ระบบเศรษฐกิจไทย :
บนเสนทางแหงการเปลี่ยนแปลง
ความรุงโรจนของเศรษฐกิจไทยเปนประเด็นที่มีการกลาวขวัญอยางมากในชวง
เวลา 2 ปเศษที่ผานมานี้ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีถึงกับกลาววา การจําเริญ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยเปนเรื่องที่ ‘ยั้งไมหยุดฉุดไมอยู’ เสียแลว พลังที่ขับเคลื่อนสังคม
เศรษฐกิจไทยกําลังทํางานอยางเต็มที่
ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรจํานวนมาก การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทย
อยางรวดเร็วนับแตป 2530 เปนตนมา ไมเพียงแตจะเกิดจากการเพิ่มพูนศักยภาพการผลิตของ
ภาคเศรษฐกิจที่แทจริง (Real Sector) เทานัน้ หากยังเกิดจากการเก็งกําไรซื้อขายหลักทรัพยและ
ทีด่ นิ อีกดวย การเก็งกําไรดังกลาวนี้มีมากถึงขนาดที่ทําใหราคาหลักทรัพยและที่ดินเพิ่มขึ้นอยางนา
ตกใจ ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจไดผลักดันใหรายจายมวลรวมประเภทตางๆเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จนสรางแรงกดดันของภาวะเงินเฟอขึ้น อัตราเงินเฟอ ซึ่งคํ านวณจากดัชนีราคาผูบริโภคทั่ว
ราชอาณาจักร (ป 2519=100) เทากับ 2.48% และ 3.85% ในป 2530 และ 2531 ตามลําดับ
เพิ่มเปน 5.36% ในป 2532 และคาดกันวาจะสูงกวา 7% ในป 2533
พลังขับเคลื่อนอันเกิดจากการเก็งกําไรและพลังผลักดันของกระแสเงินเฟอ ทําให
รัฐบาลตองดําเนินนโยบายการเงินในการดูดซับปริมาณเงินออกจากการหมุนเวียน และเสนอใช
งบประมาณสมดุลในปงบประมาณ 2534 เพราะเกรงวา หากไมหาทางชะลอพลังขับเคลื่อนเหลานี้
เมื่อถึงคราวที่เศรษฐกิจถดถอย ระบบเศรษฐกิจไทยจะประสบกับผลกระทบที่รุนแรง ดังนั้น
ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงเริ่มกังวลกับปญหาที่วา หากระบบเศรษฐกิจไทยเปรียบ
ประดุจเครื่องบินที่ทยานขึ้นดวยอัตราความเร็วอันสูงยิ่ง ทําอยางไรจึงจะรอนลงสูสนามไดอยาง
นิม่ นวล (Soft Landing)

-----------------------------------------*ตีพิมพครั้งแรกในวารสาร สรรพกรสาสน ปที่ 37 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2533) หนา 187-199
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ขนาดของการเปดประเทศ
ระบบเศรษฐกิจไทยไมเพียงแตจะจํ าเริญเติบโตในอัตราอันสูงยิ่งเทานั้น หาก
ในชวงทศวรรษที่ผานมายังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและลักษณะบางประการอยางนาสังเกต
อีกดวย ในบรรดาการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ การเพิ่มขนาดของการเปดประเทศ (Degree of
Openness) นับเปนประเด็นอันควรแกการติดตามศึกษา
ขนาดของการเปดประเทศนั้นวัดจากมูลคาของสินคาและบริการที่มีการซื้อขาย
กันระหวางประเทศ (ทั้งการสงออกและการนําเขา) คิดเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ (Gross Domestic Product) ในชวงระหวางป 2525-2529 อันตรงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 ขนาดของการเปดประเทศโดยเฉลี่ยแลวเทากับ 49.6% ของGDP
เพิม่ ขึ้นเปน 59.9% ในป 2530 และ 70.7% ในป 2531 (ดูตารางที่ 1) การเติบใหญของภาค
เศรษฐกิจระหวางประเทศในเวลาตอมา ทําใหเปนที่คาดหมายวา ขนาดของการเปดประเทศจะขึ้น
มาอยูในระดับ 75% ในป 2532 – 2533
นักเศรษฐศาสตรสวนใหญไมสูกังวลกับการเพิ่มขนาดการเปดประเทศดังกลาวนี้
ตรงกันขามกลับเห็นวา การเพิ่มขนาดของการเปดประเทศเปนเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยงได ในเมื่อ
รัฐบาลอาศัยภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนภาคเศรษฐกิจนํา (Leading Sector) ในการสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของการสงออก อันเปนผลจากการฟนตัวของระบบ
ทุนนิยมโลกนับแตป 2530 เปนตนมา ไดชักนําใหการนําเขาเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว ทัง้ นีเ้ นื่องจาก
สินคาออกของเราตองอาศัยปจจัยการผลิตที่นําเขาจากตางประเทศเปนอันมาก กลาวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ สินคาออกของเรามีองคประกอบของสินคาเขา (Import Content) คอนขางมากนั่นเอง
นักเศรษฐศาสตรในกลุมนี้มีความเห็นวา หากภาคการสงออกชะลอการเติบโตลง ขนาดของการ
เปดประเทศก็จะลดลงตามไปดวย เพราะความซบเซาของภาคการสงออกจะชวยลดการนําเขา
นั ก เศรษฐศาสตร จํ านวนไม ม ากนั ก ที่ มี ค วามเห็ น ว า ระบบเศรษฐกิ จ ไทย
ในปจจุบันมีขนาดของการเปดประเทศมากเกินไป ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจไทยเปนระบบที่มี
ขนาดเล็กในระบบทุนนิยมโลก เมื่อขนาดของการเปดประเทศมีมากขึ้น ไมเพียงแตจะทําใหระบบ
เศรษฐกิจไทยงายตอการที่จะไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศมากขึ้นเทานั้น
หากทวาความรุนแรงของผลกระทบยังเพิ่มขึ้นตามขนาดของการเปดประเทศอีกดวย ภาวการณ
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยจะผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงในระบบทุนนิยมโลกมากยิ่งขึ้น
ในยามที่ระบบทุนนิยมโลกเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ระบบเศรษฐกิจไทยก็จะพลอยเผชิญ
กับภาวะตกตําทางเศรษฐกิ
่
จดวย โดยที่ความผันผวนทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้จะรุนแรงกวาในยาม
ทีข่ นาดของการเปดประเทศยังมีนอย
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ด ว ยเหตุ ที่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ไทยในอยู  ใ นภาวะรุ  ง เรื อ งเป น ประวั ติ ก ารณ คน
สวนใหญลืมเลือนประสบการณระหวางป 2523-2529 เมื่อระบบทุนนิยมโลกประสบภาวะตกตํ่า
ทางเศรษฐกิจหลังวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สอง ซึ่งพลอยทําใหระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยดวย ในชวงเวลาดังกลาวนั้น สังคมเศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจ
นานัปการ ไมวาจะเปนปญหาการขาดดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด ปญหาการวางงาน
วิกฤติการณเงินคงคลัง และวิกฤติการณหนี้ตางประเทศ อันเปนเหตุใหรัฐบาลพลเอกเปรม
ติญสูลานนทจําเปนตองดําเนินนโยบายรัดเข็มขัด
หากระบบทุนนิยมโลกเขาสูวัฏจักรแหงการตกตํ่าทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง ดังเชน
ที่เคยประสบในชวงระหวางป 2523-2529 ระบบเศรษฐกิจไทยจะเผชิญกับภาวะความผันผวน
ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกวาที่ประสบในชวงป 2523-2529 ในเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยไดพัฒนาไปสู
ทิศทางทีม่ กี ารเพิ่มขนาดของการประเทศมากขึ้น
การพึง่ เงินทุนจากตางประเทศ
การพึ่ง พิ ง เงิน ทุ น จากตา งประเทสเป น ลัก ษณะสํ าคั ญ ประการหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจไทย เงินทีน่ ํามาลงทุนภายในประเทศมีแหลงที่มาอยู 2 แหลงใหญๆ แหลงที่สําคัญก็คือ
เงินออมภายในประเทศ (Gross National Saving) หากเงินออมภายในประเทศมีไมเพียงพอที่จะ
สนองตอบความตองการในการลงทุน ก็ตองอาศัยเงินออมตางประเทศ (Foreign Saving) ดวยการ
กูยืม
นับตัง้ แตป 2504 เปนตนมา ระบบเศรษฐกิจไทยไดพัฒนาไปในทางที่ตองพึ่งพิง
เงินออมจากตางประเทศมากขึ้น สวนสําคัญเกิดจากนโยบายการกดอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน
ในระบบ (Organised Financial Market) ใหอยูในระดับตํ่า เพื่อจูงใจใหมีการลง แตนโยบายอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งมุงสงเสริมการลงทุนนี้ไดทําลายสิ่งจูงใจในการออ, โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางชวงเวลา
อัตราเงินเฟอกลับสูงกวาอัตราดอกเบี้ยในนาม (Nominal Rate of Interest) ทําใหอัตราดอกเบี้ย
ทีแ่ ทจริง (Real Rate of Interest) ติดลบ ดังเชนในป 2517 อัตราเงินเฟอสูงถึง 24% ในขณะที่
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารพาณิชยระยะเวลา 1 ป เทากับ 8% อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงจึงเทากับ
–16% แนวนโยบายอัตราดอกเบี้ยดังกลาวนี้ผลักดันใหมีการใชจายในการบริโภคอยางฟุมเฟอย
และยังผลใหเงินออมภายในประเทศมีไมพอเพียงที่จะสนองความตองการในการลงทุน ทําใหตอง
อาศัยเงินออมจากตางประเทศ
ในระยะแรก เงินออมจากตางประเทศมีไมถึง 5% ของการลงทุนมวลรวมภายใน
ประเทศ อัตราสวนนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในเวลาตอมา จนในบางชวงเวลาสูงกวา 25% ในระหวางป
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2525-2529 การลงทุนภายในประเทศตองอาศัยเงินออมจากตางประเทศถึง 14.76% อัตราสวนนี้
ลดลงเหลือ 3.55% ในป 2530 และกลับเพิ่มขึ้นเปน 10.93% ในป 2531 (ดูตารางที่ 2)
อยางไรก็ตาม ขอที่พึงกลาวถึงก็คือ แมในยามที่เงินออมภายในประเทศมีมาก
พอทีจ่ ะสนองความตองการในการลงทุน แตการกูยืมเงินออมจากตางประเทศอาจจะยังมีอยู หาก
เงินกูต างประเทศเสียตนทุน (Cost of Capital) ตํากว
่ าเงินกูภายในประเทศ ทั้งนี้เพราะเหตุวา
บรรดาสาขาและบริษัทในเครือของบรรษัทระหวางประเทศ (Multinational Corporations) ใน
ประเทศไทยรวมทัง้ บริษัทยักษใหญของไทยเอง ลวนแลวแตแสวงหาเงินทุนราคาถูกจากตลาดการ
เงินระหวางประเทศ
ลั ก ษณะการพึ่ ง พิง เงินออมจากตางประเทศจะยังคงปรากฏตอไปตราบเทาที่
รัฐบาลยังมิไดปรับแนวนโยบายอัตราดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มพูนสิ่งจูงใจในการออม
เงินทุนทีร่ ะบบเศรษฐกิจไทยนําเขาจากตางประเทศมิไดมีแตเงินกูยืมเทานั้น หาก
ยังมีเงินลงทุนจากตางประเทศอีกดวย นับแตป 2504 เปนตนมารัฐบาลมีนโยบายตอนรับการ
ลงทุนจากตางประเทศ โดยเกือบมิไดคํานึงวา การลงทุนจากตางประเทศไดกอใหเกิดตนทุนสังคม
(social cost) อะไรบาง
การลงทุนจากตางประเทศอาจจําแนกออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรก ไดแก
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment) อันหมายถึงการลงทุนผลิต
สินคาและบริการตางๆ ประเภทที่สองไดแก การลงทุนซื้อหลักทรัพย (portfolio investment)
แมการลงทุนจากตางประเทศจะมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย แตระดับ
ความสําคัญมิไดมีมากดังที่กลาวขวัญกัน ในรอบ 5 ปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเรื่อง
นีอ้ นั พึงกลาวถึงอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ (ดูตาราที่ 3)
ประการแรก การลงทุนสุทธิจากตางประเทศกอนป 2530 มีไมเกินปละ
10,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2530 เปนตนมา ความสําคัญของการลงทุนจาก
ตางประเทศไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยิ่ง ยอดเงินลงทุนสุทธิเพิ่มเปน 17,573 และ 38,543 ลานบาท
ในป 2530 และ 2531 ตามลําดับ จนกระทั่งขึ้นสูระดับ 78,592 ลานบาทในป 2532 เงินลงทุนสุทธิ
ดังกลาวนี้ก็คือ เงินลงทุนจากตางประเทศ หักดวยเงินทุนที่คนไทยนําไปลงทุนในตางประเทศ
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนสุทธิเปนผลจกาการเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงและการลงทุนซื้อขาย
หลักทรัพยจากตางประเทศควบคูกัน
ประการที่สอง ในระหวางป 2524-2530 การลงทุนโดยตรงสุทธิจากตางประเทศ
มีเพียงประมาณปละ 6,353 ลานบาท ยอดเงินดังกลาวนี้ไดเพิ่มขึ้นสูระดับ 27,358 และ 42,457
ลานบาทในป 2531 และ 2532 ตามลําดับ เงินลงทุนโดยตรงสุทธิจากตางประเทศในป 2532 มี
มูลคาประมาณ 9 เทาของยอดสุทธิในป 2530 การที่การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศขยายตัว
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อยางรวดเร็วเชนนี้ เปนผลจากกระบวนการโยกยายแหลงที่ตั้งโรงงาน (Relocation of Industry)
จากญี่ปุนและกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) ขอตกลงระหวางประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ 5 ประเทศ (กลุมประเทศ G-5) ณ Plaza Hotel นครนิวยอรค สหรัฐ
อเมริกา ในเดือนกันยายน 2528 ยังผลใหเงินดอลลารอเมริกันมีคาออนตัวลง โดยที่เงินมารกและ
เงินเยนมีคา สูงขึ้น ขอตกลงดังกลาวนี้ ซึ่งเรียกกันในเวลาตอมาวา Plaza Accord ไดผลักดันให
ธุรกิจญี่ปุนตองโยกยายโรงงานไปสูตางประเทศ นอกจากนี้ ภาวะตนทุนที่สูงขึ้นในกลุม Asian
NICs โดยเฉพาะอยางยิ่งเกาหลีใตและไตหวัน อันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงาน
ประกอบกับประเทศเหลานี้เริ่มถูกตัดทอนสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร (Generalised System of
Preferences = GSP) ทําใหความไดเปรียบของสินคาออกจากประเทศเหลานี้ลดลงไปอยางมาก
การโยกยายโรงงานไปผลิตในประเทศที่ยังอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานราคาถูก
และยังคงไดรับสิทธพิเศษดานภาษีศุลกากรจึงเปนทางออกทางหนึ่งในการธํ ารงไวซึ่งความได
เปรียบของฐานะการแขงขันในตลาดโลกตอไป และไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่ไดประโยชนจาก
กระบวนการโยกยายแหลงที่ตั้งในการผลิตดังกลาวนี้
ประการที่สาม กอนป 2528 การลงทุนซื้อขายหลักทรัพยจากตางประเทศเกือบจะ
ไมมคี วามสําคัญใดๆ ในระหวางป 2524-2527 เงินลงทุนซื้อขายหลักทรัพยสุทธิจากตางประเทศ
มีเพียง 882 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 ของการลงทุนสุทธิจากตางประเทศทั้งหมด อยางไรก็ตาม
นับตัง้ แตป 2528 เปนตน มาโครงสรางของการลงทุนจากตางประเทศเริ่มแปรเปลี่ยนไปอยาง
สําคัญ โดยที่การลงทุนซื้อขายหลักทรัพยมีความสําคัญมากขึ้นทั้งในเชิงสัมบูรณและเชิงสัมพัทธ
การที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยไมมีน โยบายปดกั้น การลงทุ น ซื้อ ขายหลัก ทรัพ ยจ าก
ตางประเทศก็ดี การที่ชองทางในการเก็งกํ าไรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังมีอยูเปน
อันมากก็ดี ประกอบกับเกิดความแปรปรวนทางการเมืองระหวางประเทศดังกรณีอนาคตของ
ฮองกง และความซบเซาของตลาดหลักทรัพยไตหวัน เหตุปจจัยเหลานี้ลวนมีสวนผลักดันใหเงินทุน
จากตางประเทศทะลักเขาสูตลาดหลักทรัพยไทย
การที่การลงทุนซื้อขายหลักทรัพยจากตางประเทศมีควมสําคัญเพิ่มขึ้นอยางมาก
ในโครงสรางการลงทุนจากตางประเทศเชนนี้ ทําใหระบบเศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
ตลาดการเงินระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น สายสัมพันธดังกลาวนี้ยิ่งแนนแฟนขึ้นไปอีก เมื่อรัฐบาล
ไทยประกาศยอมรับพันธะขอ 8 แหงขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และ
ผอนคลายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศนับตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2533
เปนตนมา โดยทีม่ เี ปาหมายที่จะใหการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ (International Capital
Mobility) เปนไปโดยเสรีในอนาคต
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ดวยแนวนโยบายดังกลาวนี้ ระบบเศรษฐกิจไทยยอมจักตองมีพัฒนาการไปใน
ทางทีม่ ขี นาดของการเปดประเทศมากขึ้น และมีความสัมพันธกับระบบทุนนิยมโลกแนนแฟนยิ่งขึ้น
การปลดปลอยใหเงินทุนสามารถเคลื่อนยายระหวางประเทศไดโดยเสรี (Foreign Exchange
Liberalization) ยอมทําใหการดําเนินนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความยุงยาก
มากกวาเดิม เพราะการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศมีผลกระทบตอปริมาณเงินที่หมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได ในสภาวการณดังกลาวนี้
อัตราดอกเบี้ยจะไมสามารถใชเปนเครื่องมือที่ทรงประสิทธิผลในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจอีก
ตอไป รัฐบาลจักตองหันไปดําเนินการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย (Open Market
Operation) เพือ่ ควบคุมปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันความแปรปรวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนจะมีมากกวาเดิม ซึ่งยอมกอใหเกิดสภาวะความไมแนนอนในการคาระหวาง
ประเทศ นักเศรษฐศาสตรบางทานเสนอใหหันไปใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed
Exchange Rate System) เพือ่ ลดสภาวะความไมแนนอนอันเกิดจากความแปรปรวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ในการนี้ รัฐบาลจําเปนตองมีเงินสํารองระหวางประเทศจํานวนมาก เพื่อเตรียมรับ
สถานการณที่มีเงินทุนเคลื่อนยายออกนอกประเทศกระแสใหญ
การพึง่ พิงการคาระหวางประเทศ
ประเทศตางๆ ในชุมชนทุนนิยมโลกมักมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศ
มหาอํ านาจอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได กฎธรรมชาติขอหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกก็คือ การคา
ระหวางประเทศจักตองกระทํากับประเทศที่มีอํานาจซื้อ และประเทศมหาอํานาจเปนประเทศที่มี
อํานาจซื้อยิ่งกวาประเทศใด ๆ ระบบเศรษฐกิจไทยมิอาจเบี่ยงเบนจากกฎธรรมชาติดังกลาวนี้
ขอมูลระหวางป 2528-2532 บงชี้วา การคาระหวางประเทศของไทย (รวมการนําเขาและการ
สงออก) ประมาณรอยละ 50-55 เปนการคากับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประชาคมยุโรป ซึ่งเปน
ศูนยอานาจของระบบทุ
ํ
นนิยมโลก เมื่อรวมเอากลุมประเทศ Asian NICs และอาเซียนเขามาดวย
ก็จะพบวาการคาระหวางประเทศของไทยประมาณ 75% เปนการคากับกลุมประเทศทั้ง 5 นี้ (ดู
ตารางที่ 4)
เมือ่ พิจารณาเฉพาะการสงออก เราจะพบวา ระบบเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะ
พึง่ พิงศูนยอานาจของระบบทุ
ํ
นนิยมโลกเปนตลาดสินคาออกมากยิ่งขึ้น มูลคาสินคาออกที่ไทยขาย
ใหสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประชาคมยุโรป ซึ่งมีเพียง 51.6% ของมูลคาสินคาออกรวมในป 2528
เพิม่ ขึน้ อยูในระดับมากกวา 55% นับตัง้ แตป 2530 เปนตนมา (ดูตารางที่5) เมื่อพิจารณาแนวโนม
ในระยะเวลายาวนานขึ้น การณปรากฏวา ระบบเศรษฐกิจไทยไดพัฒนาไปในแนวทางที่ตองพึ่งพิง
สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสินคาออกมากขึ้น ในป 2523 สินคาออกที่ไทยขายใหแกสหรัฐอเมริกา
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มีมลู คาเพียงรอยละ 12.6 ของมูลคาสินคาออกรวม สัดสวนนี้เพิ่มขึ้นเปน 21.6% ในป 2532 ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐบาลดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนใหเงินบาทผูกติดกับเงินดอลลารอเมริกัน ใน
ระหวางป 2523-2528 กอนที่จะมีขอตกลง Plaza Accord เงินดอลลารอเมริกันมีคาสูงกวาความ
เปนจริง(Overvaluation) ซึง่ พลอยทําใหเงินบาทแข็งตัวตามไปดวย ผลก็คือ ฐานะการแขงขันของ
สินคาไทยนอกสหรัฐอเมริกาดอยลงเมื่อเทียบกับฐานะการแขงขันในตลาดอเมริกัน ดวยเหตุผลนี้
เอง การสงออกของไทยจึงมีแนวโนมที่จะพึ่งพิงตลาดอเมริกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่รัฐบาล
อเมริกนั เริ่มตัดทอนสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากรที่ใหแกกลุม Asian NICs ทําใหฐานะการแขงขัน
ของสินคาไทยในตลาดอเมริกันดียิ่งขึ้นไปอีก แตความไดเปรียบของสินคาไทยในเรื่องนี้จะคอยๆ
หมดไป เพราะสินคาไทยกําลังเรียงแถวใหรัฐบาลอเมริกันตัดทอนสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร
แตกระนั้นก็ตาม ชวงเวลาอันยาวนานนับทศวรรษนี้ไดชวยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณใหแก
พอคาไทยในการเจาะตลาดอเมริกัน
การที่ระบบเศรษฐกิจไทยพึงพึ่งสหรัฐเมริกาเปนตลาดสินคาออกมากขึ้นยอม
ทําใหเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยแขวนอยูกับเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจอเมริกันอยาง
คอนขางสําคัญ เมื่อไรก็ตามที่สหรัฐอเมริกาเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การสงออกของไทย
ก็ตอ งชะงักงันตามไปดวย ซึ่งมีผลกระทบตอการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง เจาหนาที่
ระดับสูงของรัฐบาลจํานวนไมนอยตางตระหนักดีวา การที่ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงสหรัฐ
อเมริกาคอนขางมากเชนนี้นับเปนดาบสองคมที่ตองระมัดระวัง แตจนบัดนี้ก็ยังไมมีแนวนโยบาย
ที่แจมชัดในการกระจายลักษณะการกระจุกตัวของตลาดสินคาออกของไทย
เมื่อพิจารณาในดานการนําเขา ระบบเศรษฐกิจไทยยังคงนําสินคาเขาสวนใหญ
จากศูนยอานาจในระบบทุ
ํ
นนิยมโลก โดยมีความสําคัญประมาณ 50-55% ของมูลคาสินคาเขา
รวม และญีป่ นุ ยังคงเปนผูนําในการขายสินคาเขาใหแกไทย ขอที่นาสังเกตก็คือ แมภายหลัง Plaza
Accord ในเดือนกันยายน 2528 ซึ่งเงินเยนมีคา แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลารอเมริกัน แตไทยยัง
คงนําเขาจากญี่ปุนในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ในป 2523 สินคาจากญี่ปุนมีมูลคาคิดเปนรอยละ 21.2
ของสินคาเขาทั้งหมด สัดสวนนี้เพิ่มขึ้นเปน 30.3% ในป 2532 (ดูตารางที่ 6)
ในรอบทศวรรษที่ผานมา โครงสรางของระบบทุนนิยมโลกไดเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่กลุมประเทศ Asian NICs เติบใหญมากขึ้น การเติบใหญทางเศรษฐกิจของกลุม Asian
NICs ทํ าให การค า ระหว า งไทยกับ ประเทศกลุม นี้ขยายตัวอยางนาสังเกต ในดานหนึ่งนั้น
ความสําคัญของ Asian NICs ในฐานะทีเ่ ปนตลาดสินคาออก แมจะเคยอยูในระดับสูงกวา 15%
ของมูลคาสินคาออกรวม แตก็มีแนวโนมที่จะลดความสําคัญลงทีละเล็กทีละนอย (ดูตารางที่ 5)
ทั้งนี้เนื่องจากทั้งไทยและ Asian NICs ตางก็พัฒนาในแนวทางที่คลายคลึงกัน และมีสินคา
อุตสาหกรรมสงออกที่คลายคลึงกัน ในอีกดานหนึ่งนั้น การนําเขาจาก Asian NICs คอยๆทวีความ
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สําคัญเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยกเวนป 2532 (ดูตารางที่ 6) สิงคโปร ไตหวัน และเกาหลีใต ติดอันดับประเทศ
ผูข ายสินคาแกไทยสูงสุด 10 ประเทศแรกตั้งแตตนทศวรรษ 2520 เปนตนมา
นั บ ตั้ ง แต ห ลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ส องเปน ตน มา กระบวนการไลกวดกัน ทาง
เศรษฐกิจ (Catching–Up Process) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบทุนนิยมโลก
อยางใหญหลวง เราไดเห็นญี่ปุนไลกวดสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป จนกลายเปนประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจที่เทียมบาเทียมไหลกันในชวงทศวรรษเศษที่ผานมา กลุม Asian NICs
กําลังวิง่ ไลกวดญี่ปุน ในขณะที่กลุมประเทศอาเซียนกําลังไลกวด Asian NICs ในอนาคตอันไมไกล
นัก กลุม Asian NICs จะละทิง้ การผลิตสินคาอุปโภคบริโภค และหันไปทุมการผลิตสินคาขั้นกลาง
และสินคาประเภททุน ตลอดจนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การผลิตดังกลาวนี้ ยอมทําใหความสัมพันธทางการคาระหวางไทยกับ Asian NICs แปรเปลี่ยน
ไปดวย โดยที่ไทยจะสามารถขายสินคาอุปโภคบริโภคแก Asian NICs มากขึ้น และซื้อสินคา
ขัน้ กลางและสินคาประเภททุนจาก Asian NICs มากขึ้นดวย
โครงสรางการผลิต
นับตัง้ แตสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง โครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทย
มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันอยางตอเนื่อง ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ก็คือ
การลดความสํ าคัญของภาคเกษตรกรรม และการเพิ่มความสําคัญของภาคหัตถอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรมซึ่งเคยใหผลผลิตในระดับ 38% ของผลผลิตทั้งปวงที่ระบบเศรษฐกิจไทยผลิตได
เมือ่ ตนทศวรรษ 2500 กลับใหผลผลิตในสัดสวนที่ลดลงจนเหลือระดับ 25.8% ในชวงป 25142516 และเหลือเพียง 16% ในป2532 สวนภาคหัตถอุตสาหกรรม ซึ่งเคยใหผลผลิตเพียง 12%
ในชวงตนทศวรรษ 2500 สามารถใหผลผลิตเพิ่มขึ้นจนอยูในระดับ 18.3% ในป 2514-2516 และ
อยูในระดับ 24% ในป2532 (ดูตารางที่ 7)
ในระหวางป 2523-2529 เมื่อระบบทุนนิยมโลกประสบภาวะถดถอย ภาคหัตถ
อุตสาหกรรมของไทยมีขนาดคอนขางคงที่ เนื่องจากการสงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรมอยูในภาวะ
ชะงักงัน ตอเมือ่ ระบบทุนนิยมโลกฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ภาคหัตถอุตสาหกรรมจึง
ขยายตัวอยางรวดเร็ว
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตดังกลาวนี้เกิดจากสาเหตุทั้งที่เปนปจจัยทาง
ธรรมชาติและที่เปนนโยบายรัฐบาล ผลผลิตของภาคเกษตรกรรมนั้นสวนใหญเปนสินคาที่จําเปน
ตอการครองชีพ แตมนุษยมีความตองการสินคาประเภทนี้คอนขางคงตัว มิไดแปรเปลี่ยนตาม
ฐานะทางเศรษฐกิจมากนัก ตรงกันขาม เมื่อมนุษยมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น มนุษยจะหันไป
บริโภคสินคาฟุมเฟอยในสัดสวนเพิ่มขึ้น โดยที่ภาคหัตถอุตสาหกรรมสามารถสนองตอบความ
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ตองการของมนุษยในเรื่องนี้ได ธรรมชาติของโครงสรางความตองการของมนุษยดังกลาวนี้เอง
นับเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหภาคเกษตรกรรมหดตัวลงตามลํ าดับขั้นของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในขณะที่ภาคหัตถอุตสาหกรรมเติบใหญยิ่งขึ้น ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นในประเทศตางๆทั่วโลก
ในกรณีของไทย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตดังกลาวนี้ถูกเรงใหเร็วขึ้นดวยยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ไมสมดุล ซึ่งมุงสงเสริมการลงทุนในภาคหัตถอุตสาหกรรม และลงโทษภาคเกษตร
กรรมดวยมาตรการตางๆ
แมวาภาคหัตถอุตสาหกรรมจะขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงเวลา 30 ปเศษที่ผาน
มานี้ แตภาคหัตถอุตสาหกรรมกลับไมสามารถดูดซับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไดมากนัก ในป
2503 มีแรงงานที่ทํางานในภาคหัตถอุตสาหกรรมเพียง 3% ของกําลังแรงงานทั้งหมด การสํารวจ
แรงงานในป 2529 พบวา ภาคหัตถอุตสาหกรรมดูดซับแรงงานไดไมถึง 10% ของกําลังแรงงาน
แรงงานสวนใหญยังคงอยูในภาคเกษตรกรรม ในป 2503 ประมาณ 84% ของแรงงานอยูในภาค
เกษตรกรรม ลดลงเหลือ 65% ในป 2529 การที่ภาคหัตถอุตสาหกรรมมีความสามารถในการ
ดูดซับแรงงานคอนขางตํ่านี้ สวนสําคัญเปนเพราะเหตุวา รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรเขมขน (Capital–Intensive Industry) ขณะเดียวกันประชาชนใน
ชนบทก็มีพฤติกรรมประดุจหนึ่งการเหยียบเรือสองแคม กลาวคือ แมจะออกไปทํางานนอกภาค
เกษตรกรรม แตก็ยังคงไมละทิ้งภาคเกษตรกรรม ความรูสึกที่ยึดติดอยูกับเกษตรกรรมยังคงฝง
รากลึกในชนบทไทย
บทสรุป
ในรอบทศวรรษที่ผานมานี้ ระบบเศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
นานัปการ หลังจากที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สองในป 2522 ระบบเศรษฐกิจไทยตองประสบ
กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามสภาวการณที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมโลกระหวางป 2523-2529 แต
แลวเมือ่ ระบบทุนนิยมโลกฟนตัวจากภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจนับตั้งแตป 2530 เปนตนมา ระบบ
เศรษฐกิจไทยก็เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สิ่งที่เกิดขึ้นควบคูกับความผันผวนทางเศรษฐกิจดังกลาว
นี้ ก็คือ การเปลีย่ นโครงสรางและลักษณะบางประการของระบบเศรษฐกิจไทย การเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญไดแก การขยายตัวอยางรวดเร็วของขนาดการเปดประเทศและการทะลักเขามาของเงิน
ลงทุนจากตางประเทศ ทั้งในดานการลงทุนโดยตรงและการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งทําใหความ
สําคัญของการลงทุนจากตางประเทศเพิ่มพูนขึ้นอยางชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน การประกาศ
ยอมรับพันธะขอ 8 แหงขอตกลงวาดวยกองทุนการเงินระหวางประเทศในเดือนพฤษภาคม 2533
โดยมีเปาหมายทีจ่ ะใหการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเปนไปโดยเสรีในอนาคต ไมเพียงแต
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จะทําใหระบบเศรษฐกิจไทยเชื่อมสัมพันธกับตลาดการเงินระหวางประเทศอยางแนนแฟนมากขึ้น
เทานัน้ หากทวายังผลักดันใหขนาดของการเปดประเทศเพิ่มพูนขึ้นตอไปในอนาคตอีกดวย
ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประชาคมยุโรปในดาน
การคาระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ก็คือ นับตั้งแตป 2523 เปนตนมา ระบบ
เศรษฐกิจไทยไดพัฒนาไปในทิศทางที่ตองพึ่งพิงสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสินคาออกมากยิ่งขึ้น
ซึ่งยังผลใหเสถียรภาพและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยถูกกํ าหนดโดยสภาวการณทาง
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกันอยางคอนขาง
สําคัญ
โครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ภาค
เกษตรกรรมหดตัวลงและภาคหัตถอุตสาหกรรมขยายใหญขึ้นนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองยุติ
ลง ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนี้ เพียงแตวาการเปลี่ยนแปลงนี้ถูกเรงใหเร็วขึ้นใน
ชวงป 2530-2532 แมวาภาคหัตถอุตสาหกรรมจะใหผลผลิตถึง 24% ของ GDP ในป 2532 แต
ภาคหัตถอุตสาหกรรมยังคงดูดซับแรงงานไดไมถึง 10% ของกําลังแรงงานทั้งหมด ในอนาคต ภาค
เกษตรกรรมจะยังหดตัวตอไป และภาคหัตถอุตสาหกรรมเติบใหญขึ้น ปญหาที่นาเปนหวงก็คือ
ชะตากรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาคเกษตรกรรม การเก็งกําไรซื้อขายที่ดินในชวง 5 ป
เศษที่ผานมานี้ไดผลักดันใหประชาชนในชนบทพากันบุกเบิกที่ดินใหมและบุกรุกปาสงวน การ
แยงชิงทรัพยากรธรรมชาติในชนบทกลายเปนประเด็นความขัดแยงที่ทวีความรุงแรงขึ้นตามลําดับ
ตราบเทาที่กระบวนการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนกระบวนการที่ไม
เปนประชาธิปไตย และปราศจากสวนรวมของประชาชน (People Participation)
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ตารางที่ 1
ขนาดของการเปดประเทศ
ป 2525 – 2531
(% ของ GDP)
ป
เฉลี่ย 2525-2529
2530
2531

X
GDP
23.5
30.1
34.5

M
GDP
26.1
29.8
36.2

X+M
GDP
49.6
59.9
70.7

ที่มา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ X = มูลคาสินคาและบริการสงออก
M = มูลคาสินคาและบริการนําเขา
GDP = ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

ตารางที่ 2
เงินออมจากตางประเทศ (Foreign Saving)
เทียบเปนรอยละของการลงทุนมวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Investment)
ป 2525-2531
(%)

ที่มา

ป

การลงทุนมวลรวม
ภายในประเทศ

2525-2529
2530
2531

115,3402
318,455
403,121

เงิ น ออกจากต า งประเทศ
เงินออมจากตางประเทศ เทียบเปนรอยละของการ
ลงทุนมวลรวม
170,241
14.76
11,301
3.55
44,043
10.93

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ตารางที่ 3
การลงทุนสุทธิจากตางประเทศ
2524-2532
(ลานบาท)
ป
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
ที่มา
หมายเหตุ

การลงทุนโดยตรงสุทธิ การลงทุนซื้อหุน
จากตางประเทศ
สุทธิจากตาง
ประเทศ
(2)
(1)
6,363
19
4,339
610
8,172
340
9,624
-87
4,379
3,859
6,880
2,517
4,711
12,862
27,358
11,185
42,457
36,135

การลงทุนรวมสุทธิ สัดสวนของการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ
เทียบกับการลงทุนจาก
ตางประเทศรวมสุทธิ
(4) = (1)*100 (%)
(3)
6,382
99.7
4,949
87.7
8,512
96.0
9,537
100.9
8,238
53.2
9,397
73.2
17,573
26.8
38,543
71.0
78,592
54.0

ธนาคารแหงประเทศไทย
ขอมูลป 2532 เปนสถิติเบื้องตน

ตารางที่ 4
การคาระหวางประเทศของไทยกับกลุมประเทศตางๆ
(รวมสินคาเขาและสินคาออก)
ป 2528-2532
(% ของมูลคาการคารวม)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเทศคูคา
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
ประชาคมยุโรป
Asian NICs
ASEAN (ไมรวมสิงคโปร)
รวม 5 กลุม
ประเทศอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ที่มา
หมายเหตุ

กรมศุลกากร
ขอมูลป 2532 เปนสถิติเบื้องตน

2528
14.9
20.8
16.2
14.5
8.9
75.4
24.6
100.0

2529
16.2
20.4
18.1
15.5
6.5
76.7
23.3
100.0

2530
15.3
20.7
18.7
15.7
5.7
76.2
23.8
100.0

2531
16.4
23.3
17.8
15.6
4.4
77.5
22.5
100.0

2532
15.8
24.5
15.9
14.4
4.4
75.0
25.0
100.0
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ตารางที่ 5
มูลคาสินคาออกที่ไทยขายใหแกกลุมประเทศตาง ๆ
คิดเปนรอยละของมูลคาสินคาออกรวม
ป 2528-2532
(%)
ประเทศคูคา
1. สหรัฐอเมริกา
2. ญี่ปุน
3. ประชาคมยุโรป
4. Asian NICs
5. ASEAN (ไมรวมสิงคโปร)
6. รวม 5 กลุม
7. ประเทศอื่น ๆ
8. รวมทั้งสิ้น

2528
19.7
13.4
18.5
15.4
6.5
73.6
26.4
100.0

2529
18.1
14.2
21.2
17.1
5.4
76.0
24.0
100.0

2530
18.6
14.9
22.2
16.0
4.6
76.3
23.7
100.0

2531
20.0
16.0
20.8
15.5
4.0
76.3
23.7
100.0

2532
21.6
17.0
18.8
14.0
4.4
75.8
24.2
100.0

2531
13.6
29.0
15.5
15.6
4.7
78.4
21.6
100.0

2532
11.2
30.3
13.7
14.7
4.4
74.3
25.7
100.0

ที่มา
กรมศุลกากร
หมายเหตุ ขอมูลป 2532 เปนสถิติเบื้องตน

ตารางที่ 6
มูลคาสินคาออกที่ไทยขายใหแกกลุมประเทศตาง ๆ
คิดเปนรอยละของมูลคาสินคาเขารวม
ป 2528-2532
(%)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ประเทศคูคา
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
ประชาคมยุโรป
Asian NICs
ASEAN (ไมรวมสิงคโปร)
รวม 5 กลุม
ประเทศอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ที่มา
หมายเหตุ

กรมศุลกากร
ขอมูลป 2532 เปนสถิติเบื้องตน

2528
11.3
26.5
14.4
13.7
10.8
76.8
23.2
100.0

2529
14.3
26.4
15.1
14.1
7.6
77.4
22.6
100.0

2530
12.4
26.0
15.6
15.4
6.7
76.1
23.9
100.0
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ตารางที่ 7
ขนาดของภาคเกษตรกรรมและภาคหัตถอุตสาหกรรม
ในโครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทย
ป 2514/2516-2532
(% ของ GDP at 1972 prices)
ป
2524-2516
2519-2521
2524-2526
2527-2529
2530
2531
2532
ที่มา
หมายเหตุ

ขนาดของภาคเกษตรกรรม
25.8
23.0
20.1
19.5
17.3
16.9
15.9

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ขอมูลป 2532 เปนสถิติเบื้องตน

ขนาดของภาคหัตถอุตสาหกรรม
18.3
21.5
21.6
21.3
22.7
23.0
23.9

