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บริโภคนิยม

       รังสรรค ธนะพรพันธุ

เสยีงเรยีกรองใหประชาชนชาวไทยเพิ่มรายจายในการบริโภคกํ าลังกองกังวาน

ในนามของความรักชาติ นายธนาคารบางนายออกมาเปลงมธุรสวาจาวา หาก
ตองการใหสังคมเศรษฐกิจไทยฟนตัวจากภาวะถดถอย ประชาชนชาวไทยจักตองเพิ่มรายจายในการ
บริโภค ตรรกของขอเรียกรองนี้ ก็คือ เมื่อประชาชนเพิ่มรายจายในการบริโภค ภาคการผลิตสามารถ
ขายสนิคาและบริการที่ผลิตได การผลิตยอมขยายตัว และการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจยอมเกิดขึ้น

แตขอที่นากังขาก็คือ เสียงเรียกรองนี้เกิดจากความรักชาติจริงละหรือ มิไดเกิด 
จากความเห็นแกตัวหรอกหรือ  เหตุไฉนนายธนาคารผูอุดมดวย ‘ความรักชาติ’ จงึไมเคยเอื้อนเอยและ 
เรียกรองใหมกีารชวยเหลือคนยากจน และไมเคยแมแตแสดงความเอื้ออาทรตอผูคนที่ตองทํ างานชนิด
หลงัสูฟา หนาสูดิน แตแลวกลับมาเรียกรองใหคนไทยเพิ่มการใชจายในการบริโภค เพียงเพื่อใหสังคม
เศรษฐกิจไทยฟนตัวจากภาวะถดถอย

ขอทีน่ายธนาคารมิไดเอื้อนเอย ก็คือ เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยฟนตัวจากภาวะถดถอย 
ภาคธุรกิจเอกชนยอมมีความสามารถในการชํ าระหนี้เพิ่มข้ึน ปญหาหนี้สูญและหนี้เสียของธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินตางๆยอมลดลง และนี่เองเปนสารสนเทศที่ซอนเรนของขอเรียกรองนี้  
สารสนเทศทีซ่อนเรนดังกลาวนี้สะทอนถึงความเปนสัตวเศรษฐกกิจของนายธนาคารอยางดียิ่ง

แทนที่จะเรียกรองใหผูอ่ืนแกปญหาภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ นายธนาคารและ 
นายทุนการเงินทั้งหลาย หากมีความรักชาติจริง สมควรที่จะเรียกรองตนเองใหกระทํ าการเพื่อ 
ประเทศชาต ิ โดยลดละความเห็นแกไดเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจ หนทางหนึ่งในการฟนคืนจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกจิ ก็คือ การเรงประนอมหนี้กับลูกหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู และการขยายการให 
สินเชื่อ มาตรการตางๆเหลานี้ลวนอยูในวิสัยที่นายธนาคารและนายทุนการเงินทั้งหลายสามารถ 
ดํ าเนนิการได และเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจไทยโดยมิพักตองสงสัย
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ในชวงสองเดือนเศษที่ผานมานี้ ธนาคารพาณิชยรวมใจกันลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ลงอยางฮวบฮาบ ในขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง อัตราดอกเบี้ย 
เงนิฝากออมทรพัยเหลือเพียงปละ 4.5%ตอป อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าอยูในชวง 6.5 – 7.5% ตอป 
ในขณะทีอั่ตราดอกเบี้ยเงินใหกูตกประมาณ 14–15% ตอป ผลก็คือความแตกตางระหวางดอกเบี้ยเงิน
ใหกูกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (interest spread) สูงถงึ 7% การธํ ารงสวนตางของอัตราดอกเบี้ยไวใน
ระดบัสูงเชนนี ้ ในดานหนึ่งยอมเกื้อกูลตอการบรรเทาภาวะการขาดทุนของธนาคารพาณิชย แตในอีก
ดานหนึ่งแสดงถึงการเอาเปรียบประชาชนเจาของเงินฝาก อีกทั้งไมเกื้อกูลตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
ดวย

ประพฤตกิรรมของนายธนาคารพาณิชยดังที่กลาวขางตนนี้มิไดสะทอนใหเห็นอะไรอื่น 
นอกเหนือจากความเปนสัตวเศรษฐกิจของนายธนาคารพาณิชย และความเปนสัตวเศรษฐกิจอีก 
เชนกันที่ทํ าใหนายธนาคารพาณิชยบางนายออกมาเรียกรองใหประชาชนเพิ่มการใชจายในการบริโภค 
แทนทีจ่ะเรยีกรองตนเองในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูและในการขยายการจัดสรรสินเชื่อ

แตการธํ ารงสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไวใน
ระดับสูงเชนนี้ ยังเปนประเด็นแหงการวิพากษในประชาสังคม จนทายที่สุดรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังตองออกมา ‘เลนละคร’ แสดงความไมเห็นดวยดวยทาทีอันขึงขัง

ขอที่พึงพิจารณาอยางยิ่ง ก็คือ การเพิ่มการใชจายในการบริโภคของประชาชน 
ใหคุณใหโทษแกระบบเศรษฐกิจไทยอยางไรบาง

เมือ่เกดิวกิฤตกิารณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 จนทางการตองปลอยใหเงินบาท 
มีค าลอยตัว  ประชาชนถูกเรียกร องให  รัดเข็มขัดและลดการใช จ ายอย างเกินตัว  เพราะ  
ประพฤตกิรรมการใชจายอยางเกินตัว ไมวาจะเปนภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน นับเปนสาเหตุปฐมฐาน
ของปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด หรืออีกนัยหนึ่ง ปญหาการขาดแคลนเงินออม จนเกิดชองวาง
ระหวางการลงทุนกับการออม (Investment – Saving Gap)

นับต้ังแตสังคมเศรษฐกิจไทยกาวสู ยุคของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 
ในป 2504 เปนตนมา การขาดแคลนเงินออมเปนปญหาของระบบเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด เพียงแต
ในระยะแรกเริม่ อาการของปญหายังไมรายแรง หากแตทวีความรายแรงตามกาลเวลา จนกลายเปน
ปญหาเรื้องรัง เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยมีปญหาเงินออมมีไมพอแกการใชจาย ทางออกของ 
การแกปญหา ก็คือ การยืมเงินออมจากตางประเทศ(foreign saving)  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การกูยืม
เงนิจากตางประเทศ  นบัต้ังแตป 2504 เปนตนมา  ยทุธศาสตรของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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จึงเป นยุทธศาสตร การพึ่งพิงการก อหนี้ต างประเทศเพื่อหลอเลี้ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
(Debt – led Growth)

แตการพึง่พิงการกอหนี้ตางประเทศยอมมีขีดจํ ากัด เพราะขึ้นอยูกับความสามารถใน
การชํ าระหนี้ และความเชื่อมั่นของชุมชนการเงินระหวางประเทศที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย หาก 
ความสามารถของระบบเศรษฐกิจในการชํ าระหนี้เสื่อมทรามลง หรือชุมชนการเงินระหวางประเทศ
หมดความเชื่อมั่นที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย การหลอเลี้ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการ 
อาศัยหนี้ตางประเทศมิอาจเปนไปไดอีกตอไป การขาดความเชื่อมั่นที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทยในชวง 
ป 2539 – 2540 ทํ าใหมีการโยกยายเงินทุนออกจากระบบเศรษฐกิจไทย จนสรางปญหาเสถียรภาพ
ทางการเงินอยางรุนแรง

หลังวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 ประชาชนถูกเรียกรองใหลด 
การใชจายอยางเกินตัว และการเก็บหอมรอมริบถูกตีตราวาเปนประพฤติกรรมอันควรแกการสรรเสริญ 
แตแลวเวลาผานพนไปเพียงขวบปเศษ สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนบางสถานีพากันโฆษณาชวนเชื่อ
ประหนึ่งวา การออมเปนประพฤติกรรมที่ไมดี อันสมควรแกการประนาม เพราะการออมขัดขวาง 
การฟนตัวทางเศรษฐกิจ

ในทามกลางสภาวการณดังกลาวนี้ ประชาชนคนสามัญยอมตกอยูในความสับสน 
และปฏบัิติตัวไมถูก เพราะมีขอกังขาวา การออมเปนความดีหรือความเลวกันแน

ประชาชนคนไทยมีการใชจายเกินตัวมาเปนเวลาชานาน ทั้งนี้ดวยอิทธิพลของ 
ลัทธิบริโภคนิยม(Consumerism) ในระดับมหภาค ระบบเศรษฐกิจไทยตองยืมเงินออมจาก 
ตางประเทศมาใชจาย ในระดับจุลภาค คนจนที่มีรายไดไมพอประทังชีวิต จํ าเปนตองกูหนี้ยืมสินเพื่อ
ความอยูรอดแหงชีวิต ซึ่งเปนเรื่องธรรมดา แตคนชั้นกลางจํ านวนมาก ซึ่งมีรายไดเกินเลยระดับ 
พอประทงัชวีติ มปีระพฤติกรรมการใชจายเกินตัว กลุมทุนยักษใหญ ทั้งภายในประเทศและระหวาง
ประเทศอาศยัการโฆษณาเปนกลไกในการหลอหลอมรสนิยมของผูบริโภค และจัดระบบการขายสินคา
ผอนสง เพื่อกระตุนการใชจายในการบริโภค ในประการสํ าคัญ กระบวนการสากลานุวัตรของ 
วฒันธรรมแองโกลแซกซันก็ดี กระบวนการแปลงวัฒนธรรมใหเปนสินคา(Commodification)ก็ดี และ
การเติบใหญของทุนวัฒนธรรม(Cultural Capital)ก็ดี ลวนแลวแตสงเสริมการเติบโตของลัทธิ 
บริโภคนิยม

การเติบใหญของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูเกือบตลอดทศวรรษ 2530 มีสวนเสริมสง 
การเติบใหญของลัทธิบริโภคนิยมอยางสํ าคัญ ไมเพียงแตจะมีการใชจายอยางเกินตัวและการนํ าเขา
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สินคาฟุมเฟอยจากตางประเทศเทานั้น หากทวาคนไทยจํ านวนไมนอยยังเดินทางไปตางประเทศ 
เพือ่ใชจายในการบริโภคภายนอกประเทศอีกดวย

หากการ ‘กลับตัวกลับใจ’ เปนบทเรียนสํ าคัญจากวิกฤติการณเศรษฐกิจป 2540  
สังคมเศรษฐกิจไทยจักตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยหันมาพึ่งตนเองมากขึ้น และเดิน
แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ในการปรับเปลี่ยนยทุธศาสตรการพัฒนาดังกลาวนี้ ประชาชนจะตอง
ปรับเปลี่ยนประพฤติกรรมการบริโภค โดยลดการใชจายที่ฟุ มเฟอยและจํ ากัดมิใหมีการใชจาย 
อยางเกินตัว

ขอใหสังเกตดวยวา ประเทศที่มีเงินออมอยางพอเพียงและไมตองพึ่งพิงเงินทุนจาก
ตางประเทศ ดังเชนไตหวันและสิงคโปร แมจะตองเผชิญวิกฤติการณทางเศรษฐกิจดุจเดียวกับ 
ประเทศในอาเซยีตะวนัออกอื่นๆ แตก็สามารถฝาคลื่นลมมรสุมไปไดโดยบอบชํ้ าไมมากนัก ในขณะที่
ประเทศที่มีปญหาการขาดแคลนเงินออม และยึดกุมยุทธศาสตรการพึ่งพิงเงินกูจากตางประเทศ 
ในการหลอเลี้ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจลวนแลวแตมีอันเปนไป ไมวาจะเปนเกาหลีใต ไทย  
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส

เมือ่ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในญี่ปุนแตกสลายนับต้ังแตป 2534 เปนตนมา จนตอง
เผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ รัฐบาลญี่ปุนเพียรเรียกรองใหประชาชนเพิ่มการใชจายในการ
บริโภคเพื่อกระตุ นเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศญี่ปุนใชมาตรการทางการเงินในการสงเสริม 
การบรโิภค ดวยการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทํ าลายสิ่งจูงใจในการออม

รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กํ าลังเจริญรอยตามรัฐบาลญี่ปุ นดวยการลดอัตรา 
ดอกเบี้ยเงินฝากใหอยูในระดับต่ํ า จนในเวลานี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตํ่ ากวาอัตราเงินเฟอ ในขณะที่
อัตราเงนิเฟอตกประมาณ 8% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํ าอยูในชวง 6.5 – 7.5% ตอป นั่นยอม 
หมายความวา  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริง (real rate of interest) มคีาติดลง  ซึ่งมีผลในการ 
ท ําลายสิ่งจูงใจในการออม

แตระบบเศรษฐกิจไทยมีโครงสรางแตกตางจากญี่ปุ นอยางสํ าคัญ ในขณะที่ 
ระบบเศรษฐกิจญ่ีปุนมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ระบบเศรษฐกิจไทยมีปญหาการขาดดุลบัญชี 
เดินสะพัดในข้ันรากฐาน แมจะมีการคาดการณวา บัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลในปนี้ แตก็เปน 
ปรากฏการณเพียงชั่วคราว เนื่องจากเปนผลจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ หากสภาวการณทาง
เศรษฐกิจคืนสูสภาพปกติ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจะตองเกิดขึ้นอีกดังที่ปรากฏซํ้ าแลวซํ้ าเลา 
ตลอดระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความแตกตางดานโครงสรางนี้เอง ทํ าใหการใชมาตรการ
เลยีนแบบญีปุ่นจํ าตองระมัดระวัง เพราะการสงเสริมการใชจายในการบริโภคในญี่ปุนอาจมิไดมีผลถึง
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กบัทํ าใหญ่ีปุนมีปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด แตการสงเสริมการใชจายในการบริโภคในประเทศ
ไทยยอมซํ ้าเติมปญหาการขาดแคลนเงินออม  และสงเสริมการเติบโตของลัทธิบริโภคนิยม

บทเรียนจากเรื่องนี้ ก็คือ รักยาวใหบ่ัน รักสั้นใหตอ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากเห็น
แกผลประโยชนระยาว จักตองบั่นทอนการเติบโตของลัทธิบริโภคนิยม และบั่นทอนการใชจายเกินตัว
ของประชาชน ในทางกลับกัน หากเห็นแกผลประโยชนระยะสั้น เพียงหวังใหเศรษฐกิจฟนตัวก็ตองตอ 
ลมหายใจใหแกลัทธิบริโภคนิยม และสงเสริมการใชจายอยางเกินตัวของประชาชนตอไป

ประชาชนมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะเลือกเสนทางเสนหนึ่งเสนทางใดระหวางทางแพรง
ทัง้สองนี ้ขอแตเพียงใหมีสารสนเทศอันสมบูรณสํ าหรับการตัดสินใจ
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