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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
นโยบายการคาระหวางประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 บทความนี้ศึกษาทิศทางนโยบายการคาระหวางประเทศของประเทศไทย โดยประเมินวามี
ความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีไ่ดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนํามาใช
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ อยางไรหรือไม  มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่
ไมยั่งยืนหรือไม และมีนัยยะตอการวางนโยบายที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาประเทศตอไปอยางไร  
โดยศึกษาจากเอกสาร ขอมูลการคาและการลงทุน และการสัมภาษณ  

นโยบายการคาระหวางประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย ตั้งแตเร่ิมใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิใชระบบตลาดเสรี สงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ โดย
ในชวงแรกสงเสริมอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา ตอมาสงเสริมอุตสาหกรรมสงออก โดยการลงทุน
จากตางประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางมากตั้งแตป 2530 ทําใหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการสงออกและ
อุตสาหกรรม โดยสินคาอุตสาหกรรมที่ใชทักษะสูงมีสัดสวนในการสงออกสูงขึ้นมาก สูงกวาสนิคา
ที่ใชแรงงานเขมขน ในดานการสงเสริมการลงทุนใชมาตรการทางการคลังเปนหลัก โดยเฉพาะการ
ลงทุนจากตางประเทศและอตุสาหกรรมขนาดใหญ 

รัฐบาลทักษิณดําเนนินโยบายในทิศทางเดมิ คือใชระบบตลาดเสรี มีนโยบายทั้งสองดาน 
คือดานกระตุนความตองการภายในประเทศ และดานการกระตุนการคาระหวางประเทศ เพื่อการ
ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ โดยคิดวาการกระตุนความตองการในประเทศจะชวยแกปญหาเศรษฐกิจ
ตกต่าํได และยังมีผลทางการเมืองสูงทาํใหรัฐบาลมีมาตรการลักษณะประชานิยมหลายมาตรการ  
ในดานการคาระหวางประเทศ รัฐบาลทักษิณตองการที่จะสรางความสามารถในการแขงขัน โดย
การวางกลยุทธที่จะเลือกใหอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมเปนตัวนํา โดยมีความกระตือรือรนที่รัฐ
จะเปนผูนําในการเปดตลาด ซ่ึงเครื่องมือหนึ่งคือการเปดเจรจาเขตการคาเสรี รัฐบาลนี้ยังมีการจัดการ
ทั้งดานการสงออกและนําเขา โดยเห็นวาจะตองมีการจัดการการนําเขาเพื่อเปนมาตรการโตตอบ
หากมีการกีดกนัทางการคาจากประเทศอื่นควบคูไปกับมาตรการการขยายการสงออก   

รัฐบาลปจจุบันมีจุดเนนของนโยบายตางจากรัฐบาลกอน นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยึด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายของการใชหลักคุณธรรมกํากับการพัฒนาเศรษฐกจิใน
ระบบตลาดเสรี โดยมุงพัฒนาภาคเศรษฐกจิฐานราก นโยบายยังใชการสงออกและการทองเที่ยวเพือ่
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ในดานเศรษฐกิจระหวางประเทศระบวุาจะดําเนินนโยบายความรวมมอื
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ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและการเจรจาการคาระหวางประเทศ ที่เปนประโยชนกับประเทศชาติ
และประชาชน โดยอาศยัการมีสวนรวมอยางเหมาะสมของภาคประชาสังคม และใหเปนไปตาม
ขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกตอง นอกจากนี้ยังระบุวาจะมีการปรับกฎหมายและกฎระเบียบการคา 
ใหทันสมัย มุงใหความสะดวกทางการคาโดยสรางความเปนธรรมและยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

บทความไดทบทวนงานวิจัยถึงผลกระทบของการคาระหวางประเทศกับระบบเศรษฐกิจ
การศึกษาโดยทั่วไปพบวา  การคาระหวางประเทศทําใหรายไดประชาชาติมีการขยายตัวกวากรณทีี่
ไมมีการคา  ซ่ึงมีผลในการลดความยากจนในประเทศกําลังพัฒนา แตไมมีหลักฐานวาการคาระหวาง
ประเทศทําใหการกระจายรายไดดีขึ้น และยังมแีนวโนมที่จะทําใหการกระจายรายไดแยลง ขึ้นอยู
กับสาขาที่ขยายตัวจากการคาคือสาขาใด โดยทั่วไปอุตสาหกรรมที่มีการสงออกสูงมักจะมีสัดสวน
การจางงานไมสูง ไมสงผลดีตอการกระจายรายได สวนการศึกษาเชงิประจักษตอผลกระทบดาน
เสถียรภาพตอเศรษฐกิจมหภาคไมชัดเจน  แตผลวาในสาขาที่มีสัดสวนการคาสงูความผันผวนมักจะ
สูงกวาสาขาอื่น 

บทความประเมินความสอดคลองของนโยบายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดยดึหลักวา 
องคประกอบของปรัชญา คือ ความพอประมาณ ความมเีหตุมีผล และการมีภูมิคุมกนั โดยมเีงื่อนไข
คือ ความรูและคุณธรรม และพิจารณาวาทิศทางของนโยบายและมาตรการทางการคา และการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยทัว่ไปมีความสอดคลองในแตละดานอยางไร 

ในดานความพอประมาณ นโยบายควรมีความสมดุลระหวางเปาหมายทางเศรษฐกจิ ซ่ึงพบวา 
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ ทําใหมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ มีแนวโนมทําใหมีปญหา
การกระจายรายไดและเสถียรภาพ นอกจากนี้สัดสวนการเปดประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น ขาดความ
สมดุลระหวางภาคการผลิต คะแนนความพอเพียงจึงอยูระดับปานกลาง  เพราะชวยไดในดานการ
ขยายตัวแตไมชวยในดานอื่น ซ่ึงจะตองใชนโยบายอื่นนอกเหนือจากนโยบายการคาชวยใหบรรลุ
วัตถุประสงคดานการกระจายรายได  

ในดานความมเีหตุมีผล การประเมินอยูในระดับต่ํา เนื่องจากมาตรการสงเสริมการลงทุน
เอื้อตออุตสาหกรรมขนาดใหญมากกวาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการเจรจาความตกลงทางการคา
ในระยะหลังมีการเรงรีบและหลากหลาย แตยังขาดความเขาใจผลกระทบที่ชัดเจน มีปญหาดานการ
ขาดความรูและความรอบคอบที่พอเพียง 

ในดานภูมิคุมกัน บทความพิจารณาวานโยบายมีการลดความเสี่ยงจากการคาและการปองกัน
ผลกระทบในทางลบหรือไม การประเมินอยูในขัน้ต่ํา เพราะการวางนโยบายยังคาํนึงถึงความเสีย่งนอย 
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โดยเฉพาะดานนโยบายพลังงานที่ทําใหมีการนําเขาสูงกวาที่ควร การกระจายความเสี่ยงจากตลาด
ยังทําไมไดดี และการขาดเครื่องมือรองรับผลกระทบในทางลบของกระแสโลกาภวิัตน 

ในดานเงื่อนไขคุณธรรม ประเด็นคือการคาระหวางประเทศสอดคลองกับการเสริมสราง
คุณธรรมหรือไม คะแนนอยูในระดับปานกลางแตดีกวาดานอื่น เพราะแมวาธุรกิจไทยอาจยังมี
ปญหาบรรษัทภิบาล แตการคาระหวางประเทศทําใหตองดําเนินการตามกติกาสากล มีการกํากับ
ดูแลที่ดีกวาการทําธุรกิจในประเทศ  และการลดกฏเกณฑทางการคาทาํใหโอกาสหาสวนเกินทาง
เศรษฐกิจลดลง 

ในดานเงื่อนไขความรู พิจารณาวาพืน้ฐานความรูกับการใชประโยชนจากโลกาภวิัตนอยาง
ยั่งยืนหรือไม ผลการประเมินต่ํา เนื่องจากการศึกษาชี้วาแมวาจะมีความทั่วถึงในการศึกษาดี แตยงั
ขาดความพอเพยีงดานความรู และทักษะทีจ่ะทําใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดานการคาระหวาง
ประเทศในระยะตอไปได 

การประเมินจึงชี้วาจาํเปนตองเสริมความพอเพียงในดานการคาระหวางประเทศ ประเด็น
ทางนโยบายทีค่วรพิจารณาคอื 

ดานความพอประมาณและมีเหตุมีผล 

  คือการทําใหมกีารขยายตวัทีส่มดุลยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ไมทําอะไรเกินตวั ขาด
ความรอบคอบ โดยมาตรการในดานนี้ คือ  ก) จะตองทําใหมีการคาระหวางประเทศตามความไดเปรยีบ
ที่แทจริงของประเทศ สงเสรมิการแขงขัน ไมปกปองอตุสาหกรรมที่ไมมีความสามารถในการแขงขนั 
ซ่ึงมักจะเปนอตุสาหกรรมขนาดใหญและมีการผูกขาด เปนลักษณะของความไมพอประมาณ เปน
ผลเสียตอผูบริโภคและผูประกอบการอื่นๆ  ข) มีการเพิ่มการออมเพื่อเพิ่มความสมดุลในระบบเศรษฐกจิ 
ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับมหภาค เพราะมีแนวโนมวาจะมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด รวมทัง้
ตองมีการสรางความรูที่จะทาํใหมีความพรอมในการเจรจาการคา รูทันกับกระแสโลกาภวิัตน  ค) มี
การลดการพึ่งพิงการคาระหวางประเทศ โดยการศึกษานั้นชีว้าสามารถทําได โดยมีมาตรการที่
สงเสริมการสงออกสาขาที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในประเทศสูง  การลดการนาํเขาใน
สินคาที่มีศักยภาพในการผลิตภายในประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Total Factor 
Productivity) การอนุรักษพลังงาน  ง) การเพิ่มความสามารถในการใชประโยชนจากการลงทุน
จากตางประเทศ โดยลดการใชมาตรการทางภาษแีตสรางบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มศกัยภาพ
ภายในปะเทศ  จ) มีการเพิ่มความพรอมในการทําความตกลงทางการคา 
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 ดานภูมิคุมกัน 

  ก) การกระจายความเสีย่งของการสงออก การกระจายตลาด ประเทศไทยยังทําได
ไมดีนัก แมวาจะทําไดดีกวาประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ ตลาดสําคัญของไทยยังมีการเปล่ียนแปลง
ไมมากนกั การเปนพันธมิตรทางการคาและการลงทุนกับจนีมีความจําเปน เพราะในปจจุบันการสงออก
ไปยังประเทศจีนที่สําคัญก็เปนเครือขายของการผลิตของบริษัทขามชาติ โดยมีจีนเปนศูนย (Hub)  
แตการขยายตลาดใหมมีความสําคัญเพื่อลดความเสีย่ง ตลาดสงออกของไทยที่มีศกัยภาพที่ยังมีสัดสวน
การสงออกนอยคือ อินเดยี และออสเตรเลีย ซ่ึงนาจะเปนเปาหมายหลักตอไป 

  การเจรจาการคาระดับพหุภาคีและภูมิภาค ก็มีสวนที่จะชวยลดความเสี่ยงจากการคา
ระหวางประเทศได เพราะทําใหกตกิาการคาชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะกรณีของการกีดกันการคาที่มิใช
ภาษีที่มีมากขึ้น การเจรจาลดการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศอุตสาหกรรมและการลด
ภาษีอุตสาหกรรมบางรายการที่สูงมาก จะชวยใหการสงออกขยายตัวได การเจรจาการคาที่มีเปาหมาย
ที่ชัดเจนจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะการลดการกีดกันทีม่ิใชภาษ ี

  ข) การพัฒนามาตรการรองรับผลกระทบจากกระบวนการโลกาภิวัตน แมวาการคา
ระหวางประเทศโดยรวมจะทําใหสวัสดกิารของประเทศดีขึ้น ผูบริโภคไดประโยชน ผูประกอบการ
และลูกจางทีก่ารคาทําใหธุรกิจขยายตัวจะไดประโยชน แตก็จะมผูีประกอบการและลูกจางที่ถูก
ผลกระทบในทางลบ รัฐสามารถมีมาตรการทางการเงินการคลงัที่จะชวยใหผูประกอบการและลูกจาง
ปรับตัวได ซ่ึงจะเปนการสรางภูมิคุมกัน มาตรการนี้อาจเปนลักษณะใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแก
ผูประกอบการที่ตองเปลี่ยนกจิการจากการแขงขันจากตางประเทศ หรือการใหการชดเชยทางภาษ ี
มาตรการทางการเงินและการคลัง อาจรวมถึงการใชเพื่อใหผูประกอบการพัฒนาการผลิตและการ
จัดการใหสามารถแขงขันได ในสวนของลูกจาง ควรจะมีสวัสดิการบรรเทาความเดือดรอนดวย 
รวมทั้งการฝกอบรมแกลูกจางก็เปนมาตรการหนึ่งที่จะชวยสรางภูมิคุมกันในระดับลูกจาง เพราะ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันระดับองคกร  และทําใหลูกจางปรับเปลี่ยนงานไดงาย 

 ดานเงื่อนไขความรู 

  นโยบายควรจะเนนเรื่องการพัฒนาคน ซ่ึงจะมีประโยชนที่จะสรางความพอเพียง
ในการแขงขันระหวางประเทศ และมีการศึกษาชี้วาการพัฒนาคนจะทําใหมีการกระจายรายได มี
ความเทาเทยีมกันอีกดวย 

  คุณภาพของการศึกษามีความสําคัญไมนอยกวาการขยายการศึกษา ในการพัฒนาคน 
ประเทศไทยจดัวามีความสําเร็จในการกระจายการศกึษา โดยการศึกษาไมควรเนนขอเท็จจริงหรือ
ขอมูล เพราะความกาวหนาในดานตางๆ ทําใหความรูเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  การศึกษาจึงตองสอนให
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รูจักวเิคราะห สรางทักษะดานคณิตศาสตร ภาษา คอมพวิเตอร เพื่อใหผูไดรับการศึกษามีความสามารถ
ในการมีความรู ความตองการ และความสามารถที่จะเรียนรูตลอดชีวิต 

  มีการศึกษาชี้วารัฐตองใหความสําคัญของการสรางทรัพยากรมนุษย ตั้งแตตอนเด็ก 
และตองใหความสําคัญของตางจังหวัดเพราะเด็กที่เกิดจะมสีติปญญาไมตางกันมาก แตความแตกตาง
ทั้งทางสภาพแวดลอมและคุณภาพโรงเรียนทาํใหทุนมนุษยตางกัน ทําใหคนสวนใหญเสียเปรียบ 
การศึกษาเดียวกันนีย้ังเสนอวา ในดานการพัฒนาแรงงาน นายจางจะอยูในฐานะทีเ่หมาะสมกวาใน
การที่จะอบรมลูกจางคนใด ในดานใดจึงจะเปนประโยชน และลูกจางก็มักจะไดผลตอบแทนที่สูงขึ้น
จากการมีทักษะที่ดีขึ้น  รัฐสามารถใหการสนับสนุน โดยมาตรการทางภาษี รวมทั้งพัฒนาการศึกษา
ระดับอาชีวศกึษา 

  สถาบันอุดมศึกษาจะมีสวนสําคัญในการสรางองคความรู การสนับสนุนของรัฐยงั
สําคัญ  ตองมีการผลิตดานที่มีทักษะ ดานวศิวกร ดานวิทยาศาสตรมากขึ้น  อยางไรกต็าม หากรัฐทุม
งบประมาณทีจ่ํากัดในการพฒันาอุดมศึกษา ตองคํานึงถึงการขยายบทบาทของภาคเอชน รวมทั้ง
ลักษณะที่แตกตางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบางกลุมอาจจะเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย บางกลุม
อาจจะเนนการสอน และบางกลุมอาจจะเปนมหาวิทยาลัยในระดับชมุชน เพื่อใหการสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ 
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  นโยบายการคาระหวางประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรม1 
และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
รศ.ดร.ณัฏฐพงศ  ทองภักดี2 

 
1.   ความนํา 

วิกฤติเศรษฐกจิของไทยในป 2540 แสดงใหเห็นประจกัษวา แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชนสรางความไมยั่งยนื ไมมีความสมดลุในการพัฒนา 
การหาแนวทางใหมในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนจึงมีความสําคัญ ไมนอยกวาการหามาตรการใหพน
จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง ดังนั้นจึงไดมีการประมวลพระราชดํารัสเกี่ยวกบัการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อเปนแนวคิดใหมในการพัฒนาประเทศ จนไดสรุปเปนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
และขอพระบรมราชานุญาตใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 

นับเปนเวลากวา 30 ปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีพระราชดํารัสแนะนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนชาวไทย ที่เนนทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
ระบบภูมิคุมกนั ความรอบรู ความรอบคอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน และ ความเพยีร มีสติ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนฐานหลักสําคัญของสังคมไทย ที่ควรมกีารนําแนวคิดนี้
ไปประยกุตใชในบริบทตางๆ  ไมวาจะเปนทางดานการบริหารงานระดับประเทศ เชน ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ การบริหารจดัการองคกร หรือการดําเนนิชีวติในระดบัครอบครัวก็สามารถ
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดทั้งสิ้น 

ประเทศไทยจดัไดวาฟนตวัจากวิกฤติแลว แตมีตวัอยางทัง้จากตางประเทศ และประสบการณ
ของประเทศไทยเอง ที่ช้ีวาหากไมมีการจดัการเศรษฐกจิและธุรกจิที่ดแีลว ยอมมโีอกาสที่จะเกิดวกิฤติ
ใหมได การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนี้จะชวยใหประเทศสามารถตอบรับกระแส
ความแปรปรวนจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกไดเปนอยางด ี ปองกันการเกิดวิกฤติได การ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะทําใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การทาํความเขาใจตรวจสอบวานโยบายรัฐบาลสอดคลองกับปรัชญาเพียงใด จะเปนสิ่งที่เปน

                                            
1 บทความนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสงเสริมงานวิจัย ผูเขียนขอขอบคุณ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน        
รศ.ดร.อดิศร  อิสรางกูร ณ อยุธยา  ผูรวมการประชุมโครงการวิเคราะหเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแหงรัฐในวันที่ 18 สิงหาคม 
2549 ที่ไดเสนอขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการปรับปรุงบทความ ขอบกพรองของบทความเปนความรับผิดชอบของผูเขยีน    
2 ผูอํานวยการศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพยีง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ประโยชนในการกําหนดแนวทางของนโยบายใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ทั้งภายในประเทศ
และระหวางประเทศได 

การศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายรัฐบาลไทยในดานตาง  ๆ มีเปนจํานวนไมนอย แตการศึกษา
เพื่อวิเคราะหถึงความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนระบบยังมจีํากัด จึงเปน
ประโยชนอยางยิ่งที่จะมีการศึกษาในประเด็นนี ้ และเนือ่งจากนโยบายดานการคาระหวางประเทศมี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศมาก งานวิจยันี้จึงตองการวิเคราะหวา ทิศทางนโยบาย
การคาระหวางประเทศของประเทศไทย มเีนื้อหาของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางไรหรือไม 
มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืนหรือไม และมีนัยยะตอการวางนโยบายที่เหมาะสม
สําหรับการพัฒนาประเทศตอไปอยางไร  

การประเมินนโยบายในที่นี้ จะพิจารณาแนวทางของนโยบายและโครงสรางดานการคาระหวาง
ประเทศกับความสอดคลองของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
นํามาใชในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยในสวนเริ่มจากการอภิปรายนโยบายการคา
ระหวางประเทศ นัยยะตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงสรางเศรษฐกจิที่เกีย่วของ โดยในตอนทาย
จะเปนการอธิบายความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประเมนิความสอดคลองของ
ทิศทางนโยบายและมาตรการทางการคาระหวางประเทศ เพื่อนําไปสูนยัยะทางนโยบาย  

บทความนี้จึงเปนหกสวน  สวนตอไปอภปิรายทิศทางนโยบายการคาระหวางประเทศและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย โดยประเมินจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลทักษิณ  ชินวัตร  และรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท  สวนทีส่ามเปนการสํารวจผลงานวิจยั
ถึงความสัมพันธของการคาระหวางประเทศและเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สวนที่ส่ีเปนการวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงการคาการลงทุนโดยตรงของไทย เพื่อเปนพื้นฐานในการประเมินนโยบายการคา
ระหวางประเทศ สวนที่หาเปนการประเมินนโยบายการคาระหวางประเทศ ตามกรอบของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสวนสุดทายเสนอนัยยะเชิงนโยบายตามผลการประเมินนี้  

2.  ทิศทางนโยบายการคาระหวางประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย 

สวนนี้สรุปทิศทางนโยบายดานการคาระหวางประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรม ซ่ึงมี
ความเกีย่วของกัน เพราะนโยบายการคายอมสงผลตอการพัฒนาและการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 
โดยพิจารณาระยะยาวจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ และนโยบายรัฐบาล
ทักษิณ  ชินวตัร  และรัฐบาลปจจุบัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 (2504-2514)  ใชมาตรการ
การสงเสริมการคาเสรี สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมของเอกชน รวมทั้งการลงทุนจากตางประเทศ 
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ชวยเหลือใหมีการใชวัตถุดิบและทรัพยากรภายในประเทศใหมากขึ้น และมีการสรางโครงขายปจจัย 
พื้นฐานตางๆ มีการตัง้คณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ โดยอุตสาหกรรมที่เกดิขึน้ในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับนี้ สวนมากเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อทดแทนการนําเขา อันเปนผลจากการปกปอง
อุตสาหกรรมโดยตั้งภาษีขาเขาที่สูง และการไดสิทธิพิเศษดานภาษใีนการลงทุนตางๆ แตก็มีการ
ระบุวาจะสงเสริมการสงออกสินคาไปจําหนายในตางประเทศมากขึ้น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 (2515-2524) เปนแผนที่
เร่ิมมาตรการการสงเสริมการสงออก โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (2515-2519) วางแผนจะใช
มาตรการลดภาระภาษีอากร เพื่อลดตนทุนการผลิตและทําใหสินคาไทยสามารถแขงขันกับตางประเทศ
ได มีการสนับสนุนใหภาคเอกชนลงทุนในปจจัยพืน้ฐาน ขยายขอบเขตของการศึกษาดานการตลาด 
ตลอดจนวางมาตรการเพื่อขจดัปญหาเกีย่วกบัระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายทีย่ังเปนอุปสรรคใน
การสงออก อยางไรก็ตาม ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ยังมีมาตรการทดแทนการนําเขา เนนการลด
มูลคาการนาํเขาสินคาที่สามารถผลิตไดเองภายในประเทศ โดยการปรับโครงสรางการนําเขาดาน
ภาษีอากร นอกจากนี้ยังปรับปรุงภาษีเงินไดและภาษีประเภทอื่นๆ ใหเกิดความเปนธรรม เพื่อชวย
ลดการนําเขาสินคาฟุมเฟอย 

สวนในแผนพฒันาฯ ฉบับที ่4 (2520-2524) ใชนโยบายเรงรัดพัฒนาการสงออกและการคา
ระหวางประเทศ โดยใชทั้งนโยบายพฒันาการสงออกและนโยบายการผลิตเพื่อทดแทนสินคานําเขา 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางของระบบงานพาณิชยและบริการ รวมทั้งในดานการจัดหนวยงาน 
นอกจากนี้รัฐจะเขาไปรวมลงทุนกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และเปนประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนใหมีการตั้งโรงงานเพื่อแปรรูปวัตถุดิบทาง
การเกษตรในแหลงวัตถุดิบในสวนภูมิภาค โดยใชมาตรการดานสิ่งอํานวยความสะดวก การคุมครอง
ดานภาษีอากรและสิทธิประโยชนตางๆ ในลําดับสูง สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคา
ระหวางประเทศ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 และฉบับ 6 (2525-2534) เนนมาตรการ
เรงรัดการสงออก โดยใชนโยบายการยกระดับราคาสินคาเกษตรกรรมใหสูงขึ้น จัดตั้งบรรษัทประกัน
สินเชื่อเพื่อการสงออก  จัดตั้งกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ จัดหามาตรการทางดานสินเชื่อ 
และเรงรัดการสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรปูสินคาขั้นปฐมใหเปนสนิคาสําเร็จรูป เปนตน และเนน
มาตรการชะลอการนําเขา เพื่อลดการนําเขา โดยดําเนินการปรับโครงสรางการใชพลังงานและ
โครงสรางอุตสาหกรรมใหมีผลตอการชะลอการนําเขาสินคาลง รวมทั้งศึกษาโครงสรางการนําเขา 
เพื่อเปนแนวในการกําหนดมาตรการในเรือ่งตางๆ  ที่เกี่ยวของ ตลอดจนทั้งสนับสนุนใหมีการใช
สินคาที่ผลิตในประเทศไทยและประหยดัการใชสินคานาํเขาไปพรอมๆ กัน สรางระบบอํานาจตอรอง



10 

 

ทางการคากับตางประเทศ และมีการกาํหนดมาตรฐานและคุณภาพสินคานําเขาบางชนิดที่จําเปน 
เพื่อเปนเครื่องมือชะลอการนําเขาและใหไดสินคาที่มีคุณภาพตามตองการ  สงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญเพือ่ทดแทนการนําเขา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) มีจดุเนนของแผนคือการ
ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเพื่อใหมคีวามเขมแข็งในการแขงขันระหวางประเทศ และใหมีการกระจาย
อุตสาหกรรมสูตางจังหวัด โดยพัฒนาขีดความสามารถในการขยายและรักษาผลประโยชนทางการคา 
รวมทั้งพยายามรักษาตลาดเดิมและขยายไปเจาะตลาดใหมๆ นอกจากนี้ยังมกีารใหความสําคัญกับ
การเพิ่มขดีความสามารถทางดานการตลาดของภาคเอกชน และสนับสนุนใหภาคเอกชนพฒันาการคา 
และมีสวนรวมลงทุนในโครงการบริการพื้นฐาน โดยมีการกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย 6 สาขา 
ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมงานโลหะ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา   

  ชวงป 2529-2538 (ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5-แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7) เศรษฐกจิไทยขยายตวั
อยางรวดเร็วแตในป 2539 (ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7) การสงออกประสบภาวะชะงักงัน เนื่องจาก
ปญหาเงินกูจากตางประเทศ และความไมเหมาะสมของการใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แบบตะกราเงิน 
สงผลใหเกิดวกิฤติเศรษฐกจิในป 2540-2541 ซ่ึงเปนชวงในการใช แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ  ฉบับที่ 8 (2540-2544) แผนพัฒนาฉบับนี้เปนแผนที่เนนการพัฒนาสังคมที่เนนคนเปน
ศูนยกลาง รัฐบาลมีเปาหมายสําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบบันี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมี
ความมั่นคง โดยไดมีการปรับโครงสรางการผลิตใหเขมแข็งเพื่อใหสามารถพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดโลก การเพิ่มรากฐานโครงสรางอตุสาหกรรมใหมั่นคงโดยการพัฒนาและสงเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมทั้งจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมเฉพาะดานสําหรับกลุมอุตสาหกรรม
สนับสนุน   

วิกฤติเศรษฐกจิทําใหไมมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เพราะวิกฤติทําใหการ 
อุปสงคภายในประเทศลดลงอยางมาก สงผลใหภาคอุตสาหกรรมมีกําลังผลิตสวนเกินจํานวนมาก 
ผูประกอบการจํานวนมากจึงปรับตัวเพื่อเนนดานการสงออก โดยหันมาใชวัตถุดิบและชิ้นสวนใน
ประเทศมากขึ้นเพื่อเปนการลดตนทุน ทาํใหในป 2541 กระทรวงอุตสาหกรรมไดพยายามปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรม และไดกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย จํานวน 13 อุตสาหกรรม ไดแก 
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมรองเทาและ
เครื่องหนัง อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรอืน อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมยางพารา
และผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก อุตสาหกรรมเซรามิกสและแกว อุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวน อุตสาหกรรมอัญมณีและ
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เครื่องประดับ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา และอตุสาหกรรมปโตรเคมี นอกจากนีห้ลังจากที่
ประเทศไทยประสบปญหาวกิฤติเศรษฐกจิ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ทําให
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกไดดีขึ้น   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549)  จัดทําเพื่อแกวิกฤติเพื่อใหมี
การพัฒนาที่ยัง่ยืนโดยนําปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก ในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมได
วางแผนการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มสมรรถนะภาคการผลิตใหแขงขนัได เพื่อสรางฐาน
การผลิตในประเทศใหเขมแข็ง พึ่งพาตนเองและสรางภมูิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยกําหนด
เปาหมายใหการสงออกขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 6 ตอป  สวนในดานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ใหมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป  ซ่ึงผลของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ในชวง 3 ปแรก มี
ปริมาณการนําเขาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตมูลคาสินคาสงออกเพิ่มขึ้นมากกวามูลคาสินคานําเขา ทํา
ใหยังเกินดุลการคาอยู ในป 2547 ราคานําเขาสินคาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเร็วกวาราคาสินคาสงออก 
เนื่องจากราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น ดานอุตสาหกรรมยังมีการขยายตัวไดสูงกวาเปาหมาย จากความ
ตองการที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกประเทศ แมวาในป 2547 ภาคอุตสาหกรรมจะชะลอตัวเล็กนอย 
เนื่องจากความตองการภายในประเทศ โดยเฉพาะดานยานยนตลดลง แตในภาพรวมก็ยังคงสูงกวา
เปาหมาย การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเฉลีย่รอยละ 15.4 ตอป โดยมกีารลงทุนดานการกอสรางเพิ่ม
มากขึ้นเนื่องจากความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ําและรัฐบาลมีมาตรการ
กระตุนภาคอสังหาริมทรัพย 

ถึงแมจะมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 9 (2545-2549) ในชวงของการ
บริหารประเทศ แต รัฐบาลทักษิณ ก็มีนโยบายที่ชัดเจนของตนเองและดําเนินการตามนโยบายพรรค
ตางจากรัฐบาลกอนๆ ที่มักจะไมมีนโยบายที่ชัดเจน ในการแถลงนโยบาย รัฐบาลทักษิณหนึ่ง 3 
(2544-2548) มีนโยบายดานนี้ คือ รัฐบาลมุงมั่นที่จะยกระดับนโยบายการคาตางประเทศจากทีเ่คย
เนนเพยีงเรงรัดการสงออกในทุกระดบัสูการพัฒนาเครือขายการตลาดเขาสูระดับโลก และสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไดอยางทันการณ เพื่อใหเศรษฐกิจไทยผนึก
และสอดรับเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอันเขมแข็งในโลกยุคไรพรมแดน โดยมีแนวทาง คือ 

ดานการพาณิชย 

  1. สนับสนุนและผลักดันใหภาคเอกชนยกระดบัความพรอมในการเผชญิการแขงขนั
เสรีในเวทกีารคาระหวางประเทศ โดยใชแนวคิดการตลาดสมัยใหม การพัฒนาองคกรและบุคลากร 
การพฒันาระบบขอมูลขาวสาร การวางแผนและการพัฒนาการผลิตใหตรงกบัความตองการของตลาด 

                                            
3 เนื้อหาของนโยบายสวนนี้มาจากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอสภาผูแทนราษฏร วันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2544 
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และสามารถเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการจาํหนาย ใหไดประโยชนสูงสุดในเชิงตนทุนและ
การตลาด ตลอดจนการเตรียมความพรอมในเชิงของทกัษะ เทคโนโลยี และวิทยาการที่จําเปนใน
การแขงขันในระดับโลก 

  2. พัฒนาและสงเสริมใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคาสินคาและบริการ
ในภูมภิาค และเปนศนูยกลางการแสดงสินคาระหวางประเทศ 

  3. สงเสริมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางโอกาสแกผูประกอบการในการเขา
สูตลาดโลก โดยเรงผลักดนัมาตรการและกฎหมายทีจ่ําเปนตอการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

  4. เรงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน 
ประเทศและตางประเทศ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจในการสนับสนนุและสงเสริมการสงออกทั้ง
ในดานการตลาด และขอมูลขาวสาร ตลอดจนชวยแกไขอุปสรรคการคาในตางประเทศ 

 ดานการคาสินคาและบริการ 

  1. สงเสริมใหกิจการของไทยสามารถครอบครองเทคโนโลยีและทรัพยสินทางปญญา
ที่มาจากแหลงอื่น แลวนํามาพัฒนาสรางมูลคาเพิ่มใหสามารถทําการผลิตที่มีความหลากหลายกวา
ของเดิม และสงเสริมการจัดตั้งกองทุนเพือ่เปดโอกาสใหนักคิดและผูประกอบการไทย พัฒนาภมูิ
ปญญาไทยเขาสูระบบการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของคนไทย 

  2. สงเสริมใหธุรกิจคาปลีกขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถดํารงอยู และปรับตัว
รองรับการแขงขันการเปดเสรีดานการคาบริการได 

  3. กําหนดมาตรการใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่จะเกิดขึน้ใหมปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
เทศบัญญัติที่วาดวยการแบงเขตสถานที่ของธุรกิจคาปลีกในอนาคต 

  4. จะสงเสริมและพัฒนาบทบาทขององคกรที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแกไขปรับปรุงกฎหมาย และกําหนดมาตรการตางๆ ในการคุมครองผูบริโภค 
เพื่อสรางความเปนธรรมใหแกผูบริโภคและยกระดับผลผลิตและบริการของประเทศ 

ดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  1. สนับสนุนการคาเสรีในการคาระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงระดับความพรอม
และผลประโยชนของประเทศและผูประกอบการภายในประเทศ รวมทั้งผลักดันการแกไขปรับปรงุ
กฎหมายทีเ่ปนอุปสรรคตอภาคเอกชนไทยในการแขงขนัทางการคาระหวางประเทศ 
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  2. เนนบทบาทเชิงรุกในเวทกีารคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมทั้งผลักดัน
ใหเกิดการเจรจาในเวทีระหวางประเทศ ซ่ึงวางอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรมและคํานึงถึง
ผลประโยชนและขอจํากดัของประเทศกําลังพัฒนา 

  3. สนับสนุนและผลักดันนโยบายการคาเสรีของเขตการคาเสรีอาเซียน รวมทั้งสงเสริม
การคา การลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน และการคาชายแดน และพัฒนาไปสูฐานการผลิตสินคาหรือ
การใหบริการรวมกันในภูมภิาค 

  4. สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการภาคเอกชนมีสวนรวมในการใหขอมูล
ดานการคาและการลงทุน และวเิคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากกฎขอบังคับทางการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ เพื่อประโยชนตอการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรของนโยบายตางประเทศ 
รวมทั้งการเจรจาการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 

รัฐบาลทักษิณสอง (2548-2549) ไดเดนิตามแนวเดิม โดยมีแนวคิดวา การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน ซ่ึงแนวโนมการเปดเสรีการคาของประเทศตางๆ จะทําใหประเทศไทยมีโอกาส
ในการขยายการสงออก การทองเที่ยวและการลงทุนมากขึ้น แตในขณะเดียวกนักม็ีการแขงขันที่
สูงขึ้นในตลาดโลก ดังนั้นจึงตองรูเทาทันและเตรยีมรับมือจากการขับเคลื่อนอยางเสรีของขาวสาร
ความรู เทคโนโลยี แรงงานและประชากร เงินทุน การคา การลงทุนและบริการ เพื่อนํามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

นโยบายรัฐบาลคือจะสานตอการจัดทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆ เพื่อประโยชน
สูงสุดของประเทศโดยรวม การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยอยางตอเนื่อง 
และการดําเนินนโยบายการตลาดเชิงรุกทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม เพื่อสงเสรมิใหสินคาและบริการ
ของไทยเปนทีรู่จัก และยอมรับอยางแพรหลายจากผูบริโภคในตางประเทศ 

นอกจากนี้จะเสริมสรางบทบาทนําที่สรางสรรคของผูแทนไทย ในการเจรจาการคาและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตกรอบพหุภาค ี เพื่อเสริมอํานาจตอรองและรกัษาผลประโยชน
โดยรวมของประเทศ รวมทั้งมุงขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ เพื่อสนับสนุน
การเขาถึงแหลงทรัพยากร วัตถุดิบ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและองคความรูใหมๆ ในตางประเทศ 
เพื่อนํามาเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของไทยในเวทกีารคาระหวางประเทศ 

 การพิจารณาวสัิยทัศนของรัฐบาลทักษิณ นอกจากจะพิจารณาจากการแถลงนโยบายแลว 
ยังสามารถพิจารณาไดจากการแถลงที่รูกันทั่วไปวาเปน ทกัษิณโนมิคส  ทีไ่ดแถลงในวันที่ 8 กรกฏาคม 
2546 ที่หองประชุมสหประชาชาติ เปนการกลาวถึงวิสัยทัศนทางเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นดานการคา
ระหวางประเทศวา  
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“องคประกอบสําคัญในการทําใหโลกดีขึ้นและเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหเศรษฐกิจ
โลกมีความสมดุลคือ ความจริงใจ ซ่ึงจะนําไปสูการพฒันาที่ยั่งยืน ตองมีความจรงิใจใน
การสรางประโยชนใหกบัประเทศ ในการลดปญหาความยากจน และมเีขาใจในการแบงปน
ความมั่งคั่งอยางมีความเสมอภาค และมีความจริงใจใหกับทุกประเทศในการสราง
ความสามารถใหกับทกุประเทศใหกลายเปนหุนสวนที่ดขีึ้นของโลก 

ตามยุคกระแสโลกาภิวตันในการเปดเสรใีนดานตางๆ ทั้งดานการคาสินคา บริการ 
และการเคลื่อนยายเงินทุนไดอยางเสรี ซ่ึงจะตองไมเปนไปในลักษณะ zero-sum game 
ส่ิงจําเปนพื้นฐานในการเปดเสรีคือ การสรางความสามารถใหกับประเทศ การเปดการคา 
การลงทุน และการเคลื่อนยายเงินทุนใหเปนไปอยางราบรื่น ซ่ึงอาจเกิดจากการชวยเหลือ
จากภาครัฐ เพื่อเปนการสรางความมั่งคั่งใหกับประเทศ โดยความเปนโลกาภิวัฒนดังกลาว 
จะตองเปนไปอยางจริงใจ จงึจะสงผลดีกับทุกฝาย 

การเปดเสรีการคาภายใตกฎระเบียบการคาโลกตองเปนไปอยางยุติธรรม โดย
อุปสรรคทางการคาที่เปนภาษีและไมใชภาษี (TB and NTB) ที่ไมเปนธรรมกับประเทศ
กําลังพัฒนาจะตองไดรับการแกไขอยางจรงิจัง นอกจากนี้สิทธิพิเศษตางๆ การชวยเหลือ
ที่มีความแตกตางกันหรือไมมีความเทาเทยีมกัน และการรวมมือทางเทคนคิตางๆ ตาม  
WTO จะตองมีความเขมแขง็และมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ ซ่ึงจากการเจรจารอบโด
ฮานั้น ไดหยบิยกประเด็นผลประโยชนของประเทศกําลังพัฒนาขึ้นมา เพื่อตองการให 
ระบบการคาระหวางประเทศมีความสมดุลมากขึ้น ในขณะที่การสรางความสามารถใหกับ
ประเทศกําลังพัฒนาอยูทีก่ารผลิตสินคาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ เปนทีย่อมรับตาม
มาตรฐานสากล และตองไดรับการสนับสนุนในระดับรากหญา สําหรับประเทศไทยใน
การกระตุนเศรษฐกิจในระดบัรากหญา จะเปนไปในลักษณะ outside-in  ในการสงเสรมิ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการลดปญหาความยากจน เพื่อสนองความตองการของประชาชน 
และตองมีความรวมมือกันในทุกๆ ระดับในการแกไขปญหาในลักษณะบูรณาการทกุภาค
สวน เพื่อใหการแกไขปญหาของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีหลายมาตรการ
ไดแก การพกัชําระหนี้ของเกษตรกร จดัตั้งธนาคารประชาชน กองทุนหมูบานและ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซ่ึงจะเปนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางยัง่ยืน 
และใหความสําคัญกับศักยภาพเศรษฐกิจในระดับทองถ่ิน เพื่อชวยเหลือคนยากจนที่มี
รายไดต่ํากวาเปนความยากจนของประเทศ 

จากแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ซ่ึง
เปนการใชองคความรูจากภายนอกและความรูทองถ่ิน ในการผสมผสานทรัพยากรและ
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ภูมิปญญาของประเทศ เพือ่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก เพือ่สรางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนใหกับประเทศ 

รัฐบาลไทยไดรับนโยบายการพัฒนาแบบคูขนาน (Dual Track) ที่เนนความ
เชื่อมโยงอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจโลกกับการกระตุน และสรางความเขมแข็งใหกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศในระดับรากหญา เพื่อขจัดความยากจน 

จาก Bangkok Plan of Action ของประเทศไทย พบวาประเทศไทยไดรับผลกระทบ
ทั้งทางบวกและทางลบจากกระแสโลกาภิวัฒน ซ่ึงประเทศไทยมีความเชื่อวาความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจรากหญาจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนี้ประเทศไทยและทุกๆ 
ประเทศ จะตองมีความจริงใจในการสรางโอกาสที่จะทําใหเกิดประโยชนแกประชาชน
ในทุกๆ ภาคและเพียงพอที่จะสามารถยืนหยัดไดดวยตนเองและเปนหุนสวนที่ดีขึ้นใน
ระบบเศรษฐกจิโลก” 

หากพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตทิี่ผานมา จะพบวานโยบายการคา
ระหวางประเทศและอุตสาหกรรมที่กลไกตลาดโดยใหมีการเปดประเทศ ในชวงแรกเนนการพัฒนา
อุตสาหกรรมทดแทนการนาํเขา จึงมีการตั้งภาษีสูง ตอมาเปดเสรีมากขึ้นเพราะตองการสงเสริมการ
สงออก โดยการดําเนินการสงเสริมการสงออกอยางจรงิจังมีในชวงกลาง 1980 ทําใหมีการขยายตัว
ของการลงทุนระหวางประเทศและการสงออกอยางมาก ตั้งแตป 2529  

มาตรการสงเสริมการลงทุนนบัเปนมาตรการที่สําคัญสําหรับการเติบโตของภาคอตุสาหกรรม
ในประเทศไทย โดยรัฐบาลไดมีมาตรการสิทธิประโยชนเพื่อวัตถุประสงคที่หลากหลาย เชน เพือ่
สงเสริมการสงออก เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะบางประเภท เพือ่การกระจายอุตสาหกรรมไปสู
ภูมิภาค หรือเพื่อสงเสริมการชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซ่ึงการสงเสริม
การลงทุนเปนหนึ่งในมาตรการสิทธิประโยชนนี้ โดยมสํีานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) เปนหนวยงานหลัก ซ่ึงเนนมาตรการสิทธิประโยชนดานภาษีเปนสําคัญ คือ การยกเวน และ/
หรือลดหยอนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ หรือวัสดุจําเปนสําหรับสวนที่ผลิตเพื่อการสงออก การ
ยกเวน และ/หรือ ลดหยอนอากรขาเขา สําหรับเครื่องจักร การยกเวน และ/หรือ ลดหยอนภาษีเงนิ
ไดนิติบุคคลแกกิจการที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน โดยขอบเขตสทิธิประโยชนลดหล่ันตามเขต
สงเสริมการลงทุน 

รัฐบาลทักษิณดําเนินนโยบายตามทิศทางเดิม คือใชระบบตลาดเสรี โดยไดใชนโยบายสอง
ทาง  คือทั้งกระตุนความตองการภายในประเทศ และการคาระหวางประเทศเพื่อการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกจิ เนื่องจากคิดวาการกระตุนความตองการในประเทศจะชวยแกปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา
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ได และยังมีผลทางการเมืองสูง มีมาตรการลักษณะประชานิยมหลายประการ ในดานการคาระหวาง
ประเทศ รัฐบาลทักษิณตองการที่จะสรางความสามารถในการแขงขนัโดยการวางกลยุทธที่จะเลือก
ใหอุตสาหกรรมบางอตุสาหกรรมเปนตวันาํ โดยมีความกระตือรือรนที่รัฐจะเปนผูนาํในการเปดตลาด 
ซ่ึงเครื่องมือหนึ่งคือการเปดเจรจาเขตการคาเสรี รัฐบาลนี้ยังมกีารจดัการทั้งดานการสงออกและนาํเขา 
โดยเห็นวาจะตองมีการจัดการการนําเขาเพื่อเปนมาตรการโตตอบหากมีการกีดกันทางการคา จาก
ประเทศอื่นควบคูไปกับมาตรการการขยายการสงออก   

รัฐบาลพลเอกสรยุทธแถลงตอสภาวา นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในความหมายของการใชหลักคณุธรรมกํากับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี โดย
มุงพัฒนาภาคเศรษฐกจิฐานราก ซ่ึงหมายถึง ภาคเกษตร ชุมชน แรงงาน และภาคเศรษฐกิจระบบตลาด 
ที่ทําใหกลไกตลาดดําเนินไดอยางเต็มที ่ ภายใตหลักคุณธรรมและการสรางความเปนธรรมในภาค
เศรษฐกิจ เปนการใชระบบตลาดและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งทางกายภาพและทางปญญา ความสมดุลในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ 

นโยบายยังใชการสงออกและการทองเทีย่วเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยกลาวเนนถึง
ความเปนธรรม โดยในดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ  “จะดําเนินนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ และการเจรจาการคาระหวางประเทศทั้งกรอบทวิภาคีและพหภุาคีที่เปนประโยชน
กับประเทศชาติและประชาชน โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางเหมาะสมของภาคประชาสังคมและให
เปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกตอง” 4  นอกจากนี้ยังระบุวาจะมีการปรับกฎหมายและ
กฎระเบยีบการคาใหทันสมยั มุงใหความสะดวกทางการคาโดยสรางความเปนธรรมและยกระดบั
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

 นโยบายรัฐบาลชุดปจจุบัน หลักใหญจึงยังมีทิศทางไมตางจากเดมิ โดยกลาวถึงความเปน
ธรรมและการมีสวนรวมของประชาชนในหลายประเด็น 

3.  การคาระหวางประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงการคาระหวางประเทศกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สวนนี้จะ
เสนอการสํารวจผลการศึกษาทางทฤษฎีและเชิงประจักษโดยท่ัวไป ซ่ึงจะเปนประโยชนในการประเมิน
ซ่ึงอยูในสวนตอไป  

 

 
                                            
4 คําแถลงของพลเอก สุรยทธ จุลานนท ตอสภานิติบัญญัตแิหงชาติ 27 ตุลาคม 2549  
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 ก. การคาระหวางประเทศกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

  ในดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจนัน้ ผลการศึกษาสอดคลองกันวา การคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ ทําใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกวากรณทีี่ไมมีความสมัพันธระหวาง
ประเทศ โดยเหตุผลทางทฤษฎีมีหลายประการ ประการหนึ่งคือการคาระหวางประเทศเปนการแบง
งานกันทํา(Division of Labor) ตามความสามารถหรือความชํานาญพิเศษ (Specialization) ประเทศ
จะไดประโยชนจากการทําการคาระหวางประเทศ เมื่อผลิตสินคาสงออกในอุตสาหกรรมที่มีตนทุน
โดยเปรียบเทยีบต่ํากวา และนําเขาสินคาที่มีตนทุนโดยเปรียบเทียบสูงกวา การแบงงานนี้ทําใหการ
จัดสรรทรัพยากรดีขึ้น เพราะจัดสรรสูภาคการผลิตที่มีความไดเปรยีบในการผลิต ผลผลิตรวมจะ
สูงขึ้น สวัสดิการของประชาชนดีขึ้น การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพขึ้น การคาระหวาง
ประเทศจึงทําใหเศรษฐกิจขยายตวัสูงขึ้น 

  นอกจากนี้ยงัมทีฤษฎกีารคาทีอ่ธิบายวา การสงออกทาํใหเกิดการประหยดัจากขนาด 
(Economy of Scales) ทําใหมีตนทนุต่ําและการผลิตมีประสิทธิภาพขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจมกีาร
ขยายตวั นอกจากนี้การคาระหวางประเทศทําใหมีการแขงขันทั้งในตลาดสินคาสงออก และการ
แขงขันจากสนิคานําเขา ผูประกอบการตองมีความตื่นตัวพัฒนาความสามารถทางการผลิตและการ
จัดการ สงผลใหมีการพัฒนาเทคโนโลยี และการทํานวตักรรม (Innovation) ซ่ึงการผลิตที่มีผลิต
ภาพจากการพัฒนาเทคโนโลยี ทําใหผลผลิตมวลรวมขยายตัวข้ึน และมีผลตอการพัฒนาในระยะยาว  

  กระบวนการโลกาภิวัตน ยงัมีผลในดานของการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิผาน
ทางการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ การลงทุนจากตางประเทศทําใหประเทศกําลังพัฒนามีโอกาส
เขาสูตลาดและสงออกสนิคาใหม  ๆทําใหผลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติมกีารขยายตวัสูงขึ้น (Thongpakde 
และ W. Pupphavesa, 1994) นอกจากนีย้ังมีการศึกษาทีแ่สดงวา การลงทุนจากตางประเทศมีผลตอ
การถายทอดเทคโนโลยี แมวาการถายทอดเทคโนโลยโีดยตรงอาจจะไมมากนัก แตมีการถายทอด
เพิ่มความสามารถของผูประกอบการในประเทศทางออม เชน การรับชวงการผลิต การควบคุมดูแล
คุณภาพการผลิต การอบรมดูงาน การเปลี่ยนงานของผูบริหารหรือวศิวกรของบริษทัขามชาติ ซ่ึง
การถายทอดเทคโนโลยีทางออมจะขึ้นอยูกับความสามารถที่จะรับของผูประกอบการ วิศวกรและ
ชางเทคนิคของประเทศเจาบาน (Pupphavesa W. and Bunluesak, 1996)  

  งานวิจยัเชิงประจักษ สนับสนุนวาการเปดประเทศทางการคาและการลงทุนสงผล
ใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน จกัรพงศ  อุชุปาละนนัท (2544) Krueger (1978) Balassa (1982) 
Feder (1983) Frankel และ Roemer (1999) นอกจากนี้ การศึกษาของ Tybouy (2000) Kim (2000) 
Barajas A. R. Steiner, N. Salazar (2000) พบวา การเปดเสรีและการเพิ่มการแขงขันมีผลทําให
ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ของอุตสาหกรรมที่ศึกษาสงูกวากรณีที่มีการปกปอง 
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  อยางไรก็ตาม Sachs (1998) อภิปรายวาลักษณะหนึ่งที่การคาระหวางประเทศบางอยาง
อาจมีผลในทางลบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเกิดจากการที่ประเทศมีความชํานาญในการผลิต
ที่จํากัดมาก และมักจะเปนกรณีที่ประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติมากและสงออกเฉพาะทรัพยากร 
ธรรมชาตินั้น ซ่ึงเมื่อสงออกเปนจํานวนมาก เงินตราตางประเทศเขาสูประเทศมาก ผลทําใหอัตรา
แลกเปลี่ยนทีแ่ทจริงแข็งขึ้น การสงออกของสินคาอื่นลดลง ความสามารถในการแขงขันของสินคา
อ่ืนโดยเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมลดลง การขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง ซ่ึงเปนกรณีที่เรียกวา 
Dutch Disease ทําใหสินคาขั้นปฐมขยายตัวสูงกวาสินคาอุตสาหกรรม และทําใหผลิตภาพการผลิต
โดยรวมลดลง ทั้งนี้กรณีเชนนี้จะเปนกรณพีิเศษมากกวากรณีทั่วไป 

 ข. การคาระหวางประเทศและการกระจายรายได 

  เนื่องจากความสัมพันธระหวางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ มีความสัมพันธ
ในทางบวกกับการขยายตวัทางเศรษฐกจิ และการขยายตัวทางเศรษฐกจิมีผลทําใหจํานวนผูที่อยูภายใต
เสนความยากจนลดลง จึงกลาวไดวาการคาระหวางประเทศชวยแกปญหาความยากจน (Warr Peter, 
2000 และ World Bank, 2000) 

  อยางไรก็ตาม ในแงของการกระจายรายได หลักฐานไมชัดเจนวาการคาระหวาง
ประเทศชวยใหการกระจายรายไดดีขึ้น ทั้งอาจจะมีผลในทางลบตอการกระจายรายได Sachs (1998) 
ระบุวา การคาระหวางประเทศอาจจะกระจายประโยชนไมไดทัว่ทุกประเทศ โดยเหตุผลหนึ่งมาจาก
สภาพภูมิศาสตร ประเทศที่ตั้งอยูในที่โดดเดีย่วจะทําการคาระหวางประเทศไดยาก เชนประเทศที่
ไมมีทางออกสูทะเล ลักษณะนี้ทําใหการเขาถึงการคาระหวางประเทศก็จะทําไดยาก ตนทุนการผลิต
และการขนสงสูง ประโยชนจากการคาจะตกอยูกับประเทศนีน้อย ซ่ึงมีตัวอยางในหลายประเทศ
ในอัฟริกา จึงยังมีขอถกเถียงในดานเศรษฐศาสตรพัฒนาการวา ความคิดที่วาการพฒันาโดยกระแส
โลกาภิวัตนจะทําใหรายไดของประเทศตางๆ เขาหากัน (Convergence) ไมแนชัด 

  จักรพงศ  อุชุปาละนันท (2544) เสนอแนวคิดทางทฤษฎีวา การคาระหวางประเทศ
อาจสงผลในทางลบตอการกระจายรายไดในประเทศ โดยการคาระหวางประเทศทําใหราคาโดย
เปรียบเทียบ และอัตราผลตอบแทนตอปจจัยการผลิตในประเทศเปลี่ยนไป ผูเปนเจาของปจจัยการ
ผลิตที่เขมขนของสินคาสงออกจะไดรับผลตอบแทนมากขึ้น นอกจากนี้หากการพฒันาเทคโนโลยี
ทําใหผลตอบแทนของปจจัยการผลิตชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นเร็วกวาชนิดอื่น การกระจายรายไดก็จะเปลี่ยน 
ไปเชนกัน แบบจําลองที่เสนอในการศึกษาชิ้นนั้นแสดงวา การเคลื่อนยายแรงงานหรือปจจัยการผลิต
มีผลตอการกระจายรายได โดยหากปจจยัการผลิตไมสามารถเคลื่อนยายไปสูภาคสงออกที่มีการขยายตวั
และผลตอบแทนสูง ก็จะมีรายไดโดยเปรียบเทียบตกต่ําลง 
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  มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา กระบวนการโลกาภิวัตนที่ทําใหประเทศเปดตอการคา
และการลงทุนระหวางประเทศ จะทําใหการกระจายรายไดในประเทศดีขึ้นหรือไม ขึ้นอยูกับวา
ประชาชนสวนใหญจะอยูในภาคที่มีการขยายตวัจากโลกาภิวัตนหรือไม  Stewart (2000) ทบทวน
งานวิจยัหลายชิ้น รวมทั้งงานเชิงประจกัษสรุปวา การคาระหวางประเทศจะทําใหความเทาเทียมกนั
ของรายไดดีขึน้ ในกรณีที่ประเทศมีแรงงานสวนเกิน (Labor–surplus Developing Countries) และ
ประเทศนั้นสงออกสินคาที่ใชแรงงานเขมขนเพราะการจางงานและสัดสวนของคาจางเพิ่มขึ้น มี
ความเทาเทยีมกันมากขึ้น  

  โดยนัยยะนี้ หากสินคาที่ทําการสงออกของประเทศที่มีแรงงานเหลือเฟอมิใชสินคา
ที่ใชแรงงานเขมขน การเปดเสรีการคาจะทําใหการกระจายรายไดเลวลงได เชน การศกึษาของ Ghiara 
(1999) Beyer, Rojas และ Rodrigo (1999) Sachs (1998) Stewart (2000) พบวาความแตกตางของ
อัตราคาจางระหวางแรงงานมีทักษะและไมมีทักษะกวางขึ้น เมื่อการคาระหวางประเทศเปดมากขึ้น 
ซ่ึงขอสันนษิฐานอนัหนึ่งคือ การคาระหวางประเทศ หรือกระแสโลกาภวิัฒน ทําใหมกีารเปลีย่นแปลง
ในตลาดแรงงาน โดยตลาดสินคาและบริการจะกวางมากขึ้นจากกระบวนการโลกาภิวัฒน แตแรงงาน
ที่ไดประโยชนจากตลาดสงออกจะเปนเฉพาะแรงงานที่มีทกัษะไมวาจะเปนดานใด เชน วทิยาศาสตร 
ชางเทคนิค วศิวกร หรือแมกระทั่งนกักฬีา หรือนักแสดง แรงงานทีไ่มมทีักษะจะไมไดประโยชน
จากโอกาสของการขยายตลาดนี้  ทําใหการกระจายรายไดเลวลงได รวมทั้งประเทศที่มกีารผลิตโดย
ใชที่ดิน หรือทุนเขมขนจะมีความเทาเทียมกันของรายไดนอยกวากรณีของประเทศที่ผลิตโดยใช
ทักษะเขมขน 

  ในกรณีของประเทศไทย Israngkura (2001) ไดทําการศึกษาผลกระทบของ โลกาภิวัฒน 
ที่มีตอการกระจายรายได โดยใชตาราง Social Accounting Matrix ในการวิเคราะห โดยวิธีการ
ศึกษาวเิคราะหผลของกระบวนการโลกาภิวัฒน 4 ดานคือ  ก) มีการขยายตวัของการสงออกสินคา
อุตสาหกรรม  ข) การสงออกสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น  ค) การทองเที่ยว (จํานวนนักทองเที่ยว) เพิ่มขึ้น 
และ  ง) การไหลเขาของเงินทุนตางประเทศ ทั้งโดยรวมและแตละประเภท นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา
ทดสอบตัวแปรซึ่งอาจมีสวนสําคัญในการทําใหกําหนดการกระจายรายได จากผลของกระบวนการ
โลกาภิวัฒน  คือ ระดับการศึกษา ความสามารถในการกูยืมจากสถาบันการเงิน และการกระจุกตวั
ของภาคการผลิต (market concentration) 

  ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การขยายตวัของการสงออกสินคาอุตสาหกรรม การ
สงออกสินคาเกษตร การทองเที่ยว และการไหลเขาของเงินทุนตางประเทศโดยรวม สงผลให
ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลผลิตในภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม และมีผลใหรายไดของ
ครัวเรือนที่ไมไดอยูในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมากกวาครวัเรือนที่อยูในภาคเกษตรประมาณ 3 เทา ซ่ึง
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แสดงถึงการกระจายรายไดทีไ่มเปนธรรมระหวางภาคเกษตรและภาคที่ไมใชภาคเกษตร ผลประโยชน
ที่ไดรับจาก globalization จะตกอยูกับคนกลุมนอยที่มีรายไดสูงในภาคที่ไมใชภาคเกษตร  

  การศึกษายังพบวา การขยายการสงออกสินคาเกษตรสงผลใหการกระจายรายได
โดยรวมดีขึน้ เพราะนอกจากจะทําใหผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นมากที่สุดแลว ยังทําใหรายไดของครัวเรือน
ในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน การไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศจะมีผลตอการเพิ่มขึ้น
ของผลผลิตรวมนอยที่สุด และยังมีผลเสยีอยางรุนแรงตอการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรมมากยิ่งขึ้น 
ในดานการทองเที่ยว ถึงแมวาจํานวนนักทองเที่ยวทีเ่พิ่มขึน้มีแนวโนมทีจ่ะกอใหเกิดการกระจายรายได
สูชนบทมากขึ้น แตผลการศึกษาแสดงใหเห็นวารายไดจากการทองเที่ยวตกอยูกับภาคที่ไมใชภาค
เกษตรมากกวา 

  ตัวแปรซึ่งคาดวาจะมีสวนสําคัญในการกอใหเกิดการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม 
การศึกษาและการเขาถึงแหลงเงินทุนพบวา คนที่มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเทา 
และคนที่มีความสามารถในการกูยืมจากสถาบันการเงิน จะมีรายไดสูงกวาคนที่ไดรับการศึกษาใน
ระดับต่ํากวามหาวยิาลัยหรือเทียบเทา และคนที่ไมสามารถกูยืมหรือกูยมืไดจํากดั  นอกจากนัน้การ
ผลิตที่กระจุกตัวเพยีงไมกี่อุตสาหกรรมยังทําใหการกระจายรายไดไมดีดวย   

  มาตรการของรัฐบาลที่ทําใหเกิดการผูกขาดมีสวนทําให กระแสโลกาภวิัฒนไม
กระจายประโยชนอยางทัว่ถึง โดยผูประกอบการรายใหญมักจะไดประโยชนจากนโยบายรัฐ สันติ  
ชัยศรีสวัสดิ์สุข (2544) ทบทวนงานวิจยัพบวา มาตรการทางอุตสาหกรรมและการคาที่ทําใหการ
กระจายรายไดเลวลง ไดแก การปกปองทางการคา การแขงขันที่ไมสมบูรณในประเทศ การใชสิทธิ
ประโยชนแกอุตสาหกรรมบางประเภท ตัวอยางเชน การมีโควตาสิ่งทอและเสื้อผาของการสงออก
ไทยไปยังประเทศอุตสาหกรรมตามความตกลง MFA ราคาสงออกก็จะสูงกวาราคาในประเทศ 
ผูประกอบการที่ไดโควตาจะไดสวนเกินทางเศรษฐศาสตรนี้ การศึกษาของ Siriwatpatara (1989) 
ในกรณีประเทศไทย แสดงวาผูประกอบการรายใหญจะเปนผูไดโควตา หากมีการคาที่เสรีสวนเกิน
นี้จะหายไป (Spinanger 1999) พบเชนเดยีวกันวา ในกรณีการคาสิ่งทอและเสื้อผาในฮองกง   ที่เมื่อ
ขยายโควตาสิง่ทอและเสื้อผาสวนตางของราคาที่ประมูลและราคาตลาดลดลง  

  การศึกษาในระยะหลังนีก้็มตีัวอยางเพิ่มเตมิที่แสดงวา การคาระหวางประเทศชวย
การขยายตวัทางเศรษฐกจิ แตอาจไมชวยดานการกระจายรายได การศกึษาทางเศรษฐมิตขิอง ฉลองภพ 
สุสังกรกาญจน สมชัย  จิตสุชน และ ยศ  วัชระคุปต (2545) วิเคราะหความสัมพันธในลักษณะไขว
ระหวางระดับการเปดประเทศ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดและความยากจน พบวา
ระดับการเปดประเทศมีผลในทางบวกตอการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นอกจากนีก้ารเปดประเทศยัง
ทําใหการกระจายไดรายไดเลวลง ทั้งในกรณีที่วัดการกระจายรายไดดวยสัดสวนของรายไดคนรวย
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ตอรายไดคนจนหรือวัดดวยสัดสวนของรายไดประชาชาติที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สวนผลตอความยากจนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทลดลง แตเขตชนบทลดลงมากกวามาก  

  UNDP (2006) Asia-Pacific Human Development สรุปในลักษณะเดียวกันวา
ขอมูลในภูมิภาคนี้แสดงวาการเขาสูกระบวนการโลกาภิวัตน ทําใหประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกจิ
สูงขึ้น แตการกระจายรายไดจะแยลงได นอกจากนี้การคาระหวางประเทศอาจไมไดมีผลดีในประเทศ
ที่พัฒนานอยทีสุ่ด และสภาวะการคาระหวางประเทศมีการมีความซับซอนขึ้น 

 ค.  การคาระหวางประเทศกับเสถียรภาพ 

  ประเด็นเรื่องการคากับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไดรับความสนใจมาก เทาเรื่องของ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได UNCTAD (1999) ไดศึกษาประเด็นการเปดเสรี
กับผลตอดุลการคาและการชําระเงิน โดยเปรียบเทียบการสงออกและอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงของ
ประเทศกําลังพัฒนาในสองปแรกของการมีการเปดเสรีทางการคาและสิบปตอมา โดยศึกษาประเทศ
กําลังพัฒนา 15 ประเทศ   

  การศึกษาพบวาในชวงแรกที่มีการเปดเสรีทางการคา การนําเขามีอัตราการขยายตัว
สูงกวาการสงออกในทุกประเทศที่ศึกษา ยกเวนในสามประเทศในทวปีอัฟริกา คือ กานา ตูนิเซีย 
และโมร็อคโค ซ่ึงทั้งสามประเทศนี้มีอัตราแลกเปลี่ยนทีแ่ทจริงออนตัวลง   

  ในสิบปตอมาของการเปดเสรีทางการคาในจํานวน 15 ประเทศนี้ มีคร่ึงหนึ่งที่มี
อัตราการขยายตัวของการสงออกสูงกวาในชวงแรกของการเปดเสรี โดยมีสองประเทศในกลุมนี้คือ 
อารเจนตินา โคลัมเบีย ที่อัตราการเพิ่มของการสงออกสูงกวาอัตราการเพิ่มของการนําเขา อยางไรก็ตาม
การขาดดุลการคาของประเทศเหลานี้ไมจาํเปนตองลดลง เนื่องจากเมือ่เร่ิมมีการเปดเสรีปริมาณการ
ขาดดุลมีปริมาณสูง ประเทศในกลุมที่ศึกษาสวนใหญยงัมีการขยายตวัของการสงออกนอยกวาการ
นําเขา 

  การศึกษานี้ช้ีวา กอนการเปดเสรีทางดานการคาประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ
มีดุลการคาขาดดุลและไดปลอยใหอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงมีคาสูงกวาที่ควร คือมักจะรกัษาอัตรา
แลกเปลี่ยนทางการใหคงที่ การเปดเสรีทางการคา อัตราแลกเปลี่ยนทีสู่งเกินไป การไหลเขาของ
เงินทุนจากตางประเทศ และการขาดดุลการคา ทําใหประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ ตองลด
คาเงินอยางฉบัพลันในอัตราที่สูง สงผลใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจึงตอง
มีความสอดคลองกับการเปดเสรีทางการคา เพื่อจะรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกจิ 

  การคาระหวางประเทศจะสามารถสรางความไมมีเสถียรภาพในดานการผลิตได 
ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน สมชัย  จิตสุชน และ ยศ วัชระคุปต (2545) ใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติ
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โดยขอมูลอนุกรมเวลาและแบบตัดขวางในกรณีของประเทศไทย โดยใชขอมูลระหวางป ค.ศ. 1980-
1995 ซ่ึงรวมถึงอัตราการเจริญเติบโต ระดับการเปดประเทศ และความผันผวนของการผลิตรายสาขา 
โดยแบงชวงเวลาการศึกษาออกเปนสามชวง คือ ระหวางป 1980-1986, 1987-1991, 1992-1995  
จากผลการศึกษาพบวา ระดับการเปดประเทศมีความสัมพันธในทางบวกกับทั้งอัตราการขยายตัวและ
ระดับความผนัผวนของการผลิต 

  ในดานของการคาระหวางประเทศกับเสถียรภาพดานราคาและผลผลิต การทบทวน
งานวิจยัใน จกัรพงศ  อุชุปาละนันท (2544) พบวา การคาระหวางประเทศมีผลตอความแปรปรวน 
(Variance) ของราคาและผลผลิตในประเทศนอยมาก ตวัแปรดานอื่นจะมคีวามสําคัญมากกวา ประเทศ
ที่มีนโยบายกดีกันการคามีความผันผวนดานนี้มากกวาประเทศที่นโยบายเปดเสรี สวนหนึ่งอาจจะ
เปนเพราะการเปดเสรีทําใหมีการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกวา ทําใหลดความแปรปรวนได 
แตอยางไรก็ตาม การพึ่งพาการคามากก็สามารถจะทําใหเกิดผลของ external shock ได ซ่ึงบางสาขา
อาจถูกกระทบมากกวาสาขาอื่น เชน กรณีราคาน้ํามัน หรือการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่มีผล
ตอความตองการสินคาสงออก 

4.  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจดานการคาและการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ 

สวนนี้เสนอการเปลี่ยนแปลงขอมูลโครงสรางเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะดานการคาและ
การลงทุนระหวางประเทศ โดยพิจารณาเนนในชวงที่หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 

 ระดับมหภาค 

  ในดานการเปดประเทศ เมื่อดูสัดสวนของมูลคาการนําเขารวมกับการสงออกตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติจะพบวาประเทศไทยมีสัดสวนที่สูงมาก โดยมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยมาก 
ประเทศในตัวอยางที่มีการเปดประเทศมากกวาประเทศไทย มาเลเซีย ฮองกง และเวยีดนาม สัดสวน
นี้สูงขึ้นหลังจากวิกฤติ คือ รอยละ 94.04 ในป 2540 เพิ่มเปน 124.48 ในป 2546  
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สัดสวนมูลคาการนําเขาและการสงออกตอ GDP
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  ในดานดุลบัญชีเดินสะพดั ประเทศไทยมกีารขาดดุลมาอยางตอเนื่องจนถึงวิกฤต ิ
หลังวิกฤติประเทศไทยไดดลุบัญชีเดินสะพัดไดดุลสูงมาก แตการไดดุลมีแนวโนมลดลง เนื่องจาก
การขาดดุลการคา ซ่ึงแสดงถึงการออมของประเทศไมสมดุลกับการลงทุน ทั้งนีม้ีหลักฐานวาการ
ออมของครัวเรือนไทยลดลง เปนที่นาสังเกตวาประเทศที่ประสบวิกฤติจะมีดุลบัญชเีดินสะพดัดีขึน้
ทุกประเทศ  

 

ดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทย
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 การสงออก  

  ในดาน ตลาดการสงออก ของประเทศไทยในชวงกอนวกิฤติเศรษฐกจิ ในป  พ.ศ. 
2538-2541 และในชวงหลังวกิฤติเศรษฐกจิในป พ.ศ. 2542-2548  
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สวนแบงตลาดการสงออกของไทย

ญี่ปุน

อาเซียน

ยุโรป

สหรัฐอเมริกา

 
  พบวาโครงสรางการสงออกในภาพรวมของประเทศไทยไมเปลี่ยนแปลงมาก โดย
ตลาดสงออกของประเทศไทยที่มีสวนแบงตลาดเฉลี่ยมากที่สุด คือตลาดอาเซียน รองลงมา คือ
ตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน ตามลําดับ ซ่ึงจะพบวาตลาดอาเซียนมีสวนแบงตลาดเฉลี่ย
ในชวงกอนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจไมแตกตางกันมาก คือ ลดลงจากรอยละ 20.87 เปนรอยละ 
20.47 สวนตลาดสหรัฐอเมริกามีสวนแบงตลาดเฉลี่ยลดลงจากรอยละ19.37 เปนรอยละ 18.29 
ในชวงหลังวกิฤติเศรษฐกิจ ในขณะทีต่ลาดยุโรปและญี่ปุนก็มีสวนแบงตลาดลดลงเชนกัน ตลาดที่มี
สวนแบงตลาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังวิกฤติอยางมากคือตลาดจีน ตลาดจนีในชวงกอนวกิฤติเศรษฐกจิมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.52 และมีสวนแบงตลาดรอยละ 3.13 แตในชวงหลังวกิฤติ
เศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 26.11 สวนแบงตลาดเพิ่มเทาตัวเปนรอยละ 
6.03 กลุมอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกมีสัดสวนตลาดสูงขึ้นจากรอยละ9.77 เปนรอยละ10.15 
ซ่ึงถือไดวาตลาดจีนเปนอีกตลาดการสงออกที่มีความสําคัญตอประเทศไทย เพราะจีนเปนตลาด
ขนาดใหญที่มีอุปสงคคอนขางมาก และในระยะหลังตั้งแตประเทศจีนเริ่มมีการเปดประเทศและเขา
เปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ในป พ.ศ. 2543 ทําใหประเทศจีนเขามามบีทบาทสําคัญใน
เวทีการคาโลกมากขึ้น รวมทัง้ประเทศจนียงัเปนคูเจรจาการคาเสรีของไทยอีกประเทศหนึ่งที่สําคัญ 

  ประเทศที่ยังมีสวนแบงตลาดต่ํา แตวาสูงขึ้นหลังวิกฤติคือ อินเดีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด และอัฟริกา 

  เมื่อเปรียบเทียบการกระจายตลาดเทียบกับประเทศอื่น สัมประสิทธิ์ของการกระจาย
แสดงวาประเทศไทยมีการกระจายตลาดดีกวาประเทศเกาหลี กลุมประเทศในอาเซียน แตการกระจาย
ตลาดแยกวาญีปุ่นและอินเดีย อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่ผานมาสัมประสิทธิ์แสดงวาการกระจาย
ตลาดของประเทศไทยไมดีขึน้  
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Coefficient of variation ของการกระจายตลาดของประเทศไทย
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  ในดานสินคาสงออก  ชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2538-2541 พบวาสินคา
สงออกสําคัญของไทยที่ติด 10 อันดับแรกในปใดปหนึ่ง ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ เสื้อผาสําเร็จรูป แผงวงจรไฟฟา ขาว อัญมณีและเครื่องประดับ ยางพารา อาหารทะเล
กระปองและแปรรูป กุงสดแชเยน็ แชแขง็ และเครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ รถยนต
และอุปกรณ รองเทาและชิน้สวน และผลิตภัณฑพลาสติก โละสวนประกอบ รองลงมา คือ เสื้อผา
สําเร็จรูป และแผงวงจรไฟฟาตามลําดับ 

  ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ สินคาที่มีสัดสวนตอมูลคาการสงออกรวมมากที่สุด คือ 
เครื่องคอมพวิเตอร อุปกรณและสวนประกอบ หลังวกิฤตเิศรษฐกจิในปพ.ศ. 2542-2548 สินคาสงออก
สําคญัของไทย 10 อันดับแรกในปใดปหนึ่งของชวงนั้น ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบ รถยนตและอุปกรณ แผงวงจรไฟฟา เม็ดพลาสติก ยางพารา อัญมณีและเครื่องประดับ 
เครื่องรับวิทยโุทรทัศนและสวนประกอบ เสื้อผาสําเร็จรูป เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภณัฑ เคมีภณัฑ 
ขาว อาหารทะเลกระปองและแปรรูป กุงสดแชเย็นแชแข็ง พบวาสินคาที่มีสัดสวนตอมูลคาการ
สงออกรวมมากที่สุด ยังคงเปนเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ สวนรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ มีสัดสวนในปหลังๆ สูงเปนอันดับสอง 
แมวากอนวิกฤติจะมีสัดสวนไมสูง ทั้งนี้อาจเปนผลจากการที่มีการขยายฐานการผลิตเขามาในประเทศ
ไทยเปนจํานวนมากขึ้น และจากความไดเปรียบในเรื่องของคุณภาพของแรงงานและการรองรับอุปสงค
ในประเทศที่มอียางตอเนื่อง 
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สวนแบงสินคาสงออก 10 อันดับแรกของไทย
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มูลคาสงออกรวม 10 รายการ อ่ืนๆ
 

  ในชวงกอนวกิฤติ สัดสวนของมูลคาการสงออก 10 อันดับแรกเฉลี่ยเปนประมาณ
รอยละ 44 โดยสินคาสวนใหญจะเปนประเภทเดียวกนั ยกเวนในปสุดทายสินคาที่เขาอันดับใหม 
คือ รถยนตและอุปกรณช้ินสวน มาแทนที่รองเทา สวนในชวงหลังวิกฤติ สัดสวนนี้ลดลงมาเล็กนอย
เฉลี่ยประมาณรอยละ 42 สินคาที่ไมไดมสัีดสวนตอมูลคาการสงออกรวมติดอยูใน 10 อันดบัแรก
ในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจ เขามามีสัดสวนตอมูลคาการสงออกรวมมากขึ้นในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกจิ 
คือ เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เคมีภณัฑ โดยสินคาที่มีลําดับความสําคัญลดลงไป 
จะเปนสนิคาที่ใชทรัพยากรธรรมชาติเปนฐาน เชน กุงสดแชเย็น แชแข็ง อาหารทะเลกระปองและ
แปรรูป ขาว และที่ใชแรงงานเขมขน เชน รองเทาและชิ้นสวน เสื้อผาสําเร็จรูป โครงสรางสินคา
อุตสาหกรรมสงออกจะเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูงขึ้น  
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โครงสรางสินคาอุตสาหกรรมสงออกของประเทศไทย
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 การนําเขา  

  ประเทศไทยยงัพึ่งพิงการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง และสินคาทนุสูง การ
นําเขาน้ํามันมแีนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในป 2548 ซ่ึงราคาน้ํามันสูง  
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  เมื่อเทียบกับประเทศตางๆ สัดสวนการนําเขาน้ํามันตอมูลคาการนําเขารวมของไทย 
จะสูงกวาคาเฉลี่ยของโลกและภูมิภาค อยางไรก็ตาม มีบางประเทศในเอเชีย เชน ญ่ีปุน เกาหลี อินเดีย 
ที่มีสัดสวนนีสู้งกวากรณีของประเทศไทยมาก  

สัดสวนการนําเขาน้ํามันตอมูลคาการนําเขารวมขงประเทศไทย
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ไทย โลก เอเชยีตะวนัออกและแปซิฟก ญี่ปุน เกาหลี อินเดยี
 

 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  

  ในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2538-2541 ขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย 
แสดงวา การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิของไทยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 
32.96 แตในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 2542-2548 พบวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
สุทธิของไทยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยลดลงมาอยูที่รอยละ -12.48 

  ประเทศที่เขามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจ คือ
ประเทศญี่ปุน ซ่ึงมีสวนแบงเฉลี่ยรอยละ 30 รองลงมา คือ ประเทศสหรัฐ ยุโรป และอาเซียน โดยมี
สวนแบงเฉลี่ยรอยละ 21.11 12.41 และ 10.34 ตามลําดับ สวนในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ประเทศ
ญ่ีปุนก็ยังคงเปนประเทศที่เขามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด โดยมีสวนแบงเฉลี่ยอยูที่รอยละ 32.03 
รองลงมา คือ ประเทศในกลุมอาเซียน โดยมีสวนแบงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกจิ
อยูที่รอยละ 30.2 ซ่ึงจะเหน็ไดวามีสวนแบงใกลเคียงกบัประเทศญี่ปุน สวนยุโรปมีสวนแบงเฉลีย่
เพิ่มขึ้นจากในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกจิเปนรอยละ 13.53 สวนประเทศที่เขามาลงทุนในประเทศไทย
ลดลง คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมสีวนแบงเฉลี่ยลดลงเหลือเพียงรอยละ 6.87 ในชวงหลัง
วิกฤติเศรษฐกจิ  
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  การลงทุนโดยตรงระหวางประเทศสุทธิของไทยในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจ ในป
พ.ศ. 2538-2541  มีการลงทนุในภาคการผลิตมากที่สุด โดยมีมูลคาถึง 5,300.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 40.64 โดยภาคการผลิตที่มีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมากที่สุด 
คือ เครื่องใชและอุปกรณไฟฟา และเครื่องจักรและอุปกรณขนสง ซ่ึงมสีวนแบงเฉลี่ยรอยละ 25.29 
และ 24.73  ตามลําดับ สวนภาคที่มีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรองจากภาคการผลิต คือ ภาค
การคา โดยมีมูลคา 3,077.53 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนสัดสวนรอยละ 23.59 และภาคอสังหาริมทรัพย 
มีมูลคาการลงทุน 1,746.24 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 13.39 

  สวนการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศสุทธิของไทยในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
ในปพ.ศ. 2542-2548 พบวา ภาคการผลิตยังเปนภาคที่มกีารลงทุนมากที่สุด โดยมีมลูคาเพิ่มขึ้นเปน 
7,841.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีสัดสวนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 45.69 โดยภาคการผลิตที่มีการ
ลงทุนจากตางประเทศมากทีสุ่ด ยังคงเปนเครื่องใชและอุปกรณไฟฟา และเครื่องจกัรและอุปกรณ
ขนสง โดยเครื่องใชและอุปกรณไฟฟามีมลูคา 1,185.85 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมสีวนแบงเฉลี่ย
ลดลงเปนรอยละ 15.12 แตเครื่องจักรและอุปกรณขนสงกลับมีมูลคาและสวนแบงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 
2,469.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ และรอยละ 31.50 ตามลําดับ ซ่ึงจะเหน็ไดวาการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศสทุธิของไทยในภาคการผลิต จะกระจุกตัวอยูที่ภาคการผลติเครื่องจกัรและอุปกรณขนสง
ในสัดสวนทีม่าก สวนภาคทีม่ีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรองจากภาคการผลติยังคงเปนภาค
การคา แตมีมูลคาลดลงเปน 2,649.27 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีสัดสวนเฉลี่ยลดลงอยูที่รอยละ 15.43 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาคบริการเขามามีบทบาทคอนขางมากในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ประเทศตางๆ 
ใหความสําคญักับภาคการลงทุนนี้มากขึน้ เพราะเปนภาคที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจไดงาย โดยมี
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมูลคาถึง 2,048.10 ลานเหรียญสหรฐัฯ และมีสวนแบงเฉลี่ยรอย
ละ 11.93 สวนภาคอสังหารมิทรัพยมีมูลคาการลงทุนลดลงเปน 1,602.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมี
สัดสวนเฉลี่ยลดลงเปนรอยละ 9.33 

  สวนการสงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จํานวน
โครงการที่ไดรับการอนุมัติ ในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกจิ ในป พ.ศ. 2538-2541 และในชวงหลัง
วิกฤติเศรษฐกจิ ในป พ.ศ. 2542-2548  พบวามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยลดลง แตหากพจิารณาที่
มูลคาการลงทุนรวมพบวามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ นอกจากนี้
หากดูที่มูลคาการลงทุนตอหนวยจะพบวาในชวงหลังวกิฤติเศรษฐกิจในชวงแรกๆ จะมีมลูคาการลงทุน
ตอหนวยลดลงเมื่อเทียบกับในชวงกอนวกิฤติเศรษฐกจิ   อยางไรก็ตามจะพบวาตั้งแตป พ.ศ. 2547-
2548  มูลคาการลงทุนตอหนวยก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตก็อยูในระดับใกลกับในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกจิ 
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 เปนที่นาสังเกตวา โครงสรางดานการคาและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของไทย 
ภายหลังวิกฤตยิังไมตางจากชวงกอนวิกฤติ แสดงนยัยะวาจะตองมีความระวังในเรื่องความพอเพยีง 
ซ่ึงเปนประเดน็ในการพิจารณาในสวนตอไป 

5.  การประเมินนโยบายการคาและการพัฒนาอุตสาหกรรมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดังไดกลาวแลววา บทความนี้ยึดความหมายของปรัชญาตามแนวพระราชดําริ ในสวนนี้จึง
เร่ิมดวยการอภิปรายถึงความหมายของปรชัญานี้ ตามแนวของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สํานกังานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ กอนที่จะทํา
การประเมินนโยบายตอไป 

 เนื้อหาของปรชัญา 

  เนื้อหาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไดรับพระบรมราชานุญาตนําไปเปน
หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่9 เปนตามขอความขางลางคือ  

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาว
ทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพยีง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเปน ทีจ่ะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกดิ
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและการดําเนินการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกจิในทุกระดบั ใหมีสํานึกในคณุธรรมความซื่อสัตย
สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา
และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”  

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้5 เปนการชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ทั้งแนวทางปฏิบัติและตัวอยางการประยุกตที่เกิดขึ้น โดยปรัชญาใชไดทั้งระดับปจเจกชน  ครอบครัว 
ชุมชน ประเทศ ในที่นี้มองในแงการบริหารเศรษฐกิจ (ระดับประเทศ) เปนการมองโลกในลักษณะ
ที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลง มีความไมแนนอนและมีความเชื่อมโยงกับกระแสโลก มุงผลทั้ง

                                            
5 ที่มาของปรัชญาและการอธิบายสวนนี้ มีรายละเอียดใน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2547) และ ณัฏฐพงศ   
ทองภักดี (2548)  
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ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในมิติตางๆ เปนการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคดิใน
การพัฒนา สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

 

 

 

 

 

   

 

  วิถีตามปรัชญาเปนการดําเนินตามทางสายกลางกาวทันตอโลก คือไมใชปดประเทศ 
แตในขณะเดยีวกันก็ไมเปนเสรีเต็มที่อยางไมมีการควบคมุดูแล ไมใชอยูอยางโดดเดีย่วหรืออยูโดย
พึ่งพิงภายนอกทั้งหมด คุณลักษณะเนนการกระทําที่พอประมาณบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลและ
การสรางภูมิคุมกัน 

  โครงสรางของปรัชญาสรุปไดตามรูปขางตน โดยคําจํากัดความของความพอเพยีง 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีระบบภูมิคุมกันที่ดีตอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง  
สามสวนนี้ตองมีรวมกันจึงจะเปนความพอเพียงที่สมบูรณ 

  แตหากจะใหมคีวามพอเพียงไดตองมีพื้นฐานเปนเงื่อนไขสองดาน คือการมีความรู
และการมีคุณธรรม 

 เนื้อหาของ ความพอประมาณ ตามปรัชญานี้ คือ ความพอดี ไมสุดขัว้ไป
ดานใดดานหนึ่ง โดยมกีารกระทําไมมากเกินไป ไมนอยเกินไปในมิตติางๆ เชน การบริโภค การ
ผลิตอยูในระดบัสมดุล การใชจาย การออมอยูในระดับทีไ่มสรางความเดือดรอนใหตนเอง 

 ความมีเหตุมีผล เปนการเนนที่ใหมองระยะยาวถึงผลของการกระทํา 
หมายความวา การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณ ในมิติตางๆ จะตองเปนไปอยางมีเหตุ 
มีผล ตองเปนการมองระยะยาว คํานงึถึงความเสีย่ง มีการพิจารณาจากเหตุ ปจจัยและขอมูลที่เกีย่วของ 
ตลอดจนคํานงึถึงผลที่คาดวาจะเกิด สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดเศรษฐกจิฟองสบูคือการ

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดี

ความสมดุลและยั่งยืน

ความรูและคุณธรรม



32 

 

ที่นักลงทุนมองผลตอบแทนลงทุนในระยะสั้น ลงทุนในสิ่งที่มีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง โดย
ไมมองวาในระยะยาวผลของการลงทุนนัน้จะไมยั่งยืน 

 องคประกอบที่สามในเรื่อง การมีภูมิคุมกันในตวัที่ดี มีความสําคัญเพราะ
มิติตางๆ ของเศรษฐกิจและสังคมมีพลวัตสูง จึงตองมีการเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ การกระทําที่เรียกไดวาพอเพยีงไมคํานึงถึงเหตุการณและผล
ในปจจุบัน แตจําเปนตองคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ภายใตขอจาํกัดของขอมูลที่มีอยู และสามารถสรางภูมิคุมกันพรอมรับการเปลี่ยนแปลง หากมี
เหตุการณรายที่แยที่สุดที่เกดิขึ้น ก็จะมีเครื่องมือรองรับใหอยูได 

  สําหรับเงื่อนไขของความรอบรู คือ มีความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง 

 ความรอบรู หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดาน ในเรื่อง
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนประโยชนพืน้ฐาน เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติอยางพอเพยีง การมีความ
รอบรูยอมทําใหมีการตัดสินใจที่ถูกตอง 

 ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือ มีการวางแผน โดยสามารถที่จะนํา
ความรูและหลักวิชาตางๆ มาพิจารณาเชื่อมโยงสัมพันธกัน และยังมีสติตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นไดในการนําแผนปฏิบัติที่ตั้งอยูบนหลักวิชาตางๆ เหลานั้น ไปใชในทางปฏบิัติโดยเปนการ
ระมัดระวังใหรูเทาทันเหตกุารณที่เปล่ียนแปลงไปดวย 

  ในสวนเงื่อนไข คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีสองดานคือ ดานจิตใจ/ปญญา
และดานการกระทํา ในดานแรกเปนการเนนความรูคูคุณธรรม ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต และมีความรอบรูที่เหมาะสม สวนดานการกระทาํหรือแนวทางดําเนินชวีิต เนนความอดทน 
ความเพียร สติ ปญญา และความรอบคอบ เงื่อนไขนี้จะทําใหการปฏิบัติตามเนื้อหาของความพอเพียง
เปนไปได 

  พระบรมราโชวาทที่ใหมีการพัฒนาเปนขั้นตอน คํานึงถึงความพอประมาณ มีมา
นานแลว แตวกิฤติเศรษฐกจิเปนเหมือนแรงดันสําคัญใหมีการทําความเขาใจใหลึกซึ้งขึ้น เนื้อหาจึง
มีสวนที่เปนการใหหลักการพัฒนาที่จะทําใหไมเกิดวิกฤติ เปนการขจัดสาเหตุที่จะทําใหเกิดวกิฤต ิ

  จุดเนนสําคัญของปรัชญาคือการคํานึงถึงความเสี่ยงการมองระยะยาว เพราะการเกิด
วิกฤติในคราวนี้เปนเพราะภาคเอกชนมีการลงทุนที่เกินตวั มองแตผลตอบแทนระยะสั้น ไมคํานึงถึง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือผลตอบแทนการลงทุน6 
                                            
6 หากจะสรุปสาเหตุของการเกิดวิกฤติโดยเนนดานนโยบายและพฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของ  Warr Peter (2005, หนา 57) สรุปไดดีวา 
“….it is vital to recognize that Thailand’s crisis was a collapse of a boom. It was not cause primarily by vicious speculators or by 
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  การที่มีเงื่อนไขคุณธรรมและความรู จําเปนมากในการปองกันวกิฤติ เพราะการที่
ธุรกิจมีการคดโกงโดยเฉพาะในสถาบันการเงิน ทําใหธุรกิจออนแอ นักลงทุนขาดความเชื่อถือ 
สถาบันการเงินนั้นอยูไมได ทําใหอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมมีวกิฤติ รวมทั้งการขาดความรูเร่ือง
การจัดการอัตราแลกเปลี่ยน การควบคุมสถาบันการเงินก็เปนสาเหตุสําคัญตอวิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมา7 

 การประเมิน 

  หากจะประเมนิวานโยบายการคาและการพัฒนาอุตสาหกรรม มีความเปนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม ก็ตองประเมินโดยใชกรอบของปรัชญาขางตน นโยบายควรมีลักษณะ
สามประการคือ มีความพอประมาณ (ไมสุดโตง) มีเหตุมีผล (มีการวางแผน มองระยะยาว)  มีภูมิคุมกัน
ที่ดี และจะตองมีเงื่อนไขของคุณธรรมและความรูในการดําเนินนโยบาย  ทั้งนี้มีนัยยะวาหากเรา
ดําเนินการตามปรัชญาแลว ผลที่ไดคือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 

  ทั้งนี้ในการประเมนิในการศกึษานี ้เปนทางดานเศรษฐกจิ ซ่ึงโดยทัว่ไปวตัถุประสงค
โดยทั่วไปของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จะมสีามดานหลักคือ8 

 ก) ดานประสิทธิภาพ คือ การจัดสรรทรัพยากรที่ทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ตอเนื่องและยัง่ยืน โดยมกัจะพิจารณาจากการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product) การที่ประเทศมี GDP ขยายตัว จึงหมายถึงวา สังคมมีการผลิตสินคาและบริการ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง มีทรัพยากรมากขึ้น ประชาชนโดยรวมมีความมั่งคั่งมากขึ้น ทั้งนี้ความ
ยั่งยืนจะเกิดไดโดยการคํานงึถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งคนรุนหลัง  

 ข) ดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คือ การที่ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สําคัญไม
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การไมมี shock ในระบบเศรษฐกิจ มักจะพิจารณาดานเสถียรภาพทางราคา 
ทางการจางงาน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 

                                                                                                                           
corrupt politicians, although both of these play a role, but by errors of macroeconomic policy. These policy errors occurred during 
the boom period and arose from the complacency, and to some extent, arrogance, produced by a decade of unprecedented economic 
growth. Central among these policy mistakes was the insistence on retaining a fixed exchanges rate when circumstances no longer 
suited it. The extended boom also produced a euphoria-some would say greed- which led business decision-makers and other to 
take risks they would not ordinarily have accepted.” 
7 รายละเอียดของความไมสมดุลจนเกดิวิกฤติอธิบายใน ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน (2550) การบริหารเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
8 ณัฏฐพงศ  ทองภกัดี (2547) ศึกษาความสอดคลองของการบริหารเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงโดยใชวตัถุประสงค
ของการบริหารเศรษฐกิจสามดานนี้ ซึ่งเปนวัตถุประสงคที่ยอมรับทั่วไป ตัวอยางการอภิปรายเปาหมายทางเศรษฐกิจในลักษณะนี้ 
อาจดูไดใน Wonnacott and Wonnacott (1986) หนา 7-16 
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 ค) ดานความเทาเทียมกนั โดยทัว่ไปหมายถึง ความเทาเทียมกนัทางรายได 
เมื่อเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รายไดของคนภายในประเทศไมควรแตกตางกันมากนัก 
ประโยชนของการพัฒนาตกอยูกับคนจํานวนมาก 

  เนื่องจากนโยบายสาธารณะมีหลายมิติและหากมองเปนรายมาตรการยอย มีหลาย
มาตรการ และยอมมีลักษณะ องคประกอบและผลกระทบในลักษณะที่แตกตางกัน การศึกษานี้จะ
ประเมินโดยพจิารณาจากทิศทางใหญที่เปนเหมือนยุทธศาสตรของนโยบาย วามีองคประกอบตาม
ปรัชญาหรือไมอยางไร โดยอาจจะยกตัวอยางมาตรการที่สําคัญและพิจารณาจากขอมูลทางเศรษฐกิจ 
ที่แสดงถึงผลตามทิศทางของนโยบาย ทั้งนี้จะเนนในชวงหลังวิกฤติซ่ึงเปนชวงที่ไดนาํปรัชญานี้มา
ใช และความเสี่ยงที่นโยบายจะทําใหมีขึ้นได 

  หากพิจารณาทิศทางหลักของนโยบายและมาตรการการคาระหวางประเทศ จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมา และนโยบายรัฐบาลหลังวิกฤติ เห็นไดชัดวาทิศทาง
มีความตอเนื่องที่จะใหมีการเปดประเทศ โดยใชกลยุทธการสงออกนําการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
โดยสงออกยิ่งมากยิ่งดีเพราะเปาหมายหลักคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
สงออก ก็ยังเนนการสงเสริมอุตสาหกรรมพื้นฐาน ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมหนัก เชน ปโตรเคมี เหล็ก 
การสงเสริมการลงทุนมีอยางตอเนื่อง โดยเครื่องมือสําคัญคือแรงจูงใจทางดานภาษ ี

  ในดานความสมัพันธระหวางประเทศ นโยบายหลักก็เปนการสรางความสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการสงออก เพื่อเปดตลาดโดยการลดภาษี โดยมีความตกลงทางการคาทั้งระดับพหภุาค ี
และภูมภิาค โดยไทยเปนสมาชิกของ GATT และรวมกอตั้ง ASEAN เมื่อการเจรจา GATT รอบอุรกวัย
มีความชะงกังนั นโยบายของไทยคือการสรางความสัมพันธที่ลึกขึ้นในระดับภูมิภาค จึงรวมจัดตัง้
เขตเศรษฐกจิเสรีอาเซียน รวมทั้งการตั้งเปาหมายเปดตลาดเสรีใน APEC เมื่อการเจรจา GATT เสร็จ
ส้ินลงจัดตั้งเปนองคการการคาโลก ประเทศไทยก็เปนสมาชิกตั้งแตเร่ิมตั้ง 

  ความตกลงทางการคาระหวางประเทศในระดับพหุภาคี ทําใหการกีดกั้นการคาทาง 
ดานภาษีลดลง มีระบบในการจัดการความขัดแยงทางการคาที่เปนระบบขึ้น แตการกีดกันทางการคา
ที่ไมใชภาษีมีมากขึ้น การเปดตลาดบริการทําไมคอยมาก แมวาจากวิกฤติทําใหมีการลงทุนจาก
ตางประเทศทางการเงินมากขึ้น ที่สําคัญคือเปนการบูรณาการประเทศไทยเขากับเศรษฐกิจโลก การ
ดําเนินนโยบายตองสอดคลองกับความตกลง เมื่อผูกพันการลดภาษแีลวกจ็ะเพิ่มขึ้นอีกไมได 
มาตรการสงเสริมการลงทุนที่ขัดกับความตกลงก็ทําไมได  

  ในรัฐบาลทักษิณแมวาจะมกีารใชนโยบายสองแนวทางคือ มีการกระตุนเศรษฐกิจ 
โดยใชความตองการภายในประเทศดวย แตวาการขยายตัวของเศรษฐกิจก็มาจากการสงออก โดย
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ในชวงที่มกีารสงออกสูง การขยายตัวของรายไดประชาชาติจะสูง สอดคลองกับหลักฐานที่ประมวล
ในสวนที่ 3 ยทุธศาสตรที่สําคัญในรฐับาลทักษณิคือการที่รัฐมีบทบาทที่กระตือรือรนในการเปดตลาด 
โดยมีการเจรจาการคาเสรีในหลายเวที แมวาผลจะไมชัดเพราะขอตกลงใชเวลา แตก็แสดงถึงทิศทาง
ที่ตองการจะกระจายตลาด และทําใหการสงออกขยายตวั ในสวนของประเทศเพื่อนบานมีการสงเสรมิ
ใหคนไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบาน 

  นโยบายการคาและการพัฒนาโดยการสงเสริมการลงทุน ทําใหมกีารกระจายของ
อุตสาหกรรม ลดการพึ่งพิงของภาคเกษตร ทําใหภาคเกษตรมีขนาดลดลง การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของรัฐบาลทักษิณมีลักษณะเดนอยางหนึ่งคือการเลือกอุตสาหกรรมที่จะพัฒนา โดยจัดกลุมอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพสูง ไดแก อิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ไดแก 
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากพืช และ Bio-material มีโครงการที่ใหความสาํคัญอันหนึ่งคือ 
การพัฒนากรุงเทพฯ ใหเปนเมืองแฟชั่นของภูมิภาค มกีารสงเสริมสินคา OTOP ใหสงออกได 

  ดังไดกลาวแลววาการประเมินในสวนนี้ คือการนํานโยบายทางการคาระหวางประเทศ
และการพัฒนาอุตสาหกรรมและลักษณะโครงสรางเศรษฐกิจ พิจารณาตามปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง การประเมินนีจ้ึงมกีรอบที่จะพจิารณาวา ลักษณะของนโยบายในปจจุบัน (ซ่ึงมีพัฒนาการ
มาอยางตอเนือ่ง) มีความเปนเศรษฐกจิพอเพียงหรือไม เพื่อจะพจิารณานโยบายที่เหมาะสม ทําใหมี
ความพอเพยีงในสวนตอไปของบทความ แตเนื่องจากขอจํากัดทางการวิจัยไมสามารถจะทําการวจิัย
ในเชิงปริมาณที่ชัดเจนได จึงประเมินเชิงคณุภาพ แตก็จะไดประโยชนที่ทําใหเห็นองคประกอบของ
ปรัชญาในทุกดาน ในขณะที่หากเปนการศึกษาเชิงปริมาณ หรือมีการสรางแบบจําลองมักจะทําได
เฉพาะดาน เชน การวดัหรือสรางแบบจําลองของการสรางภูมคิุมกัน หรือความพอประมาณ  

  อยางไรก็ตาม เพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนขึ้นจะใหคะแนนในดานตางๆ โดยประเมิน
จากขอมูล ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่สัมภาษณ โดยการประเมินจะใหเปนคะแนน โดยคะแนน
สูงสุดคือ 5 หมายถึงมีความสมบูรณในขอนั้นและทําใหมีความสมดลุและยั่งยนือยางชัดเจน สวน
คะแนนต่ําสุดคือ 1 นั้นคือขาดความพอเพยีงและจะนําไปสูวิกฤติทางเศรษฐกิจได 

  ดานความพอประมาณ   

  คงกลาวไดวาทิศทางของนโยบายมีความชดัเจน คือใหการสงออกนําการ
ขยายตวัเปนหลัก ทําใหเกดิการขยายตวัใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได ซ่ึงการวิจัยทั้งทางทฤษฎีและ
เชิงประจักษทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศชี้วา การสงออกทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึน้ 
หากมองวาการเอาการขยายตัวเปนที่ตั้งอยางเดียวดังที่อภปิรายในสวนที่ 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกๆ 
เนนดานการสรางโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ไมไดพูดถึง



36 

 

ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาทางสังคมที่จะทําใหเกิดความยั่งยืน แสดงวาเปนลักษณะไปทางสุดโตง
มากกวาเปนทางสายกลาง เกดิความไมสมดุล นโยบายกค็งไมสอดคลองกับความพอประมาณนกั 

 นอกจากนี้ ตัวเลขดานการเปดประเทศ ดานดุลการคาในสวนที่ 4 ไดแสดงวา 
สัดสวนการคาระหวางประเทศตอรายไดประชาชาติของไทยมีสัดสวนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศ
กําลังพัฒนา และสัดสวนนี้สูงอยางตอเนื่อง และประเทศไทยมีการขาดดุลการคาเปนประจํา แสดง
วามีความไมสมดุลในระบบเศรษฐกิจ 

 ในดานของการขาดดุลการคา ซ่ึงแสดงถึงการขาดการออม (Kobsak Pootrakool 
and others, 2005) ศึกษาการออมของระบบเศรษฐกิจ สรุปวาอัตราการออมของประเทศไทยลดลง
ไปมาก และอตัราการออมในปจจุบันจะไมเพยีงพอทีจ่ะรักษาเสถยีรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกจิ
และบัญชีดุลเดินสะพดัในอนาคตได โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยจะมกีารลงทุนมากขึ้น มีสัดสวน
ของผูสูงอายุมากขึ้น 

 ในดานความสมดุลดานการขยายตวักับการกระจายรายได นโยบายการคา
และพัฒนาอุตสาหกรรมมีแนวโนมที่จะสรางการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกัน โดยทิศทางของ
นโยบายคงจะทําใหมีปญหาสูงขึ้น เพราะเรากําลังจะตองแขงขันในสนิคาที่มีทักษะสูงขึ้น ทุนสูงขึ้น 
อยางไรกต็าม ในแงของการวางนโยบาย อาจตองใชเครือ่งมืออ่ืนที่มิใชการคา เชนดานภาษี เพราะ
ดานของเปาหมายการขยายตัว การคาก็เปนสิ่งจําเปน และสรางความแข็งแกรงดานการผลิตของ
ประเทศได  

  คะแนนในการประเมิน 3 คะแนน เพราะมีความจําเปนที่จะตองใชการคาระหวาง
ประเทศเพือ่ทําใหเศรษฐกจิมกีารขยายตวั เพื่อใหสวัสดิการของสังคมดขีึ้น และแกปญหาความยากจน 
แตมีแนวโนมวามีความไมสมดุลในดานดลุการคา และการกระจายรายได 

  ดานความมเีหตุมีผล  

 มาตรการสงเสริมการลงทุน มีประเดน็ที่นาสนใจวาไมสอดคลองกับหลักการ
ความมีเหตุมีผล แมวาจะทําใหมีการลงทุน แตประโยชนอาจจะไมมากอยางที่คิด สาเหตุสําคัญคือ 
ธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมมักจะเปนธุรกิจขนาดใหญและขนาดกลาง เพราะการขอสงเสริมการลงทุน
จะมีตนทนุที่มลัีกษณะเปนตนทุนคงที่ ทาํใหตนทนุโดยเปรียบเทยีบของธุรกิจขนาดเล็กสูง ความ
โนมเอียงที่จะสรางความเสียเปรียบแกอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีมากขึ้น ทั้งๆ ที่บริษัทขนาดใหญมัก
มีขอไดเปรียบบริษัทขนาดเลก็อยูแลว (ธรรมวิทย, พีระ และ วราวด,ี 2545 และ Boadway, Frank 
and Jean-Francois, 1992) 
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 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชยและเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ  (2545) ยกตัวอยาง 
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร อนุญาตใหโรงงานสามารถใชเครื่องจักรที่จดทะเบียนเปน
หลักทรัพยค้ําประกันการกูเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินตางๆ ได แตพบวาธุรกิจที่จด
ทะเบียนเครื่องจักรมักเปนธุรกิจขนาดใหญ เนื่องจากเครื่องจักรของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมมีมูลคาไมสูงพอ และมาตรการนี้จะใหเกิดภาระตนทุนแกธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอมใน
การจดทะเบียนสูง 

 ประโยชนของมาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อกระจายอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค
ก็มีไมมาก ยังไมมีหลักฐานชัดเจนวานโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสูตางจังหวดัไดผล โดย มี
การศึกษาใชแบบจําลองเศรษฐมิติ พบวาตวัแปรดานการไดรับสิทธิประโยชนไมมีผลตอการ
ตัดสินใจของผูประกอบการในการเลือกทีต่ั้งโรงงาน นอกจากนี้ ลักษณะการกระจายอุตสาหกรรมสู
ตางจังหวัดของโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และไมไดรับการสงเสริมมีไมตางกัน (ณัฏฐ
พงศ ทองภักด ีและบันลือศักดิ์ ปุสสะรังษ,ี 2535)   

  นอกจากนี้ ประโยชนของการสงเสริมจะตกกับบริษัทตางชาติมากกวาบริษัท
ไทย และทําใหรัฐเสียรายไดจากภาษีที่ควรไดอีกดวย บรรดาบรรษัทขามชาติเหลานี้สวนใหญจะ
ไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยไดรับการสงเสริมรอยละ 63.7 ในขณะ
ที่กิจการที่เปนไทยแทไดรับการสงเสริมเพียงรอยละ 3.8 ของสถานประกอบการทองถ่ินทั้งหมด 
(ธรรมวิทย, พีระ และ วราวดี, 2545) ขณะเดยีวกัน มกีารศึกษาหลายชิน้ชี้วา การใหสิทธิประโยชน
อาจจะไมเพิ่มการลงทุนอยางที่คาด เนื่องจากอัตราการตอบแทนการลงทุนสูงพอใหผูประกอบการ
ลงทุนอยูแลว แมไมไดรับสทิธิประโยชน การไดสิทธิประโยชนเปนการใหกําไรผูประกอบการเพิ่ม
โดยไมจําเปน (ดาว และ สมศักดิ,์ 2528, FIAS, 1999 อางในนิพนธ พัวพงศกร, 2542, หนา 13 และ
ธรรมวิทย, พีระ และ วราวด,ี 2545)  

 สวนในดานของการวางมาตรการทางการคาระหวางประเทศของรัฐบาล  
สภาพแวดลอมทางการคามีการเปลี่ยนแปลงมาก สิริลักษณา คอมันตร (2549) อภิปรายวาแมวาการ
กีดกนัทางภาษีจะลด แตการกีดกันทีไ่มใชภาษี มีมากขึ้น ประเทศพฒันาแลวหลายประเทศมกีารตั้ง
มาตรฐานสินคาที่สูง และเริ่มจะครอบคลุมไปถึงกระบวนการผลิตครบวงจรและครอบคลุมมิติใหมๆ 
เชน การขจดัของเสีย มาตรฐานแรงงาน และสิ่งแวดลอม มีความเปนไปไดวากฎระเบียบเหลานี้ 
กลายเปนเครื่องมือกีดกันการคามากขึ้น เอกชนก็จะมีตนทุนธุรกรรมมากขึ้น ทําใหการดําเนินธุรกิจ
ตองใชขอมูลมากขึ้นมาก ทัง้องคการราชการและเอกชน ในปจจุบันจะพบวามีสินคาถูกสงกลับดาน
มาตรฐานมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นวาความพอเพียงดานนี้จะมีปญหาในอนาคตได 
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 การที่มีเวทีการเจรจา FTA อยางหลากหลาย มีปญหาในการวางแผนวาง
ยุทธศาสตรที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีขอจํากัดดานบุคลากรและงบประมาณที่จะทําใหการเจรจามีความ
รอบคอบ มองระยะยาวได 

 ในดานการดําเนินมาตรการทางการคา จึงมีแนวโนมวายังขาดขอมูลและความรู
ที่ดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพได โดยเฉพาะการเจรจา FTA อยางไรก็ตาม หากมองทิศทางวา
มาตรการทางการคามีการที่จะลดภาษี ลดการกีดกันทางภาษี ทีเ่ปนประโยชนตอประชาชน มกีาร
ชะลอการเปดภาคบริการที่ขาดความพรอม ก็แสดงวายังคํานึงถึงความมีเหตุมีผลในการวางนโยบาย
อยูบาง 

  คะแนนในการประเมิน 2 คะแนน  เนื่องจากมาตรการสงเสริมการลงทุนเอื้อตอ
อุตสาหกรรมขนาดใหญมากกวาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการเจรจาความตกลงทางการคาในระยะ
หลังมีการเรงรีบและหลากหลาย ยังขาดความเขาใจผลกระทบที่ชัดเจน 

  ดานภูมิคุมกัน   

 ในสวนนี้พิจารณาวามีมาตรการอะไรหรือไมที่จะทําใหลดความเสี่ยง จาก
เหตุการณที่จะทําใหเปาหมายไมไดตามที่ตองการ หรือกอใหเกดิ shock การลดความเสี่ยงอยางหนึ่ง
คือการกระจายตลาดและประเภทของสินคา โดยหากสวนใดสวนหนึ่งมีการขยายตวัไมดีกย็ังมีสวน
ที่ทําใหการขยายตัวเปนไปได เปนหลักของการกระจายความเสี่ยง 

 จากขอมูลในสวนที่ส่ี พบวาการกระจายสินคาทําไดดพีอควร แตกระจาย
ตลาดยังไมมีการเปลี่ยนแปลงนัก  

 ปญหาดานการกระจายความเสี่ยงอันหนึ่งอาจดูจากการพึ่งพิงน้ํามัน การที่
ราคาน้ํามันสูงขึ้นมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยมาก เพราะไทยนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยสูง โดย
สัดสวนการนาํเขาตอการบริโภคมีสัดสวนเพิ่มจากรอยละ 56.0 ในป 2528 เปนรอยละ 67.4 ในชวง 
5 เดือนแรกของป 2549 โดยพึ่งพิงนํามนัดิบนําเขารอยละ 85-90 ของปริมาณจัดหาในประเทศ โดย
นําเขาจากแหลงตะวันออกกลางถึงรอยละ 80 ของการนําเขาน้ํามันทัง้หมด การศึกษาผลกระทบตอ
ดุลบัญชีเดนิสะพัดพบวาหากราคาน้ํามันปรับสูงเปน 80 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลตอเนื่องใน 5 ป
ขางหนา จะทาํใหการขาดดลุบัญชีเดินสะพัดเฉลี่ยในป 2549-2554 เพิม่จากรอยละ 1.8 ของ GDP 
เปนขาดดุลรอยละ 3.0 ของ GDP (ยรรยง ไทยเจริญ และคณะ, 2549) 

 จุดออนในดานนี้อีกประการหนึ่งคือ ภาครัฐยังขาดมาตรการที่จะชวยการ
ปรับตัวจากผลของการคาระหวางประเทศ การที่มีการแขงขันจะทําใหผูประกอบการบางสวนจะตอง
ปรับการลงทุนหรือเปลี่ยนกิจการ ลูกจางอาจตองเปลี่ยนงานหรือปรับทักษะ ในหลายประเทศจะมี
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มาตรการชวยเหลือ เชน การประกันการวางงาน การใหเงินกูดอกเบีย้ต่ําเพื่อการปรับตัว ในกรณี
ของประเทศไทยการใหเงินกูลักษณะนี้มีในอุตสาหกรรมที่รัฐบาลสนับสนุน แตมิใชเพื่อการปรับตัว
จากผลของการคาโดยตรง 

  คะแนนในการประเมิน  1.5  คะแนน เพราะการวางนโยบายยังคํานึงถึงความเสี่ยง
นอย โดยเฉพาะดานนโยบายพลังงานที่ทําใหมีการนาํเขาสูงกวาที่ควรและการขาดเครือ่งมือรองรับ
ผลกระทบในทางลบของกระแสโลกาภวิัตน 

  เงื่อนไขดานคณุธรรม  

 มองในเรื่องของนโยบายการคาระหวางประเทศ การเปดประเทศทําใหมี
ระบบโควตานอยลง ระบบการคาตางประเทศมีกฎเกณฑที่เปนสากล ดังนั้นจึงมกีารกระทําที่ทุจริต
นอยลง เพราะถูกกําหนดจากกฎเกณฑจะเปนสากลมากขึ้น สังเกตวากรณีขอขัดแยงระหวางคูคาใน
เร่ืองธุรกิจการคาระหวางประเทศจะมีไมมากนัก มกัจะเปนกับประเทศเพื่อนบาน ดังนั้นถึงแมเรา
อาจจะมองวาธุรกิจไทยยังมมีาตรฐานบรรษัทภิบาลนอย แตการติดตอกับตางประเทศยงัเปนไปตาม
สากล จึงมีธรรมาภิบาลมากกวาการทําธุรกิจในประเทศ มีการศึกษาที่บงวาเครื่องมือในการแกปญหา
ฉอราษฎรบังหลวงอันหนึ่งคือ กระบวนการโลกาภิวัฒน เพราะทําใหมีการใชกฎเกณฑทีเ่ปนสากล 
และมีนักธุรกจิหรือรัฐบาลตางประเทศจับตาเรื่องการทุจริตที่อาจจะกระทบกับการดําเนินธุรกิจได 
(Hendrik Van Den Berg, 2001, pp 454-468) 

  คะแนนในการประเมิน  3.5  คะแนน  การคาระหวางประเทศทาํใหมีขอกําหนด
ตามมาตรฐานที่สูงกวาการดาํเนนิธุรกิจภายในประเทศ 

  เงื่อนไขความรู   

 ประเด็นนี้ พิจารณาวาสังคมไทยมีความรูที่จะใชประโยชนจากกระแส 
โลกาภิวัตนมากนอยเพียงใด หากมองวาแรงงานมีความสามารถในการแขงขันเพียงใด (Kobsak 
Pootrakool and others, 2005, p.2) ระบวุา ถึงแมวาการจัดลําดับของ IMD ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยโดยรวมเปนที่ 32 จาก 61 ประเทศ แตแรงงานไทยจะไดลําดับสูง คือเปน
ลําดับที่ 6 โดยไดคะแนนจากตนทุนต่ํา การวางงานต่ํา สัดสวนการเขาสูแรงงานของสตรีสูง การ
ขยายตวัของกาํลังแรงงานสูง แตมีจุดออนที่สําคัญคือ อุปทานของแรงงานมีทักษะต่ํา และผลิตภาพ
ของแรงงานต่าํ 

 นอกจากนี้ระบบการศึกษายงัไดรับการจัดลําดับต่ํา คือ 46 จาก 61 ประเทศ  
โดยมีจุดออนที่อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาและสูงกวาต่ํา สัดสวนนักเรียนตอครูในระดับ
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ประถมศึกษาและอุดมศึกษาสูง คะแนนการทดสอบต่ํา ขาดทักษะทางการเงินและภาษา ขาดวิศวกร
ที่มีคุณภาพ และขาดการถายทอดความรูระหวางมหาวิทยาลัยและธุรกจิ 

 ปญหาดานความรูคือ สัดสวนของแรงงานที่มีความรูขัน้ประถมตอแรงงาน
ทั้งหมดยังมีสูง ทักษะทางภาษาอังกฤษต่ํา ประเทศไทยยงัขาดวิศวกร และมีการวิจยันอย  การปฏิรูป
การศึกษาที่ผานมาเปนเรื่องของการปรับโครงสรางองคกรมากวาการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูทีม่ี
ประสิทธิภาพ  

  คะแนนในการประเมิน  2.5 คะแนน  เนื่องจากแมวาจะมคีวามทั่วถึงในการศึกษาด ี
แตยงัขาดความพอเพยีงดานความรู และทกัษะ ที่จะทําใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดานการคา
ระหวางประเทศในระยะตอไปได 

 การประเมินชี้วา นโยบายการคาระหวางประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยยัง
ขาดองคประกอบของความพอเพียง (คะแนนในการประเมิน 2.5 คะแนน) การคาระหวางประเทศมี
สวนสําคัญในดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตมีแนวโนมที่จะสรางความไมสมดุลดานดุลบัญชี
เดินสะพดั การดําเนินมาตรการบางอยางอยางเรงรีบแสดงถึงความไมสมบูรณของความมีเหตุมีผล 
จุดที่จะเปนปญหาในดานความพอเพียงที่สําคัญ คือการขาดมาตรการดานการสรางภูมิคุมกันที่จะ
ชวยผูที่ถูกผลกระทบในทางลบของกระแสโลกาภิวัฒน และฐานความรูของสังคมที่ไมพอเพียงจะ
ทําใหการพัฒนาไมยั่งยืนได 

6. นัยยะเชิงนโยบาย 

 หากเราจะทําใหนโยบายและมาตรการทางการคาระหวางประเทศ มีความพอเพียง หลักการ
นาจะเปนการเสริมความเขมแข็งใหองคประกอบตางๆ ของความพอเพยีงสมบูรณขึน้ ซ่ึงอาจพจิารณา
ประเด็นที่สําคญัไดดังนี ้

 ดานความพอประมาณและมีเหตุมีผล 

  คือการทําใหมกีารขยายตวัทีส่มดุลยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ไมทําอะไรเกินตวั ขาด
ความรอบคอบ โดยมาตรการในดานนี้จะตองทําการคาระหวางประเทศตามความไดเปรียบทีแ่ทจริง
ของประเทศ  ไมปกปองอุตสาหกรรมที่ไมมีความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงมักจะเปนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญและมีการผูกขาด เปนลักษณะของความไมพอประมาณ เปนผลเสียตอผูบริโภคและ
ผูประกอบการอื่นๆ นอกจากนี้ตองมกีารเพิ่มการออมเพื่อเพิ่มความสมดุลในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การสรางความรูที่จะทาํใหมีความพรอมในการเจรจาการคา รูทันกบักระแสโลกาภิวตัน โดยมาตรการ
ที่ควรพิจารณา คือ 
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 1. การใชประโยชนจากการสงออกตามความไดเปรียบโดยเปรียบเทยีบการใช
การสงออกเปนตัวชวยการขยายตวั 

 คงยังตองมีตอแตตองมีพื้นฐานที่ดี มกีารใชระบบตลาดเปนพื้นฐาน 
ในอดีตประเทศไทยและหลายประเทศพัฒนาโดยสรางการปกปองอุตสาหกรรม ที่เปนการสราง
ความไดเปรียบที่ไมเปนจริง ทําใหอุตสาหกรรมขาดประสิทธิภาพ และรัฐบาลเองมีภาระทางการคลัง 

 พื้นฐานสําคัญที่สรางความไดเปรียบแกไทย เมื่อเทยีบกบัประเทศอื่น
คือ ลักษณะทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ ที่ทําใหมีความไดเปรียบในการทําการเกษตร ที่ประเทศ
อ่ืนทําไมได เชน ขาวคณุภาพดี ผัก ผลไม และที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่เหมาะสมแกการคมนาคมทาง
อากาศ ทําใหมีศักยภาพทีจ่ะเปนศูนยกลางภูมิภาคดานการคา การคมนาคม การทองเที่ยวและ
บริการได 

 ลักษณะบุคลากรและวัฒนธรรมก็มีความเปนเอกลักษณ ภาคบริการ
ของไทยจึงมีความไดเปรียบจากเอกลักษณทางวัฒนธรรม และการที่คนไทยมีลักษณะที่เปนมิตรกบั
คนตางชาติ นอกจากนี้การที่มีการพัฒนาระบบตลาดมานาน ลักษณะของภาคเอกชนที่มีความหลากหลาย 
มีความยืดหยุนในการปรับตัวสูง มีผูประกอบการรายยอยจํานวนมากทั้งในภาคทีเ่ปนทางการและ
ไมเปนทางการ เปนพื้นฐานที่ดีในการทําธุรกิจในประเทศไทย 

 ขอไดเปรียบของประเทศไทยอีกประการหนึ่งเมื่อเทียบกับประเทศ
กําลังพัฒนาดวยกัน คือ ความพอเพียงและคุณภาพของบริการพื้นฐานดานสาธารณูปโภค การศึกษา 
การสาธารณสุข แมวาอาจจะดอยกวาประเทศพัฒนาแลว 

 จากพื้นฐานเชนนี้ แนวทางที่จะทําใหการขยายตัวเปนไปอยางตอเนื่อง 
ตองมมีาตรการที่ใชประโยชนจากความไดเปรียบนี้ โดยมีจุดเนนที่การพัฒนาภาคบริการใหไดมาตรฐาน 
เปนที่รูจัก สรางโอกาสในการสรางเงินตราตางประเทศ เชน อาหาร การแพทย การนันทนาการ 
และใชความไดเปรียบในดานที่ตั้ง ภูมิประเทศ วัฒนธรรม พัฒนาไทยใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
และการขนสงของภูมิภาค สงเสริมโครงการพัฒนาอนุภูมภิาคลุมแมน้ําโขง 

 จากลักษณะภมูิประเทศและภูมิอากาศ ที่ทาํใหภาคเกษตรไทยมีความ
ไดเปรียบ จึงจะตองมีการพฒันาและเพิ่มสัดสวนของมลูคาเพิ่มในภาคเกษตร โดยจะพัฒนาใหเปน
ผูนําดานผลผลิตทางเกษตรที่มีคุณภาพและมูลคาสูง โดยเฉพาะการสงออกผลไม ผัก รวมทั้งพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับภาคเกษตร ประเทศไทยมกีารวิจัยและพัฒนาดานเกษตรมาก ควรมีการ
จัดการที่นําไปสูการประยุกตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในการคาระหวางประเทศตอไป 
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 เนื่องจากบรรยากาศทางธุรกิจมกีารเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึน้ ภาคเอกชน
จะมีความยืดหยุนสูงกวารัฐบาล รัฐบาลสงเสริมใหภาคเอกชนดําเนินธุรกิจอยางเสรี โดยรัฐบาลเปน
ผูสนับสนุนและสรางกฎเกณฑที่เปนธรรม ไมสรางกฎเกณฑที่ไมจําเปนที่จะเปนอปุสรรคตอธุรกิจ  
รวมทั้งตองใหความสําคัญของผูประกอบการ ที่ปจจบุันอยูในภาคที่เรียกวาไมเปนทางการมากขึ้น 
เพราะภาคเศรษฐกิจนี้นอกจากจะชวยในการขยายตวัแลว ยังสามารถชวยใหผูประกอบการรายยอย
สามารถปรับตัวในธุรกจิที่มคีวามผันผวนได เพราะเปนภาคที่มีความเปนพลวัตสูง 

 2. การเพิ่มการออมในระบบเศรษฐกิจ 

 จากขอมูลทางเศรษฐกิจที่แสดงแนวโนมของการขาดดุลการคาและ
การออมในประเทศลดลง แสดงวาหากจะใหมีความสมดุลตองมีการเพิ่มการออม ซ่ึงทําไดโดยใช
หลายมิติ (รายละเอียดใน Kobsak and others, 2005) ทั้งในระดับบุคคลและระดับมหภาค 

 ในระดบับุคคล ตองลดพฤติกรรมการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากการที่มีการใชจายผานบัตรเครดิต จงึตองมีการจัดระบบบัตรเครดิตโดยเฉพาะที่
มิใชธนาคารใหมีความรดักมุมากขึน้ การทีท่ําใหประชาชนทัว่ไปใชวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเปนสิงที่ทําใหการบริโภคมีเหตุมีผลขึ้น ทําใหคนเขาใจเรื่องการสรางหนีม้ากขึ้น 

 นอกจากนี้ ควรมีการขยายโครงการการออมเพื่อการเกษียณอายุใหมี
ความครอบคลุมมากขึ้น และขยายการเขาถึงทางการเงินมากขึ้น เชน ขยายการประกันสังคมสูชนบท 
แรงงานนอกระบบ 

 มาตรการในระดับบุคคลไมเพยีงพอกบัการเพิม่การออมในระบบเศรษฐกจิ
ได ตองมีมาตรการในระดับมหภาคดวย โดยการใชมาตรการเพิ่มการออมในภาคเอกชนและรัฐบาล 
เชน การมีฐานภาษเีพิ่ม การจัดทํางบประมาณที่เกนิดุลหรือไมขาดดลุมาก รวมทั้งการใชมาตรการ
ทางภาษใีหมแีรงจูงใจในการออมระยะยาว การเพิ่มเครื่องมือการลงทุนใหหลากหลายขึ้น 

 3. การลดความพึ่งพิงการคาระหวางประเทศ 

 ขอมูลที่กลาวแลวขางตน แสดงวาประเทศไทยมีการพึ่งพิงการคาระหวาง
ประเทศสูง โดยสัดสวนของมูลคาสินคาสงออกและนําเขาตอผลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติมีสัดสวน
ที่สูงเปนลําดับตนๆ ของประเทศในโลก หากจะสรางความสมดุลยควรที่จะพจิารณาตัง้เปาหมายที่มี
ความเหมาะสมในการที่จะลดสัดสวนนี้ เพือ่ความพอประมาณในการบริหารเศรษฐกจิ 

 การจะลดเปาหมายนี้ตองคํานึงถึงผลกระทบในดานอื่นดวย เพราะ
การสงออกมีสวนสําคัญในดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน, สมชัย  จิตสุชน 
และ ยศ  วัชระคุปต (2545) แสดงการคํานวณใหเห็นแนวทางและความเปนไปไดในการลดสัดสวน
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การนําเขาและสงออกตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาต ิ โดยการศึกษานั้นชีว้า หากจะลดสัดสวน
การสงออกตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติจากรอยละ 66 เปนรอยละ 55 ใน 5ป โดยทําใหอัตรา
การขยายตวัของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเปนรอยละ 6 ตอป อัตราเงินเฟอรอยละ 1.5 ตอป 
และดุลบัญชีเดินสะพดัยังเกนิดุล สามารถทําไดโดยมีมาตรการที่สงเสริมการสงออกสาขาที่มีความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในประเทศสูง การลดการนําเขาในสินคาทีม่ีศักยภาพในการผลิตภายใน 
ประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Total Factor Productivity) การอนุรักษพลังงาน 

 4. การเพิ่มความสามารถในการใชประโยชนจากการลงทุนจากตางประเทศ 
โดยลดการใชมาตรการทางภาษี แตสรางบรรยากาศการลงทุนและเพิม่ capability 

 การลงทุนจากตางประเทศเปนประโยชนตอประเทศเจาของบาน เนื่องจาก 
การผลิตของบริษัทขามชาติมักเปนเปนเครือขาย การลงทุนจากตางประเทศเปนการนําการผลิตใน
ประเทศเขาสูเครือขายนี้ ทําใหมีตลาดสงออกที่แนนอน นอกจากนี้ ก็มีสวนในการพัฒนาเทคโนโลยี
และทักษะของแรงงาน 

 การจะไดประโยชนจากการลงทุนจากตางประเทศ ขึ้นอยูกับความ
พรอมของประเทศเจาบาน ในดานความสามารถในการเรียนรูทั้งระดับการจัดการ วิศวการและ
เทคนิค การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมตอเนื่อง คุณภาพของแรงงาน และ
มาตรการของรัฐที่จะใหอุตสาหกรรมตางประเทศที่มาลงทุน เปนอุตสาหกรรมที่ตรงความตองการ
และสอดคลองกับความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบ และมีการถายทอดเทคโนโลยี 

 ดังไดกลาวแลวขางตน วามาตรการสงเสริมการลงทุนที่เนนการให
สิทธิประโยชนทางภาษ ี เชน การยกเวนภาษีเงนิไดนิตบิุคคล ภาษีศลุกากร เปนมาตรการที่ไมมี
ประสิทธิภาพ มีตนทุนตอสังคม (Foreign Investment Advisory Service, 1999) ทําใหรัฐบาลตอง
สูญเสียรายไดไปโดยไมจําเปน และทําใหระบบภาษไีมเปนกลาง มีตนทนุของภาครัฐในการตรวจสอบ 
และตนทนุของภาคเอกชนในการรายงาน ยิ่งไปกวานัน้อาจมีการปกปองอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
สงเสริม เปนอุปสรรคตอการแขงขันทําใหอุตสาหกรรมไมมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการลงทุน
ลักษณะนี้จึงไมควรใชเปนเครื่องมือ 

 มาตรการสงเสริมการลงทุน ควรเนนดานการสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
ของประเทศใหเหมาะสม ประชาสัมพันธใหความสะดวกนกัลงทุนและแรงงาน ปรับโครงสราง
ภาษีใหโปรงใส สอดคลองกับความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบในการผลิต และการสรางเงื่อนไข
และกตกิาใหมกีารแขงขันที่เทาเทียม และพัฒนาคุณภาพและทักษะแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ
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ของบริการ โครงสรางสาธารณะและบริการสนับสนุนตางๆ เชน คมนาคมขนสง พลังงาน 
โทรคมนาคม และการเงนิ 

 มาตรการดานภาษี อาจใชใหมีการเพิ่มความสามารถในการใชประโยชน
จากการลงทุนตางประเทศ โดยใชมาตรการที่สงเสริมใหบริษัทมีการอบรมพนักงาน มาตรการที่ให
มีการตัดคาเสือ่มราคาเครื่องมือเครื่องจักรในอัตรากาวหนา มาตรการนี้จะชวยในการลดภาระภาษี
ในระยะแรกของการลงทุน และสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ทันสมัย 

 5. การสรางความสามารถของธุรกิจโดยสงเสริมการแขงขัน 

 หากจะใหสินคาอุตสาหกรรมสามารถสงออกไดอยางยั่งยืน ธุรกิจ
จะตองมีความสามารถในการสงออก โดยตองมีการพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity) อยาง
ตอเนื่อง (Kiatipong Ariyapruchya and others, 2006) ศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่ทาํใหบริษัทการ
พัฒนามีผลิตภาพการผลิต (productivity) คือ การแขงขันในอุตสาหกรรมนั้น เพราะเปนแรงผลักดัน
ใหตองปรับปรุงตัว นอกจากนี้ลักษณะบรษิัทที่มีผลิตภาพการผลิตสูงกวาบริษัททัว่ไปคือ บริษัทที่
เพิ่งเขาสูตลาดไมนาน และบริษัทที่มีการลงทุนในสินคาทนุและการวิจยั 

 สวนปจจยัที่ทาํใหบริษัทไมมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ คือ การที่
ผลตอบแทนตอการลงทุนสูงกวาคาเสียโอกาสโดยทั่วไป (ในทางเศรษฐศาสตรเรียกวา มีคาเชาทาง
เศรษฐกิจที่สูง) ซ่ึงมักจะมาจากการผูกขาด หรือการรวมผลประโยชนกบัภาครัฐ 

 การคนพบในกรณีประเทศไทยนี้ สอดคลองกับทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร
และผลการศึกษาในประเทศอื่นดังที่กลาวไวขางตน และมีนัยยะทางนโยบายคือตองมีการแขงขัน
ทั้งจากตางชาติและในประเทศ รวมทั้งใหมีกฎหมายปองกันการผูกขาด ใชมาตรการการเงินและ
ภาษีสนับสนนุการวจิัยและพัฒนา 

 บางคนอาจคิดวาการสงเสริมใหธุรกิจมีการแขงขันจะขัดกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แตความจริงแลวการแขงขันนี้ทําใหมีความพอประมาณคือ ธุรกิจไดใช
ความสามารถของตนเองอยางแทจริง ไมใชอํานาจผูกขาด และเปนแรงบังคับใหมกีารทําอะไรดวย
ความระมัดระวัง มีเหตุมีผล เพราะจะตองทําใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนีห้ลักฐานจากการวิจัย มิไดบอก
วาการแขงขันทําใหธุรกิจแสวงหากําไรมากขึ้น แตธุรกจิจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ
ตองปรับตวัเขากับสิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 6. การเพิ่มความพรอมในการทําความตกลงทางการคา 

 ในระยะที่ผานมาการเจรจาการคากระทําอยางเรงรีบ เนื่องจากผูนาํ
ประเทศตองการใหทําเขตการคาเสรีอยางกวางขวาง ความเปนเอกภาพทั้งในดานยุทธศาสตรและ
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วิธีการเจรจาจึงไมสมบูรณ รวมทั้งมีขอจํากัดดานบุคลากรและงบประมาณที่จะทําใหการเจรจามี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเจรจายังไมมีกระบวนการที่ดีที่จะรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนได
สวนเสีย ความขัดแยงในสังคมจึงมีสูง จึงควรมีการเลือกการเจรจาในกลุมคูคาที่เปนยุทธศาสตรที่มี
ลําดับความสัมพันธสูงอยางแทจริง รวมทั้งพิจารณาจากขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู เพิ่มองค
ความรูเพื่อวางยุทธศาสตรและเทคนิคการเจรจา และสรางกลไกที่จะลดความขัดแยงจากความคิดเห็น
จากการเจรจาการคา 

 ดานภูมิคุมกัน 

  การกระจายความเสี่ยงของการสงออก การสรางภูมิคุมกันวิธีหนึ่งคือการกระจาย
ความเสี่ยง เนือ่งจากการสงออกมีความสําคัญที่จะทําใหเกิดความพอเพยีงได หากการสงออกมีการ 
ชะงักงันอยางรุนแรงก็จะเกดิปญหา เชนในป 2539 ได การกระจายความเสี่ยงในทีน่ี้ทําไดโดยการ 
กระจายสินคาและตลาด 

  ประเทศที่พึ่งพงิสินคาไมกี่ชนิด หากสนิคานั้นมีราคาหรือความตองการเปลี่ยนแปลง
ก็มีผลตอรายไดจากการสงออกสูง ความผันผวนสูง ประเทศที่พึ่งพิงสนิคาขั้นปฐมเปนหลัก มักจะ
เจอกับปญหานี้ ประเทศไทยจัดวามีการกระจายสินคาไดดีจากที่มีสินคาเกษตรเปนหลัก ก็มีสินคา
อุตสาหกรรมมากขึ้น เปนเพราะมีการลงทุนจากตางประเทศที่หลากหลาย และการใชระบบตลาด
เสรีมาอยางตอเนื่องทําใหมีผูประกอบการที่มีความเปนพลวัต การที่มคีวามพยายามทําสินคา OTOP
ก็มีสวนที่จะสรางความหลากหลาย ปจจัยและมาตรการเหลานี้จะชวยในการสรางภูมิคุมกันความ
เสี่ยงจากราคาสินคาและความตองการได 

  ดังกลาวแลววาทางดานการกระจายตลาดประเทศไทยยงัทําไดไมดนีัก แมวาจะทํา
ไดดีกวาประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ ตลาดสําคัญของไทยยังมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก  
ในปจจุบนั ลดความสําคัญของตลาดสหรัฐอเมริกา และอียู ลง และความสําคัญของเอเชียตะวันออก
โดยเฉพาะจีนมีสูงขึ้นมาก ซ่ึงความไมแนนอนของเศรษฐกิจจนีกย็ังมีอยู ทั้งจากที่อาจจะตองมกีาร
ปรับคาเงินหยวน ปญหาดานสถาบนัการเงินของจีน การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เร็วมากจนอาจเกนิ
ความสามารถ นอกจากนีห้ากอุตสาหกรรมจีนมีความเขมแข็งขึ้นก็อาจจะมีการผลิตในประเทศมาก
ขึ้น  การนําเขาจากตางประเทศรวมทั้งของประเทศไทยลดลงได เพราะในปจจุบนัการสงออกไปยัง
ประเทศจีนทีสํ่าคัญก็เปนเครือขายของการผลิตของบริษัทขามชาติ โดยมีจนีเปนศนูย(Hub) 

  ในขณะที่การเปนพันธมิตรทางการคาและการลงทุนกับจีนยังมีความจําเปน แต
การขยายตลาดใหมมีความสําคัญ เพื่อลดความเสี่ยง ตลาดสงออกของไทยที่มีศักยภาพที่ยังมีสัดสวน
การสงออกนอย คือ อินเดยี และออสเตรเลีย ซ่ึงนาจะเปนเปาหมายหลักตอไป 
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  การเจรจาการคาระดับพหุภาคีและภูมิภาค ก็มีสวนที่จะชวยลดความเสี่ยงจากการคา
ระหวางประเทศได เพราะทําใหกตกิาการคาชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะกรณีของการกีดกันการคาที่มิใช
ภาษีที่มีมากขึ้น การเจรจาลดการสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศอุตสาหกรรมและการลด
ภาษีอุตสาหกรรมบางรายการที่สูงมากจะชวยใหการสงออกขยายตัวได  การเจรจาการคาที่มีเปาหมาย
ที่ชัดเจนจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะการลดการกีดกันทีม่ิใชภาษ ี

  การพัฒนามาตรการรองรับผลกระทบจากกระบวนการโลกาภิวัตน หากจะใช
ประโยชนจากการคาระหวางประเทศ แมวาโดยรวมจะทาํใหสวัสดกิารของประเทศดขีึ้น ผูบริโภค
ไดประโยชน ผูประกอบการและลูกจางที่การคาทําใหธุรกิจขยายตัวจะไดประโยชน แตก็จะมี
ผูประกอบการและลูกจางที่ถูกผลกระทบในทางลบ รัฐสามารถมีมาตรการทางการเงินการคลังที่จะ
ชวยใหผูประกอบการและลูกจางปรับตัวได ซ่ึงจะเปนการสรางภูมิคุมกัน 

  มาตรการนี้อาจเปนลักษณะใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแกผูประกอบการที่ตองเปลี่ยนกิจการ 
จากการแขงขนัจากตางประเทศ หรือการใหการชดเชยทางภาษ ี มาตรการทางการเงินและการคลัง 
อาจรวมถึงการใชเพื่อใหผูประกอบการพฒันาการผลิตและการจดัการใหสามารถแขงขันได 

  ในสวนของลกูจาง ควรจะมสีวัสดิการบรรเทาความเดือดรอน โดยอาจจะอยูในรูป
ของการประกันหรือความชวยเหลือ ในปจจุบันลูกจางบางสวนจะมีสวัสดิการในเรื่องสุขภาพ ทุพพลภาพ 
และการเสียชีวติ สวัสดิการเชนนี้นาจะใหมคีวามครอบคลุมกลุมคนมากขึน้ และเพิ่มเกี่ยวกับการตกงาน 
โดยมาตรการพวกนี้จะตองคํานึงถึงภาระของรัฐ และการมีสวนรวมของภาคเอกชนและผูที่ไดรับ
สวัสดิการดวย 

  การฝกอบรมแกลูกจางก็เปนมาตรการหนึ่ง ที่จะชวยสรางภูมิคุมกันระดับลูกจาง 
เพราะเพิ่มความสามารถในการแขงขันระดับองคกร และทําใหลูกจางปรับเปลี่ยนงานไดงายขึ้น  
ทั้งนี้รัฐสามารถมีมาตรการทางการคลังที่จะสงเสริมใหธุรกิจทําการอบรม และเนื่องจากธุรกิจจะ
อบรมเนนที่เปนประโยชนการทํางานของธุรกิจ รัฐควรจะมีการอบรมในกรณีที่เปนความรูที่ทําให
ลูกจางมีทักษะที่กวางขวางขึ้น และแกลูกจางที่ดอยโอกาสที่จะอบรม 

  การปองกนัความผันผวนจากราคากเ็ปนการสรางภูมิคุมกันแบบหนึ่ง ดังนั้นนโยบาย
ทางดานเศรษฐกิจมหภาคและอัตราแลกเปลี่ยนจึงควรเนนเสถียรภาพมากกวาการขยายตวั อยางไรก็
ตามการดําเนนินโยบายจะเปนการบรรเทาความผันผวน เพื่อใหระบบเศรษฐกจิมีการปรับตัวที่ราบร่ืน 
มิใชเปนการแทรกแซงเพื่อเปล่ียนระบบกลไกตลาด 

  ภาครฐัมกัจะมมีาตรการปองกันความผันผวนของราคาสินคาเกษตรโดยการประกนั
ราคาและมีเครื่องมือในการแทรกแซงในรูปแบบตางๆ  ขอดอยของมาตรการลักษณะนี้คือ มักจะ
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ขาดการวางแผน เปนการจัดการเปนชิ้นๆ ตามความกดดนัทางการเมือง มีปญหาในการฉอราษฎร
บังหลวง การใชมาตรการที่จะทําใหเกษตรกรตัดสินใจที่จะลดความผันผวนของรายได โดยใช
ระบบตลาดสินคาลวงหนา หรือระบบบริหารความเสี่ยงโดยระบบประกัน นาจะเปนเครื่องที่ดีกวา
ในดานประสทิธิภาพและการสรางภูมิคุมกัน 

 ดานเงื่อนไขความรู 

  เงื่อนไขทางการศึกษาเปนสําคัญ ทั้งดานการใชประโยชนจากการคาระหวางประเทศ 
และความพอเพียงดานอื่น ปจจุบันประเทศมีการขยายการศึกษาภาคบังคับทําใหมีผูเขาเรียนระดับ
มัธยมศึกษาเปนสัดสวนที่สูงขึ้น แตสัดสวนผูที่เขาเรียนในระดบัอุดมศึกษายังมีอยูนอย และสวน
ใหญอยูในมหาวิทยาลัยเปด  ซ่ึงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒนมีสูง และเราตองการ
ผลิตสินคาที่มีการใชเทคโนโลยีเขมขนขึ้น การศึกษาในระดับอุดมศกึษาเปนเรื่องสําคัญ 

  คุณภาพของการศึกษามีความสําคัญไมนอยกวาการขยายการศึกษา การศึกษาจึงไม
ควรเนนขอเทจ็จริงหรือขอมลู เพราะความกาวหนาในดานตางๆ ทําใหความรูเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  
การศึกษาจึงตองสอนใหรูจกัวิเคราะห สรางทักษะดานคณิตศาสตร ภาษา คอมพวิเตอร เพื่อใหผู
ไดรับการศกึษามีความสามารถในการหาความรู มีความตองการและความสามารถทีจ่ะเรยีนรูตลอด
ชีวิต 

  การศึกษา Kobsak and others (2006) ช้ีวารัฐตองใหความสําคัญของการสราง
ทรัพยากรมนุษยตั้งแตตอนเด็ก และตองใหความสําคัญของเด็กตางจังหวัดเพราะเด็กที่เกิดจะมีสติปญญา
ไมตางกันมาก แตความแตกตางทั้งทางสภาพแวดลอมและคุณภาพโรงเรียนทําใหทุนมนุษยตางกัน 
ทําใหคนสวนใหญเสียเปรยีบ 

  การศึกษาเดียวกันนีย้ังเสนอวา ในดานการพัฒนาแรงงาน นายจางจะอยูในฐานะที่
เหมาะสมกวาในการที่จะอบรมลูกจางคนใด ในดานใดจงึจะเปนประโยชน และลูกจางก็มกัจะได
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการมีทักษะที่ดีขึ้น รัฐสามารถทําการสนับสนุน โดยมาตรการทางภาษี 
นอกจากนี้เพื่อใหแรงงานมีคุณสมบัติตามความตองการของตลาด มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาตองมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้มีหลายประเทศที่มีโครงการฝกงาน
นักเรียนในโรงงานเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 

  สถาบันอุดมศึกษาจะมีสวนสําคัญในการสรางองคความรู การสนับสนุนของรัฐยงั
สําคัญ  ตองมีการผลิตดานที่มีทักษะ ดานวิศวกร ดานวทิยาศาสตรมากขึ้น  เปนทีน่าสังเกตวาการ
จัดลําดับของมหาวิทยาลัย มีมหาวิทยาลัยจาํนวนมากโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยตั้งใหมที่แสดงความ
ไมพรอมในการผลิตบัณฑิต ตัวเลขในป 2539 แสดงวาสัดสวนของผูสอนที่มีวุฒิต่ํากวาปริญญาโท 
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มีประมาณรอยละ 64 ของอาจารยในมหาวิทยาลัย รอยละ 58 ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล และรอย
ละ 49 ในมหาวิทยาลัยเอกชน อยางไรก็ตาม หากรัฐทุมงบประมาณที่จาํกัดในการพฒันาอุดมศึกษา 
ตองคํานึงถึงการขยายบทบาทของภาคเอชน รวมทั้งลักษณะทีแ่ตกตางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบางกลุม
อาจจะเปนมหาวิทยาลัยทีเ่นนการวิจยั บางกลุมอาจจะเนนการสอน และบางกลุมจะเปนมหาวิทยาลยั
ในระดบัชุมชน เพื่อใหการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
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