บทที่ 10
นโยบายการคาระหวางประเทศ
10.1 กลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจ
10.1.1 การสงเสริมการสงออก (Export Promotion)
1. การสงออกสินคาขั้นปฐม สินคาขัน้ ปฐม (ยกเวน นํ้ามัน) มีสวนแบงในตลาด
โลกนอย และมีแนวโนมลดลง พิจารณาไดดังนี้
ดานอุปสงค
- ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดของสินคาเกษตรมีคาคอนขางตํ่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับนํ้ามัน แรธาตุบางชนิด และสินคาอุตสาหกรรม
- ประชากรของประเทศพัฒนาแลวมีแนวโนมคงที่ ดังนั้นโอกาสการขยายสิน
คาเกษตรไปยังประเทศพัฒนาจึงเปนไปไดนอย
- ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของสินคาเกษตรคอนขางตํ่า เมื่อราคาสิน
คาเกษตรลดตํ่าลงและมีแนวโนมตํ่าลงเรื่อย ๆ ทําใหรายไดของประเทศกําลังพัฒนาลดลง
- การพัฒนาสิ่งสงเคราะหขึ้นมาทดแทนสินคาเกษตร เชน ฝาย ยางพารา หนัง
เปนตน
- การปกปองสินคาเกษตรของประเทศพัฒนา โดยการเก็บภาษี กําหนดโควตา
หรือมาตรการปกปองที่มิใชภาษี
ดานอุปทาน
อุปทานของสินคาเกษตรไมมีความแนนอน เนื่องจากมีขอจํากัดดานทรัพยากร
อากาศ ดินไมอุดมสมบูรณ ไมมีสถาบันดานการเงินและสังคมรองรับในชนบทและรูปแบบการผลิต
และการใชที่ดินไมมีประสิทธิภาพ
2. การสงออกสินคาอุตสาหกรรม
การสงออกสินคาอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศกําลังพัฒนาเติบโตจาก
รอยละ 6 ในป ค.ศ.1950 เปนรอยละ 45 ในป ค.ศ.1990 อยางไรก็ดีสัดสวนการสงออกสินคาอุตสาห
กรรมของประเทศกําลังพัฒนาในตลาดโลกยังคงนอยคือประมาณรอยละ 18 ในป ค.ศ.1990 ทั้งนี้
ประเทศพัฒนาไดเพิม่ การกีดกันสินคาสงออกของประเทศกําลังพัฒนาทั้งมาตรการกีดกันดานภาษี
และไมใชภาษี มาตรการดานภาษีไดแก การเก็บภาษีจากวัตถุดิบในราคาถูก แตเก็บภาษีจากสินคา
สําเร็จรูปในราคาแพง มาตรการที่มิใชภาษี ไดแก การกําหนดโควตา การจํากัดการนําเขา เปนตน
10.1.2 การทดแทนการนําเขา
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โดยการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมขึ้นมาในเมืองทําการผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่เคย
นําเขาจากตางประเทศ ในระยะแรกของการพัฒนารัฐบาลตองชวยโดยการตั้งกําแพงภาษีหรือ
กําหนดโควตาการนําเขาสินคาชนิดเดียวกันจากตางประเทศ เมื่อสามารถผลิตไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ มีการประหยัดจากขนาดทําใหตนทุนการผลิตและราคาสินคาลดลง ก็ไมจําเปนตองปกปองคุม
ครองอุตสาหกรรมเหลานี้อีกตอไป
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รูปที่ 10.2 การทดแทนการนําเขาและการปกปองอุตสาหกรรม
จากรูป 10.2 ก) ราคาสินคาในประเทศเมื่อไมมีการคาระหวางประเทศถูกกําหนด
โดยอุปสงคและอุปทานของสินคา (สมมติเปนรองเทา) กําหนดราคาเทากับ P1 ประชาชนใน
ประเทศบริโภคสินคาจํานวน Q1 หนวย เมือ่ มีการคาระหวางประเทศราคาสินคาดังกลาวในตลาด
โลกเทากับ P2 ผูผลิตในประเทศสามารถผลิตไดเทากับ Q2 แตความตองการบริโภคเทากับ Q3 ดังนั้น
จึงตองนําเขาจากตางประเทศจํานวน AB ถารัฐบาลเขามาชวยใหผูผลิตในประเทศสามารถผลิตได
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มากขึ้น โดยการตั้งกําแพงภาษีสินคานําเขา สมมติเทากับ t0 (รูป 10.2 ข) ราคาสินคาเพิ่มขึ้นเปน Pt
ทําใหความตองการบริโภคลดลงจาก Q3 เหลือ Q5 ขณะที่ผูผลิตในประเทศทําการผลิตเพิ่มขึ้นจาก
Q2 เปน Q4 การนําเขาลดลงเหลือ Q4Q5 โดยรัฐบาลไดรับภาษีเทากับพื้นที่ CDEF ผูบริโภคใน
ประเทศบริโภคสินคาในราคาที่แพงกวาตลาดโลก ผูผลิตในประเทศสามารถผลิตไดมากขึ้นการจาง
งานในประเทศมากขึ้น อาจกลาวไดวาการปกปองอุตสาหกรรมโดยการตั้งกําแพงภาษีเปนการ
กระจายรายไดจากผูบริโภคไปสูผูผลิต แตผูผลิตโตแยงวาเมื่อเวลาผานไปในระยะยาวการผลิต
สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ราคาสินคาอาจลดตํ่าลงกวาราคาในตลาดโลกได
อัตราการคุมครองที่แทจริง (The rate of effective protection)
การใชอัตราภาษี (norminal rate) ทีเ่ รียกเก็บจากสินคานําเขาจะไมเปนตัววัดระดับ
การคุมครองการผลิตในประเทศที่ดีถาอุตสาหกรรมการผลิตนี้ยังตองพึ่งวัตถุดิบจากตางประเทศ แต
สามารถใชวัดดวยอัตราการคุมครองที่แทจริง (the rate of effective protection)
วิธกี ารคํานวณอัตราการคุมครองที่แทจริง การคํานวณจะวัดเปนเปอรเซ็นตการเพิ่ม
ขึน้ ของมูลคาเพิ่มภายในประเทศ (Domestic Value Added) มูลคาเพิ่มจะมีคาเทากับราคาสินคา
สําเร็จรูป หักดวยตนทุนวัตถุดิบที่นําเขาเพื่อการผลิตสินคาที่ไดรับการคุมครอง
อัตราการคุมครองที่แทจริง g =
ทั้งนี้

V ′ −V
v

g = อัตราการคุมครองที่แทจริง
V = มูลคาเพิ่มตอหนวยของสินคาเมื่อยังไมมีการเก็บภาษี
V′ = มูลคาเพิ่มตอหนวยของสินคาเมื่อมีการเก็บภาษี

10.1.3 นโยบายดานอัตราแลกเปลี่ยน
ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมักกําหนดคาเงินไวสูงกวาความเปนจริง (overvalue)
เพื่อเรงพัฒนาอุตสาหกรรมและการทําอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา ซึ่งมีความจําเปนตองนํา
เขาสินคาทุน และสินคาขั้นกลาง ทําใหสินคาเขามีราคาถูกลง ซึ่งธนาคารกลางมีนโยบาย 3 ทางเลือก
เพือ่ ทีจ่ ะรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่มีมูลคาสูงเกินจริงนั้นไว ไดแก
1. ลดเงินสํารองเงินตราตางประเทศ หรือกูยืมจากตางประเทศ
2. ใชมาตรการเพื่อลดการนําเขาหรือจํากัดการนําเขา ไดแก ใชภาษีกําหนดโควตา
การนําเขา เปนตน
3. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (exchange control) เปนการจํากัดดาน
อุปทานของเงินตราเพื่อคงไวซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงเกินกวาความเปนจริง จากรูป 10.3 ถาปลอย
ใหอตั ราแลกเปลี่ยนเปนไปตามกลไกตลาด ดุลยภาพจะอยูที่ Pe มีอุปสงคและอุปทานของเงินตรา
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ตางประเทศที่ M ถารัฐบาลยังตองการคงอัตราแลกเปลี่ยนไวที่ Pa อุปทานของเงินตราตางประเทศ
เทากับ M′ (สินคาออกมีราคาแพงในสายตาของในสายตาของตางชาติ) ขณะที่ อุปสงคตอเงินตรา
ตางประเทศเทากับ M” เกิดอุปสงคสวนเกินเทากับ M” - M′ ถารัฐบาลจํากัดอุปทานหรือควบคุมอุป
ทาน ณ ปริมาณเงินตราตางประเทศ M′ ผูม อี ปุ สงคตอเงินตราตางประเทศยินดีจายเทากับ Pb รัฐบาล
สามารถหากําไรจากสวนตางนี้ไดเทา Pb – Pa ตอหนวย การจํากัดอุปทานเงินตราตางประเทศรัฐ
บาลทําไดโดยกําหนดโควตาใหไรเซนต (licensing device) ซึ่งการกระทําดังกลาวเปดโอกาสใหเกิด
การทุจริตคอรัปชั่น หรือเกิดตลาดมืดได
ราคา
(บาท/ดอลลาร)
S
Pb
Pe
Pa
D

0

M′

M

M”

ปริมาณเงินตราตางประเทศ

รูปที่ 10.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดเสรีและเมื่อมีการควบคุม
การควบคุมการนําเขาสินคารัฐบาลอาจใชอัตราแลกเปลี่ยน 2 อัตรา (dual exchange
rate) โดยอัตราหนึ่งคงอัตราแลกเปลี่ยนใหสูงกวามูลคาที่แทจริง เพื่อนําเขาสินคาทุน สินคาขั้นกลาง
ทีน่ ามาเป
ํ
นวัตถุดิบในการผลิต อีกอัตราหนึ่งตํ่ากวามูลคาที่แทจริง หรืออาจเปนอัตราที่ไมเปนทาง
การหรืออาจปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ใชสําหรับสินคานําเขาที่ฟุมเฟอย
นอกจากนี้ การที่คาเงินมีมูลคาสูงกวาความเปนจริงทําใหสินคาสงออกลดลง ซึ่งสิน
คาสวนใหญเปนสินคาเกษตร ความสามารถในการแขงขันลดลง ขณะเดียวกันสินคานําเขาเพิ่มขึ้น
ผลทีต่ ามมาคือเกิดปญหาดุลการคาขาดดุล ปญหาหนี้สิน การแกไขปญหาดังกลาวรัฐบาลของ
ประเทศกําลังพัฒนาอาจลดคาเงินลงเพื่อแกไขปญหาดุลการคาขาดดุล หรืออาจใชนโยบายปลอยให
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวไดอยางเสรี
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สวนการใชนโยบายลดคาเงิน มีผลทําใหสินคานําเขาแพงขึ้นในสายตาของคนใน
ประเทศ ถาสินคานําเขาเปนสินคาคอนขางจําเปนอํานาจซื้อของคนในประเทศจะลดลง เพื่อรักษา
อํานาจซือ้ ใหคงไวระดับเดิมแรงงานจะเรียกรองคาจางแรงงานเพิ่มขึ้น ถาอนุญาตใหคาจางแรงงาน
เพิม่ ทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ราคาสินคาในประเทศจึงสูงตามไปดวย เรียกวา wage-price spiral
เมื่อเกิดปญหาเงินเฟอผลที่ตามมาคือ ราคาสินคาสงออกมีราคาแพงขึ้น ปญหาการเสียเปรียบดุลการ
คาจะเปนปญหาที่ตามมา นอกจากนี้บุคคลที่มีรายไดคงที่ ผูวางงาน เกษตรกรผูคาขายขนาดเล็ก ถูก
ผลกระทบจากราคาสินคาที่แพงขึ้น ผูผลิตขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผูทําการสงออกไดรับผลดีจาก
การลดคาเงิน นโยบายดังกลาวทําใหปญหาการกระจายรายไดไมเทาเทียมกันเพิ่มมากขึ้น
10.2 การคาระหวางประเทศกําลังพัฒนาและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
10.2.1 การคาระหวางประเทศกําลังพัฒนา
การคาระหวางประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มความสําคัญมากขึ้นจากป ค.ศ.1974 มีการ
คาขายกันประมาณรอยละ 7 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 33 ในป ค.ศ.1990 การคาขายดานสินคาอุตสาห
กรรมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5 เปนรอยละ 35 ของสินคาที่สงออกทั้งหมด การคาระหวางประเทศกําลัง
พัฒนาทีเ่ พิ่มขึ้น เปนการชดเชยในอุปสงคตอสินคาจากประเทศพัฒนาที่ลดลงและการเพิ่มการกีด
กันทางการคาจากประเทศพัฒนา นอกจากนี้เหตุผลยังเนื่องมาจากลดความไมแนนอน อันเนื่องมา
จากการไปอิงอยูกับเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงบอยครั้ง
10.2.2 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
1. เขตการคาเสรี (free-trade area) เปนวิธีการที่ประเทศในกลุมสมาชิกเขามารวม
ตกลงทีจ่ ะยกเลิกการกีดกันทางการคาระหวางประเทศสมาชิกภายในกลุม แตยังสามารถกีดกันการ
คากับประเทศอื่น ๆ นอกกลุมสมาชิกไดตามปกติ
2. สหภาพภาษีศุลกากร (customs union) เปนการรวมกลุมซึ่งนอกจากจะมีลักษณะ
ของเขตการคาเสรีแลว แตละประเทศในกลุมสมาชิกยังตองมีการกําหนดมาตรการ หรือนโยบายการ
คาเปนแบบเดียวกันดวย เชน มีการกําหนดภาษีสินคาเขาอัตราเดียวกันในประเทศสมาชิกทุก ๆ
ประเทศ สําหรับสินคาแตละชนิด เปนตน
3. ตลาดรวม (common market) นอกจากประเทศในกลุมสมาชิกจะรวมตกลงยก
เลิกการกีดกันการคาระหวางกัน และมีการกําหนดมาตรการการคาเปนแบบเดียวกันแลว การเคลื่อน
ยายปจจัยการผลิต เชน แรงงาน และทุน จะเปนไปอยางอิสระระหวางประเทศสมาชิกในกลุมดวย

ประโยชนที่ไดรับจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

10-6

1. เปดโอกาสใหทําการผลิตขนาดใหญมีการแบงงานกันทํา กิจกรรมบางอยางตนทุน
สูงหรือไมสามารถจัดตั้งไดเมื่อดําเนินการผลิตขนาดเล็ก และเพิ่มการคาขายกันระหวางประเทศใน
กลุมมากขึ้น
2. ลดการกีดกันทางการคา และสามารถวางแผนรวมกันในการผลิตทางดานอุตสาห
กรรมขนาดใหญ หรืออุตสาหกรรมหนักบางประเภท
3. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจอาจทําใหเกิด trade creation กลาวคือแตละประเทศ
สามารถยกเลิกการผลิตสินคาชนิดที่ตนเองผลิตแลวตนทุนสูง ขณะทีป่ ระเทศสมาชิกอื่นผลิตไดดวย
ตนทุนทีต่ ากว
ํ่ า โดยหันไปซื้อจากประเทศที่ผลิตไดถูกกวาแทน นอกจากนี้การรวมกลุมยังอาจกอให
เกิด trade diversion กลาวคือ การคากับประเทศในกลุมสินคาบางชนิด ถาซื้อจากประเทศนอกกลุม
จะมีราคาถูกกวา แตตองตั้งกําแพงภาษีใหสูงเพื่อไมใหสินคาจากประเทศนอกกลุมมาแขงขันได

