนี้	 การวิจัยและพัฒนาจะมีความส�าคัญมากขึ้น	 ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพที่จะ
ต้องเช่ือมโยงกับการพัฒนาในเชิงธุรกิจ	 โดยเฉพาะในเร่ืองของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ	 ทันสมัย	
และกระจายอย่างทัว่ถงึ	ด้วยเหตน้ีุ	กฎ	กตกิาใหม่ของโลกจะเป็นเคร่ืองมือในการต่อรองทางการค้าท่ีผลักดนั

6	Okawa,	Yohei.,	and	Wincoop,	Eric	van.	(2012).	“Gravity	in	International	Finance.”	Journal of Inter-
national Economics.	87.	pp.	205-215.	

7	 Javorcik,	B.S.,	Ozden,	C.,	 Spatareanu,	M.,	 and	Neagu,	 I.C.	 (2011).	 “Migrant	Networks	 and	Foreign	
Direct	Investment.”	Journal of Development Economics.	94,	2.	pp.	151-190.	

8	 วรเวศม์	 สุวรรณระดา.	 (2553).	การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค.	 กรุงเทพฯ:	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.	

9	 สเตเกอร์,	 แมนเฟร็ด.	 (2553).	 โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา (Globalization: A Very Short Introduction).  
วรพจน์	วงศ์กิจรุ่งเรือง.	(แปล).	กรุงเทพฯ:	โอเพ่นเวิลด์ส.		

10	UNESCO.	(2015).	Toward Knowledge Societies: UNESCO World Report.	Paris:	UNESCO.	pp.	158-
159.	
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7-8 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ผูป้ระกอบการธรุกจิทัว่โลกให้จ�าเป็นต้องยกระดบัการผลติให้ได้มาตรฐานทีก่�าหนดเพือ่สามารถแข่งขนัได้11 
นอกจากนี	้ข้อตกลงระหว่างประเทศทัง้ในด้านสิง่แวดล้อม	สทิธิมนษุยชน	และธรรมาภบิาลจะเป็นแรงกดดนั
ให้รัฐบาลของทุกประเทศต้องปรับนโยบายทางการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศไปสู่แนวทางที่ค�านึง
ถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 ให้ความส�าคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรม
ในการแข่งขันให้สูงขึ้น12

3.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และอาจน�า

ไปสู่ภาวะก�าลังการผลิตส่วนเกิน (overcapacity) ในสินค้าและบริการ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สามารถตอบสนองต่อการ	
ด�ารงชวีติของประชาชนได้มากยิง่ขึน้	ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	นาโนเทคโนโลย	ีเทคโนโลยี
ชีวภาพ	และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท�างานของสมองและจิต	ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา	
ดังนั้น	ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพ	(productivity)	ต�่า	ไม่สามารถ
แข่งขันกับประเทศอื่นๆ	ในขณะเดียวกัน	การเข้าสู่ตลาดโลกของประเทศก�าลังพัฒนาที่มีจ�านวนประชากร
อย่างหนาแน่น	 เช่น	จีน	อินเดีย	และเม็กซิโก	และการเพิ่มขึ้นของการพัฒนาความรู้	ความสามารถ	และ
ทักษะฝีมือแรงงาน	ท�าให้เกดิการเพิม่ขึน้ของผลติภาพ	(productivity)	ประเทศเหล่านีส่้งผลให้ราคาสนิค้า
ส่วนใหญ่ทัว่โลกมรีาคาถกูลง	และมคีวามเสีย่งต่อการเกดิภาวะก�าลงัการผลติส่วนเกนิ	(overcapacity)	ใน
สินค้าและบริการได้ในอนาคต13	นอกจากนี้	ใน	ค.ศ.	2007	จีนและอินเดียสามารถดึงดูดการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศมีสัดส่วนรวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่
ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกท้ังหมด14	 การเปล่ียนแปลงในนโยบายทางการเงินและการลงทุนระหว่าง
ประเทศของประเทศขนาดใหญ่อย่างจีนและอินเดียจึงมีผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในระดับสูง	 และ
สามารถก่อผลกระทบถึงนโยบายการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศอื่นๆ	 อย่างหลีกเลี่ยง
ได้ยาก

4.  การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง และการพึ่งพิงและร่วมมือระหว่างกัน

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีมากขึ้น 
การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลางมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆ	มากขึน้	โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศอตุสาหกรรมใหม่ในภมูภิาคเอเชยี	เช่น	ฮ่องกง	เกาหลใีต้	

11	Quah,	Danny.	(2014).	“Economics,	Democracy,	and	the	New	World	Order.”	Global Policy.	20	August.	
Retrieved	from	http://www.globalpolicyjournal.com/blog/20/08/2014/economics-democracy-and-new-world-order	
(1	August	2017).	 	

12	ดู	เช่น	Peels,	Rafael,	et	al.	(2016).	“Corporate	Social	Responsibility	(CSR).” in International Trade and 
Investment Agreements: Implications for States, Businesses and Workers.	Geneva:	 International	Labour	Office;	
Davarnejad,	Leyla.	(2008).	Strengthening the Social Dimension of International Investment Agreements by Inte-
grating Codes of Conduct for Multinational Enterprises.	Paper	presented	at	the	OECD	Global	Forum	on	Interna-
tional	Investment,	27-28	March	2008.	

13	Bussiçre,	Matthieu.,	and	Mehl,	Arnaud.	(2008).	China’s and India’s Roles in Global Trade and Finance: 
Twin Titans for the New Millenium?	Frankfurt	am	Main,	Germany:	European	Central	Bank.	pp.	12-13.	

14	fDi	Intelligence. op.cit.	p.	6.	
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7-9นโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทโลก

สิงคโปร์	ไต้หวนั	และกลุม่ประเทศอาเซยีน	ทีม่แีนวโน้มทีจ่ะกลายเป็นศนูย์กลางการผลติสนิค้าอตุสาหกรรม
ของโลก	ขณะที่นโยบายการเปิดประเทศของจีน	รัสเซีย	การขยายตัวทางเศรษฐกิจของบราซิลและอินเดีย	
และการเพิม่ขึน้ของชนช้ันกลางในภูมภิาคต่างๆ	ท�าให้เกดิก�าลงัซือ้ในตลาดโลกจ�านวนมหาศาล	นอกจากนี	้
การรวมกลุม่เศรษฐกิจภูมิภาค	น�าไปสู่ความต้องการทีเ่พิม่ข้ึนในการเจรจาต่อรอง	และการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระดับทวิภาคี	 (bilateral)	 และในระดับภูมิภาค	 (regional)	
เช่น	 EU	ASEAN	AFTA	APEC	 ฯลฯ15	 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเหล่านี้มีผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ	 ท�าให้ทุกประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน	 โดยเฉพาะการ
ปรับใช้นโยบายทางการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อรองรับกับการแข่งขันและการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจในอนาคต

ภายใต้กระแสการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีป่รับเปลีย่นรวดเร็ว	คาดการณ์ได้
ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นดังกล่าว	 การด�าเนินนโยบายสาธารณะในด้านการเงินและการลงทุนระหว่าง
ประเทศของประเทศต่างๆ	 จึงไม่มีสูตรส�าเร็จหรือแบบแผนตายตัว	 แต่ต้องอาศัยการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ
เชงินโยบายทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิของโลกและประเดน็ปัญหาทีแ่ต่ละประเทศก�าลงัเผชญิ
อยู่

กิจกรรม 7.1.1

จงยกตัวอย่างบริบทการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกในยุคปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการ
ก�าหนดนโยบายทางการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศของแต่ละประเทศ	 มา	 1	 เรื่อง	 พร้อมอธิบาย 
พอสังเขปเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

แนวตอบกิจกรรม 7.1.1

บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกในยุคปัจจุบันที่ส�าคัญเรื่องหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะประชากรท�าให้ทุกประเทศทั่วโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง	 การเป็นสังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าในโลกมีผลกระทบต่อการเคล่ือนย้ายก�าลังคนข้าม
ประเทศ	การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศท�าให้เกิดการไหลเวียนของการเงินระหว่างประเทศ	และเพิ่ม
ปริมาณการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ	 นอกจากนี้	 ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้าน
สุขภาพเพิ่มขึ้น	ท�าให้งบประมาณส�าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ	ลดลง

15	ดู	Kose,	M.	A.,	Prasad,	E.	S.,	and	Terrones,	M.	E.	(2006).	“How	do	Trade	and	Financial	Integration	
Affect	the	Relationship	between	Growth	and	Volatility?”	Journal of International Economics.	69.	pp.	176–202.
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7-10 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

เรื่องท่ี 7.1.2

แนวคิดนโยบายสาธารณะกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ 

ในปัจจบุนั	การก�าหนดและการด�าเนนินโยบายสาธารณะอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกจิโลกทีม่แีนวโน้ม
ว่าจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ของตัวแสดงข้ามชาติที่นับวันจะมีบทบาทมากข้ึนและ
รัฐท่ีมีการปฏิรูปเชิงสถาบันขนานใหญ่	 แนวคิดในการศึกษานโยบายสาธารณะกับการเงินและการลงทุน
ระหว่างประเทศจึงได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อบทบาทของรัฐ	 มีการขยายปริมณฑลไปสู่ประเด็นที่ 
หลากหลายและเพิ่มตัวแสดงใหม่ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายสาธารณะเข้ามาในกรอบแนวคิด
และการวิเคราะห์16	 แนวคิดที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับการเงินและ 
การลงทุนระหว่างประเทศในทางรัฐศาสตร์สามารถแบ่งตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก�าหนดและ
บังคับใช้นโยบายด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐบาลได้เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	

1.		แนวคิดที่มุ่งศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ	
2.		แนวคิดที่มุ่งอธิบายผลกระทบจากอิทธิพลของต่างประเทศ	และ	
3.		แนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับพลังกดดันภายในประเทศ

1.  แนวคิดที่มุ่งศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
แนวคิดที่มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทางเศรษฐกิจและการตัดสินใจก�าหนดและ

บงัคับใช้นโยบายด้านการเงนิและการลงทนุระหว่างประเทศของรฐับาลมมีมุมองพืน้ฐานต่อการเคลือ่นย้าย
เงินและการลงทุนที่ส�าคัญ	4	ประการ17	คือ	

ประการแรก	การเคลือ่นย้ายเงนิและการลงทนุระหว่างประเทศช่วยเพิม่ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ	
เนื่องจากหากประชาชนสามารถเคลื่อนย้ายเงินและการลงทุนได้อย่างเสรีแล้ว	ประชาชนจะเลือกน�าเงินไป
ลงทุนในท่ีท่ีมีผลิตภาพสูงท่ีสุด	 การเคลื่อนย้ายเงินและการลงทุนระหว่างประเทศจึงด�าเนินไปในทิศทาง 
ท่ีมีการไหลออกจากประเทศที่ร�่ารวยซึ่งมีปริมาณเงินและการลงทุนเป็นจ�านวนมากแต่ส่วนแบ่งผลก�าไรมี
ค่อนข้างต�า่ไปสูป่ระเทศทีย่ากจนซ่ึงมปีรมิาณเงนิและการลงทนุน้อยแต่มีศกัยภาพทีจ่ะก่อให้เกดิผลตอบแทน
จากการลงทุนในสัดส่วนที่สูง	

ประการที่สอง	 การเคลื่อนย้ายเงินและการลงทุนระหว่างประเทศเป็นแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชน
พฒันาศกัยภาพของตนเอง	เน่ืองจากการเปิดรบัการลงทนุจากต่างประเทศท�าให้ธรุกิจเอกชนภายในประเทศ
ต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกับธุรกิจข้ามชาติ	

16	Kennett,	Patricia.	 (2008).	“Introduction:	Governance,	 the	State	and	Public	Policy	 in	a	Global	Age.”	
in	Kennett,	Patricia.	(ed.).	Governance, Globalization and Public Policy.	Cheltenham,	UK:	Edward	Elgar.	pp.	3-4.

17	ด	ูTomz,	Michael.	(2013).	“International	Finance.”	in	Carlsnaes,	Walter,	Risse,	Thomas.,	and	Simmons,	
Beth	A.	(eds.). Handbook of International Relation.		London:	SAGE.	pp.	696-697.	
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ประการที่สาม	การเคลือ่นย้ายเงนิและการลงทนุระหว่างประเทศช่วยเพิม่ศกัยภาพการท�างานของ
รฐับาล	เนือ่งจากธรรมชาตขิองนกัลงทนุมักเลอืกน�าเงนิไปลงทุนในประเทศทีม่นีโยบายทีมุ่ง่การสร้างความ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	ผูก้�าหนดนโยบายทีเ่ข้าใจธรรมชาตดิงักล่าวจะเลือกใช้นโยบายด้านการเงนิและ
การลงทุนระหว่างประเทศที่เป็นมิตรกับธุรกิจเอกชนผ่านมาตรการการสร้างแรงจูงใจด้วยอัตราภาษี	 การ
ลดข้ันตอนการด�าเนินการที่ยุ ่งยากและไม่จ�าเป็นของระบบราชการ	 ตลอดจนการพยายามที่จะรักษา
เสถียรภาพของระบบการเมือง	

ประการที่สี่	การเคลื่อนย้ายเงินและการลงทุนระหว่างประเทศมีส่วนส�าคัญในการท�าให้เศรษฐกิจ
มีความราบรื่นทั้งในระดับนักลงทุนข้ามชาติและประชาชนทั่วไป	เนื่องจากธรรมชาติของนักลงทุนต้องการ
สถานการณ์ท่ีม่ันคงและแน่นอนทางเศรษฐกิจ	 จึงมีการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจข้ึนมาเพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา	 เช่น	 สภาวะเศรษฐกิจตกต�่า	 ภัยธรรมชาติ	 และวิกฤตการณ์ทางการเงิน	
เป็นต้น	 ในขณะที่ประชาชนภายในประเทศสามารถรักษาระดับการใช้จ่ายของตัวเองได้ผ่านการกู้ยืมเงิน
จากต่างประเทศในยามที่จ�าเป็น	 เช่นเดียวกับรัฐบาลของประเทศที่มีอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรที่สูง
ท�าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็สามารถกู้ยืมเงินจากประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรต�่า	 ประชากร 
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีเงินออมค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ตาม	 การก�าหนดนโยบายด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐบาลอาจมี 
เป้าหมายในการจ�ากัดหรือควบคุมปริมาณการเคลื่อนย้ายเงินและการลงทุนก็ได้	 เช่น	 รัฐบาลในบางช่วง
เวลาอาจเลือกที่จะจ�ากัดการไหลเข้าออกของเงินและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อป้องกันมิให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเข้าสูส่ภาวะถดถอยโดยการออกมาตรการควบคมุอปุทานของเงนิและอตัราดอกเบีย้	นอกจาก
นี	้รฐับาลอาจเลอืกใช้นโยบายอัตราแลกเปลีย่นแบบคงทีเ่พือ่ลดผลกระทบด้านลบจากการท�าธรุกรรมระหว่าง
ประเทศต่อการค้าและการลงทุนภายในประเทศของตนก็ได1้8

2.  แนวคิดที่มุ่งอธิบายผลกระทบจากอิทธิพลของต่างประเทศ
แนวคิดนี้มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลจากต่างประเทศและการตัดสินใจก�าหนดและ

บังคับใช้นโยบายด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐบาล	 โดยมีมุมมองต่ออิทธิพลจาก 
ต่างประเทศท่ีมีต่อนโยบายสาธารณะทีห่ลากหลาย	ตัง้แต่อิทธพิลทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
ท่ีมคีวามก้าวหน้าทนัสมัยมากขึน้	ท�าให้เป็นเรือ่งยากทีร่ฐับาลของประเทศใดประเทศหนึง่จะสามารถควบคมุ
หรือจ�ากัดการเคล่ือนย้ายการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศได้อย่างอิสระ19	 กติการะหว่างประเทศว่า

18	 Obstfeld,	Maurice.,	 Shambaugh,	 Jay	 C.,	 and	 Taylor,	 Alan	M.	 (2005).	 “The	 Trilemma	 in	History:	 
Tradeoffs	among	Exchange	Rates,	Monetary	Policies,	and	Capital	Mobility.”	Review of Economics and Statistics. 
87,	 3.	pp.	 423–438;	Singer,	David.	 (2007).	Regulating Capital: Setting Standards for the International Financial 
System.	Ithaca,	NY:	Cornell	University	Press.	

19	Garrett,	Geoffrey.	(2000).	“The	Causes	of	Globalization.”	Comparative Political Studies.	33,	6/7.	pp.	
941–991;	 Lane,	 Philip	 R.,	 and	Milesi-Ferretti,	 Gian	Maria.	 (2008).	 “The	Drivers	 of	 Financial	 Globalization.”	
American Economic Review.	 98,	 2.	 pp.	 327–332;	Ostry,	 Jonathan	David.,	Ghosh,	Atish	R.,	Habermeier,	Karl.,	
Chamon,	Marcos.,	Qureshi,	Mahvash.,	and	Reinhardt,	Dennis	B.S.	(2010).	“Capital	Inflows:	The	Role	of	Controls.”	
IMF Staff Position Note SPN/10/04.	Washington,	DC:	International	Monetary	Fund.	
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ด้วยการค้าท่ีเน้นการเปิดเสรทีางการเงนิและการลงทนุท�าให้รฐับาลของประเทศต่างๆ	ต้องก�าหนดนโยบาย
ให้สอดคล้องและไม่ขัดแย้งกับกติกาดังกล่าวซ่ึงถือเป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิก20	 การแข่งขัน
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่มีมากขึ้นท�าให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ	 ก�าหนดนโยบายด้านการ
เงนิและการลงทนุระหว่างประเทศทีมุ่ง่สร้างแรงจูงใจให้นกัลงทนุจากต่างประเทศน�าเงนิมาลงทุนในประเทศ
ของตนเพิ่มมากขึ้น21	 และท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งคือบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลของ
ประเทศอ่ืนๆ	ทีมุ่่งกระตุน้ให้รฐับาลของประเทศต่างๆ	เลอืกใช้แนวนโยบายทีเ่อือ้ต่อการเคลือ่นย้ายเงนิและ
การลงทุนระหว่างประเทศอย่างเสรี22

3.  แนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับพลังกดดันภายในประเทศ
แนวคิดน้ีให้ความส�าคัญกับอิทธิพลของพลังกดดันภายในประเทศที่มีต่อการตัดสินใจก�าหนดและ

บงัคบัใช้นโยบายด้านการเงนิและการลงทนุระหว่างประเทศของรัฐบาล	โดยมีความเช่ือพืน้ฐานว่าการเคล่ือนย้าย
เงินและการลงทุนระหว่างประเทศอย่างเสรีมีผลต่อกลุ่มผลประโยชน์ภายในประเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได	้
อย่างไรก็ตาม	 ผลกระทบจากการก�าหนดนโยบายอย่างหนึ่งมักท�าให้กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มได้รับ
ประโยชน์ในขณะที่กลุ่มผลประโยชน์กลุ่มอื่นเสียประโยชน์อยู่เสมอ23	 ด้วยเหตุนี้	 ไม่ว่ารัฐบาลจะเลือกใช้
นโยบายด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศอย่างไร	รัฐบาลไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ
อย่างน้อยสองประการดังต่อไปนี้ได้	

ประการแรก	 การเลือกใช้แนวทางที่มุ่งสนับสนุนการเปิดเสรีทางการเงินและการลงทุนระหว่าง
ประเทศท�าให้ความสามารถของรัฐบาลในการกระจายรายได้และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นไปสู่กลุ่ม 
ผู้ใช้แรงงานอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มนายทุนลดลง	ดังนั้น	รัฐบาลจ�าเป็นต้องมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือและ
ลดช่องว่างดงักล่าวผ่านการเพิม่สวัสดกิารให้แก่ผูใ้ช้แรงงาน	รวมถึงมกีารออกนโยบายทางสงัคมอืน่ๆ	เพือ่
ช่วยเหลือคนยากคนจนและผู้ด้อยโอกาสควบคู่กันไปด้วย24

ประการที่สอง	 การเลือกใช้แนวทางที่มุ่งสนับสนุนการเปิดเสรีทางการเงินและการลงทุนระหว่าง
ประเทศของรัฐบาล	ท�าให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งการลงทุนดังกล่าว

20	Simmons,	Beth	A.	(2000).	“International	Law	and	State	Behavior:	Commitment	and	Compliance	in	
International	Monetary	Affairs.”	American Political Science Review.	94,	4.	pp.	819–835.	

21	Simmons,	Beth	A.,	and	Elkins,	Zachary.	(2004).	“The	Globalization	of	Liberalization:	Policy	Diffusion	
in	the	International	Political	Economy.”	American Political Science Review.	98,	1.	pp.	171–189.	

22	Abdelal,	Rawi	E.	(2006).	“Writing	the	Rules	of	Global	Finance:	France,	Europe,	and	Capital	Liber-
alization.”	Review of International Political Economy.	13,	1.	pp.	1–27;	Abdelal,	Rawi	E.	(2007).	Capital Rules: The 
Construction of Global Finance.	Cambridge,	MA:	Harvard	University	Press;	Stone,	Randall.	(2008).	“The	Scope	
of	IMF	Conditionality.”	International Organization.	62,	4.	pp.	589–620.	

23	Frieden,	Jeffry	A.	(1991).	“Invested	Interests:	The	Politics	of	National	Economic	Policies	in	a	World	
of	Global	Finance.”	International Organization.	45,	4.	pp.	425–451.	

24	Tomz.	op.cit.	p.	705-706.	
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7-13นโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทโลก

อาจเข้ามาพร้อมกับมาตรฐานการคุ้มครองดูแลแรงงานที่ต�่าเพื่อการแข่งขันในเรื่องราคา	 ส่งผลให้รัฐบาล
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าไปยกระดับมาตรฐานแรงงานที่เพิ่มขึ้น25

นอกจากการพิจารณาผลกระทบที่การเคลื่อนย้ายเงินและการลงทุนระหว่างประเทศมีต่อกลุ่ม 
ผลประโยชน์ภายในประเทศแล้ว	 แนวคิดที่สามนี้ยังให้ความสนใจกับบทบาทที่สถาบันประชาธิปไตยและ
กลุ่มผลประโยชน์ภายในประเทศมีต่อนโยบายด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐบาลด้วย	
อย่างไรก็ตาม	 ค�าอธิบายในเรื่องนี้ยังไม่มีแบบแผนท่ีแน่นอน	 กล่าวคือ	 การศึกษาจ�านวนหนึ่งค้นพบว่า
สถาบันประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนโยบายการเปิดเสรีทางการเงินและการลงทุนระหว่าง
ประเทศในประเทศพัฒนาแล้วและมีความสัมพันธ์เชิงลบในประเทศก�าลังพัฒนา	 เนื่องจากประชาชน 
ส่วนใหญ่ในประเทศพัฒนาแล้วได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว	 นักการเมืองและพรรคการเมืองจึงมี
แนวโน้มทีจ่ะน�าเสนอนโยบายทีมุ่่งสนับสนุนการเคล่ือนย้ายทางการเงนิและการลงทนุอย่างเสรีในการรณรงค์
หาเสยีงเลอืกตัง้	และเมือ่ได้รบัชยัชนะเข้าไปเป็นรฐับาลกจ็ะก�าหนดนโยบายตามทีไ่ด้น�าเสนอไว้	ในขณะที่
ในประเทศก�าลังพัฒนากลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศรู้สึกว่าตัวเองเสียประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวจึงไม่สนับสนุนให้รัฐบาลของตนก�าหนดนโยบาย
ด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศแบบเปิด26	 อย่างไรก็ตาม	 การศึกษาอีกจ�านวนหนึ่งค้นพบว่า
สถาบันประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนโยบายการเปิดเสรีทางการเงินและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ	เนื่องจากการไหลเข้าของเงินและการลงทุนจากต่างประเทศท�าให้เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น27

กิจกรรม 7.1.2

แนวคิดในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับการเงินและการลงทุนระหว่าง
ประเทศมีกี่กลุ่มแนวคิด	อะไรบ้าง	

แนวตอบกิจกรรม 7.1.2

แนวคดิทีใ่ช้ในการอธบิายความสมัพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกบัการเงนิและการลงทนุระหว่าง
ประเทศในทางรัฐศาสตร์สามารถแบ่งได้เป็น	3	กลุ่มแนวคิด	ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก�าหนด
และบังคับใช้นโยบายด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐบาล	ดังนี้	

25	Freeman,	John	R.,	and	Quinn,	Dennis	P.	(2012).	“The	Economic	Origins	of	Democracy	Reconsidered.”	
American Political Science Review.	106,	1.	pp.	58–80.	

26	Mukherjee,	 Bumba.,	 and	 Singer,	 David	 Andrew.	 (2010).	 “International	 Institutions	 and	Domestic	
Compensation:	The	IMF	and	the	Politics	of	Capital	Account	Liberalization.”	American Journal of Political Sci-
ence.	54,	1.	pp.	45–60.	

27	Brune,	Nancy.,	Garrett,	Geoffrey.,	Guisinger,	Alexandra.,	 and	Sorens,	 Jason.	 (2001).	 “The	Political	
Economy	of	Capital	Account	Liberalization.”	Working	Paper.	
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7-14 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

1.		แนวคิดที่มุ่งศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ	
2.		แนวคิดที่มุ่งอธิบายผลกระทบจากอิทธิพลของต่างประเทศ	และ	
3.		แนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับพลังกดดันภายในประเทศ

เรื่องท่ี 7.1.3

วิธีการศึกษานโยบายสาธารณะด้านการเงิน

และการลงทุนระหว่างประเทศ

การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกในแทบจะทุกเร่ืองและมีผลต่อ
สวัสดกิารของประชาชนหลายพนัล้านคนทัว่โลก	การลงทนุของนกัลงทนุต่างชาตสิามารถสร้างความเจรญิ
เติบโตทางเศรษฐกจิได้	และสามารถน�าความเสยีหายมาสูร่ะบบเศรษฐกจิจนน�าไปสูว่กิฤตการณ์กไ็ด้ในทาง
กลับกัน	รฐับาลของประเทศต่างๆ	จงึถกูคาดหวังให้มคีวามสามารถในการรบัมอืกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก
การเงินและการลงทนุระหว่างประเทศ	โดยการก�าหนดนโยบายทีเ่หมาะสมในเรือ่งอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ระหว่างประเทศ	 การออกข้อบังคับทางการเงินและการลงทุน	 รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความ 
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจภายในประเทศและการรับความช่วยเหลือจากภายนอกประเทศ	 จนกล่าวได้ว่า	 
ทุกวนันี	้หากต้องการท�าความเข้าใจกบัเศรษฐกจิโลกและการเมอืงภายในโดยเฉพาะในมติขิองการก�าหนด
นโยบายสาธารณะ	แล้ว	การศึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศเป็นหัวข้อที่ขาดไม่ได2้8 
อย่างไรก็ตาม	 การศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่าง
ประเทศยังมีความแตกต่างกัน	โดยอาจแบ่งวิธีการศึกษาที่นักรัฐศาสตร์นิยมใช้ได้เป็นสองแนวทาง	วิธีการ
แรกคือแนวทางการศึกษาที่เชื่อว่ารัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทหลักในการควบคุมการไหลเข้าออกของเงินและ
การลงทนุผ่านการออกกฎระเบยีบและใช้เครือ่งมอืเชงินโยบาย	ส่วนอกีวธิกีารหนึง่คอืแนวทางการศกึษาที่
ให้ความส�าคญักบัผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้จรงิเก่ียวกับปรมิาณการเคลือ่นย้ายของเงนิและการลงทนุระหว่างประเทศ
มากกว่ากฎระเบียบ29

28	Tomz.	op.cit.	p.	692.	 
29 Ibid.	p.	693.	
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7-15นโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศในบริบทโลก

1.  วิธีการศึกษาตามแนวทางที่เชื่อว่ารัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทหลัก
วิธีการศึกษานโยบายสาธารณะด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศที่สนใจศึกษาบทบาท

ของรัฐบาลในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเงินและการลงทุนระหว่างประเทศมีมุมมองพื้นฐานว่ารัฐบาล
มีเครื่องมือในการกระตุ้นหรือยับยั้งการเคลื่อนย้ายเงินตราและการลงทุนหลายประการ	

ประการแรก	ในกรณีทีต้่องการจ�ากดัการเคลือ่นย้ายเงนิตราและการลงทนุระหว่างประเทศ	รัฐบาล
ของทุกประเทศสามารถออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมปริมาณการไหลเข้าออกทางการเงิน	 เช่น	 การออก
กฎหมายห้ามหรอืจ�ากดัปรมิาณการท�าธรุกรรมทางการเงนิระหว่างประเทศ	หรอืออกข้อก�าหนดให้นกัลงทุน
ต้องท�าเรื่องขออนุญาตก่อนที่จะท�าการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามาจากต่างประเทศ	

ประการท่ีสอง	รฐับาลของแต่ละประเทศอาจใช้มาตรการทางภาษ	ีเช่น	เกบ็ภาษธีรุกรรมทางการเงนิ
ระหว่างประเทศในอัตราที่สูงเพื่อลดแรงจูงใจในการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามาในประเทศของตน	

ประการสุดท้าย	 รัฐบาลของทุกประเทศสามารถออกกฎหมายที่มุ ่งส่งเสริมการลงทุนจาก 
ต่างประเทศเพือ่กระตุน้ให้มกีารเคลือ่นย้ายเงนิและการลงทนุระหว่างประเทศเข้าสูป่ระเทศของตัวเองมากขึน้	
หรอืออกกฎหมายทีมุ่ง่เพิม่ภาระให้แก่นกัลงทนุจากต่างชาตเิพือ่จ�ากดัการเคลือ่นย้ายเงนิและการลงทนุจาก
ต่างประเทศ30	การออกกฎหมายในลกัษณะดังกลา่ว	อาจรวมถงึการใช้มาตรการด้านอตัราแลกเปลีย่นเงนิ
ตราระหว่างประเทศด้วย31	ดังนั้น	การวิเคราะห์เพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
สาธารณะกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางการเงิน
และการลงทุนที่ประเทศต่างๆ	 ก�าหนดและบังคับใช้	 ได้แก่	 นโยบายการก�าหนดและควบคุมอัตรา 
แลกเปล่ียน32	นโยบายการส่งเสรมิการลงทุน33	กฎหมายว่าด้วยข้อก�าหนดในการด�าเนนิธรุกรรม34	เป็นต้น

2.  วิธีการศึกษาตามแนวทางที่มุ่งพิจารณาผลลัพธ์ของการเคลื่อนย้ายเงินและการลงทุน

ระหว่างประเทศ
ตรงข้ามกบัแนวทางแรก	แนวทางทีส่องให้ความส�าคญักบัผลลพัธ์ทีเ่กดิข้ึนจริงของการเคลือ่นย้าย

เงินและการลงทุนระหว่างประเทศมากกว่ากฎระเบียบ	 แนวคิดนี้มองว่าแม้รัฐบาลของแต่ละประเทศจะมี

30 Ibid.	
31	Ostry	et	al.	op.cit. 
32	 ดู	 เช่น	Grilli,	 Vittorio.,	 and	Milesi-Ferretti,	 Gian	Maria.	 (1995).	 “Economic	 Effects	 and	 Structural	 

Determinants	of	Capital	Controls.”	International Monetary Fund Staff Papers.	42,	3.	pp.	517–551;	Kastner,	Scott	
L.,	 and	 Rector,	 Chad.	 (2003).	 “International	 Regimes,	 Domestic	 Veto-Players,	 and	 Capital	 Controls	 Policy	 
Stability.”	International Studies Quarterly.	47,	1.	pp.	1-22.	

33	 ดู	 เช่น	Miniane,	 Jacques.	 (2004).	 “A	New	Set	 of	Measures	 on	Capital	Account	Restrictions.”	 IMF 
Staff Papers.	51,	2.	pp.	276–308.	

34	ด	ูเช่น	Henry,	Peter	Blair.	(2007).	“Capital	Account	Liberalization:	Theory,	Evidence	and	Speculation.”	
Journal of Economic Literature.	45,	4.	pp.	887–935;	Abiad,	Abdul.,	and	Mody,	Ashoka.	(2005).	“Financial	Reform:	
What	Shakes	 It?	What	Shapes	 It?”	American Economic Review.	 95,	 1.	 pp.	 66–88;	Chinn,	Menzie	D.,	 and	 Ito,	
Hiro.	 (2008).	“A	New	Measure	of	Financial	Openness.”	Journal of Comparative Policy Analysis: Research and 
Practice. 10,	3.	pp.	309-322.	
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7-16 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

อ�านาจในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการเงินและการลงทุนได้	 แต่ปรากฏว่ายังมีช่องว่างระหว่าง
บทบัญญัติของกฎหมายกับการปฏิบัติใช้	 จึงไม่น่าแปลกใจว่าท�าไมรัฐบาลของบางประเทศให้ความส�าคัญ
กับการบัญญัติและบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อควบคุมปริมาณการไหลเข้าออกของเงินและการลงทุนได้อย่าง
มีประสิทธิผล	 ในขณะที่รัฐบาลของอีกหลายประเทศไม่พยายามสร้างแรงจูงใจหรือเสริมศักยภาพให้ 
ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนหรือเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ประเทศของตน35

นอกจากนี้	 การบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อควบคุมปริมาณการไหลเข้าออกของเงินและการลงทุน
ระหว่างประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งมักมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ	ท�าให้ระดับการเปิดรับการเงิน
และการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มข้นของการบังคับใช้นั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
บทบญัญตัใิดๆ	ในกฎหมายควบคุมการเงนิและการลงทนุเลยกต็าม	ประการสดุท้าย	กฎหมายของประเทศ
ต่างๆ	 มักมีช่องโหว่ที่แตกต่างกันท�าให้เป็นการยากที่จะน�ามาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบ36	 ภายใต้มุมมอง
เช่นนี	้การท�าความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกบัการเงนิและการลงทนุระหว่างประเทศ
ท่ีดกีว่าคือการศกึษาการตดัสนิใจในทางปฏบิตัขิองนกัลงทนุเพ่ือทราบถึงระดับของเสรีภาพในการเคลือ่น-
ย้ายเงินและการลงทุนมากกว่าการพิจารณาจากบทบัญญัติในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับการเงินและการ
ลงทุนระหว่างประเทศภายใต้แนวทางที่ให้ความส�าคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงของการเคล่ือนย้ายเงินและ
การลงทุนระหว่างประเทศที่ส�าคัญสามารถแบ่งเป็น	3	กลุ่มใหญ่ๆ	ได้แก่	

กลุ่มแรก	 คือ	 การศึกษาที่มีสมมติฐานว่าหากไม่มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินและการลงทุน
ใดๆ	เลย	ประชาชนทกุคนย่อมมเีสรภีาพทีจ่ะไปลงทนุในทีใ่ดกไ็ด้ในโลกใบนี	้การมกีฎระเบยีบหรือข้อบงัคบั
ในการควบคมุทางการเงนิและการลงทนุระหว่างประเทศจงึมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกของประชาชนระหว่าง
การออมเงินกับการลงทุน	 ดังนั้น	 ระดับการออมเงินที่สูงคือภาพสะท้อนของเสรีภาพทางการเงินและการ
ลงทุนท่ีจ�ากัด	 ในทางกลับกัน	 ระดับการออมเงินที่ต�่าคือภาพสะท้อนของบรรยากาศทางการเงินและการ
ลงทุนที่เปิดกว้าง37

กลุ่มท่ีสอง	คอื	การศกึษาทีมุ่ง่ความสนใจไปทีอ่ตัราดอกเบีย้โดยมสีมมตฐิานว่าหากไม่มีมาตรการ
ในการควบคุมใดๆ	 เป็นพิเศษ	 มาตรการทางการเงินและการลงทุนแบบเดียวกันย่อมน�าไปสู่การก�าหนด
อัตราดอกเบ้ียท่ีเท่ากัน	 ดังนั้น	 หากตรวจพบความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศที่เลือกใช้
มาตรการทางการเงินและการลงทุนเหมือนกัน	 แสดงว่ามีการควบคุมทางการเงินและการลงทุนระหว่าง
ประเทศในประเทศนั้น38 

35	Tomz.	op.cit.	p.	694.	
36 Ibid.	
37	Feldstein,	Martin.,	and	Horioka,	Charles.	(1980).	“Domestic	Saving	and	International	Capital	Flows.”	

Economic Journal.	90,	358.	pp.	314–329.	
38	Frankel,	Jeffrey	A.	(1991).	“Quantifying	International	Capital	Mobility	in	the	1980s.”	in	Bernheim,	B.	

Douglas.,	and	Shoven,	John	B.	(eds.).	National Saving and Economic Performance.		Chicago:	University	of	Chi-
cago	Press.	pp.	227–270.	
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กลุ่มที่สาม	คือ	การศึกษาที่ให้ความสนใจท�าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์
และการลงทุนระหว่างประเทศ	 โดยมีสมมติฐานว่าการเคล่ือนย้ายเงินและการลงทุนคือสัดส่วนของมูลค่า
หลักทรัพย์ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหรือการไหลข้ามพรมแดนของเงินตราในแต่ละปี39

ในขณะทีย่งัไม่มข้ีอสรปุว่าแนวทางใดเป็นวธิกีารทีด่กีว่ากนัระหว่างการท�าความเข้าใจความสมัพนัธ์
ระหว่างนโยบายสาธารณะกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศผ่านการศึกษากฎระเบียบหรือการ
ท�าความเข้าใจผ่านการวิเคราะห์ผลลพัธ์ทีเ่กิดขึน้จรงิ	แต่อย่างน้อยทีส่ดุการศกึษาผ่านวธิกีารทัง้สองแนวทาง
ได้ช่วยอธิบายแนวโน้มและทิศทางของการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลก
คร้ังทีห่นึง่	ถงึต้นศตวรรษที	่21	ทีส่อดคล้องกนัประการหนึง่ว่ามลีกัษณะเป็นรูปตวัย	ู(U-shaped	pattern)	
เริ่มต้นจากการเคลื่อนย้ายเงินและการลงทุนระดับสูงในช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังที่หน่ึง	 (World	War	 I)	
จากนั้นเข้าสู่ช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายเงินและการลงทุนระดับต�่าระหว่างทศวรรษที่	 1920	 และ	 1970	 ก่อนที่
การเคล่ือนย้ายเงนิและการลงทุนท่ีกลบัไปอยูใ่นระดบัสูงอีกคร้ังโดยเฉพาะในประเทศทีร่�า่รวยตัง้แต่ทศวรรษ
ที่	1980	เป็นต้นมา40	(ภาพที่	7.1)

ก่อน	WWI 1980s-2010s

1920s	 1970s

ภาพที่ 7.1  แนวโน้มและทิศทางของการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ 

 (ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง-ต้นศตวรรษที่ 21)
ท่ีมา:  พัฒนาโดยผู้แต่งจากค�าอธิบายของ	Tomz.	op.cit.	p.	696.	

39	Lane,	Philip	R.,	and	Milesi-Ferretti,	Gian	Maria.	(2007).	“The	External	Wealth	of	Nations	Mark	II:	
Revised	and	Extended	Estimates	of	Foreign	Assets	and	Liabilities,	1970–2004.” Journal of International Econom-
ics.	73,	2.	pp.	223–250.	

40	ดู	Chinn	and	Ito.	op.cit.	เปรียบเทียบกับ	Schindler,	Martin.	(2009).	“Measuring	Financial	Integration:	A	
New	Data	Set.”	IMF Staff Papers.	56,	1.	pp.	222–238. 
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อย่างไรก็ตาม	 การศึกษาโดยการประยุกต์ใช้วิธีการท้ังสองแนวทางยังมีช่องว่างระหว่างการ
วเิคราะห์ข้อมลูของประเทศทีพ่ฒันาแล้วกับประเทศก�าลงัพฒันาอยู	่กล่าวคอื	การศกึษาทีเ่น้นท�าความเข้าใจ
ความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกบัการเงนิและการลงทนุระหว่างประเทศผ่านการศกึษากฎระเบยีบ
นับว่ามีปริมาณที่เพียงพอทั้งในกรณีของประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา	 แต่การศึกษาที่มุ่ง
ท�าความเข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกบัการเงนิและการลงทนุระหว่างประเทศผ่านผลลพัธ์
ท่ีเกิดขึ้นจริงในกรณีของประเทศก�าลังพัฒนายังค่อนข้างขาดแคลนมากเมื่อเทียบกับการใช้ข้อมูลของ
ประเทศที่พัฒนาแล้วมาท�าการวิเคราะห4์1	การกระตุ้นและหนุนเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างนโยบายสาธารณะกบัการเงนิและการลงทนุระหว่างประเทศโดยอาศยัข้อมลูผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จริงใน
ประเทศก�าลังพัฒนาให้มากขึ้นนับว่ามีความส�าคัญมาก

กิจกรรม 7.1.3

แนวการศึกษาที่มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับการเงินและการลงทุน
ระหว่างประเทศสามารถแบ่งอย่างกว้างได้เป็นกี่แนวทาง	อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 7.1.3

แนวการศึกษาที่มุ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะกับการเงินและการลงทุน
ระหว่างประเทศสามารถแบ่งอย่างกว้างได้เป็น	2	แนวทาง	คอื	หนึง่	แนวทางการศกึษาทีเ่ชือ่ว่ารฐับาลเป็น
ผูม้บีทบาทหลกัในการควบคุมการไหลเข้าออกของเงนิและการลงทนุผ่านการออกกฎระเบยีบและใช้เครือ่งมอื
เชิงนโยบาย	 และสอง	 แนวทางการศึกษาที่ให้ความส�าคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงเกี่ยวกับปริมาณการ 
เคลื่อนย้ายของเงินและการลงทุนระหว่างประเทศมากกว่ากฎระเบียบ

41	Tomz.	op.cit.	p.	696.	
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ตอนที่ 7.2

นโยบายสาธารณะด้านการเงินระหว่างประเทศ

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	7.2	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
7.2.1	ความหมายและรูปแบบของการเงินระหว่างประเทศ
7.2.2	ระบบการเงินระหว่างประเทศ
7.2.3	นโยบายสาธารณะด้านการเงิน
7.2.4	นโยบายสาธารณะด้านการเงินของประเทศไทยในบริบทโลก

แนวคิด
1.			การเงินระหว่างประเทศ	 คือ	 วิธีการปฏิบัติทางการค้า	 และการธนาคารที่เป็นสื่อกลาง

ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ	หรอืเป็นกฎกตกิา	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	เพือ่ควบคมุให้การ
ด�าเนินการทางธุรกิจระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเรียบร้อย	 มีประสิทธิภาพ	 มีความ
ยุติธรรม

2.			ระบบการเงนิระหว่างประเทศ	คือ	โครงสร้างทางการเงนิระหว่างประเทศทีมี่องค์ประกอบ
ส�าคัญ	2	ส่วน	คือ	ส่วนแรก	สถาบันการเงินระหว่างประเทศ	ได้แก่	ธนาคารกลางของ
ประเทศต่างๆ	 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 และส่วนที่สอง	 ตลาดทุนและตลาดเงิน
ต่างประเทศ	 ได้แก่	 แหล่งซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	 และแหล่งกู้ยืมเงินทุนระหว่าง
ประเทศ	 การก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเพื่อความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ	ตลอดจนการเคลื่อนไหวเงินทุนระหว่างประเทศ

3.			นโยบายการเงินที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ	 ใช้แบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก	่
ประเภทแรก	นโยบายการเงนิแบบขยายตวั	เป็นนโยบายทีธ่นาคารกลางน�ามาใช้กบักรณี
ที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะซบเซา	 การลงทุนของภาคเอกชนและการบริโภคของประชาชน
อยูใ่นระดบัต�า่	และประภททีส่อง	นโยบายการเงนิแบบเข้มงวด	เป็นนโยบายทีธ่นาคารกลาง
น�ามาใช้ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเกินไป	

4.			การด�าเนนินโยบายสาธารณะด้านการเงนิของไทยมพีฒันาการทีส่ามารถแบ่งออกได้เป็น	
3	 ช่วงเวลา	 คือ	 1)	 ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง-มิถุนายน	พ.ศ.	 2540	 ใช้นโยบาย
การผูกค่าเงนิบาทกบัทองค�าค่าเงนิสกลุอ่ืนหรือกบัตะกร้าเงนิ	2)	ช่วง	พ.ศ.	2540–2543	
ใช้นโยบายการก�าหนดเป้าหมายทางการเงิน	 และ	 3)	 ช่วงตั้งแต่	 พ.ศ.	 2543–ปัจจุบัน	
ใช้นโยบายการก�าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ	
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	7.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายความหมายและรูปแบบของระบบการเงินระหว่างประเทศได้
2.		อธิบายองค์ประกอบของระบบการเงินระหว่างประเทศได้
3.		อธิบายการก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการเงินได้
4.		อธิบายเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านการเงินของประเทศไทยในบริบทโลกได้
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เรื่องท่ี 7.2.1

ความหมายและรูปแบบของการเงินระหว่างประเทศ 

การเงินระหว่างประเทศ	(international	finance)	คือ	วิธีการปฏิบัติทางการค้า	และการธนาคาร
ที่เป็นส่ือกลางทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 หรือเป็นกฎกติกา	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 เพื่อควบคุมให้การ
ด�าเนินการทางธุรกิจระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเรียบร้อย	 มีประสิทธิภาพ	 และมีความยุติธรรม42	 องค์-
ประกอบที่ส�าคัญของการเงินระหว่างประเทศคือ	 ตลาดปริวรรตเงินตรา	 (foreign	 exchange	market)	
เนือ่งจากประเทศต่างๆ	ทัว่โลกท�าการค้าขายตดิต่อกนัและใช้เงนิสกลุทีต่่างกนัจงึจ�าเป็นต้องมตีลาดปรวิรรต
เงินตรา	 เพื่อเป็นแหล่งในการแลกเปล่ียนเงินตราหรือซ้ือขายเงินตราสกุลต่างๆ	 ตลาดปริวรรตเงินตราน้ีมี
อยูท่กุประเทศ	โดยมตีลาดใหญ่ๆ	กระจายอยูท่ัว่โลก	เช่น	ในยโุรป	สหรฐัอเมรกิาและเอเชยี	ตลาดปรวิรรต
เงนิตราเป็นตลาดซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศสกุลต่างๆ	ราคาซือ้ขายทีก่�าหนดในการซือ้ขาย	เรียกว่า	“อัตรา
แลกเปลีย่น	(exchange	rate)”	โดยแสดงจ�านวนเงนิสกลุหนึง่	(เช่น	สกลุเงนิบาทของประเทศไทย)	ทีต้่อง
ใช้ในการแลกเงินอีกสกุลหนึ่ง	(เช่น	ดอลลาร์สหรัฐ)	

โดยปกติ	 ราคาซื้อขายหรืออัตราแลกเปลี่ยนสามารถปรับเปลี่ยนขึ้นลงได้	 กล่าวคือ	 ถ้าตลาดซื้อ
ขายเป็นแบบเสรี	 การปรับเปลี่ยนอัตราจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของเงินตราสกุลนั้นๆ	 เช่น	 กรณีที่
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มจาก	30	บาท	เป็น	35	บาท	แสดงว่า	ค่าเงินบาทเสื่อม
ค่าลง	 (depreciation)	 เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ	 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ	 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 
แข็งตัวหรือเพิ่มค่าขึ้น	 (appreciation)	 เมื่อเทียบกับเงินบาท	 การเสื่อมค่าหรือเพิ่มค่าดังกล่าวให้เป็นไป
ตามอุปสงค์และอุปทานของดอลลาร์สหรัฐ	ถ้าอุปสงค์มากกว่าอุปทาน	ค่าเงินบาทจะเสื่อมค่า	(ค่าดอลลาร์
เพิ่มค่า)	แต่ถ้าอุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน	ค่าเงินบาทก็จะเพิ่มค่า	(ค่าดอลลาร์สหรัฐลดค่าลง)	อย่างไรก็ตาม	
ในกรณีตลาดไม่เสรี	คือรัฐบาลมีอ�านาจในการก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนและต้องการเปลี่ยนแปลง	เช่น	เดิม
ก�าหนดอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรัฐไว้ที	่ 30	 แล้วประกาศอตัราใหม่เป็น	 31	 บาท	กรณนีี้
เรยีกว่าเป็นการลดค่าเงนิบาท	 (devalue)	 ในทางกลับกนัถ้าประกาศอตัราใหม่เป็น	29	บาท	กรณีนีเ้รียกว่า	
เพิ่มค่าเงินบาท	 (revalue)	การปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดประเภทนี้	 จะขึ้นอยู่กับนโยบายของ
รัฐบาลและภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาค	 เช่น	 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 อัตราเงินเฟ้อ	 อัตรา
การว่างงาน	ดุลการค้าระหว่างประเทศ	เป็นต้น43

42	Cohn,	Theodore	H.	(2000).	Global Political Economy: Theory and Practice.	New	York:	Longman.	pp.	
133-159.	

43	Marrewijk,	 Charles	 van.	 (2004).	An Introduction to International Money and Foreign Exchange  
Markets.	 Discussion	 Paper	No.	 0407.	 Adelaide,	 Australia:	 International	Macroeconomic	 and	 Finance	 Program.	 
p.	26.	และโปรดอ่านเพิ่มเติมจาก	สติธร	ธนานิธิโชติ.	(2556).	“หน่วยที่	8	การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ.”	ใน	เอกสารการ
สอนชุดวิชาเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	น.	19-23.	
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ระบบการเงินในแต่ละประเทศอาจมีการจัดรูปแบบในลักษณะเดียวกันหรือแตกต่างกัน	 เนื่องจาก
หน่วยเงินตราของประเทศหนึ่งไม่สามารถน�าไปใช้ในนานาประเทศได้อย่างสมบูรณ์	 จึงมีความจ�าเป็นต้อง
มีการสร้างเครื่องมือและวิธีการบริหารจัดการทางการเงินข้ึนมา	 เช่น	 อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ	(foreign	exchange	rate)	ตลาดทางการเงิน	(financial	market)	ฯลฯ	เพื่อควบคุมปริมาณเงิน
และเครดิตให้มีความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกจิและปฏสิมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศต่างๆ44 
ส่งผลให้มีวิธีในการบริหารจัดการทางการเงินหลายประเภท

ในการพิจารณาประเภทของเครื่องมือและวิธีการบริหารจัดการทางการเงินภายใต้ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศน้ัน	สามารถแยกการพิจารณาได้เป็น	2	ประการหลัก	คอื	1)	ระบบอัตราแลกเปล่ียนเงนิตรา
ระหว่างประเทศที่ประเทศต่างๆ	ใช้	 เช่น	ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่หรือตายตัว	(fixed	exchange	rate	
system)	ระบบที่มีความยืดหยุ่นจ�ากัด	และระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง	และ	2)	ลักษณะสินทรัพย์ที่ใช้เป็น
ทุนส�ารอง	ซึ่งประกอบด้วยทองค�า	และสิทธิถอนเงินพิเศษจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

1.  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศสามารถจ�าแนกออกเป็น	3	ประเภทใหญ่ๆ	คือ	1)	

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่หรือตายตัว	 (fixed	 exchange	 rate	 system)	 2)	 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มี
ความยืดหยุ่นสูง	และ	3)	ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุ่นจ�ากัด45

1.1  ระบบอัตราแลกเปล่ียนคงท่ีหรือตายตัว (fixed exchange rate system)	 คือ	 การก�าหนด
อตัราแลกเปล่ียนคงที	่มค่ีาเสมอภาคตายตวั	เช่น	การก�าหนดอตัราแลกเปลีย่นคงทีข่องเงนิบาทที	่25	บาท
ต่อหน่ึงดอลลาร์สหรฐั	โดยธนาคารกลางมหีน้าทีเ่ข้ามาแทรกแซงในตลาดเงนิระหว่างประเทศ	เพือ่ให้อตัรา
แลกเปลี่ยนคงที่อยู่ในระดับนั้นๆ	 โดยทั่วไป	 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่หรือตายตัวคือระบบท่ีผูกค่าเงิน
ของประเทศตัวเองกับเงินสกุลอื่นซึ่งอาจเป็นเงินสกุลของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียวหรือ
เงนิสกุลหลกัในการค้าระหว่างประเทศทีเ่รยีกว่าระบบตะกร้าเงนิ	(basket	pegged)	กไ็ด้	การผกูค่าเงนิกบั
เงินสกุลเดียว	 เช่น	 การผูกค่าเงินกับประเทศคู่ค้ามากท่ีสุดอันดับหน่ึง	 เช่น	 การผูกค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกง
กบัดอลลาร์สหรฐั	การผกูค่าเงนิบาทกบัดอลลาร์สหรฐั	ส่วนการผกูค่าเงนิกบัเงนิสกลุหลกัในการค้าระหว่าง
ประเทศเป็นการก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการถ่วงน�้าหนักกับเงินสกุลการค้าระหว่างประเทศ	 5	 สกุล
หลัก	เช่น	การผูกค่าเงินบาทกับตะกร้าเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ	ปอนด์สเตอร์ลิง	ยูโร	เยน	ฟรังก์สวิส	เป็นต้น46 

ข้อดีของการก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่หรือตายตัวคืออัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพโดย 
นกัลงทนุสามารถวางแผนการค้า	การลงทนุได้อย่างชดัเจน	เพราะมีอัตราความเสีย่งจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นต�า่	หรอืต้นทนุจากด�าเนนิธรุกจิระหว่างประเทศลดลง	รวมทัง้	รฐับาลสามารถควบคมุอตัรา
เงินเฟ้อได้47	ส่วนข้อเสียของการก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่	หรือตายตัวคือความล่าช้า	และไม่ยืดหยุ่น

44	Marrewijk.	op.cit.	pp.	8-9.	
45 Ibid.	p.	95.	
46	Makin,	Anthony	J.	(2017). International Money and Finance.	New	York:	Routledge.	p.	32.
47 Ibid.	p.	35.	
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ในการเปลี่ยนแปลงค่าเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์	เช่น	การโจมตีค่าเงินบาทใน	ค.ศ.	199748	หรือการ
ก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนสูงเกินไป	ส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกสูง	ขณะที่ราคาสินค้าน�าเข้าถูกเกินไปอาจมี
ผลให้เสียดุลการค้า	ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด	หรือดุลการช�าระเงิน49

1.2  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีความยืดหยุ่นจ�ากัด เป็นระบบทีม่อีตัราการแลกเปลีย่นเคลือ่นไหว
กว้างกว่าระบบท่ีผกูค่ากบัเงนิสกลุอืน่	โดยระบบนีถ้กูสร้างขึน้มาใน	ค.ศ.	1979	เพือ่ให้เป็นอตัราแลกเปลีย่น
ในสหภาพยุโรปมีเสถียรภาพ	 เรียกว่า	 European	Exchange	Rate	Mechanism	 (ERM)	 เพื่อช่วยให้ 
การเงินของสหภาพยุโรปมีเสถียรภาพก่อนที่จะมีการรวมกันใช้เงินสกุลเดียว	 คือ	 สกุลยูโร	 อย่างไรก็ตาม	
ระบบอตัราแลกเปลีย่น	ERM	มคีวามยดืหยุน่อย่างจ�ากดั	เนือ่งจากมคีวามกดดนัในเรือ่งอตัราแลกเปลีย่น	
น�าไปสู่ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจมหภาค	เช่น	การว่างงาน	เงินเฟ้อ	และการเกิดหนี้	และวิกฤตทางการ
เงินในยุโรปใน	ค.ศ.	1991-1992	น�าไปสู่การเสื่อมสภาพของระบบระบบอัตราแลกเปลี่ยน	ERM	ต่อมา	ใน	
ค.ศ.	 1999	จึงได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ	ERM	II	 (Exchange	Rate	Mechanism	II)	ซึ่งมีความ
ยืดหยุ่นในระบบมากขึ้น	 โดย	 ERM	 II	 เป็นการวางเค้าโครงความร่วมมือในนโยบายอัตราแลกเปล่ียน
ระหว่างระบบยุโรป	 (Euro	 system)	 ผ่านระบบธนาคารกลางของยุโรป	 และสหภาพยุโรป	 (European	
Union:	 EU)	 เพื่อสร้างเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน	 ป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ยูโรกับสกุลเงินต่างๆ	 ในยุโรป	 และช่วยให้ประเทศในยุโรปเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตนเองก่อนเข้าร่วมใช้สกุลเงินยูโร50

1.3  ระบบอัตราแลกเปล่ียนทีมี่ความยดืหยุ่นสงู คอื	ระบบอตัราแลกเปลีย่นทีถ่กูก�าหนดโดยกลไก
ตลาด	หรอืเป็นระบบอตัราแลกเปลีย่นทีข่ึน้อยูก่บัอปุสงค์และอปุทานของเงนิตราต่างประเทศนัน้ๆ	ธนาคาร
กลางไม่เข้ามาแทรกแซง	หรืออาจเข้ามาแทรกแซงน้อยมาก	ดังนั้น	อัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินจึงมีความ
ผันผวนมาก	ระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง	สามารถแบ่งเป็น	2	ระบบ	คือ

1.3.1  ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ (managed float)	 ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ
เป็นระบบทีธ่นาคารกลางปล่อยให้อัตราแลกเปลีย่น	หรอืค่าเงนิเป็นไปตามกลไกตลาด	หรอืปล่อยให้ตลาด
ก�าหนดค่าเงินในระดับหนึ่ง	 อย่างไรก็ตาม	 ธนาคารกลางอาจเข้ามาแทรกแซงเป็นระยะ	 ถ้าหากค่าเงินนั้น
มีความผันผวนสูง	ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการนี้	เป็นระบบที่ประเทศส่วนมาก	เช่น	ฟิลิปปินส์	อินเดีย	
ซึ่งเมื่อวันที่	 2	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2540	 ประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียน	 มาเป็นระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว51

48	 ดูค�าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตค่าเงินบาทใน	พ.ศ.	 2540	 ได้ใน	Yoon,	 Il-Hyun.	 (2006).	 “Financial	Crisis	
Theories	Explaining	the	1997	Thai	Financial	Crisis.”	Thammasat Economic Journal.	24,	1.	p.	141.	

49	Makin.	op.cit.	pp.	35-36.	
50	 Kontolemis,	 Zenon.	 (2003).	Exchange Rates Are a Matter of Common Concern: Policies in the  

Run-up to the Euro?	Economic	Papers	No.191.	Brussels:	European	Commission.	pp.	5-8.	Retrieved	from	http://
ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication852_en.pdf	(1	March	2017).	

51	Cohn,	Theodore	H.	 (2008).	Global Political Economy: Theory and Practice. New	York:	 Longman.	 
p.	151.	
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1.3.2  ระบบลอยตัวเสรี (independent หรือ free float)	ระบบลอยตวัเสรเีป็นระบบทีอ่ตัรา
แลกเปลี่ยน	 หรือค่าเงินลอยตัวตามกลไกตลาดมากที่สุด	 ธนาคารกลางจะไม่เข้าไปแทรกแซงค่าเงินหรือ
อตัราแลกเปลีย่น	ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวัเสรมีข้ีอดหีลายประการ	เช่น	เป็นระบบอตัราแลกเปลีย่น
ที่ช่วยให้การปรับดุลบัญชีเดินสะพัดหรือดุลบัญชีการช�าระเงินท�าได้ดีขึ้น	ธนาคารกลางไม่จ�าเป็นต้องด�ารง
ทุนส�ารองระหว่างประเทศไว้เป็นจ�านวนมากเพื่อปกป้องค่าเงิน	 และรัฐบาลไม่ต้องกังวลกับเร่ืองการโจมตี
ค่าเงิน52	เป็นต้น	

2.  ลักษณะสินทรัพย์ท่ีเป็นทุนส�ารอง 
ลักษณะสินทรัพย์ที่เป็นทุนส�ารองสามารถจ�าแนกออกเป็น	 3	 ประเภทใหญ่ๆ	 คือ	 1)	 ทองค�า	 2)	

เงินตราสกุลต่างประเทศ	และ	3)	สิทธิถอนเงินพิเศษจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
2.1  ทองค�า	 การใช้ทองค�าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นทุนส�ารองนับว่ามีประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่

ยาวนาน	ตัง้แต่ในช่วงเริม่ต้นของระบบการเงินระหว่างประเทศ	(ก่อนสงครามโลกคร้ังทีห่นึง่	ระหว่าง	ค.ศ.	
1870-1914)	ทีมี่การน�าระบบมาตรฐานทองค�า	(gold	standard)	มาใช้อย่างแพร่หลาย	โดยทองค�าในฐานะ
สิ่งมีค่าที่สามารถใช้แทนเงินหรือใช้เป็นสิ่งหนุนหลังมูลค่าของเงินกระดาษ	 (paper	money)	 ได้53	 โดย
เงือ่นไขส�าคญัของการใช้ทองค�าเป็นสินทรพัย์ในระบบมาตรฐานทองค�า	คือ	ทกุประเทศทีใ่ช้มาตรฐานทองค�า
ต้องก�าหนดค่าเงนิของตนเทยีบกบัทองค�า	รฐับาลของประเทศนัน้ๆ	ต้องอนญุาตให้มกีารน�าเข้าและส่งออก
ทองค�าโดยเสร	ีต้องไม่เข้าไปขดัขวางกลไกการปรบัตวัทางด้านปรมิาณเงนิทีเ่กดิจากการค้าระหว่างประเทศ	
และต้องพิมพ์ธนบัตรให้เท่ากับปริมาณทองค�าที่มีอยู5่4	 อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจากระบบมาตรฐานทองค�ามี
ข้อจ�ากัดในการใช้ทองค�าเพื่อหนุนหลังการพิมพ์เงินตามค่าที่ก�าหนดไว้	ซึ่งในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้ง
ที่หนึ่งและสอง	 หลายประเทศจ�าเป็นต้องพิมพ์เงินออกมาใช้เป็นจ�านวนมากส�าหรับการบูรณะประเทศ
มากกว่าจ�านวนทองค�าที่มีจนท�าให้ระบบมาตรฐานทองค�าไม่เป็นที่นิยมในเวลาต่อมา55

2.2  เงินสกุลต่างประเทศ	 เงินสกุลต่างประเทศโดยเฉพาะเงินสกุลหลักถูกน�ามาใช้เป็นสินทรัพย์
ในทนุส�ารองระหว่างประเทศภายหลงัสงครามโลกคร้ังทีส่อง	(ค.ศ.	1939	ถึง	ค.ศ.	1945)	เมือ่ระบบปริวรรต
ทองค�า	(gold-exchange	standard)	หรือระบบแบรตตันวูดส์	(Bretton	Woods	System)	ได้ถูกคิดค้น
และน�ามาใช้เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบการเงินระหว่างประเทศ	โดยในระบบนี้ก�าหนดให้มีการผูกค่า
เงนิไว้กบัดอลลาร์สหรฐั	ในขณะทีด่อลลาร์สหรฐัผกูไว้กบัทองค�าท่ีอตัรา	35	ดอลลาร์สหรฐัต่อออนซ์	(ounce)	
และมกีารก�าหนดอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลของประเทศสมาชกิกบัดอลลาร์ให้คงที	่หรือเรียกว่า	ค่าเสมอภาค	 
 

52	Williamson,	John.	(1985).	The Exchange Rate System.	Revised	Edition.	Washington,	D.C.:	Institute	
for	International	Economics.	p.	9.	

53	พรายพล	คุ้มทรัพย์.	(2551).	เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและนโยบาย	(พิมพ์ครั้งที่	2).	กรุงเทพฯ:	
ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	น.	189.	

54	Astrow,	André.	(2012).	Gold and the International Monetary System.	London:	The	Royal	Institute	of	
International	Affairs.	pp.	6-7.	

55	Krugman,	Paul.,	and	Wells,	Robin.	(2015).	Economics	(4th	ed.).	New	York:	Worth	Publishers.	p.	675.
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(par	 value)	 โดยธนาคารกลางของประเทศสมาชิกต้องจัดตั้งกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน	 (Ex-
change	 Equalization	 Fund)	 เพื่อคอยแทรกแซงไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนออกจากค่าเสมอภาคที่
ก�าหนด	และประเทศสมาชิกต้องปล่อยให้มกีารแลกเปลีย่นระหว่างเงนิตราของตวัเองกบัดอลลาร์สหรฐัอย่าง
เสรี	รวมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(International	Monetary	Fund:	IMF)	ซึ่งมี
ฐานะเป็นทบวงการช�านัญพิเศษของสหประชาชาติ	 เพื่อช่วยสนับสนุนความร่วมมือทางการเงินระหว่าง
ประเทศ	สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตวัอย่างสมดลุ	เสรมิสร้างเสถยีรภาพในอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราระหว่างประเทศ	 สนับสนุนการจัดตั้งระบบการช�าระเงินระหว่างประเทศ	 และให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงนิแก่ประเทศสมาชิกทีป่ระสบปัญหาดลุการช�าระเงนิ	และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศ56

2.3  สิทธิถอนเงินพิเศษจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	หลัง	ค.ศ.	1960	ได้เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนทุนส�ารองระหว่างประเทศเน่ืองจากทองค�าและดอลลาร์สหรัฐมีไม่เพียงพอ	 ท�าให้มีการคิดสร้าง
สินทรพัย์เพือ่ใช้เป็นทุนส�ารองระหว่างประเทศชนดิใหม่ขึน้มาเรยีกว่า	สทิธถิอนเงนิพเิศษ	(Special	Draw-
ing	Rights:	SDRs)	จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	สิทธิถอนเงินพิเศษนี้เป็นสิทธิที่กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศเป็นผู้ก�าหนดขึ้นภายใต้การยอมรับของประเทศสมาชิก	 และจัดสรรให้ประเทศสมาชิก 
ถือครอง	เพื่อใช้เสริมปริมาณเงินส�ารองระหว่างประเทศและเสริมสภาพคล่องให้สอดคล้องกับการขยายตัว
ของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ57	อย่างไรก็ตาม	ภายหลังการล้มเลิกระบบแบรตตันวูดส์	ใน	ค.ศ.	
1973	บทบาทของสทิธถิอนเงนิพเิศษในตลาดการเงนิระหว่างประเทศลดน้อยลงเนือ่งจากประเทศต่างๆ	หนั
ไปใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแทนที่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่มากขึ้น	 สิทธิถอนเงินพิเศษ
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนับตั้งแต่นั้นจึงท�าหน้าที่เป็นเพียงเงินส�ารองระหว่างประเทศประเภท
หนึ่ง	 ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการบริหารทุนส�ารองระหว่างประเทศได้โดยการแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินอื่นที่
กองทุนการเงนิระหว่างประเทศใช้ในการเทยีบเคยีงเพือ่ค�านวณเป็นสทิธิถอนเงินพเิศษทีจ่ดัสรรแก่ประเทศ
สมาชกิ	อนัประกอบไปด้วย	กลุม่เงินสกุลหลัก	5	สกลุ	ได้แก่	ดอลลาร์สหรัฐ	ยโูร	เยนญีปุ่่น	ปอนด์สเตอร์ลิง	
และหยวน	(เพิ่มเข้ามาใหม่ใน	ค.ศ.	2016)58	ที่เรียกว่า	“ตะกร้าเงินตรา	(currency	basket)59”

56	ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ในเรื่องที่	7.2.2	ของหน่วยนี้			
57	Carbaugh,	Robert.	(2014).	International Economics	(15th	ed.).	Boston,	MA:	Cengage	Learning	Solution.	

pp.	522-523.	
58	Holodny,	Elena.	(3	October	2016).	“China’s	yuan	officially	joins	the	SDR.”	Business Insider.	Retrieved	

from	http://www.businessinsider.com/chinese-yuan-officially-joins-the-imfs-sdr-2016-10	(1	March	2017).
59	 Ocampo,	 José	Antonio.	 (2009).	 “Special	 Drawing	 Rights	 and	 the	 Reform	 of	 the	Global	 Reserve	

System.”	Retrieved	from	http://k750i.net/files/publications/jao_brief.pdf	(1	March	2017).	
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กิจกรรม 7.2.1

การเงินระหว่างประเทศคืออะไร	

แนวตอบกิจกรรม 7.2.1

การเงนิระหว่างประเทศ	คือ	วิธกีารปฏบิตัทิางการค้า	และการธนาคารทีเ่ป็นสือ่กลางทางเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ	 หรือเป็นกฎกติกา	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 เพื่อควบคุมให้การด�าเนินการทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศเป็นไปอย่างเรียบร้อย	มีประสิทธิภาพ	มีความยุติธรรม

เรื่องท่ี 7.2.2

ระบบการเงินระหว่างประเทศ 

ระบบการเงนิระหว่างประเทศ	(international	financial	system)	หมายถึง	โครงสร้างทางการเงนิ
ระหว่างประเทศอันประกอบไปด้วย	 1)	สถาบันการเงินระหว่างประเทศ	ได้แก่	ธนาคารกลางของประเทศ
ต่างๆ	 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 และ	 2)	 ตลาดทุนและตลาดเงินต่างประเทศ	 ได้แก่	 แหล่งซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ	 และแหล่งกู้ยืมเงินทุนระหว่างประเทศ	 การก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศเพื่อความสะดวกในการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ	 ตลอดจนการเคลื่อนไหวเงินทุนระหว่าง
ประเทศ

1.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
สถาบนัการเงนิทีม่คีวามส�าคญัในโครงสร้างทางการเงนิระหว่างประเทศ	ประกอบด้วย	1)	ธนาคาร

กลาง	และ	2)	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1.1  ธนาคารกลาง	 คือ	 องค์กรระดับชาติของรัฐที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้ระบบเศรษฐกิจ

ในประเทศมีเสถียรภาพ	และมีการเติบโตอย่างสมดุล	โดยผ่านนโยบายการเงิน	การก�าหนดอัตราดอกเบี้ย	
การควบคุมปริมาณเงินของประเทศ	 การจัดการอัตราแลกเปล่ียน	 และปริมาณทองค�าส�ารองของประเทศ	
การก�ากับและดูแลอตุสาหกรรมการธนาคาร	รวมทัง้เป็นนายธนาคารของรฐับาลและธนาคารของนายธนาคาร	
เช่น	 ธนาคารกลางของประเทศไทย	 เรียกว่า	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	หรือ	 ธปท.	 โดยพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2551	 ก�าหนดหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยให้มีคณะกรรมการ	
4	คณะ60	ดังต่อไปนี้

60	 ธนาคารแห่งประเทศไทย.	 (2560).	คณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee).	 สืบค้นจาก	
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/Pages/default.aspx	(1	กรกฎาคม	2560).
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ตารางที่ 4.1 คณะกรรมการของ ธปท. ชุดต่าง ๆ  และหน้าที่ความรับผิดชอบ61

คณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ

1 คณะกรรมการนโยบายการเงิน	 ก�าหนดทิศทางของนโยบายการเงิน

2 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงนิ	 ก�าหนดนโยบายระบบสถาบันการเงิน

3 คณะกรรมการระบบการช�าระเงิน	 ก�าหนดนโยบายการช�าระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

4 คณะกรรมการตรวจสอบ ก�ากับดูแล	 การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	 จัดท�ารายงาน
ทางการเงินที่มีความสมบูรณ์	มีระบบการควบคุมภายใน	และ
การตรวจสอบภายใน

1.2  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)	กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศก่อตัง้ขึน้เมือ่	พ.ศ.	2487	จากการประชมุองค์การสหประชาชาติว่าด้วยเงนิตราและการเงนิ	
(United	Nations	Monetary	 and	 Financial	 Conference)	 เพื่อแก้ไขปัญหาการเงินระหว่างประเทศ
และช่วยเหลือประเทศสมาชิกในด้านการเงินและวิชาการ	 ในปัจจุบัน	 กองทุนการเงินระหว่างประเทศมี
บทบาทหลักในการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจเพื่อให้ระบบการเงินระหว่างประเทศมีเสถียรภาพ	ภายใต้ภาระ
หน้าที่หลักส�าคัญ	3	ประการ62	ได้แก่

1)	การควบคุมดูแลเศรษฐกิจ	(surveillance)
2)	ความช่วยเหลือทางการเงิน	(financial	assistance)
3)	ความช่วยเหลือทางวิชาการ	(technical	assistance)

1) การควบคุมดูแลเศรษฐกิจ (surveillance)	กองทนุการเงนิระหว่างประเทศมภีาระหน้าที่
เกีย่วกับการควบคมุดแูลเศรษฐกจิเพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิการเงนิของประเทศสมาชกิอย่างใกล้ชดิ	และ
มีการประชุมหารือกับประเทศสมาชิกเป็นประจ�า	 ซึ่งโดยทั่วไปจะก�าหนดจัดประชุมทุกปี	 โดยเจ้าหน้าที่
กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ	จะไปเยอืนประเทศสมาชกิเพือ่ประเมนิภาวะและเสถยีรภาพเศรษฐกจิของ
ประเทศสมาชิก	 รวมทั้งให้ค�าแนะน�าในเชิงนโยบาย	 จะรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิก
เพือ่น�ามาประเมินภาวะเศรษฐกจิระดบัภมูภิาคและระดบัโลก	โดยมีการเผยแพร่ผลการประเมนิทกุคร่ึงปีใน
รายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลก	 (World	 Economic	Outlook)	 และรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลก	
(Global	Financial	Stability	Report)

2) ความช่วยเหลือทางการเงิน (financial assistance)	 กองทุนการเงินระหว่างประเทศมี
ภาระหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการช�าระเงิน	 เพื่อ

61 เพิ่งอ้าง.
62	ดูเพิ่มเติม	 ใน	International	Monetary	Fund.	 (2017a).	About the IMF.	Retrieved	from	http://www.imf.

org/en/About	(31	January	2017).	
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ช่วยฟื้นฟูเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านโครงการเงินกู้ประเภทต่างๆ	 ซึ่งประเทศที่ขอ
ความช่วยเหลือจะต้องด�าเนินนโยบายหรือมาตรการต่างๆ	 เพื่อแก้ไขปัญหาดุลการช�าระเงินตามที่ก�าหนด
ในจดหมายแสดงเจตจ�านง	(letter	of	intent)	เช่น	ในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเงินในเอเชียระหว่าง	พ.ศ.	
2540-2541	กองทนุการเงนิระหว่างประเทศได้จดัท�าโครงการให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศไทย	อนิโดนเีซยี	
และเกาหลีใต้	 หรือใน	 พ.ศ.	 2543	 ได้อนุมัติเงินกู้แก่ประเทศเคนยาเพื่อแก้วิกฤติการณ์ภัยแล้ง	 และการ
ขาดแคลนอย่างรุนแรง	

3) ความช่วยเหลือทางวิชาการ (technical assistance)	 กองทุนการเงินระหว่างประเทศมี
ภาระหน้าทีใ่นการให้ความช่วยเหลอืทางวิชาการแก่ประเทศสมาชกิ	เสรมิสร้างศกัยภาพของประเทศสมาชกิ	
ในการก�าหนดและด�าเนินนโยบายทางการเงิน	นโยบายการคลัง	และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน	การให้ค�า
ปรกึษาเก่ียวกับสถาบนัทางการเงนิ	(ระบบธนาคาร)	และกฎหมายหรอืมาตรการทางเศรษฐกจิและการเงนิ	
ตลอดจนการสนับสนนุสถิติข้อมลูต่างๆ	นอกจากนี	้กองทนุการเงนิระหว่างประเทศได้จดัหลักสตูรฝึกอบรม
และสัมมนาส�าหรับประเทศสมาชิกที่สถาบันฝึกอบรมของกองทุนการเงินฯ	ณ	กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.

ในแง่การจัดโครงสร้างองค์กร	 กองทุนการเงินระหว่างประเทศด�าเนินงานภายใต้นโยบาย
ของคณะกรรมการส�าคัญ	2	ชุด	คือ	คณะกรรมการผู้ว่าการ	(Board	of	Governors)	และคณะกรรมการ
บริหาร	(Board	of	Executive	Directors)63

คณะกรรมการผู้ว่าการ	 (Board	 of	 Governors)	 ประกอบด้วยตัวแทนที่ประเทศสมาชิก
แต่งตั้งมาประเทศละ	1	คน	(ส่วนใหญ่มักเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	หรือผู้ว่าการธนาคารกลาง
ของประเทศนัน้ๆ)	คณะกรรมการชุดน้ีจะประชุมร่วมกนัปีละหนึง่คร้ัง	ส่วนการประชมุเพือ่หารือและตดัสนิใจ
เก่ียวกับนโยบายส�าคญัของกองทนุการเงินระหว่างประเทศ	เช่น	การก�าหนดนโยบายปริวรรตเงนิตรา	การ
ทบทวนเรื่องโควตา	สิทธิการลงคะแนนเสียง	ความสะดวกด้านการเงินและด้านวิชาการ	จะด�าเนินการโดย
คณะกรรมการเงนิตราและการเงนิระหว่างประเทศ	(International	Monetary	and	Financial	Commit-
tee:	IMFC)	ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับธนาคารโลกทุกๆ	2	ปี

คณะกรรมการบรหิาร	(Board	of	Executive	Directors)	ประกอบด้วยผูอ้�านวยการกองทนุการ
เงินระหว่างประเทศ	 (Managing	Director)	 ในฐานะผู้บริหารสูงสุดเป็นประธาน	 และกรรมการบริหาร	
(Executive	Directors)	อีก	24	คนเป็นกรรมการ	ประกอบด้วยกรรมการสามญั	(permanent	members)	
จาก	 8	ประเทศ	ประเทศละ	 1	 คน	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	 เยอรมนี	 ฝรั่งเศส	สหราชอาณาจักร	 จีน	
รัสเซีย	 และซาอุดิอาระเบีย	 และกรรมการวิสามัญ	 (rotating	members)	 อีก	 16	 คนซึ่งมาจากการเลือก
กันเองของประเทศสมาชิกอื่นๆ	 โดยจะหมุนเวียนกันเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง	 มีวาระ	 2	 ปี	 ท�าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการผู้ว่าการซึ่งจะพิจารณาและจัดท�าข้อเสนอส�าหรับประเด็นนโยบายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับการก�ากับดูแลระบบการเงินโลก

63 Ibid.	
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ปัจจุบัน	กองทุนการเงินระหว่างประเทศมีประเทศสมาชิกจ�านวน	189	ประเทศ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	
31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560)64	โดยประเทศที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้นั้นต้อง
เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติก่อน	 เมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้ว	
ประเทศสมาชกิจะได้รบัจัดสรรจ�านวนโควตาในรปูสทิธพิเิศษถอนเงนิ	(Special	Drawing	Rights:	SDR)	
ตามขนาดของเศรษฐกจิและความส�าคญัของประเทศสมาชิกนัน้ๆ	เทียบกบัเศรษฐกจิโลก	ตามปกตกิองทนุ
การเงนิระหว่างประเทศ	จะท�าการทบทวนโควตาทกุ	5	ปี	เพือ่ปรับปรุงโควตาของแต่ละประเทศให้เหมาะสม
กับฐานะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป65

2.  ตลาดทุนและตลาดเงินระหว่างประเทศ
นอกจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศแล้ว	 ระบบการเงินระหว่างประเทศยังมีองค์ประกอบเชิง

โครงสร้างที่ส�าคัญคือ	1)	ตลาดทุนระหว่างประเทศ	และ	2)	ตลาดเงินระหว่างประเทศ
2.1  ตลาดทุนระหว่างประเทศ	เป็นแหล่งกูย้มืเงนิลงทุนทีม่กีารกูย้มืคร้ังละจ�านวนมาก	และมีระยะ

เวลากู้ยืมมากกว่า	5	ปี	มทีัง้ตลาดทนุในประเทศ	และตลาดทนุภายนอกประเทศ	ตลาดทนุระหว่างประเทศ
ที่ส�าคัญ	จ�าแนกได้66	ดังต่อไปนี้	

2.1.1  ตลาดพนัธบตัรของกระทรวงการคลังสหรฐัอเมริกา อาย	ุ30	ปี	เป็นตลาดทนุระหว่าง
ประเทศที่มคีวามส�าคัญเนื่องจากพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรฐัอเมริกามีการซื้อขาย	24	ชั่วโมง	จงึ
มสีภาพคล่องสูง	หลายๆ	ประเทศมกัถอืครองพนัธบตัรของกระทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกาจ�านวนมาก	เพ่ือ
รับผลตอบแทน

2.1.2  ตลาดพันธบัตรแยงก้ี เป็นตลาดทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่รัฐบาลต่างประเทศ	
สถาบนัการเงนิขนาดใหญ่ของต่างประเทศ	และหน่วยธรุกจิขนาดใหญ่ของต่างประเทศ	เข้าไประดมเงนิทนุ	
ด้วยการออกพันธบัตร	หรือหุ้นกู้ไปขาย

2.1.3  ตลาดพันธบัตรซามูไร	 เป็นตลาดทุนในประเทศญี่ปุ่นที่ให้กู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินเยน	
ซึง่มรีัฐบาลตา่งประเทศ	สถาบันการเงนิขนาดใหญ่จากต่างประเทศ	และธุรกจิขนาดใหญ่	จากตา่งประเทศ	
เข้าไประดมเงินทุนด้วยการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ไปขาย

2.1.4  ตลาดพันธบัตรโชกุน	 เป็นตลาดทุนในประเทศญี่ปุ่นที่ให้กู้ยืมเงินเป็นสกุลดอลลาร์
สหรัฐ	 ซึ่งจะมีรัฐบาลต่างประเทศ	 สถาบันการเงินขนาดใหญ่ของต่างประเทศ	 และหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่
จากต่างประเทศ	เข้าไประดมเงินทุน	ด้วยการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ไปขาย

2.1.5  ตลาดยูโรดอลลาร์	 เป็นตลาดทุนที่ลอนดอนที่ให้กู้ยืมเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ	 โดย
ธนาคารพาณิชย์ที่ลอนดอนจะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลต่างประเทศ	 สถาบันการเงินขนาดใหญ่	 และหน่วยธุรกิจ
ขนาดใหญ่จากประเทศต่างๆ	

64 Ibid.	
65	International	Monetary	Fund.	(2017b). IMF Members’ Quotas and Voting Power, and IMF Board of 

Governors.	Retrieved	from	http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx	(30	July	2017).	
66	 สุกัญญา	 ตันธนวัฒน์	 และคณะ.	 (2552).	 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economic).	 กรุงเทพฯ:	 มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง,	น.	334-335.	
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2.1.6  ตลาดเอเชี่ยนดอลลาร์	เป็นตลาดเงินดอลลาร์นอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในทวีป
เอเชีย	 ส่วนใหญ่จะฝากอยู่ในธนาคารพาณิชย์ที่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง	 ตลาดเอเช่ียนดอลลาร์จึงเป็น
ตลาดทุนท่ีมีธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง	 เป็นผู้ให้กู้ยืมแก่รัฐบาลต่างประเทศ	
สถาบันการเงินขนาดใหญ่และหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่จากประเทศต่างๆ	

2.2  ตลาดเงินระหว่างประเทศ	เป็นแหล่งซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ	และแหล่งกูย้มืเงนิทนุระยะ
สั้น	 ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยน	 และอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินนี้	 กลายเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง	 และ
ดอกเบี้ยอ้างอิง	ตลาดเงินระหว่างประเทศที่ส�าคัญ67	ได้แก่

2.2.1  ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	 ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ส�าคัญ	 เช่น	
ตลาดนวิยอร์กทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา	ตลาดลอนดอนทีป่ระเทศองักฤษ	และตลาดโตเกยีวทีป่ระเทศญีปุ่น่	
เป็นต้น	ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศเหล่านี้จะมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	2	 รูปแบบ	คือ	การ
ซื้อขายทันทีในอัตรา	ณ	เวลาที่ตกลงซื้อขายกัน	(spot)	โดยจะมีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศภายใน	3	
วัน	 และการซื้อขายในอัตราล่วงหน้า	 (forward)	 โดยจะมีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศในอนาคตตาม
เวลาที่ตกลงกันไว้

2.2.2 ตลาดเงินกองทุนธนาคารกลางที่นิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา)	 เป็นตลาดที่ธนาคาร
พาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาจะไปกู้ยืมจากธนาคารกลาง	 (Federal	 Reserve	 System:	 Fed)	 เพื่อใช้รักษา
สภาพคล่องตามอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่า	Fed	Fund	Rate	

2.2.3  ตลาดเงินยูโรดอลลาร์ ลอนดอน (อังกฤษ)	ตลาดเงินยูโรดอลลาร์คือตลาดที่ธนาคาร
พาณิชย์ในลอนดอนซึ่งส่วนมากจะมีการกู้ยืมเงินระหว่างกันในสกุลเงินยูโรและเงินดอลลาร์สหรัฐ	 อัตรา
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเรียกว่า	London	Inter	Bank	Offered	Rate	(LIBOR)	และถูกใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงส�าหรับเงินทุกสกุล	และทุกตลาดการเงินทั่วโลก

นอกจากตลาดทนุและตลาดเงนิต่างๆ	ทีก่ล่าวมาข้างต้นแล้ว	การเคล่ือนย้ายเงนิทนุระหว่างประเทศ	
(international	 capital	 flows)	 เป็นอีกองค์ประกอบท่ีมีความส�าคัญต่อตลาดทุนและตลาดเงินระหว่าง
ประเทศ	 และระบบการเงินระหว่างประเทศโดยภาพรวมเนื่องจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
เป็นเสมือนเครื่องมือชี้วัดถึงระดับของความเชื่อมโยงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของระบบการเงิน
โลก	ช่วยเพ่ิมแหล่งเงนิทนุสนบัสนนุให้เกดิการพฒันาตลาดทุน	ท�าให้เศรษฐกจิโลกในภาพรวมขยายตวัขึน้
อย่างรวดเร็ว	นอกจากนี้	ในการลงทุนระหว่างประเทศนั้น	จ�านวนเงินทุนจ�านวนมหาศาลที่ไหลเข้ามาจาก
ต่างประเทศ	ย่อมส่งผลให้ประเทศต่างๆ	เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ	และการจ้างงานในประเทศ68

กล่าวได้ว่า	ระบบการเงนิระหว่างประเทศมคีวามส�าคญัในฐานะสือ่กลางของการค้าและเป็นเครือ่งมอื
และการด�าเนินธุรกรรมระหว่างประเทศ	ซึง่นบัเป็นระบบทีม่คีวามส�าคญัทีส่ดุอย่างหนึง่ทีเ่กีย่วข้องกบัความ
เจริญรุ ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ	 หากระบบการเงินระหว่างประเทศท�างานได้อย่างมี

67 เพิ่งอ้าง.	น.	332-333.	
68	 Feldstein,	Martin.	 (1999).	 “International	 Capital	 Flows:	 Introduction.”	 in	 Feldstein,	Martin.	 (ed.).	 

International Capital Flows. 	Chicago:	University	of	Chicago	Press.	pp.	1-4.	
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ประสทิธภิาพ	และเสถยีรภาพกจ็ะช่วยส่งเสรมิความก้าวหน้า	และการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	ในทางกลบักนั	
หากระบบการเงินระหว่างประเทศมีปัญหา	ก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	

กิจกรรม 7.2.2

ระบบการเงินระหว่างประเทศคืออะไร	และมีองค์ประกอบที่ส�าคัญอะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 7.2.2

ระบบการเงินระหว่างประเทศ	 คือ	 โครงสร้างทางการเงินระหว่างประเทศที่มีองค์ประกอบส�าคัญ	
2	ส่วน	ได้แก่	ส่วนแรก	สถาบันการเงินระหว่างประเทศ	ได้แก่	 ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ	กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ	 และส่วนที่สอง	 ตลาดทุนและตลาดเงินต่างประเทศ	 ได้แก่	 แหล่งซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ	 และแหล่งกู้ยืมเงินทุนระหว่างประเทศ	 การก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
เพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ	ตลอดจนการเคลื่อนไหวเงินทุนระหว่างประเทศ

เรื่องท่ี 7.2.3

นโยบายสาธารณะด้านการเงิน 

นโยบายการเงิน	 (monetary	 policy)	 เป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลในการควบคุมปริมาณเงิน	
(money	supply)	อัตราแลกเปลี่ยน	(exchange	rate)	และต้นทุนของเงิน	(อัตราดอกเบี้ย	หรือ	interest	
rate)69	 โดยการปรับลดหรือเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจที่มีผลต่อการก�าหนดทิศทางของอัตราแลก
เปลีย่นให้แขง็ค่าหรอือ่อนค่าได้	ซึง่โดยทัว่ไปการใช้นโยบายการเงนิเป็นเครือ่งมอืควบคมุดงักล่าวมุง่ท�าให้
อัตราการขยายตัวของปริมาณเงินอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ประชาชาต	ิ
(Gross	National	Product:	GNP)	เพือ่ให้อปุสงค์และอปุทานของสนิค้าขยายตวัในอตัราท่ีใกล้เคยีงกนั70

69	Yeyati,	Eduardo	Levy.,	and	Sturzenegger,	Federico.	(2010).	“Monetary	and	Exchange	Rate	Policies.”	
in	Handbook of Development Economics Volume 5.	Rodrik,	Dani.,	and	Rosenzweig,	Mark.	(eds.).	Armsterdam:	
Elsevier	BV.	p.	4220.	

70	 Amadeo,	 Kimberly.	 (2017).	What Is Monetary Policy? Objectives, Types and Tools: 6 Ways to  
Legally Create Money Out of Thin Air.	Retrieved	from	https://www.thebalance.com/what-is-monetary-policy-
objectives-types-and-tools-3305867	(1	July	2017).	
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การควบคุมระดับปรมิาณเงินในระบบเศรษฐกจินัน้โดยทัว่ไปเป็นหน้าทีข่องธนาคารกลางในประเทศ
นั้นๆ	ซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลและปกป้องระบบการเงิน	และเครดิตอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ	โดยมีเป้าหมายส�าคัญ	คือ	การรักษาเสถียรภาพของระดับราคาสินค้า	การท�าให้เกิดการจ้าง
งานที่เต็มที่	 การรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 การมีความสมดุลในดุลการช�าระเงิน	 การรักษา
เสถียรภาพของอัตราดอกเบี้ย	และการรักษาเสถียรภาพของตลาดการเงิน71

นโยบายการเงินที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ	ใช้สามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท72	คือ
1.  นโยบายการเงินแบบขยายตัว (expansionary monetary policy)	 เป็นนโยบายที่ธนาคาร

กลางใช้ในการเพ่ิมปรมิาณเงนิ	หรอือุปสงค์มวลรวมในระบบเศรษฐกจิ	เพือ่เพ่ิมความต้องการใช้จ่ายมวลรวม	
การน�านโยบายการเงินแบบขยายตัวมาใช้จึงเกิดขึ้นในกรณีที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะซบเซา	 การลงทุนของ
ภาคเอกชนและการบริโภคของประชาชนอยู่ในระดับต�่า

2.  นโยบายการเงินแบบเข้มงวด (restrictive monetary policy)	 คือ	นโยบายที่ธนาคารกลาง
ใช้ในการลดปริมาณเงินหรืออุปสงค์มวลรวมในระบบเศรษฐกิจ	เช่น	การท�าให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น	เพื่อลด
การบริโภค	การลงทุน	และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจลง	นโยบายการเงินแบบเข้มงวดจึงมัก
จะถูกน�ามาใช้ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเกินไป

เครื่องมือในการด�าเนินนโยบายการเงิน	(monetary	policy	instruments)	สามารถแบ่งได้อย่าง	
กว้างๆ	ออกเป็น	2	ลักษณะ73	คือ	ประการแรก	เครื่องมือในการด�าเนินนโยบายการเงินทางตรง	เช่น	การ
ก�าหนดเพดานอัตราดอกเบีย้เงนิฝากและเงนิกู	้การก�าหนดเพดานการขยายตวัของสนิเชือ่	เป็นต้น	ประการ
ที่สอง	 เครื่องมือในการด�าเนินนโยบายการเงินทางอ้อม	 ได้แก่	 การควบคุมเชิงคุณภาพ	 (qualitative	
methods)	เช่น	การควบคุมสินเชื่อเพื่อการบริโภค	การควบคุมสินเชื่อเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์	และการ
ขอความร่วมมือจากธนาคารพาณชิย์	และการควบคมุเชงิปรมิาณ	(quantitative	methods)	ประกอบด้วย	
การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง	(reserve	requirements)	คือ	การที่สถาบันการเงินจะต้องด�ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องไว้เป็นสัดส่วนกับเงินฝาก74	การด�าเนินการผ่านตลาดการเงิน	(Open	Market	Operations:	
OMOs)	 คือการที่ธนาคารกลางท�าการปรับสภาพคล่องโดยการเข้าท�าธุรกรรมในตลาดการเงิน75	 และ
หน้าต่างตัง้รบั	(standing	facilities)	คอืการเปิดช่องทางให้สถาบันการเงนิสามารถกู้ยืมจากธนาคารกลาง
หรือฝากเงินไว้กับธนาคารกลางระยะข้ามคืนได้เพื่อปรับสภาพคล่องของสถาบันการเงินในช่วงสิ้นวัน76 
(ตัวอย่างการใช้เคร่ืองมือในการด�าเนินนโยบายการเงินเหล่าน้ีจะได้กล่าวถึงในเร่ืองที่	 7.2.4	 กรณี
ประเทศไทยต่อไป)

71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74	 Bindseil,	 Ulrich.	 (2004).	Monetary Policy Implementation: Theory, Past, and Present.	 New	York:	

Oxford	University	Press.	p.	47.	
75 Ibid.	p.	46.	
76 Ibid.	pp.	46-47.	
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การใช้เครือ่งมอืในการด�าเนนินโยบายการเงนิทีแ่ตกต่างกันของธนาคารกลางย่อมส่งผลกระทบต่อ
ปรมิาณเงนิ	และอตัราดอกเบีย้ทีแ่ตกต่างกัน	กล่าวคอื	หากธนาคารกลางเลอืกใช้นโยบายการเงนิแบบขยาย
ตัว	เช่น	การลดการด�ารงเงินฝากที่ธนาคารกลางหรืออัตราเงินสดส�ารอง	(reserve	requirements)	ลง	มี
ผลให้ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิเพิม่ขึน้	เนือ่งจากระบบธนาคารพาณชิย์มเีงนิส�ารองส่วนเกนิหรืออัตรา
เงนิสดส�ารองเพ่ิมมากขึน้	และธนาคารพาณชิย์สร้างเงนิได้เพิม่ขึน้	แต่ถ้าธนาคารกลางเลอืกใช้นโยบายการ
เงินแบบเข้มงวด	 เช่น	 การขายพันธบัตรให้แก่ประชาชน	 โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจให้ประชาชน	 ท�าให้
ประชาชนถอนเงินในระบบธนาคาร	 เพ่ือไปซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์สร้าง
เงนิได้ลดลง	หรอืการเพิม่อัตราซือ้ลด/อตัราดอกเบีย้มาตรฐาน	มผีลให้ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิลดลง	
เนื่องจากธนาคารพาณิชย์กู้เงินจากธนาคารกลางลดลง	 ท�าให้ระบบธนาคารพาณิชย์สร้างเงินได้ลดลง	
เป็นต้น

กิจกรรม 7.2.3

นโยบายการเงินที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ	ใช้สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท	ประเภท
ใดบ้าง	และสถานการณ์แบบใดที่ธนาคารกลางเลือกน�านโยบายการเงินแต่ละประเภทมาใช้

แนวตอบกิจกรรม 7.2.3

นโยบายการเงินที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ	ใช้สามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	
1.		นโยบายการเงินแบบขยายตัว	 (expansionary	monetary	 policy)	 เป็นนโยบายที่ธนาคาร

กลางใช้ในการเพ่ิมปรมิาณเงิน	หรอือุปสงค์มวลรวมในระบบเศรษฐกจิ	เพือ่เพิม่ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม	
2.		นโยบายการเงินแบบเข้มงวด	(restrictive	monetary	policy)	คือ	นโยบายที่ธนาคารกลาง

ใช้ในการลดปริมาณเงินหรืออุปสงค์มวลรวมในระบบเศรษฐกิจ	เช่น	การท�าให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น	เพื่อลด
การบริโภค	การลงทุน	และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจลง

ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ	 มักน�านโยบายการเงินแบบขยายตัวมาใช้ในกรณีที่เศรษฐกิจอยู่
ในภาวะซบเซา	 การลงทุนของภาคเอกชนและการบริโภคของประชาชนอยู่ในระดับต�่า	 ส่วนนโยบายการ
เงินแบบเข้มงวดมักจะถูกน�ามาใช้ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเกินไป
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เรื่องท่ี 7.2.4

นโยบายสาธารณะด้านการเงินของประเทศไทยในบริบทโลก 

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 2485	 ยังมีเนื้อหาก�าหนดให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 (ธปท.)	 มีหน้าที่ด�าเนินนโยบายทางการเงิน	 ได้แก่	 การก�าหนดให้คณะกรรมการธนาคารมี
อ�านาจในการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน	 และมีอ�านาจซื้อขายตราสารหนี้	 และเงินตราต่างประเทศ	
รวมทัง้ให้สนิเชือ่แบบมหีลักทรพัย์ค�า้ประกันแก่สถาบนัการเงิน	นอกจากนี	้กฎหมายยงัมีบทบัญญตัโิดยอ้อม
ให้	ธปท.	เป็นผูด้�าเนนินโยบายการเงนิโดยค�านงึถงึ	เสถยีรภาพการเงนิซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัของการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ	

การด�าเนินนโยบายสาธารณะด้านการเงินของไทยมีพัฒนาการที่สามารถแบ่งออกได้เป็น	 3	ช่วง
เวลา77	คือ

1.		การผกูค่าเงนิบาทกบัทองค�าค่าเงนิสกลุอ่ืนหรือกบัตะกร้าเงนิ	(pegged	exchange	rate)	(ช่วง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง-มิถุนายน	พ.ศ.	2540)	

2.		การก�าหนดเป้าหมายทางการเงิน	(monetary	targeting)	(พ.ศ.	2540-2543)
3.		การก�าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ	(inflation	targeting)	(พ.ศ.	2543-ปัจจุบัน)

1. การผูกค่าเงินบาทกับทองค�าค่าเงินสกุลอ่ืนหรือกับตะกร้าเงิน	ธปท.	เริ่มใช้การผูกค่าเงินบาท
กับทองค�าค่าเงินสกุลอื่นหรือกับตะกร้าเงินตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง	 โดยช่วงแรก	 ธปท.	 ใช้วิธีผูก
ค่าเงินไว้กับทองค�า	ก่อนที่จะเปลี่ยนไปผูกค่าเงินบาทกับเงินสกุลอื่น	และเปลี่ยนไปใช้ระบบผูกค่าเงินบาท	
กบัตระกร้าเงินในช่วงพฤศจกิายน	พ.ศ.	2527	-	มถุินายน	พ.ศ.	2540	ภายใต้ระบบตะกร้าเงนินี	้ทนุรักษา
ระดบัอตัราแลกเปลีย่น	(Exchange	Equalization	Fund:	EEF)	จะเป็นผูป้ระกาศและปกป้องค่าเงนิบาท
เทยีบกับดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา	(สรอ.)	ในแต่ละวนั	ซึง่ในช่วงเวลาที	่ธปท.	ใช้นโยบายการเงนิระบบตะกร้า
นัน้	การมีอัตราแลกเปลีย่นทีค่งทีช่่วยในการสนบัสนนุการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิอย่างมเีสถยีรภาพและ
ยั่งยืนในระยะยาว

2.  การก�าหนดเป้าหมายทางการเงิน	 ธปท.	 ท�าการก�าหนดเป้าหมายฐานเงินรายไตรมาสและ 
รายวัน	เพื่อปรับสภาพคล่อง	และอัตราดอกเบี้ยในระบบการเงิน	ไม่ให้มีการเคลื่อนไหวผันผวนจนเกินไป	
ซึ่งกล่าวได้ว่า	เป็นการก�าหนดว่าจะมีปริมาณเงินเท่าไรในระบบเศรษฐกิจ	หรือจะเพิ่มปริมาณเงินในอัตรา
เท่าใด	โดยที	่ธปท.	สามารถเลอืกเป้าหมายเงนิเฟ้อทีแ่ตกต่างจากประเทศอืน่ๆ	เพือ่จดัการกบัความผนัผวน
ในระดับรายได้ประชาชาติได้	 ขณะเดียวกัน	 เป็นการส่งสัญญาณที่รวดเร็วให้ตลาด	 และสาธารณะได้รับรู้
เกีย่วกบัสภาวะนโยบายการเงนิ	รกัษาระดบัเงนิเฟ้อให้อยูใ่นขอบเขต	และท�าให้อตัราเงนิเฟ้อลดลงได้	ภายหลัง 
 

77	สรุปและเรียบเรียงจาก	ธนาคารแห่งประเทศไทย.	(ม.ป.ป.).	ความเป็นมาของนโยบายการเงินในประเทศไทย.	สืบค้น
จาก	https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyKnowledge/Pages/Framework.aspx	(1	มิถุนายน	2560).
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ท่ีประเทศไทยขอรับความช่วยเหลอืด้านการเงนิจากกองทนุการเงนิระหว่างประเทศใน	พ.ศ.	2540	ไทยจงึ
จ�าเป็นต้องก�าหนดเป้าหมายทางการเงนิ	(monetary	targeting)	องิกบักรอบการจดัท�าโปรแกรมกบักองทนุ
การเงินระหว่างประเทศเพ่ือให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 และระดับราคาตามที่ก�าหนดไว้	 (ultimate	 
objectives)78

3.  การก�าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation Targeting)79	 ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ออก
จากโปรแกรมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 ธปท.	 ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ	 ในระบบการเงินเพื่อ
ก�าหนดนโยบายทางการเงินที่เหมาะสมกับประเทศไทย	 และมองว่าการใช้ปริมาณเงินเป็นเป้าหมายจะมี
ประสิทธผิลน้อยกว่าการใช้เงินเฟ้อเป็นเป้าหมาย	เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงนิและการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ	 ตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมาไม่มีเสถียรภาพ	 ดังน้ัน	 ธปท.	 จึงมีความเห็นว่ากรอบ
การก�าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อน่าจะเหมาะสมในการสร้างความน่าเช่ือถือของ	 ธปท.	 และนโยบายการเงิน
มากกว่า	ซึ่งการก�าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อที่	ธปท.	น�ามาใช้มี	3	แนวทาง	คือ

1)	การใช้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	(core	inflation)	
2)	การใช้ช่วงร้อยละ	0-3.5	ต่อปี	เป็นเป้าหมาย	และ	
3)	ใช้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยรายไตรมาสเป็นเป้าหมาย

1) การใช้อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน	อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	หมายถึง	อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทยีบกับระยะเดียวกนัในปีก่อนของดชันรีาคาผู้บรโิภค	(Consumer	Price	Index:	CPI)	ทีห่กัราคาสนิค้า
ในหมวดอาหารสด	และพลังงานออก	เช่น	ข้าว	ผลิตภณัฑ์จากแป้ง	เนือ้สตัว์	ผกั	ผลไม้	ค่าไฟฟ้า	ก๊าซหงุต้ม	
และน�้ามันเชื้อเพลิง80	 การหักราคาสินค้าในกลุ่มดังกล่าวออก	 จะช่วยลดความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ	
และเป็นการรกัษาเสถยีรภาพด้านราคาสนิค้า	และบรกิาร	รวมทัง้เป็นการดแูลค่าครองชพีของประชาชนใน
ระยะยาว

2) การใช้ช่วงร้อยละ 0-3.5 ต่อปี เป็นเป้าหมาย	 เป็นวิธีการที่น�ามาใช้โดยค�านึงถึงปัจจัย
ส�าคัญอย่างน้อย	2	ประการ	คือ	ประการแรก	ประชาชนในกลุ่มผู้มีเงินเดือนประจ�า	และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ที่มีอ�านาจต่อรองค่าจ้างค่อนข้างต�่า	รวมทั้ง	กลุ่มผู้เกษียณอายุ	เนื่องจากกลุ่มนี้	พึ่งพารายได้จากเงินฝาก	
และดอกเบี้ยเงินฝากเป็นหลัก	 ดังนั้น	 หากระดับราคาสินค้า	 และบริการจะสูงขึ้นตามระดับของเงินเฟ้อที่
เป็นเป้าหมายสูงเกินไป	 ประชาชนในกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบอย่างมาก	 เนื่องจากอ�านาจในการซื้อลดลง	
ประการที่สอง	ความสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้าคู่แข่งส�าคัญของไทย	ทั้งนี้	เพื่อช่วยรักษา
ความสามารถแข่งขันด้านราคาสินค้าที่ส่งออกของไทย

78	 อย่างไรก็ตาม	 มีข้อสังเกตว่าธนาคารกลางในหลายประเทศ	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	 และอังกฤษ	 กลับไม่ได้ยึด
หลกันโยบายการก�าหนดเป้าหมายทางการเงินอย่างเคร่งครัด	หรอืการประกาศเป้าหมายทางการเงนิตามตารางเวลา	ขณะทีเ่ยอรมน	ี
และสวิตเซอร์แลนด์	 เป็นประเทศท่ีใช้นโยบายการก�าหนดเป้าหมายทางการเงินมานานกว่า	 20	 ปี	 เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ	Mishkin,	
Frederic	S.	(1999).	International Experiences with Different Monetary Policy Regimes.	NBER	Working	Paper	No.	
6965	February.	p.	14.	

79	https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyKnowledge/Pages/Target.aspx	
80	 ในความหมายนี้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจึงมีความแตกต่างจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ครอบคลุม

ทุกหมวดสินค้าและบริการที่ใช้บริโภคทั่วไป	
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อย่างไรก็ตาม	ความแตกต่างของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป	และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นใน
ช่วงทีผ่่านมา	ท�าให้เริม่มกีารทบทวนถงึความเหมาะสมในการก�าหนดเป้าหมายเงนิเฟ้อ	เพราะราคาน�า้มนั
ในตลาดโลกมีความผันผวน	ขณะที่ราคาอาหารสด	ก็มีความผันผวนตามฤดูกาล	ซึ่งเป็นสี่งที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมได้

3) การใช้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉล่ียรายไตรมาสเป็นเป้าหมาย	 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ 
รายเดือนมีการผันผวน	ดังนั้น	การเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ	ท�าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถวางแผนให้
สอดคล้องกับประมาณการจากแบบจ�าลองเศรษฐกิจมหภาครายไตรมาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน	
(กนง.)	 ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการก�าหนดนโยบาย	 และส่งผลให้การด�าเนินนโยบายการเงินมีความ
ยืดหยุ่น	มีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทย

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ก�าหนดกรอบในการด�าเนินงาน
ด้านนโยบายการเงิน	 โดยมีสาระส�าคัญว่า	 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	 ให้คณะกรรมการนโยบาย 
การเงิน	(กนง.)	จัดท�าเป้าหมายของนโยบายการเงินในปีถัดไป	เพื่อเป็นแนวทางให้แก่รัฐ	และ	ธปท.	และ
การด�ารงเสถียรภาพด้านราคา

ตารางที่ 4.2 เป้าหมายเงินเฟ้อตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 255181

ปี เป้าหมายเงินเฟ้อ

พ.ศ.	2552 ร้อยละ	0.5-3.0	ต่อปี

พ.ศ.	2553-2557 ร้อยละ	0.5-3.0	ต่อปี

พ.ศ.	2558 ร้อยละ	2.5	±	1.5	ต่อปี

พ.ศ.	2559 ร้อยละ	2.5	±	1.5	ต่อปี

พ.ศ.	2560 ร้อยละ	2.5	±	1.5	ต่อปี

ในการด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลผุลตามนโยบายทางการเงนิดงักล่าว	ปัจจบุนั	ธปท.	อาศยัเครือ่งมอื
ในการก�ากับดูแลและปกป้องระบบการเงิน	 และเครดิตของประเทศไทยให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับภาวะ
ทางเศรษฐกิจดังต่อไปนี8้2

81	ดูรายละเอียดของพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย	(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2551	ได้ที	่https://www.bot.or.th/Thai/
MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/MPR/DocLib1/BOT_decree.pdf	

82	 เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการสรุปและเรียบเรียงโดยผู้แต่งจาก	 ธนาคารแห่งประเทศไทย.	 (2555).	 เครื่องมือการด�าเนิน
นโยบายการเงิน.	 สืบค้นจาก	 https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyKnowledge/DocLib_NEER/ 
เครื่องมือการด�าเนินนโยบายการเงิน%20(ธ.ค.%202555).pdf	(1	มิถุนายน	2560).	
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1.  การด�ารงเงินฝากที่ ธปท. หรืออัตราเงินส�ารองตามกฎหมาย (reserve requirement)	 คือ	
การท่ีธนาคารพาณิชย์ต้องด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายโดยเฉล่ียรายปักษ์	 เป็นสัดส่วนต่อ 
ค่าเฉลี่ยของฐานเงินฝาก	และหนี้สินในปักษ์ก่อนหน้า	นอกจากนี้	ธนาคารพาณิชย์สามารถโอนเงินส�ารอง
บางส่วนข้ามปักษ์ได้

ฐานเงนิฝาก	และหนีส้นิทีต้่องน�ามารวม	เพือ่ค�านวณสนิทรพัย์สภาพคล่องทีธ่นาคารพาณชิย์ต้อง
ด�ารง	 ได้แก่	 ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท	ประกอบด้วย	 ยอดรวมเงินกู้ยืมจากการออกตั๋วแลกเงิน	 หรือ 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบก�าหนดใน	1	ปี	และยอดรวมเงินกู้ยืมที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร	 หรือมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง	 ในปัจจุบัน	 อัตราส่วนการด�ารงสินทรัพย์ 
สภาพคล่องเท่ากับร้อยละ	6	ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์สภาพคล่อง	ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.3 เกณฑ์การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องที่ ธปท. ก�าหนด83

สินทรัพย์สภาพคล่อง ร้อยละ

1 เงินฝากกระแสรายวันที่	ธปท. ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 1	 (สามารถนับรวมเงินสดท่ีศูนย์เงินสด
กลางธนาคารพาณิชย์ได้ไม่เกินร้อยละ	0.2)

2 เงินสดในมือธนาคารพาณิชย์ ไม่เกินร้อยละ	2.5	(เงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคาร
พาณิชย์ส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ	 0.2	 ตามข้อ	 1	 สามารถนับ
เป็นเงินสดในมือธนาคารพาณิชย์ได้)

3 หลักทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน	
และเงินฝากประจ�าที่	ธปท.	ในส่วนที่เหลือ

การค�านวณเงนิฝากที	่ธปท.	ณ	สิน้วนั	จะใช้ค่าเฉลีย่รายปักษ์ของยอดสนิทรพัย์ทกุสิน้วนัในปักษ์
นั้น	 ซึ่งการใช้ค่าเฉลี่ยนี้จะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์บริหารสภาพคล่องได้ง่ายข้ึน	 อีกท้ังยังช่วยลดความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน	 เช่นในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีเงินฝากต�่ากว่า	 หรือเกิน
กว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดในวันใดวันหนึ่งในปักษ์	 ธนาคารพาณิชย์น้ันก็อาจเลือกที่จะด�ารงเงินฝาก	ณ	 สิ้นวัน
อื่นๆ	 ภายในปักษ์เพิ่มขึ้น	 หรือลดลงได้โดยไม่จ�าเป็นต้องไปกู้ยืม	 หรือปล่อยกู้ระยะสั้นระหว่างกันซ่ึงอาจ
กดดันให้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมกันระหว่างธนาคาร	(interbank	rates)	ปรับเพิ่มขึ้น	หรือลดลง

ธปท.	อนุญาตให้มีการโอนสินทรัพย์สภาพคล่องข้ามปักษ์	(carry-over	provision)	ซึ่งท�าได้ทั้ง	
2	ด้าน	กล่าวคือ	ธนาคารพาณิชย์สามารถด�ารงเงินฝากส�ารองที่	ธปท.	ได้ต�่ากว่าที่ก�าหนดในปักษ์นี้	และ
ชดเชยปริมาณเงินส�ารองที่ขาดในปักษ์ถัดไป	 ในขณะเดียวกัน	 ธนาคารพาณิชย์ก็สามารถโอนเงินส�ารอง
ส่วนที่ด�ารงเกินในปักษ์นี้	ไปนับเป็นส่วนหนึ่งของเงินส�ารองที่ต้องด�ารงในปักษ์ถัดไปได้

การด�ารงเงินฝากที่	ธปท.	(reserve	requirement)	มีประโยชน์ต่อการด�าเนินนโยบายการเงินใน
ด้านทีช่่วยลดความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ในตลาดเงนิ	อกีทัง้ยงัช่วยให้ธนาคารพาณชิย์บรหิาร
สภาพคล่องได้ง่ายขึ้น

83	ปรับปรุงโดยผู้แต่งจาก	เพิ่งอ้าง.	น.	2.	
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2.  การด�าเนินการผ่านตลาดการเงิน (Open Market Operations: OMOs)	การด�าเนนิการผ่าน
ตลาดการเงินหรือการซื้อขายหลักทรัพย์	 หรือการด�าเนินการผ่านตลาดเงินเป็นเครื่องมือหลักที่	 ธปท.	 ใช้
ในการรกัษาระดบัอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ในตลาด	และดูแลให้สภาพคล่องในระบบธนาคารพาณชิย์มีเพยีงพอ
ต่อความต้องการของระบบธนาคารพาณิชย์	 และสามารถด�ารงเงินฝากตามท่ี	 ธปท.	 ก�าหนด	 (reserve	
requirement)	และเพื่อช�าระบัญชี	(demand	for	settlement	balance)

เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการผ่านตลาดการเงินที่ส�าคัญ	มีดังนี้
1)	การท�าธุรกรรมซื้อคืน	หรือขายคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี	(Bilateral	Repurchase	Op-

erations:	BRP)	 คือ	 การซื้อหรือขายพันธบัตรโดยมีสัญญาว่าจะขายคืน	 หรือซื้อคืน	ณ	 ราคาที่ตกลงไว้	
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

2)	สวอปเงนิตราต่างประเทศ	(FX	Swap)	ลกัษณะคล้ายกับธรุกรรม	BRP	แต่แตกต่างกนั
ตรงที่เงินบาทถูกแลกเปลี่ยนกับเงินตราต่างประเทศ	(ดอลลาร์สหรัฐ)	ไม่ใช่ตราสารหนี้ในประเทศ

3)	การออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	
4)	การท�าธุรกรรมซื้อขาด	หรือขายขาดหลักทรัพย์

3.  หน้าต่างตั้งรับ (Standing Facilities)	หน้าต่างตัง้รับหรืออตัราซือ้ลด/อัตราดอกเบีย้มาตรฐาน	
โดย	ธปท.	ได้เปิดหน้าต่างตั้งรับ	ซึ่งเป็นช่องทางที่สถาบันการเงินสามารถกู้ยืมจาก	ธปท.	หรือฝากเงินไว้
กับ	ธปท.	ระยะข้ามคืนได้เพื่อปรับสภาพคล่องของสถาบันการเงินในช่วงสิ้นวัน	โดยสถาบันการเงินที่ขาด
สภาพคล่องสามารถเข้ามากูย้มืเงนิกบั	ธปท.	โดยมพีนัธบตัรเป็นหลกัประกนั	หรือในกรณทีีส่ถาบนัการเงนิ
มีสภาพคล่องส่วนเกินก็สามารถเข้ามาฝากเงินกับ	ธปท.	ได้

อัตราดอกเบีย้ของหน้าต่างตัง้รบัจะเท่ากบัอัตราดอกเบีย้นโยบายบวกหรือลบด้วยส่วนต่าง	(mar-
gin)	 ขึ้นอยู่กับว่าเป็นธุรกรรมด้านกู้ยืมจาก	 ธปท.	 หรือฝากเงินไว้กับ	 ธปท.	 ปัจจุบัน	 ส่วนต่างดังกล่าว
เท่ากบั	+	/-	ร้อยละ	0.50	ส�าหรับการให้กู้ยมืสภาพคล่อง	ณ	สิน้วนักบัสถาบนัการเงนิทีม่าขอกู้ผ่านหน้าต่าง
ตั้งรับด้านกู้ยืมจาก	ธปท.	นั้น	แม้	ธปท.	จะไม่มีการจ�ากัดวงเงินกู้รายสถาบันไว้	แต่มูลค่าหลักประกันของ
สถาบันการเงินจะเป็นตัวจ�ากัดวงเงินกู้โดยปริยาย

กิจกรรม 7.2.4

ปัจจุบัน	 ประเทศไทยมีแนวนโยบายด้านการเงินอย่างไร	 นโยบายดังกล่าวเร่ิมใช้มาตั้งแต่เม่ือใด	
เพราะเหตุใด
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แนวตอบกิจกรรม 7.2.4

ปัจจุบัน	 ธปท.	 ใช้นโยบายด้านการเงินในรูปแบบการก�าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อซึ่งมี	 3	 แนวทาง	
ประกอบด้วย	1)	การใช้อตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน	2)	การใช้ช่วงร้อยละ	0-3.5	ต่อปีเป็นเป้าหมาย	และ	3)	การ
ใช้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยรายไตรมาสเป็นเป้าหมาย	 นโยบายด้านการเงินในแนวทางนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่
ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ออกจากโปรแกรมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 ธปท.	 ได้พิจารณา
ปัจจัยต่างๆ	 ในระบบการเงินเพ่ือก�าหนดนโยบายทางการเงินที่เหมาะสมกับประเทศไทย	 และมองว่าการ
ใช้ปริมาณเงินเป็นเป้าหมายจะมีประสิทธิผลน้อยกว่าการใช้เงินเฟ้อเป็นเป้าหมาย	 เนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณเงินและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 ตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมาไม่มีเสถียรภาพ	 
ดงันัน้	ธปท.	จงึมคีวามเหน็ว่ากรอบการก�าหนดเป้าหมายเงนิเฟ้อน่าจะเหมาะสมในการสร้างความน่าเชือ่ถือ
ของ	ธปท.	และนโยบายการเงินมากกว่า	
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ตอนที่ 7.3 

นโยบายสาธารณะด้านการลงทุนระหว่างประเทศ

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	7.3	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
7.3.1		ความหมายและรูปแบบของการลงทุนระหว่างประเทศ
7.3.2		ข้อตกลงว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศ
7.3.3		นโยบายสาธารณะด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
7.3.4		นโยบายสาธารณะด้านการลงทุนระหว่างประเทศของไทยในบริบทโลก

แนวคิด
1.			การลงทุนระหว่างประเทศ	หมายถึง	การเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศหนึ่งไปลงทุนในอีก

ประเทศหนึ่ง	โดยคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศของตน	
2.			การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาก�าหนดประเด็นส�าคัญเพื่อน�าไป

สู่การพฒันาทีย่ัง่ยนืทีต้่องค�านงึถงึในการท�าความตกลงเพือ่การส่งเสรมิและคุม้ครองการ
ลงทุนระหว่างสองประเทศ	ประกอบด้วย	1)	การให้ความส�าคญักบัการก�าหนดพืน้ทีท่าง
นโยบายของรัฐที่สมดุลกับการคุ้มครองและอ�านวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ 
นักลงทุนต่างชาติ	 2)	 การก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบควบคู่ไปพร้อมกับสิทธิที่
นกัลงทนุได้รบั	และ	3)	การปฏริปูกลไกการระงบัข้อพพิาทด้านการลงทนุระหว่างประเทศ

3.			วธิกีารทีป่ระเทศต่างๆ	น�ามาใช้เพือ่บรรลเุป้าหมายในการส่งเสรมิการลงทนุสามารถแบ่ง
อย่างง่ายได้เป็น	 2	 มาตรการ	 ได้แก่	 1)	 มาตรการทางกฎหมาย	 คือ	 วิธีการที่รัฐบาล 
อาศัยอ�านาจนิตบัิญญตัอิอกกฎหมายให้สิทธพิเิศษให้หลักประกนั	การคุม้ครอง	ตลอดจน
การผ่อนผนัและยกเว้นหลกักฎหมายอืน่ๆ	แก่ผูล้งทนุ	และ	2)	มาตรการทีม่ใิช่กฎหมาย	
คือ	การปรับปรุงภาวะทางเศรษฐกิจ	การเมือง	และสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน	เช่น	
การคมนาคม	การขนส่ง	การสือ่สาร	การพฒันาท่าเรอืให้เหมาะสมเป็นทีด่งึดดูต่อผูล้งทนุ

4.			ผู้ก�าหนดนโยบายด้านการลงทุนระหว่างประเทศของไทยมองว่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศมีความส�าคัญกับเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก	 เน่ืองจากประเทศไทยมี
เศรษฐกิจขนาดเล็ก	 ท�าให้ปริมาณเงินออมภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของธุรกิจที่จะน�าไปใช้ในการขยายกิจการ
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	7.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายความหมายและรูปแบบของการลงทุนระหว่างประเทศได้
2.		อธิบายข้อตกลงว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศได้
3.		อธิบายการก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการลงทุนระหว่างประเทศได้
4.		อธบิายเก่ียวกับนโยบายสาธารณะด้านการลงทุนระหว่างประเทศของไทยในบริบทโลกได้
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เรื่องท่ี 7.3.1

ความหมายและรูปแบบของการลงทุนระหว่างประเทศ 

การลงทุนระหว่างประเทศ	คือ	การทีร่ฐับาลหรือเอกชนของประเทศหนึง่น�าเงนิไปลงทนุและด�าเนนิ
ธุรกิจในประเทศผู้รับการลงทุน	เพื่อหวังผลประโยชน์ในด้านต่างๆ	เช่น	ก�าไร	การลดต้นทุนการผลิต	การ
ใช้วัตถุดิบทางการผลิตราคาถูก	 รวมถึงการกระจายความเสี่ยงจากต้นทุนทางการผลิตในประเทศของตน	
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่การติดต่อสื่อสารของประเทศต่างๆ	 สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันได้ทั่วโลกเช่นทุก
วนันี	้ท�าให้การลงทนุระหว่างประเทศเป็นเรือ่งทีไ่ม่ยุง่ยาก	ดงัจะเหน็ได้ว่าในปัจจบุนัได้เกดิการลงทนุระหว่าง
ประเทศขึ้นอย่างกว้างขวาง	นับวันองค์กรธุรกิจในลักษณะบรรษัทข้ามชาติจะขยายการลงทุนไปทั่วทุกมุม
โลก	นกัวชิาการจ�านวนหนึง่เรยีกปรากฏการณ์ทีก่�าลงัเกดิขึน้นีว่้ากระแสโลกาภวิตัน์ด้านเงนิทนุ	(global-
ization	 of	 capital)	 หรือกระแสโลกาภิวัตน์ทางการเงิน	 (financial	 globalization)	 ซึ่งมีความหมาย 
กว้างๆ	ว่าเป็นกระบวนการในการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบการเงินของโลก	โดยมีการเคลื่อนย้ายเงิน
ทุนระหว่างประเทศ	(international	capital	flows)	เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนหลัก	และอาจกล่าวได้ว่า
เงนิทนุจ�านวนมหาศาลเหล่านี	้เป็นเสมอืนเครือ่งมอืชีว้ดัระดบัความเชือ่มโยงกนัหรอืการหลอมรวมเป็นอนั
หนึง่อันเดียวกันของระบบการเงนิโลก	เป็นตวัประสานประเทศต่างๆ	ในโลกซึง่มคีวามแตกต่างกนัทัง้ในแง่
เชื้อชาติ	 ภาษา	 และวัฒนธรรมให้ผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกัน	 และยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ
เศรษฐกิจ	 เพราะช่วยเพิ่มแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลาดทุน	 ท�าให้เศรษฐกิจโลกโดยภาพ
รวมขยายตวัข้ึนอย่างรวดเรว็	จนกล่าวได้ว่า	การลงทนุระหว่างประเทศได้กลายเป็นส่วนประกอบทีข่าดมไิด้
ของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปเสียแล้ว84

การลงทุนระหว่างประเทศ	มี	2	ประเภท	คือ	
1.	 การลงทุนโดยตรง	(direct	investment)	
2.	 การลงทุนโดยอ้อม	(indirect	investment	or	portfolio	investment)

1. การลงทุนโดยตรง (direct investment)	หมายถึง	การเคลื่อนย้ายทุน	 เช่น	 เงิน	 เครื่องจักร	
เทคโนโลย	ีและแรงงาน	จากประเทศหนึง่ไปยงัอีกประเทศหนึง่	โดยเจ้าของทนุยงัมอี�านาจในการดแูลกจิการ
ที่ตนเองเป็นเจ้าของ	 เช่น	 นักลงทุนชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยโดยยังคงความ
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และมอี�านาจบรหิารงานสงูสดุ85	การลงทุนในลักษณะนีจ้งึเป็นการลงทนุในรูปบรรษทั
ข้ามชาติ	 (Multi-National	 Corporations:	MNCs)	 ที่มีบริษัทแม่อยู่ในประเทศที่เป็นเจ้าของทุนและมี

84	 Eichengreen,	 Barry.	 (2004).	Capital Flows and Crises.	Massachusetts:	MIT	 Press;	 Eichengreen,	
Barry.	 (2008).	Globalizing Capital: A History of the International Monetary System	 (2nd	 ed.).	 Princeton:	 
Princeton	University	Press.	

85	พรายพล	คุ้มทรัพย์.	อ้างแล้ว.	น.	12.	
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บริษัทที่เป็นเครือข่ายสาขาอยู่ในหลายประเทศ	 โดยบรรษัทข้ามชาติส่วนใหญ่จะมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	เยอรมนี	อังกฤษ	และฝรั่งเศส86

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	จ�าแนกได้เป็น	5	รูปแบบหลัก87	คือ
1)	การลงทุนใหม่	(greenfield	investment)	เป็นการลงทุนที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	
2)	การลงทุนที่เป็นผลก�าไรซึ่งน�ากลับมาลงทุนต่อ	(re-invested	earnings)	เป็นการน�าผล

ก�าไรจากผลประกอบการมาลงทนุเพ่ิมในประเทศผู้รับการลงทุน	(host	country)	ซึง่เป็นการเพิม่การสะสม
ทุนและแสดงเจตนารมณ์ที่จะท�าการลงทุนระยะยาวในประเทศนั้นๆ	

3)	การลงทนุโดยการกู้ยมืเงนิจากบรษิทัในเครือ	 (intra-company	 loans)	 เป็นการกูย้มืเงนิ
จากบริษัทแม่ในประเทศผู้ลงทุนให้แก่บริษัทในเครือในประเทศผู้รับการลงทุน	

4)	การลงทุนโดยการควบรวมกิจการและการเข้าไปถือสิทธิ	(mergers	and	acquisitions)	
เป็นการควบรวมกิจการของบริษัทต่างประเทศ	

5)	การลงทุนรูปแบบอื่น	(non-equity	forms	of	FDI)	เป็นการลงทุนในลักษณะของการ
ได้รับสัมปทาน	 หรือได้รับการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา	 (licensing)	 และการอนุญาตให้กิจการ
ท้องถิ่นด�าเนินธุรกิจในฐานะผู้แทนจ�าหน่าย	(franchising)

การลงทุนโดยตรงของบรรษัทข้ามชาติท้ัง	 5	 รูปแบบนี้มีความหลากหลายในประเภทของสินค้า
และบริการ	 เช่น	 กิจการน�้ามัน	 เคมีภัณฑ์	 เวชภัณฑ์	 เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	 อุปกรณ์สื่อสาร	 
ยานยนต์	อาหาร	และห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น	

2. การลงทุนโดยอ้อม (indirect investment or portfolio investment)	หมายถงึ	การลงทนุใน
รูปการซ้ือขายตราสารทุน	 ตราสารหนี้	 ทั้งในรูปพันธบัตร	 ตั๋วเงิน	 ในต่างประเทศ	 รวมท้ังการกู้เงินจาก 
ต่างประเทศ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	โดยผู้ลงทุนจะไม่มีอ�านาจในการบริหารจัดการ	หรือควบคุมดูแล
กิจการนั้นๆ88	 ผู้ลงทุนในลักษณะนี้มักจะเป็นปัจเจกบุคคล	 หรืออยู่ในรูปของกองทุนต่างๆ	 เช่น	 กองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญ	 และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 และนักลงทุนสถาบัน	 เช่น	 บริษัทประกัน	 และกองทุนรวม	
เป็นต้น	 การลงทุนประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นการลงทุนระยะสั้น	 แต่มีผลกระทบต่อความผันผวนของ
เสถียรภาพทางการเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน	และระบบเศรษฐกิจในประเทศ	

ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา	 ประเทศก�าลังพัฒนาทั้งหลายต่างพยายามส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน
ประเทศของตนให้มากทีส่ดุ	จนในทีส่ดุ	ได้เกดิการแข่งขนัในการให้สทิธแิละประโยชน์ต่างๆ	ทีแ่ต่ละประเทศ
เห็นว่า	เป็นจุดดึงดูดให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในประเทศของตน89

86	Marrewijk.	op.cit.	p.	290.	
87	เสาวณี	จันทะพงษ์	และสุภัทร	ธนบดีภัทร.	(2555).	การลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน: ก้าวส�าคัญของการเข้า

สู่กลุ่มเศรษฐกิจ AEC.	กรุงเทพฯ:	ธนาคารแห่งประเทศไทย.	
88	พรายพล	คุ้มทรัพย์.	อ้างแล้ว.	น.	12.	
89	ศุภวุฒิ	สายเชื้อ.	(14	เมษายน	2546).	“การลงทุนจากต่างประเทศ.”	ประชาชาติธุรกิจ.	น.	2.	
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กิจกรรม 7.3.1

การลงทุนระหว่างประเทศคืออะไร	และมีความส�าคัญอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 7.3.1

การลงทุนระหว่างประเทศ	 คือ	 การที่รัฐบาลหรือเอกชนของประเทศหนึ่งน�าเงินไปลงทุนและ 
ด�าเนินธุรกิจในประเทศอื่นหรืออาจเรียกว่าประเทศผู้รับการลงทุน	เพื่อหวังผลประโยชน์ในด้านต่างๆ	เช่น	
ก�าไร	การลดต้นทนุการผลติ	การใช้วตัถดุบิทางการผลติราคาถูก	รวมถึงการกระจายความเสีย่งจากต้นทนุ
ทางการผลิตในประเทศของตน

การลงทุนระหว่างประเทศมีความส�าคัญเนื่องจากการลงทุนระหว่างประเทศเป็นส่วนประกอบที่
ส�าคัญของระบบเศรษฐกจิระหว่างประเทศในโลกปัจจบุนั	การลงทนุระหว่างประเทศช่วยสร้างประโยชน์ต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยการเพ่ิมแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลาดทุน	 ท�าให้เศรษฐกิจโลกโดย 
ภาพรวมขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว	 การลงทุนระหว่างประเทศยังช่วยเชื่อมโยงและหลอมรวมระบบการเงิน
โลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	และยังเป็นตัวประสานประเทศต่างๆ	ในโลกซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในแง่
เชื้อชาติ	ภาษา	และวัฒนธรรมให้ผสมกลมกลืนกันมากขึ้น

เรื่องท่ี 7.3.2

ข้อตกลงว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศ

การท�าข้อตกลงเก่ียวกับการลงทุนระหว่างประเทศสามารถด�าเนินการได้หลายรูปแบบ	 ตั้งแต ่
ข้อตกลงท่ีประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกร่วมกันจัดท�าขึ้น	 ข้อตกลงระหว่างหลายภูมิภาค	 ข้อตกลงระดับภูมิภาค	
และข้อตกลงระหว่างสองประเทศ90	ในระดับโลก	องค์การการค้าระหว่างประเทศ	หรือองค์การการค้าโลก	
(World	 Trade	 Organization:	WTO)	 ได้ก�าหนดกฎกติกาอันเป็นมาตรฐานเดียวกันในการค้า	 และ 
การลงทุนระหว่างประเทศ	 เพื่อให้การค้า	 และการลงทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ส่งผลให้เศรษฐกิจใน
ภาพรวมของทัว่โลกเตบิโตได้อย่างเตม็ที	่อย่างไรกต็าม	บางมาตรการทางการค้า	และการลงทนุได้รบัการ
ต่อต้านจากหลายๆ	ประเทศ	 เช่น	 มาตรการที่ได้ก�าหนดให้ประเทศสมาชิก	 ยกเลิกการกีดกันทางการค้า	
หรือตั้งข้อจ�ากัดทางการค้า	เช่น	การก�าหนดโควตาสินค้า	เป็นต้น91

90	UNCTADa.	International Investment Agreements.	Retrieved	from	http://investmentpolicyhub.unctad.
org/IIA	(31	August	2017).	

91	Marrewijk.	op.cit.	pp.	220-223.	
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ข้อตกลงท่ีเป็นการก�าหนดว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศโดยตรงนั้นปรากฏอยู่ในความตกลง
ว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า	 (Agreement	on	Trade	Related	Investment	Mea-
sures:	 TRIMs)	 ซึ่งเป็นข้อตกลงที่จัดท�าขึ้นเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ส�าหรับการเคล่ือนย้ายการผลิตสินค้าและ
บรกิารให้สามารถด�าเนินการได้อย่างสะดวกและไร้พรมแดน92	ข้อตกลงนีเ้ป็นการผลักดนัของประเทศพฒันา
แล้วโดยมีสหรฐัอเมรกิาเป็นผูน้�า	เพือ่สร้างหลักประกนัว่าบรรษทัของประเทศพฒันาแล้วจะได้รบัการปฏบิตัิ
อย่างเท่าเทียมกับบรษิทัท้องถิน่ในประเทศอืน่	โดยเฉพาะในประเทศก�าลงัพฒันาทีม่กีฎเกณฑ์เกีย่วกบัการ
ลงทุนที่มุ่งปกป้องธุรกิจท้องถิ่นของตน93 

สาระส�าคัญของความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้าคือการก�าหนดให้
ประเทศสมาชิกจะต้องยกเลิกการตั้งเงื่อนไขหรือการออกข้อจ�ากัดที่ถือเป็นการกีดกันทางการค้า	 ได้แก	่ 
1)	 การตั้งเงื่อนไขให้บริษัทต่างชาติต้องซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมรายได้และการกระจายตัวทาง
เศรษฐกิจ	 2)	 การต้ังเง่ือนไขให้บริษัทต่างชาติต้องมีการส่งออกที่สมดุลกับการน�าเข้าเพื่อรักษา
ดุลการช�าระเงินของประเทศ	 3)	 ห้ามออกข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่บริษัท 
ต่างชาตใิช้ซ้ือสนิค้าน�าเข้าเพือ่เพิม่คลงัส�ารองเงนิตราต่างประเทศ	และ	4)	การตัง้เงือ่นไขให้บรษิทัต่างชาติ
ต้องส่งออกผลผลิตของตนเพื่อไม่ให้แย่งส่วนแบ่งตลาดของบริษัทท้องถิ่น94

จากสาระส�าคญัดงักล่าว	 จะเหน็ได้ว่า	 แม้ความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการค้า 
จะใช้ชือ่ทีท่�าให้ดเูหมือนว่าเก่ียวข้องกับการลงทนุ	แต่โดยเนือ้หาแล้ว	ความตกลงนีเ้ป็นการก�าหนดพนัธกรณี
ให้ประเทศสมาชกิยกเลกิมาตรการทีบ่งัคบัให้ผูผ้ลติภายในประเทศต้องซือ้สนิค้าหรอืวตัถดุบิทีผ่ลติภายใน
ประเทศ	 จนปิดโอกาสการน�าเข้า	 เพราะแม้ว่าอัตราภาษีที่เรียกเก็บที่ชายแดนจะต�่า	 แต่หากบังคับให้ซื้อ
สนิค้าหรือวตัถดิุบภายในประเทศในสดัส่วนทีก่�าหนดล่วงหน้าได้กจ็ะมผีลเป็นการจ�ากดัการน�าเข้าอยู่นัน่เอง	

นอกจากองค์การการค้าโลกที่มีบทบาทในการวางกรอบกติกาว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศ
ผ่านการก�าหนดและบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้าแล้ว	 การประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือ	 UNCTAD	 เป็นอีกองค์กรหน่ึงที่มีบทบาทอย่างมากใน
การวางกรอบกติกาเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ	 เนื่องจากเป็นองค์กรที่เกิดจากการผลักดันของ
ประเทศก�าลงัพัฒนาจากความไม่พอใจทีมี่ต่อข้อตกลงทัว่ไปว่าด้วยการค้าและศลุกากร	(General	Agree-
ment	on	Trade	and	Tariff:	GATT)	ที่ไม่เอื้อประโยชน์แก่ประเทศก�าลังพัฒนาเท่าที่ควร95	การประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาซ่ึงได้มีการก่อตั้งข้ึนมาตั้งแต่	 พ.ศ.	 2507	 จึงมีเป้าหมายที่จะ
ช่วยเหลอืประเทศก�าลงัพัฒนาให้มโีอกาสเท่าเทยีมกบัประเทศอืน่ๆ	ในด้านการค้า	การลงทนุ	และการพฒันา	 
 
 

92	 ดูเพิ่มเติม	WTOa.	The TRIMS Agreement.	 Retrieved	 from	 https://www.wto.org/english/docs_e/
legal_e/18-trims.pdf	(31	August	2017).	

93	WTOb.	Agreement on Trade Related Investment Measures.	 Retrieved	 from	 https://www.wto.org/
english/tratop_e/invest_e/invest_info_e.htm	(31	August	2017).	

94	WTOb.	op.cit. 
95	Marrewijk.	op.cit.	p.	222.	
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นอกจากน้ี	 ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือประเทศก�าลังพัฒนาในการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ทาง
เศรษฐกิจและการรวมอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลก	 และได้กลายเป็นองค์กรที่ประเทศก�าลังพัฒนาใช้ในการ
ก�าหนดนโยบาย	ด�าเนินนโยบาย	และเจรจาต่อรองกบัประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	เพ่ือปรับปรุงกระบวนการพฒันา
ของประเทศโลกที่สาม	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแก้ไขระเบียบการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อให้
ประเทศก�าลังพัฒนาได้ประโยชน์มากขึ้น96

บทบาททีส่�าคญัประการหนึง่ของการประชุมสหประชาชาตว่ิาด้วยการค้าและการพฒันาคอืการจดั
ท�ากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Investment	Policy	Framework	for	Sustainable	
Development:	IPFSD)	ขึ้นมา	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�านโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุน
และการปรับปรงุความตกลงเพ่ือการส่งเสรมิและคุ้มครองการลงทุนระหว่างสองประเทศ	(Bilateral	Invest-
ment	Treaty:	BIT)	โดยกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2012	(The	2012	Invest-
ment	 Policy	 Framework	 for	 Sustainable	 Development)	 ได้ก�าหนดประเด็นส�าคัญส�าหรับการ
ปรับปรุงความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างสองประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไว	้
3	ประการ	ประกอบด้วย	ประการแรก	การให้ความส�าคัญในการก�าหนดแนวทางการปรับปรุงความตกลง
เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างสองประเทศให้สอดคล้องกับรูปแบบการลงทุนในปัจจุบัน	
โดยให้ความส�าคัญกบัการก�าหนดพืน้ท่ีทางนโยบายของรัฐทีส่มดลุกบัการคุม้ครองและอ�านวยความสะดวก
ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนต่างชาติ	ประการที่สอง	การก�าหนดหน้าที่หรือความรับผิดชอบควบคู่ไปพร้อม
กับสิทธิที่นักลงทุนได้รับ	 เนื่องจากความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างสองประเทศ
มักจะก�าหนดเพียงสิทธิของนักลงทุนในการได้รับความคุ้มครองภายใต้ความตกลงเท่านั้น	 แต่ไม่ค่อยให้
ความส�าคัญกับการก�าหนดในเร่ืองหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนเท่าที่ควร	 ประการที่สาม	 การ
ปฏิรูปกลไกการระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนระหว่างประเทศ97

ต่อมา	 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาได้จัดท�ากรอบนโยบายการลงทุน
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน	 ค.ศ.	 2015	 ขึ้นมา	 และได้น�าเสนอทางเลือกเชิงนโยบายส�าหรับประเทศต่างๆ	 
น�าไปใช้รับมือกับความท้าทายของการเคลื่อนย้ายเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ	 ได้แก่	 1)	 การก่อตั้ง
หน่วยงานด้านการพัฒนาการลงทุนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อพัฒนาและวิเคราะห์ทางการตลาดผ่านโครงการ 
ส่งเสริมการลงทุนทีมุ่ง่ผลก�าไรและความส�าเรจ็	2)	สร้างแรงจงูใจใหม่ในการลงทนุโดยการปรับเปล่ียนแนวคิด
เดมิทีพิ่จารณาเพียงต�าแหน่งแห่งทีข่องการลงทนุไปสูแ่นวคิดทีมุ่ง่ส่งเสริมให้การลงทนุน�าไปสูก่ารพฒันาที่
ยั่งยืน	 3)	 พัฒนาความร่วมมือด้านการลงทุนในระดับภูมิภาคเพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน	 เช่น	 การจัด
ท�าโครงสร้างพื้นฐานด้านการลงทุนร่วมกัน	 การวางผังการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีส่งเสริมการลงทุนร่วมกัน
อย่างเหมาะสม	(การจดักลุม่โรงงานและสถานประกอบการ	การก�าหนดพืน้ทีส่เีขยีว)	เป็นต้น	และ	4)	การ
สถาปนาความสัมพนัธ์แบบภาคหุ้ีนส่วนระหว่างหน่วยสนบัสนนุการออกไปลงทนุในต่างประเทศในประเทศ
ต้นทางและหน่วยส่งเสรมิการลงทนุจากต่างประเทศในประเทศผูรั้บการลงทนุ	เพือ่เพิม่โอกาสทางการตลาด	

96	UNCTADb.	About UNCTAD.	Retrieved	 from	 http://unctad.org/en/Pages/AboutUs.aspx	 (31	August	
2017).	

97	UNCTADa.	op.cit. 
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การผลักดันมาตรการสร้างแรงจงูใจในการลงทนุทีเ่หมาะสม	การอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ทีจ่�าเป็นส�าหรบั
การลงทุน	และการร่วมกันติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อการลงทุน98

กิจกรรม 7.3.2

ประเด็นส�าคญัทีก่ารประชุมสหประชาชาตว่ิาด้วยการค้าและการพฒันาเหน็ว่าความตกลงเพือ่การ
ส่งเสรมิและคุ้มครองการลงทุนระหว่างสองประเทศควรให้ความส�าคญัเพือ่น�าไปสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนืมอีะไร
บ้าง

แนวตอบกิจกรรม 7.3.2

ประเด็นส�าคญัทีก่ารประชุมสหประชาชาตว่ิาด้วยการค้าและการพฒันาเหน็ว่าความตกลงเพือ่การ
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างสองประเทศควรให้ความส�าคัญเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมี	 3	
ประการ	 คือ	 ประการแรก	 การให้ความส�าคัญในการก�าหนดแนวทางการปรับปรุงความตกลงเพื่อการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างสองประเทศ	 โดยให้ความส�าคัญกับการก�าหนดพื้นที่ทางนโยบาย
ของรัฐที่สมดุลกับการคุ้มครองและอ�านวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่นักลงทุนต่างชาติ	 ประการที่สอง	
การก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบควบคู่ไปพร้อมกับสิทธิที่นักลงทุนได้รับ	 และประการท่ีสาม	 การ
ปฏิรูปกลไกการระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนระหว่างประเทศ

98	UNCTADc.	The 2015 Investment Policy Framework for Sustainable Development. Retrieved	 from	
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/INVESTMENT%20POLICY%20FRAMEWORK%20
2015%20WEB_VERSION.pdf	(31	August	2017).	
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เรื่องท่ี 7.3.3

นโยบายสาธารณะด้านการลงทุนระหว่างประเทศ

ในปัจจบุนั	ประเทศต่างๆ	โดยเฉพาะประเทศก�าลงัพฒันาทัง้หลายต่างพยายามส่งเสริมให้เกดิการ
ลงทุนในประเทศของตนให้มากทีส่ดุ	จนเกดิการแข่งขันของรัฐบาลทีต้่องการการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ
ผ่านการใช้มาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมการลงทุน	 การให้สิทธิและประโยชน์ต่างๆ	 ที่แต่ละประเทศเห็นว่า	
เป็นจดุดึงดูดให้นักลงทนุต่างชาตติดัสนิใจเข้ามาลงทนุในประเทศของตน99	อย่างไรกต็าม	ความส�าเรจ็หรอื
ล้มเหลวในการก�าหนดนโยบายเพือ่ดึงดดูการลงทนุจากต่างประเทศนัน้มีปัจจยัทีป่ระเทศผู้รบัการลงทนุต้อง
ค�านึงถึงหลายประการ	

ประการแรก	รฐับาลของประเทศผูร้บัการลงทนุต้องเข้าใจในเบือ้งต้นก่อนว่าเป้าหมายของนกัลงทนุ
ต่างชาติในการเข้ามาลงทุนนั้นมิได้มีเพียงเป้าหมายเดียวเหมือนกันหมด	 แต่มีเป้าหมายในการลงทุนที ่
แตกต่างกันอย่างน้อย	4	ประเภท	คือ	1)	การลงทุนเพื่อแสวงหาตลาด	(market-seeking)	2)	การลงทุน
เพื่อแสวงหาความมีประสิทธิภาพ	(efficiency-seeking)	3)	การลงทุนเพื่อแสวงหาทรัพยากรในการผลิต	
(resource-seeking)	 และ	 4)	 การลงทุนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การลงทุนในสินทรัพย์	 (strategic	 
asset-seeking)100	 การก�าหนดนโยบายด้านการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศผู้รับการลงทุนต้อง
พิจารณาให้แน่ชัดว่ามาตรการการส่งเสริมการลงทุนที่ก�าหนดข้ึนน้ันได้พิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุน
เหล่านี้อย่างเพียงพอและรอบด้านแล้วหรือไม่

ประการที่สอง	 รัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนต้องตระหนักและรู้เท่าทันว่าการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประเทศที่เข้าไปลงทุนมีความได้เปรียบอย่างน้อย	 3	 ประการ	 ได้แก	่
ความได้เปรียบในการเป็นเจ้าของ	 (ownership	 advantage)	 ความได้เปรียบจากแหล่งที่ตั้ง	 (location	
advantage)	และความได้เปรียบในการเป็นธุรกิจข้ามชาติ	(internationalization	advantage)101	ดังนั้น	
การก�าหนดนโยบายด้านการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศผู้รับการลงทุนจะต้องมีปัจจัยต่างๆ	 เพื่อ
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเหล่านี้

ประการที่สาม	ในการก�าหนดนโยบายด้านการลงทนุระหว่างประเทศ	รัฐบาลของประเทศผูรั้บการ
ลงทุนต้องมีการศึกษาและท�าการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศซ่ึงมี
ความหลากหลาย	ได้แก่	1)	ปัจจัยด้านขนาดของตลาดซึง่อาจพจิารณาจากตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ	 โดยผลการศึกษาในอดีตส่วนใหญ่ค้นพบค่อนข้างจะสอดคล้องกันว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

99	Pinto,	Pablo	M.	 (2013).	Partisan Investment in the Global Economy: Why FDI Loves the Left and 
the Left Loves FDI.	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	p.	13.	

100	Dunning,	J.	H.	(2004)	“Determinants	of	Foreign	Direct	Investment:	Globalization-Induced	Changes	
and	the	Role	of	Policies.”	in	Annual World Bank Conference on Development Economics, Europe 2003: Toward 
Pro-Poor Policies - Aid, Institutions, and Globalization,	24-26	June	2003,	Oslo,	Norway.	pp.	279-290.	

101	Dunning.	op.cit.	pp.	279-290.	
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ประเทศทีม่แีนวโน้มเพ่ิมขึน้	จะช่วยสร้างแรงจงูใจให้เกดิการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่ขึน้	2)	ปัจจยั
ด้านการเงินซ่ึงอาจพจิารณาจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ	โดยงานวจิยัในอดตีส่วนใหญ่พบ
ว่าค่าเงนิสกลุท้องถิน่ของประเทศทีเ่ปิดรบัการลงทนุทีอ่่อนค่า	จะช่วยสร้างแรงจงูใจให้เกดิการลงทนุโดยตรง
จากต่างประเทศเพิม่ขึน้	3)	ปัจจยัด้านต้นทนุการผลติซึง่อาจพจิารณาจากอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่และอตัราภาษี
ต่างๆ	 เช่น	 อัตราภาษีนิติบุคคลและอัตราภาษีการค้าระหว่างประเทศ	 โดยผลการศึกษาในอดีตส่วนใหญ่
พบว่าเม่ืออัตราค่าจ้างขัน้ต�า่และอตัราภาษลีดลง	จะช่วยสร้างแรงจงูใจให้เกดิการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
เพิม่ข้ึน	และ	4)	ปัจจัยด้านนโยบายของรฐั	ซ่ึงอาจพจิารณาจากระดบัการเปิดประเทศและโครงสร้างพืน้ฐาน	
โดยงานวจิัยในอดีตส่วนใหญพ่บวา่	ประเทศทีม่ีระดับการเปิดประเทศมากขึ้นและมีการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานมากขึ้น	จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น102

วิธีการท่ีประเทศต่างๆ	 น�ามาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุน	 สามารถแบ่งอย่าง
ง่ายได้เป็น	 2	 มาตรการ	 ประกอบด้วย	 1)	 มาตรการทางกฎหมาย	 ได้แก่	 วิธีการที่รัฐบาลอาศัยอ�านาจ
นิติบัญญัติออกกฎหมายให้สิทธิพิเศษให้หลักประกัน	 การคุ้มครอง	 ตลอดจนการผ่อนผันและยกเว้นหลัก
กฎหมายอื่นๆ	วิธีการเหล่านี้รวมเรียกว่า	การให้สิ่งจูงใจทางกฎหมาย	(legal	incentives)	หรืออาจเรียก
ว่าเป็นการใหส้ทิธแิละประโยชนท์างภาษีแก่ผูล้งทนุ	และ	2)	มาตรการทีม่ิใช่กฎหมาย	ได้แก	่การปรบัปรงุ
สภาวะแวดล้อมต่างๆ	 ให้เอื้อต่อการลงทุน	 เช่น	การกระตุ้นเศรษฐกิจ	การรักษาเสถียรภาพทางการเมือง	
การจัดสรรสิ่งอ�านวยความสะดวกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม	ด้านการขนส่ง	ด้านการ
สื่อสาร	ให้เหมาะสมเป็นที่ดึงดูดต่อผู้ลงทุน	เป็นต้น103

ตวัอย่างนโยบายด้านการลงทนุระหว่างประเทศทีน่่าสนใจ	เช่น	เวยีดนาม	โดยกฎหมายการลงทนุ
จากต่างประเทศของเวียดนามทีส่�าคัญม	ี2	ฉบบัคือ	Unified	Enterprise	Law	และ	Common	Investment	
Law	ซ่ึงประกาศใช้มาตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม	ค.ศ.	2005	กฎหมายการลงทนุทัง้สองฉบบัมคีวามชดัเจนและ
เอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน	โดยรัฐบาลเวียดนามส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและยืนยันที่จะไม่ยึดกิจการ
ต่างชาตมิาเป็นของรฐั	รวมทัง้อนญุาตให้ส่งเงนิทนุและก�าไรกลบัประเทศได้	รฐับาลเวยีดนามจะไม่เกบ็ภาษี
เครือ่งจักรอปุกรณ์	และวัสดกุ่อสร้างทีน่�าเข้ามา	เพราะผลติสนิค้าส่งออก	นอกจากนี	้ยงัมกีารปรบัปรงุหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้องการอนุมตัโิครงการลงทนุจากต่างชาต	ิโดยใช้ระบบ	“จดุเดยีวเบด็เสรจ็	(one-stop	service)”	
เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการขออนุญาตลงทุน	 รวมทั้งการใช้มาตรการในการส่งเสริมและควบคุม

102	 ดู	 เช่น	 Asiedu,	 E.	 (2005).	 Foreign Direct Investment in Africa: The Role of Natural Resources,  
Market Size, Government Policy, Institutions and Political Instability.	Retrieved	from	http://ssrn.com/abstract=717361	
(1	 September	 2017);	Carstensen,	K.,	 and	Toubal,	 F.	 (2004).	 “Foreign	Direct	 Investment	 in	Central	 and	Eastern	
European	countries:	A	Dynamic	Panel	Analysis.”	Journal of Comparative Economics.	3.	pp.	3-22;	Nonnenberg,	
M.,	and	Mendonca,	M.	(2004).	The Determinants of Direct Foreign Investment in Developing Countries.	Retrieved	
from	http://ssrn.com/abstract=525462	(1	September	2017).	

103	 Dixit,	 A.	 K.,	 and	 Pindyck,	 R.	 S.	 (1994).	 Investment under Uncertainty.	 Princeton,	 NJ:	 Princeton	
University	Press.	
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การลงทนุในเวยีดนามอืน่ๆ	อกีหลายมาตรการ	เช่น	มาตรการด้านภาษ	ีมาตรการด้านการเงนิการธนาคาร	
มาตรการการสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอื่นๆ	เป็นต้น104

เขตส่งเสริมการลงทุนของเวียดนามมี	 2	ประเภท	คือ	Export	Processing	Zone	 (EPZ)	และ	
Industrial	Zone	(IZ)	โดยเฉพาะในนครโฮจิมินห์	ไฮฟอง	ฮานอย	ฯลฯ	เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ	
โดยก�าหนดอัตราภาษีที่ต�่าเป็นพิเศษ	ส�าหรับธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทั้ง	2	ประเภท105

อีกประเทศหนึง่ทีม่นีโยบายการลงทนุระหว่างประเทศทีน่่าสนใจคอืจนี	นโยบายการลงทนุระหว่าง
ประเทศของจนีมพีฒันาการมาตัง้แต่ในช่วง	ค.ศ.	1979-1983	โดยจนีมีนโยบายจ�ากดัการลงทนุในต่างประเทศ	
ผ่านมาตรการคุมเข้มการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 การลงทุนในต่างประเทศต้องผ่านการพิจารณา
เป็นรายกรณี	ต่อมาในช่วง	ค.ศ.	1984-1992	รัฐบาลจีนได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ	และจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ	โดยมีการจัดระบบการพิจารณา
อนมัุตโิครงการลงทนุให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั	จากนัน้ใน	ค.ศ.	2003	รัฐบาลจนีได้เร่ิมก�าหนดนโยบายเปิด
ประเทศทีเ่รยีกว่า	“Go-Global	Policy”	ซึง่น�าไปสูก่ารออกมาตรการสนบัสนนุและส่งเสรมิการลงทนุเป็น
จ�านวนมาก	 ส่งผลให้การลงทุนระหว่างประเทศของจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน	และในที่สุด	ใน	ค.ศ.	2009	จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศก�าลังพัฒนาที่ออกไปลงทุน
ในต่างประเทศอันดบัที	่1	ของโลก	โดย	รฐับาลจนีได้ก�าหนดนโยบายและมมีาตรการผ่อนคลายการควบคมุ
เม็ดเงิน	และการไหลเข้าออกของเม็ดเงินลงทุนระหว่างประเทศในอีกระดับหนึ่ง	 เพื่อสนับสนุนการออกไป
ลงทุนในต่างประเทศอย่างชัดเจน	 อันส่งผลให้การลงทุนระหว่างประเทศของจีนระลอกใหม่เติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง	และขยายตัวไปไกลในหลายภูมิภาค106

กิจกรรม 7.3.3

วธิกีารทีป่ระเทศต่างๆ	น�ามาใช้เพ่ือบรรลเุป้าหมายในการส่งเสริมการลงทนุมีกีม่าตรการ	อะไรบ้าง	

แนวตอบกิจกรรม 7.3.3

วธิกีารทีป่ระเทศต่างๆ	น�ามาใช้เพือ่บรรลเุป้าหมายในการส่งเสริมการลงทนุสามารถแบ่งอย่างง่าย
ได้เป็น	 2	 มาตรการ	 ได้แก่	 1)	 มาตรการทางกฎหมาย	 คือ	 วิธีการที่รัฐบาลอาศัยอ�านาจนิติบัญญัติออก
กฎหมายให้สิทธิพิเศษให้หลักประกัน	 การคุ้มครอง	 ตลอดจนการผ่อนผันและยกเว้นหลักกฎหมายอ่ืนๆ	 
วิธีการเหล่านี้รวมเรียกว่า	 การให้สิ่งจูงใจทางกฎหมาย	 (legal	 incentives)	 หรืออาจเรียกว่าเป็นการให้
สิทธิและประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุน	และ	2)	มาตรการที่มิใช่กฎหมาย	คือ	การปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจ	

104	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.	(2552).	ข้อมูลประเทศเวียดนาม.	น.	47-48.	สืบค้นจาก	http://www.
boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_vietnam/2010_vietnam_3_0-1.html	(1	กันยายน	2560).	

105 เพิ่งอ้าง.	น.	48.	
106	ไพจิตร	วิบูลย์ธนสาร.	(2555).	การลงทุนในต่างประเทศของจีน...ทิศทางและแนวโน้มในอนาคต.	สืบค้นจาก	http://

www.all-chinese.com/econ/karlngthunnitangpratheskhxngcinthisthanglaeanaew	nomnixnakht	(31	สิงหาคม	2560).
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การเมือง	และสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน	เช่น	การคมนาคม	การขนส่ง	การสื่อสาร	การพัฒนาท่าเรือ
ให้เหมาะสมเป็นที่ดึงดูดต่อผู้ลงทุน	

เรื่องท่ี 7.3.4

นโยบายสาธารณะด้านการลงทนุระหว่างประเทศของไทยในบรบิทโลก

ประเทศไทยมีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(Board	of	Investment:	BOI)	ตั้งแต่	
พ.ศ.	2509	เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการลงทุนท�าธุรกิจในประเทศไทย	และมีการอนุญาตให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการได้ในกิจการเกษตรกรรม	 การเลี้ยงสัตว์	 การประมง	 การส�ารวจและการท�า
เหมืองแร่	 ที่ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	 51	 ของทุนจดทะเบียน107	 ในมุมมองของผู้ก�าหนดนโยบายใน
ประเทศไทย	 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีความส�าคัญกับเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก	 เนื่องจาก
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจขนาดเล็ก	 ท�าให้ปริมาณเงินออมภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ธุรกิจที่จะน�าไปใช้ในการขยายกิจการ	ดังนั้น	เงินลงทุนจากต่างประเทศจะช่วยลดช่องว่างระหว่างเงินออม
ในประเทศกับความต้องการเงินทุน	 นอกจากนี้	 ผู้ก�าหนดนโยบายในประเทศไทยมีความคาดหวังว่าการ
ลงทุนจากต่างประเทศจะท�าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดความรู้	 ซึ่งจะช่วยให้
อตุสาหกรรมของประเทศ	 มกีารพฒันาได้อย่างก้าวกระโดด	 เพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขันระยะยาว	 รวมถึง
ช่วยเพิ่มการจ้างงาน108

วธีิการทีป่ระเทศไทยน�ามาใช้เพือ่บรรลเุป้าหมายในการส่งเสริมการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ	
ประกอบด้วย	1)	มาตรการทางกฎหมาย	โดยการสร้างแรงจูงใจและให้สิทธิและประโยชน์แก่นักลงทุน	เช่น	
การยกเว้น	 หรือลดหย่อนอากรขาเข้า	 ส�าหรับเครื่องจักร	 การลดหย่อนอากรขาเข้า	 ส�าหรับวัตถุดิบ	 หรือ
วัสดุจ�าเป็น	การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	และเงินปันผล	การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	50	
การให้หกัค่าขนส่ง	ค่าไฟฟ้า	ค่าน�า้ประปาเป็น	2	เท่า	เป็นต้น	2)	มาตรการทีม่ใิช่กฎหมายหรอืการให้สทิธิ
และประโยชน์อื่นๆ	 ที่ไม่เกี่ยวกับมาตรการภาษี	 เช่น	 การอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทาง
การลงทุน	การอนญุาตให้น�าช่างฝีมอื	และผูช้�านาญเข้ามาท�างานในกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม	การอนญุาต
ให้ส่งออกเงินตราต่างประเทศ	เป็นต้น	นอกจากนี้	ประเทศไทยยังมีการให้หลักประกันการลงทุนที่ชัดเจน	

107	ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ.	(ม.ป.ป.).	ประวตั ิBOI.	สบืค้นจาก	http://www.boi.go.th/clean/index.
php?page=history	(12	กันยายน	2560).	

108	 โสภณ	 วิจิตรเมธาวณิชย์.	 (2557).	การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ.	 สืบค้นจาก	 https://www.scbeic.com/th/
detail/product/853	(12	กันยายน	2560).	
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เช่น	รฐับาลจะไม่โอนกจิการของผูท้ีไ่ด้รบัการส่งเสริมมาเป็นของรัฐ	หรือรัฐบาลจะไม่ประกอบกจิการขึน้มา
ใหม่เพื่อแข่งขัน	และรัฐบาลจะไม่ควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ได้รับการส่งเสริม	เป็นต้น

ตั้งแต่	พ.ศ.	2558	เป็นต้นมา	นโยบายการลงทุนระหว่างประเทศของไทยมีการขับเคลื่อนโดยใช้
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ	7	ปี	(พ.ศ.	2558–2564)	ซึ่งมีแนวนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่
ส�าคัญ	6	ประการ109	ดังนี้

1.		ส่งเสรมิการลงทนุเพือ่พฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	โดยการส่งเสริมการวจิยั
และพัฒนา	การสร้างนวัตกรรม	การสร้างมลูค่าเพิม่ของภาคเกษตร	ภาคอตุสาหกรรม	และภาคบรกิาร	และ
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม	และการลดความ
เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม

2.	 ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน	
เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

3.		ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน	 (cluster)	 ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และ
สร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า

4.		ส่งเสรมิการลงทนุในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	เพือ่เสรมิสร้างเศรษฐกจิท้องถิน่ทีเ่กือ้กลูต่อ
การสร้างความมั่นคงในพื้นที่

5.		ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน	ทั้งในและนอกนิคม
อตุสาหกรรม	เพือ่ให้เกิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพือ่นบ้าน	และรองรบัการรวมกลุม่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

6.		ส่งเสริมการลงทนุของไทยในต่างประเทศ	เพือ่พฒันาความสามารถในการแข่งขันของธุรกจิไทย	
และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

แนวโน้มของการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยมกีารเตบิโตได้ในระดบัด	ีสถิตกิาร
ยืน่ขอส่งเสรมิของโครงการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศใน	พ.ศ.	2559	แสดงให้เหน็ว่ามจี�านวนโครงการ
ยืน่ขอส่งเสรมิการลงทนุต่อคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	จ�านวน	908	โครงการ	คดิเป็นมลูค่าเงนิลงทนุ	
301,013	ล้านบาท	โดยกิจการทีม่นัีกลงทุนสนใจยืน่ขอรับการส่งเสริมการลงทนุเข้ามามากทีสุ่ด	ได้แก่	กจิการ
ซอฟต์แวร์	 และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล110	 เมื่อ
พิจารณาถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีเข้ามาขอด�าเนินโครงการในประเทศไทยใน	พ.ศ.	 2559	
ตามรายภมูภิาค	พบว่า	 มกีารย่ืนขอด�าเนินโครงการในภาคกลางมากท่ีสดุจ�านวน	 508	 โครงการ	 รองลงมา
ได้แก่	ภาคตะวนัออก	จ�านวน	276	โครงการ	อย่างไรกต็าม	เม่ือพจิารณามูลค่าการลงทนุ	พบว่าภาคตะวันออก
มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุด	คิดเป็นเงิน	181,092	ล้านบาท	รองลงมา	ได้แก่	ภาคกลาง	คิดเป็นจ�านวนเงิน	
62,416	ล้านบาท	(ตารางที่	4.4)

109	ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ.	(2557).	ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิการลงทนุในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558–2564). 
สืบค้นจาก	http://www.thinkasiainvestthailand.com/boicontent/webfocus/pdf_374.pdf	(12	กันยายน	2560).	

110	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.	 (2560). สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรายเดือนสะสมปี 2559 
(มกราคม–ธันวาคม).	น.	1.	สืบค้นจาก	http://www.boi.go.th/upload/summarize_1612_73498.pdf	(12	กันยายน	2560).
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ตารางที่ 4.4  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้ามาขอด�าเนินโครงการในประเทศไทย

 ใน พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบตามรายภูมิภาค111

ภาค จ�านวน (โครงการ) มูลค่า (ล้านบาท)

กลาง 508 62,416

ตะวันออก 276 181,092

เหนือ 43 6,998

ใต้ 35 7,066

ตะวันออกเฉียงเหนือ 12 1,850

ตะวันตก 12 900

อื่นๆ	* 22 40,691

รวม 908 301,013

*	อื่นๆ	คือ	กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน	เช่น	กิจการขนส่งทางเรือ	ทางอากาศ	เป็นต้น

ในแง่ของแหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ขอรับการส่งเสริม	ปรากฏว่าประเทศที่ขอรับ
การส่งเสริมเข้ามามากที่สุด	 10	อันดับแรก	คือ	ญี่ปุ่น	จ�านวน	264	โครงการ	คิดเป็นมูลค่า	57,466	ล้าน
บาท	รองลงมาเป็นสิงคโปร์	จ�านวน	107	โครงการ	คิดเป็นมูลค่า	37,228	อันดับ	3	คือจีน	104	โครงการ	
คิดเป็นมูลค่า	 32,537	ล้านบาท	อันดับที่	 4	 เนเธอร์แลนด์	 41	 โครงการ	คิดเป็นมูลค่า	 29,924	ล้านบาท	
อันดับที่	 5	 ฮ่องกง	 37	 โครงการ	 คิดเป็นมูลค่า	 20,165	 ล้านบาท	อันดับที่	 6	 ออสเตรเลีย	 27	 โครงการ	 
คดิเป็นมลูค่า	12,071	ล้านบาท	อันดับที	่7	อเมริกา	29	โครงการ	คดิเป็นมูลค่า	9,320	ล้านบาท	อนัดบัที	่8	
เกาหลีใต้	 35	 โครงการ	 คิดเป็นมูลค่า	 8,998	 ล้านบาท	 อันดับที่	 9	 ไต้หวัน	 42	 โครงการ	 คิดเป็นมูลค่า	
6,652	ล้านบาท	และอันดับที่	10	อินโดนีเซีย	3	โครงการ	คิดเป็นมูลค่า	4,972	ล้านบาท112

นอกจากนโยบายส่งเสรมิการลงทนุจากต่างประเทศแล้ว	รฐับาลไทยยงัมแีนวนโยบายส่งเสรมิการ
ลงทุนของผูป้ระกอบการไทยในต่างประเทศ	ซึง่ทีผ่่านมานกัลงทนุไทยได้เข้าไปลงทนุในอตุสาหกรรมต่างๆ	
ในต่างประเทศ	เช่น	อตุสาหกรรมการเกษตรและอาหาร	การท�าเหมอืงแร่	การผลติเสือ้ผ้าส�าเร็จรปู	และน�า
รายได้กลับเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	โดยข้อมลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย	พบว่า	นกัลงทนุไทย
เข้าไปลงทุนในเมียนมาและฮ่องกงเป็นจ�านวนมาก	 ซึง่เป็นการลงทนุในรูปแบบน�าผลก�าไรกลบัมาลงทนุต่อ	 
 

111 เพิ่งอ้าง.	น.	2.	
112 เพิ่งอ้าง.	
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7-54 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

(re-invested	earnings)	ขณะที่การลงทุนในหมู่เกาะเคย์แมน	พบว่า	เป็นการลงทุนเพื่อการได้ประโยชน์
จากการยกเว้นภาษีระหว่างประเทศ	และไม่มีการควบคุมปริวรรตเงินตรา113

นอกจากนี้	 รัฐบาลไทยได้ส่งเสริมภาคเอกชนให้ลงทุนในต่างประเทศ	 โดยเช่ือมโยงการผลิตกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน	และเพื่อให้สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ทางการค้าและการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน	จึง
ได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	(Special	Economic	Zone:	SEZ)	เช่น	เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก	 เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	 เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	 เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด	 เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา	 ซึ่งนักลงทุนภาคเอกชนไทยจะได้รับสิทธิพิเศษในการลงทุน	 ได้แก่	 การลดต้นทุนในการ
ประกอบการ	เนื่องจากค่าจ้างแรงงานถูก	การเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้	และการกระจายเทคโนโลยีทางการผลิต114

กิจกรรม 7.3.4

ผูก้�าหนดนโยบายด้านการลงทนุระหว่างประเทศของไทยมมีมุมองต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
อย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 7.3.4

ผูก้�าหนดนโยบายด้านการลงทนุระหว่างประเทศของไทยมองว่าการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ
มคีวามส�าคัญกับเศรษฐกจิไทยค่อนข้างมาก	เนือ่งจากประเทศไทยมเีศรษฐกจิขนาดเลก็	ท�าให้ปริมาณเงนิ
ออมภายในประเทศไม่เพยีงพอต่อความต้องการของธรุกิจทีจ่ะน�าไปใช้ในการขยายกจิการ	ดงันัน้	เงนิลงทนุ
จากต่างประเทศจะช่วยลดช่องว่างระหว่างเงินออมในประเทศกับความต้องการเงินทุน	 ผู้ก�าหนดนโยบาย
ในประเทศไทยยังมีความคาดหวังด้วยว่าการลงทุนจากต่างประเทศจะท�าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการถ่ายทอดความรู้	 ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมของประเทศ	 มีการพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด	 เพิ่ม
ศักยภาพทางการแข่งขันระยะยาว	รวมถึงช่วยเพิ่มการจ้างงาน

113	ธนาคารแห่งประเทศไทย.	(2559).	ภาพรวมการลงทนุโดยตรงในต่างประเทศของไทย.	สบืค้นจาก	https://www.bot.
or.th/Thai/FinancialMarkets/ThaiDirectInvestment/TDI_1/Pages/default.aspx	(12	กันยายน	2560).	

114	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.	(2557).	อ้างแล้ว.	
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