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ในโอกาสท่ี่�กระที่รวงการคลัังได้้เป็็นเจ้้าภาพจั้ด้การป็ระชุุมรัฐมนตร่ว่าการ
กระที่รวงการคลัังเอเป็ค ครั�งท่ี่� 29 แลัะการป็ระชุุมอ�่น ๆ ที่�่เก�่ยวข้้อง  
ในชุ่วงเด่้อนม่นาคม - ตุลัาคม 2565 วารสารการเงินการคลััง จึ้งข้อเป็็นส่วนหนึ�ง
ในการนำาเสนอบที่ความวิชุาการเพ่�อร่วมสร้างความเจ้ริญเติบโตที่างเศรษฐกิจ้
ท่ี่�ครอบคลุัม ยั�งย่น แลัะความมั�งคั�งข้องป็ระชุาชุนในภูมิภาค สอด้รับกับ
บรรยากาศความร่วมม่อที่างเศรษฐกิจ้ในภูมิภาคเอเชุ่ย-แป็ซิิฟิิก ในข้ณะน่�

กรอบการป็ระชุุมรัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลัังเอเป็ค (APEC Finance 
Ministers’ Process: APEC FMP) เป็็นการป็ระชุุมหาร่อระหว่างสมาชุิกเอเป็ค 
21 เข้ตเศรษฐกิจ้ เพ�่อร่วมกันแก้ไข้ปั็ญหาด้้านเศรษฐกิจ้มหภาคแลัะการเงิน
ในระดั้บภูมิภาค รวมถึึงกำาหนด้แนวที่างการด้ำาเนินนโยบายการเงิน 
ทัี่�งในระดั้บป็ระเที่ศแลัะระดั้บภูมิภาค ซึิ�งในครั�งน�่จั้ด้ภายใต้แนวคิด้หลััก  
“ขั้บเคล่ั�อนเศรษฐกิจ้ดิ้จ้ิทัี่ลั มุ่งสู่การเงินการคลัังยั�งย่น (Advancing  
Digitalization, Achieving Sustainability)” ป็ระกอบด้้วย การป็ระชุุมท่ี่�สำาคัญ 
3 การป็ระชุุม ได้้แก่ (1) การป็ระชุุมระด้ับป็ลััด้กระที่รวงการคลัังแลัะ 
รองผูู้้ว่าการธนาคารกลัางเอเป็ค (APEC Finance and Central Bank  
Deputies’ Meeting: APEC FCBDM) (2) การป็ระชุุมเจ้า้หน้าท่ี่�อาวุโสกระที่รวง
การคลัังเอเป็ค (APEC  Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) 
แลัะ (3) การป็ระชุุมรัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลัังเอเป็ค (APEC Finance 
Ministers’ Meeting: APEC FMM

ข้้อมูลัเก่�ยวกับความร่วมม่อเอเป็คในสาข้าท่ี่�กระที่รวงการคลัังรับผิู้ด้ชุอบ  
รวมถึึงป็ระเด้็นท่ี่�ไที่ยให้ความสำาคัญในส่วนข้องข้้อริเริ�มท่ี่�อยู่ภายใต้กรอบ 
การป็ระชุุม APEC FMP ปี็ 2565 น่� นั�น จ้ะม่การหาร่อแลัะกำาหนด้ป็ระเด็้น
สำาคัญ (Priorities) 2 ป็ระการ ค่อ (1) การเข้้าถึึงแหล่ังทุี่นเพ่�อการพัฒนา 
ท่ี่�ยั�งย่น (Sustainable Finance) แลัะ (2) การนำาเที่คโนโลัย่ด้ิจ้ิทัี่ลัเพ�่อมุ่งสู่ 
การเป็็นสังคมดิ้จิ้ทัี่ลั (Digitalization for Digital Economy)

เน่�อหาแลัะรายลัะเอ่ยด้ต่าง ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับแนวที่างในการป็ระชุุมครั�งน่� 
จ้ะเป็็นอย่างไร โป็รด้พลิักอ่าน ได้้ในวารสารการเงินการคลััง ปี็ท่ี่� 34  
ฉบับท่ี่� 109 ไตรมาสท่ี่� 2 ปี็ 2565 (E-Book) ฉบับน่� ซึิ�งเราได้้รวบรวมข้้อมูลั 
ท่ี่�ม่ความชัุด้เจ้น แลัะหลัากหลัาย เพ่�อร่วมมุ่งขั้บเคล่ั�อนเศรษฐกิจ้ดิ้จิ้ทัี่ลั  
แลัะสร้างสรรค์ภาคการเงินการคลัังท่ี่�ยั�งย่นไป็ด้้วยกันครับ
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สะดวก ครบ ผ่าน Gold Wallet

ซื้อ-ขาย-ถอน
ทอง

ได�แล�ววันนี้

เงื่อนไข : ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน | ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มส่งคําส่ังซ้ือ-ขาย-ถอนให้กับร้านทองเท่าน้ัน
 | ผู้ซ้ือ-ขาย-ถอนทองผ่าน Gold Wallet จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และต้องมีอายุครบ 20 ปีบรบูิรณ์ ณ วันท่ีทําการซ้ือ-ขาย-ถอน | หากยืนยันการส่งคําส่ังถอนทองบน Gold Wallet
 แล้ว จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายละเอียดคําส่ังถอนทองได้
เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารกําหนด 
*ขึ้นอยู่กับอตัราแลกเปล่ียนค่าเงนิ USD ณ วนัและเวลาท่ีทํารายการส่งคําส่ัง ซื้อ-ขายทอง บน Gold Wallet
**กรุณานําบัตรประชาชนตัวจรงิและสลิปไปดําเนินการรบัทองด้วยตัวเองตามวนั เวลา และสาขาท่ีเลือกไวผ่้าน Gold Wallet l สามารถรบัทองท่ีรา้นทองแม่ทองสุก หลังจากส่งคําส่ังถอนทอง 3 วนัเป็นต้นไป
(สาขาเซ็นทรลั ปิ่ นเกล้า,สาขาเซ็นทรลั เวสเกต, สาขาวงเวยีนใหญ่,สาขากรอบพระ และ สาขาดิโอลด์สยาม)

 ส่งคําส่ังซื้อ-ขาย-ถอนทองแท่งบรสุิทธ์ิ 99.99% ออนไลน์แบบครบวงจร
• ซื้อ-ขาย-ถอนทองแท่งขั้นต�าเพียง 0.1 ออนซ์ หรอืเท่ากับ 6,000 บาท*
• ส่งคําส่ังถอนทองได้ทุกวนั ต้ังแต่เวลา 01.00 น. – 22.30 น. 
   และรบัทองท่ีรา้นทองแม่ทองสุกท้ัง 5 สาขา**

02 111 1111   Krungthai Care Krungthai.com
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• ส่งคําส่ังถอนทองได้ทุกวนั ต้ังแต่เวลา 01.00 น. – 22.30 น. 
   และรบัทองท่ีรา้นทองแม่ทองสุกท้ัง 5 สาขา**

02 111 1111   Krungthai Care Krungthai.com

เป็นหน้ีเสีย* 







การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค 
(APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) 
ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2565

บทความโดย
อัจฉรา ชิดเครือ 
รชยา เกาลวณิชย์
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

วารสารการเงินการคลััง (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 109 ไตรมาสที่่� 2 ปี ี2565 08



เอเป็คเป็็นกรอบความร่วมม่อด้้านเศรษฐกิจ้สำาคัญท่ี่�ม่บที่บาที่
อย่างมากต่อเศรษฐกิจ้โลัก โด้ยม่สัด้ส่วนผู้ลิัตภัณฑ์์มวลัรวม
ในป็ระเที่ศ (Gross Domestic Product: GDP) ถึึงร้อยลัะ 62 
ข้องโลัก แลัะม่สัด้ส่วนการค้าเก่อบครึ�งหนึ�งข้องการค้าทัี่�วโลัก 
โด้ยในปี็ 2565 ป็ระเที่ศไที่ยได้้รับเก่ยรติในการเป็็นเจ้้าภาพ
การป็ระชุุมเอเป็คอ่กครั�งหลัังจ้ากท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยเคยเป็็น 
เจ้้าภาพจั้ด้การป็ระชุุมระดั้บรัฐมนตร่เม่�อปี็ 2535 แลัะ 
การป็ระชุุมระดั้บผูู้้นำาเม่�อปี็ 2546

ในชุ่วงท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยเป็็นเจ้้าภาพจั้ด้การป็ระชุุมเอเป็ค 
ในปี็ 2565 น่� กระที่รวงการคลัังรับผิู้ด้ชุอบจั้ด้การป็ระชุุม 
ภายใต้กรอบการป็ระชุุมรัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลััง 
เอเป็ค ป็ระกอบด้้วย 3 การป็ระชุุม ได้้แก่ 1) การประชุมระดับ
ปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้้้ว่าการธนาคารกลาง 
เอเปค ในชุ่วงเด่้อนม่นาคม 2565 ม่ป็ลััด้กระที่รวงการคลััง
เป็็นป็ระธาน 2) การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการคลัง
เอเปค ในชุ่วงเด่้อนมิถุึนายน 2565 ม่ผูู้้อำานวยการสำานักงาน
เศรษฐกิจ้การคลัังเป็็นป็ระธาน และ 3) การประชุม APEC 
FMM คร้ังท่ี 29 ในชุ่วงเด่้อนตุลัาคม 2565 ม่รัฐมนตร่ว่าการ
กระที่รวงการคลัังเป็็นป็ระธาน

สำาหรับกรอบการป็ระชุุมรัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลััง 
เอเป็คป็ระจ้ำาปี็ 2565 กระที่รวงการคลัังในฐานะป็ระธาน 
การป็ระชุุมได้้กำาหนด้ป็ระเด็้นสำาคัญ (Priorities) ท่ี่�ต้องการ

บทคัดย่อ
ผู้ลัักดั้นให้เกิด้ความร่วมม่อ
ระหว่างสมาชิุกเข้ตเศรษฐกิจ้ 
เอเป็คอย่างเป็็นรูป็ธรรมภายใต้
แนวคิด้ “ขั้บเคล่ั�อนเศรษฐกิจ้
ดิ้จิ้ทัี่ลั มุ่งสู่การเงินการคลััง
ยั�งย่น” ได้้แก่ 1) การเข้้าถึึง 
แหล่ังทุี่นเพ่�อการพัฒนาท่ี่�ยั�งย่น  
(Sustainable Finance) โด้ยมุ่งเน้น
การหาแนวที่างในการจั้ด้หา
แหล่ังทุี่นให้ทุี่กภาคส่วนสามารถึ
เข้้าถึึงแหล่ังทุี่นได้้อย่างเหมาะสม
แลัะเพ่ยงพอ รวมถึึงการจั้ด้หา
แหล่ังทุี่นเพ่�อการฟ้ิ�นตัวที่าง
เศรษฐกิจ้ภายหลัังสถึานการณ์ 
การแพร่ระบาด้ข้องโควิด้-19 
แลัะ 2) การใชุ้เที่คโนโลัย่ดิ้จิ้ทัี่ลั
เพ่�อมุ่งสู่การเป็็นเศรษฐกิจ้ดิ้จิ้ทัี่ลั 
(Digitalization for Digital Economy) 
โด้ยพัฒนาแนวที่างในการนำา
เที่คโนโลัย่มาเป็็นเคร่�องม่อสำาคัญ
ในการด้ำาเนินมาตรการต่าง ๆ  ข้อง 
ภาครัฐ การเชุ่�อมโยงการชุำาะเงิน
ในภาคการเงิน แลัะการระด้มทุี่น
แลัะเข้้าถึึงแหล่ังเงินทุี่นในตลัาด้ทุี่น
ข้องผูู้้ป็ระกอบการข้นาด้กลัาง
แลัะข้นาด้ย่อม (Small and  
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Medium Enterprises: SMEs)  
เพ�่อมุ่งสู่การเป็็นเศรษฐกิจ้
ดิ้จิ้ทัี่ลัร่วมกันข้องภูมิภาคเอเป็ค 

อนึ� ง  การด้ำา เ นินการตาม
ป็ระเด้็นสำาคัญทัี่�งสองด้้านนั�น
จ้ะเป็็นป็ระโยชุน์ในการขั้บเคล่ั�อน
เศรษฐกิจ้ข้องไที่ย โด้ยการเงิน
เพ�่อการพัฒนาท่ี่�ยั�งย่นจ้ะเอ่�อ
ใหเ้กดิ้การลังที่นุแลัะโครงการ
ที่�่เป็็นมิตรต่อสิ�งแวด้ลั้อมแลัะ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชุ่ วิ ต ข้ อ ง
ป็ระชุาชุน ในข้ณะท่ี่�การนำา
เที่คโนโลัย่ดิ้จ้ิทัี่ลัมาใชุ้ในงาน
ด้้านการเงินการคลัังจ้ะเป็็น 
การอำานวยความสะด้วกใน
การ เ ข้้ า ถึึ ง แห ล่ั ง ทุี่นแลัะ 
การเข้้าถึึงบริการข้องภาครัฐ 
ลัด้ต้นทุี่นการที่ำา ธุรกรรม
ที่างการเ งินข้้ามพรมแด้น  
แลัะพัฒนาการเข้้าถึึงบริการ 
ที่างการเงินโด้ยผูู้้ป็ระกอบการ  
อ่กทัี่�งยังเป็็นโอกาสท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ย
จ้ะนำาเสนอ (Showcase) ผู้ลัสำาเร็จ้
แลัะแบ่งป็ันป็ระสบการณ์ใน
การด้ำาเนินการในป็ระเด็้นหลััก
ข้้างต้นให้เป็็นท่ี่�ป็ระจั้กษ์ต่อ
ป็ระชุาคมโลักอ่กด้้วย

เอเป็คหร่อความร่วมม่อที่างเศรษฐกิจ้ในภูมภิาคเอเชุ่ย-แป็ซิิฟิิก 
(Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ค่อเวท่ี่ความร่วมม่อ
ที่างเศรษฐกิจ้ในภูมิภาคเอเชุ่ย-แป็ซิิฟิิก ก่อตั�งข้�ึนเม่�อป็ี 2532  
โด้ยการริเร�ิมข้องนาย Bob Hawke นายกรัฐมนตร่ออสเตรเล่ัย 
ในข้ณะนั�นท่ี่�ได้้เล็ังเห็นความสำาคัญข้องการพึ�งพาที่างเศรษฐกิจ้ 
ซึิ�งกันแลัะกันระหว่างภูมิภาคเอเชุ่ย-แป็ซิิฟิิก โด้ยเอเป็คม่ 
เป้็าหมายหลัักค่อการส่งเสริมการเปิ็ด้เสร่การค้าการลังทุี่น  
รวมถึึงความร่วมม่อในด้้านมิติสังคมแลัะการพัฒนาด้้านอ�่น ๆ 
เชุ่น ความร่วมม่อด้้านการเกษตร การส่งเสริมบที่บาที่สตร่ใน
เศรษฐกิจ้ การลัด้ความเส่�ยงจ้ากภัยพิบัติ การพัฒนาด้้าน
สาธารณสุข้ เป็็นตน้ เพ่�อนำาไป็สู่การสรา้งความเจ้รญิเติบโตที่าง
เศรษฐกิจ้ท่ี่�ครอบคลุัม ยั�งย่น แลัะความมั�งคั�งข้องป็ระชุาชุน 

ความเป็นมาของเอเปค
และกรอบการประชุมรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังเอเปค 
(APEC Finance Ministers’ Process: 
APEC FMP)
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ในภูมิภาค โด้ยการด้ำาเนินการข้องเอเป็คจ้ะยดึ้หลัักการฉันที่ามติ 
(Consensus) แลัะความสมัครใจ้ (Voluntarism) ข้องทีุ่กฝ่่าย  
ความเท่ี่าเท่ี่ยมกันแลัะผู้ลัป็ระโยชุน์ร่วมกันข้องสมาชิุก แลัะคำานึงถึึง
ความแตกต่างข้องระบบเศรษฐกิจ้แลัะสังคม แลัะระดั้บการพัฒนา
ข้องสมาชิุก

เอเป็คเป็็นกรอบความร่วมม่อด้้านเศรษฐกิจ้ที่�่สำาคัญข้องโลัก 
ปั็จ้จุ้บันป็ระกอบด้้วย 21 เข้ตเศรษฐกิจ้ รวมถึึงมหาอำานาจ้ที่าง
เศรษฐกิจ้ข้องโลัก เชุ่น สหรัฐอเมริกา จ่้น ญ�่ปุ่็น แคนาด้า 
เกาหล่ัใต้ แลัะรัสเซ่ิย โด้ยไที่ยเป็็นหนึ�งใน 12 เข้ตเศรษฐกิจ้ 
ผูู้้ร่วมก่อตั�ง เอเป็คม่ป็ระชุากรรวมกว่า 2,900 ล้ัานคน หร่อ 
ร้อยลัะ 38 ข้องป็ระชุากรโลัก ม่สัด้ส่วนผู้ลิัตภัณฑ์์มวลัรวม 
ในป็ระเที่ศ (Gross Domestic Product: GDP) ถึึงร้อยลัะ 62 ข้อง
โลัก ม่สัด้ส่วนการค้าเก่อบครึ�งหนึ�งข้องการค้าทัี่�วโลัก หร่อ
ป็ระมาณร้อยลัะ 48 ม่สัด้ส่วนการลังทีุ่นโด้ยตรงเข้้ามาในกลุั่ม
สมาชิุกเอเป็คถึึงร้อยลัะ 68 ข้องการลังทุี่นโด้ยตรงทัี่�วโลัก แลัะ 
เข้ตเศรษฐกิจ้เอเป็คยังม่ศักยภาพในการลังทุี่นในต่างป็ระเที่ศมาก
ถึึงกว่าร้อยลัะ 86 ข้องการลังทุี่นโด้ยตรงในต่างป็ระเที่ศทัี่�วโลัก1  
โด้ยทัี่�ง 20 เข้ตเศรษฐกิจ้ในเอเป็คล้ัวนเป็็นคู่ค้าที่�่สำาคัญข้องไที่ย

1 สัด้ส่วนดั้งกล่ัาวเป็็นข้องปี็ 2563, Asia-Pacific Economic Cooperation, “APEC in 
Charts 2021”, https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2021/11/
apec-in-charts-2021/221_psu_apec-in-charts-2021.pdf?sfvrsn=50537c36_2

ผูู้้นำาเข้ตเศรษฐกิจ้เอเป็ค เม่�อปี็ 
2563 ได้้กำาหนด้วิสัยทัี่ศน์เป็็น
เป้็าหมายการด้ำาเนินการข้อง 
เอเป็คใน 20 ปี็ข้้างหน้า เร่ยกว่า 
“วิสัยทัี่ศน์ปุ็ตราจ้ายา ค.ศ. 
2040 (APEC Putrajaya Vision 
2040)” โด้ยวิสัยทัี่ศน์ดั้งกล่ัาว
มุ่งผู้ลัักดั้นปั็จ้จั้ยขั้บเคล่ั�อน 
การเจ้ริญเติบโตที่างเศรษฐกิจ้
ใน 3 มิติ ได้้แก่ 1) การค้าแลัะ
การลังทุี่น 2) นวัตกรรมแลัะ
การใชุ้ป็ระโยชุน์จ้ากดิ้จิ้ทัี่ลั แลัะ 
3) การเจ้ริญเติบโตที่างเศรษฐกิจ้
ท่ี่�เข้้มแข็้ง สมดุ้ลั มั�นคง ยั�งย่น 

การป็ระชุุมเอเป็คเป็็นการสร้าง
โอกาสให้สมาชิุกได้้แลักเป็ล่ั�ยน
ป็ระสบการณ์แลัะความรู้ 
อันจ้ะนำาไป็สู่การด้ำาเนินการ
เพ่�อส่งเสริมการเจ้ริญเติบโต
ที่างเศรษฐกิจ้ในภูมิภาคได้้
อย่างม่เสถ่ึยรภาพแลัะยั�งย่น 
โด้ยการป็ระชุุมเอเป็คจั้ด้ขึ้�น 
ทุี่กป็ี  ซิ�ึง เข้ตเศรษฐกิจ้จ้ะ
หมุนเว่ยนกันเป็็นเจ้้าภาพ แลัะ
ในปี็ 2565 ไที่ยได้้รับเก่ยรติใน
การเป็็นเจ้้าภาพการป็ระชุุม
ระดั้บโลักน�่อ่กครั�ง หลัังจ้ากท่ี่�
ไที่ยเคยเป็็นเจ้้าภาพจั้ด้การ
ป็ระชุุมระดั้บรัฐมนตร่เม�่อปี็ 
2535 แลัะการป็ระชุุมระดั้บ
ผูู้้นำาเม่�อปี็ 2546

กรอบการป็ระชุุม APEC FMP 
เป็็นกรอบการป็ระชุุมภายใต้

 ที่่�มา : รวบรวมโด้ยผูู้้เข้่ยน

วารสารการเงินการคลััง (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 109 ไตรมาสที่่� 2 ปี ี2565 11



การป็ระชุุมเอเป็ค ซึิ�งอยู่ใน 
ความรับผิู้ด้ชุอบข้องกระที่รวง
การคลััง โด้ยเป็็นการป็ระชุุม
หาร่อระหว่างกระที่รวงการคลััง
ข้องสมาชิุกเข้ตเศรษฐกิจ้เอเป็ค 
เพ่�อร่วมกันแก้ไข้ปั็ญหาด้้าน
เศรษฐกิจ้มหภาคแลัะการเงิน 
ในระดั้บภูมิภาค รวมถึึงกำาหนด้
แนวที่างการด้ำาเนินนโยบายด้้าน
เศรษฐกิจ้ การเงิน แลัะการคลััง
ร่วมกัน ซึิ�งในแต่ลัะปี็ป็ระกอบด้้วย
การป็ระชุุมใน 3 ระดั้บ ดั้งน่�

1. การประชุมระดับปลัด
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง แ ล ะ 
รองผู้้้ว่าการธนาคารกลาง 
เอเปค (APEC Finance and 
Central Bank Deputies’ 
Meeting: APEC FCBDM) 
เป็็นการป็ระชุุมครั�งแรกข้องปี็
เพ่�อกำาหนด้กรอบแลัะวางแผู้น
การด้ำาเนินงานในชุ่วงระยะ
เวลัา 1 ปี็ ข้องการเป็็นเจ้้าภาพ
การจั้ด้ป็ระชุุมภายใต้กรอบ 
APEC FMP 

2. การประชุมเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสด้านการคลังเอเปค 
(APEC Senior Finance  
Officials’ Meeting: APEC 
SFOM) เป็็นการป็ระชุุมเพ่�อ
หาร่อป็ระเด็้นด้้านการเ งิน 
การคลัังที่�่สำา คัญ ติด้ตาม
ป็ระเด็้นแลัะด้ำาเนินการตาม
กรอบท่ี่�กำาหนด้จ้ากการป็ระชุุม

ระดั้บป็ลััด้กระที่รวงการคลัังแลัะรองผูู้้ว่าการธนาคารกลัาง 
เอเป็คเพ่�อเตร่ยมความพร้อมสำาหรับการป็ระชุุมรัฐมนตร่ว่าการ
กระที่รวงการคลัังเอเป็ค 

3. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC 
Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) เป็็นการหาร่อ 
ในระดั้บนโยบายเพ่�อรับที่ราบถึึงผู้ลัการด้ำาเนินงานตามกรอบ 
การป็ระชุุมท่ี่�กำาหนด้ไว้แลัะเพ่�อกระชัุบความสัมพันธ์ แลักเป็ล่ั�ยน
แนวคิด้แลัะป็ระสบการณ์ในป็ระเด็้นด้้านเศรษฐกิจ้การคลัังแลัะ
การเงินท่ี่�สำาคัญ อาทิี่ สถึานการณ์เศรษฐกิจ้แลัะการเงินโลัก  
การพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐาน การเข้้าถึึงบริการที่างการเงิน  
การจั้ด้การที่างการเงินเพ่�อรองรับความเส่�ยงที่างภัยพิบัติ เป็็นต้น

ท่ี่�ผู่้านมา ความร่วมม่อที่างเศรษฐกิจ้การเงินภายใต้กรอบ APEC 
FMP ม่การด้ำาเนินงานท่ี่�สำาเร็จ้เป็็นรูป็ธรรมในหลัายด้้าน โด้ยเฉพาะ
เม่�อปี็ 2558 ที่�่ป็ระชุุม APEC FMM ได้ม้่มติรับรองแผู้นป็ฏิิบัติการ
เซิบู (Cebu Action Plan) ซึิ�งกำาหนด้ให้เข้ตเศรษฐกจิ้ด้ำาเนินการใน
ด้้านต่าง ๆ ท่ี่�สำาคัญเพ่�อการพัฒนาด้้านการเงินการคลัังตาม
บริบที่ข้องแต่ลัะเข้ตเศรษฐกิจ้ โด้ยแบ่งออกเป็็น 4 เสาหลััก  
(Pillar) ได้้แก่ (1) การส่งเสริมการรวมกลุ่ัมที่างการเงิน (Promoting 
Financial Integration) (2) การเร่งรัด้การป็ฏิิรูป็แลัะเพิ�มความโป็ร่งใส
ที่างการคลััง (Advancing Fiscal Reforms and Transparency)  
(3) การเสริมสร้างความแข็้งแกร่งที่างการเงิน (Enhancing Financial 
Resiliency) แลัะ (4) การเร่งรัด้การลังทุี่นแลัะการระด้มทุี่น 
เพ่�อพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐาน (Accelerating Infrastructure  
Development and Financing) 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
การเงินภายใต้กรอบ APEC 
FMP ท่ีสำาคัญในช่วงท่ีผ่านมา
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แลัะในปี็ 2564 ท่ี่�ผู่้านมา ได้้ม่การผู้ลัักดั้นให้ม่แผู้นป็ฏิิบัติการ 
เพ�ิมเติมเพ่�อบรรลุัวิสัยทัี่ศน์ปุ็ตราจ้ายา ค.ศ. 2040 แลัะ 
การรองรับสถึานการณ์โควิด้-19 เพิ�มเติม โด้ยไที่ยได้้ด้ำาเนนิการ
ตามแผู้นป็ฏิิบัติการดั้งกล่ัาวในหลัายด้้านท่ี่�เป็็นป็ระโยชุน์แลัะ 
ส่งผู้ลักับป็ระชุาชุน เชุ่น 
• การขยายการเข้าถึึงบริการทางการเงินและการให้ความร้้
ทางการเงิน (Expand Financial Inclusion and Literacy)/
เสาหลักที่ 1 ข้อเสนอท่ี 1B
1) การด้ำาเนินการตามแผู้นพัฒนาระบบการเงินภาคป็ระชุาชุน 
พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่�อกำาหนด้แนวนโยบายท่ี่�ชัุด้เจ้นในการส่งเสริม
การเข้้าถึึงบริการที่างการเงินอย่างทัี่�วถึึงแลัะส่งเสริมการบูรณาการ
การที่ำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่�่เก�่ยวข้้อง เพ�่อนำาไป็สู่ 
การพัฒนาระบบการเงินภาคป็ระชุาชุนที่�่ม่คุณภาพ โด้ยมุ่งเน้น
โครงการที่�่ส่งเสริมด้้านการออมแลัะการเข้้าถึึงสวัสด้ิการ 
เพ�่อส่งเสริมให้ป็ระชุาชุนรู้จั้กบริหารจั้ด้การเงินมากขึ้�น เชุ่น 
โครงการชุ่วิตด่้ม่ออมข้องธนาคารออมสิน โครงการผู้ลัักด้ัน 
การสร้างมาตรฐานในการป็ฏิิบัติงานข้องระบบธนาคารพาณิชุย์ไที่ย 
(Code of Conduct) ข้องธนาคารแห่งป็ระเที่ศไที่ย เป็็นต้น 
2) การจั้ด้ที่ำาร่างแผู้นการให้ความรู้พ่�นฐานที่างการเงิน พ.ศ. 
2565 – 2570 เพ่�อกำาหนด้เป้็าหมายแลัะแนวที่างในการด้ำาเนินงาน
เร�่องการให้ความรู้ที่างการเงินระดั้บป็ระเที่ศ เพ�่อให้คนไที่ย
ตระหนักรู้แลัะเห็นถึึงความสำาคัญข้องการบริหารการเงินส่วนบุคคลั 
รวมทัี่�งให้คนไที่ยม่ความรู้ความสามารถึแลัะม่วินัยที่างการเงิน 

 ที่่�มา : 2015 APEC Finance Ministers’ Statement

สามารถึตัด้สินใจ้วางแผู้น แลัะ
บริหารจ้ัด้การการเงินข้องตน
ได้้อย่างม่ป็ระสิที่ธิภาพ
• การปฏิิร้ปนโยบายการคลัง 
(Fiscal Reforms)/เสาหลัก 
ที่ 2 ข้อเสนอที่ 2A 
มุ่งเน้นการด้ำาเนินนโยบายต่าง ๆ  
เพ่�อส่งเสริมความโป็ร่งใสแลัะ
ค ว า ม ยั� ง ย่น ที่ า ง ก า ร ค ลััง  
โด้ยเฉพาะการจั้ด้ที่ำาแผู้นการคลััง
ระยะป็านกลัางเพ�่อใชุ้เป็็นแผู้น
แมบ่ที่หลัักสำาหรับการวางแผู้น
การด้ำาเนินการที่างการเงินการคลััง
แลัะงบป็ระมาณข้องรฐั รวมทัี่�ง
แผู้นการจั้ด้ที่ำางบป็ระมาณรายจ่้าย
ป็ระจ้ำาปี็แลัะแผู้นการบริหาร
หน�่สาธารณะ โด้ยกำาหนด้ให้
แผู้นการคลัังระยะป็านกลัาง 
ม่ระยะเวลัาไม่น้อยกว่า 3 ปี็
• การดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค (Macroeconomic 
Policy)/เสาหลกัท่ี 3 ข้อเสนอ
ที่ 3A
ก า ร ด้ำา เ นิ น ก า ร ดั้ ง ก ล่ั า ว
สอด้คล้ัอง กับภาร กิจ้ข้อง
กระที่รวงการคลัังในการหาร่อ
แลัะแลักเป็ล่ั�ยนความเห็น 
ด้้านการพัฒนานโยบายแลัะ
เศรษฐกิจ้มหภาคระหว่าง 
หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้้อง ทัี่�งภาครัฐ 
ภาคเอกชุน แลัะองคก์รระหวา่ง
ป็ระเที่ศ รวมถึึงการป็ระสาน
การออกแบบนโยบายเศรษฐกิจ้
มหภาคเพ่�อรับม่อกับความเส่�ยง
แลัะความท้ี่าที่ายที่างเศรษฐกิจ้
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ข้องภูมิภาคแลัะขั้บเคลั�่อน 
การเติบโตที่างเศรษฐกิจ้ร่วมกัน 
แลัะเสริมสร้างความเข้้าใจ้ 
ที่�่ ถูึ ก ต้อง ต่อสาธารณชุน 
ตลัอด้จ้นหน่วยงานจั้ด้อันดั้บ
ความน่าเชุ่�อถ่ึอระดั้บโลักแลัะ
ระดั้บป็ระเที่ศ เชุ่น Standard 
& Poor’s, Moody’s แลัะ Fitch 
Rat ing เ ป็็นต้น เ ก่�ยวกับ
แนวที่างการจั้ด้ที่ำานโยบาย
เศรษฐกิจ้มหภาคแลัะการด้ำาเนิน
มาตรการสำาคัญข้องรัฐบาลั เชุ่น 
มาตรการรับมอ่กับการระบาด้
ข้องโควิด้-19 การป็รับโครงสร้าง
ที่างเศรษฐกิจ้ไที่ย การด้ำาเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ้ตามโมเด้ลั
เศรษฐกิจ้ชุ่วภาพ เศรษฐกิจ้
หมุนเว่ยน แลัะเศรษฐกิจ้ส่เข่้ยว 
เป็็นต้น

ในปี็ 2565 ป็ระเที่ศไที่ยในฐานะเจ้้าภาพจั้ด้การป็ระชุุมเอเป็ค 
ได้้กำาหนด้หัวข้อหลักของการประชุมเอเปค คือ “เปิดกว้าง 
สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน ส่้สมดุล” หรือ “Open. Connect. 
Balance.” ซิ�ึงจ้ะคำานึงถึึงการสร้างภูมิภาคเอเชุ่ย-แป็ซิิฟิิก 
ในบริบที่โลักหลัังการแพร่ระบาด้ข้องโควิด้-19 ท่ี่�เข้้มแข็้ง เปิ็ด้กว้าง 
เชุ่�อมโยง แลัะสมดุ้ลั สนับสนุนการม่ส่วนร่วมข้องทีุ่กภาคส่วน 
ในทุี่กมิติผู่้านแนวคิด้เศรษฐกิจ้ชุ่วภาพ เศรษฐกิจ้หมุนเว่ยน แลัะ
เศรษฐกิจ้ส่เข้่ยว หร่อ Bio-Circular-Green (BCG) Economy 
Model โด้ยกำาหนด้การป็ระชุุมภายใต้กรอบ APEC FMP จ้ำานวน 
3 การป็ระชุุม ได้้แก่ 1) การประชุม APEC FCBDM ซิ�ึงได้้จั้ด้ขึ้�น
เม่�อวันที่�่ 16 – 17 ม่นาคม 2565 ในรูป็แบบการป็ระชุุมผู่้านส่�อ
อิเล็ักที่รอนิกส์ โด้ยม่ป็ลััด้กระที่รวงการคลัังเป็็นป็ระธานการป็ระชุุม 
2) การประชมุ APEC SFOM ม่กำาหนด้จ้ดั้ระหวา่งวันท่ี่� 21 – 23 
มิถุึนายน 2565 ณ จั้งหวัด้ข้อนแกน่ โด้ยมผูู่้อ้ำานวยการสำานักงาน
เศรษฐกิจ้การคลัังเป็็นป็ระธานการป็ระชุุม แลัะ 3) การประชุม 
APEC FMM คร้ังท่ี 29 ม่กำาหนด้จั้ด้ระหว่างวันท่ี่� 19 – 21 ตุลัาคม 2565 
ณ กรุงเที่พมหานคร โด้ยม่รัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลัังเป็็น
ป็ระธานการป็ระชุุม ทัี่�งน่� สถึานท่ี่�แลัะรูป็แบบข้องแต่ลัะการป็ระชุุม
จ้ะม่การพิจ้ารณาความเหมาะสมตามสถึานการณ์การแพร่
ระบาด้ข้องโควิด้-19 ด้้วย  

สำาหรับกรอบการป็ระชุุม APEC FMP นั�น กระที่รวงการคลััง 
ได้้ร่วมหาร่อกับหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้้อง เชุ่น ธนาคารแห่งป็ระเที่ศไที่ย 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักที่รพัยแ์ลัะตลัาด้หลัักที่รพัย์ 
เป็็นต้น เพ�่อร่วมกันกำาหนด้ป็ระเด้็นสำาคัญ (Priorities) ภายใต้
แนวคิด้ “ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งส่้การเงินการคลัง
ย่ังยืน” หรือ “Advancing digitalization, Achieving  
sustainability” โด้ยม่ป็ระเด็้นสำาคัญที่�่ต้องการผู้ลัักดั้นให้เกิด้
ความร่วมม่อระหว่างสมาชิุกเข้ตเศรษฐกิจ้เอเป็คอย่างเป็็นรูป็ธรรม 
แบ่งเป็็น 2 ป็ระเด็้น ได้้แก่

การประชุมภายใต้กรอบ 
APEC FMP ในปี 2565
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1. ประเด็นท่ี 1 การเข้าถึึง
แหล่งทุนเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (Sustainable Finance) 
ซึิ� ง มุ่ ง เน้นการหาแนวที่าง 
ในการจั้ด้หาแหล่ังทุี่นเพ�่อให้
ทุี่กภาคส่วนสามารถึเข้้าถึึง
แหล่ังทุี่นได้้อย่างเหมาะสม
แลัะเพ่ยงพอ โด้ยเฉพาะ 
การจั้ด้หาแหล่ังทุี่นผู่้านตลัาด้ทุี่น
เพ�่อการพัฒนาท่ี่�ยั�งย่นแลัะ
การออกมาตรการท่ี่�เก่�ยวข้้อง
เพ�่อสนับสนุนการด้ำาเนินงาน 
ท่ี่� เ ป็็นมิตรกับสิ� งแวด้ลั้อม  
ซึิ� งสามารถึแบ่งออกเ ป็็น  
2 แนวที่างหลััก ได้้แก่

1.1 การจัดหาแหล่งทุนของ
ภาครัฐ โด้ยกลั่าวถึึงการออก
พันธบัตรรัฐบาลัเพ่�อนำามาใชุ้
ในการด้ำาเนินโครงการต่าง ๆ 
ท่ี่�มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ�งแวด้ล้ัอม 
บรรเที่าปั็ญหาการเป็ล่ั�ยนแป็ลัง
สภาพภูมิอากาศ แลัะส่งเสริม
การเติบโตอย่างยั�งย่น ซึิ�งไที่ย
ได้้ม่การออกพันธบัตรเพ�่อ
ความยั�งย่น (Sustainability 
Bond) เพ่�อนำาไป็ใชุ้ในโครงการ
เพ�่อสังคม (Social Project) แลัะ
สิ�งแวด้ล้ัอม (Green Project) 
เชุ่น โครงการเพ�่อเย่ยวยาแลัะ
ฟิ้�นฟูิเศรษฐกิจ้จ้ากผู้ลักระที่บ
ข้องวิกฤตโควิด้-19 โครงการ
พัฒนาพ่�น ท่ี่�  แลัะอนุ รักษ์
ที่ รัพยากรที่างที่ะเลั แลัะ 
โครงการรถึ ไ ฟิสาย ส่ ส้ม  

ชุ่วงศนูยวั์ฒนธรรมแหง่ป็ระเที่ศไที่ย – มน่บรุ ่ซิ�ึงจั้ด้เป็็นโครงการ
เพ่�อสิ�งแวด้ลั้อม ป็ระเภที่การข้นส่งพลัังงานสะอาด้ (Clean 
Transportation) ท่ี่�ม่วัตถุึป็ระสงค์เพ่�อลัด้การจ้ราจ้รติด้ขั้ด้จ้าก
การใชุ้รถึยนต์ส่วนบุคคลั ลัด้การนำาเข้้านำ�ามันเชุ่�อเพลัิง แลัะ 
ลัด้การป็ลั่อยมลัพิษแลัะก๊าซิเร่อนกระจ้กซิึ�งเป็็นสาเหตุข้อง 
ภาวะโลักร้อนด้้วย

ทัี่�งน่� การออกพนัธบัตรเพ่�อความยั�งย่นดั้งกลัา่ว ปั็จ้จุ้บันม่วงเงนิ
อยู่ท่ี่� 1.97 แสนลั้านบาที่ โด้ยถ่ึอเป็็นการออกพันธบัตรเพ�่อ 
ความยั�งย่นครั�งแรกข้องป็ระเที่ศไที่ยแลัะเป็็นพันธบัตรเพ่�อ 
ความยั�งย่นรุ่นแรกข้องภูมิภาคอาเซิ่ยนที่�่ออกโด้ยรัฐบาลั อ่กทัี่�ง
ได้้ม่การจ้ด้ที่ะเบย่นใน Luxembourg Green Exchange (LGX) ข้อง
ตลัาด้หลัักที่รัพย์ลัักเซิมเบิร์ก (Luxembourg Stock Exchange: LuxSE) 
ซึิ�งเป็็นชุ่องที่างที่�่แสด้งข้อ้มูลัตราสารหน่�เพ่�ออนุรักษ์ส�ิงแวด้ล้ัอม 
ตราสารหน่�เพ่�อสังคม แลัะตราสารหน่�เพ่�อความยั�งย่น แลัะเผู้ยแพร่
ข้้อมูลัการสนับสนุนโครงการด้้านสิ�งแวด้ล้ัอมแลัะสังคมข้อง
ป็ระเที่ศไที่ยสู่นักลังทุี่นในระดั้บสากลั

1.2 การจัดหาแหล่งทุนของภาคเอกชน โด้ยรัฐจ้ะสนับสนุนให้
รัฐวิสาหกิจ้แลัะภาคเอกชุนออกตราสารหน่�เพ่�อสิ�งแวด้ล้ัอม 
(Green Bond) แลัะตราสารหน�่เพ่�อสังคม (Social Bond) เพิ�มขึ้�น 
เพ่�อเร่งให้เกิด้โครงการที่�่เป็็นมิตรต่อสิ�งแวด้ลั้อมแลัะเอ่�อต่อ 
การพัฒนาที่�่ยั�งยน่มากข้�ึน รวมทัี่�งจ้ะออกมาตรการเพ�่อสนับสนุน
การด้ำาเนินงานท่ี่�เป็็นมิตรกับสิ�งแวด้ลั้อมแลัะสร้างความเชุ่�อมั�น
ให้ภาคเอกชุนเข้้ามารว่มลังทุี่น โด้ยใหค้วามสำาคัญกับการบรหิาร
จั้ด้การธุรกิจ้โด้ยคำานึงถึึงหลัักการสิ�งแวด้ลั้อม สังคม แลัะ
บรรษัที่ภิบาลั (Environmental, Social and Governance: ESG) 
เพ่�อส่งเสริมให้ตลัาด้ทุี่นไที่ยม่ส่วนชุ่วยพัฒนาเศรษฐกิจ้ สังคม 
แลัะสิ�งแวด้ลั้อมไป็พร้อมกันอย่างสมดุ้ลัแลัะยั�งย่น ทัี่�งน่�  
ภาคเอกชุนไที่ยม่ความโด้ด้เด่้นด้้านความยั�งย่นจ้นเป็็นท่ี่�ยอมรับ
ในระดั้บนานาชุาติแลัะได้้รับการคัด้เล่ัอกให้อยู่ในดั้ชุน่ความยั�งย่น
ระดั้บสากลั โด้ยล่ัาสุด้เม่�อเด่้อนกุมภาพันธ์ 2565 S&P Global 
ได้้ป็ระกาศอันดั้บด้้านความยั�งย่น (S&P Global Sustainability 
Awards) ซึิ�งบรษัิที่ไที่ยผู่้านเกณฑ์์การป็ระเมินแลัะติด้อันดั้บมาก
ถึึง 41 บริษัที่ สูงสุด้เป็็นอันดั้บ 4 ข้องโลัก รองจ้ากสหรัฐอเมริกา 
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ญ่�ปุ็น่ แลัะเกาหล่ั อันสะท้ี่อนถึึง
ศักยภาพข้องธุรกิจ้ไที่ยใน 
การด้ำาเนินงานด้้านความยั�งย่น
ที่�่โด้ด้เด่้นแลัะความเชุ่�อมั�นต่อ
บริษัที่ข้องไที่ยในสายตาผูู้้ลังทุี่น
ทัี่�งไที่ยแลัะต่างป็ระเที่ศ

2.  ประเด็นที่  2  การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือมุ่งส่้
การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digitalization for Digital 
Economy) เพ่�อการพัฒนาท่ี่�
ยั� งย่น  ซึิ� งหมายถึึงการนำา
เที่คโนโลัย่ด้ิจิ้ทัี่ลัเข้้ามาชุ่วย 
ในการด้ำาเนินนโยบายการเงิน
แลัะการคลัังข้องภาครัฐ รวมถึึง
การใชุ้เที่คโนโลัย่ด้ังกล่ัาวเพ�่อ
อำานวยความสะด้วกให้ กับ
ป็ระชุาชุน ซึิ�งสามารถึแบ่งได้้
เป็็น 3 ด้้านหลััก ได้้แก่

2.1 การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือสร้างโอกาสใน 
การเข้าถึึงบริการของภาครัฐ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัด เ ก็บรายได้  อา ทิี่ 
การนำาเที่คโนโลัย่มาใชุ้ด้ำาเนิน
มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ้

แลัะชุ่วยเหล่ัอเย่ยวยาแก่ผูู้้ที่�่ได้้รับผู้ลักระที่บในชุ่วงการแพร่
ระบาด้ข้องโควิด้-19 ผู่้านการใชุ้แอป็พลิัเคชัุน “เป๋็าตัง” แลัะ “ถุึงเงิน” 
เป็็นตน้ ซิ�ึงจ้ะมก่ารแลักเป็ลั�่ยนเรย่นรูร้ะหวา่งเข้ตเศรษฐกจิ้เอเป็ค
เพ่�อพัฒนาเที่คโนโลัย่ด้ังกลั่าวให้เป็็นป็ระโยชุน์กับป็ระชุาชุน 
อย่างกว้างข้วางมากข้�ึน

2.2 การหาแนวทางสง่เสรมิความรว่มมอืในการเชื่อมโยงการ
ชำาระเงินในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Payment  
Connectivity) เพ่�อให้การที่ำาธุรกรรมที่างการเงินระหว่างเข้ต
เศรษฐกิจ้สะด้วกแลัะรวด้เร็วย�ิงขึ้�น อ่กทัี่�งม่ตน้ทุี่นการที่ำาธุรกรรม
ที่างการเงินลัด้ลัง ซิ�ึงจ้ะเป็็นป็ระโยชุน์ต่อการที่ำาธุรกรรมข้อง 
ภาคธุรกิจ้แลัะบุคคลัธรรมด้าแลัะยังเป็็นการอำานวยสะด้วก
ที่างการค้า รวมถึึงการค้าผู้่านชุ่องที่างพาณิชุย์อิเลั็กที่รอนิกส์
ระหว่างเข้ตเศรษฐกิจ้เอเป็ค

2.3 การสนับสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small 
and Medium Enterprises: SMEs) ให้เข้าถึึงแหล่งเงินทุน
โดยใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และการส่งเสริม
ภาคธุรกิจในการระดมทุนผู่้านตลาดทุน ซึิ�งจ้ะเป็็นการเพิ�ม
โอกาสในการเข้้าถึึงแหล่ังเงินทุี่นสำาหรับ SMEs แลัะเป็็นโอกาส 
ท่ี่�ใหนั้กลังทุี่นรายยอ่ยสามารถึเข้้าถึึงการลังที่นุได้้มากยิ�งขึ้�น เชุน่ 
การระด้มทุี่นจ้ากสาธารณะโด้ยผูู้้ป็ระกอบกิจ้การข้นาด้เล็ักแลัะ
ข้นาด้ย่อมผู่้านระบบหร่อเคร่อข่้ายอิเล็ักที่รอนิกส์ (Crowdfunding) 
เป็็นต้น

เม่�อวันที่�่ 16-17 ม่นาคม 2565 ที่�่ผู่้านมา ท่ีประชุม APEC 
FCBDM ม่ผูู้้แที่นจ้ากสมาชิุกเอเป็คเข้้าร่วมทัี่�งหมด้ 20 เข้ต
เศรษฐกิจ้ พร้อมกับผูู้้แที่นจ้ากองค์กรระหว่างป็ระเที่ศ ได้้แก่ 
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หน่วยสนับสนุนด้้านนโยบาย
ข้องเอเป็ค (APEC Policy Support 
Unit: APEC PSU) กองทุี่นการเงิน
ระหว่างป็ระเที่ศ  (International 
Monetary Fund: IMF) องค์การ
เพ่�อความร่วมม่อแลัะการพัฒนา
ที่างเศรษฐกจิ้ (Organisation for 
Economic Co-operation and 
Development: OECD) กลุั่ม
ธนาคารโลัก (World Bank 
Group: WBG) แลัะธนาคารพัฒนา
เอเชุ่ย (Asian Development 
Bank: ADB) แลัะผูู้้แที่นภาคเอกชุน
จ้ากสภาท่ี่�ป็รึกษาที่างธุรกิจ้เอเป็ค 
(APEC Business Advisory 
Council: ABAC) โด้ยได้้เห็นชุอบ
แผู้นงานความร่วมม่อภายใต้
กรอบการป็ระชุุม APEC FMP 2565 
(APEC FMP Work Plan 2022)  
ซึิ�งครอบคลุัมป็ระเด็้นสำาคัญ 
ทัี่�งด้้านการเข้้าถึึงแหล่ังทุี่นเพ่�อ
การพัฒนาท่ี่�ยั�งย่น (Sustainable 
F inance)  แลัะด้้านการใชุ้
เที่คโนโลัย่ดิ้จิ้ทัี่ลัเพ่�อมุ่งสู่การเป็็น
เศรษฐกิจ้ดิ้จิ้ทัี่ลั (Digitalization 
for Digital Economy) เพ่�อ 
การพัฒนาท่ี่�ยั�งย่น ตามท่ี่�ไที่ยเสนอ

สำาหรับการเข้้าถึึงแหล่ังทุี่นเพ่�อ
การพัฒนาท่ี่�ยั�งย่น สมาชิุกเอเป็ค
ส่วนใหญ่ได้้ออกพันธบัตรรัฐบาลั
เพ่�อชุ่วยฟิ้�นฟูิภาวะเศรษฐกิจ้
ภายหลัังสถึานการณ์การแพร่
ระบาด้ข้องโควิด้-19 โด้ยท่ี่� 
ป็ระชุุมได้้แลักเป็ล่ั�ยนการใชุ้

เคร่�องม่อที่างด้้านการเงินแลัะการคลัังต่าง ๆ  ท่ี่�จ้ะนำาไป็สูก่ารบรรลุั
เป้็าหมายลัด้การผู้ลิัตก๊าซิคาร์บอนได้ออกไซิด์้ เชุ่น การที่ำาป็ระกันภัย
เพ่�อส่งเสริมการใชุ้พลัังงานส่เข่้ยวท่ี่�เป็็นมิตรต่อสิ�งแวด้ล้ัอม (Green 
Insurance) การออกพันธบัตรส่เข่้ยว (Green Bond) แลัะการเก็บภาษ่
สิ�งแวด้ล้ัอม (Green Taxes) เป็็นต้น นอกจ้ากน่� สมาชิุกเอเป็คเห็นว่า 
การร่วมทุี่นระหว่างรัฐแลัะเอกชุนยังคงเป็็นที่างเล่ัอกสำาคัญ 
ในการด้ำาเนินโครงการเพ่�อการพัฒนาท่ี่�ยั�งย่นข้องสมาชิุกเอเป็ค 
แลัะในส่วนข้องการระด้มทุี่นข้องภาคเอกชุนนั�น ควรให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาสภาพแวด้ล้ัอม (Ecosystem) ข้องตลัาด้ทุี่นทัี่�งระบบ
เพ่�อให้สอด้รับกับการฟ้ิ�นฟูิเศรษฐกิจ้อย่างยั�งย่น 

ในส่วนข้องการใชุ้เที่คโนโลัย่ด้ิจิ้ทัี่ลัเพ่�อมุ่งสู่การเป็็นเศรษฐกิจ้
ดิ้จิ้ทัี่ลันั�น ท่ี่�ป็ระชุุม APEC FCBDM ได้้ม่การหาร่อแลักเป็ล่ั�ยน
ความเห็นเก�่ยวกับแนวที่างการนำาเที่คโนโลัย่มาเป็็นเคร�่องม่อใน
การด้ำาเนินนโยบายแลัะมาตรการต่าง ๆ  ข้องภาครัฐ การเชุ่�อมโยง
ระบบการชุำาระเงินในภาคการเงิน รวมทัี่�งการระด้มทุี่นแลัะเข้้าถึึง
แหล่ังเงินทุี่นข้องวิสาหกิจ้ข้นาด้กลัางแลัะข้นาด้ย่อม (SMEs)  
ในตลัาด้ที่นุ ทัี่�งน�่ สมาชุกิเอเป็คสว่นใหญเ่หน็พอ้งกบัข้้อเสนอข้อง
ไที่ยในการส่งเสริมการชุำาระเงินแลัะการโอนเงินข้้ามพรมแด้น 
(Cross-Border Payment and Remittance) โด้ยม่ข้้อเสนอแนะ
เพิ�มเตมิใหพิ้จ้ารณาป็ระเด้น็เก�่ยวกับการจ้ดั้การข้้อมลูั การพสูิจ้น์
แลัะย่นยันตัวตนที่างดิ้จ้ิทัี่ลั (Digital Identification) ความมั�นคง
แลัะป็ลัอด้ภัยที่างไซิเบอร์ (Cyber Security) แลัะการเพิ�ม
ป็ระสิที่ธิภาพในการจั้ด้เก็บภาษ่ด้้วยเที่คโนโลัย่ด้้วย

ทัี่�งน่� ท่ี่�ป็ระชุุม FCBDM ได้้มอบหมายให้เจ้้าหน้าที่�่อาวุโสด้้าน 
การคลัังเอเป็ค (APEC Senior Finance Officials) หาร่อในราย
ลัะเอ่ยด้เพ่�อกำาหนด้แนวที่างความร่วมม่อระหว่างสมาชิุก 
ใน 2 ป็ระเด็้นสำาคัญข้้างต้น แลัะด้ำาเนินการตามกรอบท่ี่�กำาหนด้ 
เพ่�อนำาเสนอต่อท่ี่�ป็ระชุุมรัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลัังเอเป็ค
ในเด่้อนตุลัาคม 2565 ต่อไป็
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ประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมเอเปค
ความร่วมม่อข้องเอเป็คท่ี่�ผู่้านมาได้้ที่ำาให้เศรษฐกิจ้ในภูมภิาคเอเชุ่ยแป็ซิิฟิิกม่ความใกล้ัชิุด้กันยิ�งขึ้�น 
แลัะเป็็นเวท่ี่ใหเ้ข้ตเศรษฐกิจ้ได้้หาร่อในป็ระเด็้นท่ี่�จ้ะชุว่ยอำานวยความสะด้วกด้้านการคา้สินค้าแลัะ
บริการ เสริมสร้างโอกาสในการลังทุี่น สนับสนุนให้เกิด้การข้ยายตัวที่างเศรษฐกิจ้ข้องสมาชิุก 
เข้ตเศรษฐกิจ้แลัะข้องภูมิภาคเอเป็คโด้ยรวม โด้ยการเป็็นเจ้้าภาพจั้ด้การป็ระชุุมเอเป็คถ่ึอเป็็น 
การเสริมสร้างบที่บาที่ข้องไที่ยในป็ระชุาคมระหว่างป็ระเที่ศ ม่สว่นชุ่วยเสริมสร้างความเชุ่�อมั�นตอ่
ระบบเศรษฐกิจ้ไที่ย ส่งเสริมการค้าแลัะการลังทุี่น อ่กทัี่�งถ่ึอเป็็นโอกาสอันด่้ท่ี่�ไที่ยจ้ะได้้ผู้ลัักดั้น
ความร่วมม่อในภูมิภาคเอเชุ่ยแป็ซิิฟิิกให้สอด้คล้ัองกับยุที่ธศาสตร์แลัะนโยบายข้องไที่ย ไม่ว่าจ้ะเป็็น
ยุที่ธศาสตร์ชุาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้า้นการสรา้งความสามารถึในการแข้ง่ขั้น แลัะด้า้นการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชุ่วิตท่ี่�เป็็นมิตรกับสิ�งแวด้ล้ัอม รวมทัี่�งยังสอด้คล้ัองกับแนวที่างการขั้บเคล่ั�อน
การพัฒนาเศรษฐกิจ้ชุ่วภาพ เศรษฐกิจ้หมุนเว่ยน แลัะเศรษฐกิจ้ส่เข้่ยว 

การผู้ลัักดั้นความร่วมม่อภายใต้แนวคิด้ “ขั้บเคลั�่อนเศรษฐกิจ้ดิ้จ้ิทัี่ลั มุ่งสู่การเงินการคลัังยั�งย่น” 
ข้องกระที่รวงการคลััง ทัี่�งในด้้านการเข้้าถึึงแหล่ังเงินทุี่นเพ่�อการพัฒนาท่ี่�ยั�งย่น (Sustainable Finance) 
แลัะการใชุ้เที่คโนโลัย่ด้ิจิ้ทัี่ลัเพ่�อมุ่งสู่การเป็็นเศรษฐกิจ้ดิ้จ้ิทัี่ลั (Digitalization for Digital Economy) 
จ้ะเอ่�อให้เกิด้การลังทุี่นในโครงการท่ี่�เป็็นมิตรต่อสิ�งแวด้ล้ัอมแลัะพัฒนาคุณภาพชุวิ่ตข้องป็ระชุาชุน 
ในข้ณะที่�่การนำาเที่คโนโลัย่ด้ิจิ้ทัี่ลัจ้ะเป็็นการอำานวยความสะด้วกในการเข้้าถึึงแหลั่งทุี่นแลัะ 
การเข้้าถึึงบริการข้องภาครัฐ ลัด้ต้นทุี่นการที่ำาธุรกรรมที่างการเงินข้้ามพรมแด้น แลัะพัฒนา 
การเข้้าถึึงบริการที่างการเงินโด้ยผูู้้ป็ระกอบการรายย่อย อ่กทัี่�งเป็็นโอกาสท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยจ้ะนำาเสนอ 
(Showcase) ผู้ลัสำาเร็จ้แลัะแบ่งปั็นป็ระสบการณ์ในการด้ำาเนินการในป็ระเด้็นหลัักข้้างต้น 
ให้เป็็นที่�่ป็ระจั้กษ์ ไมว่่าจ้ะเป็็นการใชุ้เที่คโนโลัย่ด้จิิ้ทัี่ลัในการด้ำาเนินมาตรการเพ่�อดู้แลัแลัะเย่ยวยา
ผูู้้ที่�่ได้้รับผู้ลักระที่บจ้ากการระบาด้ข้องโควิด้-19 แลัะการออกพันธบัตรรัฐบาลัเพ�่อความยั�งย่น  
(Sustainability Bond) ซึิ�งกระที่รวงการคลัังจ้ะนำาผู้ลัการหาร่อจ้ากการป็ระชุุมเอเป็คมาพัฒนางาน
ด้้านการเงินการคลัังแลัะสร้างสรรค์นโยบายเพ�่อป็ระโยชุน์ข้องป็ระเที่ศต่อไป็
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อัญวีณ์ วรารัศมีรัตน์
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

วารสารการเงินการคลััง (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 109 ไตรมาสที่่� 2 ปี ี2565 19



ปั็จ้จุ้บัน โลักข้องเราม่การเป็ล่ั�ยนแป็ลังไป็อย่างรวด้เร็ว 

เข้้าสู่ยุคดิ้จิ้ทัี่ลั (Digitalisation) ท่ี่�ม่การพึ�งพาเที่คโนโลัย่

สารสนเที่ศแลัะด้จิิ้ทัี่ลัในการตดิ้ตอ่ส�่อสาร การที่ำาธุรกรรม

หร่อกจิ้กรรมตา่ง ๆ  รวมถึึงการด้ำาเนนิธรุกจิ้แลัะการลังที่นุ 

การแพร่ระบาด้ข้องเชุ่�อไวรัสโคโรนา 2019 หร่อโควิด้-19 

ซิ�ึงได้้ส่งผู้ลักระที่บต่อทุี่กภาคส่วนแลัะนำาไป็สู่การใชุ้ชุ่วิต

แบบ New Normal เพ่�อควบคุมการแพร่ระบาด้ข้องโควิด้-19 

นั�น ก็ยิ�งที่ำาให้เกิด้ความจ้ำาเป็็นในการพึ�งพาเที่คโนโลัยดิ่้จ้ทัิี่ลั

มากยิ�งขึ้�นอย่างหล่ักเล่ั�ยงไม่ได้้ เชุ่น การเรย่นการสอนผู่้าน

ระบบออนไลัน์ การป็ระชุุมออนไลัน์ การสั�งซ่ิ�ออาหารแลัะ

สินค้าต่าง ๆ  ผู่้านแอป็พลิัเคชัุนแลัะชุ่องที่างออนไลัน์ รวมถึึง

การที่ำาธุรกรรมการเงินออนไลัน์แลัะการชุำาระเงินผู่้าน

แอป็พลิัเคชัุนข้องธนาคารแที่นการจ่้ายเงินสด้ เป็็นต้น  

ดั้งนั�น ระบบเศรษฐกิจ้ข้องป็ระเที่ศต่าง ๆ ทัี่�วโลักจึ้งถูึก 

ผู้ลัักดั้นให้ก้าวไป็สู่ระบบเศรษฐกิจ้ท่ี่�รองรับกิจ้กรรมแลัะ 

รูป็แบบธุรกิจ้ในยุคด้ิจิ้ทัี่ลัอย่างรวด้เร็ว แลัะภาครัฐจ้ำาเป็็น

ต้องกำาหนด้นโยบายแลัะเตร่ยมความพร้อมเพ่�อรองรับ 

การนำาป็ระเที่ศเข้้าสู่ยุคดิ้จิ้ทัี่ลั

เม่�อสภาพแวด้ล้ัอมแลัะรปู็แบบเศรษฐกิจ้โลักเป็ล่ั�ยนแป็ลัง

ไป็สู่ดิ้จิ้ทัี่ลัมากขึ้�น หลัายป็ระเที่ศทัี่�วโลักจึ้งได้้ต่�นตัวแลัะ 

หันมาให้ความสำาคัญในการด้ำาเนินนโยบาย “เศรษฐกิจ้

ดิ้จิ้ทัี่ลั” หร่อ “Digital Economy” ซึิ�งเป็็นนโยบายท่ี่�ขั้บเคล่ั�อน

เศรษฐกิจ้แลัะสังคมเพ�่อเข้้าสู่การเป็็นป็ระเที่ศด้ิจิ้ทัี่ลั  

โด้ยปั็จ้จุ้บันแต่ลัะป็ระเที่ศมักจ้ะม่การกำาหนด้ยุที่ธศาสตร์

หร่อแผู้นงานเก�่ยวกับนโยบายด้ิจิ้ทัี่ลัดิ้จิ้ทัี่ลัโด้ยเฉพาะ  

รวมถึึงการส่งเสริมการลังทุี่นโครงสร้างพ่�นฐานเพ่�อรองรับ

การเข้้าสู่ยุคด้ิจิ้ทัี่ลั การส่งเสริมให้ม่การเข้้าถึึงเที่คโนโลัย่

ดิ้จ้ิทัี่ลัอย่างทัี่�วถึึง การพัฒนาเที่คโนโลัย่ดิ้จิ้ทัี่ลั เป็็นต้น 

บที่ความน่�จึ้งข้อหยิบยกนโยบายเศรษฐกิจ้ดิ้จิ้ทัี่ลัข้อง

ป็ระ เที่ศในก ลุ่ัมป็ระ เที่ศพัฒนาแล้ัว  ในส่ วนข้อง 

“สหรัฐอเมริกา” แลัะ “สหภาพยุโรป็” ซิ�ึงถ่ึอเป็็นป็ระเที่ศ

ผูู้้นำาข้องโลักในการผู้ลัักดั้น

ป็ระเที่ศเข้้าสูยุ่คดิ้จิ้ทัี่ลั เพ่�อเป็็น

กรณ่ ศึกษาในการต่อยอด้ 

ไป็ใชุ้เป็็นแนวที่างพ่�นฐานใน 

การออกนโยบายด้้านดิ้จิ้ทัี่ลั

ข้องป็ระเที่ศไที่ยได้้
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สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) เป็็นป็ระเที่ศมหาอำานาจ้ข้องโลักในด้้าน

การพัฒนาเที่คโนโลัย่ดิ้จิ้ทัี่ลัแลัะนวัตกรรม อ่กทัี่�งยังเป็็นที่�่ตั�งข้อง

บริษัที่ด้้านเที่คโนโลัย่ระดั้บโลักมากมาย ไม่ว่าจ้ะเป็็น Google 

Amazon Facebook Oracle หร่อ Apple ดั้งนั�น การด้ำาเนนินโยบาย

ด้้านด้ิจิ้ทัี่ลัข้องสหรัฐอเมริกาจึ้งเป็็นท่ี่�จั้บตามองข้องทัี่�วโลัก 

มาโด้ยตลัอด้ ซิ�ึงนโยบายด้้านดิ้จิ้ทัี่ลัท่ี่�สำาคัญข้องสหรัฐฯ ม่ดั้งน�่

สหรัฐฯ เป็็นป็ระเที่ศแรก ๆ  ท่ี่�ม่การเตร่ยมตัววางแผู้นเพ่�อรองรับ

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังที่างดิ้จิ้ทัี่ลั (Digital Transformation) โด้ยเร�ิมต้น

ขึ้�นในสมยัรัฐบาลัป็ระธานาธบิด่้บารคั โอบามา หลัังจ้ากโอบามา

เข้้ารับตำาแหน่งในปี็ 2552 นั�น คำาสั�งแรกข้องโอบามาค่อการเปิ็ด้

เผู้ยข้้อมูลัเปิ็ด้ภาครัฐในรูป็แบบดิ้จิ้ทัี่ลั (Open Government Data) 

ต่อมาในเด่้อนพฤษภาคม 2555 สหรัฐฯ ได้้ออกยุที่ธศาสตร์

รัฐบาลัด้ิจิ้ทัี่ลั (Digital Government Strategy) โด้ยม่เป็้าหมาย

หลััก 3 ป็ระการ ป็ระกอบด้้วย (1) เพ่�อให้ป็ระชุาชุนสามารถึเข้้า

ถึึงข้้อมูลัแลัะบริการข้องรัฐบาลัด้ิจิ้ทัี่ลัท่ี่�ม่คุณภาพสูงได้้ทุี่กที่�่ 

ทุี่กเวลัาบนอุป็กรณ์ใด้ก็ได้้ (2) เพ�่อให้รัฐบาลัสหรัฐฯ สามารถึ

ป็รับตัวเข้้ากับโลักยุคดิ้จิ้ทัี่ลั แลัะส่งเสริมการบริหารเที่คโนโลัย่

ดิ้จิ้ทัี่ลัแลัะข้้อมูลั ด้้วยวิธ่ท่ี่�ชุาญฉลัาด้ ทัี่นสมัย แลัะป็ลัอด้ภัย ใน

ราคาที่�่เหมาะสม แลัะ (3) เพ�่อสนับสนุน Open Government Data 

เพ�่อเพิ�มศักยภาพแลัะกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมข้องป็ระเที่ศ 

รวมถึึงป็รับป็รุงคุณภาพข้องการให้บริการป็ระชุาชุน ทัี่�งน�่ 

ยุที่ธศาสตร์รัฐบาลัดิ้จิ้ทัี่ลัข้องสหรัฐฯ ได้้วาง 4 หลัักการท่ี่�

ครอบคลุัมรูป็แบบการใชุ้งานบริการดิ้จิ้ทัี่ลัทัี่�งหมด้ข้องป็ระชุาชุน 

ดั้งน�่

1.1 หลักการข้อม้ลเป็นศ้นย์กลาง (Information-Centric 

Approach) เป็็นการเป็ล่ั�ยนผู่้านจ้ากการบริหารจั้ด้การเอกสาร 

1. ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 

Strategy)

(Documents) สู่การบริหาร

จั้ด้การข้้อมูลัเปิ็ด้ (Open Data) 

ซิ�ึงข้้อมูลัเปิ็ด้นั�นจ้ะถึูกนำาไป็

พัฒนาต่อยอด้ แลัะนำาเสนอใน

รูป็แบบท่ี่�ก่อให้เกิด้ป็ระโยชุน์

สูงสุด้ต่อผูู้้บริโภคข้้อมูลันั�น

1.2 หลักการการใช้แพลตฟอร์ม

ร่วมกัน (Shared Platform) 

โด้ยส่งเสรมิให้หนว่ยงานต่าง ๆ  

ทัี่� ง ภ า ค รั ฐ แ ลั ะ เ อ ก ชุ น ใ ชุ้

แพลัตฟิอรม์การที่ำางานรว่มกนั 

เพ่�อลัด้ตน้ทุี่น เพิ�มความสะด้วก

รวด้เร็วในการที่ำางาน แลัะส่ง

เสริมให้หน่วยงานทัี่�งภาครัฐ

แ ลั ะ เ อ ก ชุ น ส า ม า ร ถึ ใ ชุ้

มาตรฐานเด่้ยวกันได้้ เพ่�อสร้าง

ความเชุ�่อมั�นต่อระบบ โด้ย

เฉพาะด้้านความป็ลัอด้ภัยใน

การรับ-ส่งข้้อมูลั

1.3 หลักการล้กค้าเป็น

ศ้นย์กลาง (Customer-Centric 

Approach) ค่อการที่ำาความ

รู้จั้กผูู้้ใชุ้งาน โด้ยสร้าง จั้ด้การ 

แลัะนำาเสนอข้อ้มลูัผู่้านเวบ็ไซิต์ 

แอป็พลิั เค ชัุน ม่อถึ่อ  ห ร่อ

แพลัตฟิอร์มอ่�น ๆ ซึิ�งผูู้้ใชุ้งาน

สามารถึกำาหนด้รูป็แบบ แบ่ง

ปั็นเน่�อหา แลัะใชุ้ข้้อมูลัได้้ทุี่กท่ี่�

ทุี่กเวลัาที่�่ต้องการ
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ได้้ม่การกำาหนด้นโยบายด้้าน

เที่คโนโลัย่ด้จิิ้ทัี่ลัในเวท่ี่ระหว่าง

ป็ระเที่ศ 3 เร่�อง ป็ระกอบด้้วย 

2.1 สนับสนุน Free and Open 

Internet ภายใต้ยุที่ธศาสตร์

ความมั�นคงแห่งชุาติ (National 

Security Strategy) ซึิ�งสหรัฐฯ 

สนับสนุนการส่�อสารไร้พรมแด้น

ที่�่เชุ่�อมโยงถึึงกัน (Open and 

Interoperable Communication) 

โด้ยลัด้อุป็สรรคให้เหล่ัอน้อย

ที่�่สุด้ ซิ�ึงถ่ึอเป็็น Internet Rule 

ฉบับใหม่ข้องสหรัฐฯ ท่ี่�ได้้ผู่้าน

สภา Congress แลัะป็ระกาศใชุ้

ตั�งแต่วันท่ี่� 20 พฤศจ้ิกายน 

2554 โด้ยม่คณะกรรมการ

กลัางกำากับดู้แลักิจ้การส�่อสาร 

(The Federal Communications 

Commission: FCC) เป็็นผูู้้

ควบคุมดู้แลั ทัี่�งน่� หลัักการข้อง 

2. นโยบายด้านดิจิทัล 

ระหว่างประเทศ

1.4 หลักการแพลตฟอร์มท่ี

ปลอดภัยและมีความเป็น

ส่วนตัว (Platform of Security 

and Privacy) สนับสนุน

นวัตกรรมท่ี่�ส่งเสริมความมั�นคง

ป็ลัอด้ภัยไซิเบอร์  (Cyber  

Security) รวมถึึงการใชุ้บริการ

ดิ้จิ้ทัี่ลัเพ่�อป็กป็้องข้้อมูลัแลัะ

ความเป็็นส่วนตัว

“Open Internet” ม่ความสอด้คล้ัองกับหลัักความเป็็นกลัางบน

อินเที่อร์เน็ต (Net Neutrality) โด้ยจ้ะไม่ควบคุมเน่�อหาบน

อินเที่อร์เน็ต (Internet Content) หร่อการใชุ้งาน (Application)  

แต่จ้ะวางหลัักเกณฑ์์ไว้เป็็นกรอบเท่ี่านั�น เพ่�อเป็็นการสร้างความเชุ่�อมั�น

ว่าจ้ะไม่ม่สิ�งใด้หร่อใครมาขั้ด้ข้วางการสร้างสรรค์สิ�งใหม่ ๆ บน

อินเที่อร์เน็ต โด้ยหลัักเกณฑ์์พ่�นฐานท่ี่�สำาคัญข้อง “Open Internet” 

กำาหนด้ให้ผูู้้ให้บริการบรอด้แบนด้์ต้องป็ฏิิบัติตามม่ดั้งน่�

• ความโป็ร่งใส (Transparency) - ผูู้้ให้บรกิารบรอด้แบนด์้จ้ะต้อง

เปิ็ด้เผู้ยข้้อมูลัเก่�ยวกับการจั้ด้การเคร่อข่้าย แลัะข้้อตกลังที่างการค้า

ข้องบริการ เพ่�อให้เกิด้การแข้่งขั้นที่�่เป็็นธรรม

• ไม่ม่การปิ็ด้กั�น (No Blocking) – โด้ยผูู้้ให้บริการบรอด้แบนด์้ทัี่�ง

เที่คโนโลัย่บรอด้แบนด์้โที่รศัพที่์พ่�นฐานท่ี่�ใชุ้กันทัี่�วไป็ (Digital 

Subscriber Line: DSL) การเชุ�่อมต่ออินเที่อร์เน็ตผู่้านสายเคเบิ�ลั 

(Cable Modem) หร่อผูู้้ให้บริการบรอด้แบนด์้ป็ระเภที่อ่�น  

จ้ะไม่สามารถึปิ็ด้กั�นเน่�อหาที่�่ถูึกต้องตามกฎหมายได้้

• ไม่ม่การเล่ัอกป็ฏิิบัติท่ี่�ไม่สมควร (No Unreasonable Discrimination)

2.2 ยกเลัิกกฎระเบ่ยบที่�่เป็็นอุป็สรรคต่อการพัฒนาเที่คโนโลัย่

แลัะส่งเสริมเที่คโนโลัย่ที่�่เป็็นป็ระโยชุน์ต่อป็ระชุาชุน 

2.3 ย่นยันการสนับสนุนการป็กป็้องเที่คโนโลัย่ข้องสหรัฐฯ  

ในต่างป็ระเที่ศ โด้ยจั้ด้การกับการค้าที่�่ไมเ่ป็็นธรรม (Unfair Trade 

Practices) แลัะการลัะเมิด้ที่รัพย์สินที่างปั็ญญา (IP Theft) รวมถึึง

มุ่งมั�นให้สหรัฐฯ เป็็นผูู้้นำาด้้านเศรษฐกิจ้แลัะความมั�นคงต่อไป็
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ป็ระธานาธิบด้่โจ้ ไบเด้น ได้้ลังนามในกฎหมายลังทุี่นโครงสร้าง

พ่�นฐานมูลัค่า 1.2 ล้ัานล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ เม่�อวันท่ี่� 16 

พฤศจ้ิกายน 2564 โด้ยแผู้นการลังทีุ่นด้้านโครงสร้างพ่�นฐาน 

American Jobs Plan ม่เป้็าหมายในการสร้างงานหลัายลั้าน 

ตำาแหนง่แลัะฟ้ิ�นฟูิเศรษฐกิจ้ท่ี่�ได้้รับผู้ลักระที่บจ้ากการระบาด้ข้อง

โควิด้-19 ทัี่�งน่� งบป็ระมาณข้องรัฐบาลัสหรัฐฯ ในปี็ 2565 นั�น  

ม่แผู้นพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานด้ิจิ้ทัี่ลั (Digital Infrastructure) 

จ้ำานวน 13,000 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ เพ่�อให้ป็ระชุาชุนสามารถึ 

เข้้าถึึงเที่คโนโลัย่ด้ิจิ้ทัี่ลัหร่อเที่คโนโลัย่การส�่อสารผู้่านเคร่อข้่าย

อินเที่อร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ได้้อย่างทัี่�วถึึง  

เที่่าเท่ี่ยม ค่าบริการไม่สูงกว่าป็ระเที่ศอ่�นในภูมิภาค ส่งเสริมให้ 

ผูู้้ป็ระกอบการแลัะธุรกิจ้ดิ้จิ้ทัี่ลัเพิ�มข้่ด้ความสามารถึใน 

การแข้่งขั้นที่างธุรกิจ้ สร้างความมั�นใจ้ให้กับผูู้้บริโภคแลัะ 

ผูู้้ที่ำางานในระบบเศรษฐกิจ้ดิ้จิ้ทัี่ลั แลัะพัฒนากำาลัังคน การวิจั้ย

นวัตกรรม ตลัอด้จ้นระบบการศึกษาขั้�นพ่�นฐาน ซิ�ึงแผู้นการลังทุี่น

เพ่�อพัฒนาเศรษฐกิจ้ดิ้จิ้ทัี่ลัข้องสหรัฐฯ ป็ระจ้ำาปี็งบป็ระมาณ 2565 

ม่รายลัะเอ่ยด้ดั้งน่�

3.1 การพัฒนา Broadband Internet หรือบรอดแบนด์

ความเร็วส้ง – เพ�่อให้ทุี่กครัวเร่อนสามารถึเข้้าถึึงอินเที่อร์เน็ต

ความเร็วสูง แลัะลัด้ชุ่องว่างสังคมที่างดิ้จิ้ทัี่ลั (Digital Divide) หรอ่

ความเหล่ั�อมลัำ�าในสังคมที่�่เกิด้จ้ากโอกาสในการเข้้าถึึงสารสนเที่ศ

ที่�่ไม่เท่ี่าเท่ี่ยมกัน แลัะป้็องกันไม่ให้ป็ระชุาชุนแบกรับภาระค่าใชุ้

จ่้ายอินเที่อร์เน็ตท่ี่�สูงเกินไป็ 

3.2 ขยายโอกาสให้กับธุรกิจของ

ชนกลุ่มน้อย (Minority) - เพ่�อ

ชุ่วยแก้ไข้ปั็ญหาความไม่เสมอ

ภาคที่างเชุ�่อชุาติที่�่ม่มาอย่าง

ยาวนาน โด้ยจ้ดั้สรรงป็ระมาณ 

330  ล้ั านด้อลัลัา ร์สห รัฐ  

ซึิ�งเพิ�มข้�ึนร้อยลัะ 22.2 จ้ากปี็ 

2564 เพ่�อสนับสนุนกองทุี่น

สถึาบันการเงินเพ่�อการพัฒนา

ชุุมชุน (Community Development 

Financial Institutions Fund: 

CDFI) ในการให้ สินเชุ่�อแก่

สตาร์ที่อัพ (Start-up) แลัะ

ธุรกิจ้ข้นาด้เล็ักข้องชุุมชุนต่าง ๆ

3.3 สนับสนุนสินค้าท่ีผู้ลิตใน

สหรัฐฯ โดยแรงงานสหรัฐฯ 

(Made in America) - โด้ย 

American Jobs Plan ให้ทุี่นกับ

สถึาบันมาตรฐานแลัะเที่คโนโลัย่

แห่งชุาติ (National Institute of 

Standards and Technology: 

NIST) ซึิ�งเป็็นหนว่ยงานหนึ�งข้อง

กระที่รวงพาณชิุย์สหรัฐฯ ที่ำาให้

สหรัฐฯ จ้ะสามารถึจั้ด้ตั�งสถึาบัน

นวัตกรรมการผู้ลัิตแห่งใหม่

เพิ�มอ่ก 2 แห่ง จ้ากเด้ิมท่ี่�ม่

สถึาบันที่�่เปิ็ด้ตัวไป็ก่อนหน้า

โด้ยกระที่รวงกลัาโหมแลัะ

กระที่รวงพลัังงานสหรัฐฯ 

3. นโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
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นอกจ้ากแผู้นพฒันาโครงสรา้งพ่�นฐานด้จิิ้ทัี่ลัแลัว้ แผู้นการลังที่นุ

ด้้านโครงสร้างพ่�นฐาน American Jobs Plan ยังม่เน่�อหาท่ี่�เก่�ยวข้้อง

กับการตรวจ้สอบการที่ำาธุรกรรมแลัะการเกบ็ภาษท่ี่�่เก�่ยวข้้องกบั

สกุลัเงินดิ้จ้ิทัี่ลั (Cryptocurrency) ซิ�ึงได้้กำาหนด้ให้โบรกเกอร์หร่อ

แพลัตฟิอร์มที่�่เป็็นศูนย์การแลักเป็ล่ั�ยนสินที่รัพย์ด้ิจิ้ทัี่ลัต้อง

รายงานต่อกรมสรรพากร สำาหรับธุรกรรมสินที่รัพย์ด้ิจิ้ทัี่ลัใด้ ๆ 

ท่ี่�ม่มูลัค่ามากกว่า 10,000 ด้อลัลัาร์สหรัฐ (ป็ระมาณ 300,000 

บาที่) แลัะเม�่อวันที่�่ 9 ม่นาคม 2565 ป็ระธานาธิบด้่โจ้ ไบเด้น  

ได้้ลังนามคำาสั�งพิเศษฝ่่ายบริหาร กระตุ้นให้รัฐบาลัพิจ้ารณา

ความเส่�ยงแลัะผู้ลัป็ระโยชุน์ข้องสกุลัเงินดิ้จิ้ทัี่ลั โด้ยเร่งรัด้ 

การวิจั้ยแลัะพัฒนาด้อลัลัาร์สหรัฐด้จิิ้ทัี่ลั ทัี่�งน�่ เอกสารข้อ้เท็ี่จ้จ้ริง

4. สินทรัพย์ดิจิทัล(Digital Asset)

3.4 มุ่งม่ันส่้การเป็นผู้้้นำา

ระดับโลกในด้านวิจัยและ

พัฒนา (Research and  

Development: R&D) - โด้ย

การเพิ�มทุี่นสนับสนุนงานวิจั้ย

ให้กับหน่วยงานที่างวิที่ยาศาสตร์ 

เชุ่น มูลันิธิวิที่ยาศาสตร์แห่ง

ชุาติสหรัฐฯ (National Science 

Foundation: NSF) องค์การ

บริหารการบินแลัะอวกาศแห่ง

ชุาติ (National Aeronautics and 

Space Administration: NASA) 

กระที่รวงพลัังงานสหรฐัฯ (De-

partment of Energy: DOE) 

NIST เป็็นต้น เพ่�อชุ่วยกระตุ้น

แลัะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

ในทุี่กสาข้า ธุร กิจ้  นำา ไป็ สู่ 

การฟ้ิ�นฟูิความเป็็นผูู้้นำาด้้าน

เที่คโนโลัย่แลัะนวัตกรรมระดั้บ

โลักข้องสหรัฐฯ

3.5 เพ่ิมความสามารถึในการ

แข่งขันด้วยการลงทุนด้าน

นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ - 

โด้ยวิจั้ยแลัะศึกษาด้้านสภาพ

ภูมิอากาศเพ่�อการพัฒนาท่ี่�

ยั�งย่น กระตุ้นการใชุ้เที่คโนโลัย่

พลัังงานสะอาด้ แลัะเพิ�ม 

การสังเกตการณ์ การพยากรณ์ 

แลัะการบริการข้้อมูลัด้้าน

สภาพอากาศ

3.6 ยกระดับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Tech-

nology: IT) และความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Se-

curity) - สหรัฐฯ ม่แผู้นป็รับป็รุงระบบ IT ข้องรัฐบาลัให้ทัี่นสมัย

มากขึ้�น พร้อมทัี่�งพัฒนาศักยภาพด้้าน IT ข้องบุคลัากรภาครัฐ 

โด้ยใชุง้บป็ระมาณ 500 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ เพ�่อสนับสนุนกองทุี่น 

Technology Modernization Fund (TMF) ทัี่�งน่� TMF ม่หน้าท่ี่�เป็็นส่�อ

กลัางในการพัฒนาระบบบริการดิ้จ้ทัิี่ลัสาธารณะเพ่�อการที่ำางาน

ร่วมกันระหว่างมลัรัฐข้องสหรัฐฯ

รูป็ท่ี่� 1 : U.S. Digital Infrastructure Strategy
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ข้องที่ำาเน่ยบข้าวระบุว่า ตลัาด้สินที่รัพยดิ์้จิ้ทัี่ลัแลัะสกุลัเงินดิ้จิ้ทัี่ลั

ทัี่�วโลักม่การเติบโตอย่างรวด้เร็ว โด้ยตัวเลัข้มูลัค่าจ้าก 14,000 

ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ พุ่งสูงถึึง 3 ล้ัานล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ (ข้้อมูลั 

ณ เด่้อนพฤศจิ้กายน 2564) ในระยะเวลัาเพ่ยง 5 ปี็เท่ี่านั�น

แม้ว่าการท่ี่�ป็ระธานาธิบด่้สหรัฐฯ ออกคำาสั�งควบคุมสินที่รัพย์

ดิ้จิ้ทัี่ลันั�น เป็็นการแสด้งความเป็็นผูู้้นำาข้องสหรัฐฯ ในระบบ 

การเงินข้องโลัก แต่การเติบโตข้องสินที่รัพย์ด้ิจ้ิทัี่ลัยังส่ง 

ผู้ลักระที่บในมิติอ่�น ๆ ข้องป็ระเที่ศ เชุ่น การคุ้มครองผูู้้บริโภค 

ความมั�นคงที่างการเงิน ความมั�นคงข้องชุาติ ความเส�่ยงด้้าน

สภาพอากาศ เป็็นต้น อย่างไรก็ด่้ รัฐบาลัสหรัฐฯ ได้้กำาหนด้

นโยบายระดั้บชุาติเก่�ยวกับสินที่รัพย์ดิ้จ้ิทัี่ลั เพ�่อลัด้ผู้ลักระที่บ 

ดั้งกล่ัาว โด้ยออก 7 มาตรการสำาคัญ ได้้แก่ 

(1) การคุ้มครองผูู้้บริโภคแลัะนักลังทุี่น รวมถึึงธุรกิจ้ที่�่เก่�ยวข้้อง

ในสหรัฐฯ

(2) การรักษาเสถ่ึยรภาพที่างการเงินข้องสหรัฐฯ แลัะข้องโลัก 

รวมถึึงลัด้ความเส่�ยงเชิุงระบบ

(3) การบรรเที่าความเส�่ยงด้้านการเงินแลัะความมั�นคงข้องชุาติ

ที่�่อาจ้เกิด้ข้�ึนจ้ากการใชุ้สินที่รัพย์ดิ้จิ้ทัี่ลัอย่างผิู้ด้กฎหมาย

(4) การส่งเสริมความเป็็นผูู้้นำาข้องสหรัฐฯ ในด้้านเที่คโนโลัย่แลัะ

ความสามารถึในการแข่้งขั้นที่างเศรษฐกิจ้ 

(5) การส่งเสริมการเข้้าถึึงบริการที่างการเงินที่�่ป็ลัอด้ภัยแลัะ

ราคาไม่แพงอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม

(6) การสนับสนุนความก้าวหน้าที่างเที่คโนโลัย่แลัะรองรับ 

การพัฒนาแลัะการใชุ้สินที่รัพย์ดิ้จิ้ทัี่ลัอย่างม่ความรับผิู้ด้ชุอบ

(7) การป็ระเมินโครงสร้างพ่�นฐานที่างเที่คโนโลัย่ ศักยภาพ แลัะ

ความเป็็นไป็ได้้ข้องสกุลัเงินด้ิจิ้ทัี่ลัท่ี่�ออกโด้ยธนาคารกลัาง  

(Central Bank Digital Currency: CBDC) โด้ยรัฐบาลัสนับสนุนให้

ธนาคารกลัางสหรัฐฯ ด้ำาเนินการวิจั้ย พัฒนา แลัะป็ระเมนิมูลัค่า

สกุลัเงินด้ิจ้ิทัี่ลัด้อลัลัาร์ต่อไป็

ท่ี่�มา: United States Digital 

Service, The White House, 

United States Chamber of 

Commerce, United States Bureau 

of Economic Analysis (BEA), 

กรมเศรษฐกิจ้ระหว่างป็ระเที่ศ 

กระที่รวงการต่างป็ระเที่ศ
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สหภาพยุโรป
สหภาพยุโรป็นั�นก็เป็็นผูู้้นำาในการขั้บเคลั�่อนโลักด้ิจ้ิทัี่ลัเชุ่น

เด่้ยวกนักับสหรฐัอเมรกิา โด้ยสหภาพยโุรป็ตอ้งการสรา้งอำานาจ้

อธิป็ไตยที่างด้ิจิ้ทัี่ลัข้องสหภาพยุโรป็ (Digital Sovereignty)  

ที่�่ เป็ิด้กว้างแลัะเชุ่�อมต่อถึึงกัน ผู้ลัักดั้นนโยบายด้ิจิ้ทัี่ลัท่ี่� 

เสริมสร้างบที่บาที่ข้องป็ระชุาชุนแลัะธุรกิจ้ต่าง ๆ เพ�่อสร้างโลัก

ดิ้จิ้ทัี่ลัแห่งอนาคตที่�่ม่มนุษย์เป็็นศูนย์กลัาง ม่ความยั�งย่นแลัะ

มั�งคั�งยิ�งข้�ึน อ่กทัี่�งจ้ากสถึานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโควิด้-19 

ท่ี่�นำาไป็สู่การใชุ้ชุ่วิตแบบ New Normal ย�ิงที่ำาให้สหภาพยุโรป็ 

เห็นถึึงความสำาคัญข้องเที่คโนโลัย่ดิ้จิ้ทัี่ลัแลัะทัี่กษะที่�่จ้ำาเป็็นใน

การที่ำางาน การศึกษา แลัะการม่ส่วนร่วมต่อสังคม รวมถึึงจุ้ด้อ่อน

ที่�่สหภาพยุโรป็ต้องป็รับป็รุงให้ด่้ขึ้�น ดั้งต่อไป็น�่

สหภาพยุโรป็ได้้วางแผู้นพัฒนาแนวที่างการเป็ล่ั�ยนผู่้านเข้้าสู่ 

ยุคดิ้จ้ิทัี่ลั หร่อ Digital Transformation โด้ยตั�งเป็้าให้สัมฤที่ธิ�ผู้ลั

ในป็ ี2573 (ค.ศ. 2030) ในชุ่วงเด่้อนม่นาคม 2564 สหภาพยุโรป็

จึ้งได้้เสนอเข็้มทิี่ศดิ้จิ้ทัี่ลัแลัะเป้็าหมายดิ้จิ้ทัี่ลัสำาหรับ ปี็ 2573 

(Digital Compass 2030) เพ่�อระบุแนวที่างแลัะเป้็าหมายด้้าน

ดิ้จิ้ทัี่ลัข้องสหภาพยุโรป็ในรูป็แบบนโยบายท่ี่�เป็็นรูป็ธรรม โด้ยแบ่ง

เป็้าหมายดิ้จิ้ทัี่ลัได้้ 4 ด้้าน ดั้งน่� 

1.1 ทักษะ (Skills): ประชาชนท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลและ 

ผู้้้เชี่ยวชาญท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลส้ง โด้ยกำาหนด้เป็้าหมายว่า 

ผูู้้ใหญ่อย่างน้อยร้อยลัะ 80 ควรม่ทัี่กษะด้้านดิ้จิ้ทัี่ลัขั้�นพ่�นฐาน 

แลัะควรมก่ารจ้้างงานผูู้้เชุ่�ยวชุาญด้้านเที่คโนโลัยส่ารสนเที่ศแลัะ

การส่�อสาร (Information and Communication Technology: ICT) 

อย่างน้อย 20 ล้ัานรายในสหภาพยุโรป็ รวมถึึงควรม่การเพิ�ม

สัด้ส่วนข้องผูู้้หญิงในสายงานด้้าน ICT

1. แผู้นการเปลี่ยนผู้่านเข้าส้่ยุคดิจิทัล

1 .2  โครงสร้ าง พ้ืนฐาน  

(Infrastructure): โครงสร้าง

พ้ืนฐานดิจิทัลท่ีปลอดภัย  

มีประสิทธิภาพ และย่ังยืน 

โ ด้ยกำาหนด้ เป็้ าหมายว่ า  

ทุี่กครัวเร่อนในสหภาพยุโรป็

ควรม่การเชุ่�อมต่ออินเที่อร์เน็ต

ท่ี่�ความเร็วสูง 1 กิกะบิตต่อ 

วินาท่ี่ (Gigabit per second: 

Gbp s )  แ ลั ะ ทุี่ ก พ่� น ท่ี่� ท่ี่� ม่

ป็ระชุากรอยู่อาศัยควรเข้้าถึึง

เคร่อข่้าย 5G ได้้ อ่กทัี่�ง สหภาพ

ยุโรป็ควรผู้ลิัตสารกึ�งตัวนำา 

ที่�่ใชุ้ที่ำาอุป็กรณ์อิเล็ักที่รอนิกส์

หร่อเซิมิคอนดั้กเตอร์ (Semi-

conductors) ที่�่ทัี่นสมัยแลัะ

ยั�งย่นให้ได้้ร้อยลัะ 20 ข้อง 

การผู้ลิัตทัี่�วโลัก แลัะติด้ตั�งจุ้ด้

เชุ่�อมต่ออินเที่อร์เน็ต (Edge 
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nodes) ท่ี่�ป็ลัอด้คาร์บอนแลัะ 

ม่ความป็ลัอด้ภัยสูงจ้ำานวน 

10,000 ชิุ�นในสหภาพยุโรป็ 

นอกจ้ากน่� สหภาพยุโรป็ควรม่

คอมพิวเตอร์ท่ี่�ที่ำางานด้้วย

ระบบควอนตัมเคร่�องแรก

1.3 ภาคธุรกิจ (Business): 

การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล

ของภาคธุรกิจ โด้ยกำาหนด้

เป้็าหมายวา่ บริษทัี่ร้อยลัะ 75 

ควรใชุ้บริการพ่�นท่ี่� จั้ด้เก็บ

ข้้อมูลัดิ้จิ้ทัี่ลัอย่างเชุ่นคลัาวด้์ 

(Cloud) แลัะ Big Data รวมถึึง

ควรนำาปั็ญญาป็ระดิ้ษฐ์ (Artificial 

Intelligence: AI) มาใชุ้ อ่กทัี่�ง สหภาพยุโรป็ควรเพิ�มจ้ำานวนบริษัที่ 

Startup ที่�่ม่มูลัค่ามากกว่า 1 พันลั้านด้อลัลัาร์สหรัฐ (ป็ระมาณ

สามหม�่นลัา้นบาที่) หร่อที่�่เรย่กกนัวา่บรษัิที่ยูนคิอรน์เป็็นสองเที่า่ 

นอกจ้ากน่� วิสาหกิจ้ข้นาด้กลัางแลัะข้นาด้ย่อม (Small and  

Medium Enterprises: SMEs) มากกวา่รอ้ยลัะ 90 ควรม่ศกัยภาพ

ด้้านดิ้จิ้ทัี่ลัในระดั้บพ่�นฐาน

1.4 บริการสาธารณะของภาครัฐ (Public Services):  

การเปล่ียนผู่้านทางดิจิทัลในองค์กรภาครัฐ โด้ยกำาหนด้ 

เป้็าหมายว่า บริการภาครัฐท่ี่�สำาคัญทัี่�งหมด้ควรเปิ็ด้ให้บริการ

ผู่้านระบบออนไลัน์ แลัะในส่วนข้องระบบสาธารณสุข้อิเล็ักที่รอนิกส์ 

ป็ระชุาชุนทุี่กคนจ้ะสามารถึเข้้าถึึงเวชุระเบ่ยนหร่อป็ระวัติ 

การรักษาอิเล็ักที่รอนิกส์ข้องตนเองได้้ รวมถึึงป็ระชุาชุนร้อยลัะ 80 

ควรใชุ้ระบบการระบุตัวตนที่างอิเล็ักที่รอนิกส์

รูป็ที่่� 2 : เข้็มที่ิศด้ิจ้ิที่ัลัแลัะเป็้าหมายด้ิจ้ิที่ัลัสำาหรับป็ี 2573 (Digital Compass 2030) ข้องสหภาพยุโรป็
ที่่�มา : เว็บไซิต์ที่างการข้องสหภาพยุโรป็ (http://ec.europa.eu)
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2. การส่งเสริมการเปลี่ยนผู้่านส้่ยุคดิจิทัล

3. การดำาเนินนโยบายดิจิทัลอย่างเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

สหภาพยุโรป็ได้้จ้ัด้ตั�งโครงการ Digital Europe ข้�ึนเม�่อเด่้อน

พฤษภาคม 2564 เพ่�อเร่งการฟ้ิ�นฟูิเศรษฐกิจ้ข้องสหภาพยุโรป็

แลัะกำาหนด้แนวที่างการเป็ลั�่ยนผู่้านเข้้าสู่ยุคเศรษฐกจิ้แลัะสังคม

ดิ้จิ้ทัี่ลัแลัะม่การกำาหนด้งบป็ระมาณระยะยาว 7,600 ล้ัานยูโร 

สำาหรับโครงการ Digital Europe ระหว่างปี็ 2564 – 2570  

ใน 5 ด้้านที่�่สำาคัญ ได้้แก่ การลังทุี่นในคอมพิวเตอร์ที่�่ม่ 

ข่้ด้ความสามารถึสูง (Supercomputer) การพัฒนาเที่คโนโลัย่

ปั็ญญาป็ระดิ้ษฐ์ ความมั�นคงป็ลัอด้ภัยไซิเบอร์ การพัฒนาทัี่กษะ

ด้้านดิ้จิ้ทัี่ลัขั้�นสูง แลัะการส่งเสริมการใชุ้เที่คโนโลัย่ดิ้จิ้ทัี่ลั 

ในอย่างทัี่�วถึึง

สหภาพยุโรป็ให้ความสำาคัญกับการเชุ�่อมโยงระหว่างด้ำาเนิน

นโยบายเป้็าหมายด้้านดิ้จิ้ทัี่ลัควบคู่กับด้้านสิ�งแวด้ล้ัอม ซึิ�งนอกเหน่อ

จ้ากเป้็าหมายดิ้จิ้ทัี่ลัท่ี่�ได้้กล่ัาวไป็แล้ัวนั�น สหภาพยุโรป็ยังได้้กำาหนด้

เป้็าหมายในการเพิ�มอัตราการใชุ้วัสดุ้หมุนเว่ยนในสหภาพยุโรป็

เป็็นสองเที่า่ในระยะเวลัา 10 ปี็ข้้างหนา้ เพ่�อป็รับเป็ลั�่ยนสินค้าใน

ตลัาด้ยุโรป็ใหเ้ป็็นสนิค้าท่ี่�ยั�งย่นแลัะมุ่งสูก่ารเป็็นเศรษฐกิจ้สเ่ข้ย่ว 

โด้ยสหภาพยุโรป็ได้้เล็ังเห็นป็ระโยชุน์ข้องการนำาเที่คโนโลัย่แลัะ

นวัตกรรมใหม่ ๆ มาป็ระยุกต์ใชุ้ในการป็รับป็รุงการที่ำางานข้อง

ภาคธุรกิจ้แลัะภาครัฐเพ�่อสนับสนุนการเป็ลั�่ยนผู้่านสู่เศรษฐกิจ้ 

ส่เข่้ยว เพ่�อบรรลุัเป้็าหมายในการลัด้การใชุ้วัตถุึดิ้บ (Raw Materials) 

รวมถึึงเป็็นการส่งเสริมให้ม่การใชุ้วัสดุ้หมุนเว่ยนหร่อวัสดุ้ทุี่ติยภูมิ

มากข้�ึน ตลัอด้จ้นการพัฒนาระบบการนำาข้ยะกลัับมาใชุ้ใหม่  

ซึิ�งเที่คโนโลัย่ด้ิจิ้ทัี่ลัจ้ะม่บที่บาที่สำาคัญในการชุ่วยให้เกิด้ 

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสู่เศรษฐกิจ้หมุนเว่ยนน�่ โด้ยจ้ะสามารถึชุ่วย

ป็ฏิิรูป็ภาคการผู้ลิัตแลัะการบริโภคให้ม่ป็ระสิที่ธิภาพ โป็ร่งใส 

แลัะสะด้วกรวด้เร็วมากขึ้�น แลัะชุ่วยขั้บเคล่ั�อนเศรษฐกิจ้หมุนเว่ยน

ท่ี่�เป็็นมิตรกับมนุษย์แลัะสิ�งแวด้ล้ัอมได้้ เชุ่น การใชุ้เที่คโนโลัย ่

ในการชุ่วยลัด้การป็ล่ัอยมลัพิษ

ให้เป็็นศูนย์ การใชุ้เที่คโนโลัย่

ในการเพิ�มมูลัค่าข้ยะโด้ยรักษา

คุณสมบัติข้องที่รัพยากรให้ 

คงไว้เพ่�อให้นำามาร่ไซิเคิลัได้้ 

การใชุ้เที่คโนโลัย่ในการออกแบบ

สินค้าท่ี่�เป็็นมิตรต่อสิ�งแวด้ล้ัอม 

เป็็นต้น

ที�มา: เว็บไซต์ทางการของสหภาพ
ยุโรป (http://ec.europa.eu) กรม
ยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ 
(https://europetouch.mfa.go.th) 
และเว็บไซต์ http://Thaieurope.net
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จ้ากตัวอย่างนโยบายเศรษฐกิจ้ดิ้จิ้ทัี่ลัข้องสหรัฐฯ แลัะสหภาพยุโรป็

ข้้างต้น ตอกยำ�าให้เห็นความสำาคัญข้องภาครัฐในการด้ำาเนินนโยบาย

เพ่�อสนับสนุนการเข้้าสู่ยุคด้ิจิ้ทัี่ลั ไม่ว่าจ้ะเป็็นการลังทุี่นใน

โครงสร้างพ่�นฐาน การส่งเสริมให้ม่การเข้้าถึึงเที่คโนโลัย่ดิ้จิ้ทัี่ลั

อยา่งทัี่�วถึึง ตลัอด้จ้นการพฒันาเที่คโนโลัยด่้จิ้ทัิี่ลัแลัะนวัตกรรม

ใหม่ ๆ  เป็็นต้น โด้ยในส่วนข้องป็ระเที่ศไที่ยเอง รัฐบาลัก็ม่การกำาหนด้

ทิี่ศที่างการขั้บเคล่ั�อนการพัฒนาป็ระเที่ศท่ี่�ยั�งย่นโด้ยใชุ้เที่คโนโลัย่ 

แลัะเข้้าสู่การเป็็นดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หร่อ 

ไที่ยแลันด์้ 4.0 ท่ี่�เน้นการพัฒนาเที่คโนโลัย่ หร่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ้ดิ้จิ้ทัี่ลั โด้ยใชุ้เที่คโนโลัย่ดิ้จิ้ทัี่ลัเป็็นเคร่�องม่อสำาคัญ 

ขั้บเคล่ั�อนการป็ฏิิรูป็กระบวนการผู้ลิัต การด้ำาเนินธุรกิจ้ การค้า 

การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข้ การบริหารราชุการแผู่้นดิ้น 

รวมทัี่�งกิจ้กรรมที่างเศรษฐกิจ้แลัะสังคมอ่�น ๆ ที่�่ส่งผู้ลัต่อ 

การพัฒนาที่างเศรษฐกิจ้ การพัฒนาคุณภาพชุ่วิตป็ระชุาชุน  

การจ้้างงานที่�่เพิ�มขึ้�น ตลัอด้จ้นการส่งเสริมโครงสร้างพ่�นฐาน

ดิ้จิ้ทัี่ลั โด้ยมเ่ป้็าหมายเพ่�อผู้ลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศ

ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ท่ี่�สามารถึใชุ้เที่คโนโลัยดิ่้จิ้ทัี่ลัสรา้ง

มูลัค่าแลัะขั้บเคลั�่อนระบบเศรษฐกิจ้แลัะสังคมอย่างยั�งย่นใน

ระยะยาว ทัี่�งน่� การผู้ลัักดั้นนโยบายด้้านดิ้จิ้ทัี่ลัข้องต่างป็ระเที่ศต่าง ๆ 

โด้ยเฉพาะกลุั่มป็ระเที่ศพัฒนาอย่างสหรัฐฯ แลัะสหภาพยุโรป็ 

เป็็นสิ�งท่ี่�ทัี่�งภาครัฐแลัะภาคเอกชุนไที่ยท่ี่�เก่�ยวข้อ้งควรจั้บตามอง

เป็็นอย่างยิ�ง เน�่องจ้ากการเป็ลั�่ยนแป็ลังในเชุิงนโยบายข้อง

ป็ระเที่ศมหาอำานาจ้ด้้านเที่คโนโลัย่ทัี่�งสองนั�น ไม่ว่าจ้ะเป็็น 

การกำาหนด้มาตรฐานสินค้าท่ี่�คำานึงถึึงสิ�งแวด้ลั้อมแลัะแรงงาน 

รวมถึึงการออกกฎหมายควบคุมเก่�ยวกับธุรกจิ้ดิ้จ้ทัิี่ลัแลัะข้อ้มูลั

สารสนเที่ศ ย่อมจ้ะส่งผู้ลักระที่บต่อไที่ยอย่างหลั่กเล่ั�ยงไม่ได้้

จากสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปถึงประเทศไทย
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จากเสรีนิยมใหม่
ส้่ศักดินาเทคโนโลยี
ก้าวถึอยของเศรษฐกิจโลกที่ควรจับตา?

บทความโดย
ธนากร ไพรวรรณ์ 
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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การใชุ้เที่คโนโลัย่ดิ้จิ้ทัี่ลัเพ่�อมุ่งสู่การเป็็นเศรษฐกิจ้ดิ้จิ้ทัี่ลั (Digitalisation for Digital Economy)  

เป็็นหนึ�งในสองป็ระเด้็นหลัักท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยต้องการผู้ลัักด้ันในกรอบการป็ระชุุมรัฐมนตร่ว่าการ

กระที่รวงการคลัังเอเป็ค (APEC Finance Ministers’ Process: APEC FMP) ในปี็ 2022 โด้ยมุ่งนำา

เที่คโนโลัย่ดิ้จิ้ทัี่ลัมาใชุ้ในการด้ำาเนินแลัะส่งผู่้านมาตรการข้องรัฐ การเชุ่�อมโยงระบบการชุำาระเงิน 

ข้้ามพรมแด้น แลัะการส่งเสริมให้ผูู้้ป็ระกอบการสามารถึเข้้าถึึงแหล่ังทุี่นผู่้านผู้ลิัตภัณฑ์์ที่างการเงิน

หร่อกลัไกการจ้ดั้สรรที่นุรูป็แบบใหม ่ซึิ�งแสด้งใหเ้ห็นถึึงศักยภาพข้องเที่คโนโลัย่ด้จิิ้ทัี่ลัในการขั้บเคลั�่อน

เศรษฐกิจ้โลัก อย่างไรก็ด่้ เที่คโนโลัย่ดิ้จิ้ทัี่ลัก็ม่ลัักษณะเป็็น “ด้าบสองคม” ที่�่ให้ได้้ทัี่�งคุณแลัะโที่ษ  

ซึิ�งแนวโนม้หนึ�งท่ี่�สังเกตได้้จ้ากโลักท่ี่�ต้องพึ�งพาเที่คโนโลัย่ด้จิิ้ทัี่ลัมากขึ้�น ค่อ การป็รากฏิตวัข้องระบอบ

ศักด้ินาเที่คโนโลัย่ (Techno-Feudalism) ในบที่ความน่� ผูู้้เข่้ยนป็ระสงค์จ้ะอธิบายถึึงระบอบดั้งกล่ัาว 

ผู้ลักระที่บต่อสภาพเศรษฐกิจ้แลัะสังคมในระบอบน่� แลัะแนวที่างท่ี่�ภาครัฐแลัะป็ระชุาชุนสามารถึใชุ้ใน

การรับม่อกับระบอบดั้งกล่ัาวได้้
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ก่อนท่ี่�จ้ะไป็รู้จั้กกับ Techno-Feudalism ผูู้้เข่้ยนอยากสรุป็ให้ผูู้้อ่าน

ได้้เข้้าใจ้ป็ระวัติศาสตร์เศรษฐกิจ้โลักโด้ยย่อ เพ�่อท่ี่�จ้ะได้้คุ้นเคยกับ

แนวคิด้ที่างเศรษฐกิจ้ท่ี่�ม่อิที่ธิพลัในยุคต่าง ๆ ก่อนที่�่จ้ะมาถึึงยุค 

Techno-Feudalism ในปั็จ้จุ้บัน

1) สมบ้รณาญาสิทธิราชย์ (ป็ระมาณ 4000 ป็ก่ีอนคริสตกาลั – 

คริสต์ศตวรรษท่ี่� 9) น่�เป็็นรูป็แบบเศรษฐกิจ้ท่ี่�อำานาจ้ที่างเศรษฐกิจ้

อยู่ในม่อข้องกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ เพราะกษัตริย์ซึิ�งม่อำานาจ้เต็ม 

เป็็นผูู้้ถ่ึอครองท่ี่�ดิ้นแลัะปั็จ้จั้ยการผู้ลิัตอ่�น ๆ ทัี่�งหมด้ 

2) ระบอบศักดินา (Feudalism) (คริสต์ศตวรรษท่ี่� 9 – คริสต์ศตวรรษ

ท่ี่� 15) ระบอบศักด้ินาเกิด้ขึ้�นจ้ากการกระจ้ายอำานาจ้ข้องกษัตริย์ 

ไป็สู่ขุ้นนางแลัะอำามาตย์มากขึ้�น โด้ยกษัตริย์ยังเป็็นผูู้้ถ่ึอครองท่ี่�ดิ้น

ทัี่�งหมด้ แต่ได้้มอบอำานาจ้ในท่ี่�ดิ้นส่วนหนึ�งให้ขุ้นนางแลัะอำามาตย์ 

ซึิ�งม่ไพร่ (Serf) ท่ี่�ถูึกเกณฑ์์มาให้ที่ำาเกษตรกรรมในที่�่ดิ้นเหล่ัานั�น 

แลัะได้้รับผู้ลัตอบแที่นเป็็นเพ่ยงกรรมสิที่ธิ�ในท่ี่�ดิ้นเพ่ยงเล็ักนอ้ยแลัะ

การคุ้มครองจ้ากอำามาตย์ท่ี่�เป็็นเจ้้าข้องท่ี่�ดิ้นเท่ี่านั�น ทัี่�งน่� ระบอบ

ศักดิ้นาเส่�อมอำานาจ้ลังหลัังจ้ากการแพร่ะบาด้ข้องกาฬโรค (The Black 

Death) ซึิ�งส่งผู้ลัใหอุ้ป็ที่านข้องแรงงานไพรล่ัด้ลังอยา่งมาก จ้นไพร่

ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจโลกโดยสังเขป

ม่อำานาจ้ในการ ต่อรอง กับ

อำามาตย์มากข้�ึนแลัะสามารถึ

ยกระดั้บความเป็็นอยู่ขึ้�นมาได้้

3)  ระบอบพาณิชย์นิยม 

(Mercantilism) (คริสต์ศตวรรษ

ท่ี่� 15 – ป็ลัายคริสต์ศตวรรษท่ี่� 18) 

พาณิชุย์นิยมเป็็นระบอบท่ี่�แต่ลัะ

ป็ระเที่ศมุ่งเน้นให้ป็ระเที่ศข้อง

ตนได้้ดุ้ลัการค้ามากท่ี่�สุด้ จ้ึงใชุ้

การให้เงินอุด้หนุนธุรกิจ้ภายใน

ป็ระเที่ศหร่อตั�งกำาแพงภาษ่ต่อ

สินค้านำาเข้้าในอัตราสูง โด้ยในยุค

พาณิชุย์นิยม อำานาจ้ที่างเศรษฐกิจ้

เริ�มเป็ล่ั�ยนม่อไป็อยู่ในกลุ่ัมพ่อค้า 

แลัะน่�เป็็นยุคท่ี่�บริษัที่ข้้ามชุาติ

อย่างบริษัที่อินเด่้ยตะวันออก 

(East India Company) เฟ้ิ�องฟูิท่ี่�สุด้

4) ปฏิิวัติอุตสาหกรรมและ

กำาเนิดทุนนิยม (ป็ลัายคริสต์

ศตวรรษท่ี่� 18 – ค.ศ. 1920) 

การป็ฏิิวั ติ อุตสาหกรรมใน 

สหราชุอาณาจั้กรในชุ่วงป็ลัาย

คริสต์ศตวรรษที่�่ 18 ถ่ึอเป็็น 

จุ้ ด้ เป็ ล่ั� ย นค รั� ง สำา คัญข้อง

ป็ระ วัติศาสต ร์  เ น่� องจ้าก

โครงสร้างเศรษฐกิจ้โลักท่ี่� 

แ ต่ เด้ิม พึ� งพาเกษตรกรรม  

ได้้เป็ล่ั�ยนไป็เป็็นอุตสาหกรรม

เป็็นครั�งแรก แลัะในชุ่วงน่�เอง 

ท่ี่�ระบบทุี่นนิยม (Capitalism)  

ได้้ถึอ่กำาเนิด้ขึ้�นจ้ากแนวคดิ้ข้อง
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นักเศรษฐศาสตร์ในยุคเร่องปั็ญญา 

(The Age of Enlightenment)  

ไม่วา่จ้ะเป็็นอด้มั สมธิ หร่อเด้วดิ้ 

ริคาร์โด้้ เป็็นต้น แลัะอำานาจ้ที่าง

เศรษฐกิจ้ได้้ตกไป็อยู่ในม่อข้อง 

“นายทุี่น” ซึิ�งเป็็นผูู้้ถ่ึอครอง

ปั็จ้จั้ยการผู้ลัิตไม่ว่าจ้ะเป็็นท่ี่�ดิ้น 

แรงงาน ทุี่น แลัะผูู้้ป็ระกอบการ 

แลัะน่�เป็็นจุ้ด้กำาเนิด้ข้องยุคท่ี่�

กลุ่ัมนายทุี่นสร้างความมั�งคั�ง

ด้้วยการผูู้กข้าด้แลัะควบรวม 

จ้นได้้รับการข้นานนามว่าเป็็น 

“จ้อมโจ้รผูู้้ด่้” (Robber Barons) 

อาที่ิ Andrew Carnegie ใน

อุตสาหกรรมเหล็ัก J.P. Morgan 

ในธุรกิจ้การเงิน หร่อนายทุี่น 

รายอ่�น ๆ ในธุรกิจ้โครงสร้าง 

พ่�นฐาน ไม่ว่าจ้ะเป็็นระบบราง 

นำ�ามัน ถ่ึานหิน แลัะไฟิฟิ้า

5) ยุคการต่อส้้กันระหว่าง

อุดมการณ์ (ค.ศ. 1920 – 1990) 

ระบบทุี่นนิยมได้้สร้างความมั�งคั�ง

ให้กับนายทุี่นแลัะผูู้้ป็ระกอบการ

จ้ำานวนมาก แต่ก็ได้้สร้างความทุี่กข์้

ให้กับชุนชัุ�นแรงงานท่ี่�ต้องที่นทุี่กข์้

กับสภาพการที่ำางานท่ี่�ยำ�าแย่แลัะ

ค่าจ้้างท่ี่� ไม่ เ ป็็นธรรมเชุ่นกัน  

ในข้ณะเด่้ยวกันก็ได้้ม่แนวคิด้

เศรษฐกิจ้ที่างเล่ัอกเชุ่น ลััที่ธิมาร์กซ์ิ 

(Marxism) แลัะสงัคมนยิมกำาเนดิ้

ข้�ึนมาเพ�่อเร่ยกร้องสังคมแลัะ

เศรษฐกิจ้ที่�่เท่ี่าเท่ี่ยมกันมากขึ้�น 

ซึิ�งในยุคดั้งกล่ัาว บางป็ระเที่ศเชุ่น สหภาพโซิเว่ยตแลัะสาธารณรัฐ

ป็ระชุาชุนจ่้นก็ได้้เป็ลั�่ยนไป็สมาที่านแนวคิด้แบบมาร์กซิิสต์แลัะ

คอมมิวนิสต์เต็มตัว ในข้ณะที่�่หลัายป็ระเที่ศในโลักตะวันตกเชุ่น 

สหรัฐอเมริกา ยังเชุ่�อมั�นในทุี่นนิยม ซึิ�งการต่อสู้เชิุงอุด้มการณ์น่� 

เป็็นส่วนหนึ�งข้องสงครามเย็น (Cold War) ในข้ณะที่�่บางป็ระเที่ศใน

ยุโรป็เลั่อก “ที่างสายกลัาง”แลัะโอบรับแนวคิด้สังคมนิยม

ป็ระชุาธิป็ไตยแลัะรัฐสวัสดิ้การ เชุ่น สว่เด้น เป็็นต้น

6) ยุคเสรนิียมใหม ่(ค.ศ. 1990 – 2008) การลัม่สลัายข้องสหภาพ

โซิเว่ยตในต้นยุค 1990 แลัะความล้ัมเหลัวข้องการด้ำาเนินนโยบาย

เศรษฐกิจ้ตามรูป็แบบ Keynesian Economics ซึิ�งเน้นบที่บาที่ข้อง

ภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ้ ท่ี่�ไม่สามารถึแก้ปั็ญหาภาวะ

เศรษฐกิจ้ชุะงักงันแลัะเงินเฟ้ิอ (Stagflation) ในกลัางยุค 1970 ได้้ 

เป็็นเสม่อนสัญญาณว่าระบบทุี่นนิยมแบบเสร่นิยมใหม่ (Neoliberal 

Capitalism) ซึิ�งให้ความสำาคัญกับกลัไกตลัาด้แลัะให้ภาครัฐม่

บที่บาที่น้อยที่�่สุด้ กลัายเป็็นระบบเศรษฐกิจ้ที่�่ด่้ที่�่สุด้ โด้ยในยุคน่�  

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังท่ี่�สำาคัญค่อเศรษฐกิจ้โลักท่ี่�ข้ยายตัวอย่างม่นัยสำาคัญ 

โด้ยเฉพาะในกลุ่ัมป็ระเที่ศอด่้ตคอมมิวนิสต์ที่�่ที่ยอยแยกตัวมาจ้าก

สหภาพโซิเว่ยต

7) ยุคการเสื่อมถึอยของเสรีนิยมใหม่ (ค.ศ. 2008 – ปั็จ้จุ้บัน) 

วิกฤติการเงินโลักใน ค.ศ. 2008 หร่อท่ี่� ม่ชุ�่อเลั่นว่าวิกฤติ

แฮมเบอร์เกอร์ เป็รย่บเสม่อนภาพสะท้ี่อนความบกพร่องข้องระบบ

เสร่นิยมใหม่ที่�่รัฐตัด้สินใจ้ไม่เข้้าไป็แที่รกแซิงแลัะควบคุมระบบ

เศรษฐกิจ้ จ้นที่ำาให้เกิด้การลังทุี่นท่ี่�ไม่ระมัด้ระวังในภาคอสังหาริมที่รัพย์

แลัะเกิด้เป็็นวิกฤติเศรษฐกิจ้ในท่ี่�สุด้ ซึิ�งการเข้้าชุ่วยเหล่ัอภาคธนาคาร

ท่ี่�ป็ระสบวิกฤติ รวมถึึงความเหลั�่อมลัำ�าที่างเศรษฐกิจ้แลัะสังคมที่�่

เพิ�มขึ้�นเร่�อย ๆ  ส่งผู้ลัให้ม่ป็ระชุาชุนท่ี่�ไม่พอใจ้กับการบริหารงานข้อง

รัฐบาลัเร�ิมตั�งคำาถึามกับระบบเสร่นิยมใหม่ จ้นนำาไป็สู่การเถึลิัง

อำานาจ้ข้องรัฐบาลัป็ระชุานิยม (Populist) เชุ่นรัฐบาลัข้องโด้นัลัด์้ 

ที่รัมป์็ในสหรัฐอเมริกา เป็็นต้น
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จาก Digitalisation สู่
ศักดินาเทคโนโลยี
ถึึงแม้การต่อสู้ระหว่างอุด้มการณ์เศรษฐกิจ้จ้ะด้ำาเนินไป็อย่างต่อเน่�อง 

หลัังยุคสงครามเย็น แต่สิ�งหน�ึงที่�่ไม่เคยเป็ล่ั�ยนไป็ค่อการเข้า้มาข้อง

อินเที่อร์เน็ตแลัะเที่คโนโลัย่ด้จิิ้ทัี่ลัตั�งแต่กลัางยุค 1990 ซิ�ึงได้เ้ป็ล่ั�ยน

ภูมิทัี่ศน์ที่างเศรษฐกิจ้ข้องโลักจ้ากแต่เดิ้มท่ี่�ธุรกรรมที่างเศรษฐกิจ้

เกิด้ขึ้�นที่างกายภาพเท่ี่านั�น กลัายเป็็นธุรกรรมท่ี่�สามารถึกระที่ำาได้้

ผู่้านโลักออนไลัน์ ซึิ�งถ้ึามองกันอย่างผู้ิวเผู้ินแลั้ว การเข้้ามาข้อง

เที่คโนโลัย่ด้ิจิ้ทัี่ลัก็เหม่อนจ้ะม่แต่ผู้ลัด่้ เพราะที่ำาให้ชุ่วิตมนุษย์

สะด้วกขึ้�น ชุ่วยเพิ�มผู้ลิัตภาพการผู้ลิัต (Productivity) แลัะป็ระชุากร

โลักม่โอกาสที่างเศรษฐกิจ้มากขึ้�นเพราะม่ทัี่�งตลัาด้โลักจ้ริงแลัะโลัก

เสม่อนให้ที่ำาการค้าข้าย แต่การเติบโตอย่างก้าวกระโด้ด้ข้องบริษัที่

เที่คโนโลัย่ข้นาด้ใหญ่ (Big Tech) โด้ยเฉพาะกลุ่ัมบริษัที่กลุัม่ FAANG 

ซิ�ึงได้้แก่ 1) Facebook 2) Amazon 3) Apple 4) Netflix แลัะ  

5) Google รวมถึึงการบังคับใชุ้นโยบายต่อต้านการผูู้กข้าด้ท่ี่�หย่อนยาน 

โด้ยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ที่ำาให้บริษัที่ในกลุ่ัม Big Tech ดั้งกล่ัาว

ม่อำานาจ้ผูู้กข้าด้เหน่อตลัาด้แลัะม่ข้นาด้ใหญ่ เชุ่น Amazon  

ซึิ�งม่รายรับในป็ ี2564 ทัี่�งสิ�น 470,000 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ หร่อ

เท่ี่ยบเค่ยงได้้กับข้นาด้ข้องเศรษฐกิจ้บางป็ระเที่ศในกลุั่ม G20 

เป็็นต้น แลัะเป็็นผูู้้เล่ันสำาคัญในระบอบท่ี่� Yanis Varoufakis อด่้ต

รัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลัังข้องกร่ซิข้นานนามให้ว่า ระบอบ

ศักดิ้นาเที่คโนโลัย่ (Techno-Feudalism)
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ไพร่ดิจิทัล
ในสังคมศักดิ้นาในชุ่วงยุคกลัางนั�น ขุ้นนางสามารถึควบคุมไพร่ท่ี่�

ป็ระกอบอาชุ่พเกษตรกรรมได้้เน่�องจ้ากขุ้นนางเป็็นเจ้้าข้องที่�่ดิ้น 

ที่�่ไพร่เหล่ัานั�นใชุ้อาศัยแลัะป็ระกอบอาชุ่พ โด้ยเป็็นการแลักเป็ลั�่ยน

กับการได้้อยู่อาศัยแลัะป็ระกอบอาชุ่พบนท่ี่�ดิ้นผู่้นด้ังกลั่าว ขุ้นนาง

จ้ะเร่ยกเก็บ “ค่าเชุ่า” ซึิ�งมักจ้ะอยู่ในรูป็ผู้ลัผู้ลัิตที่างการเกษตร  

โด้ยพฤติกรรมด้ังกลั่าวเร่ยกว่าการแสวงหาค่าตอบแที่นส่วนเกิน 

(Rent-Seeking) ท่ี่�มุ่งเน้นการสร้างความรำ�ารวยให้กับผูู้้แสวงหา  

แต่ไม่ได้้ก่อให้เกิด้ผู้ลิัตภาพ หร่อท่ี่�คำาพังเพยไที่ยเร่ยกกันว่า “ที่ำานา

บนหลัังคน” นั�นเอง พฤติกรรมเชุ่นน่�ที่ำาให้ขุ้นนางในยุคศักดิ้นาสะสม

ความมั�งคั�งได้้มากมาย แลัะแที่บไม่ตกอยู่ใต้อาณัติผูู้้ใด้เลัย 

เว้นแต่กษัตริย์แลัะรัฐบาลัเท่ี่านั�น

ถ้ึาเท่ี่ยบเค่ยงกับระบอบศักดิ้นาเที่คโนโลัย่ในปั็จ้จุ้บันนั�น บริษัที่ Big 

Tech ต่าง ๆ ก็ม่ความคล้ัายคลึังกับระบอบศักด้ินาในอด่้ต ดั้งน่�

1) ในข้ณะท่ี่�ระบอบศักด้ินาในอด่้ตขึ้�นกับการควบคุมท่ี่�ดิ้น ศักด้ินา

เที่คโนโลัย่ก็ขึ้�นกับการควบคุมอสังหาริมที่รัพย์ดิ้จิ้ทัี่ลั

2) ชุนชัุ�นศกัด้นิาเด้มิได้ร้บัสทิี่ธพิิเศษแลัะข้อ้ยกเวน้จ้ากชุนชัุ�นกษตัรย์ิ 

ในข้ณะท่ี่�กลุ่ัมศกัดิ้นาเที่คโนโลัย่กแ็สวงหาสิที่ธิพิเศษแลัะข้้อยกเว้น

ด้้วยการหลับเล่ั�ยงภาษ่แลัะหล่ักเล่ั�ยงท่ี่�จ้ะป็ฏิิบัติตามข้้อบังคับ 

การเก็บข้้อมูลัไว้ในป็ระเที่ศ (Data Localisation) เป็็นต้น

3) ระบอบศักดิ้นาในอด่้ตจ้ะป็ระกอบด้้วยขุ้นนางเจ้้าข้องท่ี่�ดิ้น 

ซึิ�งแที่บไม่ขึ้�นตรงต่อใคร ซึิ�งคล้ัายคลึังกับศักดิ้นาเที่คโนโลัย่ 

ที่�่มักจ้ะไม่ยอมขึ้�นตรงหร่อป็ฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ข้องภาครัฐ

4) ขุ้นนางเจ้้าข้องท่ี่�ดิ้นในอด่้ตพยายามจ้ะควบคุมไพร่เพ่�อให้

ป็ระกอบอาชุ่พบนท่ี่�ดิ้นข้องตนไป็ตลัอด้ชุ่วิต ซึิ�งไม่ต่างจ้ากบริษัที่

กลุ่ัม Big Tech ในศกัด้นิาเที่คโนโลัย่ท่ี่�พยายามสรา้งอทิี่ธพิลัควบคมุ

พฤติกรรมการซ่ิ�อสินค้าหร่อความชุอบต่าง ๆ ข้องผูู้้ใชุ้ผู่้าน 

อัลักอริธึม (Algorithm) ท่ี่�ที่างบริษัที่ได้้เข่้ยนขึ้�น

5) ในระบอบศักดิ้นาในอด้ต่ ไพร่

ซึิ�งเป็็นผูู้้ลังแรงให้ขุ้นนางเจ้า้ข้อง

ท่ี่�ดิ้น แที่บจ้ะไม่ได้้ค่าตอบแที่น 

ใด้ ๆ เลัย ซึิ�งคล้ัายคลึังกับ

ศักด้ินาเที่คโนโลัย่ที่�่ เ จ้้าข้อง

แพลัตฟิอร์มเชุ่น Facebook หร่อ 

Twitter ได้้รับป็ระโยชุน์จ้าก 

การเก็บข้้อมูลัผูู้้ใชุ้แลัะคอนเที่นต์

ต่าง ๆ ท่ี่�ผูู้้ใชุ้โพสต์แบบฟิร่ ๆ  

ซึิ�งเจ้้าข้องแพลัตฟิอร์มสามารถึ

นำาข้อ้มลูัแลัะคอนเที่นตดั์้งกลัา่ว

ไป็ข้ายโฆษณาได้้ ในข้ณะที่�่ผูู้้ใชุ้

แที่บจ้ะไม่ได้้รับผู้ลัตอบแที่นจ้าก

เจ้้าข้องพ�่นท่ี่�หร่อสังหาริมที่รัพย์

ดิ้จิ้ทัี่ลัเหลั่าน่�เลัย หร่อถึ้าเราจ้ะ

เป็ร่ยบเท่ี่ยบว่าผูู้้ใชุ้แพลัตฟิอร์ม

เหล่ัาน่�เป็็น “ไพร่ดิ้จิ้ทัี่ลั” ก็คงไม่

ผิู้ด้นัก 
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ผลกระทบจากระบอบ
ศักดินาเทคโนโลยี
ในระบอบศักดิ้นาสมัยยุคกลัางนั�น “ไพร่” ค่อผูู้้ท่ี่�แบกรับความโหด้ร้าย

ข้องระบบ ไมว่่าจ้ะเป็็นการสญูเส่ยอสิรภาพ การที่ำางานหนกัที่�่แที่บ

ไม่ได้้รับผู้ลัตอบแที่น แลัะสภาพความเป็็นอยู่ท่ี่�ไม่สมศักดิ้�ศร่ความ

เป็็นมนุษย์ แลัะในระบอบศักด้ินาเที่คโนโลัย่ “ไพร่ดิ้จิ้ทัี่ลั” หร่อผูู้้ใชุ้

บรกิารบรษัิที่ Big Tech ก็มักจ้ะเป็็นผูู้รั้บภยันผู้ลักระที่บจ้ากระบอบ

น่� แต่การแผู่้ข้ยายข้องระบอบศักดิ้นาเที่คโนโลัย่ยังส่งผู้ลักระที่บต่อ

สังคมแลัะเศรษฐกิจ้ในวงกว้างอ่กด้้วย โด้ยสามารถึสรุป็ผู้ลักระที่บ

จ้ากศักดิ้นาเที่คโนโลัย่ได้้ ดั้งน่�

1) ทุนนยิมเฝ้้าระวัง (Surveillance Capitalism) ศาสตร์ผูู้้บรโิภค 

(Consumer Science) เป็็นแนวคิด้ท่ี่�กำาเนิด้ขึ้�นในชุ่วงต้นคริสต์

ศตวรรษท่ี่� 20 โด้ยม่จุ้ด้ป็ระสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมข้อง 

ผูู้้บริโภคเพ�่อใชุ้ในการพัฒนาผู้ลิัตภัณฑ์์ท่ี่�ตรงใจ้กลุ่ัมลูักค้า ซึิ�งเป็็น

โจ้ที่ย์ท่ี่�บริษัที่ในกลุ่ัม Big Tech โด้ยเฉพาะบริษัที่โซิเชุ่ยลัม่เด่้ย  

(Social Media) สามารถึตอบได้้อย่างด่้ เน่�องจ้ากบริษัที่ดั้งกลั่าวม่

ข้อ้มูลัข้องผูู้้ใชุ้แพลัตฟิอรม์ข้องตน ณ เวลัาท่ี่�เกดิ้ขึ้�นจ้รงิ (Real Time) 

แลัะเป็็นหมวด้หมู่ นอกจ้ากน่� ความก้าวหน้าด้้าน Big Data แลัะ 

Machine Learning ยังที่ำาให้การป็ระมวลัข้้อมูลัข้องผูู้้ใชุ้ท่ี่�ยังไม่ได้้ 

ถูึกจั้ด้เป็็นหมวด้หมู่ กลัายเป็็นข้้อมูลัท่ี่�ใชุ้ในการที่ำานายพฤติกรรม

ข้องผูู้้ใชุ้ได้้

ข้้อมูลัผูู้้ใชุ้แลัะผูู้้บริโภคท่ี่�บริษัที่กลุ่ัม Big Tech ม่อยู่อย่างมหาศาลั 

ที่ำาให้เกิด้รูป็แบบธุรกิจ้ใหม่ท่ี่�เร่ยกกันว่า ทุนนิยมเฝ้้าระวัง  

(Surveillance Capitalism) ซึิ�งเป็็นการเก็บข้้อมูลัส่วนตัวข้องผูู้้ใชุ้

แพลัตฟิอร์มดิ้จิ้ทัี่ลั ซึิ�งรวมถึึงป็ระวัติการซ่ิ�อสินค้า รูป็แบบ

พฤติกรรม แลัะบริษัที่ Big Tech สามารถึนำาข้้อมูลัเหล่ัาน่� ซึิ�งเป็็นท่ี่�

ต้องการสำาหรับการโฆษณาแลัะการควบคุมพฤติกรรมออนไลัน์ 

(Online Manipulation) แบบพุ่งเป็้า ไป็ข้ายต่อได้้ อย่างไรก็ด่้ มูลัค่า

ข้องทุี่นนิยมเฝ้่าระวังอยู่ท่ี่�การที่ำานายพฤติกรรมข้องผูู้้บริโภคใน

อนาคต  ซึิ� ง เ ป็็ นส�ิ ง ที่�่ ไ ม่ ม่

สินที่รัพย์อ้างอิง (Underlying 

Asset) รองรับ นอกจ้ากน่�  

การข้ายข้้อมูลัดั้งกลั่าวยังม่

ป็ระเด็้นที่�่น่ากังวลัว่าจ้ะไป็

ลั ะ เ มิ ด้ ค ว า ม เ ป็็ น ส่ ว น ตั ว  

(Privacy) ข้องผูู้้บริโภคหร่อไม่

2 )  ความ รับ ผิู้ด รับชอบ  

(Accountability) และการบริหาร

ปกครอง (Governance) ที่�่

อ่อนแอลัง บริษัที่ในกลุ่ัม Big Tech 

ที่�่เป็็นแพลัตฟิอร์มด้ิจ้ิทัี่ลัเป็็น

บริษัที่ท่ี่�เก็บข้้อมูลัข้องผูู้้ใชุ้ทัี่�วโลัก 

แต่กลัับเป็็นองค์กรท่ี่�ไม่ต้อง 

รับ ผิู้ด้ รับชุอบ นัก  ซึิ� ง เ ป็็ น

สถึานการณ์ท่ี่�อาจ้ส่งผู้ลัให้

สังคมป็ระชุาธิป็ไตยอ่อนแอ

เน�่องจ้ากบริษัที่ดั้งกลั่าวไม่ได้้

รับการเล่ัอกตั�งเชุ่นเด่้ยวกับ

นักการเม่อง แต่สามารถึด้ำาเนิน

การต่าง ๆ ท่ี่�ม่แนวโน้มจ้ะผู้ิด้

กฎหมายได้้โด้ยใชุ้ความเป็็น

บริษัที่ข้้ามชุาติเพ�่อหลับเลั�่ยง

ความผิู้ด้ นอกจ้ากน่� บริษัที่ใน

กลุ่ัม Big Tech ยังม่แนวโน้มท่ี่�

จ้ะหลับเลั�่ยงการป็ฏิิบัติตาม

กฎหมายระดั้บชุาตแิลัะภูมิภาค 

เชุ่นในกรณ่ข้อง Facebook ที่�่

พยายามต่อสู้กับระเบ่ยบการ

คุ้มครองข้้อมูลัทัี่�วไป็ (General 

Data Protection Regulation: 

GDPR) ข้องสหภาพยุโรป็ หร่อ
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ความพยายามในการหลับเล่ั�ยง

ภาษ่ผู่้านการใชุ้บริษัที่นอกชุายฝั่�ง 

(Offshore) ข้อง Netflix เป็็นต้น 

ซิ�ึงในที่างป็ฏิิบัติแล้ัว บริษัที่ท่ี่�อยู่

ในระบอบศักด้ินาเที่คโนโลัย่

เหล่ัาน่�พยายามกระที่ำาตัวเสม่อน

รัฐชุาติ โด้ยการใชุ้เงินมหาศาลั

ในการวิ�งเต้น ต่อต้านรัฐบาลัข้อง

ป็ระเที่ศต่าง ๆ  แลัะกำาหนด้กฎเกณฑ์์

ด้้านการค้าแลัะต่างป็ระเที่ศข้อง

ตนเอง รวมถึึงการเข้ย่นกฎหมาย

แลัะแนวป็ฏิิบัติข้องตน ซึิ�งม่

ตัวอย่างให้เห็นในกรณ่ข้อง Elon 

Musk เจ้้าข้อง Twitter ซึิ�งม่

ทัี่ศนคติในเชิุงลับต่อสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลัักที่รัพย์

แลัะตลัาด้หลัักที่รัพย์ข้องสหรัฐ 

อเมริกามาโด้ยตลัอด้

3 )  การ ส้ญเ สียอ ธิปไตย 

ส่วนตัว Mark Timberlake ได้้

กลั่าวไว้ ว่า ระบอบทุี่นนิยม

ดั้�งเด้ิมท่ี่�ม่การเอารัด้เอาเป็ร่ยบ

แรงงาน ก็ยงัม่ข่้ด้จ้ำากัด้ เน่�องจ้าก

นายทุี่นจ้ะเอาเป็ร่ยบลัูกจ้้าง 

ได้้เฉพาะในชุ่วงเวลัางานเท่ี่านั�น 

โด้ยลูักจ้้างจ้ะได้้อธปิ็ไตยสว่นตัว

ค่นมาใน ชุ่วงนอกเวลัางาน  

แต่ในการ “แป็ลังโฉม” ทุี่นนิยม

โด้ยแพลัตฟิอร์มเที่คโนโลัย่ใน

ระบอบศักดิ้นาเที่คโนโลัย่นั�น 

แพลัตฟิอร์มเที่คโนโลัย่กำาลััง

ที่ำาให้เส้นแบ่งระหว่างเวลัางาน

กับเวลัาส่วนตัวเลั่อนหายไป็ เน่�องจ้ากบริษัที่เอกชุนหลัายแห่ง 

รวมถึึงหน่วยงานราชุการบางแห่งเริ�มคาด้หวังให้พนักงานต้องพร้อม

ที่ำางานตลัอด้เวลัาแม้ในชุ่วงนอกเวลัางาน โด้ยใชุ้แอป็พลิัเคชัุนเพ่�อ

การสนที่นาในการตามงาน ซึิ�งนอกจ้ากจ้ะที่ำางานให้พนักงาน 

เส่ยสุข้ภาพจิ้ตแล้ัว บริษัที่เจ้้าข้องแอป็พลิัเคชัุนยังได้้ข้้อมูลัส่วนตัว

ข้องผูู้้ใ ชุ้ เพ�ิมเติมแลัะสามารถึนำาไป็สร้างรายได้้ต่ออ่กด้้วย  

แลัะการยอมจ้ำานนต่อการคุกคามชุ่วิตส่วนตัวโด้ยเที่คโนโลัย่สง่ผู้ลัให้

อธิป็ไตยส่วนตัวข้องคนที่ำางานถูึกลิัด้รอน ไม่ต่างกับการที่ำาให้ตนเอง

เป็็นที่าส (Self-enslavement) ซึิ�งม่งานวจัิ้ยที่�่องคก์รแรงงานระหวา่ง

ป็ระเที่ศ (International Labour Organisation: ILO) จั้ด้ที่ำาร่วมกับ 

Eurofound ระบุว่าการใชุ้เที่คโนโลัย่สารสนเที่ศในการที่ำางาน แม้จ้ะ

ที่ำาให้การที่ำางานม่ความย่ด้หยุ่นมากขึ้�นแลัะที่ำาให้สมดุ้ลัระหว่าง 

การที่ำางานกับการใชุ้ชุ่วิต (Work-Life Balance) ด่้ขึ้�น แต่ก็ม่ผู้ลัให้ 

เส้นแบ่งระหว่างชุ่วิตที่ำางานกับชุ่วิตส่วนตัวไม่ชัุด้เจ้นยิ�งขึ้�นเชุ่นกัน

นอกจ้ากน�่ ความสัมพันธ์ระหว่างผูู้้ใชุ้แพลัตฟิอรม์ดิ้จิ้ทัี่ลัแลัะเจ้า้ข้อง

แพลัตฟิอร์มยังเป็็นไป็อย่างไม่เที่่าเที่่ยม กล่ัาวค่อ ผูู้้ใชุ้ข้้อมูลัต้อง

ยินยอมเป็ิด้เผู้ยข้้อมูลัส่วนตัวข้องตนเองอย่างโป็ร่งใสเพ�่อให้ได้้รับ

สิที่ธิในการใชุ้แพลัตฟิอร์ม แต่ในฝั่�งข้องเจ้้าข้องแพลัตฟิอร์ม 

ไม่จ้ำาเป็็นต้องเปิ็ด้เผู้ยอัลักอริธึมในการเก็บข้้อมูลั หร่อเปิ็ด้เผู้ยว่า

ข้้อมูลัดั้งกลั่าวจ้ะถึูกนำาไป็แบ่งป็ันกับหน่วยงานบุคคลัที่�่สาม 

หน่วยงานใด้บ้าง

4) การลดทอนความเป็นมนุษย์ ความเป็็นเจ้้าข้องข้้อมูลัข้องผูู้้ใชุ้

โด้ยบริษัที่ในระบอบศักดิ้นาเที่คโนโลัย่ การถูึกรุกลัำ�าความเป็็นส่วนตัว

โด้ยบริษัที่ดั้งกลั่าว แลัะการนำาข้้อมูลัข้องผูู้้ใชุ้ไป็ข้าย เป็ร่ยบเสม่อน

ว่ามนุษย์เป็็นเพ่ยงสิ�งข้องท่ี่�เจ้้าข้องแพลัตฟิอร์มสามารถึรุกราน 

ดั้ด้แป็ลัง เอาเป็รย่บ แลัะนำาไป็ข้ายได้้ ถ่ึอเป็็นการลัด้ที่อนความเป็็น

มนุษย์ข้องผูู้้ใชุ้แพลัตฟิอร์มโด้ยนัย

นอกจ้ากน่� เจ้้าข้องบริษัที่ Big Tech ไม่น้อยยังม่แนวโน้มที่�่จ้ะใชุ้

แรงงานลูักจ้้างโด้ยไม่คำานึงถึึงศักดิ้�ศร่ความเป็็นมนุษย์ เชุ่นการติด้ตั�ง

กล้ัองวงจ้รปิ็ด้ในรถึข้นส่งพัสดุ้ข้อง Amazon เพ่�อสอด้ส่องพฤติกรรม

ข้องคนขั้บรถึส่งข้อง การกำาหนด้ชุ่วงเวลัาในการส่งข้องที่�่บ่บคั�น 
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จ้นพนักงานขั้บรถึส่งข้อง Amazon บางรายต้องปั็สสาวะลังข้วด้

นำ�าเพ่�อรักษาเวลัา แลัะความพยายามข้อง Jeff Bezos เจ้้าข้อง 

Amazon ในการขั้ด้ข้วางการตั�งสหภาพแรงงาน Amazon โด้ยใชุ้

งบป็ระมาณกว่า 4.3 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐในการจ้้างบริษัที่ท่ี่�ป็รึกษา

เพ่�อต่อต้านการจั้ด้ตั�งสหภาพแรงงานดั้งกล่ัาว

5) ความเหล่ือมลำ้าทางเศรษฐกิจ ถึึงแม้ระบบทุี่นนิยมแบบ

เสรนิ่ยมใหม่จ้ะมแ่นวโน้มให้เกิด้ความเหล่ั�อมลัำ�าอยูแ่ล้ัว เน�่องจ้าก

ภาครัฐไม่ม่บที่บาที่มากนักในการแที่รกแซิงเศรษฐกิจ้เพ่�อสร้าง

ความเที่า่เท่ี่ยม แตก็่ป็ฏิิเสธไมไ่ด้้เชุน่กนัวา่บรษัิที่ต่าง ๆ  ในระบอบ

ศักดิ้นาเที่คโนโลัย่ ก็ม่ส่วนก่อให้เกิด้ความเหล่ั�อมลัำ�าในระบบ

เศรษฐกิจ้เชุ่นกัน เพราะเน่�องจ้ากบริษัที่เหล่ัาน�่จ้ะม่อำานาจ้ผูู้กข้าด้

ในธรุกจิ้ข้องตนเองแลัว้ บรษัิที่ดั้งกลัา่วยงัม่แนวโนม้ที่�่จ้ะหล่ักเลั�่ยง

ภาษ่โด้ยใชุ้วิธ่ต่าง ๆ เพ�่อลัด้ป็ระสิที่ธิภาพข้องระบบภาษ่ที่�่ 

โด้ยป็กติเป็็นแนวที่างในการลัด้ความเหล่ั�อมลัำ�าในสังคม เชุ่น  

Netflix ซึิ�งม่รายได้้ก่อนเส่ยภาษ่ระหว่างป็ี 2560 – 2564  

ถึึง 10,500 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ แต่กลัับเส่ยภาษ่เงินได้้รวมกัน

เพย่ง 81 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ หร่อคิด้เป็็นอัตราภาษ่ท่ี่�แท้ี่จ้ริงเพ่ยง

ร้อยลัะ 0.8 นอกจ้ากน่� บริษัที่ในระบอบศักดิ้นาเที่คโนโลัย่  

ยังใชุ้ข้นาด้ท่ี่�ใหญ่แลัะการผูู้กข้าด้ตลัาด้ข้องตนในการต่อรองกับ

ภาครัฐให้ไม่ต้องเส่ยภาษ่ เชุ่นในกรณ่ข้อง Amazon ท่ี่�ขู้่ว่าจ้ะ 

ย้ายฐานการผู้ลิัตข้องตนจ้ากเม่องซิ่แอที่เทิี่ลัในปี็ 2561  

เพ่�อต่อต้านนโยบายการเก็บภาษ่ข้องสภาเม่องซ่ิแอที่เทิี่ลัท่ี่�จ้ะนำา

ไป็ใชุ้ในการสร้างท่ี่�อยู่อาศัยให้แก่ผูู้้ไร้บ้าน เป็็นต้น
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ถึึงแม้ระบอบศักดิ้นาเที่คโนโลัย่จ้ะม่ผู้ลักระที่บเชิุงลับไม่น้อย  

แต่ผูู้้เข้่ยนมองว่ายังไม่สายเกินไป็ท่ี่�ภาครัฐแลัะป็ระชุาชุนจ้ะได้้

ตระหนักถึึงผู้ลักระที่บดั้งกล่ัาว แลัะร่วมกันรับม่อกับระบอบศักดิ้นา

เที่คโนโลัย่ โด้ยผูู้้เข่้ยนมองว่าม่แนวที่างในการรับม่อกับระบอบ

ศักดิ้นาเที่คโนโลัย่ ดั้งน่�

1) ปฏิิร้ประบบภาษี โด้ยป็กติแล้ัว ข้้อแนะนำาจ้ากสถึาบันการเงิน

ระหว่างป็ระเที่ศมักมุ่งเน้นให้รัฐบาลัลัด้ภาษ ่เพ่�อสรา้งแรงจู้งใจ้แลัะ

เพ�ิมความสะด้วกในการที่ำาธุรกิจ้ แต่คำาแนะนำาดั้งกลั่าวส่งผู้ลัให้

รัฐบาลัข้าด้รายได้้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ้แลัะลัด้ความเหลั�่อมลัำ�า 

ดั้งนั�น รัฐบาลัอาจ้ต้องป็รับวิธ่คิด้แลัะเริ�มเก็บภาษ่เงินได้้นิติบุคคลั

ในอัตราท่ี่�เหมาะสม นอกจ้ากน่� รัฐบาลัอาจ้พิจ้ารณาเก็บภาษ่

ป็ระเภที่ใหม่ เชุ่น ภาษ่ความมั�งคั�ง แลัะอาจ้พิจ้ารณานำารายได้้จ้าก

ภาษ่ดั้งกล่ัาวในการพัฒนาสวัสดิ้การให้แก่คนในชุาติ

นอกจ้ากน่� ควรม่ความร่วมม่อในระดั้บนานาชุาติเพ่�อป็้องกัน 

การหล่ักเลั�่ยงภาษ่ข้องบริษัที่ข้้ามชุาติ โด้ยเฉพาะบริษัที่ Big Tech 

ในระบอบศักดิ้นาเที่คโนโลัย่ ซึิ�งเป็็นท่ี่�น่ายินด่้ว่าได้้ม่ความพยายาม

ในการแก้ไข้ปั็ญหาเหลั่าน่�ในเวท่ี่โลักผู้่านองค์การเพ�่อความร่วมม่อ

แลัะการพัฒนาที่างเศรษฐกิจ้ (Organisation for Economic Co-operation 

and Development: OECD) เชุ่น การกำาหนด้อัตราภาษ่นิติบุคคลั 

ขั้�นตำ�าทัี่�วโลัก (Global Minimum Tax) แลัะการจั้ด้ตั�งภาค่กรอบ 

ความรว่มม่อเพ�่อป็อ้งกนัการถึกูกัด้กรอ่นฐานภาษ่แลัะการโอนกำาไร

ไป็ยังป็ระเที่ศท่ี่�ม่อัตราภาษ่ตำ�า (Inclusive Framework on Base Erosion 

and Profit Shifting) ซึิ�งป็ระเที่ศไที่ยเป็็นสมาชิุกในภาค่ดั้งกล่ัาวด้้วย

2) บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผู้้กขาดอย่างจริงจัง หนึ�งในสาเหตุ

การถ่ึอกำาเนิด้ข้องระบอบศักดิ้นาเที่คโนโลัย่ค่อการกำากับท่ี่�หลัะหลัวม

ข้องภาครัฐ ซึิ�งส่งผู้ลัให้บริษัที่กลุ่ัม Big Tech ข้ยายข้นาด้จ้นม่อำานาจ้

เราจะรับมือกับศักดินา
เทคโนโลยีได้อย่างไร? 

ผูู้กข้าด้เหน่อตลัาด้ได้้ แตกต่าง

จ้ากความพยายามในชุ่วงป็ลัาย

ที่ศวรรษ 1990 ที่�่กระที่รวง

ยุติธรรมข้องสหรัฐอเมริกาได้้ม่

การด้ำาเนินคด่้กับบริษัที่ Microsoft 

อ ย่างจ้ริง จั้งในกรณ่ลัะเมิด้

กฎหมายป็้องกันการผูู้กข้าด้ 

( A n t i t r u s t  L a w )  ดั้ ง นั� น  

หากเจ้้าหน้าท่ี่� รัฐในป็ระเที่ศ

มหาอำานาจ้ เชุ่น สหรัฐอเมริกา

แลัะป็ระเที่ศสมาชุิกสหภาพ

ยุโรป็ กลัับมาเอาจ้ริงเอาจ้ัง 

กับการบังคับใชุ้กฎหมาย Antitrust 

อ่กครั�ง ก็ม่โอกาสท่ี่�ภาครัฐจ้ะ

กลัับมาม่อธิป็ไตยเหน่อบริษัที่ 

Big Tech ดั้งกล่ัาว แลัะสร้าง

ความรับผิู้ด้รับชุอบให้บริษัที่

เหล่ัาน่�ได้้

3) ส่งเสริมการจัดต้ังสหภาพ 

แรงงาน การเอารัด้เอาเป็ร่ยบ

แรงงานจ้ากบริษัที่ Big Tech  

รวมถึึงการสูญเส่ยอธิป็ไตย 

ส่วนตัวข้องลูักจ้้างผู่้านการคุกคาม

ชุ่วิตส่วนตัวโด้ยเที่คโนโลัย่ดิ้จ้ทัิี่ลั 

มักจ้ะเ กิด้ขึ้�นในป็ระเที่ศท่ี่� ม่

กฎหมายคุ้มครองแรงงานท่ี่�

อ่อนแอ เชุ่น สหรัฐอเมริกา  

หร่ อป็ระ เที่ศ ไที่ย  เ ป็็ น ต้น  

ซึิ�งตรงข้้ามกับในสหภาพยุโรป็ 

ที่�่ม่การคุ้มครองสิที่ธิแรงงานที่�่ด้่

กว่า ดั้งนั�น วิธ่หนึ�งท่ี่�ลูักจ้้างหร่อ 
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คนที่ำางานสามารถึลัุกขึ้�นต่อสู้กับการจ้้างงานแลัะสภาพการที่ำางานที่�่ไม่เป็็นธรรม ค่อการจ้ัด้ตั�ง

สหภาพแรงงาน ซึิ�งปั็จ้จุ้บันเป็็นวิธ่ท่ี่�ลูักจ้้างเล่ัอกใชุ้ในการต่อสูก้บั Big Tech เชุ่นพนักงานข้อง Amazon 

ซิ�ึงสามารถึจั้ด้ตั�งสหภาพแรงงานได้้สำาเร็จ้แม้จ้ะเผู้ชิุญแรงต้านมหาศาลัจ้าก Jeff Bezos 

นอกจ้ากน่� อ่กหนึ�งความพยายามในการคุ้มครองสิที่ธิแลัะอธิป็ไตยส่วนตัว โด้ยเฉพาะในชุ่วงท่ี่�ม่ 

การที่ำางานจ้ากท่ี่�บ้าน (Work from Home) อย่างแพร่หลัาย ค่อสิที่ธิในการป็ฏิิเสธการคุยงานนอกเวลัา

งาน (Right to Disconnect) ซิ�ึงเป็็นแนวคิด้ที่�่ได้้รับการยอมรับอย่างมากในยุโรป็ โด้ยหลัายป็ระเที่ศ 

ในยุโรป็เชุ่น ฝ่รั�งเศส อิตาล่ั สาธารณรัฐไอร์แลันด์้ เบลัเย่ยม โป็รตุเกส เป็็นต้น ได้้ม่การตรากฎหมาย

เพ่�อสนับสนุน Rights to Disconnect เชุ่น กฎหมายแรงงานข้องโป็รตุเกสที่�่ระบุไว้ว่า “นายจ้้างม่หน้าท่ี่�

ในการงด้เว้นการติด้ต่อกับลูักจ้้างในชุ่วงพักผู้อ่น เว้นแต่จ้ะม่เหตุสุด้วิสัย” แลัะนายจ้้างท่ี่�ลัะเมิด้กฎหมาย

ดั้งกลั่าวม่สิที่ธิ�จ้ะโด้นโที่ษป็รับ เน�่องจ้ากการติด้ต่องานนอกเวลัางานถ่ึอเป็็นการลัะเมิด้ความเป็็น 

ส่วนตัวข้องลูักจ้้าง

ทัี่�งน่� ผูู้้เข้่ยนมองว่าเที่คโนโลัย่ด้ิจิ้ทัี่ลัจ้ะยังคงอยู่คู่โลักต่อไป็ แลัะจ้ะยังคงเป็็นฟิันเฟิ้องสำาคัญใน 

การขั้บเคล่ั�อนเศรษฐกิจ้โลัก แต่การเข้้าใจ้ถึึงระบอบศักดิ้นาเที่คโนโลัย่ จ้ะชุ่วยให้ผูู้้อ่านตระหนักถึึง

ผู้ลักระที่บข้องระบอบดั้งกล่ัาวต่อสภาพเศรษฐกิจ้แลัะสังคม แลัะสามารถึอยูร่่วมแลัะใชุ้ป็ระโยชุน์จ้าก

เที่คโนโลัย่ดิ้จิ้ทัี่ลัโด้ยไม่ตกเป็็นที่าสข้องเที่คโนโลัย่หร่อบริษัที่ Big Tech (ไม่ว่าจ้ะตั�งใจ้หร่อไม่ก็ตาม) ครับ

วารสารการเงินการคลััง (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 109 ไตรมาสที่่� 2 ปี ี2565 40



https://diem25.org/techno-feudalism-taking-over/

https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/explained-what-is-techno-feudalism-and-how-

it-causes-inequality-in-the-society-1625207524-1

https://medium.com/predict/the-rise-of-techno-feudalism-6bdfe499130a

https://researchrepository.rmit.edu.au/esploro/outputs/doctoral/When-tech-disrupts- 

democracy-the-institutionalisation-of-populist-social-movements-during-the-transition-to-Techno- 

Feudalism/9921902011901341

https://itep.org/netflix-posts-record-profits-federal-tax-rate-of-just-1-percent/

https://www.theguardian.com/technology/2018/may/15/amazon-threatens-to-move-jobs-out-

of-seattle-tax-council-vote-homelessness

https://www.huffpost.com/entry/amazon-anti-union-consultants_n_62449258e4b0742dfa5a74fb

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_544108/lang--en/index.htm

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2022/02/03/belgium-portugal-and-other-european- 

countries-are-ahead-of-the-us-prohibiting-managers-from-contacting-employees-outside-

of-working-hours/?sh=412b44201d00

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/regulations-to-address-work-life- 

balance-in-digital-flexible-working-arrangements

อ้างอิง
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บทบาทของกระทรวงการคลัง
ต่อสินค้าสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Goods: EGS) 
ภายใต้กรอบเอเปค
บทความโดย
นาริณี คมกฤส
สุธาสินี แก้วจินดา
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

วารสารการเงินการคลััง (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 109 ไตรมาสที่่� 2 ปี ี2565 42



เป็็นท่ี่�ที่ราบกันด่้ว่าในปี็ 2565 ไที่ยได้้เป็็นเจ้า้ภาพการจั้ด้ป็ระชุุมเอเป็คที่�่ม่สมาชิุกเข้ตเศรษฐกิจ้รวมกัน

ถึึง 21 เข้ตเศรษฐกิจ้ จึ้งที่ำาให้ทัี่�วโลักหันมาจั้บตามองการป็ระชุุมดั้งกล่ัาว ซึิ�งแน่นอนว่าผู้ลัลััพธ์ข้อง

การป็ระชุุมย่อมส่งผู้ลัสำาคัญต่อเศรษฐกิจ้แลัะการเม่องโลัก แลัะโด้ยเฉพาะอย่างยิ�งในชุ่วงท่ี่�การแพร่

ระบาด้ข้องโรคติด้เชุ�่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลั�่คลัาย เศรษฐกิจ้ทัี่�วโลักซิบเซิา  

ไที่ยในฐานะเจ้้าภาพการป็ระชุุมเอเป็ค จึ้งม่บที่บาที่สำาคัญยิ�งท่ี่�จ้ะชุ่วยผู้ลัักดั้นความร่วมม่อที่าง

เศรษฐกิจ้ให้เป็็นรูป็ธรรมแลัะเกิด้ป็ระโยชุน์ต่อเข้ตเศรษฐกิจ้มากที่�่สุด้ ทัี่�งน�่ ไที่ยจ้ะหยิบยกป็ระเด็้น

สำาคัญ (Priorities) ในการเป็็นเจ้้าภาพการป็ระชุุมเอเป็คในป็ ี2565 จ้ำานวน 3 ป็ระเด็้นด้้วยกัน ได้้แก่

(1) การเจริญเติบโตท่ีย่ังยืนและครอบคลุม โด้ยให้ม่การจั้ด้ที่ำา Bangkok Goals on Bio-Circular-Green 

(BCG) Economy เพ�่อยำ�าเจ้ตนารมณ์ในการผู้ลัักดั้นการฟิ้�นตัวหลัังการแพร่ระบาด้ข้อง COVID-19  

ท่ี่�ยั�งย่น สมด้ลุั แลัะครอบคลัมุ แลัะบรรลัเุป้็าหมายระยะยาวด้้านสิ�งแวด้ลัอ้มแลัะภมิูอากาศข้องเอเป็ค

(2) การอำานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน โด้ยให้ม่การขั้บเคล่ั�อนการจั้ด้ที่ำาเข้ต 

การค้าเสร่เอเชุ่ย-แป็ซิิฟิิก (Free Trade Area of Asia-Pacific: FTAAP) เป็็น Key Deliverables

(3) การฟ้�นฟ้ความเช่ือมโยง โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเท่ียว โด้ยให้ม่การร่�อฟ้ิ�น 

การเด้ินที่างข้้ามพรมแด้นในเอเป็ค เพ�่ออำานวยความสะด้วกในการเด้ินที่าง แลัะฟิ้�นฟูิเศรษฐกิจ้จ้าก

ผู้ลักระที่บข้อง COVID-19

จ้ากป็ระเด็้นสำาคัญดั้งกล่ัาว เห็นได้้ว่าไที่ยได้้เล็ังเห็นความสำาคัญต่อการฟิ้�นตัวข้องเศรษฐกิจ้ภายหลััง

การแพร่ระบาด้ข้อง COVID-19 ท่ี่�เป็็นมิตรต่อสิ�งแวด้ล้ัอมพร้อมไป็กับการอำานวยความสะด้วกด้้าน

การค้าการลังทุี่น ดั้งนั�น เพ่�อสนับสนุนการด้ำาเนินการตาม Priorities ข้องไที่ยในปี็ 2565 แลัะเพ่�อสนอง

ตอบต่อแถึลังการณ์ร่วมข้องสมาชิุกเข้ตเศรษฐกิจ้ในปี็ 2555 ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการเปิ็ด้เสร่การค้าแลัะ 

การลังทีุ่นด้้านสินค้าแลัะบริการท่ี่�รักษาสิ�งแวด้ลั้อม การผู้ลัักด้ันการลัด้อัตราภาษ่สิ�งแวด้ลั้อม  

(Environmental Goods: EGS) ในกลุ่ัมเข้ตเศรษฐกิจ้เอเป็คจึ้งนับเป็็นการด้ำาเนินการที่�่เป็็นรูป็ธรรมที่�่ไที่ย

สามารถึด้ำาเนินการให้สำาเร็จ้ระหว่างการเป็็นเจ้้าภาพเอเป็ค
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ความเป็นมา 
ในการลดภาษีสินค้า 
ส่ิงแวดล้อม

การดำาเนินการของไทย

ยอ้นกลัับไป็ในป็ ี2555 เข้ตเศรษฐกจิ้เอเป็คได้้ออกแถึลังการณร่์วม

ในป็ระเด็้นท่ี่�เก่�ยวกับการเปิ็ด้เสร่การค้าแลัะการลังทุี่นด้้านสินค้า

แลัะบริการท่ี่�รักษาสิ�งแวด้ล้ัอม แลัะให้ม่การกำาหนด้รายการสินค้า

ส�ิงแวด้ล้ัอมท่ี่�ส่งผู้ลัโด้ยตรงแลัะในที่างบวกต่อการเติบโตส่เข่้ยวแลัะ

การพัฒนาอย่างยั�งย่น โด้ยคำานึงถึึงสถึานการณ์ที่างเศรษฐกิจ้ข้อง

เข้ตเศรษฐกิจ้แลัะไม่กระที่บท่ี่าท่ี่การเจ้รจ้าข้องเข้ตเศรษฐกิจ้ 

ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลัก (World Trade Organization: WTO) 

แลัะมอบหมายให้คณะกรรมการว่าด้้วยการค้าแลัะการลังทุี่นหร่อ 

Committee on Trade and Investment (CTI) ในกรอบความร่วมม่อ

เอเป็ค พิจ้ารณาด้ำาเนินการจั้ด้ที่ำารายการสินค้าสิ�งแวด้ลั้อม

ต่อมา ในการป็ระชุุมผูู้้นำาเข้ตเศรษฐกิจ้เอเป็ค ครั�งท่ี่� 20 ระหว่างวันท่ี่� 

8-9 กันยายน 2555 แลัะการป็ระชุุมรัฐมนตร่เอเป็ค ครั�งที่�่ 24 

ระหว่างวันท่ี่� 5-6 กันยายน 2555 ท่ี่�สหพันธรัฐรัสเซ่ิย ผูู้้นำาเข้ต

เศรษฐกิจ้เอเป็คได้้ให้การรับรองรายการสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมข้อง 

เอเป็คจ้ำานวน 54 รายการ โด้ยจ้ะลัด้ภาษ่ศุลักากรเก็บจ้ริงจ้าก

สินค้าในรายการดั้งกล่ัาวให้ไม่เกินร้อยลัะ 5 ภายในป็ ี2558

ในการพิจ้ารณาชุ่วงแรกนั�น กระที่รวงการคลัังได้้ร่วมกับหน่วยงาน

ท่ี่�เก่�ยวข้้องหาร่อถึึงรายการสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมข้องเอเป็คทัี่�ง 54 

รายการ พบว่า ม่สินค้าจ้ำานวน 43 รายการข้องไที่ยท่ี่�ม่อัตราภาษ่

รอ้ยลัะ 0-5 อยู่แลัว้ แลัะม่สนิคา้อ่กจ้ำานวน 11 รายการท่ี่�ยังม่อัตรา

ภาษ่สูงกว่าร้อยลัะ 5 การพิจ้ารณาลัด้ภาษ่จึ้งมุ่งเน้นไป็ท่ี่�การพิจ้ารณา

รายการสินค้าจ้ำานวน 11 รายการดั้งกล่ัาว จ้นกระทัี่�งในป็ี 2559 

ไที่ยได้้ป็รับลัด้อัตราภาษ่ข้าเข้้า

รายการสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมจ้ำานวน 

8 รายการ ลังเหลัอ่รอ้ยลัะ 0-5 

ได้้แก่ 

(1) แผู้งไม้ปู็พ�่นท่ี่�ป็ระกอบแลั้ว 

(ระบุเฉพาะแผู่้นปู็พ�่นที่ำาจ้าก

ไม้ไผู่้)

(2) เคร�่องที่ำานำ�าร้อนแบบที่ำา 

นำ�า ร้อนชัุ�วข้ณะหร่อแบบที่ำา 

นำ�าร้อนเก็บสะสมที่�่ไม่ใชุ้ไฟิฟ้ิา 

(ระบุเฉพาะเคร่�องที่ำานำ�าร้อน

พลัังงานแสงอาที่ิตย์)

(3) เคร�่องกำาเนิด้ไฟิฟิ้ากระแส

สลัับท่ี่�ให้กำาลัังเกิน 750 เคว่เอ

(4) เคร่�องกำาเนิด้ไฟิฟิ้าขั้บด้้วย

กำาลัังลัม 

(5) เคร่�องกำาเนิด้ไฟิฟ้ิาอ่�น ๆ 

(ระบุเฉพาะ Biogas generator 

sets, Gas generator sets แลัะ 

Small hydro, Ocean, Geothermal 

and Biomass gas turbine  

enerating sets)
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อุปสรรคและปัญหา 
ที่ไทยต้องเผชิญ

(6 )  ส่วนป็ระกอบท่ี่� เหมาะ 

สำาหรับใชุ้เฉพาะหร่อส่วนใหญ่ 

ใชุ้กับเคร่�องจั้กรตามป็ระเภที่ 

85.01 หร่อ 85.02 ไ ด้้แก่  

ส่วนป็ระกอบข้องมอเตอร์ไฟิฟิ้า 

แลัะเคร�่องกำาเนิด้ไฟิฟิ้า (ไม่รวม

ถึึ ง ชุุ ด้ เค ร่� อ งกำา เ นิ ด้ ไฟิฟิ้ า )  

ส่วนป็ระกอบข้องชุุด้เคร่�อง

กำาเนิด้ไฟิฟ้ิาแลัะเคร่�องเป็ล่ั�ยน

ไฟิฟ้ิาชุนดิ้หมนุ (โรตาร�่คอนเวอร์

เตอร์) เป็็นต้น

(7) กลัอุป็กรณ์ เคร�่องใชุ้ แลัะ

อุป็กรณ์อ่�น ๆ (ระบุเฉพาะระบบ

ความร้อนเฮลัิโอสแตต)

(8) ส่วนป็ระกอบแลัะอุป็กรณ์

ป็ระกอบ (ระบุเฉพาะส่วนป็ระกอบ

แลัะอุป็กรณ์ป็ระกอบข้องระบบ

ความร้อนเฮลัิโอสแตต) 

จ้ึงที่ำาให้ข้ณะนั�นไที่ยยังเหล่ัอ

รายการสินค้าท่ี่�ยังม่อัตราภาษ่

เกินร้อยลัะ 5 จ้ำานวน 3 รายการ

ป็ฏิิเสธไม่ได้้ว่ากว่าที่�่ไที่ยจ้ะสามารถึด้ำาเนินการลัด้ภาษ่สินค้า 

สิ�งแวด้ล้ัอมได้้นั�น ไที่ยต้องเผู้ชิุญ ปั็ญหาแลัะอุป็สรรคสำาคัญ ได้้แก่

(1) นิยามข้องสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมไม่ม่ความชัุด้เจ้นจึ้งที่ำาให้การพิจ้ารณา

ความเป็็นสินค้าสิ�งแวด้ลั้อมข้องแต่ลัะรายการสินค้าเป็็นไป็ได้้ยาก 

ป็ระเด็้นสำาคัญท่ี่�ทุี่กเวท่ี่การหาร่อเก่�ยวกับสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอม 

ยังไม่สามารถึหาข้้อตกลังได้้ก็ค่อ การกำาหนด้นิยามข้องสินค้า 

สิ�งแวด้ลัอ้มท่ี่�ชัุด้เจ้นแลัะสามารถึต่ความได้้ตรงกนั แมแ้ตก่ารเจ้รจ้า

ความตกลังว่าด้้วยการค้าสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมภายใต้องค์การการค้าโลัก 

(Environmental Goods Agreement: EGA) ที่�่ค้างคามานานกม่็ปั็ญหา

ดั้งกล่ัาว จ้นกระทัี่�งภายหลัังเริ�มม่ความพยายามกำาหนด้แนวที่าง 

ในการเจ้รจ้า โด้ยแบ่งสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมออกเป็็น 10 กลุ่ัม  

ตามป็ระโยชุน์ด้้านสิ�งแวด้ล้ัอม เชุ่น การควบคุมมลัพิษที่างอากาศ 

(Air Pollution Control) การจั้ด้การข้ยะที่�่เป็็นพิษ (Hazardous Waste 

Management) การจั้ด้การข้ยะ (Waste Management) แลัะ 

การบริหารจั้ด้การนำ�า (Water Management) เป็็นต้น การจั้ด้ที่ำา

รายการสินค้าสิ�งแวด้ลั้อมภายใต้กรอบเอเป็คก็ป็ระสบปั็ญหา

เด่้ยวกัน เน่�องจ้ากไม่ม่นิยามสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมที่�่ชัุด้เจ้น รายการ

สินค้าทัี่�งหมด้เป็็นการเสนอจ้ากเข้ตเศรษฐกิจ้สมาชิุกเอเป็ค แลัะ 

ม่การเหน็ชุอบรายการสนิค้าผู่้านการเจ้รจ้าซึิ�งดู้เหม่อนวา่จ้ะมุ่งเนน้

ท่ี่�ป็ระโยชุน์ข้องการส่งออกแลัะนำาเข้้าข้องเข้ตเศรษฐกิจ้เป็็นหลััก

มากกวา่การพจิ้ารณาความเป็็นสนิคา้สิ�งแวด้ลัอ้มท่ี่�แที่จ้้รงิ จ้งึที่ำาให้

การพิจ้ารณาการลัด้ภาษ่สินค้าดั้งกล่ัาวข้องไที่ยเป็็นไป็ด้้วย 

ความยากลัำาบาก เน่�องจ้ากบางรายการสินค้าไม่ม่ความเป็็นสินค้า

สิ�งแวด้ลั้อมที่�่ชัุด้เจ้น จึ้งยากต่อการชุ่�แจ้งผูู้้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ย  

โด้ยรายการสินค้าสิ�งแวด้ลั้อมท่ี่�ไที่ยเสนอมักเป็็นสินค้าท่ี่�ม่การใชุ้

เที่คนิคท่ี่�ม่ความซัิบซ้ิอน แลัะสามารถึนำาไป็ใชุ้งานได้้หลัายป็ระเภที่
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แลัะหลัายอุตสาหกรรม (Multiple 

Use) จึ้งเป็็นการยากท่ี่�จ้ะตัด้สิน

ใจ้ว่าสินค้าชุนิด้ใด้เป็็นสินค้า 

ส�ิงแวด้ล้ัอมท่ี่�แท้ี่จ้ริง

(2) ภาคเอกชุนแลัะเจ้้าหน้าท่ี่�

ศุ ลั ก า ก ร ข้ อ ง ไ ที่ ย ไ ม่ ม่ 

ความคุ้นเคยกับเที่คโนโลัย่ 

ด้้านสิ�งแวด้ล้ัอมบางอย่าง

โด้ยป็กติการระบุรายการสินค้า

ข้ณะด้ำาเนินพิธ่การนำาเข้้าหร่อ

ส่งออกกับกรมศุลักากรนั�น  

จ้ะระบุโด้ย “พิกัด้ศุลักากร”  

ซึิ�งจ้ะม่สมาชิุกองค์การศุลักากร

โลัก (World Customs Organization) 

ร่วมกันกำาหนด้พิ กัด้ตัวเลัข้

ระดั้บ 6 หลััก แลัะคำาอธิบาย

รายการสินค้า เพ่�อเป็็นมาตรฐาน

ให้ทุี่กป็ระเที่ศท่ี่� เป็็นสมาชุิก 

ใชุ้ร่วมกัน ซึิ�งพิกัด้ศุลักากร

ระดั้บ 6 หลัักน่� แต่ลัะพิกัด้

ศุลักากรอาจ้หมายรวมถึึง

สินค้าหลัายชุนิด้ เชุ่น พิกัด้ 

441872 ระบุคำาอธิบายว่า 

แผู้งไม้ ปู็ พ่�นท่ี่�ป็ระกอบแลั้ว  

จ้ึงอาจ้ป็ระกอบด้้วยแผู้งไม้ปู็

พ่�นที่�่ที่ำาด้้วยวัสดุ้ชุนิด้ใด้ก็ได้้ 

เป็็นต้น ดั้งนั�น แต่ลัะป็ระเที่ศ 

จ้ึงสามารถึระบุพิกัด้ตัวเลัข้ 

ท่ี่�ม่ความลัะเอ่ยด้มากขึ้�นเพ่�อใชุ้

สำาหรับป็ระเที่ศตนเอง ซึิ�งสมาชิุก

อาเซ่ิยนรวมทัี่� งไที่ยเองก็ม่ 

การกำาหนด้พิกัด้ศุลักากรระดั้บ 

8 หลััก ที่�่เป็็นการระบุสินค้าที่�่

ลัะเอ่ยด้ขึ้�นภายใตพ้กัิด้ศุลักากร

ระดั้บ 6 หลัักอ่กชัุ�นหน�ึง 

สำาหรับรายการสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอม

ข้องเอเป็คนั�น เป็็นการกำาหนด้

โด้ยใชุ้พิกัด้ศุลักากรระดั้บ 6 หลััก 

ดั้งนั�น แม้จ้ะบอกว่ารายการ

สินค้าม่จ้ำานวนรวม 54 รายการ 

แต่หากดู้ในรายลัะเอ่ยด้แลั้ว  

จ้ะพบว่าใน 1 รายการสินค้า 

ป็ระกอบด้้วยรายการสินค้า

มากกว่า 1 รายการ ซึิ�งบางรายการ

อาจ้ไม่ใชุ่สินค้าสิ�งแวด้ลั้อม 

เน่�องจ้ากการลัด้ภาษ่สินค้า

จ้ำานวนมากท่ี่�ไม่ได้้ม่วัตถุึป็ระสงค์

เ พ่�อ สิ� งแวด้ลั้อมอาจ้ส่งผู้ลั 

กระที่บต่อผูู้้ป็ระกอบการข้อง

ไที่ย ที่ำาให้กระที่รวงการคลััง

ต้องร่วมม่อกับหน่วยงานท่ี่�

เก่�ยวข้้องในการพยายามระบุ

เฉพาะสินค้าสิ�งแวด้ลั้อมท่ี่�แฝ่ง

อยู่ในรายการสนิคา้สิ�งแวด้ลัอ้ม

ข้องเอเป็คให้ได้้ แต่ผู้ลัจ้ากปั็ญหา

การกำาหนด้นิยามหร่อเกณฑ์์

การคัด้เล่ัอกสินค้าสิ�งแวด้ลั้อม

ท่ี่�ไม่ชัุด้เจ้นตั�งแต่แรกดั้งท่ี่�ได้้

กล่ัาวไวก่้อนหน้า ที่ำาให้การระบุ

เฉพาะสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมที่�่แฝ่ง

อยู่ในรายการสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอม

ข้องเอเป็คต้องอาศัยความรู้ 

จ้ากหลัายฝ่่ายเ พ่� อ ชุ่วยกัน

พิจ้ารณาว่าสินค้าใด้เป็็นสินค้า

สิ�งแวด้ล้ัอม นอกจ้ากน่� เน่�องจ้าก

สินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมในไที่ยยัง 

ไม่เป็็นที่�่นิยมแลัะผูู้้เชุ�่ยวชุาญ 

ท่ี่�ม่ความรู้ในแต่ลัะสาข้าด้้าน 

สิ�งแวด้ลั้อมม่อย่างจ้ำากัด้ ที่ำาให้

เป็็นอุป็สรรคในการพิจ้ารณา

ลัด้ภาษ่สินค้าสิ�งแวด้ลั้อมข้อง

เอเป็คมาโด้ยตลัอด้

(3) เน�่องจ้ากในการกำาหนด้

รายการสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมข้อง

เอเป็คบางรายการ ผูู้้ส่งออก

เป็็นผูู้้ระบุแลัะเข่้ยนรายลัะเอ่ยด้

สินค้าสิ�งแวด้ลั้อม รายลัะเอ่ยด้

ข้องสินค้าจึ้งอาจ้ไม่ถูึกต้อง 

ตามหลัักการเข่้ยนรายลัะเอ่ยด้

สินค้าข้องศุลักากร รวมถึึง 

การระบุพิกัด้ศุลักากรข้องสินค้า

บางรายการอาจ้ไม่ถูึกต้องเชุ่นกัน 

ที่ำา ใ ห้ยากต่อการพิจ้ารณา 

ความเหมาะสมในการลัด้ภาษ ่

แลัะการนำามาใชุ้ในการสำาแด้ง

สินค้าข้ณะนำาเข้้า
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แม้ว่าไที่ยจ้ะต้องเผู้ชิุญอุป็สรรคต่าง ๆ  ในความพยายามลัด้ภาษ่สินค้า

สิ�งแวด้ล้ัอมตามกรอบเอเป็ค โด้ยการด้ำาเนินการนั�นต้องคำานึงถึึง 

ผู้ลักระที่บต่ออุตสาหกรรมในป็ระเที่ศภายหลัังด้ำาเนินการลัด้ภาษ่ด้้วย 

ที่ำาให้กว่าจ้ะการด้ำาเนินการเพ่�อลัด้อัตราภาษ่สินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมทัี่�งหมด้

ได้้นั�นใชุ้ระยะเวลัานาน แต่ด้้วยความมุ่งมั�นข้องกระที่รวงการคลััง 

ซิ�ึงเล็ังเห็นถึึงความสำาคัญข้องการสง่เสรมิแลัะพฒันาเที่คโนโลัย่ด้้าน

สิ�งแวด้ล้ัอมซึิ�งจ้ะชุ่วยนำาไป็สู่เป้็าหมายการเติบโตอย่างยั�งย่นแลัะสมดุ้ลั 

แลัะด้้วยความร่วมม่อข้องหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้้อง ที่ำาให้ในป็ี 2564 

ไที่ยได้้ด้ำาเนินการพิจ้ารณารายการสินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมท่ี่�เหล่ัออ่ก  

3 รายการสำาเร็จ้ โด้ยได้้ม่การออกป็ระกาศกระที่รวงการคลััง  

เร่�อง การลัด้อัตราอากรแลัะยกเว้นอากรศุลักากรตามมาตรา 12 

แห่งพระราชุกำาหนด้พิกัด้อัตราศุลักากร พ.ศ. 2530 ลังวันท่ี่� 30 

ธันวาคม 2564 ซิ�ึงม่ผู้ลับังคับใชุ้ตั�งแต่วันที่�่ 1 มกราคม 2565  

โด้ยได้้ป็รับลัด้อัตราภาษ่สินค้าสิ�งแวด้ล้ัอมที่�่เหล่ัออ่ก 3 รายการ 

เป็็นร้อยลัะ 5 แลั้ว ดั้งน่�

(1) ป็ระเภที่ย่อย 9032.89.39 (07) ระบุเฉพาะอุป็กรณ์แลัะ 

เคร�่องอุป็กรณ์สำาหรับควบคุมโด้ยอัตโนมัติท่ี่�ใชุ้ไฟิฟิ้าจ้ากแหลั่ง

พลัังงานแสงอาทิี่ตย์ ท่ี่�ไม่ป็ระกอบรวมกันกับแหลั่งพลัังงานอ�่น

ความสำาเร็จของไทย

(2) ป็ระเภที่ย่อย 9032.90.90 

(02) ระบุเฉพาะส่วนป็ระกอบ

แลัะอุป็กรณ์ป็ระกอบ

ข้องอุป็กรณ์แลัะเคร�่องอุป็กรณ์

สำาหรับควบคุมโด้ยอัตโนมัติที่�่ใชุ้

ไฟิฟ้ิาจ้ากแหล่ังพลัังงานแสง

อาทิี่ตย์ ท่ี่�ไม่ป็ระกอบรวมกันกับ

แหล่ังพลัังงานอ�่น

(3) ป็ระเภที่ย่อย 9033.00 (01) 

ระ บุ เฉพาะ อุป็กรณ์บริหาร

จั้ด้การด้้านพลัังงานท่ี่�ม่การวัด้

ก๊าซิ ข้องเหลัว แลัะไฟิฟ้ิา  

ท่ี่�ป็ระกอบอยู่ในเคร่�องเด่้ยวกัน

ปั็จ้จุ้บันไที่ยจึ้งได้้ด้ำาเนินการ 

ลัด้อัตราภาษ่สินค้าสิ�งแวด้ลั้อม

ข้องเอเป็คครบถึ้วนแลั้วทัี่�งสิ�น 

จ้ำานวน 54 รายการ ณ พิกัด้

ศุลักากรท่ี่�ระดั้บ 6 หลััก เป็็นผู้ลั

สำาเร็จ้ก่อนที่�่ไที่ยจ้ะเป็็นเจ้้าภาพ

การป็ระชุุมเอเป็คในป็ี 2565  

นับเป็็นผู้ลังานชิุ�นสำาคัญอย่าง

หนึ�งข้องกระที่รวงการคลัังท่ี่�

สอด้คล้ัองกับป็ระเด็้นสำาคัญ 

ข้องการเป็็นเจ้้าภาพการป็ระชุุม 

เอ เป็คข้องไที่ยในป็ี  2565  

ในการสนบัสนุนการเจ้รญิเตบิโต

อย่างยั� งย่นแลัะเป็็นมิตรต่อ 

สิ�งแวด้ลั้อม แลัะการอำานวย

ความสะด้วกการค้าการลังทุี่น

ระหว่างเข้ตเศรษฐกิจ้เอเป็ค
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บทความโดย
ศุภชาติ คล่องเชิงสาร
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กลไกทางการเงิน
ในการสนับสนุนความสมดุล

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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ตารางข้้างต้นแสด้งให้เห็นถึึง

ข้้อมูลัตัวชุ่�วัด้ข้องธนาคารโลักท่ี่�

เก่�ยวข้้องกับการพัฒนาในด้้าน

ต่าง ๆ ในป็ี 2561 จ้ำาแนกตาม

ระดั้บรายได้้ข้องป็ระเที่ศ จ้ะเห็น

ได้้ว่าป็ระเที่ศที่�่ม่ระด้ับรายได้้สูง

หร่อป็ระเที่ศท่ี่� พัฒนาแลั้ว ม่

ความแตกต่างกับป็ระเที่ศรายได้้

ป็านกลัางเป็็นอย่างมาก แลัะเม่�อ

เป็ร่ยบเท่ี่ยบกับป็ระเที่ศรายได้้

ตำ�าหร่อป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาแล้ัว

จ้ะพบว่าชุ่องวา่งยิ�งห่างข้�ึนไป็อ่ก 

โด้ยหากป็ระเที่ศต่าง ๆ  ไม่ร่วมม่อ

กันแก้ไข้ป็ัญหาความเหลั�่อมลัำ�า

แลัะความไม่เที่่าเท่ี่ยมด้ังกลั่าว 

กลไกทางการเงิน
ในการสนับสนุนความสมดุล

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ข้้อมูลัจ้าก : World Bank, DataBank World Development Indicators ส่บค้นเม่�อ 18 ม่นาคม 2565  
จ้าก https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#selectedDimension_DBList

ความเหลื่อมล้ำาทางการพัฒนาคืออะไร
แต่ลัะป็ระเที่ศในโลักม่ระดั้บการพัฒนาท่ี่�แตกต่างกัน ส่งผู้ลัให้

เศรษฐกิจ้โลักม่ความไม่สมดุ้ลัอย่างชัุด้เจ้น ความเหล่ั�อมลัำ�าที่าง 

การพัฒนาสะท้ี่อนได้้จ้ากตัวชุ่�วัด้หลัายป็ระการ เชุ่น ผู้ลิัตภัณฑ์์ 

มวลัรวมภายในป็ระเที่ศ (Gross Domestic Product: GDP) รายได้้

ป็ระชุาชุาติ (Gross National Income: GNI) ความหนาแน่นข้อง

ป็ระชุากร การข้ยายตัวข้องเม่อง การกระจ้ายรายได้้ โครงสร้างพ่�นฐาน

ในป็ระเที่ศ ระดั้บการศึกษา การเข้้าถึึงไฟิฟ้ิาแลัะระบบสาธารณูป็โภค 

คุณภาพชุ่วิต เป็็นต้น การท่ี่�แต่ลัะป็ระเที่ศม่ระดั้บการพัฒนาท่ี่� 

แตกต่างกันก็เป็ร่ยบเสม่อนรถึยนต์ท่ี่�ม่คุณภาพเคร่�องยนต์แตกต่าง

กัน ป็ระเที่ศท่ี่�พัฒนาแล้ัวก็เป็ร่ยบเสม่อนรถึยนต์ที่�่ม่เคร�่องยนต์

คุณภาพสูง ที่ำาให้สามารถึท่ี่�จ้ะขั้บเคลั�่อนแลัะพัฒนาป็ระเที่ศไป็ 

ข้้างหน้าได้้อย่างมั�นคง ในข้ณะท่ี่�ป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาแลัะม่รายได้้

น้อยก็เป็ร่ยบเสม่อนเคร�่องยนต์ท่ี่�ม่กำาลัังน้อย แลัะมักม่ข้้อจ้ำากัด้ 

ในการขั้บเคล่ั�อน ส่งผู้ลัให้การเด้ินที่างไล่ัตามป็ระเที่ศท่ี่�พัฒนาแล้ัว

ไม่ทัี่น เกิด้เป็็นความเหล่ั�อมลัำ�าระหว่างป็ระเที่ศแลัะป็ระชุากรโลัก
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Amina Mohammed รองเลัข้าธิการแห่งองค์การสหป็ระชุาชุาติ (United Nations: UN) ได้้กลั่าวว่า  

“การระบาด้ใหญ่ข้องโรคติด้เชุ่�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด้-19) ซึิ�งได้้แพร่กระจ้ายไป็ทัี่�วโลักทัี่�งใน

ป็ระเที่ศท่ี่�พัฒนาแลั้วแลัะกำาลัังพัฒนา ได้้เป็ิด้เผู้ยให้เห็นถึึงความอ่อนแอแลัะความไม่เที่่าเท่ี่ยมกันใน

สังคมข้องเรา” ซึิ�งเป็็นคำากล่ัาวท่ี่�ชัุด้เจ้นในการบรรยายถึึงความรุนแรงข้องวิกฤตโรคระบาด้ในครั�งน่�  

โด้ยโควดิ้-19 ได้้สง่ผู้ลักระที่บอยา่งรุนแรงตอ่โลักในหลัาย ๆ  ด้้าน ทัี่�งด้้านสาธารณสขุ้ ด้้านมนษุยธรรม 

แลัะด้้านการพัฒนา ซึิ�งส่งผู้ลัให้ความไม่เที่่าเท่ี่ยมกันข้องโลักข้ยายออกกว้างขึ้�น ในป็ระเที่ศท่ี่�พัฒนา

แลั้วเราจ้ะเห็นถึึงการเส่ยชุ่วิตข้องกลุ่ัมคนชุายข้อบที่�่พุ่งสูงขึ้�น แลัะในป็ระเที่ศกำาลัังพัฒนาป็ระชุาชุน 

ในกลุ่ัมเป็ราะบางเองก็อยู่ในภาวะวิกฤติ ยิ�งเม่�อมองในภาพท่ี่�แคบลัง ความเหล่ั�อมลัำ�าภายในป็ระเที่ศเอง

ก็ที่ว่ความรุนแรงขึ้�น คนท่ี่�ม่ระดั้บการศึกษาตำ�ากว่าแลัะม่รายได้้น้อยกว่าจ้ะได้้รับผู้ลักระที่บมากกว่า

คนท่ี่�รำ�ารวยแลัะม่การศึกษาสูง เราจ้ะเห็นได้้ว่าการผู้่านพ้นวิกฤติในครั�งน่� จ้ำาเป็็นต้องเกิด้จ้าก 

ความร่วมม่อกันในหลัายภาคส่วน ทัี่�งภายในป็ระเที่ศเองก็ต้องม่ความร่วมม่อกันระหว่างหน่วยงาน 

ภาครัฐแลัะเอกชุน ส่วนในระดั้บโลักไม่ว่าจ้ะเป็็นป็ระเที่ศท่ี่�พัฒนาแล้ัว ป็ระเที่ศกำาลัังพัฒนา หรอ่ป็ระเที่ศ

ด้อ้ยพัฒนา ก็จ้ำาเป็็นท่ี่�จ้ะต้องม่ความร่วมม่อกันอย่างใกล้ัชิุด้เพ่�อผู่้านพ้นวิกฤติในครั�งน่�ไป็ได้้อย่างมั�นคง

แลัะไม่ม่ป็ระเที่ศไหนถูึกทิี่�งไว้ข้้างหลััง

อนาคตข้้างหน้าชุ่องว่างเหลั่าน่�ก็จ้ะยิ�งข้ยายออกกว้างขึ้�นเร�่อย ๆ 

ป็ระเที่ศท่ี่�รำ�ารวยแลัะม่รายได้้สูงก็จ้ะมาพร้อมกับโอกาสแลัะความ

ก้าวหน้า รวมถึึงความสามารถึในการดึ้งดู้ด้แลัะใชุ้ป็ระโยชุน์จ้าก

ที่รัพยากร ไม่ว่าจ้ะเป็็นที่รัพยากรธรรมชุาติหร่อที่รัพยากรมนุษย์ 

แลัะหากป็ลัอ่ยใหปั้็ญหาความเหล่ั�อมลัำ�าน่�เร�่อรงัตอ่ไป็ ในที่า้ยที่�่สุด้

แล้ัวป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาเหล่ัาน่�ก็จ้ะถูึกทิี่�งไว้ข้้างหลััง แลัะผูู้้ท่ี่�ได้้รับ

ผู้ลักระที่บมากท่ี่�สุด้ก็คงหน่ไมพ้่นป็ระชุากรข้องป็ระเที่ศด้้อยพฒันา

เหลั่าน่�

โควิด-19 
ยิ่งซ้ำาเติมปัญหา 
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การพัฒนาป็ระเที่ศให้เจ้ริญก้าวหน้าแลัะการพัฒนาคุณภาพชุ่วิต

ข้องป็ระชุากรจ้ำาเป็็นท่ี่�จ้ะต้องใชุ้ที่รัพยากรมหาศาลั ทุี่นหรอ่เงินตรา

ท่ี่�เป็็นส่�อกลัางในการแลักเป็ลั�่ยนจึ้งเป็็นสิ�งท่ี่�จ้ำาเป็็นอย่างยิ�ง  

การจ้ะลังทุี่นในโครงสร้างพ่�นฐาน การจ้ะพัฒนาคุณภาพชุ่วิตข้อง

ป็ระชุาชุน หร่อแม้แต่การกระตุ้นเศรษฐกิจ้ในป็ระเที่ศ ต่างก็จ้ำาเป็็น

ต้องม่ทุี่นทัี่�งสิ�น หากไม่ม่เงินทุี่นแล้ัวต่อให้ม่นโยบายท่ี่�ด่้แค่ไหน 

หร่อม่วิสัยทัี่ศน์ท่ี่�กว้างข้วางเพ่ยงใด้ การจ้ะลังม่อที่ำาอะไรให้สำาเร็จ้

ก็คงจ้ะไม่ง่ายด้ายนัก ป็ระเที่ศท่ี่�กำาลัังพัฒนาหร่อป็ระเที่ศด้้อยพัฒนา

จ้ำานวนมากมักจ้ะติด้ปั็ญหาท่ี่�เก่�ยวกับเงินทุี่น เม่�อป็ระชุาชุนใน

ป็ระเที่ศข้าด้การศึกษา ก็ส่งผู้ลัให้ป็ระชุากรไม่ม่คุณภาพ ค่าจ้้าง

แรงงานตำ�า การบริโภคในป็ระเที่ศน้อย รัฐบาลัเองก็เก็บเงินภาษ่ 

ไม่ได้้มาก ส่งผู้ลัให้ไม่ม่เงินทุี่นหร่องบป็ระมาณในการพัฒนา

ป็ระเที่ศท่ี่�เพ่ยงพอ วนเว่ยนกันเป็็นวัฏิจั้กรเชุ่นน่�ไป็เร่�อย ๆ  ส่งผู้ลัให้

สุด้ท้ี่ายแล้ัวป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาเหล่ัาน่�ก็ไม่อาจ้ท่ี่�จ้ะก้าวพ้น “กับดั้ก” 

น่�ไป็ได้้ จ้ากปั็ญหาในข้้างต้น การจ้ะยกระดั้บป็ระเที่ศด้้อยพัฒนา

จ้ากภายในด้้วยตนเองนั�นเป็็นสิ�งท่ี่�เป็็นไป็ได้้ยาก ความชุ่วยเหลั่อ

แลัะการส่งเสริมจ้าก “ภายนอก” จึ้งม่ความจ้ำาเป็็น แลัะ “องค์การ

ระหว่างป็ระเที่ศ” เองก็เป็็นส่วนสำาคัญอย่างยิ�งในเร�่องน่�

องค์การระหว่างป็ระเที่ศม่บที่บาที่อย่างมากในเร่�องข้องการลัด้

ความเหล่ั�อมลัำ�า โด้ยองค์การสหป็ระชุาชุาติได้้กำาหนด้ให้การลัด้

ความเหล่ั�อมลัำ�าทัี่�งภายในแลัะระหว่างป็ระเที่ศ เป็็นหนึ�งในเป้็าหมาย

หลััก 17 ป็ระการข้องเป็า้หมายการพฒันาอยา่งยั�งยน่ (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ซึิ�งตั�งเป้็าท่ี่�จ้ะด้ำาเนินการให้บรรลุั 

เป็้าหมายภายในป็ี 2573 เม�่อมองในภาพกว้างป็ระเที่ศท่ี่�กำาลััง

พัฒนาแลัะป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาเม�่อรวมกันแล้ัวม่จ้ำานวนมากกว่า

การเข้าถึงโอกาส 
แหล่งเงินทุน และองค์ความรู้ 
คือทางออก

ป็ระเที่ศพัฒนาแล้ัวอยู่พอสมควร 

โด้ยข้้อมูลัจ้ากธนาคารโลักใน 

ป็ี 2565 ป็ระเที่ศที่�่พัฒนาแล้ัว 

ม่จ้ำานวนทัี่�งสิ�น 80 ป็ระเที่ศ 

ป็ระเที่ศกำาลัังพัฒนาม่จ้ำานวน 110 

ป็ระเที่ศ แลัะป็ระเที่ศด้้อยพัฒนา

ม่จ้ำานวน 27 ป็ระเที่ศ การชุ่วยเหล่ัอ

ป็ระเที่ศกำาลัังพัฒนาแลัะป็ระเที่ศ

ด้้อยพัฒนาให้ ม่ รายไ ด้้แลัะ 

ยกระดั้บขึ้�นไป็เป็็นป็ระเที่ศท่ี่�

พัฒนาแล้ัวจ้ะม่ ส่วนชุ่วยใ ห้ 

ความเหล่ั�อมลัำ�าข้องโลักลัด้ลัง

อย่างม่นัยสำาคัญซึิ�งการจ้ะที่ำา

แบบนั�นได้้จ้ำาเป็็นต้องม่การพัฒนา

ในหลัากหลัาย มิติ  ทัี่� ง เ ชิุ ง

เศรษฐกิจ้แลัะสังคม ในข้ณะท่ี่�

การมอบเ งินชุ่วยเหล่ัอหร่อ 

การมอบสิ�งข้องอาจ้เป็็นเพ่ยง

การชุ่วยเหล่ัอในระยะสั�น ๆ  

ซึิ�งเม่�อเงินชุ่วยเหลั่อหร่อสิ�งข้อง

เหล่ัาน่�หมด้ลัง ป็ระเที่ศกำาลััง

พัฒนาเหล่ัาน�่ก็ยังไม่สามารถึ 

ท่ี่� จ้ ะ ห ลุั ด้ พ้ น จ้ า ก กั บ ดั้ ก 

ความเหล่ั�อมลัำ�าได้้ การลังทุี่น 

ในโครงสร้างพ�่นฐาน การข้ยาย 

การเข้้าถึึงแหล่ังเงินทุี่น แลัะ 

การมอบองค์ความรู้จึ้งเป็็นส�ิงที่�่

จ้ะสามารถึเติมเต็มการบรรลัุ

เป้็าหมายในส่วนน่�ได้้

กลุ่ัมธนาคารโลัก (World Bank 

G roup )  จั้ด้ ตั� ง ขึ้� นภายหลััง
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สงครามโลักครั�งท่ี่� 2 ม่วัตถุึป็ระสงค์แรกเริ�มค่อการชุ่วยเหลั่อ

ป็ระเที่ศสมาชิุกท่ี่�ได้้รับความเส่ยหายจ้ากสงคราม โด้ยให้สมาชิุก 

กู้ย่มเงินไป็เพ�่อบูรณะซิ่อมแซิมแลัะพัฒนาป็ระเที่ศ ต่อมาได้้ข้ยาย

ข้อบเข้ตการบริการออกเป็็นการสนับสนุนการลังทุี่นในโครงสร้าง

พ่�นฐานแลัะเพิ�มผู้ลัผู้ลิัตให้กับป็ระเที่ศกำาลัังพัฒนา การให้บริการ

ด้้านความรู้แลัะเชิุงวิชุาการแลัะการให้คำาแนะนำาเก่�ยวกับการวางแผู้น

ด้้านการลังทุี่นแลัะการบริหารการเงินเพ่�อยกระดั้บชุ่วิตแลัะ 

ความเป็็นอยู่ข้องป็ระชุาชุนในป็ระเที่ศสมาชิุก ซึิ�งกลุ่ัมธนาคารโลัก

แลัะกองที่นุการเงนิระหวา่งป็ระเที่ศ (International Monetary Fund: 

IMF) ได้้ม่การแบง่หน้าท่ี่�กันอย่างชัุด้เจ้น โด้ยกลุ่ัมธนาคารโลักจ้ะให้

ทุี่นแลัะความรู้แก่ป็ระเที่ศสมาชิุกเพ่�อสนับสนุนการลัด้ความยากจ้น

แลัะการพัฒนาอย่างยั�งย่น ส่วน IMF จ้ะให้ความชุ่วยเหล่ัอที่าง 

การเงินแก่ป็ระเที่ศสมาชิุกเพ�่อแก้ปั็ญหาดุ้ลัการชุำาระเงิน

ในเวลัาต่อมานานาป็ระเที่ศก็ได้้ร่วมกันก่อตั�งธนาคารเพ่�อการพัฒนา

ระหว่างป็ระเที่ศข้ึ�นมาหลัายแห่ง ซิ�ึงม่เป้็าหมายเพ่�อการพัฒนา

ป็ระเที่ศหร่อเน้นการลังทุี่นในโครงสร้างพ�่นฐานโด้ยเฉพาะ  

ทัี่�งในระดั้บความร่วมม่อเพ่ยงไม่ก่�ป็ระเที่ศ แลัะในระดั้บภูมิภาค 

ซึิ�งป็ระกอบด้้วยความร่วมมอ่จ้ากหลัายป็ระเที่ศ โด้ยในป็ระเที่ศไที่ย

จ้ะเร่ยกธนาคารเหล่ัาน่�ว่า “ธนาคารเพ�่อการพัฒนาพหุภาค่”
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ในการพัฒนาป็ระเที่ศข้องตนเองแลัะเชุ�่อมโยงความเจ้ริญอย่าง

สมดุ้ลัแลัะเท่ี่าเท่ี่ยมกันระหว่างป็ระเที่ศสมาชิุกในภูมิภาค  

โด้ยเงินทุี่นในการด้ำาเนินกิจ้การข้องธนาคารส่วนใหญ่จ้ะเกิด้จ้าก

การลังเงินข้องป็ระเที่ศสมาชุิกผู่้านการซ่ิ�อหุ้นจ้ากธนาคาร  

การออกพันธบัตรข้องธนาคาร แลัะการลังทีุ่นข้องธนาคารเอง  

โด้ยจ้ำานวนหุ้นที่�่สมาชิุกม่ก็จ้ะแสด้งถึึงสิที่ธิในการออกเส่ยงข้อง

แต่ลัะป็ระเที่ศสมาชุิกเก่�ยวกับการด้ำาเนินการข้องธนาคารนั�น ๆ

ปั็จ้จุ้บัน MDBs เร่ยงลัำาดั้บได้้ตามข้นาด้ข้องสินที่รัพย์จ้ากข้นาด้

ใหญ่ท่ี่�สุด้ ได้้แก่ 1) กลุ่ัมธนาคารโลัก (World Bank Group)  

2) ธนาคารเพ�่อการลังทุี่นข้องยุโรป็ (European Investment Bank: 

EIB) 3) ธนาคารพัฒนาเอเชุ่ย (Asian Development Bank: ADB) 

4) ธนาคารเพ่�อการพัฒนาระหว่างอเมริกา (Inter-American  

Development Bank: IDB) 5) ธนาคารยุโรป็เพ�่อการบูรณะแลัะ

ธนาคารเพ่�อการพัฒนาพหุภาค่ 

(Multi lateral Development 

Banks: MDBs) เป็็นสถึาบันการเงิน

ท่ี่�เกิด้ขึ้�นจ้ากความร่วมม่อระหว่าง

รัฐบาลัข้องป็ระเที่ศต่าง ๆ  โด้ยม่

เป้็าหมายเพ�่อการพัฒนาใน

แต่ลัะภู มิภาคที่�่แตกต่างกัน 

ตามวัตถุึป็ระสงค์ข้องการก่อตั�ง

ธนาคาร ไม่ว่าจ้ะเป็็นสหภาพยุโรป็ 

ลัาตินอเมริกาแลัะแคริบเบ่ยน 

อด่้ตป็ระเที่ศภายใต้สหภาพ

โซิเว่ยตแลัะยุโรป็ตะวันออก 

(Eastern Bloc) แอฟิริกา แลัะ

เอเชุ่ย

ธนาคารจ้ะม่ธุรกรรมที่างการเงิน

โด้ยการให้เป็ลั่า (Grants) หร่อ

ป็ลั่อยกู้ (Loans) ให้กับป็ระเที่ศ

สมาชิุก เพ�่อสนับสนุนการลังทุี่น

ในโครงสรา้งพ่�นฐาน การพฒันา

ด้้านเศรษฐกิจ้แลัะสังคม การให้

ความชุ่วยเหล่ัอที่างด้้านงานวิจั้ย 

แลัะการให้ความชุ่วยเหล่ัอที่าง

ด้้านเที่คนิคในการจั้ด้ที่ำาโครงการ

ต่าง ๆ เพ�่อให้ป็ระเที่ศสมาชิุก

สามารถึบรรลุัเป้็าหมาย

ธนาคารเพ่ือการพัฒนาพหุภาคี
คืออะไร

ภาพ : Multilateral Development Bank  
ท่ี่�มา : https://www.brinknews.com
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พัฒนา (European Bank for Reconstruction and Development: 

EBRD) 6) ธนาคารเพ่�อการพัฒนาแอฟิริกา (African Development 

Bank Group: AfDB) 7) ธนาคารเพ�่อการลังทุี่นในโครงสร้างพ�่นฐาน

เอเชุ่ย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) 8) ธนาคาร

เพ่�อการพัฒนาอิสลัาม (Islamic Development Bank: IsDB)  

9) ธนาคารกลัางอเมรกิาเพ่�อการบรูณาการที่างเศรษฐกจิ้ (Central 

America Bank for Economic Integration: CABEI) 10) ธนาคารเพ่�อ

การพัฒนาใหม่ (New Development Bank: NDB) โด้ยป็ระเที่ศไที่ย

เป็็นสมาชิุกข้อง MDBs ได้้แก่ กลุ่ัมธนาคารโลัก ADB แลัะ AIIB

ในการด้ำาเนินการข้อง MDBs จ้ะมเ่คร่�องม่อในการให้ความชุ่วยเหล่ัอ

ป็ระเที่ศสมาชิุก ดั้งน่� 1) ธนาคารจ้ะป็ล่ัอยกู้ให้กับป็ระเที่ศสมาชิุก

โด้ยคิด้อัตราด้อกเบ่�ยตามป็กติ 2) การป็ล่ัอยเงินกู้ด้อกเบ่�ยตำ�าหร่อ

ไม่ม่ด้อกเบ่�ย 3) การมอบเงินแบบให้เป็ล่ัา (Grants) แลัะ 4) การให้

ความชุ่วยเหล่ัอที่างวิชุาการ (Technical Assistance: TA) สำาหรับ

ป็ระเที่ศสมาชุกิท่ี่�ม่ระดั้บการพฒันานอ้ยแลัะไมส่ามารถึเข้้าถึึงแหลัง่

เงนิทุี่นได้้ เน่�องจ้ากอัตราด้อกเบ่�ยตามป็กติท่ี่�ธนาคารเสนอนั�นยังคง

เป็็นภาระที่างการเงินท่ี่�สูงเกินไป็สำาหรับป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาเหล่ัาน่� 

MDBs จึ้งได้้ม่กลัไกที่างการเงินเพ่�อชุ่วยเหล่ัอป็ระเที่ศด้้อยพัฒนา

เหลั่าน่� ได้้แก่ สมาคมพัฒนาการระหว่างป็ระเที่ศ (International 

Development Association: IDA) ข้องกลุ่ัมธนาคารโลัก แลัะกองทุี่น

พัฒนาเอเชุ่ย (Asian Development Fund: ADF) ภายใต้ ADB

MDBs 
มีกลไกในการช่วยเหลือ
อย่างไร
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ก่อตั�งขึ้�นเม�่อวันท่ี่� 24 กันยายน 2503 ม่วัตถุึป็ระสงค์ในการให้ 

ความชุ่วยเหล่ัอด้้านการเงินแก่ป็ระเที่ศกำาลัังพัฒนาท่ี่�ยากจ้นท่ี่�สุด้ 

จ้ำานวน 74 ป็ระเที่ศ ซิ�ึงไม่ม่ศักยภาพท่ี่�จ้ะกู้เงินภายใต้เง่�อนไข้ข้อง

ธนาคารระหว่างป็ระเที่ศเพ่�อการบูรณะแลัะวิวัฒนาการ (International 

Bank for Reconstruction and Development: IBRD) โด้ย IDA จ้ะม่

การให้เงินทุี่นในรูป็แบบเงินให้เป็ล่ัาแลัะการป็ล่ัอยกู้โด้ยไม่ม่ด้อกเบ่�ย

แต่จ้ะเก็บค่าธรรมเน่ยมในอัตราร้อยลัะ 0.75 ข้องจ้ำานวนเงินกู้  

ม่ระยะเวลัาผู่้อนชุำาระ 25 - 40 ปี็ ม่ระยะเวลัาป็ลัอด้หน่� (Grace Period) 

5 - 10 ปี็ รวมถึึงม่การใหค้ำาป็รกึษาเพ�่อบรรเที่าป็ญัหาความยากจ้น 

พัฒนาการบริการพ่�นฐาน เสริมสร้างความแข็้งแกร่งที่างเศรษฐกิจ้

แลัะที่ำาให้เกิด้การเจ้รญิเตบิโตแบบยั�งย่น เงนิทุี่นข้อง IDA จ้ะมาจ้าก

การบริจ้าคข้องป็ระเที่ศสมาชิุก โด้ยป็ระเที่ศไที่ยเป็็นสมาชิุกข้อง IDA 

แลัะม่อำานาจ้การออกเส่ยงใน IDA ร้อยลัะ 0.34 ทัี่�งน�่ IDA จ้ะม่ 

การระด้มทุี่นจ้ากป็ระเที่ศสมาชุิกทุี่ก ๆ 3 ป็ี โด้ยปั็จ้จุ้บัน IDA  

อยู่ระหว่างการด้ำาเนินการระด้มทุี่นสำาหรับ IDA ครั�งท่ี่� 20 (IDA20)

ADF เป็็นกองทุี่นพิเศษ (Special Fund) ท่ี่�ม่ข้นาด้ใหญแ่ลัะเกา่แก่ที่�่สุด้

ภายใต้การบริหารงานข้อง ADB จั้ด้ตั�งข้�ึนเม่�อป็ ี2516 ม่วัตถุึป็ระสงค์

เพ่�อให้ความชุ่วยเหล่ัอที่างการเงินแบบม่เง่�อนไข้ผู่้อนป็รน  

(Concessional Lending) แก่ป็ระเที่ศสมาชิุกท่ี่�ม่ฐานะยากจ้นในรูป็แบบ

เงินกู้ที่�่ไม่ม่ด้อกเบ่�ย แต่คิด้ค่าบริหารจั้ด้การ (Service Charge) 

เท่ี่านั�น แลัะม่ความชุ่วยเหลั่อแบบให้เป็ล่ัาแลัะความชุ่วยเหล่ัอที่าง

วิชุาการแก่ป็ระเที่ศสมาชิุกผูู้้รับความชุ่วยเหล่ัอโด้ยม่เง่�อนไข้ท่ี่� 

ผู่้อนป็รน Concessional Assistance-only Countries (CA-only Countries) 

โด้ยเงินทุี่นข้อง ADF มาจ้ากการบริจ้าคข้องป็ระเที่ศสมาชุิก แลัะ

ตั�งแต่ปี็ 2560 เป็็นต้นไป็ (ชุ่วงกองทีุ่น ADF 12) ได้้ม่การป็รับ

โครงสร้างการด้ำาเนินงาน โด้ยโอนส่วนข้องความชุ่วยเหล่ัอที่าง 

การเงินในรูป็แบบสินเชุ�่อท่ี่�ม่เง่�อนไข้ผู้่อนป็รนไป็ไว้ท่ี่�แหลั่งเงินทุี่น

สามัญ (Ordinary Capital Resources: OCR) ข้อง ADB แลัะ ADF  

จ้ะเหล่ัอเพ่ยงความชุ่วยเหล่ัอ

แบบให้เป็ล่ัาแลัะความชุ่วยเหล่ัอ

ที่างวิชุาการเท่ี่านั�น ความชุ่วยเหล่ัอ

ที่างการเงินข้องกองทุี่น ADF  

ท่ี่�ผู่้านมาส่วนใหญ่นำาไป็ใชุ้ในการ

พัฒนาโครงสร้างพ�่นฐาน ภาค

การเงิน แลัะภาคการศึกษา เพ่�อ

ลัด้ปั็ญหาความยากจ้นแลัะ

พัฒนาคุณภาพชุ่วิตข้องป็ระชุากร

ในภูมิภาคเอเชุ่ยกลัาง เอเชุ่ย

ตะวันตก เอเชุ่ยใต้ แลัะเอเชุ่ย

ตะวันออกเฉ่ยงใต ้ใหเ้ป็็นไป็ตาม

เป้็าหมายการพัฒนาท่ี่�ยั�งย่น  

ADF

IDA

วารสารการเงินการคลััง (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 109 ไตรมาสที่่� 2 ปี ี2565 55



โด้ยส่วนใหญ่แล้ัวความชุ่วยเหล่ัอ

ข้องทัี่�งสองกองทีุ่นจ้ะเป็็นใน 

รูป็แบบเงินให้เป็ลั่าหร่อเงินกู้ท่ี่�

ไม่ ม่ด้อกเบ่�ยแต่จ้ะม่การคิด้ 

ค่าธรรมเน่ยมหร่อค่าบริการ  

เงินทุี่นข้องกองทุี่นเก่อบทัี่�งหมด้

จ้ะมาจ้ากการบริจ้าคข้องป็ระเที่ศ

สมาชิุก ซึิ�งเป็็นภาระที่างการคลััง

ต่อป็ระเที่ศสมาชิุกผูู้้บรจิ้าค แลัะ

ป็ระเที่ศสมาชุิกอาจ้ม่ข้้อจ้ำากัด้

ที่างด้้านงบป็ระมาณหากต้อง

บริจ้าคเงินให้ MDBs หลัายแห่ง 

ดั้งนั�น การสร้างความสมดุ้ลั

ระหว่างการให้ความชุ่วยเหล่ัอ

ป็ ร ะ เ ที่ ศ ด้้ อ ย พั ฒ น า แ ลั ะ 

การบริหารเงินทุี่นข้องป็ระเที่ศ

สมาชิุกผูู้้บริจ้าคเพ่�อชุ่วยเหล่ัอ

ป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาให้ได้้จ้ำานวน

มากท่ี่�สุด้จึ้งเป็็นโจ้ที่ย์ท่ี่�สำาคัญ
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AIIB จึ้งได้้เริ�มตน้แนวคิด้การให้ความชุ่วยเหล่ัอในอ่กรูป็แบบหนึ�งเรย่กว่ากรอบกองทุนพเิศษสำาหรับ

สมาชิกด้อยพัฒนา (Special Fund Window for Less Developed Members: SFW) โด้ยปั็จ้จุ้บัน

ยังอยู่ระหว่างการข้ับเคล่ั�อนแนวคิด้น่�ให้เกิด้ผู้ลัเพ�่อชุ่วยเหล่ัอป็ระเที่ศสมาชุิกข้องธนาคารท่ี่�เป็็นกลุ่ัม

ป็ระเที่ศด้้อยพัฒนา โด้ยเงินทุี่นข้อง SFW จ้ะมาจ้ากการบริจ้าคข้องป็ระเที่ศสมาชิุก แลัะ SFW  

จ้ะนำาเงินท่ี่�ป็ระเที่ศสมาชิุกบริจ้าคไป็ชุด้เชุยส่วนต่างระหว่างอัตราด้อกเบ่�ยจ้ากการป็ล่ัอยกู้ป็กติข้อง

ธนาคารแลัะอัตราด้อกเบ่�ยพิเศษข้องป็ระเที่ศด้้อยพัฒนา โด้ยหากเงินทุี่นท่ี่�ได้้จ้ากการบริจ้าคหมด้ลัง

ก็จ้ะกลัับมาคิด้อัตราด้อกเบ่�ยตามป็กติซึิ�งไม่ก่อให้เกิด้ภาระกับธนาคาร ทัี่�งน่� การชุด้เชุยส่วนต่าง 

อัตราด้อกเบ่�ยโด้ย SFW จ้ะที่ำาให้ป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาสามารถึเข้้าถึึงแหล่ังเงินทุี่นด้อกเบ่�ยตำ�าได้้ง่ายขึ้�น 

ธนาคารเองก็ม่ลูักค้าเพิ�มขึ้�น แลัะสามารถึใชุ้เงินทุี่นตรงน่�ชุ่วยเหล่ัอป็ระเที่ศสมาชิุกด้้อยพัฒนาได้้ 

หลัายป็ระเที่ศขึ้�นเน่�องจ้ากใชุ้ต้นทุี่นน้อยกว่ารูป็แบบการให้เป็ล่ัา

ความแตกต่างระหว่าง IDA ADF และ SFW ของ AIIB
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บทบาทของประเทศไทย
ในการสนับสนุนความสมดุล
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ตามท่ี่�ได้้กลั่าวไป็แล้ัวในตอนต้น 

ป็ระเที่ศไที่ยเป็็นสมาชิุกข้อง

ธนาคารเพ่�อการพัฒนาพหุภาค่ 

ทัี่�งกลุ่ัมธนาคารโลัก ADB แลัะ 

AIIB ซึิ�งธนาคารเหล่ัาน่�ต่างก็ม่

บ ที่ บ า ที่ สำา คั ญ ใ น ก า ร ใ ห้ 

ค ว า ม ชุ่ ว ย เ ห ล่ั อ ป็ ร ะ เ ที่ ศ 

ด้้ อย พัฒนาผู้่ านกลั ไกที่าง 

การเงินข้องธนาคาร เชุ่น IDA 

แลัะ ADF เป็็นต้น โด้ยป็ระเที่ศไที่ย

ได้้เป็ลั�่ยนสถึานะจ้ากป็ระเที่ศ

ผูู้รั้บบริจ้าคเป็็นป็ระเที่ศผูู้้บริจ้าค 

แลัะม่ส่วนร่วมกับกองทุี่นเพ�่อ

ป็ระเที่ศด้้อยพัฒนา ดั้งน่�

ป็ระเที่ศไที่ยได้้บริจ้าคในการเพิ�ม 

ทุี่น IDA มาแล้ัว ทัี่�งสิ�น 3 ครั�ง 

โด้ยป็ระเที่ศไที่ยได้้ตกลังร่วม

เป็็นผูู้้บริจ้าคครั�งแรกในการเพิ�ม

ทุี่น IDA ครั�งท่ี่� 17 (IDA17) เม�่อปี็ 

2556 คิด้เป็็นวงเงิน 150 ล้ัานบาที่ 

ครั�งท่ี่�สอง ค่อการเพิ�มทุี่นใน 

IDA18 เม่�อปี็ 2560 คิด้เป็็นวงเงิน 

ป็ระเที่ศไที่ยได้้เป็ล่ั�ยนสถึานะ 

ตัวเองจ้ากป็ระเที่ศผูู้้รับบริจ้าค

เป็็นป็ระเที่ศผูู้้บรจิ้าคข้องกองทุี่น 

ADF ในปี็ 2540 โด้ยเข้้าร่วม 

การบริจ้าคเงินเพิ�มทุี่นใน ADF 

ตั�งแต่การเพิ�มทุี่นครั�งท่ี่� 6 ท่ี่�

ป็ระเที่ศไที่ยเข้้าร่วมการบริจ้าค

ในวงเงิน 4,000,000 ด้อลัลัาร์

สหรัฐ หร่อเที่่ยบเที่่าป็ระมาณ 

101 ล้ัานบาที่ โด้ยป็ระเที่ศไที่ยได้้

เข้้าร่วมบริจ้าคใน ADF มาแลั้ว

ทัี่�งสิ�น 7 ครั�ง ซึิ�งครั�งล่ัาสุด้

เ ป็็นการบริจ้าคเงิน เพ�ิม ทุี่น 

ครั�งท่ี่� 12 สำาหรับปี็ 2564 - 2567 

คิด้เป็็นจ้ำานวนเงนิ 71.2 ล้ัานบาที่ 

IDA

ADF

150 ล้ัานบาที่ แลัะครั�งลั่าสุด้ 

ในการเพิ�มทุี่น IDA19 เม่�อปี็ 2563 

คิด้เป็็นวงเงิน 159.91 ล้ัานบาที่ 

โด้ยล่ัาสุด้ในปี็ 2565 คณะรัฐมนตร่

ได้้เหน็ชุอบในการบรจิ้าค IDA20 

เป็็นจ้ำานวน 327.70 ล้ัานบาที่

การเป็็นผูู้้บริจ้าคเงินให้กับ IDA 

แลัะ ADF เป็็นการรักษาจุ้ด้ย่น

ข้องป็ระเที่ศไที่ยในเวท่ี่ระหว่าง

ป็ระเที่ศเป็็นการแสด้งบที่บาที่

ข้องป็ระ เที่ศ ผูู้้นำา ในการ ใ ห้ 

ความชุ่วยเหล่ัอแลัะสนับสนุน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ้ท่ี่�ยั�งย่นแก่

ป็ระเที่ศด้้อยพัฒนา ซึิ�งการพัฒนา

เศรษฐกิจ้ข้องป็ระเที่ศเหล่ัาน่�

โด้ยเฉพาะป็ระเที่ศในอนุภูมิภาค

ลุ่ัมแม่นำ�าโข้ง เชุ่น ป็ระเที่ศเม่ยนมา 

ป็ระเที่ศลัาว ป็ระเที่ศกัมพูชุา 

เป็็นต้น จ้ะที่ำาให้ป็ระเที่ศไที่ยได้้

รับป็ระโยชุน์ที่างอ้อมจ้ากผู้ลัข้อง

การพัฒนาผู้่านชุ่องที่างการค้า 

การลังทุี่น แลัะการเชุ่�อมโยง

ภูมิภาค แลัะเป็็นการส่งเสริม

บที่บาที่ภู มิภาคอา เ ซ่ิยนใน 

การขั้บเคล่ั�อนเศรษฐกิจ้ข้อง

ภูมิภาคแลัะเศรษฐกิจ้โลัก
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สรุป
จ้ะเห็นได้้ว่าการให้ความชุ่วยเหล่ัอป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาผู่้านที่างกลัไกที่างการเงินม่ส่วนเป็็นอย่างย�ิง 

ในการชุ่วยลัด้ความเหลั�่อมลัำ�าแลัะสร้างความสมดุ้ลัในเศรษฐกิจ้โลัก เม�่อป็ระเที่ศท่ี่�ด้้อยพัฒนาเหล่ัาน่�

ได้้รับความชุ่วยเหล่ัอ ไม่เพ่ยงแต่การให้ความชุ่วยเหล่ัอที่างการเงินแบบให้เป็ลั่าเพ่ยงอย่างเด่้ยว  

แต่รวมถึึงความชุ่วยเหล่ัอทัี่�งที่างด้้านความรูแ้ลัะเที่คนิค แลัะการให้ความชุ่วยเหล่ัอโด้ยการป็ล่ัอยเงิน

กู้ท่ี่�ม่ด้อกเบ่�ยตำ�าเพ่�อพัฒนาโครงสร้างพ�่นฐานข้องป็ระเที่ศ หากเป็ร่ยบป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาเป็็นคน 

คนหนึ�งแล้ัว การให้ความชุ่วยเหล่ัอเหล่ัาน่�ก็เป็ร่ยบเสม่อนการชุ่วยเหล่ัอให้เข้าม่พ�่นฐานความรู้แลัะ

ทัี่กษะที่างอาชุ่พเพ่�อพัฒนาตนเอง เม่�อป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาสามารถึพัฒนาตนเองจ้นเป็็นป็ระเที่ศ 

ท่ี่�พัฒนาแล้ัวได้้สำาเร็จ้ก็จ้ะสามารถึส่งต่อความสำาเร็จ้แลัะโอกาสเหล่ัาน�่ไป็ให้ป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาอ่�น 

ที่�่ยังคงข้าด้โอกาส ให้พวกเข้าได้้ม่โอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็็นการพัฒนาร่วมกันในภูมิภาค

สุด้ที่้ายน่� กลัไกที่างการเงินท่ี่�จ้ะชุ่วยให้ป็ระเที่ศด้้อยพัฒนาสามารถึเร่งให้ทัี่นกับป็ระเที่ศท่ี่�พัฒนาแล้ัว

ผู้่านธนาคารเพ�่อการพัฒนาพหุภาค่ยังคงต้องม่การพัฒนาต่อไป็อย่างต่อเน่�อง ทัี่�งในแง่ข้องการเพิ�ม

ป็ระสิที่ธิภาพการลังทุี่น การแสวงหาแหล่ังเงินทุี่น แลัะกลัไกที่างการเงินในรูป็แบบใหม่ ๆ  

ท่ี่�จ้ะไมส่่งผู้ลัตอ่ภาระที่างการคลัังข้องป็ระเที่ศผูู้้บรจิ้าคมากจ้นเกนิไป็ ป็ระเที่ศไที่ยเองในฐานะผูู้้ใหทุ้ี่น

หร่อผูู้้บริจ้าคจ้ะยังคงแสด้งจุ้ด้ย่นเก�่ยวกับการพัฒนาป็ระเที่ศในภูมิภาคอย่างต่อเน�่อง ทัี่�งบนเวที่่ใน

ป็ระเที่ศแลัะเวท่ี่ระหวา่งป็ระเที่ศ เพ่�อเน้นยำ�าถึึงความตั�งใจ้จ้รงิที่�่จ้ะพัฒนาตนเองแลัะพัฒนาป็ระเที่ศใน

ภูมิภาคให้เติบโตเป็็นป็ระเที่ศท่ี่�พัฒนาแล้ัวอย่างมั�นคง มั�งคั�ง เสมอภาค แลัะยั�งย่นร่วมกันในอนาคต 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศ
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศ้นย์ (Net-Zero Emissions):
มุมมองของอาเซียนและบทบาทของ
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาพหุภาคี

ปั็จ้จุ้บันความแป็รป็รวนแลัะ 

การเป็ลั�่ยนแป็ลังข้องสภาพ 

ภูมิอากาศเป็็นหนึ�งในสาเหตุหลััก

ข้องการเกิด้ภัยพิบัติที่างธรรมชุาติ

ท่ี่�ม่ความถ่ึ�มากขึ้�นแลัะม่แนวโน้ม

ท่ี่�จ้ะที่ว่ความรุนแรงมากข้ึ�น 

กลัายเป็็นปั็ญหาใหญ่ข้องโลัก 

ปั็จ้จั้ยสำาคัญท่ี่�ที่ำาให้เ กิด้การ

เป็ลั�่ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

ค่อ การป็ล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจ้ก 

โด้ยเฉพาะก๊าซิคาร์บอนได้ออกไซิด์้ 

(CO2) ซึิ�งการป็ล่ัอยก๊าซิคาร์บอน 

ได้ออกไซิด์้เข้้าไป็ในชัุ�นบรรยากาศ

ในป็ริมาณท่ี่�เกินกว่าระบบนิเวศ

ตามธรรมชุาติจ้ะดู้ด้ซัิบได้้ส่งผู้ลั

ให้ อุณหภูมิเฉล่ั�ยโลักเพิ�มขึ้�น

อย่างต่อเน�่อง สาเหตุหลัักข้อง

การป็ล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจ้กมากท่ี่�สุด้

มาจ้ากการใชุ้เชุ่�อเพลิังฟิอสซิิลั 

ถ่ึานหิน แลัะเชุ่�อเพลิังในภาค

พลัังงานแลัะภาคคมนาคม คิด้เป็็น

ร้อยลัะ 70 – 80 ข้องการป็ล่ัอย

ก๊าซิคาร์บอนได้ออกไซิด์้ทัี่�งหมด้ 

รองลังมาเป็็นภาคเกษตรกรรม

แลัะการใชุ้ป็ระโยชุน์จ้ากท่ี่�ดิ้น 

ร้อยลัะ 15 – 20 แลัะผู้ลัพลัอยได้้

จ้ากกระบวนการอุตสาหกรรม 

อาทิี่ อุตสาหกรรมซ่ิเมนต์หร่อ

อุตสาหกรรมปิ็โตรเคม่ รวมกับ

การ ย่อยสลัายข้องข้ยะ อ่ก

ป็ระมาณ ร้อยลัะ 5 - 10

การป็ล่ัอยก๊าซิคาร์บอนได้ออกไซิด์้

ได้้เพิ�มความเข้้มข้้นข้องก๊าซิ

เร่อนกระจ้กในชัุ�นบรรยากาศ

ข้องโลัก ที่ำาให้เกิด้การเป็ล่ั�ยนแป็ลัง

สภาพภูมิอากาศแลัะอุณหภูมิ

โลักม่แนวโน้มเพ�ิมสูงขึ้�นอย่าง 

ต่อเน่�อง จ้ากรูป็ท่ี่� 1 จ้ะเห็นได้้ว่า

ก่อนปี็ 2473 อุณหภูมิเฉล่ั�ยข้อง

โลักเพิ�มขึ้�นในระด้ับตำ�ากว่า 0 

ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ภาพรวมของทั้งโลก

องศาเซิลัเซ่ิยส แต่หลัังจ้ากนั�น

เพิ�มสูงขึ้�นอย่างต่อเน่�องโด้ย 

เพิ�มสูงถึึง 1.4 องศาเซิลัเซ่ิยส 

ในป็ ี2563 จึ้งนำาไป็สู่ผู้ลักระที่บ

ต่าง ๆ ไม่ว่าจ้ะเป็็นการลัะลัาย

ข้องนำ�าแข้็งขั้�วโลัก การเพิ�มข้�ึน

ข้องระดั้บนำ�าที่ะเลั ภัยแล้ัง 

ป็ริมาณนำ�าฝ่นมากกว่าป็กติ 

อุที่ก ภัย  สภาพ ภู มิอากาศ

แป็รป็รวน แลัะจ้ากรูป็ท่ี่� 2 จ้ะ

เห็นได้้ว่าอุณหภูมิโลักท่ี่�เพิ�มขึ้�น

นั�นเป็็นไป็ตามความเข้้มข้้นข้อง

คาร์ บอน ได้ออกไซิ ด์้ ใน ชัุ� น

บรรยากาศ

รูป็ท่ี่� 1 : ค่าเฉล่ั�ยข้องอุณหภูมิโลัก
ท่ี่�มา : Berkeley Earth (2022)
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ผู้ลัสำารวจ้จ้าก World Resource 

Institute (2021) จ้ากรูป็ท่ี่� 3  

พบว่า สาธารณรัฐป็ระชุาชุนจ่้น

เ ป็็ นป็ระ เที่ศ ท่ี่� ป็ ล่ั อยก๊ า ซิ

คาร์บอนได้ออกไซิด์้มากเป็็น

อันดั้บ 1 ข้องโลัก คิด้เป็็น 

ร้อยลัะ 29.4 ข้องทัี่� ง โลัก  

รองลังมาค่อสหรัฐอเมริกา 

คดิ้เป็็นร้อยลัะ 14.4 ข้องทัี่�งโลัก 

สหภาพยุโรป็คิด้เป็็นร้อยลัะ 9.6 

แลัะป็ระเที่ศที่�่ม่การป็ล่ัอยก๊าซิ

คาร์บอนได้ออกไซิด์้จ้ำานวน

มากอ่�น ๆ เชุ่น สาธารณรัฐ

อินเ ด่้ย  สหพันธรัฐ รัสเซิ่ย 

ป็ระเที่ศญ่�ปุ่็น เป็็นต้น จึ้งเห็น 

ได้้ว่า ปั็ญหาการป็ล่ัอยก๊าซิ

คาร์บอนได้ออกไซิด้์ในภูมิภาค

เอเชุ่ยแลัะเอเชุ่ย-แป็ซิิ ฟิิก 

เป็็นส่วนสำาคัญท่ี่�นำาไป็สู่ปั็ญหา

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ

ที่�่ที่ว่ความรุนแรงมากขึ้�น

รูป็ท่ี่� 2 : ความสอด้คล้ัองข้องอุณหภูมิโลักกับป็ริมาณคาร์บอนได้ออกไซิด์้
ท่ี่�มา : U.S Global Change Research Program (2022)

รูป็ท่ี่� 3 : การป็ล่ัอยก๊าซิคาร์บอนได้ออกไซิด์้แบ่งตามป็ระเที่ศหลััก 
ท่ี่�มา : U.S Global Change Research Program (2022)
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จ้ากปั็ญหาการป็ลั่อยก๊าซิคาร์บอนได้ออกไซิด้์ข้องภูมิภาคเอเชุ่ย

แลัะอาเซ่ิยน พบว่า ความท้ี่าที่ายด้้านพลัังงานในภูมิภาคเอเชุ่ย 

ได้้แก่ (1) การเข้าถึึงพลังงาน โด้ยภูมิภาคดั้งกล่ัาวไม่สามารถึ 

เข้้าถึึงพลัังงานท่ี่�ทัี่นสมัยแลัะยังใชุ้พลัังงานดั้�งเดิ้ม เชุ่น ถ่ึานหิน 

นำ�ามันก๊าด้ เป็็นต้น ซิ�ึงนำาไป็สู่ปั็ญหามลัภาวะเป็็นพิษ (2) ปัญหา

การใช้พลังงานอย่างย่ังยืน พบว่าภูมิภาคดั้งกล่ัาวม่ปั็ญหา 

การเป็ลั�่ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศแลัะความเส�่อมโที่รมข้อง

ที่รัพยากรธรรมชุาตจิ้ากการใชุพ้ลัังงานท่ี่�ม่การเผู้าผู้ลัาญเชุ่�อเพลังิ

ฟิอสซิิลัจ้ำานวนมาก การใชุ้พลัังงานท่ี่�ไม่ม่ป็ระสิที่ธิภาพ แลัะ 

การป็ล่ัอยก๊าซิคาร์บอนได้ออกไซิด์้ในระดั้บสูง (3) การขาด 

ความม่ันคงทางพลังงาน ค่อ ความจ้ำาเป็็นในการพ�ึงพาพลัังงาน

แลัะเชุ่�อเพลิังฟิอสซิิลัจ้ากตลัาด้ภายนอก โด้ยต้องเผู้ชิุญกับ 

ความเส�่ยงด้้านห่วงโซิ่อุป็ที่านแลัะราคาพลัังงานท่ี่�ผัู้นผู้วน แลัะ  

(4) ปัญหาการเปล่ียนผู่้านส่้พลังงานสะอาด ต้องม่มาตรการ 

อาทิี่ การเป็ลั�่ยนผู่้านเชุ่�อเพลัิงฟิอสซิิลัไป็สู่เชุ่�อเพลัิงคาร์บอนตำ�า  

การลังทุี่นในพลัังงานไฟิฟ้ิา การสร้างงานในภาคพลัังงานสะอาด้ 

การดึ้งดู้ด้เม็ด้เงินการลังทุี่นเข้้าสู่การลังทุี่นพลัังงานท่ี่�สะอาด้แลัะ

ยั�งย่น เป็็นต้น ภูมิภาคเอเชุ่ยจึ้งจ้ำาเป็็นต้องได้้รับการสนับสนุนแลัะ

ความชุ่วยเหล่ัอเพ่�อรับม่อกับการเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศแลัะ

การพัฒนาที่างด้้านเที่คโนโลัย่ ให้สามารถึเข้้าถึึงแหล่ังพลัังงานท่ี่�

มั�นคง เป็็นมิตรกับสิ�งแวด้ล้ัอม แลัะม่ความยั�งย่น

ภาพรวมของภ้มิภาคเอเชียและอาเซียน
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การแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การแก้ไข้ปั็ญหาการเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศต้องอาศัย 

ความร่วมม่อจ้ากทุี่กป็ระเที่ศชุ่วยกันแก้ไข้ โด้ยป็ระเที่ศต่าง ๆ  

ในโลักได้้เริ�มจั้ด้ที่ำากรอบความร่วมม่อในระยะแรกขึ้�นในปี็ 2535 

ได้้แก่ อนุสัญญาสหป็ระชุาชุาติว่าด้้วยการเป็ลั�่ยนแป็ลังสภาพ 

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 

Change: UNFCCC) โด้ยกำาหนด้ให้ป็ระเที่ศท่ี่�พัฒนาแล้ัวเป็็นผูู้้นำารอ่ง

ในการลัด้ป็ริมาณการป็ล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจ้ก แลัะส่งเสริมให้ม่ 

การสนับสนุนป็ระเที่ศกำาลัังพัฒนาในการลัด้การป็ลั่อยก๊าซิเร่อน

กระจ้ก รวมทัี่�งม่การจ้ัด้การป็ระชุุมรัฐภาค่กรอบอนุสัญญา

สหป็ระชุาชุาติว่าด้้วยการเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ (Conference 

of Parties of United Nations Framework Climate Change  

Convention: COP) ต่อมาได้้ม่การจ้ัด้ที่ำาพิธ่สารเก่ยวโต (Kyoto 

Protocol) ภายใต้กรอบ UNFCCC ในปี็ 2540 เป็็นการกำาหนด้กลัไก

การลัด้การป็ลั่อยก๊าซิเร่อนกระจ้กอันเป็็นข้้อผูู้กพันตามกฎหมาย

อย่างเป็็นรูป็ธรรมสำาหรับป็ระเที่ศท่ี่�พัฒนาแล้ัว จ้ากนั�นได้้ม่ 

การแก้ไข้เพิ�มเติมโด้ฮา (Doha Amendment) ในป็ ี2555 จ้นกระทัี่�ง

ลั่าสุด้ได้้ม่การจ้ัด้ที่ำาความตกลังป็าร่ส (Paris Agreement)  

ในปี็ 2558 ท่ี่�จ้ะมุ่งไป็สู่การจ้ำากัด้อุณหภูมิโลักไม่ให้เกิน 1.5 องศา

เซิลัเซ่ิยส แลัะได้้ม่แนวคิด้ Net-Zero ซึิ�งหมายถึึง การไม่ป็ล่ัอยก๊าซิ

เร่อนกระจ้กสู่ชัุ�นบรรยากาศเพิ�มขึ้�น พร้อมกับม่วิธ่การกำาจั้ด้ก๊าซิ

เร่อนกระจ้กในป็ริมาณท่ี่�เท่ี่ยบเที่่ากับการป็ล่ัอยก๊าซิดั้งกล่ัาว ทัี่�งน่� 

เน่�องจ้ากปั็จ้จุ้บันได้้ม่การตรวจ้พบระด้ับก๊าซิคาร์บอนได้ออกไซิด้์

สูงถึงึ 420 ส่วนในลัา้นสว่น (Parts Per Million: PPM) (ข้้อมลูัปี็ 2021) 

สูงสุด้ในรอบหลัายล้ัานปี็ แลัะหากยังคงเพิ�มสูงขึ้�น จ้ะส่งผู้ลัต่อ 

ส�ิงแวด้ล้ัอมข้องโลักอย่างหล่ักเลั�่ยงไม่ได้้ ทัี่�วโลักรวมถึึงป็ระเที่ศ

สมาชุิกอาเซ่ิยนจ้ึงม่ความตั�งใจ้

ที่�่จ้ะไป็ สู่ เ ป้็าหมายการลัด้ 

การป็ล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจ้ก

ทัี่�งน่� เพ่�อเป็็นการด้ำาเนินการ

ต า ม ข้้ อ ต ก ลั ง ด้ั ง ก ลั่ า ว  

ป็ระเที่ศต่าง ๆ  ได้้ม่การกำาหนด้

แนวที่างเพ่�อจั้ด้การปั็ญหา 

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ

หลัากหลัายวิ ธ่ โด้ยวิ ธ่การ 

ที่�่เป็็นที่�่นิยม ค่อ การค่อย ๆ 

เป็ล่ั�ยนแป็ลังกิจ้กรรมที่�่สร้าง

ก๊าซิเร่อนกระจ้กป็ริมาณมาก 

โด้ยเฉพาะในภาคพลัังงานไป็สู่

กิจ้กรรมท่ี่�สร้างก๊าซิเร่อนกระจ้ก

น้อย หร่อไม่ม่เลัย (Mitigation) 

เชุ่น การยกเลัิกการใชุ้พลัังงาน

จ้ า ก ถ่ึ า น หิ น ห ร่ อ นำ�า มั น  

มาสู่การพัฒนาพลัังงานป็ระเภที่

ให ม่  พ ลัั ง ง า น ห มุ น เ ว่ ย น  

การเพ�ิมป็ระสิที่ธิภาพพลัังงาน 

เ ป็็นต้น แลัะการป็รับตัวต่อ 

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

(Adaptation) เชุ่น การป็้องกัน

ภัยนำ�าท่ี่วม การรับม่อกับภัย

พิบัติ เป็็นต้น

การจั้ด้การปั็ญหาการเป็ล่ั�ยนแป็ลัง

สภาพภูมิอากาศเป็็นเร่�องยาก 

ท่ี่�จ้ะด้ำาเนินการให้เกิด้ผู้ลัสำาเร็จ้ 

เน่�องจ้ากต้องม่การเป็ล่ั�ยนแป็ลัง

ใ น เ ชิุ ง โ ค ร งส ร้า ง พ่� น ฐ า น  

(Infrastructure Reform) จ้ะต้อง
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บทบาทของธนาคารเพ่ือการพัฒนาพหุภาคี 
(Multilateral Development Banks: MDBs) 
กับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ใชุ้เงินลังทุี่นเป็็นจ้ำานวนมาก รวมทัี่�งต้องการความรู้แลัะเที่คโนโลัย่ใน

การเป็ล่ั�ยนผู่้าน ซึิ�งอาจ้ไม่เป็็นปั็ญหาสำาหรับป็ระเที่ศที่�่ม่ระดั้บ 

การพัฒนาสูง แลัะม่ระดั้บเศรษฐกิจ้ท่ี่�เข้้มแข็้ง แต่สำาหรับป็ระเที่ศ

กำาลัังพัฒนาท่ี่�ยังม่แหล่ังเงินทุี่นไม่เพ่ยงพอแลัะไม่ม่เที่คโนโลัย่  

การแก้ไข้ปั็ญหาการเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศจึ้งจ้ำาเป็็นต้องได้้

รับความชุ่วยเหล่ัอจ้ากภายนอก ทัี่�งในด้้านแหล่ังเงินทุี่น แลัะ 

ความชุ่วยเหลั่อที่างวิชุาการ รวมถึึงเที่คโนโลัย่ เพ่�อรับม่อกับ 

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

การจั้ด้การกับปั็ญหาการเป็ลั�่ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศต้องอาศัย

เงินทุี่น องค์ความรู้ แลัะเที่คโนโลัย่ เพ�่อป็รับโครงสร้างพ�่นฐานข้อง

กิจ้กรรมที่างเศรษฐกิจ้ โด้ยเฉพาะด้้านพลัังงานแลัะคมนาคม  

ซิ�ึงป็ระเที่ศกำาลัังพัฒนามักม่ที่รัพยากรไม่เพ่ยงพอ องค์กรระหว่าง

ป็ระเที่ศ รวมถึึงธนาคารเพ�่อการพัฒนาพหุภาค่ (Multilateral  

Development Banks: MDBs) จึ้งจ้ำาเป็็นต้องเข้้ามาม่บที่บาที่ต่อ 

การแก้ไข้ป็ัญหาดั้งกลั่าว โด้ย MDBs ม่บที่บาที่ในการรับม่อกับ 

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศในด้้านการเป็็นแหล่ังเงินทุี่น 

ที่�่มาพร้อมกับความชุ่วยเหล่ัอที่างวิชุาการ

MDBs เป็็นองค์กรระหว่างป็ระเที่ศจั้ด้ตั�งขึ้�นโด้ยรัฐอธิป็ไตยจ้าก

ป็ระเที่ศต่าง ๆ ทัี่�งป็ระเที่ศท่ี่�พัฒนาแล้ัวแลัะป็ระเที่ศกำาลัังพัฒนา  

ในฐานะผูู้้ถ่ึอหุ้น แลัะร่วมกันกำาหนด้ทิี่ศที่างการด้ำาเนินงานข้อง 

MDBs โด้ยมุ่งลังทุี่นในโครงการที่�่เป็็นสินค้าสาธารณะ ซึิ�งไม่เหมาะ

กับการลังที่นุโด้ยภาคเอกชุนหร่อการลังที่นุเชิุงพาณิชุย์ โด้ย MDBs 

ม่ข้้อได้้เป็ร่ยบในการม่แหล่ังทุี่นต้นทุี่นตำ�าในระยะยาว การเข้้าถึึงผูู้้

เชุ่�ยวชุาญในสาข้าท่ี่�หลัากหลัาย ความสามารถึในการระด้มที่นุจ้าก

ภาคเอกชุน ป็ระกอบกับกระบวนการคัด้กรองการลังทุี่นท่ี่�ให้ 

ความสำาคัญกับความยั�งย่น ในการด้ำาเนินงานท่ี่�ผู่้านมา MDBs จึ้ง

ให้ความชุ่วยเหล่ัอ เชุ่น เงินกู้ 

(Loans) ความชุ่วยเหล่ัอที่าง 

การเงินแบบม่เง่�อนไข้ผู่้อนป็รน 

(Conce s s i o na l  L e n d i n g )  

ความชุ่วยเหลั่อที่างวิชุาการ 

(Technical Assistance: TA)  

ความชุ่วยเหลั่อแบบให้เป็ล่ัา 

(Grants) เป็็นต้น โด้ยมุ่งส่งเสริม

พัฒนาการที่างเศรษฐกจิ้ที่�่ยั�งย่น

ข้องป็ระเที่ศสมาชิุกผู่้านการด้ำาเนิน

โครงการในป็ระเที่ศกำาลัังพัฒนา 

เชุ่น โครงสร้างพ�่นฐาน เศรษฐกิจ้ 

สังคม สิ�งแวด้ล้ัอม เป็็นต้น รวมทัี่�ง

ยังม่ส่วนชุ่วยออกแบบนโยบาย

แก่ภาครัฐให้บรรลุัวาระการพัฒนา

ที่�่ยั�งย่นปี็ 2573 แลัะสามารถึ

จั้ด้การป็ระ เด้็ น ท่ี่� สำา คัญทัี่� ง 

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ  
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ผูู้้ลั�่ภัยแลัะผูู้้อพยพ แลัะปั็ญหา

โรคระบาด้ ตัวอย่างข้อง MDBs 

เชุ่น กลุ่ัมธนาคารโลัก (World 

Bank Group: WBG) ธนาคาร

พัฒนาเอเชุ่ย (Asian Development 

Bank: ADB) ธนาคารเพ่�อการ

ลังทุี่นข้องยุโรป็ (The European 

Investment Bank: EIB) ธนาคาร

ยุโรป็เพ่�อการบูรณะแลัะพัฒนา 

(The European Bank for  

Reconstruction and Development: 

EBRD) ธนาคารเพ่�อการพัฒนา

แอฟิริกา (The African Development 

Bank Group: AfDB) กลุ่ัมธนาคาร

อิสลัามเพ่�อการพัฒนา (Islamic 

Development Bank Group: 

IDBG) ธนาคารเพ�่อการลังทุี่นใน

โครงสร้างพ่�นฐานเอเชุ่ย (Asian 

Infrastructure Investment Bank: 

AIIB) เป็็นต้น

MDBs ได้้ตระหนักถึึงปั็ญหาข้อง

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

จ้ึงได้้ จั้ด้ที่ำากลัยุที่ธ์แลัะแผู้น

ป็ฏิิบัติการด้้านสภาพภูมิอากาศ 

โด้ยตั�งแต่ปี็ 2558 ได้้ป็ระกาศ

เป้็าหมายการด้ำาเนินงานให้

สอด้คลั้ อ ง กับความตกลัง 

ป็าร่สแลัะการบรรลัุเป็้าหมาย 

การพัฒนาท่ี่� ยั� ง ย่น ปี็  2573  

โด้ยมุ่ ง เ น้น เ ป้็าหมายข้ยาย 

การใ ห้ความชุ่วยเหล่ัอที่าง 

ก า ร เ งิ นสำาห รับ กิ จ้กรรม ท่ี่� 

สอด้รับกับการเป็ล่ั�ยนแป็ลัง

สภาพภูมิอากาศ ปั็จ้จุ้บัน MDBs 

หลัายแห่งเน้นการลังทุี่นเพ่�อ 

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ

ให้เป็็นแนวที่างการด้ำาเนินการหลััก 

โด้ยม่การร่วมที่นุระหว่าง MDBs 

แลัะสถึาบันการเงินทัี่�งภาครัฐ

แ ลั ะ ภ า ค เ อ ก ชุ น  เ พ่� อ ใ ห้ 

ความชุ่วยเหล่ัอป็ระเที่ศกำาลััง

พัฒนาในการลัด้การป็ล่ัอยก๊าซิ

เร่อนกระจ้กแลัะป็้องกันปั็ญหา

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

รวมทัี่� งลังทีุ่น ในโครงสร้ า ง 

พ่�นฐานด้้านการเป็ล่ั�ยนแป็ลัง

สภาพภูมิอากาศ เชุ่น การเพิ�ม

ศักยภาพพลัังงานหมุนเว่ยน 

ร ะ บ บ ข้ น ส่ ง ก ร ะ แ ส ไ ฟิ ฟิ้ า  

การรับม่อกับวิกฤติด้้านสภาพ

ภูมิอากาศ เป็็นต้น นอกจ้ากน่� 

MDBs ยังสามารถึเข้้าถึึงแหลั่ง

เงินทุี่นโด้ยเฉพาะกองทุี่นด้้าน

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ

ในระดั้บพหุภาค่ เชุ่น Climate 

Investment Fund แลัะกองทุี่น 

ภู มิอากาศส่ เ ข่้ ยว  (G r een  

Climate Fund: GCF) เป็็นต้น  

โด้ยนำาเงินจ้ากกองทุี่นเหล่ัาน�่

รวมกับเงินทุี่นข้องตัวเองเพ่�อใชุ้

ในงานด้้านการเป็ล่ั�ยนแป็ลัง 

สภาพภูมิอากาศ (C l imate  

Finance) นอกจ้ากน่� MDBs  

ยังให้ความชุ่วยเหล่ัอที่างวิชุาการ

โ ด้ ย นำา ป็ ร ะ ส บ ก า ร ณ์แ ลั ะ 

ความเชุ่�ยวชุาญในการด้ำาเนินการ

โครงการต่าง ๆ ในการแก้ปั็ญหา

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ

อ่กด้้วย
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สำาหรับป็ระเที่ศไที่ย เป็็นสมาชุิก 

MDBs ป็ระกอบด้้วย กลุั่ม

ธนาคารโลัก ADB แลัะ AIIB โด้ย 

M D B s  เ ห ล่ั า น่� ม่ ตั ว อ ย่ า ง 

การด้ำาเนินงานท่ี่�เก�่ยวข้้องกับ

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

ดั้งน่�

กลุ่มธนาคารโลก มุ่งเน้นไป็ท่ี่� 

(1) การลัด้ปั็ญหาการเป็ล่ั�ยนแป็ลัง

สภาพภูมิอากาศ แลัะการป็รับตัว

ต่อการ เป็ล่ั� ยนแป็ลังสภาพ 

ภู มิอากาศ  ทัี่� ง การ พัฒนา 

ความเป็็นอยู่ข้องป็ระชุาชุนแลัะ

การลังทุี่นเพ่�อลัด้การป็ล่ัอยก๊าซิ

เร่อนกระจ้ก (2) การเงินเพ่�อ 

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายของ MDBs ต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือด้าน Climate Finance

ท่ี่�มา : ผูู้้เข่้ยนรวบรวมจ้ากเว็บไซิต์ข้อง MDBs (2022)

(Climate Finance) โด้ยจ้ะเร่ง

ระด้มทุี่นภาคเอกชุนเพ่�อสนับสนุน

ป็ฏิิบัติการด้้านสภาพภูมิอากาศ 

แลัะ (3) การป็ฏิิบัติการด้้าน

สภาพภูมิอากาศ โด้ยชุ่วยเหล่ัอ 

ป็ระเที่ศสมาชิุกในการแก้ปั็ญหา

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

แลัะบรรลุัข้้อตกลังป็าร่สแลัะ

การม่ส่วนร่วมท่ี่�ป็ระเที่ศกำาหนด้ 

(Na t i o na l l y  De t e rm i ned  

Contributions: NDCs) รวมทัี่�ง

ร่วมม่อกับป็ระเที่ศสมาชุิกใน

การออกแบบแลัะด้ำาเนินการ

นโยบายด้้านสภาพภูมิอากาศ
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ตัวอย่างโครงการของกลุ่มธนาคารโลกท่ีได้ดำาเนินการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภ้มิอากาศ

ท่ี่�มา : The World Bank Group (2022)

ADB ม่การสนับสนุนการเงินด้้าน

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

8 ด้้าน ได้้แก่ (1) การลังทุี่นใน

การเป็ลั�่ยนผู่้านไป็สู่พลัังงาน

สะอาด้แลัะการเข้้าถึึงพลัังงาน 

รวมทัี่� งการพัฒนาพลัังงาน

หมุนเว่ยน (2) ด้้าน Climate  

Finance โด้ยให้ความชุ่วยเหล่ัอ

ที่างการเงินแก่ป็ระเที่ศสมาชุิก 

ท่ี่�กำา ลัังพัฒนาถึึง 100,000  

ลั้านด้อลัลัาร์สหรัฐ ตั�งแต่ปี็ 

2562 – 2573 (3) การสนับสนุน

เม่องส่เข่้ยวท่ี่�น่าอยู่ผู่้านการให้

ความชุ่วยเหล่ัอที่างการเงินใน

การ จั้ด้หานำ�า  จั้ ด้การข้ยะ  

การคมนาคมท่ี่�สะอาด้ การวาง

ผัู้งเม่อง แลัะโครงการพลัังงานท่ี่�

สะอาด้ (4) การบูรณาการจั้ด้การ

ความเส่�ยงจ้ากภัยพิบัติ โด้ยลังทุี่น

เพ่�อชุ่วยป็ระเที่ศสมาชิุกรับม่อ

กับภัยพิบัติ เชุ่น การควบคุม 

นำ�าท่ี่วม การบริหารจั้ด้การนำ�า 

เ ป็็นต้น  (5 )  การสนับสนุน 

การบริหารท่ี่�ดิ้นแลัะการอนุรักษ์

ป่็าไม้ท่ี่�ยั�งย่น (6) การตอบสนอง 

การฟิ้� น ฟูิ  แลัะการบู รณะ 

ภายหลัังภัยพิบัติ (7) การพัฒนา

ด้้ า น ก า ร ฟ้ิ� น ฟูิ  ส นั บ ส นุ น 

การลังทุี่นเพ่�อการป็รับตัวต่อ 

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

โด้ยการลัง ทุี่น ในการจั้ด้หา 

นำ�าป็ระป็า ความสะอาด้ ระบบ

ชุลัป็ระที่าน  ก า รควบ คุม 

นำ�าท่ี่วม โครงสร้างพ�่นฐานด้้าน

คมนาคมแลัะพลัังงาน รวมทัี่�ง

ลังทีุ่นในภาคสาธารณสุข้แลัะ

การศึกษา แลัะ (8) การเสริมสร้าง

ความเข้้มแข็้งข้องนโยบาย 
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ตัวอย่างโครงการของ ADB ท่ีได้ดำาเนินการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภ้มิอากาศ

ท่ี่�มา : ADB (2022)
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AIIB ม่การลังทุี่นโครงสร้างพ่�นฐาน

ด้า้นสภาพภมิูอากาศ 3 ป็ระเภที่ 

ได้้แก่ (1) โครงสร้างพ่�นฐานเพ่�อ

รับม่อกับการเป็ลั�่ยนแป็ลังสภาพ

ภูมิอากาศ ม่วัตถุึป็ระสงค์เพ่�อลัด้

ความเส่�ยงแลัะความเป็ราะบาง 

จ้ากการเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพ 

ภูมิอากาศ (2) โครงสรา้งพ่�นฐาน

เพ่�อระด้มทุี่นด้้านการเป็ล่ั�ยนแป็ลัง

สภาพภมิูอากาศ ม่วัตถุึป็ระสงค์

เพ่�อเพิ�มเงินลังทุี่นแลัะทุี่นหมุนเว่ยน

เพ่�อให้ความชุ่วยเหล่ัอป็ระเที่ศ

ต่าง  ๆ  ในการป็ รับ ตัว กับ 

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ

โด้ยการลังทีุ่นในเที่คโนโลัย่ 

แลัะนวัตกรรมสมัยใหม่ แลัะ  

(3 )  โครงสร้ า งพ�่นฐานที่�่ ม่

คาร์บอนตำ�า ม่วัตถุึป็ระสงค์เพ่�อ

ลัด้การป็ล่ัอย ก๊าซิคา ร์บอน 

ได้ออกไซิด์้แลัะส่งเสริมการพัฒนา

ท่ี่�ยั�งย่น 

ท่ี่�มา : AIIB (2022)

ตัวอย่างโครงการได้รับการอนุมัติของ AIIB 

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภ้มิอากาศ
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ในปั็จ้จุ้บันป็ระเที่ศสมาชิุกอาเซ่ิยน 10 ป็ระเที่ศ ยังคงม่ป็ริมาณ 

การป็ลั่อยก๊าซิเร่อนกระจ้กท่ี่�เพิ�มขึ้�นจ้ากกิจ้กรรมที่างเศรษฐกิจ้ 

ในสาข้าการใชุ้ป็ระโยชุน์ท่ี่�ดิ้น การเป็ล่ั�ยนแป็ลังการใชุ้ป็ระโยชุน์ท่ี่�ดิ้น

แลัะการป่็าไม้ (Land Use, Land-Use Change and Forestry: LULUCF) 

รวมถึึงการเผู้าไหม้ข้องเชุ่�อเพลิังฟิอสซิิลั (Fossil Fuel Combustion) 

ทัี่�งน่� แต่ลัะป็ระเที่ศในอาเซ่ิยนต่างได้้ตั�งเป็้าหมายในการลัด้ 

การป็ล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจ้ก แลัะเป็้าหมาย Net-Zero (รูป็ท่ี่� 4) แลัะ

ด้ำาเนินนโยบายเพ่�อลัด้การป็ล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจ้ก ทัี่�งท่ี่�ได้้รับ 

ความร่วมม่อจ้าก MDBs แลัะการด้ำาเนินมาตรการด้้านการเงิน 

การคลัังที่�่เก่�ยวข้้อง

เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
และความร่วมมือจาก MDBs
ในบางประเทศสมาชิกอาเซียน (ช่วงเปลี่ยนผ่าน)

รูป็ท่ี่� 4 : เป้็าหมายการลัด้การป็ล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจ้กแลัะเป้็าหมาย Net-Zero 
ข้องป็ระเที่ศสมาชิุกอาเซ่ิยน 
ท่ี่�มา: ASEAN Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD)
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บร้ไนดารุสซาลาม

กัมพ้ชา

บรูไนด้ารุสซิาลัามม่เป็้าหมายลัด้การป็ลั่อยก๊าซิเร่อนกระจ้กลัง 

ร้อยลัะ 20 ภายในปี็ ค.ศ. 2030 แลัะม่เป้็าหมาย Net-Zero ภายใน

ปี็ ค.ศ. 2050 โด้ยจ้ะเน้นด้้านการเพิ�มสัด้ส่วนการใชุ้พลัังงาน

หมุนเวย่น (Renewable Energy) เป็็นอยา่งนอ้ยรอ้ยลัะ 30 ข้องกำาลััง

การผู้ลิัตพลัังงานต่าง ๆ  รวมทัี่�งลัด้ก๊าซิเร่อนกระจ้กให้ได้้อย่างน้อย

ร้อยลัะ 10 โด้ยการบริหารจั้ด้การด้้านอุป็ที่านแลัะอุป็สงค์ข้อง

ป็ริมาณการใชุ้ไฟิฟ้ิาให้ได้้ภายในปี็ ค.ศ. 2035 โด้ยการด้ำาเนินงาน

ข้องบรูไนอยู่ภายใต้แผู้นแม่บที่ Economic Blueprint for Wawasan 

Brunei 2035 ซึิ�งจ้ะเน้นการด้ำาเนินการลังทุี่นในอุตสาหกรรมแลัะ

กิจ้กรรมท่ี่�เป็็นมิตรต่อสิ�งแวด้ล้ัอม เชุ่น เที่คโนโลัย่ท่ี่�เพิ�มป็ระสิที่ธิภาพ

ด้้านพลัังงาน การใชุ้พลัังงานที่ด้แที่น การใชุ้การคมนาคมข้นส่ง

โด้ยสารสาธารณะท่ี่�ยั�งย่น เป็็นต้น นอกจ้ากน�่ ยังได้้ม่แผู้นการพัฒนา

อุตสาหกรรมในสาข้าท่ี่�ไม่ใชุ่ธุรกิจ้นำ�ามันแลัะเชุ่�อเพลิัง (Non-oil-

and-gas Sector) โด้ยเนน้การเพิ�มป็ระสทิี่ธิภาพใหกั้บ 5 อุตสาหกรรม

หลััก ได้้แก่ อุตสาหกรรมป็ลัายสายข้องนำ�ามันแลัะเชุ่�อเพลิัง 

(Downstream Oil and Gas) อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม 

การที่่องเท่ี่�ยว อุตสาหกรรมเที่คโนโลัย่แลัะสารสนเที่ศ แลัะ

อุตสาหกรรมบริการ

กัมพูชุาม่เป้็าหมายการลัด้ก๊าซิ

เร่อนกระจ้กลังร้อยลัะ 41.7 

ภายในปี็ ค.ศ. 2030 โด้ยเน้น 

การป็ระหยัด้พลัังงาน การลัด้

มลัพิษ การลัด้สารเคม่ แลัะ 

การป็รับป็รุงป็ระสิที่ธิภาพการผู้ลิัต

ในภาคอุตสาหกรรม โด้ยเฉพาะ 

ในอตุสาหกรรมนำ�ายางสด้แลัะไม้

ยางพารา (Latex and Rubber 

Timber) รวมไป็ถึึงการลัด้ก๊าซิ

เร่อนกระจ้กโด้ยการใชุ้ไฟิฟิ้า 

บนท้ี่องถึนนแบบระบบออนกรดิ้ 

(Grid Street Lighting) ในพ่�นที่�่

ชุนบที่แลัะพ�่นท่ี่�ห่างไกลั ซึิ�งม่ 

เป้็าหมายว่าภายในปี็ ค.ศ. 2030 

ร้อยลัะ 95 ข้องหมู่บ้านต่าง ๆ  

ในกัมพูชุาจ้ะเชุ�่อมต่อกับโครง

ข่้ายไฟิฟ้ิาแห่งชุาติ (National 

Grid) แลัะอ่กร้อยลัะ 5 จ้ะเชุ่�อมต่อ

กับระบบไฟิฟ้ิาอ่�นที่�่ม่คุณภาพ

เท่ี่ยบเท่ี่ากับ National Grid

นอกจ้ากน�่ กัมพูชุาได้้การด้ำาเนิน

งานภายใตก้องทุี่นการเงนิส่เข่้ยว

ข้องอาเซ่ิยน (ASEAN Catalytic 

Green Finance: ACGF) ซึิ�งเป็็น 

กองทุี่นเพ�่อการลังทุี่นโครงสรา้ง

พ�่นฐานส่เข่้ยวในภูมิภาคเอเชุ่ย

ตะวันออกเฉ่ยงใต้ แลัะเป็็นกลัไก

ที่างการเงินถึาวรข้องกองทุี่นเพ่�อ

การพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานใน
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อินโดนีเซีย

ภู มิ ภ าคอา เ ซ่ิ ยน  ( ASEAN  

Infrastructure Fund: AIF) ซึิ�ง ACGF 

ได้พั้ฒนามาจ้ากโครงการการให้

เงินกู้เพ่�อโครงการด้้านสิ�งแวด้ล้ัอม

แลัะเงินกู้เพ�่อชุ่วยเหล่ัอป็ระเที่ศ

ท่ี่�ม่รายได้้น้อยเพ่�อการเข้้าถึึง

บริการที่างการเงิน (Green and 

Inclusive Infrastructure Window: 

GI IW) ซึิ� ง ม่ วัตถุึป็ระสงค์ใน 

การสนับสนุนด้้านการเตร่ยม 

ความพร้อมแลัะการจั้ด้หาทุี่น

สำาหรับโครงการโครงสร้าง 

พ่�นฐานท่ี่�ส่งเสริมความยั�งย่น

ด้้ านสิ� งแวด้ล้ัอมแลัะสภาพ 

ภู มิอากาศ โด้ยในส่วนข้อง

กัมพูชุา เม่�อปี็ ค.ศ. 2019 ACGF 

ได้้ให้ความชุ่วยเหล่ัอในด้้าน 

การพัฒนาโครงการสวนพลัังงาน

แสงอาทิี่ตย์ข้องกัมพูชุา (Cambodia 

National Solar Park Project)  

ซึิ�งสง่ผู้ลัใหกั้มพูชุาเป็็นป็ระเที่ศท่ี่�

ม่อัตราค่าไฟิฟ้ิาท่ี่�ใชุ้แผู้งโซิล่ัา

เซิลัล์ั (Tariff for Grid-Connected 

Solar Photovoltaic) ตำ�าท่ี่�สุด้ เม�่อ

เป็รย่บเท่ี่ยบกับป็ระเที่ศอ่�น ๆ  ใน

ภูมิภาคเอเชุ่ยตะวันออกเฉ่ยงใต้

อินโด้น่เซ่ิยม่เป็้าหมายการลัด้

ก๊าซิเร่อนกระจ้กลังร้อยลัะ 29 

ภายในป็ี ค.ศ. 2030 แลัะม่ 

เป้็าหมายการมุ่งไป็สู่ Net-Zero 

ภายในปี็ ค.ศ. 2060 ซึิ�งเน้น 

การเพิ�มสัด้ส่วนการใชุ้พลัังงาน

หมุนเว่ยนเป็็นร้อยลัะ 22.4 

ภายในป็ ีค.ศ. 2026 เชุ่น การใชุ้

พลัังงานนำ�า (Hydro/Mini-Hydro 

Power Plants) แลัะการใชุ้

พ ลัังงานความร้อนใ ต้ พิภพ 

(Geothermal Power Plants) 

เป็็นต้น พร้อมทัี่�งเพ�ิมการใชุ้ 

การคมนาคมข้นส่งสาธารณะ 

โด้ยตั�งเป้็าหมายให้ม่จ้ำานวน 

ผูู้้โด้ยสารสาธารณะท่ี่�ร้อยลัะ 60 

ข้องการข้นส่งผูู้้โด้ยสารทัี่�งหมด้ 

ภายในป็ ีค.ศ. 2029 เป็็นต้น

ทัี่�งน่� สำาหรับการด้ำาเนินการที่าง

ด้้านการเ งินแลัะการคลัังท่ี่�

เก่�ยวข้้องกับเป้็าหมายความยั�งย่น

ด้้านสิ�งแวด้ลั้อม อินโด้น่เซิ่ย 

ได้้ออกพันธบัตรเพ่�อเป้็าหมาย

การพัฒนาท่ี่�ยั�งย่น (Sovereign 

ASEAN-aligned SDG Bond) แลัะ

พันธบัตรเพ�่อการพัฒนาท่ี่�เป็็น

มิตรต่อสิ�งแวด้ล้ัอม (Green Bond) 

เพ่�อจั้ด้ที่ำาโครงการท่ี่�สอด้คลั้อง

กับเป้็าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั�งย่น (Sustainable Development 

Goals: SDGs) แลัะเพ�่อด้ำาเนิน

โครงการที่�่ใชุ้พลัังงานหมุนเว่ยน

แลัะโครงการด้้านคมนาคมท่ี่�ลัด้

ป็ริมาณการป็ลั่อยก๊าซิคาร์บอน 

ได้ออกไซิด์้ ตามลัำาดั้บ
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

มาเลเซีย

สป็ป็. ลัาว ม่เป้็าหมายการลัด้

ก๊าซิเร่อนกระจ้กลังร้อยลัะ 60 

ภายในปี็ ค.ศ. 2030 แลัะม่เป้็าหมาย 

Net-Zero ภายในปี็ ค.ศ. 2050 

โด้ยสำาหรับด้้านพลัังงาน สป็ป็. 

ลัาว ได้้ ตั� ง เ ป้็าหมายการใชุ้

พลัังงานนำ�าในป็ระเที่ศท่ี่� 13 กิกะวัตต์ 

(Gigawatt: GW) ภายในปี็ ค.ศ. 2030 

แลัะม่เป้็าหมายบริหารจั้ด้การ

ข้ยะมูลัฝ่อยในเข้ตเที่ศบาลัให้ได้้

วันลัะ 500 ตัน

สำาหรับในด้้านการด้ำาเนินงานท่ี่�

ผู้่านมา สป็ป็. ลัาว ร่วมกับ

โคร งการ สิ� ง แ วด้ลั้ อมแ ห่ ง

สหป็ระชุาชุาติ (United Nations 

Environment Programme: 

UNEP) แลัะการสง่เสรมิจ้าก GCF 

ซึิ�งเป็็นกลัไกที่างการเงินภายใต้

กรอบอนุสัญญาสหป็ระชุาชุาติ

ว่าด้้วยการเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพ

ภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้้จั้ด้ที่ำา

แผู้นท่ี่�จ้ะลัด้การเกิด้อุที่กภัย 

ท่ี่�เกิด้จ้ากการเป็ล่ั�ยนแป็ลังข้อง

สภาพภูมิอากาศ ซึิ�งคาด้ว่าแผู้น

ดั้งกล่ัาว เม่�อด้ำาเนินการแล้ัวเสร็จ้

จ้ะเป็็นป็ระโยชุน์ต่อป็ระชุากร

ราว 74,600 คน แลัะสามารถึท่ี่�

จ้ะฟ้ิ�นฟูิพ่�นท่ี่�ได้้กว่า 2.4 เอเคอร์

มาเลัเซ่ิยม่เป็้าหมายการลัด้ก๊าซิเร่อนกระจ้กลังร้อยลัะ 45  

ภายในป็ ีค.ศ. 2030 โด้ยม่เป้็าหมายให้ม่สิ�งป็ลูักสร้างท่ี่�เป็็นมิตรต่อ

สิ�งแวด้ล้ัอม จ้ำานวน 550 ตึก ภายในป็ ีค.ศ. 2020 แลัะเพิ�มจ้ำานวน

เป็็น 1,750 ตึกท่ี่�ได้้รับมาตรฐานภายในป็ ีค.ศ. 2030 แลัะสำาหรับ

ด้้านพลัังงาน มาเลัเซ่ิยม่เป็า้หมายสัด้ส่วนการใชุพ้ลัังงานหมนุเวย่น

ท่ี่�ร้อยลัะ 31 ภายในป็ี ค.ศ. 2025 พร้อมทัี่�งเพิ�มป็ริมาณการใชุ ้

การคมนาคมข้นส่งสาธารณะในเข้ตเม่องให้ได้้ร้อยลัะ 40 ภายในปี็ 

ค.ศ. 2030

ท่ี่�ผู่้านมา มาเลัเซ่ิยได้้ด้ำาเนินการออกพันธบัตร Sovereign ASEAN 

Sustainability Sukuk เป็็นจ้ำานวน 800 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ  

ระยะเวลัา 10 ป็ ีแลัะจ้ำานวน 500 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ ระยะเวลัา 
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เมียนมา

ฟิลิปปินส์

เม่ยนมาม่เป้็าหมายในการลัด้

ก๊าซิคาร์บอนได้ออกไซิด้์แบบ

ไม่ม่เง่�อนไข้ภายในปี็ ค.ศ. 2030 

โ ด้ ย ตั� ง เ ป้็ า ห ม า ย ท่ี่� จ้ ะ ลั ด้ 

การป็ล่ัอย ก๊าซิ ดั้งก ล่ัาวลัง

ป็ริมาณ 105 .24  ล้ั าน ตัน

คาร์บอนได้ออกไซิด์้เท่ี่ยบเท่ี่า 

(Tons of Carbon Diox ide  

Equivalence: tCO2e) แลัะได้้ 

ตั�งเป้็าหมาย Net-Zero ภายในป็ ี

ค.ศ. 2050 โด้ยจ้ะเน้นการยก

ระดั้บโครงสร้างพ่�นฐานด้้าน

เกษตรกรรมให้ม่ความต้านที่าน 

(Resilient) ต่อการเป็ล่ั�ยนแป็ลัง

ข้องสภาพภูมิอากาศมากขึ้�น 

แ ลั ะ สำา ห รั บ ด้้ า น พ ลัั ง ง า น  

เ ม่ยนมาจ้ะเพิ�มสัด้ส่วนข้อง 

ก า รผู้ ลิัต ไฟิ ฟ้ิ า โ ด้ยการ ใ ชุ้

พลัังงานนำ�า แลัะเพิ�มการเข้้าถึึง

แหลั่งพลัังงานสะอาด้สำาหรับ

กา ร ใ ชุ้ ไ ฟิ ฟ้ิ า ใ น ชุุ มชุ นแลัะ 

ครัวเร่อน ในด้้านการด้ำาเนินงาน

ท่ี่�ผู้่านมา เม่ยนมาได้้รับความ

ฟิิลิัป็ปิ็นส์ตั�งเป้็าหมายการลัด้

ก๊าซิเร่อนกระจ้กลังร้อยลัะ 2.71 

ในปี็ภายในป็ ีค.ศ. 2030 โด้ยจ้ะ

เพิ�มป็ริมาณการใชุ้พลัังงาน

ความร้อนใต้พิภพ (Geothermal 

Capacity) พลัังงานนำ�า (Hydro-

power Capacity) รวมถึึงการใชุ้

พลัังงานลัมท่ี่� 2,345 เมกะวัตต์ 

(Megawatt: MW) แลัะพัฒนา

พลัังงานนำ�าจ้ากมหาสมุที่ร 

(Ocean Energy) ภายในป็ ี 

ค.ศ. 2025 นอกจ้ากน่� ฟิลิัปิ็ป็นิส์

ยังม่แผู้นท่ี่�จ้ะสร้างถึนนแลัะ

ระบบราง เพิ� ม เติม เพ�่อ เพ�ิม

ป็ริมาณการใชุ้การคมนาคม

ข้นส่งสาธารณะให้มากยิ�งขึ้�น

30 ปี็ เพ่�อสนับสนุนโครงการท่ี่�

เป็็นมิตรต่อสังคมแลัะสิ�งแวด้ล้ัอม 

รวมถึึงสอด้คลั้องกับเป้็าหมาย 

SDGs ซึิ�งคาด้ว่าเป็็นส่วนสำาคัญ

ท่ี่�จ้ะชุ่วยที่ำาให้มาเลัเซ่ิยสามารถึ

บรรลุัเป้็าหมายตามข้้อตกลัง

ป็าร่สได้้

ชุ่วยเหลั่อจ้าก GCF เชุ่นเด่้ยวกับ 

สป็ป็.  ลัาว อย่ าง ไร ก็ตาม  

การชุ่วยเหล่ัอดั้งกลั่าวยังเป็็น

เพ่ยงในแง่ข้องการให้คำาป็รึกษา

แลัะการด้ำาเนินงานด้้านเที่คนิค

เท่ี่านั�น

ในด้้านการด้ำาเนินงานเพ่�อไป็สู่

เป็้าหมายด้้านสิ�งแวด้ลั้อมท่ี่�

ยั�งยน่ ฟิลิัปิ็ป็นิสไ์ด้้ออกพนัธบัตร 

ASEAN Green Bond เพ่�อสง่เสริม

การสร้างโรงงานพลัังงานความ

ร้อนใต้พิภพท่ี่�ม่กำาลัังการผู้ลัิต

ป็ระมาณ 700 MW นอกจ้ากน่� 

ในป็ ีค.ศ. 2020 ฟิลิัิป็ปิ็นส์ได้้รับ

ความชุ่วยเหล่ัอจ้าก ACGF 

สำาหรับโครงการโครงสร้างพ่�นฐาน

ด้้านการคมนาคมข้นส่ง เพ�่อแก้

ปั็ญหาในพ�่นท่ี่�ท่ี่� ม่การจ้ราจ้ร

หนาแน่นในกรุงมะนิลัาแลัะ 

ลัด้ป็ ริมาณการป็ ล่ัอย ก๊ าซิ

คาร์บอนได้ออกไซิด์้ด้้วย
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สิงคโปร์

เวียดนาม

สิงคโป็ร์ม่เป้็าหมายการลัด้ก๊าซิ

เร่อนกระจ้กลังร้อยลัะ 36 

ภายในปี็ ค.ศ. 2030 แลัะม่ 

เป้็าหมาย Net-Zero ภายในครึ�ง

หลัังข้องศตวรรษ โด้ยเ น้น 

การสร้างสิ�งป็ลูักสรา้งท่ี่�เป็็นมติร

กับสิ�งแวด้ล้ัอม แลัะการเพิ�ม 

การใชุ้พลัังงานแสงอาทิี่ตย์เป็็น 

1.5 กิกะวัตต์ (peak) (Gigawatt- 

peak: GWp) ภายในป็ ีค.ศ. 2025 

แลัะอย่างน้อยท่ี่� 2 GWp ภายใน

ปี็ ค.ศ. 2030 นอกจ้ากน่� สิงคโป็ร์

ม่เป้็าหมายท่ี่�จ้ะเพิ�มการคมนาคม

ข้น ส่ งระบบราง เ พิ� ม ขึ้� น อ่ก 

ร้อยลัะ 10 ภายในปี็ ค.ศ. 2040

สำาหรับการด้ำาเนินงานท่ี่�ผู่้านมา 

สิงคโป็ร์ได้้ออกพันธบัตร Green 

Bonds เพ่�อสนับสนุนโครงการ

บริหารจั้ด้การข้ยะ (Tuas Nexus 

Integrated Waste Management 

Facility) นอกจ้ากน่� สิงคโป็ร์ได้้

ออกพันธบัตร Sustainability- 

Linked Bond (SLB) ในปี็ ค.ศ. 

2021 ซึิ�งถ่ึอเป็็น SLB แรกท่ี่�ออก

โด้ยบริษัที่เอกชุนในภูมิภาค

อาเซ่ิยน โด้ย SLB ดั้งกลั่าวได้้ 

มุ่งเน้นโครงการท่ี่�นำาไป็สู่การลัด้

ป็ริมาณก๊าซิเร่อนกระจ้กเป็็น

สำาคัญ

เว่ยด้นามม่เป็า้หมายลัด้การป็ลัอ่ยกา๊ซิเรอ่นกระจ้กรอ้ยลัะ 9 ภายใน

ปี็ ค.ศ. 2030 โด้ยเน้นการด้ำาเนินงานด้้านสิ�งป็ลูักสร้างที่�่เป็็นมิตร

ต่อสิ�งแวด้ล้ัอมแลัะการลัด้ป็ริมาณการใชุ้พลัังงานถ่ึานหินจ้าก 

ร้อยลัะ 34 ในป็ ี2020 เป็็นร้อยลัะ 27 ภายในป็ ีค.ศ. 2030 แลัะ 

การใชุ้พลัังงานแสงอาทิี่ตย์ให้มากยิ�งขึ้�นท่ี่� 17 GW ในปี็ ค.ศ. 2020 - 2025 

แลัะท่ี่� 19 - 20 GW ในป็ ีค.ศ. 2030

สำาหรับการด้ำาเนินงานที่�่ผู้า่นมา เว่ยด้นามได้้รับความชุ่วยเหล่ัอจ้าก

ธนาคารโลักแลัะ GCF เป็็นจ้ำานวน 86.3 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ  

เพ่�อลังทุี่นในการเพิ�มป็ระสิที่ธิภาพด้้านพลัังงานในเว่ยด้นาม 

นอกจ้ากน่� เว่ยด้นามได้้ออกพันธบัตร Green Bond ในป็ ีค.ศ. 2016 

เพ่�อใชุใ้นโครงการบริหารจั้ด้การที่รัพยากรนำ�าแลัะโครงสร้างพ่�นฐาน

เก�่ยวข้้องกับการบริหารจั้ด้การนำ�า
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ไทย

ป็ระเที่ศไที่ยเป็็นหนึ�งในป็ระเที่ศ

ท่ี่�ได้้รับผู้ลักระที่บที่างเศรษฐกิจ้

แลัะสังคมในวงกว้างจ้ากการ

เป็ลั�่ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

โด้ยเป็็น 1 ใน 10 ป็ระเที่ศท่ี่�ได้้รับ

ผู้ลักระที่บจ้ากการเป็ล่ั�ยนแป็ลัง

สภาพภูมิอากาศสูงท่ี่�สุด้ในชุ่วงปี็ 

2542 – 2561 ซึิ�งสะท้ี่อนในดั้ชุน่

ความเส�่ยงด้้านสภาพอากาศ 

(Climate Risk Index) ท่ี่�จั้ด้ที่ำาโด้ย

องค์กร GermanWatch เน่�องจ้าก

พ่�นท่ี่�ส่วนใหญ่ข้องป็ระเที่ศไที่ย

เป็็นพ่�นท่ี่�เกษตรกรรมท่ี่�ได้้รับ

ผู้ลักระที่บทัี่�งจ้ากอุณหภูมิท่ี่�เพิ�ม

สูงขึ้�น อุที่กภัย ภัยแลั้ง วาตภัย 

แลัะการกัด้เซิาะชุายฝั่� ง ท่ี่� ม่

ความถึ�่แลัะความรุนแรงมากขึ้�น 

นอกจ้ากน่� ผู้ลัสำารวจ้ดั้งกล่ัาวยัง

พบอ่กว่า ความพยายามแก้ไข้

ปั็ญหาการเป็ลั�่ยนแป็ลังสภาพ

ภูมิอากาศข้องป็ระเที่ศไที่ยยังอยู่

ในระดั้บไม่สูงมาก โด้ยอยู่ท่ี่�

อันดั้บ 26 ข้องโลักจ้ากการจ้ัด้

อันดั้บ 60 ป็ระเที่ศทัี่�วโลัก ทัี่�งน่� 

จ้ากข้้อมูลัข้องสำานักนโยบาย

แลัะแผู้นพลัังงาน กระที่รวง

พลัังงาน ในปี็ 2564 พบว่าภาค

พลัังงานแลัะภาคข้นส่งเป็็นภาค

ที่�่ม่การป็ลั่อยก๊าซิคาร์บอน 

ได้ออกไซิด์้มากท่ี่� สุด้คิด้เป็็น 

ร้อยลัะ 36 แลัะ 28 ข้องจ้ำานวน

ก า ร ป็ ลั่ อ ย ก๊ า ซิ ค า ร์ บ อ น 

ได้ออกไซิด์้ทัี่�งหมด้ ตามลัำาดั้บ

สำาห รับการด้ำา เนินงานด้้าน 

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ  

ท่ี่�ผู่้านมาป็ระเที่ศไที่ยได้้เข้้าร่วม 

UNFCCC (พ.ศ. 2537) พิธ่สาร

เก่ยวโต (พ.ศ.2545) การแก้ไข้

เพิ�มเติมโด้ฮา (พ.ศ. 2558) แลัะ

ความตกลังป็าร่ส (พ.ศ.2559) 

แลัะล่ัาสุด้เ ม่�อป็ี  2564 ใน 

การป็ระชุุม COP 26 ป็ระเที่ศไที่ย 

ได้้ป็ระกาศเป็้าหมายความเป็็น 

กลัางที่างคาร์บอน (Carbon 

Neutrality) ภายในปี็ 2593 (ค.ศ. 

2050) แลัะเป็้าหมายการป็ล่ัอย

ก๊าซิเร่อนกระจ้กสุที่ธิเป็็นศูนย์ 

(Net Zero Greenhouse Gas 

Emission) ภายในหร่อก่อนปี็ 

2608 (ค.ศ. 2065) แลัะหากได้้รับ 

การส นับส นุนที่างการ เ งิ น 

เที่คโนโลัย่ การเสริมสร้างข่้ด้

ความสามารถึจ้ากความร่วมม่อ

ระหว่างป็ระเที่ศ แลัะกลัไกภายใต้ 

UNFCCC ที่�่เหมาะสม ภายในปี็ 

2573 (ค.ศ. 2030) ป็ระเที่ศไที่ย

จ้ะสามารถึลัด้การป็ลั่อยก๊าซิ

เร่อนกระจ้กได้้ร้อยลัะ 40 

นอกจ้ากน่�  ป็ระเที่ศไที่ยได้้

กำาหนด้เป้็าหมายการด้ำาเนินงาน

ตามแผู้นการลัด้ ก๊าซิ เ ร่อน

กระจ้กที่�่เหมาะสมข้องป็ระเที่ศ 

(Na t i ona l l y  App rop r i a t e 

Mitigation Action: NAMA) ใน

ภาคพลัังงานแลัะข้นส่งอย่างน้อย

ร้อยลัะ 7 ภายในป็ ี2563 ทัี่�งน่� 

ป็ระเที่ศไที่ยสามารถึลัด้ก๊าซิ

เร่อนกระจ้กได้้แลั้วร้อยลัะ 17 

ในป็ี 2562 ซึิ�งเกินเป็้าหมายที่�่ 

ตั�งไว้กว่า 2 เท่ี่า แลัะสามารถึ

ที่ำาได้้กอ่นระยะเวลัาที่�่ได้้กำาหนด้

ไว้ 1 ป็ี แลัะล่ัาสุด้ใน NDCs  

ป็ ี2564 ได้้กำาหนด้เป็้าหมายลัด้

การป็ล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจ้กที่�่

ร้อยลัะ 20 – 25 ภายในปี็ 2573
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ปั็ จ้ จุ้ บั นป็ระ เที่ศ ไที่ย ไ ด้้ รับ 

การสนับสนุนที่างการเงินด้้าน

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ

จ้ากกองทุี่นต่าง ๆ เชุ่น GCF 

กองทุี่น เ พ่� อการป็ รับ ตัว ต่อ 

การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

(Adaptation Fund) กองทุี่น 

ส�ิ ง แ วด้ ล้ั อม โลัก  ( G l o b a l  

Environment Facility: GEF) 

เป็็นต้น แต่อาจ้ยังไม่เพ่ยงพอท่ี่�

จ้ะบรรลุัเป้็าหมายท่ี่�ป็ระกาศไว้

ในที่�่ป็ระชุุม COP26 ซึิ�ง MDBs 

เองก็เป็็นหน�ึงในพันธมิตรท่ี่�ม่

ศักยภาพท่ี่�จ้ะให้การสนับสนุน

ที่างการเงินแก่ไที่ย รวมถึึงม่ 

การตั�งพันธกิจ้ในด้้านน่�ไว้อย่าง

ชัุด้ เจ้น ดั้ง เชุ่ น ใน  Coun t r y  

Partnership Strategy ฉบับท่ี่� 3 

ระหว่าง ADB กับป็ระเที่ศไที่ย 

อย่างไรก็ด่้ ป็ระเที่ศไที่ยยังรับ

การสนับสนุนจ้าก MDBs ในรูป็

ตัวเ งินไ ม่มากนัก ส่วนหนึ� ง

เน่�องจ้ากต้นทุี่นที่างการเงินจ้าก 

MDBs สูงกว่าต้นทุี่นการระด้ม

ทุี่นในป็ระเที่ศ ที่ำาใหภ้าครฐัเล่ัอก

ใ ชุ้แหล่ัง เ งิน ทุี่นจ้ากภายใน

ป็ระเที่ศก่อน โด้ยในปั็จ้จุ้บัน  

การสนับสนุนที่างการเงินจ้าก 

MDBs จ้ะมุ่งไป็ท่ี่�การสนับสนุน

ภาคเอกชุนมากกว่า เพ�่อให้ภาค

เอกชุนเป็็นกลัไกขั้บเคล่ั�อนตาม

แนวนโยบายภาครัฐ
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จ้ากการ เป็ร่ ยบ เ ท่ี่ ยบผู้่ าน  

Climate Change Performance 

Index (CCPI) ท่ี่�จั้ด้ที่ำาขึ้�นโด้ย 

Germanwatch, NewClimate 

Institute แลัะ Climate Action 

Network (CAN) ซิ�ึงได้้วิเคราะห์

การด้ำาเนินงานข้องกว่า 60 

ป็ระเที่ศทัี่�วโลัก ท่ี่� ม่ป็ริมาณ 

การป็ล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจ้กรวม

กันคิด้เป็็นราวร้อยลัะ 90 ข้อง

ป็ริมาณการป็ลั่อยก๊าซิด้ังกลั่าว

ทัี่�งหมด้ พบว่า ในปี็ ค.ศ. 2022 

ป็ระเที่ศท่ี่�บริหารจั้ด้การลัด้ก๊าซิ

เร่อนกระจ้กได้้ด่้ท่ี่�สุด้นั�น ส่วนใหญ่

อยู่ในแถึบสแกนด้ิเนเว่ย รวมไป็

ถึึงโมร็อกโกแลัะสหราชุอาณาจั้กร 

(รูป็ท่ี่�  5) ในข้ณะท่ี่�ป็ระเที่ศ

สมาชิุกอาเซิ่ยนท่ี่�อยู่ใน CCPI 

ป็ระกอบด้้วย ฟิิลิัป็ปิ็นส์อยู่ใน

อันดั้บท่ี่� 23 อินโด้น่เซิ่ยอยู่ใน

อันดั้บท่ี่� 27 ไที่ยอยู่ในอันดั้บท่ี่� 31 

แลัะมาเลัเซ่ิยอยู่ในอันดั้บท่ี่� 57 

โด้ยหากพิจ้ารณาจ้าก CCPI ในป็ ี

2022 จ้ะเห็นได้้ว่าป็ระเที่ศใน

อาเซ่ิยนท่ี่�กลั่าวมาส่วนใหญ่

ที่ำา ไ ด้้ ค่ อ น ข้้ า ง ด่้ ใ นก า รลัด้ 

การเปรียบเทียบ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศสมาชิกอาเซียนกับทั่วโลก

การป็ล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจ้กโด้ย

รวม อย่างไรก็ตาม อาจ้ต้อง

ด้ำาเนินการเพิ�มเติมในส่วนข้อง

การใชุ้พลัังงานหมุนเว่ยน (ส่เข่้ยว) 

แลัะการด้ำาเนินนโยบายด้้าน 

การเป็ลั�่ยนแป็ลังข้องสภาพ 

ภูมิอากาศ (ส่ส้ม) (รูป็ท่ี่� 6)

รูป็ที่�่ 5 : Climate Change Performance 
Index (CCPI) ที่ั�วโลัก
ที่่�มา : Germanwatch

รูป็ที่่� 6 : Climate Change Performance 
Index (CCPI) ในภูมิภาคอาเซิ่ยน
ที่่�มา : Germanwatch
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สรุป
ปั็ญหาการเป็ลั�่ยนแป็ลังสภาพ

ภูมิอากาศถ่ึอเป็็นปั็ญหาสำาคัญ

ท่ี่�ทัี่�วโลักต้องร่วมม่อกันแก้ไข้ 

แลัะด้ำาเนินการภายใต้กรอบ

ความร่วมม่อ เชุ่น ความตกลัง

ป็าร่ส แลัะ COP26 เป็็นต้น  

โด้ยในกลุ่ัมป็ระเที่ศสมาชิุก

อาเซิ่ยน แม้จ้ะม่การด้ำาเนินการ

เพ่�อแก้ไข้แลัะบรรเที่าผู้ลักระที่บ

จ้ากการเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพ 

ภูมิอากาศ ยังจ้ำาเป็็นต้องด้ำาเนิน

การอย่างต่อเน่�องแลัะรอบด้้าน

ใ ห้ บรร ลุั เ ป้็ าหมายการลัด้ 

การป็ล่ัอยก๊าซิเร่อนกระจ้กแลัะ

เป้็าหมายด้้านการเป็ล่ั�ยนแป็ลัง

สภาพภู มิอากาศท่ี่� ไ ด้้แสด้ง

เจ้ตจ้ำานงไว้ การเข้้าถึึงองค์ความรู้

ท่ี่�เก่�ยวกับการจั้ด้การด้้านสภาพ

ภูมิอากาศแลัะแหล่ังเงินทุี่นเพ่�อ

รับม่อกับการเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพ

ภูมิอากาศ โด้ยเฉพาะแหล่ังเงิน

ทุี่นเพ่�อการลังทุี่นในโครงสร้าง

พ่�นฐาน จึ้งเป็็นสิ�งสำาคัญ โด้ย MDBs 

สามารถึม่บที่บาที่ในเร่�องดั้งกล่ัาว 

ไม่ว่าจ้ะเป็็นการให้ความชุ่วยเหล่ัอ

ที่างเที่คนิคหร่อเป็็นกลัไกจั้ด้หาทุี่น

ให้กับป็ระเที่ศต่าง ๆ  โด้ยไที่ยเอง 

แม้จ้ะป็ระสบความสำาเร็จ้ใน 

การลัด้กา๊ซิเรอ่นกระจ้กเกินกว่า

เป้็าหมายในชุ่วง 2-3 ป็ท่ีี่�ผู่้านมา 

ก็ควรพิจ้ารณาด้ำาเนินการร่วมกับ 

MDBs โด้ยให้ MDBs เป็็นกลัไก

การระด้มทีุ่นจ้ากภาคเอกชุนให้

มากขึ้�น แลัะเป็็นแหลั่งรวม 

ความเชุ่�ยวชุาญแลัะป็ระสบการณ์

เพ�่อให้ไที่ยสามารถึข้ับเคล่ั�อน

งานด้้านสภาพภูมิอากาศแลัะ

บรรลัุ เป็้าหมายด้้านการลัด้ 

การป็ลั่อยก๊าซิเร่อนกระจ้กตาม

ท่ี่�ตั�งใจ้ไว้ นอกจ้ากน่� ในส่วนข้อง 

MDBs เอง อาจ้จ้ะพิจ้ารณาเพ�ิม

บที่บาที่จ้ากการเป็็นผูู้้สนับสนุน

เ ม็ ด้ เ งิ น ใ น ก า ร ลั ง ทุี่ น เ ป็็ น 

ผูู้้ส นับส นุนน วั ต ก ร ร ม แ ลั ะ

เที่คโนโลัย่ในการกำาหนด้นโยบาย

แ ลั ะ แ ก้ ไ ข้ ปั็ ญ ห า ข้ อ ง โ ลั ก  

ซึิ� งรวมถึึงการเป็ล่ั�ยนแป็ลัง

สภาพภูมิอากาศด้้วย
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บทความโดย
อินทุอร หวังประเสริฐ

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

CMIM: 
Financial Safety Net 

ของภ้มิภาคอาเซียน+3
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หลัังจ้ากการเกิด้วิกฤตเศรษฐกิจ้แลัะการเงินในภูมิภาคเอเชุ่ยชุ่วงปี็ 2540-2541 ท่ี่�ป็ระเที่ศในเอเชุ่ย

ตะวันออกแลัะตะวันออกเฉ่ยงใต้ป็ระสบป็ัญหาดุ้ลัการชุำาระเงินโด้ยข้าด้สภาพคลั่องในระยะสั�น  

แลัะหลัายป็ระเที่ศม่ความจ้ำาเป็็นต้องข้อรับความชุ่วยเหล่ัอที่างการเงินจ้ากกองทุี่นการเงินระหว่าง

ป็ระเที่ศ (International Monetary Fund: IMF) ที่ำาให้กลุ่ัมป็ระเที่ศอาเซ่ิยน+3 ตระหนักถึึงความจ้ำาเป็็น

ท่ี่�จ้ะต้องพัฒนาความร่วมม่อด้้านเศรษฐกิจ้แลัะการเงินในภูมิภาคให้ม่ความเข้้มแข็้งแลัะเป็็นรูป็ธรรม

มากยิ�งขึ้�น มาตรการริเริ�มเชุ่ยงใหม่ไป็สู่การเป็็นพหุภาค่ (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: 

CMIM) จึ้งถ่ึอกำาเนิด้ขึ้�น โด้ยพัฒนามาจ้ากการนำาเคร่อข่้ายความตกลังที่วิภาค่ว่าด้้วยการแลักเป็ลั�่ยน

เงินตรา (Bilateral Swap Arrangement: BSA) ระหว่างป็ระเที่ศสมาชิุกมาจั้ด้ที่ำาเป็็นความตกลังฉบับเด่้ยว 

เพ่�อจั้ด้ตั�งกลัไกความร่วมม่อพหุภาค่ข้องภูมิภาคโด้ยการแลักเป็ล่ั�ยนเงินตราระหว่างป็ระเที่ศ  

(Currency Swap) ในการเสริมสร้างสภาพคล่ัองระหว่างกัน ในกรณ่ท่ี่�ผูู้้เข้้าร่วมในความตกลัง 

ข้าด้สภาพคลั่องหร่อป็ระสบป็ัญหาดุ้ลัการชุำาระเงิน เพิ�มเติมจ้ากความชุ่วยเหล่ัอที่างการเงินที่�่ได้้รับ

จ้ากองค์กรการเงินระหว่างป็ระเที่ศ

CMIM จึ้งถ่ึอเป็็นความร่วมม่อที่างการเงินแลัะกลัไกความชุ่วยเหลัอ่ที่างการเงิน (Financial Safety Net) 

ข้องป็ระเที่ศในภูมิภาคอาเซิ่ยน+3 แลัะเป็็นความร่วมม่อที่างการเงินที่�่เป็็นรูป็ธรรมที่�่สุด้ข้องภูมิภาค

อาเซ่ิยน+3 ภายใต้กรอบการป็ระชุุมรัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลัังแลัะผูู้้ว่าการธนาคารกลัาง

อาเซ่ิยน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) 

ป็ระกอบด้้วยสมาชิุกอาเซ่ิยน 10 ป็ระเที่ศ ได้้แก่ บรูไนด้ารุสซิาลัาม กัมพูชุา อินโด้น่เซ่ิย ลัาว มาเลัเซ่ิย 

เม่ยนมา ฟิิลัิป็ปิ็นส์ สิงคโป็ร์ ไที่ย แลัะเว่ยด้นาม แลัะกลุ่ัมป็ระเที่ศ+3 ได้้แก่ จ่้น (รวมเข้ตบริหารพิเศษ

ฮ่องกง) ญ่�ปุ่็น แลัะเกาหล่ัใต้ โด้ยความตกลัง CMIM ฉบับปั็จ้จุ้บัน ม่ผู้ลับังคับใชุ้เม่�อวันท่ี่� 23 มิถุึนายน 2563 

ฉบับแก้ไข้เพิ�มเติมเม่�อวันท่ี่� 31 ม่นาคม 2564 แลัะม่วงเงินความชุ่วยเหล่ัอรวม 240,000 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ
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ที่่�มา : ผูู้้เข้่ยน

กลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ภายใต้ความตกลง CMIM

1. ประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลง CMIM

2. ร้ปแบบการสมทบเงินใน CMIM

กลุัม่ภาค่ในความตกลัง CMIM ป็ระกอบด้้วย กระที่รวงการคลัังข้อง

ป็ระเที่ศสมาชิุกอาเซ่ิยน+3 (รวม 13 ภาค่) ร่วมกับธนาคารกลัาง

ข้องป็ระเที่ศสมาชุิกอาเซ่ิยน+3 แลัะธนาคารกลัางเข้ตป็กครอง

พิเศษฮ่องกง (รวม 14 ภาค่) รวมม่ภาค่ภายใต้ความตกลัง CMIM 

ทัี่�งส�ิน 27 ภาค่

CMIM ม่รูป็แบบเป็็น Self-managed reserved pooling arrangement 

กล่ัาวค่อ ป็ระเที่ศสมาชิุกแต่ลัะป็ระเที่ศได้้ตกลังจ้ำานวนเงินท่ี่�แต่ลัะ

ป็ระเที่ศจ้ะสมที่บใน CMIM โด้ยไม่ม่การลังเงินจ้ริง เงินสมที่บข้อง

แต่ลัะป็ระเที่ศจ้ะนำามาจ้ากเงนิสำารองระหวา่งป็ระเที่ศ โด้ยผูู้ว่้าการ

ธนาคารกลัางจ้ะลังนามในหนังส่อย่นยันการสมที่บเงิน (Commitment 

Letter) เพ่�อย่นยันการสมที่บเงินตามวงเงินท่ี่�ผูู้กพันข้องแต่ลัะ

ป็ระเที่ศ โด้ยจ้ะม่ผู้ลัเป็็นเพ่ยงภาระผูู้กพันเน่�องจ้ากยังไม่ม่การโอน

กรรมสิที่ธิ�ในเงินสำารองระหว่างป็ระเที่ศ แลัะยังคงถ่ึอว่าเงินที่�่จ้ะ

สมที่บจ้ำานวนนั�นยังเป็็นเงินสำารองระหว่างป็ระเที่ศในชุ่วงป็กติ 

(Peace Time) ทัี่�งน่� เม่�อม่การอนุมัติให้ความชุ่วยเหล่ัอ จึ้งจ้ะเกิด้

ธุรกรรมแลักเป็ล่ั�ยนเงินตราต่างป็ระเที่ศ เร่ยกว่า Currency Swap 

Transaction ระหว่างภาค่ผูู้้ข้อรับความชุ่วยเหล่ัอ (Swap Requesting 

Party) แลัะภาค่ผูู้้ให้ความชุ่วยเหล่ัอ (Swap Providing Party)  

โด้ยเป็็นการแลักเป็ลั�่ยนหร่อ Swap ระหวา่งเงนิสกลุัที่อ้งถิึ�นกับเงนิ

ด้อลัลัาร์สหรัฐ หร่อระหว่างเงินสกุลัท้ี่องถิึ�นกับเงินสกุลัที่้องถิึ�น

วารสารการเงินการคลััง (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 109 ไตรมาสที่่� 2 ปี ี2565 86



3. ขนาดวงเงินและสัดส่วนการสมทบเงินของ

สมาชิก CMIM

4. วงเงินความช่วยเหลือหรือโควตาการขอรับ

ความช่วยเหลือ (Purchasing Multiple)

CMIM ม่วงเงินรวม 240,000 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ โด้ยม่สัด้ส่วน

วงเงนิสมที่บข้องป็ระเที่ศสมาชุกิอาเซ่ิยนในสดั้ส่วนรอ้ยลัะ 20 หรอ่

เท่ี่ากบั 48,000 ล้ัานด้อลัลัารส์หรฐั ในข้ณะท่ี่�กลุัม่ป็ระเที่ศ+3 (รวม

ฮ่องกง) ม่วงเงินสมที่บในสัด้ส่วนร้อยลัะ 80 หร่อเท่ี่ากับ 192,000 

ลั้านด้อลัลัาร์สหรัฐ ทัี่�งน่� ป็ระเที่ศไที่ยม่วงเงินสมที่บใน CMIM 

เท่ี่ากับ 9,104 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ ซึิ�งวงเงินสมที่บข้องไที่ยเท่ี่ากัน

กับวงเงินสมที่บข้องป็ระเที่ศอาเซ่ิยนใหญ่ 5 ป็ระเที่ศ (อินโด้น่เซ่ิย 

มาเลัเซ่ิย ฟิิลิัป็ปิ็นส์ สิงคโป็ร์ แลัะไที่ย) ในข้ณะท่ี่�ป็ระเที่ศสมาชิุก

อาเซ่ิยนที่�่เหล่ัอ (บรูไน กัมพูชุา ลัาว พม่า แลัะเว่ยด้นาม) ม่วงเงิน

สมที่บในสัด้ส่วนท่ี่�น้อยกว่า

ม่สัด้ส่วนท่ี่�แตกต่างกันไป็ (Tiered-Borrowing Multiples) ระหว่าง

ป็ระเที่ศสมาชิุก โด้ยป็ระเที่ศข้นาด้เล็ักจ้ะสามารถึข้อรับการชุ่วยเหล่ัอ

ได้้ในสัด้ส่วนเม่�อเป็ร่ยบเท่ี่ยบกับสัด้ส่วนข้องวงเงินสมที่บสูงกว่า

ป็ระเที่ศข้นาด้ใหญ่ โด้ยแบ่งเป็็น 4 สัด้ส่วน ดั้งน่�

4.1 ป็ระเที่ศอาเซ่ิยนข้นาด้เลั็ก 5 ป็ระเที่ศ (บรูไนด้ารุสซิาลัาม 

กัมพูชุา ลัาว พม่า แลัะเว่ยด้นาม)สามารถึข้อรับความชุ่วยเหล่ัอ 

ได้้ 5 เท่ี่าข้องวงเงินสมที่บใน CMIM

4.2 ป็ระเที่ศอาเซ่ิยนใหญ่ 5 ป็ระเที่ศ (อินโด้น่เซ่ิย มาเลัเซ่ิย ฟิิลิัป็ปิ็นส์ 

สิงคโป็ร์ แลัะไที่ย) สามารถึข้อรับความชุ่วยเหล่ัอได้้ 2.5 เท่ี่าข้องวงเงิน

สมที่บใน CMIM

4.3 ป็ระเที่ศเกาหล่ัใต้ สามารถึข้อรับความชุ่วยเหล่ัอได้้ 1 เท่ี่าข้อง

วงเงินสมที่บใน CMIM

4.4 ป็ระเที่ศจ่้นแลัะญ�่ปุ่็น สามารถึข้อรบัความชุว่ยเหล่ัอได้้ 0.5 เที่า่

ข้องวงเงินสมที่บใน CMIM 

ในการข้อรับความชุ่วยเหล่ัอ 

ป็ระเที่ศสมาชุกิจ้ะสามารถึข้อรบั

ความชุ่วยเหลั่อจ้าก CMIM ได้้

สูงสุด้เท่ี่ากับโควตาในการข้อรบั

ความชุ่วยเหล่ัอทัี่�งหมด้ข้อง

ป็ระเที่ศสมาชุิกนั�น ๆ โด้ยม่

เง�่อนไข้ว่า ป็ระเที่ศสมาชุิกที่�่

ข้อรับความชุ่วยเหล่ัอจ้ะต้องเข้้า

สู่โครงการเข้้ารบัความชุว่ยเหล่ัอ

ข้อง IMF (IMF Program) จ้ึงจ้ะ

ข้อรับความชุ่วยเหล่ัอได้้เต็ม

โควตา อย่างไรก็ด่้ หากป็ระเที่ศ

ผูู้้ข้อรับความชุ่วยเหลั่อไม่ได้้ 

เข้้าสู่ IMF Program หร่อไม่ได้้ 

ม่แผู้นท่ี่�จ้ะเข้้าสู่ IMF Program 

ป็ระเที่ศสมาชุกิจ้ะสามารถึข้อรบั

ความชุ่วยเหลั่อจ้าก CMIM ได้้

สูงสุด้เที่่ากับร้อยลัะ 40 ข้อง

โควตาในการข้อรับความชุ่วย

เหลั่ อ ทัี่� งหมด้ข้องป็ระ เที่ศ

สมาชุิกนั�น ตัวอย่างเชุ่น ไที่ยม่

โควตาข้อรับความชุ่วยเหล่ัอ

สูงสุด้ 2.5 เที่่าข้องวงเงินสมที่บ 

หรอ่ 22,760 ล้ัานด้อลัลัารส์หรัฐ 

เพราะฉะนั�นไที่ยจ้ะได้้รบัเงนิชุว่ย

เหลั่อสูงสุด้ท่ี่�ร้อยลัะ 40 หร่อ 

9,104 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ
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5. อัตราดอกเบี้ย

6. กระบวนการตัดสินใจของ CMIM

7. การกำาหนดสิทธิลงคะแนนของประเทศสมาชิก

อัตราด้อกเบ่�ยสำาหรับการข้อรับความชุ่วยเหล่ัอจ้ะเท่ี่ากับอัตราด้อกเบ่�ย

ข้องการกู้ย่มเงินระยะข้้ามค่นในอนาคต (Forward Looking SOFR: 

F-SOFR) บวกกับ Premium จ้ำานวน 150 basis points แลัะจ้ะเพิ�ม

อ่ก 50 basis points สำาหรับการต่ออายุทุี่ก ๆ 2 ครั�ง (เริ�มจ้าก 

การตอ่อายุครั�งท่ี่� 2) แตท้่ี่ายท่ี่�สุด้แลัว้ Premium จ้ะตอ้งไมเ่กนิ 300 

basis points 

กระบวนการตัด้สินใจ้แบ่งออกเป็็น 2 ระดั้บ ได้้แก่

1) ระดั้บรัฐมนตร่ เร่ยกว่า Ministerial Level Decision Making Body 

(MLDMB) ที่ำาหน้าท่ี่�ตัด้สินใจ้ในระดั้บนโยบาย (Fundamental Issues) 

อาที่ ิข้นาด้ข้องวงเงนิสมที่บ โควตาความชุว่ยเหลัอ่ แลัะการเข้้าเป็็น

สมาชิุก เป็็นต้น โด้ยใชุ้หลัักฉันที่ามติในการตัด้สินใจ้

2) ระดั้บเจ้้าหน้าท่ี่�อาวุโส เร่ยกว่า Executive Level Decision Making 

Body (ELDMB) ป็ระกอบด้้วย ผูู้้แที่นระดั้บป็ลััด้กระที่รวงการคลััง

แลัะรองผูู้้ว่าการธนาคารกลัาง ที่ำาหน้าท่ี่�พิจ้ารณาป็ระเด็้นการป็ฏิิบัติ 

เชุ่น การให้ความชุ่วยเหล่ัอ แลัะการต่อสัญญา เป็็นต้น โด้ยใชุ้หลััก

เส่ยงข้้างมากในการตัด้สินใจ้

หลัักการในการกำาหนด้สิที่ธิลังคะแนนหร่อสิที่ธิออกเส่ยง (Voting 

Power) ข้องป็ระเที่ศสมาชิุกเป็็นการให้สิที่ธิลังคะแนนตามสัด้ส่วน

เงินสมที่บ แต่ได้้ให้ความสำาคัญกับเส่ยงข้องป็ระเที่ศข้นาด้เล็ักด้้วย 

โด้ยแบ่งคะแนนเส่ยงออกเป็็น 2 ส่วน ได้้แก่

1) คะแนนเส่ยงพ่�นฐานเป็็นคะแนนเส่ยงท่ี่�ทุี่กป็ระเที่ศได้้รับเที่่ากัน
ป็ระเที่ศลัะ 1.6 คะแนนเส่ยง

2) คะแนนเส่ยงตามสัด้ส่วนเงินสมที่บ ได้้กำาหนด้ให้ 1 คะแนนเส่ยง
ต่อเงินสมที่บ 1,000 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ

นอกจ้ากน่� ยังได้้กำาหนด้มิให้ป็ระเที่ศสมาชิุกป็ระเที่ศใด้ป็ระเที่ศหนึ�ง

ม่อำานาจ้ในการคัด้ค้านการตัด้สินใจ้ข้องป็ระเที่ศสมาชิุกอ่�น ๆ  

ที่�่เหล่ัอ (No veto power)
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8. ร้ปแบบกลไกการให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินของ CMIM 

9. ระยะเวลาการให้

ความช่วยเหลือ 

CMIM ม่การให้ความชุ่วยเหล่ัอแก่สมาชิุกใน 2 สถึานการณ์ ได้้แก่ 

1) การให้ความชุ่วยเหล่ัอที่างการเงินแก่สมาชิุกหลัังการเกิด้วิกฤต

เศรษฐกิจ้ เร่ยกว่า “CMIM Stability Facility (CMIM-SF)” เป็็นกลัไกหลััก

ข้อง CMIM โด้ยไม่ม่การกำาหนด้เง่�อนไข้การให้ความชุ่วยเหล่ัอ

นอกจ้ากเง่�อนไข้การเข้้าร่วม IMF Program ซึิ�งจ้ะที่ำาให้สมาชิุกท่ี่�

ข้อรับความชุ่วยเหล่ัอสามารถึรับความชุ่วยเหลั่อได้้เต็มโควตา  

โด้ยสมาชิุกสามารถึแจ้้งข้้อเท็ี่จ้จ้ริงข้องปั็ญหาท่ี่�เกิด้ขึ้�นกับป็ระเที่ศ

ผูู้้ป็ระสานงานเพ่�อข้อให้สมาชุิกพิจ้ารณาให้ความชุ่วยเหล่ัอต่อไป็

2) การให้ความชุ่วยเหล่ัอที่างการเงินแก่สมาชิุกก่อนการเกิด้วิกฤต

เศรษฐกิจ้ เร่ยกว่า “CMIM Precautionary Line (CMIM-PL)”  

เป็็นกลัไกท่ี่�จั้ด้ตั�งขึ้�นเม่�อป็ ี2557 ตามความตกลัง CMIM ฉบบัแกไ้ข้ 

พ.ศ. 2557 เพิ�มเติมจ้ากกลัไกในการให้ความชุ่วยเหล่ัอเม่�อสมาชิุก

ป็ระสบป็ัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ้แลั้ว โด้ย CMIM-PL จ้ะเป็็นการให้ 

Swap Line ในรูป็ข้องเงินด้อลัลัาร์สหรัฐแก่สมาชิุกท่ี่�ม่แนวโน้ม 

จ้ะป็ระสบปั็ญหาดุ้ลัการชุำาระเงินหร่อข้าด้สภาพคล่ัองระยะสั�น  

ทัี่�งน่� ในการข้อรับความชุ่วยเหล่ัอดั้งกล่ัาว ป็ระเที่ศสมาชิุกจ้ะต้อง

ผู้า่นเง่�อนไข้คุณสมบัติ (Qualification Criteria: QC) 5 ป็ระการ ได้้แก่ 

ฐานะการเงินระหว่างป็ระเที่ศแลัะการเข้า้ถึึงตลัาด้ นโยบายการคลััง 

นโยบายการเงิน เสถ่ึยรภาพด้้านการเงินแลัะการกำากับดู้แลั  

ระยะเวลัาในการให้ความชุ่วยเหล่ัอ 

แต่ลัะครั�ง (Maturity) ทัี่�งในกรณ่

ข้องการข้อรับความชุ่วยเหล่ัอ

ที่างการเงินหลัังการเกิด้วิกฤต 

(Stability Facility: SF) แลัะการข้อรับ

ความชุ่วยเหล่ัอที่างการเงินกอ่น

การเกิด้วิกฤต (Precautionary 

Line: PL) แบ่งเป็็น 2 ส่วน ได้้แก่

1) ส่วนการให้ความชุ่วยเหล่ัอ

ที่างการเงินกับป็ระเที่ศสมาชุิก 

ที่�่ เ ชุ่� อม โยง กับ โครงการ ใ ห้ 

ความชุ่วยเหล่ัอที่างการเงินข้อง 

IMF (IMF Linked Portion: ILP) 

กำา ห น ด้ ร ะ ย ะ เ ว ลั า ก า ร ใ ห้ 

ความชุ่วยเหล่ัอ 1 ป็ี (360 วัน) 

(ต่ออายุได้้ 2 ครั�ง) รวมระยะเวลัา

ให้ความชุ่วยเหล่ัอไม่เกิน 3 ปี็ 

2) ส่วนการให้ความชุ่วยเหล่ัอ

ที่างการเงนิกับป็ระเที่ศสมาชุกิที่�่

ไม่เข้้าโครงการให้ความชุ่วยเหล่ัอ

ที่างการเงินข้อง IMF ( IMF  

แลัะความพอเพ่ยงข้องข้้อมูลั  

ซึิ�งจ้ะชุ่วยย่นยันว่าป็ระเที่ศผูู้้ข้อรับ

ความชุ่วยเหล่ัอม่โครงสร้าง 

พ�่นฐานที่างเศรษฐกิจ้ที่�่แข็้งแกรง่ 

แลัะม่การด้ำาเนินนโยบายที่�่ด้่ 

สามารถึท่ี่�จ้ะจ่้ายเงินค่นให้แก่

สมาชิุกได้้ แลัะเพ�่อลัด้ปั็ญหา 

Moral Hazard 
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De-linked Portion: IDLP) กำาหนด้ระยะเวลัาการให้ความชุ่วยเหล่ัอ 

6 เด่้อน (180 วัน) (ต่ออายุได้้ 3 ครั�ง) รวมระยะเวลัาให้ความชุ่วยเหล่ัอ

ไม่เกิน 2 ปี็ 

ป็ระเที่ศผูู้้ข้อรับความชุ่วยเหล่ัอจ้ะต้องย่�นหนังส่อเพ่�อแจ้้งการข้อรับ

ความชุ่วยเหล่ัอกับป็ระเที่ศผูู้้ป็ระสานงาน (Coordinating Countries) 

โด้ยหนังส่อแจ้้งการข้อรับความชุ่วยเหลั่อจ้ะต้องระบุถึึงข้้อมูลั 

ที่�่สำาคัญเก�่ยวกับการข้อรับความชุ่วยเหล่ัอ แลัะเม่�อป็ระเที่ศ 

ผูู้้ป็ระสานงานได้้รับหนังส่อแจ้้งการข้อรับความชุ่วยเหล่ัอด้ังกลั่าว

แล้ัว จ้ะต้องส่งต่อหนังส่อนั�นให้แก่สมาชิุกอ่�นภายใน 2 วันที่ำาการ

นับแต่วันท่ี่�ได้้รับหนังส่อ ซึิ�งป็ระเที่ศผูู้้ข้อความชุ่วยเหล่ัอจ้ะต้อง 

จั้ด้เตร่ยมเอกสารแลัะด้ำาเนินการตามเง่�อนไข้ที่�่กำาหนด้ หลัังจ้ากนั�น 

ป็ระเที่ศผูู้้ป็ระสานงานจ้ะจ้ัด้ให้ม่การป็ระชุุมเจ้้าหน้าที่�่อาวุโส

กระที่รวงการคลัังแลัะธนาคารกลัางอาเซ่ิยน+3 (ผูู้้แที่นข้อง

ป็ระเที่ศไที่ย ค่อ ป็ลััด้กระที่รวงการคลัังแลัะรองผูู้้ว่าการธนาคาร

แห่งป็ระเที่ศไที่ย) เพ�่อพิจ้ารณาอนุมัติการให้ความชุ่วยเหล่ัอ  

โด้ยจ้ะต้องได้้รับการอนุมัติโด้ยม่เส่ยง 2 ใน 3 ข้องคะแนนออกเส่ยง

ทัี่�งหมด้ ทัี่�งน่� ขั้�นตอนการด้ำาเนินการให้ความชุ่วยเหล่ัอจ้ะต้อง 

แล้ัวเสร็จ้ภายใน 2 สัป็ด้าห์ โด้ยภายหลัังจ้ากการอนุมัติการให้ 

ความชุ่วยเหล่ัอแล้ัวจ้ะเกิด้ธุรกรรมการแลักเป็ล่ั�ยนเงินตรา  

(กรณ่ความชุ่วยเหล่ัอหลัังวิกฤตเศรษฐกิจ้) หร่อการเป็ิด้วงเงิน

สำาหรับการแลักเป็ล่ั�ยนเงินตราต่างป็ระเที่ศ (กรณ่ความชุ่วยเหล่ัอ

ก่อนการเกิด้วิกฤตเศรษฐกิจ้)

10. ข้ันตอนการขอรับและการให้ความช่วยเหลือ
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ความตกลัง CMIM ได้้กำาหนด้ให้ป็ระเที่ศสมาชิุกอาเซิย่น+3 ร่วมกัน

ที่บที่วนข้้อกำาหนด้แลัะเง่�อนไข้ข้องความตกลัง หลัังจ้ากม่ผู้ลับังคับ

ใชุ้ในปี็ท่ี่� 5 โด้ยอาจ้พิจ้ารณาที่บที่วนข้นาด้ข้อง CMIM จ้ำานวน 

การลังเงินข้องป็ระเที่ศสมาชุิก วงเงินความชุ่วยเหล่ัอหร่อโควตา 

การข้อรับความชุ่วยเหล่ัอ เง่�อนไข้ในการซ่ิ�อแลัะข้ายค่นเงินตรา  

แลัะป็ระเด็้นอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้องเพ่�อที่ำาให้ความตกลัง CMIM  

ม่ความทัี่นสมัยแลัะสอด้คล้ัองกับสภาวการณ์ข้องป็ระเที่ศสมาชิุก

แลัะภาวะเศรษฐกิจ้แลัะการเงินข้องโลัก

ทัี่�งน่� ป็ระเที่ศสมาชุิกอาเซ่ิยน+3 ม่การด้ำาเนินการป็รับป็รุงแลัะ 

เพ�ิมป็ระสิที่ธิภาพข้องความตกลัง CMIM มาอย่างต่อเน่�อง นับจ้าก

ความตกลังฉบับแรกท่ี่�ม่ผู้ลับังคับใชุ้เม�่อ 24 ม่นาคม 2553 ได้้แก่ 

ความตกลัง CMIM ฉบับแก้ไข้ป็รับป็รุง ท่ี่�ม่ผู้ลับังคับใชุ้ตั�งแต่วันท่ี่�  

17 กรกฎาคม 2557 ความตกลัง CMIM ฉบับปั็จ้จุ้บัน ม่ผู้ลับังคับใชุ้

ตั�งแต่วันท่ี่� 23 มิถุึนายน 2563 แลัะความตกลัง CMIM ฉบับแก้ไข้

เพ�ิมเติม ม่ผู้ลับังคับใชุ้ตังแต่วันท่ี่� 31 ม่นาคม 2564 โด้ยการแก้ไข้

ความตกลังในแต่ลัะครั�ง ป็ระเที่ศสมาชุิกได้้ป็รับป็รุงป็ระสิที่ธิภาพ

ข้อง CMIM ไม่ว่าจ้ะเป็็นการแก้ไข้หลัักการสำาคัญหร่อป็รับป็รุง

ถ้ึอยคำาในป็ระเด็้นเชุิงเที่คนิค ให้ม่ความย่ด้หยุ่นแลัะม่ความชัุด้เจ้น

ในที่างป็ฏิิบัติ อาที่ ิการเพิ�มข้นาด้วงเงินชุว่ยเหล่ัอจ้ากเดิ้ม 120,000 

ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐเป็็น 240,000 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐ การเพิ�มสัด้ส่วน

การให้ความชุ่วยเหล่ัอที่างการเงินกับป็ระเที่ศสมาชิุกท่ี่�ไม่เข้้าโครงการ

ให้ความชุ่วยเหล่ัอที่างการเงินข้อง IMF จ้ากร้อยลัะ 20 เป็็นร้อยลัะ 40 

การจั้ด้ตั�งกลัไกให้ความชุ่วยเหล่ัอสมาชุกิเพ�่อป็อ้งกันการเกิด้วิกฤต

เศรษฐกิจ้เพิ�มเติมจ้ากกลัไกให้ความชุ่วยเหล่ัอหลัังจ้ากท่ี่�สมาชุิก

ป็ระสบวิกฤตเศรษฐกิจ้แล้ัว แลัะล่ัาสุด้ได้้ยินยอมให้สมาชิุกสามารถึ

เล่ัอกสมที่บหร่อข้อรับความชุ่วยเหล่ัอที่างการเงินภายใต้กลัไก 

CMIM เป็็นเงินสกุลัท้ี่องถิึ�นได้้ตามความสมัครใจ้

11. การทบทวนความตกลงและโครงสร้างของ 

CMIM ในภาพรวม
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ตารางจำานวนวงเงินสมทบและวงเงินในการได้รับความช่วยเหลือจาก CMIM

แนวทางในอนาคต
ของการเพ่ิมประสิทธิภาพของ CMIM 
แม้ว่าป็ระเที่ศสมาชิุกอาเซ่ิยน+3 ได้้ม่การพัฒนา CMIM มาอย่างต่อเน่�อง แลัะยังไม่ม่การข้อรับ 

ความชุ่วยเหล่ัอจ้าก CMIM นับตั�งแต่จั้ด้ที่ำาความตกลังร่วมกันมาตั�งแต่ป็ี 2553 แต่เม�่อพิจ้ารณา

เป็ร่ยบเท่ี่ยบกับกลัไกที่างการเงินระดั้บภูมิภาคอ่�น ๆ แล้ัว ข้นาด้วงเงินให้ความชุ่วยเหล่ัอ CMIM 

ในปั็จ้จุ้บัน จ้ำานวน 240,000 ล้ัานด้อลัลัาร์สหรัฐยังคงถ่ึอว่าม่จ้ำานวนน้อย เม่�อเท่ี่ยบกับข้นาด้เศรษฐกิจ้

ข้องป็ระเที่ศสมาชิุก เน่�องจ้ากเป็็นวงเงินท่ี่�สมาชิุกกำาหนด้ขึ้�นมา แลัะไม่ได้้พิจ้ารณาความเหมาะสม

ตามสภาวะแลัะข้นาด้เศรษฐกิจ้ ซึิ�งที่ำาให้จ้ำานวนเงินชุ่วยเหล่ัออาจ้ไม่เพย่งพอหากเกิด้วิกฤตเศรษฐกิจ้

ขึ้�นจ้ริงแลัะเกิด้ขึ้�นพร้อม ๆ กันในหลัายป็ระเที่ศ เพราะฉะนั�น เพ่�อให้ CMIM ม่ป็ระสิที่ธิภาพแลัะ

พร้อมใชุ้จ้ริงหากเกิด้วิกฤตเศรษฐกิจ้ ป็ระเที่ศสมาชิุกจ้ะต้องตระหนักถึึงแนวที่างการเพิ�มวงเงินให้

ความชุ่วยเหล่ัอเป็็นป็ระเด้็นแรก เพ�่อเพิ�มป็ระสิที่ธิภาพข้อง CMIM ในอนาคต ซิ�ึงอาจ้ที่ำาได้้โด้ย 

การพิจ้ารณาเพิ�มจ้ำานวนเงินสมที่บข้องสมาชิุก ป็ระกอบกับการพิจ้ารณาข้นาด้เศรษฐกิจ้ข้องสมาชิุก 

แนวโน้มการเติบโตที่างเศรษฐกิจ้ แลัะข้นาด้ข้องวงเงินสำารองระหว่างป็ระเที่ศด้้วย
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บทความโดย
จุฑาทิตย์ ภุมรินทร์
ชุติกาญจน์ ภาคย์ประเสริฐ
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

Indo-Pacific Economic  
Partnership: Understanding 
New US Position toward  
the Region
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เ ม่� อ เ ด่้ อ น ตุ ลั า ค ม  2 0 2 1 

สหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ได้้เปิ็ด้

ตัวกรอบความ ร่วมม่อที่าง

เศรษฐกิจ้ใหม่สำาหรับภูมิภาค 

อินโด้-แป็ซิิ ฟิิก  ภายใ ต้ ชุ่� อ  

I n d o - P a c i fi c  E c o n o m i c  

Framework หร่อ IPEF ซึิ�งถ่ึอเป็็น 

กรอบความร่วมม่อด้้านการค้า

แลัะ เศ รษฐ กิจ้แรกภาย ใ ต้

ป็ระธานาธิบด่้โจ้ ไบเด้น แลัะเป็็น

กลัไกสำาคัญข้องสหรัฐฯ ในการเพิ�ม

อำานาจ้ต่อรองเชิุงเศรษฐกิจ้ 

(Economic Leverage) ในภูมิภาค 

เพ่�อคานดุ้ลัอำานาจ้กับสาธารณรัฐ

ป็ระชุาชุนจ่้น (จ่้น) ท่ี่�ม่บที่บาที่

แลัะอิที่ธิพลัจ้นก้าวมาเป็็นพ่�ใหญ่

ในภูมิภาคอย่างเปิ็ด้เผู้ย โด้ยบที่ความ

ฉบับน่�จ้ะกลั่าวถึึงบริบที่ที่าง

ภูมิรัฐศาสตร์ แรงผู้ลัักดั้น แลัะ

เหตุผู้ลัข้องการสร้าง IPEF รวมถึึง

สาระสำาคัญข้อง IPEF แลัะ 

ความเก�่ยวเน�่องกับยุที่ธศาสตร์

สำาหรับภูมิภาคอินโด้-แป็ซิิฟิิก

ข้องสหรัฐฯ แลัะสุด้ท้ี่ายจ้ะเสนอแนะ

ท่ี่าที่ข่้องไที่ยต่อ IPEF เพ่�อให้ไที่ย

ได้้รับป็ระโยชุน์สูงสุด้จ้ากกรอบ

ความร่วมม่อดั้งกล่ัาว

แม้วา่สหรฐัฯ ยังคงบที่บาที่นำาในด้้านความมั�นคงแลัะด้้านเที่คโนโลัย่ 

ในชุ่วงท่ี่�ผู่้านมาบที่บาที่เชิุงเศรษฐกิจ้ข้องสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโด้-แป็ซิิฟิิก

ได้้ลัด้ลังเม่�อเท่ี่ยบกับการข้ยายบที่บาที่แลัะเพิ�มอิที่ธิพลัที่าง

เศรษฐกิจ้ข้องจ่้น ในข้ณะท่ี่�สหรัฐฯ ได้้ถึอนตัวออกจ้ากความตกลัง

หุ้นส่วนที่างเศรษฐกิจ้ภาคพ่�นแป็ซิิฟิิก (Comprehensive and Progressive 

Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ซึิ�งเป็็นกรอบความร่วมม่อท่ี่�

สหรัฐฯ เป็็นผูู้้ริเริ�มขึ้�น จ่้นก็ได้้ป็ระสบความสำาเร็จ้ในการผู้ลัักดั้น 

ข้้อริเริ�มหนึ�งแถึบหนึ�งเส้นที่าง (Belt and Road Initiative: BRI)  

เพ่�อพัฒนาโครงสร้างพ�่นฐานเชุ่�อมโยงระหว่างป็ระเที่ศ โด้ยปั็จ้จุ้บัน

ม่โครงการท่ี่�ด้ำาเนินการแล้ัวเสรจ็้แลัะอยูร่ะหว่างด้ำาเนินการจ้ำานวน

มาก รวมถึึงรถึไฟิความเรว็สูงท่ี่�เชุ�่อมตอ่ระหวา่งนครคนุหมงิข้องจ้น่

กับกรุงเว่ยงจั้นที่น์ข้องลัาว ซึิ�งได้้ด้ำาเนินการแล้ัวเสร็จ้แลัะได้้เปิ็ด้

บริการเม่�อเด่้อนธันวาคม 2021 นอกจ้ากน่� จ่้นยังป็ระสบความสำาเร็จ้

ในการจั้ด้ตั�งธนาคารเพ�่อการลังทุี่นในโครงสร้างพ�่นฐานเอเชุ่ย 

บทนำา
เมื่อสหรัฐฯ 

เริ่มหลุดวงโคจรทางเศรษฐกิจ

Source: Fiscal Policy Office (2022)
Note: The map highlights the linkages between the IPEF, BRI, CPTPP, RCEP, DEPA, 
and QUAD trade agreements.
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(Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ท่ี่�ม่จ่้นถ่ึอหุ้นเป็็นอันดั้บหนึ�ง แลัะม่สมาชิุก (Approved 

Members) แล้ัว 105 ป็ระเที่ศ ซิ�ึงถึ่อเป็็นองค์กรระหว่างป็ระเที่ศท่ี่�ใหญ่เป็็นอันดั้บสองรองจ้ากกลุ่ัม

ธนาคารโลักท่ี่�ถ่ึอหุ้นใหญ่โด้ยสหรัฐฯ รวมทัี่�งการเข้้าร่วมความตกลังหุน้ส่วนที่างเศรษฐกิจ้ระดั้บภูมิภาค 

(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ข้องจ่้น ซึิ�งได้้ม่ผู้ลัใชุ้บังคับแล้ัวเม่�อ 1 มกราคม 2022 

แลัะการแสด้งเจ้ตจ้ำานงข้องจ่้นเพ�่อเข้้าร่วม CPTPP แลัะความตกลังที่างเศรษฐกิจ้ด้ิจิ้ทัี่ลั (Digital  

Economy Partnership Agreement: DEPA) กับสิงคโป็ร์ นิวซ่ิแลันด์้ แลัะชุิล่ั ก็ได้้แสด้งถึึงบที่บาที่ท่ี่�จ้่น

ต้องการเข้้ามาเป็็นพ่�ใหญ่ในกรอบความร่วมม่อต่าง ๆ แที่นสหรัฐฯ ที่ำาให้สหรัฐฯ ท่ี่�เคยม่บที่บาที่ 

นำาในเวท่ี่เศรษฐกิจ้ในภูมิภาคได้้ตกอยู่ในท่ี่�นั�งข้้างเวท่ี่ (Side line) แลัะนำาไป็สู่ข้้อเร่ยกร้องจ้ากบรรด้า

สมาชิุกวุฒิสภาสหรฐัฯ ท่ี่�ต้องการใหส้หรัฐฯ กลัับมาม่บที่บาที่นำาเชิุงเศรษฐกจิ้ในภมิูภาคมากขึ้�น ดั้งนั�น  

เม่�อเด่้อนตุลัาคม 2021 ในงาน East Asian Summit ป็ระธานาธิบด่้ไบเด้น จึ้งได้้ป็ระกาศแนวคิด้ 

ในการจั้ด้ที่ำา IPEF ขึ้�นมา เพ่�อที่วงค่นอำานาจ้ที่างการค้าแลัะเศรษฐกิจ้แก่สหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโด้-แป็ซิิฟิิก

จ้ากจ่้น

IPEF เ ป็็นส่วนหนึ� งภายใ ต้

กลัยุที่ธ์เพ�่อเพ�ิมความมั�งคั�ง 

(Prosperity) ในกรอบยุที่ธศาสตร์

อิน โด้แป็ ซิิฟิิ กข้องสหรั ฐ ฯ  

(Indo-Pacific Strategy of the 

United States) ที่�่ได้้เผู้ยแพร่ 

เม่�อเด่้อนกุมภาพันธ์ 2022  

โด้ยกรอบยุที่ธศาสตร์ได้้กลั่าว

ยำ�าถึึงบที่บาที่การเป็็นผูู้้นำาข้อง

สหรัฐฯ ในภูมิภาค (US as an 

Indo-Pacific Power) แลัะ 

ม่เป้็าหมายหลัักเพ่�อต้านที่าน

อิที่ธิพลัข้องจ่้นที่�่ใชุ้กำาลัังเชุิง

เศรษฐกิจ้ การที่หาร การทูี่ต 

แลัะเที่คโนโลัย่ โด้ยม่พฤติกรรม

ท่ี่�รุนแรงแลัะคุกคาม (Harmful 

IPEF คืออะไร และเชื่อมโยงอย่างไรกับ
ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ

Sources: Fiscal Policy Office (2022), based on FACT SHEET: Indo-Pacific 
Strategy of the United States

วารสารการเงินการคลััง (E-Book) ปีทีี่่� 34 ฉบัับัที่่� 109 ไตรมาสที่่� 2 ปี ี2565 95



and Bullying Behavior) ต่อ

พันธมิตรแลัะหุ้นส่วนข้องสหรัฐฯ 

ในภูมิภาค แลัะเป็็นภัยต่อรากฐาน

เศรษฐกิจ้ท่ี่�สำาคัญข้องภูมิภาค

อินโด้-แป็ซิิฟิิก โด้ยสหรัฐฯ  

จ้ะร่วมม่อกับป็ระเที่ศพันธมิตร 

เพ่�อป็ระโยชุน์สูงสุด้ต่อสหรัฐฯ 

แลัะพันธมิตรในภูมิภาค แต่พร้อม

ร่วมม่อกับจ่้นในมิติการแก้ไข้

ปั็ญหาสภาพภูมิอากาศ แลัะ 

การไม่แพร่ข้ยายอาวุธนิวเคล่ัยร์ 

(Non Proliferation) โด้ยสหรัฐฯ 

ต้องการให้ภูมิภาคอินโด้-แป็ซิิฟิิก 

เป็็นภูมิภาคท่ี่�:

1. เสรีและเปิดกว้าง (FREE AND 

OPEN) โด้ยสหรัฐฯ จ้ะผู้ลัักดั้น

การลังทุี่นในสถึาบันแลัะภาค

ป็ระชุาสังคมท่ี่�มุ่งมั�นขั้บเคลั�่อน

ป็ระชุาธิป็ไตย พัฒนาความ

โป็ร่งใสด้้านการเงินการคลัังใน

ภูมิภาคอินโด้-แป็ซิิฟิิก เพ่�อป้็องกัน

การทีุ่จ้ริต รวมทัี่�งดู้แลัน่านนำ�า

แลัะน่านฟ้ิาข้องภูมิภาคให้ม่ 

การบริหารจั้ด้การแลัะใชุ้งานตาม

กฎหมายระหว่างป็ระเที่ศ 

2. เช่ือมโยง (CONNECTED) 

โด้ยสหรัฐฯ จ้ะกระชัุบความสัมพันธ์

กับพันธมิตรในภูมิภาค ได้้แก่ 

ออสเตรเล่ัย ญ่�ปุ่็น สาธารณรัฐ

เกาหล่ั ฟิิลิัป็ปิ็นส์ ไที่ย อินเด่้ย 

อินโด้น่เซ่ิย มาเลัเซ่ิย มองโกเล่ัย 

นิวซ่ิแลันด์้ สิงคโป็ร์ ไต้หวัน เว่ยด้นาม แลัะหมู่เกาะแป็ซิิฟิิก อย่างไรก็ด่้ 

สหรัฐฯ ได้้ให้ความสำาคัญเป็็นพิเศษกับอินเด่้ย เพ่�อให้ก้าวมาเป็็น

ผูู้้นำาในภูมิภาค

3. ม่ังค่ัง (PROSPEROUS) โด้ยสหรัฐฯ จ้ะลังทีุ่นเพ่�อส่งเสริม

นวัตกรรม เสริมสร้างความสามารถึในการแข้่งขั้นที่างเศรษฐกิจ้ 

สร้างงานท่ี่�ม่รายได้้ด้่ ฟิ้�นฟูิห่วงโซ่ิอุป็ที่าน แลัะข้ยายโอกาสที่าง

เศรษฐกิจ้ให้กับป็ระชุาชุนในภูมิภาคอินโด้-แป็ซิิฟิกิ รวมทัี่�งส่งเสรมิ

การค้าแลัะการลังทุี่นท่ี่�เสร่ เป็็นธรรม แลัะเปิ็ด้กว้าง ผู่้านความร่วมม่อ

ที่างเศรษฐกิจ้ภายใต้กรอบ IPEF แลัะสนับสนุนการลังทุี่นโครงสร้าง

พ่�นฐานผู่้านโครงการ Build Back Better World กับพันธมิตรกลุ่ัม

ป็ระเที่ศ G7

4. ม่ันคง (SECURED) โด้ยสหรัฐฯ ด้ำารงบที่บาที่ด้้านความมั�นคง 

ซึิ�งจ้ำาเป็็นต่อการสนับสนุนสันติภาพ ความมั�นคง เสถ่ึยรภาพ แลัะ

ความมั�งคั�งในภูมิภาค โด้ยสหรัฐฯ กำาลัังข้ยายแลัะป็รับป็รุงบที่บาที่

นั�นให้ทัี่นสมัย 

5. มีภ้มิคุ้มกัน (RESILIENT) โด้ยสหรัฐฯ จ้ะผู้ลัักดั้นให้ภูมิภาค

สามารถึเผู้ชิุญกับความท้ี่าที่ายจ้ากการเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศ 

การป็อ้งกนัจ้ากการแพรร่ะบาด้ข้องโรคระบาด้ การป็อ้งกนัจ้ากภัย

ธรรมชุาติ การข้าด้แคลันที่รัพยากร ความข้ัด้แย้งภายใน แลัะ 

ความที่้าที่ายด้้านการเม่องการป็กครอง ที่�่อาจ้ที่ำาลัายเสถึ่ยรภาพ

ข้องภูมิภาค
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IPEF ครอบคลุมอะไรบ้าง
แม้สหรัฐฯ ยังไม่ได้้เผู้ยแพร่รายลัะเอ่ยด้ข้อง IPEF ท่ี่�ชัุด้เจ้น  

แต่ก็เข้้าใจ้ได้้ว่า IPEF จ้ะเป็็นกรอบความร่วมม่อลัักษณะย่ด้หยุ่น 

ไม่ใชุ่ความตกลังที่างการค้าซึิ�งม่ข้้อผูู้กมัด้การเข้้าถึึงตลัาด้ (Market  

Access) แลัะไม่จ้ำาเป็็นต้องได้้รับการเห็นชุอบจ้ากสภาคองเกรส  

โด้ยจ้ะเป็็นความร่วมม่อท่ี่�เปิ็ด้กว้างแลัะให้สิที่ธิแก่ป็ระเที่ศท่ี่�สนใจ้ 

ในการเล่ัอกท่ี่�จ้ะเข้้าร่วมได้้ในที่กุสาข้า หร่อเป็็นรายสาข้า (Module) 

ก็ได้้ ซึิ�งสหรัฐฯ ได้้มอบหมายให้ผูู้้แที่นการค้าข้องสหรัฐฯ แลัะ

รัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงพาณิชุย์เป็็นเจ้้าภาพหลััก โด้ยจ้ะม่การเปิ็ด้

เจ้รจ้ากับสมาชิุกท่ี่�สนใจ้ให้เสร็จ้สิ�นภายใน 12 - 18 เด่้อน

ป็ระกอบด้้วยความร่วมม่อใน 4 สาข้า ได้้แก่ 

1. การค้า (Trade) โด้ยจ้ะมุ่งเน้นการพัฒนาแนวที่างการค้าใหม่ ๆ  

ท่ี่�ได้้มาตรฐานสูง ม่กฎระเบ่ยบท่ี่�ชัุด้เจ้นแลัะโป็ร่งใส แลัะให้ความสำาคัญ

กับมาตรฐานแรงงานแลัะสิ�งแวด้ล้ัอม แลัะจ้ะม่กรอบการพัฒนา

เศรษฐกิจ้ด้ิจิ้ทัี่ลั ซึิ�งครอบคลัุมการใชุ้ป็ระโยชุน์จ้ากระบบด้ิจิ้ทัี่ลั  

การบริหารข้้อมูลัข้้ามพรมแด้น พาณิชุย์อิเล็ักที่รอนิกส์ เป็็นต้น

Sources: Fiscal Policy Office (2022), based on FACT SHEET: Indo-Pacific Strategy of 
the United States

2. การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน

ให้มีความยืดหยุ่น (Supply 

Chain Resilience) โด้ยจ้ะเสรมิ

สร้างความเข้้มแข็้งข้องห่วงโซิ่

อุป็ที่านเพ่�อป้็องกันการหยุด้ชุะงัก

ในห่วงโซ่ิอุป็ที่าน โด้ยที่�่ผู่้านมา 

สหรัฐฯ ได้้ผู้ลัักดั้นให้บริษัที่

สหรัฐฯ ย้ายแหล่ังการผู้ลิัตกลัับมา

ในสหรัฐฯ (On-Shoring) เพ่�อลัด้

ผู้ลักระที่บจ้ากความชุะงักงันข้อง

ห่วงโซ่ิอุป็ที่าน (Supply Chain 

Disruption) แลัะการพึ�งพาแหล่ัง

ผู้ลิัตนอกป็ระเที่ศมากเกินไป็ 

อย่างไรก็ด่้ นางจ่้นา เรมอนโด้ 

(Gina Raimondo) รัฐมนตรว่่าการ

ก ร ะ ที่ ร ว ง พ า ณิ ชุ ย์ ส ห รั ฐ ฯ  

ได้้กล่ัาวในการป็ระชุุมเม่�อเด่้อน

พฤศจิ้กายน 2021 ว่า สำาหรับ

ห่วงโซิ่อุป็ที่านท่ี่�ม่ความซิับซิ้อน 

อาทิี่ เซิมิคอนดั้กเตอร์ เป็็นไป็ 

ไ ด้้ยากท่ี่�จ้ะด้ำา เ นินการผู้ลิัต

ตลัอด้ห่วงโซิ่อุป็ที่านได้้ภายใน

สหรัฐฯ ซึิ�งสำาหรับกรณ่ดั้งกล่ัาว 

สหรัฐฯ ก็พร้อมผู้ลัักดั้นการผู้ลิัต

ในฐานท่ี่�มั�นข้องพันธมิตรแที่น 

(Friend-Shoring)
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ข้อแนะนำาสำาหรับไทย

โอกาส
ของไทย

เน�่องจ้าก IPEF เ ป็็นกรอบ 

ความร่วมม่อท่ี่�ม่ความย่ด้หยุ่นสูง 

ไม่ได้้ม่ข้้อผูู้กมัด้ในแง่การเปิ็ด้

ตลัาด้ ซึิ�งเป็็นป็ระเด้็นลัะเอ่ยด้

อ่อน แลัะไม่ต้องข้ออนุมัติจ้าก

สภาคองเกรส เป็็นเพ่ยงอำานาจ้

ข้องป็ระธานาธิบด่้ผู่้าน Executive 

Order ที่ำาให้ IPEF น่าจ้ะเกิด้ขึ้�น 

ได้้เร็วแลัะสามารถึจู้งใจ้ให้ป็ระเที่ศ

พันธมิตรต่าง ๆ  เข้้าร่วมได้้โด้ยง่าย

โด้ยเฉพาะอินเด่้ย ซึิ�งท่ี่�ผู่้านมา 

ก็ไม่ได้้เข้้าร่วมทัี่�ง RCEP แลัะ 

CPTPP ทัี่�งน่� อินเด่้ยค่อป็ระเที่ศ 

ท่ี่�สหรัฐฯ ได้้ให้ความสำาคัญ 

อย่างมากแลัะต้องการผู้ลัักดั้น

ให้ขึ้�นมาเป็็นพ่�ใหญ่ในภูมภิาคเพ่�อ

คานอำานาจ้กับจ่้น โด้ยนอกเหน่อ

จ้ากความร่วมม่อที่างเศรษฐกิจ้ 

สหรัฐฯ ก็ได้้ม่ความร่วมม่อด้้าน

ความมั�นคงกับอินเด่้ย ญ�่ปุ่็น 

แลัะออสเตรเล่ัยในนามกลุั่ม 

QUAD ดั้งนั�น การท่ี่�ไที่ยได้้เข้้าร่วม 

IPEF นอกจ้ากจ้ะเป็็นการตอ่ยอด้

ความเป็็นพันธมิตรเก่าแก่ระหว่าง

ไที่ยกับสหรัฐฯ ซึิ�งไที่ยเป็็น Treaty  

Sources : Fiscal Policy Office (2022), based on FACT SHEET: Indo-Pacific Strategy of 
the United States

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีลดการปล่อยคาร์บอน  

(Decarbonized Infrastructure) โด้ยเป็็นนโยบายหลัักภายใต้

ป็ระธานาธิบด่้ไบเด้นท่ี่�ต้องการเร่งลังทุี่นในโครงสร้างพ�่นฐาน

พลัังงานสะอาด้ตามแผู้น Build Back Better World แลัะสอด้คล้ัอง

กับแนวคิด้เศรษฐศาสตร์ด้้านอุป็ที่านสมัยใหม่ (Modern Supply-Side 

Economics) ข้องนางเจ้เน็ต เยลัเลัน รัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงการคลััง

สหรัฐฯ ท่ี่�จ้ะเน้นการลังทีุ่นโครงสร้างพ่�นฐานแลัะการลังทีุ่นใน

เที่คโนโลัย่แลัะนวัตกรรม รวมทัี่�งการสร้างงาน เพ�่อเป็็นกลัไกหลััก

ในการฟ้ิ�นฟูิเศรษฐกิจ้สหรัฐฯ

4. การส่งเสริมนโยบายภาษีและต่อต้านคอร์รัปชัน (Tax and 

Anticorruption) โด้ยสหรัฐฯ ต้องการส่งเสริมนโยบายการเงินแลัะ

ภาษ่ท่ี่�โป็ร่งใสแลัะต่อต้านคอร์รัป็ชัุน รวมถึึงสนับสนุนการแก้ไข้

ปั็ญหาการกัด้กร่อนฐานภาษ่แลัะเคลั�่อนย้ายกำาไร (Base erosion 

and profit shifting: BEPS) ข้องบริษัที่ข้้ามชุาติแลัะสนับสนุน 

การกำาหนด้ฐานภาษ่ขั้�นตำ�า (Global Minimum Tax) ซึิ�งสหรัฐฯ  

ได้้ป็ระสบความสำาเร็จ้ในการผู้ลัักดั้นให้อยู่ท่ี่�อัตราร้อยลัะ 15 

1. เพ่ิมความร่วมมือกับ

สหรัฐฯ และอินเดีย
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Alliance ท่ี่�เก่าแก่ท่ี่�สุด้ในภูมิภาค 

จ้ะยังเป็็นการเป็ิด้ป็ระตูเพิ�ม

ความร่วมม่อระหว่างไที่ยกับ

อินเด่้ย ซึิ�งได้้รับการสนับสนุนให้

เ ป็็นพ�่ รอง ในภู มิภาคแลัะ ม่

ป็ระชุากรกว่า 1,300 ล้ัานคน 

แลัะเป็็นตลัาด้ท่ี่�ม่กำาลัังซิ�่อจ้าก

การข้ยายตัวข้องฐานกลุ่ัมคน 

ชัุ�นกลัาง ที่ำาให้โอกาสในการข้ยายตัว

ในมิติการค้าแลัะการที่่องเท่ี่�ยว

ข้องไที่ยสามารถึเพิ�มขึ้�นได้้อ่กมาก

เม่�อสหรัฐฯ ได้้เป็ล่ั�ยนนโยบาย

จ้ากการย้ายฐานผู้ลิัตกลัับบ้าน

หร่อในสหรัฐฯ มาเป็็นการลังทุี่น

ในบ้านเพ่�อนหร่อ Friend-Shoring 

สำา ห รั บ ห่ ว ง โ ซ่ิ อุ ป็ ที่ า น ท่ี่� ม่ 

ความซัิบซิ้อน ก็นับเป็็นโอกาส

สำาหรับไที่ยในการผัู้นตัวเองให้

เป็็นสว่นหนึ�งข้องฐานการผู้ลัติใน

ห่วงโซ่ิอุป็ที่าน โด้ยเฉพาะด้้าน

เที่คโนโลัย่แลัะนวัตกรรมท่ี่�สหรัฐฯ 

ม่ความเชุ่�ยวชุาญได้้ ซึิ�งไที่ย 

ถ่ึ อ เ ป็็นห นึ� ง ใ นป็ระ เที่ศ ท่ี่� ม่ 

ความพร้อมด้้านการผู้ลิัตสินค้า

อิเลั็กที่รอนิกส์แลัะยานยนต ์

อยู่แลั้ว จึ้งควรต่อยอด้ฐาน 

ก า ร ผู้ ลิั ต เ พ่� อ ผู้ ลิั ต สิ น ค้ า

เที่คโนโลัย่เซิมิคอนดั้กเตอร์ 

2. การใช้ประโยชน์จาก 

Friend Shoring

3. การเข้าถึึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยี

ชัุ�นสูง แลัะเป็็นฐานผู้ลิัตยานยนต์ไฟิฟ้ิาในภูมิภาคให้ได้้ อย่างไรก็ด่้ 

ไที่ยก็คงไม่ได้้เป็็นป็ระเที่ศเด่้ยวในภูมิภาคท่ี่�ม่ความมุ่งหมายดั้งกล่ัาว 

จึ้งต้องแข่้งขั้นกับพันธมิตรอ่�น อาทิี่ มาเลัเซ่ิย เว่ยด้นาม เป็็นต้น  

ซึิ�งถึึงแม้อันดั้บความยากงา่ยในการป็ระกอบธรุกิจ้ข้องป็ระเที่ศไที่ย 

(Ease of Doing Business) ซึิ�งจั้ด้โด้ยธนาคารโลัก ได้้ม่พัฒนาการ 

ด่้ขึ้�นอย่างต่อเน่�องจ้ากอันดั้บท่ี่� 49 ในปี็ 2016 เป็็นอันดั้บท่ี่� 21  

ในปี็ 2020 แต่ไที่ยยังคงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพแรงงาน แลัะ

โครงสร้างพ�่นฐานต่าง ๆ โด้ยเฉพาะด้้านการข้นส่ง เพ�่อให้ไที่ย 

เป็็นป็ระเที่ศที่�่เหมาะสมในการเป็็นฐานผู้ลิัต หร่อแม้หากไที่ย 

ไม่ได้้เป็็นฐานผู้ลิัตโด้ยตรง ก็ควรต้องหาแนวที่างเพ่�อให้ไที่ยเป็็นฐาน

ในการข้นส่งข้องห่วงโซ่ิอุป็ที่านในภูมิภาค 

การเข้้าร่วม IPEF อาจ้เป็ดิ้โอกาสเข้้าถึึงตลัาด้ทุี่น (Capital Market) 

ข้องสหรัฐฯ ซึิ�งม่ข้นาด้ใหญ่แลัะม่ความแข็้งแกร่ง แลัะอาจ้เพิ�ม 

ความร่วมม่อด้้านเที่คโนโลัย่ที่�่ภาคเอกชุนสหรัฐฯ ม่ความเป็็นผูู้้นำา 

ทัี่�งจ้ากบริษัที่ท่ี่�เป็็นแพลัตฟิอร์มต่าง ๆ  อาทิี่ บริษัที่ Amazon Google 

Netflix Facebook Airbnb Uber เป็็นต้น ดั้งนั�น ไที่ยควรใชุ้โอกาสน่�

ในการพัฒนาโครงการในภาคอุตสาหกรรมท่ี่�สหรัฐฯ ต้องการผู้ลัักดั้น 

อาทิี่ พลัังงานสะอาด้แลัะโครงการเพ่�อลัด้คาร์บอน แลัะเพิ�ม 

ความร่วมม่อด้้านเที่คโนโลัย่ เพ�่อเพิ�มศักยภาพแก่ภาคเอกชุนไที่ย 

ตลัอด้จ้นเพิ�มชุอ่งที่างในการระด้มที่นุแกภ่าคเอกชุนไที่ยจ้ากผูู้้ลังที่นุ

สถึาบันสหรัฐฯ 
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1. ความท้าทายในแง่ความต่อเน่ืองและย่ังยืนของ 

IPEF 

2. การแข่งขันของไทยในภ้มิภาค

เน่�องจ้าก IPEF เป็็นข้้อตกลังท่ี่�ย่ด้หยุ่นแลัะไม่ได้้ม่ข้้อผูู้กมัด้ในแง่ 

การเปิ็ด้ตลัาด้ จึ้งไม่ม่ข้้อผูู้กมัด้สมาชิุกให้ด้ำาเนินการอย่างต่อเน่�อง 

โด้ยเฉพาะที่่าท่ี่ข้องสหรัฐฯ ท่ี่�อาจ้เป็ลั�่ยนไป็ภายหลัังการเป็ลั�่ยน

รัฐบาลั นอกจ้ากน่� ปั็จ้จุ้บัน สหรัฐฯ กำาลัังเข้้าสู่การเล่ัอกตั�ง 

กลัางเที่อมในชุ่วงป็ลัายปี็ 2566 ซึิ�งจ้ากผู้ลัคะแนนล่ัาสุด้ก็บ่งบอก

ได้้ว่าคะแนนนยิมข้องป็ระธานาธบิด่้ไบเด้นได้้ลัด้ลังอยา่งม่นยัสำาคัญ 

แลัะม่ความเป็็นไป็ได้้ท่ี่�พรรค Republican จ้ะได้้กลัับมาครองเส่ยง

ข้า้งมากในสภาแลัะอาจ้สง่ผู้ลัตอ่การกลัับมาข้องอด่้ตป็ระธานาธบิด่้

ที่รัมป์็ในการเล่ัอกตั�งป็ระธานาธบิด่้สมยัหน้าได้้ซึิ�งก็คงส่งผู้ลักระที่บ

ถึึงความต่อเน่�องเชิุงนโยบายอย่างหล่ักเล่ั�ยงไม่ได้้ 

กลุั่มป็ระเที่ศพันธมิตรสหรัฐฯ ในภูมิภาค อาทิี่ อินเด่้ย อินโด้น่เซ่ิย 

เว่ยด้นาม ต่างม่ยุที่ธศาสตร์ด้้านภูมิรัฐศาสตร์ท่ี่�คล้ัายคลึังกัน ค่อ

การคานดุ้ลัอำานาจ้ระหว่างสหรัฐฯ แลัะจ่้น โด้ยทัี่�งอินเด่้ย อินโด้น่เซ่ิย 

แลัะเว่ยด้นาม ต่างม่ข้้อได้้เป็ร่ยบป็ระเที่ศไที่ยในเชุิงป็ระชุากรแลัะ

โครงสร้างวัยที่ำางาน โด้ยสัด้ส่วนป็ระชุากรวัยแรงงานข้องป็ระเที่ศไที่ย

ม่แนวโน้มลัด้ลังแลัะกำาลัังก้าวเข้้าสู่สังคมผูู้้สูงอายุ (Aging society) 

ความท้าทายของไทย

Sources : Fiscal Policy Office (2022)

ซิ�ึ ง เ ป็็น ปั็จ้ จั้ยสำา คัญสำาห รับ 

นักลังทุี่นในการเลั่อกฐานผู้ลัิต 

ท่ี่�ม่ความพร้อมด้้านแรงงานแลัะ

ตลัาด้ ท่ี่� ม่ ศักยภาพ สู ง จ้ า ก

โครงสร้างแลัะจ้ำานวนป็ระชุากร 

ดั้ ง นั� น  ไที่ย จึ้ง ต้อง เ ร่ ง เ พิ� ม

ป็ ร ะ สิ ที่ ธิ ภ า พ ข้องแรงงาน  

ยกระดั้บกำาลัังซิ�่อข้องป็ระชุากร 

แลัะชุิ งความไ ด้้ เป็ ร่ยบจ้าก

โครงสร้างพ�่นฐานด้้านการผู้ลัิต 

อาทิี่ การข้นส่งท่ี่�พร้อมกว่า 

ตลัอด้จ้นความพร้อมข้องปั็จ้จั้ย

สภาพแวด้ลั้อมต่าง ๆ ท่ี่�เอ่�อต่อ

คุณภาพชุ่วติในการอยู่อาศัยแลัะ

ที่ำางานที่�่ด่้ ซึิ�งเป็็นจ้ดุ้เด้น่ข้องไที่ย
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บทสรุป

บรรณานุกรม

แม้ว่าสหรัฐฯ ยังไม่ได้้สรุป็รายลัะเอ่ยด้เก่�ยวกับ IPEF แต่ IPEF ได้้แสด้งเจ้ตนารมณ์ข้องสหรัฐฯ  

ภายใต้การนำาข้องป็ระธานาธิบด่้ไบเด้นท่ี่�ต้องการแข่้งขั้นกับจ่้นในการเป็็นหุ้นส่วนที่างเศรษฐกิจ้ 

ในภูมิภาคอินโด้-แป็ซิิฟิิก สำาหรับไที่ย ควรใชุ้โอกาสน่�ผู้ลัักดั้นการลังทุี่นแลัะด้ึงดู้ด้เม็ด้เงินจ้ากสหรัฐฯ  

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี่�ไที่ยสนใจ้เพ่�อให้ไที่ยเป็็นส่วนหนึ�งข้องห่วงโซ่ิอุป็ที่านข้องสหรัฐฯ  

แลัะควรจั้บตามองอนาคตแลัะความยั�งย่นข้อง IPEF ว่าจ้ะสามารถึบรรลุัเป้็าหมายตามที่�่กำาหนด้ไว้ 

หร่อไม่ หร่อจ้ะกลัายเป็็นเพ่ยงแค่อ่กกลัไกหนึ�งท่ี่�ริเริ�มโด้ยสหรัฐฯ ท่ี่�ถูึกล่ัมเล่ัอนไป็เม่�อเกิด้การเป็ลั�่ยน

รัฐบาลัขึ้�น สำาหรับในภาพใหญ่นั�น ไที่ยก็ยังคงต้องรักษาสัมพันธ์อันด่้กับทัี่�งสองมหาอำานาจ้ค่อจ้่นกับ

สหรัฐฯ แลัะควรเพิ�มความสัมพันธ์กับมหาอำานาจ้ข้นาด้รอง อาทิี่ อินเด่้ย ในเชิุงเศรษฐกิจ้มากข้�ึน  

เพ่�อสร้างโอกาสในการค้าการลังทุี่นแลัะป็ระโยชุน์สูงสุด้ต่อเศรษฐกิจ้ไที่ยต่อไป็
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บทความโดย
กันตวัฒน์ ธีระวิทยภิญโญ
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

นโยบายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
กับการตั้งหน่วยงานทางเศรษฐกิจใหม่

ของญี่ปุ่น
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นโยบายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
กับการตั้งหน่วยงานทางเศรษฐกิจใหม่

ของญี่ปุ่น

ภายหลัังจ้ากท่ี่�นายคิชุดิ้ะ ฟูิมิโอะ 

ได้เ้ข้า้รับตำาแหน่งนายกรัฐมนตร่

แห่งป็ระเที่ศญ�่ปุ่็นเม�่อวันท่ี่� 4 

ตุลัาคม 2564 รัฐบาลัญ่�ปุ่็นได้้ม่

การป็รับเป็ลั�่ยนนโยบายที่าง

เศรษฐกิจ้ จ้ากนโยบายการกระตุ้น

เศรษฐกิจ้ข้องอด่้ตนายกรัฐมนตร่

อาเบะ ชิุนโซิ หร่ออะเบะโนมิกส์ 

(Abenomics) ซึิ�งเป็็นเร่อธงใน 

การต่อสู้กับสภาพเศรษฐกิจ้ท่ี่�

ซิบเซิาข้องญ่�ปุ่็นมาเป็็นระยะเวลัา

เก่อบ 10 ปี็ โด้ยในการแถึลัง

นโยบายต่อรัฐสภา นายคิชิุด้ะ  

ได้้แสด้งวิสัยทัี่ศน์ในการสร้าง

ระบบ “ทุนนิยมใหม่” ซึิ�งไมเ่พ่ยง

มุ่งเน้นการกระตุ้นการข้ยายตัว

ที่างเศรษฐกิจ้ข้องป็ระเที่ศ แต่เน้น

การสร้างความเท่ี่าเท่ี่ยมที่าง

เศรษฐกิจ้ผู่้านการกระจ้ายรายได้้ 

แลัะการสร้างเสถ่ึยรภาพแลัะ

ความมั�นคงให้แก่เศรษฐกิจ้ญ่�ปุ่็น

ด้ว้ย ในการน่� นายคิชิุด้ะได้้ระบุว่า 

“ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ” 

เป็็นหนึ�งในเสาหลัักข้องระบบ 

“ทุนนิยมใหม่” แลัะเพ่�อให้ม่

การด้ำาเนินนโยบายความมั�นคง

ที่างเศรษฐกิจ้อย่ างแที่้จ้ริ ง  

น าย คิ ชิุ ด้ ะ ไ ด้้ เ พิ� ม ตำา แห น่ ง

รัฐมนตร่ท่ี่�รับผิู้ด้ชุอบกำากับดู้แลั

นโยบายแลัะการด้ำาเนินงานท่ี่�

เก่�ยวข้้องกับความมั�นคงที่าง

เศรษฐกิ จ้ ขึ้� นมา โด้ยแต่งตั� ง 

นายโคบายาชิุ ที่ากายูกิ เป็็น

รัฐมนตร่ด้้านความมั�นคงที่าง

เศรษฐกิจ้คนแรกข้องญ่� ปุ่็น  

ในการน่� รัฐบาลัญ่�ปุ่็นได้้จั้ด้ตั�ง

หน่วยงานใหม่ท่ี่�ชุ่�อว่า “สภาส่งเสริม

ความมั�นคงที่างเศรษฐกิจ้” ข้�ึน 

เม่�อวันท่ี่� 20 พฤศจิ้กายน 2564 

โด้ยม่นายคิชิุด้ะ เป็็นป็ระธานสภาฯ 

แลัะม่นายโคบายาชิุ เป็็นรอง

ป็ระธานสภาฯ ทัี่�งน�่ สภาสง่เสรมิ

ความมั�นคงที่างเศรษฐกิจ้ม่ 

หน้าท่ี่�หลัักในการร่างกฎหมายท่ี่�

เก่�ยวข้้องกับนโยบายดั้งกล่ัาวให้

คณะรัฐมนตร่แลัะรัฐสภาญ่�ปุ่็น

พิจ้ารณา การแต่งตั�งนายโคบายาชิุ

เป็็นรัฐมนตร ่แลัะการจ้ดั้ตั�งสภา

ส่งเสริมความมั�นคงที่างเศรษฐกิจ้

แสด้งให้เห็นถึึงความมุ่งมั�นข้อง

นาย คิ ชิุด้ะ ในการที่�่ จ้ะป็ รับ

โครงสร้างแลัะแผู้นการด้ำาเนิน

งานจ้ากนโยบายการเปิ็ด้ตลัาด้

เสร่การค้าภายใต้อด้่ตนายก

รัฐมนตร่อาเบะแลัะอด่้ตนายก

รัฐมนตร่ซูิงะ โยชิุฮิเด้ะ จึ้งที่ำาให้

เป็็นข้้อสงสัยว่า “ความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ”  ค่ออะไร  

ม่ ค ว า ม สำา คั ญ อ ย่ า ง ไ ร กั บ

ป็ระเที่ศญ่�ปุ่็น แลัะนโยบายข้อง

สภาส่งเสริมความมั�นคงที่าง

เศรษฐกิจ้จ้ะส่งผู้ลัต่อไที่ยใน 

ด้้านบวกหร่อลับอย่างไร?
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รูป็ที่่� 1 : การป็ระชุุมสภาส่งเสริมความมั�นคง
ที่างเศรษฐกจิ้ โด้ยนายคชิุดิ้ะ (2 จ้ากซิา้ย) เป็น็
ป็ระธาน แลัะนายโคบายาข้ิ (3 จ้ากซิ้าย) เป็น็
รองป็ระธาน 
ที่่�มา : สำานักเลัข้าธิการคณะรัฐมนตร่ญ่�ป็ุ่น

นิยามข้องความมั�นคงที่างเศรษฐกิจ้สามารถึระบุได้้กว้าง ๆ ว่า  

เป็็นความสามารถึในการด้ำาเนินนโยบายเศรษฐกิจ้ข้องรัฐบาลัใน

ป็ระเที่ศนั�น ๆ ให้เป็็นไป็ตามเป้็าหมายแลัะพันธกิจ้ที่�่ตั�งไว้  

โด้ยความสามารถึในการด้ำาเนินนโยบายดั้งกล่ัาวคำานึงถึึงการเข้้าถึึง

ที่รัพยากรธรรมชุาติท่ี่� ม่จ้ำา กัด้ ความสามารถึในการผู้ลิัต  

แลัะความสามารถึท่ี่�จ้ะข้นส่งแลัะกระจ้ายผู้ลัผู้ลิัตเหล่ัานั�น ดั้งนั�น 

การรกัษาความมั�นคงที่างเศรษฐกจิ้จ้งึหมายถึึง การครอบครองหรอ่

รักษาสภาพคลั่องข้องปั็จ้จั้ยการผู้ลัิตเพ�่อไม่ให้ปั็จ้จั้ยภายนอก

กระที่บกับการด้ำาเนินธุรกิจ้ภายในป็ระเที่ศ โด้ยปั็จ้จั้ยภายนอกที่�่

อาจ้ส่งผู้ลักระที่บต่อการด้ำาเนินธุรกิจ้ภายในป็ระเที่ศม่หลัายรูป็แบบ 

เชุ่น การถูึกตัด้ออกจ้ากแหล่ังพลัังงาน การหยุด้ชุะงักข้องห่วงโซ่ิ

อุป็ที่าน แลัะการลัะเมดิ้หร่อถูึกยักยอกที่รัพย์สินที่างปั็ญญา เป็็นต้น 

การแต่งตั�งรัฐมนตร่แลัะหน่วยงานส่งเสริมเพ�่อกำากับดู้แลัความ

มั�นคงที่างเศรษฐกิจ้ข้องญ่�ปุ่็น ส่บเน่�องมาจ้ากผู้ลักระที่บข้องการ

ระบาด้ข้องโรคติด้เชุ่�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด้-19) ท่ี่�ม่ต่อห่วงโซ่ิ

อุป็ที่านโด้ยเฉพาะการระบาด้ระลัอกแรกภายในจ่้น ซึิ�งส่งผู้ลัให้ 

1. “ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ” คืออะไร?

2. ทำาไมญ่ีปุ่นจึงให้ความสำาคัญต่อ “ความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ” จนมีการแต่งต้ังรัฐมนตรีกำากับ

ด้แลข้ึน?

การผู้ลิัตชิุ�นส่วนแลัะอุป็กรณ์

ต่าง ๆ  ข้องบรษัิที่ญ่�ปุ่็นหยดุ้ชุะงกั

ลัง โรงงานแลัะบริ ษัที่ญ�่ ปุ่็น

ภายในป็ระเที่ศไม่สามารถึ

ด้ำาเนินการผู้ลัิตได้้แม้ ว่าการ

ระบาด้ยังไม่ได้้แพร่ข้ยายไป็ยัง

ญ่�ปุ่็น รัฐบาลัญ่�ปุ่็นภายใต้การนำา

ข้องนายอาเบะ ชิุนโซิ ณ ข้ณะนั�น 

จึ้งตระหนักถึึงความสำาคัญข้อง

การกระจ้ายฐานการผู้ลิัตไป็ยัง

ป็ระเที่ศต่าง ๆ ในภู มิภาค  

เพ�่อป้็องกันมิให้การหยุด้ชุะงัก

ข้องห่วงโซิ่อุป็ที่านม่ผู้ลัรุนแรง

ขึ้�น โด้ยรัฐบาลัญ�่ปุ่็นได้้ป็ระกาศ

อุด้หนุนเงินให้กับภาคเอกชุนเพ่�อ

ใชุ้ในการย้ายฐานการผู้ลัิตจ้าก

จ่้นกลัับไป็ยังป็ระเที่ศญ�่ปุ่็น หร่อ

ย้ายไป็ยังป็ระเที่ศอ่�น ๆ  ในภูมิภาค 

เชุ่น กลุ่ัมป็ระเที่ศสมาชิุกอาเซ่ิยน 

อินเด่้ย แลัะออสเตรเลั่ย เป็็นต้น 

ทัี่�งน�่ การตั�งตำาแหน่งรัฐมนตร่

แลัะสภาความมั�นคงที่างเศรษฐกิจ้

เ ป็็นการต่ อยอด้แลัะข้ยาย

นโยบายดั้งกล่ัาวให้เป็็นวงกว้าง 

โด้ยสภาสง่เสรมิความมั�นคงที่าง

เศรษฐกิจ้ที่�่ตั�งขึ้�นมาใหม่นั�น ม่

ความแตกต่างจ้ากกระที่รวงท่ี่�

กำากับดู้แลัด้้านเศรษฐกิจ้ที่�่ม่อยู่ 
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ณ ปั็จ้จุ้บัน ได้้แก่ กระที่รวงการคลััง

แลัะกระที่รวงเศรษฐกิจ้ การค้า 

แลัะอุตสาหกรรม (Ministry of 

Economy, Trade, and Industry: 

METI) โด้ยกระที่รวงการคลััง

ม่ห น้า ท่ี่� จั้ด้ เ ก็บภาษ่  กำา กับ 

งบป็ระมาณข้องรัฐ แลัะกำากับ

ตลัาด้การเงินแลัะตราสารหน่� 

ข้ณะท่ี่� METI ม่หน้าท่ี่�พัฒนา

เศรษฐกิจ้อุตสาหกรรมภายใน

ป็ระเที่ศ อำานวยความสะด้วก

แ ลั ะ พั ฒ น า ค ว า ม สั ม พั น ธ์

ที่างการค้าระหว่างป็ระเที่ศให้

ราบร่�น แลัะสร้างเสถ่ึยรภาพให้

แก่ตลัาด้พลัังงานแลัะที่รัพยากร 

ธรรมชุาติ โด้ยจุ้ด้ป็ระสงค์ข้อง

สภาส่งเสริมความมั�นคงที่าง

เศรษฐกิจ้ท่ี่�เกิด้ขึ้�นใหม่ แม้ไม่ได้้

ครอบคลุัมถึึงการเข้้าถึึงแหล่ัง

พลัังงาน แต่มข่้อบเข้ตการด้ำาเนิน

งานมากกว่าการชุ่�ชุวนให้บริษัที่

ญ่�ปุ็่นกระจ้ายฐานการผู้ลิัตออก

จ้ากจ่้น รวมถึึงการเป็็นหน่วยงาน

ท่ี่�จ้ะชุ่�แนะแลัะกำาหนด้นโยบาย

เพ่�อรักษาเสถ่ึยรภาพห่วงโซ่ิ

อุป็ที่านข้องสินค้าแลัะส่วน

ป็ระกอบท่ี่� ม่ความสำาคัญเชิุง

ยุที่ธศาสตร์ รวมถึึงนโยบาย 

การสนับสนุนนวัตกรรมแลัะ

ป็กป็้องที่รัพย์สินที่างป็ัญญา 

อ่กด้้วย  

ล่ัาสุด้ รัฐบาลัญ่�ปุ่็นยังได้้จั้ด้สรรงบป็ระมาณ จ้ำานวน 6 แสนล้ัานเยน 

จ้ากงบป็ระมาณเพิ�มเติมข้องปี็ 2564 เพ่�อสนับสนุนการตั�งฐาน 

การผู้ลิัตสารกึ�งตัวนำา (Semiconductor) ภายในป็ระเที่ศญ�่ปุ่็นข้อง

บริษัที่ต่างชุาติ เชุ่น บริษัที่ Taiwan Semiconductor Manufacturing 

Company, Limited หรอ่ TSMC ข้องไตห้วัน ท่ี่�เข้้ามารว่มที่นุกับบรษัิที่

ในเคร่อโซิน่� (Sony) ในการสร้างฐานการผู้ลิัตในจั้งหวัด้คุมาโมโตะ 

เน่�องจ้าก Semiconductor ม่ความสำาคัญอย่างยิ�งในการผู้ลัิตสินค้า

อิเล็ักที่รอนิกส์แลัะอุป็กรณ์เที่คโนโลัย่ขั้�นสูง นอกจ้ากน่� รัฐบาลัญ่�ปุ่็น

ม่ความกังวลัว่า การป้็องกันการลัักลัอบการนำาที่รัพยสิ์นที่างปั็ญญา

ข้องบริษัที่หร่อนักวิจั้ยญ�่ปุ่็นไป็ใชุ้ยังม่ความหลัะหลัวม ส่งผู้ลัให้

บริษัที่ญ่�ปุ่็นไมส่ามารถึแข้ง่ข้นักับผูู้ท้ี่�่ลัักลัอบนำาที่รพัยสิ์นที่างป็ญัญา

ไป็ใชุ้ แลัะเป็็นสาเหตุที่�่บริษัที่ญ่�ปุ่็นไม่สามารถึร่วมการวิจั้ยในบาง

อุตสาหกรรมกับป็ระเที่ศพันธมิตรได้้ รัฐบาลัญ่�ปุ่็นจึ้งได้้ม่การมอบหมาย

ให้สภาส่งเสริมความมั�นคงที่างเศรษฐกิจ้ศึกษาแนวที่างแลัะร่าง

กฎหมายเพ�่อให้การป็กป็้องลัิข้สิที่ธิ�ที่างการค้าแลัะที่รัพย์สินที่าง

ปั็ญญาม่ความแข็้งแกร่งยิ�งขึ้�น โด้ยกฎหมายดั้งกลั่าว นอกจ้ากจ้ะ

กำาหนด้ระดั้บความลัับข้องที่รัพย์สินที่างปั็ญญาที่�่เก่�ยวข้้องกับความ

มั�นคงแล้ัว ยังกำาหนด้ให้รัฐเข้้ากำากับการติด้ตั�งระบบรักษาความ

ป็ลัอด้ภัยที่างไซิเบอร์ในอุตสาหกรรมหลัักต่าง ๆ กำาหนด้ข้อบเข้ต

การอุด้หนุนเงินเพ�่อการผู้ลิัตสินค้าแลัะส่วนป็ระกอบที่�่ม่ความสำาคัญ

เชุิงยุที่ธศาสตร์ แลัะกำาหนด้การสนับสนุนความร่วมม่อในงานวิจั้ย

แลัะงานเสริมสร้างเที่คโนโลัย่ระหว่างภาครัฐแลัะภาคเอกชุน  

ซึิ�งคาด้การณ์ว่าจ้ะได้้รับงบป็ระมาณ จ้ำานวน 5 แสนลั้านเยน  

อ่กด้้วย โด้ย ณ ปั็จ้จุ้บัน ร่างกฎหมายดั้งกลั่าวได้้รับความเห็นชุอบ

จ้ากคณะรัฐมนตร่ญ�่ปุ็่น แลัะอยู่ระหว่างการพิจ้ารณาข้องรัฐสภา

ญ่�ปุ่็นแล้ัว ทัี่�งน่� รัฐบาลัญ�่ปุ่็นคาด้การณ์ว่า หากร่างกฎหมาย 

ดั้งกล่ัาวได้้รับความเห็นชุอบจ้ากรัฐสภา จ้ะสร้างเสถ่ึยรภาพให้แก่

ห่วงโซ่ิอุป็ที่าน แลัะสร้างความสามารถึในการแข่้งขั้นให้แก่ป็ระเที่ศ

ญ่�ปุ่็นในอนาคต 
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ป็ระเที่ศไที่ยอาจ้ได้้รับผู้ลักระที่บจ้ากการหันมาให้ความสำาคัญกับความมั�นคงที่างเศรษฐกิจ้ข้องญ�่ปุ็น่ 

โด้ยผู้ลักระที่บในด้้านบวกจ้ะเป็็นการท่ี่�บริษัที่ญ�่ปุ่็นย้ายฐานการผู้ลัิตจ้ากจ่้นมายังไที่ย ซึิ�งเป็็นผู้ลัจ้าก

การข้ยายนโยบายการกระจ้ายห่วงโซ่ิอุป็ที่านไป็ยังป็ระเที่ศต่าง ๆ ซึิ�งไที่ยได้้เป็ร่ยบป็ระเที่ศอ่�น ๆ  

ในภูมิภาคในการดึ้งดู้ด้นักลังทุี่นชุาวญ�่ปุ่็น เน�่องจ้ากนักลังทุี่นแลัะบริษัที่ญ่�ปุ่็นม่ความคุ้นเคยกับ

ป็ระเที่ศไที่ย แลัะเป็็นฐานการผู้ลิัตท่ี่�ม่ระบบโครงสร้างพ่�นฐานท่ี่�พร้อมรองรบัการข้ยายตวัข้องโรงงาน

แลัะระบบการผู้ลัิตรูป็แบบต่าง ๆ อย่างไรก็ด่้ ไที่ยยังม่คู่แข้่งที่�่น่ากลััวค่อ เว่ยด้นาม ซิ�ึงม่ค่าแรงที่�่ 

ตำ�ากว่า แลัะม่กฎระเบ่ยบท่ี่�ได้้รับการป็รับป็รุงให้เอ�่อต่อนักลังทุี่นต่างชุาติ จ้ากการที่�่เว่ยด้นามเข้้าร่วม

ความตกลังการค้าเสร่ท่ี่�ม่มาตรฐานสูงหลัายฉบับ เชุ่น ความตกลังการค้าเสรส่หภาพยุโรป็ - เว่ยด้นาม 

แลัะความตกลังท่ี่�ครอบคลุัมแลัะก้าวหน้าสำาหรับหุ้นส่วนที่างเศรษฐกิจ้ภาคพ่�นแป็ซิิฟิิก (Comprehensive 

and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) เป็็นต้น นอกจ้ากน่� ผู้ลักระที่บ 

ในแง่ลับท่ี่�ไที่ยอาจ้ได้้รับจ้ากการตั�งหน่วยงานความมั�นคงที่างเศรษฐกิจ้ข้องญ่�ปุ็น่ค่อ ความเป็็นไป็ได้้ที่�่

บริษัที่ญ่�ปุ่็นอาจ้ย้ายฐานการผู้ลิัตออกจ้ากไที่ยกลัับไป็ยังญ�่ปุ่็นหากสินค้าที่�่ผู้ลิัตในไที่ยถูึกกำาหนด้ให้

เป็็นสินค้าท่ี่�ม่ความสำาคัญเชิุงยุที่ธศาสตร์ หร่อหากบริษัที่ลูักที่�่จ้ด้ที่ะเบ่ยนในไที่ยไม่สามารถึเปิ็ด้เผู้ย

หร่อนำาที่รัพย์สินที่างปั็ญญาท่ี่�จ้ด้ที่ะเบ่ยนไว้มาใชุ้ในขั้�นตอนการผู้ลัิตได้้ แม้ว่าผู้ลักระที่บในแง่ลับ 

เหลั่าน่�เหม่อนจ้ะเป็็นสถึานการณ์ท่ี่�เลัวร้ายที่�่สุด้ที่�่จ้ะเกิด้ขึ้�นได้้ (Worst-case Scenario) แต่ก็ 

คงความเป็็นไป็ได้้ท่ี่�จ้ะเกิด้ขึ้�นอยู่ ดั้งนั�น ไที่ยควรเตร่ยมรับม่อกับผู้ลัเส่ยท่ี่�อาจ้จ้ะเกิด้ขึ้�น แลัะอาจ้ต้อง

หันมาให้ความสำาคัญกับความมั�นคงที่างเศรษฐกิจ้ข้องไที่ยเองเชุ่นเด่้ยวกัน ทัี่�งในด้้านการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ ๆ  เป็็นข้องตนเองแลัะจ้ด้ที่ะเบ่ยนที่รัพย์สินที่างปั็ญญา การสร้างอุป็สงค์ภายในป็ระเที่ศ 

แลัะการลัด้การพึ�งพิงป็ัจ้จั้ยที่างเศรษฐกิจ้ภายนอกป็ระเที่ศ ซึิ�งนอกจ้ากจ้ะเป็็นการเตร่ยมพร้อมเพ�่อ

รับม่อกับผู้ลักระที่บจ้ากการเป็ลั�่ยนแป็ลังนโยบายที่างเศรษฐกิจ้ข้องญ�่ปุ่็นหร่อแม้แต่ป็ระเที่ศอ�่น ๆ  

ยังเป็็นการเตร่ยมพร้อมเพ�่อรองรับสถึานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต ดั้งท่ี่�ได้้ม่บที่เร่ยนจ้ากเหตุการณ์ 

การแพร่ระบาด้ข้องโรคโควิด้-19 ซึิ�งที่ำาให้เศรษฐกิจ้ไที่ยท่ี่�พึ�งพาภายนอกมาก ทัี่�งด้้านรายได้้จ้าก 

การส่งออก การท่ี่องเท่ี่�ยว แลัะการพึ�งพาสินค้าในห่วงโซ่ิการผู้ลิัตจ้ากป็ระเที่ศใด้ป็ระเที่ศหนึ�ง เชุน่ จ้น่ 

เป็็นหลััก ได้้รับผู้ลักระที่บเป็็นอย่างมาก

3. นโยบายความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหม่ของญ่ีปุ่นมีผู้ลกระทบต่อไทย

อย่างไร?
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