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ภาคที่ 1: บทนํา 
 
 
1. ‘สถาบัน’ ในกระแสโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ  
 
 โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization) เปนปรากฏการณสําคัญของโลกใน
ปจจุบัน และสงผลกระทบอยางมหาศาลในทุกมิติ ไมวาจะเปนมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ประเทศ ภูมภิาค และโลก  

ลักษณะของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจคือ การที่เศรษฐกิจของแตละประเทศมีปฏิสัมพันธ
เชื่อมโยงกันอยางแยกไมออก พึ่งพิงกนัและกันสูง และตางหลอมรวมเศรษฐกิจตนเขาเปนหนึ่ง
เดียวกับเศรษฐกิจโลกในระดบัสูง ทั้งในแงการคา การลงทุน การเงิน แรงงาน เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม โลกเขาใกลความเปนเศรษฐกิจหนึ่งเดยีวกัน (One Economy) มากขึ้นเรื่อยๆ  อุปสรรค
และการกดีกันทางเศรษฐกิจมีแนวโนมลดต่ําลง  การดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เปนไปโดยเสรี สะดวก รวดเร็ว กวางขวางทั่วลูกโลก มีลักษณะขามชาติ (Transnationalism) และ
เปนไปตามเวลาจริง (Real time) โดยมีพัฒนาการของเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจยั
สนับสนุนที่สําคัญ กลาวโดยสรุป เศรษฐกิจโลก (Global Economy) มีลักษณะใกลเคียงกับการเปน
ระบบเศรษฐกจิเดี่ยวที่มีปฏิสัมพันธเชื่อมโยงกันภายใน หรือที่เรียกวา Single Interdependent 
System  
                                                 
1 เอกสารฉบับนี้เปนเพียงฉบับรางสําหรับใชประกอบการสัมมนาเทานั้น กรุณางดเผยแพรและอางอิงโดย
ปราศจากความเห็นชอบจากผูเขียน หากผูอานมีขอเสนอแนะหรือขอวิพากษวิจารณสามารถติดตอผูเขียนไดที่ 
pokpongj@econ.tu.ac.th  
2 ผูเขียนขอขอบคุณคุณสัณหสิรี โฆษินทรเดชา ผูชวยวิจัย ที่ทําหนาที่ไดอยางดียิ่ง โดยเฉพาะการจัดทําขอมูลใน
สวนของกรณีศึกษาวาดวยประเทศชิลีและมาเลเซีย หากเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้มีประโยชนประการใด ผูเขียน
ขอมอบบุญกุศลทั้งหมดแด ด.ญ.เอลิตา โฉมทองดี  
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ที่สําคัญ ปรากฏการณโลกาภวิัตนทางเศรษฐกิจทําใหเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในโลก
เสมือนตองอยูภายใต ‘กฎกตกิา’ เดียวกัน ทัง้ภายใตกฎกตกิาที่เปนลายลักษณอักษร เชน ขอตกลง
ระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ และกฎกติกาที่ไมเปนลายลักษณอักษร เชน แนวคิดใน
การดําเนนินโยบายเศรษฐกจิ อุดมการณหลักทางเศรษฐกิจ ซ่ึงกฎกตกิาเหลานั้นลวนสงผลในการ
กํากับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของปจเจกบคุคล กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ รัฐบาล กลุมความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิาค และองคกรโลกบาลทางเศรษฐกิจ โดยทําใหหนวยเศรษฐกิจ 
(Economic Subject) แตละระดับเหลานั้นมีวิถีคิด (Mode of Thought) คลายคลึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ 
รวมถึงเผชิญโครงสรางสิ่งจูงใจ (Incentive Structure) คลายคลึงกัน จนทําใหการตดัสินใจ 
(Decision Making) พฤติกรรม (Behavior) และผลลัพธทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) 
เปนไปในแนวเดียวกัน เนื่องเพราะลวนตกอยูภายใตปจจยัเชิง ‘สถาบัน’ ดังเชน ระเบยีบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ อุดมการณ แนวคดิ และคานิยมสวนรวม (Norm) ทางเศรษฐกิจทีเ่ปนมาตรฐาน
เดียวกันทัว่ทั้งโลก  
 

แผนภาพที่ 1: ผลของปจจัยเชิงสถาบนัตอพฤติกรรมและผลลัพธทางเศรษฐกิจ 
 

สถาบัน             วิถีคิด           การตัดสินใจ    พฤติกรรม    ผลลัพธทางเศรษฐกิจ 
                     โครงสรางสิ่งจูงใจ 

           
นักเศรษฐศาสตรสถาบันสนใจศึกษาวา ปจจัยเชิงสถาบัน (Institutional Factors) สงผลตอ

พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหนวยเศรษฐกจิในระดับตางๆ อยางไร และหลังจากหนวยเศรษฐกจิ
ตางๆ มีปฏิสัมพันธรวมกันแลว จะนํามาซึ่งผลลัพธทางเศรษฐกิจ (Economic Outcomes หรือ 
Economic Performances) อยางไร ทั้งนี้ คาํวา ‘สถาบัน’ ในมุมมองของเศรษฐศาสตรสถาบัน มิได
กินความแคบเพียง ‘องคกร’ (Organizations) ดังเชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International 
Monetary Fund - IMF) ธนาคารโลก (World Bank) องคการการคาโลก (World Trade Organization 
– WTO) เพียงเทานั้น หากยังหมายรวมถึง ‘กฎกติกา’ (Rules of the Game) อีกดวย3  

‘กฎกตกิา’ (Rules of the Game) ในทางเศรษฐศาสตรสถาบัน หมายถงึ โครงสรางทาง
สังคม (Social Structures) หรือระบบของกติกาทางสังคม (Social Rules) ที่มีความยัง่ยืนถาวร และ
สงผลตอปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interactions) ทั้งในแงการจดัโครงสรางและการจัดวาง

                                                 
3 รายละเอียดเก่ียวกับ ระเบียบวิธี (Methodology) และทฤษฎี (Theory) ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสถาบัน โปรดดู 
Bowles (2004) และ Hodgson (2006) เปนตน  
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ความสัมพันธ (Structure) การสรางขอจํากัดและตกีรอบ (Constrain) และการหนนุสงสนับสนุน 
(enable) พฤติกรรมของหนวยเศรษฐกจิ และปฏิสัมพันธระหวางหนวยเศรษฐกิจ  

‘กฎกตกิา’ ในทางเศรษฐศาสตรสถาบัน แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก     
(1) กฎกติกาทีเ่ปนลายลักษณอักษรและมคีวามเปนทางการ (Written / Formal Rules) เชน 

กฎหมาย ความตกลง และพนัธะสัญญาระหวางประเทศ เปนตน 
(2) กฎกติกาทีไ่มเปนลายลักษณอักษรและไมเปนทางการ (Unwritten / Informal Rules) 

เชน อุดมการณหลัก วัฒนธรรม คานิยมสวนรวม วิถีประวัติศาสตร เปนตน    
‘อุดมการณ’ (Ideology) เปนกฎกติกาทีไ่มไดถูกเขียนไวเปนลายลักษณอักษร แตมีอิทธิพล

ในการกําหนดวิถีคิดของผูคน ซ่ึงจะมีผลตอเนื่องไปกําหนดพฤติกรรมของหนวยเศรษฐกิจ และ
ปฏิสัมพันธระหวางหนวยเศรษฐกิจดวย ดงันั้น ‘อุดมการณ’  ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันทัว่ไปอยางสากล 
จึงทําหนาทีไ่มแตกตางจากกฎกติกาทางการที่บันทึกไวเปนลายลักษณอักษร ซํ้ายังอาจจะเขมแข็ง
หนักแนนและมีพลังอํานาจมากกวาเสียอีก เพราะกฎกติกาที่เปนลายลักษณอักษรอาจถกูฉีกหรือ
เปล่ียนแปลงไดโดยงาย แตกฎกติกาที่ไมเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงสังคมสวนใหญยอมรับรวมกัน ถูก
ฉีกไมได และเปลี่ยนแปลงไดยาก เพราะหยั่งรากลึกลงไปถึงระดับวัฒนธรรม คานิยม และความเชือ่
ของสังคม เชนนี้แลว การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาที่ไมเปนลายลักษณอักษร ดังเชน อุดมการณ จึงตอง
ใชเวลาในการเปลี่ยนแปลง เรียนรู และวิวฒันผานวิถีแหงประวัติศาสตร 

ควรกลาวดวยวา กฎกติกาทีไ่มเปนลายลักษณอักษร เชน อุดมการณ มผีลตอการ
เปล่ียนแปลงกฎกติกาที่เปนลายลักษณอักษร อุดมการณสากลที่มีผูคนนิยมเชื่อถืออยางกวางขวางมี
พลังผลักดนัทางสังคมใหถูกบันทึกไวอยางเปนทางการเปนลายลักษณอักษร หากมีอุดมการณใหม
แพรหลายและเติบโตจนเปนที่ยอมรับกันทัว่ กฎกติกาที่เปนลายลักษณอักษรอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตาม หรือในทางกลับกัน กฎกติกาที่เปนลายลักษณอักษร เชน กฎหมาย อาจสงผลใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงเชิงอุดมการณไดดวยเชนกัน หากสามารถบังคับใชอยางมปีระสิทธิภาพ จนสามารถ
เปล่ียนแปลงความเชื่อ คานยิม และพฤติกรรมเดิมของหนวยเศรษฐกจิไดจริงตามประสงคแหง
กฎหมาย    

ดวยกรอบการวิเคราะหแบบเศรษฐศาสตรสถาบันดังที่ไดกลาวมาพอสงัเขป ทุก 
‘ปรากฏการณ’ หรือ ‘ระบบ’ ที่ผุดบังเกิดขึน้ในโลก จึงมไิดเกดิขึ้นลอยๆ อยางบริสุทธิ์ผุดผองและ
เปนกลางโดยไรรากไรที่มา หากแตทกุ ‘ปรากฏการณ’ หรือ ‘ระบบ’ ลวนมี ‘อุดมการณ’ แฝงอยู
เบื้องหลัง และคอยทําหนาทีค่้ํายันสรางความชอบธรรมและหนุนสรางความเขมแข็งใหแกตัว 
‘ปรากฏการณ’ หรือ ‘ระบบ’ นั้น ซ่ึงเมื่อ ‘ปรากฏการณ’ หรือ ‘ระบบ’ มีความชอบธรรม ขยายตัว 
และเขมแข็งขึน้ ‘อุดมการณ’ เบื้องหลังดังกลาวก็จะยิ่งแพรกระจาย เติบใหญ และเขาครอบครอง
ความคิดและจติใจของผูคนในวงกวางขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนอุดมการณหลักที่เปนสากล   
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‘โลกาภิวตัน’ และ ‘โลกาภิวตันทางเศรษฐกิจ’ จึงไมไดเปนแค ‘ปรากฏการณ’ ที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ (Natural) ซ่ึงผุดบังเกิดขึน้ดวยตนเอง และมคีวามเปนกลางในตวัของมันเอง 
(Neutral) หรือเปนผลลัพธจากพฤติกรรมหรือปฏิสัมพันธของหนวยเศรษฐกิจยอยๆ อยางมิอาจ
บังคับทิศทางไดและมิอาจควบคุมได (Emerging Events) เพียงเทานั้น แตในปรากฏการณโลกาภิ
วัตนทางเศรษฐกิจ มี ‘อุดมการณ’ ทํางานอยูเบื้องหลังดวย ทั้งนี้ ‘อุดมการณ’ เบื้องหลังมีสวนในการ
ค้ํายันสรางความชอบธรรมและหนุนเสริมใหปรากฏการณโลกาภวิัตนทางเศรษฐกิจคงอยู ขยายตวั 
และเขมแข็งขึน้ ในขณะเดียวกัน ปรากฏการณโลกาภวิัตนทางเศรษฐกจิที่เขมแข็งขึ้นก็มีสวนหนุน
เสริมให ‘อุดมการณ’ ดังกลาวเขมแข็งขึ้นตามไปดวย การสงผลกระทบระหวางกันในลักษณะ 
Dialectic Determinism4 เชนนี้จะดําเนนิเรือ่ยไปอยางไมหยุดนิ่ง และทาํใหปรากฏการณโลกาภิวตัน
ทางเศรษฐกิจและ ‘อุดมการณ’ ดังกลาวตางก็เขมแข็ง ขยายตัว เปนที่ยอมรับ และสงอิทธิพลเหนือ
หนวยเศรษฐกจิตางๆในสังคมเศรษฐกิจโลกมากขึ้นโดยลําดับ  

ความสัมพันธระหวางปรากฏการณโลกาภวิัตนทางเศรษฐกิจและ ‘อุดมการณ’ ดังกลาวเปน
แกนหลักที่ตองทําความเขาใจ หากตองการศึกษาวเิคราะหสภาพความเปนจริงทางเศรษฐกจิและ
แกนเนื้อหา (Essence) ของสังคมเศรษฐกิจโลกดัง ‘ที่เปนอยู’ ในปจจุบนั รวมถึงการศึกษา ‘ที่มา’  
(จากอดตี) และ ‘ที่ไป’ (สูอนาคต) ของสังคมเศรษฐกิจโลก  เนื่องเพราะความสัมพันธดังกลาวเปน
พื้นฐานที่สงผลกระทบตอวถีิการผลิต (Mode of Production) ของสังคมเศรษฐกิจโลก ทั้งในแงพลัง
การผลิต (Forces of Production) และรูปแบบความสัมพันธทางสังคมและเศรษฐกิจของหนวย
เศรษฐกิจ (Social Relations of Production)  วิถีทางผลิตสงผลกระทบตอโครงสรางสวนบน 
(Superstructure) ของสังคมเศรษฐกิจโลก เชน ระบบกฎหมาย ระบบความเชื่อ ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบการศึกษา ระบบการกลอมเกลาและผลิตสรางคนสูสังคม (Socialization) ฯลฯ อีก
ตอหนึ่ง ทั้งนี้ ความสัมพันธที่กลาวถึงทั้งหมดลวนมีลักษณะ Dialectic Determinism ทั้งสิ้น ดัง
แสดงไวในแผนภาพที่ 2  

คําถามสําคัญก็คือ ‘อุดมการณ’ ที่ทํางานอยูภายในปรากฏการณโลกาภวิัตนคืออะไร? มี
แกนเนื้อหาอยางไร?  

คําตอบก็คือ ‘อุดมการณเสรนีิยมใหม’ (Neoliberalism)  
ดังจะไดอธิบายในสวนตอไป5

                                                 
4 Dialectic Determinism คือความสัมพันธในลักษณะที่ X เปนเหตุซึ่งสงผลกระทบตอ Y และ Y สงผลกระทบ
ยอนกลับตอ X โดยที่ผลของ X ตอ Y เปนพลังกําหนดหลัก และผลยอนกลับของ Y ตอ X เปนพลังกําหนดรอง 
โดยปฏิสัมพันธดังกลาวดําเนินเรื่อยไปไมหยุดนิ่ง จึงสรางการเปลี่ยนแปลงภายในตัวระบบแบบไมสิ้นสุด   
5 งานเขียนช้ินนี้ไมไดมุงตอบคําถามวา ‘อุดมการณเสรีนิยมใหม’ มี ‘ที่มา’ จากไหน และมี ‘พัฒนาการ’ จากอดีต
ถึงปจจุบันอยางไร คําตอบตอประเด็นคําถามดังกลาว โปรดดู Harvey (2005) และ Osterhammel and Petersson 
(2005) เปนตน 
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แผนภาพที่ 2: กรอบความสัมพันธในโลกเสรีนิยมใหม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดมการณเสรีนิยมใหม ปรากฏการณโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจทุนนิยมโลก 

 

โครงสรางสวนบนของสงัคมเศรษฐกจิโลก 

วิถีการผลิตของสังคมเศรษฐกิจโลก (พลังการผลิต และรปูแบบความสมัพันธทางสงัคมและ
เศรษฐกิจของหนวยเศรษฐกิจ)

 
หมายเหตุ: จากแผนภาพที่ 2 ลูกศรเสนเขม แสดงพลังกําหนดหลัก สวนลูกศรเสนประ แสดงพลัง
กําหนดรอง 
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2. อุดมการณเสรีนิยมใหม (Neoliberalism)   
 
 ‘อุดมการณเสรีนิยมใหม’ (Neoliberalism) เปนอุดมการณที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณโลกา
ภิวัตน ในฐานะปจจยัที่ค้ํายนัความชอบธรรมของปรากฏการณโลกาภวิัตนทางเศรษฐกจิ และหนุน
สงการเพิ่มระดับของความเปนโลกาภิวตันทางเศรษฐกจิ รวมทั้ง สงผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของหนวยเศรษฐกจิในระดับตางๆ การผลิตสรางนักเศรษฐศาสตรและผูกําหนดนโยบาย
ทางเศรษฐกิจผานระบบการศึกษาและระบบสื่อสารมวลชน การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาล แนวความคิดและกรอบนโยบายขององคกรโลกบาลทางเศรษฐกิจ โดยทําหนาที่เปน 
‘สถาบัน’ หลัก ในการกําหนดวิถีคิดและกรอบความคิด จัดวางโครงสรางความสัมพันธและ
โครงสรางสิ่งจูงใจ เพื่อใหพฤติกรรมของหนวยเศรษฐกจิตางๆ เปนไปและสอดคลองตองตาม
ปรัชญาและแกนเนื้อหาของ ‘อุดมการณเสรีนิยมใหม’  
 ‘อุดมการณเสรีนิยมใหม’ เปนชื่อที่นักวิชาการสายสังคมศาสตรจํานวนมากใชเรียกแนวคิด
รวมสมัยที่มีรากเหงามาจากอดุมการณเสรีนยิม (คลาสสิก) ((Classical) Liberalism) ซ่ึงเชื่อมั่นใน
คุณคาของระบบทุนนิยมตลาดเสรี (Free Market Capitalism) โดยที่รัฐบาลมีบทบาทในการ
แทรกแซงระบบเศรษฐกิจนอยที่สุด  ภายใตความเชื่อดังกลาว ตลาดเสรีเปนกลไกสําหรับจัดสรร
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพทีสุ่ด รัฐบาลไมควรเขามาบิดเบือนกลไกตลาด เชน 
กําหนดราคาขั้นสูงหรือราคาขั้นต่ํา แตควรปลอยใหตลาดทําหนาที่โดยตัวของมันเองโดยมีขอจํากดั
และอุปสรรคกีดขวางในระบบนอยที่สุด เชน ไมมีการกาํหนดโควตาการผลิต ไมมีการเก็บภาษี
สินคาขาเขา ไมมีการกีดกนัการคาและการลงทุนจากตางประเทศ เปนตน ทั้งนี้ เพราะการแทรกแซง
กลไกตลาดโดยรัฐจะทําใหสวัสดิการทางเศรษฐกิจ (Economic Welfare) ของสังคมสวนรวมลดลง  

ขอสมมติพื้นฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลัก หรือเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก ซ่ึง
เปน ‘ตัวแสดง’ ของอุดมการณเสรีนิยมใหมและเปนพื้นฐานของนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม คือ 
ปจเจกบุคคลมคีวามเปน ‘สัตวเศรษฐกิจ’ (Homo Economicus) ซ่ึงมีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตรอยาง
สมบูรณ (Economic Rationality) กลาวคือ ปจเจกบุคคลตัดสินใจเลือกโดยคํานงึถึงประโยชนสูงสุด
สวนตนเปนสรณะ ภายใตขอจํากัดที่ตนเผชิญ (Optimization under Constraints) เชน พฤติกรรม
ของผูบริโภคมีเปาหมายเพือ่แสวงหาความพึงพอใจสูงสุด (Utility Maximization) ภายใต
งบประมาณทีม่ีจํากัด  พฤติกรรมของผูผลิตมีเปาหมายเพื่อแสวงหากําไรสูงสุด (Profit 
Maximization) ภายใตเงนิทนุที่มีจํากดั ทั้งนี้ ปจเจกบุคคลตอบสนองตอส่ิงจูงใจ (Incentives) 
ตระหนกัรูลักษณะความพึงพอใจ (Preferencs) ของตน และสามารถจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของ
ตนไดอยางคงเสนคงวา  
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ฐานสําคัญของระบบทุนนยิมตลาดเสรีจึงอยูที่ความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกอยางเสรี
ของปจเจกบุคคล หากแตละคนมีพฤติกรรมในทางที่ทําใหตนไดประโยชนสูงสุด สังคมสวนรวมซึง่
หมายถึงปจเจกบุคคลแตละคนบวกรวมกนัก็จะไดประโยชนสูงสุดตามไปดวย เสมอืนหนึ่งมี ‘มือที่
มองไมเห็น’ (Invisible Hands) นําพาเศรษฐกิจไปสูระดบัสวัสดิการทางเศรษฐกิจสวนรวมสูงสุด 
โดยที่ไมจําเปนตองมี ‘บุคคลที่สาม’ มาทําหนาที่กําหนดวา ใครจะผลิตอะไร ผลิตอยางไร ผลิต
เทาไหร และจดัสรรผลผลิตที่ไดอยางไร  

ทั้งนี้ การแสวงหาประโยชนสูงสุดของแตละคนจะถูกถวงดุลซ่ึงกันและกันจากสภาพการ
แขงขันเสรีในตลาด จนไดดลุยภาพ (Equilibrium) ที่ตางฝายตางไดประโยชนจากการแลกเปลี่ยน 
(หรืออยางนอยไมแยลงไปกวาการไมแลกเปลี่ยน) เชน ผูผลิตไมสามารถตั้งราคาสูงล่ิวไดดังใจตน
ตองการ เพราะผูบริโภคก็จะหันไปซื้อสินคาจากผูผลิตรายอื่นแทน ดังนั้น ราคาดุลยภาพที่ซ้ือขาย
กันในตลาดจึงเปนราคาที่ผูผลิตและผูบริโภคตางไดรับประโยชนหรือสวนเกนิ (Surplus) จากการ
แลกเปลี่ยน นัน่คือ ผูบริโภคซื้อสินคาในราคาที่ต่ํากวาหรือเทากับราคาสูงสุดที่ยินดีซ้ือเสมอ และ
ผูผลิตขายสินคาในราคาที่สูงกวาหรือเทากับราคาต่ําสุดที่ยินดีขายเสมอ มิเชนนั้นการแลกเปลี่ยน
อยางสมัครใจจักไมเกิดขึ้น ดวยตรรกะเชนนี้ การแลกเปลี่ยนอยางสมัครใจในระบบตลาดจึงไมมี
ทางทําใหสวัสดิการทางเศรษฐกิจของสังคมสวนรวมแยลง6  

อีกฐานหนึ่งของระบบทุนนยิมตลาดเสรีอยูที่ความเชื่อมัน่ในกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวน
บุคคล (Private Property Rights) การที่ปจเจกชนมกีรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคล สามารถ
สะสมทรัพยสิน ใชประโยชนและแสวงหารายไดจากทรพัยสิน และซื้อขายเปลี่ยนมือทรัพยสินได 
ยอมสรางแรงจูงใจใหคนทํางานหนกัเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ และผลิตคิดคนนวัตกรรม
ใหม ซ่ึงเปนพืน้ฐานสําคัญของการเสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกจิและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ   

กลาวโดยสรุป อุดมการณเสรีนิยมใหมมีฐานรากอยูที่ระบบตลาดเสรี การตัดสินใจของ
ปจเจกบุคคล และกรรมสิทธิ์สวนบุคคล อีกทั้ง ใหความสําคัญกับ ‘ประสิทธิภาพ’ ในกระบวนการ
ผลิตและการแลกเปลี่ยนเปนสําคัญ เหนือกวา ‘ความเทาเทียม’ ในกระบวนการแบงสรร และให

                                                 
6 แมวาสวัสดิการทางเศรษฐกิจของสังคมสวนรวมจะไมลดลงจากการแลกเปลี่ยนอยางสมัครใจในระบบตลาดเสรี
ก็ตาม แตอยาลืมวา สถานการณที่มีคนหนึ่งไดประโยชนที่เพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนไปทั้งหมดคนเดียว โดยที่คน
อื่นไมไดประโยชนเพิ่มขึ้นเลย ก็เปนกรณีหนึ่งที่เปนไปไดเชนเดียวกัน ดังนั้น ภายใตตรรกะดังกลาว แมระบบ
ตลาดเสรีจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร (Efficient Allocation) แตมิอาจนําพาความเปนธรรม
ในการแบงสรรผลไดที่เกิดขึ้น (Equitable Distribution) ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับหลักคิดที่ Sen (2002) ใช
ประเมินคุณคาของ ‘โลกาภิวัตน’ นั่นคือ ประเด็นสําคัญไมไดอยูที่โลกาภิวัตนกอประโยชนสุทธิหรือไม คนจนมี
สวัสดิการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือไม แตอยูที่มีการจัดสรรโอกาสและผลประโยชนสวนเพิ่มที่ไดจากโลกาภิวัตน
อยางเปนธรรม เทาเทียม และทั่วถึงเพียงใดตางหาก   
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คุณคากับ ‘การแขงขัน’ (Competition) เหนือกวา ‘การสรางความรวมมือ’ (Coordination) ในฐานะ
บันไดไตสูระดับสวัสดิการทางเศรษฐกิจสวนรวมที่สูงขึ้น  โดยเชื่อมัน่วาแรงกดดนัจากการแขงขนั
ในระบบตลาดเปนสิ่งจูงใจใหปจเจกบุคคลตองพัฒนายกระดับตนเอง ใหภาคธุรกจิตองพัฒนาพลงั
การผลิต ใหประเทศตองสะสมทุนและพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขนั 
(Competitiveness) ของตนใหมีชีวิตรอดในเกมการแขงขันของระบบทุนนิยมตลาดเสรี  
 ‘อุดมการณเสรีนิยมใหม’ เปนฐานเชิงอุดมการณที่ผลิตสรางชุดของนโยบายเศรษฐกจิที่
เรียกกนัวา ‘นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม’ (Neoliberal Economic Policy) หรือ ‘ฉันทมติแหง
วอชิงตัน’ (Washington Consensus) ซ่ึงเปนชุดของนโยบายเศรษฐกิจหลักของผูกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจตางๆ ทั่วโลกภายใตกระแสโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ และเปนกรอบความคิดเชิงนโยบาย
ของนักเศรษฐศาสตรสวนใหญในโลกนี้ ซ่ึงมีพื้นฐานการศึกษามาทางเศรษฐศาสตรกระแสหลัก
หรือเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก 
 ‘ฉันทมติแหงวอชิงตัน’ เปนศัพทที่ John Williamson ใชเรียกชุดของนโยบายเศรษฐกิจเสรี
นิยมใหม ซ่ึงววิัฒนจนกลายเปนขอเสนอเชงินโยบายหลักที่องคกรโลกบาลทางเศรษฐกิจ เชน 
กองทุนการเงนิระหวางประเทศ ธนาคารโลก เสนอตอประเทศกําลังพฒันา ทั้งในรูปของคําแนะนาํ 
การใชเปนเกณฑประเมินผลงานดานเศรษฐกิจ และการเปนเงื่อนไขประกอบการขอกูยืมเงิน (Loan 
Conditionalities) เพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจ หรือเพื่อเสริมฐานะทุนสํารองระหวางประเทศ
ในชวงวิกฤตการณการเงิน เปนตน องคกรเหลานี้มีสํานักงานใหญอยูทีก่รุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ซ่ึงก็เปนประเทศที่มุงผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายดังกลาวดวยเชนกัน และเปน
เจาของคะแนนเสียงจํานวนมากในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศในระดบัที่
สามารถกํากับทิศทางได เพราะกตกิาการลงคะแนนในองคกรโลกบาลทางเศรษฐกิจเหลานั้นไมได
ยึดหลัก 1 ประเทศ 1 เสียง หากแตคะแนนเสียงของแตละประเทศมีสัดสวนตามเงินทนุสนับสนุนที่
ประเทศนั้นมอบใหองคกร7 นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกายังเปนฐานที่ตั้งสําคัญของ
สถาบันการศึกษาเศรษฐศาสตรกระแสหลักหลายแหง ซ่ึงมีสวนผลิตสรางฐานคิดและเนื้อหาของ
นโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิมใหม และผลิตสรางนักเศรษฐศาสตรที่สมาทานอุดมการณเสรีนิยมใหม8  

ชุดของนโยบายเศรษฐกิจเสรนีิยมใหม ประกอบดวยนโยบายเศรษฐกิจหลัก ดังตอไปนี้    

                                                 
7 กระทั่ง Rudi Dornbusch แหง MIT ยังเคยสรุปความสัมพันธระหวางกองทุนการเงินระหวางประเทศกับรัฐบาล
แหงสหรัฐอเมริกาวา กองทุนการเงินระหวางประเทศเปนของเลนของสหรัฐอเมริกาในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ อางอิงจากบทสัมภาษณ Joseph Stiglitz ใน Left Business Observer # 102, September 
2002. URL: http://www.leftbusinessobserver.com/Stiglitz.html   
8 โปรดดู Colander (2005) เปนตน  
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1. การเปดเสรีทางเศรษฐกิจ (Economic Liberalization) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดเสรี
การคา การเงิน และการลงทนุ เพื่อใหกลไกตลาดทํางานอยางเสรีและมปีระสิทธิภาพ 
โดยไมมีอุปสรรคกีดขวางการไหลเวยีนของการคา การเงิน และการลงทุนระหวาง
ประเทศ    

2. การลด –ละ- เลิกการกํากับและควบคุมโดยรัฐ (Deregulation) โดยลด-ละ-เลิกบทบาท
ของรัฐในการเขาแทรกแซงตลาด โดยจํากัดบทบาทของรัฐเหลือเปนเพยีงผูออกกฎ
กติกาและคุมครองดูแลรักษากฎกติกา ซ่ึงไมขัดขวางการทํางานของตลาดและบั่นทอน
เสรีภาพทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน รวมถึงอํานวยความสะดวกและสงเสริมบทบาท
ของภาคเอกชน  

3. การแปรรูปรัฐวิสาหกจิ (Privatization) หรือการเพิ่มระดบัความเปนเจาของโดยเอกชน
ในสมบัติของสาธารณะ เชน การใหบริษัทเอกชนเขามาประกอบกิจการที่เคยทําโดย
รัฐวิสาหกจิ การกระจายหุนของรัฐวิสาหกจิเขาสูตลาดหลักทรัพย การยกเลิกการ
ผูกขาดของรัฐวิสาหกจิแลวเปดโอกาสใหเกิดการแขงขนักับบริษัทเอกชน เปนตน ทัง้นี้ 
การแปรรูปรัฐวิสาหกจิเปนความพยายามทีจ่ะลดภาระของรัฐ เชน ลดภาระดาน
งบประมาณ ลดขนาดของภาครัฐใหเล็กลง โดยผลักภาระใหแกภาคเอกชนและตลาด
เขามารับหนาที่แทน ดวยหวงัวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ9  

4. การรักษาเสถียรภาพของระดบัราคาในระบบเศรษฐกิจ (Price Stabilization) เปาหมาย
หลักในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคคือ การธํารงอัตราเงินเฟอใหอยูในระดับ
ต่ําและสามารถควบคุมได ธนาคารกลางจํานวนมากเลือกใชนโยบายกําหนดเปาหมาย
อัตราเงินเฟอ (Inflation Targeting Policy) โดยประกาศระดับอัตราเงินเฟอเปาหมายใน
แตละปอยางเปดเผยและโปรงใส และใชเครื่องมือทางการเงิน เชน อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ในการดําเนินนโยบายการเงินเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว   

นโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิมใหมทั้งสี่ลวนอยูบนฐานคดิที่เชื่อมั่นในการตัดสินใจของปจเจก
บคุคล ระบบตลาดเสรี และกรรมสิทธิ์เอกชน ซ่ึงลวนเปนเสาหลักของระบบทุนนิยม นโยบายหลัก
เหลานี้เนนสรางบรรยากาศที่สงเสริมการคาและการลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งเปนมิตรตอ
กระบวนการผลิตและการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ โดยรัฐบาลรับบทเพียงตวัประกอบริมขอบ

                                                 
9 เหตุผลที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักเชื่อวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ เนื่องจาก สมบัติของเอกชนมีความเปนเจาของที่ชัดเจน แตกตางจากสมบัติของรัฐ ซึ่งทุกคนเปนเจาของจึง
เสมือนไมมีเจาของที่แทจริง ภาวะดังกลาวทําใหเกิดปญหา ‘โศกนาฏกรรมของสมบัติสาธารณะ’ (Tragedy of the 
Commons) หรือการที่สมบัติสาธารณะซึ่งไร ‘เจาภาพ’ ในการดูแลรับผิดชอบมักจะถูกใชอยางเกินความจําเปน
และเหมาะสม 
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เวที แตใหภาคเอกชน ทั้งผูผลิตภายในประเทศ และบรรษัทขามชาติ (Multinational Corporations – 
MNCs) เปนพระเอกและผูเลนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   

ปจจุบัน ประเทศสวนใหญในโลกลวนดําเนินนโยบายเศรษฐกิจภายใต ‘กฎเหล็ก’ ดังกลาว 
และถูกประเมนิความสําเร็จดวยหลักเกณฑที่ยึดโยงกับ ‘กฎเหล็ก’ แหงเสรีนิยมใหม ทั้งนี้ ประเทศ
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนา ถูกกํากับทศิทางในการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการโดยองคกรโลกบาลทางเศรษฐกจิ บรรษัทขามชาติ บริษัทจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ (Credit Rating Agency) และประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ โดยมคีาถาที่ทองไว
ในจิตใตสํานึกวา “หากตองการ ‘ความเชื่อมั่น’ ของนักลงทุนตางชาติ ตองเปดเสรี ลดการกํากับดูแล 
ลดขนาดรัฐบาล สงเสริมภาคเอกชน แปรรปูรัฐวิสาหกจิ และคุมเงินเฟอใหต่ํา แลวเงนิตางชาติจะ
ไหลมาเทมา เศรษฐกิจชาตจิะพัฒนาเติบโต”10   

มายาคติโดยทัว่ไปก็คือ หากประเทศไมดําเนินนโยบายในแนวทางเสรนีิยมใหมอยางเต็ม
รูปแบบจะประสบปญหาทางเศรษฐกิจ เงนิทุนตางชาติไมไหลเขามาลงทุน เงินทุนตางชาติที่อยูใน
ประเทศจะไหลออกไปลงทุนที่อ่ืน บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือจะปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ
ของประเทศ ธนาคารโลกจะไมใหเงนิกูเพือ่ปรับโครงสรางทางเศรษฐกจิ กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศจะออกมาวิจารณในทางเสียหาย ทัง้หมดนัน้ เปนการทําลายบรรยากาศอัน ‘นาลงทุน’ ของ
ประเทศ และทําใหกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจหยดุชะงัก  

ในดานหนึ่ง นกัเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมมองวา นโยบายเศรษฐกิจเสรนีิยมใหมเปน
เชื้อเพลิงของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจของ
ประเทศกําลังพัฒนา เพราะการดําเนนินโยบายเศรษฐกจิเสรีนิยมใหมภายใตกระแสโลกาภิวัตนทาง
เศรษฐกิจ ทําใหประเทศสามารถดึงทรัพยากรจากตางประเทศ เชน เงินลงทุนจากตางประเทศ มาใช
ในการสะสมทุนในประเทศและเติมเต็มชองวางที่ประเทศมีเงินออมไมเพียงพอตอการลงทุน 
รวมถึงชวยพฒันาตลาดเงินและตลาดทุน เพิ่มความตองการใชจายรวมในระบบเศรษฐกิจ และชวย
สรางงานสรางรายได  

นอกจากนั้น เพื่อดึงดูดใหเงนิทุนไหลเขามาลงทุนในประเทศ ประเทศจําเปนตองรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจใหเขมแข็ง มีวินยัในการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทักษะแรงงาน รวมทั้งปฏิรูปกฎกติกาในประเทศใหทันสมยั
และเปนสากล นั่นคือ ประเทศจําเปนตองพฒันายกระดับตัวเองในทางที่ทําใหแลดู ‘นาลงทุน’    

กระนั้นใชวานโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมจะมีแตแงงาม 
                                                 
10 โปรดดู ตัวอยางเชน แถลงการณฉบับที่สองของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2549 อางใน ปกปอง จันวิทย (2549) “โปรด
อานแถลงการณฉบับที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง” คอลัมนมองซายมองขวา หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2549  
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อีกดานหนึ่ง นกัเศรษฐศาสตรทางเลือกตั้งคําถามตอการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรนีิยม
ใหมภายใตกระแสโลกาภวิัตนหลายประเดน็ ดังตัวอยางเบื้องตนตอไปนี้   

ประการแรก ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนนินโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมไมเปนไปตาม
ทฤษฎี ตัวอยางเชน ขอมูลในโลกแหงความเปนจริง พบวา นโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิมใหมไมได
สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคเสรีนิยมใหมลดต่ําลงโดย
เฉลี่ย ขณะที่ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจถางกวางขึ้นทัง้ระดับภายในและระดับระหวางประเทศ  

ประการที่สอง การเปดเสรี โดยเฉพาะการเปดเสรีการเงินและการลงทุนสรางความไร
เสถียรภาพและความผันผวนแกระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงสงผลกระทบตอเนือ่งไปถึงภาคเศรษฐกิจจริง 
หลายกรณีจบลงดวยการเกิดวิกฤตการณการเงิน วิกฤตการณเงินตรา และวกิฤตการณเศรษฐกิจ ซ่ึง
บั่นทอนการเตบิโต ความมั่นคง และความยัง่ยืนของระบบเศรษฐกิจ   

ประการที่สาม นโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิมใหม ทําใหอํานาจตอรองของแรงงานลดลงเมื่อ
เทียบกับนายจาง ทําใหแรงงานไมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และไมไดสวนแบงที่เปนธรรมจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนในตลาดแรงงาน  

ประการที่ส่ี รัฐชาติมีความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจลดลง สามารถ
ตอบสนองเปาหมายทางเศรษฐกิจเพื่อผูคนภายในประเทศโดยตรงไดนอยลง ขณะทีถู่กตีกรอบให
ดําเนินนโยบายอยูภายในกฎเหล็กเสรีนิยมใหม และตองคํานึงถึงปจจัยภายนอกประเทศ เชน ความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติ เพิ่มมากขึ้นเหนือประโยชนของคนในประเทศ    

 การดําเนนินโยบายเศรษฐกจิทางเลือกที่เปนอิสระหรือสวนทางจากนโยบายเศรษฐกจิเสรี
นิยมใหมมคีวามยากลําบากในโลกโลกาภวิัตนทางเศรษฐกิจที่มีอุดมการณเสรีนิยมใหมทํางานอยู
เบื้องหลัง  ตนทุนในการทดลองดําเนินนโยบายเศรษฐกจิทางเลือกวิถีอ่ืนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของผูคนในเศรษฐกจิ และเพื่อปองกันตัวเองจากความเสี่ยงดาน
ตางๆ จากโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ มีราคาที่ตองจายสูงอยางยิ่ง ทายที่สุด หลายประเทศตองจํายอม
ถูกบังคับใหเดนิตามกติกาเศรษฐกิจโลก ซ่ึงถูกกํากับจากอุดมการณเสรนีิยมใหม อยางมิอาจแข็งขนื 
ฝนหันหลังกลบัมิได 
 
 
3. พนไปจากนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม  
  

การพังทลายลงของกําแพงเบอรลินในป 1990 การลมสลายของสหภาพโซเวียตในป 1991 
และการเปลี่ยนแปลงในยุโรปตะวนัออกในชวงตนทศวรรษ 1990 สงผลใหระบบเศรษฐกิจแบบที่
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เรียกกนัทั่วไปวาระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมหรือระบบเศรษฐกิจคอมมวินิสตถึงทางตนั11 สวนทาง
กับนโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิมใหมที่บังคับใชกันอยางแพรหลายทั่วโลกตั้งแตทศวรรษ 1980 โดยมี
ประธานาธิบดโีรนัลด เรแกน แหงสหรัฐอเมริกา และนางมารกาเร็ต แทชเชอร นายกรัฐมนตรีแหง
สหราชอาณาจกัร เปน ‘ศาสดา’ คูสําคัญ ผูผลิตสรางความเชื่อที่วา ‘ไมมีทางเลือกอื่นใดแลว’ (There 
is no alternative.) ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจนอกเหนือจากนโยบายเศรษฐกิจเสรนีิยมใหม
ภายใตระบบทนุนิยมตลาดเสรีทามกลางกระแสโลกาภวิัตนทางเศรษฐกจิ  

ชุดนโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิมใหมถูกทาทายนอยมากจากนโยบายเศรษฐกิจทางเลือกแนว
อ่ืน ทั้งที่มีนักเศรษฐศาสตรทางเลือกจํานวนหนึ่งผลิตคําอธิบายปรากฏการณโลกาภวิัตนทาง
เศรษฐกิจและขอเสนอเชิงนโยบายทางเลือกดวยมุมมองที่แตกตางไปจากนักเศรษฐศาสตรนีโอ
คลาสสิก ซ่ึงเปน ‘มันสมอง’ ของอุดมการณเสรีนิยมใหม และทั้งที่หลายประเทศเลือกดําเนนิ
นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกซึ่งแตกตางหรอืสวนทางจากชุดนโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิมใหม หรือใช
นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกประกอบกับนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม อยางประสบผลสําเร็จตาม
สมควร  

เนื้อหาของงานเขียนชิน้นี้มวีัตถุประสงคหลัก 2 ประการ ไดแก 
ประการแรก เพื่อสํารวจองคความรูและทฤษฎีของแนวคดิเศรษฐศาสตรทางเลือกที่พนไป

จากแนวคิดเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหม รวมถึงวิวาทะระหวางแนวคิดเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมและ
เศรษฐศาสตรทางเลือกในประเด็นสําคัญทีเ่กี่ยวของ  

ประการที่สอง เพื่อศึกษาประสบการณของประเทศที่นํานโยบายเศรษฐกิจทางเลือกไปใช
จริงในโลกที่เชี่ยวกรากดวยกระแสโลกาภวิัตนทางเศรษฐกิจและมีอุดมการณเสรีนิยมใหมเปน
อุดมการณกระแสหลักในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ  

ทั้งหมดนี้ เพื่อเปน ‘ส่ิงยืนยัน’ วา ในซอกมมุเล็กๆ ของวงวิชาการเศรษฐศาสตร ยังมีนกั
เศรษฐศาสตรทางเลือก ที่ทํางานในแนวทางที่แตกตาง ในซอกมุมเลก็ๆ ของเศรษฐกจิโลก ยังมีบาง
ประเทศที่เลือกดําเนนินโยบายเศรษฐกิจในแนวทางที่แตกตาง  

‘ทางเลือกอื่น’ ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจและการพฒันาเศรษฐกิจ ยังพอมีหลงเหลือ
อยูในโลกใบนี้ และนโยบายเศรษฐกิจเหลานั้นมิไดสรางผลกระทบดานลบแกระบบเศรษฐกิจ จนทํา
ใหเศรษฐกิจลมเหลวหรือพังทลายลง ดังที่นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมหวาดกลัว ในทางตรงกัน
                                                 
11 กระนั้น นักวิชาการจํานวนหนึ่งโตแยงวา ระบบเศรษฐกิจที่ใชในสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกบางสวน
ยังมิใชระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสตที่แทจริง ตัวอยางเชน Resnick and Wolff (2002) เห็นวา การ
ปฏิวัติโซเวียตในป 1917 มิใชการเปลี่ยนรูปแบบจาก ‘ทุนนิยม’ เปน ‘คอมมิวนิสต’ หากเปนการเปลี่ยนรูปแบบ
จาก ‘ทุนนิยมเอกชน’ มาเปน ‘ทุนนิยมโดยรัฐ’ เทานั้น เพราะโครงสรางชนชั้นแบบคอมมิวนสิตมิไดลงหลักปก
ฐานแทนที่โครงสรางชนชั้นแบบทุนนิยม เพียงแตโครงสรางอยางหลังเปลี่ยนรูปแบบไปเทานั้น มิพักตองพูดถึงวา 
นิยามของคําวา ‘สังคมนิยม’ และ ‘คอมมิวนิสต’ มีความแตกตางหลากหลายในวงวิชาการสังคมศาสตร   
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ขาม นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกเหลานั้นกลับมีสวนชวยสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนใหแก
ระบบเศรษฐกจิ และนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่มีความอยูดีมีสุขของผูคนในประเทศเปน
เปาหมายสุดทาย  

ทั้งนี้ การสังเคราะหองคความรูและประสบการณในงานเขียนชิ้นนี้จะใหความสําคัญกับ
แนวคดิและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทางเลือกที่เปนคูตรงขามกับนโยบายเปดเสรีการเงินระหวาง
ประเทศเปนสาํคัญ โดยศึกษาวิเคราะหปรัชญา เหตุผล แกนเนื้อหา ขอถกเถียงเชิงทฤษฎีและเชิง
นโยบาย และประสบการณในการนําไปใชจริง ของมาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยาย
ระหวางประเทศ (Capital Controls) โดยมกีรณีศึกษาตัวอยาง เชน มาตรการกํากับและจัดการทุน
ไหลเขาของประเทศชิลี และมาตรการกํากบัและจัดการทนุไหลออกของประเทศมาเลเซีย  
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ภาคที่ 2: พนไปจากนโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ 

 
 

“โลกาภิวัตนในภาคการเงนิเปนสาเหตุสําคัญของความผันผวนไรเสถียรภาพและความไม
อาจคาดเดาทํานายไดของเศรษฐกิจโลก ... การลดการกํากับควบคุมในภาคการเงินและการเปดเสรี

บัญชีทุนกลายเปนตัวทํานายที่ดีที่สุดของการเกิดวกิฤตเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนา” 
 

รายงานวาดวยการคาและการพัฒนาประจําป 1998 
United Nations Conference on Trade and Development  (UNCTAD)  

 
 

4. วิวาทะวาดวยการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ 
 

การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ (Financial Liberalization) หรือการเปดเสรีบัญชีทุน 
(Capital Account Liberalization) คือ การทําใหการทําธรุกรรมระหวางประเทศที่เกีย่วของกับ
สินทรัพยทางการเงิน เชน หุน พันธบัตร เงนิตราตางประเทศ เงินฝาก เงนิกู ตราสารอนุพันธ รวมถึง
เงินลงทุน เปนไปอยางเสรีตามกลไกตลาด ลดการกํากับควบคุมโดยรัฐ ยกเลิกขอจํากดัและกฎกติกา
ที่เปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายทนุระหวางประเทศ ทัง้นี้ ใหรัฐทําหนาที่เปนเพยีงผูดูแลและรักษา
กติกาของระบบ กลาวคือ เปนผูกําหนดกฎกติกาเฉพาะเทาที่จําเปน ทํากฎกติกาใหมีความชัดเจน 
เปดเผยทัว่กัน โปรงใส และลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐในสวนที่เกีย่วของกบัการทํา
ธุรกรรมการเงินระหวางประเทศ 
 นโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศเปนหัวใจสําคญัของนโยบายเศรษฐกิจเสรนีิยม
ใหม มีผลทําใหเงินทุนสามารถเคลื่อนยายระหวางประเทศไดอยางเสรีโดยปราศจากขอจํากัดดาน
พรมแดน นักลงทุนสามารถเขาไปลงทุนเพื่อผลิตสินคาและบริการในประเทศอื่น เพือ่เขา
ครอบครองเปนเจาของบริษทัของประเทศอื่น หรือเพื่อซ้ือสินทรัพยทางการเงินในตลาดหลักทรัพย
และตลาดพันธบัตรของประเทศอื่น เปนตน   

นโยบายดังกลาวเริ่มไดรับการสนับสนุนจากกองทุนการเงินระหวางประเทศตั้งแตทศวรรษ 
1980 และแพรหลายอยางสูงยิ่งนับแตตนทศวรรษ 1990 เร่ือยมา โดยมกีารปฏิวตัิเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนพลังผลักดันสําคัญที่ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุนขามชาติเปนไปไดจริง สะดวก และ
รวดเร็วตามเวลาจริง นอกจากนี้ ยังมแีรงผลักดันจากความตองการแสวงหากําไรสูงสุดของกลุมทุน
ระดับโลกขนาดใหญ เชน บรรษัทขามชาติ กองทุนขามชาติ ซ่ึงมุงแสวงหาแหลงลงทนุที่ให
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ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง กําไรดี และเผชิญตนทุนทางเศรษฐกิจต่ํา เชน คาจางแรงงานถูก หรือ
ไดรับยกเวนภาษีบางประเภทจากรัฐบาล  
 นโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศไดรับการสนบัสนุนและผลักดันอยางกวางขวางใน
หมูนักเศรษฐศาสตร กลุมทุนในประเทศและนอกประเทศ รัฐบาล ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกจิ 
และองคกรโลกบาลทางเศรษฐกิจ ในฐานะบันไดสูความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของผูรับทุน 
ของผูลงทุน และของเศรษฐกิจโลก จวบจนกระทั่งป 1997 เมื่อเกิดวิกฤตการณการเงินในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก นโยบายดงักลาวจึงเริ่มถูกตั้งคําถามมากขึ้นในฐานะ ‘ตนเหต’ุ แหงวิกฤตการณ
การเงิน ขณะที่ผลประโยชนของการเปดเสรีไมไดเกิดขึน้จริงอยางเต็มที่เหมือนดังทีท่ฤษฎีวาไว  
 เนื้อหาในสวนนี้จะเปนการสาํรวจขอโตแยงที่แวดลอมนโยบายเปดเสรีการเงินระหวาง
ประเทศ เพื่อทาํความเขาใจแนวคิดและทฤษฎีที่อยูเบื้องหลังความคิดของนักเศรษฐศาสตร 2 กลุม 
โดยที่กลุมแรกสนับสนุนการเปดเสรีการเงนิระหวางประเทศ สวนอีกกลุมหนึ่ง ตั้งคําถามตอ
นโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ  
 
 4.1 การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ ‘ใน’ โลกความคิดเสรีนิยมใหม  
 

นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมสนับสนุนการเปดเสรีการเงนิระหวางประเทศ ดวยเหตุผล
โดยสรุป ดังนี้12

 
1. การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร

(Allocative Efficiency) ระหวางประเทศ และทําใหสวัสดกิารของเศรษฐกิจโลกดีขึ้น  
 
ในดานหนึ่ง การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศอยางเสรีเปดโอกาสใหประเทศที่มี

เงินทุนเหลือสามารถหาประโยชนจากเงินทุนที่ตนมีอยูอยางเต็มที่ ดวยการไปลงทุนในประเทศที่
ขาดแคลนเงินทุน ตามทฤษฎีแลว การลงทุนในประเทศที่ขาดแคลนเงนิทุนใหอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนสูงกวาการลงทุนภายในประเทศซึ่งมีเงินทุนเหลือเฟอ 

อีกดานหนึ่ง การปลอยใหเงนิทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศโดยเสรีทําใหประเทศที่ขาด
แคลนเงินทุน เนื่องจากมีเงนิออมภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการลงทุน สามารถเขาถึง
แหลงทุนภายนอกประเทศ โดยสามารถใชเงินทุนจากตางประเทศมาลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ
เพิ่มเติมจากเงนิทุนภายในประเทศที่ขาดหายไปได   

                                                 
12 โปรดดู Kindleberger (1967), Gurley and Shaw (1967), Fisher and Reisen (1992), Mussa and Goldstein 
(1993), Eichengreen and Mussa (1998) เปนตน  
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ตลาดการเงิน (Financial markets) และสถาบันทางการเงนิ (Financial Intermediaries) ทํา
หนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูขาดแคลนเงนิทุน (ผูกู) กับผูมีเงินทุนเหลือใช (ผูออม) การเชื่อมโยง
ตลาดการเงินระหวางประเทศเขาดวยกันใหเปนหนึ่งเดยีว (Financial Integration) ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทําหนาที่ดังกลาว ทายที่สุด ทั้งผูกูและผูใหกูตางไดรับผลประโยชนมากขึ้น มี
สวัสดิการดีขึน้ทั้งคู รวมทั้งมีประสิทธิภาพ (Productive) เพิ่มขึ้นดวย 

นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมเชื่อวา ตลาดการเงินระหวางประเทศมีประสิทธิภาพ มี
เสถียรภาพ และสามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ ในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ในโลกเสรีนิยมใหม การเชื่อมโยงเศรษฐกจิของประเทศเขากับเศรษฐกจิโลกผานการเปด
เสรีทางการคาและการเงนิ ทาํใหในหลายประเทศ การสงออกกลายเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด
ของความตองการใชจายรวมภายในประเทศ (Aggregate Demand) เหนอืการบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศ อีกทั้ง เงินออมของตางประเทศกลายเปนแหลงทนุที่สําคัญเหนือเงินออม
ภายในประเทศ แมดานหนึ่ง ประเทศจะไดประโยชนจากการใชทรัพยากรภายนอกในการพัฒนา
เศรษฐกิจ แตอีกดานหนึ่ง เศรษฐกิจของประเทศก็ตองพึ่งพิงปจจัยภายนอกมากขึ้นดวย   

 
2. การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศชวยสรางงานและสรางรายไดใหแกประเทศผูรับทุน 

สงผลใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) สูงขึ้น รวมถึงเกิดการถายทอด
เทคโนโลยีไปยังประเทศผูรับทุนดวย  

 
เงินทุนจากตางประเทศถือเปนเชื้อเพลิงสําคัญในการทําใหเศรษฐกิจเตบิโต อีกทั้งชวยผอน

คลายขอจํากัดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ขาดแคลนเงินทุน ทําใหการลงทนุไมจําเปนตอง
พึ่งเงินออมภายในประเทศเทานั้น หากหวงัพึ่งพิงเพยีงเงนิออมภายในประเทศ อาจทาํใหโครงการ
ลงทุนที่ใหผลตอบแทนจากการลงทุนสูงหลายโครงการไมมีโอกาสไดเกิดขึน้  

เงินลงทุนจากตางประเทศชวยใหเกิดการจางงานภายในประเทศ ทําใหรายไดและทักษะ
ของแรงงานในประเทศสูงขึน้ และเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตจากบรรษัทขาม
ชาติไปยังประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงชวยเพิ่มผลิตภาพใหสูงขึ้น   

ทายที่สุด การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศทําใหชองวางทางเศรษฐกจิระหวางประเทศ
พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาหดแคบลง ชวยใหประเทศกําลังพฒันาสามารถไลกวดทาง
เศรษฐกิจตอประเทศพัฒนาแลวได  
  

3. การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศชวยพัฒนาบริการทางการเงิน (Financial services) 
ในมิติตางๆ  
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การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศทําใหประเทศตางๆ ทั่วโลกสามารถเขาถึงบริการทาง
การเงินไดอยางกวางขวาง สะดวกรวดเร็ว และหลากหลาย อีกทั้งชวยยกระดับคณุภาพของบริการ
ทางการเงินใหสูงขึ้น ตัวอยางเชน  

• ผูประกอบการในประเทศหนึ่งสามารถเขาถึงบริการทางการเงินประเภทใหมที่ยงั
ไมมีใหบริการในสถาบันการเงินภายในประเทศ   

• การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศสรางแรงกดดนัใหเกิดการแขงขนัในการ
พัฒนาบริการทางการเงิน ทาํใหคุณภาพของบริการทางการเงินดีขึ้น  

• การลดขอจํากดัดานการแลกเปลี่ยนเงินตราชวยเพิ่มสภาพคลองในตลาดเงินตรา 
• การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศชวยใหระบบประกนัความเสี่ยงดขีึ้น เพราะนกั

ลงทุนสามารถถือสินทรัพยการเงินของประเทศตางๆ ไดอยางกวางขวาง
หลากหลายขึน้ ทําใหความเสี่ยงของระบบลดลง  

• การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศทําใหธนาคารหรือผูประกอบการสามารถ
เขาถึงแหลงสินเชื่อราคาถูกจากตางประเทศได ซ่ึงชวยลดตนทุนในการประกอบ
กิจการ  

  
4. การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศสรางแรงกดดนัใหแตละประเทศตองรักษาวนิัยใน

การดําเนนินโยบายเศรษฐกจิ (Policy Discipline) และพฒันาเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดนักลงทุนตางชาต ิ 
  

ประเทศกําลังพัฒนามักพึ่งพงิทุนจากตางประเทศในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจ การเปด
เสรีการเงินระหวางประเทศเปนไปดวยความมุงหวังวาสามารถเพิ่มแรงดึงดูดใหเงนิทนุตางชาติไหล
เขาประเทศมากขึ้น ภายใตนโยบายดังกลาว ประเทศมแีรงจูงใจในการรกัษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อจูงใจใหทุนตางชาติเลือกเขามาลงทุนในประเทศของตน เชน การ
รักษาอัตราเงินเฟอในระดับต่าํ การรักษาวนิยัทางการคลังและการเงนิ การปฏิรูปกฎกติกาทาง
เศรษฐกิจใหทนัสมัยและเปนสากล เปนตน  

นอกจากนั้น หลายประเทศยงัดําเนินนโยบายสงเสริมการลงทุน โดยสรางสภาพแวดลอมที่
เปนมิตรกับนกัลงทุนตางชาติ เชน การใชมาตรการยกเวนภาษี การจัดสรางโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจในเขตพื้นที่ลงทุนหรือนิคมอุตสาหกรรม การลดการกํากับควบคุมตลาดภายในประเทศ
โดยรัฐ การใชนโยบายการคาเสรี  

ทั้งหมดนี้เพื่อดึงดูดใหนกัลงทนุ ‘เลือก’ ที่จะเขามาลงทนุภายในประเทศ และเพื่อรักษา
อันดับความนาเชื่อถือทางเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ระหวางประเทศ ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญในการตัดสินใจของนักลงทุนตางชาติ โดยประเทศได
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ประโยชนทางเศรษฐกิจจากกระบวนการทาํประเทศใหนาลงทุนและนกัลงทุนมีความเชื่อมั่นไปดวย
พรอมกัน     

นักเศรษฐศาสตรที่ยึดมั่นถือมั่นในการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศมองวา แมวาความ
เปนอิสระในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศจะลดนอยลง เพราะตอง ‘หมนุตามโลก’ และ
ตองคํานึงถึงปจจัยภายนอกมากขึ้น แตประโยชนที่ไดรับกลับสูงกวาตนทุน เพราะเปนการใชแรง
กดดันจากภายนอกประเทศ เชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ มาชวยปองกันไมใหรัฐบาลดําเนนิ
นโยบายในทางที่ขัดตอความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาว เชน การใชงบประมาณขาดดุลเพื่อ
สรางคะแนนนิยมทางการเมือง เปนตน  

 
 4.2 การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ ‘นอก’ โลกความคิดเสรีนิยมใหม  
 
 แมนักเศรษฐศาสตรสวนใหญจะสนับสนนุนโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ แตนัก
เศรษฐศาสตรทางเลือกจํานวนหนึ่งมองวา การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศสรางปญหาทาง
เศรษฐกิจหลายประการ โดยเฉพาะเมื่อประเทศเลือกดําเนนินโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ
กอนเวลาอันควร อันเนื่องมาจากปจจยัเชิงสถาบันภายในประเทศยงัไมถึงพรอม หรือดําเนิน
นโยบายผิดขัน้ตอน หรือแมประเทศมีความพรอมเชิงสถาบัน และเศรษฐกิจมีโครงสรางพื้นฐานที่
เขมแข็งก็ตาม การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศก็มีลักษณะธรรมชาติที่สรางปญหาโดยตัวของมนั
เอง และสรางปญหาใหแกเศรษฐกิจที่เขมแข็งอยูแตเดิมได  

หากกลาวโดยสรุป เหตุผลของนักเศรษฐศาสตรทางเลือกที่ตั้งคําถามตอการเปดเสรีการเงิน
ระหวางประเทศ ไดแก13

 
1.  ตลาดการเงินระหวางประเทศไมไดมีประสิทธิภาพ เนือ่งจาก มีปญหาขอมูลขาวสารไม

สมบูรณ (Imperfect Information) อยางสูง  และนักลงทนุไมไดเลือกตดัสินใจลงทุนระหวางประเทศ
อยางมีเหตุมีผลสมบูรณ ทําใหระบบการเงนิระหวางประเทศเต็มไปดวยความผันผวนไรเสถียรภาพ 
ขณะที่ผลประโยชนสุทธิตามคําทํานายของทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักไมไดเกิดขึ้นจริง   
 

ขอสรุปของนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมที่วา ตลาดเสรีเปนกลไกในการจัดสรรทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยูภายใตขอสมมตติั้งตนหลักทีว่า (1) ปจเจกบคุคลมีเหตุมีผลทาง
เศรษฐศาสตรอยางสมบูรณ นั่นคือ ปจเจกบุคคลจะตัดสนิใจโดยพิจารณาทางเลือกตางๆ ที่เปนไป

                                                 
13 โปรดดู Keynes (1936), Baker et. al. (eds) (1998), Blecker (1999), Epstein (ed) (2005a และ 2005b), Stiglitz 
(1998) เปนตน   
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ไดทั้งหมดภายใตขอจํากัดทีต่นเผชิญ แลวจงึเลือกทางเลือกที่สรางประโยชนสุทธิสูงสุดแกตน และ 
(2) ตลาดมีลักษณะสมบูรณแบบ มีประสิทธิภาพ และมเีสถียรภาพ นัน่คือ ผูซ้ือและผูขายสามารถ
เขาออกจากตลาดไดเสรีโดยปราศจากอุปสรรคกีดขวาง การทําสัญญาระหวางกันมีความสมบูรณ 
และผูซ้ือผูขายไดรับขอมูลขาวสารที่สมบูรณและเทาเทียมกัน 

แตในโลกแหงความเปนจริง ตลาดการเงินระหวางประเทศหางไกลจากสภาพตลาดทีม่ี
ความสมบูรณ แมการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศจะลดอุปสรรคในการเขาออกจากตลาด แต
ขอมูลขาวสารในตลาดไมมีความสมบูรณ เพราะมีขอมูลมากมายที่ ‘ไมรู’ และ ‘ไมอาจรูได’  อีกทั้ง 
การรับรูขอมูลระหวางตัวละครตางๆ ก็ไมเทาเทียมกนัดวย 

การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของนักลงทุนจงึไมมีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตรอยางสมบูรณ   
นักลงทุนไมรูทางเลือกทั้งหมดที่เปนไปไดในการตัดสนิใจลงทุน ไมไดตัดสินใจบนพื้นฐานของ
การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหตวัเอง เพราะตัดสินใจลงทุนโดยใชขอมูลขาวสารที่มีจํากัด ไมสมบูรณ และ
ไมเทาเทียม ทาํไดเพยีงแตคาดเดาใหดีที่สุด (best guess) เทานั้น  

นอกจากนั้น นกัลงทุนในตลาดการเงินระหวางประเทศมพีฤติกรรมการลงทุนแบบตามแห 
(Herding behavior) กลาวคือ ไมไดตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูงสุด
เทาที่เปนไปได แตเลือกลงทุนในโครงการลงทุนที่นักลงทุนจํานวนมากแหกันเขาไปลงทนุเพื่อ 
‘ประกนั’ ไมใหพลาดตกขบวนจนมีผลประกอบการดอยกวาคูแขง พฤติกรรมเชนนี้ (รวมถึง
พฤติกรรมการเก็งกําไร ซ่ึงจะกลาวถึงในหวัขอตอไป) ทาํใหการลงทุนที่ไมไดอยูในระดับที่
เหมาะสมดีทีสุ่ด (Optimal level) ซ่ึงเปนระดับสวัสดกิารสูงสุด และราคาสินทรัพยไมไดสะทอน
ปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ในทางตรงกนัขามกลับทําใหตลาดการเงนิระหวางประเทศมีความผัน
ผวนไรเสถียรภาพมากกวาทีค่วรจะเปน และนําพาภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ซ่ึงสงผลกระทบตอภาค
เศรษฐกิจจริง   

ปญหาขอมูลขาวสารไมสมบูรณมิไดสรางตนทุนใหแกตลาดการเงินระหวางประเทศ เชน 
สรางความผันผวนไรเสถียรภาพ เพยีงเทานั้น หากยังลดทอนผลไดจากการเปดเสรีทางการเงินตามที่
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักคาดหวังอีกดวย เพราะทําใหเงนิทุนไมไดไหลไปยังที่ซ่ึงใหอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุด ดวยนักลงทุนมีขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจลงทนุไมสมบูรณ
เพียงพอ จึงไมสามารถเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศตางๆ ทั้งหมดเทาที่
เปนไปได  ไมสามารถประเมินมูลคาที่แทจริงตามปจจยัพื้นฐานของสนิทรัพยได และไมสามารถ
ประเมินคาความเสี่ยงที่ใกลเคียงกับความเปนจริงได  

เมื่อขอสมมติที่ใชสรางทฤษฎีไมสมจริง ทฤษฎียอมมีขอจํากัดในการปรากฏการณในโลก
แหงความเปนจริง คําทํานายของทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักถึงผลประโยชนสุทธิจากการเปด
เสรีการเงินระหวางประเทศจึงไมเกดิขึ้นจริงในตลาดการเงินระหวางประเทศ การเปดเสรีการเงิน
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ระหวางประเทศไมไดนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรการเงินระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  และนํามาซึ่งสวัสดิการของโลกที่สูงขึ้น   
 

2. การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศทําใหระบบการเงินระหวางประเทศเต็มไปดวยความ
ผันผวนไรเสถยีรภาพ รวมทัง้มีสวนในการผลิตสรางเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble economy) ความตื่น
ตระหนกทางการเงิน (Financial panics) และวกิฤตการณการเงิน (Financial Crises)   

 
 ในระบบทนุนยิมตลาดเสรี การลงทุนเปนพืน้ฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ การผลิต การจางงาน และการผลิตสรางนวัตกรรม แตการลงทุนมีธรรมชาติแหงความ
ผันผวน ความไรเสถียรภาพ และความเสีย่ง ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลีย่ง ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจ
ลงทุน ณ ปจจบุันขณะ อยูบนพื้นฐานของการคาดเดาอนาคต เชน ยอดขายหรือรายไดในอนาคต 
สถานการณเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงขอมูลเหลานั้นเปนขอมูลที่ ‘ไมรู’ และ ‘ไมอาจรูได’ เชนนี้แลว 
การตัดสินใจลงทุนจึงไมมีทางเปนการตัดสนิใจในระดับที่เหมาะสมดทีี่สุด (Optimal Level) ดังเชน 
การคํานวณหาระดับการลงทนุในแบบจําลองทางทฤษฎี ทําไดเพยีงการคาดเดาและประเมินอนาคต
ดวยความคิดตนเพียงเทานั้น 
 ทั้งนี้ ระดับการลงทุนภาคเอกชนที่เต็มไปดวยความผันผวนและควบคมุไมไดสงผลกระทบ
ตอภาคเศรษฐกิจจริง ตวัอยางเชน หากเศรษฐกิจมีระดับการลงทุนต่ํากวาระดับทีเ่หมาะสม ก็จะ
สรางปญหาการวางงาน เมื่อคนงานไมมีรายไดหรือรายไดลด รายจายจากภาคครัวเรือนก็ลดลงตาม
ไปดวย สินคาและบริการทีบ่ริษัทผลิตขึ้นก็ไมสามารถขายได มีปญหาของเหลือ ราคาสินคาตกต่ํา 
กําไรของบริษทัลดลง จนตองลดการลงทุนลงอีก สรางปญหาการวางงานขนานใหญ และเศรษฐกิจ
ตกต่ํา ปญหาจะดําเนินเปนวงจรอุบาทวเชนนี้เร่ือยไป หากปราศจากการแทรกแซงตลาดโดยภาครฐั
เพื่อเพิ่มความตองการใชจายรวมของระบบเศรษฐกิจผานการใชนโยบายการเงินและนโยบายการ
คลัง  
 เมื่อการลงทุนมีความเสี่ยง ตลาดการเงินจึงพยายามพัฒนานวัตกรรมการจัดการความเสี่ยง
ใหแกนกัลงทุน เชน มีสินทรัพยทางการเงนิที่สามารถซื้อขายความเสี่ยงได มีกระบวนการแปลง
สินทรพัยเปนทุน มีตลาดรองสําหรับขายสินทรัพย เปนตน จนดูราวกับวาความเสีย่งของระบบ
การเงินลดนอยลง แต Keynes (1936) กลับมองตรงกันขามโดยชี้วา หากตลาดการเงินสามารถแปลง
สภาพสินทรัพยระยะยาวใหกลายเปนเพียงพันธะสัญญาระยะสั้นสําหรับนักลงทุนได จักทําใหตลาด
การเงินทวมทนไปดวย ‘จิตเก็งกําไร’ (Speculative Mentality) ซ่ึงเปนเนื้อดินที่ทําให ในทายที่สุด 
นวัตกรรมทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยง กลับผลิตสรางความเสี่ยงใหสูงขึ้นเสียเอง  

พฤติกรรมเก็งกําไรในตลาดการเงินทําใหการตัดสินใจของนักลงทุนไมไดคํานึงถึง
ปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจระยะยาว เชน ผลประกอบการของบริษัท อยางที่ควรจะเปน หาก
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คํานึงถึงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพยในระยะสั้น ซ่ึงวูบไหวดวยแรงเก็งกําไรเปนสําคัญ 
ภายใตภาวะเชนนี้  ‘ความจรงิ’ เร่ืองผลงานของบริษัทจึงไมมีความสําคัญเทากับ ‘ความเชื่อ’ วานัก
ลงทุนรายอื่นทํานายการเคลือ่นไหวของราคาสินทรัพยของบริษัทในระยะสั้นอยางไร ราคา
สินทรัพยในระยะสั้นจึงไมสามารถสงสัญญาณเกีย่วกับ ‘คุณภาพ’ ของสินทรัพยไดอยางแทจริง แต
ถูกบิดเบือนดวยแรงแหงการเก็งกําไร ซ่ึงสงผลบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากรในภาคเศรษฐกิจจริง
ดวย  
 ธรรมชาติแหงความผันผวนไรเสถียรภาพของการลงทุน รวมถึงปญหาขอมูลขาวสารที่ไม
สมบูรณในตลาดการเงินระหวางประเทศนาํมาซึ่งพฤติกรรมการลงทุนแบบตามแห และพฤติกรรม
การคาดการณเก็งกําไรของนกัลงทุนที่มีลักษณะเสร็จสมดวยตนเอง (Self-fulfilling Prophecies)14  
ซ่ึงไรเหตุผลทางเศรษฐศาสตรอยูเบื้องหลัง พฤติกรรมเหลานี้บั่นทอนความสําคัญของปจจัยพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจซึ่งควรจะเปนปจจัยกําหนดมูลคาที่แทจริงของสินทรัพย  การที่ราคาสินทรัพยผันผวน
ตามแรงแหงการเก็งกําไรเปนสําคัญมีสวนผลิตสรางภาวะเศรษฐกิจฟองสบู  

เศรษฐกิจฟองสบู คือเศรษฐกิจที่ราคาสินทรัพยทวีคาสงูขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมิอาจอธิบาย
ไดดวยปจจัยพืน้ฐาน (เชน ราคาหุนเพิ่มสูงขึน้ แมวาบรษิัทจะมีผลประกอบการขาดทุน เปนตน)  
เศรษฐกิจฟองสบูสรางปญหาใหแกเศรษฐกิจ เพราะบิดเบือนกลไกการจัดสรรทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ และบั่นทอนประสทิธิภาพของระบบเศรษฐกิจ ทําใหทรัพยากรถูกจัดสรรสูภาคเศรษฐกิจ
ที่ไมกอใหเกดิผลผลิต  ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูจบลงดวยฟองสบูแตก ทําใหนกัลงทุนขาดทุน และ
สถาบันการเงินมีปญหาเนื่องจากหลักทรพัยค้ําประกนัเงินกูดอยคาลง ลูกหนี้สูญเสียความสามารถ
ในการชําระหนี้คืน สถาบันการเงินเผชิญปญหาหนี้เสยี หลายกรณีจบลงดวยการลมละลายของ
สถาบันการเงิน สรางภาวะตืน่ตระหนกทางการเงิน (Financial Panics) วิกฤตการณธนาคาร 
วิกฤตการณการเงิน และเกิดปญหาสินเชื่อขาดแคลน (Credit Crunch) จนเศรษฐกจิตกต่ํา หลายกรณี
ผลิตสรางผลลุกลามจากวกิฤตการณการเงนิ (Contagion Effects) ไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค  

ทั้งหมดนี้สะทอนวา ปญหาทีเ่กิดขึ้นในภาคการเงินสงผลตอเนื่องไปยังภาคเศรษฐกิจจริง 
ภาคการเงินและภาคเศรษฐกจิจริงมิไดแยกขาดจากกนั (Dichotomy)  
 Calvo and Mendoza (1996) ช้ีวา ปญหาความไมสมบูรณของขอมูลขาวสารในตลาด
การเงินจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น หากประเทศยิ่งเพิ่มระดบัของการเปดเสรีการเงิน ดวยเหตุผลวา 
ขอมูลขาวสารเปนสินคาที่มตีนทุนในการไดมา เมื่อตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกรวมตวัเสมือนเปน
หนึ่งเดยีวกัน นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงดวยการลงทุนในหลายประเทศ  แรงจูงใจในการ
                                                 
14 Self-fulfilling Prophecies หมายถึง การปฏิบัติไปในทิศทางที่หนุนสงการคาดการณของตน จนทําใหสิ่งที่ตน
คาดการณไว เกิดขึ้นจริงในทายที่สุด ตัวอยางเชน เมื่อนักลงทุนคาดการณวาในอนาคตเงินบาทจะออนคาลง จึงทํา
การขายเงินบาทเพื่อซื้อเงินเหรียญสหรัฐ ณ ปจจุบัน ซึ่งผลของการกระทําดังกลาว ทําใหคาเงินบาทออนคาลงจริง
ในอนาคตตามที่ไดคาดการณไวแตแรก    
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หาขอมูลเกี่ยวกับประเทศตางๆ แบบเฉพาะรายอยางลึกซึ้งยอมลดนอยลง สรุปวา การทําใหตลาด
เงินตลาดทุนของโลกกลายเปนหนึ่งเดียวกนัผานการเปดเสรีบัญชีทุนมีสวนผลิตสรางพฤติกรรมการ
ลงทุนแบบตามแหไรเหตุผลใหเกิดขึ้นและใหถ่ีขึ้น สงผลใหปญหาเศรษฐกิจฟองสบู การเก็งกําไร 
และวกิฤตการณการเงิน เกิดบอยครั้งขึ้น   
 งานวิจยัเชิงประจักษหลายชิน้ ช้ีใหเห็นวา การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศมิไดมแีต
ผลประโยชน หากมีตนทนุดวย ในหลายกรณี โดยเฉพาะเมื่อประเทศกําลังพัฒนาดําเนนินโยบาย
เปดเสรีการเงนิระหวางประเทศโดยที่ปจจยัเชิงสถาบันยงัไมถึงพรอม อาจตองจายตนทุนราคาแพง
กวาผลประโยชนที่ไดรับ มหินําซ้ํา ผลประโยชนดานบวกที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักทํานาย
ไว อาจไมไดเกิดขึ้นในโลกแหงความจริง ตัวอยางของงานศึกษาเหลานี ้ไดแก   
 

• Dooley (1996) พบวา ประเทศที่มีความออนแอเชิงสถาบนั เชน มีระบบกํากับ
ตรวจสอบระบบธนาคารพาณิชยที่ออนแอ มีการคอรรัปชั่นสูง จะเผชญิผลดานลบจาก
การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศอยางมหาศาล      

• Rodrik (1998) ศึกษาผลของการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศกับอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ พบวา ทั้งสองตัวแปรไมมีความสัมพันธกนั นั่นคือ การเปดเสรีการเงิน
ระหวางประเทศไมใชปจจยัที่ทําใหเศรษฐกิจเติบโต  

• Kaminsky and Reinhart (1999) พบวา การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศเปนปจจยั
สําคญัที่นําเศรษฐกิจไปสูวิกฤตการณทางการเงินและวิกฤตการณธนาคาร  โอกาสของ
การเกิดวิกฤตการณการเงนิขึ้นอยูกับระดบัความเขมขนของการเปดเสรีการเงินระหวาง
ประเทศ นั่นคอื ยิ่งเปดเสรีการเงินมากเทาใด โอกาสเกดิวิกฤตการเงนิยิ่งสูงขึ้น   

• Wyplosz (2001) พบวา ประเทศกําลังพัฒนาเผชิญผลดานลบของการเปดเสรีการเงิน
ระหวางประเทศ เชน ระดับของความผันผวนไรเสถียรภาพ ความรุนแรงของ
วิกฤตการณเศรษฐกิจทีจ่ะเกดิขึ้นตามมา สูงกวาประเทศพัฒนาแลว 

• Eichengreen (2001) เปรียบเทียบโอกาสแหงการเกดิวกิฤตการณการเงินระหวางชวง
กอนป 1914 (กอนสงครามโลกครั้งที่ 1 ซ่ึงมีระดับโลกาภวิัตนทางเศรษฐกิจสูง) และ
ชวงหลังป 1973 (หลังระดับ Bretton Woods ลมสลาย และมีระดับโลกาภวิัตนทาง
เศรษฐกิจสูง) พบวา โอกาสแหงการเกิดวกิฤตการเงินในชวงหลังสูงกวาชวงแรกถงึ 2 
เทา นอกจากนัน้ วิกฤตการณการเงินยังเกิดขึ้นในประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แข็งแรงดวย เชน มรีะดับการขาดดุลบัญชีเดินสะพดัและการขาดดุลงบประมาณต่ํา อัน
เนื่องมาจากเผชิญผลลุกลามจากวกิฤตการณการเงิน (Contagion Effects)  
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กลาวโดยสรุป ภายใตกระแสโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ทีต่ลาดการเงินเชือ่มโยงกันคลาย
เปนหนึ่งเดยีว และมีธรรมชาติแหงความผันผวน ความเสี่ยง และการเก็งกําไร เปนเจาเรือน การ
กํากับดแูลภาคการเงินโดยรฐัจึงมีความซับซอนและยากลําบากยิ่งกวาเดิม ตองอาศัยปจจัยเชิง
สถาบัน ทั้งกฎกติกา และองคกรกํากับดแูล ที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ มอีงคความรู ทันโลก มทีักษะ
และประสบการณในการกํากับดูแล  

แตในขณะเดยีวกัน ภายใตอุดมการณเสรีนยิมใหมมแีรงกดดันใหภาครัฐลดบทบาทในการ
กํากับดแูลลง โดยปลอยใหกลไกตลาดทํางานอยางเสรี เพือ่ใหภาคเอกชนเก็บเกี่ยวประโยชนจาก
การเคลื่อนยายเงินทุนอยางเตม็ที่ แรงกดดนัดังกลาวทําใหภาครัฐของประเทศที่ปจจัยเชิงสถาบัน
ยังคงออนแอจาํตอง ‘ปลอยมอื’ จากการกํากับดูแลตลาดเงินและตลาดทนุกอนกาล ทั้งที่ยังไมได
พฒันาสถาบันใหเขมแข็งเพียงพอที่จะเขาไปโตคล่ืนโลกาภิวัตน ดวยเหตุวา กลัวเสียโอกาสในการ
รับทุนตางชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ  

ทายที่สุด การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศโดยที่ยังไมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบัน
ภายในประเทศอยางเพยีงพอ จะนํามาซึ่งปญหาเศรษฐกิจดานตางๆ ในอนาคต  ยิ่งสถาบันของ
ประเทศมีความออนแอมากเพียงใด ปญหาเศรษฐกิจยิ่งมโีอกาสเกิดขึ้นไดสูง และเมื่อเกิดแลว จะยิ่ง
รุนแรง ยิ่งแพรกระจายในวงกวาง และยิ่งใชเวลานานในการแกไขปญหามากเพยีงนั้น    
 

3. การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศดึงดดู ‘เงินรอน’ (Hot Money) เขามาสรางปญหา 
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาคาเงินแข็งคาเกินควร (Overvaluation)  

 
การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศทําให ‘เงินรอน’ หรือเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุน

เพื่อเก็งกําไรสามารถเคลื่อนยายขามประเทศไดอยางเสรีและรวดเรว็ นํามาซึ่งความผันผวนไร
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลก และไมชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
เนื่องจาก ‘เงินรอน’ มีลักษณะชีพจรลงเทา โดยจะพํานกัเพื่อแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจอยูใน
ประเทศหนึ่งไมนานแลวก็จะเคลื่อนยายหนีไป ทั้งนี้ เมื่อเงินทุนสามารถไหลขามชาติเขาสูที่หนึ่งใน
จํานวนมากและรวดเร็ว  ก็ยอมสามารถไหลออกไดในจํานวนมากและรวดเร็วเชนกัน และจะสงผล
กระทบตอภาคเศรษฐกิจจริงในทายที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเศรษฐกิจที่พึ่งพิงเงินทุนตางชาติ
ระยะสั้นในระดับสูง  

งานวิจยัหลายชิ้น ตัวอยางเชน Bhagwati (1998) และ Reisen (1999) ช้ีวา การเปดเสรี
การเงินระหวางประเทศมีสวนสําคัญในการเชื้อเชิญ ‘เงินรอน’ เขาประเทศ ในระยะสัน้ ‘เงินรอน’ มี
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แนวโนมที่จะทําใหคาเงินของประเทศผูรับทุนแข็งคาขึน้เกินกวาที่ควรจะเปน (Overvaluation)15 
โดยอาจสงผลดานลบตอขีดความสามารถในการแขงขนัระหวางประเทศ (Competitiveness) ซ่ึงบั่น
ทอนภาคการสงออก จนทําใหอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกิจลดลง และอาจนําไปสูปญหาการขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัดได ทั้งนี้ หากประเทศใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ เมื่อประเทศเผชิญ
ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจํานวนมาก จะเกิดแรงกดดันใหคาเงนิออนตัวลง และดึงดูดใหเกดิ
การเก็งกําไรคาเงิน จนอาจนาํไปสูวิกฤตการณเงินตราได  

Calvo, Leiderman and Reinhart (1996) และ Adelman and Yeldan (2000) เปนตัวอยาง
ของงานวิจยัทีช่ า เศรษฐกิจภายหลังจากการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศจะมีอัตราผลตอบแทน
ของสินทรัพยภายในประเทศสูงกวาอัตราการลดคาลงของเงินสกุลทองถ่ิน สภาพการณดังกลาวจูง
ใจใหเงินทนุตางชาติเขามาลงทุนซื้อสินทรัพยภายในประเทศ และเมื่อมเีงินทุนตางชาติไหลเขา 
คาเงินสกุลทองถ่ินยิ่งมีแนวโนมแข็งคาขึ้น การคาดการณวาคาเงินมแีนวโนมแข็งคาขึน้ในอนาคตยิ่ง
ดึงดูดให ‘เงินรอน’ ไหลเขามาเก็งกําไร เพราะนอกจากจะไดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรัพยที่สูงแลว ยังไดผลตอบแทนจากการที่คาเงินแข็งคาขึ้นดวย  

ี้ว

                                                

นักเศรษฐศาสตรหลายคนไดศึกษาผลกระทบของ Overvaluation ตอเศรษฐกิจ ซ่ึงพบวา 
Overvaluation สงผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ ตัวอยางของงานศึกษาเหลานี้ ไดแก 

 
• Kaminsky, Lizondo and Reinhart (1998) พบวา Overvaluation เปนสัญญาณเตือนภยั

สําหรับการเกดิวิกฤตการณเงินตรา โดยการเปดเสรีการเงนิระหวางประเทศเปนตนเหตุ
ที่ทําใหเกิดปญหา Overvaluation ปญหาเงินเฟอ และทําใหอัตราการเตบิโตของสินเชื่อ
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ซ่ึงลวนเปนปจจยัที่บั่นทอนเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ  

• Agosin (1994) และ Razin and Collins (1997) พบวา Overvaluation สงผลกระทบดาน
ลบตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะกลางและระยะยาว 

• Calvo, Leiderman and Reinhart (1993) และ Shatz and Tarr (2000) พบวา ระดับของ 
Overvaluation สงผลกระทบตอระดับความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะความสามารถในการแขงขันดานราคา (Price Competitiveness)  

• Fischer and Reisen (1993) พบวา Overvaluation นําไปสูการไหลออกของเงินทุน
ตางประเทศในบั้นปลาย  

 
15 Overvaluation คือภาวะที่อัตราแลกเปลี่ยนแทจริงที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลาหนึ่ง (Actual Real Exchange Rate) แข็ง
คากวาอัตราแลกเปลี่ยนแทจริงตามดุลยภาพในระยะยาว (Long run Equilibrium Real Exchange Rate) ซึ่งสะทอน
วา คาเงินสกุลทองถิ่นแข็งคาขึ้นจนเกินพอดีเมื่อเทียบกับทางโนมที่ควรจะเปนในระยะยาว ทั้งนี้ การคํานวณหาคา
อัตราแลกเปลี่ยนแทจริงตามดุลยภาพในระยะยาวมีหลายระเบียบวิธี ซึ่งจะไมกลาวถึงในที่นี้ มิพักตองพูดถึงวา นัก
เศรษฐศาสตรจํานวนหน่ึงไมเช่ือในแนวคิดดังกลาวนี้ 
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นอกจากการไหลเขาของ ‘เงนิรอน’ จะสรางปญหา Overvaluation แลว ยังอาจสรางปญหา

ตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจดวย โดยเฉพาะเสถียรภาพดานราคา ตัวอยางเชน 
 
• เพิ่มปริมาณเงนิใหแกระบบเศรษฐกิจ และทําใหอัตราดอกเบี้ยลดลง สงผลใหอัตราเงิน

เฟอสูงขึ้น โดยเฉพาะภายในภาคเศรษฐกจิที่ไมสามารถคาขายระหวางประเทศได 
(Non-tradable Sector) และภาคเศรษฐกิจทีไ่มกอใหเกิดผลผลิต ซ่ึงผลดังกลาวทําให
เกิดปญหาเศรษฐกิจฟองสบูในตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาดหลักทรพัย 

• ทําใหอุปสงคมวลรวมของระบบเศรษฐกิจสูงขึ้น เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของการบริโภค
และการลงทุน รวมถึงการขยายสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย 

 
4. การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศทําใหความเปนอิสระในการดําเนนินโยบายการเงิน

ของประเทศลดลง 
 

การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศทําใหธนาคารกลางสามารถกําหนดและควบคุมการ
ดําเนินนโยบายการเงินของประเทศไดยากขึ้น เศรษฐกจิภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคการเงิน ตอง
ผูกติดและไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจตางประเทศมากขึ้น  

ภายใตการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ การดําเนนินโยบายเศรษฐกจิของประเทศตอง
คํานึงถึงกติกาสากลและสภาวะเศรษฐกจิโลกมากขึ้น แมวาในบางกรณจีะขัดตอความตองการ
ภายในประเทศก็ตาม เชน เมื่อประเทศมปีญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ธนาคารกลางไมกลาลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ เพราะเกรงวาทุนตางชาติจะไหลออก เปนตน  

นอกจากนั้น ความสามารถของธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณเงินภายในประเทศก็
ลดลงและมีตนทุนสูงขึ้น เชน หากตองการรักษาคาเงินของประเทศไมใหแข็งคาขึ้นจนเกินไป 
ธนาคารกลางตองแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนโดยขายเงนิสกุลทองถ่ินเขาซื้อเงินเหรยีญสหรฐั ทําให
ปริมาณเงินในระบบมากขึ้น หากธนาคารกลางไมตองการใหปริมาณเงนิในระบบเพิม่ขึ้น ก็ตองออก
พันธบัตรเพื่อดูดซับปริมาณเงินออกจากระบบ เกดิเปนภาระหนี้สาธารณะ   

ทฤษฎี Trinity Impossibility Theory16 เสนอวา ประเทศหนึ่งไมสามารถดําเนินนโยบาย 3 
ประการนี้พรอมกันได นโยบายทั้งสามไดแก (1) การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ (2) การรักษา
ระดับอัตราแลกเปลี่ยนใหคงที่ และ (3) การดําเนินนโยบายการเงินทีเ่ปนอิสระ  

                                                 
16 โปรดดู Obsfeld (1998) เปนตน  
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เมื่อประเทศหนึ่งดําเนนินโยบายเปดเสรีทางการเงินระหวางประเทศ หากตองการรักษา
ความเปนอิสระในการดําเนนินโยบายการเงิน (เชน ปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยเชงินโยบายให
สอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจ) ก็ตองยกเลิกการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หันมาใชระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแทน ทั้งนี้ การเขาแทรกแซงตลาดเงินตราตางประเทศ (Dirty or Managed 
Float) ก็ทําไดยากขึ้นดวย  หากประเทศดําเนินนโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ โดยตองการ
ตรึงอัตราแลกเปลี่ยนใหคงทีไ่ปดวยพรอมกัน ก็จะสญูเสียความเปนอิสระในการดําเนนินโยบาย
การเงิน เพราะตองสูญเสียเครื่องมืออัตราดอกเบี้ยนโยบายไปกับการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนใหคงที่  

ความเปนอิสระในการดําเนนินโยบายการเงินถูกจํากดัโดยระดับการเปดเสรีบัญชีทุน และ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ประเทศเลือกใช หากเปดเสรีการเงินมาก ความเปนอิสระในการดําเนิน
นโยบายก็มีแนวโนมจะลดลง แตจะลดลงมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจยัตางๆ ประกอบกัน อาทิ 
ระบบจัดการอัตราแลกเปลี่ยน ขนาดของประเทศ ระดับการพึ่งพิงสินคานําเขา (สัดสวนของการ
นําเขาตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ) และระดับของหนี้ตางประเทศ  

ปจจัยเหลานี้เปนตัวกาํหนดขีดความสามารถในการรับมือหรือความอดทนตอความผันผวน
ที่เพิ่มขึ้นจากการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ หากขีดความสามารถนี้ต่ําหมายความวาความ
ยืดหยุนในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศต่าํตามไปดวย การดําเนนินโยบายการเงิน
ของประเทศตองเปนไปตามสถานการณเศรษฐกิจภายนอกโดยมีทางเลอืกเปนอื่นนอย ประเทศทีใ่ช
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตวั มีขนาดใหญ และพึ่งพิงสินคานําเขาและเงินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศนอย มหีนี้ตางประเทศต่ํา จะมคีวามสามารถในการรับมือตอความผันผวนมากกวา นัน่
คือ เผชิญขอจํากัดจากการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศต่ํากวา เชน เมื่อมีปญหาเงนิตางชาติไหล
ออกจนคาเงินออนตัว ก็สามารถปลอยใหคาเงินออนตวัลงไดมาก โดยไมตองปรับระดับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพื่อตานการไหลออก จนสงผลกระทบใหเศรษฐกจิภายในประเทศหดตวั เพราะ
คาเงินที่ออนตวัลงไมนําไปสูปญหาเงินเฟอและไมเพิ่มภาระหนี้ตางประเทศอยางรุนแรง เมื่อเทียบ
กับประเทศทีพ่ึ่งพิงสินคานาํเขา เงินทุนตางชาติ และหนี้ตางประเทศสูง    

 
5. การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศทําใหภาครัฐมีอคติในการดําเนนินโยบายเศรษฐกิจ

มหภาคแบบเขมงวดเพื่อกดอตัราเงินเฟอใหต่ํา (Deflationary-biased Macroeconomic Policy) ซ่ึง
สงผลกระทบทําใหการจางงาน คาจาง และสวัสดิการแรงงานลดลง   

 
การที่เงินทุนระหวางประเทศเคลื่อนยายไดอยางเสรี ทําใหทุนการเงินมีชองทางในการเดิน

หนีไปลงทุนในประเทศอื่น (Voting with their feet) ไดโดยงาย หากไมพึงพอใจนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐ (Push Factor) หรือเมื่อเห็นวาการลงทุนในประเทศอื่นไดผลประโยชนมากกวา (Pull 
Factor) โดยทั่วไป นกัลงทุนตางชาติหรือเจาหนี้ตางประเทศตองการใหภาครัฐของประเทศที่ไป
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ลงทุนดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบเขมงวด เพือ่กดอัตราเงินเฟอใหต่ําและรกัษาคาเงินให
แข็ง เพื่อธํารงรักษามูลคาที่แทจริงของสินทรัพยทางการเงินหรือมูลคาหนี้ที่แทจริง  

ทั้งนี้ อัตราเงินเฟอกับอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธไปทางเดียวกนักนั นั่นคือ อัตราเงิน
เฟอสูงมีแนวโนมทําใหอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหรือคาเงินสกุลทองถ่ินลดลง และคาเงนิที่ลดลงมี
แนวโนมทําใหอัตราเงินเฟอสูงขึ้น ซ่ึงลวนไมเปนที่ปรารถนาของนักลงทุนตางประเทศที่เขามา
ลงทุนในประเทศซึ่งตองการใหอัตราเงินเฟอต่ําและคาเงินสกุลทองถ่ินแข็ง นักเศรษฐศาสตรจํานวน
หนึ่งจึงเห็นวา การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศมีสวนทําใหนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบ
เขมงวดกลายเปน ‘สถาบัน’ (Institutionalizing Deflationary-biased Macroeconomic Policy)17

การดึงดูดเงินลงทุนตางชาติใหเขามาลงทนุในประเทศอาจตองแลกดวยผลประโยชนของ
ผูคนในประเทศบางกลุม ตัวอยางเชน การใชนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบเขมงวดอาจทําใหอัตรา
การวางงานภายในประเทศสงูขึ้น นั่นคือ การกดเงินเฟอใหต่ําเพื่อดึงดูดทุนตางชาติอาจทําให
แรงงานจํานวนหนึ่งตองตกงาน กระนัน้ กลุมทุนตางชาติไมไดมองวานีเ่ปนปญหาที่กระทบพวกตน 
มิหนําซ้ํา อาจเปนผลดีเสียอีก เนื่องจาก คนตกงานหรือแรงงานสวนเกินในระบบ (Excess Labor 
Supply) ที่เพิ่มขึ้นจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบเขมงวดทําใหอัตราคาจางแรงงาน
ลดลง และนายจางมีทางเลือกในการจางงานมากขึ้น นายจางจึงสามารถเก็บเกีย่วผลประโยชนและ
ดูดซับสวนเกนิจากลูกจางไดมากขึ้น เพราะมีอํานาจตอรองสูงขึ้น  

ประเด็นนี้เปนอีกหนึ่งตวัอยางที่ช้ีใหเห็นวาในโลกโลกาภวิัตนทางเศรษฐกิจ เปาหมายทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศมีความขัดแยงกนั และดูเหมือนวา นโยบายเศรษฐกิจ
เสรีนิยมใหมจะทําให ‘คนนอก’ เชน บรรษัทขามชาติ ไดประโยชนจากการแลกเปลีย่นมากกวา ‘คน
ใน’ เชน แรงงานภายในประเทศ ดวยมีอํานาจตอรองมากกวา ซ่ึงอํานาจตอรองที่มากกวาเปนผล
พวงมาจากนโยบายเศรษฐกจิเสรีนิยมใหมดวย    

ภายใตกตกิาแหงการเปดเสรีบัญชีทุน กลุมทุนตางชาติหรือบรรษัทขามชาติมีอํานาจตอรอง
เหนือกวาแรงงาน ชุมชน และรัฐชาติ18 ทั้งนี้เนื่องจาก เมือ่แตละประเทศตางเปดประตูตอนรับทุน
ไหลเขาภายใตกติกาเคลื่อนยายทุนเสรี  ทุนตางชาติจึงสามารถผลิต ‘คําขู’ วาจะยายไปยังที่ซ่ึงเสนอ
ผลตอบแทนสูงสุด นั่นคือ เศรษฐกิจที่มแีรงงานราคาถูก เก็บภาษใีนอัตราต่ํา เปนตน เพราะบรรษัท
ขามชาติมีทางเลือกในการลงทุนที่เปนไปไดจริงจํานวนมากทั่วโลก      

การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศทําให ‘คําขู’ ดังกลาวมีความนาเชื่อถือ ประเทศกําลัง
พัฒนาจึงพยายาม ‘ลด-แลก-แจก-แถม’ ทางเศรษฐกิจ ดวยหวังจะดึงดดูใหทุนตางชาตมิาลงทุน และ
ใหทุนเกาไมถอนการลงทุน อาจดวยการแขงกันลดระดบัความเขมขนของการกํากับควบคุมทุน การ

                                                 
17 โปรดดู Grabel (1995), Pollin (1998), Palley (1999)เปนตน 
18 โปรดดู Crotty (1998), Epstein (2000), Rodrik (2000) เปนตน 
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ลดภาษี การกดคาจางแรงงานใหต่ํา  การยอมใหมีการเอาเปรียบผูบริโภค ผลที่ตามมาคือ ‘เครือขาย
รองรับทางสังคม’ (Social Safety Net) ของประเทศยิ่งแยลง แรงงานไดรับคาจางถูกลง 
สภาพแวดลอมในการทํางานแยลง รวมถึง รายไดของรฐับาลลดลงเนื่องจากการยกเวนภาษีใหแก
ทุนตางชาติ (โปรดดูเนื้อหาในหัวขอ ‘วิวาทะวาดวย FDI และ MNCs’ ประกอบ) 

เชนนี้แลว ประเทศที่มีนโยบายเศรษฐกิจทีมุ่งเนนการจางงานเต็มที่และเพิ่มความตองการ
ใชจายรวมของระบบเศรษฐกิจ ยอมไมดึงดูดใหทุนตางชาติเขามาลงทุน เพราะการเพิ่มขึ้นของการ
จางงานยอมหมายถึงความเสีย่งที่จะมีอัตราเงินเฟอสูงขึ้น และการขาดดลุบัญชีเดินสะพัด ซ่ึงสงผล
กระทบตอผลไดจากการลงทุน และตออัตราแลกเปลี่ยน ทําใหนกัลงทุนตางชาติหรือเจาหนี้
ตางประเทศเสยีประโยชน ดงันั้น หากประเทศตองการดงึดูดเงินลงทุนยอมตองดําเนนินโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคในทางเขมงวด เพื่อสรางเศรษฐกิจที่เขมแข็งตามวาทกรรมเสรีนิยมใหมแลกกับ
การเขาถึง ‘ทุน’ ของประเทศร่ํารวย โดยคนในประเทศตองจายราคา ซ่ึงนโยบายดังกลาวยิ่งบั่นทอน
อํานาจตอรองของรัฐชาติและแรงงานลงไปอีก เพราะมแีนวโนมที่จะทาํใหอัตราการจางงานลด
ต่ําลง โดยเฉพาะในระยะสั้น    

เศรษฐกิจภายใตนโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ ในชวงทศวรรษ 1990 จึงเปน
เศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยต่ํา มอัีตราการเพิ่มขึ้นของคาจางต่ํา ในหลาย
กรณี อัตราการเพิ่มขึ้นของคาจางต่ํากวาอัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ และต่ํากวาอัตราเงินเฟอ 
รวมทั้งมีอัตราการวางงานสูง มีการสรางงานใหมนอย และแรงงานขาดแคลนงานดีมคีุณภาพ อัน
เนื่องมาจากอํานาจตอรองของแรงงานเบื้องหนาทุนตางชาติลดถอยลง ซ่ึงเปนผลพวงจากการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบเขมงวด เชน การรักษาสมดุลการคลัง การใชนโยบายการเงินตึงตัว 
การตรึงอัตราดอกเบี้ยทีแ่ทจริงในระดับสูง เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหนกัลงทุนตางชาติและเพื่อดึงดดู
เงินทุนตางชาติ  
 

6. การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศไมไดชวยดึงดดูใหเงินทุนตางชาติระยะยาวไหลเขา
ไปลงทุนในประเทศกําลังพฒันามากอยางที่คิดกัน  

 
นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมเชื่อวาการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศจะใหชวยดึงดูดเงิน

ออมตางประเทศใหไปลงทนุในประเทศทีข่าดแคลนเงินทุนซึ่งใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
สูงกวา เงินลงทุนจากตางชาติชวยเพิ่มการผลิต การลงทุน การจางงาน และยกระดับเทคโนโลยีและ
ทักษะแรงงาน ทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น และมาตรฐานการครองชีพของคนใน
ประเทศดีขึ้น ประเทศกําลังพัฒนาอาศัยเงนิทุนตางประเทศเพื่อยกระดบัรายไดและพฒันาเศรษฐกิจ
เพื่อไลกวดประเทศพัฒนาแลวในทางเศรษฐกิจ   
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Obstfeld and Taylor (2002) วิเคราะหขอมูลจริงแลวสรุปวา โลกโลกาภวิัตนทางเศรษฐกิจ
ภายใตนโยบายเศรษฐกิจเสรนีิยมใหม ดึงดดูใหเกิดการเคลื่อนยายเงนิทนุไปยังประเทศเศรษฐกิจ
ใหมจริง แตไมใชเงินทุนระยะยาว อยางการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct 
Investment – FDI) ซ่ึงสงผลบวกตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน สรางงาน สรางรายได อีกทั้ง
ถาพิจารณาเงนิลงทุนสุทธิ (Net Flow of Capital) จากประเทศพัฒนาแลวไปยังประเทศกําลังพัฒนา
ตั้งแตป 1980 เปนตนมา พบวาอยูในระดับต่ํามากเมื่อเทยีบกับยุคโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจในชวง
กอนสงครามโลกครั้งที่ 1 นั่นแปลวา ประเทศกําลังพัฒนารับเงินทุนสุทธิจากตางประเทศไมสูง 
เงินทุนตางชาติเขามาแลวกไ็หลออกไปในสัดสวนใกลเคียงกัน  

แมวาเงนิทุนระหวางประเทศจะเคลื่อนยายอยางรวดเร็วและมีจํานวนมาก แตสถานะของ
สินทรัพยตางประเทศสุทธิ (Net Foreign Asset Position) อยูในระดับต่ําตั้งแต 1980 เร่ือยมา และ
สัดสวนของสินทรัพยตางประเทศสุทธิเมื่อเทียบกับ GDP ลดลงเรื่อยๆ หมายความวา ประเทศกําลัง
พัฒนาไมสามารถสะสมทุนเพิ่มขึ้นจากการเปดเสรีบัญชีทุนได ซ่ึงเปนเงือ่นไขหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ในงานของ Obstfeld and Taylor (2002) ยังชี้ตอไปดวยวาเงินทุนเคลื่อนยายระหวาง
ประเทศในปจจุบันเปนเงินลงทุนเพื่อจัดการความเสี่ยง (Diversification Finance) มากกวาจะเปน
เงินลงทุนระยะยาวเพื่อนําเงนิออมที่เหลือไปลงทุนในภาคเศรษฐกิจจริงของประเทศที่มีความตอง
ลงทุนแตมีเงินออมไมเพียงพอ หรือเงินทุนเพื่อการพัฒนา (Development Finance)  

นอกจากประเด็นขางตนแลว ขอมูลยังชี้วา การกูยมืระหวางประเทศเปนธุรกรรมระหวาง
ประเทศ ‘รวย-รวย’ มากกวาประเทศ ‘รวย-จน’ และการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศมีการ
เคลื่อนยายเงนิทุนอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลวดวยกันเอง มากกวาจะเปนการเคลื่อนยายเงินทุน
จากประเทศพฒันาแลวไปยงัประเทศกําลังพัฒนา มิหนาํซ้ํา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน
ประเทศกําลังพัฒนาที่จนทีสุ่ดในปจจุบันกลับมีระดับต่าํกวาระดับการลงทุนเมื่อตนคริสตศตวรรษที่ 
20 มาก  

ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา เงนิลงทุนโดยตรงระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกาในป 2002 
เกินครึ่งหนึ่ง (52.4%) ไปลงทุนในภูมิภาคยุโรป อีก 10% ไปลงทุนในแคนาดา มีเงินลงทุนยัง
ภูมิภาคแอฟรกิา ซ่ึงขาดแคลนเงินออมมากที่สุดเพียง 1% เทานั้น   
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ตารางที่ 1: การลงทุนโดยตรงของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตางๆ (ป 2002) 
 

ภูมิภาค รอยละ 
ยุโรป 52.4 
ละตินอเมริกาและ 
ประเทศอื่นๆในซีก
โลกตะวันตก 

17.9 

เอเชียและแปซิฟก 17.7 
แคนาดา 10.0 
แอฟริกา 1.0 
ตะวนัออกกลาง 0.9 

 
ท่ีมา: Bowles (2005) 

 
ตารางที่ 2 แบงเงินลงทุนโดยตรงของสหรัฐอเมริกาในตางประเทศออกเปน 3 ประเภทตาม

ระดับรายไดของประเทศผูรับเงินลงทุน ขอมูลแสดงใหเห็นวา เงินลงทนุ 81% ไปลงทุนในประเทศ
ที่มีระดับรายไดสูง 18% ของเงินลงทุนเปนการลงทุนในประเทศที่มีระดับรายไดปานกลาง สวนเงิน
ลงทุนของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มรีะดับรายไดต่าํมีเพียง 1% ของเงินลงทุนทัง้หมดเทานัน้ 

 
ตารางที่ 2: เงินลงทุนโดยตรงของสหรัฐอเมริกา แยกตามกลุมประเทศตางระดบัรายได (ป 

2000)  
 

กลุมประเทศ พันลานดอลลารสหรัฐ รอยละของท้ังหมด 
กลุมประเทศรายไดสูง 982.8 81.0 
กลุมประเทศรายไดปานกลาง 218.1 18.0 
กลุมประเทศรายไดต่ํา 12.2 1.0 
รวมทุกประเทศ 1,213.1 100.0 

 
ท่ีมา: The Economist (2001)  
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นอกจาก การลงทุนโดยตรงมีแนวโนมที่จะไหลเวียนอยูในกลุมประเทศร่ํารวยแลว Epstein 

(2002) แสดงขอมูลวา การลงทุนโดยตรงระหวางประเทศมีระดับการกระจุกตวัสูงในบางประเทศ 
โดยในป 1999 มีประเทศ 10 แหงไดรับ FDI 74% ของ FDI ทั้งหมดที่ไหลเวียนอยูทัว่โลก หาก
พิจารณาเฉพาะในกลุมประเทศกําลังพัฒนา มีประเทศกําลังพัฒนา 10 แหงไดรับ FDI 80% ของ FDI 
ทั้งหมดที่ไหลเขาประเทศกําลังพัฒนา ประเทศที่ไดรับ FDI มากไดแก ประเทศจีน ไตหวนั ฮองกง 
ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร ขอมูลที่นาสนใจก็คือ หากตดัสวนแบงของประเทศจีนออกไป สวนแบง
ของ FDI ที่มายังประเทศกําลังพัฒนามีขนาดแทบจะเทาเดิมตลอดชวง 20 ปที่ผานมา กลาวคือ
ประมาณ 25% ของ FDI ทั้งหมด   

ทายที่สุด Epstein (2002) ตั้งประเด็นวา ทนุตางชาติ ‘เดนิตามหลัง’ ความสําเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ไมใช ‘เดินนําหนา’ สูการพัฒนาเศรษฐกิจที่ประสบความสําเร็จ นั่นคอื เศรษฐกิจ
ตองมีระดับความเขมแข็งและรุงเรืองระดับหนึ่งแลวตางหาก จึงจะดึงดดูใหเงินทนุตางชาติไหลเขา
ไปลงทุน ประเทศกําลังพัฒนามิอาจคาดหวังไดวาทุนตางชาติจะเปลี่ยนแปลงประเทศจากไมมีอะไร
สูความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ประเทศกําลังพัฒนาตองเริ่มตนดวยการใหความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใน โดยใชทรัพยากรภายใน เพื่อคนภายใน เปนหลักเสยีกอน จึงคอยดําเนินนโยบาย 
‘ดึงดดู’ เงนิทนุตางชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในขั้นตอไป   

 
 
5. วิวาทะวาดวยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) โดยบรรษัทขามชาติ (MNCs)  

 
ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน ภายใตเศรษฐกิจเสรีนยิมใหม การลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศ (Foreign Direct Investment – FDI) โดยบรรษัทขามชาต ิ(Multinational Corporations 
– MNCs) เปน ‘ความหวัง’ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงแทบทุกประเทศใน
โลกลวนปรารถนาแยงชิง 

คําถามสําคัญก็คือ ภายใต ‘สถาบัน’ แบบเสรีนิยมใหม FDI เปนกลจกัรสําคัญในการนําพา
เศรษฐกจิของประเทศกําลังพัฒนาสูความโชติชวงจริงหรือ ? 

 
5.1 FDI ‘ใน’ โลกความคิดเสรีนิยมใหม  
  
นักเศรษฐศาสตรแทบทุกสํานักใหคุณคา FDI สูงกวาเงนิทุนไหลเขาจากตางประเทศ

ประเภทอื่น เนือ่งจาก เปนเงนิทุนระยะยาวที่เพิ่มการสะสมทุนในเศรษฐกิจ มีความผันผวนต่ําโดย
เปรียบเทียบกบั ‘ทุนการเงนิ’ เพื่อซ้ือสินทรัพยหรือเพื่อเก็งกําไร ที่สําคญั FDI ชวยเพิม่ความสามารถ
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ในการผลิตของเศรษฐกิจ กอใหเกิดการจางงาน การลงทุน การผลิต และรายได เพิ่มมากขึ้นใน
ระบบเศรษฐกจิ ทั้งยังสรางโอกาสใหเกิดการถายทอดและยกระดับเทคโนโลยีในประเทศผูรับการ
ลงทุน  

นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมเชื่อวา FDI จะสงประโยชนในระยะยาวแกประเทศผูรับการ
ลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอประเทศกําลังพัฒนา ผลทางตรงที่เดนชัดคือ FDI ชวยเพิ่มมาตรฐานการ
ครองชีพ โดยสรางโอกาสในการมีงานทํา สรางงานใหม และชวยถายโอนทุน เทคโนโลยี และ
ทักษะในการบริหารจดัการ นับเปนการเพิม่ผลิตภาพ (Productivity) ใหแกประเทศผูรับการลงทุน 
นอกจากนั้น พนักงานในบรรษัทขามชาติยังไดรับคาจางสูง มีโอกาสในการเรียนรูและฝกอบรม 
และไดทํางานในบรรยากาศที่เปยมดวยความเปนมืออาชพี มีมาตรฐานสากล 

ดวยความเชื่อวา ปจจยัสําคัญในการดึงดูด FDI คือระดับคุณภาพและการศึกษาของแรงงาน 
คุณภาพของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ระดบัผลิตภาพของเศรษฐกิจ และความเขมแขง็มั่นคงของ
เศรษฐกิจ   นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมจงึมองวา ‘สงครามแยงชิง FDI’ ระหวางประเทศตาง ๆ จกั
นํามาซึ่งความกินดีอยูดีของประชาคมโลก เนื่องจากแตละประเทศยอมตองพัฒนาคุณภาพของปจจยั
การผลิตและธํารงรักษาไวซ่ึงสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาคใหเขมแข็งเพื่อดึงดูด FDI    

เชนนี้แลว  มาตรฐานการครองชีพของแตละประเทศที่มคีวามแตกตางกันมากยอมตองโนม
เขาหากันในระยะยาว  MNCs และ FDI ชวยเพิ่มสวัสดิการแหงโลก ดวยการสรางประสิทธิภาพใน
การจัดสรรทรัพยากรในระดบัโลก และสรางแรงกดดนัจากการแขงขนัใหแตละประเทศตองพัฒนา
ยกระดับตัวเอง 

นอกจากนั้น FDI ยังชวยเรงกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศผูรับ เนื่องเพราะ 
FDI สรางการเชื่อมโยงในหลายอุตสาหกรรมทั้งไปขางหนา (Forward Linkages) และไปขางหลัง 
(Backward Linkages)  ทั้งยังชวยขยายขนาดของตลาดภายในประเทศใหใหญขึ้น และชวยกระตุน
การบริโภคภายในประเทศ  แมบางกรณี การประลองยุทธระหวางบริษทัพื้นถ่ินกับบริษัทตางชาติ
นํามาซึ่งความปราชัยของเจาบาน แตบริษัทพื้นถ่ินที่สามารถรักษาชีวิตอยูในสนามประลองยอม
สามารถเก็บเกี่ยวจากผลไดจากการขยายขนาดการผลิต (Economy of Scale) ได 

 
5.2 FDI ‘นอก’ โลกความคิดเสรีนิยมใหม  

 
กระนั้น งานวจิัยทางเศรษฐศาสตรวาดวยผลดีของ MNCs และ FDI ตอประเทศกําลังพัฒนา

ตามที่แนวคิดแบบเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ยังหางไกลจากความเห็นพองตองกันอยางเอกฉันท 
โดยเฉพาะเมื่อตรวจสอบกับขอมูลในโลกแหงความจริง  

หากเราสํารวจงานวิจยัเกีย่วกบัผลพวงของ MNCs หรือ FDI ตอประเทศกําลังพัฒนา  แง
งามที่คาดหวังตอเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนายังไมชัดแจง  งานวิจัยหลายช้ินชีใ้หเห็นวาผลดี
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ของ FDI ตามมุมมองของสํานักเสรีนิยมใหมไมไดเกิดขึ้นจริง เชน ไมเกดิการถายทอดเทคโนโลยี 
เปนตน มหินําซ้ํา FDI กลับสงผลลบตอประเทศกําลังพัฒนาภายใต ‘สถาบัน’ แบบเสรีนิยมใหม เชน 
ทําใหการลงทนุในประเทศลดลง ตัวอยางของงานวิจยัเหลานี้ ไดแก  

 
• Aitken and Harrison (1999) ศึกษาขอมูลในระดับโรงงานในประเทศเวเนซูเอลา พบวา 

การเติบโตของผลิตภาพของโรงงานภายในประเทศมีความสัมพันธทางลบกับการเขา
มาของ MNCs นั่นหมายความวา การถายทอดเทคโนโลยจีาก MNCs ผาน FDI ไปยัง
บริษัทพื้นถ่ินไมไดเกดิขึ้นจรงิในระดับโรงงาน  

• Hanson (2001) ศึกษาผลของ FDI โดยดูขอมูลระดับโรงงานภายในประเทศ พบวา FDI 
ทําใหผลิตภาพลดลง เนื่องจาก FDI สงผล ‘เบียดออก’ (Crowd out) แกบริษัททองถ่ิน 
ทําใหการลงทนุภายในประเทศลดลง และทําใหกําไรของบริษัททองถ่ินลดลง  

• Agosin and Mayer (2000) ศึกษาโดยใชเศรษฐมิติ พบวา ผลเบียดออกตอการลงทุน
ภายในประเทศจาก FDI เกิดขึ้นในภูมิภาคละตินอเมริกา ขณะทีใ่นภูมภิาคเอเชีย FDI 
ทําใหการลงทนุภายในประเทศสูงขึ้น (Crowd in) และภูมภิาคแอฟริกามผีลเบียดเขา
เชนเดยีวกับภมูิภาคเอเชียแตนอยกวามาก  

• Epstein (2000) ช้ีวา นโยบายที่ตั้งใจดึงดูด FDI เชน การยกเวนภาษี ไมสามารถดึงดูด 
FDI ไดจริง ในทางตรงกันขาม กลับสรางตนทุนแกเศรษฐกิจ เชน ทําใหรายไดภาครัฐ
ลดลง ปจจัยสําคัญในการดึงดดู FDI คือขนาดของตลาดของประเทศผูรับตางหาก มิใช
นโยบายสงเสริมการลงทุนของภาครัฐ  

• Braunstein and Epstein (2002) แสดงใหเห็นวา แมจนีเปนประเทศใหญ มีฐาน
ผูบริโภคกวางมหาศาล มีแรงงานราคาถูก ซ่ึงนาจะเปนทนุสําคัญในการเพิ่มอํานาจ
ตอรองของประเทศใหสูง จนสามารถเก็บเกี่ยวประโยชนจาก FDI ไดเตม็ที่ แตกลับ
ปรากฏวา ผลดานบวกของ FDI ตอการจางงานและคาจางแรงงานมีขนาดจํากดั ภาค
การลงทุนภายในประเทศและภาคการสงออกมีผลตอการจางงานและคาจางของจีนสูง
กวา FDI มาก ในทางตรงกนัขาม FDI กลับสงผลดานลบตอการลงทุนภายในประเทศ 
(Crowd out) และรายไดของรัฐบาล โดยทําใหการลงทุนภายในประเทศและรายไดของ
รัฐบาลลดลง 

• Epstein (2002) ใชโมเดลเศรษฐมิติ วเิคราะหขอมูลของ 70 ประเทศ ในชวงป 1960-
1977 พบวา ปจจัยทีด่ึงดูด FDI ไดแก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
อัตราการเติบโตของการสงออก สวนอัตราเงินเฟอไมไดสงผลลบตอการไหลเขาของ 
FDI  ในทางตรงกันขาม อัตราเงินเฟอระดบัต่ําหรือพอเหมาะมีความสัมพันธทาง
เดียวกันกับการไหลเขาของ FDI  
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• Harrison and McMillan (2002) พบวา FDI ไมไดชวยแกปญหาการขาดแคลนเงินทุน
ของบริษัททองถ่ิน แตกลับทาํใหบริษัททองถ่ินเขาถึงแหลงเงินทุนยากขึ้น เพราะบรษิัท
ตางชาติเขามาแขงขันกูเงนิจากสถาบันการเงินในประเทศกับบริษัททองถ่ิน ซ่ึงใน
สายตาของสถาบันการเงินในประเทศ การปลอยกูใหกับบริษัทตางชาตมิีความเสี่ยง
นอยกวา  

 
ผลของงานวิจยัในระดับโรงงาน เชน Aitken and Harrison (1999) และ Hanson (2001) 

แสดงใหเห็นวาการเขามามีบทบาทของ MNCs ไมไดชวยถายทอดเทคโนโลยีแกผูผลิต
ภายในประเทศเสมอไป ซ่ึงเปนผลการศึกษาที่แตกตางจากงานวจิัยในยุคตนที่มักใชขอมูลระดับ
อุตสาหกรรมมาทําการวิเคราะห และมักพบความสัมพันธทางบวกระหวางผลิตภาพของประเทศ
ผูรับการลงทุนกับการเขามาของ MNCs  กระนั้น เปนการยากจะชี้ชัดวา ระหวางการเขามามีบทบาท
ในเศรษฐกิจของ MNCs กับผลิตภาพของประเทศ อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล  การเขามาของ 
MNCs ทําใหผลิตภาพของประเทศดีขึ้น หรือเพราะระดบัของผลิตภาพที่สูงชวยดึงดูดให MNCs เขา
มามาก 

 
อํานาจตอรองของรัฐชาติเบือ้งหนาทุนตางชาต ิ
 
ในหวัขอ ‘วิวาทะวาดวยการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ’ ไดมกีารพูดถึงความสมัพันธ

ระหวาง (1) นโยบายการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ (2) การเขามาของ FDI และ MNCs (3) 
อคติในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบเขมงวดเพื่อกดอัตราเงนิเฟอใหต่ํา และ (4) อํานาจ
ตอรองของแรงงาน  

กลาวโดยสรุป นักเศรษฐศาสตรทางเลือกจํานวนหนึ่ง เห็นวา ‘สงครามแยงชิง FDI’ มไิด
เปนพลังขับเคลื่อนประเทศกาํลังพัฒนาสูความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ หากพลังขับเคลื่อนสูความเสื่อม 
ที่นําเศรษฐกจิไปสูระดับดุลยภาพที่มีสวัสดิการต่ําลง และความไมเทาเทียมในกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น เนื่องจาก กติกาที่สงเสริมการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศบั่นทอนอํานาจ
ตอรองของแรงงาน ชุมชน และรัฐชาติลง ขณะที่ทําใหอํานาจตอรองของกลุมทุนตางชาติหรือ
บรรษัทขามชาติมีแนวโนมสูงขึ้น (โปรดดูเนื้อหาในหวัขอ 4.2 หัวขอยอยที่ 5 ประกอบ) ซ่ึงจะสงผล
ใหประเทศผูรับการลงทุนปรับพฤติกรรมทําตัวเปน ‘เด็กด’ี ในสายตาของทุนตางชาติ เพราะหาก
ประเทศใดมนีโยบายเศรษฐกิจแบบขดัใจ หรือไมเสนอผลประโยชนแกทุนตางชาติในระดับสูง (ซ่ึง
ในหลายกรณี ‘คนใน’ ตองเปนผูจายราคา) เงินทุนกจ็ะโบยบินหนีไปลงทุนที่อ่ืน เนื่องจาก มี
ทางเลือกในการลงทุนเปดกวางไปทัว่โลก   
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เมื่อเปนเชนนี้ แตละประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา จึงมุงโรมรันใน ‘สงครามแยง
ชิงเงินทุนตางชาติ’ โดยพยายามตอสูแขงขนัเพื่อดึงดดูและรักษาเงนิลงทุนจากตางชาติไว อาจดวย
การแขงกันลดระดับความเขมขนของการกาํกับควบคุมทนุ การลดภาษี การกดคาจางแรงงานใหต่ํา  
การไมบังคับใชกฎหมายแรงงานอยางจริงจงั เปนตน 

หากวเิคราะหเชิงยุทธศาสตร ถาประเทศหนึ่งลดคาจางหรือลดภาษีเพื่อดึงดูดทนุตางชาติ 
แตประเทศอื่นไมปรับลดตาม ประเทศนั้นยอมไดประโยชนเนื่องจากสามารถดึงดูดทนุไหลเขาได 
แตหากทกุประเทศตางแขงขันกันลดคาจางหรือลดภาษลีง ผลไดการจากแขงขันยอมไมตกอยูกับ
ประเทศใดเลย เพราะเมื่อประเทศหนึ่งลด แตละประเทศจะไมยอมเสียเปรียบกันและกัน ตองลด
คาจางหรือภาษีตามไปสูระดับเดียวกนั  

ทายที่สุด ทุกประเทศจะกลับสูระดับภาษแีละคาจางเทากนัอีก นักลงทนุตางชาติก็จะไม
รูสึกแตกตางไมวาจะลงทุนที่ใด สวนแบงตลาดของทุนตางชาติที่แตละประเทศไดรับยอมกลับมา
เทาเดิม แตทีก่ลับแยลงก็คือระดับภาษีและคาจางอยูต่ํากวาเดิมอันเนื่องมาจากการแขงขัน สวัสดิการ
สวนรวมของทั้งโลกกลับยิ่งแยลง ทั้งนี้ กรณีที่เลวรายที่สุดก็คือ เมื่อประเทศลงทุนเขารวมสงคราม
แยงชิงเงนิทุนตางชาติ โดยยอมลดภาษี ยอมลดคาจาง แตทายที่สุด ไมมเีงนิทุนไหลเขาประเทศ หรือ
ไหลเขานอยจนไมกอใหเกดิประโยชนสุทธิแกประเทศนัน้   

หากสงครามแยงชิงเงินทนุตางชาติยิ่งรุนแรง ยิ่งเพิ่ม ‘ทางเลือกในการถอนตัว’ (Exit 
Option) ใหแกกลุมทุนตางชาติ และเมื่อทางเลือกในการถอนตัวมีมากขึน้และมีมูลคาสูงขึ้น อํานาจ
ตอรองของทุนตางชาติตอประเทศผูรับก็ยิง่มากขึ้นตามไปดวย  

อํานาจตอรองของกลุมทุนตางชาติหรือ MNCs สงผลโดยตรงตอเศรษฐกิจของประเทศผูรับ
การลงทุน หากอํานาจตอรองของกลุมทุนตางชาติสูง ยากที่ประเทศผูรับจะเก็บเกีย่วผลประโยชน
จากทุนไหลเขาไดเต็มที ่การไดรับคาจางทีสู่งขึ้น แรงงานไดรับสวัสดกิารที่ดีขึ้น การไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี ก็จะเกดิยากขึ้น  

คําถามสําคัญคือ “อะไรเปนตัวกําหนดอํานาจตอรองของ MNCs ?”  
หัวใจสําคัญของคําถามขางตนก็คือ จะเพิม่อํานาจตอรองของแรงงาน ชุมชน และรัฐบาล

ของประเทศผูรับอยางไร ใหสูสีกับอํานาจตอรองของ MNCs ที่ทวีสูงขึ้นภายใต ‘สถาบัน’ แบบเสรี
นิยมใหม เพื่อใหประเทศกําลังพัฒนาไดรับประโยชนจาก MNCs และ FDI อยางเต็มที่  

Crotty, Epstein และ Kelly (1998) เสนอวา MNCs และ FDI จะมีผลดานลบตอประเทศ
ผูรับทุน หากอาํนาจตอรองของ MNCs อยูในระดบัสูง เมื่อเทียบกับอํานาจตอรองของประเทศผูรับ
ทุน ทั้งนี้ อํานาจตอรองของ MNCs ขึ้นกับปจจัยสําคัญสามประการ ไดแก   

ประการแรก ระดับความตองการใชจายรวมของเศรษฐกิจ  หากความตองการใชจายรวม
ของประเทศผูรับทุนอยูในระดับต่ํา ประเทศนั้นก็ตองพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศเพือ่สราง
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เศรษฐกิจใหเตบิโตตามที่คาดหวัง เมื่อระดับการพึ่งพิงทุนตางชาติมีมาก อํานาจตอรองของ MNCs 
ยอมมากขึ้นตามไปดวย และอํานาจตอรองของประเทศยอมลดลง    

ประการที่สอง ธรรมชาติของการแขงขันภายในประเทศและตางประเทศ  หากประเทศมี
สภาพการแขงขันในตลาดอยางรุนแรง ทั้งการตอสูในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อแยงชิง FDI 
อํานาจตอรองของ MNCs ยิง่สูงขึ้น อํานาจตอรองของประเทศลดลง    

ประการที่สาม กติกาทางเศรษฐกิจภายในประเทศและตางประเทศ  อํานาจตอรองของ 
MNCs จะสูงขึ้น หากในประเทศมีกติกาทางเศรษฐกิจที่สงเสรมิการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรี และ
การลดบทบาททางเศรษฐกจิของภาครัฐ และหากมกีติกาทางเศรษฐกิจของโลกที่เปนไปในทาง
เอื้ออํานวยใหแตละประเทศเขารวมสงครามแหงการแยงชิง FDI  

ดังนั้น หากประเทศผูรับทุนตองการไดประโยชนจาก FDI อยางเต็มเมด็เต็มหนวยก็ตอง
สราง ‘สถาบัน’ ที่เอื้ออํานวยใหสามารถเกบ็เกี่ยวผลประโยชนจาก FDI ได  นั่นคือ ตองรักษาระดับ
ความตองการใชจายมวลรวมของเศรษฐกจิใหสูง พยายามเขานําพาเศรษฐกิจเขาสูระดับการจางงาน
เตม็ที่ โดยใชนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบขยายตวัอยางยั่งยืน และออกแบบกตกิาและสถาบันที่
จํากัดความสูญเสียจากการแขงขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

ในระดบัประเทศ ตองลดการแขงขันในทางแยงกนัลดคาจางและสภาพการทํางาน มีการ
สรางเครือขายรองรับทางสังคม ใชมาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ 
(Capital Controls) ในบางระดับจนกระทั่งประเทศผูรับมีความพรอมในเชิงสถาบัน และใหประเทศ
สามารถดําเนินนโยบายเศรษฐกิจขยายตวัควบคูไปดวยได  อีกทั้ง หาก FDI จะยังประโยชนแก
เศรษฐกิจของประเทศผูรับ  FDI ตองกอใหเกิดผลแหงการถายโอนเทคโนโลยี ไมลดสวนแบงตลาด
ของบริษัททองถ่ิน ทั้งนี้ รัฐอาจตองเขามามีบทบาทสงเสริมการถายโอนเทคโนโลยจีาก MNCs ไป
ยังบริษัททองถ่ิน 

ในระดบัโลก ตองมี ‘สถาบัน’ ที่สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศและลดการแขงขัน
แบบบาดีเดือด เชน หามแขงขันกันลดภาษรีะหวางประเทศ  มีมาตรฐานดานแรงงานที่เปนสากล 
องคกรโลกบาลทางเศรษฐกจิไมควรกดดนัประเทศกําลังพัฒนาใหเปดประเทศ เปนตน นั่นคือ ตอง
มีการออกแบบระเบียบเศรษฐกิจโลกที่มปีระสิทธิภาพและความเปนธรรม    
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6. มาตรการกํากับและควบคุมทุนเคล่ือนยายระหวางประเทศ  

 
6.1 ปรัชญาและเหตุผล    

  
จากเนื้อหาในสวนของววิาทะวาดวยการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ (หัวขอที่ 4) และวิ

วาทะวาดวย FDI และ MNCs (หัวขอที่ 5) จะเห็นวา นโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศไมใช
นโยบายทีด่ีทีสุ่ดสําหรับทุกประเทศในทกุเงื่อนไขและทกุสถานการณ  เมื่อมีการดําเนินนโยบายเปด
เสรีการเงินระหวางประเทศในโลกแหงความจริงภายใตปรากฏการณโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจและ
อุดมการณเสรนียิมใหม  ผลประโยชนจากการเปดเสรีระหวางประเทศตามที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร
กระแสหลักทาํนายไวอาจไมเกิดขึ้นจริง ในขณะทีต่นทนุของการใชนโยบายดังกลาวกลับเพิ่มสูงยิง่  

คําถามสําคัญสําหรับประเทศกําลังพัฒนาประเทศหนึ่งกค็ือ เราควรจะใชชีวิตอยูในกระแส
โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจอยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหผูคนใน
ประเทศอยูดกีนิดีและอยูเย็นเปนสุข  เราควรมี ‘ทาที’ และ ‘วิธีจัดการ’ ทุนเคลื่อนยายระหวาง
ประเทศอยางไร เพื่อเศรษฐกิจที่เติบโต เปนธรรม มั่นคง และยั่งยืน 

‘มาตรการกํากบัและจัดการทนุเคลื่อนยายระหวางประเทศ (Capital Controls)’ เปนคําตอบ
หนึ่งตอคําถามขางตน ซ่ึงมีนักเศรษฐศาสตรทางเลือกจํานวนหนึ่งนาํเสนอใหเปนนโยบายเศรษฐกิจ
สําคัญอันหนึ่งสําหรับประเทศกําลังพัฒนา   

 
ปศาจที่จําเปน? 
   
หลังวิกฤตการณการเงินเอเชยีป 1997 กองทุนการเงินระหวางประเทศและนักเศรษฐศาสตร

เสรีนิยมใหมช้ันนําจํานวนมากที่เคยสนับสนุนการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศอยางเต็มที่ (ดวย
เหตุผลดังเชนหัวขอ 4.1) เร่ิมเรียนรูปญหาจากการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ และเริ่มกําหนด 
‘ขอแม’ หรือ ‘เงื่อนไข’ ของการสนับสนุนนโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ19  

สําหรับนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหม การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศไมใชปญหาโดย
ตัวของมันเอง และไมใชปญหาโดยตวัระบบทุนนิยมตลาดเสรีหรืออุดมการณเสรีนิยมใหม แต
ผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้น เชน วกิฤตการณการเงิน มีสาเหตุมาจากความไมพรอมเชิงสถาบัน
ตางหาก นกัเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมบางคนไปไกลถึงขนาดมีความคดิวา เหตุที่ประเทศกําลัง

                                                 
19 โปรดดู ตัวอยางเชน IMF (2000), Fischer (2002) เปนตน  
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พัฒนาเผชิญวกิฤตการณเศรษฐกิจ หาใชเพราะดําเนนินโยบายเปดเสรีการเงิน แตเปนเพราะไมเปด
เสรีการเงินอยางเต็มที่โดยสมบูรณตางหาก  

ตัวอยางของปจจัยเชิงสถาบนัภายในประเทศที่เรียกวาออนแอและไมถึงพรอม เชน ระบบ
การเปดเผยขอมูลขาวสารเปนไปอยางไมโปรงใส ระบบกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ภายในประเทศออนแอและไมทันตอการเปลี่ยนแปลง ลักษณะทุนนิยมอุปถัมภ (Crony Capitalism) 
เปนแกนหลักของระบบเศรษฐกิจ เปนตน การเปดเสรกีารเงินระหวางประเทศภายใตขอจํากัด
ดังกลาวอาจนาํมาซึ่งปญหาเศรษฐกิจในบัน้ปลายได   

ภายหลังจากวกิฤตการณการเงินเอเชียป 1997 ขอเสนอหลักในการปฏิรูประบบการเงนิ
ระหวางประเทศขององคกรโลกบาลทางเศรษฐกิจอยางกองทุนการเงนิระหวางประเทศ รวมถึงนกั
เศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมจํานวนมาก คือ การปฏิรูประบบกํากับและตรวจสอบภาคการเงิน
ภายในประเทศใหเขมแข็ง การสรางกลไกปองกันความเสี่ยงในตลาดการเงินที่ดีขึ้น และการสราง
ความโปรงใสในภาคการเงิน เชน การเปดเผยขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงและถูกตอง เพือ่ลดปญหา
ขอมูลขาวสารไมสมบูรณในตลาดการเงิน นักลงทุนจะไดตัดสินใจลงทุนอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  

หัวใจของขอเสนอหลักเหลานั้นยังคงอยูทีค่วามพยายามทําใหตลาดการเงินระหวาง
ประเทศใกลเคยีงภาวะตลาดแขงขันสมบูรณใหมากที่สุด โดยเชื่อวา ตลาดไมมีปญหาโดยตัวมนัเอง 
ปญหาเกิดขึน้เพราะตลาดทํางานไมไดอยางสมบูรณ หากทําใหตลาดทํางานไดอยางสมบูรณ ทุกสิ่ง
ทุกอยางกจ็ะราบรื่นเรียบรอย มีดุลยภาพ มปีระสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ ขอเสนอเหลานี้ยังคงยึด
หลักการใหตลาดทําหนาที่จดัสรรทรัพยากรตอไป ยังคงจาํกัดบทบาทของรัฐเปนเพยีงผูกํากับดูแล
เชนเดิม แตเรียกรองใหรัฐทําหนาที่ในการกํากับดแูลในทางที่ทําใหตลาดสมบูรณที่สุด ปรับปรุงกฎ
กติกาใหทันสมัยเปนสากลขึน้ และกํากับดแูลอยางมีประสิทธิภาพขึ้น รวมทั้งใหภาครฐัมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) นั่นคือ การกํากับดูแลแบบโปรงใส เปดเผย มกีฎเกณฑกตกิา
ที่ชัดเจน และตรวจสอบได   
 นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมเร่ิมมองมาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวาง
ประเทศในแงมุมใหม เปล่ียนจาก ‘ปศาจราย’ เปน ‘ปศาจรายที่จําเปน’ โดยเหน็วา การใชมาตรการ
กํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศบางประเภทในบางสถานการณเปนสิ่งที่ยอมรับได 
จนกวาประเทศนั้นจะมีความเขมแข็ง และมีความพรอมในเชิงสถาบันสําหรับการเปดเสรีบัญชีทุน
อยางเต็มที่ตอไป20 ซ่ึงเมื่อถึงพรอมระดับหนึ่งแลว มาตรการดังกลาวกไ็มจําเปนและควรยกเลิกเสีย 
                                                 
20 งานเขียนเก่ียวกับมาตรการกํากับและจัดการเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศของนักเศรษฐศาสตรช้ันนํามี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นหลังจากวิกฤตการณการเงินเอเชียป 1997 หลายช้ินมีขอสรุปในทางบวกตอมาตรการกํากับและ
จัดการเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ อาทิเชน Bhagwati (1998) Krugman (1998) Rodrik (1998) Stiglitz 
(2002) เปนตน  
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แลวปลอยใหตลาดการเงินทํางานอยางเสรีตอไป แตในชวงที่ประเทศยังมีความออนแอทางดาน
ปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและปจจยัเชิงสถาบัน มาตรการดังกลาวมปีระโยชนในการลดโอกาสเกิด
ปญหาทางเศรษฐกิจดานตางๆ  
 นอกจากนั้น อาจกลาวไดวา กองทุนการเงนิระหวางประเทศก็เร่ิมมองมาตรการดังกลาว
ดวยสายตาที่เปนมิตรมากขึน้กวาเดิม ตวัอยางเชน Stanley Fischer รองผูจัดการกองทนุการเงิน
ระหวางประเทศ เขียนไวใน Fischer (2002) ตอนหนึ่งวา “กองทุนการเงินระหวางประเทศใหการ
สนับสนุนอยางระมัดระวังตอการใชมาตรการกํากับและจัดการทุนไหลเขาบนพื้นฐานของกลไก
ตลาด ดังเชน โมเดลของชิลี” หรือ John Odling-Smee ผูอํานวยการสวนงานยุโรป II ของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ ใหสัมภาษณใน IMF Survey เดือนมีนาคม 2003 วา ประเทศเศรษฐกิจใหม 
เชน รัสเซีย อาจไดรับประโยชนจากการปรับใชมาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวาง
ประเทศในบางสถานการณ21  
 แมกระทั่ง ส่ือมวลชนสายเศรษฐกิจทีย่ึดมัน่ในอุดมการณเสรีนิยมใหม อยาง The 
Economist ยังสรุปผลสํารวจเกี่ยวกับการเงนิโลก วา “มาตรการจํากัดเงนิทุนไหลเขาบางประเภท 
(ไมใชจํากัดเงนิทุนไหลออก) เปนประโยชนตอประเทศกาํลังพัฒนาจํานวนมาก”22   

 
ทางออกที่จําเปน?  
 
แมวานกัเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมจํานวนมากขึ้นเริ่มตัง้คําถามตอการเปดเสรีการเงนิ

ระหวางประเทศ และเริ่มใหคุณคาตอมาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศขึ้น
บาง แตสําหรับนักเศรษฐศาสตรทางเลือกที่มีมุมมองตอการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศดวย
เหตุผลดังเชนหัวขอ 4.2 ยังมองวา มุมมองใหมดังกลาวแมจะมาถกูทางขึ้น แตยังไมเพียงพอ 

กลาวโดยสรุป นักเศรษฐศาสตรทางเลือกมีความเหน็วา การเปดเสรีการเงินระหวาง
ประเทศเปนปญหาโดยตวัของมันเอง เชนเดียวกับตลาดการเงินและอุดมการณเสรีนิยมใหมที่เปน
ปญหาโดยตวัของมันเอง แมประเทศจะมีปจจัยเชิงสถาบนัที่เขมแข็งก็มอิาจขจัดปญหาอันมีรากฐาน
มาจากธรรมชาติอันผันผวนไรเสถียรภาพของการลงทุนและตลาดการเงินได ตอใหตลาดทํางานได
อยางสมบูรณ ปญหาก็ยังคงเกิดขึ้น  

ในแงนี้ โลกที่มีปญหาความไมสมบูรณของขอมูลขาวสารหรือโลกที่ตลาดทํางานไดไม
สมบูรณและไมมีประสิทธิภาพ เปนโลกแบบ ‘ปกต’ิ ที่เปนอยูทั่วไป มใิชโลกแบบ ‘พิเศษ’ ที่อยูใน 
‘โลกเสมือน’ ของทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ในทางตรงกันขาม โลกแบบ ‘ปกติ’ ใน ‘โลก
                                                 
21 อางจาก Forbes (2007)  
22 The Economist, “A Cruel Sea of Capital: A Survey of Global Finance.” 05/03/98, pp. 24 อางจาก Forbes 
(2007) 

 44



เสมือน’ ของทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ซ่ึงตลาดทํางานไดอยางสมบูรณ ตางหาก ที่เปนโลก
แบบ ‘พิเศษ’ ซ่ึงยากยิ่งทีจ่ะเปนจริงใน ‘โลกจริง’ ที่เราใชชีวิตอยู  

‘สถาบัน’ หรือ ‘พื้นฐานเศรษฐกิจ’ ที่เขมแขง็อาจชวย ‘ลดโอกาส’ ในการเกิดวกิฤตการณ
การเงินหรือ ‘บรรเทา’ ความรุนแรงของวกิฤตการณที่เกดิขึ้น แตมิอาจ ‘ปองกัน’ ได และไมได
จัดการปญหาที่ตนเหตุ ทั้งนีเ้พราะธรรมชาติแหงความผันผวนไรเสถียรภาพ อันเกิดจากธรรมชาติ
ของการลงทุนและพฤติกรรมที่ไมมีเหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรของนักลงทุน ภายใตกระแสโลกาภิ
วัตนทางเศรษฐกิจที่มีปญหาขอมูลขาวสารที่ไมสมบูรณเปนปกติธรรมดา ก็ยังคงดํารงอยู  รวมถึง
ปญหาจากผลลุกลามจากวกิฤตการณการเงิน (Contagion effects) ที่รุนแรงขึ้นภายใตสถาบันแบบ
เสรีนิยมใหม   

เชนนี้แลว ขอเสนอขององคกรการเงินระหวางประเทศและนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมที่
มุงเนนในการสรางตลาดที่สมบูรณแบบ และระบบบริหารจัดการที่ดใีนตลาดการเงนิทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ จึงยงัไมเพียงพอ เพราะไมสามารถขจัดตนเหตุแหงปญหาอันเกิดจากธรรมชาติ
ของการเปดเสรีได อาทิเชน ความผันผวนของการลงทุน ปญหาขอมูลขาวสารไมสมบูรณในตลาด 
การทวีความรนุแรงของผลลุกลามจากวกิฤตการณการเงนิ การทวีความรุนแรงของพฤติกรรมการ
ลงทุนแบบตามแหและพฤตกิรรมเก็งกําไร นอกจากนี้ การหวังพึ่งทนุขามชาติยังลดความเปนอิสระ
ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ เพิ่มอํานาจตอรองใหบรรษทัขามชาติเหนอืรัฐ ชุมชน 
และแรงงาน  และสรางอคติในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในทางเขมงวด (Deflationary-
biased Macroeconomic Policy) ดังที่ไดอธิบายไวในหัวขอที่ผานมา  

นักเศรษฐศาสตรทางเลือกจึงเสนอ ‘ทางออก’ ที่สามารถแกปญหายังรากฐานของการเปด
เสรีทางการเงินไดมากกวา นั่นคือ การลดความผันผวนของทุนเคลื่อนยาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทุน
เคลื่อนยายระยะสั้น อันเปนตนเหตุสําคัญทีส่รางความผันผวนไรเสถียรภาพ มาตรการที่นัก
เศรษฐศาสตรกลุมนี้เสนอคอื มาตรการกํากับและจดัการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศในรูปแบบ
ตางๆ ซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อลดความผันผวนจากการเคลือ่นยายเงินทุนระหวางประเทศ โดยเพิ่ม
ตนทุนใหกับการไหลเขาออกของเงินทุนระยะสั้นและเงนิทุนเพื่อการเก็งกําไรเปนสาํคัญ   

ในชวงวิกฤตการณการเงินเอเชียป 1997 เปนที่นาสังเกตวา ประเทศที่ไมไดรับผลกระทบ
อยางรุนแรงจากวิกฤตการณการเงินเอเชยีป 1997 คือประเทศที่ใชมาตรการกํากับและจัดการทุน
เคลื่อนยายระหวางประเทศ ดังเชน ประเทศชิลี ประเทศจีน ประเทศอนิเดยี และประเทศมาเลเซีย 
เปนตน  

สําหรับนักเศรษฐศาสตรทางเลือก มาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวาง
ประเทศไมใช ‘ปศาจที่จําเปน’ แตเปน ‘ทางออกที่จําเปน’ ในการใชชีวติอยูในกระแสโลกาภิวัตน
เสรีนิยมใหม และมาตรการดังกลาวมิไดมปีระโยชนตอประเทศกําลังพัฒนาที่มีปจจยัพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและปจจัยเชิงสถาบันออนแอเพยีงชวงเปลีย่นผานเทานั้น เพราะวิกฤตการณการเงินไมได
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เกิดจากปจจยัดานความออนแอหรือความไมพรอมเชิงสถาบันของประเทศเพยีงฝายเดยีว แตมี
รากฐานมาจากธรรมชาติอันผันผวนและเตม็ไปดวยความเสี่ยงของการเปดเสรีการเงินระหวาง
ประเทศตางหาก ซ่ึงพรอมจะลงโทษทั้งประเทศร่ํารวยเขมแข็งและประเทศยากจนออนแอ  

 
6.2 นิยามของมาตรการ 
 
Epstein, Grabel and Jomo (2005) นิยามวา มาตรการกํากับและจดัการทุนเคลื่อนยาย

ระหวางประเทศ  หมายถึง นโยบายที่มุงกาํกับ ควบคุม และจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ
ของภาคเอกชน ทั้งทุนไหลเขา (Capital Inflows) และทนุไหลออก (Capital Outflows) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดการกับ ‘ขนาด’ (Volume) ‘องคประกอบ’ (Composition) และ ‘การจัดสรร’ 
(Allocation) ของทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ โดยกําหนดขอจํากดัและเงื่อนไขวาดวยการไหล
เขาหรือไหลออกของทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ ความสามารถในการเปนเจาของสินทรัพย
ตางประเทศโดยคนในประเทศ ความสามารถในการเปนเจาของสินทรัพยในประเทศโดยคน
ตางประเทศ  การแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ เปนตน  รวมถึงสรางกติกาในการจัดสรรทนุ
ตางชาติไปยังภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ   

กระนั้น Epstein, Grabel and Jomo (2005) จัดกลุมใหมาตรการกํากับและจัดการทนุ
เคลื่อนยายระหวางประเทศ เปนเพยีงสวนหนึ่งของมาตรการใหญที่เขาเรียกวา มาตรการวาดวยการ
จัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ (Capital Management Techniques) เทานั้น อีกสวนหนึ่งคือ 
มาตรการกํากบัและตรวจสอบสถาบันการเงินภายในประเทศ (Prudential Management of Domestic 
Financial Institutions) เชน การจัดทําแบบรายงานของสถาบันการเงินตอองคกรกํากับดูแล การ
กําหนดมาตรฐานเงินทุนของธนาคาร การกําหนดเงื่อนไขการจัดสรรเงินทุนในประเทศ การจํากัด
ขอบเขตการประกอบธุรกรรมของสถาบันการเงินทองถ่ินและตางชาต ิ เนื่องจาก มาตรการกํากับ
และตรวจสอบสถาบันการเงินในประเทศสงผลตอการไหลเขาออกของทุนเชนกนั และมาตรการ
ยอยทั้งสองสงผลกระทบซึ่งกันและกัน ทั้งผลที่มีลักษณะเสริมกันและขดักัน23

                                                 
23 Epstein, Grabel and Jomo (2005) ศึกษา การนํามาตรการวาดวยการจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ 
(Capital Management Techniques) ไปใชใน 8 ประเทศตัวอยาง ซึ่งแยกมาตรการออกเปน 2 สวนยอย ไดแก (1) 
มาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ (Capital Controls) และ (2) มาตรการกํากับและ
ตรวจสอบสถาบันการเงินภายในประเทศ (Prudential Management of Domestic Financial Institutions) ใน
รายงานฉบับนี้ จะกลาวถึงเฉพาะ (1) เทานั้น  
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6.3 ประเภทของมาตรการ 
 
มาตรการกํากบัและจัดการทนุเคลื่อนยายระหวางประเทศมีหลายประเภทและหลายระดับ 

แตกตางกันออกไปตามแตละประเทศจะเลือกใช โดยไมมสูีตรสําเร็จตายตัว  โดยทัว่ไป  มาตรการ
กํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ แบงออกเปน 2 รูปแบบใหญๆ ไดแก 

  
1. มาตรการกํากับและจดัการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศโดยตรง (Direct or 

Administrative Capital Controls)  
 
หมายถึง มาตรการจํากัดการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับทนุเคลื่อนยายระหวางประเทศ

โดยตรงทั้งเชิงปริมาณ (จํากดัจํานวนของทุน) และคณุภาพ (จํากดัประเภทของทุน) โดยทางการเขา
มามีบทบาทในการกํากับควบคุมตลาดเงินและตลาดทุนที่เชื่อมโยงกับตลาดตางประเทศ แทนที่จะ
ปลอยใหมีการเคลื่อนยายเงนิทุนอยางเสรีระหวางประเทศ ตัวอยางรูปธรรมของมาตรการ ไดแก 

  
• การจํากัดเพดานของปริมาณเงินทุนไหลเขาหรือไหลออก  
• หามเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและเงินลงทุนในสินทรัพยการเงินจาก

ตางประเทศไหลออกกอนระยะเวลาทีก่ําหนด  
• หามเงินตางชาติเขามาลงทุนในกจิกรรมบางประเภทเปนการเฉพาะ เชน หามลงทุนใน

สินทรัพยการเงิน (Portfolio Investment) หรือหามลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพราะมี
ความผันผวนและความเสีย่งสูง จนมีโอกาสนําประเทศสูวิกฤตการณการเงินไดมาก  

• หามคนตางชาติซ้ือสินทรัพยการเงินในตลาดเงิน 
• หามคนตางชาติทํา SWAP ที่ไมผูกติดกับธรุกรรมการคา   
• การกําหนดใหการเคลื่อนยายเงินทุนตองไดรับอนุมัติจากทางการ ซ่ึงอาจขึ้นอยูกับดุลย

พินิจของเจาหนาที่ (Discretionary-based) หรือขึ้นอยูกับกฎกติกาของทางการ (Rule-
based)  

 
2.  มาตรการกาํกับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศโดยออม (Indirect or Market-

based Capital Controls)  
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หมายถึง มาตรการที่ไมไดจํากัดการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับทุนเคลื่อนยายระหวาง
ประเทศโดยตรง แตปลอยใหตลาดการเงนิทํางานภายใตการบังคับใชเครื่องมือบางประเภทจาก
ทางการ เชน ภาษี การกันสาํรอง (Reserve Requirement) ซ่ึงสงผลกระทบตอการตดัสินใจ
เคลื่อนยายทุน โดยมาก มาตรการเหลานี้จะเพิ่มตนทุนและลดอัตราผลตอบแทนการลงทุนของเงิน
ลงทุนจากตางประเทศบางประเภท สวนใหญมุงจัดการเงินทุนเคลื่อนยายระยะสั้น ตวัอยางรูปธรรม
ของมาตรการ ไดแก 

  
• การเก็บภาษีธุรกรรมการเงินระหวางประเทศโดยตรง เชน แนวคิด Tobin Tax หรือ 

Entrance Tax ทั้งนี้อัตราภาษอีาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่ทุนอยูในประเทศ 
หรือตามประเภทของทุน เชน ทุนตางชาตอิายุ 3 เดือน เผชิญอัตราภาษสูีงกวาทุนอาย ุ6 
เดือน เงินลงทนุในหลักทรัพยระยะสั้นเผชญิอัตราภาษีสูงกวาเงนิลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ การเก็บภาษีธุรกรรมระหวางประเทศทุกประเภทยกเวน FDI การเก็บภาษี
เงินกูตางประเทศ เปนตน   

• การเก็บภาษีธุรกรรมการเงินระหวางประเทศโดยออม เชน มาตรการกันสํารองเงินทุน
ไหลเขาจากตางประเทศ หรือที่เรียกวา Non-interest-bearing Compulsory 
Reserve/Deposit requirement หรือ Unremunerated Reserve Requirement (URR) 
มาตรการดังกลาวเปนการบงัคับใหกนัเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศสวนหนึ่งจาก
ทั้งหมดตามอตัราที่กําหนดเปนเงินสํารองที่ไมไดรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด 
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินตองนําฝากเงินสํารองสวนนั้นไวที่ธนาคารกลาง 
โดยไดอัตราดอกเบี้ย 0% ซ่ึงอาจกําหนดใหฝากเปนเงินตราสกุลตางประเทศ หรือเงิน
ทองถ่ินที่มูลคาเทียบเทากไ็ด ทั้งนี้ทางการอาจมีขอกําหนดเพิ่มเติมเกีย่วกับประเภทของ
เงินทุนตางชาติที่ตองอยูภายใตมาตรการนี้ เชน ยกเวน FDI หรือออกแบบใหสงผลถึง
การตัดสินใจนําเงินทุนออกนอกประเทศในอนาคต เชน หากนําเงนิออกกอน 1 ป จะ
ไมคืนเงินสํารองให เปนตน  

 
นอกจากจัดแบงตามลักษณะการควบคุมเปนการควบคมุโดยตรงและโดยออมแลว 

มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศอาจจดัแบงประเภทตามเปาหมายใน
การจัดการเงนิทุนตางขากัน ไดแก 

 
1. มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลเขา (Controls on Capital Inflows) 
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มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลเขามีวัตถุประสงคเพื่อจัดการเงนิทุนไหลเขา ในกรณี
ที่มีเงินทุนไหลเขาจํานวนมาก (โดยสวนใหญ เงินทุนไหลเขาที่สรางปญหาคือเงินทนุไหลเขาระยะ
ส้ันหรือ ‘เงินรอน’ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อการเก็งกําไรในหลักทรัพยหรือพันธบัตร) จนสงผลให
อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศผูรับการลงทุนแข็งคาขึ้นเกนิกวาที่ควรจะเปน ทําใหระดับ
ความสามารถในการแขงขนัระหวางประเทศ (Degree of Competitiveness) ลดลง สงผลกระทบตอ
ภาคสงออก เพราะราคาสินคาสงออกของประเทศแพงขึน้ ทําใหปริมาณการสงออกลดลง และสงผล
ตอเนื่องทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกจิลดลง และอาจสรางปญหาการขาดทุนบญัชีเดินสะพดั
ในบั้นปลายได 

ประเทศที่มักเผชิญปญหานี้คือ ประเทศเศรษฐกิจใหม ทีเ่ปดเสรีการเงนิระหวางประเทศใน
ระดับสูง แตตลาดเงินและตลาดทุนยังไมกวาง ลึก และแข็งแกรงเพยีงพอ ปญหาจะยิง่ทวีความ
รุนแรงขึ้นหากประเทศดังกลาวนี้มีระดับของการเปดประเทศ (Degree of Openness)24 สูง และ
พึ่งพิงภาคสงออกเปนหลักในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ (มีสัดสวนของมูลคาการสงออกตอ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (X/GDP) สูง    

ตัวอยางของประเทศที่ใชมาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนไหลเขา เชน ประเทศบราซิล 
(1993-1997) ประเทศชิลี (1991-1998) ประเทศโคลัมเบีย (1993-1998) ประเทศมาเลเซีย (1994) เปน
ตน  

 
2. มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลออก (Controls on Capital Outflows)  
 
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลออกมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการเงินทุนไหลออกใน

กรณีที่ประเทศเผชิญปญหาวิกฤตการณการเงินอยางรุนแรงจนกลุมทุนตางชาติหมดความเชื่อมั่นใน
เศรษฐกิจของประเทศ หรือมีการโจมตีคาเงินในประเทศผูรับทุน โดยเทขายเงินสกุลทองถ่ิน ซ้ือ
เงินตราตางประเทศ ปญหาทีเ่กิดขึ้นทําใหนกัลงทุนถอนเงนิลงทุนออกนอกประเทศ หรือไมตออายุ
หนี้ตางประเทศที่ครบกําหนด ซ่ึงลวนสรางแรงกดดนัใหอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศออนคาลง
อยางรุนแรง จนสงผลกระทบตอสถาบันการเงิน ภาคเศรษฐกิจจริง และอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

เชนเดยีวกัน ประเทศที่มักเผชิญปญหานี้คือ ประเทศเศรษฐกิจใหม ทีเ่ปดเสรีการเงิน
ระหวางประเทศในระดับสูง พึ่งพิงเงินทนุตางชาติ โดยเฉพาะเงินทุนระยะสั้น หรือหนี้ตางประเทศ
เปนเชื้อเพลิงหลักในการพฒันาเศรษฐกิจและการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน ทําใหเศรษฐกิจมี

                                                 
24 ระดับของการเปดประเทศคํานวณจากสัดสวนของภาคตางประเทศในมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
หรือ  [(X+M) / GDP] * 100 โดยมีหนวยเปน %   

 49



ธรรมชาติของความผันผวน และเผชิญความเสี่ยงที่ทุนระยะสั้นจะถอนทุนออกไปอยางรวดเร็วใน
ปริมาณมาก จนนํามาซึ่งวิกฤตการณการเงนิ และเศรษฐกิจตกต่ํา   

ประเทศที่ใชมาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนไหลออก เชน ประเทศมาเลเซีย (1998) 
ประเทศสเปน (1992) อารเจนตินา (2002) เปนตน  

 
6.4 ประโยชนและตนทุนของมาตรการ 
 
งานวิจยัจํานวนมากไดศกึษาผลของมาตรการกํากับและจดัการเงินทนุเคลื่อนยายระหวาง

ประเทศตอตัวแปรเศรษฐกจิตางๆ เชน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาของทุน (capital cost) 
อั

                                                

ตราแลกเปลี่ยน เปนตน งานสวนใหญใชระเบียบวิธีเศรษฐมิติที่พยายามหาขอสรุปภาพรวมจาก
การใชขอมูลของหลายประเทศมาทําการวิเคราะห (Cross-sectional Econometric Analysis)25 หรือ
ศึกษาวเิคราะหภูมหิลัง เนื้อหา และผลงาน เปนรายประเทศ (Case Study Analysis)26 เนื้อหาในสวน
นี้จะรวบรวมรายการผลกระทบของมาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ 
ทั้งในสวนของประโยชนและตนทุน เพื่อเปนแนวทางสาํหรับการประเมินผลประโยชนสุทธิของ
การใชมาตรการดังกลาวในแตละประเทศ  

 
ประโยชนของมาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนเคล่ือนยายระหวางประเทศ 
 
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ มีขอดีดังนี้  
 
1. มาตรการกํากับและจดัการเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศชวยสรางเสถียรภาพทาง

การเงิน (Financial Stability) 
  

 
25 โปรดดู Epstein and Schor (1992), Grilli and Milesi-Ferreti (1995), Edwards (1999 และ 2001) เปนตน อยางไร
ก็ตาม ขอสรุปจากงานศึกษาที่ใชวิธีเศรษฐมิติมีขอพึงระวัง เนื่องจาก การแปลงระดับความเขมขนของมาตรการ
กํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศใหเปนขอมูลตัวเลขยังไมมีระเบียบวิธีที่เปนที่ยอมรับอยางเปน
สากล รวมถึง ความบกพรองเชิงคุณภาพของขอมูลบัญชีทุนที่ยากจะแยกแยะทุนระยะสั้นและทุนระยะยาวออก
จากกัน เชน หนี้ระยะสั้นอาจมีการตออายุอยูตลอด ในขณะที่การลงทุนระยะยาวในสินทรัพยการเงินอาจขายทํา
กําไรในชวงสั้นๆในตลาดรองได นอกจากนั้น ยังมีปจจัยเชิงนโยบายและสภาพแวดลอมที่ไมสามารถควบคุมได
อีกมากมาย แตสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของมาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ    
26 โปรดดู Ariyoshi et al. (2000), Rajamaran (2001), Kaplan and Rodrik (2002), Epstein, Grabel and Jomo 
(2005) เปนตน  
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มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศชวยลดความผันผวนของภาค
การเงินและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงชวยบรรเทาภาวะตื่นตระหนกทางการเงินเมื่อสถาบันการเงินมี
ปญหา ทั้งหมดเปนการชวยลดโอกาสสูวิกฤตการณการเงินที่รุนแรงภายหลังจากเศรษฐกิจเริ่มมี
ปญหา เชน ถูกโจมตีคาเงิน สถาบันการเงินลมละลาย นอกจากนัน้ มาตรการดังกลาวยังชวยลดความ
รุนแรงจากผลลุกลามจากวกิฤตการณการเงินที่เกิดขึน้ในภูมิภาคดวย   

 
2. มาตรการกํากับและจดัการเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศชวยสงเสริมเงินทุน

ตางประเทศประเภทที่พึงปรารถนา 
  
เงินทุนตางประเทศประเภทที่พึงปรารถนา หมายถึง เงินลงทุนระยะยาว ที่ไมผันผวน มี

เสถียรภาพ และชวยสรางงาน สรางรายได ใหแกเศรษฐกจิของประเทศ รวมถึงสรางโอกาสในการ
ถายทอดเทคโนโลยีใหแกประเทศผูรับการลงทุน เชน การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign 
Direct Investment - FDI) เปนตน  

งานวิจยัหลายชิ้น เชน Epstein, Grabel and Jomo (2005) ช้ีวา มาตรการกํากับและจัดการ
เงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศสงผลในการเปลี่ยนองคประกอบของเงินทุนไหลเขา โดยทําให
สัดสวนของทนุระยะยาวเพิม่สูงขึ้น และสัดสวนของทุนระยะสั้นลดต่ําลง ทั้งนี้เนื่องจาก มาตรการ
ดังกลาวเพิ่มตนทุนใหแกเงนิทุนเคลื่อนยายระยะสั้นและเงินทุนเพื่อการเก็งกําไร ดังนั้น โครงสราง
ส่ิงจูงใจจึงเปนไปทางสงเสริมทุนระยะยาวที่มีเสถียรภาพ มีความยั่งยืน และใหประโยชนแกภาค
เศรษฐกิจจริง ในการกลับกนั เปนการลงโทษทุนระยะสัน้ที่ไรเสถียรภาพ และสรางความผันผวนจน
กระทบภาคเศรษฐกิจจริง   

 
3. มาตรการกํากับและจดัการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศชวยเพิ่มความเปนอิสระในการ

ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะนโยบายการเงิน 
 
การดําเนนินโยบายเศรษฐกจิมหภาคมกัตองเผชิญภาวะไดอยาง-เสียอยางระหวางการรักษา

เสถียรภาพภายใน (การจางงานอยางเต็มที)่ และการรักษาเสถียรภาพภายนอก (การรักษาดุลบัญชี
เดินสะพดั การรักษาคาเงิน) ตัวอยางเชน เมื่อประเทศเผชิญปญหาการขาดดุลบัญชีเดนิสะพัด มกีาร
ใชนโยบายการเงินและนโยบายการคลงัแบบหดตวั เพื่อลดหรือแกการขาดดุลบัญชีเดนิสะพัด แต
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคทีใ่ชกลับสงผลดานลบตอเศรษฐกิจภายใน เพราะทําใหการจางงานลดลง 
การผลิตลดลง และเศรษฐกิจเติบโตนอยลง เปนตน 

หรือหากประเทศทําการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ โดยกําหนดอตัราแลกเปลี่ยนให
คงที่ ยอมตองตรึงอัตราดอกเบี้ยอยูในระดบัสูง เพื่อดึงดดูเงินทุนไหลเขา และรักษาคาเงินไว การ
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ตรึงอัตราดอกเบี้ยสงผลใหการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศลดลง ซ่ึงทําใหอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจลดลง   

การใชมาตรการกํากับและจดัการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศชวยใหประเทศมีความเปน
อิสระในการดาํเนินนโยบายการเงินมากขึน้ เพราะทําใหการเคลื่อนยายทุนตอบสนองตออัตรา
ดอกเบี้ยภายในประเทศนอยลง เพิ่มความแตกตางระหวางอัตราดอกเบีย้ภายในประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ยภายนอกประเทศไดมากขึ้น (ภายใตนโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ ทําใหอัตรา
ดอกเบี้ยภายในประเทศและภายนอกประเทศเคลื่อนตัวเขาหากัน) ทําใหทางการสามารถปรับอัตรา
ดอกเบี้ยใหสอดคลองกับเปาหมายทางเศรษฐกิจภายในประเทศไดมากขึ้น เชน หากเศรษฐกิจตกต่ํา 
ก็สามารถลดอัตราดอกเบี้ยเพือ่กระตุนเศรษฐกิจได โดยไมตองกังวลวาทุนตางชาติจะไหลออก และ
ไมตองกังวลถงึผลของการลดดอกเบีย้ตออัตราแลกเปลี่ยนมากนกั  

 
4. มาตรการกํากับและจดัการเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศชวยลดความรุนแรงของ

วิกฤตการณการเงิน และชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวไดดีขึ้น  
 
ในชวงที่ประเทศอยูภายใตวกิฤตการณเศรษฐกิจ ซ่ึงมภีาวะเศรษฐกจิตกต่ํา มาตรการกํากับ

และจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศชวยสรางสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยตอการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบขยายตวั เพื่อเพิ่มการจางงาน เพิ่มรายได และเพิ่มอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยลดภาวะไดอยางเสียอยางระหวางการรักษาเสถียรภาพภายในและภายนอกประเทศลง 
นับวาเปนการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในชวงวิกฤตการณเศรษฐกิจไดอยางดี และ
ทําใหเศรษฐกจิฟนตวัไดเร็วขึ้น      

ความมีอิสระในการดําเนินนโยบายเพื่อตอบสนองเปาหมายในประเทศมีประโยชนสําหรับ
ประเทศที่มีปญหาเศรษฐกจิ โดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้ตางประเทศสูง มรีะบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
คงที่หรือมีการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนอยางเขมขน และมีระดับการเปดประเทศสูง มาตรการกํากบั
และจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศทําใหทางการมีอํานาจเหนือเครื่องมืออัตราแลกเปลี่ยน
และอัตราดอกเบี้ย โดยสามารถตัดสินใจลดดอกเบีย้โดยเผชิญหนากับขอจํากัดไมมาก เชน ไมตอง
กังวลเรื่องเงินไหลออก ไมตองกังวลในการรักษาระดับอตัราดอกเบี้ยใหใกลเคยีงกับของโลก ซ่ึง
เปนขอจํากดัสําคัญภายใตการเปดเสรีการเงนิระหวางประเทศ  

 
ตนทุนของมาตรการกํากับและจัดการเงินทุนเคล่ือนยายระหวางประเทศ 
 
มาตรการกํากบัและจัดการทนุเคลื่อนยายระหวางประเทศ มีขอเสีย ดังนี้  
 

 52



1. มาตรการกํากับและจดัการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศทําลายความเชื่อมั่นของนกั
ลงทุนตางประเทศ ทําใหเงนิทุนเกาไหลออก และเงนิทุนใหมไมกลาไหลเขา จนสงผลกระทบตอ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกจิในระยะยาว  

 
ในเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศคลายเปน ‘กฎเหล็ก’ ที่ลวง

ละเมิดมิไดในการดําเนนินโยบายเศรษฐกจิของประเทศตางๆ มาตรการกํากับและจัดการทุน
เคลื่อนยายระหวางประเทศจึงถูกโจมตีวาเปนสิ่งที่เปนไปไมได ฝนกระแส และไมเหมาะสมภายใต
กระแสโลกาภวิัตนทางเศรษฐกิจที่ถูกครอบงําดวยอุดมการณเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม หากมีการ
นํามาใช นกัลงทุนตางชาติจะหมดความเชือ่มั่นในเศรษฐกิจของประเทศ พยายามถอนเงินลงทุน
ออกจากประเทศ ไมนําเงินลงทุนใหมเขามาในประเทศ ทําใหขาดแคลนเงินทุน เสยีโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และทําใหเศรษฐกิจเสยีหายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะการทําใหอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงในระยะยาว27  

 
2. มาตรการกํากับและจดัการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศทําใหราคาของทุน (Capital 

cost) สูง  
 
มาตรการดังกลาวทําใหราคาของทุนสูง เนื่องจาก นกัลงทุนตองจายตนทุนในการนาํทุนเขา

และสงทุนออกสูงขึ้น รวมทัง้เผชิญความเสี่ยงของระบบที่สูงขึ้น เชน แมวา ณ วันทีน่าํเงินทุนเขา
ประเทศจะนําเขามาไดอยางเสรี แตในอนาคตอาจไมสามารถนําเงินทุนออกไดอยางเสรี ในประเทศ
ที่มีประวัติของการควบคุมทนุ นักลงทุนตางชาติอาจจะตองการพรีเมียมในการตัดสนิใจลงทุน28 ทํา
ใหราคาของทุน ที่ใชเปนเชื้อเพลิงในการพฒันาเศรษฐกิจแพงขึ้น อาจสงผลกระทบทางลบตอการ
ลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได  

งานวิจยับางชิน้ เชน Ocambo (2002) ช้ีวา ธุรกิจขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs) ไดรับ
ผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของราคาทุนมากกวาธุรกจิขนาดใหญ ซ่ึงสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
จากตางประเทศไดกวางขวางและหลากหลายกวา  หากมาตรการควบคุมทุนสงผลใหเงนิทุนใน
ประเทศขาดแคลน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงเขาถึงแหลงเงินทุนตางประเทศไดยาก ตอง
เผชิญตนทุนการกูยืมในตลาดทุนในประเทศสูงขึ้น ทําใหตนทุนในการประกอบธุรกิจสูงขึ้น และ
สงผลกระทบตอเนื่องถึงเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศ    
                                                 
27 กระนั้น งานวิจัยหลายช้ินช้ีวา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไมไดลดลงจากการบังคับใชมาตรการกํากับและ
จัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ โปรดดู Rodrik (1998), Eichengreen (2002) เปนตน  
28 โปรดดู Miller (1999) ซึ่งช้ีวา นักลงทุนตองการพรีเมียมในประเทศที่ใชมาตรการกํากับควบคุมเงินทุนไหลออก 
เชน มาเลเซีย ในชวงหลังวิกฤตการณการเงิน 2540  
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3. มาตรการกํากับและจดัการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศกอใหเกิดตนทุนในการบริหาร

จัดการ (Administrative costs) และเปดชองใหมีการคอรรัปชั่นและการหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจาก
การหลีกเลี่ยงมาตรการ  

 
มาตรการกํากบัและจัดการทนุเคลื่อนยายระหวางประเทศที่เคยใชกันไมมีมาตรการใดที่

สมบูรณแบบ แตลวนมีชองโหวใหหลีกเลีย่งได จึงตองมกีารปรับแกมาตรการเพื่อปดปองชองโหว
อยูเสมอ นอกจากนั้น มาตรการทํานองนี้มกัเปดชองใหเจาหนาที่ของรฐัใชดุลยพนิิจในการอนุมัติ
การทําธุรกรรมตางๆ จึงเปนชองทางใหเกดิการคอรรัปชั่นและการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ  

นอกจากนั้น การบังคับใชนโยบายดังกลาวอาจมีความจําเปนตองสรางระบบกํากับดูแลขึ้น
ใหม เชน หนวยงานใหม หรือฝายที่ทําหนาที่รับผิดชอบใหม หรือการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ใหม ซ่ึงลวนมตีนทุนในการบริหารจัดการที่ตองจาย มิพกัตองพูดถึงประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากรโดยรัฐ ซ่ึงหลายฝายมองวามีประสิทธิภาพต่ํากวาระบบตลาดเสรี    

 
4. มาตรการกํากับและจดัการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศสงผลเสียตอการพัฒนาตลาด

เงินและตลาดทุนของประเทศ รวมทั้งทําใหการรักษาวินยัในการดําเนนินโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ลดลง 

 
การปกปองตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศจากคลื่นลมของโลกาภิวตัน ทําใหประเทศ

ไมตองเผชิญแรงกดดันในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทนุของประเทศใหลึกและกวางขึ้น อีกทั้ง 
ทําใหการปรับตัวเชิงนโยบายและการปรับตัวของภาคเอกชนใหเทาทนัตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
ไมเกิดขึน้หรือเกิดขึ้นชาลง  

นอกจากนั้น เมื่อมีการใชมาตรการกํากับและจัดการทนุเคลื่อนยายระหวางประเทศ 
ประเทศมีแนวโนมที่จะใชนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบขยายตวั ซ่ึงสงผลใหอัตราเงินเฟอสูงขึ้น 
และสงผลกระทบตอการขาดดุลงบประมาณและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด  
 
7. กรณีศึกษา: มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลเขาของประเทศชิลี  
 
 ประเทศชิลีเปนตัวอยางของเศรษฐกิจใหมที่นํามาตรการกํากับและจัดการเงินทุนไหลเขามา
ใชแกปญหาเศรษฐกิจมหภาค เนื่องจาก เผชิญปญหาเงินทุนไหลเขาจํานวนมาก ภายหลังจากการ
เปดเสรีการเงนิระหวางประเทศ ซ่ึงสรางความผันผวนตออัตราแลกเปลี่ยน ทําใหเกิดปญหา 
Overvaluation และสงผลกระทบตอการสงออก และภาคเศรษฐกิจจริง ปญหาดังกลาวเกดิขึ้นกับ
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ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศภายหลงัจากเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ หากมีการบริหาร
จัดการเงนิทุนไหลเขาไมดี อาจนํามาซึ่งวกิฤตการณการเงินและวิกฤตการณเศรษฐกจิได  
  มาตรการกํากบัและจัดการทนุเคลื่อนยายระหวางประเทศของประเทศชิลี ซ่ึงไดรับความ
สนใจมากและเปนตนแบบของหลายประเทศ ไดแก มาตรการกันสํารองเงินทุนไหลเขาจาก
ตางประเทศ หรือที่เรียกวา Non-interest-bearing Compulsory Reserve/Deposit requirement หรือ 
Unremunerated Reserve Requirement (URR) ซ่ึงชวยลดความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนยายระยะ
ส้ัน ทั้งนี้ ชิลีใชมาตรการดังกลาวควบคูไปกับมาตรการกาํกับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวาง
ประเทศอื่นๆ อีกหลายมาตรการ   

ภายหลังวิกฤตการณการเงนิเอเชีย 2540 นักเศรษฐศาสตรจํานวนมากใหความสนใจศกึษา
การทํางานของมาตรการดังกลาว เพราะประเทศชิลีถูกมองวาประสบความสําเร็จในการจัดการทุน
ไหลเขา แตกตางจากประเทศในเอเชยีตะวันออกหลายประเทศซึ่งเผชิญวิกฤตการณเศรษฐกิจในบัน้
ปลายจากความไรสามารถในการจัดการทนุตางชาติ ตัวอยางของชิลีแสดงใหเห็นวา มาตรการกํากบั
และจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศถือเปนมาตรการ ‘ปองกัน’ ประเทศออกจากวิกฤตการณ
การเงินได หากมีการบงัคับใชอยางเหมาะสม โดยที่ตนทุนในการบังคับใชไมไดสูงมากอยางที่เกรง
กลัวกัน 
 
 7.1 ภูมิหลัง 
 

แมประเทศชิลีจะใชมาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศในชวง
ทศวรรษ 1990 แตประเทศชลีิไมใชประเทศที่หันหลังใหกับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยมใหมอยางสิ้นเชิง หากแตพยายามผสมผสานนโยบายเศรษฐกิจทางเลือกบางประเภทเขากับฐาน
นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนยิมใหมอยางคอนขางลงตัว โดยพยายามดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรี
นิยมใหมไปพรอมกับการสรางเศรษฐกจิใหมีเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางยั่งยืน 
กลาวคือ พยายามดําเนินนโยบายเศรษฐกิจบนฐานของ ‘ตลาด’ แตให ‘รัฐ’ กํากับควบคุมสวนที่
ตลาดลมเหลวในการจดัการ เชน ความผันผวนในตลาดการเงินระหวางประเทศ ความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการสรางสถาบันภายในประเทศใหเขมแข็ง  

ในชวงตนทศวรรษ 1980 ประเทศชิลีเผชิญวิกฤตการณการเงิน เศรษฐกิจมีปญหาอตัราเงิน
เฟอสูง ขาดดุลการคลัง ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน หนี้ตางประเทศสูง และ
ระบบธนาคารพาณิชยออนแอ  รัฐบาลในขณะนั้นพยายามจัดการปญหาเศรษฐกิจเฉพาะหนาดวย
การลดอัตราเงินเฟอ โดยใชนโยบายการเงนิแบบเขมงวด รักษาดุลการคลัง ดุลบัญชีเดินสะพดั และ
รักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนใหอยูในระดับที่แขงขันไดระหวางประเทศ  อีกทั้งไดจดัทําแผนปฏิรูป
เศรษฐกิจเพื่อสรางเศรษฐกจิที่มีเสถียรภาพและยัง่ยืน โดยอาศัยประสบการณการเรยีนรูจากปญหา
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ในชวงสองทศวรรษกอนหนา  นอกจากนั้น ยังเนนนโยบายสงเสริมการสงออก (ใช Export-led 
Economic Model) การสงเสริมการคาเสรี การแปรรูปรัฐวิสาหกจิ การปฏิรูปภาคการเงินและระบบ
ธนาคาร การสงเสริมการศึกษา การกระจายรายได และนโยบายชวยเหลือคนยากจนและคนวางงาน  

ในชวงครึ่งหลังของทศวรรษ 1980 สภาพเศรษฐกิจของประเทศชิลีดีขึ้นมาก การขาดดลุ
บัญชีเดินสะพดัลดลงจาก 11% ของ GDP ในป 1984 เปน 1% ของ GDP ในป 1988  ระหวางป 
1984-1988 เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปละ 5.7% จนรัฐบาลเริ่มผอนคลายความเขมงวดในการดําเนิน
นโยบายการคลังลงในป 1988   

เศรษฐกิจชิลีเขาสูชวงรอนแรงในป 1989 พรอมไปกับการลดลงของอัตราดอกเบี้ยโลก 
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของชิลีอยูในระดบัคอนขางสูง เพื่อกดไมใหเงนิเฟอสูงและรกัษาคาของ
อัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้ง ในชวงตนทศวรรษ 1990 ประเทศเศรษฐกิจใหมหลายประเทศเปดเสรี
การเงินระหวางประเทศ นักลงทุนตางชาติจึงสนใจทีจ่ะไปลงทุนและปลอยกูใหกับประเทศ
เศรษฐกิจใหมเหลานั้น ผลที่เกิดขึ้นกับชิลีคอื มีการไหลเขาของเงนิทุนตางชาติอยางมหาศาลเริ่ม
ตั้งแตป 1989 เมื่อเปดเสรีการเงิน และมีทนุไหลเขามหาศาล จึงสงผลกระทบใหคาเงินแข็งขึ้น และ
สงผลกระทบตอตลาดการเงนิภายในประเทศ ซ่ึงสงผลกระทบตอไปยงัภาคเศรษฐกจิจริง   

ในการรับมือทุนไหลเขาระหวางประเทศในชวงเริ่มตน ประเทศชิลีใชเครื่องมือ 
Sterilization เพื่อไมใหปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิม่ขึ้นมากจนเกนิไป โดยการออกพันธบัตร
ดูดซับเงินทุนตางประเทศทีไ่หลเขา ซ่ึงสรางภาระตนทนุแกธนาคารกลาง ซ่ึงก็คือความแตกตาง
ระหวางตนทนุอัตราดอกเบีย้ในการออกพนัธบัตร และผลไดจากการถือสินทรัพยตางประเทศ29  ผล
ของการทํา Sterilization ภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึงคอนขางคงที่ ทําใหอัตราดอกเบี้ยใน
ประเทศมีแนวโนมที่จะอยูในระดับสูง ซ่ึงก็จะยิ่งดึงดูดใหเงินทุนตางชาติไหลเขาเพิ่มมากขึ้นอีก ทํา
ใหทางการมภีาระในการทํา Sterilization ตอไปเรื่อยๆ เปนวงจรที่ไมส้ินสุด แตการทาํ Sterilization 
แตละรอบสรางภาระใหแกธนาคารกลางไปเรื่อยๆ  ทางการเห็นวาหากมีมาตรการกาํกับและจัดการ
ทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศจะชวยลดวงจรสรางภาระหนี้ของธนาคารกลางได โดยลดความ
จําเปนและขนาดของการทํา Sterilization ลง อีกทั้งยังชวยปกปองคาเงินไมใหแข็งคามากเกินไป จน
สงผลกระทบตอการสงออกได และชวยลดความรอนแรงของเศรษฐกจิ  

มาตรการกํากบัและจัดการทนุเคลื่อนยายระหวางประเทศจึงถูกนํามาใชในเดือนมิถุนายน 
1991 แตมิไดหมายความวาประเทศชิลียกเลิกการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศแตอยางใด 
มาตรการกํากบัและจัดการทนุไหลเขาเปนมาตรการเสริม เพื่อไมใหการเปดเสรีสรางผลที่ไมพึง
ปรารถนามากเกินไป โดยเฉพาะความผันผวน และผลกระทบตอเศรษฐกิจจริง  

                                                 
29 Ariyoshi et al. (2000) ประเมินวา ตนทุนในการ Sterilization ของธนาคารกลาง ตกประมาณ 1% ของ GDP 
ระหวางทศวรรษ 1990  
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มาตรการควบคุมทุนของประเทศชิลีเปนมาตรการควบคมุโดยออมผานระบบตลาด เชน 
มาตรการกันสาํรอง เสมือนหนึ่งเปนการเก็บภาษเีงินทนุไหลเขา โดยมีมาตรการควบคุมโดยตรงเปน
ตัวเสริม เชน การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําที่เงินทุนตางชาติตองอยูในประเทศ ทั้งนี้ควรกลาวดวยวา 
มาตรการควบคุมทุนดังกลาวทํางานภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มกีารจัดการในระดับสูง อยาง 
Crawling Peg Exchange Rate Regime หรือระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงทีซ่ึ่งปลอยใหคาเงินแข็งหรือ
ออนไดภายในชวงเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนทีก่ําหนด  
  
 7.2 วัตถุประสงค 
  

ประเทศชิลีไมไดมุงหวังจะใชมาตรการกํากับและจดัการเงินทุนไหลเขาเพียงชัว่คราวเพื่อ
ลดแรงกดดนัของการเก็งกําไรเพียงเทานั้น แตมองมาตรการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของชุดนโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อสรางเศรษฐกจิที่มีความเขมแข็งและยั่งยนืในระยะยาว ทัง้นี้ วัตถุประสงคหลักของ
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลเขาของประเทศชิลี ไดแก 

 
1. รักษาเสถียรภาพของทุนไหลเขา โดยมุงลดจํานวนและความผันผวนของเงินทุนไหลเขา

โดยเฉพาะเงินทุนไหลเขาระยะสั้นหรือ ‘เงินรอน’  มาตรการดังกลาวมุงปองกันเศรษฐกิจจากความ
ผันผวนทางการเงิน เชน ไมใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวนเกินไป ไมใหประเทศเผชิญภาวะ 
‘เงินรอน’ ไหลออกอยางมากและรวดเร็วในอนาคต เปนตน นอกจากนัน้ มาตรการดังกลาวชวย
ปรับการคาดการณของนักลงทุนไมใหคิดและลงทุนไปในทิศทางเดยีวกันหมด (One-way Bet) ซ่ึง
จะชวยทําลายแรงจูงใจในการเก็งกําไรและปองกันการถูกโจมตีคาเงิน     

2. ชวยลดแรงกดดันของเงินทุนไหลเขาตออัตราแลกเปลี่ยน ทําใหคาเงนิของชิลีไมแข็งคา
มากเกินไป จนบั่นทอนระดบัความสามารถในการแขงขนัระหวางประเทศ ซ่ึงอาจสงผลเสียตอ
ภาคสงออก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และดุลบัญชีเดินสะพดั  

3. ปรับโครงสรางเงินทุนไหลเขาใหมีสัดสวนของเงินทนุระยะยาวเพิ่มขึน้ และลดสัดสวน
ของเงินทุนระยะสั้นลง ซ่ึงจะชวยสรางเสถียรภาพและการเติบโตอยางยั่งยืนของเศรษฐกิจในระยะ
ยาว นอกจากนี้ยังมีจดุมุงหมายเพื่อใหเงินทุนไหลเขาเปนเงินเพื่อการลงทุนในสวนของทุนเพิ่มขึน้
แทนที่การลงทุนในสวนของหนี ้

4. เพิ่มความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการดําเนินนโยบาย
การเงิน เพื่อใหตอบสนองเปาหมายและผลประโยชนภายในประเทศไดมากขึ้น เชน สามารถเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมความตองการใชจายรวมของระบบเศรษฐกิจหรือลดอัตราเงินเฟอ โดย
สงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนและดุลบัญชีเดินสะพดันอยลง 
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5. ลดภาระตนทุนของธนาคารกลางในการจัดการทุนไหลเขา เชน ลดภาระของการทํา 
Sterilization ลง  

  
 7.3 เนื้อหาและรายละเอียดของมาตรการ 
 
 ประเทศชิลีเร่ิมใชมาตรการกํากับและจัดการเงินทุนไหลเขาในเดือนมถุินายน 1991 
มาตรการหลักที่ใชเปนการผสมผสานระหวางการควบคมุโดยออม เชน มาตรการกนัสํารอง โดยมี
มาตรการควบคุมโดยตรงเสริมบางเล็กนอย เชน มาตรการกําหนดใหเงนิทุนไหลเขาจากตางชาติ
ตองอยูในประเทศภายในระยะเวลาที่กําหนด เนื้อหาในสวนนี้จะมุงเนนที่มาตรการกนัสํารองเปน
หลัก 
 
 (1) มาตรการกันสํารองเงนิทุนไหลเขาจากตางประเทศ (Unremunerated Reserve 
Requirement - URR)  
  
 ตลอดทศวรรษ 1990 มาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนไหลเขาของชิลีมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลาใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณเศรษฐกิจ ทั้งการปรับเปลี่ยน ‘ขอบเขต’ ของ
การควบคุม (เชน ประเภทของเงินทุนที่ถูกควบคุม) และการปรับเปลี่ยน ‘ขนาด’ ของการควบคุม 
(เชน อัตราการกันสํารอง) ดงัแสดงไวในตารางที่ 3 

มาตรการกันสาํรองเริ่มตนใชในเดือนมิถุนายน 1991 โดยมีขอบเขตบังคบักับเงินกูจาก
ตางประเทศ (Debt Flows) ในอัตรารอยละ 20 โดยเครดิตที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ (ซ่ึง
ตองมีการคาขายเกดิขึ้นจริงภายใน 6 เดือน) และเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไดรับยกเวน ไม
ตองถูกกันสํารอง ดังนั้น เมื่อมาตรการกันสาํรองบังคับใช เงินกูตางประเทศทุก 100 เหรียญสหรัฐ 
ตองกันสํารองไวกับธนาคารกลางโดยไมไดรับดอกเบีย้ 20 เหรียญสหรฐั โดยตองฝากเงินสํารองที่
กันไวกับธนาคารกลางตามระยะเวลาที่กําหนด และดวยเหตุนีก้ารกันสาํรองจึงเทียบไดเสมือนหนึ่ง
การเก็บภาษีตอหนึ่งหนวยเวลา ยิ่งเงินทุนเขามาอยูในประเทศสั้นกย็ิ่งเสียภาษดีังกลาวในอัตราที่
สูงขึ้น  
 หลังจากมาตรการที่ประกาศใชในคราวแรก ทางการชิลีไดปรับรายละเอียดของมาตรการ
กันสํารองอีกหลายครั้ง โดยในดาน ‘ขอบเขต’ ของการบังคับใช ในเดือนมกราคม 1992 ชิลีประกาศ
ขยายประเภทของเงินทุนไหลเขาที่ตองกันสํารอง เพื่อแกปญหาการหลบเลี่ยงมาตรการของนัก
ลงทุน ไดแก การฝากเงินสกุลตางประเทศไวกับธนาคารพาณิชย ตอมาในเดือนพฤษภาคม 1992 ชิลี
ยังไดเพิ่มอัตราการกันสํารองจากรอยละ 20 เปนรอยละ 30 เพื่อรับมือกับปญหาที่หนักหนวงขึ้น   

 58



 59

ในชวงป 1995-1996 ขอบเขตการกันสํารองไดขยายรวมไปถึง เงินไหลเขาผานการฝากเงิน
ในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (SDRs: Secondary Depositary 
Receipts) รวมถึงเงินลงทุนจากตางประเทศที่มีธรรมชาติและโอกาสในการเก็งกําไร นั่นคือการ
ลงทุนโดยตรงที่ลงทุนในธุรกรรมที่ไมกอใหเกิดผลผลิต  

ขณะที่อัตราการกันสํารองที่ตั้งไวรอยละ 30 นั้น ชิลีไดบงัคับใชจนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ
การเงินเอเชยีป 1997 ซ่ึงสรางผลลุกลามไปทั่ว จนเงินทนุไหลเขาประเทศชิลีมีระดับลดลง 
จนกระทั่งป 1998 อัตราการกันสํารองจึงถูกปรับลดใหเหลือรอยละ 0 แทบจะทกุธุรกรรมการเงิน 
หรือแปลวา แทบจะไมมกีารใชมาตรการกนัสํารองในทางปฏิบัติ  

Gallego et al. (1999) มองวา แมอัตราการกนัสํารองถูกปรับเหลือศูนย แตเครื่องมือนี้ยงัคง
อยูในฐานะหนึ่งในทางเลือกเชิงนโยบายในอนาคต เพื่อขมขูทางจิตวิทยาตอนักลงทนุที่ตองการเขา
มาเก็งกําไรคาเงินชิลีวาทางการอาจงัดมาตรการดังกลาวกลับมาใชใหมไดทุกเมื่อ ในขณะที่ 
Eichengreen (1999) เสนอเหตุผลอ่ืนที่สนับสนุนวามาตรการจัดการทนุไหลเขาไมมคีวามจําเปน
ในชวงป 1998 อีกตอไปแลว ทั้งนี้เนื่องจากระบบธนาคารพาณิชยมีความเขมแข็งจากการปฏิรูป
ระบบกํากับดแูลสถาบันการเงินในชวงกอนหนานี้ จึงไมจําเปนตองมีมาตรการที่บั่นทอนแรงจูงใจ
ในการเขามาลงทุนของทุนตางชาติอีก  

อยางไรก็ตาม Epstein et al. (2004) มีความเห็นวา ประเทศชิลีไมควรยกเลิกมาตรการกนั
สํารองที่สําคัญในทางปฏิบัติ เพราะสถานการณเศรษฐกจิในเวลานั้นยงัคงมีความเสี่ยงที่จะไดรับ
ผลกระทบจากผลลุกลามจากวิกฤตการณการเงินในเอเชยี รัสเซีย และบราซิล รวมถึงสภาพปญหา
ความไรเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงนิในภูมภิาคละตนิอเมริกา ซ่ึงในเวลานัน้ ประเทศ
อารเจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย มีปญหาทางเศรษฐกิจ Epstein et al. (2004) เสนอวา 
ทางการควรธํารงมาตรการควบคุมทุนดังกลาวไว โดยอาจจะลดระดับความเขมขนลงแตไมควร
ยกเลิกใหเหลือรอยละ 0 

Gregorio, Edwards, and Valdés (2000) ใหเหตุผลที่มาตรการกันสํารองมีชีวิตอยูอยาง
ยาวนานในเศรษฐกิจชิลีวา เปนเพราะชิลีมธีรรมเนียมของการใชมาตรการควบคุมเงนิทุนมา
พอสมควร ในขณะที่มาตรการกันสํารองถือวาเปนมาตรการที่งายในการกํากับควบคมุโดย
เปรียบเทียบกบัมาตรการอื่นๆ อีกทั้ง ประเทศชิลีมีระดับของการคอรัปชั่นต่ํา จึงทําใหการแทรกแซง
ของรัฐโดยเครื่องมือที่อิงตลาดอยางมาตรการกันสํารองนี้ไมถูกนําไปแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ
จนไมเกิดประสิทธิผล 



ตารางที่ 3: พัฒนาการของมาตรการกันสาํรองเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศของประเทศชิลีและเหตุผลของการปรับเปลี่ยน 
 
เวลาที่ปรับเปลี่ยน รายละเอียดของมาตรการ เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

17 มิถุนายน 1991 

เริ่มบังคับใชมาตรการกันสํารองดวยอัตรากันสํารองรอยละ 20 โดยตองกันสํารองกันไว 90 วันสําหรับ
สินเชื่อระยะเวลา 90 วัน และกันสํารองไวตามระยะเวลาเงินกูสําหรับสินเชื่อที่มีระยะเวลากําหนดชําระ
ระหวาง 90 วันถึง 1 ป และกันสํารองไวเปนระยะเวลา 1 ป สําหรับสินเชื่อที่มีกําหนดชําระเกินกวา 1 ป 
เงินที่ถูกกันสํารองตองนําฝากไวที่ธนาคารกลางในรูปของเงินตราสกุลเดียวกับเงินกูจากตางประเทศ  
โดยไมมีดอกเบี้ย ธนาคารกลางสามารถใชเงินที่กันสํารองไปปลอยกูใหแกธนาคารอื่นๆในรูปเงินกูที่
เปนเงินตราตางประเทศ และการกันสํารองยกเวนสินเชื่อเพื่อการคา ทั้งนี้ นักลงทุนมีทางเลือกสองทาง
คือสามารถเลือกที่จะถูกกันสํารองและเก็บไวที่ธนาคารกลางหรือยอมจายคาธรรมเนียมลวงหนา (Up-
front fee) เปนจํานวนเงินเทากับจํานวนดอกเบี้ยที่พึงไดจากเงินสวนที่ตองถูกกันสํารอง 

เพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการดําเนินนโยบายการเงิน ปองกันการ
แข็งคาของอัตราแลกเปลี่ยน สามารถใชนโยบายที่สงผลให
อัตราดอกเบี้ยในประเทศอยูในระดับสูงได  ลดการไหลเขาของ
เงินทุนระยะสั้น  เพิ่มการไหลเขาของเงินลงทุนในสวนของทุน
และเงินลงทุนระยะยาว 

27 มิถุนายน 1991 

อนุญาตใหผูกูสามารถปฏิบัติตามมาตรการกันสํารองดวยการตกลงซื้อคืนพันธบัตรกับธนาคารกลาง 
โดยธนาคารกลางขายและซื้อคืนพันธบัตรที่มีมูลคาเทากับการกันสํารองรอยละ 20 (ที่ LIBOR) 
กลาวคือ อนุญาตใหนักลงทุนจายคาธรรมเนียมลวงหนา (Up-front fee) แทนการถูกกันสํารองและ
ไมไดอัตราดอกเบี้ย 

กลไกการซื้อคืนพันธบัตรเปนการทําใหมีการกันสํารองทันที
สงผลใหการบังคับใชมาตรการและการควบคุมติดตามงายขึ้น 

กรกฎาคม    1991 ขยายมาตรการกันสํารองใหครอบคลุมถึงเงินกูปจจุบันที่ไดรับการตออายุ เพื่ออุดชองโหวของมาตรการ 

มกราคม      1992 ขยายมาตรการกันสํารองใหครอบคลุมถึงเงินฝากในสกุลเงินตราตางประเทศที่นํามาฝากไวกับธนาคาร
พาณิชยในประเทศ 

เพื่ออุดชองโหวของมาตรการ 

พฤษภาคม   1992 เพิ่มอัตราการกันสํารองเปนรอยละ 30 โดยยกเวนเงินกูโดยตรงจากตลาดการเงินตางประเทศที่กูโดย
บริษัท และเปลี่ยนระยะเวลาการกันสํารองเปน 1 ป สําหรับเงินกูทุกกําหนดระยะเวลาชําระ 

เพื่อเพิ่มตนทุนของเงินไหลเขา และ ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการ
กันสํารองใหเปนมาตรฐานเดียวเพื่อใหงายตอการบังคับใช 

สิงหาคม      1992 บังคับใชอัตราการกันสํารองรอยละ 30 สําหรับทุกธุรกรรม และเพิ่มอัตราซื้อคืนมาเปน LIBOR+ 2.5% เพื่ออุดชองโหวของมาตรการ และเพิ่มตนทุนของเงินไหลเขา 
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ตุลาคม         1992 เพิ่มอัตราซื้อคืนมาเปน LIBOR+ 4 % เพื่อเพิ่มตนทุนของเงินไหลเขา 

พฤษจิกายน 1994 เงินที่ถูกกันสํารองสามารถฝากไดเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐเทานั้น โดยใหเริ่มบังคับใชในเดือน
มกราคม 1995 

เพื่อรักษาสถานะของเงินสกุลทองถิ่น 

กรกฎาคม    1995 ขยายมาตรการกันสํารองใหครอบคลุมถึงการฝากเงินในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงในสหรัฐ 

เพื่ออุดชองโหวของมาตรการ 

ธันวาคม      1995 การกูยืมเพื่อมาจายหนี้ไดรับการยกเวนการกันสํารอง เงินกูครั้งใหมที่ยืมมาเพื่อจายหนี้มักมีตนทุนการกูยืมที่ต่ําลง
และมีระยะเวลากําหนดชําระที่นานขึ้น 

พฤษภาคม  1996 ขยายมาตรการกันสํารองใหครอบคลุมถึงเงินลงทุนจากตางประเทศที่มีธรรมชาติและโอกาสในการเก็ง
กําไร กลาวคือ การลงทุนโดยตรงที่ไมกอใหเกิดประสิทธิภาพทางการผลิต 

เพื่ออุดชองโหวของมาตรการ 

ธันวาคม     1996 สินเชื่อรายเล็กไดรับการยกเวนจากการกันสํารอง ทั้งนี้ นิยามของรายเล็กคือ สินเชื่อที่มีวงเงินต่ํากวา 
200,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเงินกูสะสมไมเกิน 12 เดือน ซึ่งมีมูลคาต่ํากวา 500,000 ดอลลารสหรัฐ 

เพื่อลดภาระการบริหารจัดการในการบังคับใชมาตรการ 

มีนาคม       1997 ปรับลดนิยามของสินเชื่อรายเล็กเปนสินเชื่อที่มีวงเงินต่ํากวา 100,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเงินกูสะสม
ไมเกิน 12 เดือน ที่มีมูลคาต่ํากวา 100,000 ดอลลารสหรัฐ 

เพื่ออุดชองโหวของมาตรการ 

มิถุนายน    1998 อัตราการกันสํารองถูกลดลงเหลือรอยละ 10 เพื่อลดตนทุนการกูยืมเงินจากภายนอก โดยสินเชื่อระยะ
สั้นและเงินฝากในสกุลเงินตราตางประเทศยังคงใชอัตราเดิม 

เพื่อปรับตัวตอสภาวะของตลาดทุนระหวางประเทศ 

กันยายน     1998 อัตราการกันสํารองถูกลดลงเหลือรอยละ 0 ทั้งนี้ขอบังคับใหนักลงทุนตางชาติคงเงินลงทุนไวใน
ประเทศไมต่ํากวา 1 ป ยังคงบังคับใช 

เพื่อปรับตัวตอสภาวะของตลาดทุนระหวางประเทศ 

ที่มา Ariyoshi et al. (2000), pp.71 สวนรายละเอียดของ Up-front fee มาจาก Valdés-Prieto and Soto (1998) 
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แมอัตราการกนัสํารองลดลงเหลือรอยละ 0 ในบางธุรกรรม และถูกยกเลกิในบางธุรกรรมแลว
ในเดือนกันยายน 1998 แตประเทศชิลียังคงดําเนินมาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนไหลเขาอื่นๆ อีก ดัง
แสดงไวในตารางที่ 4  

 
ตารางที่ 4: สรุปมาตรการกํากับและจัดการเงินทุนไหลเขาของชิลี  ณ เดอืนเมษายน 1999 

 

ประเภทของเงินทุน มาตรการกันสํารอง เพดานขั้นต่ําของ
ปริมาณการไหลเขา 

เครดิตขั้นต่ํา
ท่ีลงทุนได 

ระยะเวลาขั้นต่ํา
ของเงินลงทุน 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
- มีวัตถุประสงคเฉพาะ  
- อื่นๆ 

 
ไมมี 

มี (แตที่รอยละ 0) 

 
U.S. $ 1 ลาน 

U.S.  $ 1 หมื่น 

 
..... 

 
1 ป 
1 ป 

กองทุนลงทุนจากตางประเทศ 
(Foreign Investment Fund) ไมมี U.S. $ 1 ลาน ..... 5 ป 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิด
จากหลักทรัพยอางอิงในอเมริกา 
- ขั้นพื้นฐาน 
- ขั้นที่สอง 

 
 

ไมมี 
มี (แตที่รอยละ 0) 

 
 

..... 

BBB สําหรับ
ธนาคาร  

BB สําหรับ
บริษัท 

 
 

..... 

การกูยืมเงินจากตางประเทศ 
- Official, Multilateral 
- Supplier Credit 
- โดยธนาคารพาณิชย 
 
- โดยภาคสาธารณะ 
- ที่เกี่ยวของกับการลงทุนโดยตรง 

 
ไมมี 
ไมมี 

มี (ที่รอยละ 10 และ
ไดรับดอกเบี้ย) 

ไมมี 
มี (แตที่รอยละ 0) 

 
 

..... 

 
 

..... 

 
 

..... 

พันธบัตรออกในตลาดตางประเทศ 
- โดยธนาคารพาณิชย 
- โดยสถาบันไมใชทางการเงิน 

 
มี (แตที่รอยละ 0) 
มี (แตที่รอยละ 0) 

 
..... 

 
A/B 

BB , BB- 

 
4 ป 

2 ถึง 4 ป และ 
มากกวา 4 ป 

สินเชื่อระยะสั้น มี (ที่รอยละ 10 และ
ไดรับดอกเบี้ย) 

..... ..... ..... 

สินเชื่อทางการคา ไมมี ..... ..... ..... 

เงินฝากในสกุลเงินตราตางประเทศ มี (ที่รอยละ 10 และ
ไดรับดอกเบี้ย) 

..... ..... ..... 
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ท่ีมา: Ariyoshi et. Al. (2000), pp.79.  
 
ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ในป 1999 มีคงมีมาตรการกํากับและจดัการเงินทุนไหลเขาบาง

ประเภทอยู ไดแก สินเชื่อระยะส้ัน และเงนิฝากในสกุลเงินตราตางประเทศ แตขอแตกตางที่สําคัญคือ 
เงินที่ถูกกันสํารองไวจะไดรับผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงแตกตางจากการใชมาตรการเริ่มแรกทีไ่มให
ผลตอบแทนเลย 

การที่ชิลีพยายามปรับปรุงมาตรการกันสํารองไปตามสถานการณ และใหมีความยืดหยุน ไม
ออนเกินไปและไมแข็งเกินไป อีกทั้งพยายามอุดชองโหวที่พบในทางปฏิบัติ ทําใหมาตรการกันสํารอง
ของชิลีมีบทบาทในเศรษฐกจิอยางตอเนื่องยาวนานนับทศวรรษ แตกตางจากกรณีของประเทศอื่นทีใ่ช
มาตรการดังกลาวเพียงชวงขณะหนึ่ง เพื่อใชแกปญหาเฉพาะหนาและเปดพื้นที่ในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคเทานั้น ดังเชน กรณีของประเทศสเปนในป 1992   

Gallego et al. (1999) ศึกษาปจจัยทีก่ําหนดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมาตรการกันสํารองของผู
กําหนดนโยบาย ซ่ึงสะทอนในรูปของการเปลี่ยนแปลงตนทุนของมาตรการกันสํารอง พบวา ปจจัยที่ทํา
ใหทางการเพิม่ตนทุนของมาตรการกันสํารอง ไดแก สวนตางระหวางอัตราเงินเฟอที่เกิดขึ้นจริงกบัอัตรา
เงินเฟอเปาหมาย สัดสวนของเงินทุนไหลเขาสุทธิตอGDP อัตราดอกเบีย้ซ่ึงปรับดวยความเสี่ยงประเทศ 
(Country risk) และปริมาณเงนิไหลเขาสุทธิยังประเทศกําลังพัฒนา สวนปจจยัที่ทําใหทางการลดตนทุน
ของมาตรการกันสํารอง ไดแก สัดสวนของเงินทุนไหลเขาสุทธิระยะยาวตอ GDP การออนคาลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง อัตราดอกเบี้ยซ่ึงปรับดวยความเสี่ยงประเทศในชวงเวลากอนหนา และคา 
power (ประสิทธิภาพ) ของมาตรการ 

ประสิทธิภาพของมาตรการวัดไดจากสัดสวนของเงินที่ถูกกันสํารองจรงิตอเงินที่ควรถูกกัน
สํารองทั้งหมด หรือที่ Gallego et al. (1999) เรียกวา ‘power’ ของมาตรการ แผนภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวา 
ประสิทธิภาพของมาตรการกันสํารองโดยเฉลี่ยแลวสูงขึน้เรื่อยๆ แมในชวงแรกปแรกที่เร่ิมใชจะมี
ประสิทธิภาพต่ํา เนื่องจากมกีารหลบเลี่ยงสูง และความไมมีประสบการณในการใชบังคับ แตภายหลัง
ทางการก็สามารถปรับตัวไดอยางดี และทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนภาพที่ 3: ประสิทธิภาพของมาตรการกันสํารอง (1991-1998) 

 

 
 

ท่ีมา Gallego et al. (1999) 
 

ทั้งนี้ จากขอมลูของธนาคารกลางชิลี พบวา ในชวงแรกของการใชมาตรการกันสํารอง 
มาตรการมีขอบเขตครอบคลุมถึงรอยละ 50 ของเงินไหลเขาทั้งหมด หลังจากนั้น ขอบเขตของมาตรการ
ลดลงมาอยูที่รอยละ 24 และเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 30-40 ของเงินทุนไหลเขาทั้งหมดในป 1995 หลังจาก
มีการประกาศขยายฐานประเภทของเงินทุนไหลเขาที่ตองถูกกันสํารอง ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา 
มาตรการดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมทุนไหลเขาในสัดสวนที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับทุนไหลเขา
ทั้งหมดของประเทศ   

นอกจากจะชวยแกปญหาเศรษฐกิจแลว ผลพลอยไดประการหนึ่งของมาตรการนี้คือ สราง
รายไดใหแกทางการชิลี แมจะไมสูงมากนกั Valdés-Prieto & Soto (1998) คํานวณรายไดจากอัตรา
ดอกเบี้ยทีพ่ึงไดจากเงนิที่ถูกกันสํารองรวมกับคาธรรมเนียมลวงหนา (Up-front fee) ซ่ึงนักลงทุน
สามารถจายเพือ่ทดแทนการถูกกันสํารองเงินทุน โดยมีมลูคาเทากับอัตราดอกเบี้ยทีพ่งึไดจากเงินทีถู่ก
กันสํารอง ผลที่ไดแสดงใหเห็นวา รายไดของทางการเพิม่ขึ้นจาก 6.3 ลานเหรียญสหรัฐเมื่อเร่ิมตน เปน 
82.2-102.2 ลานเหรียญสหรฐัในป 1996 โดยมีสัดสวนของรายไดคิดเปนรอยละของ GDP เพิ่มขึ้นมาก
จากรอยละ 0.02 เปนรอยละ 0.11-0.13 ในชวงเวลา 6 ป  
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ตารางที่ 5: รายไดจากมาตรการกันสํารองของประเทศชลีิ 

 
ป รายได (ลานเหรียญสหรัฐ) รอยละของ GDP 
1991 6.3 0.02 
1992 27.2 0.06 
1993 40.6 0.09 
1994 63.0 0.12 
1995 73.8 0.11 
1996 a.) 82.2 / 102.2 0.11 / 0.13 

 
ท่ีมา: Valdés-Prieto & Soto (1998) 

หมายเหตุ: a.) หากรวมเงินไดจากการกันสํารองเงินฝากในประเทศในสกุลเงินตางประเทศ รายไดจะเพิ่มขึ้นอีก 20 ลาน
เหรียญสหรัฐเปน 102.2 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 0.13 ของ GDP  
  

รายไดที่เพิ่มขึน้เรื่อยๆ เปนเครื่องยืนยันอกีอยางหนึ่งวา ทางการชิลีสามารถปรับตัวในการใช
มาตรการดังกลาวไดอยางเหมาะสมขึ้นตามสถานการณ เชน การเพิ่มขอบเขตการครอบคลุมประเภท
ของเงินทุน และอุดชองโหวจากการหลบเลี่ยงมาตรการ ซ่ึงสงผลใหประสิทธิภาพของมาตรการกนั
สํารองเพิ่มขึ้น 

ดังที่ไดกลาวไวตอนตน มาตรการกันสํารองชวยเพิ่มอิสระในการดําเนนินโยบายการเงิน 
กลาวคือ ธนาคารกลางสามารถทําใหอัตราดอกเบี้ยในประเทศอยูสูงกวาอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตางประเทศไดมากขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีไมมีการใชมาตรการ โดยไมเพิ่มแรงจูงใจใหเงินทุนตางชาติ
ไหลเขามากขึน้ เพราะตองเผชิญตนทุนจากมาตรการกันสํารอง  

ตารางที่ 6 แสดงขอมูลความแตกตางของอตัราดอกเบี้ยแทจริง (Real Interest Rate Differential) 
ในชวงป 1991-1997 ซ่ึงอยูระหวางรอยละ 3.6-6.6 และแสดงตนทุนของเงินกูตางประเทศ ซ่ึงอยูภายใต
มาตรการกันสาํรอง ซ่ึงทําใหตนทุนของการกูเงินระยะยิ่งสั้นยิ่งสูงกวาเงนิกูระยะยิ่งยาว ยกเวนในชวง
กอนเดือนพฤษภาคม 1992 ที่ยังไมมีการกาํหนดใหกนัสาํรองเต็ม 1 ปไมวาเงินกูจะมอีายุไถถอนเทาใดก็
ตาม จากตารางจะเห็นวา ตนทุนจากมาตรการตอเงินกูที่มอีายุ 3 เดือนสงูกวาความแตกตางของอัตรา
ดอกเบี้ยแทจริงตั้งแตเดือนพฤษภาคม 1992 เร่ือยมา และตนทุนจากมาตรการตอเงินกูที่มีอายุ 6 เดือนสูง
กวาความแตกตางของอัตราดอกเบี้ยแทจริงในป 1994 1995 และ 1997 
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ตารางที่ 6: ตนทุนของมาตรการกันสํารองของประเทศชิลี (1991-1997) 

 
ตนทุนของมาตรการกันสํารอง 

(คิดเปนรอยละตอป)1 
                                             

                                            ความแตกตางของ 
                                                  อัตราดอกเบี้ยแทจริง เงินกูยืม  

3 เดือน 
เงินกูยืม  
6 เดือน 

เงินกูยืม 
 1 ป 

1991 3.6 1.5 1.5 1.5 
1992 (มกราคม-เมษายน) 6.6 1.1 1.1 1.1 
1992 (พฤษภาคม-ธันวาคม) 6.6 7.7 3.9 1.9 
1993 6.4 6.9 3.4 1.7 
1994 4.1 9.4 4.7 2.4 
1995 4.4 10.3 5.1 2.6 
1996 5.2 9.4 4.7 2.4 
1997 4.0 9.4 4.7 2.4 
 
ท่ีมา: Ariyoshi et al. (2000), pp. 72.  
 
หมายเหตุ  1 ตนทุนของมาตรการกันสํารองโดยเปนรอยละของเงินกู (URR tax rate in percent of loanable funds)  
สามารถคํานวณไดจากสูตร ( * ) /(1 )r i s T rt

D
+ −

=  

โดยที่   คือ ตนทุนของมาตรการกันสํารอง (Implied tax rate) ตอหนึ่งหนวยเวลา ตอเงิน 1 หนวยที่ยังเหลือไวหา
ประโยชนได 

t

r   คือ อัตราการกันสํารอง (คิดเปนรอยละของทุนทั้งหมด)   
*i  คือ รอยละอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินที่มีการบังคับใชการกันสํารอง  

s    คือ อัตราดอกเบี้ยเพื่อชดเชย Country risk และ Credit risk ของนักลงทุน หากประเทศมี Country risk 
เพิ่มขึ้น จะตองลดอัตราการกันสํารองลง หากตองการใหตนทุนของเงินทุนมีระดับคงเดิม เชน ในกรณีของชิลี ที่ลด
อัตราการกันสํารองในป 1998 หลังจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจากผลลุกลามของวิกฤตการณการเงินใน
เอเชีย 

T  คือ ระยะเวลาที่กําหนดในมาตรการกันสํารอง  
D  คือ ระยะเวลาลงทุนของเงินทุนไหลเขา  

 จากสูตรการคํานวณ ตนทุนที่เกิดจากการกันสํารองมีลักษณะเหมือน Tobin Tax แบบอสมมาตร เนื่องจาก 
รอยละของตนทุนตอขนาดของสินเชื่อมีคาคงที่ ไมวาเงินกูจะมีกําหนดระยะเวลาชําระนานเทาใด ดังนั้น เมื่อคิดตอหนึ่ง
หนวยเวลา เงินกูที่อยูในประเทศระยะสั้นกวาตองเผชิญตนทุนสูงกวา  
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 (2) มาตรการเสริม   
 
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศไมไดทาํงานดวยตวัเองอยางโดด

เดี่ยว แตทํางานประกอบกับชุดนโยบายอืน่ๆ ที่สงผลตอความสําเร็จของมาตรการ ตัวอยางเชน  
• การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําที่เงินทุนตางชาติตองอยูภายในประเทศ (Minimun stay 

requirement หรือ Resident Requirement) มาตรการนี้เร่ิมใชในเดือนมิถุนายน 1991 พรอม
กับมาตรการกนัสํารอง โดยกําหนดใหเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) และการ
ลงทุนในสินทรัพย (Portfolio Investment) ตองอยูในประเทศไมนอยกวา 1 ป  

• มาตรการกําหนดเงื่อนไขระดับเครดิตขั้นต่าํของธนาคารพาณิชยและบริษัทที่สามารถกูเงิน
ตางประเทศได   

• มาตรการกําหนดเงื่อนไขระดับเครดิตขั้นต่าํของสินทรัพยที่ธนาคารพาณิชยและบริษทั
สามารถไปลงทุนได   

• มาตรการจัดเกบ็ภาษีเงนิกูตางประเทศในอตัรารอยละ 1.2 ตอป 
นโยบายสําคญัประการหนึง่ที่สงผลตอความสําเร็จของมาตรการจัดการทุนก็คือ นโยบายอัตรา

แลกเปลี่ยน ตลอดชวงเวลาบังคับใชมาตรการภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Crawling Peg 
Exchange Rate Regime ซ่ึงใชมาตั้งแตชวงทศวรรษ 1980 ทางการชิลีมีการปรับคาเงินอางอิงทางการ 
(คากลางของชวงเคลื่อนไหว) และขยายชวงเคลื่อนไหว (Band) ของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงปรับ
องคประกอบของตะกราเงิน ดังตารางที่ 7 และ 8  
 

ตารางที่ 7: การปรับคาเงนิอางอิงทางการของประเทศชิลี (1984-1997) 
 

วันท่ี 
(ป.เดือน) 

การเปล่ียนแปลง ทิศทางการ
เปล่ียนแปลง 

 1984.09    23.70%    ลดคาเงิน   
 1985.02    9.10%    ลดคาเงิน   
 1985.07    8.50%    ลดคาเงิน   
 1991.04    1.40%    ขึ้นคาเงิน  
 1991.06    2.00%    ขึ้นคาเงิน   
 1992.01    5.00%    ขึ้นคาเงิน  
 1994.12    9.70%    ขึ้นคาเงิน   
 1997.01    4.00%    ขึ้นคาเงิน 

ท่ีมา: Morandé (2001)  
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ตารางที่ 8: การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศชิลี (1984-1999) 

องคประกอบของตระกราเงนิ 
 

วันท่ี 
(ป.เดือน) 

  

ความกวางของ
ชวงเคลื่อนไหว 

  
 US$    Yen    Mark   

เงินเฟอจาก
ภายนอกเพื่อ
การปรับตัว 

  

เงินเฟอ
ภายในประเทศ
เพื่อการปรับตวั 

  
 84.08 – 85.06   ± 0.5% 100% 0% 0% 3.60% Lagged 
 85.07 - 87.12   ± 2.0% 100% 0% 0% 3.60% Lagged 
 88.01 - 89.05   ± 3.0% 100% 0% 0% 3.60% Lagged 
 89.06 - 91.02   ± 5.0% 100% 0% 0% 3.60% Lagged 
 91.03 - 91.06   ± 5.0% 100% 0% 0% 0.00% Lagged 
 91.06 - 91.11   ± 5.0% 100% 0% 0% 3.60% Lagged 
 91.12 - 91.12   ± 5.0% 100% 0% 0% 2.40% Lagged 
 92.01 - 92.04   ± 10.0% 100% 0% 0% 2.40% Lagged 
 92.05 - 92.06   ± 10.0% 100% 0% 0% 1.20% Lagged 
 92.07 - 94.11   ± 10.0% 50% 20% 30% 2.40% Lagged 
 94.12 - 95.11   ± 10.0% 45% 25% 30% 2.40% Lagged 
 95.12 - 96.12   ± 10.0% 45% 25% 30% 2.40% Lagged 
 97.01 - 98.07   ± 12.5% 80% 5% 15% 2.40% Lagged 
 98.07- 98.09   -3.0% + 2.5% 80% 5% 15% 2.40% Lagged 
 98.09 -98.12   ± 3.5%* 80% 5% 15% 0% Target 
 98.12 - 99.09   ± 8% 80% 5% 15% 0% Target 

ท่ีมา: Morandé (2001) 
 

นโยบายหลักที่สงผลตอความสําเร็จของมาตรการจัดการทุนไหลเขาคือ การปฏิรูประบบกํากับ
และตรวจสอบสถาบันการเงินภายในประเทศ เชน การกาํหนดมาตรฐานการเปดเผยขอมูลขาวสาร กฎ
กติกาวาดวยการจัดประเภทเงินกูและการจดัสรรเงินกู กฎกติกาเกี่ยวกบัการลดความเสี่ยงจากการ
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ กฎกติกาเกีย่วกับการคงสภาพคลองและการแกไขปญหาลมละลายของ
สถาบันการเงิน  ความสําเร็จในการปฏิรูปดังกลาว สะทอนใหเห็นจากตัวเลขหนีไ้มกอใหเกดิรายได 
(Nonperforming loans) ที่ลดลงเหลือ 1.68% ของเงินปลอยกูทั้งหมด ณ ส้ินเดือนมนีาคม 1999 หรือการ
ที่ธนาคารพาณิชยทกุแหงสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital 
Adequacy Ratio) ของ BIS (Bank of International Settlement) ไดครบถวน โดยมีคาเฉลี่ยสูงเกินเกณฑ
มาตรฐาน อยูที่ระดับ 11.5%  
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นโยบายอืน่ๆ ที่ทางการชิลีดําเนินการไปพรอมกับมาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนไหลเขาคือ 
การเปดเสรีแกเงินทุนขาออกโดยผอนคลายกฎระเบยีบใหเงินทุนสามารถไหลออกจากประเทศไดงายขึ้น
ตั้งแตป 1991 ถึงจนถึงเดือนกุมภาพนัธ 1999 เพื่อลดรวมแรงกดดนัจากเงินทุนไหลสุทธิเขาอีกทางหนึ่ง 
นอกจากนี้ ยังใชการดําเนินนโยบายการคลังอยางเขมงวด (เมื่อมีการใชมาตรการกันสํารอง ดุล
งบประมาณถกูปรับจากขาดดุลมาเปนเกนิดุล) นโยบายการเงินที่เขมงวดอยางตอเนื่อง เปนตน  

โดยรวมแลว ประเทศชิลีถือวาเปนประเทศที่มีความเขมงวดของการทาํธุรกรรมระหวาง
ประเทศโดยรวมคอนขางระดับสูงของประเทศชิลี  Ariyoshi et al. (2000) ช้ีใหเห็นวา ดัชนีระดับการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ (Indices of Exchange Controls) ของชิลีอยูที่ 0.56 ในขณะที ่
ของประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยอยูที่ 0.09 และของประเทศกําลังพฒันาโดยเฉลี่ยอยูที่ 0.36 หาก
พิจารณาแยกยอยลงไปจะพบวา ความเขมงวดในการกํากับควบคุมบัญชีทุนของชิลีสูงถึง 0.89 เมื่อเทียบ
กับของประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยอยูที่ 0.12 และของประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉลี่ยอยูที่ 0.55 สวน
ความเขมงวดในการกํากับควบคุมบัญชีเดินสะพัดของชิลีอยูที่ 0.22 เมื่อเทียบกับของประเทศ
อุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยอยูที่ 0.05 และของประเทศกําลังพฒันาโดยเฉลี่ยอยูที่ 0.18   

ระดับการควบคุมที่คอนขางเขมงวดในบัญชีหลักของบัญชีดุลการชําระเงิน ทําใหเงินทุนไหล
เขาและไหลออกจากธุรกรรมประเภทตางๆ ตองผานตลาดเงินตราตางประเทศที่เปนทางการ กลาวคือ 
ผานสถาบันการเงินที่ไดรับการอนุญาตทางการใหทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา ซ่ึงตองรายงานการทํา
ธุรกรรมทั้งหมดตอธนาคารกลาง ทําใหฐานขอมูลเกี่ยวกบัการทําธุรกรรมระหวางประเทศคอนขางมี
ความสมบูรณโดยเปรียบเทยีบ และสามารถติดตามผลของมาตรการกาํกับและจัดการเงินทุนได  

 
7.4 ผลของมาตรการ 
 
เนื้อหาในสวนนี้จะสํารวจงานวิจยัเกีย่วกับผลกระทบของมาตรการกํากับและจดัการทุนไหลเขา 

โดยเฉพาะมาตรการกันสํารองในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้  
 
(1) ผลตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
จากตารางที่ 3 จะเห็นวาระหวางที่ประเทศชิลีบังคับใชมาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนไหล

เขาในชวงทศวรรษ 1990 เศรษฐกิจยังคงมอัีตราการเติบโตอยางตอเนื่อง มิหนําซ้ํา อัตราการเติบโตของ 
GDP และ GDP ตอหัวโดยเฉลี่ยสูงขึ้นกวาชวงเวลากอนหนาเสียอีก ในขณะที่อัตราเงนิเฟอและสัดสวน
การขาดดุลบญัชีเดินสะพดัตอ GDP ต่ําลงมาก อยางไรก็ตาม การออมจากภาคตางประเทศลดต่ําลง 
เชนเดยีวกับอตัราแลกเปลี่ยนที่ออนคาลงดวยเชนกนั 
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 ตารางที่ 9: ขอมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สําคัญของประเทศชลีิ (ป 1961-1997) 
 
 1961-74 1975-81 1982-89 1990-97 
GNS/GDP (%) 12.5 11.4 12.1 24.7 
FS/GDP (%) 2.3 5.6 6.2 2.4 
GDP growth (%) 3.3 4.4 2.6 6.7 
Per capita GDP 
growth (%) 1.1 2.9 0.9 5.1 

Inflation rate (%) 88.06 115.26 19.84 13.64 
Exchange rate 
(CLP/U.S.$) 0.05 26.63 164.17 383.67 

CA balance/GDP (%) N/A -6.26 -6.05 -3.00 
 
ท่ีมา: Schmidt-Hebbel, K. (1998)  
หมายเหตุ: GNS = Gross Net Saving หรือการออมมวลรวม ณ ราคาปจจุบัน, FS = Foreign Saving หรือการออมจาก
ตางประเทศ ณ ราคาปจจุบัน, CA = Current Account หรือดุลบัญชีเดินสะพัด  
  

แมมาตรการดงักลาวจะไมทาํใหอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยลดลงจากระดับเดิม แต Gallego et 
al.(1999) ช้ีวา มาตรการสงผลใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ‘กวาระดับที่ควรจะเปน’ (ในกรณี
ที่ไมใชมาตรการ) งานศึกษาดังกลาวแสดงขอมูลวา มาตรการกันสํารองทําใหอัตราดอกเบี้ย
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 2-3 ตอป ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของชิลีลดลงโดยเฉลี่ยกวาที่ควรจะ
เปนเมื่อเทียบกับกรณีทีไ่มใชมาตรการ รอยละ 0.46 ตอป กลาวคือ หากชิลีไมไดใชมาตรการกันสํารอง 
อัตราการเติบโตของชิลีสามารถสูงขึ้นกวาระดับที่เปนจริงประมาณรอยละ 0.46 ตอป ทั้งนี้ อัตราการ
เติบโตที่สูญเสียไประหวางป 1991-1997 อยูระหวางรอยละ 3.2-5.8 และคิดเปนตนทนุแกสังคมสวนรวม
ประมาณรอยละ 11 ของ GDP รวมทั้งชวงเวลา30  
 
                                                 
30 กระนั้น มาตรการกันสํารองถูกนํามาใชในชวงที่ทุนเงินไหลเขาประเทศจากมหาศาล อันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจ
รอนแรง การที่มาตรการดังกลาวลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลงกวาระดับที่ไมมีการใชมาตรการอาจไมใชปญหา 
มิหนําซ้ํา อาจเปนขอดี เพราะลดแรงกดดันตอภาวะเงินเฟอและการขาดดุลบัญชีสะพัด โดยที่ไมทําใหระดับของการ
เติบโตต่ํากวาชวงกอนหนา  
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 (2) ผลตออัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ 
 

งานวิจยัเชิงประจักษจํานวนหนึ่ง เชน งานวิจัยของ Herrera and Valdés (1999), Gregorio, 
Edwards, and Valdés (2000) และ Edward(1998) ช้ีใหเหน็วาชิลีสามารถคงสวนตางอัตราดอกเบี้ยทีสู่ง
กวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดตางประเทศได จากการสังเกตขอมูลอัตราดอกเบี้ย สวนตางของอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.1 โดยเฉลี่ยในชวงป 1985-1991 เปนรอยละ 5.2 โดยเฉลี่ยในชวงป 1992-1997  
ทั้งนี้เปนผลมาจากทั้งมาตรการกันสํารองและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่ลดลง    

นักเศรษฐศาสตรมองวาสวนตางอัตราดอกเบี้ยจากมาตรการกนัสํารองเปนเครื่องยืนยนัวา
มาตรการกันสาํรองทําใหนโยบายการเงินในชิลีมีประสิทธิผลสูงขึ้น ตัวอยางเชน Gallego et al. 
(1999)พบวา ความแตกตางของอัตราดอกเบี้ยมีที่มาจากประสิทธิภาพของมาตรการ (Power) ไมใชตัว
อัตราการกันสาํรอง มาตรการกันสํารอง ณ ระดับ Power Index ที่ 0.8 จึงจะมีสวนชวยธํารงสวนตางของ
อัตราดอกเบี้ย ทําใหธนาคารกลางสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศใหสูงขึ้นได 9 basis point31 โดย
ไมสงผลตอเศรษฐกิจอยางสําคัญ แมจะมีผลเล็กนอยมาก แตเปนสัญญาณบงชี้ความมอิีสระในการ
ดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางชิลี 

  
แผนภาพที่ 4: สวนตางของอัตราดอกเบี้ยของประเทศชิลี (ป 1985-1997) 

 

 
 

ท่ีมา: Ariyoshi et.al (2000) อางจาก Laurens and Cordoso (1998) 
 

 อยางไรก็ตาม Edwards(1999) และ Gregorio, Edwards, and Valdés (2000) โตแยงวามาตรการ
กํากับและจัดการเงินทุนไหลเขาที่บังคับใชตั้งแตป 1991 เปนตนมา มีผลตอพฤติกรรมของอัตราดอกเบี้ย
                                                 
31 1 basis point เทากับ 1/100 ของรอยละ 1 
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ในชิลีเพียงเล็กนอยและช่ัวคราวเทานัน้ โดย Edwards(1999) ช้ีประเดน็วาขอสรุปของงานศึกษาหลายชิ้น
ที่ช้ีวาการกนัสํารองทําใหอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนั้น ไมไดใหความสําคัญกับการศึกษาผลจากการทํา 
Sterilization ตออัตราดอกเบีย้ แตทั้งนี้ ถึงแมมาตรการกันสํารองจะไมมผีลตออัตราดอกเบี้ยโดยตรง 
Gregorio, Edwards, and Valdés (2000) เสนอวา มาตรการกันสํารองเปนมาตรการสําคัญที่ถูกใชควบคู
กับการดําเนินนโยบายการเงนิแบบหดตัวในประเทศชิลี เชนเดียวกนั LeFort and Budenvich (1997) 
สนับสนุนวาธนาคารกลางของชิลีมีอิสระในการดําเนินนโยบายการเงนิแบบหดตวัมากขึ้นดวยแรง
สนับสนุนจากการใชมาตรการกํากับและจดัการเงินทนุไหลเขา  

นอกจากนั้น Valdés-Prieto and Soto (1998) พบวา ในทางปฏิบัติ ความมีอิสระทางการเงินที่
เพิ่มขึ้นไมไดเปนผลโดยตรงจากการคงอยูของสวนตางของอัตราดอกเบี้ยเสมอไป แตเปนผลมาจาก
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่คอนขางคงที่ภายใตระบบ Crawling Peg Exchange Rate Regime มากกวา ทั้งคู 
พบวา ภายหลังจากใชมาตรการกันสํารอง เงินทุนไหลเขาระยะสัน้สุทธิไมไดลดลงอยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติ และการตอบสนองของมูลคาเงินทุนไหลเขาสุทธิตอสวนตางอัตราดอกเบี้ย (คาความยืดหยุนของ
เงินไหลเขาตอสวนตางอัตราดอกเบี้ย) กไ็มไดลดลงอยางมีนัยสําคัญเชนกัน ดวยเหตนุี้ Valdés-Prieto 
and Soto จึงสรุปวาอิสระในการดําเนนินโยบายการเงินของประเทศชิลีไมไดเพิ่มขึน้ในชวงที่มีการใช
มาตรการกันสาํรอง 

 
(3) ผลตออัตราแลกเปลี่ยน  

 
Epstein, Grabel, and Jomo (2004) วิเคราะหวา การที่ประเทศชิลีใชมาตรการกํากับและจดัการ

ทุนไหลเขาระยะสั้น พรอมไปกับระบบ Crawling Peg Exchange Rate Regime และการทํา Sterilization  
ทําใหโอกาสทีอั่ตราแลกเปลี่ยนจะแข็งคาขึน้จนเกิดปญหาตอดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง ผลของการใช
นโยบายคือ คาเงินชิลีแข็งคาขึ้นนอยกวาประเทศอื่นๆในละตินอเมริกา รวมทั้งการขาดดุลบัญชี
เดินสะพดัตอ GDP ก็นอยกวาดวย อีกทั้งเงินชิลีไมเคยถูกโจมตีคาเงินในชวงวิกฤตการณการเงินเมก็ซิโก
และวกิฤตการณการเงินเอเชยีเลย  

งานวิจยัหลายชิ้นศึกษาผลของมาตรการกนัสํารองตออัตราแลกเปลี่ยน ตัวอยางเชน Soto (1997) 
พบวาหากพิจารณาจากขอมูลเงินทุนไหลเขาสุทธิในชวงเดือนมกราคม 1991 ถึงเดือนมิถุนายน 1996 
มาตรการกันสาํรองไมมีผลตออัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง แตผลลัพธจะแตกตางออกไปหากพิจารณาโดย
ใชขอมูลสัดสวนหนี้ระยะส้ันตอหนี้ระยะกลางและระยะยาวเปนตวัวดัเงินทุนไหลเขาสุทธิ ผลการศึกษา
พบวามาตรการกันสํารองมีสวนชวยลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลง กลาวคือ มาตรการกัน
สํารองรอยละ 30 ชวยลดความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแทจริงลงรอยละ 20  

ขณะที ่Edwards (1998) ใชการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินสาํรองระหวางประเทศของธนาคาร
กลางเปนตัววดัการไหลเขาออกของเงินทนุในชวงเดือนมกราคม 1981 ถึงเดือนมิถุนายน 1996 พบวา
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มาตรการกันสาํรองไมมีผลตอการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนแทจริง ผลดังกลาวตรงกับผล
การศึกษาของ Valdés-Prieto and Soto (1998) และ Gallego et. al. (1999) ซ่ึงมีขอสรุปเชนกันวา
มาตรการกันสาํรองไมมีผลตออัตราแลกเปลี่ยนแทจริง แมกระทั่งในระยะสั้นหลังบังคับใชมาตรการ 

งานชิ้นที่นาสนใจไดแก Gregorio, Edwards, and Valdés (2000) ซ่ึงพยายามหาความสัมพันธ
ระหวางการใชมาตรการกันสํารองกับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน โดยลองใชโมเดลทางเศรษฐ
มิติหลายรูปแบบมาทดสอบ32 ผลที่ไดคือโมเดลแตละรูปแบบใหคําตอบที่แตกตางกัน โดยผลจากโมเดล 
VAR ช้ีใหเห็นวา มาตรการกนัสํารองทําใหอัตราแลกเปลี่ยนออนคาลง ขณะที่โมเดลเศรษฐมิติอ่ืนไมพบ
ความสัมพันธระหวางการกนัสํารองและการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน  

กระนั้น แมวาผลของงานศึกษาเชิงเศรษฐมติิจะไมพบความสัมพันธระหวางมาตรการจดัการทุน
ไหลเขากับอัตราแลกเปลี่ยน ก็ใชวามาตรการกันสํารองจะไมสงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยน ตองไม
ลืมวาเหตุที่มกีารใชมาตรการกันสํารองเนื่องจากมีเงินทนุไหลเขาจํานวนมากจนเกิดแรงกดดันใหอัตรา
แลกเปลี่ยนแขง็คาขึ้น การที่ภายหลังจากใชมาตรการกันสํารองไมทําใหคาเงินแข็งขึน้ (แมจะไมตอง
ถึงกับทําใหคาเงินออนลง) อาจนับไดวามาตรการดังกลาวประสบความสําเร็จแลว  

  
(4) ผลตอโครงสรางเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศ 

 
Epstein, Grabel, and Jomo (2004) เสนอวา มาตรการจัดการเงินทุนไหลเขาชวยลดโอกาสของ

การรับ ‘เงินรอน’ ที่มีธรรมชาติแหงความผันผวนและมลัีกษณะชีพจรลงเทา เพราะเงินยิ่งรอน (ยิ่งอยูใน
ประเทศสั้น) ยิง่ตองเผชิญตนทุนของการเขามาลงทุนในประเทศสูง  การบังคับใหเงินทนุตางชาติตองอยู
ในประเทศอยางนอย 1 ป หากตองการเขามาลงทุน สงสัญญาณวาประเทศชิลีตอนรับเงินลงทุนระยะยาว 
และปองกันกรณีที่เงินทุนระยะสั้นแฝงตวัเขามาในรูปการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ นอกจากนี ้การ
เก็บภาษีเงินกูตางประเทศลดแรงจูงใจที่จะสรางหนี้ตางประเทศจํานวนมาก ซ่ึงเปนชนวนเหตแุหง
วิกฤตการณการเงินในประเทศเม็กซิโกและภูมิภาคเอเชยีตะวนัออก   

งานวิจยัเชิงประจักษจํานวนมากชี้วา มาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ
ของประเทศชิลี สงผลในการเปลี่ยนแปลงองคประกอบและโครงสรางการไถถอน (Maturity Structure) 
ของเงินทุนไหลเขาสุทธิใหมีสัดสวนของเงนิทุนระยะกลางหรือระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ภายหลังจากการควบคุมเปนไปอยางเขมขนในป 1994-1995 ตัวอยางของงานเหลานี้เชน Ffrench-Davis 

                                                 
32 งานศึกษาของ Gregorio, Edwards, and Valdés (2000) ทดสอบผลของมาตรการตออัตราแลกเปลี่ยนโดยใชวิธี
เศรษฐมิติแบบ VAR (Vector Auto Regressive), OLS (Ordinary Least Square) และ GLS (General Linear Least 
Square) 
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and Reisen (eds.) (1998), LeFort and Budenvich (1997), Palma (2000) Gregorio, Edwards, and Valdés 
(2000) และ Gallego et al. (1999) เปนตน 

งานศึกษาเหลานี้สวนใหญพบวา ภายหลังจากการบังคับใชนโยบาย โครงสรางหนี้ตางประเทศ
เปล่ียนไปเปนหนี้ระยะยาวมากขึ้น สัดสวนของหนี้ระยะสั้นตอหนี้ทั้งหมดลดลงจากรอยละ 25 ในป 
1990 มาเปนรอยละ 12 ในป 1998 นอกจากนั้น การแสวงหาเงินทุนภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลง
รูปแบบจากหนี้ตางประเทศ เปนเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ซ่ึงกลายมาเปนองคประกอบ
สําคัญของเงินทุนไหลเขา อีกทั้ง การที่มาตรการมีสวนร่ัวไหลหรือมกีารหลบเลี่ยงมาตรการอยูบางไมมี
นัยสําคัญทางดานเศรษฐกิจมหภาค  

ยิ่งไปกวานัน้ แมมีการบังคบัใชมาตรการจัดการเงนิทุนไหลเขา ปรากฏวาประเทศชลีิยังคง
ไดรับเงินทุนตางประเทศตอ GDP สูงกวาประเทศอื่นในภมูิภาค ทั้งนี้ ปริมาณทุนไหลเขาที่ชิลีไดรับ
ไมไดลดลงจากการใชนโยบาย จะปรับลดลงก็แตในระยะสั้นเทานัน้ ดงัเชนงานของ Laurens and 
Cardoso (1998) ขอมูลดังกลาวเปนเครื่องชีใ้หเห็นวา เงินทุนตางชาติโดยเฉพาะเงินลงทุนระยะยาวจาก
ตางประเทศไมไดไหลออก หรือไมไดเกรงกลัวที่จะเขามาลงทุนเมื่อมีการบังคับใชนโยบายจดัการทุน 
นอกจากจะเงนิทุนตางชาติจะไมลดปริมาณลง ยังมี ‘คุณภาพ’ เพิ่มมากขึ้นดวย  

ตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวาเงินทุนไหลเขาสุทธิตอ GDP ของชิลีในชวงที่มีการบังคับใช
มาตรการไมไดลดต่ํากวาชวงกอนหนา (ป 1982-1989) ไมวาจะคิดเปนสัดสวนตอ GDP ณ ราคาปจจุบัน
หรือ GDP ณ ราคาคงที่ป 1986 ก็ตาม  

การจัดแบงชวงเวลาตามตารางที่ 10 เปนการจัดแบงในเชงิประวัติศาสตร โดย (1) ชวงกอนป 
1971 สะทอนชวงที่เศรษฐกจิชิลีมีเสถียรภาพ (2) ชวง 1971-1973 เปนชวงเศรษฐกิจสังคมนิยม (3) ชวง 
1974-1981 เปนชวงเวลา 1 รอบวัฏจักรเศรษฐกิจภายใตรัฐบาลเผด็จการทหาร ซ่ึงมีการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ไปทางเศรษฐกิจตลาดเสรี ภายใตชวงเวลานี้ เศรษฐกจิเริม่ตกต่ําอยางหนักในป 1974-1975 จนพลิกกลับ
สูภาวะเฟองฟใูนตอนปลายทศวรรษ 1970 ถึงตนทศวรรษ 1980  (4) ชวง 1982-1989 เปนชวง
วิกฤตการณหนี้ และชวงขามพนอุดมการณเศรษฐกิจ กลาวคือ ใชนโยบายเศรษฐกจิที่เอาชนะปญหาได
จริงในทางปฏบิัติ (Pragmatism in Economic Policy) โดยระหวางป 1982-1985 เศรษฐกิจตกต่ําอยาง
หนัก สวนระหวางป 1985-1989 เศรษฐกจิฟนตวั และ (5) ชวง 1990-1996 เปนชวงทีอ่ยูภายใตรัฐบาล
ประชาธิปไตย เผชิญปญหาเงินทุนไหลเขาจํานวนมากตามเศรษฐกิจทีด่ขีึ้น และมีการบังคับใชมาตรการ
กํากับและจัดการทุนไหลเขา  
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ตารางที่ 10: สัดสวนของเงินทุนไหลเขาสุทธิตอ GDP ของประเทศชิลี ในแตละชวงเวลา 

 
ชวงเวลา สัดสวนตอ GDP ณ ราคา

ปจจุบัน 
สัดสวนตอ GDP ณ ราคาคงที่ 

ป 1986 
1960-1970 2.6 4.3 
1971-1973 1.2 2.1 
1974-1981 9.0 12.4 
1982-1989 5.3 6.3 
1990-1996 a) 5.8 6.4 

 
ท่ีมา: Agosin and Ffrench-Davis (1998)  
หมายเหตุ: a.) ไมไดรวมการชําระหนี้กอนครบกําหนดในป 1995-96 

 
 

แผนภาพที่ 5: เงินไหลเขาสุทธิและองคประกอบที่สําคัญ ของประเทศชลีิ 1983-1996 
 

 
 

ท่ีมา: Agosin and Ffrench-Davis (1998) 
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สวนแผนภาพที่ 4 แสดงปริมาณเงินทนุไหลเขาสุทธิโดยแยกองคประกอบ มาตรการกันสํารอง

สงผลตอเศรษฐกิจเพยีงระยะสั้น แตไมบั่นทอนแรงจูงใจที่จะเขามาลงทุนในระยะกลางและระยะยาว 
การลงทุนอาจลดลงมากเมื่อมี Shock ทางนโยบาย เชน เร่ิมใชคร้ังแรกหรือปรับมาตรการใหเขมขนขึ้น
มากเพื่อจดัการปญหาเศรษฐกิจเฉพาะหนา แตหลังจากนัน้ เศรษฐกจิปรับตัวเขาสูระดับปกติในเวลาไม
นาน และมแีนวโนมในทางยัง่ยืนขึ้น เชน สัดสวนของทุนระยะยาว เชน FDI สูงขึ้นพรอมกับปริมาณ
เงินทุนไหลเขาสุทธิมากขึ้น   

หากพิจารณาเฉพาะผลของมาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลเขาตอปริมาณเงินทุนไหลเขา
สุทธิระยะสั้นแลว Gallego et al. (1999) Gregorio, Edwards, and Valdés (2000) และ Laurens and 
Cardoso(1998) พบขอสรุปตรงกันวามาตรการกันสํารองมีผลทําใหเงินทุนระยะสั้นสทุธิลดลง และ
เปล่ียนเงินทนุระยะสั้นใหเปนเงินทุนระยะยาว ในทางตรงกันขามงานของ Valdés-Prieto and Soto 
(1998) สรุปวามาตรการมีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบเทานั้น แตไมมีผลตอขนาดของเงินไหล
เขาระยะสั้นอยางมีนัยสําคัญ  

นอกจากนี้ Gallego et al. (1999) ยังเสนอวาประสิทธิภาพในการจดัการเงินทุนไหลเขาสุทธิ
ระยะสั้นลดลงตามกาลเวลา มาตรการจะมผีลอยางมากในชวงเริ่มใช และผลตอขนาดเงินทุนจะลดลง
ตามเวลา ขอสรุปดังกลาวสอดคลองกับ Laurens and Cordoso (1998) ที่พบวามาตรการกันสํารอง
สามารถลดเงินทุนไหลเขาระยะสั้นไดเพียงระยะสัน้ในเวลาต่ํากวา 1 ปเทานั้น 

Le Fort (1999) ใหเหตุผลถึงประสิทธิภาพของมาตรการที่ลดลงขามเวลาวา เปนเพราะมาตรการ
ไมไดใชบังคับกับเงินทุนทกุประเภท ยิ่งเวลาผานไป นักลงทุนก็จะเรียนรูวิธีการหลีกเลี่ยงมาตรการผาน
ชองโหวของกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชนสูงสุดจากการลงทุน ทางแกคือการปรับปรุงมาตรการเพื่อ
อุดชองโหวอยางตอเนื่อง และขยายขอบเขตใหครอบคลุม กระนั้น ไมมีทางที่จะอุดชองโหวทั้งหมดได  
งานศึกษาของ Gregorio, Edwards, and Valdés (2000) และ Gregorio et.al (2000) ก็ยนืยันหลักคิด
ดังกลาวเชนกนั โดยช้ีวา ประสิทธิภาพของนโยบายขึน้อยูกับความสามารถในการปรับนโยบายเพื่ออุด
ชองโหวไดอยางถาวร  
 
 (5) ผลตอโอกาสแหงการเกิดวิกฤตการณการเงิน 
 

มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลเขาทําใหชิลีไมไดรับผลกระทบจากวกิฤตการณการเงิน
ในป 1997 มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในละตินอเมริกา เชน บราซิล  LeFort and Budenvich (1997) 
กลาววามาตรการดังกลาวชวยลดความเสีย่งดานเงินทุนไหลออกอยางรุนแรงเกินปกติ (Flight risk) ทํา
ใหผูกําหนดนโยบายกลาใชนโยบายการคลังแบบขยายตวั ทําใหเกดิการจางงานมากขึ้น และอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น รวมถึงปองกันไมใหคาเงนิแข็งคาขึ้น และยังทําใหประเทศสามารถเปลี่ยน
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ระบบอัตราแลกเปลี่ยนไดอยางราบรื่น ไมมีปญหาดานความผันผวนและความตืน่ตระหนก นอกจากนี้ 
Gallego et al. (1999) ช้ีใหเหน็วามาตรการกํากับและควบคุมทุนนี้ทําใหชิลีเผชิญกับปญหาจากหนี้
ตางประเทศระยะสั้นลดลง ในชวงป 1997-1998 ซ่ึงชวยลดโอกาสแหงการเกิดวิกฤตการณการเงนิลง  

อยางไรก็ตาม  Forb (2007) ไดอางถึงการทําวิจยัเชิงประจักษวามีหลักฐานเพยีงนอยนิดที่บงชี้วา
มาตรการกันสาํรองชวยลดผลกระทบจากวกิฤษเศรษฐกิจที่ลุกลามมาจากประเทศอื่นๆ ไดจริง 

 
(6) ผลตอตนทุนของเงินทุน (Capital Cost)  

 
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลเขามีผลลบในเชิงจุลภาคตอระบบเศรษฐกิจ 

(Microeconomic Costs) เนือ่งจาก ทําใหตนทุนของเงินทุน (Capital Cost) ของบริษัทแพงขึ้น และสงผล
กระทบตอกจิกรรมการผลิต โดยเฉพาะบริษัทที่มี ‘ทางเลือก’ ในการเขาถึงแหลงเงินทนุนอยกวา เชน 
วิสาหกจิขนาดยอมและขนาดกลาง (Small and Medium Enterprises – SMEs) อีกทั้ง SMEs มีธรรมชาติ
ที่สามารถเขาถึงเงินทุนระยะยาวไดนอยกวาบริษัทขนาดใหญอยูแลว จึงไดประโยชนที่พึงไดจาก
มาตรการนอยกวาโดยเปรียบเทียบ   

Gallego and Hernández (2003) ศึกษาผลของมาตรการกันสํารองตอบริษัท 73 แหงของประเทศ
ชิลี พบวา ผลกระทบตอบริษัทมีลักษณะไมเทาเทียมกนั โดยแตกตางกนัไปตามขนาดของบริษัท และ
ความสามารถในการเขาถึงตลาดทุนระหวางประเทศในชวงกอนหนา คณุสมบัติทั้งสองประการสะทอน
ความสามารถในการหลกีเลี่ยงผลกระทบจากการบังคับใชมาตรการ เชน การหลบเลีย่งชองทางของ
เงินทุนในสวนที่มาตรการมผีลบังคับครอบคลุมถึง ภายหลังจากการบงัคับใชมาตรการกันสํารอง พบวา 
บริษัทตางๆในชิลีพึ่งพงิเงินกูนอยลงโดยเฉพาะเงินกูระยะส้ัน โดยหนัไปพึ่งกําไรสะสมเพิ่มมากขึน้ อาจ
กลาวไดวา การที่มาตรการกันสํารองทําใหราคาเชิงเปรียบเทียบของเงนิทุนระหวางประเทศบิดเบอืนไป 
สงผลใหเกิดตนทุนสูญเปลาของสังคม (Deadweight Loss) มิพักตองพดูถึงตนทุนสูญเปลาของสังคมจาก
ความพยายามหลบเลี่ยงมาตรการ  

งานศึกษาของ Forbes (2007) ใหผลเชนเดยีวกัน โดยพบวา มาตรการดงักลาวเพิ่มขอจํากัดทาง
การเงินใหแก SMEs ที่มีหุนซื้อขายอยูในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศชิลี โดยเพิ่มตนทุนของเงินทุน
ของ SMEs และทําใหบริษัทเหลานี้ ซ่ึงเขาถึงแหลงทุนจากภายนอกประเทศยากอยูแลว สามารถเขาถึง
ไดยากขึ้นอีก  

Edwards (1999) คํานวณตนทุนของเงินทนุในตลาดการเงินระหวางประเทศที่สูงขึ้นหลังใช
มาตรการ พบวา ในกรณีของ SMEs ตนทุนของเงินทุนสูงขึ้นมากกวารอยละ 20 ตอป ในชวงป 1996-
1997 ขณะที่บริษัทขนาดใหญ ซ่ึงสามารถเขาถึงตลาดการเงินระหวางประเทศดวยตนทุนที่ต่ํากวา เผชิญ
ตนทุนสูงขึ้นรอยละ 7-8 ตอปเทานั้น ผลกระทบของมาตรการสงผลเสียตอบริษัทขนาดเล็กมากกวา
ขนาดใหญ  
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สาเหตุที่ทําให SMEs เผชิญขอจํากัดทางการเงินสูงกวา เนื่องจาก ภายหลังบังคับใชมาตรการกัน
สํารอง ในชวงแรกบริษัทเหลานี้หันไปพึ่งพงิแหลงเงินกูอ่ืนๆ ที่มาตรการครอบคลุมไมถึง เชน ADRs 
(American Depository Receipts)33 หรือการขอสินเชื่อโดยตรงจากซัพพลายเออรตางประเทศ ซ่ึงถือวา
เปนสินเชื่อเพือ่การคา ซ่ึงไดรับยกเวน อยางไรก็ตาม แหลงเงินกูเหลานีม้ีตนทุนที่สูงกวาแหลงเงินกูเดิม
ของ SMEs นอกจากนัน้ SMEs ที่ยังไมมีช่ือเสียงและมรีะดับความนาเชื่อถือต่ํา เขาถึงแหลงเงินใหมๆ 
เหลานี้ไดยาก หาก SMEs ยังคงใชแหลงเงนิกูเดิม แลวหาทางหลีกเลี่ยงมาตรการผานชองโหวตางๆ ก็
ตองแบกรับภาระคาใชจายกอนเริ่มดําเนนิการ (Up-front Fixed Cost) ซ่ึงบริษัทที่มีขนาดใหญสามารถ
แบกรับภาระคาใชจายคงทีก่อนนี้ไดมากกวา จึงสามารถใชประโยชนจากชองโหวของมาตรการได
มากกวา เปนเหตุใหบริษัทขนาดใหญสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนราคาถูกกวาโดยเปรียบเทียบ  

นอกจากนี้ การที่ SMEs เผชิญตนทุนทางการเงินที่สูงกวาโดยเปรียบเทยีบเปนเพราะ SMEs 
พึ่งพาแหลงเงนิทุนจากธนาคารพาณิชยมากกวา ซ่ึงถูกควบคุมจากทางการอยางใกลชิดหลังการใช
มาตรการ ในขณะที่บริษัทขนาดใหญสามารถระดมเงินทุนผานเครื่องมืออ่ืน เชน การออกตราสารหนี้
ระยะยาวหรือทุนเรือนหุนในตลาดการเงนิตางประเทศ 

อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทยีบตนทุนในเชิงจุลภาค เชน ตนทุนของเงนิทุนสูงขึ้น กบั
ผลประโยชนในเชิงมหภาค เชน เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจดีขึ้น ไมแนวาเศรษฐกิจอาจไดรับ
ผลประโยชนสุทธิจากมาตรการกันสํารอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีทีบ่ริษัทขนาดเลก็มีบทบาทนอย
ในดานการลงทุน การผลิต การจางงาน และการเติบโตของประเทศ กระนั้น ตนทุนตอ SMEs ก็เปน
ประเด็นที่ตองพิจารณาประกอบกับการบังคับใชมาตรการดวย เพราะ SMEs สะทอนโอกาสทาง
เศรษฐกิจของผูคนที่มีทรัพยากรนอยกวาในระบบเศรษฐกิจ และการพฒันาเศรษฐกิจที่มี SMEs เปนฐาน
เปนการพัฒนาจากฐานรากทีส่รางความยั่งยืนและเทาเทยีม 

 
(7) ผลตอความเทาเทียมของระบบเศรษฐกิจ 
 
สืบเนื่องจากหวัขอยอยที่ผานมา เมื่อ SMEs เผชิญตนทุนทีเ่พิ่มขึ้นจากมาตรการกันสํารองสูง

กวาบริษัทขนาดใหญ ยอมสงผลกระทบตอความเทาเทียมของระบบเศรษฐกิจ เพราะภาระในการรบั
ตนทุนกระจายตัวไมเทากนั โดยตกอยูกับบริษัทขนาดเลก็มากกวาขนาดใหญ นําไปสูกระบวนการ
สะสมความมัง่คั่งที่ไมเปนธรรม ภายหลังมีการบังคับใชมาตรการ มีปรากฏการณควบรวมกิจการบริษัท
ขนาดเล็กเขากบับริษัทขนาดใหญ โดยเปนการเขาซื้อในราคาต่ํากวามูลคาสินทรัพยทีแ่ทจริงของบริษัท

                                                 
33 ADRs แสดงความเปนเจาของหุนของบริษัทตางประเทศที่ซื้อขายในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักลงทุนสหรัฐอเมริกา
ลงทุนในหุนของบริษัทตางประเทศผานชองทางนี้ โดยไมตองมีการประกอบธุรกรรมขามชาติ  
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เล็ก หากมาตรการนี้ถูกบังคบัใชในระยะยาว จะสงผลใหเกิดการสะสมความมั่งคั่งอยางไมเปนธรรม
ระหวางภาคสวนตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ (Valdés-Prieto & Soto, 1998)   

Gallego et al.(1999) เสนอวา มาตรการกันสํารองอาจทําใหเกิดการแบงแยกตลาด (Market 
Segmentation) ได ทั้งนีเ้พราะธรรมชาติของมาตรการกันสํารองแบงแยกนักลงทุนหรือผูประกอบการที่
มีชองทางเขาถึงตลาดทุนที่แตกตางกัน ซ่ึงสงผลตอโครงการลงทุนของนักลงทุนแตละกลุม ผลที่ได
เสมือนหนึ่งผูประกอบการรายเล็กถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกวาโดยเปรียบเทียบ อันสงผลเสียตอการ
เติบโตและความสามารถในการแขงขัน และทําใหความไมเทาเทียมในระบบเศรษฐกจิทั้งในภาคการเงิน
และภาคเศรษฐกิจจริงเลวรายลง  
 
8. กรณีศึกษา: มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลออกของประเทศมาเลเซีย  

 
ในขณะที่ประเทศเอเชียตะวนัออกหลายประเทศ เชน ประเทศไทย ประเทศเกาหลีใต จัดการ

รับมือกับวิกฤตการณการเงนิเอเชียตะวนัออกป 1997 ดวยนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม ภายใตการ
กํากับของกองทุนการเงินระหวางประเทศ  ประเทศมาเลเซียกลับเลือกเสนทางเดินทีแ่ตกตางดวยการ
ประกาศใชมาตรการกํากับและจดัการเงนิทุนไหลออกในป 1998 เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาและ
ผลกระทบจากวิกฤตการณการเงิน ทามกลางเสียงวิพากษวิจารณจากนักเศรษฐศาตรสายเสรีนิยมใหม  

แมนักเศรษฐศาสตรสายเสรีนิยมใหมที่ยอมรับมาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวาง
ประเทศในฐานะ ‘ปศาจที่จําเปน’ จะพอยอมรับมาตรการกํากับและจัดการเงินทุนไหลเขาไดบางภายใต
บางเงื่อนไขและบางสถานการณ แตสําหรับมาตรการกํากับและจดัการเงินทุนไหลออก นัก
เศรษฐศาสตรมักมองวาเปนมาตรการที่ยอมรับไมไดโดยสิ้นเชิง เพราะเปนการบั่นทอนเสรีภาพในการ
ลงทนุอยางรุนแรง ทําใหนักลงทุนไมกลานําเงินมาลงทนุ เพราะไมสามารถนําเงินลงทุนและผลไดจาก
การลงทุนกลับประเทศไดในจังหวะที่ตนตองการ ผลที่คาดวาจะเกดิขึน้ก็คือ เศรษฐกิจของประเทศจะ
ถูกทําลายลง ทุนใหมจะไมกลาเขามาลงทุน ทุนเกาจะรบีออกนอกประเทศทันทีที่มาตรการถูกยกเลิก
หรือหาชองโหวของมาตรการเพื่อไหลออกนอกประเทศ  

กระนั้น ผลลัพธที่เกิดขึ้นภายหลังการบังคับใชมาตรการดงักลาวไมไดเปนการทําลายเศรษฐกิจ
ของมาเลเซียลงตามคําทํานายของนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหม ตรงกนัขาม ประเทศมาเลเซียสามารถ
ฟนตัวจากวิกฤตการณเศรษฐกิจไดรวดเร็วและแข็งแกรงกวาหลายประเทศในภูมิภาคที่ดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม ปจจบุัน เศรษฐกจิของมาเลเซียยงัคงเติบโตอยางเขมแข็ง และมีเงินทุนตางชาติเขา
มาลงทุนจํานวนมาก 

 79



 
8.1 ภูมิหลัง 

 
 ประเทศมาเลเซียดําเนนินโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศเชนเดยีวกับประเทศกําลัง
พัฒนาอื่นๆในภูมิภาค โดยดาํเนินการเปดเสรีบัญชีทุนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 1987-
1989 ขณะที่เปลี่ยนระบบอตัราแลกเปลี่ยนเปนแบบลอยตัว ตั้งแตป 1973  ระหวางที่ประเทศดําเนิน
นโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศไดใชมาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ
ในการจดัการปญหาเศรษฐกิจที่มีลักษณะแตกตางกัน 2 คร้ังสําคัญ ไดแก การใชมาตรการกํากับและ
จัดการทุนไหลเขาในป 1994 และมาตรการกํากับและจัดการทุนไหลออกในป 1998    

ในชวงตนทศวรรษ 1990 เศรษฐกิจมาเลเซยีมีอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกิจสูงเนื่องมาจากการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การสงออก และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ พรอมไป
กับการเปดเสรกีารเงินระหวางประเทศ  โดยท่ีตลาดเงินริงกิตภายนอกประเทศ (Offshore Market) เปน
ตลาดที่ไดรับความนิยม ในชวงป 1990-1993 ประเทศมาเลเซียมีสวนเกินดุลบัญชีทนุอยางที่ไมเคย
ปรากฏมากอน อันเปนผลมาจากการไหลเขาสุทธิของเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเงินทุนระยะ
ส้ันไหลเขาสุทธิคิดเปนรอยละ 8.9 ของ GDP ในป 1993 เทียบกับรอยละ 1.2 ในป 1990 
 การไหลทะลักของเงินทุนระยะสั้นสูมาเลเซียมีสาเหตุมาจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่คงไวใน
ระดับสูง เพื่อควบคุมปญหาเงินเฟอ และการคาดการณวาเงินริงกิตจะแข็งคาขึ้น การเขามาของเงินทุน
ระยะสั้นที่มีความผันผวนสงูนี้สรางความเสี่ยงใหแกระบบการเงินของมาเลเซีย และทําใหเศรษฐกจิมห
ภาคเขาสูภาวะรอนแรงเกินไป (Overheat) นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งคาขึ้นอยางรวดเร็วสงผล
กระทบตอการสงออก รัฐบาลจึงดําเนินนโยบายปกปองอัตราแลกเปลี่ยนมิใหแข็งคามากขึ้น รวมทัง้ดูด
ซับสภาพคลองออกจากระบบ (Sterilization) ซ่ึงเปนแตทัง้นี้มาตรการนีท้ําใหเกิดตนทนุสูงอีกทั้งไมมี
ประสิทธิผล  

เนื่องจากการใชมาตรการเพือ่ลดการไหลเขาของเงินทุนตางชาติไมประสบความสําเร็จ ในเดือน 
กุมภาพนัธ 1994 มาเลเซียจึงนํามาตรการกาํกับและจัดการเงินทุนไหลเขามาบังคับใช เพื่อลดการไหลเขา
ของเงินทุนระยะสั้น ลดแรงกดดันจากความเสี่ยงที่จะเกิดเงินทุนไหลออกจํานวนมากอยางผิดปกตใิน
อนาคต (Capital Flight) และเพื่อรักษาระดบัอัตราแลกเปลี่ยนไมใหแข็งคาขึ้นมากเกนิไป มาตรการ
ดังกลาวนับวาประสบความสําเร็จและถูกยกเลิกไปภายในสิ้นปเดยีวกนั โดยไมกระทบตอเงินทุนไหล
เขาระยะยาว 

ภายหลังจากใชมาตรการจัดการทุนในชวงสั้นๆ ของป 1994 ประเทศมาเลเซียก็ดําเนนินโยบาย
เปดเสรีบัญชีทุนอยางตอเนื่องจนถึงชวงวิกฤตการณการเงินเอเชียป 1997 ซ่ึงเศรษฐกจิมาเลเซียก็มปีญหา
เชนกันทั้งจากปญหาภายในประเทศ เชน การขาดดุลบญัชีเดินสะพดั ภาวะฟองสบูในภาค
อสังหาริมทรัพย และผลพวงของวิกฤตการณการเงินในภูมิภาค เชน แรงเก็งกําไรตอเงินสกุลริงกิต  และ
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ผลกระทบอื่นๆ จากการลอยตัวคาเงินบาทและคาเงินเปโซ ในชวงดังกลาว เงินทุนตางชาติที่เคยไหลเขา
สุทธิอยางตอเนื่องกลับไหลออก ซ่ึงสงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนอยางรุนแรง และสรางแรงกดดัน
ตออัตราดอกเบี้ยในประเทศ ที่ตองตรึงไวในระดับสูง เพือ่รักษาคาเงิน  

การแกไขปญหาวิกฤตการณเศรษฐกิจภายใตความตื่นตระหนกและการเก็งกําไรของนักลงทุน
ทําไดยากขึ้นภายใตนโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 1998 ธนาคารกลาง
ของมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia)  จึงประกาศใชชุดมาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนเคลื่อนยาย
ระหวางประเทศ และการกลับไปใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ โดยผูกคาเงินไวที่ 3.8 ริงกิตตอ
หนึ่งเหรยีญสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงเปนระดับทีแ่ข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาวิกฤต แตออนคาลงกวาชวง
ปกติ)  

หลังจากใชมาตรการดังกลาว ธนาคารกลางดําเนินนโยบายการเงินแบบขยายตวัอยางตอเนื่อง
รวม 14 เดือนนับจากนัน้ โดยไมสนใจเสียงวิพากษวจิารณจากนักเศรษฐศาสตรเสรีนยิมใหม และไมขอ
ความชวยเหลือผานโครงการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจากกองทนุการเงินระหวางประเทศ  

เมื่อสถานการณเศรษฐกิจดีขึน้ ประเทศมาเลเซียไดหนักลบัไปใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ลอยตัวในเดือนกรกฎาคม 2005 และธนาคารกลางของมาเลเซียไดเร่ิมผอนคลายความเขมขนของ
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลออกโดยลําดับ แมวาในปจจุบนัจะยังคงไมอนุญาตใหซ้ือขายเงิน
สกุลริงกิตในตลาดตางประเทศก็ตาม  
 สําหรับเนื้อหาในสวนนี้จะเนนมาตรการกํากับและจดัการเงินทุนไหลออกป 1998 เปนหลัก 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_Negara_Malaysia
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           1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

                                                                                           รอยละของ GDP 

ดุลบัญชีเดินสะพัด –2.1 –8.8 –3.8 –4.8 –7.8 –10.0 –4.9 –5.1 12.9 

ดุลบัญชีทุน –0.5 7.0 1.4 –2.2 8.4 8.3 4.1 8.8 –11.0 

เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิภาคเอกชน(ยกเวนเงินสํารอง) 3.3 9.1 12.8 16.2 3.8 6.4 6.7 5.0 –4.3 

การลงทุนโดยตรง 5.5 8.3 8.9 7.8 6.0 4.8 5.8 7.0 2.8 

เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ(รวมความคลาดเคลื่อนสุทธิ) 2.6 1.8 2.3 7.0 –0.6 1.7 0.8 –3.7 –2.0 

ดุลงบประมาณ –2.2 0.1 –2.6 –2.3 0.9 3.7 4.8 3.5 –1.1 

                                                                                             การเปลี่ยนแปลงตอปคิดเปนรอยละ  
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริง 9.6 8.6 7.8 8.3 9.3 9.4 8.6 7.7 –6.7 

ดัชนีราคาผูบริโภค 3.4 4.2 4.9 3.4 5.3 3.2 3.3 2.9 5.3 

เงินสํารองระหวางประเทศ 22.7 14.5 21.8 11.6 36.2 24.7 47.2 27.4 –38.6 

ปริมาณเงินตามความหมายกวาง 10.6 16.9 21.9 26.6 12.8 20.9 24.3 17.4 –1.4 

อัตราแลกเปลี่ยนตัวเงิน     –0.1 0.8 –4.1 3.4 –5.2 –0.7 –0.5 53.9 –2.4 

Real Effective Exchange Rate     –7.8 –1.1 11.6 0.6 –2.8 0.2 4.4 –23.2 0.2 

                                                                                                                                                                                     รอยละ 
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (ระหวางมาเลเซียกับอเมริกา)         –2.1 1.5 4.5 4.2 0.5 –0.1 1.7 2.1 3.1 

 Depreciation-adjusted        –3.1 10.1 3.9 1.5 8.1 0.3 3.5 –19.0 4.6 

ตารางที่ 11: ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคที่สําคัญของประเทศมาเลเซีย (ป 1990-1998) 

 
ที่มา: Ariyoshi et al. (2000)   

 



 
8.2 วัตถุประสงค 
 

 ชุดมาตรการกาํกับและจัดการเงินทุนไหลออกของป 1998 มีทั้งมาตรการกํากับและจัดการ
เงินทุนโดยตรง และการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange controls)  ทั้งหมดนี้มี
วัตถุประสงคหลัก ไดแก  

1. เพื่อหยดุยั้งการเก็งกําไรคาเงินริงกิตและการไหลออกของเงินทุนระหวางประเทศอยาง
รวดเร็วและรนุแรง ทําใหกระแสทุนระยะสั้นมีเสถียรภาพมากขึ้น และรักษาเงินทนุสํารองระหวาง
ประเทศ  

2. เพื่อใหทางการมีอิสระในการดําเนนินโยบายการเงิน โดยไมตองธาํรงรักษาอัตรา
ดอกเบี้ยไวในระดับสูง ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจเขาสูภาวะถดถอย  

3. เพื่อรักษาอธิปไตยทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยไมตองขอเขาโครงการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกองทุนการเงนิระหวางประเทศ  

4. เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงิน โดยลดความรุนแรงของวิกฤตการณการเงิน จัดการกับ
ความตื่นตระหนกทางการเงิน และปองกนัเศรษฐกจิจากผลลุกลามจากวิกฤตการณทางการเงินใน
ภูมิภาคเอเชยี  

 
8.3 เนื้อหาและรายละเอียดของมาตรการ 
 
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลเขาป 1998 ไมใชมาตรการกํากบัและจดัการทนุ

เคลื่อนยายครัง้แรกที่ประเทศมาเลเซียบังคับใชในยุคของการเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ 
ประเทศมาเลเซียเคยมีประสบการณจากการบังคับใชมาตรการกํากับและจัดการทุนไหลเขา ในป 
1994  

หากเปรียบเทยีบมาตรการกาํกับและจัดการเงินทุนไหลเขาในป 1994 ของประเทศมาเลเซีย
กับมาตรการของประเทศชิลี พบวา มาตรการของทั้งสองประเทศมีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน แต
ทางการมาเลเซียใชในฐานะมาตรการระยะสั้นเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา (ไมใหคาเงนิแข็งเกนิควร
จนกระทบภาคสงออก จัดการสภาพคลองลนระบบ และปองกันไมใหเงินทุนระยะสัน้ไหลเขามาก
เกินไปเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเงนิทนุไหลออกอยางรวดเร็วและรุนแรง หรือ Capital Flight 
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ในอนาคต) เทานั้น โดยบังคบัใชเพียง 6 เดอืน มิไดใชบังคับยาวนานนบัทศวรรษเปนสวนหนึ่งของ
ชุดนโยบายเศรษฐกิจเหมือนดังประเทศชิลี34  

เครื่องมือหลักของมาตรการกํากับและจัดการทุนไหลเขา ในป 1994 ไดแก การเก็บภาษี
เงินทุนไหลเขา การจํากัดวงเงินการกูยืมจากตางประเทศของธนาคารในสวนที่ไมเกี่ยวของกับการคา  
(Non-trade-related External Liabilities of Banking Institutions) การหามมิใหชาวตางชาติซ้ือขาย
สินทรัพยการเงินระยะสั้น การหามมิใหธนาคารพาณิชยดาํเนินธุรกรรม SWAP ที่ไมเกีย่วของกับ
การคา เปนตน นอกจากนี้ ยังเพิ่มอัตราการกันสํารองของสถาบันการเงินทุกประเภท เพื่อดูดซับ
สภาพคลองจํานวน 4.8 พันลานริงกิตจากระบบธนาคาร  

ในทางตรงกนัขาม โจทยของมาตรการป 1998 แตกตางจากป 1994 จากหนามือเปนหลังมือ 
กลาวคือ พยายามลดแรงเก็งกาํไรเงินริงกิตไมใหออนคามากเกินไป ปองกันภาวะเงินไหลออก 
แกปญหาการขาดสภาพคลองในระบบเศรษฐกิจ และสรางโอกาสในการดําเนนินโยบายเศรษฐกจิ
มหภาคแบบขยายตวั เชน สามารถลดอัตราดอกเบี้ยไดโดยท่ีเงินทุนไมไหลออก     

กอนหนาการบังคับใชมาตรการเมื่อเดือนกนัยายน 1998 ประเทศมาเลเซียมีระดับของการ
เปดเสรีการเงนิระหวางประเทศในระดบัสูง การทําธุรกรรมการเงินระหวางประเทศ เชน การลงทุน
โดยตรง การลงทุนในสินทรพัยทางการเงนิ การกูยืมเงนิ การปลอยกู การชําระเงินและการโอนเงิน 
เปนไปไดอยางเสรี มีขอจํากัดทางการเงินแกคนตางชาติและผูที่มิไดพํานักอาศัยในมาเลเซียนอยมาก 
เชน ธนาคารพาณิชยและตวัแทนที่ไดรับอนญุาตสามารถกูยืมและปลอยเงินกูในสกุลเงนิ
ตางประเทศทัง้แกผูพํานกัและมิไดพํานักในประเทศไดอยางไมมีขอจํากัด มีเพยีงเพดานกําหนด
ปริมาณเงินกูโดยไมตองขออนุมัติเทานั้น  

นอกจากนี้ ตลาดนอกประเทศทั้งตลาดซื้อขายตราสารหนี้และตราสารทุน (Offshore Over-
the-counter Trading in Equities and Bonds) รวมถึงตลาดเงินริงกิตนอกประเทศ (Offshore Riggitt 
Market) มีบทบาทสูงมาก กลาวไดวา ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
เกิดขึ้นในตลาดริงกิตนอกประเทศมากกวาตลาดริงกิตในประเทศเสียดวยซํ้า อีกทั้ง ธนาคารพาณิชย
สัญชาติมาเลเซียยังสามารถซื้อขายสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาใหแกผูที่มิไดพาํนักอาศัยอยูใน
มาเลเซียไดดวย ทําใหการเกง็กําไรอัตราแลกเปลี่ยนเปนไปไดงาย  

ลักษณะของการเปดเสรีการเงินอยางเต็มที่ ทําใหเศรษฐกจิของมาเลเซียมีความเสี่ยงมาก
ยิ่งขึ้นจากความผันผวน การเก็งกําไร และผลลุกลามจากวกิฤตการณการเงิน รวมทั้งมีความ
เปราะบางในภาคการเงินและมีความตื่นตวัตอภาวะตื่นตระหนกทางการเงินสูง เมื่อคาเงินในภูมิภาค
ถูกเก็งกําไรอยางรุนแรงในชวงป 1997 เงินริงกิตของมาเลเซียก็ไมมีขอยกเวน นักลงทนุคาดการณวา
                                                 
34 Epstein, Grabel and Jomo (2004) วิเคราะหวา หากประเทศชิลีไมรีบเรงยกเลิกมาตรการกํากับและจัดการเงินทุน
ไหลเขา ป 2004 ขนาดของ Capital Flight ในชวงวิกฤตการณการเงินป 1997 คงลดลงมาก และปญหาเศรษฐกิจ
ในชวงวิกฤต 1997 คงไมรุนแรงดังที่เปนอยู  
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เงินริงกิตจะออนคาลง จึงแหซ้ือเงินเหรยีญสหรัฐ โดยเขาถึงเงินริงกิตในตลาดเงนิริงกิตนอกประเทศ
ผานการกูยืม เพื่อนํามาเปนกระสุนสําหรับการโจมตีคาเงนิ ผลที่เกิดขึ้นชัดเจนคือ อัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดเงินริงกตินอกประเทศสูงกวาในประเทศมาก และยิง่ดึงดูดใหเงนิไหลออกไปนอกประเทศ 
เฉพาะไตรมาสที่ 2 และ 3 ของป 1997 มีเงินไหลออกนอกประเทศมหาศาลถึง 24.6 พนัลานริงกิต 

มาตรการเริ่มตนที่ทางการมาเลเซียนํามาใชเพื่อใชแกปญหาเงินทุนไหลออก เปนมาตรการ
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อยับยั้งชองทางการแสวงหากําไรระหวางอัตราดอกเบี้ยในประเทศและในตลาด
เงินนอกประเทศ ซ่ีงเริ่มใชในเดือนสิงหาคม 1997 แตไมประสบความสําเร็จ ไมไดหยุดเงินไหลออก
ได เพราะเงินทุนสามารถไหลออกไดผานชองทางที่หลากหลาย เชน การโอนเงินจากบัญชีใน
ประเทศของชาวตางชาติไปยังบัญชีนอกประเทศ หรือการลงทุนในสินทรัพยตางประเทศของผู
พํานักในประเทศ 

เงินทุนที่ไหลออกอยางตอเนื่องจากตลาดเงินในประเทศไปยังตลาดนอกประเทศสงผลให
อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น สรางปญหาใหภาคเศรษฐกิจจริงและธนาคารพาณิชย และทําให
เศรษฐกิจหดตวัอยางรวดเร็ว คร่ึงแรกของป 1998 เศรษฐกจิมาเลเซียหดตัวไปรอยละ 4.8 โดยมียอด
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในระบบธนาคารสูงถึงรอยละ 25 ของเงินกูทั้งหมด ทางการจึงเห็นวาตอง
ใชมาตรการทีแ่รงพอและมปีระสิทธิภาพในการจดัการปญหา เพื่อฉุดเศรษฐกิจใหฟนคืนมาจากหวง
เหว  

วันที่ 1 กันยายน ทางการมาเลเซียจึงประกาศมาตรการกํากับและจดัการเงินทุนไหลออก 
โดยมุงจัดการความผันผวนไรเสถียรภาพของตลาดเงิน ซ่ึงเกิดจากตลาดเงินริงกิตภายนอกประเทศ
เปนสําคัญ ยับยั้งภาวะเงินทนุไหลออกอยางรุนแรงและรวดเร็วอยางตอเนื่อง ลดการเก็งกําไรคาเงนิ
อยางรุนแรงจากนักเก็งกําไรโดยจํากดัการเขาถึงเงินสกุลริงกิต การลดลงของเงินทุนสํารองระหวาง
ประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการลดอัตราดอกเบี้ยใหสงผลกระทบตอเสถียรภาพภายนอก
ในระดบัที่ไมรุนแรง ทั้งนี้ ทางการพยายามออกแบบไมใหมาตรการสงผลกระทบตอเงินลงทุนระยะ
ยาว โดยเฉพาะ FDI  และธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการคา 

เครื่องมือหลักของมาตรการจัดการทนุไหลออก ไดแก การบังคับไมใหเงินลงทุนออกนอก
ประเทศกอน 12 เดือน (มาตรการ ‘รอ 12 เดือน’) การยกเลิกตลาดเงินริงกิตภายนอกประเทศ การปด
ตลาดซื้อขายหุนนอกประเทศ ทั้งนี้ยังมีสวนของมาตรการเสริมที่มุงจัดการทุนไหลเขาดวย เชน การ
ออกกฎเกณฑในการกูยืมเงนิจากตางประเทศ และสนับสนุนใหกูยืมจากแหลงเงนิทนุ
ภายในประเทศทดแทน เปนตน   

ในตอนแรกทางการตั้งใจใหมาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลออกของมาเลเซียเปน
เพียงมาตรการชั่วคราว อยางไรก็ตาม ถึงแมในเวลาตอมาจะมีการผอนคลายความเขมขนของ
มาตรการลงบาง แตหลายมาตรการยังคงบงัคับใชอยูกระทั่งปจจุบัน จนกวาทางการจะสามารถ
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กําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศในตลาดระหวางประเทศไดดี
เสียกอน  

อยางไรก็ตาม มาตรการดังกลาวสงผลกระทบตอความเชือ่มั่นของนักลงทุนตางชาติอยาง
รุนแรง ในวันที่ 15 กุมภาพนัธ 1999 ทางการมาเลเซียจงึไดปรับปรุงมาตรการบางอยางใหเปนไป
ทางการควบคมุโดยออมผานกลไกตลาดแทนที่จะควบคุมโดยตรงดังเดิม เชน การใช ‘ภาษีขาออก’ 
ซ่ึงมีอัตราภาษตีามระยะเวลาที่เงินทุนอยูในประเทศ (กรณเีงินทุนไหลออกกอนเวลา 12 เดือน) แทน
มาตรการบังคับเงื่อนเวลาใหเงินทุนอยูในประเทศ สําหรับเงินทุนที่อยูภายในประเทศอยูแลว นั่น
แปลวาเงินทนุตางชาติที่เขามาลงทุนกอนหนาวันที่ 15 กุมภาพันธ 1998 สามารถนําเงินออกนอก
ประเทศโดยไมตองเสียภาษี สวนเงินทนุตางชาติที่เขามาใหมหลังจากบงัคับใชมาตรการ ใหเก็บภาษี
บนฐาน ‘กําไร’ เทานั้น โดยยกเวนเงินปนผล เงินไดจากดอกเบี้ย เงนิไดจากการใหเชา เพื่อเปนการ
ดึงดูดใหเงนิทนุไหลเขาภายหลังใชมาตรการคุมทุนไหลออก โดยมีอัตราภาษีลดหล่ันตามระยะเวลา
ที่อยูภายในประเทศเชนกัน  มาตรการกํากบัและจัดการทนุเคลื่อนยายตางๆ ยกเวนใหกับธุรกรรม 
FDI  การซื้อขายตราสารลวงหนา (Futures) และการลงทนุในบริษัททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหุนใหม 
MESDAQ ซ่ึงถือวาเปนการลงทุนที่คลายคลึงกับ FDI  

แมการเก็บภาษีจะเก็บจริงตอนขาออก แตอาจถือวาเปนการเก็บภาษีเงนิขาเขาโดยนยั เพราะ
นกัลงทุนที่นําเงินเขายอมสามารถคาดการณตนทุนทีต่องจายเมื่อนําเงนิออกไดลวงหนา ภาษีขาออก
จึงมีผลเสมือนหนึ่งภาษีขาเขา ซ่ึงชวยลดแรงจูงใจของเงนิลงทุนไหลเขาในสินทรัพยระยะสั้นได 
นอกจากนั้น การออกแบบใหระบบภาษีเปนแบบ ‘ลําดับขั้น’ (Graduated System) เปนการสง
สัญญาณลงโทษเงินทุนระยะสั้น โดยพยายามใหเครื่องมอืภาษีกระทบเงินลงทุนระยะยาวนอยที่สุด  

Ariyoshi et al. (2000) ช้ีวา การเก็บภาษีขาออกแบบเปนลําดับขั้นชวยทําใหการไหลออก
ของเงินทุนเปนไปอยางมีเสถียรภาพ นับตัง้แตใชมาตรการ ปริมาณเงินทุนไหลออกสะสมจนถึง
วันที่ 21 เมษายน 1999 อยูที่ 40 ลานเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเงินทุนประมาณ 10-15 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ที่เคยถูกกันไวไมใหออกจากนอกประเทศ จากมาตรการ ‘รอ 12 เดือน’   

นอกจากนี้ การเก็บภาษีขาออกแบบลําดับขั้นชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกนกัลงทุนมากกวา
มาตรการรอ 12 เดือน ปริมาณเงินทนุไหลเขาจากตางชาตหิลังจากการใชมาตรการวันที่ 15 
กุมภาพนัธ 1999 จนถึงกลางเดือนมิถุนายน 1999 มีปริมาณถึง 2.9 พันลานริงกิต นอกจากนี้ ในป 
2000 IFC (International Financial Corporation) และ Morgan Stanley ยังไดรวมตราสารทุนของ
มาเลเซียกลับเขาใน ‘Capital Index’ และ ‘Morgan Stanley Capital International Indices’ ของ
บริษัทตามลําดับ แมวา Morgan Stanley จะลดน้ําหนักในดัชนีลงเมื่อเทียบกับชวงกอนใชมาตรการ
กํากับและจัดการทุนไหลออก 
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นอกจากมาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศแลว ทางการมาเลเซียยัง
ดําเนินนโยบายอื่นเสริมดวย เพื่อใหชุดของนโยบายเศรษฐกิจบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ 
นโยบายเหลานั้น เชน  

• การใชระบบอตัราแลกเปลี่ยนแบบคงที่โดยคงคาเงินไวที ่3.8 ริงกิตตอหนึ่งเหรยีญ
สหรัฐ หลังจากที่พยายามจดัการอัตราแลกเปลี่ยนไมใหออนคาลงไปมากอันเปน
ผลกระทบมาจากวกิฤตการณคาเงินในประเทศไทยมาตัง้แตเดือนกรกฎาคม 1997  
คาเงินที่ถูกกําหนดใหคงที่ถือวาอยูในระดบัที่แข็งขึ้นกวาอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด
ในชวงกอนบงัคับใชมาตรการประมาณรอยละ 10 (Kaplan and Rodrik, 2002) 

• การลดอัตราดอกเบี้ยและใชนโยบายการเงนิแบบผอนคลายลงทันทีที่บงัคับใช
มาตรการ 

• การใชนโยบายการคลังแบบขยายตวัตอเนือ่งมาจากตนป 1998 เพื่อกระตุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 

• การปฏิรูปภาคการเงินและภาคเอกชน ซ่ึงเริ่มตนมาตั้งแตตนป 1998 เพือ่ขจัดความ
ออนแอในสถาบันการเงินและศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงในระบบธนาคาร
พาณิชย  หลักการคือการเพิม่ความเขมงวดในการกํากับดูแลสถาบันการเงินและ
ปรับปรุงกฎกติกาที่ใชในการกํากับดูแล รวมทั้งดแูลความเสี่ยงที่เกิดจากตลาด ความ
เสี่ยงในการปลอยกู และความเสี่ยงนอกงบดุล (Off-balance-sheet Risk) ในสวนที่
เกี่ยวพันกับธุรกรรมในบัญชทีุน 

• การอํานวยความสะดวกดานสินเชื่อในการซื้ออสังหาริมทรัพยและหลักทรัพย เพื่อเพิม่
แรงซื้อจากประชาชนในประเทศ ตัวอยางเชน รัฐบาลสนับสนุนใหลูกจางสามารถนํา
อสังหาริมทรัพยมาจํานองเปนครั้งที่สองเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม ณ อัตรา
ดอกเบี้ยระดับต่ํากวาปกต ิ

นาสนใจวา การหลบเลี่ยงมาตรการไมไดมบีทกําหนดโทษอยางชัดเจน แตธนาคารกลางมี
หนาที่ในการกํากับควบคุมดูแลธุรกรรมตางๆ ของระบบธนาคารพาณิชยอยางใกลชิด ในหลายกรณี 
ธนาคารกลางตองใชวิธีการโนมนาวใจเพือ่บังคับใชมาตรการ ไมไดใชอํานาจเดด็ขาดแตอยางใด   
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ตารางที่ 12: พัฒนาการของมาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลออกของประเทศมาเลเซีย 

 
มาตรการ เหตุผลแรงจูงใจ 

4 สิงหาคม 1997 
จํากัดบทบาทของธนาคารพาณิชยในการทําธุรกรรม SWAP ในสกุลเงินริงกิตที่ไมเกี่ยวเน่ือง
กับการคา เชน การขายสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (forward) การซื้อเงินริงกิตโดย
ลูกคาชาวตางชาติ โดยกําหนดใหธุรกรรมมีมูลคาไมเกิน 2 ลานเหรียญตอลูกคาชาวตางชาติ 
1 ราย ทั้งนี้ไมไดบังคับใชกับธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการคาระหวาง
ประเทศของลูกคาชาวตางชาติ และไมใชบังคับใชกับการลงทุนในสินทรัพยและการลงทุน
โดยตรงที่แทจริง 

เพื่อตัดความสัมพันธระหวาง
ตลาดเงินในประเทศและ
ตลาดเงินนอกประเทศ และ
ลดแรงกดดันตออัตรา
ดอกเบี้ยในประเทศที่อยูใน
ทิศทางขาขึ้น 

1 กันยายน 1998: มาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิตรา(Exchange Control) ถูกบงัคับใช โดยมรีายการ
ดังตอไปนี ้

1. ประกาศหามโอนเงินจากบัญชีเงินริงกิตในตางประเทศเขามาในประเทศ ยกเวนเขา
มาลงทุนในมาเลเซียหรือซื้อสินคาจากมาเลเซีย โดยใหผูถือเงินริงกิตในตลาดเงิน
นอกประเทศโอนเงิน(ฝาก)ริงกิตกลับเขามาในประเทศทั้งหมดภายใน 1 ตุลาคม 
1998 รวมถึงผูมีเงินฝากเปนริงกิตอยูในธนาคารพาณิชยในตางประเทศ โดยธุรกรรม
การโอนทั้งหมดตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคารกลางมาเลเซีย นอกจากนี้ การ
โอนเงินระหวางบัญชีที่อยูภายนอกประเทศตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร
กลาง (เดิมสามารถทําไดอยางเสรี) และธนาคารพาณิชยที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
ในตลาดนอกประเทศถูกหามมิใหคาขายสินทรัพยในสกุลเงินริงกิต (เดิมไดรับ
อนุญาตใหดําเนินการไดอยางมีขอจํากัด) ทั้งนี้ ตราสารในสกุลเงินริงกิต (Large-
denomination Ringgit Notes) ยังถูกทําใหเสื่อมคาและนําออกจากระบบเพื่อทําให
การไหลเวียนของเงินริงกิตนอกมาเลเซียยากลําบากขึ้น 

2. อนุญาตใหนักทองเที่ยวที่พํานักและมิไดพํานักอยูในมาเลเซียซื้อหรือขายเงินริงกิต
ไดในจํานวนจํากัด (จากเดิมที่ไมมีขีดจํากัด) โดยบังคับใชต้ังแต 1 ตุลคม 1999 

3. หามธนาคารพาณิชยในประเทศใหสินเชื่อในสกุลเงินริงกิตแกสาขา หรือ ธนาคาร
พาณิชยคูคาในตางประเทศ และบริษัทนายหนาคาหุน(เดิมอนุญาตใหดําเนินการ
ไดอยางมีขอจํากัด) กลาวคือ หามไมใหสินเชื่อเปนเงินริงกิตกับชาวตางชาติ 

4. หามผูพักอาศัยในประเทศรับสินเชื่อจากผูมิไดพํานักในประเทศ(เดิมอนุญาตให
ดําเนินการไดอยางมีขอจํากัด) 

5. กําหนดใหธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการคาทุกประเภทตองใชเงินตราตางประเทศ 
กลาวคือ การสงออกและการนําเขาทั้งหมดตองซื้อขายในสกุลเงินตราตางประเทศ 
นอกจากสถาบันเงินฝากที่ไดรับอนุญาตบางแหงเทานั้นที่สามารถดําเนินธุรกรรม
เปนเงินสกุลริงกิตได  นอกจากนี้ ยังใหผูสงออกตองแลกเงินตราตางประเทศที่ได

- ยกเลิกตลาดเงินริงกิตใน
ตางประเทศ เพื่อไมใหนัก
ลงทุนตางประเทศโจมตี
คาเงินริงกิตใหออนลง โดย
ใชเงินริงกิตในตลาด
ตางประเทศไปซื้อเงินเหรียญ
สหรัฐ รวมทั้ง เพื่อจํากัดเงิน
ริงกิตที่อยูในมือของนักเก็ง
กําไรใน กลาวโดยสรุป เปน
การตัดตอนการเขาถึงเงินริง
กิตโดยคนตางชาติ    
- ปองกันคาเงินริงกิตและ
เพิ่มทุนสํารองระหวาง
ประเทศ  
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จากการสงออกภายในเวลา 6 เดือนนับจากวันสงออก  
6. หามมิใหธนาคารพาณิชยสัญชาติมาเลเซียทําธุรกรรมเสนอขายสัญญา SWAP แก

ธนาคารพาณิชยที่มิไดพํานักในประเทศ และหามมิใหมีสวนเกี่ยวของในการทํา
ธุรกรรมซื้อคืน/ขายคืนที่มีหลักทรัพยในสกุลเงินริงกิตเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 
กับธนาคารพาณิชยที่มิไดพํานักในประเทศ 

7. การทําธุรกรรมซื้อขายสินทรัพยทางการเงินในสกุลริงกิตสามารถทําไดผาน
สถาบันรับฝากเงินที่ไดรับการอนุมัติเทานั้น  

8. ปดตลาดหุนมาเลเซียที่สิงคโปรซึ่งดําเนินการผาน CLOB (Central Limit Order 
Book)โดยปริยายดวยการออกกฎบังคับใหหุนมาเลเซียทุกตัวตองมาจดทะเบียนใน
ตลาดหุนที่กัวลารลัมเปอร และ กําหนดกฎเกณฑวาดวยธุรกรรมการลงทุนใน
สินทรัพย 

1 กันยายน 1998: การควบคมุเงินไหลออกโดยตรง และมาตรการเสริมอื่นๆ ถูกบังคับใช โดยมีรายการ
ดังตอไปนี ้

1. ผูมิไดพํานักในประเทศตองไดรับการอนุญาตกอนที่จะแลกเปลี่ยนเงินริงกิตใน
บัญชีนอกประเทศกลับเปนเงินตราตางประเทศ โดยยกเวนการซื้อสินทรัพยใน
สกุลริงกิต (แตเดิมไมเคยมีมาตรการทํานองนี้) 

2. ใชมาตรการการบังคับไมใหเงินลงทุนออกนอกประเทศกอน 12 เดือน (มาตรการ 
‘รอ 12 เดือน’) โดยหามผูที่มิไดพํานักในประเทศที่นําเงินมาลงทุนในสินทรัพยใน
ประเทศนําเงินทุนออกนอกประเทศกอนเวลา 12 เดือน แตอนุญาตใหนําอัตรา
ดอกเบี้ย เงินปนผล คาคอมมิสชัน สงกลับประเทศได (แตหามสงเงินตนกลับ
ประเทศ) เพื่อไมใหเกิดปญหาเงินทุนแหไหลออกพรอมกันในชวงวิกฤต ยกเวน 
FDI ตอมา มาตรการดังกลาวถูกยกเลิกโดยใชภาษีขาออกที่อิงระบบตลาด 
(Market-based System of Exit Levies) แทน  

3. ใหชาวมาเลเซียตองขออนุญาตกอนนําเงินไปลงทุนตางประเทศไมวาในรูปแบบใด
ก็ตาม หากมีปริมาณเงินลงทุนสูงกวาที่กฎหมายกําหนด 

4. มีการจํากัดวงเงินในการสงออกเงินตราตางประเทศโดยผูพํานักในประเทศและ
การนําเขาเงินตราตางประเทศของผูมิไดพํานักในประเทศมายังมาเลเซีย (แตเดิม 
การสงออกเงินตราตางประเทศตองการเพียงความเห็นชอบโดยไมมีขอจํากัดเรื่อง
วงเงิน) 

- เพื่อปองกันเงินทุนไหล
ออกขนานใหญโดยผูที่
พํานักและมิไดพํานักใน
ประเทศ 
- เพื่อแยกการดําเนินนโยบาย
การเงินออกจากตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 
- สรางอุปสรรคสําหรับ
เงินทุนไหลออก 

15 กุมภาพันธ 1999  การปรับเปลี่ยนมาตรการเปนการควบคุมโดยออมผานระบบตลาดมากขึ้น โดย
มาตรการดังตอไปนี ้

1. ใชระบบการเก็บภาษีขาออกแบบเปนลําดับขั้น(Graduated System of Exit Levy) 
โดยเก็บภาษีกับเงินตนของการลงทุนที่ตองการสงคืนกลับประเทศ โดยเก็บกับเงิน
ลงทุนกอนหนา 15 กุมภาพันธ 1999 (เงินที่เขามากอน 15 กุมภาพันธ 1998 ไมตอง
เสียภาษี) ที่ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ 

- เพื่อสนับสนุนใหนักลงทุน
ในสินทรัพยลงทุนในระยะ
ยาว 
- เพื่อดึงดูดเงินลงทุนใหมเขา

 89



ยกเวนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย    อัตราภาษีจะลดลงเมื่อระยะเวลาการลงทุน
นานขึ้น เพื่อลงโทษการลงทุนระยะสั้น ทั้งนี้กําหนดอัตราภาษีที่รอยละ 30 หากสง
เงินลงทุนกลับภายในระยะเวลา 7 เดือนนับจากวันที่เงินลงทุนเขาประเทศมาเลเซีย
หรือนับจากวันที่ 1 กันยายน 1998 (แลวแตวาวันใดมาทีหลัง) รอยละ 20 หากสง
เงินลงทุนกลับภายในระยะเวลา 7-9 เดือน  รอยละ 10 สําหรับ 9-12 เดือน  และไม
เก็บภาษีขาออกหากสงเงินลงทุนกลับหลังจากลงทุนในมาเลเซียนานกวา 12 เดือน 
ทั้งนี้ไมเก็บภาษีในสวนของกําไร  ดอกเบี้ย เงินปนผล และรายไดจากคาเชา35  

2. ระบบการเก็บภาษีขาออกแบบเปนลําดับขั้น โดยเก็บภาษีกับกําไรจากการลงทุนที่
เขามาลงทุนหลัง 15 กุมภาพันธ 1999 โดยเปนการลงทุนในตราสารทุน ตราสาร
หนี้ และ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ยกเวนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย   อัตรา
ภาษีจะลดลงเมื่อระยะเวลาการลงทุนนานขึ้น ทั้งนี้กําหนดอัตราภาษีที่รอยละ 30 
หากสงเงินลงทุนกลับภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากเริ่มลงทุน และเก็บภาษีที่
รอยละ 10 หากสงกําไรกลับหลังจากลงทุนนานกวา 12 เดือน โดยทั้งนี้ไมมีการ
เก็บภาษีในสวนของเงินตน ดอกเบี้ย เงินปนผล และรายไดจากคาเชา 36 

มาในเลเซีย 
- ลดการเคลื่อนยายทุนระยะ
สั้นที่ผันผวน 
- ทําใหการไหลออกของ
เงินทุนเปนไปอยางราบเรียบ
มากขึ้น แทนที่การไหลออก
ขนานใหญหลังครบกําหนด
ระยะเวลารอ 12 เดือนตาม
มาตรการเดิม 

18 กุมภาพันธ 1999 และ 5 เมษายน 1999 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยและใน MESDAQ (ตลาดทุนที่ Growth Share และ หุนใน
หมวดเทคโนโลยีจดทะเบียนอยู) ไมถูกเก็บภาษีขาออก 

เพื่อคัดการลงทุนที่มีสภาพ
คลองต่ําหรือมีลักษณะ
คลายคลึงกับการลงทุน
โดยตรงออกจากมาตรการ
ควบคุมทุน 

ท่ีมา:  Ariyoshi et al. (2000) และ Epstein, Grabel and Jomo (2004) 
 

                                                 
35 ภาษีจะถูกเก็บโดยตัวแทนที่ไดรับอนุญาต (Authorized Dealer) และโดยวาณิชธนกิจที่ไดรับอนุญาติ(Permitted 
Merchant Bank)  และถูกเก็บในรูปของเงินตราตางประเทศ เงินที่เก็บไดจะถูกนําไปเก็บไวในบัญชีกลางที่ถูก
ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราป 1953 (the Exchange Control Act of 1953)  ภาษีจะถูก
เก็บเมื่อนักลงทุนตางชาติแลกเปลี่ยนเงินริงกิตกลับเปนเงินตราตางประเทศ และดังนั้นภาษีขาออกจึงไมเหมือนกับ 
Capital Gain Tax 
36 การแยกเงินลงทุนระหวาง 2 ชวงเวลานี้ ธนาคารกลางมาเลเซียบังคับใหธนาคารพาณิชยเก็บเงินลงทุนตางชาติที่
เขามาหลัง 15 กุมภาพันธ 1999 ไวในบัญชีพิเศษ (Special External Account) ธนาคารพาณิชยจะตองรายงาน
ปริมาณและความเคลื่อนไหวของเงินทุนในบัญชีเหลานี้ตอธนาคารกลางมาเลเซีย นอกจากนี้ ธนาคารกลาง
มาเลเซียยังใหผูประสงคจะนําเงินออกนอกประเทศตองสงเอกสารรายงานเวลาที่ไดนําเงินเขาและวันที่ประสงคจะ
นําเงินออก ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของการลงทุนที่ไดลงไป ทั้งนี้เพื่อจะไดสามารถคํานวณ
ภาษีขาออกไดอยางถูกตอง  
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ทั้งนี้จากป 2000 ถึง 2004 มาเลเซียผอนคลายมาตรการควบคุมทุนและการแลกเปลี่ยน

เงินตราในดานตางๆ ลงโดยลําดับ ทั้งนี้ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2004   สถานะของมาตรการกํากับและ
จัดการทุนเคลื่อนยาย แสดงอยูในตารางที่ 13  

 
ตารางที่ 13: สรุปมาตรการกาํกับและจัดการเงินทุนไหลออกของมาเลเซีย  ณ วันท่ี 1 เมษายน 2004 

 
มาตรการ ประเภทของ

มาตรการ 
ผูพํานักในประเทศไดรับอนุญาตใหขายสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาแบบ Non-export 
ในสกุลเงินตางๆ ใหแกตัวแทนที่ไดรับอนุญาตหรือวาณิชธนกิจที่ไดรับการอนุมัติ ไมวา
จะเปนธุรกรรมซึ่งมีวัตถุประสงคใดก็ตาม แตสัญญาจะตองมีธุรกรรมการแลกเปลี่ยน
เงินตราเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและ
ธนาคาร 

ผูพํานักในประเทศที่มีเงินกูในเงินสกุลตางประเทศไดรับอนุญาตใหทําธุรกรรมซื้อขาย 
SWAP กับธนาคารพาณิชยในประเทศ วาณิชธนกิจที่ไดรับการอนุมัติ และธนาคาร
พาณิชยนอกประเทศที่จดทะเบียนในเกาะ Labuan  ทั้งนี้จะตองมีการรักษาสัญญาอยาง
มั่นคง 

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและ
ธนาคาร 

บุคคลผูพํานักในประเทศซึ่งมีเงินทุนอยูในรูปเงินตราสกุลตางประเทศ สามารถถือครอง
บัญชีแบบ Non-export ในตลาดเงินนอกประเทศ โดยไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับยอดบัญชีใน
แตละวัน 

การไหลออกของเงิน
ลงทุนในสินทรัพยและ
เงินทุนอื่นๆ 

บริษัทที่พํานักในประเทศและมีเงินกูจากตลาดเงินในประเทศสามารถถือครองบัญชี
เงินตราตางประเทศ แบบ Non-export กับธนาคารในประเทศที่ไดรับการอนุญาตโดยไมมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับยอดบัญชีในแตละวัน 
บริษัทที่พํานักในประเทศและไมมีเงินกูจากตลาดเงินในประเทศสามารถถือครองบัญชี
เงินตราตางประเทศ แบบ Non-export กับธนาคารนอกประเทศที่ไดรับการอนุญาต ที่เกาะ
Labuan  โดยมียอดคงคางในแตละคืนไมเกิน 500,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา 

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและ
ธนาคาร 

บุคคลผูพํานักในประเทศไดรับอนุญาติใหเปดบัญชีในสกุลเงินตราตางประเทศเพื่ออํานวย
ความสะดวกดานการศึกษาและการจางงานในตางประเทศที่ ธนาคารนอกประเทศที่เกาะ
Labuan โดยมียอดคงคางในแตละคืนไมเกิน 150,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา จากที่
เคยมีขีดจํากัดที่ 100,000 ดอลลารสหรัฐ 

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและ
ธนาคาร 

บุคคลผูพํานักในประเทศซึ่งมีเงินทุนอยูในรูปเงินตราสกุลตางประเทศ สามารถเลือก
ลงทุนไดอยางอิสระในเครื่องมือทางการเงินในสกุลเงินตราตางประเทศที่เสนอขายโดย
ธนาคารในประเทศ 

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและ
ธนาคาร 

ขอจํากัดของเงินไดจากการสงออกซึ่งสามารถเก็บไวในบัญชีสกุลเงินตราตางประเทศ
ไดรับการขยายจาก 1 - 70 ลานดอลลารสหรัฐ เปน 30 - 70 ลานดอลลารสหรัฐ 

การดําเนินการเกี่ยวกับ
การสงออก 
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การออกตราสารหนี้ในสกุลเงินริงกิตโดย Multinational Development Institutions และ
บริษัทขามชาติสามารถทําไดถาไดรับการอนุมัติจาก COFE  

การทําธุรกรรมระหวาง
ประเทศในสกุลเงินริง
กิต 

ธนาคารและบริษัทเงินทุนที่ไมใชธนาคารสามารถปลอยกูในเงินสกุลริงกิตเพื่อการซื้อ
หรือสรางอสังหาริมทรัพยในมาเลเซีย ยกเวนที่ดิน 

การทําธุรกรรมระหวาง
ประเทศในสกุลเงินริง
กิต 

ขอจํากัดในการปลอยกูใหแกผูที่มิไดพํานักในประเทศโดยธนาคารพาณิชยเพิ่มจาก 
200,000 ริงกิต เปน 10,000,000 ริงกิต ทั้งนี้ ยกเวนการปลอยกูแกบริษัทนายหนาคาหุน 
Custodian Bank และ Correspondent Bank 

การทําธุรกรรมระหวาง
ประเทศในสกุลเงินริง
กิต 

ผูใหประกันความเสี่ยงที่ไดรับการอนุญาต และ ผูประกันความเสี่ยงของอิสลาม (Takaful 
Operator) ไดรับการอนุญาตใหลงทุนในตางประเทศไดถึงรอยละ 5 ของกําไรจาก
สินทรัพย และสามารถลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวเนื่องไดถึงรอยละ 10 ของมูลคาสินทรัพย
สุทธ ิ

การไหลออกของเงิน
ลงทุนในสินทรัพยและ
เงินทุนอื่นๆ 

Unit Trust Management Companies สามารถลงทุนในตางประเทศไดเต็มจํานวนเทากับ
มูลคาสินทรัพยสุทธิที่เปนของผูที่มิไดพํานักในประเทศ และลงทุนไดถึงรอยละ 10 ของ
มูลคาสินทรัพยสุทธิที่เปนของผูที่พํานักในประเทศโดยไมตองไดรับการอนุมัติจาก COFE 

การไหลออกของเงิน
ลงทุนในสินทรัพยและ
เงินทุนอื่นๆ 

ธนาคารกลางมาเลเซียเปดเสรีการแลกเปลี่ยนเงินตราใหแกธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ  สถาบันการเงินระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ โดยใหสามารถออกตรา
สารหนี้โดยมีริงกิตเปนสกุลเงินหลักในตลาดการเงินของมาเลเซีย ขนาดของตราสารหนี้
ควรมีขนาดใหญพอที่จะทําใหตลาดตราสารหนี้ในประเทศมาเลเซียพัฒนา และระยะเวลา
ตํ่าสุดของตราสารหนี้คือ 3 ป เงินที่ไดจากการระดมทุนสามารถนําไปใชไดทั้งในมาเลเซีย
และตางประเทศ ทั้งนี้ไมมีขอบังคับในการดํารง External Account ในเงินตราสกุลใดก็
ตามกับธนาคารพาณิชยในประเทศ 
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  สถาบันการเงินระหวางประเทศ บรรษัทขามชาติ 
และนักลงทุนที่มิไดพํานักในประเทศสามารถทําธุรกรรมซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนา หรือ SWAP เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการถือเงินสกุลริงกิต รวมทั้งสามารถทํา 
SWAP อัตราดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชยในประเทศ 

การทําธุรกรรมระหวาง
ประเทศในสกุลเงินริง
กิต 

 
ท่ีมา: Johnson et al. (2006) 
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8.4 ผลของมาตรการ 

 
เนื้อหาในสวนนี้จะสํารวจงานวิจยัเกีย่วกับผลกระทบของมาตรการกํากับและจดัการทุน

ไหลออก ในประเด็นตางๆ ดงัตอไปนี้  
 
(1) ผลตอเงินทุนเคล่ือนยาย 
 
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลออกถือวาประสบความสําเร็จในการควบคุมจัดการ

เงินทุนไหลออก เพื่อหยุดยัง้ภาวะ Capital Flight โดยมาตรการสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จคือ 
มาตรการ ‘รอ 12 เดือน’ ภาษเีงินทุนขาออก และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนนอก
ประเทศของผูพํานักในประเทศ 

แผนภาพที่ 6 แสดงถึงกระแสเงินลงทุนสุทธิในสินทรัพยระหวางป 1997-2000 จะเหน็ไดวา 
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลออกถูกนํามาใชหลังจากที่เศรษฐกิจเผชิญปญหาเงินทุนไหล
ออกอยางมากในชวงป 1997 ภายหลังจากการบังคับใชมาตรการตั้งแตเดอืนสิงหาคม 1997 จนถึงตน
ป 2000 กระแสเงินลงทุนสุทธิในสินทรัพยสุทธิมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึน้ ภาวะเงนิทนุไหลออกอยาง
รุนแรงหยดุชะงัก และมีบางเดือนมีเงินทนุไหลเขาสุทธ ิโดยรวมแลว กระแสเงินลงทนุสุทธิใน
สินทรัพยแบบสะสม (Cumulative Flows) อยูในระดับคอนขางคงที่เมื่อเทียบกับชวงป 1997 
หมายความวา มาตรการดังกลาวมีสวนในการหยดุยั้งภาวะอันตรายของเศรษฐกิจได  

หากพิจารณากระแสเงินทุนเคลื่อนยายโดยแยกเปนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
แผนภาพที่ 7 แสดงใหเห็นวา ภายหลังจากใชมาตรการในป 1998 แมเงินทุนระยะสัน้จะยังไหลออก
อยางตอเนื่องจนถึงป 2000 แตเงินทุนระยะกลางและระยะยาวอยูในระดับที่มีเสถียรภาพ และมี
กระแสเงนิทุนสุทธิเปนบวก ทั้งนี้ เงินทุนระยะสั้นเริ่มไหลกลับเขาประเทศมาเลเซียมากขึ้นโดย
ลําดับตั้งแตป 2000 เร่ือยมา แตยังคงมีระดบัเงินทุนเคลื่อนยายสุทธิเปนลบ  ขอมูลดังกลาวแสดงให
เห็นวา มาตรการสงผลกระทบตอเงินลงทุนระยะกลางและยาวไมมาก แตผลกระทบตอเงินทุน
เคลื่อนยายระยะสั้นมีอยูสูง  
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แผนภาพที่ 6: กระแสเงินลงทุนสุทธิในสินทรัพยของประเทศมาเลเซีย (ป 1997-2000)  
 

หนวย: พันลานเหรียญสหรัฐ 
 

 
 

ท่ีมา: Tamirisa(2004)  
 

Ariyoshi et al. (2000) ช้ีวา มาตรการควบคมุทุนกระทบ FDI  ไตรมาสแรกของป 1999 
ประเทศมาเลเซียไดรับเงินลงทุนโดยตรงทีไ่ดรับรองโดยรัฐบาล 1.3 พันลานริงกิต เทยีบกับ 12.9 
พันลานริงกิตในชวงเวลาเดยีวกันของปกอนหนา และการลงทุนโดยตรงที่ผูกพันวาจะเขามาใหม 
(Foreign Direct Investment Application) มีมูลคาลดลงมาอยูที่ 991 ลานริงกิต เทียบกับ 12.7 
พันลานริงกิต และ 14.5 พันลานริงกิต ในชวงเวลาเดียวกันของ ป 1998 และ 1997 ตามลําดับ  

ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากความไมมั่นใจของนักลงทุนเกีย่วกับมาตรการควบคุมทุนใน
ระยะแรก แมวาการลงทุนโดยตรงจะไดรับยกเวนจากมาตรการก็ตาม  

 94



 
แผนภาพที่ 7: กระแสเงินทุนสุทธิของประเทศมาเลเซีย แยกตามประเภท (ป 1990-2002)  

 

 
 ท่ีมา: Johnson et al. (2006) อางจาก Meesook et al. (2001)     
 
 (2) ผลตอแรงเก็งกําไรคาเงิน 
 

มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลออกนับวาประสบความสําเร็จในการลดแรงกดดัน
จากการเก็งกําไรคาเงิน อันเปนผลมาจากการยกเลิกตลาดเงินริงกิตนอกประเทศ การแชแข็งบัญชีเงิน
ริงกิตนอกประเทศ และสรางขอจํากัดในการเขาถึงเงินริงกิตของคนตางชาติและคนทีไ่มไดพกัอาศัย
อยูในประเทศ ทําใหนกัเก็งกาํไรสิ้นไร ‘กระสุน’ ในการโจมตีคาเงิน มาตรการดังกลาวทําใหการ
รักษาคาเงินริงกิตภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงทีท่ําไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเผชิญตนทนุ
ทางเศรษฐกิจต่ํา  

Ariyoshi et al. (2000) เสนอวา นับตั้งแตมกีารบังคับใชมาตรการ และใชระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่ แรงกดดนัจากการเก็งกําไรคาเงินหายไปถึงแมวาจะทางการจะใชนโยบายการเงนิ
และนโยบายการคลังแบบขยายตัวก็ตาม โดยมีรายงานถึงการหลีกเลี่ยงมาตรการเพียงเล็กนอย และ
ไมมีสัญญาณของการออกใบแจงราคาสินคาต่ํากวาความเปนจริง (Underinvoice)  ในกรณีของการ
สงออก และการออกใบแจงราคาสินคาสูงกวาความเปนจริง (Overinvoice) ในกรณขีองการนําเขา 

แผนภาพที่ 8 แสดงการเคลือ่นไหวของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศมาเลเซีย จะเหน็ไดวา
หลังจากประเทศไทยลอยตวัคาเงินบาท คาเงินมาเลเซียออนตัวลงอยางรุนแรงอันเนือ่งมาจากแรงเก็ง
กําไรคาเงินของนักลงทุน และมีความผันผวนมาก กระทั่งทางการประกาศมาตรการกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ 3.8 ริงกิตตอเหรียญสหรัฐ คาเงินจึงกลับสูเสถียรภาพ และตนทุนที่ใชในการ
แทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนไมสูงมาก โดยดูไดจากระดบัของเงินทุนสํารองระหวางประเทศที่ไมได
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ลดลงมาก และโดยเฉลีย่อยูในระดับเดิมกอนเผชิญวิกฤต และอยูในระดบัสูงขึ้นกวาขณะโดนโจมตี
คาเงิน  

 
แผนภาพที่ 8: การเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศมาเลเซีย (ป 1995-2002)  

 

 
 

 
(3) ผลตอตัวแปรดานเศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ  
 
Ariyoshi et al (2000) ช้ีวา สถานะดานเศรษฐกิจมหภาคภายหลังจากบงัคับใชมาตรการดี

ขึ้น กลาวคือ ดลุการชําระเงินดีขึ้น เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนแทจริงออนคาลง กระแสเงินลงทุน
สุทธิในหลักทรัพยที่เปนลบ (เงินไหลออก) อยูในภาวะทีค่วบคุมได เงนิทุนสํารองระหวางประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง แตอยางไรก็ดีความเสี่ยงของตราสารหนี้ซ่ึง
สะทอนอยูใน Interest Rate Spread เพิ่มสูงขึ้นในระยะสัน้ๆ  

นักเศรษฐศาสตรจํานวนหนึง่ เชน Athukorala (2001) ช้ีวา มาตรการควบคุมทุนของ
มาเลเซียชวยทาํใหอัตราดอกเบี้ยลดลง และทําใหการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศสูงขึ้น 
โดยอัตราดอกเบี้ยตัวเงินของมาเลเซียคอยๆ ลดลง นอกจากนั้น อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงยงัชวยจาํกัด
การเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในระบบธนาคาร Standard & Poors ประมาณวา หาก
ทางการมาเลเซียไมไดลดอตัราดอกเบี้ยในชวงปลายป 1998 ถึง 1999 ปริมาณหนี้ทีไ่มกอใหเกิด
รายไดอาจสูงขึ้นเกินรอยละ 30 ของเงินใหกูทั้งหมด (Ariyoshi et al., 2000) 

งานศึกษาเชงิประจักษหลายชิ้นใชวิธีการทางเศรษฐมิติเพือ่หาความสัมพันธระหวาง
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลออกตอตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคตางๆ เชน Tamirisa 
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(2004) ซ่ึงใช Error Correction Model วิเคราะหขอมูลรายเดือนของมาเลเซียตั้งแตเดือนมกราคม 
1991 ถึงเดือนธันวาคม 2002 พบวา มาตรการควบคุมทุนไมมีผลตออัตราแลกเปลี่ยนแทจริงอยางมี
นัยสําคัญ นอกจากนั้น มาตรการควบคุมการไหลออกของเงินลงทุนในสินทรัพย การควบคุมการ
ดําเนินงานของธนาคารพาณชิย และการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน ชวยลดสวนตางของอัตราดอกเบี้ย
แทจริง และทาํใหอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศลดลง ในขณะที่มาตรการควบคุมการทําธุรกรรม
ระหวางประเทศดวยสกุลเงนิทองถ่ิน และการควบคุมธุรกรรมในตลาดทุน ไมมีผลที่มีนัยสําคัญตอ
สวนตางของอตัราดอกเบี้ยของมาเลเซีย และอัตราดอกเบี้ยในประเทศของมาเลเซีย 
 
 (4) ผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ  

 
Epstein et al. (2004) ช้ีวา มาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนไหลออกชวยแยกภาคการเงิน

ออกจากภาคเศรษฐกิจจริง และทําใหผูดําเนินนโยบายมทีี่ทางในการใชนโยบายการเงินและการคลัง
ขยายตวัในการกระตุนเศรษฐกิจ และทําใหเศรษฐกิจฟนตัวเร็วกวาประเทศอื่นในภมูิภาค และงาน
ศึกษาที่สนับสนุนการใชมาตรการ เชน Palma (2000) Jomo (2001) Kaplan and Rodrik 
(2002)Dornbusch 2002) ช้ีใหเห็นวา ภาวะเศรษฐกิจตกต่าํและตลาดหุนตกต่ําหยุดลงภายหลังจาก
การบังคับใชมาตรการในชวงสั้นๆ เทานั้น  

Kaplan and Rodrik (2002) วเิคราะหผลของมาตรการตอการฟนตวัทางเศรษฐกิจของ
มาเลเซีย โดยเปรียบเทียบกบัประเทศเกาหลีใตที่เลือกเสนทางแกปญหาเศรษฐกิจตามแนวทาง 
IMF37  พบวา มาตรการดังกลาวสงผลดานบวกตอประเทศมาเลเซียในการจัดการกับวิกฤติอยางมี
นัยสําคัญ ทําใหภาคเศรษฐกจิฟนตวัไดเร็วกวา ทั้งในภาคเศรษฐกิจจริงและภาคการเงนิ หาก
เปรียบเทียบผลงานทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและประเทศเกาหลีใต มีผลดังนี้   
 

• การเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรม (ของมาเลเซีย) ลดลงนอยกวา (ของเกาหลีใต) รอย
ละ 5.2   

• การจางงานภาคอุตสาหกรรมลดลงนอยกวารอยละ 19.1 
• อัตราคาจางแทจริงลดลงนอยกวารอยละ 10.8 
• ดัชนีตลาดหลกัทรัพยลดลงนอยกวารอยละ 22.3 
• อัตราดอกเบี้ยลดลงมากกวารอยละ 3.9 
• อัตราแลกเปลี่ยนแทจริงออนคาลงนอยกวารอยละ 18.5 
• อัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นนอยกวารอยละ 1.8 

                                                 
37 Kaplan and Rodrik (2002) ใชวิธี Time-shifted Differences-in-differences Technique 
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เหตุผลที่เศรษฐกิจมาเลเซียฟนตัวไดดีกวา เนื่องมาจาก ผลของมาตรการกํากับและจัดการ

ทุนไหลออกถกูสงผานไปยัง 2 ชองทาง ไดแก 
1. ชองทางดานความตองการใชจาย มาตรการควบคุมทนุทําใหทางการสามารถใชนโยบาย

การเงินและนโยบายการคลงัแบบขยายตัวได โดยเผชิญขอจํากัดต่ํา นโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบ
ขยายตวัชวยเพิ่มความตองการใชจายรวมของระบบเศรษฐกิจ ทําใหการผลิต การจางงาน และรายได
สูงขึ้น  

2. ชองทางดานความเชื่อมั่น มาตรการดังกลาวทําใหความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของระบบ
การเงินกลับคนืมา โดยชวยบรรเทาภาวะวกิฤตผานการแยกตลาดการเงนิภายในประเทศออกจาก
ตลาดการเงินภายนอกประเทศและตลาดทุนระหวางประเทศ   

กระนั้น นักเศรษฐศาสตรหลายคนไมเชื่อวา การที่เศรษฐกิจมาเลเซียฟนตัวไดดีกวาเปนผล
มาจากมาตรการกํากับและจดัการเงินทนุไหลออก เชน Dornbusch (2001) มองวา เปนเพราะ
เศรษฐกิจมาเลเซียไมไดเผชิญกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่รุนแรงดังเชนประเทศอืน่ตางหาก 
ความแตกตางของผลงานการฟนเศรษฐกจิสะทอนความแตกตางของระดับความรนุแรงของวิกฤต
เศรษฐกิจทีแ่ตละประเทศเผชิญ มิใชเปนเครื่องชี้ความแตกตางของแนวทางในการดาํเนินนโยบาย  

นอกจากนี้ งานศึกษาจํานวนหนึ่ง เชน Hutchison (2001) หรือจากนักเศรษฐศาสตรใน IMF 
เชน Johnson et al. (2006) ไดวิจารณงานศึกษาของ Kaplan and Rodrik (2002) วาไมไดคํานึงถึง
กรณีที่ประเทศมาเลเซียเขารวมโครงการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิของ IMF งานศึกษาเหลานี้
สรุปวา ถาหากมาเลเซียขอความชวยเหลือจาก IMF วิกฤตการณคาเงินคงไมยืดเยื้อยาวนานถึงเดือน
กันยายน 1998 และเศรษฐกิจจะไมประสบปญหารุนแรงดังที่เปนอยู  อีกทั้งยังเสนอวา การฟนตวั
ของเศรษฐกิจมาเลเซียไมแตกตางจากประเทศอื่นๆในเอเซีย ไมมีหลักฐานยืนยันวาการบังคับใช
มาตรการทําใหผลงานทางเศรษฐกิจของมาเลเซียดีกวา และไมเชื่อวามาตรการทําใหทางการ
มาเลเซียมีอิสระในการดําเนนินโยบายเศรษฐกิจมหภาคมากขึ้น โดยใหเหตุผลวาอัตราดอกเบี้ยที่
ลดลงไมไดเปนผลของนโยบายที่แตกตาง หากเปนผลจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยทีล่ดลงทั่ว
ภูมิภาค    

ปจจัยที่มีผลตอการฟนตัวของมาเลเซียในสายตาของ Johnson et al. (2006) คือการปฏิรูป
ภาคการเงินและภาคเอกชน ศกัยภาพของรัฐ และปจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่เขมแข็งในชวงกอน
หนาวกิฤต ซ่ึงเปนปจจยัที่อยูนอกเหนือมาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนไหลออก  

แมวา Johnson et al. (2006) จะมองวาการปฏิรูปเชิงโครงสรางเปนปจจัยหลักที่สงผลตอ
การฟนตวัทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย ไมใชนโยบายควบคุมทุน แตงานศึกษาจํานวนหนึ่ง เหน็วา 
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลออกหาไดไมมีบทบาทตอการปฏิรูปเชิงโครงสราง ในทาง
กลับกัน มาตรการดังกลาวมผีลทําใหการปฏิรูปเชงิโครงสรางทําไดดีขึ้น เพราะมาตรการชวย ‘ซ้ือ

 98



เวลา’ และ ‘เปดชองหายใจ’ ใหประเทศสามารถดําเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจทีจ่ําเปนที่พนไป
จากการจดัการปญหาเศรษฐกิจเฉพาะหนาได ตัวอยางของงานศึกษาประเภทนี้ไดแก Ariyoshi et al.  
(2000), Hood (2001), Epstein, Grabel and Jomo (2004) เปนตน  Hood (2001) ใชคําวา มาตรการ
ควบคุมทุนเปนเสมือนการทาํประกันความเสี่ยงจากปญหาเศรษฐกิจอนัมีที่มาจากความผันผวนทาง
เศรษฐกิจในอนาคต  

 
(5) ผลตอตลาดหลักทรัพย 
 
เมื่อมาตรการแรกใชในเดือนกันยายน 1998 ดัชนีตลาดหลกัทรัพยลดลงรอยละ 13 มาอยูที่

จุดต่ําสุดในป 1998 กอนที่จะฟนตวัขึ้นจากแรงซื้อของนักลงทุนสถาบัน ซ่ึงกํากับโดยรัฐบาล และ
การลงทุนของนักลงทุนตางชาติที่ไมสามารถนําเงินออกนอกประเทศมาเลเซียได รวมถึงความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนไดเร่ิมกลับคืนมา  

Jomo (2001) ไดกลาวถึงบทบาทของมาตรการควบคุมทนุตอตลาดหุน โดยช้ีวาถึงแม
มาตรการควบคุมทุนจะไมมผีลโดยตรงตอดัชนีตลาดหุน แตมาตรการควบคุมทุนทําใหทางการ
สามารถดําเนินนโยบายอื่นๆ ได เชน การตรึงอัตราแลกเปลี่ยนใหคงที่ การใชนโยบายการเงินแบบ
ขยายตวั ซงสงผลตอการเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพยภายหลังจากเดือนกันยายน 1998 ึ่

 
แผนภาพที่ 9: ดัชนตีลาดหลกัทรัพยของประเทศมาเลเซีย (มิ.ย. 1998 ถึง พ.ค. 1999)  

 

 
 

ท่ีมา: Ariyoshi et al. (2000) 
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(6) ผลตอความเชื่อม่ันของนักลงทุนตางชาต ิ
 
ตนทุนสําคัญของมาตรการกาํกับและจัดการเงินทุนไหลออกคือ การทําลายความเชื่อมั่นใน

การลงทุนของนักลงทุนตางชาติ ซ่ึงสะทอนจากอันดับความนาเชื่อถือของประเทศถูกปรับลดลง 
ภายหลังจากบงัคับใชมาตรการ บริษัทจัดอนัดับความนาเชื่อถือระหวางประเทศ เชน Moody’s 
Investor Service Thompson Bank Watch Fitch IBCA ทําการลดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ
มาเลเซียลง อันเปนผลจากความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk) และความเสี่ยงในระดบัประเทศ
(Sovereign Risk) เพิ่มขึน้ เนือ่งจาก กังวลวามาตรการดังกลาวจะสงผลคุกคามตอระดบัการเปด
ประเทศของมาเลเซียทางดานการคาและการลงทุน ซ่ึงเปนเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซีย
มาโดยตลอด  

ประเทศมาเลเซียถูกถอดจากดัชนีหลักที่เกีย่วของกับการลงทุนระหวางประเทศภายหลัง
จากบังคับใชมาตรการ ดัชนีเหลานั้นถูกใชเปนดัชนีตดิตามตลาดหลักทรัพยของเศรษฐกิจใหมและ
เปนดัชนีอางองิในการลงทุนของผูจัดการกองทุน เชน Investment and Capital Indices ของ IFC  
ดัชนี MSCI ของ Morgan Stanley และ FT-S&P แตทั้งนีใ้นป 2000 ก็ไดรับการนํากลบัเขาดัชนีอีก
คร้ัง  

ในสวนของเงนิลงทุนระยะยาว Athukorala (2001) ไดเสนอผลสํารวจความคิดเห็นเกีย่วกับ
ผลกระทบของมาตรการควบคุมทุนตอบริษัทในภาคหัตถอุตสาหกรรม ซ่ึงสํารวจโดย MIER 
(Malaysian Institute of Economic Research) ในป 1999 พบวา มาตรการควบคุมทุนไมมีผลอยางมี
นัยสําคัญตอการตัดสินใจลงทุนและดําเนินการของบริษัททองถ่ินและตางชาติ รอยละ 85 ของ
บริษัทเปดเผยวาไดวางแผนที่จะลงทุนในประเทศมาเลเซียตอไปในชวง 1-3 ป ขางหนา 

สําหรับผลกระทบในระยะยาว Johnson et al. (2006) ช้ีวา จากรายงานประจําปเร่ืองการ
ลงทุนโดยตรงระหวางประเทศของ UNCTAD พบวา ประเทศมาเลเซียไมไดถูกลดอันดับลงในแง
การเปนประเทศที่มีศักยภาพรับการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ โดยยังอยูในอันดับที่ 33-34 จาก
ทุกประเทศทัว่โลก แตสําหรับอันดับความนาลงทุน (Capital Attracted) กลับตกลงอยางมาก จาก
อันดับ 5-10 ในชวงกอนเกดิวิกฤตการณเศรษฐกิจ มาเปนอันดับ 70-75 ภายหลังวิกฤต 

 
(7) ผลตอตนทุนการบริหารจัดการและการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
 
Ariyoshi et al. (2000) และ Jomo (2001) ช้ีวาตนทุนสาํคญัของมาตรการกํากับและจัดการ

ทุนไหลออกคอื การที่ธนาคารกลางตองชี้แจงรายละเอียดของมาตรการเพื่อสรางความเขาใจแกผู
เลนตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ ขณะที่ฝายนักลงทุนตองเผชิญตนทุนที่สูงขึ้น เพราะตองแสดง
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รายละเอียดของธุรกรรมตอผูรับผิดชอบ สวนธนาคารพาณิชยก็มีตนทนุในการรายงานธุรกรรม
ทางการเงินแกธนาคารกลางที่เขมขนขึ้นและถี่บอยข้ึน  

ตนทุนอีกประการหนึ่งที่เกิดจากมาตรการคือ การคอรรัปชั่น และการอาศัยชองวางเพื่อ
หลบเลี่ยงมาตรการ Kaplan and Rodrik (2002) มองวามาตรการควบคมุทุนไมไดเพิม่ปญหา
คอรรัปชั่น เพราะการบังคับใชมาตรการเปนไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ขณะที่ Jomo 
(2001) ช้ีวามาตรการดังกลาวทําใหปญหาระบบพวกพองอุปถัมภ (Cronyism) รุ

                                                

นแรงขึ้น เพราะ
หนาตางแหงโอกาสที่ถูกเปดขึ้นจากมาตรการควบคุมทุนถูกนําไปใชอยางผิดๆโดยกลุม
ผลประโยชนทางธุรกิจที่มีเสนสายทางการเมือง (Political Favouritism) มีกลุมผลประโยชนทีไ่ดรับ
การชวยเหลือทางการเงินจากรัฐ ตลอดจนการชวยเหลือใหควบรวมธุรกิจเพื่อเปนผูเลนสําคัญใน
ตลาดการเงิน Jomo (2001) มองวามาตรการควบคุมทุนมีเหตุผลทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
โดยประการหลัง มีการเลือกปฏิบัติใหประโยชนแกบริษทัเครือขายของผูมีอํานาจบนตนทุน
สาธารณะ 

ในประเด็นนี้  Johnson and Mitton (2003) เหน็เชนเดยีวกันวา มาตรการกํากับและจัดการ
เงินทุนทําใหระบบพวกพองอุปถัมภเพิ่มขึน้ โดยศึกษาการกระจายทรพัยากรไปยังบริษัทเครือขาย
การเมือง โดยใชขอมูลระดบับริษัท เพื่อพสูิจนสมมติฐานวา (1) บริษัทเครือขายการเมืองไดรับ
ผลกระทบในทางลบมากกวาบริษัททั่วไป ในชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก ความสามารถ
ของรัฐบาลในการใหสิทธิพิเศษและเงนิสนบัสนุนแกบริษทัลดลง และ (2) บริษัทเครือขายการเมือง
ไดรับผลประโยชนมากกวาบริษัททั่วไป ภายหลังจากการบังคับใชมาตรการจัดการทนุ เพราะบริษัท
เครือขายการเมืองมีชองทางแสวงหาประโยชนจากมาตรการ  

ผลการศึกษาพบวา ในชวงตนของวิกฤตการณ (เดือนกรกฎาคม 1997 ถึงเดือนสิงหาคม 
1998) รอยละ 9 ของมูลคาตลาดที่สูญเสียไป 60,000 ลานเหรียญสหรัฐ ของบริษัทเครือขายการเมือง
ที่ใกลชิดกับนายกรัฐมนตรี ดร.มหาธีร โมฮัมหมัด เปนผลมาจากมูลคาของเสนสายที่ลดลง 
(Decrease in Value of Connection) ในขณะทีภ่ายหลังจากการบังคับใชมาตรการกาํกับและจัดการ
เงินทุนในเดือนกันยายน 1998 บริษัทเครือขายการเมืองกลับมีมูลคาตลาดสูงขึ้น 5,000 ลานเหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงเปนผลมาจากมูลคาของเสนสายที่เพิ่มขึ้น (Increase in Value of Connection) คิดเปนรอย
ละ 3238   

นอกจากนี้ Johnson and Mitton (2003) ยังแสดงหลักฐานวาบริษัทเครือขายการเมืองทีม่ี
ความเกีย่วของกับนายกรัฐมนตรีมีราคาหุนลดลงมากกวาบริษัททั่วไปโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 8.3 
ในชวงตนของวิกฤตการณเศรษฐกิจ และมรีาคาหุนสูงขึ้นกวาบรษิัททัว่ไปถึงรอยละ 19.9 ภายหลัง

 
38 ณ สิ้นเดือนกันยายน 1998 มูลคาของเสนสายของบริษัทเครือขายการเมืองมีมูลคาถึงประมาณรอยละ 17 ของ
มูลคาตลาดของบริษัท 
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จากการบังคับใชมาตรการกาํกับและจัดการทุนเคลื่อนยาย ทั้งนี้ เนื่องจากความรับรูของนักลงทุนตอ
บริษัทเครือขายการเมือง การที่ชวงวิกฤตการณเศรษฐกิจราคาหุนลดลง เนื่องจาก ตลาดการเงินรับรู
วาวกิฤตการณเศรษฐกิจทําใหบริษัทเหลานั้นไมไดรับประโยชนอยางที่เคย และตั้งคาํถามตอ
ความสามารถในการปรับตวัรับมือปญหาเศรษฐกิจ ขณะที่ในชวงหลังใชมาตรการ นกัลงทุน
คาดการณวา นักการเมืองสามารถใชอิทธพิลสนับสนุนบริษัทโดยหาประโยชนจากชองวางของ
มาตรการได39  

ทํานองเดียวกนั Rajan and Zingales (1998) สนับสนุนประเด็นเรื่องมาตรการกํากับและ
จัดการเงนิทุนเพิ่มระดับของระบบพวกพองอุปถัมภ โดยชี้วา มาตรการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
ชุดนโยบายทีท่ําใหระบบทนุนิยมพวกพอง (Crony Capitalism) กาวเขามามีบทบาทมากขึ้น เพราะ
ทําใหระบบเศรษฐกิจโดดเดีย่วจากตลาดทนุระหวางประเทศมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณทุนใน
ประเทศมีจํากดั ดังนั้น บริษทัที่จะเขาถึงแหลงเงินทุน เชน การใหสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย
มักเปนบริษัทที่มีเสนสายกบันักการเมืองและผูบริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย     

กระนั้น Johnson et al. (2006) ไดตั้งขอสังเกตไวประการหนึ่งเกีย่วกับการหาหลักฐานเชิง
ประจักษเพื่อหาความเชื่อมโยงระหวางมาตรการกํากับและจัดการเงินทนุกับระบบพวกพองอุปถัมภ 
นั่นคือ เทคนิคทางเศรษฐมิตทิี่ใชกันในงานวิจยันัน้ไมสามารถแยกผลจากมาตรการออกจากผลจาก
เหตุการณที่เกดิในเวลาเดยีวกันได รวมถึงการนิยามขอบเขตและระดับของมาตรการกํากับและ
จัดการเงนิทุน เมื่อเปนเชนนี้ การวัดสิทธิประโยชนที่บริษัทเครือขายการเมืองไดรับจริงหลังการ
บังคับใชมาตรการจึงทําไดยาก  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 ตัวอยางเชน การใหธนาคารพาณิชยปลอยกูใหบริษัท การใหเงินชวยเหลือแกบริษัท การตออายุเงินกูแมวาบริษัท
มีปญหา การสั่งใหรัฐวิสาหกิจเชนปโตรนาสอุมบริษัทผลิตรถยนตโปรตอน การที่รัฐควบรวมสถาบันการเงิน 58 
แหงใหเปนธนาคารขนาดใหญ 10 แหง  การที่รัฐบาลเขาไปเปนเจาของบริษัท Renong และจายหนี้บางสวนให
บริษัท  
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9. บทสรุป 
 

นโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศไมใชนโยบายที่ดีที่สุดสําหรับทุกประเทศในทุก
เงื่อนไขและทกุสถานการณ  เมื่อมีการดําเนินนโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศในโลกแหง
ความจริงภายใตปรากฏการณโลกาภวิัตนทางเศรษฐกิจและอุดมการณเสรีนิยมใหม  ผลประโยชน
จากการเปดเสรีระหวางประเทศตามที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักทํานายไวอาจไมเกิดขึน้จริง 
ในขณะที่ตนทนุของการใชนโยบายดังกลาวกลับเพิ่มสูงยิง่  

‘มาตรการกํากบัและจัดการทนุเคลื่อนยายระหวางประเทศ (Capital Controls)’ เปน
นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกเพื่อ ‘จัดการ’ ทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ เพื่อบรรลุเปาหมายสุดทาย
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ นัน่คือ เศรษฐกจิที่เติบโต เปนธรรม มั่นคง และยั่งยนื มาตรการดังกลาวมี
ประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงมีปจจัยเชิงสถาบันและพืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจยังไมแข็งแกรงเพยีงพอและถึงพรอมในการโตคล่ืนโลกาภิวตันทางเศรษฐกิจ  

กระนั้น นอกจากมาตรการกํากับและจดัการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศจะมลัีกษณะ
ความเปน ‘มาตรการชั่วคราว’ สําหรับบังคับใชในชวงเปลี่ยนผานจนกวาประเทศนัน้จะมีความ
เขมแข็ง และมคีวามพรอมในเชิงสถาบันสําหรับการเปดเสรีบัญชีทุนอยางเต็มที่ตอไปแลว หรือ
บังคับใชในชวงที่เผชิญปญหาวิกฤตการณเศรษฐกิจ มาตรการดังกลาวยังมีลักษณะความเปน 
‘มาตรการถาวร’ ในฐานะ ‘ทางออกที่จําเปน’ ในการใชชีวิตอยูในกระแสโลกาภิวัตนเสรีนิยมใหม
ดวย เพราะการเปดเสรีการเงนิระหวางประเทศมีธรรมชาติที่เปนปญหาโดยตัวของมนัเอง และ
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนเคลื่อนยายชวยแกปญหาที่ตนเหตุไดมากกวาทางแกภายใต
อุดมการณเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม ซ่ึงตอใหตลาดการเงินทํางานไดอยางสมบูรณ ปญหาก็ยังคงดํารง
อยู มิพักตองตัง้คําถามวามีทางที่จะทําใหตลาดทํางานไดอยางสมบูรณในโลกแหงความจริงหรือไม  

‘สถาบัน’ หรือ ‘พื้นฐานเศรษฐกิจ’ ที่เขมแขง็อาจชวย ‘ลดโอกาส’ ในการเกดิวกิฤตการณ
การเงินหรือ ‘บรรเทา’ ความรุนแรงของวกิฤตการณที่เกดิขึ้น แตมิอาจ ‘ปองกัน’ ได และไมได
จัดการปญหาที่ตนเหตุ ทั้งนีเ้พราะธรรมชาติแหงความผันผวนไรเสถียรภาพ - อันเกดิจากธรรมชาติ
ของการลงทุนและพฤติกรรมที่ไมมีเหตุมผีลทางเศรษฐศาสตรของนักลงทุน ภายใตกระแสโลกาภิ
วัตนทางเศรษฐกิจที่มีปญหาขอมูลขาวสารที่ไมสมบูรณเปนปกติธรรมดา - ก็ยังคงดํารงอยู  รวมถึง
ปญหาจากผลลุกลามจากวกิฤตการณการเงิน (Contagion effects) ที่รุนแรงขึ้นภายใตสถาบันแบบ
เสรีนิยมใหม   

กลาวโดยสรุป มาตรการกํากบัและจัดการทนุเคลื่อนยายมไิดเปนเพียงมาตรการระยะสั้นที่มี
วัตถุประสงคเฉพาะหนาชวงวิกฤตการณเศรษฐกิจ เชน ทนุไหลออกไมหยุด หรือเปนนโยบายขัดตา
ทัพระหวางทางเทานั้น แตมาตรการดังกลาวยังสามารถบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจระยะยาวได
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ดวย เชน ลดความเปราะบางทางการเงิน เพิม่สัดสวนทุนระยะยาวในบัญชีทุน สรางเสถียรภาพให
ระบบเศรษฐกจิ เปนตน ดังทีป่ระเทศชิลีใชมาตรการจัดการทุนไหลเขายาวนานนับทศวรรษ และยัง
เปน ‘ทางเลือก’ หนึ่งในการดําเนินนโยบายในปจจุบัน  

 
เอกสารฉบับนี้ศึกษาประสบการณในการนาํมาตรการกํากบัและจัดการทนุเคลื่อนยาย

ระหวางประเทศไปบังคับใชจริงทามกลางกระแสโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจและอุดมการณเสรีนิยม
ใหม โดยศึกษา (1) กรณีของมาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนไหลเขาของประเทศชิลีในชวง
ทศวรรษ 1990 ซ่ึงมีลักษณะของ ‘มาตรการปองกัน’ ปญหาที่เกิดจากทนุไหลเขาจํานวนมากอยาง
รวดเร็วในชวงเศรษฐกิจรอนแรง จนสงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยน การสงออก และภาค
เศรษฐกิจจริง และ (2) มาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนไหลออกของประเทศมาเลเซียในป 1998 
ซ่ึงมีลักษณะของ ‘มาตรการแกไข’ ปญหาที่เกิดจากเงินทุนไหลออกจาํนวนมากอยางรวดเร็วในชวง
วิกฤตการณเศรษฐกิจ จนสงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยน และภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางหนกั  

จากการศึกษาประสบการณของทั้งสองประเทศจะเหน็วา การใชมาตรการกํากับและจดัการ
ทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศไมไดถูกใชอยาง ‘ส้ินคิด’ หรือ ‘มักงาย’ ดังที่นกัเศรษฐศาสตรเสรี
นิยมใหมหลายคน ‘ตีตรา’ ยามมีประเทศใดประเทศหนึ่งใชนโยบายเศรษฐกิจทีพ่นไปจากนโยบาย
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม หากแตมาตรการดังกลาวมีรายละเอียดมากมายและมกีารออกแบบ
โครงสรางสิ่งจูงใจของมาตรการอยางระมดัระวัง เพื่อไมใหกระทบเงินทุนระยะยาว ไมวาจะเปน
มาตรการกันสาํรองของประเทศชิลี และมาตรการเก็บภาษีขาออกของประเทศมาเลเซยี ซ่ึงมีความ
ซับซอนในตัวเอง  

มาตรการจัดการทุนจึงไมได ‘งาย’ แคหามทุนไหลเขา หรือหามทุนไหลออก หรือประกาศ
ปดประเทศไมตอนรับเงินทนุตางชาติอีกตอไป เพียงเทานั้น แตประเทศที่บังคับใชลวนไมไดปฏิเสธ
นโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิมใหมอยางสิ้นเชงิ แตใชมาตรการดังกลาวเสรมิจากชุดนโยบายพื้นฐาน
แบบเสรีนิยมใหมที่เหน็วาเปนประโยชนในเวลาที่เหมาะสมและจําเปน ทงนี้เพื่อแกไขปญหาที่เกิด
จากนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหมบางอยาง หรือปญหาที่นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม
แกไมได และแกไขปญหาใน ‘เวลา’ และภายใต ‘เงื่อนไข’ ที่การดําเนนินโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม
ชุดเดิมไมสามารถแกไขปญหาได หรือเปนตัวสรางปญหาเสียเอง 

ั้

ชุดของนโยบายเศรษฐกิจของประเทศทั้งสอง จึงเปน ‘สวนผสม’ ของนโยบายเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยมใหม และนโยบายเศรษฐกิจทางเลือกที่พนไปจากเสรีนิยมใหม เปนการเลอืกชุด
นโยบายแบบ ‘ทั้งเขาทั้งเรา’ ไมใช ‘ไมเขาก็เรา’  จะเหน็วาประเทศเหลานี้ดําเนนินโยบายเศรษฐกิจ
แบบเสรีนิยมใหมไปพรอมกบัการใชมาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนเคลื่อนยาย ในกรณีของ
ประเทศชิลี ทางการก็ยังดําเนินนโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ นโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกจิ 
พรอมไปกับมาตรการกันสํารอง ในกรณีของประเทศมาเลเซีย ทางการก็ยังดําเนินนโยบายเปดเสรี
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การคา ตอนรับเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ พรอมไปกับมาตรการ ‘รอ 12 เดอืน’ หรือ
นโยบายภาษีขาออก 

นอกจากนั้น มาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนเคลื่อนยายมิไดทํางานอยางเดีย่วโดด หาก
เปนมาตรการหนึ่งในชุดนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อจัดการปญหาเศรษฐกิจในระยะสั้น เชน ลดการ
เก็งกําไรคาเงนิ และนําพาเศรษฐกิจไปถึงเปาหมายในระยะยาว เชน เพิม่สัดสวนทุนระยะยาว  จะ
เห็นไดวา มาตรการกํากับและจัดการเงินทนุถูกใชควบคูกับนโยบายเศรษฐกิจอื่น เชน นโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยน นโยบายการเงนิ และนโยบายการคลัง ซ่ึงนโยบายทั้งหมดในชุดนโยบายสงผล ‘เสริม
กัน’ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย และทําใหมาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนเคลื่อนยาย
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เชน ในกรณีของมาเลเซีย ใชการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ การยกเลิก
ตลาดเงินริงกติภายนอกประเทศ การลดอตัราดอกเบี้ย การใชนโยบายการคลังแบบขยายตวั ควบคู
ไปกับมาตรการจัดการทุนไหลออก  

ทั้งนี้ มาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายจะชวยเปดโอกาสใหประเทศมี ‘ที่ทาง’ หรือ 
‘ชองวาง’ ที่จะทําการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ (ระยะยาว) ได โดยไมตองพะวงกับปญหา
เศรษฐกิจเฉพาะหนามากเกนิไป การปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจมีสวนสาํคัญตอความสําเร็จของ
มาตรการ โดยเฉพาะการปฏรูิปภาคการเงนิ เชน การปฏรูิประบบกํากบัและตรวจสอบสถาบัน
การเงิน ซ่ึงเปนปจจยัหนึ่งทีท่ําใหมาตรการของประเทศชิลีประสบความสําเร็จ  

นอกจากการทาํงานรวมกับนโยบายเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สงผลเสริมกันแลว ปจจัยพืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจทีด่ีกส็งผลตอความสําเร็จของมาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายดวย เพราะชวยลด
แรงกดดนัในการจัดการเงนิทุน  ในทางกลับกัน มาตรการจัดการทุนทีป่ระสบความสําเร็จก็ชวยทํา
ใหปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นดวย  

ตัวอยางของปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจทีด่ี ที่สงผลบวกตอมาตรการจัดการทุน ไดแก 
สัดสวนหนี้ระหวางประเทศต่ํา อัตราเงินเฟอต่ํา ฐานะดลุบัญชีเดินสะพัดดี  ฐานะการคลังยั่งยืน และ
มีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนทีค่งเสนคงวา 

 
มาตรการกํากบัและจัดการทนุเคลื่อนยายระหวางประเทศก็เหมือนเชนนโยบายและ

มาตรการเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มทีั้ง ‘ผลประโยชน’ และ ‘ตนทุน’ แมมาตรการดังกลาวจะมีปญหาใน
บางดาน เชน ทําใหราคาของทุน (Capital Cost) สูงขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบตอบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก สรางตนทุนในการบรหิารจัดการ (Administrative Cost) เปดชองใหมกีารแสวงหา
สวนเกนิทางเศรษฐกิจ หรือทําลายความเชือ่มั่นของนักลงทุนตางชาติ ซ่ึงอาจสงผลดานลบอยาง
มหาศาลของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  แตมาตรการดงักลาวก็มีผลประโยชนตอ
ภาคเศรษฐกิจจริงและภาคการเงินในหลายดาน เชน  สรางเสถียรภาพทางการเงิน (Financial 
Stability) สงเสริมเงินทุนตางประเทศประเภทที่พึงปรารถนา เชน FDI  เพิ่มความเปนอิสระในการ
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ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายการเงิน ลดความรุนแรงของวิกฤตการณการเงิน และทาํ
ใหเศรษฐกิจฟนตัวไดดีขึ้น  
 จากการศึกษาประสบการณของทั้งสองประเทศ จะเหน็ไดวา ความหวาดกลัวของนกั
เศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมสวนใหญตอมาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนเคลื่อนยายระหวาง
ประเทศดูจะเปนความหวาดกลัวที่เกินเลย การประเมนิผลประโยชนสุทธิของมาตรการต่ํากวาความ
เปนจริง  

ในดานผลประโยชนของมาตรการ มาตรการดังกลาวชวยแกปญหาเศรษฐกิจตาม
วัตถุประสงคของการใชไดอยางประสบความสาํเร็จ เชน การชะลอเงนิทุนไหลเขา และการลดแรง
กดดันตออัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และตนทุนในการทํา Sterilization ในกรณีของประเทศชิลี 
และการยับยั้งการเก็งกําไรเงนิริงกิต การชะลอเงินไหลออก และการลดผลกระทบจากวิกฤตการณ
เศรษฐกิจดวยการใชนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบขยายตัวหลังใชมาตรการ ในกรณขีองประเทศ
มาเลเซีย  

ในดานตนทุนของมาตรการ มาตรการดังกลาวก็ไมแตกตางจากมาตรการเศรษฐกิจทกุ
มาตรการที่มีราคาตองจายในการบังคับใช นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหม ‘ไมใหราคา’ มาตรการ
กาํกับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ เนื่องจากเห็นวา ราคาที่ตองจายสูงเกินไป แมจะ
ชวยแกปญหาระยะสั้น แตสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในระยะยาวดวย เชน บั่นทอนความเชื่อมั่นของ
นักลงทุน ทําใหในอนาคต ประเทศอาจขาดแคลนเงินทุนตางประเทศมาใชในการพัฒนาเศรษฐกจิ 
ซ่ึงสงผลกระทบตอความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในบัน้ปลาย เชน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 
ตลาดเงินและตลาดทุนจะไมมีการพัฒนา เปนตน  

แตเมื่อพิจารณาผลลัพธของการดําเนินมาตรการกาํกับและจัดการทุนเคลื่อนยายของทัง้สอง
ประเทศจะเหน็วา ภาพฝนรายในอนาคตดงักลาว ไมไดเกิดขึ้นจริง แมจะมีปญหาในการบังคับใชอยู
บางและมักนํามาซึ่ง Shock ทางเศรษฐกิจในระยะสั้น โดยเฉพาะเมื่อเร่ิมบังคับใช แตอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจกลับสูระดับเดิมและหรือสูงกวาในเวลาไมนาน เงินทุนตางชาติยังคงไหลเขามา
ลงทุนในประเทศที่มีประวัตขิองการบังคับใชมาตรการทัง้ในสวนของเงินลงทุนระยะยาวและเงิน
ลงทุนในสินทรัพย และไมไดทําลาย ‘โอกาส’ ในอนาคตของเศรษฐกิจใหมเหลานั้นลง ตลาด
หลักทรัพยก็ฟนตัวกลับสูระดับเดิมและสูงกวาเดิมภายหลังจากมาตรการชวยทําใหเศรษฐกิจเขาสู
เสถียรภาพไมนาน แมมูลคาตลาดจะลดลงไปมากเมื่อแรกบังคับใชมาตรการดังเชนกรณีของ
ประเทศมาเลเซีย เปนตน แตตลาดก็ปรับตัวและเรียนรูได  

แมนักเศรษฐศาสตรจํานวนหนึ่งจะยอม ‘กัดฟน’ สนับสนุนมาตรการกํากับและจัดการทุน
เคลื่อนยายในบางเงื่อนไขและบางสถานการณก็ตาม แตก็มักสนับสนนุเพยีงการกํากับควบคุมทุน
ไหลเขาเทานัน้ โดยที่สวนใหญมีความเหน็วาไมควรมีการกํากับควบคมุทุนไหลออกอยางเด็ดขาด  
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แตจากการศึกษาจะเห็นวา มาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายสามารถประสบความสําเร็จได
ทั้งในกรณีที่จดัการทุนไหลเขาอยางชิลี และในกรณีทีจ่ัดการทุนไหลออกอยางมาเลเซีย  
 

นักเศรษฐศาสตรทั่วไปมักมคีวามเขาใจผดิวา หากมาตรการจัดการทุนเคลื่อนยายจะทาํงาน
ไดดีในระยะยาวตองเพิ่มความเขมแข็งในการควบคุมมากขึ้นเรื่อย ๆ แตในความเปนจริง มาตรการ
กํากับและจัดการเงินทุนเคลื่อนยายมีความเปนพลวัต ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณเศรษฐกิจ เชน 
มีการควบคมุอยางเขมขนในชวงเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจ แตผอนคลายลงเมื่อสถานการณดีขึ้น 

ผูกําหนดนโยบายตองมีความสามารถในการเลือกใชมาตรการควบคุมที่หลากหลายและ
เปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ มีความยืดหยุนในการดําเนินนโยบาย ตัวอยางของทัง้สองประเทศ
ที่ประสบความสําเร็จ เนื่องจาก ทางการเรยีนรูปญหาและปรับตัวไดคอนขางเร็ว ในกรณีของ
ประเทศชิลีมีการปรับมาตรการเพื่ออุดชองโหวของมาตรการหลายครั้ง เชน ขยายขอบเขตความ
ครอบคลุมของมาตรการ เพือ่ลดการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ และความไมมีประสิทธิภาพ
ของมาตรการ รวมถึงการปรับตัวตามสถานการณเศรษฐกิจ เชน ปรับเปลี่ยนอัตรากนัสํารอง ใน
กรณีของมาเลเซีย เมื่อใชมาตรการไปไดประมาณหาเดือน มีการปรับเปลี่ยนนโยบายจาก ‘รอ 12 
เดือน’ เปน ‘ภาษีขาออก’ เพื่อให ‘ตลาด’ มีบทบาทในการควบคุมทุนมากขึ้น เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับมาตรการ และสรางแรงจูงใจในการลงทุนใหแกนักลงทุน  

ไมมีมาตรการกํากับและจัดการเงินทุนเคลื่อนยายที่มีความสมบูรณแบบตั้งแตแรกเริ่ม หรือ
หยุดนิ่งคงที่ไมไหวติงเมื่อสถานการณเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป หากมาตรการที่สําเร็จตองมีพลวัต
และปรับเปลี่ยน ‘ขนาด’ และ ‘ทิศทาง’ ของนโยบายไดอยางเหมาะสม ยืดหยุน และสอดคลองตอง
ตามสถานการณเศรษฐกิจ การเลิกใชมาตรการในจังหวะเวลาที่เหมาะสมไมไดเปนตัวสะทอนวา
มาตรการลมเหลวใชการไมได  

  
การใชมาตรการกํากับและจดัการทุนเคลื่อนยายยังเปน ‘เนื้อนาดิน’ ที่สําคัญสําหรับการใช

นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกอื่นๆ โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจจริง (Real Economy-
targeted Economic Policy) เชน นโยบายสงเสริมการจางงานและการลงทุนที่สรางงาน นโยบาย
คาจางเพื่อชีวิต (Living Wages) นโยบายรกัษาอัตราแลกเปลี่ยนแทจริงใหมีเสถียรภาพและแขงขนั
ได (Stable and Competitive Real Exchange Rate – SCRER) เปนตน งานวิจยัของนกัเศรษฐศาสตร
ทางเลือกจํานวนมากชีว้า นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกเหลานี้ทํางานไดดีภายใตการบงัคับใช
มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนเคลื่อนยายในบางระดับควบคูกนัมากกวาภายใตส่ิงแวดลอมของ
การเปดเสรีการเงินระหวางประเทศอยางเต็มที่  

นโยบายเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจจริงเหลานี้เปนคลายดัง ‘คตรงขาม’ กับนโยบายกําหนด
เปาหมายอัตราเงินเฟอ (Inflation Targeting) ซ่ึงเปนนโยบายรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจหลักใน

ู
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ชุดนโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิมใหม นยิามของคําวา ‘เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ’ ในยุคเสรีนิยมใหมถูก
หดแคบเหลือเพียงเสถียรภาพของระดับราคาสินคาโดยทัว่ไป หรือการรักษาอัตราเงินเฟอใหอยูใน
ระดับต่ําเทานัน้ ทั้งที่ ‘เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ’ ควรจะหมายถึง การจางงานเต็มที่ดวย ซ่ึงเปนการ
สะทอนภาวะของการใชทรัพยากรอยางมปีระสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานของการมีระดับความ
ตองการใชจายมวลรวมที่เหมาะสมในระบบเศรษฐกิจ (คนมีงาน มีรายได มีการใชจาย เศรษฐกิจก็
เดินหนา มีการผลิต มีการลงทุน)  

นโยบายเศรษฐกิจภายใตอุดมการณเสรีนิยมใหมใหความสําคัญกับเปาหมายอัตราเงนิเฟอ
ต่ําเปนหลัก เหนือเปาหมายการจางงานและสรางงานใหคนมีงานทํา เนือ่งจาก ภาวะทีม่ีคนวางงาน
ในระบบเศรษฐกิจ ทําใหอํานาจตอรองของแรงงานลดลง ซ่ึงสอดคลองกับโครงสรางผลประโยชน
แบบเสรีนิยมใหม  

เชนนี้แลว มาตรการกํากับและจัดการเงนิทุนเคลื่อนยายเปด ‘ที่ทาง’ และ ‘ชองวาง’ ให
ประเทศดําเนนินโยบายเศรษฐกิจแบบขยายตัวเพื่อเสริมสรางเศรษฐกจิจริง โดยมีเปาหมายเพื่อสราง
งาน เพิ่มคาจาง สรางรายได ใหมากขึน้และเปนอิสระขึ้น แตขณะเดยีวกันก็สงผลกระทบตอตัวแปร
เศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ เชน อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน ลดนอยลง อันเปนผลมาจากการจัดการ
เงินทุนเคลื่อนยาย ทางการสามารถดําเนินนโยบายการเงนิขยายตวั เชน ลดอัตราดอกเบี้ย หรือเพิ่ม
ปริมาณเงิน โดยไมทําใหอัตราแลกเปลี่ยนออนคาลงมาก และสถานะของดุลบัญชีชําระเงินไมเจอ
แรงกดดนัใหปรับตัวลดลงมาก  

กลาวโดยสรุป มาตรการกํากบัและจัดการเงินทุนเคลื่อนยายเปนหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจ
ทางเลือกที่ควรใชรวมกับนโยบายเศรษฐกจิเพื่อเศรษฐกจิจริงตางๆ เพือ่นําเศรษฐกจิขึ้นจากหลม 
‘อคติในการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบเขมงวด’ ซ่ึงถูกทําใหเปน ‘สถาบัน’ ภายใต
กระแสโลกาภวิัตนและอุดมการณเศรษฐกจิเสรีนยิมใหม  
 

งานศึกษาชิน้นี้พยายามนําเสนอปรัชญาและเหตุผล แนวคิด เนื้อหารายละเอียด ประเด็น
โตเถียง และประสบการณของมาตรการกาํกับและจัดการทุนเคลื่อนยาย เพื่อเปน ‘องคความรู’ ขั้น
พื้นฐานในการทําความเขาใจมาตรการดังกลาวตอไปในฐานะหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจทางเลือก   

ในสวนของบทสรุป ไดพยายามนําเสนอ ‘ทาที’ เพื่อการวิเคราะห และ ‘บทเรียน’ ของการ
ใชมาตรการกาํกับและจัดการทุนเคลื่อนยายใหชัดเจนขึ้น แมเนื้อหาหลายสวนจะแทรกอยูในตัว
เนื้อหาหลักของงานชิ้นเดยีวกันนีแ้ลว  

หากศึกษาประสบการณในการบังคับใชมาตรการดังกลาวจะพบวา ไมมีสูตรสําเร็จในการ
กํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ ทั้งนี้ แตละประเทศมีระดับการควบคมุจัดการและ
ใชเทคนิคในการควบคุมจัดการที่แตกตางกนั การเลือกใชมาตรการตองใหสอดคลองเหมาะสมกับ 
‘สถาบัน’ ในประเทศนั้น เชน ตองคํานึงถึงระดับการเปดเสรีตลาดเงิน ประสิทธิภาพของระบบ
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ราชการ  โครงสรางพื้นฐานทางการเงิน ประสิทธิภาพในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน 
วิถีแหงประวัตศิาสตรของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกจิ รวมถึงตอง
ผสมผสานมาตรการกํากับและจัดการเงนิทุน - ซ่ึงควรจะมีประสิทธิภาพและความยดืหยุน ปรับตัว
ไดอยางเปนพลวัต สอดคลองตองตามสถานการณเศรษฐกิจและปดชองโหว – เขากับชุดนโยบาย
เศรษฐกิจอืน่ๆ ทั้งนโยบายเสรีนิยมใหมและนโยบายทางเลือก ไดอยางลงตัว เพื่อใหเศรษฐกิจของ
ประเทศสามารถใชชีวิตอยูทามกลางกระแสโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจไดอยางยั่งยนื มีประสิทธิภาพ 
มั่นคง และมีความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ และมีวิถีแหงการพัฒนาเศรษฐกิจที่มี ‘ความหมาย’ 
สําหรับผูคนในประเทศ  

นโยบายเปดเสรีการเงินระหวางประเทศ เปนเพยีง ‘วิธีการ’ ไปสู ‘เปาหมาย’ ทางเศรษฐกิจ
ขางตนมิใชหรือ หาใชเปน ‘เปาหมาย’ โดยตัวของมันเองแตอยางใดไม หากนโยบายเปดเสรีการเงิน
ระหวางประเทศเพียงลําพังไมสามารถสงมอบเปาหมายในอุดมคติดังกลาวได เราควรตั้งคําถามและ
แสวงหา ‘วิธีการ’ ใหม ปฏิรูป ‘วิธีการ’ เดมิ หรือผสมผสาน ‘วิธีการ’ ใหมและเกาเขาดวยกันหรือใช
รวมกัน  

การศึกษาวิเคราะหเร่ืองมาตรการกํากับและจัดการทุนเคลื่อนยายถือเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการตัง้คําถามและแสวงหาทางออก เพื่อบรรลุ ‘เปาหมาย’ ทางเศรษฐกิจที่ทําใหผูคนใน
เศรษฐกิจอยูเยน็เปนสุข  
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