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 ตอน : นวัตกรรมมหาภัยแห่งโลกทุนนิยมเสรี

ความนำ
หากย้อนรำลึกไปถึงสถานการณ์ของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว ประเด็น

ทีอ่ยูใ่นความทรงจำของคนไทยทกุคนรวมทัง้ในสงัคมโลกคงเปน็ความเสยีหายทางเศรษฐกจิ 
จาก “วกิฤตตม้ยำกุง้” จนรฐับาลในขณะนัน้ตอ้งมกีารประกาศลอยตวัคา่เงนิบาท (floating 
exchange rate system) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ อันเนื่องมาจากภาวะการลดน้อย 
ถอยลงอย่างมากของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ                
สกลุเงนิดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิาลดลงอยา่งรวดเรว็ ในขณะเดยีวกนัภาระหนีส้นิภาคธรุกจิและ 
สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่กู้ยืมจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับ 
การเติบโตของกิจการและใช้สำหรับการลงทุนในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ก็มีจำนวนสูงถึง 
รอ้ยละ ๑๓๐  ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ดงันัน้  
ภาคธรุกจิและสถาบนัการเงนิจงึตอ้งแบกรบัภาระหนีท้ีเ่พิม่สงูขึน้เปน็เทา่ตวัจากการลดลงของ
คา่เงนิบาท และสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายลกุลามตอ่ไปยงัสว่นตา่ง ๆ  ของระบบเศรษฐกจิไทย 
อีกทั้งยังมีผลกระทบไปถึงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อแก้ไข 
เยียวยาความเสียหายจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ทางรัฐบาลไทยจึงได้ขอความช่วยเหลือจาก 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund - IMF) เมื่อวันที่  
๑๔ สงิหาคม ๒๕๔๐ โดยรฐับาลไทยมพีนัธะผกูพนัทีจ่ำตอ้งปฏบิตัติามขอ้กำหนดของกองทนุ 
การเงินระหว่างประเทศหลายประการ เช่น ให้รัฐบาลไทยดำเนินการระงับกิจการสถาบัน 
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การเงินที่มีปัญหา ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบของรัฐวิสาหกิจบางองค์กรสู่การเป็นบริษัท  
ตลอดจนแก้ไขกฎเกณฑ์บางประการเพื่อให้นักลงทุนจากต่างประเทศสามารถลงทุนใน 
ประเทศไทยไดง้า่ยขึน้ จงึอาจกลา่วไดว้า่ ประเทศไทยในขณะนัน้มสีถานภาพเสมอืนไดส้ญูเสยี 
อธปิไตยทางดา้นเศรษฐกจิไปโดยปรยิาย แตป่ระเทศไทยของเรากไ็ดแ้กไ้ขสถานการณว์กิฤต 
ดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีการชำระหนี้ให้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
อย่างครบถ้วนก่อนถึงกำหนดชำระ

๑๐ ปีต่อมา ภายหลังวิกฤตด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียหรือนับตั้งแต่กลางปี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ได้เกิดประเด็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก คือ ปัญหาวิกฤต 
เศรษฐกจิของประเทศอภมิหาอำนาจทางเศรษฐกจิอยา่งสหรฐัอเมรกิา ซึง่นบัเปน็วกิฤตการณ์ 
ทางการเงินที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจระดับมหภาคที่น่ากังวลยิ่ง ชาวโลกที่เคย
ได้รับทราบว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพล มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซับซ้อน 
และย่ิงใหญ่เกินกว่าท่ีจะต้องพบกับวิกฤตการณ์ใด ๆ  ได้น้ัน บัดน้ีกลับกลายเป็นว่า ระบบเศรษฐกิจ 
ของสหรัฐอเมริกามีความยิ่งใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าที่จะแก้ไขเยียวยาได้ทันท่วงทีเสียแล้ว 

วิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวมีสาเหตุ ที่มา และลักษณะสำคัญอย่างไร ท่านผู้อ่าน 
สามารถติดตามได้ใน หน้าต่างโลก The Knowledge Windows ชุด The Sub-Prime 
Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน นวัตกรรมมหาภัยแห่งโลก
ทุนนิยมเสรี 

ปฐมบทแห่งสหรัฐทุนนิยมเสรี

สหรฐัอเมรกิามีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิม (Capitalism) ซึง่เปน็ระบบเศรษฐกจิ 
ที่เปิดโอกาสให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโดยที่รัฐเข้าแทรกแซงในกิจกรรมทางธุรกิจของ 
เอกชนไม่มากนัก ตลอดจนสนับสนุนให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีทางธุรกิจทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ โดยในหลายทศวรรษที่ผ่านมานั้น สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นำ
ทางภาคอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายสูง และมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  
เช่น การปิโตรเลียม เครื่องยนต์เครื่องบิน อุปกรณ์การสื่อสาร เคมีภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
การแปรรูปอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ในเวลาต่อมานั้น ระบบเศรษฐกิจของ 
สหรัฐอเมริกาได้ผันตัวเองจากผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมาสู่การเป็นผู้นำทางด้านการค้าเสรี 
ภาคบรกิารเปน็หลกั เชน่ การศกึษา ภาพยนตร ์บรกิารการเงนิ และเทคโนโลย ีโดยการผลติ
สนิคา้อตุสาหกรรมนัน้ไดล้ดบทบาทลงจนอตุสาหกรรมบางสาขาแทบไมม่ฐีานการผลติเหลอื
อยู่ภายในประเทศ โดยนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตหลักในเอเชียแทน เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ 
หรือ ไต้หวัน๑

๑ โปรดดู ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม, บทความวิชาการ จาก วิกฤตต้มยำกุ้ง vs วิกฤตซับไพรม์ บทเรียนสำหรับการปรับปรุงโครงสร้าง 
ระบบการเงินของไทย : ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง เล่มที่ ๒, (โรงพิมพ์ สกสค. : กรุงเทพ ฯ, ๒๕๕๐), หน้า ๗
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นอกจากการที่เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินตราสกุลหลัก๒ของโลก 
ซึ่งทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปราศจากภาระในการหาเงินตราสกุลอื่นมาชำระหนี้ 
ต่างประเทศแล้ว สหรัฐอเมริกายังมีการดำเนินนโยบายเน้นการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม 
จากนอกประเทศเป็นหลัก ซึ่งแม้จะทำให้เกิดการขาดดุลทางการค้า แต่ก็ได้รับการยอมรับ 

จากเวทีเศรษฐกิจสากลว่าเป็นการสร้างสภาพคล่องให้แก่ 
ระบบเศรษฐกจิของโลก และยงัทำใหผู้บ้รโิภคภายในประเทศได้ 
รับประโยชน์จากการจับจ่ายซ้ือสินค้าท่ีมีราคาถูกจากต่างประเทศ 
ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า และโดยผลของนโยบายต่างๆ 
เหล่านี้เองได้ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง (Asset price inflation) โดยเฉพาะในภาค 
อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา 

ทั้งนี้ ระบบการเงินและตลาดทุนของสหรัฐอเมริกามีความหลากหลายและซับซ้อน 
ของเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ที่พร้อมจะยอมรับความเสี่ยงในทุกรูปแบบตามแบบฉบับ 
ของตลาดเสรนียิม รวมทัง้มกีารพฒันาตราสารอนพุนัธท์างการเงนิตา่ง ๆ  เพือ่ใหเ้ปน็ทางเลอืก 
สำหรบันกัลงทนุในการบรหิารความเสีย่งไดต้ามการพฒันาของนวตักรรมทางการเงนิในระบบ 
เศรษฐกิจการเงินภายในประเทศ ซึ่งนวัตกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุ
ของวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่จะได้กล่าวต่อไป๓

กระแสฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ โอกาสทองของนักลงทุน

ภาวะฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ 

ก่อนที่วิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกาจะอุบัติขึ้นนั้น สิ่งสำคัญ 
อันถือเป็นบ่อเกิดแห่งวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ก็คือการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาค 
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “ภาวะฟองสบูภ่าคอสงัหารมิทรพัย”์ ในชว่งป ีพ.ศ. ๒๕๔๔ 
ถงึ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่โดยผลของภาวะการเตบิโตเชน่วา่นี ้กไ็ดม้กีารพฒันาอนพุนัธก์ารเงนิขึน้มา 
รองรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลกำไรต่อไป อันนำไปสู่จุดแตกหักของระบบเศรษฐกิจ 
ของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้

๒ ... หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้สิ้นสุดลง ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่แต่ละประเทศใช้อยู่นั้น อยู่ภายใต้การดำเนินนโยบายของ 
แต่ละประเทศที่มุ่งแต่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกีดกันทางการค้าและลดค่าเงินของประเทศตน เพื่อให้ค่าเงินของตนอ่อนค่ากว่าประเทศอื่น 
เพ่ือส่งออกสินค้าให้ได้มากข้ึน อันส่งผลเสียต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ดังน้ันในเวลาต่อมา จึงได้มีความพยายามจัดระเบียบการเงินของโลกใหม่  
โดยสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราชอาณาจักรได้เป็นผู้นำในการเจรจาระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดแนวคิดในการทำข้อตกลงระหว่างประเทศ  
และมีการผลักดันให้มีการประชุมร่วมกันขึ้นของประเทศพัฒนาแล้ว ณ เมือง เบรทตอน วูดส์ (Bretton Woods) มลรัฐนิวแฮมเชียร์ ซึ่งได้มีการ
กำหนดกติกาในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกันโดยเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ด้วยค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาในขณะนั้น 
มีความมั่นคงสูงสุดเนื่องจากเป็นประเทศที่เกือบจะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามโลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว 
สหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็น “เสาหลักของเศรษฐกิจโลก” นับแต่นั้นเป็นต้นมา... โปรดดู เพิ่งอ้าง, หน้า ๒ 

๓ โปรดดู ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๒ - ๘
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๑๕๐

 โดยภาวะฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาเกิดจากสาเหตุสำคัญ 
๓ ประการ๔กล่าวคือ  

ประการแรก เกิดจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ
อเมริกา (FEDERAL RESERVE - Fed) ได้ปรับลดอัตรา 
ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เพื่อชะลอการตกต่ำของเศรษฐกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ใน
อัตราที่ต่ำนั้นย่อมเอื้อต่อการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น

ประการที่สอง  เกิดจากความตกต่ำของดัชนี 
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอันเนื่องมาจากการล้มละลาย 
ของบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจอินเตอร์เนท อันมีผล 

ใหน้กัลงทนุหนัมาสนใจการลงทนุแบบเกง็กำไรในภาคอสงัหารมิทรพัยแ์ทนการลงทนุซือ้ขาย 
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และ

ประการสุดท้าย เกิดจากความเชื่อของบุคคลทั่วไปที่ว่า ราคาของอสังหาริมทรัพย ์
โดยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยนั้นจะมีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์ 
ยังถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น เนื่องจากอสังหาริมทรัพย ์
นั้นเป็นสิ่งที่คงทนถาวรและเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ดังนั้น จึงมีแรงดึงดูดให้เหล่านักลงทุน 
หันไปลงทุนและเก็งกำไร ในตลาดอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ราคาบ้าน 
เพิ่มสูงขึ้นกว่า ๒ เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

“อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำลง” จากนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา  
ทำให้มีการกู้ยืมเพื่ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน  
เมื่อประกอบกับความเชื่อมั่นของบุคคลทั่วไปว่า มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นมีทิศทาง 
ที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภาค 
อสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก ท้ังน้ี ภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  
และขยายตัวจนถึงจุดสูงสุดในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘๕

สินเชื่อ Sub-Prime Mortgage

จากปัจจัยส่งเสริมหลายประการดังที่กล่าวมาแล้ว เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาใน 
ภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นได้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยราคาของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโดมิเนียม และที่ดินได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายภาคส่วน        
ไมว่า่จะเปน็สถาบนัการเงนิหรอืบคุคลทัว่ไปตา่งเชือ่มัน่ในการเตบิโตของภาคอสงัหารมิทรพัย ์

๔ โปรดดู กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 
บทวิเคราะห์ เรื่อง การแตกของฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์สหรัฐและผลกระทบต่อไทย, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐, หน้า ๒

๕ โปรดดู เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน
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ภายในประเทศ อันส่งผลให้เกิดการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสำหรับการซื้อบ้านเพื่ออยู่ 
อาศัยหรือเพื่อการลงทุนมากขึ้น 

โดยในที่สุดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุสำคัญของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ก็ได้เกิดขึ้น  
เม่ือสถาบันการเงินได้ให้สินเช่ือกับกลุ่มบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือทางการเงินต่ำกว่ามาตรฐาน  
(Sub-Prime) ซึ่งถือว่า “จนและเสี่ยง” เกินกว่าที่โดยปกติสถาบันการเงินจะให้สินเชื่อได้  
และสินเชื่อที่สถาบันการเงินทำสัญญากับผู้กู้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่ามาตรฐานนี้เอง 
ที่เรียกว่า สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage) อันเป็นที่มาของชื่อที่เรียกวิกฤต
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ว่า “Sub-Prime Mortgage Crisis”

ทั้งนี้ จากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้สถาบันการเงิน 
เร่งดำเนินนโยบายให้สินเช่ือกับลูกค้ากลุ่มน้ีได้โดยกำหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่ากลุ่มลูกค้า 

ชัน้ด ีเพราะเชือ่มัน่วา่กลุม่ลกูหนีค้วามเสีย่งสงูนีจ้ะสามารถดำเนนิการชำระหนีไ้ด ้ 
เพราะอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมาจำนองเป็นหลักประกันจะมีมูลค่าเพิ่ม 
สงูขึน้เรือ่ย ๆ  และถงึอยา่งไรกต็าม หากลกูหนีผ้ดินดัชำระหนี ้สถาบนัการเงนิ 
ก็อาจบังคับชำระหนี้เอากับหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มูลค่าสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่องได้อยู่แล้ว 

ในสว่นของบคุคลทัว่ไปทีอ่ยากจะมบีา้นเพือ่การอยูอ่าศยั ถงึแมจ้ะม ี
รายไดน้อ้ยแตก่ม็คีวามหวงัจากภาวะฟองสบูภ่าคอสงัหารมิทรพัย ์จงึไดย้อมกูเ้งนิในอตัรา 
ดอกเบ้ียท่ีสถาบันการเงินกำหนดไว้สูงกว่าปกติ เพราะเช่ือว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันเป็นหลักทรัพย ์
ที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ตนใช้จำนอง(Mortgage) เป็นประกัน 
การชำระหนี้มีมูลค่าสูงขึ้น โอกาสในการที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) กับสถาบัน 
การเงนิทีใ่หส้นิเชือ่ใหม้อีตัราดอกเบีย้ตำ่ลง หรอืกูส้นิเชือ่เพิม่ขึน้จากการจำนองหลกัทรพัยเ์ดมิ
ในสว่นทีร่าคาสงูขึน้เพือ่ใชใ้นการบรโิภคในครวัเรอืนกส็ามารถจะกระทำได ้ซึง่เปน็ทีรู่ก้นัดวีา่ 
ลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของชาวอเมริกันนั้นนิยมนำเงินในอนาคตมาใช้จ่าย

นวัตกรรมทางการเงิน การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์

 การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ การเก็งกำไรบ้านและที่ดิน  
ตลอดจนความต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองของคนอเมริกันนั้น  
เป็นเหตุผลเกื้อกูลซึ่งกันและกันและส่งผลให้สถาบัน 
การเงินต้องการแสวงหาผลกำไรจากการปล่อย
กู้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage) 
ให้มากขึ้นไปอีก เพราะแม้การให้สินเชื่อดังกล่าวจะ
มีความเสี่ยงสูง แต่ในสายตาของนักลงทุนแล้วถือว่า 
ยิ่ งมีความเสี่ ยงมากผลตอบแทนก็จะยิ่ งมาก 
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หรือที่เรียกกันว่า “High risk, High return” นั่นเอง ต่อมาจึงเกิดแนวคิดในการสร้าง 
ประดษิฐกรรมทางการเงนิในรปูแบบของตราสารหนี ้(Debt Instrument)๖ ขึน้มาชนดิหนึง่ 
ที่เรียกว่า Collateralized Debt Obligations หรือ ตราสารซีดีโอ (CDOs) เพื่อออก 
จำหน่ายในตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Secondary Mortgage Market)

“ตราสารซีดีโอ” อันเป็นประดิษฐกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นี้ เป็นรูปแบบหนึ่ง 
ของการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) โดยการแปลงสินทรัพย์ที่มี 
สภาพคล่อง๗ต่ำให้เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งเกิดจากการนำเอาสินเชื่อของ 
สถาบนัการเงนิ เชน่ สนิเชือ่บตัรเครดติ สนิเชือ่รถ สนิเชือ่เพือ่การศกึษา  และสนิเชือ่ทีอ่ยู่
อาศยัทีส่ถาบนัการเงนิปลอ่ยกู ้ซึง่สว่นใหญไ่ดแ้ก ่
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Lending) 
มาแปลงเป็นหลักทรัพย์ออกจำหน่าย โดยใช้ 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีลูกหน้ีใช้ย่ืนกู้น่ันเองมาค้ำประกัน 
ตราสารหน้ีดังกล่าว ตราสารซีดีโอจึงเป็นตราสารหน้ี 
ท่ีมีหลักทรัพย์จำนองค้ำประกัน (Mortgage-Backed 
Securities - MBS)  
 โดยวตัถปุระสงคข์องการออกตราสารซดีโีอของสถาบนัการเงนินัน้ กเ็พือ่นำเมด็เงนิ
ทีไ่ดจ้ากการนำตราสารดงักลา่วออกจำหนา่ยมาหมนุเวยีนออกสนิเชือ่กบับคุคลทัว่ไปอกี
ชั้นหนึ่ง เป็นวงจรแห่งการสร้างผลกำไรที่ไม่มีที่สิ้นสุด จึงอาจถือได้ว่า สถาบันการเงินที่
ออกตราสารซดีโีอนัน้ ไดผ้ลกัภาระความเสีย่งตอ่การผดินดัชำระหนีข้องลกูหนีไ้ปยงัผูถ้อื
ตราสารแทนตนแลว้ โดยสถาบันการเงินที่ออกตราสารซีดโีอสว่นใหญก่็เรง่ปลอ่ยสนิเชื่อ
เพิม่ขึน้เพือ่สรา้งผลกำไร และเมือ่สถาบนัการเงนิไมไ่ดร้บัความเสีย่งดงักลา่ว จงึสง่ผลให้
มาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อโดยรวมนั้นไม่เข้มงวดเท่าที่ควรอีกด้วย

การเติบโตของการลงทุนในตราสารซีดีโอนั้น ทำให้สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้มีความ 
พึงพอใจที่สามารถผันสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ได้ปล่อยกู้ออกไปขายให้แก่บุคคลที่ ๓ ได้  
ส่งผลให้สามารถหมุนเวียนเม็ดเงินมาปล่อยกู้เพิ่มเติมได้อีก อีกทั้งการแปลงสินทรัพย์เป็น 
หลกัทรพัยด์งักลา่ว ยงัสง่ผลใหส้ถาบนัการเงนิมรีายไดเ้พิม่ขึน้อกีในรปูแบบของคา่ธรรมเนยีม 
การจดัการตราสารตา่ง ๆ  เมือ่เปน็เชน่นี ้สถาบนัการเงนิบางแหง่จงึหนัมาดำเนนิธรุกจิการ 
ออกจำหน่ายตราสารซีดีโอนี้อย่างจริงจัง โดยผู้ลงทุนที่ซื้อตราสารก็มีความพึงพอใจที่ 
ไดล้งทนุในตราสารทีม่หีลกัประกนั มกีารจดัชัน้ความเสีย่งและสามารถกระจายความเสีย่งได ้

๖ ตราสารหนี้ (Debt Instrument) หมายถึง เอกสารทางการเงินที่ลูกหนี้ (ในบทความนี้หมายถึง สถาบันการเงิน) ที่ออกให้กับ 
เจ้าหนี้ (ผู้ซื้อตราสาร) เพื่อแสดงสิทธิที่เจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนั้น ๆ มีทั้งตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุไม่เกิน ๑ ปี)  
ระยะปานกลาง (๑ ถึง ๕ ปี) และระยะยาว (๕ ปี ข้ึนไป) (จาก “ประมวลคำศัพท์ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง” ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

๗ สภาพคล่อง (Liquidity) หมายถึง ระดับความยากในการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยเงินสดเป็นสิน
ทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุด เพราะสามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที ในขณะที่สินทรัพย์อื่น ๆ เช่น พันธบัตร หรือที่ดิน มีสภาพคล่องต่ำกว่า (จาก 
“ประมวลคำศัพท์ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง” ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)



หน้าต่างโลก
The Knowledge Windows

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒ ๑๕๓

โดยอาจจะลงทนุรว่มกบัตราสารการเงนิประเภทอืน่ ๆ  เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งจากการขาดทนุ 
และเพ่ือผลประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงในส่วนของผู้กู้ท่ีขอสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์ก็มีการคาดหมายว่า  
ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่จะมีมูลค่าทะยานสูงขึ้นอีกต่อไป  
ทำให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสสร้างผลกำไรที่คุ้มค่าแก่การชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงได้๘

อย่างไรก็ดี ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในขณะน้ัน 
อยู่ท่ามกลางภาวะฟองสบู่ของภาคอสังหาริมทรัพย์ จึงทำให้นักลงทุนเกิดความ 
เชือ่มัน่วา่หลกัประกนัของตราสารยอ่มมมีลูคา่สงูขึน้เรือ่ย ๆ  ทำใหม้ผีูส้นใจใน 
การลงทุนในตราสารซีดีโอเป็นจำนวนมาก ทั้งสถาบันการเงินขนาดใหญ่ 
กองทุนรวม และหน่วยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพราะมอง
วา่เปน็การลงทนุในตราสารหนีท้ีม่หีลกัทรพัยจ์ำนองคำ้ประกนั (Mortgage-
Backed Securities - MBS) และให้ผลตอบแทนสูง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
มีปริมาณตราสารซีดีโอออกใหม่ถึงประมาณ ๕ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ 
อเมริกาเลยทีเดียว 

ซ่ึงการท่ีตลาดมีความต้องการท่ีจะลงทุนในตราสารซีดีโอและอนุพันธ์ทางการเงินต่าง ๆ  
เปน็จำนวนมากนัน้ ทำใหว้านชิธนกจิ และกองทนุ Hedge Fund๙ ตา่ง ๆ  คดิคน้ประดษิฐกรรม 
ทางการเงินอื่นมารองรับตลาดอีก เช่น Collateralized Loan Obligations (CLOs)  
ซึ่งเป็นการรวมกันของตราสารซีดีโอจำนวนหนึ่งเข้าด้วยกันและจำหน่ายในคราวเดียว  
นอกจากนี้ยังมีการจัดระดับความเสี่ยงของตราสารซีดีโอด้วย ซึ่งการออกประดิษฐกรรม 
ทางการเงินใหม่ ๆ นี้ ทำให้ตลาดการซื้อขายอนุพันธ์๑๐ของโลกขยายตัวขึ้นมีขนาดใหญ่
กว่าเศรษฐกิจทั้งโลกถึง ๑๓ เท่า๑๑

๘ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐
๙ Hedge Fund คือ กองเงินเพ่ือการลงทุนท่ีมาจากนักลงทุนหรือสถาบัน โดยมีผู้บริหารกองเงินเป็นผู้ดำเนินการลงทุนให้ได้รับผลกำไร  

จากการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือเงินตราต่างประเทศในอนาคต สมาชิกของกองเงินในลักษณะนี้ จะจำกัดอยู ่
เฉพาะกลุ่มผู้มีเงินและผู้ที่มีความรอบรู้ในธุรกิจการเงินเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด และไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลมากเท่ากับ 
กองเงินลงทุน อื่นๆ อย่างเช่น กองทุนรวม (Mutual Fund) นอกจากนี้ Hedge Fund ยังสามารถใช้กลยุทธ์การลงทุนที่สุ่มเสี่ยงได้มากกว่าด้วย  
เช่น สามารถกู้เงินหรือหุ้นเพ่ือไปลงทุนเพ่ิมข้ึน แม้อาจจะได้กำไรมากข้ึน แต่ถ้าการเปล่ียนแปลงราคาท่ีคาดหมายไว้ไม่เป็นไปตามน้ัน Hedge Fund  
นั้นๆ ก็อาจประสบกับความเสียหายมากจนส่งผลต่อบรรดาผู้ให้กู้ก็จะล่มสลายไปด้วยก็ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกือบจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อ Long Term Capital Management ซึ่งเป็น Hedge Fund ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นเกือบปิดกิจการ 
ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะประสบภาวะตกต่ำอย่างแน่นอน

๑๐ อนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives) หมายถึง เครื่องมือทางการเงินอันมีกำหนดการชำระในอนาคตซึ่งมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน  
เช่น สัญญาล่วงหน้า (Forward contracts), สัญญาอนาคต (Future contracts), สัญญาแลกเปลี่ยน (Swaps), สัญญากำหนดเพดานอัตรา 
ดอกเบี้ย (Cap), ข้อตกลงในการออกตราสารการเงิน (Note Issuance การเงินที่มูลค่าเปลี่ยนแปลงไปตามการผันแปรของปัจจัยที่ใช้อ้างอิง
ในอนุพันธ์ทางการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาหุ้น ฯ โดยตราสารซีดีโอ (CDOs) ก็ถือเป็นอนุพันธ์ทางการเงินประเภทหนึ่ง ข้อมูลจาก 
กรณ์ ฉวีวานิชยกุล, ธุรกรรมนอกงบดุลและผลกระทบต่อรายงานการเงิน Off-Balance Sheet Transactions and Their Effects on 
Financial Statements, : “จุลสารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ”, เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖.

๑๑ โปรดดู กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 
บทวิเคราะห์ เรื่อง วิกฤตสินเชื่อ  Sub-Prime Mortgage และความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย , ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐, หน้า ๔
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The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา
ตอน นวัตกรรมมหาภัยแห่งโลกทุนนิยมเสรี

๑๕๔

ภาวะฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ “โอกาส” ที่กลายเป็น “วิกฤต”

เหตุเกิดเมื่อฟองสบู่แตก

การลงทนุทีข่ยายตวัอยา่งกวา้งขวางในตราสารอนพุนัธต์า่ง ๆ  ดงักลา่วนัน้ ไดป้รากฏใน 
รายงานภาวะเศรษฐกจิโลกของกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ (International Monetary 
Fund - IMF) ซึง่ออกเผยแพรใ่นเดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และ เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
โดยได้มีการเตือนว่าการขยายตัวของการลงทุนในตราสารซีดีโอเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงสุดต่อ 
เศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี การออกจำหน่ายตราสารและการลงทุนในตราสารดังกล่าวยังคง
คึกคักเช่นเคย ไม่มีภาคส่วนใดให้ความสำคัญกับคำเตือนดังกล่าว

กระแสการเก็งกำไรทำให้ภาวะฟองสบู่ ในภาค 
อสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนขยายตัวถึง 
จุดสูงสุดในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประสบกับภาวะตกต่ำ 
อย่างรวดเร็ว ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีเดียวกัน เนื่องจาก 
ตลาดไดเ้ขา้สูภ่าวะอิม่ตวัและความตอ้งการซือ้และสรา้งบา้น
เริ่มลดลง การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างมากมายที่
ดูเหมือนจะเป็น “โอกาส” ที่ดีในการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ 
โดยรวมของสหรัฐอเมริกานั้นมิได้เป็นไปดังที่คาดเสียแล้ว

ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สืบเนื่อง 
จากการที่ราคาบ้านปรับตัวลดลง ได้ส่งผลให้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของภาคครัวเรือน 
ชะลอตวัลงไปดว้ย ซึง่บง่ชีว้า่การชะลอตวัลงของภาคอสงัหารมิทรพัยเ์ริม่สง่ผลตอ่การบรโิภค 
ภาคเอกชนโดยรวม และยังส่งผลสืบเนื่องอีกต่อหนึ่งให้จำนวนการซื้อขายบ้านลดลงอย่าง 
ต่อเนื่อง

ไม่เพียงเท่านั้น ลูกหนี้ยังคงต้องแบกรับภาระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงอยู่ต่อไป 
ในขณะทีอ่สงัหารมิทรพัยท์ีเ่ปน็หลกัประกนัมมีลูคา่ดิง่ตำ่ลงทกุวนั  ซึง่สง่ผลใหโ้อกาสของ 
ลูกหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยลง หรือเพื่อผลประโยชน์ทาง 
การเงนิอืน่กบัสถาบนัการเงนิไมส่ามารถจะกระทำไดอ้กีตอ่ไป เมือ่ภาระหนีส้นิภาคเอกชน 
เพิม่ขึน้ สถาบนัการเงนิทีป่ลอ่ยสนิเชือ่ใหก้บัภาคอสงัหารมิทรพัยโ์ดยเฉพาะในกลุม่สนิเชือ่ 
ด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage) จึงต้องประสบกับปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ 
จนอตัราหนีเ้สยีมากขึน้ ทัง้นี ้โดยผลของการผดินดัชำระหนีท้ีเ่พิม่มากขึน้ ทำใหส้ถาบนัการเงนิ 
มีมาตรการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ รวมทั้งเร่งรัดหนี้สินมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง  
นอกจากนีย้งัไดม้กีารปรบัอตัราดอกเบีย้กูย้มืเพิม่ขึน้อกี อนัเปน็ผลมาจากการทีธ่นาคารกลาง 
สหรฐั ฯ ไดป้รบัอตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่แกไ้ขปญัหาเงนิเฟอ้ทีม่แีนวโนม้สงูขึน้  
ส่งผลต่ออัตราหนี้เสียให้ยิ่งเพิ่มขึ้นในระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา



หน้าต่างโลก
The Knowledge Windows
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“โอกาส” ที่กลายเป็น “วิกฤต” อย่างเต็มตัว

ดงัทีไ่ดน้ำเสนอมาแลว้วา่ ตราสารอนพุนัธท์างการเงนิรุน่ใหมท่ีม่ชีือ่วา่ ตราสารซดีโีอ 
(Collateralized Loan Obligations- CDOs) เปน็ตราสารทีแ่ปลงมาจากสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ  
(Sub-Prime Mortgage) โดยมีการนำหลักทรัพย์จากสินเชื่อดังกล่าวมาค้ำประกันการออก 
ตราสารอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น เมื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์พื้นฐานของสินเชื่อ 
เริม่มปีญัหามลูคา่ลดลง อตัราการผดินดัชำระหนีก้เ็พิม่ขึน้โดยจำนวน ๑ ใน ๕ ของสนิเชือ่ 
ทั้งหมดที่มีปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ก็คือสินเชื่อด้อยคุณภาพ จากสภาวการณ์ดังกล่าว 
จึงมีผลให้มูลค่าของตราสารนวัตกรรมทางการเงินซีดีโอตกต่ำลง ทำให้ตราสารดังกล่าว 
ประสบกับภาวะขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง อันนำไปสู่ผลกระทบอย่างใหญ่หลวง 
ที่ไม่มีผู้ใดคาดคิด เพราะว่าตราสารนวัตกรรมมหาภัยดังกล่าว มีผู้ถือครองเพื่อเก็งกำไรกัน 
อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ วาณิชธนกิจ กองทุน  
และหน่วยองค์กรทางการเงินต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและจากทั่วโลก เช่น ธนาคาร 
ขนาดใหญ่ในประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร และธนาคารของประเทศไทยบางธนาคาร 
โดยได้มีการประเมินประมูลค่าโดยรวมของตราอนุพันธ์ที่ได้มีการคิดค้นขึ้นเพื่อรองรับ 
ความต้องการของภาคการลงทุนจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ต้นปี  
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเฉพาะตราสารซีดีโอนั้นได้มีการออกจำหน่ายถึงกว่า ๕ แสนล้านดอลล่าร์ 
สหรัฐอเมริกา๑๒เลยทีเดียว ต่อมาเมื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ประสบกับภาวะตกต่ำ ผู้ถือครอง 
หน่วยลงทุนในตราสารซีดีโอที่มีอยู่ทั่วโลกประสบกับภาวะการขาดทุนอย่างรุนแรง  
ผลกระทบร้ายแรงจึงมีต่อไปยังระบบเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้

๑๒ เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน

แผนภาพแสดงลำดับเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

สถาบันการเงินดำเนินการให้สินเชื่อ 
กับบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่า 
มาตรฐาน (Sub-Prime) โดยมี 

อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน

สถาบันการเงินนำสินเชื่อ 
ออกขายให้แก่ผู้ลงทุน 

ในรูปของ “ตราสารซีดีโอ”
(Collateralized Debt Obligations)

มีผู้สนใจลงทุนใน 
ตราสารซีดีโอเป็นจำนวน 
มาก ทั้งสถาบันการเงิน 

ขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
ยุโรป และประเทศอื่น ๆ   
ทั่วโลก มีการถือครอง 

ตราสารดังกล่าว 
โดยมูลค่ารวมกว่า 

๕ แสนล้านดอลล่าร์ 
สหรัฐอเมริกา

ผ่านกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(securitization)

ภาคอสังหาริมทรัพย์ อันเป็น 
สินทรัพย์พื้นฐาน (Underlying  

Asset) ของตราสารซีดีโอ 
ประสบภาวะตกต่ำ และเกิดปัญหา 

การผิดนัดชำระหนี้ในสินเชื่อ 
ด้อยคุณภาพ  

ตราสารซีดีโอ 
ประสบกับภาวะ 
ขาดสภาพคล่อง 

อย่างรุนแรง 
และมีมูลค่าดิ่งต่ำลง

วิกฤตการณ์สินเชื่อ 
ด้อยคุณภาพ 
(Sub-Prime 

Crisis)
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The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา
ตอน นวัตกรรมมหาภัยแห่งโลกทุนนิยมเสรี

๑๕๖

ดงันัน้ “โอกาส” จากการเตบิโตแบบฟองสบูข่องภาคอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่หลา่นกัลงทนุ 
ยุคเสรีทุนนิยมต่างพึงพอใจ จึงได้กลายเป็น “วิกฤตการณ์” การเงินอย่างเต็มตัวมานับแต่น้ัน 

ความส่งท้าย

ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีทำให้สหรัฐอเมริกามีบรรยากาศทาง 
เศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยเสรีภาพโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาล โดยนับตั้งแต่ 
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา สหรัฐ 
อเมริกาได้กลายเป็นประเทศที่เป็น “เสาหลัก 
ของเศรษฐกิจโลก” อย่างเต็มตัว และมี 
นวัตกรรมทางการเงินเกิดขึ้นมากมายเพื่อ 
ส่ ง เสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเงิน 
ตามแบบทุนนิยม ซึ่งตราสารซีดีโอ (Collater 
alized Debt Obligation-CDOs) ก็เป็น 
อีกหนึ่งนวัตกรรมทางการเงินที่จะอยู่ ใน 
ความทรงจำชาวโลกไปอีกนาน เพราะมีส่วน 
ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้อุบัติขึ้น และนำมาซึ่งความเสียหาย 
อย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอันเกินกว่า
ที่จะป้องกันและเยียวยาได้ทันท่วงที

สำหรับเรื่องราวในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการที่ตราสารซีดีโอมีมูลค่า 
ต่ำลง ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขเยียวยาวิกฤตการณ์ดังกล่าว 
จากทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องนั้น ท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปของ 
หน้าต่างโลก The Knowledge Windows ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : 
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา (โปรดติดตามต่อฉบับหน้า)                




