คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2542

ความออนแอทางการคลัง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ความออนแอทางการคลังกํ าลังปรากฏโฉมเปนปญหาใหมของระบบเศรษฐกิจ
ไทย และอาจกัดกรอนศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยไปอีกนานนับสิบป ความออนแอดังกลาวนี้
เปนผลจากนโยบายการกอหนี้สาธารณะทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบาระหํ่าของรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย โดยที่เงินที่ไดจากการกอหนี้สาธารณะเหลานี้มิไดใชไปในการเสริมสราง
ศักยภาพในการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทยเทาที่ควร
การกอหนี้สาธารณะภายในประเทศ (Internal Public Debt) เพิม่ ขึน้ มากในชวง
สองปที่ผานมานี้ สวนสําคัญเปนผลจากวิกฤติการณสถาบันการเงิน รัฐบาลนายชวน หลีกภัย
ตรากฎหมาย 2 ฉบับ เพื่อระดมเงินไปใชจายในการแกไขวิกฤติการณสถาบันการเงิน รวมเปนเงิน
ทัง้ สิน้ 800,000 ลานบาท กฎหมายฉบับแรก ไดแก พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกู
เงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.
2541 ซึง่ ใหอานาจกระทรวงการคลั
ํ
งกูเงินไมเกิน 500,000 ลานบาท เพื่อชดใชความเสียหายและ
ปรับโครงสรางแหลงเงินทุนของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ กฎหมายฉบับที่สองไดแก พระราชกําหนด
ใหอานาจกระทรวงการคลั
ํ
งกูเงินเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541
ซึง่ ใหอานาจกระทรวงการคลั
ํ
งกูเงินไมเกิน 300,000 ลานบาท เพื่อนําไปใชในการเสริมสรางความ
มัน่ คงของระบบสถาบันการเงินภายในประเทศ การกูเงินตามกฎหมายทั้งสองฉบับนี้จักตองกระทํา
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2543
กอนเกิดวิกฤติการณการเงินอาเซีย หนี้สาธารณะภายในประเทศคงคางมียอด
รวม 281,944.2 ลานบาทเมื่อสิ้นป 2539 ในจํานวนนี้ประมาณรอยละ 84 เปนหนี้รัฐวิสาหกิจ
ที่รัฐบาลคํ้าประกัน โดยที่หนี้ของรัฐบาลโดยตรงมีอยูเพียง 44,254.3 ลานบาท เมื่อสิ้นเดือน
มิถนุ ายน 2542 หนีส้ าธารณะภายในประเทศคงคางเพิ่มขึ้นเปน 846,250.2 ลานบาท ในจํานวนนี้
เปนหนีโ้ ดยตรงของรัฐบาล 580,652.1 ลานบาท (ดูตารางที่ 1) โครงสรางหนี้สาธารณะภายใน
ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่หนี้โดยตรงของรัฐบาลมีความสําคัญมากขึ้น
หนี้สาธารณะภายในประเทศจะมียอดคงคางเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต สวนหนึ่ง
เปนเพราะการกอหนี้ตามกฎหมายทั้งสองที่กลาวขางตนยังไมครบวงเงิน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ
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กองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ มีภาระการชําระหนี้แทนบรรดาสถาบันการเงินที่เขาไปโอบอุม โดยที่วงเงินกู
500,000 ลานบาทไมเพียงพอ ในประการสําคัญ กระทรวงการคลังมีแผนที่จะรับโอนหนี้สินและ
ทรัพยสนิ จากกองทุนเพือ่ การฟนฟูฯ โดยหนี้จํานวน 1.2 ลานลานบาทของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
จะกลายเปนภาระของกระทรวงการคลัง (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2542) แมวา
ยอดหนี้ดังกลาวนี้อาจลดทอนลงเมื่อมีการขายสินทรัพยที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ถือครอง แต
คาดว า จะลดลงได ไ ม ม ากนั ก ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ค วามเป น ไปได อ ย า งสู ง ที่ ย อดคงค า งของ
หนีส้ าธารณะภายในประเทศจะไตระดับจนสูงกวา 1.5 ลานลานบาท
ภาระหนี้สาธารณะภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางมากมายนี้เปนผลจากความ
ผิดพลาดในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย และความ
ผิดพลาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งการยึดกุมปรัชญา ‘สถาบัน
การเงินลมมิได’ ในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน แมวาวิกฤติการณการเงินปะทุและ
ระเบิดขึ้นในยุครัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ แตทงั้ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย และรัฐบาลนาย
บรรหาร ศิลปอาชา ตองมีสวนรับผิดในฐานที่มิไดเตรียมความพรอมใหแกระบบเศรษฐกิจไทยกอน
ทีจ่ ะเดินบนเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization) ไมวาจะเปนการละทิ้งระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว การพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ความเขมงวดในการกําหนด
มาตรฐานทางบัญชี การเพิ่มประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงปรัชญาในการกํากับและตรวจสอบ
สถาบัน การเงิน ฯลฯ
การกอหนีส้ าธารณะเพื่อแกไขวิกฤติการณสถาบันการเงินก็ดี และการโอนหนี้ของ
กองทุนเพือ่ การฟน ฟูฯ ไปใหกระทรวงการคลังก็ดี มีนัยสําคัญวา การคํ้ายันมิใหสถาบันการเงินลม
กลายมาเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากร โดยที่ยังไมมีวี่แวววา กระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงปรัชญาในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ดังกลาวนี้ หากมีการโอนหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ มาเปนหนี้สาธารณะ นาจะถือเปน
เงือ่ นเวลาในการประกาศละทิ้งปรัชญา ‘สถาบันการเงินลมมิได’ โดยหันมายึดถือปรัชญา ‘สถาบัน
การเงินลมได’ แทน
หนี้สาธารณะตางประเทศถีบตัวตามหนี้สาธารณะภายในประเทศดวย สวน
สํ าคัญเปนผลจากพระราชกํ าหนดใหอํ านาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศเพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2541 ซึง่ ใหอานาจกระทรวงการคลั
ํ
งกูเงินจากตางประเทศจํานวนไมเกิน 200,000
ลานบาท ภายในกําหนดเวลาไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2543
เมือ่ สิน้ ป 2539 หนี้ตางประเทศคงคางของระบบเศรษฐกิจไทยมียอดรวม 90,805
ลานดอลลารอเมริกัน ในจํานวนนี้เปนหนี้สาธารณะเพียง 16,805 ลานดอลลารอเมริกัน คิดเปน
รอยละ 18.6 ของหนี้ตางประเทศคงคางรวม ภายหลังจากที่เกิดวิกฤติการณการเงินเดือน
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กรกฎาคม 2540 หนี้ตางประเทศของภาคเอกชนมียอดรวมลดลง แตหนี้สาธารณะมียอดรวม
เพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกัน ธนาคารแหงประเทศไทยก็ตองขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement)
จากกองทุนการเงินระหวางประเทศและกูเงินจากธนาคารกลางของประเทศตางๆ เพื่อเสริมฐานะ
ของทุนสํารองระหวางประเทศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงการคลังเพียรอธิบายวา
หนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยมิใชหนี้สาธารณะ เพราะธนาคารแหงประเทศไทยรับผิดชอบ
ในการชําระหนี้เอง มิไดเปนภาระของงบประมาณแผนดิน กระนั้นก็ตาม หนี้ของธนาคารแหง
ประเทศไทยตองถือเปน ‘หนีข้ องแผนดิน’ และการชําระหนี้ตางประเทศเปน ‘ภาระของแผนดิน’
เนื่องเพราะเงินตราตางประเทศที่ใชชําระหนี้ตางประเทศในทายที่สุดยอมไดมาจากการสงออกสิน
คาและบิรการ ซึ่งแผนดินไทยตองมีภาระในการผลิต
เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2542 หนี้ตางประเทศคงคางของระบบเศรษฐกิจไทย
มียอดรวม 80,655 ลานดอลลารอเมริกัน ในจํานวนนี้เปนหนี้ของรัฐบาล 21,987 ลานดอลลาร
อเมริกัน (27.3%) และหนีข้ องธนาคารแหงประเทศไทย 11,903 ลานดอลลารอเมริกัน (14.8%)
หากถือวาธนาคารแหงประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของภาครัฐบาล หนี้ตางประเทศของธนาคารแหง
ประเทศไทยตองถือเปนหนี้ของ ‘ภาครัฐบาล’ ในกรณีนี้ หนี้ตางประเทศของ ‘ภาครัฐบาล’ จะมี
ยอดรวม 33,890 ลานดอลลารอเมริกัน คิดเปนรอยละ 42 ของหนี้ตางประเทศคงคางรวม (ดูตาราง
ที่ 2)
การเพิม่ ขึน้ ของหนีต้ างประเทศสรางภาระในการชําระหนี้ รายจายในการชําระหนี้
(Debt Service Payment) อันประกอบดวยรายจายในการชําระเงินตน ดอกเบี้ย และคาจัดการ
เงินกู (Management Fee) ซึง่ มีเพียง 9,024 ลานดอลลารอเมริกันในป 2539 ถีบตัวขึ้นสูระดับ
14,041 ลานดอลลารอเมริกันในป 2541 เฉพาะชวง 6 เดือนแรกของป 2542 รายจายดังกลาวนี้ยัง
สูงถึง 8,968 ลานดอลลารอเมริกัน (ดูตารางที่ 3)
การเพิ่มขึ้นของรายจายในการชําระหนี้ตางประเทศมีผลตออัตราสวนภาระการ
ชําระหนี้ (Debt Service Ratio) อันไดแก อัตราสวนระหวางรายจายในการชําระหนี้กับรายไดจาก
การสงออกสินคาและบริการ (Foreign Exchange Earnings) ในป 2539 อัตราสวนนี้มีเพียง
12.3% เพิม่ ขึ้นเปน 20.8% ในป 2541 และอยูในระดับใกลเคียงกันในชวง 6 เดือนแรกของป 2542
ขอที่นาสังเกตก็คือ อัตราสวนภาระการชําระหนี้ตางประเทศของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก 2.5% ในป
2539 เปน 3.5% ในป 2542 (ดูตารางที่ 3)
รายจายในการชําระหนี้ตางประทเศของระบบเศรษฐกิจไทยจะยังเพิ่มขึ้นตอไป
ในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจายในการชํ าระหนี้ตางประเทศของรัฐบาล เนื่องจากหนี้
ตางประเทศที่รัฐบาลกอขึ้นในระหวางป 2540-2542 และที่จะกอตอไปในป 2543 สวนใหญยัง
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ไมถงึ กําหนดชําระ นอกจากนี้หนี้ ตางประเทศของภาคเอกชนจํานวนมากที่มีการประนอมหนี้จะถึง
กําหนดการชําระหนี้ในอนาคตเชนกัน
หากการกอหนี้สาธารณะภายในประเทศ เพื่อแกไขวิกฤติการณสถาบันการเงิน
เกิดจากภาวะจํายอม และมิอาจกลาวโทษรัฐบาลนายชวน หลีกภัยไดทั้งหมด การกอหนี้สาธารณะ
ตางประเทศนับตั้งแตป 2541 เปนตนมา ตองถือเปน ‘ฝมือ’ ของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย โดยที่
มิอาจปฏิเสธความรับผิดได
ประพฤติกรรมของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สอใหเห็นวา การกอหนี้ตางประเทศ
ของรัฐบาลมีเพียงเพื่อดึงเงินตราตางประเทศเขาประเทศ โดยไมคํานึงวา โครงการที่ใชเงินกูเหลานี้
กอประโยชนสทุ ธิแกสังคมเศรษฐกิจไทยโดยสวนรวมหรือไม โครงการเงินกูบางโครงการไมมีความ
จําเปนตองใชเงินตราตางประเทศ หากรัฐบาลเห็นวา โครงการเหลานี้เปนประโยชน ก็นาจะจัดสรร
งบประมาณแผนดิน ดวยการตัดทอนงบประมาณสวนอื่น รัฐบาลพรรคประชาธิปตยจะให
อรรถาธิบายแกราษฎรไดอยางไรวา เหตุไฉนจึงตองกูเงินจากตางประเทศมาทําวิจัย และเหตุไฉน
การปูกระเบื้องและปรับปรุงบาทวิถีในกรุงเทพฯ จึงตองอาศัยเงินกูตางประเทศ รัฐบาลพรรค
ประชาธิ ป  ต ย ใ ช เ งิน กู  ตา งประเทศจํ านวนมากในการวา จา งบริษัท ที่ปรึ ก ษาและผูชํ านั ญ การ
ชาวตางประเทศในการศึกษาวิจัยและใหปรึกษาในการ ‘ปรับโครงสราง’ ดานตางๆ ขอเท็จจริง
ปรากฏวา บรรดาบริษัทที่ปรึกษาและผูชํานัญการชาวตางประเทศเหลานี้หาไดมีความรูเกี่ยวกับ
เมืองไทยไม และในหลายตอหลายกรณี ก็ใชวิธีการทําสัญญาวาจางนักวิชาการไทยอีกทอดหนึ่ง
(subcontracting) โดยบริษัทที่ปรึกษาและผูชํานัญการชาวตางประเทศทําตัวเปน ‘เสือนอนกิน’
ทีท่ าหน
ํ าที่เก็บ ‘คานายหนา’ ในประการสําคัญ ขอเสนอแนะทางนโยบายจากรายงานการศึกษา
วิจัยเหลานี้สวนใหญปรากฏในงานศึกษาวิจัยกอนหนานี้มาแลว เพียงแตรัฐบาลในอดีตที่เปนมา
ไมมคี วามกลาหาญทางจริยธรรมในการนําขอเสนอแนะทางนโยบายไปดําเนินการเทานั้น
การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากโครงการเงินกูตางประเทศปรากฏอยาง
แพรหลาย พรรครวมรัฐบาลทุกพรรคตางแยงชิงเงินกูตางประเทศไมตางจาก ‘หมาแยงกระดูก’
โดยที่ผูนําพรรคประชาธิปตยจําเปนตอง ‘แบงเค็ก’ ใหแกพรรครวมรัฐบาลอยางทั่วถึง เพื่อธํารง
เสถียรภาพของรัฐบาล ขาราชการก็มีโอกาส ‘หากิน’ กับโครงการเงินกูตางประเทศดวย กระทรวง
ทบวงกรมตางๆ พากันแยงชิงโครงการเงินกูตางประเทศ นักการเมืองและขาราชการบางภาค
สวนตางสํ าเริงสํ าราญในการใชเงินกูตางประเทศ โดยที่ภาระการชํ าระหนี้ตกแกทวยราษฎร
ในสภาพการณที่ โครงการเงินกูตางประเทศมีลักษณะเปนโครงการ ‘หากิน’ เชนนี้ สาธารณชน
ยิ่งมิอาจคาดหวังประโยชนจากโครงการเหลานี้ได การทุจริตและการประพฤติมิชอบในโครงการ
เงินกูมิยาซาวานับเปนตัวอยางของความขอนี้ แมเมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบพบ
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ความไมชอบมาพากล (มติชน ฉบับวันที่ 13 กันยายน 2542) ก็ไมปรากฏวา รัฐบาลพรรค
ประชาธิปตยกระตือรือลนในการแกไข
ผูนํ าพรรคประชาธิ ปตยมักจะพรํ่ ากลาวถึง‘วิ นั ย ทางการคลั ง’ แต การกอหนี้
สาธารณะตางประเทศโดยปราศจากความเขมงวดในการกลั่นกรองโครงการ และโดยไมใหความ
สํ าคัญกับประสิทธิภาพในการใชเงินกู นับเปนตัวอยางพื้นฐานของการขาดวินัยทางการคลัง
ในเมือ่ เงินกูต า งประเทศตองชําระคืนดวยเงินตราตางประเทศ และเงินตราตางประเทศในทายที่สุด
ไดมาจากการสงออกสินคาและบริการ การกอหนี้สาธารณะตางประเทศจึงมีตนทุนที่สังคม
ตองแบกรับในประการสําคัญ เปนตนทุนที่ตกแกชนรุนหลัง โครงการที่ใชเงินกูตางประเทศจึงตองมี
การประเมินประโยชนที่สังคมไดรับอยางเขมงวด โดยที่โครงการที่สมควรใชเงินกูตางประเทศควร
จะมีผลในการเพิ่มการสะสมทุนในระบบเศรษฐกิจ มีผลในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การผลิต และมีผลในการเพิ่มพูนความสามารถในการหารายไดในรูปเงินตราตางประเทศ แตการ
กูเงินจากตางประเทศเพื่อ ‘แบงกันกิน’ ในหมูพรรครวมรัฐบาล โดยไมคํานึงถึงตนทุนของเงินกู
ยอมมิอาจเกือ้ กูลใหมีการใชเงินกูในทางที่เปนประโยชนสูงสุดแกสังคมเศรษฐกิจไทยได
หนี้สาธารณะของรัฐบาลไทย ทั้งภายในและภายนอกประเทศกําลังไตไปสูระดับ
มากกวา 50% ของรายไดประชาชาติ การชําระหนี้สาธารณะกําลังกลายเปนภาระทางการคลัง
อันหนักอึง้ รายจายในการชําระหนี้สาธารณะซึ่งมีเพียง 44,852.3 ลานบาทในปงบประมาณ 2538
เพิม่ ขึน้ เปน 79,006.6 ลานบาทในปงบประมาณ 2543 รายจายในการชําระหนี้สาธารณะเมื่อเทียบ
กับงบประมาณรายจายรวม ถีบตัวจาก 6.2% ในปงบประมาณ 2538 เปน 9.2% ในปงบประมาณ
2543 (ดูตารางที่ 4)
ในเวลาไมชาไมนานนัก ภาระการชําระหนี้สาธารณะจะขึ้นสูระดับสูงกวารอยละ
20 ของงบประมาณรายจายรวม ถึงเวลานั้น รัฐบาลตองเผชิญกับขอจํากัดทางการคลังที่รายแรง
วาจํ าเพาะภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่ง
ในปจจุบันอยูในระดับ 20% ของรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ (ดูตารางที่ 3) ในอนาคต
จะถีบตัวสูงกวา 20% รายไดจากการผลิตเพื่อการสงออกแทนที่จะนํามาใชในการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจไทยไดอยางเต็มที่ กลับตองกันเงิน 20-30% สําหรับการชําระหนี้ ในสภาวการณดังกลาว
นี้ การธํ ารงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงยากที่จะเปนไปได เวนแตจะไดรับความ
เมตตาจากพระสยามเทวธิราช
ระบบเศรษฐกิจไทยกํ าลังเผชิญกับความออนแอทางการคลัง หากการสงออก
ไมสามารถฟนตัวในเวลาอันรวดเร็วและขยายตัวในอัตราสูง วิกฤติการณหนี้ตางประเทศและ
วิกฤติการณการคลังยอมกอตัวขึ้นได ถึงเวลานั้น ใครเลาจะรับผิด หากมิใชพรรคประชาธิปตย
ชวน หลีกภัย และธารินทร นิมมานเหมินท
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ตารางที่ 1
หนีส้ าธารณะภายในประเทศคงคาง
สิน้ ปปฏิทิน 2539-2542
(ลานบาท)
สิ้นปปฏิทิน

หนี้ของรัฐบาล

หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกัน

รวม

2539

44,254.3

237,689.9

281,944.2

2540

31,755.0

247,259.1

279,014.1

2541

426,927.9

255,696.1

682,624.0

2542 (สิ้น มิ.ย.)

580,652.1

265,598.1

846,250.2

ที่มา
หมายเหตุ

ธนาคารแหงประเทศไทย
หนี้ที่รัฐบาลคํ้าประกันคลุมเฉพาะหนี้รัฐวิสาหกิจ

ตารางที่ 2
หนีต้ า งประเทศคงคางของระบบเศรษฐกิจไทย
สิน้ ปปฏิทิน 2539-2542
(ลานดอลลารอเมริกัน)
ประเภท

2542
(มิถุนายน)

2539

2540

2541

16,805

17,166

20,290

21,987

-

7,157

11,204

11,903

3. หนี้เอกชน

73,731

69,093

54,666

46,765

รวม

90,536

93,416

86,160

80,655

1. หนี้สาธารณะ
2. หนี้ของธนาคารแหงประเทศไทย

ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 3
รายจายในการชําระหนี้ตางประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย
ปปฏิทิน 2539-2542
(ลานดอลลารอเมริกัน)
ประเภท
1. รายจายในการชําระหนี้ตางประเทศ
(รวมภาครัฐบาลและภาคเอกชน)
2. รายไดจากการสงออกสินคาและบริการ
3. เงินสํารองระหวางประเทศ
4. อัตราสวนภาระการชําระหนี้ (%)
4.1 ภาครัฐบาล
4.2 ภาคเอกชน

2539

2540

2541

2542
(มิถุนายน)

9,024

11,630

14,041

8,968

73,497
38,725

74,431
26,968

67,281
29,536

12.3
2.5
9.8

15.6
2.6
13.0

20.8
3.2
17.6

46,425
31,434
(สิ้น ม.ย.)
19.3
3.5
15.5

ที่มา ธนาคารแหงประเทศไทย

ตารางที่ 4
งบประมาณในการชําระหนี้สาธารณะ
ปงบประมาณ 2538-2543
(ลานบาท)
ปงบประมาณ

งบประมาณ
การชําระหนี้สาธารณะ

งบประมาณแผนดินรวม

%

2538

44,582.3

715,000.0

6.2

2539

48,203.1

843,200.0

5.7

2540

47,618.7

925,000.0

5.1

2541

45,094.0

830,000.0

5.4

2542

76,368.1

825,000.0

9.3

2543

79,006.6

860,000.0

9.2

ที่มา สํานักงบประมาณ

