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การเพิ่มเพดานเงินกูตางประเทศของรัฐบาลไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คณะกรรมการพิ จ ารณาการก อ หนี้ ต  า งประเทศในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 1
พฤษภาคม 2534 มีมติใหเขยิบเพดานเงินกูตางประเทศของภาครัฐบาลจากเดิมไมเกินปละ
1,500 ลานเหรียญอเมริกัน เปนไมเกินรอยละ 2,000 ลานเหรียญอเมริกัน ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา
ความตอ งการใช เงินในโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐวิสาหกิจตางๆไดเพิ่มขึ้นเปนอันมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปโตรเลียมแหงประเทศไทย การบินไทย และการไฟฟาฝายผลิต (ผูจัดการ
รายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2534) ขณะเดียวกัน ความสามารถในการรับภาระ
หนี้ตางประเทศของรัฐบาลไทยมีมากขึ้น นายนิพัทธ พุกกะณะสุต ผูอํ านวยการสํ านักงาน
เศรษฐกิจการคลังใหสัมภาษณสื่อมวลชนวา ขอเสนอในการเพิ่มเพดานเงินกูตางประเทศดังกลาว
นี้จะขอมติคณะรัฐมนตรีในอีกสองเดือนขางหนา เพื่อใชในปงบประมาณ 2535 ตอไป (แนวหนา
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2534)
ตามสถิติเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2533 รัฐบาลไทยมีหนาตางประเทศคงคาง
ประมาณ 11,467 ลานเหรียญอเมริกัน ลดลงจากระดับ 11,832 ลานเหรียญอเมริกันเมื่อสิ้นป
2532 หนี้ตางประเทศของรัฐบาลไทยประกอบดวยหนี้ของรัฐบาลเอง และหนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน
ซึ่งสวนใหญเปนหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ในปจจุบัน หนี้ตางประเทศสวนใหญของรัฐบาลไทยเปนการกู
ในรูปเงินเยน โดยมีถึงประมาณรอยละ 55 อีกรอยละ 25 เปนเงินกูในรูปเงินดอลลารอเมริกัน
สวนที่เหลือเปนเงินกูสกุลอื่น ๆ
เพี ย งชั่ ว เวลา 7 ปเ ศษกอ นหนา นี้รัฐ บาลไทยเคยเผชิญกับวิ ก ฤติการณห นี้
ตางประเทศชนิดที่คอนขางรุนแรงในป 2528-2529 ผมจํ าไดดีวา เมื่อคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "วิกฤติการณหนี้ตางประเทศของ
รัฐบาลไทย?" ในเดือนกุมภาพันธ 2528 เพื่อเตือนสติรัฐบาล ทั้งธนาคารแหงประเทศไทยและ
โฆษกรัฐบาลตางรวมกันปฏิเสธวา ภาระหนี้ตางประเทศของรัฐบาลไทยยังไมอยูในขั้นวิกฤติ
ในปลายป 2528 นั้นเอง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในการประชุมทางวิชา
การประจําปไดเตือนรัฐบาลเกี่ยวกับภาวะวิกฤติของภาระหนี้ตางประเทศอีกครั้งหนึ่ง โดยเสนอ
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ประมาณการวา ภาระรายจายในการชําระหนี้ตางประเทศทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่ง
อยูในระดับ 27% ของรายไดจากการขายสินคาและบริการสงออก (foreign exchange earnings)
ในป 2528 จะถีบตัวขึ้นมาอยูในระดับ 30% ในป 2531-2533 โดยที่อัตราภาระรายจายในการ
ชําระหนี้ (debt service ratio) เฉพาะของภาครัฐบาลในป 2528 ก็สูงถึง 11% แลว ซึ่งสูงกวา
เพดานอัตราภาระการชําระหนี้ที่กําหนดไวไมใหเกิน 9%
การที่อัตราภาระรายจายในการชําระหนี้ถีบตัวขึ้นมาอยูระดับสูงในป 2528-2529
ส ว นสํ าคั ญ เป น เพราะเหตุ ว  า มีการกอ หนี้ตา งประเทศเพื่อซื้ออาวุ ธ ในการพั ฒ นากองทั พ เป น
จํ านวนมาก ซึ่งเริ่มตนในยุครัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร และสืบตอมาในชวงของแผน
พัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2520-2524) เงินกูเพื่อพัฒนากองทัพดังกลาวนี้มีความกระจุกตัวคอน
ขางสูง และถึงกําหนดในการชําระหนี้ในชวงป 2528-2533 ยังผลใหภาระรายจายในการชําระหนี้
กระจุกอยูในชวงเวลาดังกลาวนี้ดวย นอกจากนี้ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบ
ทุนนิยมโลกซึ่งทําใหการคาระหวางประเทศซบเซา ก็มีสวนทําใหอัตราภาระรายจายในการชําระ
หนี้สูงขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุวา อัตราภาระรายจายในการชําระหนี้เปนอัตราสวนระหวางรายจายใน
การชําระหนี้ (debt service payments) กับรายไดจากการขายสินคาและบริการสงออก
ทั้งๆที่ในตอนตนรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ปากแข็งและไมยอมรับวา
ภาระหนี้ตางประเทศของรัฐบาลไทยอยูในภาวะวิกฤติ แตในที่สุดก็ไมสามารถทนหลอกตัวเอง
อยูได และดําเนินการแกไขวิกฤติการณดังกลาวนี้ดวยมาตรการสําคัญอยางนอย 2 มาตรการคือ
การกําหนดเพดานเงินกูตางประเทศ และการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ
แตเดิมนั้น รัฐบาลกําหนดวาจะมีการกอหนี้ตางประเทศไมเกินปละ 2,000 ลาน
เหรียญอเมริกัน ในปงบประมาณ 2528 ไดลดลงเหลือไมเกิน 1,600 ลานเหรียญอเมริกัน ครั้น
เมื่ อ วิ ก ฤติ ก ารณ ห นี้ ต  า งประเทศเริ่ ม ปรากฏอย า งชั ด เจน รั ฐ บาลเริ่ ม เข ม งวดกั บ การก อ หนี้
ตางประเทศ โดยลดเพดานเงินกูตางประเทศลงมาอยูในระดับไมเกินปละ 1,000 ลานเหรียญ
อเมริกัน ในปงบประมาณ 2529 ระดับเพดานดังกลาวนี้ไดใชตอมาในปงบประมาณ 2530-2531
ครั้นเมื่อภาระหนี้ตางประเทศของรัฐบาลไทยบรรเทาเบาบางลง สวนหนึ่งเปนผลจากการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาล อีกสวนหนึ่งเปนผลจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมโลก รัฐบาล
จึงเริ่มเขยิบเพดานเงินกูตางประเทศเปนไมเกินปละ 1,200 ลานเหรียญอเมริกันในปงบประมาณ
2532 และ 2533 ครั้นในปงบประมาณ 2534 เขยิบขึ้นสูระดับไมเกินปละ 1,500 ลานเหรียญ
อเมริกัน และกําลังทะยานขึ้นสูระดับไมเกินปละ 2,000 ลานเหรียญอเมริกันในปงบประมาณ 2535
ที่จะถึงนี้
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ความเขมงวดในการกอหนี้ตา งประเทศของรัฐบาลในระหวางป 2528-2531
ประกอบกับการดําเนินนโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดมาตั้งแตปงบประมาณ 2525 เนื่องจาก
เกิดวิ ก ฤติการณทางการคลังระหวางป 2523-2525 นั้นไมเพียงแตจะทํ าใหการลงทุนดาน
สาธารณูปโภค และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตางๆชะลอตัวลงเทานั้น หากทวายังทําใหแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboards) ตองหยุดชะงักลงดวย
ในเรื่องนี้มีปญหาความขัดแยงทางความคิดอยางคอนขางรุนแรงระหวางนายเสนาะ อูนากูล
เลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับนายวีระพงษ
รามางกูร ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพลเอกเปรม ติณสูลานนทในขณะนั้น ความลาชาในการพัฒนา
อุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และความไมพอเพียงตลอดจนความดอยพัฒนาของ
สาธารณูปโภคประเภทตางๆซึ่งกําลังเปนปญหาอยูในปจจุบัน ลวนแลวแตเปนผลสืบเนื่องมาจาก
วิกฤติการณหนี้ตางประเทศระหวางป 2528-2529 เปนสําคัญ
อยางไรก็ตาม ลํ าพังแตการเพิ่มความเขมงวดในการกอหนี้ตางประเทศเพียง
มาตรการเดียวคงไมสามารถชวยใหสังคมเศรษฐกิจไทยฝาวิกฤติการณหนี้ตางประเทศมาไดอยาง
รวดเร็ว รัฐบาลยังไดอาศัยการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ ทั้งนี้ดวยการตราพระราชกําหนด
ใหอํานาจกระทรวงการคลังปรับโครงสรางเงินกูตางประเทศ พ.ศ. 2528 ซึ่งประกาศใชในเดือน
พฤศจิกายน 2528 อีกดวย นับตั้งแตปลายป 2528 เปนตนมา กระทรวงการคลังไดอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายดังกลาวนี้ในการกอหนี้ใหม ซึ่งเสียดอกเบี้ยตํ่า เพื่อนําไปชําระหนี้เดิม ซึ่งตองเสีย
ดอกเบี้ยในอัตราสูง (refinancing) ทั้งนี้เพื่อลดภาระรายจายดานดอกเบี้ยของรัฐบาล นอกจากนี้
ภายหลังปงบประมาณ 2530 ฐานะการคลังของรัฐบาลแข็งแกรงขึ้น และเริ่มมีงบประมาณเกินดุล
จนเงินคงคลังเพิ่มพูนขึ้นชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน รัฐบาลเริ่มนําเงินคงคลังไปใชในการปรับ
โครงสรางหนี้ตางประเทศดวย ผลจากการดํ าเนินมาตรการดังกลาวนี้ ทํ าใหรัฐบาลสามารถ
ประหยัดรายจายดอกเบี้ยนับตั้งแตปลายป 2528 เปนตนมาไดประมาณ 7,900 ลานบาท (มติชน
ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม 2533)
ความเขมงวดในการกอหนี้ ประกอบกับการปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ ทําให
รายจายในการชําระหนี้ของรัฐบาลลดลงไปเปนอันมาก นอกจากนี้ การฟนตัวของระบบทุนนิยม
โลก นับตั้งแตปลายป 2529 จนถึงเดือนสิงหาคม 2533 ทําใหการคาระหวางประเทศของไทยขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว ผลก็คือ อัตราภาระรายจายในการชําระหนี้ของรัฐบาลลดลงตามลําดับจากระดับ
สูงกวา 11% ในป 2528 เหลือเพียง 10.6% และ 9.1% เมื่อสิ้นป 2532 และ 2533 ตามลําดับ
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การเขยิบเพดานเงินกูตางประเทศมาสูระดับไมเกินปละ 2,000 ลานเหรียญ
อเมริกันในปงบประมาณ 2535 ที่จะถึงนี้ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องมาตั้งแตปงบ
ประมาณ 2532 เปนตนมา ทั้งนี้เนื่องจากวิกฤติการณหนี้ตางประเทศไดหมดสิ้นไปแลว ผมมิได
มีความเห็นขัดแยงกับแนวทางการเขยิบเพดานหนี้ตางประเทศ ตรงกันขาม ผมกลับเห็นวา
กระทรวงการคลัง ทั้ ง ในยุ ครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน และยุครัฐบาลนายอานันท
ปนยารชุน ไดใชความระมัดระวังและสุขุมรอบคอบในการเขยิบเพดานการกอหนี้ตางประเทศ
แตละครั้ง อยางไรก็ตาม ผมมีความเห็นวา ในชวงเวลา 4-5 ปที่ผานมานี้ สถานการณทาง
เศรษฐกิจไดแปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วจนเพดานหนี้ตางประเทศมิใชมาตรการที่ทรงประสิทธิผล
ในการปองกันมิใหรัฐบาลกอหนี้เกินกวาระดับความสามารถในการชําระหนี้อีกตอไป ทั้งนี้ดวย
เหตุผลอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ในขณะที่มีการควบคุมการกอหนี้ตางประเทศของภาครัฐบาล
รัฐบาล กลับปลอยใหการกูเงินจากตางประเทศของภาคเอกชนเปนไปอยางคอนขางเสรี เครื่องมือ
ที่รัฐบาลใชในการกํ ากับการเคลื่อนยายเงินกูระหวางประเทศของภาคเอกชนก็มีเฉพาะแตการ
เก็บภาษีดอกเบี้ยเงินกูเทานั้น ซึ่งมิใชเครื่องมือที่สามารถสกัดกั้นการกอหนี้ตางประเทศของภาค
เอกชนได นอกจากนี้ นับตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 เปนตนมา รัฐบาลยังมีแนวโนมอัน
แจมชัดที่จะใหการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ (international capital mobility) เปนไปโดย
เสรี ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูภายในประเทศถีบตัวขึ้นมาอยูในระดับ 16-17% ตอป ใน
ขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินระหวางประเทศสูงเพียง 6-7% ตอปเทานั้น ความแตกตาง
ระหวางอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศกับอัตราดอกเบี้ยภายนอกประเทศ ซึ่งสูงถึง 10% นี้ ได
ผลักดันใหภาคเอกชนหันไปกูเงินจากตางประเทศมากขึ้น ผลก็คือ หนี้ตางประเทศคงคางของภาค
เอกชน ซึ่งอยูในระดับ 7,600 ลานเหรียญอเมริกันเมื่อสิ้นป 2532 เพิ่มขึ้นเปน 13,400 ลานเหรียญ
อเมริกันเมื่อสิ้นป 2532 (The Nation, May 3,1991) นั่นหมายความวา การกอหนี้ตางประเทศของ
ภาคเอกชนมีมากกวาภาครัฐบาลเสียดวยซํ้า โดยที่หนี้ตางประเทศของภาคเอกชนสรางภาระแก
ระบบเศรษฐกิจไทยไมแตกตางจากหนี้สาธารณะ
ประการที่สอง ในปจจุบัน รัฐวิสาหกิจหลายตอหลายแหงกําลังเขาคิวใหสัมปทาน
แกภาคเอกชนในการผลิตบริการสาธารณูปโภค โดยที่เอกชนที่ไดรับสัมปทานตองอาศัยเงินกู
จากตางประเทศในการลงทุน ในกรณีเชนนี้ รัฐบาลมิไดเขาไปควบคุมการกอหนี้ตางประเทศ
เพราะรัฐบาลไม มี น โยบายที่จ ะควบคุม การกอ หนี้ตางประเทศของภาคเอกชน แตในกรณีที่
รัฐวิสาหกิจเปนผูลงทุนเองและตองอาศัยเงินกูตางประเทศ การกอหนี้ตางประเทศในกรณีหลังนี้
จะตกอยูในความควบคุมและกํ ากับของรัฐบาล การใหสัมปทานแกเอกชนในการลงทนจึงเปน
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มรรควิ ธี สํ าคั ญ ที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ใช ใ นการขยายการลงทุน โดยที่ไม ต อ งติดขั ดดว ยเพดานเงิ น กู
ตางประเทศที่รัฐบาลควบคุม
ประการที่ ส าม รั ฐ วิ ส าหกิ จ หลายต อ หลายแห ง พยายามดิ้ น รนขอกู  เ งิน จาก
ตางประเทศ เพื่อขยายการลงทุน แตมักจะติดขัดดวยเพดานเงินกูตางประเทศ บริษัท การบินไทย
จํากัดเปนรัฐวิสาหกิจแหงแรกที่ประสบผลสําเร็จในการกอหนี้ตางประเทศโดยไมติดขัดเพดานเงินกู
ดังกลาวนี้ ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจ รสช.ในการกําหนดนโยบายวา เงินกูตางประเทศของการบินไทย
อยูนอกเพดานหนี้ตางประเทศที่รัฐบาลควบคุม (แนวหนา 8 เมษายน 2534)
ดังนั้น การกํ าหนดเพดานเงินกูตางประเทศจึงเปนมาตรการที่ไมมีประสิทธิผล
ในการ ควบคุมการกอหนี้ตางประเทศอีกตอไป ในเมื่อรัฐบาลไมมีนโยบายที่จะควบคุมการกอหนี้
ตางประเทศของภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจตางๆสามารถหลบเลี่ยงเพดานเงินกูตางประเทศ
ดวยการใหสัมปทานแกเอกชนในการลงทุน หรือดวยการใชอํ านาจเผด็จการในการสั่งการให
สามารถกูเงินจากตางประเทศได โดยอยูนอกขอบขายการควบคุม

