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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบัน
การยอมรับบทบาทของการคาระหวางประเทศวาเปนกลจักรสําคัญตอความ
เจริญเติบโตและการพัฒนาประเทศ ทําใหเกิดคานิยมเปดประเทศ การคาเสรี บริษัทขามชาติ
และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชนในทางการคาระหวางประเทศ ซึ่งจะเห็นไดวาเปน
ความสําเร็จของทฤษฎีการคาระหวางประเทศและความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของสํานักคลา
สิกและนีโอคลาสิก
เพราะหากประเทศใดตองการความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก็ตองเปดประเทศ
เพื่อคาขายกับตางประเทศ
ความสําคัญของภาคการคาระหวางประเทศ เริ่มตั้งแตเปนชองทางหารายไดเขาประเทศ
เพื่อมีเงินสกุลตางๆซื้อสินคาที่ประเทศไมสามารถผลิตไดดวยตนทุนต่ําโดยเปรียบเทียบ
หรือ
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาแลวเงินสกุลตางประเทศจะทําใหสามารถนําเขาสินคาทุน เพื่อผลิต
และสงออกสรางรายไดมูลคาเพิ่มตอๆไป ทามกลางกระแสความนิยมการคาระหวางประเทศนี้
ครั้งหนึ่ง นักเศรษฐศาสตรพัฒนาการสํานักโครงสรางนิยม กลับเชื่อตามหลักฐานที่พบวา หาก
ประเทศใดพึ่งพารายรับจากการคามากเกินไป
กลับจะสงผลเสียหายรุนแรงตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากเผชิญสถานการณที่เรียกวา “ความผันผวน หรือความไมมีเสถียรภาพของการ
คา(Trade Fluctuation and Instability) ”
สํานักโครงสรางนิยม1ยังชี้วา ประเทศตางๆโดยเฉพาะกลุมประเทศดอยพัฒนามีประสบ
การณความเสื่อมถอยของอัตราแลกเปลี่ยนทางการคา(Terms of Trade Deterioration) หมาย
ถึง มีความสามารถในการหาเงินตราสกุลตางประเทศเพื่อนําเขาสินคาลดนอยลง
ความผัน
ผวนของภาคการคาระหวางประเทศยังสงผลตอเศรษฐกิจภายในประเทศ เนื่องจากประเทศดอย
พัฒนามีสินคาออกสวนมากเปนสินคาขั้นปฐม2 รายรับของประเทศขึ้นกับรายไดของสินคาเหลา
1

Diana Hunt , Economic theories of development : An analysis of competing paradigms
(New York : Harvester Wheatsheaf , 1989) , pp.121-155.
2
ภาคเกษตรยังคงเปนภาคการผลิตนําของประเทศดอยพัฒนา
เพิ่มเติมในเอกสารเผยแพรของ
UNCTAD , “The Least Developed Countries 2000 Report” , 2000.

2

นี้เปนหลัก การผลิตสินคาขั้นปฐมก็ลาหลังผูกพันกับสภาพดินฟาอากาศ ซึ่งไมสามารถควบคุม
ได ราคาของสินคาสงออกจึงมีความผันผวนอยางมาก โดยเฉพาะผันผวนในทางที่ราคาตกต่ําลง
เมื่อไมสามารถคาดการณรายรับที่แนนอนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาออก
อยางรวดเร็ว ทําใหผูผลิตไมสามารถวางแผนการผลิตลวงหนาไดหรือไมแมนยํา เผชิญความเสี่ยง
สูง กอรปกับความสามารถในการหารายไดจากสินคาขั้นปฐมลดลง ทําใหมีรายไดไมเพียงพอ
กับการนําเขาสินคา ซึ่งสวนใหญเปนสินคาประเภททุน ที่ไมสามารถลดการนําเขาตามรายไดที่
ลดลงได เนื่องจากไมสามารถผลิตสินคาทุนไดเอง (ความยืดหยุนของอุปสงคในการนําเขาสินคา
ทุนตอรายไดคอนขางต่ํา) ประเทศดอยพัฒนาถูกบังคับใหจําตองกูยืมตางประเทศ เกิดผลตอ
ภาวะราคาเฟอในประเทศและปญหาดุลการชําระเงินขาดดุล
ประเทศจําตองกอหนี้มากยิ่งขึ้น
พรอมๆกับความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุนคอยๆหมดไป การประกาศลดคาเงินจึงเปนทางออก
สุดทายของประเทศยากจนทั่วไป กระนั้น ประเทศก็ไมสามารถยับยั้งการไหลออกของทุนได จึง
ประสบภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในที่สุด
ในระยะตอมา ความเชื่อแบบดั้งเดิม(Traditional Hypothesis)ถูกทาทายดวยทฤษฎีที่
เรียกวา “ทฤษฎีรายไดถาวรของFriedman”ซึ่งเชื่อวา ความไมมีเสถียรภาพแทนที่จะสงผลขัด
ขวางการพัฒนาประเทศ แทจริงกลับสงผลในทางสนับสนุนมากกวา เนื่องจากพฤติกรรมหลีก
เลี่ยงความเสี่ยง จะสนับสนุนใหมีการออมและการลงทุนภายในประเทศมากยิ่งขึ้น นั่นเอง
การตระหนักถึงปญหาความไมมีเสถียรภาพของการสงออกของประเทศกําลังพัฒนาเริ่ม
จริงจังมากขึ้น หลังจากการประชุมแหงสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD
IV) ในพ.ศ.2519ที่เมืองNairobi3 ครั้งนั้นมีการพัฒนาไปถึงขอตกลงเรื่องสินคาระหวางประเทศ
(International Commodity Agreements : ICAs) และแผน6ประการเพื่อบรรลุเปาหมายความมี
เสถียรภาพของราคาสินคาสงออกของประเทศดอยพัฒนา แตความรวมมือดังกลาวก็มีอันตอง
ลมเหลวไปในระยะตอมา และกลาวไดวา หลังจากพ.ศ.2523เปนตนมาก็ไมมีนโยบายดานสิน
คาสงออกใดประกาศออกมาเพิ่มเติม หรือสําเร็จดวยดีอยางเปนรูปธรรมเลย

3

South Centre , International commodity problems and policies , the key issue for
developing countries (Geneva: Imprimerie Ideale , 1996), p.18. และDavid Colman and Frederick
Nixon , Economics of change in less developed countries ( New York : Harvester Wheatsheaf , 1994),
pp.171-177.
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หากตั้งคําถามวามีความจําเปนหรือไม ในการศึกษาปญหาความไมมีเสถียรภาพของการ
คาระหวางประเทศซึ่งเปนหัวขอที่ไมคอยอยูในความสนใจของประเทศตางๆในเวลานี้ ประการ
แรกเนื่องจากผลของความไมมีเสถียรภาพตอการสงออกของประเทศกําลังพัฒนา ยังคงเปนเรื่อง
ที่ไมสามารถหาขอสรุปได เนื่องจากงานวิจัยเชิงประจักษที่ผานมา ทําการศึกษาไดผลสรุปแตก
ตางกัน มีการสนับสนุนสมมติฐานทั้งสองขางตน
สมมติฐานดังกลาวยังคงเปนสมมติฐาน
ดั้งเดิม ขึ้นอยูกับผูศึกษาตองการอางอิงถึงในแงใดดีหรือรายตอประเทศที่พิจารณา ยังไมมีกฎ
ตายตัวหรือสามารถอางทฤษฎีเกี่ยวกับความไมมีเสถียรภาพของการสงออกใดได
ประการตอมา ระหวางพ.ศ.2533-2543 ประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศดอยพัฒนา
มีประสบการณความผันผวนของภาคการคาระหวางประเทศในเกณฑสูงเฉลี่ยถึงรอยละ13.92ตอ
และหากไมนับ
ป* เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลวที่ผันผวนเพียงรอยละ0.99เทานั้น
ความเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลกก็มีแนวโนมวาประเทศกําลังพัฒนาที่ไมใชผูสงออก
น้ํามัน ยังคงประสบปญหารุนแรง(รอยละ1.74ตอป) กวาประเทศพัฒนาแลวอยูนั่นเอง4
กลาวไดวาปญหาความผันผวนปตอปของอัตราแลกเปลี่ยนทางการคาที่ประเทศกําลัง
พัฒนายังเผชิญอยู นาจะนํามาซึ่งความสามารถในการนําเขาที่ไมแนนอน เกิดความไมมีเสถียร
ภาพของภาคการคาและทําใหคาดการณไดวาความไมมีเสถียรภาพจากการคาในอดีตเปนสาเหตุ
ขัดขวางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทําใหประเทศเหลานี้ยังคงถูกจัดอันดับอยูในประเทศที่มี
พัฒนาการต่ํากวากลุมประเทศพัฒนาแลว
กระนั้น ความผันผวนก็ไมใชดัชนีวัดความไมมี
เสถียรภาพที่ดี เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงปตอปที่คิดอยางหยาบดวยฐานของปกอน แต
การพัฒนาประเทศตองดูจากการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะยาว
หรือความเปลี่ยน
แปลงไปจากคาแนวโนมซึ่งเปนการหาคาตามดัชนีความไมมีเสถียรภาพอยางแทจริง เพื่อพิสูจน
ระดับความมากนอยของปญหาความไมมีเสถียรภาพจากการคาระหวางประเทศในระยะยาวใน
เชิงปริมาณวิเคราะห
และผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาที่เกิดจากการสะสม
ความผันผวนในอดีตเรื่อยมา

*

คาเฉลี่ยจากผลรวมความแตกตางระหวางอัตราแลกเปลี่ยนทางการคาปหลังและปกอนหนา ไมคิด

เครื่องหมาย
4
IMF , International financial statistics yearbook (Washington D.C. : International Monetary
Fund 2001) , p.147.
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จากสาเหตุขางตนเปนไปไดในการสรางจุดเริ่มตนของความสนใจในปญหาความสัมพันธ
ระหว า งความไม มี เ สถี ย รภาพและความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศกําลั ง พั ฒ นา
กอรปกับเมื่อตอบปญหาขางตนไดแลวยังจะสามารถขยายการศึกษาออกไปไดอีกหลายกรณี ดัง
เชน หากประเทศกําลังพัฒนายังคงประสบปญหาดังกลาวอยู เหตุใดนโยบายที่เคยวางแผนไว
แตลมเหลวจึงไมมีฟนฟูใหม
และประเทศตางๆกลับใหความสําคัญกับการเปดเสรีภาคการคา
ระหวางประเทศแทนการสรางนโยบายความรวมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพใหกับรายรับจากการสง
ออก
แทจริงมีสาเหตุจากแผนนโยบายเองหรือจากความสนใจที่แตกตางกันระหวางประเทศ
พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนากันแน
อีกทั้งหากยังพบปญหาอยูจะมีนโยบายใหมที่ถูก
เสนอเพื่อเปนทางเลือก อยางSupply ManagementหรือTrust Fundเพื่อชวยเหลือทางเทคนิคใน
การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคอยางไร
ตองดําเนินการเพื่อใหไดผลในทางปฏิบัติ
อยางไร
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาประสบการณ
สาเหตุและผลที่เกิดกับระบบเศรษฐกิจ และวิธีแกปญหา
ความไมมีเสถียรภาพของการสงออกและอัตราแลกเปลี่ยนทางการคาที่ถดถอยของประเทศกําลัง
พัฒนา
2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของความไมมีเสถียรภาพของรายรับจากการสงออกตอความ
เจริญเติบโตของประเทศกําลังพัฒนาและตอประเทศพัฒนาแลว
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธของความไมมีเสถียรภาพของรายรับจากการสงออกที่มีตอ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงสิบปที่ผานมา และเสนอแนะแนวทางแกปญหาความไมมี
เสถียรภาพที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพได
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.การศึกษาความไมมีเสถียรภาพของการสงออกในครั้งนี้ มีความสนใจอยูที่เสถียรภาพ
ทางดานรายรับเปนกรณีเดียว หาใชเสถียรภาพทางดานราคาสินคา หรือปริมาณการสงออกไม
และสินคาออกมุงไปที่สินคาขั้นปฐมเพื่อการสงออกเทานั้น
2.ใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายป ตั้งแตปพ.ศ.2533-2543
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3.ประเทศกําลังพัฒนาที่สนใจทั้งสิ้น 24 ประเทศไดแก
Bangladesh , Bolivia ,
Guatemala , Madagascar , Mexico , Nepal , Peru , China P.R.(Mainland) , Haiti , Brazil ,
India , Belize, Chile , Hong Kong , Cyprus , Korea , Philippines , Singapore , Thailand ,
Hondurus , Jamaica , Malaysia , Mauritius และTunisia
และกลุมประเทศพัฒนาแลว เพื่อ
ใชในการเปรียบเทียบอีกจํานวนทั้งสิ้น 14 ประเทศ ไดแก Australia , Austria , Canada , France
, Denmark , Germany , Greece , Italy , Netherlands , Norway , Spain , Switzerland ,
United Kingdom และ USA.
4.ตัวแปรมหภาคที่เปนตัวแทนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆของประเทศ ไดแก
ความไมมีเสถียรภาพของการสงออก รายไดประชาชาติ ระดับการลงทุนทางกายภาพ มูลคาการ
สงออกรวมและจํานวนประชากร
1.4 คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
1.ความไมมีเสถียรภาพของการสงออก (Export earnings , export proceeds) การ
ศึกษาครั้งนี้มีการกลาวถึงความไมมีเสถียรภาพหลายดาน เชน ดานราคา ดานปริมาณ เสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ แตใหเขาใจวาเมื่อกลาวถึงเสถียรภาพของการสงออกโดยไมไดเฉพาะเจาะจง
หมายถึงเสถียรภาพดานรายรับจากการสงออกเทานั้น
2.ประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) หมายถึง ประเทศที่ไมถูกจัดอันดับ
วาเปนประเทศพัฒนาแลวจากสถาบันระหวางประเทศดวยเกณฑทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตก
ตางกัน
ในที่นี้รวมถึงประเทศดอยพัฒนาและประเทศที่อยูในชวงเปลี่ยนผาน(Transitional
Economies)ดวย
3.สินคาขั้นปฐม (Primary Commodities) ไดแก สินคาที่ยังไมผานการแปรรูปมากนัก
มีกรรมวิธีการผลิตอยางงายและผูกพันอยูกับสภาวะดินฟาอากาศ ทําใหความยืดหยุนตอราคาต่ํา
สินคาขั้นปฐมที่ใชในการศึกษาเชิงปริมาณครั้งนี้ ไดแก สินคาอาหารทุกประเภท(all food ,
SITC0+SITC1+SITC22+SITC4) วัตถุดิบทางการเกษตร(agricultural raw material , SITC2SITC22-SITC27-SITC28) แรธาตุและโลหะหนัก(ores and metals , SITC27+SITC28+SITC68)
และน้ํามัน(fuels , SITC3)
4.อัตราการเปดประเทศ (Openness Rate) เปนการวัดคากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ภาคการคาระหวางประเทศอยางหยาบ คํานวณจากผลรวมของมูลคาการสงออกและการนําเขา
คิดเปนรอยละตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติที่ปรากฏในบัญชีประชาชาติของประเทศ
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5.อัตราแลกเปลี่ยนทางการคา (Terms of Trade) เนื่องจากการศึกษามีความสนใจไปที่
เสถียรภาพของรายรับจากการสงออก ดังนั้นหากกลาวถึงอัตราแลกเปลี่ยนทางการคา จะหมาย
ถึงอัตราแลกเปลี่ยนดานรายได (Income Terms of Trade) ที่เกิดจากอัตราสวนของมูลคาการสง
ออกตอมูลคาการนําเขาเทานั้น
6.ราคาสินคาที่แทจริง (Real Commodity Price) เปนอัตราสวนของราคาสินคาขั้นปฐม
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินคาอุตสาหกรรมที่สงออกโดยประเทศพัฒนาแลว
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทราบประสบการณ สาเหตุและผลที่เกิดกับเศรษฐกิจ ความรวมมือระหวางประเทศ
การปองกันผล
ระหวางประเทศพัฒนาแลวและดอยพัฒนาเพื่อรักษาเสถียรภาพการสงออก
กระทบที่จะเกิดกับการดําเนินกิจกรรมของประเทศ รวมถึงนโยบายของประเทศกําลังพัฒนาเพื่อ
รักษาเสถียรภาพของการสงออก
2.ทราบความความสัมพันธของความไมมีเสถียรภาพของการสงออกตอความเติบโตของ
ประเทศกําลังพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับความสัมพันธของประเทศพัฒนาแลว
3.ทราบทิศทางความสัมพันธระหวางความผันผวนของรายรับจากการสงออกที่มีผลตอตัว
แปรมหภาคในระบบเศรษฐกิจในชวงทศวรรษ1990(พ.ศ.2533-2543) สามารถเสนอแนะทางแก
ปญหาและใชเปนแนวทางในการวางนโยบายมหภาคของประเทศกําลังพัฒนา เพื่อเปาหมายการ
พัฒนาอยางยั่นยืน
1.6 วิธีดําเนินการศึกษา
ในการศึกษาความไมมีเสถียรภาพของการสงออกและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศกําลังพัฒนา จะประกอบดวยวิธีวิเคราะห 2 ลักษณะคือ
การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method)
ประกอบดวยการบรรยายลักษณะการคาระหวางประเทศ ชนิดและลักษณะสินคา
ประเทศคูคาซึ่งเชื่อวาเปนที่มาของความไมมีเสถียรภาพของการสงออกของประเทศกําลังพัฒนา
ทบทวนประสบการณและการแกปญหาความไมมีเสถียรภาพและสาเหตุของความลมเหลวของ
นโยบายและความรวมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพดานสินคาระหวางประเทศ ตลอดทั้งใหขอเสนอ
•
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แนะเพื่อเปนทางเลือกใหกับประเทศกําลังพัฒนาที่ยังเผชิญปญหาความไมมีเสถียรภาพของการสง
ออกอยางมากสามารถเติบโตอยางยั่งยืนไดในระยะยาว
การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method)
เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพของรายรับจากการสงออก
ที่มีตอความเจริญเติบโตที่วัดดวยอัตราเพิ่มของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ระหวางประเทศ
กําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว
ดวยวิธีหาความสัมพันธเชิงเสนตรงและAutoregressive
Conditional Heteroscadasticity Model พรอมกับมีการแกปญหา Autocorrelation ที่เกิดขึ้น
เพื่อใหผลการศึกษาที่ไดมีความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพ สามารถใชเปรียบเทียบความสัมพันธ
ที่เกิดขึ้นระหวางกลุมประเทศ หานโยบายแกไขและความรวมมือระหวางประเทศได
•

1.7 แหลงขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษา เปนขอมูลทุติยภูมิทั้งสิ้น เก็บรวบรวมเบื้องตนจากเอกสาร รายงาน
และการเผยแพรผานทางเว็บไซตของแหลงขอมูลตางๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund)
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank)
ธนาคารเพื่อการพัฒนาอาฟริกา (African Development Bank)
ธนาคารโลก (World Bank)
องคการสหประชาชาติ (The United Nations)
องคการเพื่อการคาและการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (The United Nations on Trade
and Development)
7. The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
8. The United States Agency for International Development (USAID)
9. องคการการคาโลก (World Trade Organization)
10. The International Trade Centre of UNCTAD/WTO
11. The Trade and Development Centre ,the joint venture of World Bank and WTO
12. มหาวิทยาลัยตางๆ เชน Harvard University , American University , Yale
University , University of Pondicherry , University of Auvergne , Montclair
State University ฯลฯ
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13. หนวยงานภาครัฐของประเทศตางๆ ไดแก หนวยงานของประเทศไซปรัส , หนวยงาน
ของประเทศฟลิปปนส(The National Statistics Office : NSO) , ประเทศในทวีป
อาฟริกา และThe Economic Commission for Latin America and The Caribbean
14. The International Task Force (ITF) on Commodity Risk Management in
Developing Countries
1.8 ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการศึกษา
บทแรก ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการ
ศึกษา ขอบเขต คําจํากัดความ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ วิธีดําเนินการศึกษา แหลงที่มา
ของขอมูล และลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการศึกษา
บทที่สอง ประกอบดวย วรรณกรรมปริทัศน ทฤษฎีและสมมติฐานที่เกี่ยวของที่ใชในการ
ศึกษาและกรอบการศึกษา
บทที่สาม ประกอบดวย ลักษณะการคาของประเทศกําลังพัฒนา
บทที่สี่ ประกอบดวย ประสบการณอัตราแลกเปลี่ยนทางการคาที่ถดถอยและความไมมี
เสถียรภาพของราคาสินคาออกของประเทศกําลังพัฒนา
การรับมือกับราคาสินคาผันผวนดวย
ความรวมมือระหวางประเทศซึ่งเปนที่มาของขอตกลงวาดวยสินคาระหวางประเทศ
การสราง
เสถียรภาพใหกับการผลิตและการสงออกสินคาดวยวิธีตางๆ ไดแก การควบคุมการผลิตและการ
สงออก การทําbuffer stock สัญญาพหุภาคี การใหเงินอุดหนุน นโยบายอื่นๆ และการบริหาร
ความเสี่ยงของราคาสินคาดวยวิธีทางการตลาด
ความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาใน
ปจจุบัน สาเหตุแหงความลมเหลวของกลไกสรางเสถียรภาพของสินคาออกใหกับประเทศกําลัง
พัฒนา
บทที่หา ประกอบดวย แบบจําลองที่ใชและตัวแปรที่สนใจ
และวิธีประมาณคาแบบ
จําลอง และการประยุกตวิธีประมาณคาแบบจําลอง และผลการศึกษาในเชิงปริมาณ
บทสุดทาย ประกอบดวย บทสรุป ขอจํากัดในการศึกษาดานตางๆ และขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

บทที่ 2
วรรณกรรมปริทัศน ทฤษฎีและสมมติฐานที่เกี่ยวของ กรอบการศึกษา
2.1 วรรณกรรมปริทัศน
ปญหาความไมมีเสถียรภาพในการสงออก (Export Instability) เกิดขึ้นทามกลางกระแส
ความสงสัยในทฤษฎีการคาระหวางประเทศของสํานักคลาสิก โดยเฉพาะของHecksher-Ohlin
เกี่ยวกับความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)ที่วา “ประเทศที่มีปจจัยการ
ผลิตตางชนิดกัน จะไดประโยชนจากการคาระหวางประเทศ ถาประเทศที่ปจจัยชนิดใดมาก ก็
ใหผลิตสินคาที่เนนใชปจจัยการผลิตชนิดนั้นเพื่อสงออก และนําเขาสินคาที่เนนใชปจจัยการผลิต
ที่ประเทศนั้นมีนอยโดยเปรียบเทียบ”
แตในความเปนจริงกลับพบวาระหวางค.ศ.1860-1940
ประเทศดอยพัฒนากลับมีอัตราการคาตกต่ําลงเรื่อยๆ (Adverse Terms of Trade) หรือความ
สามารถในการหารายไดจากการสงออกสินคา ซึ่งสวนใหญเปนสินคาขั้นปฐมลดลง ยังผลไปถึง
ความสามารถในการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมซึ่งเปนสินคาทุนที่จําเปนตอการผลิต
และเปน
อุปสรรคตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศดังกลาวในที่สุด
ความสนใจในปญหาของความไมมีเสถียรภาพในการสงออก ทําใหเริ่มมีการคนควางาน
วิจัยและสิ่งตีพิมพอยางจริงจังและแพรหลายเกี่ยวกับขอผิดพลาดของการดําเนินนโยบายทางการ
คาที่ผานมาตั้งแตทศวรรษ1950 โดยมีสมมติฐานหลักแหงความไมมีเสถียรภาพวาเกิดจากสินคา
ขั้นปฐมซึ่งเปนสินคาสงออกหลัก แตราคากลับเคลื่อนไหวในทางลดลงจนกระทบตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ กระนั้น สามารถแยกงานวิจัยทั้งหลายตามจุดประสงคของการศึกษาไดเปน 3 แนวทาง
ดวยกัน ไดแก
การเปรียบเทียบระดับของความไมมีเสถียรภาพของการสงออกระหวางกลุม
ประเทศ ประการที่2 ไดแก การหาถึงสาเหตุแหงความไรเสถียรภาพดังกลาว ไมวาจากทางดาน
ราคา , ปริมาณ , รายไดจากการสงออก(export earnings or export proceeds) หรือปจจัยดาน
อุปสงคอุปทาน เพื่อหาแนวทางบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมถึงความรวมมือและนโยบาย
การคาระหวางประเทศ สําหรับประการสุดทาย ไดแก การหาความสัมพันธระหวางการไมมี
เสถียรภาพในการสงออกกับตัวแปรทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความเจริญเติบโตของประเทศดอย
พัฒนา หรือกลาวไดวาเปนการหาผลกระทบของความไมมีเสถียรภาพของการสงออกวาสงผล
ดานใดและรุนแรงตอประเทศมากนอยเพียงใด นั่นเอง
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งานวิจัยในตางประเทศ
งานวิจัยเกี่ยวกับความไรเสถียรภาพในการสงออกที่ผานมา พบวามีขอสรุปที่สับสน ไม
ไดผลการศึกษาไปในทางเดียวกัน ดังนี้ Coppock1พัฒนาดัชนีวัดความไมมีเสถียรภาพของการสง
ออกจากคาเบี่ยงเบนออกจากสมการแนวโนมExponential เรียกวา “Log-Variance Index” และ
ดวยขอมูลในชวงปค.ศ.1946-1958 ของรายไดจากการสงออกของประเทศตางๆทั้งสิ้น 83 ประเทศ
พบวาความไมมีเสถียรภาพของรายไดจากการสงออกมีความสัมพันธคอนขางแนบแนนกับความ
ไมมีเสถียรภาพของปริมาณการสงออก,ราคาสินคาสงออก,มูลคาการนําเขาและอัตราแลกเปลี่ยน
ทางการคา และยังพบวาการกระจุกตัวของประเทศผูนําเขาสินคาจากประเทศที่ศึกษา (Regional
Concentration)และการกระจุกตัวของชนิดสินคาที่สงออกจากประเทศกลุมตัวอยาง(Commodity
Concentration)มีความสัมพันธเล็กนอยในทางตรงกันขามและในทางเดียวกันกับความไมมีเสถียร
ภาพในการสงออก ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม การศึกษานี้ไมไดคํานึงถึงระดับความมีนัยยะ
สําคัญทางสถิติ ทําใหผลการศึกษาไมนาเชื่อถือนัก
Michaely2ทํางานวิจัยเกี่ยวกับความไมมีเสถียรภาพของการสงออกดวยขอมูลในระยะ
เวลาเดียวกันกับCoppock แตใชขอมูลดานราคาแทนรายไดจากการสงออก และพบวามีความ
สัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญระหวางความผันผวนของราคาสงออกของ36ประเทศกับการ
กระจุกตัวของสินคาออก Michaelyจึงสรุปวาประเทศผูสงออกสินคาขั้นปฐมมักเปนประเทศที่มี
การกระจุกตัวของสินคาสงออกสูง และออนไหวตอความผันผวนของราคาไดงาย แตMassell3
ซึ่งใชตัวอยางจาก 36 ประเทศ ในชวงปค.ศ.1948-1959 กลับพบวาการกระจุกตัวของสินคาออก
ไมไดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความไมมีเสถียรภาพของรายรับจากการสงออก และเมื่อรวม
ผลการศึกษานี้กับงานวิจัยของCoppockกอนหนา ทําใหทราบวา นโยบายเพื่อการกระจายชนิด
สินคาสงออก(Diversification Policy) จะไมสัมฤทธิ์ผลในการลดความผันผวนของรายได กระนั้น
Massellพบวาคาเฉลี่ยของความไมมีเสถียรภาพที่วัดดวยคาเบี่ยงเบนออกจากสมการแนวโนมของ
ประเทศกําลังพัฒนา มีคาสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแลว

1
2

Joseph D. Coppock , International economic instability ( New York : McGraw-Hill , 1962).
Michael Michaely , Concentration in international trade (Amsterdam : North Holland ,

1962).
3

Benton F. Massell , “Export concentration and fluctuations in export earnings : Crosssection analysis” , American economic review , 54(March 1964) : 50.
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MacBean4ใชขอมูลของCoppockและMichaely แสดงใหเห็นวาความไมมีเสถียรภาพ
ของรายรับจากการสงออกของประเทศดอยพัฒนามีมากกวาประเทศที่พัฒนาแลว แตความแตก
ตางนี้มีเพียงเล็กนอยเทานั้น และดวยการทดสอบสหสัมพันธแบบหลายตัวแปรทั้งดวยดัชนีความ
ไมมีเสถียรภาพตามแบบMoving Average และตามแบบCoppock พบวาการที่ประเทศมีความ
เชี่ยวชาญในการผลิตสินคาขั้นปฐม หรือ มีการกระจุกตัวของสินคาออก มีแนวโนมที่จะเกิดความ
ผันผวนของการสงออกเล็กนอย แตความสามารถในการอธิบายสมมติฐานความไมมีเสถียรภาพ
ของการสงออกจากการกระจุกตัวจะดีที่สุดหากทดสอบดวยดัชนีแบบMoving Average ขณะที่
Erb and Schiavo-Campo แบงการศึกษาเปน2ชวงเวลา กลับพบวาชวงปค.ศ.1954-1966ความ
ไมมีเสถียรภาพจากการสงออกของทั้งประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาแลวต่ําลงกวา
ชวงป
ค.ศ.1946-1958
แตประเทศพัฒนาแลวไมมีเสถียรภาพในอัตราต่ําลงมากกวาประเทศกําลัง
พัฒนา นอกจากนี้ยังพบวาการกระจุกตัวของสินคาออกและอัตราสวนสินคาอาหารเพื่อการสง
ออกตอการสงออกรวมมีผลตอระดับความไมมีเสถียรภาพ ขณะที่การกระจุกตัวของประเทศผูนํา
เขาไมมีผล และจากการแยก55กลุมตัวอยางระหวางประเทศพัฒนาแลวและดอยพัฒนา พบวา
ประเทศดอยพัฒนามีประสบการณการไรเสถียรภาพมากกวาประเทศพัฒนาแลวเหมือนขอสรุป
ขางตนของMacBean
แมงานวิจัยของCoppock , Michaely , MacBeanและErb and Schivo-campo จะพบ
ว าการกระจุก ตัวของสินคาจะทําใหเกิดความไมมีเสถียรภาพของการสงออกในประเทศกําลัง
พัฒนา แตไมไดหมายความวาการกระจายการผลิตและการสงออกจะทําใหเกิดเสถียรภาพเสมอ
ไป ซึ่งนอกจากงานของMassellแลว Mullor-Sebastian5 ซึ่งใชขอมูลภาคตัดขวางการสงออกสิน
คาหัตถอุตสาหกรรม10ประเภท ของ14ประเทศกําลังพัฒนาและ8ประเทศอุตสาหกรรม ยังพบวา
การที่ประเทศกําลั งพัฒนากระจายสิน คา สงออก *โดยเฉพาะสินคาที่อยูในชวงเติบโต(growth
4

Alasdair I. MacBean , Export instability and economic development ( London : George
Allen and Unwin Ltd. , 1966).
5
Alicia Mullor-Sebastian , “Export instability and policy implications for developing countries
as residual suppliers” , IMF working paper/90/44 , 1990. อางถึง Mullor-Sebastian , “A new approach
to the relationship between export instability and economic development” , Economic development
and cultural change , January 1988.
*
การกระจายสินคา(Diversification)มี2ความหมาย ไดแก ผลผลิตสวนเพิ่มชนิดใหมๆในตระกราการ
สงออกรวมของประเทศ และยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสัดสวนสินคาออกในการสงออกรวม ซึ่งงานวิจัยนี้ใช
ตามความหมายแรก
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products*)ของproduct cycle จะทําใหประเทศประสบภาวะไมมีเสถียรภาพของการสงออกมาก
ยิ่งขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากประเทศกําลังพัฒนาในฐานะผูผลิตรับชวงการผลิตตอจากประเทศอุต
สาหกรรมเปนผูเขาสูตลาดโลกลําดับหลัง จะไมสามารถแยงชิงสวนแบงตลาดและไมมีอํานาจผูก
ขาดตามธรรมชาติเหมือนประเทศพัฒนาแลวที่เขาตลาดกอน เปนกลุมประเทศที่จะไดรับผลจาก
ความผันผวนของอุปสงคในตลาดโลกมากที่สุด Mullor-Sebastianอธิบายวาขณะที่เศรษฐกิจอยู
ในชวงขาขึ้นบริษัทรับชวงจะไดรับสัญญาวาจางขยายอยางสูง
แตหากอยูในชวงขาลง
(Downswing phase of business cycle)บริษัทแมในประเทศพัฒนาแลวมักตัดสายการผลิตใน
ประเทศกําลังพัฒนามากกวาการลดพนักงานในประเทศแมเอง และสําหรับประเทศพัฒนาแลว
การกระจายสินคาที่กําลังเติบโตหรือโตเต็มที่แลว(growth or mature products)ก็ตาม ผลก็คือ
ความไมมีเสถียรภาพในการสงออกของประเทศจะลดลงเสมอ
การศึกษาสาเหตุแหงความไรเสถียรภาพของการสงออกของ25ประเทศในเอเชียและตะวัน
ออกไกล ของCoppock6 พบวาเมื่อรวมสินคาและบริการเขาดวยกันความผันผวนของการสงออก
มีคาเฉลี่ยทั้งแบบMeanและMedian(28.2,19) มากกวาความผันผวนของการสงออกสินคาเพียง
อยางเดียว(14.7,12.9)
อีกทั้งดวยการวิเคราะหสหสัมพันธอยางงายพบวาการที่ประเทศเพื่อ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจสําหรับเอเชียและตะวันออกไกล(ECAFE)แหงสหประชาชาติ ประสบ
ภาวะไมมีเสถียรภาพของการสงออกมากกวากลุมประเทศอื่นๆที่เหลือของโลก มีสาเหตุมาจาก
อัตราแลกเปลี่ยนทางการคามากที่สุด สาเหตุความผันผวนของการเติบโตเปนสาเหตุรอง ดัชนี
มูลคาการสงออก(Unit Value) , ความผันผวนของปริมาณสงออก (Quantum Index) , อัตราการ
เพิ่มของรายไดประชาชาติที่แทจริง และความสําคัญของภาคการคาระหวางประเทศ(วัดดวยอัตรา
สวนการคาระหวางประเทศตอรายไดประชาชาติ) มีความสําคัญนอยที่สุด โดยที่ความไมมีเสถียร
ภาพของการสงออกไมสามารถอธิบายไดดวยทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ
นอกจากนั้น
การวิเคราะหสหสัมพันธหลายตัวแปรพบวาความผันผวนและอัตราเพิ่มของดัชนีราคาผูบริโภค ตาง
มีผลในทางเดียวกัน ขณะที่Bilateralism Index7มีคาผกผันกับความไมมีเสถียรภาพของการสง
ออกสินคา
*

หมายถึง สินคาที่อยูในชวงเริ่มตนของอายุสินคา ใชเทคโนโลยีการผลิตที่คอนขางซับซอนและเปลี่ยน
แปลงบอยๆ มีความหลากหลายในสินคาสูงและถูกคุมกันสิทธิตามสิทธิบัตร มีตลาดที่เปนผูซื้อนอยราย ขณะ
ที่สินคาที่เติบโตเต็มที่(Mature products)มีความหมายตรงกันขาม
6
Joseph D. Coppock , Foreign trade of Asia and the far east : Instability and growth after
world war II , 1974.
7
Bilateralism Percentage of a country (B) = 100 x 2∑F( ∑X+∑M )
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Lloyd and Procter8 ศึกษาความไมมีเสถียรภาพของภาคการสงออกของประเทศนิวซี
แลนด ในชวงปค.ศ.1962/1963ถึง1978/1979 ดวยดัชนีความผันผวนจากStandard Error
Measure ซึ่งวัดคาอัตราแลกเปลี่ยนทางการคา(Commodity Terms of Trade) หรือ อัตราแลก
เปลี่ยนทางรายได(Income Terms of Trade)เบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ย พบวาความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนทางการคาไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาสงออกมากกวาไดรับจากความ
ผันผวนของราคาการนําเขาเล็กนอย เพราะเหตุวาความผันผวนในดัชนีราคาสินคาออกจะทําให
เกิดความผันผวนของดัชนีราคาสินคานําเขาดวย โยงไปใหเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ทางการคา
และอัตราแลกเปลี่ยนทางการคาที่ผันผวนนี้จะเปนสาเหตุสําคัญใหเกิดความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางรายได ขณะที่ความผันผวนดานปริมาณก็มีสวนกําหนดความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนถึงรอยละ20เชนกัน Lloyd and Procterยังใชนิวซีแลนดเปนตัวแทน
ของประเทศผูผลิตสินคาขั้นปฐมเพื่อการสงออก ทําใหเชื่อวาหากมีการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค
สินคาขั้นปฐมแลวจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุปสงคสินคาอุตสาหกรรมตามมา
ดังนั้นสําหรับ
ประเทศพัฒนาแลว การที่ราคาสินคาสงออกประเภทอุตสาหกรรมผันผวนจะมีการชดเชยกับราคา
นําเขาที่ผันผวนมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศกําลังพัฒนา
นอกจากสาเหตุจากราคา ปริมาณสงออก และการกระจุกตัวของสินคาออกและตลาดที่มี
ผลตอความไมมีเสถียรภาพของการสงออกของประเทศกําลังพัฒนาขางตนแลว Binkley9ไดศึกษา
ตัวแปรอื่นๆที่จะมีผลตอความไมมีเสถียรภาพของทั้งจากการสงออกและการนําเขาอีก
ไดแก
ระยะทางถึงประเทศคูคา , คาเฉลี่ยของการคาที่เกิดขึ้นตามระยะทางนั้น , ความแตกตางระหวาง
ประเทศคูคาที่เปนประเทศพัฒนาแลว และที่เปนประเทศผูสงออกน้ํามัน ซึ่งผลการศึกษาพบวา
ความไมมีเสถียรภาพของการสงออกสินคาของประเทศสหรัฐฯ (ซึ่งวัดดวยดัชนีความเบี่ยงเบนจาก
เสนแนวโนมแบบเสนตรง , เอกซโปเนนเชียล และเสนแนวโนมแบบเคลื่อนที่หาป) มีความสัมพันธ
กับระยะหางระหวางสหรัฐฯและประเทศคูคาในทางเดียวกัน และมีความสัมพันธในทางตรงขาม
กับมูลคาของการคาที่เกิดขึ้นตามระยะทางนั้น และประเทศคูคาที่เปนประเทศพัฒนาแลวอยางมี
โดยที่ F = การชดเชย(Offset)ระหวางการสงออกและนําเขา จากการใชตัวแปรที่คามากกวาตั้ง
X = มูลคาการสงออก , M = มูลคาการนําเขา
8
P.J. Lloyd and R.G. Procter , “Commodity decomposition of export-import instability :
New Zealand” , The Journal of Development Economics , 12(1983) : 41-57.
9
James K. Binkley , “Trade instability and distance between trading countries” , Oxford
Bulletin of Economics and Statistics 49 , 4(1987) : 401-414.
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นัยยะสําคัญ ขณะที่ไมพบความสัมพันธกับประเทศคูคาที่เปนผูสงออกน้ํามัน และไมสามารถ
ใช ค วามสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรอธิ บ ายดั ง กล า วกั บ ความไม มี เ สถี ย รภาพของการนํา เข า ได
(Insignificant) เนื่องจากตองขึ้นกับระยะเวลาที่ศึกษา
งานวิจัยในระยะหลังๆ ใหความสําคัญกับการเลือกวิธีการศึกษาที่ถูกตองมากขึ้น Love10
ชี้วา การเลือกใชดัชนีการกระจุกตัวที่แตกตางกันนั้น ทําใหผลการศึกษาที่ไดแตกตางกันไปดวย
Loveเปรียบเทียบดัชนีการกระจุกตัว3ประเภท ไดแก
การกระจุกตัวทางการคา(Trade
Concentration) , Full Information Index และ The Entropy Measure ที่มีความสัมพันธ
(Correlated)ซึ่งกันและกัน แตดัชนีกลับสงผลตอความไมมีเสถียรภาพของการสงออก(ซึ่งวัดดวย
ความเบี่ยงเบนจากเสนแนวโนมเคลื่อนที่หาป) แตกตางกัน
และพบวาดัชนีการกระจุกตัวทาง
การคามีความสามารถในการอธิบายแนวโนมของกลุมตัวอยาง 12 ประเทศกําลังพัฒนาไดอยางมี
นัยยะสําคัญมากที่สุด
ตอมาLove11ตองการแกไขขอบกพรองของงานวิจัยที่ใชขอมูลภาคตัด
ขวาง เพราะจะทําใหเกิดความไมนาเชื่อถือในผลการศึกษา และชี้ขอบกพรองของการหาสาเหตุ
ความไมมีเสถียรภาพที่ใชดัชนีการกระจุกตัวเปนตัวแปรอธิบาย
ซึ่งLoveพบวาดัชนีดังกลาวมี
ความสัมพันธ(Correlated)กับตัวแปรอธิบายอื่นๆ ผลการศึกษาที่ผานมาจึงไมนาเชื่อถือ การ
ศึกษาครั้งนี้ Loveจึงใชขอมูลแบบอนุกรมเวลาของ 20 กลุมตัวอยาง ประกอบกับดัชนีอัตราสินคา
ออกที่มีมูลคาสูงในตลาดโลก และดัชนีผลผลิตเกษตรกรรมของประเทศ เปนตัวแปรแทนปจจัย
อุปสงคและอุปทานสินคาออกของประเทศ และผลการศึกษาก็สรุปวาประเทศตัวอยางสวนใหญ
ไมมีเสถียรภาพของการสงออกเนื่องมาจากการเสริมกันระหวาง ความไมมีเสถียรภาพของทั้งอุป
สงคและอุปทาน
กลาวโดยรวมแลว งานวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเสถียรภาพของการสงออกระหวางกลุม
ประเทศดอยพัฒนาและพัฒนาแลว ซึ่งศึกษาดวยขอมูลภาคตัดขวางตางพบวา ประเทศดอย
พัฒนาและกําลังพัฒนาประสบปญหาความไมมีเสถียรภาพของการสงออกมากกวากลุมประเทศ
อุตสาหกรรม อันมีสาเหตุจากการกระจุกตัวของสินคาออก หรือการพึ่งรายไดจากการสงออกสิน
คาชนิดใดชนิดหนึ่งเปนสัดสวนมากในรายไดจากตางประเทศทั้งหมด อยางไรก็ดี การกระจาย
10

James Love , “Commodity concentration and export instability : The choice of
concentration measure and analytical framework” , The Journal of Developing Areas 21 ,
(October1986) : 63-74.
11
James Love , “Export instability : An alternative analysis of causes” , The Journal of
Development Studies 28, 4(July 1992) : 244-252.
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สินคาออกก็ตองมีการวางแผนใหเหมาะกับชนิดสินคาอยางถูกตอง และไมไดหมายความวาการ
กระจายสินคาของประเทศดอยพัฒนาจะทําใหประเทศมีเสถียรภาพในการสงออกมากยิ่งขึ้น
สําหรับงานวิจัยเพื่อศึกษาผลของความไมมีเสถียรภาพตอเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสวน
ใหญทดสอบจากขอมูลภาคตัดขวางก็ไมไดรับขอสรุปที่ชัดเจนเชนเดียวกับปญหาวากลุมประเทศ
ใดไมมีเสถียรภาพมากกวากัน กลาวคือ สําหรับแงบวกแลว MacBeanซึ่งแมจะเชื่อวาประเทศที่
มีการสงออกไมสม่ําเสมออยางมาก มีแนวโนมจะลงทุนสัดสวนในรายไดประชาชาติจํานวนนอย
กวาประเทศที่การสงออกสม่ําเสมอ ในทางปฏิบัติ จากการวิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย ทําให
พบความสัมพันธในทางเดียวกันของการลงทุน(Fixed Capital Investment)และความไมมีเสถียร
ภาพของการสงออกที่สรางอํานาจการนําเขาใหกับประเทศดอยพัฒนา 21 ประเทศในป19501951
แตเนื่องจากขาดทฤษฎีสนับสนุนผลทางบวกที่เกิดจากความไมมีเสถียรภาพของการสง
ออก ทําใหMacBeanสรุปในทางเปนกลางวา ไมมีหลักฐานใดชี้ชัดวาการขาดเสถียรภาพของการ
สงออกของประเทศดอยพัฒนาสวนใหญ จะเปนอุปสรรคตออัตราการเพิ่มของรายไดประชาชาติ
และการลงทุนในประเทศ
การวิเคราะหของKnudsen and Parnes12ก็ไดผลสรุปในทํานองเดียวกับMacBean
เพราะเมื่อสมมติใหคนมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแลว ความไมแนนอนเกี่ยวกับรายไดจาก
การสงออกจะลดการบริโภค พรอมๆกับเพิ่มการลงทุน และความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
สมมติฐานนี้ไดรับการตรวจสอบดวยTransitory Index จากการวิเคราะหสหสัมพันธหลายตัวแปร
พบวา แนวโนมหนวยสุดทายของการบริโภคที่คิดเปนสัดสวนจากรายไดถาวรของ 28 ประเทศ
กําลังพัฒนาที่พิจารณา มีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับความไมมีเสถียรภาพของรายไดทั้ง
ภายในประเทศและจากการสงออก เพราะฉะนั้น ยิ่งรายรับจากการสงออกมีความไมแนนอนมาก
ขึ้นเทาใด ยิ่งทําใหการออมรวมเบื้องตนเพิ่มสูงขึ้นเทานั้น ขณะที่พบวาดัชนีTransitoryที่ใชถวง
ดวยสัดสวนในการสงออกรวม
มีความสัมพันธในทางเสริมกันกับการลงทุนเบื้องตนและความ
เจริญทางเศรษฐกิจ ที่ประมาณดวยอัตราเพิ่มของรายไดประชาชาติตอหัวในปค.ศ.1958-1968

12

Odin Knudsen and Andrew Parnes , Trade instability and economic development : An
empirical study (London : D.C. Heath and Company , 1975).
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ในปตอมา YotopoulosและNugent13 ใช Transitory Index ยืนยันผลดีของความไมมี
เสถียรภาพตอสัดสวนการลงทุนในสินคาทุนคงที่ และรายไดเบื้องตนที่แทจริง
ดวยการ
วิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย ตามสมมติฐานรายไดถาวร(Permanet Income Hypothesis)เชน
กัน แตเพิ่มประเทศดอยพัฒนาที่ศึกษาเปน 38 ประเทศ และขยายชวงเวลาที่ศึกษาไปในอดีต
มากขึ้น ตั้งแตค.ศ.1949ถึงค.ศ.1967 การศึกษาครั้งนี้ยังไดศึกษาตามสมมติฐานแบบเกาดวย
ดัชนีความไมมีเสถียรภาพเบี่ยงเบนออกจากเสนแนวโนมแบบExponentialตามMassell พบวา
ความไม มี เ สถี ย รภาพของการส ง ออกเป น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นาของกลุ ม ประเทศดั ง กล า ว
กระนั้น ผลในทางลบนี้ไมมีนัยสําคัญในการอธิบาย(Nonsignificant)
การศึกษาของMoran14เพื่อทดสอบสมมติฐานรายไดถาวรตามแบบ Knudsen and
Parnes , Yotopoulos and Nugent ดวยกลุมตัวอยาง30ประเทศกําลังพัฒนาระหวางป
ค.ศ.1954-1975 กลับไมพบวาความผันผวนของรายรับจากการสงออกสงผลตอการออมภายใน
ประเทศแตอยางใด จึงมีการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุพบวามีการชดเชยหักลางกันระหวาง
ความผันผวนของราคาซึ่งทําหนาที่กระตุน
และความผันผวนของปริมาณซึ่งขัดขวางการออม
ในขณะที่ความผันผวนทั้งดานราคาและปริมาณไมสงผลตออัตราเพิ่มของรายไดภายในประเทศ
ตลอดชวงเวลาที่ศึกษาแมแตนอย แตหลังจากแบงชวงเวลาเปน 2 ระยะ กลับพบวาระยะแรก
(ค.ศ.1954-1965) ความผันผวนทั้งดานราคาและปริมาณเสริมกันในทางลบตออัตราสวนการออม
จากรายไดประชาชาติ และการเจริญเติบโต
ขณะที่ระยะหลังตั้งแตค.ศ.1966ถึง1975 พบ
ความสัมพันธแบบหักลางกันเหมือนกับการพิจารณาตลอดชวง
และมีความผันผวนสูงขึ้นกวา
ระยะแรกที่ศึกษา Moranจึงชี้วาไมมีผลสรุปแนนอนจากการศึกษาผลกระทบของความผันผวน
ของการสงออกตอความเจริญเติบโต ทั้งนี้ ตองขึ้นกับระยะเวลาที่พิจารณาดวย
ในเวลาตอมา ยังคงมีการศึกษาที่เชื่อวาความผันผวนของรายไดจากการสงออกในระยะ
สั้น เปนอุปสรรคตอการพัฒนาและการเติบโตของประเทศดอยพัฒนาเอง และการพิสูจนความ
เชื่อดั้งเดิม(Traditional Measure)นี้พบไดในงานของ Schiavo-Campo and Singer15ที่ไดผลวา
13

Pan A. Yotopoulos and Jeffrey B. Nugent , Economics of development : Empirical
investigations ( New York : Harper and Row Publishers , 1976).
14
Cristian Moran , “Export fluctuations and economic growth : An empirical analysis” , The
Journal of Development Economics , 12(1983) : 195-218.
15
David Colman and Frederick Nixon , Economics of change in less developed countries
(New York : Harvester Wheatsheaf , 1994).
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รายไดในรูปเงินตราตางประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางไมคาดคิดมากอน ไมสามารถถูกใชไปลงทุนตอได
ทันที เพราะการขาดทักษะของบุคลากร หรือมีแนวโนมที่รายไดนั้นจะใชหมดไปกับสินคาเพื่อการ
บริโภค ขณะที่รายไดที่ผันผวนในทางลดลงอยางไมคาดฝน มีผลตอการนําเขาสินคาทุน และทํา
ใหการลงทุนโครงการตางๆตองลาชาออกไปทันที เชนเดียวกับงานOzler and Harrigan16ที่ใชขอ
มูลภาคตัดขวางของ 26 ประเทศกําลังพัฒนาในชวงปค.ศ.1963-1982 พบวาความไมมีเสถียร
ภาพของการสงออกที่แทจริง(real export instability)ที่คํานวณจากการวิเคราะหAutoregressive
Conditional Heteroscedasticity(ARCH Model)
มีผลในทางลบตอความเจริญเติบโตของ
ประเทศกําลังพัฒนาที่ศึกษา ผานประสิทธิภาพของการลงทุนที่ลดลง มากกวาผานระดับของ
การลงทุน
Love17 ใชสมการลดรูปตามแบบGranger and Sims* พบผลกระทบของความไมมี
เสถียรภาพของการสงออกตอตัวแปรมหภาคระยะสั้นในกลุมตัวอยางสวนใหญ
จากทั้งสิ้น20
ประเทศกําลังพัฒนาที่สงออกสินคาขั้นปฐมที่พึ่งพิงการคาระหวางประเทศสูง
อยางไรก็ดี การ
ศึกษาดวยวิธีดังกลาว ไมสามารถระบุรูปแบบความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพกับผล
กระทบวาเปนไปในทางเดียวหรือสวนทางกันได ในปเดียวกันนั้นFuso18ศึกษากลุมประเทศดอย
พัฒนาในทวีปอาฟริกา35ประเทศ
พบวาความไมมีเสถียรภาพนี้กลับสงผลในทางที่ดีตอการ
สะสมทุนกายภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศดอยพัฒนาSub-Saharanและประเทศดอย
พัฒนาอื่นๆ แสดงวาประเทศดอยพัฒนาในทวีปอาฟริกาประสบความสําเร็จในการระดมทุนมาก
ขึ้นเพื่อชดเชยความไมแนนอนของรายรับจากการสงออก ผลการศึกษานี้เปนการยืนยันผลตาม
การศึกษาของMacBean ที่วาความไมแนนอนของรายรับที่คาดการณจะเปนการกระตุนการลง

16

Sule Ozler and James Harrigan , “Export instability and growth” , Department of
Economics University of California , Los Angeles , Working Paper number 486 , June 1988.
17
James Love , “Export instability and the demestic economy : Questions of causality” , The
Journal of Development Studies 28 , 4(July 1992) : 735-742.
*
F = {(RSS2-RSS1)/(df2-df1)} / (RSS2 / df1 )
โดยที่ RSS1 = Residul Sums of Squares จาก Y = f( X , Past lags of X and Future lags of X )
RSS2 = Residul Sums of Squares จาก Y = f( X , Past lags of X )
df1df2 = degree of freedom
Y , X = Income Instability , Export Instability
18
Augustin Kwasi Fosu , “Effect of export instability on economic growth in Africa” , The
Journal of Developing Areas 26(April 1992) : 323-332.
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ทุนผานความตองการออมเผื่อเหตุการณไมคาดฝนในอนาคต
อยางไรก็ตามความไมมีเสถียร
ภาพของการสงออกกลับมีผลตออัตราการเพิ่มของรายไดของกลุมตัวอยางในทางลบในระยะยาว
Dawe19พบวาความไมมีเสถียรภาพของการสงออกทําใหรายไดเบื้องตนตอจํานวนแรงงาน
ลดลง ซึ่งผลที่ไดตรงกับงานของ Ozler and Harrigan อาจเนื่องมาจากการเลือกใชดัชนีวัด
ความไมมีเสถียรภาพที่เบี่ยงเบนจากเสนแนวโนมแบบเคลื่อนที่หาปเหมือนกัน
จากชวงเวลาที่
ศึกษา(ค.ศ.1965-1985)ใกลเคียงกัน ตางกันก็เพียงDaweใชกลุมตัวอยางมากถึง 85 ประเทศ
และมีการเพิ่มตัวแปรอธิบายอยางทรัพยากรมนุษย , ดัชนีอํานาจซื้อและราคาโดยเปรียบเทียบ
ของสินคาทุน
ซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตและทําใหความสามารถในการอธิบายของสมการที่
ทดสอบมีถึงรอยละ 75
งานวิจัยในประเทศ
Koomsup20ใชความผันผวนจากคาแนวโนมเคลื่อนที่5ปเปนดัชนีวัดความไมมีเสถียรภาพ
ของรายไดจากการสงออกของประเทศไทย ดวยปที่ศึกษาค.ศ.1951-1974 พบวาความไมมี
เสถียรภาพของรายไดจากการสงออก มีความสัมพันธตอทั้งความไมมีเสถียรภาพและอัตราการ
เพิ่มของรายไดประชาชาติ รายไดประชาชาติตอหัว และความไมมีเสถียรภาพของรายไดในภาค
เกษตร และความไมมีเสถียรภาพของรายไดนี้มีสาเหตุมาจากทางดานราคามากกวาปริมาณสิน
คาออกที่ผันผวน นอกจากนั้นความไมมีเสถียรภาพของการสงออกยังสงผลทางตรงตอความไมมี
เสถียรภาพของตัวแปรมหภาคอื่นๆ ทั้งการลงทุนคงที่ , การนําเขาสินคาทุนและรายไดของภาครัฐ
อีกทั้งรายรับจากการสงออกที่ไมมีเสถียรภาพของปกอนยังสงผลตอการนําเขาสินคาทุนมากกวา
รายรับที่ไมมีเสถียรภาพของปปจจุบันอีกดวย อยางไรก็ตาม ไมพบหลักฐานสนับสนุนวาความ
ผันผวนดังกลาวมีผลตออัตราเพิ่มของรายได , อัตราเพิ่มของการลงทุนคงที่ หรือปริมาณเงิน แต
อยางใด

19

David Dawe , “A new look at the effects of export instability on investment and growth”
, World Development 24 , 12(1996) :1905-1914.
20
Praipol Koomsup , Export instability and export diversification : A case study of
Thailand , Ph.D. Dissertation , Faculty of Economics , Yale University ,1978.
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สําหรับงานวิจัยในระยะหลังๆ มีการศึกษาของพลเทพ21 และ Ittisupornrat 22 ซึ่งตางศึกษา
ความไมมีเสถียรภาพของการสงออกสินคาของประเทศไทย แมจะใชดัชนีตางกัน กลาวคือ ดัชนี
ความไมมีเสถียรภาพที่วัดจากคาความแปรปรวนของอัตราสวนคาประมาณการของสมการแนว
โนมExponentialจากคาจริง ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนทางรายได , ดัชนีปริมาณสงออกและอัตราแลก
เปลี่ยนทางการคา(ตามแบบ Lloyd and Procter) และดัชนีที่วัดจากคาสัมบูรณของการเบี่ยงเบน
จากเสนแนวโนม ตามลําดับ และแมIttisupornrat จะขยายระยะเวลาศึกษาออกไปในอดีตจาก
พ.ศ.2523-2539ของพลเทพ เปนตั้งแตพ.ศ.2508เปนตนมา
ผลการศึกษาก็สอดคลองกันวา
ประเทศไทยมีประสบการณความไมมีเสถียรภาพของรายรับในสินคาอุตสาหกรรมมากกวาสินคา
เกษตรกรรม
และความไมมีเสถียรภาพนี้มีสาเหตุมาจากความผันผวนของอุปสงคของตาง
ประเทศเปนหลัก ขณะที่สินคาเกษตรกรรมสวนใหญมีความผันผวนเนื่องจากสาเหตุดานอุปทาน
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ยึดถือมาแตเดิม
อยางไรก็ดี Ittisupornratพบวาดัชนีโดยรวมของสินคาคอนขางต่ํา เนื่องจากมีการชดเชย
ความผันผวนของการสงออกระหวาง3สินคาหลักไดแก สินคาเกษตร อุตสาหกรรมและแรธาตุพลัง
งาน ขณะที่การศึกษาตลาดสงออกจากGini-Herschman Coefficient พบวาตลาดของประเทศ
พัฒนาแลวมีเสถียรภาพมากกวาประเทศที่ปกครองแบบรวมศูนยอํานาจ และประเทศกําลังพัฒนา
อื่นๆ และดวยการทดสอบCorrelation Coefficient เพื่อทดสอบสมมติฐานดั้งเดิมที่เชื่อวาการ
กระจุกตัวของประเทศผูนําเขา, การกระจุกตัวของสินคา(ซึ่งวัดดวยดัชนี Gini-Herschmanเชนกัน)
แตก็ไมพบความ
, และความเชี่ยวชาญในสินคาขั้นปฐมมีผลตอความผันผวนของการสงออก
สัมพันธตามสมมติฐาน
และแมจะใชวิธีการศึกษาแตกตางกัน เนื่องจากพลเทพใชการทดสอบสหสัมพันธหลายตัว
แปร
ในขณะที่Ittisupornratใช 2-Stages Least Square Macroeconometric-Simulation
Technique แตทั้งพลเทพและIttisupornrat ตางพบวาความไมมีเสถียรภาพของการสงออกเปน
อุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการนําเขา , การลงทุน และความผันผวนของราย
ไดประชาชาติของไทย ขณะที่ไมมีความสัมพันธกับคาครองชีพ หรือความผันผวนของคาใชจาย
ในการบริโภค
21

พลเทพ ตัณธวัชชารมน. การวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบของการขาดเสถียรภาพในการสงออก
สินคาของประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2540.
22
Anotai Ittisupornrat , The analysis of export instability in Thailand , Master of Economics
(English Languages Programme) , Faculty of Economics Thammasat University , 1998.
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ขอบกพรองของงานวิจัยที่ผานมา ไดแก การเลือกใชขอมูลภาคตัดขวาง(Cross-Section
Approach)ของประเทศตางๆในการทดสอบความสัมพันธ ซึ่งการใชขอมูลดังกลาวจะตองสมมติ
ใหมีความสัมพันธเพียงรูปแบบเดียวระหวางตัวแปรอธิบายกับระดับของความไมมีเสถียรภาพของ
หลายๆประเทศ เชน ตัวแปรอธิบายการกระจุกตัวของสินคาสงออกไมจําเปนตองมากขึ้นตาม
ความผันผวนของการสงออกที่มากขึ้น(ตามความสัมพันธหรือเสนแนวโนมหนึ่งๆ)
และสัดสวน
รายไดจากการสงออกสินคาชนิดหนึ่งของประเทศหนึ่งอาจมากกวารายรับของสินคานั้นในประเทศ
อื่นที่เหลือ ตามการพิสูจนของLove ผลการศึกษายังมีประโยชนตอผูวางแผนเศรษฐกิจในประเทศ
หนึ่งๆนอย ทั้งนี้ การวางแผนควรปรับตามผลกระทบและความสําคัญของปญหาความไมมีเสถียร
ภาพของรายรับในประเทศนั้นๆ
ขณะที่Ozler and Harrigan ก็ชี้วาขอมูลภาคตัดขวางทําใหตองสมมติใหดัชนีความไมมี
เสถียรภาพคงที่ตลอดชวงเวลาที่ศึกษา ซึ่งสวนใหญยาวนานหลายทศวรรษ ทั้งๆที่จะมีบางชวง
เทานั้นที่รายรับจากการสงออกมีเสถียรภาพ อาจกลาวไดวาโดยรวมรายรับดังกลาวคอนขางผัน
ผวน การใชขอมูลภาคตัดขวางเพียงอยางเดียวยังพบปญหาความจํากัดของขอมูล เนื่องจาก
กําหนดระยะเวลาที่ศึกษาในชวงเดียวกันระหวางประเทศ บางประเทศอาจขาดขอมูลในชวงปที่
กําหนด เชน งานของMullor-Sebastianจําเปนตองปรับเวลาที่ศึกษาลดลงตามการหาไดของขอ
มูลการสงออกของประเทศกําลังพัฒนาที่พิจารณา
ดังนั้น ในสวนของการศึกษาเชิงปริมาณครั้งนี้จะใชขอมูลแบบอนุกรมเวลาพรอมกับขอ
มูลภาคตัดขวาง ทําใหตัวแปรทางเศรษฐกิจที่นํามาพิจารณาจะขึ้นอยูกับพื้นฐานของประเทศ ลด
ปญหาความจํากัดของขอมูล อีกทั้งการใชเลือกใชดัชนีวัดความไมมีเสถียรภาพแบบคาแนวโนม
เคลื่อนที่สามป* จะทําใหผลการศึกษาและความสามารถในการอธิบายนาเชื่อถือกวาการใชดัชนีที่
ไมคํานึงถึงคาแนวโนมหรือเจาะจงแนวโนมเกินไป อยางUnited Nation และIMF index
การเลือกศึกษาประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจใกลเคียงกัน ยิ่งทําใหสามารถเปรียบ
เทียบกันไดนาเชื่อถือมากขึ้น
กลุมตัวอยางจะมาจากประเทศกําลังพัฒนาในปจจุบันเทานั้น
เพราะเปนกลุมประเทศที่ยังมีสัดสวนสินคาขั้นปฐมและเกษตรเปนสัดสวนในรายไดประชาชาติสูง

*

ทามกลางดัชนีที่เกิดขึ้นมากมาย ยังไมพบวามีการหาตนทุนของการใชดัชนีที่แตกตางกัน มีเพียงการ
ทดสอบวาดัชนีมีความสัมพันธซึ่งกันและกันเทานั้น
เพิ่มเติมในKnudsen and Parnes, MacBean และ
Glezakos ตามที่อางแลว
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กวาประเทศพัฒนาแลว รายรับตางประเทศก็ยังคงพึ่งสินคาประเภทนี้เปนสําคัญ อีกทั้งการ
ใชมูลคากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ(openess rate)แบง2กลุมตัวอยาง
จะทําให
สามารถทดสอบสมมติฐานความไมมีเสถียรภาพของการสงออกตามความเชื่อดั้งเดิมไดดีกวาการ
ศึกษาแบบเกาที่ไมคํานึงถึงความแตกตางทางเศรษฐกิจของประเทศที่นํามาพิจารณารวมกัน
ประการสุดทายการเลือกใชขอมูลและวิธีการศึกษาขางตน จะทําใหสามารถตรวจสอบไป
ถึงการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวกับความไมมีเสถียรภาพของแตละประเทศ และเสนอนโยบายทาง
เลือกไดเหมาะสมกับความหนักเบาของปญหา ซึ่งยังไมพบงานวิจัยเกี่ยวกับความไมมีเสถียรภาพ
ของการสงออกของประเทศกําลังพัฒนาในชวงหลังทศวรรษ90ที่นาเชื่อถือมากนัก
2.2 ทฤษฎีและสมมติฐานที่เกี่ยวของ
2.2.1การคาระหวางประเทศ
ทฤษฎีหลักของสํานักคลาสิกและนีโอคลาสิกตางเชื่อวา
การคาระหวางประเทศจะ
สามารถสรางผลทางบวกตอการพัฒนาและความเจริญเติบโตของประเทศได ดังจะเห็นจากการ
เรียกการคาวาเปนเครื่องมือสรางความจําเริญเติบโต(An engine of growth)อธิบายไดดังตอไปนี้
Adam Smithไดอางถึงที่มาของความมั่งคั่งของชาติจาก The Vent for Surplus Theory ที่อธิบาย
วาในระยะเริ่มตนของการพัฒนาประเทศนั้น การสะสมความมั่งคั่งคอยๆเกิดจากการใสที่ดินและ
แรงงานที่ไมไดถูกใชของภาคการผลิตเพื่อยังชีพ เขาไปในกระบวนการผลิต ทําใหภาคการสงออก
สามารถขยายตัว และสรางความเติบโตได
ทฤษฎีวาดวยความจําเริญเติบโตยังมีที่วาดวยองคประกอบใหเกิดความจําเริญเติบโต
(The Staple Theory of Growth) กลาวถึง การสรางสวนเกินผานการคาระหวางประเทศ ดวย
การใชทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ไมไดถูกใช(idle)มาผลิตเพื่อสงออกสินคาขั้นปฐม
จะสงผลดีตอ
เศรษฐกิจโดยรวม ไดแก การวางงานมีแนวโนมลดลง
สรางการออมและการลงทุนภายใน
ประเทศในอัตราสวนที่สูงขึ้นจากการขยายภาคการผลิตเพื่อสงออกนั้น และสรางความสัมพันธ
(linkages)กับภาคเศรษฐกิจอื่นๆที่เหลือของประเทศ และนอกจากทฤษฎีนี้จะมีความใกลเคียง
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กับการสรางสวนเกินใหระบบของAdam Smithแลว
แรงงานไมจํากัดของ W.A. Lewis*อีกดวย

ยังคลายกับทฤษฎีการพัฒนาดวยปริมาณ

ทฤษฎีสนับสนุนการคาระหวางประเทศยังไดรับการยืนยันจากJohn Stuart Millซึ่งกลาวถึง
ผลทางออม(Indirect effects)จากการคา
เนื่องจากประเทศมีการผลิตเพื่อตลาดที่ใหญกวา
ตลาดภายในประเทศเอง จะเกิดการแบงงานกันทําที่ซับซอนขึ้น นอกจากนั้นการคาระหวางกัน
ยังทําใหประชาชนคุนเคยและไดมาซึ่งวัถตุสินคาใหมๆ เปนทางหนึ่งซึ่งกระตุนใหเกิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในประเทศที่ทรัพยากรยังไมไดรับการพัฒนาอีกดวย นอกจากนั้น Hick ก็เปนหนึ่ง
ในผูสนับสนุนวาการคาจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในประเทศ กับการนําเขามาและ
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี,ทักษะ,การจัดการของตางประเทศ ในรูปของEducative effects สราง
การผลิตและทุนขนาดใหญซึ่งมาพรอมกับเทคโนโลยีแบบกาวหนา
เปนการสรางโอกาสใหเกิด
การลงทุนที่มีผลิตภาพมากกวาการอาศัยตลาดขนาดเล็กภายในประเทศเพียงอยางเดียว23
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศจากปจจัยการผลิตที่มีมากในแตละประเทศ (Theory of
Factor Endowments)ของสํานักนีโอคลาสิก กลาวถึงผลไดจากการคาระหวางประเทศจะเกิดขึ้น
ก็ตอเมื่อ ประเทศผลิตและสงออกสินคาที่เนนใชปจจัยการผลิตที่มีมากภายในประเทศโดยเปรียบ
เทียบ และนําเขาสินคาที่เนนใชปจจัยการผลิตที่มีนอยโดยเปรียบเทียบ ภายใตขอสมมติเบื้อง
ตนวา ปจจัยภายในประเทศทั้งสองที่พิจารณามีจํานวนคงที่และแตกตางกัน และสมการการผลิต
สินคาตองเปนแบบเนนใชปจจัยการผลิตแบบไมเปลี่ยนกลับ อีกทั้งหากผลิตสินคาชนิดเดียวกัน
สมการตองเหมือนกันระหวางประเทศ (same technological possibilities and production
functions) แตสมการดังกลาวจะแตกตางกันหากผลิตสินคาตางชนิดตางอุตสาหกรรมได
แมจ ะมีผูคัดค านวาการคาระหว างประเทศยอมจะมีทั้งฝายไดประโยชนและฝายเสีย
ประโยชน(gainers and losers) เนื่องจากการคาทําใหเกิดการเปลี่ยนราคาผลผลิตที่มีการคา
(แพงขึ้น)โดยเปรียบเทียบกับผลผลิตที่อยูนอกตลาดระหวางประเทศ(ถูกลง) อยางไรก็ดี การ
ขยายการลงทุนสูภาคการผลิตที่ใหผลผลิตราคาดีกวา ผลไดตอหนวยของการลงทุนที่เพิ่มขึ้นยอม
*

เชื่อวา ประเทศสามารถพัฒนาไดตอเนื่องไมสิ้นสุด ภายใตสมมติฐานวาประเทศมีแรงงานไมจํากัด
และสามารถดึงแรงงานดังกลาวมาสูภาคอุตสาหกรรมได ดวยคาจางสูงกวาระดับพอยังชีพของเกษตรกร ทําให
ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสูงและรายไดประชาชาติขึ้นตอเนื่อง ความเติบโตเกิดขึ้นไมรูจบ
23
Gerald M. Meier , “The international economies, the theory of policy” , Oxford University
Press , (1980) : 296-305.
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ลดลง เพราะปริมาณปจจัยที่มีจํากัดจะกดดันใหราคาปจจัยที่ใชผลิตสินคาที่ไดรับความนิยมเพิ่ม
สูงขึ้น ขณะที่ปจจัยในการผลิตสินคาอีกประเภทถูกปลอยใหวางงานเพิ่มขึ้น ราคาของปจจัยดัง
กลาวจึงมีแนวโนมที่จะลดลงในระยะตอมา แตทายที่สุดผูผลิตสินคาทั้ง2ประเภทมีแนวโนมจะ
โยกยายไปใชเทคนิคการผลิตที่เนนใชปจจัยวางงานราคาถูกนั้น เปนการชวยบรรเทาผลในทางลบ
ตออุตสาหกรรมผลิตสินคาที่ถูกโยกยายปจจัยวางงานออกในตอนตน การคาจึงสงผลอยางมาก
ตอการกระจายรายได ผานทั้งราคาผลผลิตและราคาปจจัยการผลิตดังกลาว24
ผลไดจากการคาระหวางประเทศยังเห็นไดในงานของ Wolfgang Stolper และ Paul
Samuelson* ซึ่งเชื่อวาการเปดเสรีการคาใหกับประเทศที่ไมเคยคาขายมากอนจะเพิ่มผลไดจาก
ปจจัยที่เนนใชในอุตสาหกรรมที่มีราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น และลดผลไดจากปจจัยที่เนนใชในอุตสาห
กรรมที่ราคาตกลง โดยไมตองคํานึงวาผูขายปจจัยการผลิตใหกับทั้งสองอุตสาหกรรมนั้นนิยมที่
จะบริโภคสินคาชนิดใดมากกวากัน ซึ่งสมมติฐานดังกลาวไดรับการพิสูจนจากRonald Jonesวา
Magnification effect หรืออัตราสวนผลตอบแทนใหแกปจจัยการผลิตทั้งสองชนิด จะเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นมากกวาอัตราเปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่ใชปจจัยการผลิตนั้น ดังนั้นจึงไมตองแปลกใจเลย
วา ทําไมผลตอบแทนแกปจจัยที่ใชในกระบวนการผลิตสินคาที่ไมไดรับความนิยมจึงตกต่ําลงใน
อัตรามากกวาราคาสินคาที่เนนใชปจจัยการผลิตชนิดนั้น ตามที่Samuelson and Stolperคาด
การณ
The Factor-Price Equalization Theorem** เปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่กลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางการคาและการจัดสรรรายได อธิบายไดวาการคาเสรีไมเพียงแตทําใหราคาสินคาเทากัน

24

Bo Södersten , International economics ( New York : Harper and Row Publishers ,
1970 ) , pp.136-138.
*
สมมติฐานของ Stolper-Samuelson Theorem ไดแก ประเทศผลิตสินคา 2ชนิดดวยปจจัยการผลิต
2ประเภท (ที่ดินและแรงงาน), ปจจัยการผลิตทั้งสองไดรับการวาจางเต็มที่ทั้งกอนและหลังเกิดการคา , สินคาที่
พิจารณาชนิดหนึ่งเนนใชปจจัยที่ดิน(ขาว)และอีกชนิดหนึ่งเนนใชปจจัยแรงงาน(เสื้อผา) , ปจจัยทั้งสองถูกเคลื่อน
ยายระหวางภาคการผลิตได และการเปดการคาระหวางกันเพิ่มราคาโดยเปรียบเทียบของสินคาขาว
**
ภายใตสมมติฐานเพิ่มเติมจาก Stolper-Samuelson Theorem ดังนี้ ไมมีตนทุนการขนสงหรือขาว
สาร , ไมมีการเก็บภาษีนําเขาหรืออุปสรรคทางการคาอื่นใด , สมการการผลิตเปนHomogeneousเชิงเสนตรง ,
ไมมีการเปลี่ยนกลับในการใชปจจัยการผลิต และประเทศทั้ง2ที่พิจารณาผลิตสินคาทั้งสองประเภททั้งกอนและ
หลังคา ศึกษาเพิ่มเติมจาก Kindleberger and Lindert , International economics (Richard P. Irwin ,Inc. ,
1978) , pp. 85-87.
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แตยังทําใหราคาปจจัยการผลิตเทากันอีกดวย แรงงานทุกคนจะไดรับอัตราคาจางเทาเทียมกัน
และที่ดินทุกหนวยจะไดรับอัตราคาเชาเทากันในทั้ง2ประเทศที่พิจารณา ไมวารูปแบบอุปสงคและ
อุปทานของปจจัยการผลิตในทั้งสองประเทศเปนเชนไร
อยางไรก็ตาม ทฤษฎีและสมมติฐานขางตนตางเห็นวา การคาสรางทั้งผลไดทางตรงใน
รูปของรายไดที่แทจริงที่เพิ่มขึ้น และผลไดทางออมหรือรายไดเพื่อการลงทุนตอ ฉะนั้นผลไดจาก
การคาไมไดเปนเพียงแคการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากรเพียงครั้งเดียวเทานั้น แตผลไดนี้
ยังสรางการพัฒนาอยางตอเนื่องไปเรื่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตรูปแบบเกา สะสมผลิต
ภาพการผลิตของระบบที่เพิ่มขึ้น พรอมๆกับสรางศักยภาพการผลิตและการพัฒนาประเทศที่มาก
ขึ้นในระยะยาวอีกดวย
ในโลกแหงความเปนจริงแลว ความซับซอนของรูปแบบและเงื่อนไขทางการคา ทําให
ทฤษฎีและความเชื่อเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางการคาและการกระจายรายไดขางตน ยังถือ
วามีขอจํากัดอยูมาก
การอธิบายความจริงเกี่ยวกับการคา จําเปนตองอธิบายในทางพลวัต
(Dynamic)มากกวาการจํากัดกรอบความคิดอยูภายใตสมมติฐานมากมาย
การเพิ่มปริมาณ
ปจจัยการผลิตก็เปนเงื่อนไขใหนักเศรษฐศาสตรตองหันกลับมาทบทวนปญหาเรื่องความเติบโต
และการคากันใหม J.R.Hicksพยายามที่จะอธิบายความสัมพันธของการขาดดุลทางการคากับ
ความเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงเองตามธรรมชาติ
Hickเริ่มตนจากการสมมติใหมี2ประเทศ(AและB)
กําหนดใหผลิตภาพการผลิตหรือ
ปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นอยางเทากัน(Uniformly)ในทุกอุตสาหกรรม(Neutral Expansion) ที่ผลิต
จากประเทศA ราคาสินคาของAจึงถูกลง แตสมมติใหรายไดที่เปนตัวเงินจากการผลิตสินคาของ
Aเพิ่มขึ้นดวย ราคาที่แทจริงของสินคาจึงไมเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ดีรายไดของประเทศBไม
เปลี่ยนแปลงแตอยางใด
จึงไมมีเหตุผลใดสนับสนุนใหประเทศBซื้อสินคานําเขาจากประเทศA
เพิ่มมากขึ้น
ขณะที่รายไดของAที่เพิ่มมากขึ้น นําไปสูความตองการสินคานําเขาที่ผลิตจากB
มากขึ้น ดุลการคาของประเทศBจึงดีขึ้น และเพื่อปรับสูดุลยภาพ ราคาสินคาสงออกโดยเปรียบ
เทียบของBจะเพิ่มขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนทางการคาระหวางประเทศของBจะปรับดีขึ้น ยอมหมาย
ถึงรายไดประชาชาติที่แทจริงของBเพิ่มสูงขึ้น
สําหรับกรณีที่รายไดของประเทศไมไดเพิ่มในอัตราเดียวกับผลิตภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นนั้น(สมมติของประเทศA) กระจุกตัวอยูแตภาคการผลิตเพื่อสงออกเทา
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นั้น(Export-biased growth) ทําใหราคาสินคาสงออกของAลดลงขณะที่รายไดคงที่ในทั้งสอง
ประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนทางการคาของBจะดีขึ้นโดยเปรียบเทียบ และปริมาณการสงออกจาก
AไปBจะเพิ่มขึ้น(ลดลง) หากความยืดหยุนของอุปสงคสําหรับสินคาสงออกจากประเทศAไมยืด
หยุน(ยืดหยุน) ดังนั้น ประเทศที่มีผลิตภาพ หรือปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น จะไดรับผลเสียจากการ
ที่อัตราแลกเปลี่ยนทางการคาของประเทศลดลง และกรณีImport-biased growthก็จะไดผลใน
ทางตรงกันขาม กลาวคือ อัตราแลกเปลี่ยนทางการคาดีขึ้นสําหรับประเทศAเอง
เนื่องจากHickวิเคราะหผลของความเติบโตตอการคาระหวางประเทศไดเพียงคราวๆ ทํา
ใหมีความพยายามอธิบายยืนยันความสัมพันธตามที่Hickไดอางถึง Bo SÖdersten25สรางสมการ
เพื่ออธิบายผลของความเติบโต โดยสมมติใหประเทศมีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเวลา
ผานไป ดังนั้น อุปทานของสินคาและรายไดจึงเพิ่มขึ้นตอเนื่องดวย และหากเชื่อตามSay’s Law
รายไดที่เพิ่มจะเปลี่ยนปริมาณอุปสงคตามไปดวย แมจะไมเปนสัดสวนเดียวกันก็ตาม และราคา
โดยเปรียบเทียบจะตองเปลี่ยนตาม เพื่อทําใหตลาดเขาสูดุลยภาพ อัตราแลกเปลี่ยนทางการคา
จะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัยการผลิตและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดังสมการ
( R S − R 1 E 1 m C 1 m ) − (R 2 E 2 x C 2 x − R 2 x S 2 x )
dP
= 1m 1m
C 1m
C
S
S
dt
⋅ e 1 + 2 x ⋅ e 2 + 1m ⋅ s 1 + 2 x ⋅ s 2
P
P
P
P

จากสมการอธิบายไดวายิ่งตัวสวนหรือความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทานของสินคาสง
ออกและสินคานําเขามีมากขึ้นเทาใด ความเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนทางการคายิ่งมีนอย
ลงเทานั้น
และตราบใดที่ความแตกตางระหวางอุปทานและอุปสงคของภาคการนําเขาของ
ประเทศที่1 มีมากกวาความแตกตางระหวางอุปทานและอุปสงคของภาคการสงออกของประเทศ
ที่2 ตราบนั้นประเทศที่1จะยังคงไดเปรียบจากอัตราแลกเปลี่ยนทางการคาที่เปลี่ยนแปลงในทาง
บวก(เพิ่มขึ้น)เสมอ
2.2.2 การสงออกสินคาขั้นปฐมหนทางสูความเติบโต (Primary-Export-Led Growth)26
ชวงกอนพ.ศ.2493 ความเชื่อที่ไดรับความนิยมวาเปนหนทางสูการพัฒนา คือสมมติฐาน
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ การสงออกสินคาอาหาร วัตถุดิบจะเพิ่มรายไดตอหัวและการ
25

Bo Södersten , A study of economic growth and international trade (Stockholm : Almqvist
and Wiksell , 1964).
26
Malcolm Gillis, Dwight H. Perkins, Michael Roemer and Donald R. Snodgrass ,
Economics of development (New York : W.W. Norton&Company,Inc. , 1996) , pp.462-464.
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เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศได เหมือนอยางที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนา
ดา
ออสเตรเลียและเดนมารกสามารถกลายเปนประเทศพัฒนาแลวไดตามแนวทางนี้มากอน
ความเติบโตที่ประเทศกําลังพัฒนาสามารถไดรับจากการสงออกสินคาขั้นปฐม จะผานกระบวน
การ 3 แนวทางดวยกัน ไดแก การยกระดับการใชปจจัยการผลิต การเพิ่มปริมาณทรัพยากร
ของประเทศและผลจากการเชื่อมโยง (Linkage effects)
ประเทศกําลังพัฒนาจะสามารถยกระดับการใชปจจัยการผลิตได เนื่องจากทรัพยากรจะ
ถูกจัดสรรใหมไปผลิตและสงออกสินคาเนนใชที่ดินและแรงงานที่เดิมไมเคยถูกใช(idle) โดยเฉพาะ
สินคาประเภทพืชผัก ขาว โกโก ฯลฯ และนําเขาสินคาอุตสาหกรรมอยางคอมพิวเตอร เสื้อผา
และเคมีภัณฑ สินคาเพื่ออุปโภคบริโภคภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นทั้ง2ประเภท* ทําใหสวัสดิการ
(welfare)ของระบบเพิ่มขึ้นได
การสงออกสินคาขั้นปฐมในประเทศกําลังพัฒนา จะเปนการเพิ่มโอกาสทํากําไรในภาค
การสงออกของประเทศ สามารถดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศและทําใหเกิดการอพยพของ
แรงงานระหวางภาคการผลิต สรางสายการผลิตใหม ขยายการลงทุนในปจจัยคงที่ ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โอกาสเหลานี้เปนการยกระดับการออมภายในประเทศ และเพิ่มการลงทุน
ของระบบมากขึ้นเนื่องจากมีทรัพยากรที่มากขึ้น
ประการสุดทายผลที่เกิดจากการเชื่อมโยง เนื่องจากการสงออกสามารถสรางความเติบ
โตดวยการกระตุนการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของดวย เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอสรางความ
ตองการในปจจัย (backward linkage) อยางฝาย สียอมผา เปนตน นอกจากนั้นความตองการ
สินคาอุปโภคบริโภคก็สูงขึ้นไดดวยconsumption linkage กรณีที่แรงงานไดรับคาจางสูงกวาที่
เคยได
อุปสงคในสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคยอมเพิ่มขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป
เสื้อผา รองเทา เฟอรนิเจอร วิทยุและโทรทัศน และรัฐบาลยังมีรายไดจากคาเชาที่ ภาษีและ
สัมปทานในภาคการสงออกที่มีการขยายการลงทุนเพิ่ม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ทํารายไดสูง
อยางเหมืองแร ปโตรเลียม (fiscal linkage)
2.2.3 ความไมมีเสถียรภาพของการสงออกและความจําเริญเติบโต

*

มองแบบสถิตย (static) เปนการเคลื่อนจากภายในเสนเขาใกลเสนการผลิตที่เปนไปได (production
possibilty frontier)มากขึ้น
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หลังจากพ.ศ.2500เปนตนมา
นักเศรษฐศาสตรและผูนําในประเทศโลกที่สามตางเห็น
พองกันวา การสงออกสินคาขั้นปฐมชนิดอื่นที่ไมใชปโตรเลียม ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
สรางพัฒนาการทางเศรษฐกิจได
ตลาดสินคาขั้นปฐมก็เติบโตชาเกินไปที่จะเปนแรงขับใหเกิด
ความเติบโต ราคาสินคาที่ไดรับก็ลดลงและรายไดก็ไมมีเสถียรภาพ ผลของความเชื่อมโยงแท
จริงแลวไมเห็นผล จึงทําใหเกิดการทบทวนสมมติฐานการสงออกสินคาขั้นปฐมกันใหม
จากประสบการณของประเทศดอยพัฒนาซึ่งมีสินคาสงออกคอนขางกระจุกตัวอยูเพียงสิน
คาขั้นปฐมไมกี่ชนิด
และสินคาเหลานี้ก็ประสบปญหาความผันผวนของอุปทานอยางรุนแรง
เนื่องจากการผลิตสินคาขั้นปฐมขึ้นกับสภาพดินฟาอากาศเปนสําคัญ และความตองการสินคาที่
เกิดจากประเทศพัฒนาแลวก็ผันผวนไปมา จึงมีการสรางสมมติฐานเกี่ยวกับความไมมีเสถียรภาพ
ของการสงออก(The Export Instability Hypothesis)ขึ้น27
ความไมมีเสถียรภาพนี้วัดจากความผันผวนของรายรับจากการสงออก เปนผลที่เกิดจาก
ความผันผวนของราคาและปริมาณสงออก
และเนื่องจากราคาและปริมาณสินคาสงออกของ
ประเทศดอยพัฒนามีความผันผวนอยางมาก จึงเชื่อวารายรับจากการสงออกของกลุมประเทศดัง
กลาวยอมไมมีเสถียรภาพโดยเปรียบเทียบไปดวย ความผันผวนนี้เชื่อวากอผลในระดับจุลภาค
แกประเทศดอยพัฒนา ไดแก การที่ชาวนายากจนที่มีคุณสมบัติหลีกเลี่ยงความเสี่ยง จะเปลี่ยน
แปลงรูปแบบการผลิตจากสินคาเพื่อสงออก ไปสูการผลิตพืชไรที่ใหกําไรต่ํากวาแตไดรับเปนเงิน
สดแนนอน หรือเรียกไดวาเปนการเปลี่ยนไปสูการลดผลิตภาพการผลิตลง ทําใหระดับการลดลง
ของอัตราการเติบโตของการสงออกและรายไดของประเทศดอยพัฒนามากกวาประเทศพัฒนาแลว
ความไมมีเสถียรภาพยังถูกคาดวา จะมีผลเสียตอนโยบายสาธารณะและภาคเศรษฐกิจ
มหภาคอีกดวย เนื่องจากความผันผวนของราคาสินคาออก ทําใหเกิดปญหาดุลการชําระเงิน
ของประเทศ รัฐบาลมีทางเลือกเพียงจํากัดการนําเขาสินคาเทานั้น ดวยเหตุผลจาก ในระยะสั้น
นั้นอุปสงคและอุปทานของสินคาออกจะไมยืดหยุนตามราคาที่เปลี่ยนไป ทําใหภาษีจากการคา
ระหวางประเทศซึ่งเปนรายไดหลักของประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับผลกระทบตามไปดวย และ
ประเทศจะถูกบังคับใหจําตองใชนโยบายprocyclical แทน countercyclical expenditure

27

Pan A. Yotopoulos and Jeffrey B. Nugent , Economics of development : Empirical
investigations (New York : Harper and Row Publishers , 1976) , pp. 328-330.
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policies กลับกลายเปนการเรงความผันผวนใหเกิดรุนแรง และภาคการผลิตซึ่งตองใชสินคานํา
เขาที่ถูกจํากัดลง ไมสามารถผลิตไดเต็มกําลัง เกิดการวางงานและชะลอโครงการลงทุนออกไป
ทายที่สุดอัตราผลไดจากการลงทุนมีความตกต่ํา เปนอุปสรรคตอการพัฒนาและวางแผนการเติบ
โตของประเทศได
ผลทั้งทางตรงและทางออมของความไมมีเสถียรภาพของการสงออกที่มีตอประเทศดอย
พัฒนานี้ เริ่มตั้งแตความไมมีเสถียรภาพของรายรับจากการสงออกเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่ไมแน
นอนของมนุษย จนกระทั่งสรางความสูญเสียมหาศาลตอระดับสวัสดิการและลดอัตราการพัฒนา
และความเติบโตของประเทศลงในระยะยาว
ยังมีสมมติฐานอื่นที่เชื่อมความสัมพันธระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความไมมี
เสถียรภาพของการสงออก(ในเทอมของอัตราแลกเปลี่ยนทางการคา : Terms of Trade) เรียกวา
The Terms of Trade Deterioration Hypothesisซึ่งแทจริงแลวเปนการอธิบายเชื่อมโยงกับสมมติ
ฐานความไมมีเสถียรภาพของการสงออกที่กลาวไปแลวขางตน
เพียงแตอาศัยหลักฐานเชิง
ประจักษ โดยเฉพาะจากชวงตนทศวรรษ1950 เพื่อสรางเหตุผลอธิบายกรณีที่โครงสรางการคา
ระหวางประเทศของประเทศดอยพัฒนา นําไปสูการลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนทางการคาของ
ประเทศ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลว และผลของความเสื่อมถอยของอัตราแลกเปลี่ยนทาง
การคาตอเศรษฐกิจและสังคมที่ดอยพัฒนา
หลักฐานเชิงประจักษที่ไดรับ
สามารถสืบหาสาเหตุแหงความเสื่อมถอยของอัตราแลก
เปลี่ยนทางการคาไดดังตอไปนี้ ประการแรก ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดสําหรับภาคอุต
สาหกรรมคอนขางสูงกวาความยืดหยุนของภาคเกษตร ประการที่2 ไดแก โครงสรางของภาค
เกษตรถูกกําหนดดวยการแขงขัน ขณะที่โครงสรางของภาคอุตสาหกรรมเกิดจากขนาดของการ
ผูกขาด สะทอนใหเห็นในความผันผวนของราคา เนื่องจากภาคการผลิตของประเทศดอยพัฒนา
นําไปสูการลดราคาสินคาขั้นปฐม ขณะที่ผลไดจากการคาของประเทศพัฒนาแลวทําใหเกิดการ
เพิ่มของคาจางในรูปตัวเงิน ประการสุดทาย ความกาวหนาทางเทคโนโลยีถูกทําใหเชื่อวาใหผลดี
ตอปจจัยทุนและทักษะ แตกลับมีผลตรงกันขามกับปจจัยแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ทามกลางสมมติฐานและหลักฐานเพื่อสนับสนุนผลทางลบของความไมมีเสถียรภาพของ
การสงออกตอเศรษฐกิจของประเทศ
ยังมีเหตุผลสนับสนุนผลในทางบวกของความสัมพันธดัง
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กลาวอยู ไดแก การใชสมมติฐานของรายไดถาวร28 (Friedman ’s Permanent - Income
Hypothesis)ในการอธิบายความผันผวนของรายไดตอประเทศ ซึ่งตามสมมติฐานนี้ แบงรายได
เปน2ประเภท ไดแก รายไดถาวรและรายไดชั่วคราว และเนื่องจากรายไดชั่วคราวเปนรายไดที่ไม
ไดรับจริง จึงมีความไมแนนอน ขณะที่คนมีพฤติกรรมคงรายไดถาวรไวในชวงเวลาหนึ่งๆ จาก
สมมติฐานนี้จึงทําใหรายไดจากการสงออกซึ่งเปนความผันผวนในระยะสั้น เปนความผันผวนแบบ
ชั่วคราว ผูประกอบการและผูผลิตที่มีรายไดเพิ่ม(ลด)ชั่วคราว จะไมลงทุนตอ(ลดกําลังการผลิต)
ในทันที แตตองการคงรายไดถาวรใหคงที่ในอนาคตเพื่อการปองกันความเสี่ยง ทําใหสามารถ
เพิ่มอัตราการออมจากรายไดสวนที่ผันผวน และมีแนวโนมที่อัตราการลงทุนและความจําเริญเติบ
โตจะเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว
2.3 กรอบการศึกษา
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ใ ช ก ารวิ เ คราะห ด า นอุ ป ทานของการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค า ผลผลิ ต รวม
(Supply side description of changes in aggregate output) และเชื่อวาเปนสาเหตุของความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตามการศึกษาของFeder29ในสมการการผลิต(production
function)
แตFederเพิ่มตัวแปรที่มีผลตอฟงกชั่นการสงออกใหเปนที่มาของความเจริญเติบโต
ดวย
ภาคการผลิตของประเทศสามารถแบงเปนภาคการผลิตเพื่อสงออก และภาคที่ไมใชการ
ผลิตเพื่อสงออก(ภาคการผลิตเพื่อตลาดภายในประเทศ) โดยสมมติใหภาคการผลิตทั้งสองแบง
แยกจากกันได แตละภาคจึงมีปจจัยการผลิตของตัวเอง แตผลผลิตของภาคการผลิตไวใชใน
ประเทศจะขึ้นอยูกับปริมาณการผลิตของการภาคการผลิตเพื่อสงออก
ซึ่งหมายถึงภาคการสง
ออกมีการกระจายผลประโยชนใหอีกภาคหนึ่ง ในรูปของการพัฒนาประสิทธิภาพและการจัดการ
เพื่อใหสามารถแขงขันไดระหวางประเทศ การปรับปรุงเทคนิคการผลิต การอบรมฝมือแรงงาน
ดังนั้นประโยชนภายนอก(Externalities)เหลานี้จึงไมมีผลกับราคาตลาด
ฟงกชั่นของการจัด
สรรปจจัยการผลิตเปนดังนี้

28

Ibid., pp.331-333. และ Odin Knudsen and Andrew Parnes , Trade instability and
economic development : An empirical study : 81-87.
29
Gershon Feder , “On exports and economic growth” , The Journal of Development
Economics 12 (1982) : 60-63.
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โดยที่

N
=
F( Kn , Ln , X )
X
=
G( Kx , Lx )
N = ภาคที่ไมใชการสงออก(Non-exports)
X = ภาคที่ผลิตเพื่อสงออก
Kn,Kx = สินคาทุน
Ln,Lx = กําลังแรงงาน

(1)
(2)

ในความเปนจริง ไมสามารถแยกไดวาปจจัยการผลิตใดเปนของภาคการผลิตใด
การประมาณผลิตภาพหนวยสุดทายตองใชขอมูลรวม(aggregate data)แทน

ทําให

กําหนดใหอัตราสวนผลิตภาพหนวยสุดทายของปจจัยการผลิตของสองภาคการผลิต
คาแตกตางจาก 1 เทากับ δ
(Gk/Fk)
=
โดยที่ k, L คือ partial derivatives

(GL/FL)

=

1+δ

มี

(3)

จากสมการ(3) พบวา ในสถานการณที่ไมมีปจจัยภายนอกมากระทบ และกําหนดให
ราคาคงที่
ถาδมีคาเทากับ0 แสดงวาการจัดสรรทรัพยากรใหผลผลิตรวมสูงสุด แตภาคการ
ผลิตNon-exportsมีผลิตภาพการผลิตคอนขางต่ํา(δ>0) และมักจะต่ํากวาภาคการผลิตเพื่อสง
ออก เหตุผลหนึ่งเนื่องจากภาคการผลิตเพื่อสงออกจะตองเผชิญภาวะการแขงขันทางทรัพยากร
รุนแรงกวา ทั้งการสรางนวัตกรรมใหมๆ , การประยุกตใชและจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น อีกทั้งเหตุผลดานสินเชื่อ , อัตราแลกเปลี่ยนและความไมแนนอนก็ทําใหผลิตภาพการผลิต
หนวยสุดทายของปจจัยของทั้ง2ภาคแตกตางกันดวย
Differentiationสมการ(1)และ(2) เปนดังนี้
N'
= Fk´In + FL´L'n + Fx´X'
X'
= Gk´Ix + GL´L'x
โดยที่ In, Ix = การลงทุนเบื้องตน
L'n, L'x = การเปลี่ยนแปลงของปจจัยแรงงาน
Fx = ผลภายนอกหนวยสุดทายจากภาคสงออก ที่มีตอภาคNon-exports

(4)
(5)
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จากสมการผลิตภัณฑมวลรวม (Y) = N + X
ดังนั้น
Y' = N' + X'
สมการ(3) ถึง(5) แทนคาใน(6) ได
Y' = Fk´In + FL´L'n + Fx´X' + (1+δ)Fk´Ix + (1+δ)FL´L'x
= Fk(In+Ix) + FL(L'n+L'x) + Fx´X' + δ( Fk´Ix+FL´L'x)
ถาการลงทุนรวม(I) ≡ In+Ix
และอัตราเพิ่มของแรงงาน(L') ≡ L'n+L'x
ดังนั้น สมการ(3)และ(5) ได
Fk´ Ix + FL´L'x = {1/(1+δ)} (Gk ´ Ix + GL´ L'x) = X'/(1+δ)
ใชสมการ(8) แทนในสมการ(7) ได
Y' = Fk´I + FL´L' + {[δ/(1+δ)]+ Fx } X'

(6)

(7)

(8)
(9)

จากBruno30ชี้วาผลิตภาพหนวยสุดทายของแรงงานมีความสัมพันธแบบเสนตรงกับผล
ผลิตเฉลี่ยของแรงงาน
FL = β(Y/L)
(10)
และกําหนดให
Fk ≡ α
เพราะฉะนั้น Y'/Y = α (I /Y) + β(L'/L) + {[δ/(1+δ)] + Fx } (X'/X) (X/Y)

(11)

ภายใตเงื่อนไขวาผลิตภาพการผลิตของสองภาคไมเทากัน(δไมเทากับ0) และปจจัย
ภายนอกที่เกิดจากภาคการสงออกกําหนดผลผลิตของภาคที่ผลิตเพื่อภายในประเทศ ดังนั้นสม
การสุดทายแสดงที่มาของความเจริญเติบโต(อัตราเพิ่มของผลผลิตรวม) วาเกิดจากสัดสวนของ
การสะสมปจจัยการผลิต(อัตราเพิ่มของทุนและแรงงาน) และผลไดจากการโยกยายปจจัยการ
ผลิตจากภาคที่มีผลิตภาพต่ํา(Non-exports)สูภาคที่มีผลิตภาพสูงกวา(ภาคการสงออก)
ซึ่ง
สามารถใชกรอบความคิดนี้เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความจําเริญเติบโตของประเทศ ผาน
ตัวแปรดังกลาวได
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Michael Bruno , “Estimation of factor contribution to growth under structural
disequilibrium” , International Economic Review. (February 1968).

บทที่ 3
ลักษณะการคาของประเทศกําลังพัฒนา
3.1 ลักษณะการคาของประเทศกําลังพัฒนา
ทามกลางกระแสความเชื่อวาการคาระหวางประเทศสามารถจัดสรรผลประโยชนใหกับทั้ง
ประเทศผูผลิตและผูบริโภค และทําใหไดรับผลประโยชนโดยรวมของทั้งโลกอยางสูงสุด แตนัก
เศรษฐศาสตรบางกลุมยังคงยึดมั่นในความเชื่อที่วา ”ระบบการคาระหวางประเทศในปจจุบันจะ
เปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาและความเจริญเติบโตในประเทศกําลังพัฒนา”
ดวยเหตุที่วา
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศแบบดั้งเดิมไมสามารถประยุกตใชไดกับประเทศกําลังพัฒนา และ
ซึ่งการจะเขาใจปญหาชองวางของการคา
เอื้อประโยชนใหกับประเทศอุตสาหกรรมเทานั้น
ระหวางกลุมประเทศที่มีระดับความเจริญทางเศรษฐกิจแตกตางกันและเขาใจปญหาความไมมี
เสถียรภาพของภาคการคาระหวางประเทศของประเทศกําลังพัฒนา
ทําใหตองมีการศึกษาถึง
ลักษณะการคาของกลุมประเทศดังกลาวเปนเบื้องตนเสียกอน
ลักษณะการคาของประเทศกําลังพัฒนามีองคประกอบหลักๆดังนี้
3.1 การพึ่งพาประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว
ประเทศพัฒนาแลวถือเปนผูซื้อและผูบริโภคที่สําคัญของโลก
เนื่องจากมีรายไดตอหัว
และกําลังซื้อในสัดสวนที่สูงกวาตัวเลขเฉลี่ยของประเทศกําลังพัฒนา ตามตารางที่1 จากการจัด
อันดับองคการการคาโลก
ในพ.ศ.2543ประเทศผูนําเขาที่สําคัญเปนลําดับตนๆของโลก 20
ประเทศแรกประกอบดวยประเทศที่พัฒนาแลวถึง 13 ประเทศ มูลคาการนําเขารวมกันทั้งสิ้น 4
ลานลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเปนสัดสวนถึงมากกวารอยละ 60 ของมูลคานําเขาทั้งโลก
ประเทศกําลังพัฒนาตองอาศัยประเทศพัฒนาแลวอยางสูง ทั้งในดานที่เปนตลาดสิน
คาสงออกและเปนตลาดวัตถุดิบสินคานําเขา จากตารางที่2 ประเทศกําลังพัฒนาอาศัยประเทศ
พัฒนาแลวเปนตลาดหลักในการสงออกมาโดยตลอด ซึ่งสินคาขั้นปฐมและสินคาอุตสาหกรรมสง
ออกมากกวาครึ่งหนึ่งที่ผลิตเพื่อการสงออก ถูกสงใหกลุมประเทศดังกลาว และที่เหลือถูกสงใหใน
กลุมประเทศกําลังพัฒนาดวยกันประมาณรอยละ35และ40 และแมวาแนวโนมการสงออกสินคา
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ตารางที่3.1 ประเทศผูนําในการนําเขา(Leading Importers) ของตลาดการคาโลก พ.ศ.2543
อันดับ
ผูนําเขา
มูลคา(พันลานเหรียญ)
1
สหรัฐอเมริกา
1,257.6
2
เยอรมัน
502.8
3
ญี่ปุน
379.5
4
สหราชอาณาจักร
337.0
5
ฝรั่งเศส
305.4
6
แคนาดา
244.8
7
อิตาลี
236.5
8
จีน
225.1
9
ฮองกง
214.2
10
เนเธอรแลนด
198.0
11
เม็กซิโก
182.6
12
เบลเยียม
173.0
13
เกาหลีใต
160.5
14
สเปน
153.5
15
ไตหวัน
140.0
16
สิงคโปร
134.5
17
สวิสเซอรแลนด
83.6
18
มาเลเซีย
82.2
19
สวีเดน
72.8
20
ออสเตรเลีย
71.5
ที่มา : International Trade Statistics 2001 , WTO

สัดสวน
18.9
7.5
5.7
5.1
4.6
3.7
3.5
3.4
3.2
3.0
2.7
2.6
2.4
2.3
2.1
2.0
1.3
1.2
1.1
1.1

ขั้นปฐมใหแกประเทศพัฒนาแลวลดลง แตก็มีการชดเชยกับการสงออกสินคาอุตสาหกรรมซึ่งมี
แนวโนมดีขึ้นตามลําดับ อาจกลาวไดอีกวา หลังพ.ศ.2540ขณะที่การคาในกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาดวยกันยังคงมีสัดสวนนอยและมีแนวโนมหดตัวลง
แตการพึ่งพาผูนําเขารายใหญอยาง
กลุมประเทศพัฒนาแลวยังคงตองดําเนินตอไป โดยเฉพาะสินคาอุตสาหกรรม
ตารางที่3.2 ตลาดสินคาออกประเภทสินคาขั้นปฐมและสินคาอุตสาหกรรมของประเทศกําลังพัฒนา
ตลาดหลัก

สินคาขั้นปฐม(รอยละ)
2523

2538

2540

สินคาอุตสาหกรรม(รอยละ)
2542

2523

2538

2540

2542

ประเทศอุตสาหกรรม

66.43

53.32

50.22

50.32

54.60

55.14

55.00

59.60

ประเทศกําลังพัฒนา

25.28

34.42

35.05

33.99

39.00

43.08

43.27

38.95

ที่มา : UNCTAD

ในปพ.ศ.2542 ประเทศกําลังพัฒนาสงสินคาออกสูประเทศพัฒนาแลว เปนมูลคา
รวมถึง 929.1พันลานเหรียญ
เปรียบเทียบกับที่สงออกใหประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเพียง
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611.5 พันลานเหรียญ ประเทศพัฒนาแลวยังคงเปนตลาดหลักสําหรับสินคาแทบทุกประเภทจาก
ประเทศกําลังพัฒนาและโครงสรางการสงออกใหกับประเทศพัฒนาแลวแทบไมเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต
และสามารถแยกตามรายสินคาที่สงออกใหกับประเทศพัฒนาแลว จากเดิมเมื่อ
สองทศวรรษกอน คือน้ํามัน สินคาอุตสาหกรรม และอาหาร ในระยะหลังสินคาประเภทอุตสาห
กรรมกลับเปนสินคาซึ่งทํารายรับไดมากที่สุด รองลงมาคือน้ํามันและอาหาร ตามลําดับ สวน
สินแรและ
ประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเปนตลาดสําหรับสินคาประเภทวัตถุดิบทางการเกษตร
โลหะ และสินคาอาหารที่สําคัญ*
ในปเดียวกัน ประเทศกําลังพัฒนานําเขาสินคาจากประเทศพัฒนาแลว เปนมูลคา 796.6
พันลานเหรียญ สองทศวรรษที่ผานมาพบวาประเทศพัฒนาแลวเปนแหลงวัตถุดิบสําหรับสินคา
แทบทุกประเภท ยกเวนน้ํามัน สินแรและวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งนําเขาจากประเทศกําลังพัฒนา
ดวยกันในสัดสวนมากกวามาตลอด พบวาโครงสรางการนําเขาจากประเทศพัฒนาแลวไมเปลี่ยน
แปลงไปจากอดีต ยังคงนําเขาสินคาอุตสาหกรรมเปนหลัก รองลงมาคือสินคาอาหาร และมีการ
จากนําเขาน้ํามัน
เปลี่ยนแปลงในโครงสรางการนําเขาจากกลุมประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน
เปนนําเขาสินคาอุตสาหกรรมมากที่สุด และไมเปลี่ยนแปลงในโครงสรางลําดับรองลงมา ไดแก
สินคาประเภทอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร ทั้งนี้ การนําเขาสินคาอุตสาหกรรมของประเทศ
กําลังพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอยางมาก สืบไดจากจําเปนตองอาศัยเครื่องมือเครื่องจักรเปนสินคาทุนใน
การผลิตเพื่อสงออก นั่นเอง
3.2 ลักษณะของสินคาที่ผลิตเพื่อสงออกและนําเขา
3.2.1) สัดสวนการสงออกสินคาขั้นปฐมและสินคาอุตสาหกรรม
ในอดีตสวนประกอบของสินคาออกหลักของประเทศกําลังพัฒนาไดแก สินคาขั้นปฐม อัน
ประกอบไปดวยสินคาอาหาร วัตถุดิบ และแรธาตุ สวนสินคาอุตสาหกรรมที่สงออกไดก็จะเปน
สินคาประเภทเนนใชแรงงานซึ่งใชเทคโนโลยีในการผลิตต่ํา เชน เครื่องนุงหม เปนตน แมใน
ปจจุบันสามารถสงออกสินคาขั้นปฐมไดในสัดสวนที่ลดลง แตถาคิดเปนมูลคาที่ประเทศสงออกได
ไมลดลงกวาอดีตเลย เฉพาะพ.ศ.2542เพียงปเดียวสามารถสงออกสินคาขั้นปฐมคิดเปนรายไดถึง
392,931 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรายไดที่เพิ่มขึ้นกวาเมื่อป2535 ถึงเกือบ50,000 ลาน
เหรียญทีเดียว
*

ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ก.
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ตารางที่3.3 รายไดจากการสงออกสินคาขั้นปฐมและสินคาอุตสาหกรรมของประเทศกําลังพัฒนา
2523*
467,018

ตลาดหลักของสินคา
ขั้นปฐม รวมน้ํามัน
สินคาอุตสาหกรรม
114,573
สัดสวน
0.25
ที่มา : UNCTAD
หมายเหตุ * คือ ราคา f.o.b

2533*
365,518

2535
343,469

2538
388,092

2539
408,703

2540
407,500

2541
337,276

2542
392,931

431,341
1.18

572,406
1.67

929,921
2.40

981,498
2.40

1,060,442
2.60

1,046,939
3.10

1,113,244
2.83

จากตารางที่3 แสดงใหเห็นถึงสัดสวนรายไดจากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมตอสินคา
ขั้นปฐมของประเทศกําลังพัฒนาที่สูงขึ้น และพ.ศ.2542 สินคาอุตสาหกรรม(SITC5ถึง8 ไมรวม
SITC 68) ก็ทํารายไดใหประเทศกําลังพัฒนาถึง1.11ลานลานดอลลาร คิดเปนมูลคาถึงเกือบ3
เทาของมูลคาสงออกสินคาขั้นปฐม(SITC 0+1+2+3+4+68) อยางไรก็ตามรายไดนี้ไมสามารถ
เปรียบเทียบไดกับรายไดจากสินคาชนิดเดียวกันที่ประเทศพัฒนาแลวสงออก อีกทั้งรายไดที่เพิ่ม
จากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมนี้ก็ไมไดถูกกระจายอยางเทาเทียมภายในกลุมประเทศผูผลิต
ดวยกัน มีเพียงชาติอุตสาหกรรมใหมอยางเกาหลีใต ฮองกง เทานั้นที่ไดรับรายไดในสวนนี้เพิ่ม
มากขึ้นกวาผูผลิตชาติอื่น
3.2.2) การกระจุกตัวของสินคาออกและตลาดสินคาออก
การกระจุกตัวของการผลิตและสงออก(Commodity Concentration)สินคาขั้นปฐมเพียง
ไมกี่ชนิดอยางสูง หรือ การอิงอยูกับรายรับจากการสงออกสินคาเพียงไมกี่ชนิดนี้เอง เชื่อวาเปน
สาเหตุหลักนํามาสูปญหาความไมมีเสถียรภาพของตลาดสงออกของประเทศกําลังพัฒนา โดย
เฉพาะเมื่อประเทศพึ่งพารายไดจากการสงออกสินคาขั้นปฐมเปนสําคัญ
เนื่องจากในสถาน
การณผิดปกติ เชน การเก็บเกี่ยวไมไดผล หรืออุปสงคของตลาดลดลงผิดปกติ ประกอบกับ
ลักษณะของสินคาขั้นปฐมที่อุปสงคและอุปทานที่มีความยืดหยุนต่ํา ทําใหราคาที่เปลี่ยนแปลงไป
เพียงเล็กนอยสามารถทําใหปริมาณอุปสงคและหรืออุปทานเปลี่ยนแปลงไปไดอยางสูง จึงสงผล
ทันทีตอรายรับจากการสงออกของประเทศ รายไดของผูผลิต รวมถึงระดับการจางงานภายใน
ประเทศ
จากตารางการกระจุกตัวของสินคาออก พบวาประเทศกําลังพัฒนามีคาการกระจุกตัว
โดยเฉลี่ยสูงกวาประเทศพัฒนาแลวมาตั้งแตอดีต
สําหรับพ.ศ.2542 ประเทศกําลังพัฒนามี
ดัชนีการกระจุกตัวอยูในชวงต่ํากวา0.10ถึงมากกวา0.50 มีคาเฉลี่ยประมาณ0.211 ขณะที่ชวง
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กระจุกตัวของประเทศพัฒนาแลวแคบกวา คืออยูในชวงต่ํากวา0.10ถึงประมาณ0.36 และมีคา
เฉลี่ยเพียง 0.141เทานั้น นอกจากนั้น ความหลากหลายของสินคาออกของประเทศกําลังพัฒนา
(เฉลี่ย 176 ชนิด)ก็มีนอยกวาประเทศพัฒนา(228 ชนิด)แลวอยางมาก
ความสําคัญของการกระจุกตัวของสินคาออกนี้ถูกกลาวถึงในการศึกษาของMacBean
(1966) ที่แสดงหลักฐานวาความไมมีเสถียรภาพของการสงออก จะยิ่งมีสูงขึ้น ในกรณีที่ 1) สินคา
ขั้นปฐมเปนสัดสวนที่สูงในการสงออกทั้งหมด 2) สินคาขั้นปฐมมีนอยชนิด ซึ่งลักษณะดังกลาว
ยังเปนลักษณะของสินคาออกจากประเทศกําลังพัฒนาที่ยังคงพบอยูในปจจุบัน ตามที่ไดกลาวไว
แลวจากตารางที่3.2และ3.3
นอกจากนี้ในกรณีที่สินคาถูกสงออกใหกับประเทศหรือกลุมประเทศบางกลุมเทานั้น ก็
เปนสาเหตุใหรายรับอิงอยูกับประเทศผูซื้อ จึงมีการผันผวนอยางรุนแรงไดงาย เชน ชาติที่เคยตก
เศรษฐกิจและรายไดของชาติ
เปนอาณานิคมก็ตองสงออกใหตลาดของประเทศแมเปนสําคัญ
เมืองขึ้นจึงขึ้นอยูกับประเทศที่มีอํานาจเหนือเทานั้น ลักษณะเชนนี้เรียกวามี “การกระจุกตัวของ
ตลาดสงออก(Geographical Concentration)”
ตลาดสงออกที่สําคัญของประเทศกําลังพัฒนามักจะเปนตลาดในประเทศพัฒนาแลวดัง
ไดกลาวไปแลว
จากรายการงานของUNCTADปพ.ศ.2542 การกระจุกตัวของประเทศคูคา
สําคัญที่นําเขาสินคาขั้นปฐมจากประเทศกําลังพัฒนา ไดแก กลุมประเทศในยุโรป(รอยละ 19.2) ,
สหรัฐอเมริกา(รอยละ 16.9) , ญี่ปุน(รอยละ 11.7) และแคนาดา(รอยละ 9.6) สําหรับสินคาอุต
สาหกรรมมีตลาดกระจุกตัวอยูในประเทศสหรัฐฯ(รอยละ29.9) , ยุโรป(รอยละ18.7) , ญี่ปุน(รอย
ละ7.6) และออสเตรเลีย(รอยละ1.6)
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ตารางที่3.4 ดัชนีการกระจุกตัวของการสงออก(Export Concentration Indices)
ปพ.ศ.

2523

ลักษณะตลาด
ประเทศพัฒนาแลว
นอรเวย
212
0.311
ฟนแลนด
211
0.196
สวีเดน
230
0.097
แคนาดา
219
0.110
ญี่ปุน
217
0.118
ออสเตรเลีย
230
0.176
เยอรมัน
183
0.167
สหรัฐอเมริกา
236
0.064
สหราชอาณาจักร
237
0.083
ฝรั่งเศส
237
0.054
อิตาลี
232
0.063
ประเทศกําลังพัฒนา
ฟลิปปนส
163
0.215
ปารากวัย
na
na
เบลิส
na
na
ชิลี
na
na
สิงคโปร
230
0.235
แทนซาเนีย
na
na
เปรู
162
0.264
ศรีลังกา
81
0.387
โบลิเวีย
39
0.389
กัวเตมาลา
na
na
มาเลเซีย
204
0.303
มาดากัสการ
45
0.501
ฮองกง
160
0.164
อุรุกวัย
na
na
อินเดีย
206
0.112
ไซปรัส
119
0.148
ไตหวัน
207
0.117
เกาหลีใต
202
0.085
อารเจนตินา
190
0.154
อินโดนีเซีย
130
0.530
เมกซิโก
na
na
ไทย
164
0.201
บราซิล
na
na
จีน
na
na
ที่มา : UNCTAD Handbook of Statistics 2001 , UNCTAD

2533

2542

จน.สินคาออกหลัก ดัชนีการกระจุกตัว จน.สินคาออกหลัก ดัชนีการกระจุกตัว จน.สินคาออกหลัก ดัชนีการกระจุกตัว

215
209
229
234
219
230
203
236
236
237
234

0.334
0.226
0.106
0.124
0.139
0.216
0.119
0.078
0.061
0.060
0.058

214
219
232
233
225
231
216
235
236
236
235

0.361
0.225
0.151
0.140
0.137
0.127
0.107
0.089
0.085
0.074
0.055

180
56
na
183
228
na
142
128
51
127
218
71
174
144
207
91
216
211
214
198
211
207
210
229

0.285
0.435
na
0.396
0.194
na
0.274
0.279
0.321
0.277
0.184
0.306
0.146
0.223
0.142
0.210
0.086
0.103
0.142
0.267
0.320
0.098
0.101
0.080

195
89
19
207
222
128
180
140
122
172
227
69
178
161
220
101
217
217
219
223
229
221
226
233

0.502
0.414
0.404
0.279
0.249
0.247
0.242
0.231
0.228
0.223
0.221
0.203
0.191
0.178
0.161
0.160
0.156
0.154
0.130
0.120
0.118
0.108
0.088
0.073
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3.2.3) แนวโนมราคาสินคาผันผวนในระยะสั้นและลดลงในระยะยาว
ตั้งแตพ.ศ.2523 ราคาสินคาเบื้องตนเริ่มตกต่ําลงเรื่อยมา UNCTADรายงานวาราคาสิน
คาที่แทจริง หรือ มูลคาของสินคาขั้นปฐมสงออกของประเทศกําลังพัฒนาใน1หนวยสินคาอุตสาห
กรรมที่สงออกโดยประเทศพัฒนาแลว มีอัตราลดลงรอยละ5ตอปไปจนถึงพ.ศ.2530
หลัง
จากนั้นราคาเบื้องตนของสินคาทั่วไปมีระดับตกต่ําลงประกอบกับราคาสินคาอุตสาหกรรมไตระดับ
เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ทําใหราคาสินคาที่แทจริงยังคงตกต่ําอยางตอเนื่องที่อัตราเดิมคือรอยละ5
ตอป ไปจนถึงพ.ศ.2536
ความจริง การตกต่ําของระดับราคาสินคาที่แทจริงตั้งแตพ.ศ.2523เปนตนมา ถือวาเปน
สถานการณที่รุนแรงมาก ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนหลังเกิดเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ําครั้งใหญ(Great
Depression) พ.ศ.2533ราคาที่แทจริงตกลงไปต่ํากวาระดับราคาในป2523ถึงรอยละ45 และ
เปนระดับที่ต่ํากวาระดับราคาของพ.ศ.2475 ถึงรอยละ10ทีเดียว
ตั้งแตพ.ศ.2530ถึงปจจุบัน ระดับราคาสินคาทั่วไปยังคงลดระดับลงเรื่อยมา ยกเวนใน
ระหวางพ.ศ.2536-2538 ที่ระดับราคาเบื้องตนถูกบิดเบือนจากอัตราเงินเฟอและการเก็งกําไรใน
ประเทศตางๆ ตอจากนั้น ราคาสินคาที่แทจริงก็ตกต่ําตามราคาสินคาเบื้องตนที่ยังคงตกไปต่ํา
กวาระดับต่ําสุดของชวงพ.ศ.2536 อยางไรก็ตาม หลังพ.ศ.2538ราคาเบื้องตนของสินคาอุตสาห
กรรมที่ย่ําแยตามภาวะเศรษฐกิจของผูสงออกใหญอยางประเทศพัฒนาแลว ยังพอจะชวยฉุดให
ราคาสินคาที่แทจริงไมตกต่ําจนเกินไป ประกอบกับราคาสินคาทั่วไปที่ดีขึ้น ทําใหยังพอจะเห็น
สัญญาณการฟนตัวของมูลคาสินคาทั่วไปที่แทจริงอยูบาง
เมื่อถึงพ.ศ.2543 ราคาสินคาทั่วไปฟนตัวขึ้นหลังจากตกอยางฮวบฮาบเมื่อป2541-2542
แมการเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ2เปนอัตราบวกครั้งแรกในรอบ5ป แตระดับราคาที่แทจริงก็ยังคงอยูต่ํา
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในทุกๆภูมิภาคผลักดันใหอุปสงคในสินคา
กวาป2539-25401
จํานวนมากเพิ่มขึ้น ลดระดับคงคลังของผูผลิตและผูสงออกสินคากาแฟ โกโก ชา ขาว ไมเขตรอน
และสินคาเกษตรอื่นๆ กอนจะปรับสมดุลของอุปสงคและอุปทานและดึงราคาสินคาเกษตรทั่วไป
(เวนกาแฟ โกโก น้ําตาล น้ํามันพืช)ใหสูงขึ้นได

1

The United Nations , The least developed countries 2000 report (New York : The United
Nations, 2000)
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- สาเหตุดานอุปสงค
ความเจริญเติบโตที่ลดลงจนถึงขั้นถดถอยของประเทศพัฒนาแลว ซึ่งถือเปนประเทศผู
บริโภคหลักของโลกมีความตองการวัตถุดิบปอนโรงงานและสินคาอาหารลดลง กอรปกับการคาด
การณแนวโนมราคาสินคาจะหดตัวในระยะยาว ซึ่งแมจะคลายกับการมองอนาคตของสินคาใน
แงรายเกินไป แตก็อยูบนหลักความจริงที่วา “การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จะยกระดับความ
สามารถในการผลิต และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชสินคาเนนใชวัตถุดิบ-แรงงานแบบเดิม ไปสูสิน
คาจากอุตสาหกรรมหนัก” เชน การพัฒนาวัตถุดิบสังเคราะหจะกระทบกับอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุ
ดิบธรรมชาติ รูปแบบอุปสงคที่เปลี่ยนไปนี้ทําใหการผลิตสินคาขั้นปฐมลดลง ทายที่สุดผูบริโภค
จะเคยชินกับสินคาที่ผลิตดวยเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศพัฒนาแลว การเติบโตของตลาดสิน
คาขั้นปฐมนาจะหยุดชะงักและราคาสินคาขั้นปฐมจึงนาจะสวนทางกับราคาสินคาอุตสาหกรรมใน
ระยะยาว
อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต อาจเปนการยก
ระดับความตองการสินคาขั้นปฐมบางรายการ อยางเชน ยาง ฝาย ขนสัตว เปนตน ซึ่งสินคานี้ยัง
คงความสามารถในการแขงขันกับวัตถุดิบสังเคราะหและสินคาทดแทนอื่นๆไดในปจจุบัน
แนว
โนมราคาสินคาดังกลาวในระยะยาว จึงขึ้นกับความเจริญทางเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาเอง
เพราะจากตารางที่2 ในขณะที่ตลาดสินคาขั้นปฐมในประเทศพัฒนาแลวหดตัวลง
แตกลับ
สามารถขยายตลาดไดมากขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน
ตั้งแตหลังพ.ศ.2523เปนตนมา
โดยเฉพาะตลาดในประเทศอุตสาหกรรมใหม(NICs)ในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต ดัง
นั้น หากประเทศกําลังพัฒนาที่อยูในเขตตางๆของโลกมีการเติบโตมากขึ้นเทาใด แนวโนมราคา
จะดีขึ้นในระยะยาวมากขึ้นเทานั้น มีเปนไปไดวาจะเกิดผลไมเปนไปตามพวกที่มองราคาสินคา
ในแงรายเกินไป
ลักษณะอุปสงคของสินคาออกที่ไมมีความยืดหยุนตอราคา
ทําใหการเลื่อนขึ้นลงของ
เสนอุปสงคหรืออุปทานรวมในระยะสั้นนําไปสูราคาที่เปลี่ยนแปลงเปนสัดสวนสูง กลาวคือ อุป
สงคของสินคาขั้นปฐมที่ลดลงอยางฮวบฮาบมีแนวโนมจะสงผลเสีย(Adverse Effect)จากราคาที่
เปลี่ยนแปลงอยางมาก ทําใหรายรับจากการสงออกที่เปนสัดสวนมากในรายรับของประเทศกําลัง
พัฒนาหดตัวมากตามไปดวย
กระทบไปถึงรายไดภายในประเทศผูผลิต และการจางงานใน
ประเทศเหลานั้น
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แมวาแนวโนมระยะยาวของอุปสงคสินคายังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน แตจากประสบการณที่
ผานมา ปจจัยดานอุปทานเปนกลจักรสําคัญที่ดึงราคาสินคาใหคงอยูในระดับต่ํา อีกทั้งเชนเดียว
กับอุปสงคของสินคาออก อุปทานที่ไมยืดหยุนและรายรับจากการสงออกของประเทศกําลังพัฒนา
ที่มีลักษณะเฉพาะของสินคานั้นๆ จะไมเปนไปในแนวทางเดียวกับสินคาในตลาดโลก อยางเชน
การสงออกจากบางประเทศจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาที่ตลาดโลกประสบภาวะขาดแคลนและราคาที่ถูก
บิดเบือนจนสูงเกินไป ทําใหรายรับของประเทศเหลานี้จึงผันผวนมากกวารายรับของสินคาเดียว
กันในตลาดโลก
ปจจัยดานอุปทานที่กดดันราคาสินคาในตลาดโลกใหคงที่ในระดับต่ํามาตลอด
ไดแก
ปริมาณสินคาออกจากประเทศกําลังพัฒนาที่ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง ในอดีตการที่ราคาสิน
คาตกต่ําจะทําใหเกิดการลดหรือหยุดการผลิต เนื่องจากมีตนทุนสูงหากขายไดราคาไมดี (แมจะ
มีขอจํากัด เนื่องจากเปนธรรมชาติของผูผลิตที่มักจะตอบสนองความตองการที่หดตัวลงไดลาชา
อยูบาง) แตปจจุบันการตอบสนองของผูผลิตกลับเปนแบบเพิ่มการผลิต เพิ่มอุปทานใหมากยิ่ง
ขึ้น เพื่อแกปญหาราคาตกต่ํา จึงมีแนวโนมวาราคาสินคาจะตกต่ํายาวนาน(ดูรูปที่3.2 ประกอบ)
ปจจัยเกื้อหนุนใหมีการผลิตเพิ่ม ไดแก วิธีการผลิตและเลือกสินคาที่ใหผลไดสูง อยางสิน
คาที่เปนเครื่องดื่มสําหรับเมืองรอน(tropical beverages , cocoa) สามารถเพิ่มสินคาไดมากดวย
ตนทุนสินคาทางการเกษตรที่ต่ํา การลงทุนใหมและการยายฐานการผลิตไปสูประเทศที่มีตนทุน
ต่ําอยางประเทศอุตสาหกรรมใหมที่เพิ่งเปดตลาด รวมกับนโยบายที่มีการเลียนแบบกันทั่วไปใน
กลุมประเทศกําลังพัฒนา ไดแก การลดคาเงินในตลาดแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ เพื่อรักษา
ตลาดสงออกในตางประเทศไว วิธีการนี้เปนการลดราคาสินคาในรูปเงินตางประเทศ แตไมไดสง
ผลตอราคาในสกุลเงินทองถิ่น จึงไมมีผลกระทบใหเกิดการหดตัวในการผลิตสินคาของประเทศ
จะเปนการชดเชยการผลิตเพิ่มเมื่อไดรับผลกระทบ จากราคาภายนอกที่ตกต่ํา นโยบายสงเสริม
การสงออกในหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นพรอมๆกัน ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหมีการเพิ่มปริมาณการสง
ออก บางสินคาก็เปนการเพิ่มปริมาณสินคาคงคลังที่ขายไมได ปจจัยตางๆเริ่มกดราคาสินคาที่
แทจริงใหยิ่งตกต่ําลงอีก
นอกจากนั้น ดานอุปทานยังสามารถเกิดจาก ชองทางการไดรับสินเชื่อและเทคโนโลยี
ใหมๆที่มีอยูจํากัด , ตนทุนคาขนสง และนโยบายของประเทศประกอบกัน พ.ศ.2540
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ธนาคารโลก2 มีบทวิเคราะหวา “ตัวอยางที่เห็นไดชัดวาเกิดการผันผวนของราคาในตลาดโลกของ
สินคาจากทวีปอาฟริกา ซึ่งสามารถเพิ่มคาเปนสองเทาในปหนึ่งแลวกลับดิ่งลงอยางมากในปตอ
มา………………ประมาณรอยละ40ของรายรับจากการสงออกของอาฟริกาจะถูกหักเปนตนทุน
รายจายสําหรับคาขนสงและประกันภัยระหวางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ไมมีทางออกทะเล
(Landlocked) ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายตอตานการแขงขันในกิจการขนสง(anti-competitive
cargo reservation policies)”
นโยบายของประเทศกําลังพัฒนาบางก็มีความขัดแยงในตัวเอง เพราะเปนปกติที่ผูวาง
นโยบายของประเทศตองเลือกเปาหมายทางเศรษฐกิจสูงสุดอยางใดอยางหนึ่ง ถาประเทศเลือก
ความเจริญเติบโตก็อาจตองละเลยเสถียรภาพของราคาไปบาง กลาวไดวา เมื่อเงินและทุนทาง
กายภาพเปนสิ่งที่ทดแทนกันได หากมูลคาของเงินตกลง ประชาชนจะหันไปถือครองสินทรัพย
ทางกายภาพแทน ดังนั้นการเรงการเติบโตของผลผลิตในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศดอย
พัฒนาและกลุมลาตินอเมริกา มักใชนโยบายเงินเฟอเรงความเจริญทางเศรษฐกิจ ผลที่ตามมาก็
คือ ระดับราคาสินคาภายในประเทศเหลานี้จะแกวงไปมา ไมสามารถรักษาเสถียรภาพได
ในกรณีของประเทศพัฒนาแลว มีการสนับสนุนรายไดของเกษตรกรในประเทศดวยกลไก
ตางๆ อันประกอบดวย กําแพงภาษีสําหรับสินคาอาหารที่มีตนทุนต่ํากวาที่จะเขามาแขงขันภาย
ในประเทศได เปนการบิดเบือนราคาสินคาในประเทศใหสูงขึ้น การบริโภคภายในประเทศจึงลด
ลง แตสินคาสวนเกินจะถูกสงออกภายใตการสนับสนุนของรัฐ มีรายงานวาพ.ศ.2540และ2541
ประเทศร่ํารวยอุ ดหนุ น ผู ผ ลิ ต ภายในประเทศคิดเปน ร อยละ32และ37ของมูลคาผลผลิ ตรวม3
ปริมาณอุปทานในตลาดโลกจึงสูงกวาที่ควร ราคาถูกกดดันใหยิ่งต่ําและไมมีเสถียรภาพ ความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจจึงจะเกิดกับผูสงออกไมวาจะเปนผูสงออกของประเทศพัฒนาแลวหรือกําลัง
พัฒนาก็ตาม
กระนั้น ความสูญเสียจะเห็นไดชัดเจนกับประเทศกําลังพัฒนามากกวา ดังคํากลาวของ
Jim Wolfensohn4ประธานธนาคารโลกที่วา “สมาชิกOECDใชเงินถึง 350 พันลานเหรียญตอป ใน
การอุดหนุนการเกษตรกรรม ซึ่งคิดเปน7เทาของเงินงบประมาณในการพัฒนาประเทศของพวก
2

Yeats, A J , Did domestic policies marginalize Africa in international trade? , World Bank ,

1997.
3

OECD , “Agricultural policies in OECD countries :Monitoring and evaluation” , OECD
publication , 1999.
4
World Bank , World bank press releases , November 13,2001.
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เขา การอุดหนุนนี้จะกีดกันประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศไมใหสงออกมายังประเทศร่ํารวย
ได…………..เราจะไมมีความกาวหนาในการพัฒนาอยางแทจริง ตราบใดที่คนงานในประเทศ
ยากจนถูกตั้งกําแพงภาษีเปนสองเทาของคนงานในประเทศร่ํารวย”

บทที่ 4
ความไมมีเสถียรภาพของการสงออกในประเทศกําลังพัฒนา
4.1ประสบการณอัตราแลกเปลี่ยนทางการคาที่ถดถอยและความไมมีเสถียรภาพของราคา
สินคาออกของประเทศกําลังพัฒนา
ความเชื่อในเรื่องการสงออกสินคาขั้นปฐมจะนํามาซึ่งความเติบโตใหประเทศกําลังพัฒนา
ทําใหชาติยากจนตางมีความหวังวาการสงออกของตนจะขยายตอไปพรอมๆกับรายไดประชาชาติ
ของประเทศร่ํารวยที่นําเขาสินคา และหวังไปถึงวารายไดของตนจะเติบโตที่อัตราเดียวกันนั้นดวย
อยางไรก็ตาม ศักยภาพการสงออกสินคาขั้นปฐมของประเทศกําลังพัฒนาในความเปนจริง ไมได
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตและบริโภคของชาติอุตสาหกรรมไปดวย
กลับเปนการทําราย
ประเทศกําลังพัฒนาดวยการเติบโตของการสงออกที่ลดลงมากกวารายไดของประเทศอุตสาห
กรรม นักเศรษฐศาสตรพยายามหาเหตุผลมาอธิบายเหตุการณดังกลาวตามEngel’s Law
Engel พบวารายไดที่เพิ่มขึ้นกลับทําใหสัดสวนเงินที่ใชไปกับสินคาอาหารและเครื่องดื่มลด
ลง อุปสงคสําหรับสินคาดังกลาวและสินคาเกษตรกรรมไมไดเพิ่มเร็วเทากับอุปสงคของสินคาอุต
สาหกรรมและบริการ รายไดของภาคเกษตรของประเทศผูผลิตจึงลดลง สําหรับประเทศพัฒนา
แลวก็พบวาอุปสงคตอรายไดของสินคาอาหารมีคาคอนขางนอยกวา1/2 ทําใหการเพิ่มการนําเขา
สินคาอาหารคอนขางชากวาการเติบโตของรายได การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการผลิตก็มี
สวนในการชะลอการเติบโตนี้ดวย เพราะผูผลิตมักจะพยายามลดตนทุนและเพิ่มผลได ดวยการ
ใชปจจัยประเภทสําเร็จรูปและวัตถุดิบสังเคราะหแทน
มีรายงานวาระหวางปพ.ศ.2506-2529 ผลผลิตอุตสาหกรรมของโลกเติบโตประมาณรอย
ละ3.9ตอป ขณะที่มีการบริโภควัตถุดิบธรรมชาติเพียงรอยละ1.5เทานั้น ประเทศที่มีการสะสม
รายไดมากขึ้นหันไปใชจายกับภาคบริการแทนสินคา ลดการนําเขาสินคาประเภทวัตถุดิบลง1
ผลไดจากการคาระหวางประเทศจะถูกจัดสรรระหวางคูคาอยางไรจึงยังเปนที่คลุมเครืออยู
โดยเฉพาะกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่สินคากระจุกตัวอยูกับสินคาขั้นปฐม คาดวากําไรจากการ
คาจะทวีคูณและตกอยูกับประเทศอุตสาหกรรมในสัดสวนสูงกวา
ดังจะเห็นไดจากรูปที่4.1
1

Gillis , Perkins, Roemer and Snodgrass , Economics of development : 466-467.

47

อัตราการแลกเปลี่ยนทางการคาของประเทศกําลังพัฒนามีแนวโนมแกวงไปมาในทางลดลง หรือ
อาจกลาวไดวา ราคาสินคาออกของประเทศกําลังพัฒนา เปรียบเทียบกับราคาสินคาเขาไมมี
เสถียรภาพในระยะสั้นและมีแนวโนมลดลงในระยะยาว
ตรงกับที่ Yeats รายงานวา “ระหวางพ.ศ.2518-2538 มูลคาการสงออกของสินคาเกษตร
เพิ่มขึ้น4เทา ในขณะที่สินคาอุตสาหกรรมเพิ่มมากถึง9เทา ในชวงเวลานั้นประเทศอุตสาหกรรม
ใหมไดกระจายการผลิตไปในสินคาอุตสาหกรรม
แตประเทศในอาฟริกายังคงสงออกสินคาขั้น
ปฐม(นอยกวา3ประเภท) เชน Ugandaสงออกกาแฟถึงมากกวารอยละ80 ที่เหลือคือใบชา
ตอมาความตองการสินคาประเภทกาแฟ ชาและยาสูบในตลาดโลกที่ลดลง ทําใหอาฟริกามีสัด
สวนในการสงออกสินคาเกษตรลดลงจากรอยละ20ในพ.ศ.2516 เหลือเพียงรอยละ11ในป2538
เทานั้น”
สําหรับแนวโนมของอัตราการคาของประเทศพัฒนาแลวที่สูงขึ้น เนื่องจากอํานาจผูกขาด
ในการผลิตของชาติอุตสาหกรรมยังคงสงผลใหราคาสินคาอุตสาหกรรมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ผลได
ที่ตกแกประเทศพัฒนาแลวเกิดจากรายรับที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นมากกวาการลดราคาสิน
คาของตนลง
ขณะที่สินคาสงออกประเภทสินคาขั้นปฐมของประเทศกําลังพัฒนาอยูในตลาด
แบบแขงขัน ผลไดจากการผลิตจึงถูกจัดสรรในหมูผูบริโภคในรูปของราคาที่ลดลง กลาวไดวา
พลังตลาดผูกขาดของสินคานําเขาและตลาดแบบแขงขันของสินคาสงออก ทําใหประเทศกําลัง
พัฒนาเผชิญกับภาวะอัตราแลกเปลี่ยนทางการคาถดถอย และยิ่งรายไดของประเทศเพิ่มก็ยิ่งมี
แนวโนมวาประชาชนจะใชจายไปกับสินคาอุตสาหกรรมมากกวาสินคาขั้นปฐม ยิ่งสรางแรงกดดัน
ใหประเทศกําลังพัฒนาทบทวีมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตามปพ.ศ.2540 สินคาขั้นปฐมที่สงออกจากอาฟริกายังสูงถึง3ใน4ของผลผลิต
โลก และรอยละ90เปนสินคาออกของ20ประเทศเทานั้น มีรายงานวาประเทศยากจนที่เปนหนี้
อยูในภาวะรุนแรง(Heavily Indebted Poor Countries : HIPCs)ตองพึ่งพารายรับจากสินคาขั้น
ปฐมมากกวาครึ่งหนึ่งของสินคาออกทั้งหมด คิดเปนมูลคาเฉลี่ยรอยละ84 เทียบกับประเทศกําลัง
พัฒนาทั้งหมดที่มีรายรับจากสินคาขั้นปฐมเฉลี่ยรอยละ55
และในประเทศHIPCsทั้งหมดมี15
ประเทศที่รายรับจากการสงออกสินคาเพียงไมกี่ชนิดมีสัดสวนในรายรับรวมสูงกวารอยละ90 โดย
เฉพาะสินคาโกโกและกาแฟ
คาดวารอยละ20และ60ของผลผลิตกาแฟและโกโกของโลกมาก
จากประเทศHIPCs 3 ประเทศหลัก ไดแก Cameroon , Cote d’Ivoire และ Ghana
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ความสําคัญของสินคาขั้นปฐมเพียงไมกี่ชนิดที่เปนรายไดหลักประเทศกําลังพัฒนา โดย
เฉพาะประเทศที่ยากจนและมีภาระหนี้อยางสูง
ทําใหการผันผวนของราคาสินคาสงผลตอ
ประเทศเหลานี้อยางมาก ดังรายงานวา “พ.ศ.2526-2541 ราคาสินคาหลายชนิดผันผวนไปจาก
ราคาเฉลี่ย อยูในชวงต่ํากวารอยละ50ถึงสูงกวารอยละ150 สําหรับโกโกมีราคาผันผวนระหวาง
รอยละ60ถึง170 ราคากาแฟอยูในชวงรอยละ40ถึงรอยละ195 ทําใหประเทศกําลังพัฒนามาก
วา40ประเทศที่อาศัยรายรับจากสินคาขั้นปฐม2หรือ3ชนิดมากกวาครึ่งหนึ่งของรายไดทั้งหมด มี
สถานะหนี้ในขั้นวิกฤติ”2 เชน รายรับจากการสงออกกาแฟของUgandaลดลง ตามราคากาแฟไป
อยูที่47ในพ.ศ.2536จากดัชนีรายรับ100ของปฐานในพ.ศ.2528 และเพิ่มอยางรุนแรงตามราคา
กาแฟในตลาดโลกไปที่170เมื่อพ.ศ.2540
นอกจากหลายประเทศจะตกอยูในภาวะหนี้ขั้นรุนแรงจากรายรับที่ไมแนนอน ยังเนื่องจาก
ราคาสินคานําเขาประเภทอาหารและพลังงานที่ไมแนนอน ตามรายงานดังกลาว ”พ.ศ.2540มี
ประเทศกําลังพัฒนาไมต่ํากวา30ประเทศที่ตองนําเขาอาหารและน้ํามัน คิดเปนมูลคามากกวา
รอยละ20ของการนําเขาทั้งหมด ประกอบดวย Senegal Yemen Mauritania Mali Burkina
Faso Chad Togo Guinea-Bissau Mozambique Congo Republic Laos Sierra Leone
Guinea Uganda Cote d’Ivoire Zambia Madagascar”
เมื่อการพึ่งพาสินคาขั้นปฐมทั้งในการนําเขาและสงออกของประเทศกําลังพัฒนาสูง แต
รายรับและรายจายกลับมีความไมแนนอน ทั้งๆที่มีการคาขาย มีการเปดประเทศมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับความสามารถในการนําเขาสินคาทุนที่ลดลง หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ไมยุติธรรมใน
สายตาประเทศกําลังพัฒนานี้ ทําใหในอดีตหลายประเทศเคยปฏิเสธการเขารวมคาอยางเสรีใน
ตลาดโลกมาแลว
ขณะที่คุณภาพของทฤษฎีและการศึกษา(Theoretical and Empirical Analysis)ยังเปนที่
คลุมเครือ แตคงเห็นไดชัดวาประเทศกําลังพัฒนาไมไดยอมรับไปเสียทีเดียววา ความไมมีเสถียร
ภาพของการสงออกจะไมสรางปญหาใหกับประเทศ เพราะยังมีความเปนไปไดวา

2

International Task Force on Commodity Risk Management in Developing Countries ,
Dealing with commodity price volatility in developing countries : A proposal for a market-based
approach , Septermber 7,1999.
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1)แมจะไมมีงานวิจัยชิ้นใดแสดงใหเห็นชัดเจนวา ประเทศใดประเทศหนึ่งไดรับผลอยางรุน
แรงจากความไมมีเสถียรภาพของการสงออก แตยังคงมีงานวิจัยที่พบผลของความไมมีเสถียรภาพ
ตอเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ออกมาอยางตอเนื่อง
2)แมกระทั่งผลการศึกษาที่วาความไมมีเสถียรภาพกลับสงผลดีใหเกิดการสะสมทุนใน
ประเทศ ก็ไมไดอธิบายถึงสาเหตุที่ยังคงพบปญหาที่เกิดจากความไมมีเสถียรภาพขยายตัวอยาง
ตอเนื่องในระยะเวลาที่นอกเหนือจากการศึกษา
อยางไรก็ดี ประเทศเหลานี้ก็ไมสามารถทัดทานกระแสการคาเสรีและชาติพัฒนาแลวเองก็
มีการตอบสนองความตองการของชาติกําลังพัฒนาดวยการชดเชยในรูปแบบตางๆและสิทธิพิเศษ
ในระยะหลัง และก็อาจเปนเหตุผลที่ไมเพียงพอที่จะชี้ชัดวา ความเจริญของประเทศที่ความแตก
ตางกันมีสาเหตุมาจากความไมมีเสถียรภาพของการสงออกที่แตกตางกันอยางเดียว
เพราะใน
กลุมประเทศที่มีความไมมีเสถียรภาพอยางสูงก็พบวามีอัตราเจริญเติบโตที่สูงไดเชนกัน
หนทางที่ประเทศกําลังพัฒนาทําได คือ ยอมรับกระแสหลักในการเปดเสรีทางการคากับ
ตางประเทศ ตามความเชื่อวาการคาระหวางประเทศจะเปนที่มาของรายรับ และรายรับนี้จะสราง
ความเจริญเติบโตใหกับประเทศที่มีสวนรวมในตลาดโลก ประเทศยากจนยังคงตองพึ่งพาสินคา
อื่นๆที่ตนไมสามารถผลิตไดและหวังวาการสงออกสินคาที่ตนผลิตไดจะทําใหประเทศเติบโตไดตาม
วิถีทางที่ประเทศพัฒนาแลวเคยดําเนินมากอน
ในขณะที่มีการคาขายระหวางประเทศ นโยบายเพื่อชวยเหลือชาวนายากจนในประเทศ ที่
ไดรับผลกระทบจากความไมมีเสถียรภาพของราคาสินคา จึงถูกริเริ่มขึ้นในรูปแบบตางๆมากมาย
โดยมีเปาหมายเพื่อชดเชยรายรับที่ไมมีเสถียรภาพ ที่ชาวนาจะสูญเสียไปในกรณีที่ราคาสินคาขั้น
ปฐมผันผวนไปตามผลกระทบจากภายนอก หรือผันผวนไปตามภาวะราคาสินคาในตลาดโลก
4.2การรับมือราคาสินคาผันผวนของนานาประเทศ
ในหลายทศวรรษที่ผานมา
นานาประเทศพยายามสรางกลไกราคาที่มีเสถียรภาพใน
หลายๆรูปแบบ เพื่อจํากัดผลกระทบจากราคาที่ผันผวนในตลาดสินคา ทั้งความชวยเหลือทาง
เทคนิคโดยความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งสวนใหญไดรับความรวมมือจากองคการสหประชา
ชาติวาดวยการคาและการพัฒนา(UNCTAD)และธนาคารโลก
และการดําเนินนโยบายระดับ
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ประเทศเพื่อใหตลาดสินคามีเสถียรภาพ ปองกันการความไมแนนอนของรายรับของผูผลิต ที่เชื่อวา
จะเปนอุปสรรคกับการลงทุน และการเติบโตของประเทศในระยะยาว
ความผันผวนของราคาสินคาเปนหัวขอหลักตั้งแตมีการกอตั้งสถาบัน Bretton Woods
พ.ศ.2486 เคนสเสนอใหระบบอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดัชนีราคาสินคา30ประเภทที่มีการคาขาย
สูงที่สุด(Most-traded commodities) เพราะวิธีการนี้จะทําใหราคาสินคาและความไมแนนอน
ของรายรับจากการคา ที่เกิดจากการแกวงของราคาสินคาจะถูกทําใหมีเสถียรภาพโดยอัตโนมัติ
แมวาความคิดของเคนสจะไมไดรับการตอบรับในขณะนั้น
แตก็เปนกาวแรกใหผูวาง
นโยบายในเวลาตอมา สนใจที่จะปองกันผลกระทบระยะสั้นจากภายนอกตอการคาของประเทศ
ไมใหแพรขยายเปนความตกต่ําทางเศรษฐกิจครั้งรุนแรงเหมือนอดีต
นักเศรษฐศาสตรก็หันมา
ศึกษาและชี้หลักฐานของความสัมพันธระหวางความผันผวนระยะสั้นและผลกระทบในทางลบตอ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผานอัตราการลงทุนที่ลดลง จึงคาดวาการจัดการความผันผวนใน
ระยะสั้นของการคาจะสรางผลไดระยะยาวจากความเติบโต การกระจายรายได ลดภาวะยากจน
ของประเทศกําลังพัฒนา
หลังพ.ศ.2493เปนตนมา
รัฐบาลในหลายประเทศซึ่งเปนผูผลิตสินคาสําคัญของโลก
เริ่มดําเนินการบริหารตลาดสินคาผานขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศ ประเทศผูผลิต
เสนอวาประเทศตนไมเพียงจะไดรับผลเสียจากตลาดไมมีเสถียรภาพ
แตยังผลจากอัตราแลก
เปลี่ยนทางการคาตกต่ําดวย ตอมา ภายใตการประชุมสหประชาชาติจึงมีการทําขอตกลงความ
รวมมือดานสินคาระหวางประเทศ 5ประเภท ไดแก น้ําตาล(พ.ศ.2497) ดีบุก(พ.ศ.2497) กาแฟ
(พ.ศ.2505) โกโก(พ.ศ.2515) และยางธรรมชาติ(พ.ศ.2523)
ขอตกลงดานสินคาสวนใหญสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงภาวะตลาดในระยะยาว หาทาง
เปลี่ยนแนวโนมหรืออยางนอยทําใหอัตราแลกเปลี่ยนทางการคาที่ถดถอยนอยลงดวยการควบคุม
ปริมาณ หาทางลดราคาสินคาที่ผันผวนดวยการหากันชนใหสินคา คือ การคงคลังหรือทําBuffer
Stock และวิธีการรูปแบบตางๆ ดังจะกลาวถึงตอไปนี้
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4.3ความเปนมาของขอตกลงวาดวยสินคาระหวางประเทศ
ประเทศกําลังพัฒนารูสึกวาไมไดรับสัดสวนที่ยุติธรรมจากการขยายการคาโลก และไมได
รับรายไดที่เพียงพอจากการมีสวนรวมในการคาระหวางประเทศ หมายความวา รายรับจากการ
สงออกของประเทศกําลังพัฒนานั้น เพิ่มไมเร็วพอเมื่อเทียบกับรายจายในการนําเขาจากประเทศ
อุตสาหกรรม เพราะกําไรที่ยังพอจะมีหมุนเวียนอยูในประเทศกําลังพัฒนาจะตกกับบริษัทขาม
ชาติเสียเปนสวนใหญ ความกังวลจากการเสียผลประโยชนในระบบการคาขณะนั้น ประกอบกับ
แรงกดดันทางการเมืองของชาติยากจน จากวิกฤติราคาน้ํามันในชวงพ.ศ.2516 ทําใหชาติกําลัง
พัฒนารวมตัวกันเรียกรองใหมีสถาบันและนโยบายที่จะยกระดับระบบการคาระหวางประเทศขึ้น
มา
ดังนั้น ในปตอมาจึงมีการริเริ่มกอตั้งสภาอาหารโลก ภายใตการดําเนินงานขององคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ(World Food Council of the UN Food and Agricultural
Organization) เพื่อจัดการเกี่ยวกับการโภชนาการและเงินอุดหนุนเพื่อนําเขาอาหารของประเทศ
ลาหลัง(Food security and commodity production) จัดหาความชวยเหลือทางเทคนิคใหกับ
เกษตรกรและการสหกรณ
อีกทั้ง กองทุนการเงินระหวางประเทศก็มีการเปลี่ยนบทบาทและ
ขอบเขตในการใหกูยืมเพื่อประเทศกําลังพัฒนา และในปเดียวกันนี้เองความพยายามที่สําคัญที่
การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจระหวางประเทศใหม(New
สุดที่เห็นผลเปนรูปธรรม ไดแก
International Economic Order) ซึ่งเปนโครงการภาคปฏิบัติการ(Programme of Action) จาก
การประชุมสหประชาชาติในวาระพิเศษ และเปนการวางกรอบปฏิบัติสําหรับการประชุมครั้งที่4
และ5 ของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา(The United Nations
Conference on Trade and Development)ในพ.ศ.2519ที่เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา และ
พ.ศ.2522ที่เมืองมะนิลา ฟลิปปนส
เนื้อหาของการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจใหม จากการประชุม ประกอบไปดวย “แผน6
ประการครอบคลุมการสํารองสินคาคงคลัง(buffer stock arrangements) การจัดเงินอุดหนุน
และจัดการตลาดสินคา(financing facility for the management of commodity markets)
ระบบเครือขายของสินคาและขอตกลงในการซื้อสินคา(network of supply and purchase
agreements) หรือแบบแผนของสินคาแบบพหุภาคี(multilateral commodity schemes) การ
ถายโอนกิจกรรมการผลิตเบื้องตนจากชาติร่ํารวยสูชาติยากจน
การพัฒนาดัชนีเพื่อเชื่อมราคา
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สินคาขั้นปฐมที่ชาติยากจนสงออกกับราคาสินคานําเขา และ……ประการสุดทาย คือ ระบบการ
ชดเชยเพื่อสรางเสถียรภาพและรับประกันรายรับจากการสงออกสินคาของชาติยากจน”
เดิมที UNCTADมีความสนใจอยูที่การลดหยอนและสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับสินคาออก
ของชาติกําลังพัฒนา ขอตกลงวาดวยเรื่องสินคาระหวางประเทศและการชวยในรูปเงินอุดหนุนอยู
แลว ทั้งนี้ขอตกลงทั้งหมดนั้น เห็นผลเปนรูปธรรมนอยมากจนถึงขั้นลมเหลว แตขอเสนอที่เกิด
ขึ้นระหวางการประชุมครั้งที่4 อยูในรูปของIntegrated Programme for Commodities(IPC) ซึ่งมี
เนื้อหาหลักอยูที่การตั้งกองทุนCommon Fund เพื่ออุดหนุนการสํารองสินคาคงคลัง เบื้องตนคาด
วาจะใชเงินทุนจํานวน 6 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยมีสินคาขั้นปฐมในความสนใจทั้งสิ้น 18 ราย
การ ไดแก โกโก กาแฟ ทองแดง ฝาย ปอ ยาง ปาน น้ําตาล ชา แรดีบุก กลวย แรบ็อกไซด
แรเหล็ก ขาว ขาวสาลี เนื้อสัตวและไมเขตรอน ผลที่ตามมาไมสามารถตั้งกองทุนที่มีเงินทุน
จํานวนมากที่ตองการได ทําใหขอตกลงมีความกาวหนานอย และพบวามีฉันทามติใหมภายใน
กลุมผูผลิตที่คาดวา อาจจะไดรับประโยชนมากกวาหากชาติกําลังพัฒนารวมมือกันในดานการ
วิจัย การตลาด ขอมูลทางเทคนิค ฯลฯ ดีกวาการใชวิธีคงคลังสินคา
ตอมาในสมัยการประชุมครั้งที่5 จึงมีการลดจํานวนเงินทุนลง และใหประกอบดวยสวน
ของทุนอุดหนุนการคงคลัง470ลานเหรียญสหรัฐ(เรียกวา หนาตางบานที่หนึ่ง) ซึ่งทุนสวนนี้จํานวน
หนึ่งในสามเปนเงินสดจากชาติสมาชิกทุกชาติ
ที่เหลือเปนการกูยืมจากธนาคารพาณิชยโดยมี
ชาติสมาชิกค้ําประกัน และอีกสวนเปนทุนโดยสมัครใจจํานวน 350ลานเหรียญ สําหรับอุดหนุน
การวิจัย พัฒนาและการตลาด(หนาตางบานที่สอง)
รูปแบบที่เปนเอกลักษณของกองทุน
Common Fund คือ การออกเสียงโดยชาติกําลังพัฒนาเปนสําคัญ ซึ่งไมพบวาสถาบันทางการ
เงินอื่นๆขณะนั้นยอมใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ
4.4วิธีการสรางเสถียรภาพใหกับการผลิตและสงออกสินคา
ในความพยายามใหตลาดสินคามีเสถียรภาพ ชาติกําลังพัฒนาจึงกดดันใหเกิดความรวม
มือดานสินคาระหวางประเทศ(International Commodity Agreements : ICAs) ซึ่งเปนขอตกลง
ระหวางประเทศผูนําทั้งในการผลิตและการบริโภค โดยมีเนื้อหาเพื่อสรางเสถียรภาพใหกับราคา
สินคา ทําใหผูบริโภคมั่นใจวาจะมีสินคา(อุปทาน)อยางเพียงพอ และสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของผูผลิตดวย
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ทั้งผูผลิตและผูบริโภคตางปรารถนาที่จะมีตลาดสินคาที่มีเสถียรภาพ สําหรับผูผลิตแลว
ราคาสินคาที่ผันผวนจะเปนมีผลตอกระแสรายรับจากการสงออก ซึ่งเปนอุปสรรคกับการจายคา
นําเขา และจะสรางบรรยากาศการลงทุนเพิ่มหรือการลงทุนใหมที่ไมนาพอใจนัก สําหรับผู
บริโภคนั้น จะไดรับประโยชนในกรณีที่ผูผลิตรวมตัวกัน ความรวมมือดังกลาวจะเปนการปองกัน
การขึ้นอยางพรวดพราดของราคาสินคา และเพิ่มการจัดหาสินคาในระยะยาวได
รูปแบบความรวมมือดานสินคาระหวางประเทศทําใหตองมีนโยบายแทรกแซงตลาดสินคา
ภายในประเทศผูผลิต
เพื่อจะควบคุมราคาตามแผนการที่วางไวและเพื่อปองกันผูผลิตและผู
บริโภคจากราคาตลาดที่ผันผวน ดวยวิธีการควบคุมราคาหรือการอุดหนุน(price controls and
subsidies)สินคา โดยเฉพาะสินคาเกษตร
มีการตั้งหนวยงานเพื่อวางโครงการคงคลังสินคา
(Buffer Stock Schemes) ตั้งกองทุนเพื่อสรางเสถียรภาพใหกับสินคา(Stabilization Funds)
กําหนดมาตรการทางภาษี(Tariff
Schemes)
และใหมีคณะกรรมการควบคุมตลาดสินคา
(Marketing Boards) มีการกําหนดราคาผูผลิตขั้นต่ําใหกับสินคาที่ออกมาภายในฤดูกาลผลิต
ตารางที่4.1 ความรวมมือดานสินคาระหวางประเทศ ( International Commodity Agreements )
ความรวมมือ
สมาชิก(พ.ศ.2545) เครื่องมือสรางเสถียรภาพ
The Association of Coffee Producting Countries
(ACPC) กอตั้ง 24 กันยายน 2536
International Coffee Organization (ICO)
กอตั้งพ.ศ.2505
International Cocoa Organization (ICCO)
กอตั้งพ.ศ.2515
International Sugar Organization (ISO)
กอตั้งพ.ศ.2497
International Tin Agreement
International Committee on Fisheries(COFI)
กอตั้งพ.ศ.2508
International Grains Council (IGC)

14 ประเทศผูผลิต

ควบคุมการสงออก

18 ประเทศผูบริโภค
44 ประเทศผูผลิต
22 ประเทศผูบริโภค
18 ประเทศผูผลิต
8 ประเทศผูบริโภค
26 ประเทศผูผลิต
16 ประเทศผูบริโภค
4 ประเทศผูผลิต
-

ควบคุมการสงออก
Buffer Stock จํากัดการสงออก
Buffer Stock จํากัดการสงออก
Buffer Stock ควบคุมการสงออก
สัญญาแบบพหุภาคี

26 ประเทศผูบริโภค
สัญญาแบบพหุภาคี
24 ประเทศผูผลิต
International Natural Rubber Organization 18 ประเทศผูบริโภค
Buffer Stock ควบคุมการสงออก
(INRO) กอตั้งพ.ศ.2523
6 ประเทศผูผลิต
สัญญาแบบพหุภาคี
International Tropical Timber Organization 26 ประเทศผูบริโภค
การกระจายการผลิต
(ITTO) กอตั้งพ.ศ.2529
25 ประเทศผูผลิต
สัญญาแบบพหุภาคี
ที่มา : Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program และ
International Task Force on Commodity Risk Management in Developing Countries , 2002
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ภาพ4.1แสดงกระบวนการที่ทําใหรายรับจากการสงออกคงที่ที่ระดับเปาหมายได สมมติ
ใหดุลยภาพของตลาด เริ่มตนที่จุดE ซึ่งราคาดุลยภาพนี้อยูที่ 1 ดอลลารตอปอนด และขายดุลย
ภาพที่ปริมาณ 60ลานปอนด รายรับรวมจากการสงออกของสมาคมอยูที่ 60ลานเหรียญ ซึ่งทาง
สมาคมตั้งเปาหมายใหรายรับคงอยูที่ระดับนี้เสมอ
สมมติเสนอุปสงคของกาแฟเลื่อนลงจากเสนD0เปนD1 เพราะเศรษฐกิจโลกอยูในชวงขา
ลง เพื่อปองกันไมใหรายรับจากการสงออกตกลงมาต่ํากวาระดับเปาหมาย สมาคมผูผลิตกาแฟ
สามารถควบคุมโดยลดปริมาณอุปทานมาเปนเสนS1 ดุลยภาพตลาดจะเลื่อนมาอยูที่จุดF ซึ่ง
กาแฟปริมาณ 40ลานปอนดจะขายที่ราคา 1.5เหรียญตอปอนด รายรับจากการสงออกรวมจะ
เพิ่มกลับมาอยูที่ 60ลานเหรียญตามเปาหมาย อยางไรก็ดีวิธีการสรางเสถียรภาพแบบนี้ อาจ
เปนวิธีที่ประชาชนทั่วไปไมคาดหวังใหเกิดขึ้น เพราะมีพื้นฐานบนความพยายามเพิ่มระดับราคา
ในชวงที่ความตองการกําลังลดลง
ความพยายามในการสรางเสถียรภาพใหกับรายรับจากการสงออก ทําใหสมาคมผูผลิต
นําการจํากัดการสงออก(export quotas)มาควบคุมอุปทานของตลาด และในระยะยาวแลว การ
จํากัดการสงออกจะตองตามมาดวยการควบคุมการผลิต(production controls) เพราะถาไมมี
การควบคุมการผลิต
การขยายสวนเกินของชาติสมาชิกจะทําใหราคาถูกตัดทอนลดลง และ
สมาคมความรวมมือก็จะลมเหลวในที่สุด ดังนั้น ความสําเร็จของวิธีการนี้จะขึ้นกับความรวมมือ
ของชาติสมาชิกและการควบคุมปริมาณการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
2) การคงคลังสินคา (Buffer Stocks)
เปนอีกวิธีการหนึ่งในการจํากัดขอบเขตการแกวงตัวของราคาสินคาดวยการเก็บสต็อกหรือ
สินคาคงคลัง ซึ่งสมาคมผูผลิต หรือ หนวยงานระหวางประเทศมีหนาที่ซื้อหรือขายสินคา ดังนั้น
ตองมีกองทุนสนับสนุนการทําหนาที่ซื้อขายนี้ หลักการก็คือ ผูจัดการกองทุนจะซื้อจากตลาดเมื่อ
อุปทานมีมากเกินไปและระดับราคาอยูต่ํากวาระดับที่ยอมรับได และขายสินคาคงคลังออกไปเมื่อ
อุปทานขาดแคลนในตลาดและราคาสูงเกินไป
ภาพ4.2 แสดงความพยายามรักษาเสถียรภาพราคาของInternational Tin Agreement
สมมติใหสมาคมตั้งชวงราคาอยูที่ ราคาพื้น 3.27ดอลลารตอปอนด และราคาสูงสุดที่4.02
ดอลลารตอปอนด เพื่อเปนขอบเขตราคาเสถียรภาพของผูจัดการสินคาคงคลัง เริ่มตนที่ดุลย
ภาพ A ในรูป (a)
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เปาหมายที่สะทอนแนวโนมของตลาดในระยะยาวไดอยางถูกตอง ถาเพดานราคาถูกตั้งไวต่ําเกิน
ไป
สินคาคงคลังจะไมเหลือพอใหผูจัดการขายสินคาในตลาดเปดเพื่อพยุงราคาไวในระดับเปา
หมายได แตถาราคาพื้นถูกตั้งไวสูงเกินไป ผูจัดการคงคลังสินคาตองซื้อปริมาณสูงมาก เพื่อดึง
ราคาใหอยูในระดับสูงตอไปได
ตนทุนของการคงคลังยังมีแนวโนมจะสูงขึ้น เมื่อรวมกับตนทุน
การขนสง การประกันและคาแรง นอกจากนั้นในการเลือกชวงของราคาเปาหมาย เจาหนาที่
การคงคลังมีโอกาสจะตัดสินใจผิดพลาดไดงาย จึงจําเปนตองมีการปรับชวงราคาเปาหมายเปน
ระยะๆ เมื่อไหรก็ตามที่มีแนวโนมวาราคาจะออกนอกแนวโนมระยะยาว
3) การทําสัญญาแบบพหุภาคี (Multilateral Contracts)
การทําสัญญาเพื่อสรางเสถียรภาพของราคาสินคา มักจะระบุราคาขั้นต่ําที่ผูนําเขาจะซื้อ
และราคาขั้นสูงที่ผูผลิตจะขาย โดยผูขายจะรับประกันปริมาณใหมีเพียงพอเสมอ เพราะการซื้อ
ขายจะเปนเกณฑกําหนดราคาใหอยูในชวงเปาหมาย(target range) การทําสัญญาซื้อขายนี้บอย
ครั้งที่เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศผูสง ออกและนําเขา เชน International Sugar Agreement และ
International Wheat Agreement
วิธีการทําสัญญาแบบพหุภาคีเปนเครื่องมือที่มีการบิดเบือนกลไกตลาดและการจัดสรร
ทรัพยากรนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการคงคลังและควบคุมปริมาณสงออก เพราะวิธีการนี้ไม
ตองมีการจํากัดผลผลิต ดังนั้นจึงไมกระทบกับผูผลิตที่มีตนทุนต่ําและประสิทธิภาพดีกวา ถา
ราคาเปาหมายไมเขาใกลราคาดุลยภาพในระยะยาว ความแตกตางระหวางอุปสงคและอุปทาน
จะเกิดขึ้น อุปสงคสวนเกินจะชี้วาเพดานราคาต่ําเกินไปขณะที่อุปทานสวนเกินหมายถึงราคาพื้น
สูงเกินไป
4) การอุดหนุนเพื่อชดเชยรายรับที่หายไป (International Compensatory Finance)
เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบทางลบจากความเสี่ยงของสินคา ที่จะเปนอุปสรรคตอกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและทําใหมีการจัดสรรทรัพยากรที่ผิดพลาด
หลายหนวยงานระหวางประเทศใช
เครื่องมือที่ไมอาศัยการตลาด เพื่อสรางเสถียรภาพใหราคาสินคาระหวางประเทศ เชน ผานระบบ
การควบคุมการผลิต(Quota) หรือ Buffer Stock การรักษาระดับดุลการชําระเงิน หรือ รักษา
เสถียรภาพดุลงบประมาณของรัฐบาล และปองกันภาคการผลิตของประเทศดวยการสรางเสถียร
ภาพของราคาภายในและวิธีการอื่น กลไกที่กลาวมา สามารถชวยประเทศกําลังพัฒนาจัดการ
ความเสี่ยงซึ่งสัมพันธกับความผันผวนของราคาสินคา ประกอบดวยวิธีการ 3 ประการดังนี้
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ระบบการสรางเสถียรภาพใหรายรับจากการสงออกดวยเงินใหเปลา (STABEX and
SYSMIN)
วิธีการนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมLomé Convention และเปนขอตกลงระหวางกลุม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจของชาติยุโรป (European Economic Community)ในขณะนั้น และ
ประเทศในอาฟริกาจํานวนหนึ่ง(African Caribbean and Pacific Countries)ที่มีการทําสัญญากัน
ไว* มีหลักการคือการจัดหาเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายรับที่ตกลงอยางไมคาดการณมากอน เปน
รายสินคา(commodity-by-commodity basis) ทั้งจากการตกลงของราคาและผลผลิตเสียหาย
โดยฉับพลัน (เมื่อเปรียบเทียบกับระดับอางอิงของรายรับจากการสงออกเฉลี่ย6ป) ของประเทศ
กําลังพัฒนาที่ทําสัญญากันไวในการประชุมที่Loméและประเทศอดีตอาณานิคมของชาติยุโรป
โดยใชเครื่องมือหลักของการสรางเสถียรภาพรายรับจากการสงออก ที่เรียกวา STABEX (system
for the STABilization of EXport earnings) ซึ่งนํามาใชกับสินคาเกษตรในเขตรอนบางประเภท**
ของชาติในอาฟริกาที่ยุโรปนําเขา รวมกับแรเหล็กและสินคาไมแปรรูปบางอยาง โดยทุนจํานวน
1,500 ลานยูโรใชอุดหนุนสินคาทั่วไป และอีก 480ลานยูโรเปนเงินอุดหนุนใหสําหรับประเทศACP
ที่พึ่งพารายไดจากภาคเหมืองแรเปนสําคัญ(A Special Mining Facility : SYSMIN***)
•

พ.ศ.2518ที่วิธีการนี้ถูกริเริ่มขึ้น ถือเปนการปฏิบัติการใหมที่งายในการดําเนินการ และ
สามารถจายโอนเงินอุดหนุนไดอยางรวดเร็ว คาดวาเงินโอนSTABEXหลังจากการประชุม Lomé
ครั้งที่1และ2 ไดผลลัพธเปนที่นาพอใจ แมวาจะเปนสัดสวนเงินโอนปริมาณนอยเพียงแค 200ลาน
เหรียญสหรัฐ ตอมาการประชุมครั้งที่3และ4 มีการจํากัดภาคการผลิต วิธีการ การตลาด การ
กระจายผลผลิตและกิจกรรมการขนสงที่จะไดรับความชวยเหลือ และอนุญาตใหมีการกระจาย
*

ประเทศACPsทั้งสิ้น 70 ประเทศ
มี12ประเทศที่เรียกไดวาพึ่งรายไดจากสินคาเต็มขั้น(full
dependency) ไดแก แองโกลา แคเมอรูน คองโก กาบอง เคนยา ไอโวรี่โคสท ไลบีเรีย ไนจีเรีย เซเนกัล
ซาอีร กายยานาและเซอริเนม นอกจากนั้นอีกประมาณ57ประเทศเปนประเทศดอยพัฒนา ไมมีทางออกทะเล
และ/หรือเปนเกาะเล็กเกาะนอย
**
ประกอบดวยสินคาวัตถุดิบและแปรรูปทางการเกษตร สินคาประมงและผลิตภัณฑจากปาไม ยกเวน
น้ําตาล เนื้อสัตวและยาสูบ รวมทั้งสิ้น 49 ประเภท
***
ริเริ่มขึ้นในการประชุมLomeครั้งที่2 เมื่อพ.ศ.2523-2528 เพื่อชดเชยการสูญเสียความสามารถใน
การผลิตของอุตสาหกรรมเหมืองแรในประเทศACP ครอบคลุมแรทุกชนิด (ยกเวนน้ํามัน) กาซและโลหะมีคาที่
ไมใชทอง โดยเฉพาะแรทองแดง โคบอลท ฟอสเฟต แมงกานีส บอกไซด อลูมิเนียม ดีบุก แรเหล็กและ
ยูเรเนียม และเงินSYSMINจะไดรับการจัดสรรเปนกรณีๆไปหรืออาจใหกับโครงการเฉพาะเจาะจง ที่ไดรับการ
พิจารณาแลวเห็นวามีสวนกับการดํารงอยูตอไปไดของอุตสาหกรรมเหมืองแรที่มีสถานะย่ําแย หรือเห็นวาความ
ตกต่ําในรายไดจากการสงออกจะสงผลรายตอแผนการพัฒนาที่กําลังดําเนินอยู
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อุดหนุน ไดแก กาแฟ โกโก ฝาย ไมสัก มะพราว เปนตน
นอกจากนั้น ตั้งแตเริ่มมีเงินโอน
SYSMINจนถึงพ.ศ.2538 มีเงินทุนตั้งไวทั้งสิ้น 1,200 ลานอีซียู เปนเงินภายใตอนุสัญญาทางการ
เงินครั้งแรก(พ.ศ.2533-2538) 480ลานอีซียู ภายใตอนุสัญญาครั้งที่2(พ.ศ.2538-2543)575ลานอี
ซีย*ู ตัวอยางการใชเงินSYSMINเชนพ.ศ.2540มีเงินโอนSYSMINใหกับ 3 ประเทศACP ไดแก
Guinea JamaicaและMali คิดเปนมูลคา165 ลานอีซียู
ตามรายงานของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป3 ระหวางพ.ศ.2518-2541 มีเงินโอน
STABEXทั้งสิ้นเกือบ 4,354 ลานอีซียู ใหกับประเทศที่ไดรับเงินSTABEXทั้งสิ้น52จาก70ประเทศ
ACPs
เปนการชดเชยความตกต่ําของรายไดเนื่องจากความเสียหายของผลผลิตถึงรอยละ43
ถาคิดเปนรายสินคารอยละ80ของเงินโอนทั้งหมดชดเชยใหกับสินคาหลัก 4 ชนิด ไดแก กาแฟ
โกโก ถั่ว และฝาย (เฉพาะสินคา2ชนิดแรกคิดเปนรอยละ54ของเงินโอนทั้งหมดแลว) และประเทศ
ผูรับเงินโอน 5 รายใหญ ไดแก Cote d’Ivoire Cameroon Ethiopia SenegalและSudan ได
รับเงินทั้งสิ้นมากกวารอยละ 53ของเงินโอนSTABEXทั้งหมด
•

กองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาของสินคา(Common Fund For Commodities: CFC)

กองทุนนี้กอตั้งขึ้นในพ.ศ.2523 แตมีผลบังคับใชจริงพ.ศ.2532 ถูกกอตั้งเพื่อสนับสนุน
ขอตกลงIntegrated Program for CommoditiesของUNCTAD ปจจุบันกองทุนมีสมาชิกทั้งสิ้น
104ประเทศ ทั้งประเทศในสหภาพยุโรป ตลาดรวมของอาฟริกาตะวันออกและอาฟริกาใต กลุม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจอาฟริกา(Organization of African Unity) CFCในฐานะเปนสถาบัน
ทางการเงินสากล** ทําหนาที่ 3 ประการไดแก อุดหนุนการคงคลังสินคาและความรวมมือควบคุม
ปริมาณสินคาระดับชาติดวยทรัพยากรจากบัญชีที่1ของกองทุน
การชวยเหลือทางการเงินเพื่อ
การพัฒนาสินคา สนับสนุนความรวมมือและแนะนําวิธีการอื่นนอกจากการคงคลังสินคาและการ
ใชเงิน ดวยทรัพยากรจากบัญชีที่2ของกองทุน

*

ผลจากการประชุมLomeครั้งที่4 พ.ศ.2533-2543
Francesco Aiello , Financial stabilization systems , economic growth of developing
countries and EU’s STABEX , University of Calabria ,Italy , March 2000 , p.12.
**
ณ 31 ธันวาคม2541 กองทุนมีทรัพยากรทั้งสิ้น 438 ลานดอลลารสหรัฐ เปนเงินจากบัญชีแรก 177
ลานดอลลารและบัญชีที่สอง 261 ลานดอลลาร ทั้งนี้ มีที่มาจากสัดสวนทุนของสมาชิก 165 ลานดอลลาร ผู
บริจาคโดยสมัครใจ 206 ลานดอลลาร และที่เหลือ 67 ลานดอลลารสะสมจากดอกเบี้ย
3
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การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจโลกทําใหการดําเนินการดวย Buffer Stockคอยๆหาย
ไป บัญชีที่1ของกองทุนจึงยังไมถูกใช ผูบริหารกองทุนจึงอนุมัติใหถายโอนเงินกองทุนจากบัญชี
แรกไปเปนเงินในบัญชีที่สอง เพื่อจะสรางกลยุทธในการพัฒนาสินคาและชวยเหลือประเทศกําลัง
พัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนานอยที่สุด ใหสามารถมีเงินทุนชวยตลาดสินคาระดับชาติและ
ระดับภูมิภาคใหเชื่อมโยงกับตลาดโลกในระบบการคาเสรีได
โครงการที่เกิดขึ้นในบัญชีที่สอง เนนไปที่การปรับปรุงสภาวะโครงสรางในตลาดและยก
ระดับความสามารถของสินคาใหแขงขันไดในระยะยาว ตัวอยางเชนการวิจัยและพัฒนาเพื่อถาย
ทอดเทคโนโลยีและknowhow เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพ การตลาด การจัดการวัชพืช
และโรคพืช
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการกระจายการผลิตไปยังสายการผลิตในแนวตั้ง
(Vertical diversification)
ผลการดําเนินการของCFCตั้งแตมีการตั้งกองทุนถึงพ.ศ.2542 มีสินทรัพยมูลคา 438 ลาน
เหรียญ และมีการดําเนินโครงการทั้งสิ้น74โครงการใน98ประเทศ เปนมูลคารวมของโครงการ
220 ลานเหรียญที่ไดรับการอนุมัติไปแลว คิดเปนเงินที่กองทุนCFCสนับสนุนมูลคา 99 ลานเหรียญ
(รอยละ87.7เปนเงินใหเปลา ที่เหลือรอยละ12.3 เปนเงินกู) มี21โครงการที่เสร็จสมบูรณไปแลว
(ครอบคลุมสินคาเกษตร24ชนิดและแรอีก2ชนิด) โครงการดังกลาวแยกไดเปน3ประเภทใหญๆ ได
แก การวิจัยการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต(รอยละ38) กระบวนการผลิต การกระจาย
การผลิต การตลาดและทดสอบคุณภาพ(รอยละ39) และการขยายตลาด(รอยละ23) ซึ่งเฉลี่ย
แลวแตละโครงการไดรับเงินชวยเหลือจากกองทุนคิดเปนรอยละ46ของตนทุนทั้งหมด
•

การกูยืมเพื่อชดเชยรายรับจากการสงออก (Compensatory Finance Facility : CFF)

เปนวิธีการที่ดําเนินการโดยองคกรการเงินระหวางประเทศ(IMF) ซึ่งจะปลอยกูเพื่อใช
ชดเชยรายรับจากการสงออกรวมของประเทศ ที่ลดลงอยางไมสามารถจะควบคุมได จนรายรับนั้น
ต่ํากวาแนวโนมประมาณการในระยะกลาง วิธีการนี้เริ่มขึ้นในพ.ศ.2506 เพื่อแกปญหาการขาด
ดุลการชําระเงินจากการนําเขาอาหาร ในภายหลังเงินกูยืมยังครอบคลุมถึงการอุดหนุนการนําเขา
สินคาอาหารที่มีตนทุนการนําเขาธัญพืชเพิ่มขึ้นจนไมสามารถควบคุมได* (Compensatory and

*

พ.ศ.2522 รวมการอุดหนุนการทองเที่ยวและการสงรายไดกลับประเทศของแรงงาน และรวมสินคา
ภาคบริการทุกประเภทในพ.ศ.2533
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Contingency Financing Facility : CCFF) ประเทศที่ตองการเงินกูสามารถกูยืมไดถึงรอยละ125
ของโควตาที่มีกับIMF
ตั้งแตพ.ศ.2531ที่การชดเชยแบบCCFFนํามาใชแทนCFFเดิม CCFFไดจัดหาเงินกูที่
ตองมีการจายคืนภายใน3ป3เดือนจนถึง5ป ดวยดอกเบี้ยอัตราGRA(ปจจุบันอยูที่รอยละ3.52)
จากพ.ศ.2531-2540ประเทศกําลังพัฒนาถอนเงินภายใตสิทธิการถอนเงินแบบพิเศษไปทั้งสิ้น
6,400 ลานSDR ตัวอยางประเทศที่ใชเงินภายใตการกูยืมเพื่อชดเชยรายรับจากการสงออกตกต่ํา
อยางกระทันหัน ไดแก รัสเซียซึ่งใชเงินไป 2,160ลานSDRเพื่อชดเชยราคาน้ํามันดิบตกต่ําเมื่อ
พ.ศ.2541 และอัลจีเรียที่ใชเงินกูไป 223.5 ลานSDR หรือประมาณ 300 ลานดอลลารสหรัฐเมื่อ
พฤษภาคม 2542ที่ผานมา
การปลอยกูแบบCCFFจะอนุญาตใหกับสมาชิกของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ใน
กรณีที่ (ก) ชดเชยการตกต่ําของการสงออกสินคาและบริการ (ข) ชดเชยตนทุนการนําเขาสินคา
อาหาร ธัญพืช หรือน้ํามัน(ในบางกรณี)ที่สูงเกินไป และ(ค) การอุดหนุนเพื่อปองกันเหตุการณที่
นาจะเกิดขึ้นในอนาคต
การชดเชย (Compensatory Financing)
CCFFจะใหความชวยเหลือกับสมาชิกที่เผชิญกับความยุงยากของดุลการชําระเงินเนื่อง
จากความตกต่ําของรายรับจากการสงออก การชดเชยสามารถใหกับสมาชิกทุกประเทศที่เขากับ
เงื่อนไขการกูยืม แตผูสงออกสินคาขั้นปฐมที่มีความเปราะบางและไดรับผลกระทบจากความผัน
ผวนแบบวัฏจักรที่เกิดขึ้นชั่วคราว จากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค หรือการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณผลผลิตจากปจจัยภายนอก เชน ภูมิอากาศไมอํานวยตอการผลิต การระบาดของศัตรูพืช
จะไดรับประโยชนมากที่สุด และสมาชิกที่ตองการความชวยเหลือ ตองขอรับเงินชวยเหลือภายใน
6เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่เกิดวิกฤติ(ทั้งความตกต่ําและผลผลิตลนเกิน)
•

การปองกัน(Contingency Financing)
เงินในสวนนี้ถูกเพิ่มเติมขึ้นจากความชวยเหลือCFF เปนจัดสรรเงินใหกับสมาชิกเพื่อ
คงโปรแกรมทางเศรษฐกิจใหทําหนาที่ตอไปได เมื่อตองเผชิญกับผลกระทบจากภายนอกที่ไมคาด
คิดมากอน เชน การเปลี่ยนแปลงของรายรับจากการสงออกและราคาน้ําเขาอยางปจจุบันทันดวน
และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยทางการอยางไมคาดการณมากอน ในสวนของContingency
•
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Financingมีเพื่อรับมือกับผลไดสุทธิที่เกิดกับดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศสมาชิก
กระทบจากการผันผวนอยางสูงของตัวแปรภายนอก

ที่ไดรับผล

วิ ธีการนี้เ ปนเครื่อ งมื อที่ นาสนใจกวาการทําขอตกลงเกี่ ยวกั บสิน คาเพียงอยางเดียว
เนื่องจากเปนวิธีการที่ไมจําเปนตองมีการตกลงเรื่องการจํากัดการคา
การกําหนดขอบเขตการ
เคลื่อนไหวของราคาหรือปริมาณผลิต อยางไรก็ดี อาจเปนการยากสําหรับประเทศยากจนที่จะ
ตองจายคืนเงินกูที่มีกําหนดภายใน3-5ป แมในชวงที่มีรายไดจากการสงออกดีก็ตาม ทําให
ระบบการกูยืมไมนาสนใจเทาการไดรับเงินโอนเปลาจากSTABEX
5) นโยบายอื่นๆ
ในขณะที่ความรวมมือดานสินคาระหวางประเทศมีความกาวหนานอยมาก และการนํา
นโยบายเงินกูยืมเพื่อชดเชยรายรับที่เสียไป(CFF)มาใช ไมสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
จัดระเบียบทางเศรษฐกิจไดทันตามความตองการของประเทศกําลังพัฒนา ประเทศดอยพัฒนา
77ชาติไดรวมกลุมกัน (group of 77LDCs) เพื่อเพิ่มพลังเสียงเรียกรองใหไดมีการทําขอตกลงกับ
ธนาคารโลกและIMF เสียใหม ในการประชุมGATTและ UNCTAD
ระหวางการประชุมGATTรอบโตเกียว
กลุมG77ไดรับความสําเร็จจากการเรียกรอง
พวกเขาไดรับการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง (Most-Favoured Nation Status :
MFN) จากประเทศพัฒนาแลว และยังไดรับการลดหยอนภาษีขาเขาโดยที่ไมตองมีนโยบายผูก
พันตางตอบแทนแตอยางใด
ตอมาในการประชุมUNCTAD
แรงกดดันจากชาติดอยพัฒนาก็สัมฤทธิผลอีกเชนกัน
สามารถผลักดันใหมีการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศใหม ดวยการตั้งกองทุนCommon
Fund และผลักดันใหมีการทําขอตกลงดานสินคาระหวางประเทศ(ICAs)ขึ้น ผลักดันใหIMFผอน
คลายมาตรการการปลอยกูที่เขมงวด และเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารโลกใหลดการกดดัน
ประเทศดอยพัฒนาลงไดบางสวน*
การไมคอยไดรับความรวมมือจากประเทศพัฒนาแลว ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคา
โลกและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก ทําใหประเทศกําลังพัฒนาพยายามรวมมือกัน
เอง เปนกลุมความรวมมือตามภูมิภาคตางๆ ตัวอยางความพยายามรวมกลุมทางภูมิภาคของ

*

กลุมประเทศพัฒนาแลวยังคงสามารถควบคุมเสียงและนโยบายของIMFและธนาคารโลกไดเหนียว
แนน เพราะพวกเขาเปนผูสนับสนุนหลักดานเงินทุนใหกับองคกรทั้งสอง
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ชาติกําลังพัฒนา ไดแก the East African Community and the Central American Common
Market , Southern African Development Community(SADC) , the Preferential Trade Area
(PTA) in Eastern and Central Africa and the Association of South East Asian Nations
อยางไรก็ตาม การรวมกลุมเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจก็ไมงายนัก หลายกลุมที่กลาวมาขาง
ตนตองลมเลิกไปในที่สุดดังจะกลาวถึงสาเหตุในภายหลัง
6) การบริหารความเสี่ยงของราคาสินคา ดวยวิธีการตลาด(Market-Based Approach)
ขณะที่การแทรกแซงของภาครัฐและความรวมมือระหวางประเทศดานสินคาพบขอจํากัด
ทําใหไมสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีอันตองลมเลิกไปโดยปริยาย ระบบตลาดเองมี
การสรางเครื่องมือเพื่อใหผูผลิตและหนวยงานที่มีธุรกิจระหวางประเทศลดความไมแนนอนของราย
รับที่เปนผลจากความผันผวนของราคาได เครื่องมือดังกลาวแทจริงมีประสิทธิภาพเพียงพอจะรับ
ประกันความเสี่ยงของราคาโดยอาศัยวิถีทางการตลาด แตผูประกอบการในประเทศกําลังพัฒนา
กลับมีโอกาสเขาถึงเครื่องมือเหลานี้นอยมาก
ทําใหเกิดความพยายามระหวางประเทศในการ
ปรับปรุงการเขาถึงเครื่องมือตางๆขึ้น
ธนาคารโลกได จั ด การประชุ ม และเสนอให มี ก ารตั้ ง หน ว ยงานเฉพาะด า นที่ เ รี ย กว า
“International Task Force(ITF) on Commodity Risk Management in Developing
Countries” ขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2542* ดวยวัตถุประสงค เพื่อลดชองวางที่เกิดขึ้นระหวางผูจัด
หาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและเกษตรกรรายยอย เนื่องจากเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนา
ไมสามารถปกปองตนเองจากผลทางลบของราคาสินคาในตลาดโลกผันผวนได
และเพื่อสราง
แนวทางทางการตลาดใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถจัดการความผันผวนไดดีขึ้น
ITFจึงเปน
หนวยงานที่ใหโอกาสกับชาวนายากจน ในการเขาถึงการประกันความเสี่ยง สรางการตัดสินใจที่สง
ผลตอประสิทธิภาพในการผลิตและการกระจายการผลิต
พรอมทั้งทําใหเกษตรกรรายยอย
สามารถเขาถึงสินเชื่อไดดีกวา สามารถแขงขันในตลาดโลกได
 อุปสรรคในการเขาถึงเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง

*

ประกอบดวยตัวแทนจากสถาบันระหวางประเทศ กลุมผูผลิตและผูบริโภค ตลาดซื้อขายแลก
เปลี่ยนสินคาที่สําคัญของหลายประเทศ บริษัทTrading นักวิชาการ หนวยงานจากภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา
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ลักษณะตามธรรมชาติของตลาดสินคาโดยทั่วไปสามารถจัดหากลไกการจัดการความ
เสี่ยงไดดวยการแลกเปลี่ยนและจัดสรรความเสี่ยงใหม จากคนที่ไมตองการรับภาระความเสี่ยง
ไปสูผูปรารถนาจะไดประโยชนจากการแบกรับความเสี่ยงไว (เชน ผูที่ถือสินคาหลายๆประเภทเพื่อ
การกระจายความเสี่ยง) สินคาในตลาดที่มีลักษณะเชนนี้ ไดแก โลหะ ผลิตภัณฑปโตรเลียม
และผลผลิตทางการเกษตร เชน กาแฟ โกโก ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่วเหลือง ขาวสาลี
ขาวโพด เปนตน ตลาดสินคาเหลานี้ไมวาจะเปนตลาดในหรือระหวางประเทศตางเปนตลาดที่มี
สภาพคลองสูง ทําใหปริมาณการทําสัญญาซื้อขายมีมากกวาปริมาณที่ผลิตไดจริงหลายเทาตัว
ตารางที่4.4 ตลาดซื้อขายลวงหนาระหวางประเทศแบบFuturesและOptions 10 อันดับแรก
ตลาดลวงหนา
2540
2541
อัตราเพิ่ม (%)
1.Chicago Board of Trade(CBOT) , USA
242.7
281.2
16
2.EUREX , Germany and Switzerland
152.3
248.2
63
3.Chicago Mercantile Exchange(CME) , USA
200.7
226.6
13
4.Chicago Board Options Exchange(CBOE) , USA
187.2
206.8
10
5.London International Financial Futures and Options
209.4
194.4
-7
Exchange(LIFFE) , UK
6.Amex , USA
88.1
97.6
11
7.New York Mercantile Exchange(NYMEX) , USA
83.8
95.0
13
8.Bolsa De Mercadorias Y Futuros(BM&F) , Brazil
122.2
87.0
-29
9.Amsterdam Exchanges , Netherlands
48.7
64.8
33
10.Pacific Stock Exchange(PSE) , USA
43.4
59.0
36

ที่มา Futures Industry Association , Chicago
หนวยงานที่ตองดําเนินธุรกิจคาขายระหวางประเทศในประเทศกําลังพัฒนา มีความ
สามารถต่ําหรือไมมีเลยในการเขาถึงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในตลาดระหวางประเทศ
โดย
เฉพาะตลาดสินคาเกษตร ตามที่ผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมรายงานไวในการประชุมโตะกลม
วาดวยการจัดการความเสี่ยงของสินคาในประเทศกําลังพัฒนา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2542 วาใน
ประเทศกําลังพัฒนามีการทําสัญญาลวงหนาFuturesและOptionsของสินคาเกษตร นอยกวารอย
ละ2 หรือสัญญาซื้อขายน้ํามันมีเพียงรอยละ5เทานั้น สาเหตุสวนหนึ่งมาจากตลาดลวงหนามัก
กระจุกอยูในประเทศพัฒนาแลวเทานั้น
ดังจะเห็นวา9ใน10ตลาดลวงหนาที่มีการซื้อขายเปน
อันดับตนๆของโลกอยูในประเทศพัฒนาแลวทั้งสิ้น ดังนั้น ตลาดสําหรับจัดการความเสี่ยงดาน
สินคาในประเทศกําลังพัฒนาจึงมีโอกาสเติบโตอีกมากทีเดียว
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แตงานวิจัยหลายชิ้นก็ชี้ถึงอุปสรรคของการจัดหาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงใหกับผูใชที่
มีศักยภาพในประเทศกําลังพัฒนา ไดแก
• ตลาดสินคาในทองถิ่นขาดโครงสรางพื้นฐานที่อํานวยตอการไดรับขอมูล
เอกชนซึ่งเปนผูจัดหาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมีขอมูลทางการตลาดอยูมหาศาล แต
ลูกคาในประเทศกําลังพัฒนากลับไมไดรับขอมูลเหลานี้ สถานการณดังกลาวคือการไดรับขอมูล*
ที่ไมสมบูรณ(Asymmetric Information)
นอกจากนั้น ธุรกิจของทองถิ่น ทั้งธนาคารพาณิชย
Trader ผูขายสง สหกรณ ฯลฯ มักจะขาดความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือที่ไดรับ หลาย
หนวยงานอยูในฐานะไมมั่นคง ไมสามารถเพิ่มทุนไดเพียงพอและมีโอกาสเผชิญความลมเหลวใน
การดําเนินธุรกิจสูง
• เครื่องมือไมมีการนํามาใชจริงและขาดความนาเชื่อถือ
บอยครั้งที่เครื่องมือที่มีอยูในตลาดเพื่อการจัดการบริหารความเสี่ยงไมตอบสนองตอ
ความตองการของประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศอาจตองการอายุสัญญาที่ยาวนานกวา
ขนาดสัญญาเล็กกวา คุณภาพของสินคาแตกตางกัน หรือตองการทําสัญญาใหกับสินคาที่ไมไดมี
การแลกเปลี่ยนในตลาดระหวางประเทศ ชองวางที่เกิดขึ้นจากความไมไววางใจกันระหวางผูใช
และผูจัดหาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
และชองวางนี้จะมากขึ้นหากมีการใชเครื่องมือผิดวัตถุ
ประสงค หรือใชอยางไมมีประสิทธิผล
• ตนทุนสูงเนื่องจากมีความเสี่ยงดานตางๆมาเกี่ยวของ
ผูจัดหาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมักจะชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงที่สัมพันธกับเครื่องมือที่
จะเลือกใช ดังนี้
⇒ ความเสี่ยงของประเทศ (Country risk)** หมายถึงเหตุการณที่อาจทําใหคูคาผิด
สัญญา
ประกอบดวยโครงสรางทางกฎหมายที่ออนแอจนไมสามารถแกขอพิพาท
ทางการคาได เปนตน Sovereign riskก็เปนความเสี่ยงของประเทศชนิดหนึ่ง มี
ความสัมพันธกับการใชอํานาจรัฐ เชน การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน หามการสง

*

เกี่ยวกับราคาตลาดและโอกาสที่จะกระจายความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงของประเทศ
สถาบันรับประกันความเสี่ยงจะกําหนดความเสี่ยงสูงสุดที่
สามารถจะรับได เมื่อใดก็ตามที่ความเสี่ยงถึงระดับดังกลาว จะไมมีการขยายวงเงินสินเชื่อและสัญญาเพื่อจัด
การความเสี่ยงเพิ่มอีก
**
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ออก การเพิกถอนสิทธิหรือใหสิทธิแบบสัมปทาน ปจจัยรบกวนอื่นๆ เชน ภาวะ
สงคราม การประทวง และการผิดสัญญาของรัฐบาล เปนตน
⇒ ความเสี่ยงของธุรกิจ (Commercial risk) การผิดสัญญาของคูคาอาจมาจากปจจัยที่
สัมพันธกับพฤติกรรมของธุรกิจ เชน ผลประกอบการไมดี และการผลิตไมไดมาตร
ฐาน การลมละลายทางธุรกิจ บริษัทไมนาไววางใจและไมซื่อสัตย ความเปนไปได
ที่จะไมสามารถทําตามกฎเกณฑของตลาด
เนื่องจากไมมีการปองกันความเสี่ยง
ประมาทเลินเลอ* ทั้งความเสี่ยงของธุรกิจและความเสี่ยงของประเทศเปนสวนหนึ่ง
ของCredit riskที่ผูจัดหาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงถือวาเปนอุปสรรคสําคัญในการ
ทําธุรกิจกับประเทศกําลังพัฒนา
⇒ ความเสี่ยงพื้นฐาน (Basis risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความแตกตาง
ระหวางราคาที่กําหนดไวในตลาดสินคา และราคาที่ผูผลิตใชอางอิง สะทอนความ
แตกตางของคุณภาพของผลผลิต สถานที่และตนทุน เชน การเก็บรักษา การขนสง
การแปรรูปและสินเชื่อ ฯลฯ ความเสี่ยงพื้นฐานยังอาจเกิดจากความสัมพันธระหวาง
ราคาภายในและภายนอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไมคาดการณมากอนได
⇒ ความเสี่ยงจากเหตุการณของประเทศ (Events risk) เปนความเสี่ยงที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของคูคา แตสงผลใหเกิดการผิดสัญญาได เชน ภัยธรรมชาติ น้ําทวม
ภาวะแหงแลง ศัตรูพืชระบาด ไฟปา แผนดินไหว ฯลฯ
สถาบันระหวางประเทศสามารถชวยอุดชองโหวของตลาดในการบริหารความเสี่ยงได
ดวยการใหความชวยเหลือทางเทคนิค อยางกรณีของความชวยเหลือจากธนาคารโลก องค
การสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ และ
องคกรตางๆ ที่มีความพยายามจัดหาขอแนะนําเชิงนโยบาย และการฝกอบรม เพื่อชวยประเทศ
กําลังพัฒนาใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดวยตนเอง อยางไรก็ดี ความพยายามเหลานี้
ไมไดชวยใหธุรกิจในประเทศกําลังพัฒนาสามารถเขาถึงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงไดมากนัก
เรียกไดวาไมเพียงพอจะอุดชองโหวของตลาดได
*

การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ขึ้นกับการประเมินรายงานสถานะทางการเงินของคูคา ทั้งผล
ประกอบการ ดุลบัญชีกําไร-ขาดทุน ประวัติการใชคืนหนี้ และความนาเชื่อถือที่ไดรับรายงานจากหนวยงานที่ให
บริการจัดหาขอมูลของบริษัท
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สําหรับบริษัทเอกชนในตลาดที่มีการเติบโตมานานพอสมควรแลว บริษัทเหลานี้จะไดรับ
อนุญาตใหบริหารความเสี่ยงไดดวยตนเอง
การรับประกันความเสี่ยงทางธุรกิจของเอกชนจึง
พัฒนาขึ้น แตมีตนทุนพอสมควรตามความเสี่ยงของประเทศ และตามประวัติการผิดสัญญาของ
คูคา ตนทุนสูงนี้จึงบีบใหคาpremiumสูง และเปนขอจํากัดสําหรับการเขาถึงการบริหารความ
เสี่ยงของประเทศยากจนหลายๆประเทศ ยิ่งไปกวานั้น ไมแนวาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจะ
สามารถพัฒนาใหเติบโตตามสภาวะของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดหรือไม เนื่องจาก
มีการเปดเสรีตลาดสินคาเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะภายใตขอตกลงขององคการการคาโลก
(WTO) ดังนั้น เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ไมเพียงพอจะเปนอุปสรรคกับการดําเนินงานของ
ตลาดและประเทศกําลังพัฒนาจะถูกบังคับใหนํานโยบายแบบปกปองตลาดมาใชอีกครั้ง จําเปน
ตองมีการเรงใหพัฒนาหนทางลดชองวางของการบริหารความเสี่ยงในตลาดโดยเร็วที่สุด
ITFเสนอใหมีการสรางตัวกลาง(Intermediary)ระหวางประเทศเพื่ออุดชองวางระหวางผู
จัดหาเครื่องมือและธุรกิจในประเทศกําลังพัฒนาที่ขาดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอยางเพียงพอ
เนื่องจากไมสามารถเขาถึงเครื่องมือเหลานั้นได
ตัวกลางระหวางประเทศจะทําหนาที่อํานวย
ความสะดวกในการเขาถึงการรับประกันความเสี่ยงดานราคาสินคา
โดยจัดหาราคาพื้นขั้นต่ํา
สําหรับผูผลิตและผูสงออก และเพดานราคาสําหรับผูบริโภคและผูนําเขา และยังจัดหา “บริการ
หลักและความชวยเหลือทางเทคนิค(Core services and technical assistance)” ใหกับลูกคาอีก
ดวย
 หนาที่หลักของตัวกลางระหวางประเทศในตลาดการบริหารความเสี่ยงมี 3 ประการ
ดังนี้
1) ชวยอํานวยความสะดวก(facilitate risk-sharing)ดวยการเปนตัวกลางระหวางธุรกิจใน
ประเทศกําลังพัฒนาและเอกชนที่เปนผูรับประกันความเสี่ยง และชวยรับประกันบางสวน(partial
guarantees) ดวยการเปนผูนําในการกระจายความเสี่ยงบางประเภทกอนถึงมือของผูรับประกัน
เชน ดูดซับความเสี่ยงที่เกิดจากการใชอํานาจรัฐ หรือความเสี่ยงของธุรกิจกอนกระจายใหกับลูก
คาในประเทศกําลังพัฒนา
2) ทําใหมีการแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติแบบpass-through ตัวกลางจะพิจารณาการทํา
สัญญารับประกันความเสี่ยงของราคา ขยายขอบเขตของสัญญาและเปลี่ยนความเสี่ยงที่กําลัง
เผชิญอยูดวยการจัดการทางการตลาด
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3) จัดหาบริการหลักและความชวยเหลือทางเทคนิค เพื่อใหผูรับประกันมั่นใจไดวาตนเอง
ไดรับการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปรงใส และใหผูรับประกันสามารถตอบสนอง
ความตองการของคูคาหรือนักธุรกิจในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน
♦ เผยแพรขอมูลราคาและการตลาดที่แมนยําใหกับผูใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
♦ สนับสนุนการพัฒนากลไกกระจายความเสี่ยงใหไปไดอยางทั่วถึง (Local Transmission
Mechanisms)
ตัวกลางจะเกี่ยวของกับWholesale Levelเทานั้น และจะปลอยใหธรุ กิจเปนผูกระจาย
การรับประกันความเสี่ยงไปยังลูกคารายยอยจนถึงผูรับประโยชนรายสุดทายเอง ผานกลไกที่เรียก
วา “Local Transmission Mechanisms*” ผูผลิตรายยอยจะไมไดรับการประกันความเสี่ยงโดย
ตรงจากตัวกลาง แตกลไกดังกลาวจะรวมการผลิตของผูผลิตรายยอยหลายๆรายใหเปนกลุมใหญ
พอที่จะซื้อการประกันความเสี่ยงและจัดสรรผลประโยชนจากการประกันหากตองมีการclaim
ประกัน สามารถดูรูปหนาที่ของตัวกลางที่ไดรับการเสนอใหมีการจัดตั้งขึ้นใหมขางลาง
 ขอจํากัดของการใชตัวกลางในการจัดการความเสี่ยงของราคา
การรับประกันความเสี่ยงของราคาไมไดถูกคิดคนขึ้น
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทุกๆ
ประเภท และไมไดพยายามสรางเสถียรภาพของราคา ดังนั้นราคาตลาดที่ผันผวนก็จะไมไดรับผล
จากการดําเนินการใดๆของตัวกลาง
ตัวกลางจะทําหนาที่เพียงลดความไมแนนอนซึ่งมีความ
สัมพันธกับระดับราคาที่ผันผวนและชดเชยราคาที่เปลี่ยนแปลงในทางใหความเสียหายกับผูผลิตใน
ชวงเวลาหนึ่งๆเทานั้น ไมสามารถเปลี่ยนแนวโนมระยะยาวของราคาใหดีขึ้นไดแคปองกันความ
ผันผวนระยะสั้นเทานั้น ประการสุดทาย การบริหารความเสี่ยงดวยวิธีสรางตัวกลางชวยอํานวย
ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลของธุรกิจไมครอบคลุมสินคาทุกประเภทที่เกษตรกรในประเทศ
กําลังพัฒนาผลิต ขอจํากัดที่เปนอุปสรรคกับการดําเนินงานของตัวกลางในประเทศกําลังพัฒนา
ดังกลาวจะไดกลาวถึงในรายละเอียด ดังตอไปนี้
♦ เนนการจัดการความเสี่ยงดานราคา ไมใชดานรายได

*

ลูกคารายยอยที่คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากLocal Transmission ไดแก เกษตรกรรายใหญและ
การรวมกลุมของผูผลิต Traderและผูผลิต ธนาคารพาณิชยในทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐ
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โดยทั่วไป รัฐบาล บริษัทเอกชนและนักธุรกิจมักจะคํานึงถึงความไมมีเสถียรภาพของ
รายรับมากกวาการเคลื่อนไหวของราคาสินคา และสินคาเกษตรที่มักมีการปองกันความเสี่ยงก็
ตางจากสินคาประเภทโลหะและพลังงาน โดยเฉพาะพืชไรราคาจะถูกกําหนดจากปจจัยดานอุป
ทาน ไดแก สภาพภูมิอากาศ หรือแมลงศัตรูพืชเปนอยางมาก เครื่องมือปองกันความเสี่ยงดาน
ราคาจึงชวยไดเพียงบางสวน อยางไรก็ตามการประกันความเสี่ยงดานราคาก็มีผลสืบเนื่องไปยัง
เสถียรภาพของรายรับภายในชวงเวลาหนึ่ง เพราะวาผลของราคาที่มีเสถียรภาพจะตรึงรายไดของ
ครัวเรือนใหคงที่ในชวงเวลาที่สัญญาประกันมีผลถึง
ในประเทศพัฒนาแลวมักไมคอยมีการประกันพืชผลดวยเครื่องมือทางการตลาดที่มีเปา
หมายใหรายไดของผูเอาประกันรายยอยคงที่ เพราะพบปญหาผิดสัญญาของผูประกันอยูบอย
ครั้ง(Moral Hazard) ตัวอยางเชนการรับประกันพืชผลในออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สวีเดนตอง
ใชการประกันแบบอื่น เชน การประกันความเสียหายของผลไดจากการผลิต การประกันความเสีย
หายที่เกิดจากสภาพภูมิศาสตร เปนตน
♦ มีความสนใจไปที่ความผันผวนของราคาในระยะสั้น มากกวาแนวโนมราคาในระยะยาว
การประกันราคาวิธีนี้พยายามบรรเทาผลเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคารุนแรง
อยางไมสามารถคาดการณไดมากอน แตไมไดปรับปรุงราคารับประกันเฉลี่ยในระยะยาวใหดีขึ้น
ระดับราคาพื้นและเพดานราคาที่แตกตางกันจะทําใหตนทุนในการจัดหาเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงแตกตางกันเปนการเพิ่มแรงจูงใจทางธุรกิจใหมีการรับประกันความเสี่ยง แตไมวาราคาที่รับ
ประกันจะอยูในระดับใดตัวกลางก็ไมไดทําหนาที่ลดความผันผวนของราคาตลาดลง
แนวโนม
ราคาในระยะยาวยังคงถูกกําหนดโดยการตอบสนองตออุปสงคและอุปทานและการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของการคาการลงทุนระหวางประเทศ ผลทางลบของอัตราแลกเปลี่ยนทางการคาที่ถด
ถอยในระยะยาวยังตองใชนโยบายมหภาคและกลยุทธเพื่อการพัฒนาอื่นๆอีก
♦ เครื่องมือมีผลในระยะสั้นเทานั้น
สําหรับสินคาเกษตรก็มีผลแคชวงฤดูกาลผลิต ยากที่จะปองกันความเสี่ยงของราคาพืช
ผลเปนระยะเวลานานๆ
การตออายุสัญญาออกไปก็ทําได แตมีคาใชจายและตนทุนในการ
ดําเนินการสูง เวนแตในอนาคตจะมีสภาพคลองในตลาดบริหารความเสี่ยงสูงขึ้น
♦ วิธีนี้ไมครอบคลุมสินคาทุกชนิด
ผูผลิตในประเทศกําลังพัฒนาอาจผลิตสินคาที่ไมไดมีการซื้อขายในตลาดโลก และสิน
คาที่มีคุณภาพและมาตรฐานไมถึงเกณฑ ทําใหราคาตางจากราคาที่กําหนดใหมีการซื้อขายกัน
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ระหวางประเทศ(ราคาพื้นฐาน) ทําใหเปนการยากที่จะรับประกันและกําหนดคาใชจายในการรับ
ประกัน นอกจากนั้น ความสนใจของตัวกลางที่ตั้งขึ้นใหมนี้มักอยูที่สินคาที่มีการซื้อขายแลวใน
ตลาด และการซื้อขายในปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆ จะมีผลกระทบตลาดอยางมาก โดย
เฉพาะซื้อขายสินคาที่มีอยูนอยในตลาด เชน ถาบราซิลประเทศเดียวหรือ อินโดนีเซียกับอูกันดา
รวมมือกันปองกันความเสี่ยงผานตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนกาแฟลวงหนา
ราคาในสัญญาลวง
หนาจะตกทันทีเนื่องจากคาดวาจะมีการระบายสินคาออกมาในปริมาณมาก
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ภาพ4.4 กระแสการคาในรูปตัวสินคา การบริหารจัดการความเสี่ยง และหนาที่ของตัวกลาง

¾ ผูบริโภค(Consumers)
¾ ผูผ ลิต(Processors)
¾ โรงงานขั้นสุดทาย
(End Manufacturers)
¾ ผูขายปลีก(Retailers)

เทรดเดอรระหวางประเทศ
(International Traders)

ตลาดสินคา(Commodity Exchanges)
ประกอบดวยCBOT,LIFFE,NYBOT,BM&F,MATIF

¾ เครื่องมือบริหารความเสี่ยงและการรับ
ประกันราคา

เอกชนผูรับประกันความเสี่ยงและจัดหา
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวย

¾ ธนาคารระหวางประเทศ
¾ Traderระหวางประเทศ
¾ Brokers
Local Transmission Mechanisms
ประกอบดวย

¾
¾
¾
¾
¾
¾

ผูสงออก/ผูนําเขา
ผูผลิต
Traders
หนวยงานภาครัฐ
กลุมความรวมมือระหวางผูผลิต
ธนาคารทองถิ่น

ผูผลิตรายยอย

ตัวกลางที่เสนอ (Intermediary)
¾
¾
¾
¾
¾

อํานวยความสะดวก
เปนตัวกลาง
บริการลูกคา
สนับสนุนกลไกLocal Transmission
จัดหาขอมูลทางการตลาด

กระแสตัวสินคา(Physical Flows)
การจัดการความเสี่ยง
บทบาทของตัวกลาง
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4.5 ความลมเหลวของกลไกการสรางเสถียรภาพใหกับสินคาออกของประเทศกําลัง
พัฒนา
ชวงเวลาที่ผานมา
หลายโครงการที่เกิดขึ้นพยายามที่จะแบงแยกราคาสินคาภายใน
ประเทศออกจากราคาระหวางประเทศ
ทําใหโครงการดังกลาวไมมีความยั่งยืนดานการเงิน
หลายโครงการไดรับผลกระทบจากความผัน ผวนของคาเงิ นหรือเหตุการณทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ การแทรกแซงแทนที่จะปลอยใหมีการแขงขันเสรีในตลาดทําลายความสามารถในการ
พัฒนากระบวนการผลิตของผูผลิต ยิ่งกวานั้น หลายโครงการลมเหลวเพราะการดําเนินการขึ้นอยู
กั บ การกําหนดราคาเบื้อ งต นซึ่ง ตองการการถา ยโอนทรัพยากร(โดยเฉพาะทางการเงิน)อยาง
มหาศาลในชวงที่ราคาสินคาตกต่ํา ขอขัดแยงเหลานี้กลายเปนปญหาระดับชาติ และมีผลทาง
การเมืองในประเทศกําลังพัฒนา
เพราะความลมเหลวของราคาที่จะสะทอนปจจัยพื้นฐานใน
ตลาดและความยุงยากที่จะคงรายจายที่ผูผลิตตองการอยางตอเนื่อง จะจํากัดความสามารถใน
การกูยืมและการบริหารความเสี่ยงของรัฐบาลภายในประเทศกําลังพัฒนา นโยบายรวมมือสราง
เสถียรภาพใหกับสินคาจึงเห็นผลวาไมยั่งยืน และไมมีอํานาจจัดการไดจริงอีกตอไป
สําหรับนโยบายระดับประเทศนั้น มีหลายประเทศที่ยกเลิกคณะกรรมการดานการตลาด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ประเทศที่ยังมีการดําเนินการสรางเสถียรภาพอยูก็มีแรงกดดันจากงบ
ประมาณที่จํากัดหรือไดรับความชวยเหลือเพื่อการปฏิรูปจากธนาคารโลกและสถาบันอื่นๆ ถารัฐ
บาลใดยังสามารถรับภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นได
ก็ยังคงมาตรการชดเชยทางการเงินหรือใหกูยืมกับ
เกษตรกร และคงฐานะการชําระเงินระหวางประเทศไวได แตก็มีรัฐบาลของหลายประเทศที่มี
ความสามารถในการกูยืมจํากัด ก็ตองพึ่งภาษีสินคาเขาเพื่อรักษาราคาผูผลิตใหคงที่ แมนโยบาย
แทรกแซงตลาดจะตรงขามกับขอตกลงของสมาชิกองคกรการคาโลกที่ใหลดภาษีนําเขากับสินคา
ทุกชนิดใหเหลือศูนยในไมชา ก็ตาม
4.5.1. ความสนใจที่แตกตางกัน (Conflict of Interests)
ขอตกลงและความรวมมือดานสินคา จะประกอบดวยเปาหมายอยางนอยหนึ่งประการตอไปนี้
ก) ปองกันการแกวงตัวอยางรุนแรงของราคาสินคาออก ข) สรางเสถียรภาพใหรายรับ มากกวา
ราคาสงออก ค) เพิ่มราคาสินคาออกในระยะยาว ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เปาหมายที่ตั้งไวอาจ
ขัดแยงกันเอง เชน เสถียรภาพของรายไดอาจไดมาโดยมองขามการลดความรุนแรงของความผัน
ผวนของราคา กลาวคือ ถาความแหงแลงเปนเหตุใหปริมาณผลผลิตของโลกลดลง การนําสินคา

75

ในคลังสินคาออกจําหนาย อาจชวยดึงราคาใหอยูในระดับต่ําไวได แตผลที่ตามมาก็คือรายรับ
ของผูสงออกสินคานั้นๆ จะไมปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามที่ควรจะเปนหากไมมีการระบายสินคาคงคลัง
ออกมา เปนตน
กรณีที่มีประเทศผูผลิต หรือสมาชิกของกลุมความรวมมือมีหลายประเทศเกินไปจนยากแก
การควบคุม การจัดสรรโควตาการผลิต หรือผลประโยชนใหไดอยางทั่วถึง
ความหวังที่จะใหมี
การประสานความรวมมือกันยิ่งทําไดลําบากขึ้นในทางปฏิบัติ
เนื่องจากเปนธรรมดาสําหรับ
ประเทศผูสงออกที่ตองการใหมีความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อผลักดันใหสามารถไดรับราคาดี
และมีเสถียรภาพ ขณะเดียวกันประเทศผูนําเขายอมจะพอใจกวา หากตนไดราคาที่มีเสถียรภาพ
โดยไมตองรับภาระตนทุนการอุดหนุนสินคาออกของประเทศกําลังพัฒนา
ไมวาจะเปนการ
อุดหนุนในรูปเงินใหเปลา เงินกู หรือสิทธิพิเศษใดก็ตาม ผูบริโภคจึงยืนกรานใหแนวโนมราคาลด
ลงตามความเปนไปและแนวโนมตลาดมากกวา กระทั่งในกลุมผูผลิตสินคาดวยกันก็มีมมุ มองที่
ตางกันได เชน หลังจากพ.ศ.2515 ประเทศผูสงออกสินคาที่ไมใชน้ํามันมีประสบการณไดรับผล
กระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินคามากกวาประเทศผูสงออกน้ํามัน ทําใหไมอาจไดรับความ
รวมมือดานสินคาจากประเทศกําลังพัฒนาผูสงออกน้ํามันไดโดยงาย
4.5.2 ปญหาfree riderและการละเมิดขอตกลง
ประเทศที่ปฏิเสธที่จะรวมเปนสมาชิกของกลุมความรวมมือดานสินคา
ยังคงไดรับ
ประโยชนจากราคาที่สูงขึ้น(ลดลง) ในกรณีที่เปนประเทศผูสงออก(นําเขา) โดยไมตองรับผิดชอบ
ภาระตนทุนใดๆเลย
กรณีนี้เปนความลมเหลวที่เห็นไดชัดในความรวมมือของInternational
Coffee Agreement ที่ประเทศผูนําเขาในยุโรปตะวันออกหลายชาติไมยอมรวมสมาคมดวย ทํา
ใหมีตลาดสินคาขนาดใหญอยูนอกเหนือการควบคุมของสมาคมผูผลิตกาแฟ
International Sugar Agreementก็เชนกัน ที่ไมสามารถสรางเสถียรภาพของราคาได
อยางแทจริง เนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากชาติที่ไมไดเปนสมาชิกของประชาคมยุโรป แตมี
บทบาทกาวขึ้นมาเปนผูสงออกที่สําคัญแขงกับสมาคมผูผลิต อีกตัวอยางหนึ่งไดแก ความลม
เหลวของInternational Tin Agreementในป2530 เนื่องจากราคาที่สูงขึ้นทําใหมีผูทําเหมืองแร
มากขึ้น โดยไมไดเปนสมาชิกของสมาคมผูผลิตและปฏิเสธการจํากัดการผลิตอยางเด็ดขาด โดย
เฉพาะประเทศบราซิล
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นอกจากนั้น เมื่อใดก็ตามที่ความรวมมือระหวางประเทศและสมาคมผูผลิต-ผูบริโภค
ทํางานไดมีประสิทธิผล คือสามารถยับยั้งราคาไมใหเพิ่มสูงเหนือเพดานราคา หรือไมใหตกต่ํา
กวาราคาพื้น จะมีสมาชิกบางประเทศฝนกฎของสมาคม เพื่อจะไดรับประโยชนจากราคาที่ดีกวา
ในตลาดเสรีนอกกลุมความรวมมือ ตัวอยางเชน สหราชอาณาจักรซึ่งเปนผูนําเขาขาวสาลีราย
สําคัญตัดสินใจไมตอสัญญาInternational Wheat Agreementในพ.ศ.2499และ2502 เพราะเห็น
ชองทางซื้อขาวในตลาดเสรีไดในราคาที่ต่ํากวา เหตุการณจึงดําเนินอยูเชนนี้เรื่อยมา ประเทศ
สมาชิกตามขอตกลงกลับไดรับผลประโยชนนอยกวา คือขายไดในราคาต่ํากวาสําหรับผูสงออก
และซื้อไดในราคาสูงกวาสําหรับผูนําเขา ดังนั้นตนทุนในการเปนสมาชิกสมาคมที่มีอยูสูงจะเปน
แรงกดดันใหมีการฝาฝนขอตกลง และก็จะกระทบกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสัญญา
ความรวมมือระหวางประเทศในทายที่สุด
4.5.3 ประสิทธิภาพในการดําเนินการตามเครื่องมือรักษาเสถียรภาพ
สําหรั บ กลุ ม ความร ว มมื อ หลั ง จากกําหนดเครื่ อ งมื อ ในการสร า งเสถี ย รภาพได แ ล ว
ปญหาตอไปของกลุมความรวมมือก็คือ ทําอยางไรใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ กรณีของ
การคงคลังสินคา( buffer stock )มีกุญแจสําคัญของความสําเร็จอยูที่ ความสอดคลองของการ
กําหนดระดับราคาเปาหมายสูงสุดและต่ําสุด และทุนที่ผูจัดการสินคาหาไดและรักษาใหมีเพียง
พอในอนาคต
บอยครั้งที่ผูจัดการกองทุน(common fund)ไมสามารถรักษาทุนใหมีพอสําหรับ
ปองกันราคาไมใหต่ํากวาระดับราคาพื้น
ปพ.ศ.2524 International Cocoa Agreementใชเงินทุนถึง 20ลานดอลลารสหรัฐไป
หมดภายในไมกี่เดือน แตราคาก็ยังคงอยูที่ระดับ 85เซนตตอปอนด ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวาราคา
พื้นที่ตกลงไวที่ 104เซนต หรือสมาคมผูผลิต-บริโภคดีบุกที่เลิกไปเมื่อพ.ศ.2528 ดวยภาระหนี้
ถึง 300ลานดอลลาร เนื่องจากสภาพคลองทั้งหลายถูกใชไปหมด โดยที่ไมสามารถกระตุนราคา
แรดีบุกที่ตกลงได แมจะมีการใชวิธีจํากัดการสงออกหลายครั้งในปเดียวกันนี้เพื่อชวยดึงราคาขึ้น
ดวยก็ตาม แตก็เปนเพียงการชะลอวิกฤติสภาพคลองใหเลื่อนออกไปเทานั้น
ในทางกลับกัน ถาไมสามารถคงคลังสินคาใหมีสํารองในปริมาณมากพอ ก็ไมสามารถ
ยับยั้งระดับราคาในขาขึ้นไดเชนกัน
อยางเชน กรณีของสมาคมความรวมมือดานกาแฟที่ไม
สามารถปองกันการเพิ่มขึ้นของราคาไมใหเหนือเพดานราคาที่ไดตกลงกันไวไดในปพ.ศ.2529
เนื่องจากผลผลิตของบราซิลตกต่ําอยางหนักในขณะนั้น
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นอกจากการกําหนดระดับราคาโดยตองคํานึงถึงแนวโนมตลาดและการสํารองสินคาและ
ทุนใหมีเพียงพอแลว ยังมีความออนแอทางเทคนิคอีกหลายประการที่สงผลตอประสิทธิภาพใน
การจัดการของสมาคม เชน การปรับเปลี่ยนโควตาของแตละประเทศที่ไมทันรูปแบบอุปสงคหรือ
การไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่เปลี่ยนแปลงไป หรือปญหาการแบงสรรโควตาการผลิตและสง
ออกอยางยุติธรรม เปนตน
4.5.4 ปจจัยทางการเมือง
ประเทศพัฒนาแลวมักคัดคานการกําหนดขอตกลงดานสินคาระหวางประเทศที่ตองมี
การแทรกแซงอํานาจตลาด เพราะจะทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรโลกผิดพลาด ตลาดเสรีจะ
ไมไดแสดงบทบาทที่แทจริงในการแกปญหาความไมมีเสถียรภาพของราคา
แตรัฐบาลของ
ประเทศพัฒนาแลวเองก็แสดงความตองการแทรกแซงตลาดสินคาภายในประเทศของตนเอง
โดยเฉพาะตลาดสินคาเกษตรกรรม โดยใหเหตุผลวามีวัตถุประสงคที่คอนขางแตกตางจากการ
สรางเสถียรภาพระยะสั้นใหตลาดสินคาหรือตางจากวัตถุประสงคของความรวมมือดานสินคา
(ICAs)ทั่วไป
การแพรขยายของความคิดในการผลิตเพื่อปอนตลาด(market-oriented policies)ใน
กลุมประเทศกําลังพัฒนา ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งใหมีการขยายการสงออกสินคาสูตลาดโลก เกิด
อุปทานสวนเกินในตลาดสินคาโลกอยางมหาศาล
สวนหนึ่งก็เปนผลมาจากความสําเร็จของ
ประเทศพัฒนาแลวที่กระตุนใหยกเลิกการแทรกแซงตลาดสินคา
ประเทศร่ํารวยจึงยังคงไดรับ
ประโยชนจากราคาสินคานําเขาลดลง ลดภาวะรอนแรงของอัตราเงินเฟอและปรับดุลการชําระเงิน
ของประเทศ ทําใหประเทศเหลานี้มีแรงจูงใจต่ําในการทําขอตกลงดานสินคาระหวางประเทศที่
จะจํากัดปริมาณอุปทานของโลกมาตั้งแตอดีต ดังจะเห็นในประวัติศาสตรที่ผานมา
ระหวางพ.ศ.2508 ถึงพ.ศ.2518 เปนชวงที่เศรษฐกิจโลกอยูในภาวะเติบโต การใชจาย
ของภาครัฐในประเทศพัฒนาแลวและการขยายการปลอยสินเชื่อแกประเทศดอยพัฒนา
เพื่อ
สนับสนุนการขยายตัวของภาคการคา ทําใหอัตราเงินเฟออยูในชวงขยายตัวรวดเร็วมาก รัฐ
บาลของประเทศอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจึงใชมาตรการตัดทอนรายจาย
ลดการปกปองภาคอุต
สาหกรรม ลดการชวยเหลือทั้งเงินโอนและเงินอุดหนุน กระทั่งในกิจกรรมที่มีผลิตภาพอของรัฐ
แตหันไปพึ่งพาภาคเอกชนมากขึ้นเพื่อลดภาระภาครัฐลง ความพยายามเหลานี้จึงกระจายเขาสู
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กรอบความรวมมือระหวางประเทศ
ประเทศร่ํารวยปฏิเสธการใหเงินทุนแกIntegrated
Programme for Commoditiesและกองทุนในการรักษาเสถียรภาพรายรับจากสินคาออก
(Common Fund) ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินการตามขอตกลงระหวางประเทศ(ICAs)
เพื่อเพิ่มราคาสินคา
อีกทั้งปฏิเสธการปลอยสินเชื่อและการใหเครดิตกับประเทศยากจนทําได
ยากลําบากขึ้น มีการเรียกคืนหนี้เงินกูคางชําระ อยางสหรัฐอเมริกาก็ลดสัดสวนทุนของตนใน
ธนาคารโลกและสหประชาชาติลง
เปนการจํากัดความสามารถในการเพิ่มโปรแกรมชวยเหลือ
ขององคกรทั้งสอง มาตรการของประเทศพัฒนาแลวที่กลาวมาทั้งหมดเปนการเพิ่มแรงกดดันให
และย้ําถึงความสําคัญของการทําการคาใน
ประเทศกําลังพัฒนาตองลดอุปสรรคทางการคา
ปจจุบันมากกวาการบริจาคชวยเหลือเหมือนในอดีต
ตอมาในขณะที่เศรษฐกิจโลกถดถอยตั้งแตหลังพ.ศ.2530 การพึ่งพาประเทศอุตสาห
กรรมอยางมากของประเทศยากจน
ทําใหการเรงความเจริญเติบโตของประเทศกําลังพัฒนา
ยอมชะลอตามการถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมไปดวย
เพราะนอกจากเงิน
ชวยเหลือจะไมตกมาถึงแลว มีแนวโนมวารัฐบาลของชาติตางๆเอนเอียงไปในทางที่จะไมรวมมือ
ในขอตกลงดานสินคา และปลอยใหขอตกลงเกี่ยวกับเสถียรภาพของสินคาที่ผานมามีอันสิ้นสุด
ดังขอตกลงเกี่ยวกับสินคาโกโกที่ลม
ไป มากกวาจะระดมหาทางออกที่ประนีประนอมกันได
เลิกไปในพ.ศ.2531 ปตอมาสินคากาแฟที่ขาดการเจรจาตอเนื่องก็ตองลมเลิกไปโดยปริยาย
หรือเห็น ได ชัดจากความลมเหลวของการประชุมองคกรการคาโลกที่เมืองซีแอทเทิล
(ปลายป2542) สาเหตุประการหนึ่งทําใหไมไดรับความสําเร็จจากการเจรจา เนื่องจากไมสามารถ
หาขอสรุปเกี่ยวกับขอตกลงและทิศทางของสินคาเกษตรระหวางประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
พัฒนาแลวได
4.6 การแกปญหาความลมเหลวของการสรางเสถียรภาพใหกับสินคาออก
ขอตกลงเรื่องสินคาระหวางประเทศ ยังมีความสําคัญอยูมากในการพยุงราคาสินคา และ
ปองกันความผันผวนของรายรับของเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนา ตราบเทาที่ประเทศยังคง
พึ่งพารายไดจากการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะรายไดสวนใหญมาจากสินคาเหลานี้ และไม
สามารถปฎิเสธไดวาความไมมีเสถียรภาพไมไดสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงหนวยยอย
ของระบบอยางผูผลิต ทําใหตองมีการปรับปรุงกลไกการสรางเสถียรภาพใหมีประสิทธิผลในทาง
ปฏิบัติโดยอาศัยประเทศพัฒนาแลวที่เคยประสบความสําเร็จในการสรางความมั่นคงทางดาน
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ราคาสินคาภายในประเทศมากอนเปนตนแบบ ทั้งนี้ความมุงหวังเดียวคือใหประเทศกําลังพัฒนา
สามารถปองกันผลกระทบที่จะสงผลเสียกับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได
4.6.1 การจัดการอุปทาน (Supply Management)
จริงๆแลววิธีการนี้ไมใชความคิดใหม การคงคลังสินคาและการจํากัดการสงออกก็เปน
รูปแบบหนึ่งของการจัดการอุปทาน
เปนวิธีที่ประเทศพัฒนาแลวเคยปฏิบัติแลวไดผลมากอน
โดยการลดกําลังการผลิตของเกษตรกรที่ผลิตสินคาที่มีผลผลิตลนเกินในตลาด และในกรณีที่มี
กําลังการผลิตลนเกินแบบเรื้อรัง รัฐบาลของประเทศพัฒนาแลวจะสงเสริมใหมีการทําสัญญาลด
กําลังการผลิตอยางไมเปนทางการกับผูประกอบการขนาดใหญ
ตัวอยางขอตกลงแบบนี้เกิดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ.2537
ระหวางบริษัทผลิต
อลูมิเนียมรายใหญในอดีตสหภาพโซเวียต ในการลดผลผลิตที่จะออกสูตลาดโลกใหได 2 ลาน
ตัน หรือรอยละ10ตอปเมื่อเทียบกับสองปกอน วิธีการนี้สามารถลดการคงคลังสินคาไดอยางมาก
และราคาอลูมิเนียมก็ดีขึ้นจากปกอน อีกตัวอยางหนึ่ง ไดแก International Dairy Arrangement
ภายใตขอตกลงของGATT เปนการกําหนดราคาสงออกผลิตภัณฑนมขั้นต่ํา
นอกจากนั้นระหวางรัฐบาลของประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศมีการทําสัญญาเพื่อควบ
คุมกําลังการผลิตลนเกินในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เหล็ก และการตอเรือ ฯลฯ และสัญญาระหวาง
ภาคเอกชนภายในประเทศอาฟริกาใต ไดแก Central Selling Organization ซึ่งเปนบริษัทใน
เครือของDe Beers ซึ่งเปนผูผลิตเพชรรายใหญของโลก ไดรับความสําเร็จในการควบคุมระดับ
ราคา จากการควบคุมปริมาณเพชรสูตลาดโลก
ตัวอยางของความสําเร็จของการจัดการอุปทานแบบควบคุมปริมาณผลิตที่ลืมไมไดที่
จะกลาวถึง ไดแก การดําเนินการของกลุมผูผลิตน้ํามันรายใหญของโลก(OPEC) ซึ่งเปนกรณี
ศึกษาที่ทําใหประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆยังมีความหวังที่จะสรางขอตกลงเรื่องสินคาระหวางประเทศ
ขึ้นใหมระหวางผูผลิตดวยกัน เพื่อควบคุมปริมาณสินคาที่จะออกสูตลาดโลก ผลักดันราคาให
สูงและควบคุมใหคงอยูในระดับที่มีเสถียรภาพได
อยางไรก็ตาม ยังมีขอยกเวนสําหรับประเทศที่มีรายไดต่ํา เชน ประเทศสวนใหญใน
ทวีปอาฟริกาที่มักไมมีเงินทุนเพียงพอ ควรจะไดรับการสนับสนุนการดําเนินการจัดการปริมาณสิน
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คาที่มีโครงสรางการผลิตลนเกิน และไดรับการยกเวนจากการจํากัดโควตาการสงออกได ตราบ
เทาที่รายรับจาการสงออกจากประเทศเหลานี้ ยังคิดเปนสัดสวนนอยมากเมื่อเทียบกับมูลคารวม
ของสมาชิกทั้งหมด ดังกรณีของประเทศในกลุมQUADs(สหรัฐฯ สหภาพยุโรป แคนาดาและ
ญี่ปุน) ที่เสนอยกเวนภาษีและการยกเลิกโควตาสินคาจากประเทศดอยพัฒนา*
สําหรับชองทางการตลาดและสงเสริมการขายสินคา เพื่อกระตุนความตองการบริโภคยัง
คงตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดการอุปทานดวย เชน ผูผลิตชาในอินเดียและศรีลังกา สง
เสริมการตลาดดวยการสรางชื่อทางการคา(brand name)ใหกับชาที่สงไปยังประเทศพัฒนาแลว
และการขายตรงกาแฟของชาติในลาตินอเมริกาไปยังทวีปยุโรป
ทั้งการสรางชื่อใหผลิตภัณฑ
และการขายตรงเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาออก ที่นาจะสามารถนํามาใชกับสินคาอื่นๆของ
ประเทศกําลังพัฒนาได
ขอนาสังเกตจากการจัดการอุปทานอีกประการ คือ ถามีการดําเนินการดวยการจํากัดการ
สงออก ทําใหตองการทุนในการซื้อสินคาและตนทุนการเก็บรักษา ซึ่งทุนนี้อาจไดจากหนวยงาน
ของรัฐบาล รัฐบาลกลางของประเทศ หรือจากรายรับที่ไดรับเพิ่มขึ้นจากราคาสินคาที่เพิ่มขึ้น
แตการจัดการอุปทานอาศัยการจํากัดการผลิต
เพื่อปองกันการสะสมของสินคาคงคลังภายใน
ประเทศผูผลิตเอง
ทําใหไมตองอาศัยทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการมากเทาการจํากัดการสง
ออก แมวิธีจํากัดการผลิตอาจจะยากที่จะควบคุมปริมาณผลิตที่เกิดขึ้นจริงมากกวา
เงินทุนเพื่อดําเนินการจัดการอุปทาน อาจไดมาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาค
(Development Banks) เพราะมองการจัดการอุปทานเปนโครงการลงทุนแบบหนึ่งได ทั้งยังมี
สวนประกอบของการเก็บรักษา การกระจายสินคา การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตและชองทาง
การตลาดเหมือนการลงทุนทั่วไป อีกดวย
พบวามีสินคาเพียงไมกี่ชนิด ที่ตรงตามเงื่อนไขสวนใหญขางตน ทําใหเกิดขอสงสัยวาจะ
มีขอตกลงระหวางประเทศใหมๆเกิดขึ้น
เพื่อรักษาเสถียรภาพรายรับจากการสงออกสินคาของ
ประเทศผูผลิตไดจริงหรือไม แตหากสินคาที่เปนไปตามเงื่อนไขไดรับการเสนอใหเกิดความรวมมือ
ระหวางผูผลิตไดจริง เสถียรภาพในระยะสั้นและระยะยาวยอมมีขึ้น สามารถหลีกเลี่ยงการเสีย

*

ไมรวมสินคาที่มีความออนไหวสูงบางประเภท ไดแก สินคาเกษตรในญี่ปุน
อาวุธในสหภาพยุโรป

สินคาสิ่งทอในสหรัฐ

81

ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
จากอัตราแลกเปลี่ยนทางการคาที่ไมเปนธรรม
ประโยชนสูงสุดยอมตกแกประเทศสมาชิกนั่นเอง

และผล

4.6.2 ขอตกลงดานสินคาระหวางประเทศใหม
ความลมเหลวของขอตกลงICAs มีสาเหตุหลักก็เพราะประเทศพัฒนาแลวมีความสนใจ
อยูที่เศรษฐกิจของตนจะดีที่สุดภายใตระบบการคาเสรี ปราศจากการแทรกแซงตลาดของรัฐบาล
และประเทศตนยังไดรับประโยชนอยางมากจากการตกต่ําตอเนื่องของราคาสินคานําเขาจาก
ประเทศกําลังพัฒนา และระบบเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวก็ไมไดรับผลกระทบจากความ
ผันผวนของราคาสินคาแตอยางใด ดังนั้น ตราบเทาที่ยังไมมีขอพิสูจนวาประเทศร่ํารวยไดรับผล
กระทบจากความไมมีเสถียรภาพ ตราบนั้นคงจะคาดหวังความรวมมือจากประเทศร่ํารวยไดยาก
สาเหตุของความลมเหลวที่มาจากประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งเปนผูผลิตก็เพราะความสนใจ
ของประเทศอยูที่ราคาสินคาออกที่ตกต่ํามากกวา และการผอนคลายกฎระเบียบในการผลิตและ
การคาระหวางประเทศ (deregulation)
ประเทศมุงเปดตลาดจากโครงการปรับปรุงโครงสราง
(Structural Adjustment Programme)ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ทําใหมองเห็นความ
สําคัญของราคาที่ไมมีเสถียรภาพลดลง และเปนภาระหนักหากตองการสรางความรวมมือเพื่อ
เสถียรภาพของสินคาระหวางประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา
นับจากนี้ไป ขอตกลงดานสินคาระหวางประเทศจึงตองถูกมองเปน2ประเด็น ประเด็น
แรกคือ ยกระดับราคาสินคา
ซึ่งเปนไปตามความตองการของประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ
ประเด็นหลังคือ เสถียรภาพของราคา ซึ่งตองมีการกําหนดชวงราคาตามความสัมพันธกับตลาด
ทําใหการจัดการอุปทานจะสามารถแกปญหา ทั้งราคาตกต่ําและไมมีเสถียรภาพได การจัดการ
อุปทานลนเกินเชิงโครงสรางแบบนี้ จะสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางผูผลิตและผูบริโภค
ในเรื่องการกําหนดระดับราคาเปาหมายใหมีเสถียรภาพ ไมใชเพียงเพิ่มราคาใหสูงที่สุดเทานั้น
การกําหนดกรอบการแกปญหาความไมมีเสถียรภาพของราคาในระยะสั้น ควรกําหนดให
กวางขึ้นกวาเดิม เพื่อครอบคลุมถึงระยะยาวดวย เชน อุปสรรคของการสงออกไปยังตลาดหลัก
การแขงขันกับวัตถุดิบสังเคราะหและสินคาทดแทนไดอื่นๆ
และความจําเปนที่จะตองมีการ
กระจายการผลิตเพื่อสงออก
กรอบขอตกลงใหมนี้จะพัฒนาไปสูการดําเนินการแบบเบ็ดเสร็จ

82

สําหรับปญหาในระยะสั้นและยาวเปนรายสินคา
โดยมีกองทุนCommon Fundซึ่งตองไดรับ
อํานาจเพิ่มเติม และแรงกระตุนทางการเมืองเปนพลังขับดันขอตกลงสูระดับสากล
Common Fund ยังมีหนาที่สําคัญ คือ สะสมดอกเบี้ยจากหนาตางบานที่1 เพื่อสนับสนุน
โครงการยกระดับการทํางานของตลาดสินคาภายในประเทศกําลังพัฒนา
ซึ่งวิธีการนี้จะทําให
สามารถขยายอํานาจตลาด ทั้งในกรอบกฎหมาย มาตรฐานคุณภาพ เครื่องมือทางการเงิน
และเปนการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงใหกับสินคา
ดวยวิธีทําสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Forward contracts) และอนุพันธทางการเงิน(Options)
ผูจัดการกองทุนยังตองดําเนินการ
ดวยความรอบคอบในการใชทุนที่มี ไปในทางที่จะไดรับผลที่ดีที่สุด ใหไดตรงตามวัตถุประสงค
ในการลดความไมมีเสถียรภาพของราคาสินคา
การสนับสนุนทางการเงินจะมาจากความรวมมือระหวางธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับภูมิ
ภาค กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก International Development Association
(IDA) และInternational Finance Corporation(IFC) รวมกันสรางหนวยงานระดับสากลเพื่อการ
การ
ดําเนินการแกปญหาดานสินคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะการใหทุนเพื่อคงคลังสินคา
ดําเนินงานของหนวยงานใหมนี้อาจไมไดรับความรวมมือจากประเทศพัฒนาแลว ดังเหตุผลที่เคย
กลาวถึง ประเทศกําลังพัฒนาก็ไมควรละทิ้งความพยายามจัดการอุปทานและการดําเนินการเพื่อ
ลดความผันผวนของสินคาออกในระยะสั้นของตน ดังนั้น ความรวมมือภายในกลุมผูผลิตและ
กรอบความคิดของขอตกลงดานสินคาระหวางประเทศที่ยังคงมีกรณีสําเร็จใหเห็นในอดีตที่ผานมา
จึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด
กระนั้น การจะสรางขอตกลงใหมใหสําเร็จตองอาศัยเงื่อนไขดังตอไปนี้
กรอบขอตกลงใหมควรจะครอบคลุมอุปทานของสินคาในตลาดโลกที่มีปญหาราคาไม
มีเสถียรภาพอยางทั่วถึง
ในบางกรณีอาจตองอาศัยความรวมมือจากผูผลิตในประเทศพัฒนาแลวดวย เพื่อ
ใหไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตรายใหญหลายๆประเทศ และเพื่อศักยภาพในการจัดการสินคา
อยางไรก็ดี หากสินคานั้นมีประเทศผูผลิตจํานวนนอยที่ครองสัดสวนสงออกในตลาดโลกมากจะดีที่
สุด เพราะโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงในขอตกลงยอมลดนอยลง หรือหากมีกลุมประเทศที่มี
อิทธิพลในสินคาสงออกชนิดเดียวกันนี้
และไมรวมในขอตกลงยิ่งมีนอยประเทศที่สุดก็ยิ่ง
สนับสนุนความสําเร็จของความรวมมือ เห็นไดจาก ความลมเหลวของความรวมมือดานสินคา
•
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กาแฟ ซึ่งประเทศบราซิลถอนตัวจากการเปนสมาชิก
ดําเนินการใดๆเกี่ยวกับกาแฟไดอยางเปนอิสระ

เพราะมีอํานาจในตลาดเพียงพอที่จะ

อุปสงคของโลกควรจะมีความยืดหยุนตอราคาต่ํา
หมายความวา ตองเปนสินคาที่ไมสามารถทดแทนได แมในระยะกลางหรือระยะ
ยาวก็ตาม เห็นไดจากเมื่อราคาน้ํามันพุงสูงขึ้น ก็มีการลงทุนคนควาหาสิ่งทดแทนน้ํามัน เชน
พลังงานนิวเคลียร พลังงานจากถานหิน เปนตน ทําใหอํานาจของกลุมผูผลิตน้ํามันในการคง
เสถียรภาพและราคาในระดับสูงลดลง
เงื่อนไขขอนี้เปนคําตอบวา ความไมสําเร็จของการจัดการปริมาณอุปทานของสินคา
ประเภทน้ํามันพืช เชน น้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม ฯลฯ ปอและปาน มาจากสาเหตุที่เปนสิน
คาที่ทดแทนไดดวยสินคาอื่นทั้งจากธรรมชาติและสังเคราะหขึ้นดวยเทคโนโลยีใหม ยกเวนยาง
ธรรมชาติ ซึ่งเปนกรณีพิเศษที่ยังคงเห็นผลของความรวมมือตามขอตกลงใหคงคลังสินคา เพื่อ
รักษาเสถียรภาพของราคาไวได
•

การผลิตและการจัดสรรการผลิตในประเทศ เปนแบบผูขายนอยราย(Oligopolistic)
เชน อุตสาหกรรมเหล็ก มากกวาผูขายมากราย(Atomistic) อยางสินคาเกษตร
ตราบใดที่ในระบบมีผูผลิตมากราย จะเปนการยากแกการควบคุมและจํากัดปริมาณ
ผลิตที่ไมอยูในโควตาตามขอตกลง

•

สินคาควรเปนแบบมีอายุยาว เก็บรักษาเปนเวลานานได
เพื่อใหสามารถเลื่อนเวลาขายออกไปในขณะที่มีสินคาลนเกิน กอรปกับตนทุนการ
เก็บรักษาควรจะต่ําที่สุด อยางน้ํามันและแรฟอสเฟต ที่มีตนทุนการเก็บรักษาเปนศูนย

•

ขอตกลงควรจะยืดหยุนไดเพียงพอ และปฏิบัติไดจริง
เพื่อใหไดรับการยอมรับวาเปนธรรม สมเหตุสมผล แมนยําและเชื่อถือได (fair reasonable
rigorous and reliable)
•

4.6.3 การอุดหนุนเพื่อชดเชยรายรับที่เสียไปจากความไมมีเสถียรภาพของราคาสินคา
(Compensatory Finance)
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A Compensatory Financing Facilityของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เปนเงิน
สนับสนุนชาติสมาชิกที่ประสบภาวะรายรับจากการสงออกตกต่ําชั่วคราว ดวยสาเหตุที่นอกเหนือ
จากการควบคุม และจําเปนตองมีการปรับปรุงดุลการชําระเงินของประเทศ
หลังพ.ศ.2523เปนตนมาราคาสินคาโลกตกต่ําลงอยางรวดเร็ว
ประเทศกําลังพัฒนามี
ยอดถอนเงินภายใตCFFเพิ่มขึ้นมาก
ทําใหกองทุนการเงินระหวางประเทศเขมงวดกับการกูยืม
ภายใตโครงการนี้ในระยะหลัง
และประเทศผูกูตองมีการดําเนินการปรับปรุงโครงสรางของ
ประเทศ(SAF) และยกระดับโครงสรางของเศรษฐกิจมหภาค(Enhanced Structural Adjustment
Facility: ESAF)ไปพรอมๆกันดวย
การถอนเงินฝากภายใตโครงการCompensatory and Contingency Financing Facility
(CCFF) มักจะใหกับประเทศผูสงออกขนาดใหญที่มีการพึ่งพาสินคาออกนอยกวาประเทศยากจน
เชน อารเจนตินา บราซิล อินเดีย ฯลฯ ขณะที่ประเทศยากจนไดรับเงินชวยเหลือเปนสวนนอย
เนื่องจากเงื่อนไขในการกูยืมที่เขมงวดและดอกเบี้ยเงินกูที่สูง
ขณะที่การชวยเหลือชดเชยแบบSTABEXของประชาคมยุโรปที่ใหกับประเทศในอาฟริกา
(ACP)ก็ไมสามารถจัดการความยุงยากดานสภาพคลองของประเทศที่พึ่งพาการสงออกสินคาเปน
รายไดหลัก โดยเฉพาะผลจากการตกลงของราคากาแฟและโกโก และกองทุนSTABEXก็มีเงิน
จํากัดเพราะภาวะงบประมาณของสหภาพยุโรป
กลาวไดวา ความสําเร็จของทั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศและสหภาพยุโรป ขึ้นกับ
ความสามารถจัดหาเงินชดเชยรายรับที่เสียไปจากความไมมีเสถียรภาพอยางเพียงพอ
กระนั้น
เงื่อนไขในการจัดสรรเงินทุนก็ตองไมยุงยากมากเกินไป อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยก็ตองเหมาะสมกับ
ประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดต่ํา หรือในระยะตนของการดําเนินการควรใชเงินทุนเฉพาะกับสิน
คาหลักบางประเภทซึ่งประเทศกําลังพัฒนาพึ่งพารายไดจากสินคานั้นจริงๆเสียกอน เพื่อเปนการ
ลดความจําเปนในการจัดหาทุนเพิ่มเติม
เหนืออื่นใด ประสิทธิภาพของการใชทุนก็เปนปจจัยสําคัญกําหนดความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของความชวยเหลือ เงินโอนไมควรกระจุกอยูกับกลุมประเทศหรือสินคาเพียงบางกลุม
กรณีการใชเงินSTABEXที่ผานมา พบวามี30จาก52ประเทศACPs ไดรับเงินไมถึงรอยละ1 รวม
กันแลวไมถึงรอยละ11จากเงินSTABEXทั้งหมด
ประเทศยากจนอยางซาอีร เซียราลีออง แซม
เบีย หรือซิมบับเว ซึ่งสงออกแรธาตุทองแดง บอกไซตเปนหลักก็ไมไดมีสวนรวมในเงินSTABEX
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เลย
นอกจากนั้น ควรขยายความชวยเหลือไปยังประเทศที่สงออกสินคาสําคัญอื่นที่อยูนอก
เหนือจาก49ประเภทที่ทําสัญญา เชน น้ําตาล เนื้อ ยาสูบดวย*
การควบคุมการใชเงินก็เปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากกอนการประชุมLoméครั้งที่4 ผูบริจาค
ยอมใหประเทศผูรับบริจาคใชเงินไดโดยอิสระ ทําใหไมสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของทุนใน
การกระตุนสินคาที่ไดรับผลกระทบ หรือสงเสริมภาคการผลิตเพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ผู
บริจาคควรไดรับรายงานและสามารถตรวจสอบการใชเงินโอนวาลงไปในกิจกรรมที่ใหผลตอบแทน
และตรงตามวัตถุประสงคของผูบริจาคหรือไม เนื่องจากถาเงินไมไดถูกใชตรงตามความตองการ
ไมพัฒนา
ของผูใหจะกลายเปนการสนับสนุนใหประเทศACPsยังคงผลิตในภาคเกษตรดั้งเดิม
และกระจายสินคา ยังคงมีระดับการผลิตและการสงออกกระจุกตัวในภาคการผลิตเดิม เพื่อให
มีคุณสมบัติและไดรับการพิจารณาจัดสรรเงินตามเกณฑของSTABEXเทานั้น
แตพอไดรับเงิน
ชวยเหลือกลับไมนําเงินไปใชใหตรงกับภาคที่มีรายรับไมแนนอน ผิดวัตถุประสงคของผูให
สําหรับประเทศผูพิจารณาการใหทุน ควรมีกรอบการพิจารณาที่รวดเร็วและใชเวลานอย
ที่สุด เพื่อใหสามารถเขาถึงหนวยยอยในระบบไดเร็วที่สุด และเพื่อใหตอบสนองความตองการ
เงินเพื่อรักษาเสถียรภาพรายรับที่ไมแนนอนของชาวนาไดทันทวงที จึงจะถือวาบรรลุวัตถุประสงค
เบื้องตนของการทําSTABEX
4.6.4 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
เปนวิธีการที่ไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลก ใชในการแกปญหาขอจํากัดของขอตก
ลงเรื่องสินคาระหวางประเทศ และการใชเงินชดเชยรายรับที่เสียไป เพื่อทําใหความเสี่ยงของการ
คาจากการสงออกสินคาขั้นปฐมมีนอยที่สุด
และคาดวาวิธีการนี้จะใชแทนการบิดเบือนกลไก
ตลาดอยางการจํากัดการสงออกและการคงคลังสินคา จึงไดรับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนา
แลวหลายประเทศดวย
1) การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินในการบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ในระยะหลัง ประเทศกําลังพัฒนาขายพืชผลภายใตการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่ง
กําหนดราคาที่แนนอนไวแลวในวันสงมอบสินคาในอนาคต(Forward or Future contracts) หรือ
*

ทั้งนี้ ตองเอาชนะปจจัยทางการเมืองและการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุ
โรป ซึ่งยากจะเห็นผลในทางปฏิบัติ
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การทําสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบสองทาง(Swap contract) หรือ การมอบสิทธิ์ในการซื้อขาย
(Options) วิธีการทั้งหมดที่กลาวมาทําใหทราบรายรับที่แนนอนในอนาคต ชวยลดความเสี่ยง
ทางการคาที่มีอยูมากในตลาดโลก อยางไรก็ตาม ขอจํากัดที่เกิดขึ้นในการใชเครื่องมือทางการ
เงินเหลานี้ในประเทศกําลังพัฒนา ดังตอไปนี้
 มีสินคาที่มีการคาขายระหวางประเทศบางประเภทเทานั้น ที่สามารถใชเครื่อง
มือทางการเงินได เพราะตลาดสินคามักมีลักษณะของตลาดผูขายนอยราย หรือ
ตลาดผูซื้อนอยราย เชน ราคาของแรเหล็กจะถูกกําหนดทุกๆป โดยขอตกลง
ระหวางเหมืองในญี่ปุนกับบริษัทเหล็กของออสเตรเลีย
 ผูสงออกที่ทําการปองกันความเสี่ยงดวยเครื่องมือทางการเงิน จําเปนตองติดตาม
ขาวสารในตลาดอยางสม่ําเสมอ
แตบริษัทขนาดเล็กจํานวนมาก มักจะไมมี
ความชํานาญในการใชตลาดการเงิน หรือขาดเครื่องมือเพื่อการติดตอสื่อสาร
อยางรวดเร็ว กับตลาดการเงินใหญๆแหลงอื่น
 ลักษณะของสัญญาลวงหนา อาจจะไมเหมาะกับการสงออกจากประเทศกําลัง
พัฒนา แตเหมาะกับบริษัทการคาขนาดใหญ(Trading Companies)ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทําOver-The-Counter Contract
 ตนทุนการใชเครื่องมือทางการเงิน เชน คาธรรมเนียม(brokers’ fees) ตองมี
การจายลวงหนา เพื่อใหตัวแทนสามารถดําเนินงานเปนตัวแทนภายใตคําสั่งของ
ผูสงออกได หรือmargin callsซึ่งตองจายดวยเงินสกุลตางประเทศภายใน 24ชั่ว
โมง ตนทุนเหลานี้อาจทําใหผูสงออกรายเล็กๆขาดสภาพคลองไปในทันทีทันใด
 ตัวแทนขาย(broker) ธนาคารและบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ
(Trading Companies) ในประเทศพัฒนาแลว อาจคํานึงถึงความเสี่ยงของตน
และไมเต็มใจเปนตัวกลางใหผูสงออกในประเทศกําลังพัฒนา
ตราบเทาที่ยังไมสามารถขจัดความเสี่ยงพื้นฐาน(basis risk) หรือราคาภายในไมสัมพันธ
กับราคาสินคาในตลาดโลก การไมมีราคาอางอิงที่นาเชื่อถือในประเทศ สภาพคลองของชาวนา
ต่ํา ไมมีตลาดตราสารอนุพันธสําหรับสินคาบางประเภทและผูผลิตมีknow-howต่ํา ตราบนั้นคง
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จะเห็นทางพัฒนาเครื่องมือเพื่อจัดการความเสี่ยงของสินคาไดยาก เพราะขอจํากัดขางตนทําให
กลไกการจัดการความเสี่ยงไมไดรับการตอบรับจากประเทศกําลังพัฒนาเทาใดนัก*
การศึกษาของMorisset4พบวา ตลอด25ปที่ผานมาดัชนีราคาผูบริโภคในประเทศพัฒนา
แลวเพิ่มเร็วกวาราคาสินคาในตลาดโลก เนื่องจากตนทุนที่เกิดขึ้นจากการตอบสนองของตอการ
เคลื่อนที่ของราคาในตลาดโลกไมสมบูรณ** ทําใหประเทศกําลังพัฒนาเสียโอกาสที่จะขายสินคา
ในประเทศพัฒนาแลวถึง 1แสนลานดอลลารตอป Larson Varangis and Yabuki5เสนอใหองค
กรระหวางประเทศ อยางธนาคารโลกหรือองคการการคาโลก ซึ่งมีทรัพยากรมากพอเปนผูจัดหา
และรวบรวมขอมูล เพื่อกําจัดตนทุนที่เกิดขึ้นจากชองวางระหวางราคาภายในและราคาตลาด
2) การสนับสนุนใหมีการเขาถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1) ดานการเงิน
นอกจากธนาคารโลกสนับสนุนใหมีการใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสินคา
แลว การศึกษาของ Varangis and Larson6 ก็พบวาการเปดเสรีทําใหความเสี่ยงจากราคาผัน
ผวนกระจายไปยังหนวยยอยๆของระบบ อยางชาวนา , traderเกินกวาความสามารถในการดูดซับ
ความเสี่ยงโดยรัฐบาล
ชาวนาที่เผชิญความเสี่ยงมักไมคอยผานเขาถึงเครื่องมือจัดการความ
เสี่ยงไดโดยตรง ดังนั้น Varangis and Larsonเสนอใหมีการพัฒนากรอบทางกฎหมายและ
*

หากอุปสรรคในการพัฒนาตลาดจัดการความเสี่ยงไมสามารถแกไขไดจริง การไมไดรับการยอมรับก็
ไมอาจใชเปนเหตุผลขัดขวางไมใหมีการตกลงดานสินคาระหวางประเทศรอบใหม เพราะขอตกลงมีเพื่อรักษา
เสถียรภาพของราคาสินคาในตลาดครอบคลุมผูผลิตทุกราย แตอนุพันธทางการเงินตางๆมีเพื่อลดความเสี่ยง
ทางการคาของผูประกอบการที่ทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไวเทานั้น ไมไดลดความไมมีเสถียรภาพของราคา
ในตลาดแตอยางใด
4
Jacques Morisset , Unfair trade? empirical evidence in world commodity markets over
the past 25 years , World Bank’s working paper no.1815 , August ,1997.
**
การลดลงในราคาสินคาโลกจะสงผานใหราคาผูบริโภคภายในตลาดของประเทศพัฒนาแลวซึ่งเปนผู
บริโภคหลักลดลง แตในอัตราที่นอยกวาการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโลก ผูผลิตในประเทศกําลังพัฒนา
จึงมีตนทุนจากชองวางระหวางราคาสินคาภายในกับตลาดโลก
ซึ่งเรียกวาตนทุนที่เกิดจากการตอบสนองไม
สมบูรณของราคาผูบริโภคในประเทศพัฒนาแลว
5
Danald F. Larson , Panos Varangis and Nanae Yabuki , Commodity risk management
and development , World Bank’s working paper no. 1963 , 1 August , 1998.
6
Panos Varangis and Don Larson , Dealing with commodity price uncertainty , World
Bank’s working paper no.1667 , October 1996.

88

สถาบันตัวกลางที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหหนวยยอยสามารถเขาถึงเครื่องมือในตลาดสินคา
ได
ตั ว กลางที่ จ ะทําหน า ที่ อํานวยความสะดวกในการเข า ถึ ง เครื่ อ งมื อ ของธุ ร กิ จ
ตองการการสนับสนุนเงินทุนเริ่มตนเพื่อ (1) ลงทุนเริ่มตนในการตั้งระบบการติดตอสื่อสารและสิ่ง
จําเปนอื่นๆ (2) เปนตนทุนในการดําเนินการสําหรับ1-2ปแรก (3) สํารองทุนไวในกรณีที่จํา
เปน เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ(Credit risk)ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันการจายคืน
premium
แหลงที่มาของเงินทุนสะสมในเบื้องตน
นาจะไดจากผูทําประกันและผูจัดหา
ระบบการประกันราคา รวมถึงผูบริจาคที่จะสนับสนุนทุนบางสวนดวย
หนาที่ตอมาของตัว
กลางคือตองสามารถแยกระหวางการทําธุรกิจและการชวยเหลือแบบใหเปลากับสินคาเกษตรของ
ลูกคาที่ยากจนที่สุด(เรียกวาConcessional Window)ใหได
โดยตัวกลางจะตองเปนสถาบัน
มี
กลางที่สามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของหนวยธุรกิจในตลาดแลกเปลี่ยนสินคาไดเอง
ความสามารถในการประเมินทุนที่จําเปนตองใชใหครอบคลุมและขยายบริการดานตางๆออกไป
อยางตอเนื่อง
ประมาณวาความชวยเหลือดานทรัพยากรทางการเงินใหกับประเทศIDAมีมูลคา
80 ลานเหรียญตอหนึ่งปของการรับประกัน* และใหกับประเทศกําลังพัฒนาทั้งหมดมีมูลคาสูงถึง
350 ลานเหรียญตอปถาคํานวณดวยราคาตลาด ณ ป2540
2.2) ดานกฎหมาย
เนื่องจากเปนการยากที่จะตั้งสถาบันระหวางประเทศที่จะมีสมาชิกจากภาครัฐ
และเอกชนในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศIDAครบทุกประเทศที่เกี่ยวของ
ดังนั้น การให
องคกรระหวางประเทศที่มีอยู ขยายขอบเขตหนาที่ ผูเชี่ยวชาญ และทรัพยากรออกมา จะเปนทาง
เลือกที่ดีที่สุด เชนเดียวกับที่ธนาคารโลกมีการขยายหนาที่ของหนวยงานออกมาในดานการบริหาร
ความเสี่ยงของสินคาระหวางประเทศ
อาจใหมีคณะกรรมการกํากับการทํางานของตัวกลาง(Advisory Board) ที่มาจาก
หนวยงานในประเทศสมาชิกตางๆ มีการพัฒนาระบบการควบคุมหนวยงานภายในองคกรและ
*

ภายใตสมมติฐานวา (ก) หนวยธุรกิจทุกหนวยในประเทศIDAสามารถสนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินการได (ข) การประกันราคาครอบคลุมสินคา 12ชนิดที่ประเทศกําลังพัฒนาสงออกและมีการใชตลาด
บริหารความเสี่ยงมากที่สุด
(ค) การประกันราคาครอบคลุมรอยละ10ของปริมาณสินคาออกและนําเขาที่ใช
ตลาดบริหารความเสี่ยง
(ง) ทรัพยากรทางการเงินที่ตองการตองคํานึงถึงรอยละ50ของคาใชจายเบื้องตน
(premium)
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ลดอุปสรรคขั้นตอนในการดําเนินงานในแตละขั้นใหเหลือนอยที่สุด
และเนื่องจากตัวกลางตอง
ดําเนินงานภายใตการปกครองหลายรูปแบบที่แตกตางกันในแตละประเทศกําลังพัฒนา จําเปน
ตองมีการพัฒนากฎหมายรองรับการดําเนินงานและแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายใตกฎหมายทอง
ถิ่นของผูจัดหาและผูใชเครื่องมือ
ทายที่สุด การพิจารณากฎหมายรองรับจะตองคํานึงถึง
ประโยชน วิธีการปองกันความเสี่ยงและการแกขอพิพาทที่เหมาะสมกับทุกประเทศดวย
4.6.5 การกระจายสินคา (Diversification)
เปนนโยบายที่มีจุดประสงคเพื่อลดความผันผวนของราคาระยะสั้น เนื่องจากประเทศที่
พึ่งพาสินคาออกนอยชนิดจะมีโอกาสที่ราคาจะไมมีเสถียรภาพไดสูง จําเปนตองลดความผันผวน
ในปริมาณสงออกและกระจายการผลิตและการสงออกไปยังสินคาที่ราคามีเสถียรภาพมากกวา
โดยเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมและกิจกรรมการบริการ
จากประสบการณที่ผานมาแสดงใหเห็นวาประเทศที่มีรายไดต่ํา มักจะพบความยุงยากใน
การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และเงินกูจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศ กระบวนการสนับสนุนใหเกิดการกระจายการผลิตและการสงออกจึงไมคอยมีความกาว
หนา แตกระจุกตัวอยูกับประเทศขนาดใหญที่นาลงทุนเทานั้น
ประเทศที่มีรายไดต่ํา ซึ่งพึ่งพาสินคาออกอยางมาก มีความจําเปนที่จะตองไดรับความ
ชวยเหลือทางเทคนิค มากกวาปจจุบันที่ไดรับเพียงโครงการกระจายการผลิต
เพราะถาไมได
ความชวยเหลือหลายๆดานอยางเพียงพอ
ประเทศเหลานี้ก็จะตกอยูในกับดักรายไดต่ํา(lowincome trap)* โดยเฉพาะประเทศในอาฟริกา ซึ่งมีประเทศดอยพัฒนาอยูมาก ประเทศเหลานี้
ไมสามารถพัฒนาและมีเงินทุนสนับสนุนโครงการกระจายการผลิตไปยังภาคการผลิตที่เหมาะสม
ได สําหรับประเทศในอาเซียนก็สามารถไดรับความชวยเหลือจากสมาชิกอาเซียนดวยกัน โดย
เฉพาะสิงคโปรซึ่งเปนตนแบบของประเทศที่มีสินคาที่มีความหลากหลายและแขงขันไดสูง เนื่อง
จากนโยบายมุงตลาดระหวางประเทศ และมีกลยุทธการออมที่สูง ทําใหเปนที่นาเชื่อถือของนัก

*

ราคาสินคาออกที่ตกต่ําเปนที่มาแหงหนี้ และภาวะหนี้สูงจะสรางความจําเปนในการเพิ่มอุปทานสิน
คาออก เพื่อหารายไดเปนเงินตราสกุลตางประเทศมาปกปดหนี้ กดดันใหสินคาในตลาดโลกมีราคาตกต่ํา และ
ไรเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งยังเปนการผลิตแบบไรประสิทธิภาพ เพราะมีการจัดสรรทรัพยากรผิดพลาด
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ลงทุนตางชาติที่จะเขามาลงทุนพัฒนาสายการผลิต
พัฒนา7

ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศกําลัง

ดังนั้น วิธีแกขอจํากัดของประเทศรายไดต่ํา สามารถทําไดโดยอาศัยความรวมมือระหวาง
ประเทศกําลังพัฒนาที่พึ่งพารายไดจากสินคาออกดวยกันในการชวยเหลือทางดานเทคนิค เพื่อชี้
กิจกรรมการผลิตใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวา ปรับปรุงการผลิตและการตลาด และแนะนํา
นโยบายเพื่อการพัฒนาและการกระจายการผลิต
มีการตั้งศูนยกลางขอมูลขาวสารดานสินคา
ระหวางประเทศกําลังพัฒนา เพื่อเผยแพรขอมูลดานเวลา ราคา การลงทุน การคาและการตลาด
ของสินคาแตละประเภท
ยังสามารถอาศัยการ
นอกจากความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน
สนับสนุนขององคกรระหวางประเทศได ตัวอยางเชน ระหวางการประชุมของสมาชิกองคการสห
ประชาชาติในพ.ศ.2537 ไดมีการเสนอใหตั้งกองทุนเพื่อการกระจายสินคาของประเทศอาฟริกา
ในธนาคารเพื่อการพัฒนาอาฟริกา
มูลคาสูงสุดถึง 75 ลานเหรียญดวยเงินของผูบริจาคโดย
สมัครใจและสถาบันการเงินระหวางประเทศอื่นๆ อีกทั้งมีการเสนอใหมีการตั้งโครงการเพื่อการ
กระจายสินคาตามขั้นตอนตางๆ เชน การระบุชนิดสินคา เตรียมการและประเมินผล ขอเสนอนี้
นับเปนกาวแรกที่มีการสรางความรวมมือของนานาประเทศในการจัดการกับความจําเปนในระยะ
ยาวของประเทศที่พึ่งพารายไดจากการสงออกสินคา ใหยายการผลิตไปจากสินคาที่มีโครงสราง
การผลิตลนเกิน
การกระจายการผลิตจากสินคาหนึ่งไปยังอีกสินคาหนึ่ง อาจเปนการทําใหสินคาชนิดหลัง
กลายเปนสินคาที่มีอุปทานลนเกิน
ดังนั้น การกระจายที่เหมาะสมจึงตองเปนการพัฒนากิจ
กรรมการผลิต เพื่อเพิ่มมูลคาของรายรับจากการสงออก และหลีกเลี่ยงการกระจายการผลิตไป
ในระยะยาวจะตองสรางกองทุนเพื่อการกระจายการ
ยังสินคาที่มีผูผลิตหลายประเทศอยูแลว
ผลิตสินคาในภูมิภาคตางๆ สรางโครงการที่ใชไดจริง และใชกองทุนที่ตั้งขึ้นใหมนี้เปนตัวกลาง
ระดมการชวยเหลือทางการเงิน เชน การเก็บภาษีเพื่อการกระจายการผลิตสินคาในประเทศกําลัง
พัฒนาจากประเทศพัฒนาแลว หรือ การขายทองคําที่ฝากไวที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ
หรือ การขอรับการบริจาคโดยสมัครใจจากสถาบันการเงินและธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับภูมิ

7

Ace Partadiredja , Development trade and the Asia-Pacific : essays in honour of professor
Lim Chong Yah (Singapore : Prentice Hall , 1996) , p.240.
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ภาค นอกจากนั้น ยังตองอาศัยกลไกของสถาบันกลาง เพื่อประมวลผลสถานการณของตลาด
โดยรวม และใหมั่นใจวาโครงการในหลายๆประเทศรวมกัน จะไมทําใหรายรับจากการสงออก
ของสินคาบางชนิดหรือผูผลิตในบางประเทศลดลง
นอกจากนั้น การศึกษาของTegegne8 พบวาการกระจายการผลิตและการสงออกเพียง
อยางเดียวอาจไมสามารถแกปญหาความไมมีเสถียรภาพได เนื่องจากรายรับจากการสงออกที่
ผันผวน ไมไดเปนผลมาจากการกระจุกตัวของสินคาออกเทานั้น
ดังนั้น ประเทศควรดําเนิน
นโยบายสงเสริมการกระจายใหตรงกับสินคาสําคัญที่ประเทศสงออก ตองมีการวิเคราะหสถานะ
ของอุปสงคในตลาดโลกและอุปทานที่สามารถผลิตไดของสินคานั้นๆไปดวย ทายสุดตองคํานึง
ถึงประสิทธิผลของขอตกลงดานสินคาใหครอบคลุมสินคาสําคัญไดหลากหลายชนิด
4.7 สถานการณความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาในปจจุบัน
กรอบความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศดอยพัฒนา โดยUNCTAD*
ประเทศด อ ยพั ฒ นาเผชิ ญ ป ญ หาใหญ คื อ ความพิ ก ารทางโครงสร า ง(Structural
handicaps) ทําใหเกิดประชุมสหประชาชาติวาดวยประเทศดอยพัฒนาครั้งที่3ขึ้น เพื่อเพิ่มสวน
แบงจากระบบการคาระหวางประเทศ ใหประเทศดอยพัฒนาสามารถมีบทบาทสําคัญในเวทีการ
คาโลก ใหผลประโยชนใน 3 รูปแบบตกกับประเทศดอยพัฒนา โดยใชมาตรฐานวาเปน
ประโยชนที่ควรจะไดรับหากประเทศเหลานี้มีสถานภาพเทียบเทากับประเทศกําลังพัฒนาทั่วไป
ผลประโยชนที่เปนกรอบของการประชุมครั้งนั้นที่กําลังกลาวถึง ไดแก
¾ ประโยชนจากเงินชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (benefits in the field of development finance)
ประเทศดอยพัฒนาจะไดรับความชวยเหลือจากสถาบันการเงินตางๆ(ทั้งสถาบันของ
ประเทศคูคา สถาบันระดับภูมิภาคและสถาบันระดับสากล) และผูบริจาคอื่นๆ ในรูปเงินใหเปลา
และเงินกูดวยเงื่อนไขในการบริจาคที่ผอนปรนอยางมาก
ทั้งดอกเบี้ยเงินกูต่ําหรือเทากับศูนย
ระยะเวลาปลอดการชําระหนี้และระยะคืนหนี้นานขึ้น เปนตน

8

Abebe Tegegne , Commodity concentration and export earnings instability : Evidence
from African countries , School of Business Montclair State University , New Jersey , October 2000.
*
Paramount Issues in the Third UN Congerence on LDCs , Brussels , 13-20 May 2001.
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การชวยเหลือดานการเงินเปนเครื่องมือที่กองทุนการเงินระหวางประเทศยังคงใชอยูใน
ปจจุบัน
เห็นไดจากการจัดหาเงินชดเชยการขาดดุลการชําระเงินที่เกิดจากผลกระทบจากภาย
นอกที่รุนแรง ภายใตสัญญาCCFFที่เคยกลาวถึงไปแลว
นอกจากนี้สหภาพยุโรปก็เปนกลุม
ประเทศที่สนับสนุนการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรายสําคัญ จากราย
งานของEuropean Commission9 สมาชิกของกลุมสหภาพยุโรปเปนผูบริจาครายใหญที่สุดของ
โปรแกรมชวยเหลือที่เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ ตามรายการดังตอไปนี้
เงินชวยเหลือ 1.8 ลานยูโรหรือมากกวาหนึ่งในสามของกองทุนที่ใหกับประเทศดอย
พัฒนา(Trust Fund of the Integrated Framework for LDCs)
• เงินชวยเหลือประมาณ 6.8 ลานยูโรใน WTO Global Trust Fundที่มีทุน 12.2 ลานยูโร
• เงินชวยเหลือมากกวาครึ่งหนึ่งของงบประมาณเพื่อชวยเหลือดานเทคนิคของUNCTAD
• เงินชวยเหลือทางเทคนิคและสรางศักยภาพการผลิตมูลคา
710 ลานยูโร (ระหวาง
พ.ศ.2539-2543)
•

นอกจากนั้น ประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาบริจาคเงินโดยสมัครใจใหแกประเทศ
ดอยพัฒนาในรูปของTrust Fund* ที่มีมูลคาทุนเริ่มตน 5 ลานเหรียญสหรัฐ และจะดํารงทุนใหได
ระดับใกลเคียงทุนเริ่มตนในทุกๆป เพื่อสรางความรวมมือทางเทคนิค สนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญตอเศรษฐกิจพื้นฐานตามความตองการของประเทศดอยพัฒนา และจัดสรรเงิน
ใหกับโครงการตางๆตามที่ตกลงไวกับผูบริจาค
¾ ประโยชนในกรอบการคาแบบพหุภาคี (benefits in the multilateral trade framework)
การปฏิบัติอยางพิเศษยิ่งภายใตขอตกลงตางๆขององคการการคาโลก โดยเฉพาะสห
ภาพยุโรปที่พิจารณาเห็นวาการเพิ่มการเปดตลาดใหประเทศกําลังพัฒนาเปนสิ่งจําเปน จากขอ
ตกลงกับกลุมประเทศACPที่เมืองCotonou กลุมสหภาพยุโรปตกลงยินยอมใหสินคาทุกชนิด ยก
9

Statement by the EU in the UN , Third preparatory committee for the international
conference on financing for development , EU comments on the Facilitator’s Working Paper :
Chapter3, Trade Intervention by the European Commission on behalf of the European Union , May2-8
, 2001.
*
เสนอโดยของเลขาธิการของการประชุม UNCTAD IX และตอมาไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกสห
ประชาชาติและคณะกรรมการการคาและการพัฒนาเริ่มระดมทุน ครั้งแรกในการประชุมรอบที่43 ในเดือน
ตุลาคม 2539
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เว น อาวุ ธ สงครามจากประเทศACPเป น สิ น ค า ที่ ป ลอดภาษี แ ละไม มี ก ารจํากั ดปริ ม าณนําเขา
หมายความวา สหภาพยุโรปเปนกลุมประเทศแรกที่เปดตลาดทั้งหมดรอยละ100ใหกับสินคาจาก
ประเทศดอยพัฒนา และคาดวาจะมีประเทศอื่นทําตามในอนาคตอันใกลนี้
¾ ประโยชนในขอบเขตของการชวยเหลือทางเทคนิค (benefits in the area of technical
assistance)
เปนโครงการที่ริเริ่มโดยองคการสหประชาชาติและประเทศคูคา ในรูปแบบของกรอบ
การดําเนินงานแบบIntegrated Framework เพื่อพัฒนาการคาของประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งจะ
ไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคจาก 6 องคกรระหวางประเทศ ไดแก กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ(IMF) ศูนยกลางทางการคาระหวางประเทศ(ITC) องคการสหประชาชาติวาดวยการคา
และการพัฒนา(UNCTAD) องคการสหประชาชาติวาดวยโครงการพัฒนา(UNDP) ธนาคารโลก
(World Bank)และองคกรการคาระหวางประเทศ(WTO) ตัวอยางความชวยเหลือทางเทคนิคและ
การสรางความสามารถในการผลิต ไดแก
1. ความชวยเหลือจากสหภาพยุโรป
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานอุปทานของประเทศกําลังพัฒนา
(ภายใตPartnership
Agreement with the ACP countries) ทั้งศักยภาพของทรัพยากรมนุษย โครงสรางพื้นฐานและ
ความสามารถทางเทคนิค ซึ่งจะยกมาตรฐานตลาดสินคาออกและสนับสนุนการกระจายสินคา
ออกของประเทศกําลังพัฒนา ชวยใหสามารถจัดการกับผลในทางลบที่เกิดจากความไมมีเสถียร
ภาพของราคาสินคา และเงินชวยเหลือเพิ่มเติมเพื่อชดเชยรายรับจากการสงออกที่ไมมีเสถียรภาพ
ยังชวยสนับสนุนการพัฒนาประเทศในระยะยาว
2. โปรแกรมของUNCTAD
2.1)

สรางแผนโครงการเชิงปฏิบัติการ(Programme of action)
การประชุมสหประชาชาติวาดวยประเทศดอยพัฒนาครั้งที่3 ไดสรางแผนโครงการเชิง
ปฏิบัติการ(Programme of action)ใหกับประเทศดอยพัฒนา สําหรับพ.ศ.2544-2553 โดยมีการ
วางกรอบนโยบายแห ง ชาติ เ พื่ อลดความเปราะบางของเศรษฐกิจตอผลกระทบจากภายนอก *

*

กรอบนโยบายอื่นๆ ไดแก การเรงความเจริญเติบโตและลดระดับความยากจน สนับสนุนการสราง
ธรรมาภิบาล เสริมสรางความแข็งแกรงของทรัพยากรมนุษยและสถาบัน เสริมสรางความแข็งแกรงของผลิต
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(economic vulnerability to external shocks) ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของประเทศและเปน
อาการของความออนแอทางโครงสรางของประเทศดอยพัฒนาทั่วไป มีแผนที่จะลดการพึ่งพาสิน
คาขั้นปฐมที่มีราคาผันผวนอยางสูงดวยการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบการดําเนินงานของตลาด
(market-related shocks)
2.2)

Trust Fund
ความรวมมือทางดานเทคนิค(technical cooperation activities)จากสมาชิกองคการสห
ประชาชาติในรูปของTrust Fund ครอบคลุมกิจกรรมความชวยเหลือดานตางๆตามความตองการ
ของผูรับและผูบริจาค ดังนี้
• สนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาค
โดยเฉพาะนโยบายการคาและการกระจายการคา
ปฏิรูปภาคการเงินและการคลัง
ดวยการระดมทรัพยากรภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
พัฒนาประเทศดอยพัฒนา
• สรางความแข็งแกรงใหระบบการผลิตสินคาออก
สรางสินคาและบริการที่มีการซื้อขาย
ระหวางประเทศใหอยูในระดับแขงขันได
ยกระดับการคา การลงทุนและสนับสนุน
ภาคบริการ
• สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคเอกชน
ประกอบดวย การประชุมโตะกลมของUNDP
และการประชุมเพื่อสงเสริมการลงทุนระดับประเทศ
• เปนที่ปรึกษาในการเตรียมโครงการยกระดับความสามารถของภาคการผลิต ริเริ่มและสง
เสริมใหมีการนําโปรแกรมการกระจายการผลิตสินคามาใช
• สนับสนุนใหมีหนวยงานระดับชาติ ทําหนาที่ประเมินโครงการที่มีอยูแลวและโครงการใหม
ดานการคา การลงทุน และการบริการ
ความรวมมือทางเทคนิคของTrust Fundยังจัดหากิจกรรมสนับสนุนประเทศดอยพัฒนา
ในอีกหลายๆรูปแบบ เชน จัดหาผูเชี่ยวชาญเพื่อเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําในประเทศดอย
พัฒนา ฝกอบรมตัวแทนและสถาบันในประเทศดอยพัฒนา สงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบ
การณความสําเร็จของความรวมมือระหวางประเทศผูรับผลประโยชน ประเทศกําลังพัฒนาและผู
บริจาคในประเทศพัฒนาแลว(Triangular Cooperation)

ภาพในการผลิต เพิ่มบทบาทของการคาเพื่อการพัฒนา ปกปองทรัพยากรธรรมชาติแลระดมทรัพยากรทางการ
เงิน
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2.3)

โปรแกรมการดําเนินการดานการตลาดและจัดการความเสี่ยงดานราคา
เนื่องจากราคาสินคาออกที่ผันผวนอยางสูง สรางความยุงยากใหกับรัฐบาล ผูประกอบ
การ เกษตรกรของสมาชิกของสหประชาชาติ การใชเครื่องมือจัดการความเสี่ยงของตลาดจึงถูก
นํามาใชกับสินคาหลายชนิด
เพื่อวัตถุประสงคในการขยายโอกาสทางการคา
สงเสริมให
ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความเสี่ยงดานราคาสินคา
ยกระดับความรูของขาราช
การและผูประกอบการในเรื่องระบบตลาดสินคาออก และบทบาทของเครื่องมือในการจัดการความ
เสี่ยง
เพื่อปรับปรุงความสามารถของประเทศกําลังพัฒนาในการสรางและนํานโยบายจัดการ
ความเสี่ยงดานราคามาใช พัฒนานโยบายใหเหมาะสมกับการใชเครื่องมือดังกลาวของภาคเอก
ชน และเพื่อกระตุนใหเกิดพัฒนาการของการแลกเปลี่ยนสินคาของประเทศกําลังพัฒนาและของ
ระบบการคาขายรูปแบบอื่น
โดยมีประเทศเนเธอรแลนดและUNDPเปนผูใหความสนับสนุนที่
สําคัญ
วัตถุประสงคของการดําเนินการของโปรแกรมดานการตลาดและจัดการความเสี่ยง คือ
การจัดการสัมมนาระดับประเทศและระดับนานาประเทศ
(ก) เพื่อใหผูวางแผนมีการปรับปรุง
นโยบายในการใชเทคนิคทางการตลาดสมัยใหมและเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงของราคา
สินคา อันมีหัวขอสําคัญประกอบดวยระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา กฎหมายในการใชเครื่องมือ
ทางการเงินทั้งสัญญาลวงหนาและอนุพันธ ราคาสงออกขั้นต่ํา ระบบภาษีสินคาออก และการ
ตรวจสอบของภาครัฐเพื่อปองกันการใชเครื่องมือผิดวัตถุประสงค เชน เพื่อการหลีกเลี่ยงภาษี (ข)
เพื่อใหผูบริหารบริษัทสามารถวางกลยุทธในการจัดการความเสี่ยง ควบคุมและบริหารโครงสราง
การใชเครื่องมือ ประการที่สอง คือการสัมมนาระดับภูมิภาคของหนวยงานรัฐบาลและการรวม
กลุมทางการคา เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรวมมือระหวางประเทศ และ
ประการสุดทาย คือการจัดหาขอมูลและการ
สรางสัญญาระดับภูมิภาคใหมๆที่นํามาใชได
วิเคราะห รายงานของทางราชการ การสัมมนา และรายงานของที่ปรึกษา
แมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานสินคาของUNCTADจะไดรับการริเริ่มมา
เปนเวลาพอสมควร(ตั้งแตพ.ศ.2520) แตโครงการเพิ่งจะไดรับการสานตอประมาณพ.ศ.2530หลัง
จากที่มีความลมเหลวในความรวมมือของสินคากาแฟและโกโก นําไปสูการปดฝุนโปรแกรมดาน
สินคามาใชอีกครั้ง ซึ่งปจจุบันประกอบไปดวย4กิจกรรมหลัก ดังนี้
(ก) การฝกอบรมและสัมมนา
ระหวางป2534-2539ที่ผานมา มีการสัมมนาในประเทศ
ตางๆกวา 30 ประเทศในอาฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใตและอเมริกากลาง ในหัว
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ขอของการใชนโยบายเกี่ยวกับการอุดหนุนสินคาของหนวยงานภาครัฐ
และอบรม
ธนาคารทองถิ่นในหัวขอโครงสรางขององคกรผูผลิตและการเขาถึงตลาดสินเชื่อของ
traders
(ข) ขอมูลของหนวยงานระดับสูง
ซึ่งปจจุบันเปนสวนสําคัญของความชวยเหลือทาง
เทคนิคของUNCTAD ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากระดับรัฐมนตรี กับผูบริหารของ
ภาคเอกชนที่ดําเนินการจัดหาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
(ค) ความพยายามใหเกิดการรวมตัวเพื่อตั้งเปนสถาบัน
เนนความรวมมือของกลุม
เกษตรกร ธนาคารทองถิ่นและหนวยงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาของ
เอกชน
UNCTADไดรับความรวมมือจากหนวยงานเอกชนที่ดําเนินธุรกิจการแลก
เปลี่ยนสินคาในหลายประเทศ ไดแกDominican Republic Turkey Indiaและ
Indonesia ซึ่งมีผลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และโปรแกรมนี้ก็เปนสวน
สําคัญในความพยายามที่จะทําใหมีการเปดเสรีสินคาเกษตรในประเทศที่ใหความรวม
มือ
(ง) การประชุมผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐ เนื่องจากหนวยงานรัฐมีความตระหนักถึงการขาด
การเขาถึงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมากขึ้น โดยอาศัยงบประมาณจากภาคเอกชน
ในประเทศกําลังพัฒนาเอง
3.บทบาทของธนาคารโลกในการบริหารความเสี่ยงของสินคา
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานสินคาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการของธนาคารโลก
ตอประเทศกําลังพัฒนาที่พึ่งพาการสงออกสินคาเปนหลักมานาน ในหลายกรณีธนาคารโลกจะ
เนนย้ําถึงความสําคัญของการจัดการความเสี่ยงในกลยุทธความชวยเหลือใหกับประเทศตางๆ
(Country Assistance Strategies) โปรแกรมการปรับปรุงโครงสราง(Structural Adjustment
Program)และเงินกูเพื่อการลงทุนและสนับสนุนการปฏิรูปสินคาและภาคเกษตร ธนาคารโลกยัง
พยายามเปนหลายเทาตัวในการชวยประเทศตางๆจัดการกับความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่เปน
ผลจากความผันผวนของราคาสินคา กิจกรรมของธนาคารโลกประกอบไปดวย
(ก) ความชวยเหลือทางเทคนิค
ระหวางพ.ศ.2531-2537ธนาคารโลกจัดการสัมมนา
ระหวางภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ ไดแก Columbia Costa Rica Peru
Trinidad and Tobago UgandaและUruguay การสัมมนาแตละครั้งจะมีการถก
เถียงถึงผลกระทบจากความเสี่ยง กลยุทธ และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดานสินคา
มีการสัมมนาระดับภูมิภาคที่จัดในประเทศที่อยูในชวงเปลี่ยนผานในยุโรปและเอเชีย
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(ข) การคนควาวิจัยเชิงนโยบาย
ธนาคารโลกสรางงานวิจัยเชิงนโยบายดานการบริหาร
ความเสี่ยงของราคาสินคาหลายชิ้น
งานวิจัยจะไดรับการตีพิมพเปนหนังสือ2เลม
ประกอบดวยขอเสนอแนะเชิงนโยบายประมาณ100ขอ
งานสวนใหญไดรับทุน
อุดหนุนการวิจัยจากธนาคารโลกโดยตรง หรือไดรับจากประเทศกําลังพัฒนาที่พึ่งพา
สินคาออก ในปจจุบันธนาคารโลกกําลังสํารวจสินคาในตลาดโลกเพื่อจัดพิมพขอมูล
เกี่ยวกับตลาด การวิเคราะหตลาด และการพยากรณราคาของสินคาสําคัญๆใน
ประเทศกําลังพัฒนา ชื่อ ”ตลาดสินคาของโลก(Global Commodity Markets)”
(ค) การศึกษารายสินคา(Sectoral work) งานศึกษาของธนาคารโลกจะครอบคลุมหลายๆ
ภาคการผลิตทั้งการเกษตรและการคาที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของราคา
มี
การวิเคราะหความเสี่ยงของผูมีสวนรวมในกระบวนการผลิต(marketing chain) ชี้
อุปสรรคของการใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในดานกฎหมาย สถาบันและการเงิน
สงเสริมการเปดเสรีใหตลาดเงินสดและตลาดลวงหนาของทองถิ่น พัฒนาโครงสราง
ทางการเงิน รวมมือกับภาคเอกชนเพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางการบริหารความ
เสี่ยงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
ตัวอยางการศึกษารายภาคในประเทศ
ตางๆ ไดแก Cote d’Ivoire(โกโก) Uganda(กาแฟ) MexicoและCroatia(ธัญพืช)
VenezuelaและTrinidad(น้ํามัน) China(ธัญพืชและอาหารสัตว) India(ฝาย น้ํามัน
พืชและธัญพืช) Indonesia(กาแฟและสินคาอีกหลายประเภท) Turkey(ฝาย ธัญพืช)
และหลายประเทศในยุโรปตะวันออก(การพัฒนาตลาดเงินสดและตลาดลวงหนา)
(ง) ความพยายามจัดการความเสี่ยง ในปพ.ศ.2534 เมื่อหลายประเทศมีภาระหนี้ระหวาง
ประเทศเขาขั้นสาหัส คณะผูบริหารธนาคารโลกสนับสนุนใหประเทศลูกคาพัฒนากล
ยุทธทางการตลาดเพื่อจัดการกับความเสี่ยงของราคาสินคาภายนอก
หลังจากนั้น
พ.ศ.2536 ธนาคารโลกกระตุนใหชวยประเทศที่อยูในชวงเปลี่ยนผานยกระดับการเขา
ถึงเครื่องมือจัดการความเสี่ยง
ตอมาพ.ศ.2542ในชวงที่ความตองการสินคาใน
ตลาดโลกมีสูง ธนาคารโลกอนุมัติใหมีการปลอยกูเพื่อปองกันความเสี่ยงของราคาสิน
คาผันผวนใหกับประเทศIBRD เปนตน
แมในกรอบความรวมมือจากนานาประเทศจะมีความพยายามในการสรางความสมดุล
ใหกับตลาดการคาของประเทศกําลังพัฒนา ดวยการระดมทรัพยากรและเงินชวยเหลือทางดาน
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ตางๆ แตความชวยเหลือใหกับภาคการเกษตร ซึ่งเปนภาคการผลิตที่สําคัญที่สุดและคาดวาจะ
เปนที่มาของรายรับของประเทศยากจนทั่วไปกลับมีอัตราถดถอยลงมาก

ตารางที่ 4.5 เงินกูเฉลี่ยใหกับภาคการผลิตตางๆ ของปงบประมาณ2525-2542
เงินกู
(ลานดอลลารสหรัฐ)

2525-2527

2528-2530

ปงบประมาณ
2531-2533 2534-2536

2537-2539

2540-2542

ธนาคารโลก
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
การศึกษา
ประชากร สุขภาพและโภชนาการ
การเกษตร
ทรัพยากรน้ําและสุขอนามัย
รวม
รอยละของมูลคารวม

732.5
600.1
132.5
3,436.7
631.0
14,338.4

963.6
738.7
221.5
3,759.4
795.7
16,125.7

1,680.8
1,064.4
569.9
3,761.2
730.2
20,429.7

3,446.9
1,866.5
1,148.8
3,090.2
1,098.6
22,695.7

4,166.2
1,959.0
1,446.8
2,612.0
855.5
21,570.0

4,972.4
1,830.3
1,339.4
3,020.7
662.8
25,578.3

พัฒนาทรัพยากรมนุษย
การศึกษา
ประชากร สุขภาพและโภชนาการ
การเกษตร
ทรัพยากรน้ําและสุขอนามัย

5
4
1
24
4

6
4
1
23
5

8
5
3
18
4

15
8
5
14
5

19
9
6
12
4

19
7
5
12
3

271.9
1,222.0
104.0
3,200.7

421.3
1,141.0
166.3
3,218.0

8,34.6
171.4
4,971.4
4,971.4

1,715.5
1,317.0
370.7
6,531.5

1,757.0
1,325.7
164.4
6,375.1

1,759.2
1,003.0
219.9
6,313.8

8
13
17
26
28
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
38
35
30
20
21
การเกษตร
3
5
3
6
3
ทรัพยากรน้ําและสุขอนามัย
หมายเหตุ : ปงบประมาณของธนาคารโลก เริ่มจาก 1 กรกฎาคมของปกอนถึง 30 มิถุนายนของปปจจุบัน
ที่มา : Poverty Reduction and the World Bank Progress in Fiscal 1999

28
16
3

IDA
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
การเกษตร
ทรัพยากรน้ําและสุขอนามัย
รวม

รอยละของมูลคารวม
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จากตาราง4.5 พบวาปงบประมาณพ.ศ.2537-2539และปงบประมาณพ.ศ.2540-2542
ธนาคารโลกมีการใหกูยืมเพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและชนบทเปนมูลคา2,612และ3,020.7
ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยคงที่ที่รอยละ12 และเปนสัดสวนใหกูยืมที่ลดลงกวา10ป
กอนถึงครึ่งหนึ่งในขณะที่การพัฒนาในภาคอื่นๆไดรับเงินกูในสัดสวนคอนขางเพิ่มขึ้น
สําหรับเงินกูจากInternational Development Association เห็นไดชัดเจนวามีการ
ปลอยกูใหภาคเกษตรลดลงเรื่อยมาตั้งแตปงบประมาณ2525-2527 และลดลงกวาเมื่อ10ปที่แลว
จากสัดสวนรอยละ30เหลือแค1,000ลานดอลลาร หรือรอยละ16ในปงบประมาณ2542เทานั้น ตัว
เลขดังกลาวไดแสดงถึงการจัดสรรเงินชวยเหลือไปสูภาคเกษตรกรรมของประเทศกําลังพัฒนาที่ลด
นอยถอยลง ฉะนั้น คงจะคาดหวังใหมีเงินสนับสนุนอยางเพียงพอเพื่อกระจายการผลิตออกจาก
ภาคเกษตรและสินคาขั้นปฐมในประเทศกําลังพัฒนาไดยาก
ข อ มู ล จากหลายแหล ง ข อ มู ล ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความใส ใ จประเทศกําลั ง พั ฒ นาในสายตา
ประเทศร่ํารวยและสถาบันการเงินตางๆมีลดลง
อยางกรณีของAfrican Development
Indicators 2001 ชี้วาที่มาสําคัญของเงินทุนของประเทศในอาฟริกามาจากเงินลงทุนทางตรงจาก
ตางประเทศ(FDI)และความชวยเหลืออยางเปนทางการ(Official Aid) ซึ่งมีแนวโนมจะไดรับใน
ปริมาณลดลงและที่ไดรับก็ลงทุนไปในอุตสาหกรรมเหมืองแรและน้ํามันในประเทศที่มีนโยบายดึง
นอกจากนั้นตามรายงานของPaul
ดูดเงินทุนจากตางประเทศมากกวาประเทศยากจนทั่วไป*
Collier หัวหนานักวิจัยของธนาคารโลกพบวา “รัฐบาลของประเทศอุตสาหกรรม(OECD)ตัดงบ
ประมาณชวยเหลือประเทศอาฟริกาในชวงที่หลายประเทศกําลังมีสัญญาณของการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจที่ดี ทําใหชาวอาฟริกานับลานๆคนตกอยูในสภาพยากจนที่สุดในชวงที่ประเทศOECD
ร่ํารวยมากอยางที่สุดชวงหนึ่งในประวัติศาสตร”
อยางไรก็ดี การชวยเหลือประเทศดอยพัฒนายังคงมีอยางตอเนื่องแมอัตราจะลดลงและ
กระจุกตัวอยูกับบางประเทศตามรายงานของธนาคารโลก เพราะเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2543
*

เงินบริจาคมูลคา 10,800ลานในป2542เทียบกับ 17,900 ลานเหรียญในป2535ซึ่งเปนชวงที่มีความ
ชวยเหลือหลั่งไหลเขาภูมิภาคนี้มากที่สุด และการกระจายเงินชวยเหลือก็กระจุกตัวอยูกับกลุมประเทศบางกลุม
ซึ่งผูบริจาคพิจารณาแลวเห็นวามีพัฒนาการของนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมในทางดีขึ้นเทานั้น
และ
ประเทศที่ไดรับเงินชวยเหลือเปนจํานวนมาก ไดแก แคเมอรูน เอธิโอเปย การนา เคนยา โมแซมบิค เซเนกัล
แทนซาเนีย อูกันดาและแซมเบีย โดยที่ประเทศแทนซาเนียเปนประเทศที่รับเงินบริจาคมากที่สุดใน10ปที่ผาน
มา ประมาณมากกวา 1,000ลานเหรียญตอปจากมูลคาเฉลี่ย15,800 ลานเหรียญที่ภูมิภาคไดรับทีเดียว
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ธนาคารโลกไดใหเงินกูมูลคา 155ลานเหรียญ เพื่อชวยประเทศอาฟริกา 7ประเทศ ไดแก มาดา
กัสการ มาลี มอริทาเนีย ไนเจอร รวันดา แซมเบียและอูกันดา เพื่อจัดการกับราคาน้ํามันที่พุง
สูงอยางไมสามารถคาดการณไดและการเสียเปรียบอัตราแลกเปลี่ยนทางการคา ซึ่งคาดวาตนทุน
พลังงานและการขนสงจะเปนอุปสรรคตอความสําเร็จของโปรแกรมการปรับปรุงโครงสรางของ
ประเทศเหลานี้ 10

10

World Bank , Less foreign aid and poor trade terms hurt Africa’s economies—But some
countries register solid growth , reported from World Bank , Washington , February 15,2001.

บทที่ 5
วิธีการศึกษา และผลการศึกษาเชิงปริมาณ
5.1วิธีการศึกษา
¾ แบบจําลองที่ใชและตัวแปรที่สนใจ
การศึกษาความไมมีเสถียรภาพของการสงออกในครั้งนี้ ใชฟงกชันการผลิตแบบ
ดั้งเดิม ซึ่งเปนทัศนะของนักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสิกดังที่Feder ใชศึกษาความสัมพันธของการ
สงออกและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบื้องตน
(Gross Domestic Product :GDP)เปนฟงกชั่นของอัตราเพิ่มของปจจัยการผลิตประเภททุน
(Gross Fix Capital Formation : GF)และแรงงาน(Labor : P*) และมูลคาการสงออก(Export :
EX) และเพิ่มตัวแปรความไมมีเสถียรภาพของการสงออกเขาไปในฟงกชันการผลิต
และเพิ่ม
ความน า เชื่อถื อของสมการและประสิทธิภาพของการประมาณคาแนวโนม ดวยการใชARCH
Model แกปญหาHeteroscedasticity และมีการแกปญหาAutocorrelationแลวแตกรณี
¾ วิธีการประมาณคาแบบจําลอง
1. การวิเคราะหสมการถดถอย
เปนการคํานวณหาความสัมพันธเชิงเสนตรง(Linear
Relation) ระหวางขอมูลทางเศรษฐกิจตางๆ
Yt = A 1X 1 + A 2X 2 + … + A pX p + Ut
โดยที่ Yt เปนตัวแปรตาม
X p เปนตัวแปรอิสระ
Ut เปนคาความผิดพลาด คาคลาดเคลื่อน หรือตัวกอกวนที่เกิดจากตัวแปร
อื่นที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม แตไมไดถูกใสไวในสมการ หรือ พฤติกรรมที่
ไมสามารถคาดการณได หรือ ความผิดพลาดจากการจัดเก็บขอมูล
ลักษณะของคาความผิดพลาด ประกอบดวย ตองเปนตัวแปรสุม มีความไมแนนอน
สูง ซึ่งทําใหตัวแปรตามเปนตัวแปรสุมไปดวย มีการแจกแจงเหมือนๆกัน สวนคุณสมบัติเบื้อง
*

แรงงาน

เนื่องจากความจํากัดของขอมูลกําลังแรงงานในหลายประเทศ จึงใชตัวแปรประชากรรวมแทนจํานวน
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ตนของสมการถดถอย ไดแก คาเฉลี่ยของตัวกอกวนเทากับศูนย มีความแปรปรวนคงที่และไมมี
ความสัมพันธระหวางตัวกอกวนตางเวลากัน ไมขึ้นกับตัวแปรอิสระ และมีการแจกแจงเปนแบบ
ปกติ นอกจากนั้น ตัวแปรอิสระตองไมมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอีกดวย
2. AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity Model เปนวิธีการแกปญหา
Heteroscedasticity หรือปญหาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนไมคงที่ ซึ่งมักจะเกิดในการ
ศึกษาแบบcross section เพราะเมื่อขอมูลเดียวกันแตมาจากบริษัทหรือประเทศหนึ่งยอมมีคา
คลาดเคลื่อนที่แตกตางจากขอมูลของอีกบริษัทหรืออีกประเทศหนึ่ง เชน รูปแบบการใชจายของ
ครอบครัวที่ร่ํารวยยอมมีโอกาสแปรปรวนที่มากกวาครอบครัวที่ยากจน ยอดขายของบริษัทขนาด
ใหญยอมเปลี่ยนแปลงไดมากกวาบริษัทที่เล็กกวา เปนตน
เมื่อมีปญหา Heteroscedasticity เกิดขึ้น จะทําใหการประมาณเชิงเสนตรงใหน้ํา
หนักไปกับขอมูลที่มีความแปรปรวนมากกวา
ตัวประมาณการ(estimators)แมจะไมเบี่ยงเบน
และยังคงที่ แตจะไรประสิทธิภาพ(inefficent) กลาวคือคาความแปรปรวนของตัวประมาณการ
จะไมเปนคาที่นอยที่สุด
ในบางกรณี คาความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนไมไดเปนฟงกชั่นของตัวแปร
อิสระ แตกลับแปรเปลี่ยนไปตามความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เรียก
วามีลักษณะของการแปรปรวนจับเปนกลุมๆตามขนาดของคาคลาดเคลื่อน(Clumping) ดังนั้น
Robert Engle จึงแนะนําวิธีARCH Modelเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะหเสนแนวโนม
Modelที่Engleเสนอ ไดแก
σ^2 i,t = α0 + α1ε2 i,t-1 + α2ε2 i,t-2 + … + αpε2 i,t-p + Ε
จากสมการอธิบายไดวา ความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนประกอบดวย สวนของ
คาคงที่และขาวความแปรปรวนของเวลาชวงตางๆในอดีต
¾ การประยุกตวิธีประมาณคาแบบจําลอง
1. แบงกลุมประเทศ ตามลักษณะความเจริญเติบโตสามารถแบงไดเปนประเทศพัฒนา
แลวและกําลังพัฒนา และภายในกลุมเดียวกันแบงดวยคากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ตอผลิตภัณฑมวลรวมหรืออัตราการเปดประเทศ เปนกลุมที่มีการเปดประเทศสูงกวารอยละ50
และ ต่ํากวารอยละ50
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2. การประยุกตใชARCH Model เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพ
ของการสงออก (export instability) และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth)
ดังมีวิธีการศึกษาตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาความไมมีเสถียรภาพจากสมการแนวโนมแบบเคลื่อนที่สามป
Xf i,t = |( X i,t – MA i,t )| / MA i,t

--------------- (5ก)

โดยที่ MA i,t = ( X i,t -1+ X i,t + X i,t+1) /3
X i,t = รายรับจากการสงออกสินคาขั้นปฐมแทจริงของประเทศ i ในปที่t หรือ
รายรับจากการสงออกสินคาขั้นปฐมถวงดวยดัชนีราคาผูบริโภค
(พันลานดอลลารสหรัฐ)
Xf i,t =ดัชนีความไมมีเสถียรภาพของรายรับจากการสงออกสินคาขั้นปฐม
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดวยวิธี Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH Model)
Log(GDP i,t ) =β0 +β1 Log(Xf i,t )+β2 Log(GF i,t )+β3 Log(EX i,t )+β4 Log( Pi,t )+Ε -(5ข)
โดยที่

GDP i,t = ผลผลิตมวลรวมประชาชาติที่แทจริงของประเทศ i ในปที่ t หรือ
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติเบื้องตนถวงดวยดัชนีราคาผูบริโภค
(พันลานดอลลารสหรัฐ)
= ดัชนีความไมมีเสถียรภาพของการสงออกของประเทศi ในปที่ t
Xf i,t
= การสะสมทุนคงที่ที่แทจริงของประเทศ i ในปที่ t หรือ
GF i,t
การสะสมทุนคงที่เบื้องตนถวงดวยดัชนีราคาผูบริโภค
(พันลานดอลลารสหรัฐ)
EX i,t = มูลคาการสงออกที่แทจริงของประเทศ i ในปที่ t หรือ มูลคาการ
สงออกถวงดวยดัชนีราคาผูบริโภค (พันลานดอลลารสหรัฐ)
= จํานวนประชากรของประเทศ i ในปที่ t (ลานคน)
P i,t
β0 , β1, β2 , β3 , β4 = สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอธิบาย
Ε
= คาคลาดเคลื่อนของสมการแนวโนม

104

กระนั้น ขอมูลที่ใชเปนแบบpooling data ไมสามารถทดสอบสมการดวยวิธี ARCH
Estimation ในโปรแกรมสําเร็จรูปEViewsได วิธีLeast Square Estimationจึงถูกนํามาใชในการ
ศึกษาครั้งนี้
2.1)

ลําดับขอมูล
per
1990
1990
…
…
1999
1999
…
…

2.2)

GDP i,t Xf i,t

id
_BANGLADESH
_BOLIVIA
……
……
_BANGLADESH
_BOLIVIA
……
……

..
..
..
..
..
..
..
..

EX i,t……

..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
∧

การหาคาคลาดเคลื่อนของดัชนีความไมมีเสถียรภาพ ( ε 2 I , t )
∧

ε

2

I,t

= [ Xf i,t – X⎯ i ] 2

--------------- (5ค)

โดยที่ Xf i,t = ดัชนีความไมมีเสถียรภาพของการสงออก จากสมการ(ก)
X⎯ i = คาเฉลี่ยของดัชนีความไมมีเสถียรภาพของประเทศi
2.3) สมการVarianceของคาคลาดเคลื่อน หรือ ARCHเทอมที่p
แปรปรวนของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในอดีต(มาจากขอ 2.2)
∧

σ^2 i,t = α0 + α1 ε

2

∧

i,t-1 + α2 ε

2

∧

i,t-2 + … + αp ε

2

i,t-p

+Ε

ขึ้นอยูกับความ

-------------- (5ง)
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หากพบวาสมการขางตนมีนัยสําคัญเพียงพอในการอธิบาย แสดงวาพบปญหา
Heteroskedasticityในสมการ ใหดําเนินการขั้นตอไป
แตหากไมพบวามีนัยสําคัญ
เพียงพอ แสดงวาความแปรปรวนในอดีตไมมีความหมายในสมการ ใหใชขอมูลดัชนี
ความไมมีเสถียรภาพในการหาความสัมพันธไดเลย ไมตองใชคาคลาดเคลื่อนของดัชนี
ความไมมีเสถียรภาพมาวิเคราะห
2.4)

ศึกษาความสัมพันธเชิงเสนตรง(Least Square Estimation) ตามสมการ(ข)
โดยใชσ^2i,t เปนestimatorของ σ 2i,t

Log(GDP i,t ) =β0 +β1 Log(σ^2i,t )+β2 Log(GF i,t )+β3 Log(EX i,t )+β4 Log( Pi,t )+Ε--(5จ)

5.2 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
5.2.1 การแบงกลุมประเทศดวยอัตราการเปดประเทศ สามารถแบงไดดังนี้
¾ ประเทศกําลังพัฒนา อัตราการเปดประเทศต่ํากวารอยละ50 จํานวน 11 ประเทศ
ประกอบดวย ประเทศบังคลาเทศ บราซิล โบลิเวีย จีน กัวเตมาลา เฮติ อินเดีย
มาดากัสการ เมกซิโก เนปาล เปรู
ประเทศพัฒนาแลว
อัตราการเปดประเทศต่ํากวารอยละ50 จํานวน 8 ประเทศ
ประกอบดวย ประเทศออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ อิตาลี สเปน สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา
¾ ประเทศกําลังพัฒนา อัตราการเปดประเทศสูงกวารอยละ50 จํานวน 13 ประเทศ
ประกอบดวย ประเทศเบลิส ชิลี ฮอนดูรัส ฮองกง ไซปรัส จาไมกา เกาหลีใต
มาเลเซีย มอริเชียส ฟลิปปนส สิงคโปร ประเทศไทย ตูนีเซีย
ประเทศพัฒนาแลว
อัตราการเปดประเทศสูงกวารอยละ50 จํานวน 6 ประเทศ
ประกอบดวย ประเทศออสเตรีย แคนาดา เดนมารก ฮอลแลนด นอรเวย สวิสเซอรแลนด
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5.2.2 ผลการประมาณคาแบบจําลอง
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพของการสงออกและความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยแบบจําลองสมการถดถอยเชิงเสนตรง(Multiple Linear
Regression Model) และวิธีAutoregressive Conditional Heteroscedasticity Model ดวย
วิธีวิเคราะหขอมูลภาคตัดขวางและอนุกรมเวลาพรอมๆกัน(Panel) หลังจากพบและแกปญหาการ
ประมาณคาแบบจําลองตามวิธีการศึกษาที่เสนอไว ไดผลการวิเคราะหดังนี้
¾ ประเทศที่มีอัตราการเปดประเทศต่ํากวารอยละ50*
ประเทศ

crosssection

⇒ กําลังพัฒนา
(t-statistics)
⇒ พัฒนาแลว
(t-statistics)

obs intercept Instability Capital

Export

Population

11

73

1.2733
(2.61)

0.0099
(0.27)

0.2126
(3.69)

0.7413
(12.47)

0.0704
(0.57)

8

56

1.1491
(2.66)

0.0208
(1.33)

0.6273
(12.01)

0.3722
(7.03)

0.0877
(0.94)

จากการศึกษาพบความสัมพันธทางบวกระหวางความไมมีเสถียรภาพของการสงออก
และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนกับการศึกษาของMacbean , Knudson and Parnes,
Yotopoulos and NugentและFuso กลาวคือ ความไมมีเสถียรภาพของการสงออกสงผลดีตอ
รายไดประชาชาติและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้น การศึกษาครั้ง
นี้ยังพบวาความไมมีเสถียรภาพสงผลตอประเทศกําลังพัฒนานอยกวา เนื่องจากเมื่อความไมมี
เสถียรภาพจากการสงออกเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ1 ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมเพิ่มขึ้นรอยละ
0.010 ขณะที่เพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศพัฒนาแลวรอยละ0.021 กระนั้น คาt-ratio
ของสัมประสิทธิ์ของความไมมีเสถียรภาพของทั้งสองกลุม มีคาต่ํากวาคาวิกฤตของt-ratioในตา
ราง หรือ ความสัมพันธดังกลาวไมมีนัยสําคัญทางสถิติเพียงพอ(insignificant)ที่ระดับความเชื่อ
มั่นรอยละ 95

*

ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ค.
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สําหรับตัวแปรอื่นๆ อันไดแก การลงทุนทางกายภาพเบื้องตนที่แทจริง(Real Gross
Fixed Capital Informatin) และมูลคาการสงออกรวมที่แท(Real Export) สามารถใชอธิบายการ
เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ95 หรือ เมื่อทุนทาง
กายภาพที่แทจริงเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ1
จะเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริงให
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.213สําหรับประเทศกําลังพัฒนา และรอยละ0.627สําหรับประเทศพัฒนาแลว
นอกจากนั้น เมื่อการสงออกที่แทจริงเปลี่ยนแปลงไปรอยละ1 จะทําใหผลิตภัณฑมวล
รวมที่แทจริงเปลี่ยนแปลงในทางเดียวกันรอยละ0.741และรอยละ0.372
สําหรับประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศพัฒนาแลว ตามลําดับ
ตัวแปรที่ไมมีความสามารถในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมที่แท
จริง ไดแก จํานวนประชากร(Population)ของประเทศ เนื่องจากคาt-ratioของสัมประสิทธิ์นอย
กวาคาเดียวกันที่ปรากฎในตารางคาวิกฤต พบวาจํานวนประชากรไมไดมีสวนกําหนดผลิตภัณฑ
มวลรวมของทั้ง2กลุมประเทศ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05
¾ ประเทศที่มีอัตราการเปดประเทศมากกวารอยละ50*
ประเทศ

crosssection

⇒ กําลังพัฒนา
(t-statistics)
⇒ พัฒนาแลว
(t-statistics)

obs intercept Instability Capital

Export

Population

13

89

6.3065
(2.14)

-0.0044
(-0.78)

0.4189
(13.10)

0.5818
(18.22)

-1.4252
(-3.06)

6

42

1.7961
(6.29)

0.0053
(1.27)

0.3635
(4.63)

0.5449
(6.28)

-0.1212
(-0.91)

ความไมมีเสถียรภาพของประเทศที่มีอัตราการเปดประเทศสูงกวารอยละ50 มีอิทธิพล
ตอผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริงแตกตางกันระหวาง2กลุมประเทศ กลาวคือ ทุกรอยละ1ของความ
ไมมีเสถียรภาพของประเทศกําลังพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจะลดผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริง
ของประเทศลงรอยละ0.004
ขณะที่ความไมมีเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นอัตราสวนเดียวกันนี้ของ
ประเทศพัฒนาแลว กลับเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริงของประเทศขึ้นอีกรอยละ 0.005

*

ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ค.
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ความสัมพันธทางลบที่เกิดขึ้นกับประเทศกําลังพัฒนาที่มีอัตราการเปดประเทศสูง มีแนว
โนมจะขัดขวางความเจริญเติบโตและการพัฒนาประเทศ
ซึ่งตรงตามการศึกษาของSchiavoCampo and Singer และOzler and Harrigan เนื่องจากประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถแปรราย
ไดที่เพิ่มขึ้นแบบที่ไมไดวางแผนมากอนใหเปนการลงทุนตอได
เพราะมีแนวโนมจะใชเพื่อการ
บริโภคจนหมดไป หรือขาดทักษะในการลงทุนเพิ่ม ขณะที่รายไดที่ลดลงอยางไมไดคาดการณมา
กอนจะทําใหการนําเขาสินคาทุน และการลงทุนโครงการใหมๆตองลาชาออกไปในทันที ประสิทธิ
ภาพในการลงทุนก็ลดลงในทันทีเชนกัน และเปนไปไดวาประเทศมีการกระจายการผลิตไปในสิน
คาที่อยูในชวงเติบโต
ผูผลิตของประเทศเปนเพียงแคผูรับชวงการผลิตของบริษัทขามชาติที่มี
บริษัทแมอยูในประเทศพัฒนาแลวจึงไมมีอํานาจตอรองและผูกขาด
ผูผลิตเหลานี้เปนผูที่รับ
เคราะหในชวงที่เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวเริ่มชะลอลงตั้งแตตนทศวรรษ90เปนตนมา
เพราะบริษัทลูกจะถูกตัดสายการผลิต ลดการจางงานกอน ความไมมีแนนอนของรายรับจากการ
สงออกจึงสงผลตออัตราเติบโตของประเทศตามการศึกษาของMullor-Sebastian
นอกจากตัวแปรความไมมีเสถียรภาพที่มีอิทธิพลตอผลิตภัณฑมวลรวม
ยังมีตัวแปร
อื่นๆ ไดแก การลงทุนทางกายภาพที่แทจริง และการสงออกรวมที่แทจริงที่มีความสัมพันธในทาง
เดียวกันกับผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริงดวย อัตราเพิ่มของตัวแปรทั้งสองเปลี่ยนแปลงอัตราเพิ่ม
ผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริงของทั้งสองกลุมประเทศใหมากขึ้น กลาวคือ เมื่อมีการลงทุนที่แทจริง
เพิ่มขึ้นรอยละ1 ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ0.419และรอยละ0.364 และเมื่อ
มีรายรับจากการสงออกรวมที่แทจริงมากขึ้นรอยละ1 ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมที่แทจริงมากขึ้น
รอยละ0.582และรอยละ0.545 ในประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาแลว ตามลําดับ
การศึกษายังพบความแตกตางระหวางประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว ใน
ความสัมพันธของผลิตภัณฑมวลรวมกับจํานวนประชากรของประเทศ เนื่องจากทุกรอยละ1ของ
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศกําลังพัฒนาลดลงรอยละ4.125
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ95 แตทําใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศพัฒนาแลวเพิ่มขึ้นรอยละ
0.121ที่ระดับความเชื่อมั่นเดียวกัน อยางไรก็ดี จํานวนแรงงานในประเทศพัฒนาแลวก็ไมไดมี
ความสามารถในการอธิบายสมการอยางมีนัยสําคัญ(insignificant)
ดังนั้น ประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาที่เปดประเทศในอัตราต่ํา ไมไดรับ
ผลกระทบที่สรางความเสียหายตอรายไดหรือผลผลิตของประเทศ จากความไมมีเสถียรภาพของ
รายรับจากการสงออกในชวงหนึ่งทศวรรษที่ผานมาแตประการใด ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาที่
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มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมาก
กลับเผชิญปญหาความไมมีเสถียรภาพที่จะเปน
อุปสรรคตอการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวม และตอการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
ผลการศึกษานี้ตรงกันขามกับที่สถาบันระหวางประเทศระบุคุณลักษณะของประเทศ
ดอยพัฒนา (Least Developed Countries : LDCs)1 วาประกอบดวย ลักษณะของความผันผวน
ของรายรับจากการสงออก ความผันผวนที่บัญญัติไวนี้ หมายถึงประเทศยากจนที่มีอัตราการ
เปดประเทศต่ําไมไดรับผลประโยชนจากการคาระหวางประเทศ
ในการชวยฉุดดึงรายไดของ
ประเทศใหสูงขึ้น ทําใหยังคงถูกจัดอันดับวามีความลาหลังในการพัฒนา แตการศึกษาครั้งนี้
กลับพบวาประเทศดังกลาวไดรับผลในทางที่เพิ่มรายไดหรือผลิตภัณฑมวลรวมจากความไมมี
เสถียรภาพของการสงออก
พบวาสาเหตุท่ที ําใหการศึกษาไดผลตรงขามกับสถานการณที่นาจะเปนไป นาจะเกิด
จากหนึ่งทศวรรษที่ผานมา
หรือหลังพ.ศ.2533ซึ่งเปนชวงที่เก็บขอมูลเพื่อการสรางแบบจําลอง
เปนตนมา ประเทศยากจนไดรับการปฏิบัติอยางดียิ่ง และไดรับความชวยเหลือดานตางๆเปน
กรณีพิเศษ ตางจากประเทศกําลังพัฒนาทั่วไป อาทิ การชดเชยรายรับจากการสงออกสินคา
เกษตรที่ผันผวนมาก อยางกรณีของความชวยเหลือใหแกชาติอาฟริกาที่เปนอดีตอาณานิคมใน
เครือจักรภพและชาติยุโรปอื่น การใหเงินชวยเหลือแบบใหเปลาผานโครงการสรางผลิตภาพการ
ผลิตของสหประชาชาติ
หรือการใหสิทธิพิเศษในการถอนเงิน(SDRs)ที่ฝากไวที่กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ดวยดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยรักษาดุลการชําระเงินของประเทศที่ประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจจากเหตุผลที่นอกเหนือการควบคุมของประเทศ
การจัดตั้งInternational Fund for
Agriculture Development *ของสหประชาชาติ เพื่ออุดหนุนโครงการเกี่ยวกับสินคาเกษตรและ
การผลิตอาหารในประเทศดอยพัฒนา เปนตน อาจเปนความสัมฤทธิ์ผลของมาตรการและ
ความช ว ยเหลื อ ที่ ส ามารถยกระดั บ รายได ป ระชาชาติ จ ากระดั บ ตกต่ําที่ ขั ด ขวางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา นั่นเอง
กลาวไดอีกนัยหนึ่งคือ การศึกษาความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียรภาพและผลิต
ภัณฑมวลรวมในครั้งนี้ ไมสามารถแยกสวนประกอบของผลิตภัณฑมวลรวม วาเปนผลมาจาก
1

Alan Griffiths and Stuart Wall , Applied economics : An introductory course ( London :
Longman , 1999 ) , p.715.
*
เกิดขึ้นในการประชุม The Conference on Financing for Developing Countries ในเดือนมีนาคม
2545
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การสงออกและความไมมีเสถียรภาพ
หรือเปนผลจากความชวยเหลือระหวางประเทศกันแน
เพราะประเทศกําลังพัฒนาที่ถูกจัดวามีอัตราการเปดประเทศต่ํานี้
ประกอบดวยประเทศดอย
พัฒนาถึง 4 ประเทศ ไดแก บังคลาเทศ , มาดากัสการ , เนปาล และเฮติ* ซึ่งตามรายงานของ
IMF 2 ประเทศเหลานี้(รวมทั้งโบลิเวีย)เปนหนึ่งในกลุมประเทศจํานวน36ประเทศที่ถอนเงินภายใต
โครงการESAF ณสิ้นงวดงบประมาณปพ.ศ.2539 เพื่อแกปญหาความตกต่ําของอัตราแลกเปลี่ยน
ทางการคาและภัยธรรมชาติ
และลดความไมมีเสถียรภาพของระบบมหภาคแบบชั่วคราวลง
ประเทศดังกลาวอาจไดรับความชวยเหลือจนสามารถชดเชยผลเสียที่เกิดจากความไมมีเสถียรภาพ
ไดหมดก็เปนได
ถาเปรียบเทียบระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน ประเทศที่เปดประเทศในอัตราสูง
(เฉลี่ยรอยละ128.5)กลับยิ่งเผชิญกับผลกระทบที่ไปฉุดผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศใหลดลง
มากกวา แมจะเปนการลดลงเพียงรอยละ0.01ตอความไมมีเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นรอยละ1 แต
ผลในแงบวกที่ไดรับจากการสงออกก็คือ
ประเทศสามารถเพิ่มระดับความเติบโตไดถึงรอยละ
0.582 ดังนั้นการเปดประเทศในอัตราสูงเพื่อการคาระหวางประเทศ ยังนาจะไดรับการสนับสนุน
ใหดําเนินตอไป เพราะนาจะชดเชยกันระหวางผลเสียจากความไมมีเสถียรภาพและผลประโยชน
จากการสงออกได ความไมมีเสถียรภาพที่เกิดขึ้นก็ไมนารายแรงถึงขั้นสงผลใหประเทศกาวถอย
หลัง หรือประสบภาวะเศรษฐกิจชะงักงันได
ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของSinha3(1996) Feder(1982)และWacziarg
(1998)4
ที่พบวาอัตราการเปดประเทศมีความสัมพันธทางตรงกับการเจริญเติบโตของรายได
*

ประเทศที่UNCTADถือวาเปนประเทศดอยพัฒนา(LDCs)มีทั้งสิ้น 48ประเทศ ไดแก Angola , Benin ,
Burkina Faso ,Burundi , Cape Verde , Central African Rep., Chad , Comoros , Dem.Rep. of the
Congo , Djibouti , Equatorial Guinea , Eritrea , Ethiopia , Gambia , Guinea , Guinea Bissau , Lesotho ,
Liberia , Madagascar , Malawi , Mali , Mauritania , Mozambique , Niger , Rwanda , Sao Tome and
Pricipe , Sierra Leone , Somalia , Sudan ,Togo , Uganda , United Rep. of Tanzania , Zambia ,
Afghanistan , Bangladesh , Bhutan , Cambodia , Lao , Maldives , Myanmar , Nepal , Yemen , Kiribati
, Samoa , Solomon Islands , Tuvalu , Vanuatu and Haiti.
2
Hugh Bredenkamp and Susan Schadler , Economic adjustment and reform in low-income
countries , 1999.
3
Dipendra Sinha and Tapen Sinha , “An Empirical investigation into the relationship
between openess and economic growth : Evidence from Asia” , International Review of Economics
and Business (April 1996) , pp.359-370.
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ดวยเหตุผลนานาประการที่อางมาขางตน นาจะเปนการยืนยันที่เพียงพอวาการสงออก
จะชวยใหประเทศเติบโตไดเนื่องจากผลิตภาพการผลิตจะดีขึ้น มากกวานโยบายการปดประเทศ
เพราะหวาดกลัวตอผลเสียอันอาจเกิดจากความไมมีเสถียรภาพของการสงออกที่จะมาพรอมการ
เปดประเทศ
ผลของเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่เกิดขึ้นระหวางการประชุมที่Washington
ที่เรียก
วา”Washington Consensus” ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถปดกั้น
ตัวเองออกจากระบบการคาระหวางประเทศได เนื่องจากผลจากการประชุมคือนโยบายเพื่อการ
ตองมุงขยายตลาดในตางประเทศ
พัฒนาที่ทุกประเทศที่เปนสมาชิกขององคการการคาโลก
(Outward-looking) มุงเนนการคาระหวางประเทศ(International trade oriented)และมุงใหกลไก
ตลาดทําหนาของตัวเอง(Market-based route)6
นอกจากการขยายตลาดและการคาเสรีแลว ภายใตกรอบขององคการการคาโลกบังคับ
ใหรัฐบาลของประเทศตางๆจะตองยุติบทบาทในการแทรกแซงกิจกรรมทุกประเภทโดยเฉพาะ การ
ปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะการยกเลิกการอุดหนุนสินคาเกษตรสงออกดวย
กําแพงภาษี การออกสิทธิบัตรใหนําเขาสินคา(Import Licensing) และจักตองปลอยใหกลไก
ตลาดเปนตัวกําหนดราคาสินคาและคาเงินระหวางประเทศเทานั้น ฯลฯ สืบเนื่องจากเหตุดัง
กลาวจึงมีความเปนไปไดวาภายใตการคาเสรีประเทศกําลังพัฒนาจะตองเผชิญภาวะไมมีเสถียร
ภาพของรายรับจากการสงออกซึ่งอยูในความสนใจมากกวาความผันผวนของราคาสินคาออก
ทําใหประเทศตองเรงหาทางปองกันความผันผวนและสรางเสถียรภาพของสินคาออก ดวยวิธีการ
ใหมๆและรื้อฟนความรวมมือซึ่งกันและกันที่เคยมี
เพื่อการพัฒนาและความเจริญเติบโตของ
ประเทศอยางยั่งยืนในอนาคต

6

Richard G. Lipsey , Paul N. Courant and Christopher T.S. Ragan, Macroeconomics
(Reading,Mass. : Addison – Wesley , 1999 ) , pp.754-755.

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา ขอจํากัดและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1 สรุปผลการศึกษา
1. ประเทศกําลังพัฒนามีลักษณะของการคาระหวางประเทศ ที่คาดวาจะเปนที่มาของ
ความไมมีเสถียรภาพของการสงออก อันไดแก การพึ่งพาประเทศพัฒนาแลวอยางสูง มีการ
กระจุกตัวของการผลิตและสงออกสินคาขั้นปฐม รวมทั้งการกระจุกตัวของตลาดสินคาออก ทําให
มีประสบการณราคาสินคาผันผวนในระยะสั้นและลดลงในระยะยาว
2. อัตราแลกเปลี่ยนทางการคาถดถอยและความไมมีเสถียรภาพของการสงออก ทําให
เกิดขอตกลงวาดวยสินคาระหวางประเทศเพื่อรับมือกับราคาสินคาที่ผันผวน และการนํานโยบาย
รักษาเสถียรภาพการสงออกวิธีตางๆมาใช แตทายสุดขอตกลงดานตางๆก็มีอันตองลมเหลวไป
ดวยเหตุผลหลายประการ
3. จากการประมาณคาแบบจําลองดวยวิธีวิเคราะหสมการถดถอยและAutoregressive
Conditional Heteroscadasticity Model ทําใหทราบวาความสัมพันธระหวางความไมมีเสถียร
ภาพของการสงออกและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังปรากฎอยูในทศวรรษ90(พ.ศ.25332543)
สําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่มีอัตราการเปดประเทศสูงพบความสัมพันธเปนลบ
ขณะที่ประเทศพัฒนาแลวไมวามีอัตราการเปดประเทศสูงหรือต่ําพบความสัมพันธเปนบวก ซึ่ง
ผลการศึกษาดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานเบื้องตนวาประเทศกําลังพัฒนาเปนกลุมที่ไดรับผล
กระทบจากความไมมีเสถียรภาพของการสงออก
4. เมื่อมีหลักฐานวาความไมมีเสถียรภาพของการสงออกในประเทศกําลังพัฒนายังคงสง
ผลเสียตอความเติบโตของประเทศ กอรปกับสถานการณเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน ขอผูกพันกับ
องคกรระหวางประเทศ และงานวิจัยเชิงประจักษของนักเศรษฐศาสตรอีกมากมายที่สนับสนุนใหมี
การรื้อฟนความรวมมือระหวางประเทศเพื่อสรางเสถียรภาพดานสินคาขึ้นใหม โดยอาจเปนความ
รวมมือระหวางประเทศผูผลิตดวยกันเอง และนํานโยบายที่นาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการรักษาเสถียรภาพการสงออกสินคามาใช โดยอาศัยประสบการณจากประเทศพัฒนาแลว
และใหองคกรระหวางประเทศอยางธนาคารโลกหรือองคการการคาเปนผูจัดหาขอมูล ทรัพยากร
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บุคคลและทุนใหในเบื้องตน เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดในการยกระดับรายได กําจัดความยาก
จนและการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศกําลังพัฒนา
6.2 ขอจํากัดของการศึกษา
1.ประเทศที่นาจะไดรับผลกระทบจากความไมมีเสถียรภาพของการสงออกมากที่สุด นา
จะเปนประเทศดอยพัฒนาที่มีการกระจุกตัวของสินคาออกขั้นปฐมและประเทศคูคาอยางสูง แต
เนื่องจากความจํากัดของขอมูลทําใหไมสามารถทดสอบความสัมพันธของกลุมประเทศดอยพัฒนา
ประเทศที่ไมมีทางออกทะเล หรือประเทศที่เปนเกาะได
การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการพิจารณา
ประเทศกําลังพัฒนาที่มีระดับความเจริญเติบโตคอนขางแตกตางกัน แมจะจัดกลุมประเทศดวย
อัตราการเปดประเทศแลวก็ตาม
2. สมมติฐานตั้งตนของการศึกษาเชื่อวา ประเทศกําลังพัฒนาที่มีการกระจุกตัวของสินคา
ขั้นปฐมอื่นๆนอกจากน้ํามัน จะเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากความไมมีเสถียรภาพของราคาและมี
อัตราแลกเปลี่ยนทางการคาที่ย่ําแยที่สุด แตกลุมตัวอยางในการศึกษาประกอบดวยประเทศที่สง
ออกน้ํามันในอัตราสวนสูงกวาสินคาขั้นปฐมอื่น (โดยเฉพาะเม็กซิโก สิงคโปรและนอรเวย) ทํา
ใหผลในการแปรความในการศึกษาเชิงปริมาณบิดเบือนไป
3.การเก็ บ ข อ มู ล เพื่ อ เป น ตั ว แทนของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของการศึ ก ษานี้ ถื อว า ไม
สมบูรณนัก เชน ใชจํานวนประชากรแทนอัตรากําลังแรงงานของประเทศ และไมสามารถนําตัว
แปรที่เปนผลของชวงเวลากอนมาประมาณคาแนวโนมดวยได ดวยเหตุผลของความจํากัดของ
ขอมูลอีกเชนเดียวกับกรณีแรก
4.นอกจากจะสามารถใชดัชนีความไมมีเสถียรภาพของการสงออกสินคาและบริการ เพื่อ
วัดความเปราะบางทางเศรษฐกิจของประเทศ(Economic Vulnerability Index : EVI) หนวยงาน
ไดพัฒนาดัชนีวัดการกระจายทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศอยางUNCTADหรือธนาคารโลก
(Economic Diversification Index : EDI) ที่ประกอบไปดวย อัตราการบริโภคพลังงานตอหัว
(Commercial energy consumption per capita) อัตราการกระจุกตัวของการสงออก(Export
concentration) อัตราสวนภาคอุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวม(Share of manufacturing in
GDP) และอัตราสวนของการจางงานในอุตสาหกรรม(Share of employment in industry) เพื่อ
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เปนบรรทัดฐานในการแบงแยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศดอยพัฒนา
ไดนํามาใชในการศึกษาครั้งตอๆไป

ซึ่งนาจะ

6.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ประเทศกําลังพัฒนาไดรับผลกระทบจากความไมมีเสถียรภาพจากการสงออก แตไม
สามารถปดกั้นตัวเองออกจากระบบการคาโลกได
พึงหาทางปองกันผลกระทบของความไมมี
เสถียรภาพ คิดวานโยบายทางเลือก เพื่อใหประเทศสามารถดําเนินการแกไขความผิดพลาด
ของการดําเนินนโยบายสรางเสถียรภาพใหกับสินคาออกแบบเดิม ที่ยอมรับกันวาลมเหลวไปตั้ง
แตหลังพ.ศ.2523 ดวยขอเสนอตอไปนี้
ตารางที่6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสรางเสถียรภาพดานสินคาระหวางประเทศ
นโยบาย*
ขอเสนอแนะ
1.การจัดการอุปทาน
รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาควรเปนตัวกลางสงเสริมการทําสัญญาควบ
คุมปริมาณการผลิตกับผูประกอบการขนาดใหญภายในประเทศ พรอมๆ
กับหาชองทางการตลาดและสงเสริมการขายสินคาในตางประเทศ
,
สนับสนุนเงินทุนในการซื้อและเก็บรักษาสินคา อาจขอรับความชวยเหลือ
จากธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาค IMF ธนาคารโลก IDA หรือ IFC
2.ขอตกลงดานสิน คาระหวาง กรอบขอตกลงระหวางประเทศใหม ตองคํานึงถึงการกําหนดชวงราคาสินคา
ประเทศ
ตามความสัมพันธกับตลาด , ครอบคลุมสินคาในตลาดโลกที่ไมมีเสถียร
ภาพอยางทั่วถึง โดยเฉพาะสินคาที่อุปสงคมีความยืดหยุนต่ําและมีอายุการ
เก็บรักษาไดยาวนาน , ขอตกลงตองยืดหยุนไดเพียงพอและปฏิบัติไดจริง
3.การอุดหนุนเพื่อชดเชยความ ขั้นตอนในการจัดสรรเงินอุดหนุนตองไมเขมงวดหรือมีดอกเบี้ยสูงเกินไปจน
ไมมีเสถียรภาพ
เปนอุปสรรคกับประเทศยากจนที่จะขอรับความชวยเหลือ , ควบคุมและ
สรางประสิทธิภาพของการใชเงินทุนใหสูงที่สุด
4.การจัดการความเสี่ยง
พัฒนาเครื่องมือทางการเงินในการบริหารจัดการความเสี่ยงและสนับสนุน
ใหมีตัวกลางอํานวยความสะดวกในการเขาถึงเครื่องมือของหนวยธุรกิจใน
ประเทศกําลังพัฒนา
5.การกระจายสินคา
อาศัยความรวมมือระหวางประเทศดวยกันในการแลกเปลี่ยนความรู
,
ความชวยเหลือทางดานเทคนิคและการพัฒนากิจกรรมการผลิต การตลาด
, ตั้งศูนยกลางขอมูลขาวสารดานสินคาระหวางประเทศ , สงเสริมการ
กระจายสินคาไปในสินคาสําคัญที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม และสรางกองทุน
เพื่อสนับสนุนการกระจายสินคาในระยะยาว
หมายเหตุ *อางถึง4.6 การแกปญหาความลมเหลวของการสรางเสถียรภาพใหกับสินคาออก
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