คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 สิงหาคม 2540

เมื่อสังคมเศรษฐกิจไทยลมละลาย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จํายอมปลอยใหเงินบาทมีคาลอยตัวอยาง
จนตรอกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 จําตองขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) จาก
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) อยางจนตรอกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2540 และจําตอง
ยอมรับเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) อันผูกติดมากับเงินกูอยางเชื่องๆ
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 โดยที่เปนเงื่อนไขอันเขมงวดและรัดรึง รวมทั้งการประกาศปดกิจการ
ธุรกิจเงินทุนอีก 42 บริษัทในวันเดียวกัน โดยที่กอนหนานี้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 ปดไปแลว
16 บริษัท รวมจํานวนทั้งสิ้น 58 บริษัท ระบบเศรษฐกิจไทยตองเผชิญวิกฤติการณครั้งรายแรง
ที่สุดในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
บัดนี้ มีประจักษพยานหลักฐานขอเท็จจริงวา สังคมเศรษฐกิจไทยกําลังเดินอยู
บนเสนทางการลมละลายทางเศรษฐกิจ หากมิไดองคกรโลกบาลดังเชนกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศมาคํ้าจุน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลยอมอยูในฐานะลมละลาย เมื่อหนี้สินมีมากกวา
ทรัพยสิน โดยที่ไมมีความสามารถในการชํ าระหนี้ที่กอขึ้นได คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ระบบ
เศรษฐกิจมีฐานะลมละลายดุจเดียวกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไดหรือไม ?
ประเทศแตละประเทศ นอกจากจะมีทรัพยสินทางการเงินแลว ยังมีทรัพยสินทาง
กายภาพ ไมวาจะเปนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย แตไมมีประเทศใดที่ยอมเฉือนที่ดิน
หรือทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใชในการชํ าระหนี้ แนวความคิดวาดวยการลมละลายเมื่อนํ ามา
ประยุกตกับประเทศยอมมีความหมายแคบกวาเมื่อประยุกตใชกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพราะเมื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไมมีเงินชําระหนี้ ยอมนําสินทรัพยอื่นออกขายเพื่อนําเงินมา
ชําระหนี้ได แตประเทศในฐานะรัฐประชาชาติมีขอจํากัดในการหาเงินจากการขายแผนดิน
ประเทศยอมอยูในภาวะลมละลาย เมื่อหนี้ตางประเทศมีมากกวาสินทรัพยที่เปน
เงินตราตางประเทศ แนวความคิดวาดวยการลมละลายของประเทศ พิจารณาจากบริบทในสังคม
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เศรษฐกิจโลก ประเทศมิอาจลมละลายดวยหนี้ภายในประเทศ หากเปนหนี้สาธารณะภายใน
ประเทศ รัฐบาลยอมมีอํานาจในการเก็บภาษีอากรหรือพิมพธนบัตรเพื่อชําระหนี้ หากเปนหนี้
เอกชน เอกชนที่ไมสามารถชําระหนี้ ยอมตองลมละลายไป โดยมิไดกระทบตอฐานะของประเทศ
หนี้ตางประเทศตางจากหนี้ภายในประเทศ เพราะหนี้ตางประเทศตองชําระดวย
เงินตราตางประเทศ และเงินตราตางประเทศในทายที่สุดแลวไดมาจากการสงออกสินคาและ
บริการ หากหนี้ตางประเทศนั้นเปนหนี้เอกชน เอกชนยอมตองเปนผูชําระหนี้ หากไมสามารถ
ชําระหนี้ได ก็ตองลมละลาย หากจํานวนเอกชนที่ไมสามารถชําระหนี้ตางประเทศ และมูลหนี้
ตางประเทศของเอกชนมีไมมาก ผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศยอมมีนอย แตถามีเอกชน
จํานวนมาก “เบี้ยว” ไมชําระหนี้ตางประเทศ และมูลหนี้ตางประเทศของเอกชนที่ไมสามารถชําระ
หนี้มีจํานวนมาก ความนาเชื่อถือทางการเงินของประเทศยอมตกตํ่าลงในสังคมเศรษฐกิจโลก และ
ความเชื่อมั่นของชาวตางประเทศที่มีตอระบบเศรษฐกิจนั้นยอมมลายหายไป หากไมสามารถ
รื้อฟนความนาเชื่อถือทางการเงิน การฟนตัวทางเศรษฐกิจยอมยากที่จะเปนไปได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกรณีของระบบเศรษฐกิจแบบเปด
ระบบเศรษฐกิจไทยอยูในภาวะลมละลายแลว เมื่อทุนสํารองระหวางประเทศมี
ไมพอแกการชํ าระหนี้ตางประเทศ ปรากฏการณที่หนี้ตางประเทศคงคางมีมากกวาทุนสํารอง
ระหวางประเทศมีมานานแลว เนื่องจากปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เรื้อรัง จนระบบ
เศรษฐกิจไทยมีลักษณะการพึ่งพิงเงินทุนภายนอกประเทศ (External Finance Dependency) ใน
ยุคสมัยที่ความนาเชื่อถือทางการเงินของระบบเศรษฐกิจไทยอยูในระดับสูง เงินทุนไหลเขามีมาก
กวาเงินทุนไหลออก จึงไมมีปญหาในการชําระหนี้ตางประเทศ เมื่อความนาเชื่อถือทางการเงิน
หมดสิ้นไป เงินทุนมีแตจะไหลออก ไมมีไหลเขา ความสามารถในการชําระหนี้ตางประเทศจึง
กลายมาเปนปญหาสําคัญ
ธนาคารแห ง ประเทศไทยแถลงว า ทุ น สํ ารองระหว า งประเทศเมื่ อ สิ้ น เดื อ น
มิถุนายน 2540 เหลืออยูถึง 32,400 ลานเหรียญอเมริกัน แตชุมชนการเงินทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศไมเชื่อตัวเลขนี้ ทั้งนี้มีความเปนไปไดอยางสูงที่ธนาคารแหงประเทศไทยกูเงินจาก
ตางประเทศเพื่อเสริมฐานะทุนสํ ารองระหวางประเทศใหดูดี เพราะเพียงสองวันหลังจากนั้น
รัฐบาลไทยตองปลอยใหเงินบาทมีคาลอยตัว
ชุมชนการเงินระหวางประเทศเชื่อวา ทุนสํ ารองระหวางประเทศของไทยเหลือ
อยูเพียง 17,000 ลานเหรียญอเมริกัน เอกสารแผนการขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศที่ธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
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เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 กลาวถึงเหตุผลในการขอความชวยเหลือจาก IMF ขอหนึ่งวา เพื่อ
“....รักษาฐานะทุนสํารองเงินตราของประเทศใหอยูในระดับไมนอยกวามูลคาการนําเขา 3 เดือน
ครึ่ง หรือไมนอยกวา 25,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเร็วที่สุด...” เมื่ออานเอกสารดังกลาวนี้
อยางเครงครัด ก็ตองตีความวา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 ทุนสํารองระหวางประเทศเหลือนอย
กวา 25,000 ลานบาท ทุนสํารองฯจํานวนนี้ไมพอเพียงที่จะชําระคืนหนี้ระยะสั้นและเงินกูที่ผาน
BIBFs ถึงหนี้ตางประเทศสวนใหญเปนหนี้เอกชน แตในภาวะที่สถาบันการเงินและบริษัทธุรกิจ
จํานวนมากไมสามารถชําระเงินกูตางประเทศ หนี้เอกชนเหลานี้ตองถือเปน ‘หนี้ของประเทศ’
เพราะความไมสามารถชํ าระหนี้เอกชนมิไดกระทบตอฐานะความนาเชื่อถือของเอกชนผูเปน
ลูกหนี้เทานั้น หากกระทบตอความนาเชื่อถือทางการเงินของประเทศดวย
ประเทศไทยตองพึ่งกองทุนการเงินระหวางประเทศในการฟนคืนความนาเชื่อถือ
ทางการเงิน เพราะไมเพียงแตจะไดเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศเทานั้น หาก
ยังชวยใหไดเงินกูจากแหลงอื่นๆอีกดวย ทั้งนี้มีรายงานขาววา จะไดเงินกูรวมทั้งสิ้น 16,000 ลาน
ดอลลาร ในจํานวนนี้เปนเงินกูฉุกเฉินจาก IMF 4,000 ลานดอลลาร จาก EXIM Bank of Japan
4,000 ลานดอลลาร (อัตราดอกเบี้ย LIBOR+1.5% ถึง LIBOR+2.0% ระยะเวลาการกู 17 ป
ระยะปลอดหนี้ 5 ป) จากธนาคารพัฒนาอาเซีย (ADB) 1,000 ลานดอลลาร (ระยะเวลาการกู 15
ป ระยะปลอดหนี้ 5 ป อัตราดอกเบี้ย 6.00-6.80% ตอป) และจากประเทศตางๆในอาเซียแปซิฟก
อีก 5,000 ลานดอลลาร อันประกอบดวยออสเตรเลีย 1,000 ลานดอลลาร สิงคโปร 1,000 ลาน
ดอลลาร มาเลเซีย 1,000 ลานดอลลาร สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,000 ลานดอลลารอินโดนีเซีย
500 ลานดอลลาร และเกาหลีใต 500 ลานดอลลาร โดยที่เงินกูจากธนาคารโลก ธนาคารพัฒนา
อาเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไมมีขอตกลงที่แนชัด
ชุมชนการเงินระหวางประเทศตองระดมทรัพยากรเพื่อคํ้ าจุนมิใหประเทศไทย
‘ลมละลาย’ เพราะเกรงวาจะมีผลกระทบในลักษณะโดมิโนตอประเทศอื่นๆในอาเซียแปซิฟก
แมวาวิกฤติการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยป 2540 มิไดรายแรงเทากับวิกฤติการณเม็กซิโกป 2537
แต แผนการชวยเหลือครั้งนี้นับเปนแผนที่ตองพึ่งเงินกูมากที่สุดภายหลังวิกฤติการณเงินเปโซ
ในเม็กซิโกเปนตนมา
ขอที่นาสังเกตก็คือ สหรัฐอเมริกาและชาติมหาอํานาจตะวันตกพากันถอยไปอยู
หลังฉาก มิไดออกหนายื่นมือชวยเหลือประเทศไทย สวนสําคัญก็เพื่อกดดันใหญี่ปุนเปนโตโผ
เมื่อเกิดวิกฤติการณเงินเปโซในเม็กซิโกในป 2537 สหรัฐอเมริกากระโดดเขาคํ้าจุนเม็กซิโกอยาง
เต็มที่ เพราะวิกฤติการณการเงินในเม็กซิโกมีผลกระทบทางเศรษฐกิจตอสหรัฐอเมริกาโดยตรง
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โดยที่วิกฤติการณครั้งนั้นทํ าใหการรวมกลุมจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) มิได
ใหประโยชนแกสหรัฐอเมริกาเทาที่ควร แตการลมสลายของเศรษฐกิจไทยหาไดมีผลกระทบ
ตอสหรัฐอเมริกาและชาติมหาอํานาจตะวันตกอยางสําคัญ ประเทศมหาอํานาจเหลานี้จึงทําเปน
ทองไมรูรอน ปลอยใหญี่ปุนและกองทุนการเงินระหวางประเทศรวมกันจัดทําแผนการชวยเหลือ
ประเทศไทย การลมสลายของเศรษฐกิจไทยมีผลกระทบตอญี่ปุนโดยตรง เพราะญี่ปุนเปนเจาหนี้
รายใหญของไทย หากปลอยใหเศรษฐกิจไทยลมลงไปตอหนาตอตา ญี่ปุนก็ตองสูญหนี้เปน
จํานวนมาก ดวยเหตุดังนี้ ญี่ปุนจึงกดดันใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทยคํ้าประกันเงินกูตางประเทศของบรรดาสถาบันการเงิน 58 แหงที่มีฐานะงอนแงน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแสดงความชื่นชมที่สามารถกูเงินจากกองทุน
การเงินระหวางประเทศและพันธมิตรในอาเซียแปซิฟกไดถึง 16,000 ลานดอลลาร โดยอางวา
เปนประวัติการณที่ประเทศไทยไดรับเงินกูจํานวนมากมายถึงเพียงนี้ หาไดตระหนักแมแตนอยวา
เปนประวัติการณอันนาชื่นชมหรือไม และไทยตองสูญเสียศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในชุมชนระหวาง
ประเทศมากมายเพียงใด
ไมนาเชื่อวา ประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยคุยโมวาจะเปน ‘เสือตัวที่หา’ กลับกลายเปน
‘แมวตัวที่หนึ่ง’ ในอาเซียแปซิฟก มิหนําซํ้ายังตอง ‘คลาน’ ไปขอความชวยเหลือจากนานาประเทศ
ไมเวนแมแตอินโดนีเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตามบันไดเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ตองถือวาตํ่าชั้นกวามาก
ใครทําใหไทยตกบันไดเศรษฐกิจระหวางประเทศดังกลาวนี้ ?

