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เพดานเงินกูตางประเทศของรัฐบาล

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           กระทรวงการคลังกํ าลังเสนอคณะกรรมการนโยบายหนี้เงินกูตางประเทศ เพื่อ 
ใหพิจารณาอนุมัติการปรับเพดานวงเงินกูจากตางประเทศประจํ าปงบประมาณ 2539 จาก 3,200 
ลานเหรียญอเมริกัน เปน 3,700 ลานเหรียญอเมริกัน ทั้งนี้โดยอางวา มีความจํ าเปนตองใชเงิน 
ในการสรางโครงขายพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) จํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
โครงการสนามบินหนองงูเหา  โครงการรถไฟฟามหานคร และโครงการขยายทางหลวง  6 เลน
           เพดานเงินกู ตางประเทศของรัฐบาลที่กํ าหนดขึ้นใหมนี้นับเปนวงเงินสูงสุดใน
ประวัติการกอหนี้ตางประเทศของรัฐบาลไทย (ดูตารางที่ 1)
           กอนปงบประมาณ 2528 รัฐบาลกํ าหนดเพดานเงินกูตางประเทศไวไมเกิน 2,000 
ลานดอลลาร แตเปนเพราะวิกฤติการณหนี้ตางประเทศที่กํ าลังกอตัวขึ้น รัฐบาลจึงตองลดเพดาน
เงินกูตางประเทศลงตามลํ าดับ โดยในปงบประมาณ 2528 ลดลงเหลือ 1,600 ลานดอลลาร และ
เหลือปละ 1,000 ลานดอลลารตลอดชวงเวลาระหวางปงบประมาณ 2529-2531 ทั้งนี้เปนเพราะ 
วา ภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศของรัฐบาลเกิดการกระจุกตัว อันเปนผลจากการกูเงินเพื่อซื้อ
อาวุธในยุครัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยไดฉุดใหรายไดจากการ 
สงออกตกตํ่ าลง อันกระทบตอความสามารถในการชํ าระหนี้ตางประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย
           คร้ันสังคมเศรษฐกิจไทยฟนตัวจากภาวะถดถอยและการสงออกขยายตัวอยาง 
รวดเร็ว วิกฤติการณหนี้ตางประเทศผานพนไป รัฐบาลจึงเริ่มเขยิบเพดานเงินกูตางประเทศ 
นับต้ังแตปงบประมาณ 2532 เปนตนมา แตการเขยิบเพดานเงินกูดังกลาวนี้คอยเปนคอยไป จะมี
การกาวกระโดดบางก็แตในปงบประมาณ 2534  2535  2537 และ 2539 (ดูตารางที่ 1)
           การกํ าหนดเพดานเงินกูตางประเทศของรัฐบาลนับเปนการสรางวินัยทางการคลัง
ที่สํ าคัญ เพราะเปนกฎเกณฑที่ปองกันการใชจายอยางเกินตัว และปองกันมิใหมีการกอหนี้ 
เกินระดับความสามารถในการชํ าระหนี้ หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ตองการเงินกูตางประเทศ
จักตองแขงขันกันเสนอโครงการเพื่อแยงชิงเงินกูตางประเทศ หากการกลั่นกรองโครงการและ 
การจัดลํ าดับความสํ าคัญของโครงการเปนไปอยางมีหลักมีเกณฑและดวยความเปนธรรมแลว  
การใชเงินกูตางประเทศก็จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตเปนเพราะการกลั่นกรองโครงการ 
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เปนไปดวยความหละหลวม ประกอบกับการกอหนี้ตางประเทศปราศจากการถวงดุลจากฝาย 
นิติบัญญัติ จึงปรากฏกรณีโครงการเงินกูจํ านวนไมนอยที่ไมเปนประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม 
กระนั้นก็ตาม การกํ าหนดเพดานเงินกูตางประเทศไดชวยบรรเทาความเสียหายดังกลาวนี้ไดบาง
           การกํ าหนดเพดานเงินกูตางประเทศยังผลใหการกอหนี้ตางประเทศของรัฐบาล 
มีขอบเขตอันจํ ากัด ดวยเหตุดังนั้นจึงเปนเรื่องธรรมดาที่มีการ `วิ่งเตน' ไมเฉพาะแตเพียงให 
โครงการผานการกลั่นกรองของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เทานั้น หากยังใหผานการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายหนี้เงินกูตางประเทศอีกดวย  
การ `วิ่งเตน' ดังกลาวนี้เปนเรื่องที่วงวิชาการยังมิไดสนใจศึกษา  ดุจเดียวกับการวิ่งเตนของงบ
ประมาณแผนดิน
           การ `วิ่งเตน' ที่สํ าคัญ ไดแก การวิ่งเตนเพื่ออยูนอกกรอบเพดานเงินกูตาง 
ประเทศ  บริษัท การบินไทย จํ ากัด นับเปนอุทาหรณที่ดีในเรื่องนี้ การบินไทยไมตองการเสนอ 
โครงการแขงขันกับหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆในการแยงชิงเงินกูตางประเทศ จึงเพียร
พยายามผลักดันใหโครงการเงินกูเพื่อซื้อเครื่องบินของการบินไทยอยูนอกกฎเกณฑวาดวยเพดาน
เงินกูตางประเทศ ความพยายามดังกลาวนี้ประสบความสํ าเร็จระดับหนึ่งในยุค รสช.  เมื่อ รสช.  
ส้ินอํ านาจการบินไทยตองกลับเขาแถวตามเดิม
           วินัยทางการคลังจักทรงประสิทธิผลในการปองกันประพฤติกรรมที่สรางความ 
เสียหายแกสังคมโดยสวนรวมก็ตอเมื่อกฎเกณฑที่กํ าหนดขึ้นไมมีชองโหว หากมีขอยกเวนมาก 
เพียงใด ชองโหวก็มีมากเพียงนั้น ในกรณีเชนนี้ กฎเกณฑที่กํ าหนดขึ้นยอมมิอาจสรางวินัยทาง 
การคลังได
           นอกเหนือจากการกํ าหนดเพดานเงินกูตางประเทศแลว รัฐบาลในอดีตพยายาม
สรางวินัยในการกอหนี้ตางประเทศดวยการกํ าหนดกฎเกณฑที่สํ าคัญดังตอไปนี้

           กฎเกณฑขอที่หนึ่ง การกอหนี้ตางประเทศของรัฐบาลในปงบประมาณหนึ่งๆ 
จักตองไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณแผนดินประจํ าปงบประมาณนั้นๆ ทั้งนี้ตามมาตรา 3  
แหงพระราชบัญญัติใหอํ านาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ พ.ศ. 2519 การกอหนี้ 
ตามกฎเกณฑขอนี้ครอบคลุมถึงการกอหนี้เพื่อซื้ออาวุธดวย ทั้งนี้ตามมาตรา 3 แหงพระราช
บัญญัติใหอํ านาจกระทรวงการคลังกูเงินจากรัฐบาลตางประเทศเพื่อจัดซื้อยุทโธปกรณทางทหาร 
พ.ศ. 2524

           กฎเกณฑขอที่สอง จะไมมีการกอหนี้ตางประเทศที่ทํ าใหการชํ าระคืนเงินตน 
และดอกเบี้ยรายปเกินกวาเพดานอัตราสวนภาระการชํ าระหนี้ (Debt Service Ratio) ที่กํ าหนด 
อัตราสวนภาระการชํ าระหนี้เปนอัตราสวนระหวางรายจายในการชํ าระหนี้ (Debt Service 
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Payment) กับรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ (foreign exchange earnings) ดวยเหตุที่
เงินกูตางประเทศตองชํ าระคืนดวยเงินตราตางประเทศ และรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ 
ยอมไดมาจากการสงออกสินคาและบริการ การกํ าหนดเพดานอัตราสวนภาระการชํ าระหนี้ 
มีวัตถุประสงคในการปองกันมิใหมีการกอหนี้เกินกวาความสามารถในการชํ าระหนี้ ขอที่นาสังเกต 
ก็คือ เพดานดังกลาวนี้กํ าหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี และมักจะมีการเขยิบเพดานอยูเสมอ (ดู 
ตารางที่ 2) การณปรากฏอยูเนืองๆวา อัตราสวนภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศเกินกวาเพดานที่
ควบคุม

           กฎเกณฑขอที่สาม จะไมมีการกอหนี้ตางประเทศที่ทํ าใหการชํ าระคืนเงินตน 
และ ดอกเบี้ยรายปมีจํ านวนเกินกวารอยละ 13 ของประมาณการรายไดในปงบประมาณนั้น ๆ ทั้ง
นี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2503 ขอเท็จจริงปรากฏวา รัฐบาลไมสามารถปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑขอนี้

           ดังนี้ จะเห็นไดวา กฎเกณฑเกี่ยวกับการกอหนี้ตางประเทศของรัฐบาลสวนใหญ
เปนกฎเกณฑที่ไรประสิทธิผล กฎเกณฑที่ถือไดวาเปนวินัยในการกอหนี้ตางประเทศมีอยูเพียง 2 
ขอ คือ เพดานเงินกูตางประเทศที่เปนวงเงินสัมบูรณ (ไมเกิน 3,700 ลานดอลลาร) และอัตราสวน
เงินกูตางประเทศเทียบกับงบประมาณแผนดิน (ไมเกิน 10%)
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ตารางที่ 1
เพดานเงินกูตางประเทศของรัฐบาลไทย

ปงบประมาณ 2528-2539
(ลานเหรียญอเมริกัน)

                      ปงบประมาณ                เพดานเงินกูตางประเทศของรัฐบาลไทย

           2528                           1,600
           2529                              1,000
           2530                              1,000
           2531                              1,000
           2532                              1,200
           2533                              1,500
           2534                              2,000
           2535                              2,500
           2536                              2,500
           2537                              3,200
           2538                              3,200
           2539                              3,700

 
 ที่มา  สํ านักงบประมาณ งบประมาณโดยสังเขป ฉบับตาง ๆ
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ตารางที่ 2
เพดานอัตราสวนภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศ

(Debt Service Ratio)
คิดเปนรอยละของรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ

(%)

มติ ค.ร.ม. เพดานอัตราสวนภาระการชํ าระหนี้

20 ธันวาคม 2503 ไมเกิน 5%
14 กรกฎาคม 2507 ไมเกิน 7%
15 สิงหาคม 2520 (1) ไมเกิน 7% สํ าหรับโครงการทั่วไป

(2) ไมเกิน 2% สํ าหรับโครงการเงินกูปองกันประเทศ
(3) รวมทั้งสิ้นไมเกิน 9%

29 มิถุนายน 2525 ไมเกิน 9% โดยไมแยกพิจารณาโครงการเงินกูปองกันประเทศ
ตางหากจากโครงการเงินกูอ่ืน ๆ

29 พฤศจิกายน 2526 อนุโลมใหเกินเพดาน 9% ระหวางปงบประมาณ2527-2530 
หลังจากนั้นใหเปนไปตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2525
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