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 ตอน : เปิดบันทึกกลยุทธ์ หยุดวิกฤตเศรษฐกิจโลก

The Sub – Prime Crisis 
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา

ความนำ
	 ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกกำลังเผชิญกับสภาพปัญหา 
อันแสนสาหัส	จากความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมือง	สงครามระหว่างรัฐ	ตลอดจน
ปญัหาสิง่แวดลอ้มนานบัประการนัน้	“ความเสือ่มถอยของเศรษฐกจิ”	กเ็ปน็อกีปญัหาหนึง่ 
ซึง่ไดน้ำความเจบ็ปวดมาสูห่ลายภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งและไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิ 
ของโลกในครั้งนี้	 ดังที่ผู้เขียนได้นำเสนอในตอนที่แล้วว่า	 วิกฤตทางเศรษฐกิจที่กำลัง 
ดำเนินอยู่ในขณะนี้ได้เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	จากการแสวงหาผลกำไรในสินเชื่อ 
ด้อยคุณภาพผ่านทางตราสารทางการเงินรูปแบบใหม่	 ๆ	 แห่งโลกทุนนิยมเสรีที่ล้มเหลว	 
ซึ่งได้กลายเป็นวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Sub – Prime Mortgage Crisis)	และขยายตัว 
ลุกลามเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงิน (Financial Crisis)	อันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง 
ต่อไปยังภาคธุรกิจ	อุตสาหกรรม	การบริการ	ฯลฯ	เป็นเหตุให้สถิติจำนวนผู้ว่างงานทั่วโลก 
มีจำนวนพุ่งสูงขึ้นจนน่าวิตกเป็นลำดับ
	 ดังนั้น	 การแก้ไขเยียวยาตลอดจนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจในด้านต่าง	 ๆ	 จึงเป็น 
ประเดน็สำคญัทีใ่นหลายประเทศทัว่โลกโดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิากำลงัดำเนนิการอยา่งแขง็ขนั	 
ทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ	โดยฝา่ยรฐับาล	ฝา่ยนติบิญัญตั	ิ	ตลอดจนภาคสว่น 
ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมหภาคในหลาย	ๆ	ด้าน	ต่างได้เข้ามามีบทบาทในการแสวง

หามาตรการต่าง	ๆ	 เพื่อหยุดวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในครั้งนี้ 
อยา่งเรง่ดว่น	ซึง่ทา่นผูอ้า่นสามารถตดิตามไดใ้น	“หนา้ตา่งโลก 
The Knowledge Windows”  ชดุ The Sub – Prime Crisis 
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน เปิดบันทึกกลยุทธ์ 
หยุดวิกฤตเศรษฐกิจโลก	ซึ่งจะได้นำเสนอต่อท่านผู้อ่านเป็น 
ตอนสุดท้ายแล้ว	ของบทความชุดนี้
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ส่วนที่ ๑
สภาพปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก

 
	 วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ได้เริ่มก่อตัวขึ้นที่สหรัฐอเมริกา	 ในยุคที่ราคาของ 
อสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงขึ้นจากการเก็งกำไรอันเป็นมูลเหตุให้มีการลงทุนอย่างแพร่หลาย 
ในภาคอสงัหารมิทรพัย	์โดยปรากฏวา่	สถาบนัการเงนิตา่ง	ๆ 	ของสหรฐัอเมรกิาไดม้กีารลงทนุ 
เป็นจำนวนมากในตราสารหนี้ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน	
(Mortgage-Backed	 Securities)	 โดยเฉพาะตราสารซีดีโอ	 (Collateralized	 Debt	 
Obligations	–	CDOs)	ที่ใช้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Sub	–	Prime	Loan)	เป็นหลักประกัน	
การชำระหนี้	

สถาบันการเงินดำเนินการ
ให้สินเชื่อกับกลุ่มบุคคลที่
มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่า	
มาตรฐาน	(Sub-Prime)	 
โดยมีอสังหาริมทรัพย์ 
จำนองเป็นประกัน 

การชำระหนี้

มูลค่าของตราสารซีดีโอดิ่งต่ำลง	ส่งผลให้ผู้ถือครองซึ่ง	
เป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่	วาณิชยธนกิจ	ธนาคาร	ฯลฯ 
ประสบกับภาวะทุนสำรองลดลงและขาดสภาพคล่อง

อย่างรุนแรงจนบางแห่งถึงกับล้มละลาย	
(วิกฤตสถาบันการเงิน	Financial	Crisis)

ผ่านกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
(Securitization)

สถาบันการเงินหลายแห่ง
นำสินเชื่อดังกล่าว

ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุน
ในรูปของตราสารซีดีโอ	
(Collateralized	Debt	

Obligations)

มีผู้สนใจลงทุนในตราสารซีดีโอ	
เป็นจำนวนมากทั้งสถาบันการเงิน	

ขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา	
ทวีปยุโรป	และทั่วโลก	

มีการถือครองตราสารดังกล่าว	
มีมูลค่ารวมถึง	๕	

แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

เกิดภาวะตื่นตระหนกและ 
ขาดความเชื่อมั่นขึ้น	ในภาคการเงิน	

จนนำไปสู่ภาวะสินเชื่อตึงตัว (Credit 
Crunch)	ทำให้โอกาสในการฟื้นฟู 

สภาพคล่องในภาคการเงิน	
ภาคธุรกิจของโลก	เป็นไปได้ยาก

ภาคอสังหาริมทรัพย์อันเป็น
สินทรัพย์พื้นฐาน	

(Underlying	Asset)	
ของตราสารซีดีโอประสบภาวะ
ตกต่ำ (วิกฤตอสังหาริมทรัพย์)
	และเกิดการผิดนัดชำระหนี้ใน

สินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างมากมาย
(วิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ	

Sub-Prime	Mortgage	Crisis)

ภาคธุรกิจเอกชนหลายแห่งขาดสภาพคล่อง
ในการดำเนินธุรกิจจนประสบปัญหา

อย่างหนัก	ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน 
อย่างรุนแรงตลอดจนการบริโภคและการผลิต 

ก็ลดลง	ส่งผลต่อไปยังระบบต่าง	ๆ	
ในเชิงเศรษฐกิจมหภาคจนเกิด 

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) 
ไปทั่วโลก
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๑ โปรดดู	ส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค	สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	บทวิเคราะห์ 
เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจเพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจโลก	;	Macroeconomic	Analysis	Briefing,	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๒,	หน้า	๒.	

	 โดยเมื่อปรากฏว่า	 อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าลดต่ำลง	และผู้ขอสินเชื่อมีการผิดนัด 
ชำระหนี	้มากขึน้	เหลา่สถาบนัการเงนิ	วาณชิยธนกจิ	นกัลงทนุตา่ง	ๆ 	ในหลายภมูภิาคทัว่โลก 
ที่ได้ลงทุนถือครองตราสารทางการเงินดังกล่าว	ก็ประสบกับภาวะขาดทุนเพราะมูลค่าของ 
หน่วยลงทุนในตราสารลดลงอย่างน่าใจหายนั่นเอง

	 ด้วยเหตุดังกล่าว	 จึงเกิดปัญหาในภาคสถาบันการเงินอย่างรุนแรง 
จนสถาบันการเงิน	 วาณิชยธนกิจหลายแห่งต้องประสบกับภาวะล้มละลาย	 
สรา้งความหวัน่วติกในระบบเศรษฐกจิการเงนิทัว่โลก	เปน็วกิฤตการณก์ารเงนิ 
(Financial Crisis) อยา่งเตม็รปูแบบ	ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ไปยงัภาคเศรษฐกจิ 
โดยทั่วไป	จากสาเหตุปัญหาการตึงตัวของสภาพคล่องทางการเงิน (Credit 
Crunch) เนือ่งจากสถาบนัการเงนิตา่ง	ๆ 	มคีวามไมม่ัน่ใจในสถานะทางการเงนิ 
ระหว่างกัน	จึงทำให้มีความเข้มงวดขึ้นในการให้กู้ยืมเงินระหว่างธนาคารเพื่อ 

เสริมสภาพคล่อง	รวมถึงมีการชะลอการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ	 เนื่องจากความวิตกกังวล 
ในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้และปัญหาหนี้เสียที่อาจจะตามมา	 เมื่อสถาบันการเงินต่าง	 ๆ	 
และภาคธุรกิจเอกชนขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ	 ปัญหาภาคการเงินจึงลุกลาม 
กลายเปน็ปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิชะลอตวัไปทัว่โลก	จนมคีวามเปน็ไปไดว้า่เศรษฐกจิของโลก 
อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ (Economic Recession)	ในที่สุด๑ 

ส่วนที่ ๒
กลยุทธ์แก้วิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

 ดังที่ได้นำเสนอแล้วว่า	วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงซึ่งได้เกิดขึ้นใน	๒	–	๓	ปี 
ทีผ่า่นมานี	้ไดก้อ่กำเนดิขึน้ทีส่หรฐัอเมรกิา	ดงันัน้	การแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา 
จึงได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งเสมอมานับตั้งแต่ในช่วงปี	พ.ศ.๒๕๕๐	
ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช	 จนถึงต้นปี	 พ.ศ.	๒๕๕๒	นี้	 
ซึง่อยูภ่ายใตแ้ผนการแกป้ญัหาของประธานาธบิดคีนใหมข่องสหรฐัอเมรกิา บารคั โอบามา 
โดยเปน็การปฏบิตัหินา้ทีร่ว่มกนัของฝา่ยบรหิารและฝา่ยนติบิญัญตัขิองสหรฐัฯ	ในการกำหนด 
แผนการดำเนินงานทางการบริหารและการงบประมาณโดยการตราเป็นกฎหมายขึ้น 
บังคับใช้	ทั้งนี้	ยังรวมถึงองค์กรสำคัญทางการเงินการธนาคารของสหรัฐอเมริกา	อันได้แก่	
ธนาคารกลางสหรัฐ	ฯ	 (Federal	Reserve	-	FED)	ที่ได้ดำเนินมาตรการอันเป็นประโยชน ์
ต่อการแก้ไขเยียวยาวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้อีกด้วย	
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บทบาทของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาในการแก้วิกฤต
	 เมื่อวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (Sub-Prime	Mortgage	Crisis)	 ได้ขยายตัวเป็น 
วกิฤตการณท์างการเงนิ	(Financial	Crisis)	ในชว่งป	ีพ.ศ.	๒๕๕๐-	๒๕๕๒	นัน้	หากพจิารณา 
ในห้วงสมัยของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดี	จอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	และประธานาธิบดี	บารัค	โอบามา 

จะเหน็ไดว้า่	ไดม้กีารดำเนนิมาตรการแกไ้ขวกิฤตทางเศรษฐกจิ 
โดยได้ตรารัฐบัญญัติออกใช้บังคับหลายฉบับด้วยกัน	อันแสดงถึง 
บทบาทในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยระบบรัฐสภา 
ร่วมกับการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของสหรัฐอเม2ริกา	 
โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างรัฐบัญญัติท่ีเก่ียวข้องอันมีความน่าสนใจ 
และได้รับการกล่าวถึงจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้
 

รัฐบัญญัติการเคหะและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. ๒๐๐๘๒

(Housing and Economic Recovery Act of 2008)
	 ดังที่ผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจสำคัญที่เกี่ยวกับสินเชื่อเคหะ 
๒	องค์กรอันได้แก่	Fannie Mae และ Freddie Mac	ซึ่งประสบกับภาวะขาดสภาพคล่อง 
อย่างรุนแรงจนไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านการให้สินเชื่อแก่ประชาชนที่มี 
ความจำเปน็ไดน้ัน้	จงึไดม้กีารบญัญตัริฐับญัญตักิารเคหะและการฟืน้ฟเูศรษฐกจิ ค.ศ. ๒๐๐๘ 
(Housing and Economic Recovery Act of 2008)	ขึ้น	 เพื่อวัตถุประสงค์หลัก 
ในการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบสินเชื่อเพื่อการเคหะของพลเมืองอเมริกัน	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเพื่อให้รัฐวิสาหกิจทั้งสองดังกล่าวข้างต้นสามารถดำเนินภารกิจในการให้สินเชื่อ 
เพือ่ชว่ยเหลอืพลเมอืงอเมรกินัตอ่ไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ทัง้ยงัไดส้รา้งระบบตรวจสอบขึน้ 
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานในระยะยาวอีกด้วย
		 โดยรัฐบัญญัติการเคหะและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ	ค.ศ.	๒๐๐๘	ฉบับนี้	ประกอบด้วย 
รัฐบัญญัติย่อย ถึง ๓ รัฐบัญญัติหรืออาจกล่าวได้ว่ารัฐบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะเป็นชุด	
(Package)	นั่นเอง	อันได้แก่	
 -	 รัฐบัญญัติการปฏิรูปการควบคุมระบบสินเชื่อเคหะ๓	 ค.ศ.	 ๒๐๐๘	 (Federal	
Housing	Finance	Regulatory	Reform	Act	of	2008	)	

๒ see	U.S.	Senate	Banking	Committee,	Summary of the “Housing and Economic Recovery Act of 
2008”  and see	Democratic	Policy	Committee,	H.R . 3221, the Housing and Economic Recovery Act of 
2008,	jul	25,	2008.

๓	การกำหนดนามภาษาไทยของรัฐบัญญัติ	ณ	ที่นี้และที่อื่น	ๆ	ของบทความนี้	อาจจะไม่ตรงกับแหล่งข้อมูลภาษาไทยอื่น 
ซึ่งได้มีการกำหนดนามแตกต่างกันออกไป	ทั้งนี้	ผู้เขียนได้พยายามกำหนดนามรัฐบัญญัติในภาษาไทยให้สละสลวยโดยอิงความหมาย
จากนามรัฐบัญญัติภาษาอังกฤษในสารบบนิติบัญญัติของรัฐสภาอเมริกันซึ่งอยู่ในเครื่องหมาย (-)	และดัดแปลงบ้างเพื่อให้สอดคล้อง 
กับเจตนารมณ์ของรัฐบัญญัติฉบับนั้น	ๆ	มากที่สุด	อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิงที่เป็นมาตรฐานของท่านผู้อ่าน ขอแนะนำ
ให้อ้างนามรัฐบัญญัติที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากระบบนิติบัญญัติแห่งรัฐสภาสหรัฐอเมริกาแล้ว.
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 - รฐับญัญตัมิาตรการสง่เสรมิสำหรบัผูเ้ปน็เจา้ของเคหะสถาน	ค.ศ.	๒๐๐๘	(Hope	
for	Homeowner	Act	of	2008)	และ
 - รฐับญัญตัมิาตรการปอ้งกนัเพือ่มใิหเ้คหะสถานถกูบงัคบัคดยีดึทรพัย	์ค.ศ.	๒๐๐๘	
(Foreclosure	Prevention	Act	of	2008)
	 ทั้งนี้	 รัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญที่เป็นประโยชน์ในการ 
แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของพลเมืองอเมริกันได้เป็นอย่างดี	อาทิ	 
ไดก้ำหนดใหม้หีนว่ยงานอสิระทีม่อีำนาจหนา้ทีใ่นการควบคมุดแูลรฐัวสิาหกจิ	(Government	
–Sponsored	Enterprises	-	GSEs)	ในด้านการสงเคราะห์สินเชื่อเคหะ	อันได้แก่	Fannie	
Mae	 และ	 Freddie	Mac	 ให้สามารถดำเนินภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพและมเีสถยีรภาพ	ตลอดจนขยายขอบเขตอำนาจหนา้ทีข่องรฐัวสิาหกจิดงักลา่ว 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในอันท่ีจะช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากย่ิงข้ึน	ท้ังยังมีการกำหนด 
วิธีการที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนกว่า	๔	แสนครัวเรือน	 
ให้รอดพ้นจากการถูกบังคับคดียึดเคหะสถานออกขายทอดตลาด	 โดยมีการ 
กำหนดมาตรการที่จะให้พลเมืองซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงสามารถ 
เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือตามที่กำหนดไว้ในรัฐบัญญัติได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

 รัฐบัญญัติการเคหะและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. ๒๐๐๘ (Housing and 
Economic Recovery Act of 2008)นั้น ได้รับการพิจารณาในห้วงสมัยประชุม 
สภาคองเกรสที่ ๑๑๐ (110th session of congress) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ 
ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ วุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่  
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และอดีตประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช ได้ลงนามประกาศให้
รัฐบัญญัติมีผลใช้บังคับ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ของปีเดียวกัน

รัฐบัญญัติส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ. ๒๐๐๘ 
(Emergency Economic Stabilization Act of 2008 – EESA 2008)
	 รัฐบัญญัติฉบับนี้มักได้รับการกล่าวถึงเสมอ	 ในฐานะที่เป็นมาตรการอัดฉีดเงิน 
งบประมาณขนานใหญ่ในสมัยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดี	จอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	เพื่อสร้าง 
เสถียรภาพให้แก่ระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา	 หรือที่เรียกกันว่า	 “Bailout Plan”  
อันมีมูลค่าสูงถึง ๗ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	 โดยรัฐบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ  
การให้อำนาจแก่รัฐบาลกลางสหพันธรัฐที่จะซื้อหรือให้การประกันสินทรัพย์ที่มีปัญหาใน 
ระบบการเงินสหรัฐอเมริกา	เพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเสถียรภาพและป้องกันการชะงักงัน 
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารอย่างเร่งด่วน๔

๔ see Library	of	Congress,	the summaries of the Emergency Economic Stabilization Act of 
2008, Oct	3,	2008 see also		U.S.Congress,	H.R.1424: Economic Stabilization Act of 2008	.	(April	20th,	2009).	
Available	URL	:	http://www.opencongress.org/bill/110-h1424/show.
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The Sub – Prime Crisis 
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา

๑๓๖

	 ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้	ได้มีการเสนอในชั้นต้น	เมื่อวันที่	๒๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๑	
โดย	นายเฮนรี่ พอลสัน (Henry Paulson) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ	
ในชื่อ	“Trouble Asset Relief Program”	หรือรู้จักกันในนาม	“Paulson Proposal” 
หรือ	“Paulson Plan” ซึ่งมีหลักการสำคัญในการมอบอำนาจให้แก่ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ	

คือ	กระทรวงการคลัง	ให้มีอำนาจในการใช้เงินงบประมาณที่มาจาก 
ภาษอีากรของพลเมอืงอเมรกินั	ซือ้หลกัทรพัยท์ีม่ปีญัหา	(Distressed	
Assets)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	หลักทรัพย์ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ 
เป็นประกัน	 (Mortgage-Backed	Securities)	ที่เป็นต้นเหตุแห่ง 
วกิฤตสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ	เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งใหแ้กต่ลาดรองสนิเชือ่ 
ที่อยู่อาศัย	(secondary	mortgage	markets)๕

 ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑	อดีตประธานาธิบดี	จอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	 ได้ออก 
แถลงการณส์นบัสนนุใหร้ฐัสภา	(Congress)	อนมุตังิบประมาณ	๗	แสนลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ	
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือสถาบันการเงิน	 เนื่องจากว่า	 เศรษฐกิจของสหรัฐ	ๆ	มีภาวะที่มีความ 
ตื่นตระหนกทางการเงิน	 (Financial	 Panic)	 กำลังตกอยู่ในภาวะย่ำแย่	 และอาจ 
เขา้สูภ่าวะถดถอย	(recession)	ยาวนานในอนาคต	ซึง่จะสง่ผลตอ่ไปยงัเศรษฐกจิในภาพรวม
ของประเทศใหเ้ขา้สูภ่าวะไมป่กติ	(extraordinary	economic	period)	ทัง้นี	้โดยเขาหวงัวา่	
รัฐบัญญัติส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน	ค.ศ.	๒๐๐๘	ฉบับนี้	 จะผ่าน 
การเหน็ชอบจากสภาคองเกรสในโอกาสแรกทีเ่ขา้สูก่ระบวนการพจิารณา	เพือ่มใิหเ้ศรษฐกจิ 
ของสหรัฐอเมริกาต้องเสียหายมากยิ่งขึ้น
	 ตอ่มา	วนัที	่๒๕ - ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๑	อดตีประธานาธบิด	ีจอรจ์	ดบัเบลิย	ูบชุ	กไ็ด้
จดัใหม้กีารประชมุฉกุเฉนิของผูด้ำรงตำแหนง่ระดบัสงูทัง้จากฝา่ยนติบิญัญตั	ิและฝา่ยบรหิาร	
รวมถึงวุฒิสมาชิกบารัค	โอบามา	และวุฒิสมาชิก	จอน์น	เมคเคน	ผู้ซึ่งกำลังเข้าชิงตำแหน่ง 
ประธานาธิบดีคนต่อไป	เข้าร่วมหารือเก่ียวกับรายละเอียดของร่างรัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวด้วย
	 กระทั่งเช้าวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑	 อดีตประธานาธิบดี	 จอร์จ	 ดับเบิลยู	 บุช	
ก็ได้แถลงการณ์อีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อขอให้รัฐสภามีมติเห็นชอบ	 โดยแสดงความเชื่อมั่นว่า	
รา่งรฐับญัญตัฉิบบัดงักลา่ว	จะชว่ยกอบกูเ้สถยีรภาพเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาได	้อยา่งไรกด็	ี
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้น	สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) ก็ได้
มีมติไม่เห็นชอบด้วยร่างรัฐบัญญัติฯ	ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เป็นอย่างมาก๖

๕ see Wikipedia, Emergency Economic Stabilization Act of 2008.	(April	20th,	2009)	.	Available	URL	:		
http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_Economic_Stabilization_Act_of_2008

๖	สถานเอกอัครราชฑูตไทย	ณ	กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.,	ปัญหาวิกฤตสถาบันการเงินสหรัฐฯ (๓)	.(๑	เมษายน	๒๕๕๒).	
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	 อย่างไรก็ดี	ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ วุฒิสภา (Senate)	ก็ได้มีมติเห็นชอบด้วย 
ร่างรัฐบัญญัติฯ	 ภายหลังที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม	 มาตรการปรับเพิ่มเพดาน 
การค้ำประกัน	 เงินฝาก	 และการลดหย่อนภาษีสำหรับภาคธุรกิจพลังงานทดแทน 
(Renewable	Energy)	ภาคธุรกิจอื่น	ๆ	ตลอดจนประชาชนชั้นกลาง	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
ในการกระจายความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งภาคธุรกิจและประชาชน 
ทั่วไปอย่างทั่วถึง	 โดยมิได้มุ่งเน้นเฉพาะการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงินเพียง 
ด้านเดียว๗แล้วส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกวาระหนึ่ง๘

 วนัที ่๓ ตลุาคม ๒๕๕๑ สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯ กไ็ดม้มีตเิหน็ชอบรา่งรฐับญัญตั ิ
ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน	ค.ศ.	๒๐๐๘	 (Emergency Economic 
Stabilization Act of 2008) โดยในบา่ยของวนัเดยีวกนันัน้เอง อดตีประธานาธบิด ีจอรจ์ 
ดับเบิลยู บุช ก็ได้ลงนามประกาศให้รัฐบัญญัติมีผลใช้บังคับต่อไป พร้อมกล่าวว่า	รัฐบาล 
จะดำเนินการตามกฎหมายนี้อย่างระมัดระวัง	 โดยมีเป้าหมายเพื่อผ่อนคลายวิกฤตสินเชื่อ 
และวิกฤตการเงิน	รวมทั้งป้องกันไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคการเงินลุกลามไปยังภาคธุรกิ
จอื่น	ๆ	อย่างไรก็ตาม	ประธานาธิบดี	บุช	ก็ได้ยอมรับว่า	อาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่ 
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจดังกล่าวจะเห็นผลในทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม๙ 
 โดยสรปุ รฐับญัญตัสิง่เสรมิเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิในภาวะฉกุเฉนิ ค.ศ. ๒๐๐๘ 
(Emergency Economic Stabilization Act of 2008) นัน้ประกอบดว้ยสาระสำคญั๑๐ 
ดังต่อไปนี้

๗	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	รายงานภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เรื่อง วุฒิสภาสหรัฐฯ 
ผ่านร่างกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจ (Bailout Plan) ฉบับแก้ไข ;,	๓	ตุลาคม	๒๕๕๑.

๘	กระบวนการนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา	อาจถูกริเริ่มได้จากทั้งสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาโดยจะเริ่มในสภาใด 
ก่อนก็ได้	เว้นแต่ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรต้องเริ่มกระบวนการที่สภาผู้แทนราษฎรก่อน	ทั้งนี้	กระบวนการพิจารณากฎหมาย	
จะต้องผ่านกระบวนการให้ครบท้ัง ๒ สภา	และได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีเสียก่อนจึงจะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
(โปรดดู	มนตรี	รูปสุวรรณ,	กฎหมายรัฐสภา Parliamentary Law,	พิมพ์ครั้งที่	๔,	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง,	๒๕๓๕),	หน้า	๖๒).

จึงเห็นได้ว่า	เมื่อรัฐบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้รับความเห็นจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่	๒๙	กันยายน	๒๕๕๑	แต่ได้ผ่าน 
การพิจารณาและเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วเมื่อวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๑	จึงต้องนำรัฐบัญญัติเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทน
ราษฎรอีกวาระหนึ่งเพื่อให้รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบครบทั้ง ๒ สภาเสียก่อน	และให้ประธานาธิบดีลงนามเห็นชอบก่อนที่ 
จะประกาศให้มีผลใช้บังคับ	(ผู้เขียน)

๙	เพิ่งอ้าง,	รายงานภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เรื่อง สภาครองเกรสผ่านร่างกฎหมายสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ฉุกเฉิน และมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องให้กับระบบการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ,	๘	ตุลาคม	๑๕๕๑.

๑๐ see Library	of	Congress,	the summaries of the Emergency Economic Stabilization Act of 2008, 
Oct	3,	2008.

see also  H.R.1424: Economic Stabilization Act of 2008	.	(April	20th,	2009).	Available	
URL	:	http://www.opencongress.org/bill/110-h1424/show และโปรดดู สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	
รายงานภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เรื่อง วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจ (Bailout Plan) ฉบับแก้ไข ,	๓	
ตุลาคม	๒๕๕๑.
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๑๓๘

	 ๑.	 ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(Secretary of the Treasury)	ในการจดัตัง้โครงการชว่ยเหลอื 
เยียวยาสินทรัพย์ที่มีปัญหา (Troubled Asset Relief 
Program - TARP) เพือ่รบัซือ้สนิทรพัยท์ีม่ปีญัหาจากสถาบนั 
การเงนิตา่ง	ๆ 	ภายใตก้ำหนดระยะเวลา	เงือ่นไข	แนวทาง	และ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประกาศกำหนด
	 ๒.	จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน (Financial 
Stability Oversight Board)	 เพื่อตรวจสอบและเสนอรายงานต่อรัฐสภา	 (Congress)	
ในประการต่าง	ๆ	ที่กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติไว้	และในประเด็นที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ 
การปฏิบัติงานในด้านการช่วยเหลือภาคครัวเรือนอเมริกัน	ตลอดจนการส่งเสริมเสถียรภาพ
ตลาดการเงิน	และการดูแลผลประโยชน์ของบุคคลผู้เสียภาษี
	 ๓.	ขยายเพดานมูลค่าการประกันเงินฝาก	ภายใต้บรรษัทการประกันเงินฝากแห่ง 
สหรฐัอเมรกิา	(Federal	Deposit	Insurance	Corporation:	FDIC)	จาก	๑	แสนดอลลา่รส์หรฐัฯ	
เป็น	๒.๕	 แสนดอลล่าร์สหรัฐฯ	ทั้งนี้	 บรรษัทประกันเงินฝากฯ	 จะได้รับอำนาจชั่วคราว 
ในการกู้ยืมเงินจากกระทรวงการคลังได้โดยไม่จำกัดจำนวน
	 ๔.	มาตรการทางภาษี
	 	 ๔.๑	 ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(Property	Tax)	ใหเ้จา้ของบา้นสามารถทำการลดหยอ่นภาษไีดไ้มเ่กนิ	๑,๐๐๐	ดอลลา่รส์หรฐัฯ	 
ต่อครัวเรือน
	 	 ๔.๒	 ขยายการบังคับใช้มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการในธุร
กิจพลังงานทดแทน	ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน	กระแสลม	คลื่นและกระแสน้ำ 
เป็นมูลค่ารวมกว่า	๑๘,๐๐๐	ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	
	 	 ๔.๓	 ขยายเวลาการตรึงอัตราภาษีภายใต้ระบบ 
ภาษีขั้นต่ำทางเลือก	(Alternative	Minimum	Tax)	ต่อไปอีก	
๑	ปี	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพลเมืองอเมริกันกว่า	๒๔	ล้านคน
	 	 ๔.๔	 ขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการลดหยอ่นภ
าษหีลาย	ๆ 	มาตรการทีห่มดอายแุลว้ออกไปอกีเปน็เวลา	๒	ป	ีอาท	ิภาษดีา้นการวจิยัและพฒันา	
คา่ใชจ้า่ยดา้นการศกึษาระดบัสงูในบางประเภท	คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุรา้นอาหารและกจิ
การค้าปลีก	ตลอดจนการผลิตไบโอดีเซล	เป็นต้น
	 ๕.	 มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งสหรัฐอเมริกา	(U.S.	Securities	and	Exchange	Commission:	SEC)	ในการระงับใช้
มาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	(mark-to-market)	
เพือ่ประโยชนใ์นการคุม้ครองแกน่กัลงทนุ	เนือ่งจากมกีารวเิคราะหก์นัวา่	มาตรฐานทางบญัชี	
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ดงักลา่วกเ็ปน็สาเหตปุระการหนึง่ทีท่ำใหส้ถาบนัการเงนิตอ้งปรบัลดมลูคา่ทรพัยส์นิลงหลาย
พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	จากผลของการขาดสภาพคล่องในตลาดเงิน
	 ทั้งนี้	 รัฐสภาสหรัฐอเมริกา(Congress) ได้วางแนวทางในการดำเนินงาน 
ภายใต้รัฐบัญญัติฯ๑๑ร่วมกับกระทรวงการคลังไว้	 โดยใช้งบประมาณในส่วนแรกจำนวน	 
๓.๕	แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ประกันด้วยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
ที่ขาดสภาพคล่อง(Illiquid	Mortgage	Assets)	ภายใต้โครงการ	Trouble	Asset	Relief	
Program	 (TARP)	 เป็นหลัก	 เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนจากภาคเอกชนลงทุนในตลาดการเงิน 
มากยิ่งขึ้น	 โดยให้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนมาตรการสำหรับการรับมือเหตุการณ์ที่ 
อาจเกิดขึ้นต่าง	ๆกัน	เป็นรายกรณี
	 อย่างไรก็ตาม	กระทรวงการคลังสหรัฐฯ	มีความเห็นว่า	การเข้าซื้อหลักทรัพย์ของ 
ธนาคารที่มีความมั่นคงทางการเงินนั้น	 เป็นมาตรการที่สามารถอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ 
การเงินได้โดยตรงที่เห็นผลได้เร็ว	 และจะสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนได้มากกว่าการ 
เขา้ซือ้สนิทรพัยท์ีข่าดสภาพคลอ่งภายใตโ้ครงการ	TARP	ซึง่ตอ้งใชง้บประมาณจากภาษอีากร	
ซื้อสินทรัพย์ในปริมาณที่สูงมาก	 ทั้งยังเป็นมาตรการที่ยังสร้างความเสี่ยงให้แก่พลเมือง 
อเมริกันผู้เสียภาษีอีกด้วย	
	 ดงันัน้	กระทรวงการคลงัสหรฐัฯ	จงึไดจ้ดัทำโครงการ Capital Purchase Program 
(CPP) ขึ้น	ด้วยงบประมาณเพียง	๒.๕	แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	เพื่อเข้าซื้อหลักทรัพย์ของ 
ธนาคารและสถาบนัเงนิฝากทีม่คีวามมัน่คงทางการเงนิสงู	รวมทัง้ไดอ้อกมาตรการใหบ้รรษทั 
ประกันเงินฝาก	 (Federal	 Deposit	 Insurance	 Corporation	 -	 FDIC)	 เพิ่มขอบเขต 
การค้ำประกันให้แก่หุ้นกู้ที่ไม่ด้อย	สิทธิ	(Senior	Debt)	อีกด้วย	
	 นอกจากนี้	ในส่วนของธุรกิจอื่น	ๆ	ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนั้น	ธนาคารกลางสหรัฐฯ	
ได้จัดตั้งโครงการที่เรียกว่า	Term  Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF)  
เพื่อเพิ่มอำนวยความสะดวกให้แก่พลเมืองอเมริกัน	 ในการกู้ยืมสินเชื่อรถยนต์	 สินเชื่อ	
เพือ่การศกึษา	สนิเชือ่สว่นบคุคลและสนิเชือ่เพือ่ธรุกจิขนาดเลก็มากขึน้	ดว้ยงบประมาณทัง้สิน้	
๒	แสนดอลล่าร์สหรัฐฯ	 (โดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งซึ่งได้อนุมัติตามรัฐบัญญัติฯ	จำนวน	 
๒	หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯเข้าสมทบ)	นอกจากนี้	กระทรวงการคลังยังได้จัดสรรเงินจาก 
งบประมาณตามรัฐบัญญัตินี้ 	 เพื่ อช่วยเหลือบริษัทขนาดใหญ่ที่ประสบปัญหา	 
อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาโดยภาพรวม	อาทิ	 ซิตี้	 กรุ๊ป	บริษัทเอไอจี	 
ตลอดจนกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ	เป็นต้น	

๑๑ โปรดดู	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	รายงานภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เรื่อง สรุปการดำเนินมาตรการของ 
ทางการสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมายสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจฉบับฉุกเฉิน ๒๕๕๑ ,	๑๖	มกราคม	๒๕๕๒.
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๑๔๐

รัฐบัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. ๒๐๐๙๑๒

(American Recovery and Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009)
 รัฐบัญญัติฉบับนี้ นับเป็นกฎหมายฉบับแรกในรัฐบาลของประธานาธิบดี บารัค 
โอบามา ทีใ่ชเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแกไ้ขเยยีวยาสภาวะทางเศรษฐกจิอนัเลวรา้ยทีพ่ลเมอืง 
อเมริกันกำลังเผชิญ โดยรัฐบัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ	 ค.ศ.	 ๒๐๐๙	 ฉบับนี้  
ได้ถูกริเริ่มให้มีการเสนอโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา อันเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย 
ในชื่อของ “แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ” หรือ “Stimulus Plan” อันมีมูลค่าสูงถึง	 
๗.๘๗	แสนลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ ซึง่มสีาระสำคญัในการกำหนดงบประมาณเพือ่การตา่ง	ๆ 	เพือ่
ประโยชนใ์นการฟืน้ฟแูละกระตุน้เศรษฐกจิ	อาท	ิการลดหยอ่นภาษอีากร	การสงัคมสงเคราะห	์
การแกป้ญัหางานวา่งงาน	การลงทนุจดัทำสาธารณปูโภคพืน้ฐาน	การศกึษา	การสาธารณสขุ	
การส่งเสริมด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	ตลอดจนแจกจ่าย 
เม็ดเงินสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับมลรัฐ	
 
 ท้ังน้ี รัฐบัญญัติฯ ได้มีรายละเอียดในด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ๑๓ดังต่อไปน้ี
 ๑.	 ด้านการลดหย่อนภาษี
	 	 ๑.๑	สำหรับบุคคลธรรมดา จำนวน ๒.๓๗ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
	 	 ๑.๒	สำหรับบริษัทห้างร้าน	จำนวน ๕.๑ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
รวม ๒.๘๘ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๒. ด้านการสาธารณสุข จำนวน ๑.๔๗ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๓. ด้านการศึกษา จำนวน ๙.๐๙ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๔. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๗.๒ พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๕. การช่วยเหลือพลเมืองผู้มีรายได้น้อย ว่างงาน หรือออกจากงาน จำนวน 
๘.๒๕ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๖. การส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของสหพันธรัฐ	 เช่น	 ในด้าน	
การคมนาคม	การสื่อสาร	โทรคมนาคม	อาคารสถานที่ราชการ	สาธารณูปโภค	ฯลฯ	จำนวน 
๘.๐๙ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
 ๗. การพัฒนาด้านกิจการพลังงาน	เช่น	การสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน	
พลังงานธรรมชาติ	 การกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากกิจการพลังงานที่เป็นพิษ	 ฯลฯ	 จำนวน  
๖.๑๓ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

๑๒ see Library	of	Congress,	the summaries of American Recovery and Reinvestment Act of 2009, 
Feb	13,	2008. 

๑๓ See	U.S.	House	of	Representatives	Committee	on	Appropriations,	Summary : American Recovery 
and Reinvestment,	Feb	13,	2009	.	
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 ๘. ด้านการเคหะ	 เช่น	การลดภาระภาษีสำหรับผู้ที่จะสร้างบ้านที่มีรายได้น้อย	
จำนวน ๑.๒๗ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๙. การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘.๙ พันล้าน 
ดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๑๐. ด้านอื่น ๆ  จำนวน ๑.๘๑ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 

	 รฐับญัญตักิารฟืน้ฟแูละกระตุน้เศรษฐกจิ	ค.ศ.	๒๐๐๙	(American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009 )ได้รับการพิจารณาในห้วงสมัยประชุม 
สภาคองเกรสที ่๑๑๑ (111th session of congress)	โดยถกูเสนอไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร	
เมื่อวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๕๒	และสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบด้วยร่างรัฐบัญญัติฯ	
เมือ่วนัที	่๒๘	มกราคม	๒๕๕๒	วฒุสิภาไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัที	่๑๐	กมุภาพนัธ	์
๒๕๕๒	แลว้สง่ใหป้ระธานาธบิดบีารคั โอบามา ลงนามและประกาศใชบ้งัคบัเปน็กฎหมาย  
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒๑๔

	 โดยเมื่อ	๑๔	เมษายน	๒๕๕๒	ประธานาธิบด	ีบารัค	 โอบามา	ได้กล่าวสุนทรพจน	์ 
ณ	มหาวทิยาลยัจอรจ์	ทาวน	์(George	Town	University)	กรงุวอชงิตนั	ด.ีซ.ี	ถงึความสำเรจ็ 
ของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เห็นได้จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น	อย่างไรก็ตาม	
ในปี	 ๒๕๕๒	 สหรัฐฯ	 อาจจะต้องเผชิญภาวะตึงตัวของตลาดแรงงาน	 การแกว่งตัวของ 
ตลาดหลักทรัพย์และภาวะตึงตัวของตลาดสินเชื่อต่อไป	จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางการ 
สหรัฐฯ	จะต้องเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง	ซึ่งประกอบด้วย๑๕

	 ๑.	การจัดทำกฎระเบียบเพื่อกำกับดูแลสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
	 ๒.	การส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษา	
	 ๓.	การส่งเสริมการลงทุนในพลังงานทดแทน	
	 ๔.	การส่งเสริมการลงทุนในโครงการด้าน	Healthcare	และ	
	 ๕.	การจัดทำงบประมาณของรัฐบาลกลาง	(Federal	Budget)	เพื่อลดปริมาณหนี้

บทบาทของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve - FED) 
ในการแก้วิกฤต

นายเบน เบอร์นันเก้ (Ben Bernanke) ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา	
(Federal	 Reserve	 -	 FED)	 ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 ที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤต 
ครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่	 (The	Great	Depression)	

๑๔	H.R.1	:	American	Recovery	and	Reinvestment	Act	of	2009	.	(April	20th,	2009).	Available	URL	:	http://
www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-1.

๑๕ โปรดดู สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	รายงานภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา	เรื่อง	ปาฐกถาของประธานธนาคารกลาง 
สหรัฐฯ	และภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ	โดยรวม,	๒๐	เมษายน	๒๕๕๒.
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ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	๑	ว่า	วิกฤตครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย  
โดยเฉพาะตลาดสินเชื่อของทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับแรงกดดัน 
จากต้นทุนที่สูงขึ้นและสภาพคล่องลดลง นอกจากนี้ตลาดแรงงานสหรัฐฯ  
ก็ตกอยู่ในภาวะตึงตัวรุนแรงที่สุดในรอบ ๒๕ ปี ทั้งนี้ นายเบน เบอร์นันเก้ 
ไดก้ลา่วถงึมาตรการรบัมอืและฟืน้ฟเูศรษฐกจิของธนาคารกลางสหรฐัฯ 
ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้๑๖

๑. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal Funds Rate) โดยคณะกรรมการ	
กำหนดนโยบายการเงิน	 (Federal	 Open	 Market	 Committee)	 หรือ	 FOMC	 เพื่อ
กระตุ้นให้ภาคเอกชนเพิ่มปริมาณการกู้ยืมเพื่อการลงทุนให้มากขึ้น	 โดยในช่วงกลางปี	
๒๕๕๑	 คณะกรรมการ	 FOMC	 ได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ร้อยละ	 ๒	
จากเดิมที่ร้อยละ	๕.๔	 ในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ	 และปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม	
๒๕๕๑	มาอยู่ที่ระหว่างร้อยละ ๐ ถึงร้อยละ ๐.๒๕

๒. ปลอ่ยกูส้นิเชือ่ระยะสัน้ใหแ้กธ่นาคารและสถาบนัการเงนิ	ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตำ่	
โดยธนาคารและสถาบันการเงินสามารถยืดระยะเวลากู้เงินได้นานถึง	 ๓	 เดือน	 ทั้งนี้	
มาตรการดังกล่าว	 มีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนคลายความตึงตัวในตลาดการเงิน	 สนับสนุน 
ให้ธนาคารและสถาบันการเงินเต็มใจปล่อยกู้ให้แก่ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	
ธนาคารกลางสหรฐัฯ	ไดใ้ชก้ระบวนการประมลูสนิเชือ่กบัสถาบนัการเงนิเพือ่ใหอ้ตัราดอกเบีย้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในตลาด	 ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงของทั้งธนาคารกลางและ 
ผู้เสียภาษีในสหรัฐฯ	อีกด้วย

๓. อดัฉดีสภาพคลอ่งนอกระบบธนาคาร	อาท	ิตลาดตราสารพาณชิย	์(Commercial	
Paper	Market)	 โดยเฉพาะในส่วนของกองทุนรวม	 (Mutual	Fund)	ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการสูญเสียความเชื่อมั่นของนักลงทุน	 โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ	 ได้ดำเนินมาตรการ 
เพือ่ฟืน้ฟคูวามเชือ่มัน่ใหแ้กน่กัลงทนุ	ดว้ยการสนบัสนนุทางการเงนิผา่นทางสนิเชือ่เงนิกูใ้หแ้ก่ 
กองทุนท่ีประสบปัญหา	ตลอดจนการดำเนินมาตรการอ่ืน	ๆ	ร่วมกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

๔. จดัทำโครงการเพือ่การกูย้มื (Lending Program) รว่มกบักระทรวงการคลงั 
สหรฐัฯ	เพือ่สง่เสรมิสภาพคลอ่งทางการเงนิใหก้บัครวัเรอืนและธรุกจิขนาดเลก็	โดยครอบคลมุ	
สนิเชือ่รถยนต์	สนิเชือ่บตัรเครดติ	สนิเชือ่เพือ่การศกึษา	รวมทัง้สนิเชือ่อืน่	ๆ 	ทีร่บัประกนัโดย	
The	Small	Business	Administration	(SBA)	ซึง่เปน็องคก์รของทางการสหรฐัฯ	ทีส่นบัสนนุ	
การดำเนินงานของธุรกิจรายย่อย	หรือ	SMEs

๑๖	โปรดดู	เพิ่งอ้าง.
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๕.  รับซื้ อคืนตราสารหนี้ ที่ หนุน โดย 
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย (Mortgage-Backed Securities) 
ซึ่งได้รับการค้ำประกันจากบริษัท	 Fannie	 Mae	 
หรือบริษัท	Freddie	Mac	ซึ่งเป็นองค์กรที่ทางการ 
สหรฐัฯ	ใหก้ารสนบัสนนุ	(Government	Sponsored	
Enterprises: 	 GSEs)	 ด้วยงบประมาณกว่า	 
๑	 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	 โดยมาตรการดังกล่าว 
จะช่วยให้อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ 

ปรับลดลง	และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

ส่วนที่ ๓
บทบาทของนานาประเทศ มาตรการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก

	 โดยเปน็ทีท่ราบกนัดวีา่	วกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้นัน้มไิดส้รา้งความเสยีหายแตเ่ฉพาะ 
ในเขตสหรัฐอเมริกาเท่านั้น	แต่ยังได้ลุกลามสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องไปยังประเทศ 
ต่าง	ๆ	ทั่วทุกมุมโลก	ในส่วนนี้ผู้เขียนขอนำเสนอตัวอย่างมาตรการทางเศรษฐกิจที่รัฐบาล 
ของแต่ละประเทศใช้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศของตน	
	 ซึง่ประเทศตา่ง		ๆ 	ทีไ่ดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิกไ็ดม้กีารออกนโยบายและมาตรการ 
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 โดยจำแนกได้เป็น 
๓ ประเภท๑๗	 คือ	 มาตรการช่วยเหลือภาค 
อสังหาริมทรัพย์	มาตรการช่วยเหลือภาคการเงิน 
และสถาบันการเงิน	 และมาตรการช่วยเหลือ 
ภาคเศรษฐกิจจริง	(Real	Sector)	ดังรายละเอียด 
ที่ปรากฏตามตาราง

๑๗	โปรดดู		อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	๑,	บทวิเคราะห์ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจเพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจโลก ; 
Macroeconomic	Analysis	Briefing,	๒๐	กุมภาพันธ์		๒๕๕๒	,	หน้า		๔-๗.
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มาตรการช่วยเหลือ
ภาคอสังหาริมทรัพย์

มาตรการช่วยเหลือ
ภาคการเงินและสถาบันการเงิน

มาตรการช่วยเหลือ
ภาคเศรษฐกิจจริง 
(Real Sector)

๑.	รัฐบาลหรือหน่วยงานของ 
รัฐบาลให้สินเชื่อสนับสนุนการ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้น
อุปสงค์ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่
ชะลอตัวลง	
(จีน,	ฝรั่งเศส) 

๒.	การใช้มาตรการภาษีท่ีเก่ียวข้อง 
กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้น
อุปสงค์ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่
ชะลอตัวลง	
(สเปน)

๑.	รัฐบาลเข้ารับซื้อหนี้เสียของสถาบันการเงิน 
เพื่อนำมาบริหาร	เพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาด
อสงัหารมิทรพัย	์และชว่ยเหลอืฐานะทางการเงนิ 
ของสถาบันการเงิน	
(สหรัฐอเมริกา,	ออสเตรเลีย)
๒. การรับประกันสินเชื่อของภาคเอกชนเพื่อ 
ลดความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นในการให้ 
สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ
	(อังกฤษ,	ฝรั่งเศส)
๓. การคำ้ประกนัเงนิฝาก	(Deposit	Insurance)	
ในสถาบันการเงิน	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของ 
ผู้ฝากเงินรายย่อยต่อระบบสถาบันการเงิน	
(สหรัฐอเมริกา,	อังกฤษ,	ฟิลิปปินส์,	อินโดนีเซีย,	
เดนมารค์	 เยอรมนี,	 ออสเตรีย	 นิวซีแลนด์	
ออสเตรเลีย,	 ไอร์แลนด์,	 สิงคโปร์,	 มาเลเซีย	
และฮ่องกง)
๔. การคำ้ประกนัเงนิกูข้อง	ธนาคารและระหวา่ง	
ธนาคาร	 เพื่อเสริมความแข็งแรงของฐานะ 
การเงินของธนาคารและสร้างความเชื่อมั่นใน 
ระบบธนาคาร
(ออสเตรเลีย,	เยอรมัน,	อังกฤษ,	เนเธอร์แลนด์,	
เดนมาร์ค)
๕. การปรับลดดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลาง 
เพ่ือเสริมสภาพคล่องในภาคการเงิน	สร้างแรงจูงใจ 
ให้สถาบันการเงินปล่อยกู้	 และเพื่อกระตุ้น 
การลงทุนของภาคเอกชน
(สหรัฐอเมริกา,	 สหภาพยุโรป,	 อังกฤษ,	
ออสเตรเลีย,	ญี่ปุ่น,	เกาหลีใต้	)
๖. การเพ่ิมทุนให้แก่สถาบันการเงินและการอัดฉีด 
สภาพคล่อง	 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ 
สถาบันการเงินและทำให้ฐานะทางการเงินของ 
สถาบันการเงินมั่นคงขึ้น	อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้
สถาบันการเงินปล่อยกู้	
(สหรฐัฯ,	เนเธอรแ์ลนด,์	เบลเยีย่ม,	ลกัซแ์ซมเบริก์,	
ไอส์แลนด์,	ฝรั่งเศส,เยอรมนี	อินโดนีเซีย,	จีน)
๗. รัฐบาลเข้าแปรรูปสถาบันการเงิน	เพ่ือสนับสนุน 
ไม่ให้สถาบันการเงินล้มละลายและสร้างความ 
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อสถาบันการเงิน		
(อังกฤษ)

๑.	การจดัทำนโยบายการคลงั 
แบบขาดดุลและการเพิ่ม 
รายจ่ายของรัฐบาล	เพ่ือกระตุ้น 
เศรษฐกิจผ่านการลงทุน	
การผลิต	และการจ้างงาน	
(ออสเตรเลีย,	ญ่ีปุ่น,	เกาหลีใต้, 
อังกฤษ,	ฝรั่งเศส,	สิงคโปร์)
๒ .  การปล่อย เงินกู้ แบบ 
ผ่อนปรนให้แก่ภาคการผลิต	
เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ 
ขนาดเล็ก
(เกาหลีใต้,	 สหภาพยุโรป,	
จีน)
๓. การจัดตั้ งกองทุนเพื่อ 
สนบัสนนุการลงทนุและชว่ย
เหลือภาคอุตสาหกรรมเพื่อ 
กระตุ้นการลงทุนและบรรเทา	
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
ต่ออุตสาหกรรมหลักของ 
ประเทศ	
(สหรัฐอเมริกา,	ฝรั่งเศส)
๔.  การใช้มาตรการภาษี 	
เพื่ อ ก ระตุ้ นก ารบริ โ ภค 
ภายในประเทศ	
(อังกฤษ,	จีน)
๕. การชะลอและลดภาระ 
ภาษีของภาคธุรกิจ	 เพื่อลด 
รายจ่ายทางภาษีและบรรเทา 
การขาดสภาพคล่องให้แก่	
ภาคธุรกิจ
(อังกฤษ,	จีน,	ฝรั่งเศส)
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ส่วนที่ ๔
การประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำประเทศ จี ๒๐ 

กับแนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจโลก๑๘

การประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำประเทศจี ๒๐ (G-20 Leaders’ Summit on 
Financial Markets and the World Economy)๑๙	 ถูดจัดขึ้น	 ณ	 กรุงลอนดอน	
ประเทศอังกฤษ	เมื่อวันที่	๒	เมษายน	๒๕๕๒		โดยในฐานะการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม
ในครั้งนี้	กระทรวงการคลังของประเทศอังกฤษ	จึงได้กำหนดประเด็นสำคัญในการจัดการ
ประชุมรวม ๓ ประการ ได้แก่

๑.	 หารือถึงมาตรการเพ่ือการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจมหภาคระหว่างกัน 
เพื่อประโยชน์ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจโลก	ตลอดจนกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	
และส่งเสริมการจ้างงาน

๒.	 หารือถึงมาตรการปฏิรูปและพัฒนาภาคการเงินและระบบการเงิน	
๓.	 หารือถึงมาตรการปฎิรูประบบสถาบันการเงินระหว่างประเทศ	 เช่น	 กองทุน	

การเงินระหว่างประเทศ	(International	Monetary	Fund	-	IMF),	ธนาคารโลก	(World	Bank)	
และสถาบันส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงิน	(Financial	Stability	Forum)

นอกจากนี	้การประชุมฯ	ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะระดมความคิดจากกลุ่มผู้นำประเทศ
ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่	 (World’s	Major	Economies)	และหาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทาง 
สำหรับองค์กรที่มีบทบาททางเศรษฐกิจสากลสำหรับการช่วยฟื้นฟูและส่งเสริมเสถียรภาพ 
ของเศรษฐกิจโลก	ซึ่งเป็นการดำเนินบทบาทที่ท้าทายในการป้องกันการตกต่ำอย่างรุนแรง 
ของเศรษฐกจิโลกไมใ่หข้ยายตวัมาก	ยิง่ขึน้	ตลอดจนเสรมิสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิโลก 
ภายใต้กรอบระยะเวลาอันสั้น	 ควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบโครงสร้างของภาคการเงิน	 

๑๘ See The London Summit ; Explanatory guide to the communiqué.	(April	20th,	2009).	Available	
URL	:	https://londonsummit-stage.londonsummit.gov.uk/en/summit-aims/communique-explanation/.
					 See	also	The London Summit ; Outcomes of the London Summit.	(April	20th,	2009).	Available	URL	
:	http://www.londonsummit.gov.uk/en/summit-aims/timeline-events/summit-outcomes.

๑๙	G-20 มีชื่อเป็นทางการว่า “Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors.” 
จัดตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.	๑๙๙๙	และจัดประชุมครั้งแรก	ณ	กรุงเบอร์ลิน	ประเทศเยอรมนี	เป็นกลุ่มของรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคาร
กลางของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก	19	ประเทศ	ประกอบไปด้วย	อาร์เจนตินา	ออสเตรเลีย	บราซิล	แคนาดา	จีน	
ฝรั่งเศส	เยอรมนี	อินเดีย	อินโดนีเซีย	อิตาลี	ญี่ปุ่น	เม็กซิโก	รัสเซีย	ซาอุดีอาระเบีย	แอฟริกาใต้	เกาหลีใต้	ตุรกี	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	
และสหภาพยุโรป			ทั้งนี้	กลุ่ม	G-20	มีความสำคัญมาก	เพราะมีขนาดของผลิตภัณฑ์มวลรวมรวมกันแล้วคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ	๘๐	ของผลผลิตรวมของโลก	มีสัดส่วนการค้าคิดเป็นร้อยละ	๘๕	ของการค้าโลก	และมีสัดส่วนของจำนวนประชากรประมาณร้อย
ละ	๖๗	ของประชากรโลก	อย่างไรก็ดี	กลุ่ม	G-20	ไม่มีการตั้งสำนักงานหรือสำนักงานเลขาธิการแบบถาวรเช่นเดียวกับอาเซียน	แต่จะ
ใช้การหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและกำหนดวาระที่จะมีการหารือกันเป็นครั้งคราวไป	นอกจากประเทศสมาชิกที่กล่
าวมาข้างต้นแล้ว	ยังมีหน่วยงานที่ร่วมการประชุม	ได้แก่	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	ธนาคารโลก	คณะกรรมการการเงินการคลั
งระหว่างประเทศ	และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาของธนาคารโลก	และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(อาภรณ์	ชีวะเกรียงไกร),	
การประชุมสุดยอดผู้นำ G-20,	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ,	๒	เมษายน	๒๕๕๒.)	
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วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา

และการสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศใหม้คีวามคลอ่งตวั	ตลอดจนจดัตัง้โครงการสนบัสนนุ	
การฟืน้ฟเูยยีวยาความเสยีหายทางเศรษฐกจิอกีดว้ยโดยทีป่ระชมุสดุยอดผูน้ำกลุม่ประเทศ 
จี ๒๐ ได้มีความตกลง (Communiqué)๒๐ ดังต่อไปนี้

๑.	 ท่ีประชุมได้จัดต้ังโครงการสนับสนุนเม็ดเงินประมาณ	๑.๑	ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
ในด้านการฟื้นฟูความเชื่อมั่น	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 และการสร้างงานในระบบ	
เศรษฐกิจโลก

๒.	 สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบการควบคุมตรวจสอบทางการเงินของโลก	 
โดยการจัดตั้งระบบการควบคุมและเฝ้าระวัง

๓.	 สนับสนุนเม็ดเงินจำนวน	๘.๕	แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	ให้แก่	สถาบันการเงิน	
ระหวา่งประเทศ	เชน่	กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ	(International	Monetary	Fund	-	IMF),	 
ธนาคารโลก	(World	Bank)	และสถาบนัสง่เสรมิเสถยีรภาพทางการเงนิ	(Financial	Stability	
Forum)	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปสถาบันการเงินระหว่างประเทศและการช่วยเหลือ 
เศรษฐกิจโลกภายใต้ภารกิจขององค์กรเหล่านั้น

๔.	 สนับสนุนเม็ดเงินจำนวน	๒.๕	แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	 เพื่อส่งเสริมการค้า 
และการลงทุนระหว่างประเทศ	 ต่อต้านลัทธิกีดกันทางการค้า(Protectionism)
ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม		พรอ้มทัง้จดัตัง้กลไกเพือ่สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศและเฝา้ระวงั 
การกีดกันทางการค้า	ซ่ึงจะทำให้การค้าระหว่างประเทศมีความคล่องตัวข้ึนกว่าร้อยละ	๙๐

๒๐ see The London Summit ; Explanatory guide to the communiqué.	(April	20th,	2009).	Available	
URL	:	https://londonsummit-stage.londonsummit.gov.uk/en/summit-aims/communique-explanation/.

๑๔๖
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๕.	 สนับสนุนเม็ดเงินจำนวน	๕	หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	 เพื่อช่วยเหลือประเทศ	
ยากจน	 และเสนอให้องค์การสหประชาชาติ	 (UN)	 จัดตั้งกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ 
เฝ้าสังเกตการณ์ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดกับประเทศเหล่านั้นได้
 
ความส่งท้าย

 จะเห็นได้ว่า	วิกฤตเศรษฐกิจของโลก 
ในคร้ังน้ีถือเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจอันรุนแรง
และส่งผลเสียหายไปทุกภูมิภาคทั่วโลก	จึง
ไดม้กีารดำเนนิมาตรการนานาประการจาก 
ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเพื่อที่จะยับยั้ง 
ความเสียหายไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติม	ควบคู่
ไปกับการฟื้นฟูและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
การเงิน	และสร้างระบบกลไกการเฝ้าระวัง 
เพือ่มใิหป้ระวตัศิาสตรอ์นัเลวรา้ยนีย้อ้นกลบัมาอกี	ทัง้นี้	มขีอ้สงัเกตวา่	การดำเนนิมาตรการ 
เพื่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมกับใช้โอกาสดังกล่าวจัดวางมาตรการที่เป็น 
ประโยชน์เพื่ออนาคตไปด้วยนั้น	เป็นการดำเนินการที่ชาญฉลาดและได้ประโยชน์หลายทาง
ที่ควรกระทำ	อาทิ	การกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านทาง
โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน	หรือโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อการลดภาวะ 
โลกร้อน	ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้ว	ยังเป็นประโยชน์ในการ 
ป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ไปพร้อมกันด้วย

บทความ	“หนา้ตา่งโลก The Knowledge 
Windows”  ชุด The Sub – Prime Crisis 
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ก็ได้นำเสนอ 
เป็นที่สิ้นสุดแล้วในตอนนี้	 อย่างไรก็ดี	 มาตรการ 
แก้ไขเยียวยาวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีจำต้องเปล่ียนแปลง 
ไปตามสภาพปัญหาที่ยังไม่อาจสิ้นสุดได้โดยง่าย
นั้น	 ก็ยังมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
จำต้องถือเป็นภารกิจสำคัญในการพิจารณาศึกษา	 

และลงมือดำเนินการอย่างจริงจัง	 เพื่อหยุดวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ให้ได้อย่างแท้จริง 
และยั่งยืน	

๑๔๗




