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เหตุใดการสงออกจึงซบเซา?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ภาคธุรกิจเอกชนกํ าลังเปนกังวลตอภาวะซบเซาของการสงออก เพราะภาวะ
ซบเซาหมายถึงภาวะกําไรหดหาย ภาคการเงินการธนาคารก็เปนกังวลไมยิ่งหยอนกวากัน เพราะ
ภาวะซบเซาหมายถึงภาวะการปลอยสินเชื่อไดนอย รายไดจากดอกเบี้ยยอมไดรับผลกระทบ
กระเทือนตามไปดวย ประชาชนคนเดินถนนอาจมิไดตระหนักถึงผลกระทบของการสงออกที่ซบเซา
จนมีผูสะกิดใหรูวาเหตุที่เศรษฐกิจไมฟูฟาก็เปนเพราะภาวะซบเซาของการสงออกนั่นเอง รัฐบาล
เปนกลุมคนสุดทายที่มีความรูสึกชา หากมิใชเปนเพราะสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมือง และ
ถูกภาคธุรกิจเอกชนจี้ใหแกปญหา รัฐบาลยังคงนอนหลับไมรูนอนคูไมเห็น
ภาคการสงออกเปนภาคเศรษฐกิจนําของระบบเศรษฐกิจไทยมาเปนเวลาชานาน
ในชวงเวลากวาทศวรรษที่ผานมานี้ การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทย
เกิดจากการเติบโตของภาคการสงออกเปนสําคัญ เมื่อการสงออกซบเซา การจําเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจก็พลอยชะลอตัวตามไปดวย
ภาวะซบเซาของการสงออกเปนขอเท็จจริงที่มิอาจปฏิเสธได คําถามมีเพียงแตวา
ความซบเซามีมากขนาดไหน ธนาคารแหงประเทศไทยรายงานวา ในชวง 7 เดือนแรกของป 2539
การสงออกขยายตัวเพียง 3.8% แตผูคนจํานวนไมนอยก็อดกังขาตอตัวเลขดังกลาวนี้มิได จะให
เชื่ อ ข อ มู ล สถิ ติ ข องทางราชการโดยปราศจากข อ กั ง ขากระไรได ในเมื่ อ เป น ที่ ป ระจั ก ษ แ ก
สาธารณชนวา มีการเลนการเมืองกับตัวเลขสถิติ อีกทั้งวิธีการเก็บขอมูลและนําเสนอขอมูลก็ยัง
คงใชวิธีการแตบุรพกาล ไมวาจะเปนกรมศุลกากร กรมเศรษฐกิจการพาณิชย หรือแมแตธนาคาร
แหงประเทศไทย รัฐบาลทั้งในอดีตและปจจุบันละเลยการพัฒนาระบบการจัดทํ าสถิติมาโดย
ตลอด ไมมีการเปลี่ยนแปลงระบบสถิติในประเทศไทยชนิดกาวกระโดด เมื่อถึงคราวตองการ
ใชสถิติเพื่อการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ ก็มิอาจใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จนบัดนี้รัฐบาล
ยั ง ไม ส ามารถทราบอย า งถ อ งแท ว  า เหตุ ใ ดการส ง ออกจึ ง ซบเซา แม จ ะระดมสรรพกํ าลั ง
จากธนาคารพาณิชยชั้นนํามาชวยวิเคราะห ก็ยังมิอาจหาคําตอบที่กระจางชัดได
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กระนั้นก็ตาม คณะกรรมการนโยบายเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2539 สามารถใหขอเสนอแนะแกรัฐบาลรวม 4 ชุด ชุดแรก
วาดวยการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางภาษีอากรและระเบียบปฏิบัติทางดานภาษีอากร เพื่อเกื้อกูล
ตอการสงออก มาตรการที่สําคัญไดแก การเรงคืนภาษีมูลคาเพิ่มแกผูสงออก การเก็บภาษีมูลคา
เพิ่มจากธุรกิจประกันภัยแทนภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยใหคืนภาษีในกรณีที่มีการรับประกันภัยของ
ตางประเทศ การใหเครดิตแกนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในตางประเทศ เปนตน
ข อ เสนอแนะชุ ด ที่ ส องว า ด ว ยบริ ก ารสาธารณู ป โภคและโครงสร า งพื้ น ฐาน
มาตรการที่สําคัญไดแก การใชมาตรการภาษีอากรในการสงเสริมกิจการพาณิชยนาวี การยกเลิก
การผูกขาดของ รสพ.ในการขนสงสินคาบริเวณทาเรือกรุงเทพฯ การปรับปรุงทาเรือแหลมฉบังและ
การขนสงทางอากาศ เปนตน
ขอเสนอแนะชุดที่สามวาดวยการแสวงหาแรงงานและวัตถุดิบราคาถูก มาตรการ
ที่ สํ าคั ญเกี่ ย วพั น กั บการลดอากรขาเขา ส ว นขอ เสนอแนะชุดที่ สี่ว  า ดว ยการเจาะตลาดและ
การเจรจาการคา
คณะกรรมการนโยบายเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจสามารถให
ขอเสนอแนะทางนโยบายรวม 4 ชุดดังกลาวขางตนนี้ไดโดยไมตองศึกษาเหตุปจจัยที่ทําใหการ
สงออกซบเซา ก็เพราะมาตรการที่เสนอแนะเหลานี้เปนมาตรการที่รัฐบาลพึงดําเนินการอยูแลว
หากยึดมั่นในยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก กระนั้นก็ตาม มีมาตรการ
บางมาตรการเปน ‘ของฝาก’ ของภาคธุรกิจเอกชน เพราะมิอาจอธิบายไดโดยชัดเจนวามี
ผลกระทบตอการสงออกอยางสําคัญไดอยางไร แสดงใหเห็นวา กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
สามารถเขาไปมีอิทธิพลในกระบวนการกํ าหนดนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเสถียรภาพ
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจได
ภาวะซบเซาของการสงออกมิไดเกิดแกประเทศไทยเพียงประเทศเดียว หากแต
เกิดแกบรรดาประเทศตางๆในอาเซียตะวันออกไกล แมแตดินแดนที่มี ‘ความมหัศจรรยทาง
เศรษฐกิจ’ (economic miracle) ดังเชนสิงคโปรก็มิใชขอยกเวน
ระบบเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุนเปนตลาดสินคา
ออกสําคัญ แมวาระบบเศรษฐกิจอเมริกันมีอัตราการขยายตัวอันนาพึงพอใจ แตความซบเซา
ทางเศรษฐกิจในยุโรปตะวันตกและญี่ปุนยอมมีผลตอการสงออกของไทยไมมากก็นอย ดวยเหตุที่
ระบบเศรษฐกิจไทยมีขนาดของการเปดประเทศ (Degree of Openness) คอนขางสูง ขอมูล
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เบื้องตนจากบัญชีประชาชาติบงบอกวา ในป 2538 มูลคาการคาสินคาและบริการระหวาง
ประเทศ (ทั้งการนําเขาและสงออก) ตกประมาณ 90% ของรายไดประชาชาติ เฉพาะสินคา
และบริการสงออกก็มีมูลคาถึง 41.5% ของรายไดประชาชาติแลว ภาวะซบเซาของการสงออก
จึงมีผลกระทบตอฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชน
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทมีผลตอการสงออกดวย แมวาเงินบาทจะมีคาอิง
อยูกับคาของเงินตราสกุลหลักชุดหนึ่ง แตเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา คาของเงินบาทขึ้นอยูกับ
คาของเงินดอลลารอเมริกันอยางสําคัญ ในชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมานี้ เงินดอลลารมีคาสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับเงินเยนและเงินมารกเยอรมัน การผูกคาเงินบาทไวกับเงินดอลลารอเมริกันอยาง
แนนแฟน จึงทําใหเงินบาทมีคาสูงกวาที่ควรเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลหลักอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อเทียบกับเงินเยน ในวงการการเงินระหวางประเทศมีความเชื่ออยูโดยทั่วไปวา เงินบาทมีคาสูง
กวาความเปนจริง (overvaluation) อันเปนเหตุใหมีการคาดการณเปนระลอกๆวา เงินบาท
จะลดคา แมแตกองทุนการเงินระหวางประเทศเองก็มีความเอนเอียงจะเชื่อเชนนี้
หากปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวตามกลไกตลาด คาของเงินบาทนาจะ
ลดลง เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา บัญชีเดินสะพัดขาดดุลทั้งในเชิงสัมบูรณและเชิงสัมพัทธ
และการขาดดุลมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตการตรึงอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศไวในระดับสูง ซึ่งมีผล
ในการดูดดึงเงินทุนระยะสั้นเขาประเทศ ชวยผอนคลายแรงกดดันที่มีตอคาเงินบาท กระนั้นก็ตาม
การที่เงินบาทมีคาสูงกวาความเปนจริงยอมมีผลตอการสงออก เพราะทําใหสินคาออกมีราคาแพง
กวาที่ควรจะเปน เมื่อคิดเปนเงินสกุลตางประเทศ
ระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศมีผลตอการสงออกดวย เมื่องคการการคาโลก
เดิ น ตามแนวทางเสรี นิ ย มตามกรอบที่ ต กลงกั น ไว ใ นการเจรจาการค า พหุ ภ าคี ร อบอุ รุ ก วั ย
(Uruguay Round) การแขงขันในตลาดระหวางประเทศยอมทวีความเขมขนมากขึ้น ขณะเดียวกัน
การเจาะตลาดประเทศมหาอํ านาจก็ตอ งเผชิญกับอุปสรรคที่มิใช ภาษีศุลกากร (Non-tariff
Barriers) การดําเนินนโยบายเอกภาคีนิยมในลักษณะแข็งกราว (Aggressive Unilateralism) ของ
สหรัฐอเมริกามีผลกระทบตอการสงออกของไทยดวย แมวาการเปลี่ยนแปลงกฎวาดวยประเทศ
แหลงผลิต (The Country-of-Origin Rule) จะมีผลกระทบตอการสงออกสิ่งทอและเสื้อผาของไทย
ไมมาก แตการดําเนินนโยบายเอกภาคีนิยมดานสิ่งแวดลอม (Environmental Unilateralism) มีผล
กระทบตอไทยโดยตรง ดังเห็นไดจากกรณีที่สหรัฐฯ หามนําเขากุงไทย ดวยขออางที่วา วิธีการ
ประมงของไทยมีผลในการทําลายพันธุเตาทะเล
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การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยมีผลตอการสงออกดวย ธนาคารโลกจัดใหไทย
อยูในกลุมประเทศที่มีฐานะปานกลาง (Middle Imcome Economies = MIEs) แมในปจจุบัน
จะอยูในกลุม Lower Middle-Income แตก็กําลังไตเตาไปสูกลุม Upper Middle-Income
ผลที่ตามมาก็คือ สิทธิประโยชนทางดานภาษีศุลกากร (tariff preference) ที่ไทยเคยไดรับจาก
ประเทศที่พัฒนาแลวในฐานะประเทศดอยพัฒนาคอยๆหมดไป สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
เริ่มตัดทอน GSP (= Generalized System of Preferences) ที่เคยใหแกไทย นัยสําคัญของการ
เปลี่ ย นแปลงนี้ ก็ คื อ ฐานะการเข ง ขั น ของไทยในตลาดโลกด อ ยลง เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศ
ที่ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจมากกวาไทย เพราะประเทศเหลานี้ยังคงไดรับสิทธิพิเศษทางดาน
ศุ ล กากร ไทยตอ งเลื่อ นชั้ นไปอยู ในดิ วิชั่น เดีย วกับ กลุ ม ประเทศ Upper Middle-income
Economies และกลุมประเทศที่พัฒนาแลว การปรับปรุงประสิทธิภาพเปนมรรควิธีสําคัญที่จะทํา
ใหสินคาออกของไทยสามารถแขงขันในตลาดโลกตอไปได
การเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage)
มี ผลกระทบต อ ความสามารถในการสงออกอย า งสํ าคัญ สังคมเศรษฐกิจ ไทยเคยมีแรงงาน
ราคาถูกจํานวนหานอยไม แตแรงงานราคาถูกกําลังจะหมดไป ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ในภาคหัตถอุตสาหกรรมชวยขับดันใหอัตราคาจางสูงขึ้น ไมจําเพาะแตภาคหัตถอุตสาหกรรม
หากยังรวมทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ และภาคเศรษฐกิจอื่นๆอีกดวย การถีบตัวของอัตรา
คาจางมีนัยสําคัญวา ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน (labourintensive production) กําลังจะหมดไป เพราะมิอาจแขงขันกับประเทศที่มีแรงงานราคาถูก
จํานวนมากตอไปอีกได การนําเขาแรงงานราคาถูกจากตางประเทศ แมจะชวยใหอุตสาหกรรม
ที่ใชแรงงานเขมขนประคองตัวตอไปไดอีกระยะหนึ่ง แตก็มีปญหาการลิดรอนสิทธิแรงงาน ซึ่ง
อาจถูกประณามจากนานาอารยประเทศ และมิใชวิธีการอันจีรังยั่งยืน นอกจากนี้ยังอาจกอตนทุน
แกสังคมในรูปของความขัดแยงระหวางชาติพันธุอีกดวย
การปรับโครงสรางการผลิต (structural adjustment) เปนเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยง
ได แตการปรับเปลี่ยนจากการผลิตที่ใชแรงงานเขมขนไปสูการผลิตที่ใชเครื่องจักรเขมขน (capitalintensive production) และการผลิตที่ใชสารสนเทศเขมขน (information-intensive production)
ไมเพียงแตมิใชเรื่องงาย หากยังไมเปนที่แนชัดอีกวาเปนการผลิตที่ระบบเศรษฐกิจไทยมีความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบหรือไม ในเมื่อรัฐบาลไมเคยสนใจสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา
(Research and Development) อยางจริงจัง
แลวเราจะแกปญหาภาวะซบเซาของการสงออกไดอยางไร ?

5
ตารางที่ 11
ขนาดของการเปดประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย
2535-2538
ขอมูล
1. รายไดประชาชาติ (GDP)
(ลานบาท)
2. มูลคาสินคาและบริการ
สงออก (ลานบาท)
3. มูลคาสินคาและบริการ
นําเขา (ลานบาท)
4. รวมมูลคาการคา
ระหวางประเทศ
(ลานบาท)
5. X/GDP (%)
6. M/GDP (%)
7. ขนาดของการเปดประเทศ
(X+M)/GDP (%)
ที่มา
หมายเหตุ

2535

2536

2537

2538

2,827,158

3,163,194

3,597,356

4,158,596

1,031,800

1,176,331

1,381,013

1,727,647

1,152,866

1,313,368

1,560,281

2,014,323

2,184,666

2,489,699

2,941,294

3,741,970

36.5
40.8

37.2
41.5

38.4
43.4

41.5
48.4

77.3

78.7

81.8

90.0

ธนาคารแหงประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจรายเดือน (เมษายน 2539)
X = มูลคาสินคาและบริการสงออก
M = มูลคาสินคาและบริการนําเขา
ขอมูลป 2538 และ 2539 เปนขอมูลเบื้องตน

