บทที่ 9
การคากับการพัฒนา
9.1 ความสําคัญของการคากับการพัฒนา
ประเทศกําลังพัฒนารายไดสวนใหญมาจากการคาระหวางประเทศ คิดเปนประมาณรอยละ
30-40 ของ GDP ในชวงป ค.ศ.1981-1995 การขยายตัวของการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 ตอป ขณะ
ทีป่ ระเทศพัฒนาแลว เชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา มีสัดสวนของการคาระหวางประเทศประมาณรอย
ละ 10 ของ GDP อัตราการขยายตัวของการสงออกเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5.1 ตอป ดังนั้นโดยแท
จริงแลวสินคาออกของประเทศกําลังพัฒนามีสัดสวนที่ลดลงในตลาดโลกขณะที่ประเทศพัฒนาแลว
มีสัดสวนเพิ่มขึ้น
สินคาออกของประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญเปนสินคาขั้นปฐม คาความยืดหยุนของอุป
สงคตอรายได (income elasticity of demand) ตํ่า นอกจากนี้คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา
(price elasticity of demand) มีคาตํ่า (inelastic) การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคหรืออุปทานจะมีผล
กระทบตอราคาสินคามาก จากคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาและรายไดมีคาตํ่าจึงสงผล
กระทบตอรายไดจากการสงออกไมมีความแนนอน ทําใหการพยากรณความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนไปไดยาก
9.2 อัตราการคา (The Term of Trade)
อัตราการคา (commodity terms of trade)คือสัดสวนของราคาสินคาออกตอราคาสินคานํา
เขา ( P X ) โดย PX คือ ดัชนีราคาสินคาออก และ PM คือ ดัชนีราคาสินคานําเขาตัวอยางเชน สมมติ
PM

วาใหป ค.ศ.1995 เปนปฐาน และในป ค.ศ.1998 ดัชนีราคาสงออกของประเทศลดลงเหลือ 95 แต
ดัชนีนําเขาเพิ่มขึ้นเปน 110 ดังนั้นอัตราการคาของสินคาจะเทากับ
อัตราการคา =

95
(
)x 100 = 86.36
110

หมายความวา ระหวางป ค.ศ.1995 ถึง ค.ศ.1998 ราคาสินคาสงออกเทียบกับราคาสินคานํา
เขาจากตางประเทศลดลงประมาณรอยละ 14
ทั้งนี้ราคาสินคาเกษตรมีแนวโนมลดตํ่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินคาอุตสาหกรรม ดัง
นัน้ อัตราการคาของประเทศกําลังพัฒนา (ประเทศที่ไมไดสงออกนํ้ามัน) จึงเสียเปรียบประเทศ
พัฒนาซึ่งสงออกสินคาอุตสาหกรรม
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9.3 ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ
ทฤษฎีการคาของคลาสสิค David Ricardo เชือ่ วาประเทศใดที่ผลิตสินคาชนิดหนึ่งดวยตน
ทุนเชิงเปรียบเทียบที่ตํ่ากวาประเทศอื่น (The Comparative Cost) ประเทศนั้นควรเปนผูสงออกสิน
คาดังกลาวเพื่อแลกกับสินคาที่ประเทศตนผลิตแลวตนทุนเชิงเปรียบเทียบจะสูงกวาประเทศอื่น (แต
ละประเทศจะผลิตสินคาเพียงชนิดเดียวที่มีความชํานาญพิเศษในการผลิตเทานั้น) จะทําใหแตละ
ประเทศมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น
ทฤษฎีของนีโอคลาสสิค Gottfried Harberler ใหความเห็นวาการผลิตสินคาใด ๆ จะใช
ปจจัยใดสามารถวัดไดดวยตนทุนคาเสียโอกาส และประโยชนที่ไดจากการคาประกอบไปดวย 2
สวน คือ ดานการบริโภค โดยสามารถบริโภคสินคาบางชนิดที่ประเทศตนไมอาจทําการผลิตไดหรือ
ผลิตแลวใชตนทุนสูงสุด ความพอใจของสังคมจะสูงขึ้น ประโยชนดานการผลิต ผลผลิตรวมของ
โลกหลังจากมีการคาจะมีปริมาณมากขึ้น
สินคา Y
PW

เสนราคาตลาดโลก

P
B

เสนราคาเปรียบเทียบ

C
D

A

O

U1

U2
สินคา X

รูปที่ 9.2 ผลประโยชนที่ไดจากการคา
สมมติวา เสนเปนไปไดในการผลิต (production Possibility curve : PPC) ถูกจํากัดโดย
ทรัพยากรและเทคโนโลยีของประเทศ คือ สามารถผลิตสินคา X และ Y ไดสูงสุดบนเสน PPC เทา
นัน้ สมมติวาไมมีการคาระหวางประเทศ ประเทศนี้จะเลือกการผลิตสินคาทั้งสองที่จุด A และไดรับ
ความพอใจบนเสน U1 สมมติวา เมื่อมีการคาระหวางประเทศเกิดขึ้น และราคาสินคา Y ภายใน
ประเทศมีราคาถูกกวา (เนื่องจากมีตนทุนการผลิตที่ถูกกวา) ราคาในตลาดโลกตามเสนราคาตลาด
โลก PW มีความชันเทากับ BC ประเทศนี้จะเลือกผลิตสินคา Y มากขึ้น สมมติวาผลิต Y เพิ่มขึ้นเทา
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กับ BD เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินคา X หรือนําเขาสินคา X เทากับจํานวน CD ดังนั้นประชาชนใน
ประเทศนี้สามารถบริโภคไดถึงจุด C ที่อยูนอกเสน PPC ไดความพอใจในระดับที่ U2 ซึ่งสูงกวา U1
ดังนัน้ จึงสรุปไดวา ถาแตละประเทศลดการผลิตสินคาที่มีตนทุนสูงกวา และนําทรัพยากรไปผลิต
สินคาทีม่ ตี น ทุนตํ่ากวาแลวนํามาแลกเปลี่ยนกันทุกประเทศจะไดบริโภคสินคามากขึ้น แมวาจะมี
ทรัพยากรจํากัดเทาเดิม
ความแตกตางของปริมาณปจจัยและทรัพยากรการผลิตที่แตละประเทศมีอยู (Factor
Endownments) เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการคาระหวางประเทศ ดังนั้นประเทศตางๆ มีแนว
โนมทีจ่ ะไดประโยชนเปรียบเทียบจากการผลิตสินคาซึ่งใชปจจัย และทรัพยากรการผลิตที่ประเทศ
นัน้ มีอยูอ ยางหนาแนน ตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกามีปจจัยทุนหนาแนนเมื่อเปรียบเทียบกับ
แรงงาน สวนอินเดียมีปจจัยแรงงานหนาแนนเมื่อเปรียบเทียบกับทุน สินคาประเภทเครื่องจักรใช
ปจจัยทุนเปนหลัก และสินคาประเภทสิ่งทอใชปจจัยแรงงานเปนสวนประกอบหลัก ดังนั้นสินคา
ออกของสหรัฐอเมริกาควรเปนเครื่องจักร สวนอินเดียควรสงออกสินคาประเภทสิ่งทอ เปนตน นอก
จากนีย้ งั กลาววาการคาระหวางประเทศมีแนวโนมที่จะทําใหราคาเปรียบเทียบของปจจัยการผลิตเทา
กันในทุกประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากระบบการคาเสรีมีแนวโนมทําใหการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตเปน
ไปอยางเสรี
แตทฤษฎีการคาดังกลาวอยูภายใตขอสมมติที่วา
1. ปจจัยการผลิตทุกชนิดคงที่ทั้งปริมาณและคุณภาพ มีการจางงานเต็มที่และไมมีการ
เคลื่อนยายระหวางประเทศ
2. เทคโนโลยีการผลิตคงที่ (classical Model) หรือเหมือนกันและสามารถหาไดเปลา
(Factor endownment Model)
3. ภายในประเทศปจจัยการผลิตสามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรีระหวางกิจกรรมการผลิตที่
ตางกัน และระบบเศรษฐกิจทั้งหมดคลายตลาดแขงขันสมบูรณ
4. รัฐบาลไมมีบทบาทในเรื่องที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ ผูผลิตพยายามหาตน
ทุนตําสุ
่ ดในการผลิตเพื่อกําไรสูงสุด และราคาสินคาระหวางประเทศถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุป
ทาน
5. การคาสมดุลในแตละประเทศ
6. ทุกประเทศไดประโยชนจากการคา
จากขอสมมติของทฤษฎีนีโอคลาสสิคตรงขามกับโลกแหงความเปนจริงในปจจุบัน จึงไดมี
ขอวิพากษวิจารณจากทฤษฎีการคาอื่น ๆ อาทิเชน
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1. แบบจําลองเหนือ-ใต ของการคาที่ไมเทาเทียมกัน (North-South Models of Unequal
Trade)
ในโลกแหงความจริงระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปจจัยการผลิตมิ
ไดคงทีท่ ั้งปริมาณและคุณภาพ แตการคาดําเนินไปตามที่แตละประเทศมีปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิ
ภาพไมเทาเทียมกัน ไดแก ทุนทางกายภาพ ความสามารถของผูประกอบการ ความสามารถในการ
นําเอางานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีออกมาประยุกตใช และความสามารถในการยกระดับของ
แรงงานในเรื่องของความชํานาญทางเทคโนโลยี เปนตน ดังนั้น ความไดเปรียบในเรื่องของตนทุน
และปจจัยการผลิตที่มีอยูไมใชสิ่งที่กําหนดมาใหแตขึ้นอยูกับความเปลี่ยนแปลง การคาที่ไมเทา
เทียมกันระหวางประเทศรํ่ารวย สมมติวาคือ ประเทศเหนือ (The North) กับประเทศยากจน คือ
ประเทศใต (The South) ตามแบบจําลอง North-South Trade Models ประเทศรํ่ารวยมีทรัพยากรทุน
ความสามารถของผูประกอบการสูง แรงงานที่มีความชํานาญ ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพ มีความ
ชํานาญพิเศษ ประเทศทางเหนือสวนใหญประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรมเนนการใชปจจัยทุน ทํา
ใหเกิดการประหยัดจากภายนอกในการผลิต ทําใหมีผลกําไรสูงขึ้น ทําใหอํานาจในการผูกขาดสูง
ขึน้ สิง่ เหลานี้เปนตัวกระตุนใหระบบเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตในอัตราสูง อัตราการสะสมทุน
จะเพิม่ ขึน้ ทําใหประเทศเหนือเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากกวา
ประเทศทางใต นอกจากนี้ความยืดหยุนทางอุปสงคตอรายไดในสินคาของประเทศทางเหนือก็สูง
กวาทางใต อยางไรก็ดีถาประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศใตเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจโดยผาน
ความพยายามในการฝกฝนแรงงานจากแรงงานไรฝมือ ไปเปนแรงงานที่มีฝมือ เนนการใชปจจัยทุน
ในการผลิตก็สามารถทําใหระบบเศรษฐกิจพัฒนาไดอยางรวดเร็ว
2. ทฤษฎีแรงงานสวนเกิน (Vent-for-Surplus Theory of Trade)
การคาระหวางประเทศเปนการสรางโอกาสในการจางงานใหกับแรงงานและทรัพยากร
ทีย่ งั ใชงานไมเต็มที่ มาใชทําการผลิตเพื่อการสงออกทําใหมีรายไดสูงขึ้น
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สินคานําเขา
(อุตสาหกรรม)
เสน PPC
Y′

C

Y
O

V
X

เสนราคา ( P x )
PY

B
X′

สินคาสงออก
(สินคาเกษตรกรรม)

รูปที่ 9.3 ทฤษฎีการคาเปนชองทางของทรัพยากรสวนเกินในประเทศกําลังพัฒนา
จากรูป สมมติกอนมีการคาเกิดขึ้นประเทศนี้ทําการผลิต ณ จุด V อยูภายใตเสน PPC ใช
ทรัพยากรไมเต็มที่ ทําการผลิตสินคาเกษตรกรรมจํานวน OX และสินคาอุตสาหกรรมจํานวน OY
เมือ่ มีการคาเกิดขึ้น ประเทศสามารถใชทรัพยากรเต็มที่ทําการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น โดยทําการผลิตสิน
คาเกษตรเพิ่มขึ้นเปน OX′ เมือ่ ประเทศนี้สงสินคาเกษตรออกไปจํานวน XX′ (VB) ณ ราคาใน
ตลาดโลกหรืออัตราราคาระหวางประเทศเทากับ ( P x ) เพื่อแลกกับสินคาอุตสาหกรรมจากตาง
PY

ประเทศเทากับ YY′ (VC) ผลคือ ประชาชนในประเทศสามารถบริโภคสินคาอุตสาหกรรมไดจนถึง
จุด C ขณะที่บริโภคสินคาเกษตรจํานวนเทาเดิม OX ทําใหผลผลิตโดยรวมของประเทศสูงขึ้น
3. วงจรสินคา (Product Cycle)
การพัฒนาหรือผลิตสินคาใหม ๆ นั้นจะตองผานกระบวนการหลายขั้นตอน เชน การวิจัย
และพัฒนาการใชความชํานาญพิเศษในการผลิตสวนใหญสินคาใหมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงจะเริ่ม
ทีป่ ระเทศพัฒนาแลวเชน การผลิตคอมพิวเตอรที่เริ่มโดยประเทศสหรัฐอเมริกาตองใชความชํานาญ
เฉพาะของผูผลิต เชน ทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความชํานาญพิเศษเฉพาะคิดคนขึ้น ประเทศอื่นยัง
ไมสามารถผลิตไดจึงมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ สามารถขายใหประเทศอื่น ๆ ได ตอมา
คอมพิวเตอรไดพัฒนาถึงจุดที่โตเต็มที่ ไดมาตรฐาน และจากการถายทอดเทคโนโลยีทําใหประเทศ
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กําลังพัฒนาสามารถทําการผลิตไดตามแบบมาตรฐานนั้นและผลิตไดประหยัดกวาโดยใชปจจัยการ
ผลิตทีม่ อี ยูมาก เชน แรงงานที่ไมตองมีความชํานาญมาทําการผลิต ทําใหตนทุนถูกกวา เกิดความได
เปรียบโดยเปรียบเทียบขึ้น การผลิตคอมพิวเตอรจึงเคลื่อนยายฐานการผลิตจากประเทศพัฒนาแลว
ไปสูประเทศที่กําลังพัฒนา และกลายเปนประเทศผูสงออกตอไป
9.4 ความผันผวนและความเสี่ยงที่เกิดจากการคาระหวางประเทศ
9.4.1 ผลประโยชนจากการคาระหวางประเทศ
การเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัฒนอาจกอใหเกิดขอดี
ตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้
1. การคาระหวางประเทศสามารถปรับปรุงสวัสดิการของผูบริโภคใหสูงขึ้น ทั้งนี้
เพราะการทีส่ ินคาจากตางประเทศที่สามารถแขงขันไดดวยคุณภาพที่ดีกวาและ/หรือดวยราคาที่ตํ่า
กวาจะทําใหผูผลิตในประเทศตองหันมาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตของตนเพื่อใหสามารถที่จะ
แขงขันกับสินคาตางประเทศได ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสินคามากขึ้นดวยราคาและ
คุณภาพที่ดีขึ้น
2. การคาระหวางประเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร คือ ผูบริหาร
การผลิตจะตองดําเนินกิจการอยางเต็มความสามารถ ปจจัยการผลิตตาง ๆ จะตองนํามาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ จะตองมีการกระจายแรงงานตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับทุนที่ใชในการผลิต
3. การคาระหวางประเทศทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งนี้การผลิตสวนประกอบ
สินคาของประเทศหนึ่งซึ่งมีพื้นฐานการผลิตที่ใกลเคียงกันอาจจะถูกการเลียนแบบเทคโนโลยีจาก
อีกประเทศหนึ่งที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ตํ่ากวา กระบวนการโลกาภิวัตนอาจจะชวยทําใหเกิดการ
แพรกระจายของความรูทางดานเทคโนโลยี ซึ่งจะทําใหลดความแตกตางของแตละประเทศลงได
9.4.2 ความผันผวนและความเสี่ยงจากการคาระหวางประเทศ
เมือ่ มีการคาขายระหวางประเทศ ความผันผวนตัวแปรในเศรษฐกิจโลก ยอมสงผล
ตอผูผ ลิตและผูประกอบการในประเทศ ทําใหมีความผันผวนและความเสี่ยงในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น ตัวแปรที่สําคัญไดแก
1. ราคาสินคาในตลาดโลก
ความรุนแรงของความผันผวนของราคาจะขึ้นอยูกับลักษณะของอุปสงคอุปทาน
และขนาดของประเทศที่ทําการคารวมกัน ทั้งนี้ความผันผวนของราคาสินคาทําใหผูประกอบการมี
ความเสีย่ งในดานของรายได โดยเฉพาะในกรณีของสินคาเกษตรที่ตองมีการผลิตลวงหนาเปนเวลา
นาน มีความยืดหยุนในการปรับตัวนอยกวาสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งจะกอใหเกิดความไมแนนอนตอ
การลงทุนและการสงออก
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2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนสงผลกวางขวางแกทุกอุตสาหกรรมที่มีการสงออกและ
นําเขาวัตถุดิบ เครื่องจักรจากตางประเทศ หากคาเงินบาทลด ราคาสินคาในรูปเงินตราตางประเทศ
จะลดลง ทําใหมีโอกาสขายสินคาไดสูงสุด แตสินคานําเขาก็จะมีราคาสูงขึ้น สงผลใหตนทุนการ
ผลิตสูงขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ประเทศที่สามารถนําเอาประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาใชใน
การผลิตดวยตนทุนสินคาที่ตํ่าลง จะทําใหมีศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น และในที่สุดจะมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินคาชนิดนั้น
4. สภาพการแขงขันและกติกาการคา
เมือ่ หมดยุคสงครามเย็น ความไดเปรียบของกลุมประเทศอาเซียนลดลงไป เนื่อง
จากการแขงขันของประเทศที่มีแรงงานราคาถูก โดยเฉพาะจากประเทศจีน และความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่ทําใหธุรกิจการพาณิชยอิเล็คโทรนิคสขยายตัวขึ้น สงผลใหการแขงขันจากตางประเทศ
สูงขึน้ เนื่องจากไมสามารถกีดกันการคาที่ผานเครือขายคอมพิวเตอรได นอกจากนี้ การที่ประเทศนํา
เขามีการตั้งกติกาดานสิ่งแวดลอม มาตรฐานสินคา มาตรฐานสวัสดิการแรงงาน ก็มีผลตอการสง
ออก

