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ระบบเศรษฐกิจไทยกับการพึ่งพิงสหรัฐอเมริกา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ความยื ด เยื้ อ ของสงครามตะวั น ออกกลางกํ าลั ง สร า งป ญ หาไม เ ฉพาะแต
ชะตากรรมทางการเมืองของประธานาธิบดียอรจ บุช เทานั้น หากยังสรางผลกระทบตอชะตากรรม
ทางเศรษฐกิจของสังคมอเมริกันอีกดวย
ระบบเศรษฐกิจอเมริกัน ซึ่งเจริญเติบโตติดตอกันมาเปนเวลา 8 ป กําลังเผชิญ
กับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ในไตรมาสสุดทายของปที่แลว (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
2533) รายไดประชาชาติลดลงจากไตรมาสกอนหนานั้นถึง 3.4 % นั่นหมายความวา อัตรา
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีคาติดลบ ภาวะการตกตํ่าของรายไดประชาชาติจะยังคงปรากฏ
ตอไปในไตรมาสแรกของปนี้ (เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2534) โดยคาดวา อัตราการจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจจะมีคา - 1.3 %
นายบุชเพิ่งดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกันครบ 2 ป เมื่อวันที่ 20 มกราคม
ที่ผานมานี้ ในการประเมินสถานภาพทางเศรษฐกิจของสังคมอเมริกัน ผูนําอเมริกันแสดงความ
กังวลมินอยตอปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กําลังเกิดขึ้น แมวาการจุดพลุสงครามตะวันออก
กลางจะทําใหประธานาธิบดีบุชไดรับคะแนนนิยมทางการเมืองเพิ่มขึ้นในตอนตน แตความยืดเยื้อ
ของสงครามกําลังทําใหคะแนนนิยมดังกลาวนี้เลือนหายไป นอกจากนี้ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
หากปลอยใหยืดเยื้อตอไป ยอมมีผลกระทบอยางสํ าคัญตอโอกาสที่จะกลับมาดํ ารงตํ าแหนง
ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งป 2535
แตเดิมนั้น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ (Council of Economic Advisers) ของ
ประธานาธิบดีบุชคาดการณวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะสามารถฟนตัวจากภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองของปนี้ แตความยืดเยื้อของสงครามตะวันออกกลางทําใหนายไมเคิล
บอสกิน (Michael Boskin) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจไมกลายืนยันคําพยากรณดังกลาวนี้
องคการ OECD ทํานายวา อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตลอดป 2534
จะมีเพียง 0.9%
ในการประชุมรัฐมนตรีการคลังของประเทศมหาอํานาจ 7 ประเทศ (G-7) ณ นคร
นิวยอรค เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผานมานี้ ที่ประชุมแสดงความเชื่อมั่นวา ระบบทุนนิยมโลก
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จะฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจไดในตอนปลายป แตก็มีขอนาสังเกตวา ในบรรดา
ประเทศมหาอํานาจ 7 ประเทศนี้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และคานาดา กําลังเผชิญกับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรง ในขณะที่ฝรั่งเศสและอิตาลีอาจเติบโตไดในอัตรา 2% โดยที่มี
เพียงญี่ปุนและเยอรมนีเทานั้นที่สามารถขยายตัวไดมากกวา 3%
การขาดดุลการคลัง ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังของระบบเศรษฐกิจอเมริกันมาแตครั้ง
สงครามเวียดนาม และกลายเปนปญหารายแรงในชวง 10 ปหลังนี้ จะทวีความรายแรงเปน
ทวีตรีคูณ ภาระรายจายในสงครามตะวันออกกลางทําใหความพยายามในการลดสวนขาดดุลทาง
การคลังลมเหลวโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกัน แรงกดดันของภาวะเงินเฟอทวีความรุนแรงมากขึ้น
อัตราเงินเฟอในป 2533 ตกประมาณ 6.1% นับเปนอัตราสูงสุดหลังจากป 2524 เปนตนมา ทั้งนี้
สวนสําคัญเปนผลจากการขึ้นราคานํ้ามันดิบหลังจากที่อิรักบุกคูเวตเมื่อตนเดือนสิงหาคม 2533
ปญหาที่ตามติดมากับภาวะเงินเฟอ ก็คือ การวางงาน ซึ่งมีอัตราสูงขึ้น
ในอีกดานหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจอเมริกันตองประสบกับปญหาการขาดดุลการคา
ระหวางประเทศอยางรุนแรง ในป 2532 สวนขาดดุลการคามีถึง 109.4 พันลานเหรียญอเมริกัน
รัฐบาลอเมริกันตั้งเปาหมายไววา จะพยายามลดการขาดดุลการคาในป 2533 ใหอยูในระดับ
ตํ่ากวา 100 พันลานเหรียญอเมริกัน แตจากขอมูลการคาระหวางประเทศในชวง 11 เดือนแรก
ของป 2533 ซึ่งเพิ่งเผยแพรเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผานมา ปรากฏวา สวนขาดดุลการคาสูงถึง
103.58 พันลานเหรียญอเมริกัน
สถานภาพทางเศรษฐกิจอันงอนแงนของสหรัฐอเมริกาเปนประเด็นอันนาวิตก
อยางยิ่งสํ าหรับสังคมเศรษฐกิจไทย เพราะในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ ระบบเศรษฐกิจไทยได
พัฒนาไปในทางที่พึ่งพิงระบบเศรษฐกิจอเมริกันมากยิ่งขึ้น
แมวาไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมีความสัมพันธอันดีมาตั้งแตยุคตนรัตนโกสินทร
แตความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศเพิ่งจะมาขยายตัวอยางรวดเร็วในยุคหลังสงคราม
โลก ครั้งที่ 2 ตลอดทศวรรษ 2490 สหรัฐอเมริกากลายมาเปนตลาดสินคาออกที่สําคัญที่สุดของ
ไทย สินคาออกที่ไทยสงไปยังตลาดอเมริกันมีมากกวา 20% ของมูลคาสินคาออกรวม ตอเมื่อ
ประชาคมเศรษฐกิ จ ยุ โ รปและญี่ ปุ  น เติ บ ใหญ เ ป น ศู น ย อํ านาจใหม ข องระบบทุ น นิ ย มโลกใน
ทศวรรษ 2500 ความสําคัญของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เปนตลาดสินคาออกของไทยไดลดลงไป
ญี่ปุนกลายมาเปนลูกคาที่มีความสํ าคัญอันดับหนึ่ง โดยที่สหรัฐอเมริกาตกไปอยูอันดับที่สอง
ครั้นเมื่อมันสําปะหลังกลายเปนสินคาออกที่ทําเงินแกระบบเศรษฐกิจไทย เนเธอรแลนดก็แยงชิง
ตําแหนงที่สองไปเมื่อกลางทศวรรษ 2510
ตลอดชวงเวลาระหวางป 2504-2523 สหรัฐอเมริกาสามารถดูดซับสินคาออก
ของไทยไดประมาณ 10-12% ของมูลคาสินคาออกทั้งหมดของไทย แตแลวสถานภาพหลังป 2523
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ก็แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ ระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มพัฒนาไปในทางพึ่งพิงตลาดอเมริกันมาก
ยิ่งขึ้น ในระหวางป 2503-2505 สินคาออกที่ไทยสงไปขายสหรัฐอเมริกามีเพียง 10.24% ของ
สินคาออกทั้งหมด เพิ่มขึ้นเปน 20.0% ในป 2531 และ 22.4% ในป 2533
การที่ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงตลาดอเมริกันในระดับสูงเชนนี้ เกิดจาก
การดํ าเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแหงประเทศไทย ในระหวางป 2523-2528
เงินดอลลารอเมริกันมีคาสูงกวาความเปนจริง (overvaluation) ทั้งๆที่สหรัฐอเมริกามีปญหา
การขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งตามธรรมชาติควรจะทําใหเงินดอลลารอเมริกันมีคา
ออนตัวลง แตเงินดอลลารอเมริกันกลับมีคาแข็งตัวอยูไดก็เพราะประธานาธิบดีเรแกนขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยเพื่อดึงดูดเงินตราตางประเทศเขาประเทศ การใชนโยบายอัตราดอกเบี้ยเพื่อตกแตงฐานะ
ของดุลการชําระเงินระหวางประเทศเชนนี้ กอใหเกิดสงครามดอกเบี้ยระหวางสหรัฐอเมริกากับ
ยุโรปตะวันตกในป 2522-2523 อยางรุนแรง เพราะเงินทุนโดยธรรมชาติยอมหลั่งไหลจากแหลง
ที่ใหดอกเบี้ยตํ่าไปสูแหลงที่ใหดอกเบี้ยสูง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาสูงกวายุโรปตะวันตก
เงินทุนยอมเคลื่อนยายจากยุโรปตะวันตกไปสูสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตกจึงตองขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เพื่อแยงชิงเงินทุนคืน สงครามดอกเบี้ยครั้งนั้นไมเพียงแตจะทําใหอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน
ระหวางประเทศสูงถึง 19% เทานั้น หากยังทําใหเกิดภาวะเงินตึงในระบบทุนนิยมโลก และเปน
สาเหตุสวนหนึ่งที่ซํ้าเติมวิกฤตการณหนี้ตางประเทศของโลกที่สามใหรุนแรงยิ่งขึ้นอีกดวย
ตลอดเวลาที่เงินดอลลารอเมริกันมีคาสูงกวาความเปนจริง ดวยนโยบายอัตรา
ดอกเบี้ยของรัฐบาลเรแกน ธนาคารแหงประเทศไทยไดผูกคาเงินบาทติดไวกับเงินดอลลารอเมริกัน
อยางเหนียวแนน ผลที่ตามมาก็คือ เงินบาทพลอยมีคาสูงเกินกวาความเปนจริงไปดวย ราคา
สินคาออกของไทยจึงแพงขึ้น เมื่อคิดเปนเงินตราสกุลหลักอื่นๆที่มิใชเงินดอลลารอเมริกัน (ไมวา
จะเปนเงินเยน เงินดอยชมารก เงินปอนดสเตอรลิง หรือเงินฟรังกฝรั่งเศส) ฐานะการแขงขันของ
สินคาออกไทยในตลาดนอกสหรัฐอเมริกาเสื่อมทรามลงตามลําดับ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานะ
การแขงขันในตลาดนอกสหรัฐอเมริกาดอยกวาตลาดในสหรัฐอเมริกาอยางสําคัญ ดังนั้น กระแส
ของสินคาออกไทยจึงหันเหไปสูตลาดอเมริกันมากขึ้น
การลดคาเงินบาทในป 2524 ไมชวยใหฐานะการแขงขันของสินคาออกไทย
ในตลาดนอกสหรัฐอเมริกากระเตื้องขึ้น เนื่องจากเงินบาทยังคงมีคาสูงเกินกวาความเปนจริง
เพราะการลดคาของเงินครั้งนั้นตํ่ าเกินไป กองทุนการเงินระหวางประเทศเพียรพยายามที่จะ
ผลักดันใหรัฐบาลไทยลดคาเงินบาทอีกครั้งหนึ่ง โดยผานนายไพจิตร เอื้อทวีกูล ผูแทนรัฐบาลไทย
ประจํ ากองทุนการเงินระหวางประเทศ และนายวีรพงษ รามางกูร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น ในที่สุด จึงมีการลดคาเงินบาทครั้งสําคัญในเดือนพฤศจิกายน 2527 การลดคา
เงินบาทครั้งนี้ทํ าใหเงินบาทมีคาใกลเคียงความเปนจริงมากขึ้น ซึ่งมีผลอยางสํ าคัญตอการ
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ขยายตัวอยางรวดเร็วของภาคการสงออกในเวลาตอมา นับตั้งแตนั้นเปนตนมา เงินบาทมิไดมีคา
ผูกติดกับเงินอเมริกันอยางเหนียวแนนดังปางกอน ประเทศมหาอํานาจเริ่มตระหนักวา การที่
เงินดอลลารอเมริกันมีคาสูงเกินกวาความเปนจริง ไมเพียงแตจะสรางปญหาแกระบบเศรษฐกิจ
อเมริกันเทานั้น หากยังสรางปญหาแกระบบทุนนิยมโลกโดยสวนรวมดวย เพราะทําใหการฟนตัว
จากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเปนไปอยางเชื่องชา ในการประชุมกลุมประเทศมหาอํานาจ G-5
(สหรัฐอเมริกา เยอรมนีตะวันตก สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ปุน) ณ โรงแรมพลาซา
(Plaza Hotel) นครนิวยอรก ในเดือนกันยายน 2528 ที่ประชุมตกลงที่จะอัดฉีดเงินดอลลาร
อเมริกันเขาสูตลาดการเงินระหวางประเทศ เพื่อใหเงินดอลลารอเมริกันมีคาออนตัวลง หรืออีก
นัยหนึ่งเพื่อใหเงินตราสกุลหลักอื่น ๆ มีคาแข็งตัวขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินมารกและเงินเยน
เมื่อเงินบาทมีคาออนตัวหลังเดือนพฤศจิกายน 2527 และเงินดอลลารอเมริกัน
คลายความแข็งตัวภายหลังขอตกลงพลาซา (Plaza Accord) ในเดือนกันยายน 2528 ก็เปน
เวลายาวนานพอที่พอคาสงออกของไทยไดพัฒนาทักษะและความจัดเจนในการทะลวงตลาด
อเมริกัน ในป 2528 สินคาออกของไทยที่สงไปสหรัฐอเมริกาขึ้นมาอยูในระดับ 19.66% ของสินคา
ออกรวม แตการพึ่งพิงตลาดอเมริกันยังคงเพิ่มความเขมขนตอไป จนอยูในระดับ 22.4% ในป
2533
การที่ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงตลาดอเมริกันในระดับสูงเชนนี้ เมื่อเกิด
ความผันผวนทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ความแปรปรวนดังกลาวนี้จะสามารถสงผานเขาสู
ประเทศไทยไดโดยงาย หรือเมื่อรัฐบาลอเมริกันปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยน
ดังกลาวนี้ จะสรางผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทยไดงายขึ้นเชนกัน
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งกํ าลังเกิดขึ้นในสังคมอเมริกันขณะนี้ จึงมิใช
ปญหาของรัฐบาลอเมริกันเทานั้น หากยังเปนเรื่องนาวิตกกังวลสําหรับประชาชนชาวไทยอีกดวย
เพราะนั่นหมายความวา สังคมอเมริกันจะมีอํานาจซื้อในการดูดซับสินคาออกของไทยไดนอยลง
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มีตอการสงออกของไทยจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากสงคราม
ในตะวันออกกลางยืดเยื้อยาวนานออกไป และหากการเจรจาในรอบอุรุกวัยลมเหลวลงโดยสิ้นเชิง
ทั้งนี้มิพักตองกลาวถึงปอมปราการที่สรางขึ้นเพื่อกีดกันการนําเขาของยุโรปตลาดเดียว (Single
Europe) ในป 2535

