
 

บทท่ี 8 
ผลกระทบของการค้าต่างประเทศต่อเศรษฐกิจประเทศไทย 

 
การถงึภาวะการคา้ต่างประเทศของไทยโดยส่วนรวมแลว้ จะเหน็ว่ามูลค่าการส่งออก

แมจ้ะเพิม่ขึน้ทุกปี แต่มูลค่าการนําเขา้กเ็พิม่ขึน้ทุกปีเช่นเดยีวกนั โดยอตัราการเพิม่ขึน้ของ
มลูคา่การนําเขา้จะสงูกวา่อตัราการเพิม่ขึน้ของมลูคา่ในการสง่ออก 

รายได้จากการส่งออกจะถูกนําไปใช้ในการซื้อสคิ้าเขา้ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย
สนิคา้ทุน วตัถุดบิ อุปกรณ์ต่างๆ น้ํามนัเชือ้เพลงิ และยานพาหนะ สนิคา้เหล่าน้ีบางสว่นจะถูก
นําไปอุปโภคบรโิภคไดท้นัท ีและบางสว่นจะถูกนําไปใชใ้นการผลติสนิคา้อื่นๆ ทัว่ไป หากไมม่ี
รายได้จากการส่งสนิค้าออก ประเทศย่อมขาดแคลนเงนิตราในการนําสนิค้าเขา้ ดงันัน้ การ
สง่ออกและการนําเขา้ของประเทศจงึมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิของแต่ละประเทศอยา่งยิง่รวมทัง้
ประเทศไทยดว้ย 

ในการพจิารณาถงึผลกระทบของการคา้ต่างประเทศทีม่ต่ีอเศรษฐกจิประเทศไทยน้ีจะ
เป็นการพจิารณากวา้งๆ ทัง้ทางดา้นมหภาค (macroeconomics) และจุลภาค (microeconomics) 
โดยในแต่ละดา้นจะพจิารณาทัง้ในดา้นการสง่สนิคา้ออกและการนําสนิคา้เขา้ 

 
8.1 การพิจารณาทางมหภาค 
 

 นําสถิติและการวเิคราะห์ภาวะการค้าต่างประเทศในบทที่ 6 และประมาณแนวโน้ม
ทางการคา้ต่างประเทศในบทที ่7 มาพจิารณาถงึผลกระทบจากการคา้ต่างประเทศว่ามอีทิธพิล
และบทบาท สง่ผลถงึเศรษฐกจิของประเทศในดา้นต่างๆ 
 8.1.1 ผลกระทบจากการส่งสินค้าออก 

(1) เป็นแหล่งเงนิไดใ้หป้ระเทศ 
ถงึแมว้า่ประเทศไทยจะประสบปญัหาการขาดดุลทางการคา้มากกว่า 40 ปี

กต็าม แต่รายไดจ้ากการส่งสนิคา้ออกนับว่าเป็นแหล่งเงนิไดท้ีส่าํคญัทีสุ่ดของประเทศ รายได้
บางส่วนนําไปใชห้น้ีต่างประเทศ บางส่วนใช้เป็นรายจ่ายเพื่อการนําสนิคา้เขา้ ช่วยใหธุ้รกจิ
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การเงนิและการลงทุนภายในประเทศดขีึน้ รวมถงึช่วยใหดุ้ลการชําระเงนิของประเทศมคีวาม
มัน่คงมากขึน้ดว้ย 
 (2) การจา้งงานภายในประเทศ 
  การส่งสนิคา้ออกไปจําหน่ายต่างประเทศในปรมิาณสงู ย่อมก่อใหเ้กดิการ
จ้างงานโดยส่วนรวมของประเทศสูงขึ้นด้วย ทัง้ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กรณีประเทศไทยซึ่งมีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานมาก (เช่น 
อุตสาหกรรมสิง่ทอ อุตสาหกรรมเครื่องเคลอืบดนิเผา อุตสาหกรรมในครวัเรอืน อุตสาหกรรม
เฟอรนิ์เจอร ์และเครือ่งประดบัต่างๆ) 
 (3) การบรโิภคโดยสว่นรวมของประเทศ 
  รายไดจ้ากการส่งออกทําใหม้กีารนําสนิคา้อุปโภคบรโิภคและสนิคา้ทุนเขา้
มามากขึ้น สนิค้าทุนจะเป็นปจัจยัในการผลิตสนิค้าอุปโภคบรโิภคเพื่อสนองความต้องการ
ภายในประเทศต่อไป 
 (4) การออมและการลงทุนโดยสว่นรวม 
  รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จะถูกออมไวบ้างส่วนมไิดนํ้าไปบรโิภคทัง้หมด อตัราการ
ออมจะมคี่าเท่าไรขึน้อยู่กบัแนวโน้มในการบรโิภคหน่วยสุดทา้ย (Marginal Propensity to 
Consume: MPC) ของประเทศ รายไดส้ว่นทีอ่อมน้ีจะถูกนําไปลงทุนเพือ่ทาํการผลติต่อไป 
 (5) เป็นรายไดข้องรฐับาล 
  รฐับาลเก็บภาษีสนิค้าขาออกเพื่อนํามาเป็นรายได้สําหรบัใช้จ่ายในการ
บรหิารประเทศ นอกจากภาษีอากรขาออกโดยปกตแิลว้ สนิคา้บางประเภทอาจถูกเกบ็อากร
พเิศษอกีครัง้หน่ึงจากการส่งออก ทัง้น้ี เพราะผูส้่งออกยงัคงมรีายไดจ้ากการส่งออกสูงมาก 
เชน่ การเกบ็คา่พรเีมยีมสนิคา้ ขา้ว น้ําตาล เป็นตน้ 

ผลกระทบจากการนําสินค้าเข้า  8.1.2 
  (1) ผลทางการลงทุน 
   สนิคา้วตัถุดบิและสนิคา้ทุนทีนํ่าเขา้มาจะชว่ยเพิม่การลงทุนภายในประเทศ
ให้ขยายตวักว้างออกไป ดงัเช่น บทบาทของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ซึ่งพยายาม
ส่งเสรมิและใหส้ทิธพิเิศษแก่ผูล้งทุนผลติสนิคา้เพื่อทดแทนการนําเขา้รูปบตัรส่งเสรมิ แต่ผล
จากการส่งเสรมิการลงทุนเกนิขนาดกม็ผีลทําใหเ้กดิภาวะสนิคา้ลน้ตลาด อนัจะมผีลต่อไปถงึ
การลงทุนในระยะต่อไปตอ้งหยุดชะงกัลง และอาจกระทบกระเทอืนถงึโครงการลงทุนอื่นๆ ทีม่ี
ผลต่อเศรษฐกจิ 
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  (2) ผลทางการพฒันาประเทศ 
   การนําสนิคา้เขา้ประเทศในบางครัง้มไิดม้กีารควบคุมเพยีงพอ กล่าวคอื มี
การนําสนิค้าอุปโภคบรโิภคที่ฟุ่มเฟือยหรอืไม่จําเป็นเข้ามามากเกินไป ทําให้ประเทศขาด
รายได้ที่จะนําสินค้าอื่นๆ ที่จําเป็นมากกว่าเข้ามาเพื่อทําการลงทุนและพฒันาประเทศใน
ปจัจุบนั ประเทศไทยนําเขา้สนิคา้ฟุ่มเฟือยหรอืไม่จําเป็นเขา้ประเทศมมีูลค่าค่อนขา้งสูง และ
เกอืบจะทุกรฐับาลต่างกพ็ยายามหาทางควบคุมการนําเขา้สนิคา้ทีไ่มจ่าํเป็นดงักล่าว 
  (3) ผลทางการเงนิระหวา่งประเทศ 
   การนําสนิค้าเข้าประเทศมาก ทําให้ประเทศไทยต้องใช้จ่ายเงนิจํานวน
มหาศาลในแต่ละปี เพื่อชําระเงนิค่าสนิค้า มูลค่าในการส่งออกไม่เพยีงพอกบัมูลค่าในการ
นําเขา้มาตัง้แต่ พ.ศ. 2498 ดงันัน้ เงนิตราทีจ่ะชาํระสาํหรบัมลูค่าของสนิคา้เขา้สว่นทีเ่กนิกว่า
มูลค่าของสินค้าออกจึงได้มาจากเงินกู้จากต่างประเทศส่วนหน่ึง ส่วนหน่ึงได้จากเงินกู้
ภายในประเทศ และในกรณีที่ขาดแคลนเงนิตราสําหรบัชําระค่าสนิค้าเขา้ อาจนํามาใช้จาก
เงนิทุนสาํรองระหวา่งประเทศ 
   การขาดแคลนเงนิตราสาํหรบัชาํระในการนําสนิคา้เขา้ ยอ่มทาํใหเ้ศรษฐกจิ
ของประเทศไมม่เีสถยีรภาพ ประเทศไทยเคยลดค่าเงนิตราของเราเพื่อสง่เสรมิการสง่ออกครัง้
สุดทา้ยเดอืนกรกฎาคม 2528 และเคยลดค่าเงนิบาทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการทีค่่าเงนิดอลล่าร์
สหรฐัฯ ลดลงหลายครัง้ 
  (4) ผลทางหน้ีสนิจากต่างประเทศ 
   ในกรณีที่ประเทศไทยต้องกูเ้งนิจากต่างประเทศเพื่อมาลงทุนในโครงการ
บางอยา่ง และนําสนิคา้ทุนเขา้มาลงทุนในประเทศนัน้ย่อมก่อใหเ้กดิภาระหน้ีสนิทีจ่ะตอ้งใชค้นื
ใหต่้างประเทศในอนาคต รายไดใ้นอนาคตส่วนหน่ึงแทนที่จะนําใชจ้่ายในประเทศจะต้องถูก
สง่กลบัไปชาํระเป็นคา่เงนิตน้และดอกเบีย้เงนิกูแ้ก่ต่างประเทศ ซึง่ในปจัจุบนัปรมิาณหน้ีคงคา้ง
ต่างประเทศ จนกระทัง่ พ.ศ. 2524 มมีูลค่าสูงถึง 121,277 ล้านบาท การชําระหน้ีคนืใหแ้ก่
ต่างประเทศหรอืแหล่งกูใ้นบางปีตดิขดัไมม่เีงนิชาํระจาํเป็นตอ้งกูจ้ากแหล่งกูอ้ื่นๆ มาเพื่อชาํระ
ค่าหน้ีสนิทีม่มีาแต่ก่อน ดงัเช่น ครม.อนุมตัเิงนิกู ้150.9 ลา้นบาท จากธนาคารโลกมาเพื่อใช้
ชาํระคา่ดอกเบีย้เน่ืองจากกูม้าใชใ้นกจิการการประปา 
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8.2 การพิจารณาทางจลุภาค 
 

 เป็นการพิจารณาโดยคํานึงผลกระทบที่มีต่อเอกชนผู้ประกอบการ ผู้บริโภค
ภายในประเทศราคาการสง่ออก  บทบาทธุรกจิเอกชน  และปจัจยัการผลติ 
 8.2.1 ผลกระทบจากการส่งสินค้าออก 
  (1) เงนิทุนเพือ่ดาํเนินการสง่ออก 
   ผูส้่งสนิค้าออกในประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบการในรูปครอบครวัและ
เป็นรายยอ่ย จงึขาดแคลนเงนิทุนในการซือ้สนิคา้เพื่อสง่ออกถงึแมว้่าธนาคารแหง่ประเทศไทย
ได้มกีารให้สนิเชื่อเพื่อการส่งสนิค้าออกก็ตาม แต่การใหส้นิเชื่อดงักล่าวยงัมขีอบเขตจํากดั
สําหรับการส่งสินค้าออกเพียงบางอย่างเท่านัน้ พ่อค้าผู้ส่งออกรายย่อยจึงขยายตลาด
ต่างประเทศโดยลําบาก จะมีเพียงพ่อค้ารายใหญ่ๆ ที่มีเงนิทุนสูง เพียงไม่กี่รายเท่านัน้ที่
สามารถทําการคา้กบัต่างประเทศได้โดยไม่มปีญัหา ในกรณีเช่นนัน้ ทําใหพ้่อคา้กลุ่มน้อยมี
อํานาจในทางเศรษฐกจิของประเทศ ผูส้่งออกรายย่อยจะหมดกําลงัใจ และในทีสุ่ดจะออกไป
จากวงการคา้ระหวา่งประเทศ 
  (2) การลงทุนและการหมนุเวยีนของเงนิตราในประเทศ 
   ในทีใ่ดทีม่กีารสง่สนิคา้ออกมาก ยอ่มทาํใหป้ระเทศไดร้บัรายไดเ้ขา้มามาก
ด้วย และจะเสริมการลงทุน การจ้างงานมากขึ้น ดังเช่น พ .ศ . 2516 เป็นปีทองของ
อุตสาหกรรมสิง่ทอโดยสามารถสง่ออกไปจาํหน่ายต่างประเทศไดม้ากกว่า 2,000 ลา้บาท จาก
ความต้องการสนิค้าสิง่ทอในตลาดต่างประเทศดงักล่าว การลงทุนในอุตสาหกรรมสิง่ทอใน
ประเทศไทยจงึเพิม่ขึน้ เพื่อขยายปรมิาณการส่งออก ผลจากการลงทุนทาํใหม้กีารจา้งแรงงาน 
ใชว้ตัถุดบิภายในประเทศเพิม่ขึน้ การผลติสนิคา้อุปโภคบรโิภคอื่นๆ เพือ่สนองอาํนาจการซือ้ที่
เพิม่ขึน้ของอุตสาหกรรมสิง่ทอจงึเกดิขึน้และขยายตวัออกไป 
  (3) ราคาสง่ออก 
   มลูคา่ของสนิคา้สง่ออกของไทยประมาณกวา่รอ้ยละ 60 เป็นสนิคา้เกษตรที ่
เหลอืเป็นสนิคา้อุตสาหกรรม ถงึแมว้่าราคาสนิคา้เกษตรโดยทัว่ไปจะไม่สูม้เีสถยีรภาพกต็าม 
แต่สนิคา้เกษตรสง่ออกของไทยเกอืบทัง้หมดจะเป็นวตัถุดบิสาํหรบัการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม
อื่นๆ ความต้องการสนิค้าเกษตรจากไทยจงึค่อนขา้งมเีสถียรภาพและราคาไม่เปลี่ยนแปลง
มากนกั 
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  (4) รายไดข้องประชากรเพิม่ขึน้ 
   แรงงานนับว่าเป็นปจัจยัการผลติที่สําคญัประการหน่ึง ผลจากการลงทุน
นอกจากจะทําใหเ้จา้ของทรพัยากรทีใ่ชใ้นการผลติอื่นๆ ไดร้บัผลตอบแทนจากแรงงาน ทําให้
เจา้ของแรงงานสามารถนํารายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการจา้งงานไปใชจ้่ายเพื่อความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
ความต้องการในการบรโิภคที่เพิม่ขึน้ของเจา้ของแรงงานทําใหม้กีารรเิริม่ผลติสนิคา้อุปโภค
บรโิภคอื่นๆ ตามมาเป็นลกูโซ่ และในทีส่ดุจะมผีลโดยสว่นรวมทาํใหร้ายไดป้ระชาชาตเิพิม่ขึน้ 
 8.2.2 ผลกระทบจากการนําเข้า 
  (1) การควบคุมการนําเขา้ 
   จากภาวะการขาดดุลของประเทศในระยะยาว ทางการพยายามหาทางลด
การนําสนิค้าเขา้จากต่างประเทศใหน้้อยลง เพื่อสงวนเงนิตราต่างประเทศไว้ใช้จ่ายในกรณี
จําเป็น ทัง้น้ี เพื่อแก้ไขภาวะการค้าที่ขาดดุลอย่างหนักให้ลดลงมา และช่วยพยุงภาวะ
ดุลการชาํระเงนิใหม้เีสถยีรภาพยิง่ขึน้ 
   อยา่งไร หากมกีารควบคุมการนําวตัถุดบิบางอยา่งเขา้ประเทศอาจกระทบ
ถงึการลงทุนบางโครงการของเอกชนได ้
  (2) การแขง่ขนักบัอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
   การนําสนิคา้เขา้มามากประเทศจนเกนิความจําเป็น ก่อใหเ้กดิการแขง่ขนั
ในดา้นราคาจาํหน่ายกบัสนิคา้ทีผ่ลติไดใ้นประเทศ การเตบิโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
จงึเป็นไปไดย้าก กระทบถงึอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิใหล้ดลง 
 
8.3 สรปุ 
 

 ในดา้นมหภาค ผลจากการสง่สนิคา้ออกจะก่อใหเ้กดิรายไดแ้ก่ประเทศในรปูภาษอีากร 
เกดิการจา้งงานภายในประเทศ มกีารผลติสนิคา้ทุกประเภทเพิม่มากขึน้ รายไดจ้ากการจา้ง
งานทีเ่พิม่ขึน้จะถูกนําไปใชใ้นการบรโิภคส่วนหน่ึงและในการลงทุนหรอืออมส่วนหน่ึง สว่นผล
จากการนําสนิคา้เขา้ สนิคา้เขา้จะเป็นตวัเรง่เรา้ใหเ้กดิการลงทุนผลติสนิคา้สนองความตอ้งการ
ภายในประเทศ ลดการนําสนิคา้อุปโภคบรโิภคบางอยา่งเขา้มา และมกีารสง่ออกไปจาํหน่ายยงั
ต่างประเทศมผีลใหเ้กดิรายไดจ้ากการสง่ออก แต่ในชว่งทีม่กีารนําสนิคา้เขา้มามากอาจกระทบ
ถงึดุลการคา้ได ้
 ในดา้นจุลภาค ผลจากการส่งสนิคา้ออกทําใหเ้อกชนผูป้ระกอบการมรีายไดจ้ากการ
สง่ออก มกีารหมุนเวยีนของเงนิตราในประเทศดขีึน้ รายไดข้องประชากรเพิม่ขึน้ ส่วนผลดา้น
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การนําเขา้นัน้ ทําใหม้กีารแข่งขนักบัอุตสาหกรรมภายในประเทศ และหากการนําเขา้ส่งผล
กระทบกระเทอืนต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศมากเกนิไป อาจมกีารใชม้าตรการควบคุมการ
นําเขา้ได ้
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