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ปญหาดลุการคาระหวางประเทศกลับมาเปนขาวใหญอีกครั้งหนึ่ง

หนงัสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวนัที่ 31 ตุลาคม 2526 พาดหัวขาววา

‘เศรษฐกิจไทยโคมา ขาดดุลแหลกลาญ’

รายงานขาวกลาววา ในรอบระยะเวลา 9 เดือนแรกของป 2526 ดุลการคา
ระหวางประเทศของไทยขาดดุลถึง 55,710 ลานบาท ในขณะที่ดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ
ขาดดุลประมาณ 8,100 ลานบาท

หากสถานการณยังคงดํ ารงอยูเชนนี้ เปนที่คาดกันวา เมื่อถึงสิ้นป 2526 การ 
ขาดดลุการคาระหวางประเทศจะมีจํ านวนถึง 70,000 ลานบาท

28 ปแหงความหลัง
หากมองยอนหลังไปในประวัติศาสตรเศรษฐกิจแหงปรัตยุบันสมัย เราจะพบวา

การขาดดุลการคาระหวางประเทศปรากฏเปนปญหาอยางเดนชัดนับต้ังแตป 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
เร่ิมมีมากกวาปละ 2,000 ลานบาทและอัตราสวนระหวางสวนขาดดุลการคากับผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศเริ่มมีมากกวา 3%  ปทีม่ปีญหาการขาดดุลการคามากที่สุดในชวงเวลา 
ดังกลาวนี้ คือ ป 2513 ซึ่งดุลการคาขาดดุลถึง 12,237 ลานบาท และอตัราสวนระหวางสวน 
ขาดดลุการคากับผลิตภัณฑรวมภายในประเทศสูงถึง 9.01%

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2526
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ภายหลังจากที่เกิดวิกฤตการณนํ้ ามันในป 2516 ดุลการคาระหวางประเทศของ
ไทยเริ่มขาดดุลมากกวาป 10,000 ลานบาท และนับต้ังแตป2520 เปนตนมา สวนขาดดุลดังกลาว
นีเ้ร่ิมมีมากกวาปละ 20,000 ลานบาท

ดังนี้ เราจะเห็นไดวา ปญหาดุลการคาระหวางประเทศไมเพียงแตจะมีอาการ 
เร้ือรังเทานัน้ หากทวายังทวีความรายแรงขึ้นตามลํ าดับอีกดวย

ดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ : ดัชนวีดัเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ?
ในขณะที่ดุลการคาระหวางประเทศของไทยขาดดุลติดตอกันอยางไมขาดสาย 

มาตัง้แตป 2499 เปนตนมา การณกลับปรากฏวา ตลอดระยะเวลา 22 ประหวางป 2504-2525 
ระบบเศรษฐกิจไทยประสบปญหาการขาดดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศอยูเพียง 8 ปเทานั้น 
ปญหาดงักลาวนี้เกิดขึ้นในสองชวงเวลา คือ ระหวางป 2512-2514 และระหวางป 2518-2522

แมในปที่ดุลการคาขาดดุลอยางรุนแรง ดังเชนป 2524 ซึ่งมีสวนขาดดุลถึง 
65,843 ลานบาท แตดุลการชํ าเงินระหวางประเทศกลับเกินดุลอยู 2,419 ลานบาท (ดูตาราง)

ดวยเหตุนี้เอง เมื่อมีการหยิบยกปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศขึ้นมา
วพิากษวจิารณ เจาหนาที่ของรัฐบาลก็มักจะชี้ใหดูตัวเลขดุลการชํ าระเงินซึ่งเกินดุล เมื่อไมนานมา
นี ้ นายไตรรงค สุวรรณคีรี โฆษกสํ านักนายกรัฐมนตรี ถึงกับออกมาแถลงขาววา ดุลการชํ าระเงิน
ระหวางประเทศ หาใชดุลการคาระหวางประเทศ ที่เปนดัชนีที่สะทอนใหเห็นเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจไทย

ใครก็ตามที่ทํ าหนาที่ ‘กระทรวงแหงความจริง ผูมีหนาที่แถลงขาวเท็จ’ ดังเชน
ตํ าแหนงโฆษกรัฐบาล ก็อาจตองออกมาโกหกประชาชนดังเชนที่โฆษกหนวยราชการหลายตอ
หลายหนวยประพฤติปฏิบัติมาแลว

ผูที่มีความรูเศรษฐศาสตรเบื้องตนอยูบาง ก็คงจะมีความรูความเขาใจวา ดุล 
การชํ าระเงินระหวางประเทศมิใชดัชนีที่บงบอกกํ าลังความสามารถของระบบเศรษฐกิจที่แทจริง 
ขอเท็จจริงไดปรากฏซํ้ าแลวซํ้ าเลาวา การที่ดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศสามารถเกินดุลอยูได
นั้นทั้งๆที่มีการขาดดุลการคาจํ านวนมาก ในหลายตอหลายกรณี เกิดจากการหลั่งไหลของเงินกู
และเงนิบริจาคจากตางประเทศ ซึ่งมีจํ านวนมากพอที่จะชดเชยการขาดดุลการคาระหวางประเทศ 
ในกรณีเหลานี้ ถึงดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศเกินดุล การเกินดุลดังกลาวนี้มิไดแสดงใหเห็น
ฐานะทีแ่ทจริงของระบบเศรษฐกิจ  เพียงแตอํ าพรางปญหาที่ถูกเก็บกดไวเทานั้น

ดังนัน้ การพจิารณากํ าลังความสามารถของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในดานการผลิต 
การคาระหวางประเทศ และความสามารถในการพึ่งพาตนเองจักตองดูจากฐานะของดุลบัญชี 
เดนิสะพดัและดลุการคาระหวางประเทศ หาใชดูจากฐานะของดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศไม
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เหตปุจจัยแหงปญหาดุลการคาระหวางประเทศ
ประเทศดอยพัฒนามักจะถูกลางสมองวา ในระยะแรกเริ่มของกระบวนการ

พัฒนาเศรษฐกิจจะตองเกิดปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากมีความ
จํ าเปนที่จะตองซื้อสินคาประเภททุนจากตางประเทศ เพื่อมาใชจัดสรางทุนพื้นฐานของสังคม  
ดังเชนระบบการคมนาคม การชลประทาน การไฟฟา การประปา ฯลฯ โดยที่สินคาประเภททุนที่
ตองใชเพือ่การเหลานี้มิอาจผลิตขึ้นเองได จึงจํ าตองนํ าเขาจากตางประเทศ ดังนั้น ประเทศดวย
พฒันาทัง้หลายจงึไมควรตกอกตกใจกับปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศ

นักเศรษฐศาสตรไทยสวนใหญก็ถูกลางสองดวยความคิดดังกลาวขางตนนี้เชนกัน 
แตบัดนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจชนิดที่มีการวางแผนจากสวนกลางลวงเลยมาเปนเวลากวาสอง 
ทศวรรษแลว  ระบบเศรษฐกิจไทยยังคงประสบปญหาดุลการคาขาดดุลอยางตอเนื่อง

เรายังไมผานพน ‘ระยะแรกเริ่ม’ ของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอีกหรือ?

เมือ่ไรทีร่ะบบเศรษฐกิจไทยจะมีโอกาสประสบกับภาวะดุลการคาเกินดุลบาง?

ภาวะดุลการคาขาดดุลจะยังคงปรากฏตอไปอยางนอยอีกหนึ่งทศวรรษ ทั้งยัง 
ไมแนอีกวา ในอกี 20 ปขางหนา ดุลการคาระหวางประเทศของไทยจะเกินดุลหรือไม ทั้งนี้เพราะ
เหตุวาปญหาดุลการคาระหวางประเทศซึ่งมีอาการเรื้อรังและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั้นเปนผล
สืบเนือ่งจากโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย หากโครงสรางดังกลาวนี้ยังไมแปรเปลี่ยนไป การ
แกปญหาดุลการคาระหวางประเทศยอมยากที่จะเปนไปได

เหตใุดจงึกลาววา ปญหาดุลการคาระหวางประเทศเปนปญหาที่สืบเนื่องมาจาก
โครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย

ลักษณะโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีผลตอฐานะแหงดุลการคา
ระหวางประเทศ มีอยูอยางนอย 2 ดาน กลาวคือ

ลักษณะที่หนึ่ง ระบบเศรษฐกิจไทยมีโครงสรางที่ตองพึ่งพิงการนํ าเขา
ลักษณะที่สอง ระบบเศรษฐกิจไทยมีโครงสรางที่ตองพึ่งพิงประเทศมหาอํ านาจ

เปนตลาดสินคาออก

การพึง่พิงการนํ าเขา : แอกของระบบเศรษฐกิจไทย
การพึ่งพิงการนํ าเขาเปนลักษณะที่ไมเคยปรากฏมากอนในชวงกอนสงครามโลก

คร้ังทีส่อง แตเพิง่จะปรากฏตัวขึ้นในชวงหลังสงคราม โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังป 2504 หาก 
จะกลาวใหถงึทีสุ่ดแลว ลักษณะดังกลาวนี้เปนผลจากการดํ าเนินนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
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เพื่อทดแทนสินคาเขา โดยที่นโยบายดังกลาวนี้ไมสามารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โดย 
เฉพาะอยางยิ่งผลเชื่อมโยงถอยหลัง

ตัวอยางที่เปนรูปธรรม ไดแก กรณีของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต แตเดิม 
ไทยตองซื้อรถยนตสํ าเร็จรูปจากตางประเทศ แตโดยผลของนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อผลิต
สินคาทดแทนสินคาเขา อุตสาหกรรมประกอบรถยนตเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว แตการเติบโตของ
อุตสาหกรรมดังกลาวนี้ไมสามารถสรางผลเชื่อมโยงถอยหลังอยางถึงขนาดในการกระตุนใหเกิด 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องยนต  ตัวถังรถยนต  อะไหลรถยนต  เปนตน

ในเมื่อนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมไมสามารถกอใหเกิดผลเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ  ผลที่เกิดขึ้นก็คือ หากอตุสาหกรรมเหลานี้ยิ่งเจริญเติบโตมากเพียงใด ความตองการ
วตัถดัุบ สินคาขัน้กลาง และสินคาประเภททุนก็ยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้น และโดยที่ระบบเศรษฐกิจไทย
ไมสามารถผลิตสิ่งเหลานี้ไดเอง การนํ าเขาจึงเพิ่มข้ึนเปนเงาตามตัว

ตราบเทาที่นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยังไมสามารถกอใหเกิดผลเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลเชื่อมโยงถอยหลัง หากภาคอตุสาหกรรมหัตถกรรมยิ่งขยาย
ตัวมากเพยีงใด ดุลการคาระหวางประเทศก็จะยิ่งขาดดุลมากเพียงนั้น ดังนั้น เปาหมายการจํ าเริญ
เตบิโตของภาคหัตถอุตสาหกรรมจึงขัดกับเปาหมายดุลการคาและดุลการชํ าระเงินระหวางประเทศ

การพึง่พิงประเทศมหาอํ านาจ : พนัธนาการที่มิอาจปลดปลอย
ระบบเศรษฐกจิไทยตองพึ่งพิงประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ อันประกอบดวย

กลุมประเทศสมาชิกตลาดรวมยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน อยูอยางนอย 2 ดาน ในดานหนึ่งนั้น 
บรรดาสินคาประเภททุน สินคาขั้นกลาง วัตถุดิบ และเทคโนโลยี อันจํ าเปนแกการผลิตในภาค 
หัตถอุตสาหกรรม มากกวารอยละ 70 ตองนํ าเขาจากประเทศเหลานี้ ในอีกดานหนึ่งปรากฏวา 
ประมาณรอยละ 50-60 ของสินคาออกของไทยตองพึ่งประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจเปนตลาด
สํ าคัญ

ดวยเหตุนี้เอง หากสภาวการณทางเศรษฐกิจในประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ยังอยู
ในสภาพปกติ ระบบเศรษฐกิจไทยก็สามารถขายสินคาออกในระดับปกติได แตในยามใดก็ตามที่
เกดิภาวะเศรษฐกจิตกต่ํ าในประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ อันถือเปนศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลก 
อํ านาจซือ้ยอมลดลง และพลอยทํ าใหการสงออกของไทยลดลงดวย

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
จะเพิม่ข้ึนอยูในระดับสูงกวา 50,000 ลานบาทในป 2526

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า ซึ่งเกิดขึ้นในศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลกนับต้ังแตป 
2523 และสบืตอมาจนถึงป 2525 นั้น กอผลกระทบตอฐานะแหงดุลการคาระหวางประเทศของ
ไทยอยางส ําคญั   ดังไดกลาวแลววา ไทยตองพึ่งประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจเปนตลาดสินคา
ออกทีสํ่ าคญั เมื่อประเทศเหลานี้ประสบภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า อํ านาจในการซื้อสินคาออกจากไทย
กพ็ลอยตกตํ ่าตามไปดวย การสงสินคาออกของไทยไดชะลอตัวอยางเห็นไดชัดในป 2525 ซึ่งพลอย
ท ําใหการผลิตในภาคอตุสาหกรรมตองชะลอตัวลงดวย ขณะเดียวกัน ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า ซึ่งเกิด
ข้ึนในศนูยกลางของระบบเศรษฐกิจไทยดวย ผลที่ตามก็คือ การนํ าสินคาเขาไดลดลงอยางเห็นได
ชดั โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2525

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าในศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลก ทํ าใหการสงสินคา 
หัตถอุตสาหกรรมไปขายตางประเทศตองชะลอตัวลง ซึ่งชักนํ าใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าในภาค
หตัถอตุสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจไทยดวย ผลที่ตามมาก็คือ ความตองการวัตถุดิบ สินคาขั้น
กลาง และสนิคาประเภททุนจากตางประเทศพลอยลดลงดวย ในขณะเดียวกันนั้น ภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ ่า ซึ่งบั่นทอนอํ านาจซื้อของประชาชนชาวไทย ก็มีสวนทํ าใหการนํ าสินคาอุปโภคบริโภคจาก
ตางประเทศลดลงเชนเดียวกัน

ดวยเหตนุีเ้อง สวนขาดดุลของดุลการคาระหวางประเทศ ซึ่งอยูในระดับ 50,000
ถึง 60,000 ลานบาทระหวางป 2522-2524 ไดลดลงเหลือเพียง 36,137 ลานบาทในป 2525 
ประสบการณในอดีตไดบงชี้วา ยามใดก็ตามที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าในศูนยกลางของระบบ 
ทนุนยิมโลก ฐานะของดุลการคาระหวางประเทศของไทยมักจะดีข้ึน ปรากฏการณดังกลาวนี้มิใช
เพิง่เกดิขึน้เมือ่เกดิภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าระหวางป 2523-2525 เทานั้น หากทวาภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกจิ ซึง่เกิดขึ้นระหวางป 2517-2519 ก็มีสวนชวยใหฐานะของดุลการคาระหวางประเทศดีข้ึน
ในป 2519 ดวย

การฟนตัวของประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจนับต้ังตนป 2526 เปนตนมา  
มีสวนชักนํ าใหระบบเศรษฐกิจไทยฟนตัวจากภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจดวย การฟนตัวดังกลาวนี้ 
ท ําใหเกิดการขยายตัวในภาคหัตถอุตสาหกรรม และเพิ่มพูนอํ านาจซื้อของประชาชน ดวยเหตุนี้เอง 
การน ําเขา ไมวาจะเปนสินคาอุปโภคบริโภค สินคาขั้นกลางและวัตถุดิบ ตลอดจนสินคาประเภท
ทนุ จงึเพิม่ข้ึนอยางลิว่โลด  ในขณะที่การสงออกมิอาจเพิ่มข้ึนไดตามเปาหมาย ดังนั้น จึงเปนที่
คาดกนัวา ภาวะดุลการคาขาดดุลจะเปนปญหาสํ าคัญในป 2526 นี้

ตราบเทาทีโ่ครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทยมีลักษณะการพึ่งพิงการนํ าเขา และ
มีลักษณะการพึ่งพิงประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ การแกปญหาดุลการคาระหวางประเทศ
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เปนเรื่องที่เปนไปไดดวยความยากลํ าบาก การแกปญหาดังกลาวนี้ในระดับพื้นฐานจะตองมุงสู 
การปรบัเปลีย่นโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ เพื่อลดขนาดของการเปดประเทศ ลดการพึ่งพิงการ
นํ าเขา และลดการพึ่งพิงประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจและสังคม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม การปรับเปลี่ยนดังกวานี้กลาวจะสงผลใหปรากฏ ก็คงกินเวลา
อยางนอย 10-20 ป แตขอสํ าคัญยิ่งกวาก็คือ การดํ าเนินโยบายเพื่อใหระบบเศรษฐกิจไทยผละจาก
วงโคจรของระบบทุนนิยมโลกเปนเรื่องลํ าบากยากยิ่งภายใตความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศที่เปนอยูในปจจุบัน

ดุลการช ําระเงินระหวางประเทศของไทย พ.ศ.2520-2525

ลานบาท

2520 2521 2522 2523 2524 2525
1. ดุลสินคา
2. ดุลบริการ
3. ดุลเงินบริจาค
4. ดุลเงินทุน
5. สิทธิพิเศษในกองทุนการเงิน
    ระหวางประเทศ
6. จํ านวนผิดพลาดคลาดเคลื่อน

-25,599
 2,405
    802

13,967
-

887

-28,540
  4,279
    816

14,856
-

-4,711

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

406

-57,985
   6,876

    4,276
   50,777
       506

-3,540

-65,843
    6,416
    3,690
  55,361
       488

2,419

-36,137
   8,795
   4,204

   38,345
-

-11,893

7. ดุลการชํ าระเงิน -7,538   -13,298    -7,925       5,179     2,531      3,314

ที่มา     ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ     เครื่องหมายลบ (-)  แสดงวาขาดดุล
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