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การขาดดุลการคา : ปญหาของโครงสรางระบบเศรษฐกิจ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การขาดดุลการคาระหวางประเทศกลายเปนขาวพาดหัวหนังสือพิมพอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตางก็เตือนรัฐบาลในประเด็นเดียวกันนี้ ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา ในป 2533 ที่ผานมานี้ ดุลการคา
จะขาดดุลระหวาง 225,000 ถึง 239,000 ลานบาท คิดเปนประมาณ 11% ของรายไดประชาชาติ
(GDP) แตสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) คาดวา จะขาดดุลเพียง 216,400 ลานบาท
เทียบเปนรอยละ 10.8 ของ GDP กระนั้นก็ตาม สวนขาดดุลดังกลาวนี้นับวาสูงเปนประวัติการณ
โดยที่สถานการณเลวรายกวาป 2532 เปนอันมาก เมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงที่วา สวนขาดดุล
การคาในป 2532 มีเพียง 140,770 ลานบาท (คิดเปน 7.9% ของ GDP)
ดุลการคาระหวางประเทศของไทยไดขาดดุลติดตอกันนับแตป 2499 เปนตนมา
รวมสิริอายุ 35 ป และดูเหมือนวา เกียรติคุณของระบบเศรษฐกิจไทยในเรื่องนี้จะยังคงมีตอไป
ในอนาคตเทาที่มองเห็นนี้ ในชั้นแรก สวนขาดดุลนี้มีอยูเพียงนอยนิด แตคอยๆขยับขึ้นจนอยู
ในระดับมากกวาปละ 10,000 ลานบาทในทศวรรษ 2510 และมากกวา 20,000 ลานบาทในป
2518 ภายหลังวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สองในป 2522 ยอดขาดดุลการคาไตระดับขึ้นสูปละ
50,000 ลานบาท และทําลายประวัติการณในป 2526 ดวยยอดขาดดุล 89,237 ลานบาท (เทียบ
เปน 9.8% ของ GDP)
ในระหวางป 2527-2530 สวนขาดดุลการคามียอดลดลง แตแลวเมื่อเศรษฐกิจ
รุงเรือง ดุลการคาระหวางประเทศเริ่มขาดดุลมากกวา 100,000 ลานบาทในป 2531 และนับ
ตั้งแตนั้นเปนตนมา ก็มีการทําลายสถิติการขาดดุลการคาทุกป จากยอดขาดดุล 102,171 ลาน
บาท ในป 2531 เปน 140,770 ลานบาทในป 2532 และมากกวา 200,000 ลานบาทในป 2533
ทั้งธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ตางคาดการณวา ดุลการคาระหวางประเทศจะมียอดขาดดุลเพิ่มขึ้นในป
2534 โดยที่ยอดขาดดุลอยูระหวาง 270,000 ถึง 278,000 ลานบาท แตสถาบันวิจัยเพื่อการ
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พัฒนาประเทศไทย (TDRI) คาดวา สวนขาดดุลการคาจะมีเพียง 235,000-266,200 ลานบาท
ขอพยากรณที่ตรงกันก็คือ ยอดขาดดุลการคามีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เมื่อ 20-30 ปที่แลว ทางราชการมักจะใหอรรถาธิบายวา การขาดดุลการคาเปน
เรื่องที่หลีกเลี่ยงมิไดสําหรับประเทศดอยพัฒนา เพราะในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นแรกเริ่ม
ประเทศดอยพัฒนาจําเปนตองนําเขาสินคาประเภททุนจากตางประเทศจํานวนมาก แตหวังวา
เมื่อสังคมเศรษฐกิจเจริญเติบโตถึงระดับหนึ่ง จะสามารถพึ่งพิงตนเองจนสามารถลดการนําเขาลง
ได และเพื่อใหความหวังดังกลาวเปนจริง รัฐบาลก็เริ่มดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อทดแทนการนําเขา (Import Substitution Policy) นับตั้งแตป 2504 เปนตนมา
สังคมเศรษฐกิจไทยผานพนการใชแผนพัฒนาฯ มาแลว 30 ป แตการขาดดุล
การคาไมเพียงแตจะไมลดลงเทานั้น หากทวายังกลายเปนปญหารายแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงสัมบูรณ
และเชิงสัมพัทธอีกดวย บัดนี้ ทางราชการมิไดอธิบายปรากฎการณดังกลาวนี้ดวยคํ าอธิบาย
เดียวกับเมื่อ 20-30 ปที่แลว
ดวยอิทธิพลของสํานักเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian Economics) การ
ใชจายอยางฟุมเฟอยกลายเปนคําอธิบายใหม เกือบทุกครั้งที่การขาดดุลการคาและการขาดดุล
บั ญชีเ ดิ น สะพั ด กลายเปน ป ญ หาที่รายแรง ทั้งธนาคารแหงประเทศไทยและสํ านักงานคณะ
กรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ มั ก จะเรี ย กร อ งให รั ฐ บาลลดการใช จ  า ย
และพยายามรัดเข็มขัด ขางฝายรัฐบาลก็โทษวา การที่ดุลการคาขาดดุลจํานวนมากนั้น เปน
เพราะคนไทยนิยมสินคาตางประเทศมากกวาสินคาไทย อันเปนเหตุใหการนํ าเขามากเกินไป
ดวยความเชื่อเชนนี้เอง การรณรงคใหคนไทยนิยมสินคาที่ผลิตในประเทศไทย หรือ Made in
Thailand จึงกลายเปนวิธีการแกปญหาการขาดดุลการคาในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท
โดยที่มิไดตระหนักแมแตนอยวาสินคาที่ผลิตภายในประเทศจํานวนมากตองอาศัยวัตถุดิบ สินคา
ขั้นกลาง สินคาทุน และเครื่องจักรจากตางประเทศ นโยบาย Made in Thailand จึงไมสามารถ
แกปญหาการขาดดุลการคาไดอยางถอนรากถอนโคน
แทที่จริงแลว ปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศดังที่สังคมเศรษฐกิจไทย
เผชิญอยูทุกวันนี้เปนปญหาที่เกิดจากโครงสรางและรูปลักษณของระบบเศรษฐกิจที่มีการพึ่งพิง
การนําเขา (import dependency) อยางเดนชัด โครงสรางและรูปลักษณดังกลาวนี้กอตัวขึ้นจาก
ยุทธศาสตร การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เลือกใชนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา
รัฐบาลไทยเริ่มตนกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมดวยการเลือกใชยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา แตยุทธศาสตรดังกลาวนี้ไมสามารถกอใหเกิดผล
เชื่อมโยงถอยหลัง (backward linkage effect) จึงไมสามารถชวยลดการนําเขา หากแตมีผล

3
ในการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการนํ าเขา โดยที่สัดสวนการนํ าเขาสินคาอุปโภคบริโภคลดลง
แตสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบ สินคาขั้นกลางและสินคาประเภททุนกลับมีมากขึ้น ดังจะเห็นไดวา
การเติบโตของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต แมจะชวยลดการนําเขารถยนตสําเร็จรูป แตกลับ
ทํ าใหการนํ าเขาตัวถัง อะไหล เครื่องยนต และอุปกรณอื่นๆมีมากขึ้น ในทํ านองเดียวกัน
การเติบใหญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ แมจะชวยลดการนําเขาผาสําเร็จรูปลงได แตกลับทําใหมีการ
นํ าเขาใยสังเคราะหมากยิ่งขึ้น การที่ยุท ธศาสตรการพั ฒ นาอุตสาหกรรมทดแทนการนํ าเขา
ไมสามารถสราง ผลเชื่อมโยงถอยหลังนี้เอง ทําใหสังคมเศรษฐกิจไทยเริ่มมีลักษณะการพึ่งพิง
การนําเขา เพียงชั่วระยะเวลาเพียง 10 ปเทานั้น ลักษณะดังกลาวนี้ก็ปรากฏอยางชัดเจน โดยที่
ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง สินคาประเภททุน และเทคโนโลยีจากตาง
ประเทศ
นับตั้งแตป 2515 เปนตนมา รัฐบาลไทยเริ่มมีนโยบายสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-oriented Industrialization) แตการผลิตเพื่อการสงออก
จํานวนมากเปนเพียงการนําเขาชิ้นสวนจากตางประเทศมาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปในประเทศ
ไทย แลวสงเปนสินคาออกอีกทอดหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสนใจเฉพาะให
มีการลงทุนจากตางประเทศมาก ๆ เทานั้น โดยไมสนใจที่จะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชวัตถุดิบ
และสินคาขั้นกลางภายในประเทศมากนัก ความไมเขมงวดของรัฐบาลไทยนี้เองนับเปนสิ่งจูงใจ
สําหรับนักลงทุนชาวตางประเทศ
ภายหลังการทําขอตกลง ณ โรงแรมพลาซา นครนิวยอรค (ที่เรียกกันวา Plaza
Accord) ระหวางประเทศมหาอํานาจ 5 ประเทศ (G-5) ในเดือนกันยายน 2528 กระบวนการ
โยกยายแหลงที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม (relocation of industry) มาสูประเทศไทยเริ่มมีมาก
ขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุวา Plaza Accord ทําใหเงินเยนมีคาแข็งขึ้น ซึ่งเปนผลเสียตอภาคการสงออก
ของญี่ปุน อุตสาหกรรมญี่ปุนจึงโยกยายโรงงานไปสูประเทศอื่น เพื่อลดความเสียเปรียบในดาน
อัตราแลกเปลี่ยน และแสวงหาความไดเปรียบในดานอื่นมาชดเชย ไทยไดประโยชนจากกระบวน
การโยกยายแหลงที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวนี้
ขณะเดียวกัน กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเกาหลีใตและไตหวันก็จําตองยายโรงงานออกนอกประเทศดวย ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย
2 ประการ กลาวคือ ประการแรก คาจางแรงงานในประเทศเหลานี้เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคหัตถอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงาน ทําใหสินคา
ออกของประเทศเหลานี้มีตนทุนสูงขึ้น ซึ่งกระทบตอฐานะการแขงขันในตลาดระหวางประเทศ
จึงจํ าเปนตองยายโรงงานไปสูประเทศที่มีแรงงานราคาถูก ประการที่สอง ประเทศเหลานี้เริ่ม
ถูกตัดทอนสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร (GSP) เนื่องจากประเทศมหาอํานาจถือวา ประเทศเหลานี้
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ไดกาวพนความดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจไปแลว การสูญเสียสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากรมีผล
กระทบตอฐานะการแขงขันของสินคาออกเชนเดียวกัน ในกรณีของไตหวัน คาของเงินที่แข็งขึ้นเปน
เหตุปจจัยอีกประการหนึ่งที่ผลักดันใหมีการยายโรงงานออกนอกประเทศ
นั บ ตั้ ง แต ป  2528 เป น ต น มา เราจึ ง ได เ ห็ น กระบวนการโยกย า ยโรงงาน
อุตสาหกรรมออกจากญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวันมาสูประเทศไทย นับเปนการโยกยายโรงงาน
ระลอกที่สําคัญยิ่ง แตโรงงานเหลานี้ตองนํ าเขาชิ้นสวนจากประเทศเมืองแม เพื่อมาประกอบ
ในประเทศไทยสําหรับการสงออก ผลที่ตามมาก็คือ การผลิตเพื่อการสงออกกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ภายในประเทศ (domestic value-added) ในระดับตํ่า
การปรับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมจากการผลิตเพื่อการทดแทนการ
นําเขามาเปนการผลิตเพื่อสงออก ไมเพียงแตจะไมสามารถลดการพึ่งพิงการนําเขาเทานั้น หากยัง
ทําใหลักษณะการพึ่งพิงการนําเขาเขมขนยิ่งขึ้นอีกดวย ยิ่งมีการสงออกมากเพียงใด ก็จะยิ่งมีการ
นําเขามากเพียงนั้น ดวยเหตุนี้เอง ยิ่งภาคอุตสาหกรรมและภาคการสงออกเติบใหญมากเพียงใด
การขาดดุลการคาจะยิ่งมีมากเพียงนั้น ดังจะเห็นไดวา ปญหาการขาดดุลการคาจะมีมากเปน
พิเศษในชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง แตจะมีนอยในชวงที่เศรษฐกิจซบเซา
ปญหาการขาดดุลการคาจะไมสามารถแกไขใหลุลวงไปได หากไมมีการดําเนิน
การใหลักษณะการพึ่งพิงการนําเขาของระบบเศรษฐกิจไทยลดนอยถอยลง

