ไทยจะขาดดุลการคาเรื้อรังอีก 20 ป1
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ปญหาดุลการคาระหวางประเทศกลับมาเปนขาวใหญอีกครั้งหนึ่ง
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม 2526 พาดหัวขาววา
‘เศรษฐกิจไทยโคมา ขาดดุลแหลกลาญ’
รายงานขาวกลาววา ในรอบระยะเวลา 9 เดือนแรกของป 2526 ดุลการคา
ระหวางประเทศของไทยขาดดุลถึง 55,710 ลานบาท ในขณะที่ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
ขาดดุลประมาณ 8,100 ลานบาท
หากสถานการณยังคงดํารงอยูเชนนี้ เปนที่คาดกันวา เมื่อถึงสิ้นป 2526 การ
ขาดดุลการคาระหวางประเทศจะมีจํานวนถึง 70,000 ลานบาท
28 ปแหงความหลัง
หากมองยอนหลังไปในประวัติศาสตรเศรษฐกิจแหงปรัตยุบันสมัย เราจะพบวา
การขาดดุลการคาระหวางประเทศปรากฏเปนปญหาอยางเดนชัดนับตั้งแตป 2499 เปนตนมา
ตลอดระยะเวลา 28 ปที่ผานมานี้ ระบบเศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับปญหาดังกลาวนี้อยาง
ไมขาดสาย
ขอที่นาสังเกตก็คือ ในระยะแรกนั้น การขาดดุลการคาระหวางประเทศยังมิใช
ปญหารายแรง ในระหวางป 2499-2507 สวนขาดดุลมีไมเกินปละ 2,000 ลานบาท และอัตราสวน
ระหวางสวนขาดดุลการคากับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงไมเกินกวา 3%
แตในระหวางป 2508-2515 ซึ่งเปนชวงที่สหรัฐอเมริกามีบทบาทในการทํ า
สงครามอินโดจีนและเขามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย สวนขาดดุลของดุลการคาระหวางประเทศ
เริ่มมีมากกวาปละ 2,000 ลานบาทและอัตราสวนระหวางสวนขาดดุลการคากับผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศเริ่มมีมากกวา 3% ปทมี่ ปี ญ
 หาการขาดดุลการคามากที่สุดในชวงเวลา
ดังกลาวนี้ คือ ป 2513 ซึ่งดุลการคาขาดดุลถึง 12,237 ลานบาท และอัตราสวนระหวางสวน
ขาดดุลการคากับผลิตภัณฑรวมภายในประเทศสูงถึง 9.01%

1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2526

2
ภายหลังจากที่เกิดวิกฤตการณนํ้ามันในป 2516 ดุลการคาระหวางประเทศของ
ไทยเริ่มขาดดุลมากกวาป 10,000 ลานบาท และนับตั้งแตป2520 เปนตนมา สวนขาดดุลดังกลาว
นีเ้ ริม่ มีมากกวาปละ 20,000 ลานบาท
ดังนี้ เราจะเห็นไดวา ปญหาดุลการคาระหวางประเทศไมเพียงแตจะมีอาการ
เรือ้ รังเทานัน้ หากทวายังทวีความรายแรงขึ้นตามลําดับอีกดวย
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ : ดัชนีวดั เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ?
ในขณะที่ดุลการคาระหวางประเทศของไทยขาดดุลติดตอกันอยางไมขาดสาย
มาตัง้ แตป 2499 เปนตนมา การณกลับปรากฏวา ตลอดระยะเวลา 22 ประหวางป 2504-2525
ระบบเศรษฐกิจไทยประสบปญหาการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศอยูเพียง 8 ปเทานั้น
ปญหาดังกลาวนี้เกิดขึ้นในสองชวงเวลา คือ ระหวางป 2512-2514 และระหวางป 2518-2522
แมในปที่ดุลการคาขาดดุลอยางรุนแรง ดังเชนป 2524 ซึ่งมีสวนขาดดุลถึง
65,843 ลานบาท แตดุลการชําเงินระหวางประเทศกลับเกินดุลอยู 2,419 ลานบาท (ดูตาราง)
ดวยเหตุนี้เอง เมื่อมีการหยิบยกปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศขึ้นมา
วิพากษวจิ ารณ เจาหนาที่ของรัฐบาลก็มักจะชี้ใหดูตัวเลขดุลการชําระเงินซึ่งเกินดุล เมื่อไมนานมา
นี้ นายไตรรงค สุวรรณคีรี โฆษกสํานักนายกรัฐมนตรี ถึงกับออกมาแถลงขาววา ดุลการชําระเงิน
ระหวางประเทศ หาใชดุลการคาระหวางประเทศ ที่เปนดัชนีที่สะทอนใหเห็นเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจไทย
ใครก็ตามที่ทําหนาที่ ‘กระทรวงแหงความจริง ผูมีหนาที่แถลงขาวเท็จ’ ดังเชน
ตําแหนงโฆษกรัฐบาล ก็อาจตองออกมาโกหกประชาชนดังเชนที่โฆษกหนวยราชการหลายตอ
หลายหนวยประพฤติปฏิบัติมาแลว
ผูที่มีความรูเศรษฐศาสตรเบื้องตนอยูบาง ก็คงจะมีความรูความเขาใจวา ดุล
การชํ าระเงินระหวางประเทศมิใชดัชนีที่บงบอกกําลังความสามารถของระบบเศรษฐกิจที่แทจริง
ขอเท็จจริงไดปรากฏซํ้าแลวซํ้าเลาวา การที่ดุลการชําระเงินระหวางประเทศสามารถเกินดุลอยูได
นั้นทั้งๆที่มีการขาดดุลการคาจํานวนมาก ในหลายตอหลายกรณี เกิดจากการหลั่งไหลของเงินกู
และเงินบริจาคจากตางประเทศ ซึ่งมีจํานวนมากพอที่จะชดเชยการขาดดุลการคาระหวางประเทศ
ในกรณีเหลานี้ ถึงดุลการชําระเงินระหวางประเทศเกินดุล การเกินดุลดังกลาวนี้มิไดแสดงใหเห็น
ฐานะทีแ่ ทจริงของระบบเศรษฐกิจ เพียงแตอําพรางปญหาที่ถูกเก็บกดไวเทานั้น
ดังนัน้ การพิจารณากําลังความสามารถของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในดานการผลิต
การคาระหวางประเทศ และความสามารถในการพึ่งพาตนเองจักตองดูจากฐานะของดุลบัญชี
เดินสะพัดและดุลการคาระหวางประเทศ หาใชดูจากฐานะของดุลการชําระเงินระหวางประเทศไม
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เหตุปจ จัยแหงปญหาดุลการคาระหวางประเทศ
ประเทศดอยพัฒนามักจะถูกลางสมองวา ในระยะแรกเริ่มของกระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจจะตองเกิดปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากมีความ
จํ าเปนที่จะตองซื้อสินคาประเภททุนจากตางประเทศ เพื่อมาใชจัดสรางทุนพื้นฐานของสังคม
ดังเชนระบบการคมนาคม การชลประทาน การไฟฟา การประปา ฯลฯ โดยที่สินคาประเภททุนที่
ตองใชเพือ่ การเหลานี้มิอาจผลิตขึ้นเองได จึงจําตองนําเขาจากตางประเทศ ดังนั้น ประเทศดวย
พัฒนาทัง้ หลายจึงไมควรตกอกตกใจกับปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศ
นักเศรษฐศาสตรไทยสวนใหญก็ถูกลางสองดวยความคิดดังกลาวขางตนนี้เชนกัน
แตบัดนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจชนิดที่มีการวางแผนจากสวนกลางลวงเลยมาเปนเวลากวาสอง
ทศวรรษแลว ระบบเศรษฐกิจไทยยังคงประสบปญหาดุลการคาขาดดุลอยางตอเนื่อง
เรายังไมผานพน ‘ระยะแรกเริ่ม’ ของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอีกหรือ?
เมือ่ ไรทีร่ ะบบเศรษฐกิจไทยจะมีโอกาสประสบกับภาวะดุลการคาเกินดุลบาง?
ภาวะดุลการคาขาดดุลจะยังคงปรากฏตอไปอยางนอยอีกหนึ่งทศวรรษ ทั้งยัง
ไมแนอกี วา ในอีก 20 ปขางหนา ดุลการคาระหวางประเทศของไทยจะเกินดุลหรือไม ทั้งนี้เพราะ
เหตุวาปญหาดุลการคาระหวางประเทศซึ่งมีอาการเรื้อรังและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั้นเปนผล
สืบเนือ่ งจากโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย หากโครงสรางดังกลาวนี้ยังไมแปรเปลี่ยนไป การ
แกปญ
 หาดุลการคาระหวางประเทศยอมยากที่จะเปนไปได
เหตุใดจึงกลาววา ปญหาดุลการคาระหวางประเทศเปนปญหาที่สืบเนื่องมาจาก
โครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย
ลั ก ษณะโครงสร า งของระบบเศรษฐกิจ ไทย ซึ่ ง มีผลต อ ฐานะแหง ดุ ล การค า
ระหวางประเทศ มีอยูอยางนอย 2 ดาน กลาวคือ
ลักษณะที่หนึ่ง ระบบเศรษฐกิจไทยมีโครงสรางที่ตองพึ่งพิงการนําเขา
ลักษณะที่สอง ระบบเศรษฐกิจไทยมีโครงสรางที่ตองพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจ
เปนตลาดสินคาออก
การพึง่ พิงการนําเขา : แอกของระบบเศรษฐกิจไทย
การพึ่งพิงการนําเขาเปนลักษณะที่ไมเคยปรากฏมากอนในชวงกอนสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง แตเพิง่ จะปรากฏตัวขึ้นในชวงหลังสงคราม โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังป 2504 หาก
จะกลาวใหถงึ ทีส่ ดุ แลว ลักษณะดังกลาวนี้เปนผลจากการดําเนินนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
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เพื่อทดแทนสินคาเขา โดยที่นโยบายดังกลาวนี้ไมสามารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะอยางยิ่งผลเชื่อมโยงถอยหลัง
ตัวอยางที่เปนรูปธรรม ไดแก กรณีของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต แตเดิม
ไทยตองซื้อรถยนตสําเร็จรูปจากตางประเทศ แตโดยผลของนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อผลิต
สินคาทดแทนสินคาเขา อุตสาหกรรมประกอบรถยนตเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว แตการเติบโตของ
อุตสาหกรรมดังกลาวนี้ไมสามารถสรางผลเชื่อมโยงถอยหลังอยางถึงขนาดในการกระตุนใหเกิด
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องยนต ตัวถังรถยนต อะไหลรถยนต เปนตน
ในเมื่ อ นโยบายพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไม ส ามารถก อ ให เ กิ ด ผลเชื่ อ มโยงทาง
เศรษฐกิจ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ หากอุตสาหกรรมเหลานี้ยิ่งเจริญเติบโตมากเพียงใด ความตองการ
วัตถุดบั สินคาขัน้ กลาง และสินคาประเภททุนก็ยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้น และโดยที่ระบบเศรษฐกิจไทย
ไมสามารถผลิตสิ่งเหลานี้ไดเอง การนําเขาจึงเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว
ตราบเทาที่นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยังไมสามารถกอใหเกิดผลเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลเชื่อมโยงถอยหลัง หากภาคอุตสาหกรรมหัตถกรรมยิ่งขยาย
ตัวมากเพียงใด ดุลการคาระหวางประเทศก็จะยิ่งขาดดุลมากเพียงนั้น ดังนั้น เปาหมายการจําเริญ
เติบโตของภาคหัตถอุตสาหกรรมจึงขัดกับเปาหมายดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
การพึง่ พิงประเทศมหาอํานาจ : พันธนาการที่มิอาจปลดปลอย
ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ อันประกอบดวย
กลุมประเทศสมาชิกตลาดรวมยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน อยูอยางนอย 2 ดาน ในดานหนึ่งนั้น
บรรดาสินคาประเภททุน สินคาขั้นกลาง วัตถุดิบ และเทคโนโลยี อันจําเปนแกการผลิตในภาค
หัตถอุตสาหกรรม มากกวารอยละ 70 ตองนําเขาจากประเทศเหลานี้ ในอีกดานหนึ่งปรากฏวา
ประมาณรอยละ 50-60 ของสินคาออกของไทยตองพึ่งประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเปนตลาด
สําคัญ
ดวยเหตุนี้เอง หากสภาวการณทางเศรษฐกิจในประเทศมหาอํานาจเหลานี้ยังอยู
ในสภาพปกติ ระบบเศรษฐกิจไทยก็สามารถขายสินคาออกในระดับปกติได แตในยามใดก็ตามที่
เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในประเทศมหาอํานาจเหลานี้ อันถือเปนศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลก
อํานาจซือ้ ยอมลดลง และพลอยทําใหการสงออกของไทยลดลงดวย
ดุลการคาระหวางประเทศ 2520-2525
ขอมูลตามที่ปรากฏในตารางชี้ใหเห็นวา ตลอดระยะเวลาระหวางป 2520 ถึง
2525 ดุลการคาระหวางประเทศอยูในภาวะขาดดุลโดยตลอด สวนขาดดุลซึ่งอยูในระดับ 20,000
ถึง 30,000 ลานบาทตอปในระหวางป 2520-2521 ไดกาวกระโดดขึ้นไปอยูในระดับ 50,000 ลาน
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บาทตอประหวางป 2522-2524 แตไดลดลงอยูในระดับ 36,137 ลานบาทในป 2525 และคาดวา
จะเพิม่ ขึ้นอยูในระดับสูงกวา 50,000 ลานบาทในป 2526
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ซึ่งเกิดขึ้นในศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลกนับตั้งแตป
2523 และสืบตอมาจนถึงป 2525 นั้น กอผลกระทบตอฐานะแหงดุลการคาระหวางประเทศของ
ไทยอยางสําคัญ ดังไดกลาวแลววา ไทยตองพึ่งประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเปนตลาดสินคา
ออกทีส่ าคั
ํ ญ เมื่อประเทศเหลานี้ประสบภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า อํานาจในการซื้อสินคาออกจากไทย
ก็พลอยตกตําตามไปด
่
วย การสงสินคาออกของไทยไดชะลอตัวอยางเห็นไดชัดในป 2525 ซึ่งพลอย
ทําใหการผลิตในภาคอุตสาหกรรมตองชะลอตัวลงดวย ขณะเดียวกัน ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ซึ่งเกิด
ขึน้ ในศูนยกลางของระบบเศรษฐกิจไทยดวย ผลที่ตามก็คือ การนําสินคาเขาไดลดลงอยางเห็นได
ชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2525
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าในศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลก ทํ าใหการสงสินคา
หัตถอุตสาหกรรมไปขายตางประเทศตองชะลอตัวลง ซึ่งชักนําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในภาค
หัตถอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจไทยดวย ผลที่ตามมาก็คือ ความตองการวัตถุดิบ สินคาขั้น
กลาง และสินคาประเภททุนจากตางประเทศพลอยลดลงดวย ในขณะเดียวกันนั้น ภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํา่ ซึ่งบั่นทอนอํานาจซื้อของประชาชนชาวไทย ก็มีสวนทําใหการนําสินคาอุปโภคบริโภคจาก
ตางประเทศลดลงเชนเดียวกัน
ดวยเหตุนเี้ อง สวนขาดดุลของดุลการคาระหวางประเทศ ซึ่งอยูในระดับ 50,000
ถึง 60,000 ลานบาทระหวางป 2522-2524 ไดลดลงเหลือเพียง 36,137 ลานบาทในป 2525
ประสบการณในอดีตไดบงชี้วา ยามใดก็ตามที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในศูนยกลางของระบบ
ทุนนิยมโลก ฐานะของดุลการคาระหวางประเทศของไทยมักจะดีขึ้น ปรากฏการณดังกลาวนี้มิใช
เพิง่ เกิดขึน้ เมือ่ เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าระหวางป 2523-2525 เทานั้น หากทวาภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจ ซึง่ เกิดขึ้นระหวางป 2517-2519 ก็มีสวนชวยใหฐานะของดุลการคาระหวางประเทศดีขึ้น
ในป 2519 ดวย
การฟนตัวของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจนับตั้งตนป 2526 เปนตนมา
มีสวนชักนําใหระบบเศรษฐกิจไทยฟนตัวจากภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจดวย การฟนตัวดังกลาวนี้
ทําใหเกิดการขยายตัวในภาคหัตถอุตสาหกรรม และเพิ่มพูนอํานาจซื้อของประชาชน ดวยเหตุนี้เอง
การนําเขา ไมวาจะเปนสินคาอุปโภคบริโภค สินคาขั้นกลางและวัตถุดิบ ตลอดจนสินคาประเภท
ทุน จึงเพิม่ ขึน้ อยางลิว่ โลด ในขณะที่การสงออกมิอาจเพิ่มขึ้นไดตามเปาหมาย ดังนั้น จึงเปนที่
คาดกันวา ภาวะดุลการคาขาดดุลจะเปนปญหาสําคัญในป 2526 นี้
ตราบเทาทีโ่ ครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะการพึ่งพิงการนําเขา และ
มีลักษณะการพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ การแกปญหาดุลการคาระหวางประเทศ
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เปนเรื่องที่เปนไปไดดวยความยากลําบาก การแกปญหาดังกลาวนี้ในระดับพื้นฐานจะตองมุงสู
การปรับเปลีย่ นโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ เพื่อลดขนาดของการเปดประเทศ ลดการพึ่งพิงการ
นําเขา และลดการพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจและสังคม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม การปรับเปลี่ยนดังกวานี้กลาวจะสงผลใหปรากฏ ก็คงกินเวลา
อยางนอย 10-20 ป แตขอสําคัญยิ่งกวาก็คือ การดําเนินโยบายเพื่อใหระบบเศรษฐกิจไทยผละจาก
วงโคจรของระบบทุนนิยมโลกเปนเรื่องลําบากยากยิ่งภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศที่เปนอยูในปจจุบัน
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศของไทย พ.ศ.2520-2525
ลานบาท
1. ดุลสินคา
2. ดุลบริการ
3. ดุลเงินบริจาค
4. ดุลเงินทุน
5. สิทธิพิเศษในกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ
6. จํานวนผิดพลาดคลาดเคลื่อน
7. ดุลการชําระเงิน

2520
-25,599
2,405
802
13,967
-

2521
-28,540
4,279
816
14,856
-

2522
-47,053
3,238
1,224
33,767
494

887

-4,711

406

-3,540

2,419

-11,893

-7,538

-13,298

-7,925

5,179

2,531

3,314

ที่มา
ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ เครื่องหมายลบ (-) แสดงวาขาดดุล

2523
2524
-57,985 -65,843
6,876
6,416
4,276
3,690
50,777 55,361
506
488

2525
-36,137
8,795
4,204
38,345
-

