
 

คณะผู้จัดท ำ : กองศึกษำวิจัยทำงยุทธศำสตร์และควำมมั่นคงฯ โทร./โทรสำร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 

 วิกฤตเศรษฐกิจโลก : วิกฤตสถำบันทำงกำรเงิน 
 หลงัการเกดิวกิฤตเศรษฐกจิของโลก ทัง้วกิฤตหนีส้าธารณะ
ในยุโรป ที่ท าให้ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank
-ECB) ต้องอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเป็นมูลค่าล้านล้านยูโร เพ่ือพยุง
ธนาคารพาณิชย์และตลาดพันธบัตรรัฐบาล ตามมาด้วยวิกฤต
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตั้งแต่วิกฤตซับไพร์ม (Subprime Crisis)  
ถึงหน้าผาการคลัง (Fiscal Cliff) ที่ท าให้รัฐบาลสหรัฐฯ ต้อง
ด าเนนิมาตรการ Q.E. (Quantitative Easing) ถงึ ๓ ครัง้  เพ่ืออัดฉดี
เงินเข้าระบบในการพยุงเศรษฐกจิเชน่กนั ซึ่งวกิฤตดงักลา่ว สง่ผล
กระทบตอ่ประเทศทีอิ่งอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา ๒ สกลุหลกั คอื ยโูร 
และ ดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งเกิดข้อกังวลต่อเสถียรภาพของ
ค่าเงิน และสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ อาทิ ECB, ธนาคารโลก 
(World Bank– WB) และ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)  
 ทั้งนี้ จากการประชุมประจ าปีของ IMF และ WB ทีจ่ดัขึน้
ในโตเกียวเมื่อ ๑๒-๑๔ ต.ค.๕๕ มีประเด็นส าคัญที่ได้รับการ
หยิบยกขึ้นมา คือ การปฏิรูปบรรษัทภิบาลและโควตาของ IMF 
เช่น การเปลี่ยนโควตาที่ขึ้นกับขนาดของเศรษฐกิจ และเงิน
ส ารองของประเทศนัน้ๆ รวมทัง้เรยีกรอ้งใหม้ตีวัแทนของประเทศ
ก าลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ใน IMF และ WB ซึง่ปจัจบุนั
ประเทศเศรษฐกิจใหม่ ต้องการมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจโลก โดยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา GDP ของตลาดเกิด
ใหม่และประเทศก าลังพัฒนา อาทิ บราซิล จีน และอินเดีย ได้
เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเรว็ จึงเป็นปัจจัยเร่งการพิจารณาโควตากู้ยืมเงิน 
และสิทธิออกเสียงใน IMF ทั้งนี้ IMF ยังถูกตั้งค าถามเกี่ยวกับ
ความชอบธรรมของระบบบริหารจัดการภายใน และการสร้าง
ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะปฏิรูประบบ
ของ IMF เนื่องจากมีความเป็นสถาบันสูง และเกิดขึ้นเพ่ือรักษา
อ านาจของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งดั้งเดิม อาทิ สหรัฐฯ และ
กลุ่มประเทศยุโรป อีกท้ังไม่เปิดกว้างต่อสมาชิกใหม่เท่าท่ีควร  

 จากความล่าช้าในการปฏิรูปภายใน IMF ประกอบกับ
ความไม่พอใจของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่รู้สึกไม่ได้รับ
ความเท่าเทียมจากระบบของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
(IFIs) อาท ิIMF, WB, ECB และ ADB ท าใหป้ระเทศเศรษฐกจิเกิด
ใหม่รวมตวักนั เพ่ือหาแหลง่เงนิทนุซึง่เปน็ทางเลอืกใหม ่อาท ิกลุม่ 
BRICS มกีารหารอืเพ่ือกอ่ตัง้ธนาคารเพ่ือการพัฒนาของกลุม่ BRICS  
รวมทั้งมีการรเิริ่มที่จะใช้สกุลเงินอ่ืนๆ ในการซื้อขายระหว่างกัน 
นอกเหนือจากยูโร และดอลลาร์สหรัฐฯ อาทิ สกุลเงินหยวน
ของจีนกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยจัดท า
เปน็กรอบขอ้ตกลงทวภิาค ี(Bilateral Swap Arrangements - BSAs) 
ภายใต้กรอบ Chiang Mai Initiative เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรกระจำยอ ำนำจของสถำบนัทำงกำรเงนิโลก : ควำมเปน็ไปได้
ของกำรก่อตั้งธนำคำร BRICS 
 กลุม่ BRICS ประกอบดว้ย บราซลิ รสัเซยี อินเดยี จนี และ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีประชากรรวมกันถึงร้อยละ ๔๒ ของ
ประชากรโลก อีกทั้ง ประเทศเหล่านี้ยังอุดมไปด้วยทรัพยากร 
ขนาดของประเทศ จ านวนประชากร และมีพ้ืนที่รองรับการ
พัฒนาได้อีก มีการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างภายในประเทศและ 
หนัมาใชน้โยบายเปดิประเทศ (Open-door policy) มากข้ึน  

 วิกฤตเศรษฐกิจของโลกตั้งแต่ วิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป วิกฤตซับไพร์ม (Subprime Crisis) และหน้าผาการคลัง (Fiscal Cliff) 
ของสหรัฐฯ ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องประกาศมาตรการเพ่ือพยุงเศรษฐกิจไว้ ซึ่งวิกฤตดังกล่าวสร้างความกังขาในความมั่นคงของระบบ
เศรษฐกจิ และระบบการเงนิทีอิ่งทัง้ ๒ ตลาดใหญ ่รวมทัง้ระบบของสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ (International Financial Institutes - 
IFIs) อาทิ ECB, World Bank และ IMF ว่าจะสามารถเป็นที่พ่ึงของระบบเศรษฐกิจโลกได้อีกนานเท่าใด 
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รวมทั้งใช้นโยบายและมาตรการทางการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง  
 นอกจากนี้ กลุ่ม BRICS ยังมีทุนส ารองระหว่างประเทศ 
(Foreign Reserves) คิดเป็นมูลค่ามหาศาล อาทิ จีนมีกว่า ๓ 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นอันดับ ๑ ของโลก ตามมาด้วย
รัสเซีย มีไม่ต่ ากว่า ๕ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นอันดับ ๓ 
ของโลก ท าให้กลุ่ม BRICS เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีโอกาส
ทางการพัฒนาที่จะขึ้นมาเป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจโลกได้อย่างไม่
ยากนักในอนาคตอันใกล้  

 จากการประชุม BRICS Summit ที่เมืองนิวเดลี ประเทศ
อินเดีย เมื่อเดือน มี.ค.๕๕ ได้มีการหารือร่วมกันในหัวข้อ 
“Partnership for Stability, Security and Prosperity” 
โดยมสีาระส าคญัเกีย่วกบัประเดน็ตา่งๆ เชน่ แนวทางการบรหิาร
จดัการเศรษฐกิจโลก (Global Business Management) การหา
ช่องทางการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development) 
ปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรป และการหาลู่ทางเพ่ิมความร่วมมือ
ทางด้านต่างๆ ของสมาชิกกลุ่ม BRICS และเพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
ขยายการค้าระหว่างสมาชิกกลุ่มจึงได้มีข้อตกลงที่จะค้าขายกัน
เป็นเงินตราสกุลท้องถิ่น (Local Currencies) เพ่ิมขึ้นแทน
การค้าขายที่ใช้เงินตราสกุลหลัก คือ ดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโร 
ซึ่งหากกลุ่ม BRICS สามารถค้าขายกันในรูปเงินตราสกุล
ท้องถิ่นของตนได้เ พ่ิมขึ้น จะก่อให้เกิดผลดีอย่างน้อยสอง
ประการคือ   
 (๑) ลดค่าธรรมเนียมหรอืคา่แลกเปลีย่นเงินตราเปน็เงินสกุล
หลกักอ่น ท าใหล้ดตน้ทนุการด าเนนิธรุกจิระหวา่งประเทศได ้ 
 (๒) สร้างโอกาสในการลดความผันผวนของค่าเงิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินตราสกุลหลักของโลก  
 นอกจากนี้ ประเด็นความเป็นไปได้ของการก่อตั้งธนาคาร
เ พ่ื อการ พัฒนาของกลุ่ ม  ( BRICS Development Bank) 
เพ่ิมเติมจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศของโลกที่มีอยู่ มี
แนวโน้มที่ดีและได้รับการตอบสนองจากสถาบันการเงินต่างๆ    
อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเลื่อนไหลของระบบเศรษฐกิจโลก  

ทีม่พ้ืีนทีส่ าหรบัธนาคาร BRICS และประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม ่ที่
ต้องการแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่เพ่ือการพัฒนาในโครงการที่
หลากหลายของประเทศ อาท ิโครงการเทคโนโลยสีเีขยีว การผลติ
เชือ้เพลงิชวีภาพ การสรา้งเขือ่นขนาดใหญ ่และโรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์
รวมไปถึงบางโครงการที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขในการขอรับความ
ชว่ยเหลอืทางการเงนิของ IMF และ WB  
 อยา่งไรกต็าม การกอ่ตัง้ธนาคาร BRICS ยังมีข้อสงสัยว่าเป็น
การสร้างการแข่งขันกับสถาบันการเงินอ่ืนที่มีอยู่ หรือเป็นการ
สร้างอ านาจต่อรองของประเทศเศรษฐกิจใหม่กับแหล่งสถาบัน
การเงินเดิม เพ่ือบีบให้เกิดการปฏิรูปโควตาจ านวนเงินกู้ยืม 
และระบบธรรมาภิบาล แม้กลุ่ม BRICS ได้ย้ าว่าการก่อตั้ง
ธนาคารขึ้นนี้ เป็นไปเพ่ือการพัฒนาใหม่ ไม่ได้ล้มล้างระบบ
การเงินโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ การก่อตั้งธนาคาร BRICS ยังมี
อุปสรรคในความเป็นไปได้อีกหลายขั้นตอน อาทิ สมาชกิกลุ่ม 
BRICS ยังต้องปรับกฎเกณฑ์และกฎระเบียบด้านมาตรการและ
นโยบายการเงนิของกลุม่ใหส้อดคลอ้งในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
ความแตกต่างทางด้านนโยบายทางการเมือง นโยบายด้าน
ต่างประเทศหรือความมั่นคง เป็นต้น โดยปัญหาส าคัญ คือ 
ควำมเป็นเอกภำพของประเทศในกลุ่มสมำชิก อาทิ การตกลง
ที่ยังไม่ลงตัวในการก าหนดโควตาประธานธนาคาร BRICS ทีจ่นี
ตอ้งการจะเปน็ประธานธนาคารฯ ในขณะที่อินเดียเสนอให้เวียน
เป็นวาระ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวที่ยังขาดเอกภาพและยัง
ห่างไกลจากสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศยุโรป  
 
ควำมลงท้ำย 
 การเลื่อนไหลของระบบเศรษฐกิจโลกท าให้มีพ้ืนที่ของ
ประเทศเศรษฐกิจใหม่และประเทศก าลังพฒันาเพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี ้
ในอนาคตระดับการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจของมหาอ านาจเดิมอาจ  
มคีวามส าคญัลดลง ซึ่งเปน็สัญญาณว่าประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่
จะเข้ามาเกี่ยวข้องในเชิงรุกมากข้ึนเพ่ือก ากับดูแลเศรษฐกิจโลก 
และจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป    
จากเดมิ ซึ่งความเปลีย่นแปลงดังกล่าว มีความส าคัญต่อการวาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในอนาคต ที่ต้องอาศัยความเข้าใจ
สถานการณ์อยา่งรอบด้าน เพ่ือเตรยีมความพร้อมส าหรับโอกาส
และปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ได.้..  
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