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ยุทธศาสตรการพัฒนากับดุลบัญชีเดินสะพัด

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

            การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเปนปญหาที่บรรดาขุนนางนักวิชาการ (technocrats) 
กํ าลังเปนหวง สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเรียกรองใหรัฐบาล 
สนใจแกปญหานี้ ขณะเดียวกัน ธนาคารแหงประเทศไทยก็นํ าเสนอมาตรการในการแกไข ซึ่งจะเริ่ม
บังคับใชต้ังแตตนป 2539 เปนตนไป
           บัญชีเดินสะพัด (Current Account) ประกอบดวยบัญชีสินคา บัญชีบริการ  
และบัญชีบริจาค ดุลบัญชีเดินสะพัดจึงเปนดุลของบัญชีทั้งสามนี้ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 
เปนผลจากการใชจายเกินตัวของระบบเศรษฐกิจทั้งในภาครัฐบาลและ/หรือภาคเอกชน การ 
ขาดดุลดังกลาวนี้ปรากฏในรูปสวนตางระหวางการลงทุนกับการออม (Investment-Saving Gap)
           เมื่อระบบเศรษฐกิจมีเงินออมไมพอเพียงแกการใชจาย ก็ตองหยิบยืมเงินออม
จากตางประเทศ (foreign saving) ดวยการกอหนี้ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสามารถพึ่งพิงเงิน
ทุนของตนเองนี้ เรียกกันวา Debt-led Growth กลาวคือ เปนยุทธศาสตรที่อาศัยเงินกูตางประเทศ 
ในการหลอเลี้ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตการพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศมีขีดจํ ากัด เพราะ 
ข้ึนอยูกับความสามารถในการชํ าระหนี้เปนสํ าคัญ หากความสามารถในการชํ าระหนี้หดหาย  
ระบบเศรษฐกิจก็ตองเสียตนทุนในการกอหนี้ในราคาที่แพงขึ้น กลาวคือนัยหนึ่งก็คือ ตองเสีย 
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เนื่องเพราะภาวะความเสี่ยงตอการสูญหนี้มีมากขึ้น และหากความ 
เชื่อถือทางการเงินหมดสิ้นไป ตลาดการเงินระหวางประเทศก็จะไมจัดสรรเงินใหกูอีกตอไป
           ลักษณะการพึ่งพิงเงินทุนตางประเทศ (External Finance Dependency) 
ปรากฏมากวาสามทศวรรษ ในระยะแรก ชองวางระหวางการลงทุนกับการออมมีไมมาก แตมีแนว
โนมขยายใหญข้ึนตามกาลเวลา ในป 2538 การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดคิดเปนรอยละ 7.1 ของราย
ไดประชาชาติเทียบกับ 5.6% ในป 2537 นับเปนการขาดดุลที่สูงมากทั้งในเชิงสัมบูรณและ 
เชิงสัมพัทธ โดยที่กอนหนานี้กํ าหนดเปาหมายไววาจะไมใหขาดดุลเกินกวา 6.3% ของรายได
ประชาชาติ
           กอนป 2531 การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดโดยพื้นฐานเกิดจากการใชจายอยาง
เกินตัวในภาครัฐบาลเปนสํ าคัญ เงินออมในภาครัฐบาลไมพอเพียงแกการใชจายในการลงทุน  
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แตการรัดเข็มขัดทางการคลังระหวางป 2525-2531 ไดชวยใหฐานะการคลังดีข้ึนอยางผิดหูผิดตา 
จนมีฐานะเกินดุลนับต้ังแตป 2531 เปนตนมา ตรงกันขามกับภาคเอกชนที่กลับกลายเปน 
ภาคเศรษฐกิจที่ขาดดุล สวนหนึ่งเปนเพราะการใชจายในภาคเอกชนที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  
อีกสวนหนึ่งเปนผลจากนโยบายการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) อันเปนเหตุ 
ใหภาคเอกชนเปนผูผลิตบริการสาธารณูปโภคหลายตอหลายประเภทแทนรัฐบาล
           เจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทยเสนอบทวิเคราะหวา การที่บัญชีเดินสะพัด 
ขาดดุลในระดับสูงในป 2538 เปนเพราะมีการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ การซื้อเครื่องบินของบริษัท 
การบินไทย จํ ากัด  การนํ าเขาเครื่องจักรเพื่อใชในการผลิตอันเปนผลจากการขยายตัวของการ 
ลงทุนและการนํ าเขาสินคาฟุมเฟอย โดยเฉพาะอยางยิ่งรถยนตราคาแพง ในป 2538 บัญชีสินคา
ขาดดุลถึง 264,200 ลานบาท แตธนาคารแหงประเทศไทยไมรูสึกกังวลตอการขาดดุลการคา 
เพราะเชื่อวาสวนใหญเปนผลจากวัฏจักรธุรกิจที่มีการขยายตัวของการลงทุนในภาคเอกชน  
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมิไดเกิดจากการขาดดุลการคาเทานั้น หากยังเปนผลจากการขาดดุล
บัญชีบริการอีกดวย  การที่คนไทยนิยมออกไปทองเที่ยวตางประเทศมากขึ้น และนิยมสงบุตร
หลานไปศึกษาตางประเทศมากขึ้น รวมตลอดจนการที่สินคาเขาและสินคาออกตองพึ่งบริการการ
ขนสงและการประกันภัยของตางประเทศ นับเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหบัญชีบริการขาดดุล ซึ่งสง
ผลตอการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอีกทอดหนึ่ง
            ในอดีตที่เปนมา เมื่อการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกลายเปนปญหารายแรง 
ทางการโดยธนาคารแหงประเทศไทยมักจะนํ าเสนอมาตรการในการในการแกปญหาดวยการ 
เนนการสงเสริมการออม ทั้งการออมโดยสมัครใจ (voluntary saving) และการออมที่ถูกบังคับ 
(forced saving) แมจะมีการพูดถึงมาตรการเหลานี้มาเปนเวลาหลายป แตมีความคืบหนา 
ในการดํ าเนินการไมมากนัก มาในปนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยหยิบยกการออมในภาคครัวเรือน 
(Household Saving) มากลาวเปนพิเศษ เพราะพบวา การออมในภาคครัวเรือนตกตํ่ าลง 
เหลือ 7.3% ของรายไดประชาชาติ ซึ่งนับวาตํ่ ามาก แทที่จริงแลว อัตราการออมโดยทั่วไป  
(Saving Ratio) ของระบบเศรษฐกิจไทยอยูในระดับต่ํ ากวาประเทศเพื่อนบานที่อยูในลํ าดับข้ัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ใกลเคียงกัน
            ธนาคารแหงประเทศไทยยืนยันที่จะดํ าเนินนโยบายการเงินแบบเขมงวด (tight 
monetary policy) ตอไป โดยธํ ารงอัตราดอกเบี้ยไวในระดับสูง ทั้งนี้เพื่อชะลอการขยายตัวของ 
การลงทุนในภาคเอกชน  ซึ่งมีส วนชวยชะลอการนํ าเขาเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต  
แตการดํ าเนินนโยบายการเงินในลักษณะเชนนี้กลับสรางปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
อีกดานหนึ่ง หากอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยสูงกวาตลาดการเงินระหวางประเทศมากเกินไป  
เงินทุนระยะสั้นก็จะเคลื่อนยายเขามาหาประโยชนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง โดยที่พรอมจะ 
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เคลื่อนยายออกนอกประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาวการณในตลาดการเงินระหวางประเทศ 
การเคลื่อนย ายเงินทุนระยะสั้นระหว างประเทศนี้ เองสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพของ  
ระบบเศรษฐกิจไทยได ธนาคารแหงประเทศไทยตระหนักถึงปญหาดังกลาวนี้เปนอยางดี จึง 
กํ าหนดมาตรการควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนระยะสั้น โดยใหบริษัทเงินทุนธํ ารงเงินสํ ารอง 7% 
ของตั๋วสัญญาใชเงินหรือเงินฝากที่มีอายุต่ํ ากวา 1 ป ที่ไดรับจากผูที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ
            การดํ าเนินนโยบายการเงินแบบเขมงวด มิเพียงดวยการธํ ารงดอกเบี้ยในอัตราสูง 
เทานั้น หากยังกํ าหนดใหสถาบันการเงินตองธํ ารงอัตราสวนระหวางสินเชื่อกับเงินฝากมิให 
เกินกวา 109% พรอมกันนั้น ก็กํ าหนดเปาหมายมิใหสินเชื่อภาคเอกชนขยายตัวเกินกวา 21%  
ในป 2539
           ธนาคารแห งประเทศไทยกังวลตอพฤติกรรมในการบริโภคของประชาชน
คอนขางมาก ดังจะเห็นไดจากการใชมาตรการในการลดทอนการบริโภคถึง 2 มาตรการ คือ  
มาตรการแรก ไดแก การจํ ากัดสินเชื่อรถยนตราคาแพงที่สถาบันการเงินปลอยกูแกลูกคาและ 
บริษัทเชาซื้อลีสซิ่ง รถยนต มาตรการที่สอง ไดแก การจํ ากัดการออกบัตรเครดิต (Credit Card)  
โดยเพิ่มระดับรายไดข้ันตํ่ าในการขออนุมัติการทํ าบัตรเครดิต จากปละ 120,000 บาท เปนปละ 
240,000 บาท
           มาตรการในการจํ ากัดการบริโภคดังที่กลาวขางตนนี้ ลวนแลวแตเปนการ 
แกปญหาที่ปลายเหตุ และยากที่จะมีประสิทธิผลในการลดทอนการบริโภคของประชาชน  
การจํ ากัดสินเชื่อ รถยนตราคาแพงเพิ่งจะนํ ามาใชภายหลังจากที่ปลอยใหมีการนํ าเขารถยนต 
โดยเสรีมาเปนเวลากวา 4 ป โดยที่มิไดพิจารณาใชภาษีสรรพสามิตในการลดรายจายในการซื้อ 
รถยนตประเภทนี้ สวนการจํ ากัดการออกบัตรเครดิตนั้นเลาเพิ่งจะพิจารณาดํ าเนินการภายหลัง 
จากที่มีการใชบัตรเครดิตอยางแพรหลายแลว อีกทั้งมีขอนากังขาวา การจํ ากัดการออกบัตร 
เครดิตจะสามารถกระทํ าไดมากนอยเพียงใด ในเมื่อมีผูประกอบอาชีพอิสระในระบบเศรษฐกิจไทย
จํ านวนมาก และผูขอบัตรเครดิตเปนผูกรอกขอมูลรายได นอกจากนี้ บรรดาสถาบันการเงิน 
ที่ออกบัตรเครดิตสามารถเลี่ยงการควบคุมของธนาคารแหงประเทศไทยไดดวยการจัดตั้ง 
บริษัทออกบัตรเครดิต แยกออกไปจากสถาบันการเงินนั้นๆ ในกรณีเชนนี้ บริษัทที่จัดตั้งใหม 
จะอยู ภายใตการกํ ากับของกระทรวงพาณิชย มิใชธนาคารแหงประเทศไทย หนังสือพิมพ  
ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2538 รายงานวา  ธนาคารไทยพาณิชยกํ าลังเลี่ยง
การควบคุมของธนาคารแหงประเทศไทยดวยวิธีการเชนนี้
           แทที่จริงนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เลือกใชมีสวนกํ ากับฐานะของบัญชี 
เดินสะพัดดวย นับต้ังแตป 2504 เปนตนมา การบริโภคของประชาชนกลายเปนจักรกลสํ าคัญของ
การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะการบริโภคของประชาชนเปนองคประกอบสํ าคัญของ 
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อุปสงคมวลรวม (Aggregate Demand) การขยายตัวของการบริโภคจึงมีผลตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยตรง
            ภายหลังการจัดตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป  2517 จริยธรรมในการ
งาน (work ethies) เร่ิมเสื่อมทรามลง เพราะผูคนในสังคมไทยจํ านวนไมนอยสามารถหารายได 
โดยไมตองใชหยาดเหงื่อแรงงาน ความเสื่อมทรามยิ่งมีมากขึ้นเมื่อเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble  
Economy) เติบโตหลังป 2529 ในเมื่อเงินหามาไดงาย ก็ใชจายไปงาย ผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ในรัฐบาลชุดแลวชุดเลาไมเคยคิดที่จะเหนี่ยวรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจฟองสบู อยางนอยที่สุด
ควรจะมีการเก็บภาษีจากเงินไดที่ไดมาดวยการเก็บกํ าไร ผลที่ตามมาก็คือ ประพฤติกรรมดานการ
ประหยัดมัธยัสถคอย ๆ มลายหายไป ควบคูกับการเสื่อมทรามของจริยธรรมในการงาน
            หากไมสามารถรื้อฟนประพฤติกรรมในดานการประหยัดมัธยัสถ และร้ือฟน
จริยธรรมในการงาน ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมิอาจแกไขในขั้นสมุฏฐานได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากยังคงปลอยใหลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) เติบใหญตอไป
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ตารางที่ 1
ดุลบัญชีเดินสะพัด ป 2532-2538

(ลานบาท)

ป ดุลบัญชีเดินสะพัด % ของ GDP
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538

-64,956.3                   -
186,184.2                   -
193,264.2                   -
161,276.5                   -
178,452.7                   -
211,630.0                   -
295,500.0

3.50
8.50
7.71
5.69
5.62
5.87
7.10

        ที่มา         ธนาคารแหงประเทศไทย
        หมายเหตุ   ขอมูลป 2538 เปนตัวเลขประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย อนึ่ง
      ตัวเลขประมาณการของ TDRI ปรากฏวา บัญชีเดินสะพัดในป 2538
                      ขาดดุลถึง 312,900 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.7 ของ GDP
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