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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

วิกฤตแฮมเบอรเกอรกับการปรับโครงสราง 
การพัฒนาเศรษฐกิจไทย*  

1. ผลกระทบของวิกฤตซบัไพรมตอเศรษฐกิจไทย 

วิกฤตซับไพรม (sub-prime crisis) ในสหรัฐอเมริกาหมายถึง วิกฤตหนี้ที่เกิดจาก
สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยสําหรับผูมีความนาเช่ือถือตํ่า วิกฤตนี้ลุกลามไปกระทบภาวะ
เศรษฐกิจโลกจนมีคําเรียกขานวา “วิกฤตแฮมเบอรเกอร” แมระบบการเงินไทยจะหลีกเล่ียง
ผลกระทบโดยตรงของวิกฤตซับไพรมได แตประเทศไทยซึ่งพ่ึงพิงการสงออกสินคาและ
บริการอยางมากก็ถูกกระทบอยางรุนแรงโดยออมจากวิกฤตนี้ เนื่องจากวิกฤตนี้สงผลให
เศรษฐกิจโลกตกตํ่าและการคาระหวางประเทศลดลง การสงออกและระบบเศรษฐกิจไทยจึง
ประสบปญหาอยางหนัก  ดังเห็นไดจากในไตรมาสที่ 1-3 ของป 2551 การสงออก
ขยายตัวมากกวารอยละ 20 แตในไตรมาสที่ 4 การสงออกหดตัวถึงรอยละ 9.4 และ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ติดลบรอยละ 4.2 ทําใหตัวเลขการเติบโตทั้งป
อยูที่เพียงรอยละ 2.6 ซึ่งตํ่ากวาประมาณการ ความเสียหายชัดเจนข้ึนในไตรมาสแรกของ 
ป 2552 เมื่อการสงออกหดตัวถึงรอยละ 20 และ GDP ติดลบรอยละ 7.1 ซึ่งเปนความตกต่ํา
ในระดับใกลเคียงกับที่เกิดข้ึนในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 

แนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยขึ้นอยูกับแนวโนมการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจและการคาในระดับโลกและระดับภูมิภาค ในขณะที่มีสัญญาณเปนครั้งคราววา
เศรษฐกิจของประเทศตะวันตกอาจจะเริ่มถึงจุดตํ่าสุดในอนาคตที่ไมไกลนัก แตการมองโลก
ในแงดีเกินไปก็ดูจะประมาท ในกรณีวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 แมเศรษฐกิจถึงจุดตํ่าสุดแลว 
แตปญหาก็ยังไมจบส้ิน กลาวคือ เศรษฐกิจไทยด่ิงไปถึงจุดตํ่าสุดในหาถึงหกไตรมาสนับ
จากเริ่มเกิดวิกฤต แตตองใชเวลาถึงหาปกอนที่ GDP จะกลับมาอยูในระดับกอนวิกฤต  
(ดูรูปที่ 1) สวนการลดลงของอัตราหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดนั้น กวาจะอยูในระดับตํ่ากวา 

                                                        
*  แปลและสรุปจากบทความเร่ือง “The Sub-Prime Crisis and Thailand’s Growth Rebalancing” ของ 

ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน นักวิชาการเกียรติคุณ และ ดร. สมชัย จิตสุชน ผูอํานวยการวิจัย
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมและการกระจายรายได สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ซ่ึงปรับปรุงจากรายงานที่นําเสนอในโครงการ “Global Financial and Economic Crisis: Impacts, 

Lessons and Growth Rebalancing” ของสถาบันธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian 

Development Bank Institute: ADBI) 
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รอยละ 10 ตองใชเวลาถึงประมาณแปดป  ดังนั้นในกรณีของวิกฤตซับไพรม การท่ี
สถานการณตางๆ จะกลับมาอยูในสภาพปกติอยางรวดเร็วดูจะเปนไปไมได 

รูปที่ 1  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง (ราคาป 2531: ลานบาท) ปรับตามฤดูกาล 
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

2. การรับมือทางดานนโยบาย 

รัฐบาลของเกือบทุกประเทศของโลกไดออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพ่ือรับมือ
กับวิกฤตในครั้งนี้ ในสวนของประเทศไทยก็มีมาตรการหลักๆ หลายดาน 

2.1  มาตรการทางดานการคลัง 

2.1.1  ในชวงตนป รัฐบาลไดจัดทําพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ประจําปงบประมาณ 2552 วงเงินทั้งส้ิน 1.167 แสนลานบาท รายจายตางๆ รวมถึงการ 
อัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบโดยการสนับสนุนทางการเงินใหแกประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะ
โครงการชวยเหลือคาครองชีพ 2,000 บาทใหแกลูกจางที่มีรายไดตํ่ากวาเดือนละ 15,000 บาท 
และการใหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 500 บาท 

ในทางทฤษฎีและจากประสบการณในประเทศรายไดตํ่าบางประเทศ การโอนเงิน
ใหประชาชนเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งทั้งในการกระตุนเศรษฐกิจและบรรเทา
ผลกระทบดานลบที่เกิดกับคนจนและกลุมเปราะบาง โดยจะตองโอนไปใหถูกกลุมเปาหมาย 
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การรั่วไหลไปสูผูไมอยูในเกณฑหรือผูมีรายไดสูงจะตองมีนอยที่สุด  ในประเด็นนี้ การโอน
เงินทั้งสองโครงการของรัฐบาลปจจุบันยังมีชองวางอยูบาง 

การอุดหนุนคาครองชีพ 2,000 บาทใหแกลูกจางภายใตระบบประกันสังคมที่มีรายได
ตํ่ากวาเดือนละ 15,000 บาท  ในเรื่องนี้มีขอพึงพิจารณาวา ลูกจางภายใตระบบประกันสังคม
ทั้งหมดไดรับคาจางเทากับคาจางข้ันตํ่าหรือสูงกวา และคาจางข้ันตํ่าก็สูงกวาเสนความ
ยากจนที่ใชในการวัดความยากจนพ้ืนฐานประมาณสองเทา จึงคอนขางแนวา การอุดหนุน
คาครองชีพนี้เขาไมถึงกลุมผูยากจนพ้ืนฐาน ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมด (คนจนสวนใหญทํางานในภาคเศรษฐกิจไมเปนทางการหรือภาคเกษตร และไม
อยูภายใตระบบประกันสังคม)  อยางไรก็ตาม จากการที่การอุดหนุนนี้มุงใหประโยชนแก 
ผูมีรายไดตํ่าในเขตเมือง แมคนเหลานี้จะไมไดยากจนมาก แตก็นาจะสงผลชวยกระตุน
เศรษฐกิจในระยะสั้นไดดี เนื่องจากผูมีรายไดตํ่าเหลานี้นาจะนําเงินอุดหนุนที่ไดรับไปใชจาย
เกือบหมดในระยะส้ัน 

โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 500 บาทเกิดปญหาการรั่วไหลในลักษณะ
เดียวกับการอุดหนุนคาครองชีพ 2,000 บาท  กลาวคือ  การใหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเปนไป
อยางถวนหนา ซึ่งสวนใหญก็จะเปนประโยชนกับผูสูงอายุที่ไมยากจน  

2.1.2 มาตรการดานภาษี 

มาตรการดานภาษีที่นํามาใชเพ่ือรับมือกับวิกฤตปจจุบันรวมแลวประมาณส่ีหมื่นลาน
บาท แตคาดกันวามาตรการนี้จะมีประสิทธิภาพในการกระตุนเศรษฐกิจตํ่ากวาการใชจาย
โดยตรงของภาครัฐเนื่องจากผูจายภาษีสวนใหญไมไดยากจน และสําหรับการจูงใจทาง
ภาษีในบางภาคเศรษฐกิจ เชน อสังหาริมทรัพย ดูจะไดผลอยางจริงจังก็ตอเมื่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมเขาสูภาวะฟนตัวแลว 

2.2  การผอนคลายนโยบายการเงนิ 

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปล่ียนทาทีอยางคอนขางฉับพลันจากความวิตก
ในเรื่องภาวะเงินเฟอที่ตามมาจากการดีดตัวสูงข้ึนของราคาเช้ือเพลิงและอาหารในชวง 
ตนป 2551 มาเปนความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในไตรมาสที่ 4 จากการที่วิกฤต 
ซับไพรมสงผลกระทบทางออมตอการสงออกของไทย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2551 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติใหปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายรอยละ 1.00 
ตอป จากรอยละ 3.75 เปนรอยละ 2.75 ตอป จนกระทั่งส้ินเดือนพฤษภาคม 2552 มีการ
ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายอีกสามครั้ง รวมเปนลดลงรอยละ 1.50 ตอป 

นักเศรษฐศาสตรสวนใหญเห็นพองกันวา การผอนคลายนโยบายการเงินมี
ความสําคัญเปนอันดับรองในการชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวจากการท่ีอุปสงคภายนอกหดตัว
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ลงอยางรวดเร็ว สาเหตุของปญหามาจากคําส่ังซื้อจากตางชาติหดหายไป การลดตนทุน
ทางการเงินไมไดชวยอะไรมากนัก อันที่จริงแลวปญหาหลักของผูประกอบการสวนใหญใน
สถานการณปจจุบันอยูที่การเขาถึงสินเชื่อมากกวาอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากในภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าธนาคารเขมงวดมากในการปลอยกู 

นโยบายการเงินอีกเรื่องหนึ่งที่กลายเปนประเด็นถกเถียงอันรอนแรงคือการบริหาร
อัตราแลกเปลี่ยน เปนเรื่องธรรมดาของระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพิงการสงออกสูงอยางระบบ
เศรษฐกิจไทย ที่เมื่อเกิดปญหากับภาคสงออกก็จะมีเสียงเรียกรองใหจัดการใหเงินบาท
ออนคาลงเพ่ือชวยเหลือภาคสงออก อยางไรก็ตาม ประเทศตางๆ ตองหลีกเล่ียงที่จะทําให
เงินของตนเองออนคาลงเพ่ือสนับสนุนการสงออกของตนเอง การทําเชนนั้นเปนเสมือน
การกีดกันทางการคารูปแบบหนึ่ง และถาทุกประเทศใชวิธีนี้จะไมมีใครชนะ นอกจากนั้น 
ก็จะทําใหการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาประเทศใหพ่ึงพาการสงออกนอยลงทําไดยาก
ข้ึนดวย โดยเฉพาะโครงการลงทุนตางๆ ที่สามารถชวยขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจทดแทน
การสงออกที่ลดลงจะมีตนทุนที่สูงข้ึนถาเงินบาทออนลง 

2.3  ขอจํากัด 

มาตรการสวนใหญที่ไดนํามาใชเปนมาตรการที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้น  
ผูกําหนดนโยบายคงคาดหวังวาวิกฤตปจจุบันจะไมยืดยาว และการอัดฉีดเม็ดเงินเขาสู
ระบบจะสามารถบรรเทาปญหาลงช่ัวคราวกอนที่ทุกส่ิงทุกอยางจะกลับเขาสูภาวะปกติ 
อยางไรก็ตาม โอกาสที่ภาวะเศรษฐกิจโลกจะกลับไปสูภาวะเดิมในเวลาอันส้ันเปนไปไดยาก 
และถาภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซายืดเยื้อออกไป ความยั่งยืนของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ตางๆ จะเปนประเด็นสําคัญ  ถาการขยายตัวทางเศรษฐกิจตองพ่ึงการอัดฉีดจากภาครัฐ
เปนหลัก รัฐก็ยิ่งตองอัดฉีดมากข้ึนเรื่อยๆ ในแตละป เพราะถาปหนาอัดฉีดเทากับปนี้ ก็จะ
ไมไดทําใหระบบเศรษฐกิจขยายตัวไปจากเดิม แตถาจะอัดฉีดมากข้ึนเรื่อยๆ หนี้สาธารณะ
จะบานปลาย และจากประสบการณของหลายๆ ประเทศที่เคยผานวิกฤตหนี้สาธารณะมา
กอนในอดีต ถาหนี้สาธารณะสูงเกินไปก็จะถวงการพัฒนาประเทศไดเปนทศวรรษ ดังนั้น
รัฐจะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษในเรื่องนี้ 

 

3. ยุทธศาสตรในการปรับโครงสรางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

สําหรับประเทศที่เศรษฐกิจพ่ึงพิงการสงออกอยางไทย วิกฤตปจจุบันอาจจะจัดการ
ไดยากกวาวิกฤตในป 2540  เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวไมไดรับผลกระทบมากนัก
ในชวงของวิกฤตป 2540 (ยกเวนญี่ปุนซึ่งมีความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับสวนอื่นๆ ของ
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เอเชียตะวันออกอยางแนบแนน) ดังนั้นจึงมีอุปสงคตอสินคาสงออกจากเอเชียตะวันออกที่
เพ่ิมข้ึนได แตวิกฤตปจจุบันแตกตางไปโดยนําไปสูการหดตัวของอุปสงคของสินคาสงออก
ไปทั่วโลก สถานการณนี้กระทบตอตัวแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีการสงออกเปน
ตัวนําของเอเชียตะวันออก    

การแกวิกฤตปจจุบันอยางยั่งยืนเก่ียวพันไมแตเพียงกับการกํากับดูแลทางการเงนิ
ใหเขมแข็งข้ึนในทุกหนแหง แตรวมถึงการมีกลไกที่ดีข้ึนเพ่ือปองกันการสะสมความไมสมดุล
ทางเศรษฐกิจของโลกดังที่เกิดข้ึนในทศวรรษที่ผานมา  อยางไรก็ตาม การแกปญหาความ
ไมสมดุลทางเศรษฐกิจของโลกที่ฝงรากลึกตองอาศัยเวลา เนื่องจากหลายประเทศหรือ
หลายกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญจะตองปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางขนานใหญ เชน นัก
เศรษฐศาสตรทราบวา สหรัฐอเมริกาตองบริโภคและนําเขานอยลง และตองสงออกมากข้ึน 
ในขณะที่เอเชียตะวันออกและคูคาที่สําคัญอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาจะตองกระทําในทาง
ตรงกันขาม การดําเนินการนี้ยอมทําใหตองมีการปรับตัวในระดับผูประกอบการและ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาค เชน การฝกอบรมแรงงานใหสามารถ
เปล่ียนไปทํางานในภาคเศรษฐกิจใหมได นอกจากนี้การแกปญหาความไมสมดุลทาง
เศรษฐกิจของโลกอาจตองรวมถึงการปรับคาของเงินสกุลสําคัญๆ ซึ่งยอมสรางผลกระทบ
ตอประเทศตางๆ อยางมาก 

ไมวาจะหาทางปองกันวิกฤตอยางวิกฤตซับไพรมในระยะปานกลางและระยะยาว
อยางไร เอเชียตะวันออกก็จะตองปรับยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะสั้นและระยะปานกลาง 
ในระยะสั้นประเทศตางๆ ไดอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจขนานใหญเพ่ือพยุงเศรษฐกิจ
ในภาวะที่การสงออกหดตัวลง ดังที่ไดกลาวไปแลว  สวนในระยะปานกลางมคีวามจาํเปนตอง
ปรับโครงสรางการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมิไดหมายความวาการสงออกจะไมสําคัญตอ 
เอเชียตะวันออกอีกตอไป แตการปรับโครงสรางการพัฒนาเศรษฐกิจในที่นี้หมายถึง 
เอเชียตะวันออกจําเปนตองพึ่งการสงออกใหนอยลงและเสริมดวยอุปสงคอื่นๆ จาก
ภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการตางๆ ของภาครัฐ (เพราะภาคเอกชนจะ
ยังคงออนแอไปอีกระยะหนึ่ง) ซึ่งการพัฒนาโดยใชการลงทุนและอุปสงคอื่นๆ ภายในประเทศ
ใหมากข้ึนนี้ ก็ตองระวังมิใหเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบูและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดใน
ระดับที่สูง คลายกับที่ไดเกิดข้ึนกอนวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ดังนั้น การบริหารจัดการการ
ลงทุนและการใชจายตางๆ จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก ตองดูแลไมใหเกิดการลงทุนที่
เกินตัว รวมทั้งตองพิจารณาคุณภาพของการลงทุนใหเหมาะสม เพราะประเทศไทยมี
ประสบการณที่ไมดีอยูมากมายในอดีตที่โครงการลงทุนขนาดใหญที่ริเริ่มโดยภาครัฐ
ลมเหลวมาหลายโครงการแลว 
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นอกจากนี้ ยังมียุทธศาสตรอื่นๆ ที่จะชวยเสริมการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
ไดอยางยั่งยืนในภาวะที่การสงออกมีบทบาทนอยลงในอนาคต1  ยุทธศาสตรหลักๆ ไดแก 
การยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตรวม (total factor productivity: TFP)  การพัฒนา
โครงขายการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ  และการลดสัดสวนการใชพลังงาน  ทั้งยังควร
พิจารณาปจจัยสําคัญอื่นๆ ที่เก่ียวพันกับการปรับโครงสรางอุปสงคภายในประเทศดวย เชน 
เรื่องการกระจายรายได  

3.1  การยกระดับประสิทธภิาพในการผลิตรวม 

การยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตรวมหมายถึงการเพ่ิมผลผลิตโดยใชปจจัย
การผลิตเทาเดิม ซึ่งถาทําไดจะเปนวิธีที่ดีที่สุดในการสรางความเติบโตใหสมดุลมากข้ึน
และสามารถแขงขันไดดีข้ึนในระยะยาว2  ในเรื่องนี้ประเทศไทยยังมีส่ิงที่ตองปรับปรุงอีก
มากเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอื่นๆ  โดยเฉพาะในสองเรื่อง ไดแก 1) การยกระดับทุน
มนุษยดวยการพัฒนาการศึกษาและการฝกอบรม  และ 2) การยกระดับความสามารถดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่จะสามารถนําเอาไปใชไดจริงในเชิงพาณิชย 

3.2  การพัฒนาโครงขายการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ  

การพัฒนาโครงขายการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ ในที่นี้หมายถึง การเพ่ิม
สัดสวนของการผลิตสินคาตางๆ ที่ผลิตไดภายในประเทศ ซึ่งจะเปนการชวยเพ่ิมอุปสงค
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอุปสงคตอสินคาข้ันกลาง การดําเนินการนี้ไมไดตองการสงเสริม
การกีดกันสินคานําเขา แตเพ่ือเปนการสนับสนุนใหประเทศมีฐานการผลิตที่หลากหลาย
และลงลึกมากข้ึน ทั้งนี้จะตองพัฒนาเครือขายของกลุมอุตสาหกรรมภายในประเทศไปใน
ทิศทางที่ถูกตองและตองจัดเตรียมระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพดวย  

การพ่ึงพิงการสงออกของไทยมีจุดออนเชิงโครงสรางอยูที่สินคาสงออกชั้นนํา 
สวนใหญมีสวนประกอบที่ตองนําเขาสูง ประเด็นสําคัญของการลดการนําเขาสินคาข้ันกลาง
คือ การเพ่ิมความสามารถในการผลิตของผูผลิตภายในประเทศเพ่ือใหผูผลิตเหลานี้สามารถ
เช่ือมตอกับหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมตางๆ ไดมากข้ึนเรื่อยๆ บางอุตสาหกรรมของ
ไทยประสบความสําเร็จในเรื่องนี้มาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต กลาวคือ 

                                                        
1   ดูการวิเคราะหใน ฉลองภพ สมชัย และยศ (2545) 
2  สําหรับการวิเคราะหประสิทธิภาพในการผลิตรวมของเศรษฐกิจไทย ดู Pranee and Chalongphob 

(1998) 
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ในชวงตนอุตสาหกรรมยานยนตสวนใหญเปนเพียงแคการประกอบชิ้นสวนสําเร็จรูปที่
นําเขาจากตางประเทศ ตอมาจึงคอยมีการผลิตชิ้นสวนตางๆ ภายในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากผูผลิตภายในประเทศยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑจนไดมาตรฐานสากล การลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศที่เพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมชิ้นสวน (บางสวนก็เปนการลงทุนรวมกับ
ผูประกอบการภายในประเทศ) ก็มีสวนชวยในกระบวนการนี้  ในปจจุบันอุตสาหกรรม 
รถยนตของไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงดวยการมีสวนประกอบที่ผลิต
ภายในประเทศมาก และช้ินสวนที่ผลิตภายในประเทศก็สามารถสงออกไปขายในตางประเทศ
ไดดวย 

3.3  การลดสัดสวนการใชพลังงาน 

สัดสวนของพลังงานที่นําเขาเพ่ิมข้ึนจากตํ่ากวารอยละ 4 ของ GDP ในป 2541 
เปนรอยละ 12 ถึง 14 ของ GDP ในป 2549-2551  ดังนั้นเศรษฐกิจไทยจึงตกอยูในภาวะ
เปราะบางมากเมื่อราคาพลังงานสูงข้ึน การไมมีแหลงพลังงานภายในประเทศที่เพียงพอ
เปนสวนเล็กๆ ของปญหา แตการใชพลังงานอยางไมมีประสิทธิภาพเปนปญหาที่ใหญกวา
มาก 

การลดการพ่ึงพิงดานพลังงานสามารถใชเปนนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมใหมๆ 
ซึ่งชวยใหเศรษฐกิจเติบโตข้ึนไดดวย เชน การท่ีรัฐบาลริเริ่มโครงการอีโคคาร (Eco-car) 

หรือรถยนตที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในป 2550 (เปนรถขนาดเล็ก 
คือเครื่องยนตตํ่ากวา 1,300 ซีซี สําหรับรถที่ใชน้ํามันเบ็นซิน  และตํ่ากวา 1,400 ซีซี 
สําหรับรถดีเซล และจะตองมีมาตรฐานทางดานส่ิงแวดลอมสูงในระดับ Euro 4) โครงการนี้
มีการจูงใจโดยการลดภาษีสรรพสามิต ซึ่งก็มีผูประกอบการแสดงความสนใจเขารวม
โครงการหลายราย เดิมคาดวารถยนตดังกลาวจะออกสูตลาดไดในชวงปลายป 2552 หรือ
ป 2553 แตเนื่องจากภาวะซบเซาของตลาดรถยนตในปจจุบัน จึงคงลาชาออกไปจนกวา
ภาวะตลาดจะดีข้ึน แตรถยนตที่ใชเช้ือเพลิงอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมนี้
ก็นาจะเปนอนาคตที่สดใสสําหรับอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทยตอไปได 

3.4  ปจจัยอื่นในการปรับโครงสรางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรในการปรับโครงสรางการพัฒนาเศรษฐกิจยังมีแงมุมอื่นๆ ที่สําคัญอีก
หลายประการ สําหรับประเทศไทยการกระจายรายไดนับเปนประเด็นปญหาใหญมาก 
ความเหลื่อมลํ้าอยางสูงทําใหตลาดภายในประเทศมีขนาดเล็ก เนื่องจากความม่ังคั่ง
กระจุกตัวอยูในหมูคนรวยเพียงหยิบมือเดียว ความสําเร็จของการกระจายรายไดจะเพ่ิม
ขนาดของตลาดภายในประเทศและทําใหการเติบโตสมดุลมากข้ึน เรื่องนี้เปนจริงอยางยิ่ง



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 71 เดือนมิถุนายน 2552   
 วิกฤตแฮมเบอรเกอรกับการปรับโครงสรางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
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สําหรับประเทศที่มีรายไดเฉล่ียในระดับปานกลางอยางประเทศไทย มาตรการในการ
แกปญหาความเหลื่อมลํ้าของรายไดมีหลายประการ เชน มาตรการทางดานการคลัง 
นโยบายสินเชื่อรายยอย การบังคับใชกฎหมายอยางยุติธรรม ฯลฯ นอกจากจะชวยเพ่ิม
การบริโภคในประเทศแลว ผลพลอยไดที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการกระจายรายไดที่
เทาเทียมกันมากข้ึนคือการชวยลดการแยกข้ัวทางการเมืองซึ่งกําลังทําลายเศรษฐกิจและ
การเมืองไทยอยูในเวลานี้ 
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ป 2552 

ฉบับที่ 70 เดือนพฤษภาคม 2552  เร่ือง  การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจรายยอย 
ฉบับที่ 69 เดือนเมษายน 2552  เร่ือง  การเก็บเกี่ยวผลประโยชนของธุรกิจไทยจากความตกลง JTEPA 

ฉบับที่ 68 เดือนมีนาคม 2552  เร่ือง  ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคลของ Non-bank ในประเทศไทย 
ฉบับที่ 67 เดือนกุมภาพันธ 2552 (ฉบับพิเศษ) เรื่อง  สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยัง่ยืน 
ฉบับที่ 66 เดือนมกราคม 2552  เร่ือง  คนไทยพรอมจะจายคารัฐสวัสดิการหรือ? 

ป 2551 

ฉบับที่ 65 เดือนธันวาคม 2551  เร่ือง  โลกาภิวัตน การกระจายรายได และการขจัดความยากจน 
ฉบับที่ 64 เดือนพฤศจิกายน 2551 (ฉบับพิเศษ) เรื่อง  พัฒนาการนโยบายการเงินและการคลังของไทย 

ในทศวรรษ 2540 
ฉบับที่ 63 เดือนตุลาคม 2551  เรื่อง  โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเชื่อกับการลดปญหาความยากจน 
ฉบับที่ 62 เดือนกันยายน 2551 เรื่อง  ความตองการแรงงานตางดาวที่แทจริงและการบรหิารจัดการ

แรงงานตางดาวในภาคเกษตร ประมง กิจการตอเนือ่งจาก
ประมง และกอสราง 

ฉบับที่ 61 เดือนสิงหาคม 2551 เรื่อง  หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุไทย 

ฉบับที่ 60 เดือนกรกฎาคม 2551 เรื่อง  รูปแบบธุรกิจใหม (business model) ของธนาคารพาณิชยเอกชน 
ฉบับที่ 59 เดือนมิถุนายน 2551 เรื่อง  การคุมครองสิ่งแวดลอม: จากหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 

(Polluters Pay Principle) ถึงกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน (People’s Participation Policy) 

ฉบับที่ 58 เดือนพฤษภาคม 2551 เรื่อง  บทบาทของธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสรางความมั่นคงใหแก
ชุมชน 

ฉบับที่ 57 เดือนเมษายน 2551 เรื่อง  องคกรทางการเงินระดับจุลภาคในตางประเทศและ 
การเปรียบเทยีบกับองคกรทางการเงินระดับจุลภาคของไทย 

ฉบับที่ 56 เดือนมีนาคม 2551 เรื่อง  แนวทางการศึกษาเพ่ือเสนอกลไกเยียวยาส่ิงแวดลอมกับสุขภาพ 



  
 

         
 

ฉบับที่ 55 เดือนกุมภาพันธ 2551 เรื่อง  สามทศวรรษขององคกรพัฒนาเอกชนไทย 
ฉบับที่ 54 เดือนมกราคม 2551 (ฉบับพิเศษ) เร่ือง  จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย  

หรือสวัสดิการ 

ป 2550 

ฉบับที่ 53 เดือนธันวาคม 2550 เรื่อง  พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาคของไทยและทางเลือกในอนาคต 

ฉบับที่ 52 เดือนพฤศจิกายน 2550 เรื่อง  สตรีในสามทศวรรษของเศรษฐกิจไทย 

ฉบับที่ 51 เดือนตุลาคม 2550 เรื่อง  การโอนหนี้เอกชนมาเปนหนี้สาธารณะ 
ฉบับที่ 50 เดือนกันยายน 2550 เรื่อง  การสรางและขยายโอกาสการเขาถงึหลักประกันทางสังคม 

ข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอาย ุ

ฉบับที่ 49 เดือนสิงหาคม 2550 เรื่อง  การคุมครองนักลงทุนตางชาติจากมาตรการเวนคืนทรัพยโดยรัฐ: 
ส่ิงที่ไทยตองระวังในการใชบังคับกฎหมาย 

ฉบับที่ 48 เดือนกรกฎาคม 2550 เรื่อง  การอยูรวมกันอยางสมานฉันทกับการประเมินความเสี่ยงและ 
ความเปราะบางทางสังคม: การประเมินการคุมครองทางสังคม
ในระดับองคการและสถาบันของประเทศไทย 

ฉบับที่ 47 เดือนมิถุนายน 2550 เรื่อง  การจัดต้ังทีวีสาธารณะในประเทศไทย 
ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม 2550 เรื่อง  การอยูรวมกันอยางสมานฉันทกับกลุมชนตามแนวชายแดนและ

แรงงานตางดาว 

ฉบับที่ 45 เดือนเมษายน 2550 เรื่อง  วิกฤตโทรคมนาคม: ที่มา เหตุผล และทางออก 

ฉบับที่ 44 เดือนมีนาคม 2550 (ฉบับพิเศษ) เรื่อง  สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกจิ: ไดเรยีนรูและ
ปรับปรุงอะไรบาง 

ฉบับที่ 43 เดือนกุมภาพันธ 2550 เรื่อง  โครงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

ฉบับที่ 42 เดือนมกราคม 2550 (ฉบับพิเศษ) เรื่อง  สูความชัดเจนในระเบียบธรรมาภบิาล: ประเด็นสืบ
เนื่องจากกรณีการขายหุนชิน คอรปอเรชั่น 
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