


คํานิยม

การจัดสัมมนาหัวขอ “นานาทัศนะการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ :
สูความย่ังยืนเศรษฐกิจไทยในวิกฤติเศรษฐกิจโลก” ของฝายกฎหมายการคลัง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากจะถือเปนจุดเร่ิมตนของการถายทอดประสบการณ แนวคิด
และมุมมองทางเศรษฐกิจโดยกรรมการกฤษฎีกาท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร การบัญชี
การบริหารจัดการ และกฎหมาย ใหแกเจาหนาท่ีสํานักงานฯ อันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
และการทํางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางกรรมการกฤษฎีกาและเจาหนาท่ีสํานักงานฯ
ในฐานะฝายเลขานุการฯ แลว ยังเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน เขารวมฟงการสัมมนาในคร้ังนี้ดวย  ซึ่งการจัดสัมมนาในคร้ังนี้ ทําใหภารกิจ
ดานวิชาการของสํานักงานฯ ไดเปนท่ีรูจักแกสังคมภายนอกมากขึ้น รวมท้ังเปนการเปดกวาง
ทางความคิดเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ
ประกอบดวยการดําเนินนโยบายการเงินการคลังภาครัฐ เชน การบริหารการคลัง การบริหาร
หนี้สาธารณะ การบริหารจัดการรายรับ-รายจายของภาครัฐ หลักความโปรงใสและตรวจสอบได
ในการใชจายเงินภาครัฐ กฎหมายกับการบริหารการคลัง จากกรรมการกฤษฎีกา ผูทรงคุณวุฒิ
และบุคคลภายนอก อันเปนความรูท่ีเปนประโยชนตอสํานักงานฯ ในฐานะท่ีเปนหนวยงานกลาง
ทางกฎหมายท่ีมีอํานาจหนา ท่ีในการจัดทํากฎหมายและใหความเห็นทางกฎหมาย
รวมท้ังเจาหนาท่ีและหนวยงานหรือองคกรท่ีอยูในภาคเศรษฐกิจ

ขอชื่นชมฝายกฎหมายการคลัง สถาบันพัฒนานักกฎหมาย และคณะทํางาน
ดานการจัดการความรูท่ีดําเนินการจัดสัมมนาในคร้ังนี้ขึ้น เพื่อเปนการจุดประกายทางความคิด
และเปดมุมมองดานเศรษฐศาสตร เพื่อประโยชน ในการจัดทํากฎหมาย ท่ี เกี่ยวของ
และเสริมสรางองคความรูใหแกเจาหนาท่ีและผูท่ีสนใจ ท้ังนี้ หวังเปนอยางย่ิงวา สรุปผล
การสัมมนาเลมนี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวนและผูอานทุกทาน

นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาคม ๒๕๕๖



คํานํา

หนังสือฉบับนี้เปนการสรุปการอภิปรายของผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการคลัง
ท่ีเกิดขึ้นในการสัมมนาเร่ือง “นานาทัศนะการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ : สูความยั่งยืน
เศรษฐกิจไทยในวิกฤติเศรษฐกิจโลก” ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยฝายกฎหมาย
การคลัง รวมกับสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน และคณะทํางานดานการจัดการความรู
ไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันพุธ ท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท
กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถายทอดประสบการณ
จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการเงินการคลังภาครัฐใหแกเจาหนาท่ีของสํานักงานฯ
สวนราชการตาง ๆ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ

การสัมมนาคร้ังนี้ไดรับความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการคลัง
ไดแก ดร. พนัส สิมะเสถียร ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ หมอมราชวงศปรีดิยาธร
เทวกุล  นายศภุรัตน ควัฒนกุล  นายพงษเทพ ถิฐาพันธ หมอมราชวงศจัตุมงคล โสณกุล และ
ดร. จารุวรรณ เฮงตระกูล โดยมี เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ
อยางรอบดาน ท้ังแนวความคิดท่ัวไป การดําเนินนโยบายการเงิน รายรับรายจายภาครัฐ
การตรวจสอบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยตางเห็นพองกันวาสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปจจุบันไดเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนผลมาจากการลงทุนท่ีเกิดขึ้นท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ระบบการบริหารงานดานการเงินการคลังภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพจึงถือเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีจะกอใหเกิดความมั่นคงและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ รวมท้ังจะเปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการบรรเทาหรือลดผลกระทบตาง ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและตางประเทศ เชนเดียวกับ
การบริหารนโยบายการเงินท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองประสานนโยบายรวมกันระหวางนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลังอันจะเปนการสรางสมดุลระหวางรายรับและรายจายของประเทศ
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเปนการสงเสริมใหการเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนไปอยางยั่งยืน สําหรับสภาวะของหนี้สาธารณะของประเทศท่ีเปนปญหา
สําคัญและอาจสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น เปนสิ่งท่ีรัฐควรตองพึงระวัง
เนื่องจากการกอหนี้และความสามารถในการชําระหนี้ถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเศรษฐกิจ
เกิดความถดถอยได การลงทุนของภาครัฐในโครงการตาง ๆ จึงควรพิจารณาใหเกิด
ความสมดุลระหวางรายรับและรายจายในอนาคตดวย เพราะหากวาประเทศไทยตองประสบ



กับการมีหนี้สาธารณะจํานวนมากเกินไปแลว ก็ยอมสงผลกระทบอยางรุนแรงตอฐานะ
ทางการเงินและฐานะทางการคลังของประเทศดวย

ดวยเหตุนี้  จึงอาจกลาวไดวา เพื่อใหการบริหารการเงินการคลังเปนไป
อยางยั่งยืน ผูรับผิดชอบและผูบริหารท่ีเกี่ยวของสมควรจะตองนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปรับใชเปนหลักในการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐเพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดยมีหลักการท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ (๑) หลักความพอประมาณ
ในเร่ืองการใชจายเงิน (๒) หลักความพอดีเพื่อใหการกระจายเงินท่ีมีอยูอยางจํากัด
เปนไปอยางเหมาะสม และ (๓) การมีความระมัดระวังรอบคอบกรณีเกิดเหตุการณ
ท่ีไมสามารถคาดหมายได โดยสมควรท่ีจะตองมีการวางแผนการบริหารการเงินการคลัง
ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ท้ังนี้  ผูกําหนดนโยบายการเงินการคลังและ
ผูปฏิบัติงานดานการคลัง นอกจากจะตองพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี้ของ
ประเทศแลว ยังจะตองมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปรงใส รวมถึงการใช
งบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและสวนรวมอีกดวย

ในทายท่ีสุด กระผมและเจาหนาท่ีฝายกฎหมายการคลัง สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย และคณะทํางานดานการจัดการความรู ในนามของผูจัดการสัมมนา
หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการศึกษาและการปฏิบัติงานในสวนท่ี
เกี่ยวของ รวมท้ังจุดประกายความคิดเพื่อใหการบริหารการเงินการคลังของประเทศ
เปนไปอยางยั่งยืนและขอขอบพระคุณวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทุกทาน เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาทุกทาน ท่ีใหการสนับสนุนการสัมมนาและอนุญาตใหจัดพิมพเผยแพรแกผูเขารวม
การสมัมนาและบุคคลท่ีสนใจ  หากมีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใดตองขออภัยไว ณ ท่ีนี้

ดวยจิตคารวะ
นายจิตรพรต  พัฒนสิน

ผูอํานวยการฝายกฎหมายการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มิถุนายน ๒๕๕๖
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การบริหารการคลังอยางย่ังยืนภายใตภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน ๑
ดร. พนัส  สิมะเสถียร

การบริหารหนี้สาธารณะกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน ๑๕
ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. สมชัย  ฤชุพันธุ

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป ๓๑
หมอมราชวงศปรีดิยาธร  เทวกุล

การบริหารจัดการรายรับ – รายจายของภาครัฐเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ ๓๖
นายศุภรัตน  ควัฒนกุล

หลักความโปรงใสและการตรวจสอบไดในการใชจายเงินภาครัฐ ๔๗
นายพงษเทพ  ถิฐาพันธ

ประสบการณการเงินการคลังภาครัฐของไทย ๕๓
หมอมราชวงศจัตุมงคล  โสณกุล

บทบาทของกฎหมายเพื่อการบริหารการคลังท่ีย่ังยืน ๕๗
ดร. จารุวรรณ  เฮงตระกูล



การบริหารการคลังอยางยั่งยืนภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
๑

ดร. พนัส  สิมะเสถียร

“การคลัง” หมายความวา การเงินภาครัฐซึ่งหมายความรวมถึงท้ังการเงินของ
รัฐบาลและการเงินของรัฐบาลสวนทองถิ่น แตถาเปนการเงินของรัฐบาลสวนทองถิ่นหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะเรียกวา “การคลังสวนทองถิ่น”  สําหรับการบรรยายในท่ีนี้จะใชคําวา
“การคลัง” ในความหมายของการเงินของประเทศท่ีรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบเทานั้น

เหตุท่ีเรียกการเงินของรัฐบาลวา “การคลัง” สันนิษฐานวาเปนชื่อท่ีเรียกงานคลัง
ซึ่งมีมาแตโบราณ เพราะตั้งแตเร่ิมมีประเทศไทยสมัยสุโขทัยก็มีเร่ืองการเงินของรัฐ คือ การเก็บ
ภาษีดังปรากฏในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงตอนหนึ่งวา “ชั่วเมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลาในนา
มีขาว เจาเมืองบเอาจกอบ ในไพรลูทาง...” แสดงวากอนสมัยพอขุนรามคําแหง เมืองสุโขทัย
มีการเก็บจกอบหรือจังกอบอันเปนภาษีชนิดหนึ่งจากประชาชนกันแลว และเงินภาษีท่ีเก็บได
คงนําเขาเก็บไวในคลังซึ่งแปลตามตัวหนังสือก็คือ ท่ีเก็บ เชน คลังสินคา คลังอาวุธ แตในกรณี
ท่ีพูดถึง “คลัง” โดยไมมีคําขยายแลวก็จะหมายความถึงท่ีเก็บเงินของหลวง โดยเมื่อมีการใชจาย
ก็จะจายออกจากคลัง  ตอมาในสมัยอยุธยา การจัดระเบียบการปกครองบานเมืองไดแบงเปน
ระเบียบแบบแผนชัดเจนขึ้นโดยไดมีการจัดระเบียบราชการแบงเปน ๔ กรม คือ เวียง วัง คลัง นา
กรมคลังมีหนาท่ีเกี่ยวกับการรับ จาย เก็บรักษาเงินและทรัพยสินของแผนดิน เปนเชนนี้ตลอดมา
จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงไดมีการปรับปรุงการจัดระเบียบ
ราชการเสียใหม แบงออกเปน ๑๒ กระทรวง ในป พ.ศ. ๒๔๑๘ กรมคลังจึงไดรับยกฐานะ
เปนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและเปล่ียนชื่อเปนกระทรวงการคลัง ในป พ.ศ. ๒๔๗๖
ดังนั้น การเงินของแผนดินหรือการเงินของประเทศซึ่งแตเดิมเปนหนาท่ีราชการของกรมคลังจึง
เรียกกันวา “การคลัง” จนถึงทุกวันนี้ และคําวา “คลัง” ในปจจุบันก็ยังใชในความหมายถึง
ท่ีเก็บเงินของประเทศ อันไดแก บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของกระทรวงการคลังท่ีธนาคาร
แหงประเทศไทย ท่ีเรียกวาบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี ๑ และบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี ๒ กับคลัง
จังหวัดและคลังอําเภอ อันเปนสถานท่ีเก็บเงินของประเทศประจําจังหวัดหรืออําเภอดวย

โดยท่ีผูปกครองประเทศหรือรัฐบาลมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของ
บานเมืองและสรางประโยชนสุขใหแกประชาชนพลเมืองโดยรวม การดําเนินการของผูปกครอง
ประเทศหรือรัฐบาลจึงจําเปนตองมีการใชจายและมีอํานาจในการจัดหาเงินมาเพื่อใชจายดวย
โดยการจัดเก็บจากประชาชนในรูปภาษีอากร คาธรรมเนียม คาปรับและอื่นๆ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ถารัฐบาลสามารถจัดหาเงินโดยการจัดเก็บรายไดใหเพียงพอกับความตองการใชจายเงิน

ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๒), ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต,ิ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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หรือรายจายไดทุกป การบริหารการเงินของรัฐหรือการบริหารการคลังก็คงดําเนินไปได
อยางย่ังยืนไมมีอุปสรรคอันใด (รูปท่ี ๑)

(ประมาณการ)
รายรับ

รายได

(งบประมาณ)
รายจาย

รายจาย

แตความเปนจริงนั้นในแตละปรัฐบาลมีความจําเปนตองใชจายเงินมากกวารายได
ท่ีคาดวาจะเก็บได แตการแกไขกฎหมายเพื่อจัดเก็บรายไดใหมากขึ้นนั้นไมอาจทําไดโดยงายหรือ
ทําไดทุกป ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเปนตองหาเงินมาเพิ่มเพื่อใชจายโดยการกู ซึ่งมีผลเปนการสราง
หนี้ของรัฐบาลหรือหนี้สาธารณะ อันจะสงผลใหเปนขอผูกพันท่ีจะตองใชจายเงินในปตอ ๆ ไป
เพื่อชําระเปนคาดอกเบ้ียและคาชําระคืนเงินตนอยางหลีกเล่ียงไมได การกูจึงถูกเรียกวาเปนการ
สรางภาระหนีใ้หแกรัฐบาลในอนาคต (รูปท่ี ๒)

(ประมาณการ)
รายรับ

เงินกู รายได

(งบประมาณ)
รายจาย

รายจาย
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ดังนั้น การบริหารการคลังจึงเปนเร่ืองการบริหารการเงินท่ีเกี่ยวกับรายจาย
รายได และหนี้สาธารณะของรัฐบาล ซึ่งในปจจุบันมีหลักการบริหารการคลังท่ีสําคัญ ๓ ประการ
(รูปท่ี ๓) กําหนดไวในกฎหมาย ๓ ฉบับ ดังนี้

- พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
- พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

1. รายรับตองนําสงคลังท้ังหมด
เวนแตจะมกีฎหมายกาํหนดเปนอยางอ่ืน

2. การจายเงินจากคลังทําไดแตเฉพาะท่ีมีกฎหมายกาํหนด

3. การกูเงนิและค้ําประกนัเปนอํานาจของกระทรวงการคลัง
และทําไดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค ภายในวงเงนิ
และเวลาท่ีกฎหมายกําหนด

หลักการที่ ๑ : บรรดาเงินของรัฐท่ีสวนราชการจัดเก็บไดหรือไดรับมาตองนําสง
คลังท้ังหมด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น หลักการนี้ปรากฏอยูในกฎหมายวาดวย
เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กลาวคือ

มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ บัญญัติวา
“...บรรดาเงินท้ังปวงท่ีพึงชําระใหแกรัฐบาลไมวาเปนภาษีอากร คาธรรมเนียม คาปรับ เงินกู
หรือเงินอื่นใด หัวหนาสวนราชการท่ีไดเก็บหรือรับเงินนั้นมีหนาท่ีควบคุมใหสงเขาบัญชีเงินคงคลัง
บัญชีท่ี ๑ หรือสงคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ ตามกําหนดเวลาและขอบังคับท่ีรัฐมนตรีกําหนด
โดยไมหักเงินไวเพื่อการใด ๆ เลย...”

มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
บัญญัติวา “บรรดาเงินท่ีสวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธ์ิไมวาจะไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับหรือไดรับชําระตามอํานาจหนาท่ีหรือสัญญาหรือไดรับจากการใหใชทรัพยสินหรือเก็บ
ดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการท่ีไดรับเงินนั้นนําสงคลังตามระเบียบหรือ
ขอบังคับท่ีรัฐมนตรีกําหนด เวนแตจะมกีฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น”
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หลักการที่ ๒ : การจายเงินจากคลังใหกระทําไดแตเฉพาะตามท่ีบัญญัติไว
ในกฎหมาย อันไดแก กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายหรือกฎหมายอื่น หลักการนี้ปรากฏ
อยูในกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กลาวคือ

มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ บัญญัติวา
“...การส่ังจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี ๒ หรือคลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ ใหกระทําได
แตเฉพาะตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มติใหจายเงินไปกอน หรือพระราชกําหนดท่ีออก
ตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ”

มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
บัญญัติวา “...สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามท่ีได
กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม หรือตามอํานาจท่ีมีอยูตามกฎหมายอื่น...”

หลักการที่ ๓ : การกู เงิน เปนอํ านาจของกระทรวงการคลังแต ผู เดียว
และจะกระทําไดแตเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค ภายในวงเงินและเวลาท่ีกําหนด กลาวคือ

มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
บัญญัติวา “การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือเมื่อมีรายจายสูงกวารายไดใน
ปงบประมาณหนึ่ง ใหกระทรวงการคลังกูเปนเงินบาทไมเกินวงเงิน

(๑) รอยละย่ีสิบ ของงบประมาณรายจายประจําปท่ีใชบังคับอยูในขณะนั้น
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และ

(๒) รอยละแปดสิบ ของงบประมาณรายจายสําหรับชําระคืนเงินตน
มาตรา ๙ ทวิ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒

บัญญัติวา “เมื่อพระราชบัญญัตงิบประมาณจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมใช บังคับแลว ถารายจายสูงกวารายไดใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกู เงินได
ตามความจําเปน แตกรณีจะเปนประการใดก็ตามการกูเงินตามมาตรานี้ในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน

(๑ ) ร อยละ ย่ี สิบ  ของจํ านวน เ งิ น งบประมาณรายจ ายประจํ า ป
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ท่ีลวงแลวมา แลวแตกรณี กับอีก

(๒) รอยละแปดสิบ ของงบประมาณรายจายท่ีตั้งไวสําหรับชําระคืนตนเงินกู”

เงินท่ีสวนราชการจัดเก็บหรือไดรับมาและตองนําสงคลังตามหลักการท่ี ๑
โดยไมรวมถึงเงินท่ีไดรับจากการกู เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณตามหลักการท่ี ๓
เรียกรวมกันวา “รายไดแผนดิน” เงินรายไดแผนดินและเงินกูเพื่อชดเชยงบประมาณขาดดุล
ท่ีจะตองนําสงคลัง รวมกันเรียกวา “รายรับ” ซึ่งจะจัดสรรมาใชจายไดโดยผานวิธีการ
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งบประมาณโดยตราเปนกฎหมายงบประมาณรายจาย เงินรายรับและเงินงบประมาณรายจาย
เรียกรวมกันวา “เงินงบประมาณ หรือ เงินในงบประมาณ”

มีเงินบางประเภทท่ีสวนราชการไดรับหรือจัดเก็บมาแลวมีกฎหมายอนุญาตให
เก็บไวเพื่อนําไปใชจายโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน เชน

๑. เงินบูรณะทรัพย สินหรือเงิน ท่ี ได รับเปนคาชดเชยความเสียหาย
หรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสินและจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา

๒. เงินรายรับของสวนราชการท่ีเปนสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถาน
อื่นใดท่ีอํานวยบริการอันเปนสาธารณะประโยชนหรือประชาสงเคราะห

๓. เงินท่ีไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี
๔. เงินท่ีไดรับจากการขายหุนในนิติบุคคลเพื่อนําไปชื้อหุนในนิติบุคคลอื่น
๕. เงินบริจาคท่ีไดรับจากผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคใหสวนราชการนําไป

ใชจาย
๖. เงินท่ีไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
๗. เงินท่ีไดรับจากการดําเนินกิจการของทุนหมุนเวียน ทุน หรือกองทุน

ซึ่งจะเรียกรวมกันวา “เงินนอกงบประมาณ”
การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ โดยปกติจะไมมีผลกระทบกับการบริหาร

การคลังอยางย่ังยืน เนื่องจากถาสวนราชการใชเงินนอกงบประมาณหมดก็อาจหยุดกิจกรรมท่ีตอง
ทําได แตมีขอยกเวนบางกรณีท่ีตองทําตามกฎหมายเพื่อสวัสดิการหรือประโยชนของประชาชน
เชน การประกันสังคม ถามีการกําหนดอัตราการจายเงินโดยไมสัมพันธกับรายรับหรือเงินสมทบ
กองทุนหรือเงินกองทุนท่ีมีสะสมอยูแลวก็อาจเกิดปญหากองทุนมีเงินไมเพียงพอและตอง
ดําเนินการ (๑) ปรับลดอัตราเงินจายเปนสวัสดิการ (๒) ปรับเพิ่มเงินสมทบ หรือ (๓) ใชเงิน
งบประมาณรายจาย เพิ่มทุน หรือจายใหผูรับ แตการเลือกใชวิธีใดท้ัง ๓ วิธีนี้ลวนแตทําใหเกิด
ปญหากับผูประกันตนหรือปญหากับการตั้งงบประมาณรายจายในการปฏิบัติงานตามปกติของ
สวนราชการท้ังส้ิน

การสรางหนี้สาธารณะหรือการสรางภาระหนี้ใหแกรัฐบาลนั้น ไมจํากัดแตเพียง
การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเทานั้น กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะยังให
อํานาจกระทรวงการคลังดําเนินการไดภายในวงเงินดังตอไปนี้ดวย คือ

๑. การกูเงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมื่อมีความจําเปนตองใชเงิน
นอกเหนือจากงบประมาณรายจายประจําปและตองใชเปนเงินตราตางประเทศ หรือจําเปนตองกู
เงินเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของประเทศ ใหกระทรวงการคลังกู เปนเงินตราตางประเทศได
ไมเกินรอยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจายประจําป (มาตรา ๒๒)

๒. การค้ําประกันการชําระหนี้ของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน
การเงินภาครัฐ ใหกระทรวงการคลังค้ําประกันไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจาย
ประจําป รวมกับงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (มาตรา ๒๘)
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ดังนั้น ในปงบประมาณหนึ่ง ๆ กระทรวงการคลังอาจสรางหนี้สาธารณะไดอีก
ถึงกวารอยละ ๕๐ ของงบประมาณรายจาย คือ

- กูชดเชยการขาดดุลงบประมาณ รอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําป
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติมบวกกับ รอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายจายชําระคืนตนเงินกู

- กูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รอยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจาย
ประจําป

- ค้ําประกัน รอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม

โดยภายในวงเงินนี้ กระทรวงการคลังอาจกูเงินไดอีก ๓ ประเภท คือ
๑. การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะเพื่อประหยัดหรือลดความเส่ียง

ในอัตราแลกเปล่ียนหรือกระจายภาระหนีเ้งินกูไดดังนี้
(๑) กู เพื่อชําระหนี้ เงินกู ไม เกินจํานวนหนี้ ท่ีคางชําระ กรณีนี้ ไมมีหนี้

สาธารณะเพิ่ม เพราะเงินกูใหมเทากับเงินกูเดิมท่ีลดลง
(๒) กูเพื่อชําระหนี้ ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันไมเกินจํานวนเงินภาระ

ค้ําประกันท่ีมีอยู โดยในกรณีท่ีกูเปนเงินบาทตองนับรวมอยูในวงเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ แตถากูเปนเงินตราตางประเทศตองนับรวมอยูในวงเงินกูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม (มาตรา ๒๔) ซึ่ง เปนผลใหหนี้สาธารณะท่ีกระทรวงการคลังกู เพิ่มขึ้นเทากับหนี้
ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันลดลง

๒. การกู เงินเพื่อใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกูตอในกรณีท่ีหนวยงานเหลานั้นจําเปนตองใชเงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และการกูมาใหกูตอจะเปนการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินมาเพื่อใหกูตอได ดังนี้

(๑) ในกรณีท่ีกูเปนเงินตราตางประเทศ ใหนับรวมอยูในวงเงินกูเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

(๒) ในกรณีท่ีกูเปนเงนิบาท ใหนับรวมอยูในวงเงินค้ําประกัน (มาตรา ๒๕)
๓. การกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ใหกระทําไดโดยการออก

ตราสารหนี้ ตามความจําเปนในการสรางอัตราดอกเบ้ียสําหรับใชอางอิงในตลาดตราสารหนี้และ
นับรวมอยูในวงเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (มาตรา ๒๕/๑)

ในปงบประมาณหนึ่ง ๆ งบประมาณรายจายจะมีจํานวนเงินประมาณรอยละ
๑๙ - ๒๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ฉะนั้นอํานาจสรางหนี้สาธารณะของ
กระทรวงการคลังในปหนึ่ง ๆ จึงมีวงเงินสูงถึงรอยละ ๑๐ ของ GDP ซึ่งในยามปกติไมเคยมีการใช
อํานาจสรางหนี้สาธารณะเต็มวงเงินนี้เลย ท้ังนี้ นอกจากการสรางหนี้สาธารณะตามอํานาจ
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ในกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะแลว รัฐบาลยังสามารถออกกฎหมายพิเศษเพื่อกูเงิน
มาใชจายไดอีก เชน

๑. พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและ
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (พระราชกําหนดเงินกูไทยเขมแข็ง) วงเงิน
๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท เพื่อใชสมทบเงินคงคลัง ๕๐,๐๐๐ ลานบาท และใชจายลงทุนตามโครงการ
ไทยเขมแข็ง ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท กําหนดใหกูภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ คิดเปนอัตราสวน
รอยละ ๔ ของ GDP ป ๒๕๕๓ (๑๐ ลานลานบาท)

๒ พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท ใหกูไดภายใน
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ คิดเปนอัตราสวนรอยละ ๒.๙ ของ GDP ป ๒๕๕๖ (๑๒.๑๘ ลานลานบาท)

๓. พระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ  พ .ศ. ๒๕๕๕
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อนําสงเขากองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติได ในวงเงิน
๕๐,๐๐๐ ลานบาท โดยไมมีการจํากัดเวลา

๔. พระราชบัญญัติท่ีรัฐบาลกําลังจะเสนอรัฐสภาในป ๒๕๕๖ ใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อใชจายลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอีกจํานวน ๒ ลานลานบาท
คิดเปนรอยละ ๑๖.๔ ของ GDP ในป ๒๕๕๖ (๑๒.๑๘ ลานลานบาท) และตามขาวจะใหกู
เพื่อลงทุนในโครงการนี้เปนเวลา ๗ ป เฉล่ียปละ ๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท หรือรอยละ ๒.๔ ของ
GDP ป ๒๕๕๖

การนับหนี้สาธารณะนอกจากจะนับหนี้ท่ีกระทรวงการคลังเปนผูกูอันเปนหนี้ของ
รัฐบาลแลวยังนับรวมหนี้ของหนวยงานอื่นของรัฐอื่นดังตอไปนี้ดวย กลาวคือ

(๑) หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน ท้ังท่ีกระทรวงการคลัง
ค้ําประกันและไมค้ําประกัน

(๒) หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน เฉพาะท่ีกระทรวงการคลัง
ค้ําประกัน

(๓) หนี้ของหนวยงานอื่นของรัฐ
ดังนั้น การคลังในปจจุบันจึงมีความสัมพันธระหวางรายรับ รายจาย และหนี้

สาธารณะตามท่ีแสดงในรูปท่ี ๔
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(ประมาณการ) รายรับ

เงินกู รายได

12.5
ภาษีอากร

80.8
อื่นๆ
6.7

(งบประมาณ) รายจาย
รายจาย
ลงทุน

รายจาย
ประจํา

รายจาย
การชําระหนี้

18.7 73.9

ดอกเบ้ีย
5.3

เงินตน
2.1

7.4

2.40 ลานลานบาท
19.7% ของ GDP2

เพิ่ม

เพิ่ม
เพิ่ม

ลดโดย
ภาระหนี้
ประจําป

ลดโดย
หมดภาระ

1 ฐานะ ณ พ.ย. 2555
และ GDP คํานวณ ณ พ.ย. 55

2 ประมาณการ GDP 2556
เทากับ 12.18 ลานลานบาท

เงินกูอื่นท่ีไมใชเงินกูชดเชยขาดดุลงบประมาณ
เงินกูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม / เงินกูตามกฎหมายพิเศษ

หนี้เงินกูของหนวยงานอื่นของรัฐ
- หน้ีของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน ท้ังท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันและไมคํ้าประกัน
- หน้ีของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงินเฉพาะท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน
- หน้ีของหนวยงานอ่ืนของรัฐ

หนี้สาธารณะ
4.87 ลานลานบาท
43.47% ของ GDP1

รูปที่ 4 : การคลังปจจุบันปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(ความสัมพันธระหวาง รายรับ รายจาย และหน้ีสาธารณะ)

หนี้สาธารณะประเภทตาง ๆ มีภาระหนี้ท่ีตองตั้งงบประมาณรายจายชําระแตละป
แนนอนไมเทากัน ดังนี้

๑. หนี้ของรัฐบาลหรือหนี้ท่ีกระทรวงการคลังเปนผูกู เปนหนี้ท่ีมีภาระหนี้
ท่ีตองตั้งงบประมาณรายจายชําระอยางแนนอนโดยคํานวณไดจาก

(๑) ตนเงินกู
(๒) อายุเงินกู
(๓) กําหนดการชําระคืนตนเงินกู
(๔) อัตราดอกเบ้ีย
(๕) กําหนดการชําระดอกเบ้ีย

๒.  หนี้ ของหนวยงานอื่นของ รัฐ ท้ั ง ท่ีกระทรวงการคลังค้ํ า ประกัน
และกระทรวงการคลังไมค้ําประกันการชําระหนี้ ภาระหนี้ยังไมอาจคํานวณไดแนนอนจนกวา
หนวยงานผูกูจะผิดนัด เวนแตกรณีการค้ําประกันท่ีกระทรวงการคลังรับภาระการชําระคืนตน
เงินกูและดอกเบ้ียแทนผูกู ภาระหนี้สามารถคํานวณไดแนนอนเหมือนหนี้ของรัฐบาลตาม ๑.

นอกจากการสรางหนี้สาธารณะและสรางภาระหนี้ตามอํานาจในกฎหมายหลัก
และกฎหมายพิเศษแลว รัฐบาลอาจสรางภาระหนี้ท่ีจะตองผูกพันตั้งงบประมาณรายจายชดใช
โดยไมมีการบันทึกไวเปนหนี้สาธารณะซึ่งเรียกงาย ๆ วา หนี้นอกบัญชี โดยการส่ังใหหนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการอยางใดอยางหนึ่งตามนโยบายเกินกวาท่ีหนวยงาน
และรัฐวิสาหกิจจะทําในกรณีปกติ เชน การสรางบานเอื้ออาทร การใหเงินกูแกวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SME) การส่ังลดคาบริการสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ การส่ังคืนภาษี
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หรือการปลอยใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการขาดทุนสะสมจนเกินกวาความสามารถในการทํากําไร
ชดเชยได หรือการไมตั้งงบประมาณรายจายใหรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐใหเต็มตาม
ขอผูกพันท่ีมีอยูตามกฎหมาย เปนตน ในกรณีเหลานี้หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจจะมีภาระ
ผูกพันตองขอตั้งงบประมาณรายจายหรือจะมีรายไดนอยลงหรือมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นซึ่งในท่ีสุด
รัฐบาลตองตั้งงบประมาณรายจายชดใชใหเหมือนการตั้งงบประมาณรายจายชําระภาระหนี้
ในบัญชี

สําหรับคําถามท่ีวารัฐบาลจะตองบริหารการคลังอยางไรจึงจะเกิดความย่ังยืนนั้น
เห็นวารัฐบาลจะตองบริหารไมใหตกเหวหรือตกหนาผาการคลังอยางท่ีหลายประเทศในสหภาพ
ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกากําลังประสบอยูซึ่งหมายความวา รัฐบาลตองบริหารการคลังโดยควบคุม
ปริมาณหนี้สาธารณะและภาระหนี้ไมใหเกินความสามารถในการตั้งงบประมาณรายจายชําระ
ในแตละปไดจนจําเปนตองตัดลดงบประมาณรายจายหรือหารายไดเพิ่มโดยการขึ้นภาษีหรือยกเลิก
การลดหยอนยกเวนภาษีในจํานวนมากและในระยะเวลาส้ันอันจะสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศและตอประชาชนในสวนรวมโดยตรง

ในสวนของประเทศไทยนั้น ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๒ ท่ีมีกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณกําหนดวงเงินอยางสูงสําหรับการกูเงินชดเชยงบประมาณขาดดุลไว นับไดวารัฐบาล
ไทยไดดําเนินนโยบายบริหารการคลังอยางรอบคอบ ระมัดระวัง แมจะมีการออกกฎหมายพิเศษ
กูยืมเงินท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังองคการระหวางประเทศหลายคร้ัง แตไมเคยเกิด
ปญหาในการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชําระภาระหนี้ กอนเกิดวิกฤติการเงินในป พ.ศ. ๒๕๔๐
รัฐบาลไทยมีฐานะการคลังมั่นคงมาก ปริมาณหนี้สาธารณะในป พ.ศ. ๒๕๓๙ มีจํานวน
๖๘๙,๙๐๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๔.๙ ของ GDP แตหลังจากเกิดวิกฤติเพียง ๔ ป
อัตราสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ไดปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดท่ีรอยละ ๕๗.๑ ในป ๒๕๔๔ ท้ังท่ี
ในระหวางนั้นบางปรัฐบาลไมไดกูเงินเพื่อชดเชยงบประมาณขาดดุลเลย อัตราสวนหนี้สาธารณะ
ตอ GDP จึงลดลงอยางตอเนื่องตามลําดับจนถึงจุดต่ําท่ีสุดในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีรอยละ ๓๗.๓
แตหลังจากนั้นอัตราสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ก็ไดปรับสูงขึ้นตามลําดับ โดยในป พ.ศ.  ๒๕๕๕
กระทรวงการคลังไดแถลงวา รัฐบาลมีหนี้สาธารณะ ๔.๘๗ ลานลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๓.๔๗
ของ GDP เนื่องจากนอกจากการกูเพื่อชดเชยงบประมาณขาดดุลตามปกติแลวยังมีการกูเงินตาม
พระราชกําหนด ๒ ฉบับ ท่ีมวีงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท และ ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท โดยไดกูไปแลว
๔๑๐,๐๐๐ ลานบาท และจะตองกูภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ อีกเปนเงิน ๓๔๐,๐๐๐
ลานบาท หรือรอยละ ๒.๘ ของ GDP ป ๒๕๕๖  ท้ังยังอยูระหวางการเตรียมการออกกฎหมาย
กูเงินเพื่อลงทุนในโครงสรางพื้นฐานอีก ๒ ลานลานบาท หรือรอยละ ๑๖.๔ ของ GDP ในป
พ.ศ. ๒๕๕๖ อีกดวย (รูปท่ี ๕)
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รูปท่ี 5 : อัตราสวนหน้ีสาธารณะตอ GDP
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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กรณีจึงตั้งขอสังเกตไดวา ลําพังการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
ประจําปนั้นไมทําใหสรางหนี้สาธารณะหรือเพิ่มภาระหนี้ของรัฐบาลจนเปนปญหาแตอยางใด
เนื่องจากในการตั้งงบประมาณรายจายในแตละป ๔ หนวยงานหลักทางเศรษฐกิจการเงิน
การคลังของประเทศ อันไดแก กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและธนาคารแหงประเทศไทย จะรวมกันพิจารณาวงเงิน
งบประมาณรายจาย โครงสรางของงบประมาณรายจาย ประมาณการรายไดและวงเงินกูเพื่อ
ชดเชยงบประมาณขาดดุลโดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศและผลกระทบ
ตอหนี้สาธารณะ และภาระหนี้ในปท่ีจะตั้งงบประมาณนั้นดวย เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน
งบประมาณรายจายประจําปแลว สํานักงบประมาณจึงจะจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ตาง ๆ โดยเสนอรัฐสภาออกเปนกฎหมายงบประมาณรายจายประจําปตอไป แตส่ิงท่ีรัฐบาลและ
หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการคลังพึงระวังเปนพิเศษ คือการกูเงินกรณีอื่น
โดยเฉพาะอยางย่ิงการออกกฎหมายพิเศษ และการสรางภาระหนี้นอกบัญชีท่ีเร่ิมจะมีบอยใน
ระยะ ๓ - ๔ ปนี้
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รูปที่ 6 : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีมีเหตุผล

เง่ือนไขความรู
รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง

เง่ือนไขคุณธรรม
สติ ปญญา ขยัน อดทน พากเพียร

ซื่อสัตย สุจริต แบงปน
นําสู

เศรษฐกิจ / สังคม / ส่ิงแวดลอม / วัฒนธรรม
กาวหนาอยางสมดุล / ม่ันคง / ย่ังยืน

ท่ีมา : หนังสือ “การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เมื่อศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว
(รูปท่ี ๖) จะเห็นไดวา รัฐบาลและผูบริหารการคลังอาจนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในการบริหารการคลังใหย่ังยืนได โดยยึดหลัก ๕ ประการ คือ

๑. ความพอดี มีตัวอยางเชน
(๑) ไมใชจายเงินเกินตัว หรือตองรักษาความสัมพันธระหวางรายจายกับ

รายไดใหพอดโีดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถาจะตองกูเงินมาใชจาย ก็ทําได
เทาท่ีจําเปนโดยคํานึงถึงภาระหนี้ไมใหมีมากเกินกวาความสามารถ ตั้งงบประมาณรายจาย
ใหเพียงพอชําระไดในอนาคต ท้ังนี้ ในปจจุบันหนวยงานหลักทางเศรษฐกิจการเงินการคลังของ
ประเทศจะเปนผูดูแลความพอดีของงบประมาณแผนดินประจําป

(๒) มีการกระจายงบประมาณรายจายเปนรายจายประจํา และรายจาย
ลงทุนอยางเหมาะสม การกูเงินเพื่อการลงทุนก็ตองมีการกระจายการลงทุนในสาขาตาง ๆ
อยางเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการพัฒนาคนจะไดกาวหนาไปพรอม
กันอยางสมดุล (การผลิต การขนสง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การทองเท่ียว การสาธารณสุข
การศึกษา รวมท้ังการพัฒนาคน ฯลฯ)

๒. ความมีเหตผุล มีตัวอยางเชน
(๑) การตั้งงบประมาณขาดดุลในอัตราท่ีสูงในปท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

เพื่อเปนการกระตุนการฟนตัวของเศรษฐกิจใหเร็วขึ้น หรือตั้งงบประมาณขาดดุลในอัตราท่ีต่ํา
หรือตั้งงบประมาณอยางสมดุลในปท่ีภาวะเศรษฐกิจขยายตัวมากหรือเมื่อปริมาณหนี้สาธารณะ
หรือภาระหนี้ประจําปมีสูงใกลขีดอันตราย

(๒) หนี้ของรัฐบาลท่ีกูมา รัฐบาลจําเปนตองมีรายจายเปนคาดอกเบ้ียและ
เงินตนสวนท่ีตองผอนชําระคืนแตละป ซึ่งเรียกรวมกันวาภาระหนี้อันเปนสวนหนึ่งของ
งบประมาณรายจายประจําปท่ีจะตองจัดหารายไดมาจาย ดังนั้น การกูเงินจึงมักถูกกลาวหาวา
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เปนการสรางหนี้ใหประชาชนในอนาคตท่ีจะตองรับภาระถูกเก็บภาษีเพื่อนํามาชําระภาระหนี้
ซึ่งก็เปนความจริง แตเมื่อพิจารณาวารายจายตามงบประมาณประจําปท่ีมีท้ังรายจายประจําท่ีให
ประโยชนโดยตรงตอประชาชนในปจจุบันกับรายจายลงทุนซึ่งใหประโยชนตอประชาชนใน
อนาคต รวมท้ังเสริมสรางความมั่นคงเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว
การกูเงินเพื่อใชเปนรายจายลงทุนจึงเปนเร่ืองท่ีมีเหตุผล ดังนั้น ในงบประมาณรายจายประจําป
จึงตองมีรายจายลงทุนไมนอยกวาจํานวนงบประมาณขาดดุล หรือเงินกูเพื่อชดเชยงบประมาณ
ขาดดุล นอกจากนั้นการออกกฎหมายพิเศษเพื่อกูเงินไปใชจายในโครงการลงทุนก็เปนเร่ืองท่ีมี
เหตุผลเชนกัน แตท้ังนี้จะออกกฎหมายพิเศษในรูปพระราชกําหนดหรือพระราชบัญญัตินั้นจะตอง
ดูความจําเปนเรงดวนของการใชจายเงินท่ีกูมาเปนหลัก

๓. ความระมัดระวังรอบคอบหรือการคิดเผ่ือเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นโดย
ไมคาดคิด เชน

(๑) การตั้งประมาณการรายไดในทางต่ําไวกอนเพื่อวาการจัดเก็บรายไดจริง
ต่ํากวาประมาณการซึ่งจะมีผลกระทบตอสภาพคลองของรัฐบาลจะมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอย
การกําหนดกรอบปริมาณหนี้สาธารณะและภาระหนี้ท่ีพึงมีได คือ อัตราสวนหนี้สาธารณะตอ
GDP และอัตราสวนภาระหนี้ตองบประมาณรายจายประจําปท่ีจะไมทําใหเกิดปญหาในการทํา
งบประมาณ และเมื่อกําหนดกรอบไวแลวก็ตองบริหารการคลังดวยความระมัดระวังไมใหปริมาณ
หนี้สาธารณะหรือภาระหนี้ถึงหรือเกินกรอบท่ีกําหนดไว เผ่ือวาในกรณีมีความจําเปนพิเศษตองใช
เงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจายประจําปหรือเงินกูท่ีไดกูไวแลว ก็ยังสามารถกูเงินมาใชจาย
ไดอีกโดยไมเกินความสามารถในการจัดการภาระหนี้ประจําป

(๒) ในปจจุบันกระทรวงการคลังกําหนดอัตราสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ไว
ท่ีรอยละ ๖๐ ณ วันส้ินเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ อัตราสวนนี้อยูท่ีรอยละ ๔๓.๔๗ เมื่อรวมเงินกู
ตามพระราชกําหนดและตามกฎหมายกูเงินอีก ๒ ลานลานบาทแลว กระทรวงการคลังไดแถลงวา
อัตราสวนสูงสุดจะเปนรอยละ ๔๙.๙ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยรัฐบาลจะลดงบประมาณขาดดุลลง
ตามลําดับจากปจจุบันป พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีมีจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท เปนจํานวน ๒๒๕,๐๐๐
ลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ และเปนงบประมาณสมดุลในป พ.ศ. ๒๕๖๐ สวนอัตราสวนภาระ
การชําระหนี้กําหนดไวไมเกินรอยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจายประจําป โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๕
อัตราสวนดังกลาวอยูท่ีรอยละ ๙.๓ และป พ.ศ. ๒๕๕๖ อัตราสวนดังกลาวอยูท่ีรอยละ ๗.๔

(๓) มีการวางแผนบริหารการเงินการคลังในระยะปานกลางและระยะยาว
ครอบคลุมการปรับปรุงการบริหารจัดการรายได หนี้สาธารณะและนโยบายการใชจายเงิน
เพื่อใหสามารถรักษาระดับอัตราสวนหนี้สาธารณะตอ GDP และภาระหนี้ตองบประมาณรายจาย
ใหอยูในกรอบอัตราท่ีกําหนดไว และสามารถดําเนินนโยบายการคลังท่ีเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปจากความคาดหมายอันอาจทําใหหนี้สาธารณะและภาระหนี้
เปล่ียนแปลงไปมากอยางมีนัยสําคัญ เชน กรณีวิกฤติการเงินในป ๒๕๔๐
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(๔) การลงทุนในโครงการท่ีตองมีการบริหารจัดการตอเนื่องหลังจาก
การลงทุนเสร็จส้ิน จะตองมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการและเตรียมคนใหพรอมกอน
การลงทุนเสร็จส้ิน ท้ังนี้ เพื่อใหมีการดําเนินการไดทันทีเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ

๔. ความรอบรูดานการเงินการคลัง เชน
(๑) ธรรมชาติของการคลัง

- รายจาย เพิ่มงาย ลดยาก
- รายได เพิ่มยาก ลดงาย
- เงินกู กูงาย เมื่อไมตองการ

กูยาก เมื่อตองการ
- ความตองการใชจายมีมากกวาความสามารถในการหารายได ๒ - ๓ เทา

ทุกป
(๒) งบประมาณประจําปตองมีรายรับเทากับรายจายเสมอ ดังนั้น

การเปล่ียนแปลงรายการใดรายการหนึ่งจะตองมีการเปล่ียนแปลงรายการอื่นดวย เชน
- ถาจะเพิ่มรายจายตองมีการลดรายจายรายการอื่น หรือเพิ่มรายไดหรือ

กูเงินเพิ่มอีกเทากัน
- ถาจะลดรายไดก็ตองเพิ่มเงินกูโดยไมเปล่ียนแปลงรายจายหรือตอง

ลดรายจายดวยเทา ๆ กัน
- ถาจะลดเงินกูตองลดรายจายหรือเพิ่มรายไดอีกเทากัน

(๓) ภาระหนี้สาธารณะสามารถคํานวณไดแนนอนเฉพาะหนี้ ท่ี รัฐบาล
กูโดยตรงและหนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกันโดยรับภาระชําระคืนตนเงินกูและดอกเบ้ียแทนหนวยงานผูกู
เทานั้น สวนหนี้สาธารณะอื่น ๆ จะรูภาระหนี้ท่ีแนนอนไดเมื่อผูกูไมสามารถชําระคืนตนเงินกูหรือ
ดอกเบ้ียตามกําหนด  ดังนั้น ในการคํานวณอัตราสวนหนี้สาธารณะตอ GDP หรือภาระหนี้ตอ
งบประมาณรายจายประจําป ท่ีจะใชเปนกรอบในการบริหารการคลังตองคํานึงถึงภาระหนี้ท่ียัง
ไมมีความแนนอนในสวนนี้ดวย

(๔) ผลกระทบของรายจาย รายได และการกูเงินในปงบประมาณหนึ่ง ๆ
ตอการตั้งงบประมาณ การจัดเก็บรายไดและการกูเงินในปตอ ๆ ไป ตลอดจนผลกระทบตอภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

๕. การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส เมื่อคํานึงถึงความจริงวา
เงินท่ีรัฐบาลใชจายทุกบาททุกสตางคไมวาจะมาจากเงินงบประมาณ หรือจากเงินกูเปนเงินของ
ประชาชนท่ีรัฐบาลจัดเก็บเอามาใชท้ังส้ิน ดังนั้น รัฐบาลและผูรับผิดชอบทุกคนตองสํานึกถึง
ความจริงขอนี้อยูเสมอ และใชจายเงินนั้นอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส

(๑) การใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ หมายความวา
(๑.๑) รวดเร็ว : ใชจายหรือกอหนี้ผูกพันเพื่อใชจายภายในเวลา

ท่ีกําหนด เชน ภายในปงบประมาณ หรือภายในอายุอํานาจการกูเงินมาใชจาย
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(๑.๒) คุมคา : การใชจายเกิดประโยชนแกประชาชนและสวนรวม
สมกับเงินท่ีใชจายไป และตรงกับความตั้งใจซึ่งปราศจากประโยชนแอบแฝงเพื่อตนเอง ญาติมิตร
พรรคพวก หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

(๑.๓) ประหยัด : จายเทาท่ีจําเปนตองจายเพื่อความสําเร็จของงาน
ไมมีร่ัวไหลโดยรูเทาไมถึงการณหรือโดยเจตนาอันเปนการทุจริตคอรรัปชั่น

ถาหากผูรับผิดชอบสามารถทํางานเสร็จไดอยางรวดเร็ว คุมคา ประหยัด
ปราศจากการทุจริตและใชจายเงินนอยกวางบประมาณก็นับเปนความดคีวามชอบไดอยางหนึ่ง

(๒) การใชจายเงินอยางโปรงใส หมายความวา
(๒.๑) มีความชัดเจนในงานท่ีจะทํา ประโยชนท่ีจะไดรับและใน

ขอกําหนด ระเบียบ และวิธีการทํางาน
(๒.๒) มีการเปดเผยผลการทํางาน และการใชจายเงินตามสมควร

โดยการชี้แจงหรือรายงานตอผูรับผิดชอบและสาธารณะในเวลาท่ีเหมาะสม

ความสํานึกในการทํางานเพื่อประชาชนโดยใชเงินของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
และโปรงใส ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อผูท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ไมเห็นแกตัว รูจักถูกผิด มีความละอายตอการทําในส่ิงท่ีผิด หรือการทําทุจริต
แลวลดละเลิกเสีย ซึ่งเร่ืองเหลานี้เปนคุณธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการคลัง
ทุกคน  ซึ่งหลักการบริหารการคลังท้ัง ๕ ประการดังกลาวขางตนเปนหลักการในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การทํางานดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน
บนพื้นฐานของความรูคูคุณธรรม  ดังนั้น ถารัฐบาลและผูบริหารการคลังทุกระดับเขาใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนอมนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติ ก็จะสามารถบริหารจัดการการคลัง
ไดอยางย่ังยืนท้ังในภาวะเศรษฐกิจปกติและไมปกติดวย
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ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ

ในเร่ือง “หนี้สาธารณะกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน” นี้ ผมจะบรรยาย
ไปตามหัวขอยอย ๖ หัวขอ ดังตอไปนี้

๑. ความแตกตางระหวางการคลังกับการเงิน
“การคลัง” เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับการเงินของรัฐบาล ไดแก การหารายไดมา

เขาคลัง การจายเงินออกจากคลัง การกอหนี้ของภาครัฐบาลหรือการกูเงิน การชําระหนี้ของ
ภาครัฐบาล และฐานะการคลังของรัฐบาล ซึ่งนโยบายการคลังจะประกอบไปดวยนโยบาย
การจัดหารายได ไดแก นโยบายภาษีและนโยบายรายไดท่ีไมใชภาษี  นโยบายการใชจายของ
รัฐบาลซึ่งมีเร่ืองการจายเงินในงบประมาณและการจายเงินนอกงบประมาณ  นโยบายการกอหนี้
และการบริหารหนี้ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการกูเงินและแหลงเงินกู  และนโยบาย
ดุลการคลังซึ่งเปนนโยบายเศรษฐศาสตรมหภาคท่ีรัฐบาลใชเปนเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและในการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการคลังอาจเปนนโยบายขาดดุล นโยบาย
เกินดุล หรือนโยบายสมดุลก็ได ซึ่งท่ีผานมานั้นประเทศไทยมักจะใชนโยบายขาดดุลเปนสวนมาก
เพื่อกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 สวน “การเงิน” เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับการเงินของประเทศ เปนเร่ืองเกี่ยวกับ
ปริมาณเงินตราท่ีหมุนเวียนในทองตลาด อัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟอ และอัตราแลกเปล่ียน
เงินบาทกับเงินตราตางประเทศ นโยบายการเงินก็เปนเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรมหภาคท่ีใชเพื่อ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเชนเดียวกับนโยบายการคลัง นโยบายการเงินประกอบดวยนโยบาย
ปริมาณเงิน นโยบายอัตราดอกเบ้ีย และนโยบายแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ

จากความหมายขางตน “การคลัง” และ “การเงิน” จึงเปนคนละเร่ืองกัน
โดยประเพณีปฏิบัติของนานาประเทศจะกําหนดใหกระทรวงการคลังเปนผูมีอํานาจรับผิดชอบ
การใชนโยบายการคลัง และกําหนดใหธนาคารแหงชาติเปนผูมีอํานาจรับผิดชอบนโยบายการเงิน
เพื่อควบคุมดูแลระบบการเงินและนโยบายการเงินของประเทศ ประเทศไทยก็จัดแบงการใช
อํานาจตามแนวประเพณีปฏิบัติดังกลาวเชนเดียวกัน กลาวคือ กระทรวงการคลังเปนผูมีอํานาจใช

กรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๒), อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
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นโยบายการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูมีอํานาจใชนโยบายการเงิน  นโยบายท้ังสอง
อยางนี้คอนขางจะแบงแยกจากกันโดยชัดแจง แตก็มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน เพราะตางก็เปน
เคร่ืองมือท่ีทรงพลังท่ีรัฐบาลใชกํากับ ควบคุมดูแล และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การดําเนินนโยบายทางการเงินและนโยบายการคลังจึงตองสอดคลองกันและสอดประสานกัน
อยางใกลชิด เพื่อใหการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

๒. หนี้เปน Stock ในขณะที่การกอหนี้และการชําระหนี้เปน Flow ดังนั้น
Debt to GDP Ratio จึงเปน Miss-match ที่ตองใชอยางระมัดระวัง

Debt to GDP Ratio คือสัดสวนของหนี้คงคางตอรายไดรวมของประเทศ
ซึ่งในปจจุบันนี้ Debt to GDP Ratio ของประเทศไทยอยูท่ีรอยละ ๔๑.๖๙ โดยสวนตัวเห็นวา
Debt to GDP Ratio เปนตัวบงชี้ (indicator) ท่ีใชวิเคราะหผลไดเพียงระดับหนึ่ง เหตุผลก็คือหนี้
หรือหนี้คงคางนั้นเปน concept เชิง Stock ซึ่งหมายความวา เราวัด ณ จุดหนึ่งของเวลา คือ
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งยังมีหนี้คงคางอยูจํานวนเทาใด โดยหนี้จํานวนนี้อาจเปนหนี้ ท่ีกอไวใน
ระยะเวลาหนึ่งท่ีลวงเลยมาแลวและยังไมไดชําระไปหมด จึงตกคางสะสมกันไว  สวนการกอหนี้
และการชําระหนี้ในแตละปเปน concept เชิงกระแส (Flow) ซึ่งหมายความวา เราวัดวา
ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเรากอหนี้ เปนจํานวนเทาใด มีการชําระหนี้ไปแลวเทาใด ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอยอดหนี้คงคาง สําหรับ GDP นั้นก็เปน concept เชิงกระแส (Flow) ซึ่งตองเก็บ
ขอมูลทุก ๆ ปตอเนื่องกันไป (แบบปตอปโดยจะเร่ิมนับระยะเวลาใน ๑ ป ตั้งแตตนป-ปลายป)
เพื่อวัดวา ในปหนึ่ง ๆ ประเทศไทยมีผลผลิตโดยรวมกันท้ังหมดเปนจํานวนเทาใด  และเมื่อหนี้เปน
Stock ในขณะท่ี GDP เปน Flow แลว การเอา Stock และ Flow มาหารกันเพื่อหาอัตราสวน
จึงเปนเร่ืองผิดฝาผิดตัว (Mismatch) เพราะวาแมจะมีหนี้คงคางจํานวนมากและมี GDP จํานวนนอย
ก็ไมไดหมายความวาเราไมมีความสามารถในการรับภาระหนี้ แตแทจริงแลวตองพิจารณาวา
ในแตละปนั้นประเทศไทยมีความจําเปนตองชําระหนี้เปนจํานวนเทาใด  ดังนั้น ตัวบงชี้ดังกลาวนี้
จึงเปนการจับคูท่ีผิดฝาผิดตัว (Mismatch) แตอยางไรก็ตาม การใชสัดสวน Debt to GDP Ratio
นี้เปนอัตราสวนท่ีใชกันท่ัวไปในนานาชาติ และก็เปนดัชนีบงชี้ความสามารถในการรับภาระหนี้
ท่ีเอนเอียงไปในทางอนุรักษ (Conservative) ท่ีบงบอกไดเพียงคราว ๆ เทานั้น ตองดูภาวะอื่น ๆ
ประกอบดวย
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๑๗

เราลองมาดูตัวเลข Debt to GDP Ratio ของประเทศตาง ๆ กัน
Table ๑ : Government Debt to GDP Ratio of Selected Countries

No. Countries Gross Government Debt as % of GDP
(๒๐๑๑)

๑. Japan ๒๒๙.๗๗
๒. Greece ๑๖๐.๘๑
๓. Italy ๑๒๐.๑๐
๔. Portugal ๑๐๖.๗๙
๕. US ๑๐๒.๙๔
๖. Singapore ๑๐๐.๗๙
๗. France ๘๖.๒๖
๘. Canada ๘๔.๙๕
๙. England ๘๒.๕๐

๑๐. Germany ๘๑.๕๑
๑๑. Spain ๖๘.๔๗
๑๒. India ๖๘.๐๕
๑๓. Laos ๕๗.๓๖
๑๔. Malaysia ๕๒.๕๖
๑๕. Myanmar ๔๔.๓๒
๑๖. Thailand ๔๑.๖๙
๑๗. Philippine ๔๐.๔๗
๑๘. Vietnam ๓๗.๙๗
๑๙. Cambodia ๒๘.๖๐
๒๐. China ๒๕.๘๔
๒๑. Indonesia ๒๕.๐๓
๒๒. Brunei ๐.๐๐

Source : IMF
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๑๘

Table ๒ : The Ratio of Government Debt to GDP of the ASEAN Countries

No. Countries Gross Government Debt as % of GDP
(๒๐๑๑)

๑. Singapore ๑๐๐.๗๙
๒. Laos ๕๗.๓๖
๓. Malaysia ๕๒.๕๖
๔. Myanmar ๔๔.๓๒
๕. Thailand ๔๑.๖๙
๖. Philippine ๔๐.๔๗
๗. Vietnam ๓๗.๙๗
๘. Cambodia ๒๘.๖๐
๙. Indonesia ๒๕.๐๓

๑๐. Brunei ๐.๐๐

Table ๓ : The Ratio of Government Debt to GDP of the G-๗

No. Countries Gross Government Debt as % of GDP
(๒๐๑๑)

๑. Japan ๒๒๙.๗๗
๒. Italy ๑๒๐.๑๐
๓. US ๑๐๒.๙๔
๔. France ๘๖.๒๖
๕. Canada ๘๔.๙๕
๖. England ๘๒.๕๐
๗. Germany ๘๑.๕๑

Table ๔ : The Ratio of Government Debt to GDP of the PIGS

No. Countries Gross Government Debt as % of GDP
(๒๐๑๑)

๑. Greece ๑๖๐.๘๑
๒. Italy ๑๒๐.๑๐
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๑๙

๓. Portugal ๑๐๖.๗๙
๔. Spain ๖๘.๔๗

๓. รัฐบาลกับรัฐ หนี้ของรัฐบาลกับหนี้ของรัฐหรือหนี้ของประเทศ
๓.๑ รัฐบาลกับรัฐ

คําวา “รัฐ” กับ “รัฐบาล” มีความหมายแตกตางกัน ในทางเศรษฐศาสตร
“รัฐบาล” หมายถึงผูซึ่งใชอํานาจรัฐ คือผูปกครองหรือผูบริหารประเทศรวมถึงท้ังฝายบริหาร
ฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการ รัฐบาลเปนผูปกปองคุมครองและรักษาผลประโยชนของรัฐ
เปนผูบริหารจัดการรัฐและเปนตัวแทนของรัฐ  สวน “รัฐ” คือประเทศซึ่งประกอบดวยภาครัฐและ
ภาคเอกชน รัฐก็คือพลเมืองท้ังหมดรวมถึงรัฐบาลดวย ซึ่งรวมถึงดินแดน ภาษา ระบบเงินตรา หรือ
ระบบภาษี ฯลฯ  ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีหรือแบบกลไกตลาดเศรษฐกิจภาคเอกชนจะมีขนาด
ใหญกวาภาครัฐบาลเสมอ  สําหรับประเทศไทย GDP เกิดในภาคเอกชนประมาณ ๘๐%
สวนอีก ๒๐% ท่ีเหลือนั้นเกิดในภาครัฐบาล ซึ่งสอดคลองกับทิศทางของประเทศตาง ๆ
ท่ีภาคเอกชนนั้นจะมีขนาดใหญกวาภาครัฐบาล ย่ิงกวานั้นยังมีแนวโนมท่ัวไปท่ีจะลดขนาดของ
ภาครัฐบาล (Downsizing of the Government) ลงอีกดวย

ดวยเหตุดังกลาว รัฐบาลจึงไมใชรัฐ แตรัฐบาลเปนผูใชอํานาจบริหารจัดการ
บานเมืองแทนรัฐ รัฐบาลโดยท่ัวไปจะตองกระทําการเพื่อรักษาผลประโยชนของรัฐ การรักษา
ผลประโยชนของรัฐกับผลประโยชนของรัฐบาลจึงตองกระทําดวยความระมัดระวังมาก
โดยสวนใหญแลวการดําเนินการในสองเร่ืองนี้จะสอดคลองกันเพราะรัฐบาลมีหนาท่ีรักษา
ผลประโยชนของรัฐหรือประเทศ แตไมแนนอนเสมอไปวา การดําเนินการท่ีเปนประโยชน
ตอรัฐบาลจะเปนประโยชนตอรัฐโดยรวมเสมอ ตัวอยางเชน การหารายไดจํานวนมากเขารัฐบาล
เพื่อใหรัฐบาลนําเอาเงินไปชวยประชาชนนั้นไมแนวาจะเกิดประโยชนตอประชาชนเสมอไป
เพราะภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไปจะตองรับภาระภาษีหรือภาระอันเกิดจากคาบริการท่ีสูงขึ้น
ทําใหประชาชนไดรับผลประโยชน สวัสดิการ และมคีวามสุขนอยลง แตแบกรับภาระเพิ่มขึ้น

๓.๒ หนี้ของรัฐบาลกับหนี้ของประเทศ
เมื่อมีความเขาใจชัดเจนวารัฐกับรัฐบาลมิไดเปนส่ิงเดียวกัน ก็จะเขาใจไดวา

หนี้ของรัฐบาลไมใชหนี้ของประเทศ โดยหนี้ของรัฐบาลคือหนี้ของภาครัฐบาลท่ีรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และองคกรของรัฐบาลไดกูเงินนั้นมา จึงเปนภาระท่ีรัฐบาลตองชําระหนี้คืนดวยการเก็บภาษีจาก
ประชาชนมาชําระหนี้เงินกูนั้น แตท้ังนี้การท่ีรัฐบาลเปนหนี้จํานวนมากก็ไมไดหมายความวา
ประเทศตองเปนหนี้ดวยเสมอไป ตัวอยางเชนประเทศญี่ปุนซึ่งเปนเจาหนี้ของโลก แตรัฐบาลญี่ปุน
เปนรัฐบาลท่ีเปนหนี้มากท่ีสุดในโลก เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุนจะมุงเนนกูเงินจากแหลงเงินกู
ภายในประเทศอันไดแกภาคเอกชนญี่ปุน การเปนหนี้ของรัฐบาลญี่ปุนหรือท่ีเรียกวาหนี้สาธารณะ
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๒๐

ของญี่ปุนเปนหนี้ท่ีเจาหนี้คือเอกชนญี่ปุน  ดังนั้น ประเทศญี่ปุนโดยรวมในฐานะประเทศ จึงไมได
เปนหนี้ตางประเทศ สําหรับกรณีของประเทศไทยในขณะนี้ก็เชนเดียวกันคือในขณะนี้รัฐบาลไทย
เปนหนี้ถึง ๔๑.๖๙% แตหนี้สวนใหญของรัฐบาลไทยเปนหนี้ภายในประเทศโดยมีหนี้ตางประเทศ
เปนจํานวนนอยมาก

หนี้ในประเทศของรัฐบาลแมจะไมเปนปญหาระหวางประเทศ แตก็เปน
ปญหาเพราะรัฐบาลมีภาระตองชําระหนี้คืน จึงทําใหรัฐบาลขาดความคลองตัว และขาด
ขีดความสามารถในการแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจเพราะมีขอจํากัดไมสามารถใชนโยบายการคลัง
แบบขาดดุลได เนื่องจากฐานะทางการคลังไมมั่นคงพอ

๔. ภาวะหนี้สาธารณะของประเทศไทยในปจจุบัน
๔.๑ ภาวะหนี้สาธารณะ

ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ หนี้สาธารณะของประเทศไทยมีจํานวน ๔.๘๓
ลานลานบาท คิดเปน ๔๓.๒๗% ของ GDP โดยมีองคประกอบตามตารางตอไปนี้

๔.๑.๑ ประเภทหนี้สาธารณะ
Table ๕ : ภาวะหนี้สาธารณะ (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

รายการหนี้ ลานบาท
๑. หนี้ของรัฐบาล

๑.๑ หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง
๑.๒ หนี้ท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยความเสียหาย

ใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
๑.๓ หนี้เงินกูลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้

๒,๒๗๙,๕๙๒.๘๐๐

๑,๑๒๒,๘๗๐.๔๓๐
๐.๐๐๐

๓,๔๐๒,๔๖๓.๒๓๐

๒. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน
๒.๑ หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน
๒.๒ หนี้ท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน

๔๗๙,๒๙๐.๕๗๐
๕๗๓,๐๗๘.๔๙

๐

๑,๐๕๒,๓๖๙.๐๖๐

๓. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ํา
ประกัน) ๓๖๕,๒๖๑.๓๒๐

๔. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ๐.๐๐๐
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๒๑

รายการหนี้ ลานบาท
๕. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ

๕.๑ หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน
๕.๒ หนี้ท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน

๐.๐๐๐

๗,๒๓๒.๒๑๐

๗,๒๓๒.๒๑๐

รวม ๔,๘๒๗,๓๒๕.๘๒๐

%GDP ๔๓.๒๗๐

หนี้ตามตารางท่ี ๕ แสดงเปน Pie chart ไดดังนี้

หนี้รัฐวิสาหกิจ
ท่ีเปนสถาบัน
การเงิน
(รัฐบาลคํ้า
ประกัน) 7.57%

หนี้รัฐวิสาหกิจที่
ไมเปนสถาบัน

การเงิน 21.80%

หนีข้องรัฐบาล
(เพื่อ FIDF)
23.26%

หนี้หนวยงานอื่น
ของรัฐ0.15%หนี้รัฐบาลกู

โดยตรง 47.22%
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๒๒

๔.๑.๒ สัดสวนหนี้สาธารณะในประเทศและตางประเทศ
หากแยกหนี้สาธารณะของประเทศไทยออกเปนหนี้ในประเทศและหนี้

ตางประเทศจะไดตามตารางท่ี ๖
Table ๖ : สัดสวนของหนี้สาธารณะในประเทศและตางประเทศ (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๕)

รายการหนี้ หนี้ในประเทศ หนี้ตางประเทศ หนี้สาธารณะ
๑. หนี้ของรัฐบาล ๓,๓๕๑,๓๗๔.๘๙ ๕๑,๐๘๘.๓๓ ๓,๔๐๒,๔๖๓.๒๓
๒. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบัน
การเงิน ๗๗๓,๕๕๘.๕๘ ๒๗๘,๘๑๐.๔๘ ๑,๐๕๒,๓๖๙.๐๖
๓. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบัน
การเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) ๓๖๐,๑๔๗.๐๐ ๕,๑๑๔.๓๒ ๓๖๕,๒๖๑.๓๒
๔. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ - - -
๕. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ ๗,๒๓๒.๒๑ - ๗,๒๓๒.๒๑
รวม ๔,๔๙๒,๓๑๑.๖๘ ๓๓๕,๐๑๓.๑๓ ๔,๘๒๗,๓๒๕.๘๒
อัตราสวนตอหนี้สาธารณะรวม ๙๓.๐๖ ๖.๙๔ ๑๐๐.๐๐
หมายเหตุ : อัตราแลกเปล่ียนบาทตอดอลลาร ณ วันสุดทายของเดือนเทากับ ๓๐.๖๙๔๘
ท่ีมา : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง

๔.๒ ขอบงชี้ของภาวะหนี้สาธารณะปจจุบันกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางย่ังยืน

สําหรับขอกังวลท่ีวา การมีหนี้สาธารณะจํานวนมากเกินไปจะสงผลกระทบ
อยางรุนแรงตอฐานะการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหประเทศตกเปนหนี้สินลนพนตัวและ
ถูกรุมเราและเรียกทวงคืนจากเจาหนี้จนตองตกอยูในความเส่ียงของการลมละลายดังเชน
ท่ีประเทศในยุโรปหลายประเทศกําลังเปนกันอยู หรือท่ีประเทศไทยประสบในป พ.ศ. ๒๕๔๐
ท่ีเรียกวาวิกฤติตมยํากุง แตอยางไรก็ตาม เมื่อดูตัวเลขตามตารางท่ี ๖ อันเปนตัวเลขท่ีสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง แถลงโดยเปดเผยแลวจะเห็นไดวา ในภาวะปจจุบัน
หนี้สาธารณะท้ังหมดของประเทศไทยนั้น ประเภทหนี้ภายในประเทศมีจํานวน ๙๓% ประเภทหนี้
ตางประเทศมีจํานวน ๗% แสดงใหเห็นไดวา ในปจจุบันปริมาณหนี้สาธารณะของประเทศไทยยัง
มิไดอยูในภาวะท่ีนากลัว อีกท้ังภาวะทางการเงินของประเทศไทยมีสภาพคลองสูงมากจนไมมี
ความจําเปนตองกูเงินตางประเทศ ไมเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงทางระบบการเงินของ
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๒๓

ประเทศไทย ตลอดจนไมเปนปญหาท่ีนากังวลสําหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน
แตอยางใด

๕. การคาดการณภาวะหนี้สาธารณะในอนาคต
ในปจจุบันนี้รัฐบาลมีนโยบายและโครงการท่ีจําเปนตองมีการตรากฎหมาย

เฉพาะใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเปนจํานวนมากมาเพื่อใชจาย เชน กิจการกองทุนสงเสริม
การประกันภัยพิบัติตามพระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการ
วางระบบบริหารจัดการน้ํ าและสรางอนาคตประเทศตามพระราชกําหนดใหอํ านาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
หรือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ เปนตน ดังนั้น จึงไดนําตัวเลข
ของจํานวนเงินเกี่ยวกับโครงการเหลานี้มาทดลอง Simulation โดยใชตัวเลขจากแผนการลงทุน
ของรัฐบาลในอนาคตตามโครงการท่ีไดประกาศไปแลวเพื่อพิจารณาหาทิศทางและแนวโนมของ
หนี้สาธารณะของประเทศไทยภายในระยะเวลา ๗ ปขางหนา โดยกําหนดขอสมมติดังนี้

   (๑) กําหนดใหประเทศไทยใชงบประมาณขาดดุลโดยเฉล่ียปละ ๓ แสนลานบาท
และในการขาดดุลดังกลาว ไดนําเงินไปชําระคืนเงินตนของหนี้คงคางปละ ๕ หมื่นลานบาท

(๒) Real GDP เติบโตโดยเฉล่ียปละ ๔% และมีอัตราเงินเฟอ (inflation)
โดยเฉล่ียปละ ๒% ทําให Nominal GDP โดยเฉล่ียเติบโตปละ ๖% โดยประมาณ

   (๓) ในระยะเวลา ๗ ปขางหนานี้ นอกจากงบลงทุนตามปกติแลว รัฐบาล
มีโครงการลงทุนในกิจการกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติจํานวน ๕ หมื่นลานบาท และลงทุน
โครงการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศจํานวน ๓.๕ แสนลานบาท
ซึ่งท้ังสองโครงการนี้ไดออกเปนพระราชกําหนดไปแลว โดยตองดําเนินการกูเงินใหเสร็จภายในป
พ.ศ. ๒๕๕๖ นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีแผนท่ีจะลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
คมนาคมขนสงของประเทศไทยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้นอีกจํานวน
๒ ลานลานบาทท่ีตองลงทุนโดยเฉล่ียปละเทา ๆ กันตลอด ๗ ป ซึ่งหมายถึงการท่ีตองมีเงินกู
เพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียปละ ๒๘๕,๗๑๔ ลานบาท ทุกปในอีก ๗ ปขางหนานี้

   เมื่อใชขอสมมติดังกลาวทําการ Simulate แลวจะไดผลตามตารางท่ี ๗
ดังตอไปนี้
Table ๗ : Public Debt Projection Fiscal Year ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
Public Debt
Carried over ๔,๙๓๗,๒๓๘.๓๓ ๕,๘๗๒,๙๕๒.๓๓ ๖,๔๐๘,๖๖๖.๓๓ ๖,๙๔๔,๓๘๐.๓๓ ๗,๔๘๐,๐๙๔.๓๓ ๘,๐๑๕,๐๙๔.๓๓ ๘,๕๕๑,๕๒๒.๓๓
Budget def. fin.
by borrowing ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
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๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
Debt repayment
during the year ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐
NB for
flood proj. ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
NB for insurance
proj. ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
NB for
infrastructure
proj. ๒๘๕,๗๑๔.๐๐ ๒๘๕,๗๑๔.๐๐ ๒๘๕,๗๑๔.๐๐ ๒๘๕,๗๑๔.๐๐ ๒๘๕,๗๑๔.๐๐ ๒๘๕,๗๑๔.๐๐ ๒๘๕,๗๑๔.๐๐

End of fiscal year
public debt ๕,๘๗๒,๙๕๒.๓๓ ๖,๔๐๘,๖๖๖.๓๓ ๖,๙๔๔,๓๘๐.๓๓ ๗,๔๘๐,๐๙๔.๓๓ ๘,๐๑๕,๘๐๘.๓๓ ๘,๕๕๑,๕๒๒.๓๓ ๙,๐๘๗,๒๓๖.๓๓
Nominal GDP ๑๑,๙๕๔,๖๘๐.๐๐ ๑๒,๖๗๑,๙๖๐.๘๐ ๑๓,๔๓๒,๒๗๘,๔๕ ๑๔,๒๓๘,๒๑๕.๑๕ ๑๕,๐๙๒,๕๐๘.๐๖ ๑๕,๙๙๘,๐๕๘.๕๕ ๑๖,๙๕๗,๙๔๒.๐๖
% growth in
Nominal GDP ๖.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๐๐ ๖.๐๐
Public Debt as %
of GDP ๔๙.๑๓ ๕๐.๕๗ ๕๑.๗๐ ๕๒.๕๔ ๕๓.๑๑ ๕๓.๔๕ ๕๓.๕๙

Note : NB = New Borrowings.
ตารางท่ี ๗ แสดงใหเห็นวา แมรัฐบาลจะไดลงทุนในโครงการใหญตามแผน

ท่ีแถลงไวแลว ก็ไมมีปใดเลยท่ียอดหนี้คงคางจะสูงเกิน ๖๐% ของ GDP ซึ่งไมเกินกรอบวินัยทาง
การเงินการคลังท่ีย่ังยืนท่ีกระทรวงการคลังไดกําหนดไวท่ี ๖๐% ดังนั้น หนี้สาธารณะจึงยังไมใชภัย
คุกคามท่ีสําคัญของเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน แตหนี้สาธารณะในกรณีนี้ยังไมไดพิจารณารวมถึง
หนี้ ท่ียังไมมีความแนชัดในปจจุบันแตอาจเกิดขึ้นไดและเปนภาระหนี้ของรัฐบาลในอนาคต
(Contingency Liabilities) ดวยแตอยางใด

๖. หนี้ ที่ ยั ง ไม มี ความแน ชั ด ในป จ จุบันแต อาจ เกิ ด ข้ึน ได ในอนาคต
(Contingency Liabilities)

   ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึง Contingency Liabilities ใน ๔ เร่ืองใหญ ๆ ไดแก
๖.๑ เร่ืองนโยบายกึ่งการคลัง (Quasi-Fiscal Policy)

เปนกรณีท่ีรัฐบาลใชสถาบันการเงินของรัฐเปนเคร่ืองมือและเปนแหลงเงิน
ทําใหรัฐบาลไมตองตั้งงบประมาณและไมตองผานการตรวจสอบความเหมาะสมและความคุมคา
ของโครงการตามกระบวนการงบประมาณ อีกท้ังไมตองทําการกูเงินในขณะเร่ิมโครงการ ทําให
ไมถูกจํากัดเร่ืองวงเงินกูเกินขีดจํากัดของกฎหรือระเบียบทางการกูเงินของรัฐบาล นโยบายเหลานี้
แมเปนนโยบายของรัฐบาลและดําเนินการตามการตัดสินใจของรัฐบาล แตก็ไมถือเปนนโยบาย
การคลังและไมตองใชเงินของแผนดิน จึงสามารถดําเนินการไดโดยไมถูกจํากัดดวยวินัยการคลัง
ขอกําหนดทางการงบประมาณ หรือขอกําหนดทางการกูเงินซึ่งเปนเร่ืองท่ีอันตรายมาก เพราะหาก
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การดําเนินการตามนโยบายเหลานี้กอใหเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนภาระทางการคลัง
ในทายท่ีสุดได  กรณีเหลานี้จึงถือเปน Quasi-Fiscal Policy และเปน Contingency Liabilities
ของรัฐบาลท่ีอาจทําใหมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจนเปนภัยคุกคามตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางย่ังยืนได

ปญหาในเร่ืองนี้คือ มีการดําเนินการในเร่ืองนี้หลายคร้ังโดยหลายรัฐบาล
และอาศัยธนาคารของรัฐหลายแหง แตไมเคยมีการรวบรวมขอมูลและตัวเลขในเร่ืองนี้ไวอยางเปน
ระบบ ทําใหการจัดหาขอมูลในเร่ืองนี้ทําไดยากมาก

ตารางท่ี ๘ ตอไปนี้แสดงวงเงินกูจากสถาบันการเงินของรัฐตามโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งเปนการรวบรวมท่ียังไมครบถวนสมบูรณ
Table ๘ : วงเงินกูจากสถาบันการเงินของรัฐตามโครงการนโยบายรัฐบาล

โครงการ วงเงิน (ลานบาท)
A ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔

1. โครงการสินเชื่อเพื่อผูประกอบการ SMEs ยานราชประสงคและ
พื้นท่ีใกลเคียงท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง

2. การใหความชวยเหลือผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวท่ีไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและปญหาภายในประเทศ

3. โครงการสินเชื่อเพื่อผูประกอบการอาชีพอิสระรายยอยท่ีไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยป ๒๕๕๒

4. โครงการสินเชื่อเพื่อผูประกอบการอาชีพอิสระรายยอยท่ีไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยป ๒๕๕๓

5. โครงการปรับโครงสรางหนี้และฟนฟูอาชีพเกษตรกร
6. โครงการชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกส
7. โครงการสินเชื่อสงเสริมผูประกอบการอาชีพใหบริการสาธารณะใน

พื้นท่ี ๕ จังหวัดภาคใต
8. การใหธนาคารออมสินดําเนินโครงการใหความชวยเหลือดาน

การเงินแกผูประกอบกิจการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตแทนธนาคาร
แหงประเทศไทย

9. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี ๑*
10. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี ๒*
11. โครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี ๓*

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒,๐๐๐

๕๐๐
๑๑,๕๐๔

๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
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โครงการ วงเงิน (ลานบาท)
12. โครงการชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกสไทย

และปรับปรุงหลักเกณฑสินเชื่อแกผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกสไทย
13. โครงการสินเชื่อ Packing Credit สําหรับ SMEs ท่ีสงออก ไดรับ

ผลกระทบจากการแข็งคาเงินบาทผาน ธสน. ธอท. ธ.กรุงไทย ธพว. และ
ธ.ออมสิน

14. โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองสําหรับ SMEs ท่ีสงออก ไดรับ
ผลกระทบจากการแข็งคาเงินบาทผาน ธสน. ธอท. ธ.กรุงไทย ธพว. และ
ธ.ออมสิน

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อใหแก SMEs ท่ีสงออกเปนเงินสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ

16. โครงการอาสาสมัครท่ีปรึกษาทางการเงินของครัวเรือน (หมอหนี้)

๓,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๖,๐๐๐

๔๐๙
รวม A ๑๔๕,๔๑๓

B การจายเงินกูตามโครงการรับจํานําขาวของ ธกส. ปการผลิต ๒๕๔๗/๔๘
– ๒๕๕๓/๕๔

ธกส.
สถาบันการเงินอื่น ๆ*

๒๓๘,๐๒๕.๗๐

๑๐๓,๘๐๗.๖๐

รวม B ๓๔๑,๘๓๓.๓๐

C โครงการประกันรายไดเกษตรกรปการผลิต ๒๕๕๒/๕๓ – ๒๕๕๓/๕๔
ผาน ธกส.
1. โครงการประกันรายไดปการผลิต ๒๕๕๒/๕๓ รอบท่ี ๑
2. โครงการประกันรายไดปการผลิต ๒๕๕๒/๕๓ รอบท่ี ๒*
3. โครงการประกันรายไดปการผลิต ๒๕๕๓/๕๔ รอบท่ี ๑
4. โครงการประกันรายไดปการผลิต ๒๕๕๓/๕๔ รอบท่ี ๒

๓๖,๖๕๖.๗๐
๑๙,๓๐๒.๘๐
๓๖,๐๐๙.๒๐
๓๑,๕๔๙.๓๐

รวม C ๑๒๓,๕๑๘.๐๐

รวมทั้งหมด (A+B+C) ๖๑๐,๗๖๔.๓๐
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ขอมูลในตารางท่ี ๘ นี้ ยังไมครบถวนสมบูรณ ยกตัวอยางเชน กองทุน
หมูบาน หรือธนาคารประชาชน ซึ่งในตอนนี้มีแนวโนมวาอาจมีการยุบรวมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยและธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยเขากับธนาคาร
ออมสิน เนื่องจากสถาบันการเงินท้ังสองแหงนี้มีจํานวนหนี้เสีย (NPL) มากกวา ๓๐% ซึ่งเปน
ตัวเลขท่ีนาตกใจมาก

คณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการรายการและวงเงินขางตนในลักษณะของ
Public Service Obligation : PSO ซึ่ งหมายความว า รั ฐบาลจะตอง รับชดใช ในกรณี ท่ี
เกิดความเสียหายขึ้น แตอยางไรก็ตาม ในการดําเนินการขางตนนั้นหากเกิดความเสียหายขึ้นจริง
ในท่ีสุดก็คงตองตกเปนภาระท่ีรัฐบาลตองรับผิดชอบอยางหลีกเล่ียงไมได ไมวาจะมีการกําหนดให
เปน PSO ไวหรือไม

๖.๒ เร่ืองนโยบายประชานิยมท่ีใชการแจกแถมโดยตรง
นโยบายตามหัวขอนี้มิไดดําเนินการผานสถาบันการเงินของรัฐ หากแตเปน

การใชเงินงบประมาณหรือกําหนดใหรัฐวิสาหกิจท่ีไมใชสถาบันการเงินไปดําเนินการ เชน การแจก
เงินใหคนมีรายไดต่ําเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ การใหใชไฟฟา-น้ําประปาฟรี และการใหขึ้นรถเมล-รถไฟ
ฟรี เปนตน ซึ่งในกรณีท่ีใชงบประมาณโดยตรงก็เปนภาระทางการเงินของงบประมาณในปนั้น ๆ
แตในกรณีท่ีใหรัฐวิสาหกิจไปดําเนินการและตั้งไวเปนโครงการ PSO ภาระตองบประมาณก็จะมา
ปรากฏในภายหลัง หากมีจํานวนมาก ๆ และไมไดตั้งรายการไวเปน Contingency Liabilities
ก็จะเกิดปญหาไดและในทายท่ีสุดแลวก็ตองตกเปนภาระแกรัฐบาลอยางหลีกเล่ียงไมได

๖.๓ ภาระทางการคลังอันเกิดจากการใชนวัตกรรมทางการเงิน (Financial
Innovation)

ระบบการเงินในปจจุบันไดพัฒนาไปมากและมีนวัตกรรมทางการเงินเกิดขึ้น
มากมาย เอกชนไดนํานวัตกรรมทางการเงินไปใชกันอยางแพรหลาย ในขณะท่ีภาคราชการก็ไดมี
การนํามาใชเชนกัน  ท้ังนี้ เนื่องจากประเทศไทยไดออกแบบระบบวินัยทางการคลังไวและใชกันมา
นานแลว นวัตกรรมทางการเงินท่ีออกแบบขึ้นใหมในยุคปจจุบันจึงสามารถหลุดรอดจากกรอบและ
หลักเกณฑตามกฎระเบียบเดิมท่ีมีอยูได

ตั วอย า ง ใน เ ร่ื อ งนี้ ก็ คื อการสร า งศู นย ร าชการ ท่ีถนนแจ ง วัฒนะ
การดําเนินการในเร่ืองนี้ เปนการลงทุนขนาดใหญ ท่ีใชเงินลงทุนมาก แตเนื่องจากไมไดใช
งบประมาณจึงไมตองผานการกล่ันกรองตามกระบวนการงบประมาณดังเชนโครงการลงทุนอื่น ๆ
และเนื่องจากไมตองกูเงินจึงไมอยูในขอจํากัดของการกูเงินและไมถือเปนหนี้สาธารณะ

รัฐบาลในสมัยนั้นไดออกแบบใหกรมธนารักษจัดตั้งบริษัทธนารักษพัฒนาขึ้น
ดวยเงินลงทุนจํานวนนอย แลวใหบริษัทธนารักษพัฒนาไปจัดตั้ง (Special Purpose Vehicle –
SPV) เพื่อไประดมทุนจากสถาบันการเงินตาง ๆ เพื่อมากอสรางศูนยราชการโดยใชรายไดจาก
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คาเชาศูนยราชการไปทํา Securitization กรมธนารักษจึงไมตองของบประมาณสําหรับการกอสราง
และไมตองขออนุมัติกูเงินเนื่องจากไมไดกู แตรัฐบาลมีภาระในการตองจายงบประมาณคาเชาใหกับ
สวนราชการตาง ๆ ท่ีเชาพื้นท่ีท่ีศูนยราชการเพือ่ปฏิบัติราชการเปนเวลา ๓๐ ป แทน อันเปนการ
ผูกพันงบประมาณรายจายของประเทศท่ีตองจายคาเชาในจํานวนและระยะเวลาดังกลาว
แตรายการนี้ไมนับรวมในการรายงานยอดเงินกูคงคางของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
และไมปรากฏเปน Contingency Liabilities ของรัฐบาล แตไดผูกพันการใชจายเงินงบประมาณ
ไปเปนเวลานานอยางไดผล

๖.๔ การจายบํานาญท่ีไมมีการกันเงินไว (Unfunded Pension Schemes)
และกองทุนบํานาญแบบกําหนดผลประโยชนตอบแทน (Defined-Benefit Pension Schemes)

(๑) การจายบํานาญท่ีไมมีการกันเงินไว (Unfunded Pension Schemes)
บํ า น า ญนั้ น เ ป น Package ขอ ง Compensation to Employee

ประกอบไปดวย (๑) เงินเดือน (๒) เงินโบนัส (๓) สวัสดิการคารักษาพยาบาล และ (๔) เงินบํานาญ
package นี้ เปนคาจางโดยองครวมหรือผลตอบแทนโดยรวมท่ีลูกจางหรือขาราชการตองพิจารณา
กอนตัดสินใจเขาทํางานหรือรับราชการ

ขาราชการไทยท่ีเกษียณอายุแลวไดรับบํานาญมาเปนเวลาชานาน
แตเราไมมีกองทุนบํานาญขาราชการท่ีสะสมเงินไวสําหรับการจายบํานาญ ในสมัยหนึ่งเมื่อนาน
มาแลวเคยเรียกเก็บเงินสะสมจากขาราชการ แตเงินสะสมนั้นก็มิไดแยกออกมาเปนกองทุน
ตางหากและนําไปบริหารจัดการใหเกิดดอกผลเพื่อรอไวจายบํานาญแตอยางใด รัฐบาลกลับนํา
เงินสะสมไปรวมไวกับเงินคงคลัง และเมื่อถึงเวลาจายบํานาญก็จะจายจากงบประมาณแผนดินท่ี
ตั้งไวไปตามปกติ ตอมาก็ไดยกเลิกเงินสะสมไปและขาราชการก็รับบํานาญจากเงินงบประมาณ
แผนดินเชนเดิม

  การดําเนินการอยางนี้ไมเปนการมีวินัยทางการคลังท่ีดี เพราะในทาง
เศรษฐศาสตรนั้น บํานาญถือเปนเงินเดือนของขาราชการท่ีรัฐบาลชะลอการจายออกไป
(Deferred payment of salary) ใหไปรับตอนเกษียณอายุแลว ภาระในการจายบํานาญจึงเปน
ภาระผูกพันท่ีรัฐบาลในฐานะนายจางของขาราชการใหไวกับขาราชการตั้งแตวันท่ีขาราชการผูนั้น
เขารับราชการ บํานาญจึงเปนเสมือนสวนหนึ่งของเงินเดือนของขาราชการท่ีรัฐบาลชะลอการจาย
ออกไป (Deferred payment of salary) ใหไปรับหลังจากท่ีไดเกษียณอายุราชการแลว

 ระบบบํานาญท่ีดีจึงจะตองมีการคํานวณภาระบํานาญและทําการสะสม
เงินแยกไวในกองทุนสําหรับการจายเงินบํานาญ โดยเรียกวาระบบ “funded” คือ มีการสะสม
เงินกองทุนสําหรับจายบํานาญแยกไวตางหาก ระบบนี้จะชวยใหรัฐบาลรูตนทุนท่ีแทจริงของการ
จางขาราชการแตละคน และไมกอใหเกิดการผลักภาระใหกับคนขามรุน (Inter-generation Shift
of Burden) แตในขณะนี้ ขาราชการบํานาญไดรับบํานาญจากเงินงบประมาณแผนดินประจําป
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ในขณะท่ีจาย ดังนั้นผูท่ีรับภาระการจายบํานาญก็คือคนท่ีเสียภาษีอยูในรุนนี้ซึ่งไมไดรับประโยชน
จากการใหบริการของขาราชการบํานาญซึ่งเกษียณอายุไปแลว การใช ระบบบํานาญแบบ
Unfunded แบบท่ีประเทศไทยใชอยูในขณะนี้จึงกอใหเกิดการผลักภาระของคนขามรุน
(Inter-generation Shift of Burden) ท่ีผานมานั้นประเทศไทยยังพอใชวิธีการนี้ไดเนื่องจาก
ในสมัยกอนนั้นประชากรมีอัตราการเกิดสูง แตปจจุบันนี้อัตราการเกิดของประชากรลดลง
และประชากรมีอายุยืนมากกวาสมัยกอน  เมื่อมีประชากรวัยทํางานลดลงแตมีประชากรสูงอายุ
มากขึ้น การเก็บภาษีจากประชากรกลุมแรก (วัยทํางาน) เล้ียงดูประชากรกลุมหลัง (ผูสูงอายุ)
จึงเปนภาระและทําใหเกิดปญหา Unfunded Pension Scheme ขึ้นในปจจุบัน ท้ังยังกอใหเกิด
ภาระคาใชจายในงบประมาณอันกําหนดจํานวนไมไดและหลีกเล่ียงไมไดแกคนทํางบประมาณ
รุนหลังดวย

   ตัวอยางท่ีชัดเจนคือกรณีของ “เบ้ียชราภาพ” ซึ่งเปนนโยบายประชา
นิยมนโยบายหนึ่ง เบ้ียชราภาพนั้นเปนการจายเงินใหแกผูชราภาพทุกคนท่ีไมไดรับเงินบํานาญจาก
ราชการ เบ้ียชราภาพถือเปนระบบบํานาญแบบท่ีไมมีกองทุนรองรับ (Unfunded) ซึ่งควร
ดําเนินการอยางเปนระบบโดยมีการเตรียมการลวงหนาและคํานึงถึงผลกระทบทางการคลัง
ในระยะยาว แตการจายเบ้ียชราภาพของไทยถือเปน Unfunded Pension Scheme เพราะเปน
การจายจากงบประมาณแผนดิน ขณะนี้ แมวารัฐบาลจะปดภาระไปใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูจายแตก็ไมพนภาระงบประมาณอยูดี  และถาใหจายในอัตราท่ีสูงขึ้นและ
จายท่ัวถึงมากขึ้น ก็จะเปนภาระอันใหญหลวงตองบประมาณแผนดินและกอปญหาทําให
งบประมาณขาดดุลและตองไปกูหนี้มาชดเชยในท่ีสุด

(๒) กองทุนบํานาญแบบกําหนดผลประโยชนตอบแทน (Defined-Benefit
Pension Scheme)

กองทุนบํานาญมี ๒ แบบคือ
  (ก) แบบกําหนดจํานวนเงินนําสงเขากองทุน (เงินสะสมและเงินสมทบ)

(Defined-Contribution) ถือเงินนําสงเปนเกณฑและจะจายคาตอบแทนเทากับจํานวนเงินนําสง
และผลประโยชนท่ีไดจากการลงทุนของเงินนําสงนั้น กองทุนแบบนี้มีขอดีคือ ไมมีความเส่ียง
ไมขาดทุน และไมเปนภาระตองบประมาณในภายหลัง

( ข ) แ บ บ กํ า ห น ด ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ต อ บ แ ท น (Defined-Benefit)
ถือผลประโยชนตอบแทนท่ีสมาชิกจะไดรับเปนเกณฑ เมื่อสมาชิกเกษียณอายุก็จะไดรับประโยชน
ตามอัตราผลตอบแทนท่ีกําหนด โดยไมคํานึงวาสมาชิกแตละคนสงเงินสะสมและเงินสมทบ
เขากองทุนจํานวนเทาใด กองทุนแบบนี้มีท้ังขอดีและขอเสีย เพราะมีโอกาสทํากําไรไดและมี
ความเส่ียงท่ีจะขาดทุน ซึ่งสวนมากจะขาดทุนและตกเปนภาระของงบประมาณในทายท่ีสุด
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 การมีระบบบํานาญแบบ Funded แตใชแบบ Defined-Benefit ก็เกิด
ความเส่ียงทางการคลังไดมากเชนกัน

   ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้เปน Contingency Liabilities ท่ียังไมปรากฏชัดเจนวา
ตองชําระหนี้เปนจํานวนเทาใด จึงยากตอการประเมินความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาได
กรณีจึงมีการเรียกรองใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีวาภาระบํานาญท่ีจะเกิดขึ้นนั้นมีเทาใด
แตปจจุบันในภาครัฐยังไมมีการบังคับใหบันทึกขอมูลดังกลาวอยางเปนทางการเนื่องจากยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ปจจัยเร่ือง Contingency Liabilities นี้ จึงสงผล
ใหภาพรวมของหนี้สาธารณะของประเทศไทยดูเสมือนวาจะไมมีปญหา เนื่องจากมีแตเพียงการ
ประเมินขอมูลของ “หนี้ในระบบ” เทานั้น ยังคงขาดขอมูลของ “หนี้นอกระบบ” ซึ่งมีศักยภาพ
เพียงพอท่ีจะกอใหเกิดปญหาหนี้สาธารณะซึ่งสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสถานภาพ
ทางการคลังของประเทศในอนาคตได



แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป
๓๑

หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล

การบรรยายในวันนี้ แบงออกเปนสองสวน กลาวคือ (๑) เศรษฐกิจไทย
จะเติบโตตอไปดวยอะไร และ (๒) จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหเจริญเติบโต
อยางมั่นคงไดอยางไร แตกอนท่ีจะรูวาเศรษฐกิจไทยจะเติบโตตอไปดวยอะไร จําเปน
ท่ีจะตองเขาใจถึงประวัติศาสตรของเศรษฐกิจไทยกอน

กอนป พ.ศ. ๒๕๐๐ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ไดแก
การเกษตร การเหมืองแร การคาขายภายในประเทศ และการสงออกผลิตผลการเกษตร
และแร ในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๐ ถึงป พ.ศ. ๒๕๒๕ เศรษฐกิจไทยเร่ิมเติบโตในอัตราท่ีเร็วขึ้น
โดยในป พ.ศ. ๒๕๐๐ มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญสองเหตุการณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ไดแก การปฏิวัติในประเทศพมาโดยนายพลเนวินฯ และการปฏิวัติในประเทศไทย
โดยจอมพลสฤษดิ์ฯ ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้น ประเทศไทยและประเทศพมามีสถานะและ
โครงสรางทางเศรษฐกิจใกลเคียงกันมาก ตอมาภายหลังการปฏิวัติ นายพลเนวินฯ
ไดดําเนินนโยบายปดประเทศและเลือกใชระบบสังคมนิยมทางทหารซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจ
ประเทศพมาไมอาจเติบโตไดเนื่องจากไมมีเงินทุนจากภาคเอกชน สวนจอมพลสฤษดิ์ฯ
ไดเลือกระบบเสรีนิยมและดําเนินนโยบายเปดประเทศอันสงผลใหเศรษฐกิจไทย
เร่ิมเกิดอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แตการเติบโตทางเศรษฐกิจในเวลานั้น ลวนเปนอุตสาหกรรมปลายน้ํา เชน การผลิต
เคร่ืองใชไฟฟา การผลิตสับปะรดกระปอง และภาคสวนบริการระดับพื้นฐาน เชน อูซอมรถ
โดยในเวลานั้นมกีารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๖ ทุกป

ตอมาในป  พ .ศ . ๒๕๒๕ มีการคนพบก าซธรรมชาติ ในอ าวไทย
นักเศรษฐศาสตรไทยไดใชขอไดเปรียบนี้จุดประกายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากกาซธรรมชาติท่ีพบในอาวไทยเปนกาซธรรมชาติท่ีมีคุณภาพ ประกอบดวย
กาซอีเทนและกาซโปรเพน ซึ่งเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนตาง ๆ สําหรับ
กาซสวนท่ีเหลือใชในการผลิตไฟฟา การคนพบดังกลาวสงผลใหเกิดอุตสาหกรรมตนน้ํา
ซึ่งนําไปสูอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ําอีกมากมาย มีผลใหเศรษฐกิจไทยในระหวางป
พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงป พ.ศ. ๒๕๓๕ เติบโตเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ GDP
ประมาณรอยละ ๘ ถึงรอยละ ๑๐ การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุดในประวัติศาสตรไทย
มีการสงออกสินคามากขึ้น นํารายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ก็ไดเกิด

กรรมการพัฒนากฎหมาย (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา), อดีตรองนายกรัฐมนตรี,
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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ธุรกิจภาคบริการท่ีหลากหลาย เชน ธุรกิจโฆษณา (advertising agencies) และธุรกิจ
สําหรับคนรุนใหมมากมายอีกดวย

อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนมา จะสังเกตไดวา
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญชะลอตัวลง เนื่องจากพื้นท่ีสําหรับการลงทุน
ขนาดใหญมีจํากัด ท้ังยังเกิดการตอตานการลงทุนขนาดใหญจากกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม
การลงทุนตาง ๆ ในปจจุบันจึงอยูในรูปแบบของการขยายอุตสาหกรรมเดิม นอกจากนี้
ประเทศไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย ซึ่งหอการคาไดทําการสํารวจ
และพบวา ในปจจุบันมีแรงงานตางดาวในประเทศไทยจํานวนประมาณกวาส่ีลานคน
และปญหาการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําเปน ๓๐๐ บาท ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
การลงทุนชะลอตัว เนื่องจากภาคธุรกิจท่ีไมคุมทุนและตองปรับตัว รวมท้ังการลงทุน
ของตางประเทศก็เกิดการชะงักดวย ซึ่งปรากฏการณเหลานี้ก็เปนเร่ืองท่ีเกิดขึ้นมาแลว
ในประเทศท่ีเร่ิมพัฒนาอื่น ๆ

สําหรับอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น ประเทศไทยยังคงมี
โอกาสทางเศรษฐกิจอีกมาก โดยนักลงทุนไทยไดหันไปมองตลาดตางประเทศและออกไป
ลงทุนในตางประเทศมากขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อผลิตสินคาสงสินคาออกผานเครือขาย
ทางการคา (trade network) ท่ีไดสรางไว เชน กลุมน้ําตาลมิตรผลไดลงทุนสรางโรงงาน
๖ แหง ในประเทศจีน และซื้อบริษัทน้ําตาลในประเทศออสเตรเลียไดสําเร็จ ซึ่งขณะนี้
กลุมมิตรผลเปนบริษัทน้ําตาลท่ีใหญเปนอันดับ ๔ ของโลก โดยการลงทุนของไทย จะเปน
การนําสินคาปอนเครือขายทางการคา ซึ่งจะมีลักษณะเดียวกับการลงทุนของนักธุรกิจ
ญี่ปุนในอดีต คือ การสรางฐานการผลิตสินคาในประเทศอื่น ๆ เพื่อปอนเครือขาย
ทางการคาท่ัวโลก  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีธุรกิจการผลิตสินคาในรูปแบบเครือขาย
ทางการคาหลายประเภท เชน ธุรกิจดานอาหารทะเล อาหารทะเลแชแข็ง เคร่ืองประดับ
ขาว และยางพารา เปนตน ดังนั้น ส่ิงท่ีภาครัฐควรจะตองดําเนินการ ก็คือ การสนับสนุน
ให ธุรกิจเหลานี้พัฒนาเปนธุรกิจการคา (trading company) ท่ีหาสินคาจากท่ีอื่น
สงใหเครือขายทางการคาของตนเอง และปรับกฎเกณฑเพื่อเอื้อตอการใหประเทศไทย
พัฒนาเปนศูนยกลางทางการคาดวย

การรวมกลุมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปนการเปดตลาดสินคา
ในอาเซียนใหกวางขวางขึ้น และประเทศไทยซึ่งเปนผูนําในการผลิตสินคาดานอุปโภค
หลายประเภท ตัวอยางเชน การเปนศูนยกลางผลิตรถยนตประหยัดน้ํามัน (Eco car)
ของโลก ธุรกิจผลิตภัณฑเมลามีน หรือบรรจุภัณฑตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ การรวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากจะทําใหประเทศไทยจะไดเปนศูนยกลางการผลิต
สินคาสําคัญ ๆ ในภูมิภาคแลว ประเทศไทยยังจะสามารถไปลงทุนในประเทศอื่น ๆ
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ในอาเซียนไดดวย เนื่องจากภูมิประเทศของประเทศไทยตั้งอยูศูนยกลางของประเทศ
อาเซียนบนพื้นแผนดินบนทวีปและจีนตอนใต และในขณะนี้รัฐบาลของประเทศจีนกับ
รัฐบาลของประเทศไทยตกลงกันแลววาในอนาคตจะมีเสนทางรถไฟจากประเทศจีน
ผานประเทศลาวมายังประเทศไทย และยังมีการสรางถนนเชื่อมประเทศไทยจาก
ภาคตะวันออกไปยังภาคตะวันตก กรณีจึงมีแนวโนมวาสาธารณูปโภคดานการขนสง
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยกําลังจะไดรับการพัฒนาและเปนโอกาสท่ีดีสําหรับประเทศไทย
สําหรับการเปนศูนยกลางทางการคา นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศตาง ๆ
ในอาเซียนแลว ส่ิงท่ีทําใหประเทศไทยไดเปรียบอีกประการหนึ่ง คือ การมีผูประกอบการ
และมีการลงทุนของภาคเอกชนเปนจํานวนมากท่ีพรอมจะไปรวมลงทุนในประเทศตาง ๆ
ดังนั้น บทบาทของภาครัฐท่ีจะตองดําเนินการในขณะนี้  ก็คือ การปรับกฎเกณฑ
และระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนของภาคเอกชนใหมีความคลองตัวท่ีสุด
รวมท้ังสนับสนุนเครือขายการขนสงไปยังประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคดวย

ป ญ ห า สํ า คั ญ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  คื อ
เร่ืองหนี้สาธารณะ ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะประมาณ
๔.๙ ลานลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ ๔๓ ของ GDP นอกจากนี้  ยังมี
หนี้สาธารณะท่ีจะเพิ่มขึ้นระหวาง เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง เดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกประมาณ ๘.๖ แสนลานบาท ซึ่งจะทําใหปริมาณหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น
รวมเปนรอยละ ๕๓.๘ ของ GDP ปริมาณหนี้สาธารณะดังกลาวมาจากการจายคืนภาษี
สรรพสามิตรถคันแรก ๖๐,๐๐๐ ลานบาท ใชหนี้ ธกส. ๑๙๙,๐๐๐ ลานบาท การเพิ่มทุน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท การกูเงินนอกงบประมาณ สําหรับ
กองทุนประกันภัย ๕๐,๐๐๐ ลานบาท สําหรับการแกปญหาน้ําทวม ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท
รวมถึงการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจาย และแมวาหนี้สาธารณะ
ท่ีรอยละ ๕๓.๘ ของ GDP จะไมเปนปญหา แตส่ิงท่ีตองพิจารณาก็คือ นโยบายของรัฐบาล
ในการแก ไขปญหาหนี้นอกระบบและการใชนโยบายประชานิยม ทําให รัฐบาล
มีรายจายสูงกวารายรับ เชน โครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล แมวาจะมีการรับจํานําขาว
มานานแลว แตโดยท่ีในปจจุบันรัฐรับจํานําขาวในราคาท่ีสูงกวาราคาตลาดรอยละ ๓๐
ทําใหเกิดความเสียหายจากนโยบายการจํานําขาวในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงป
พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลขาดทุนสุทธิถึงประมาณ ๒๑,๐๗๘ ลานบาท คิดเปนเกือบรอยละ ๕๐
จากการประเมินผลโดยคณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวเปลือก
ตามนโยบายรัฐบาลพบวา คาใชจายในการจํานําขาวนาประหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใชเงินท้ังส้ินประมาณ ๑๑๔,๐๐๐ ลานบาท
และระยะเวลาในการขายขาวเฉล่ียท่ี ๓ ป  ดังนั้น รัฐจึงตองรับภาระดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นอีก
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ประมาณ ๔,๐๐๐ ลานบาท แตไดคุณภาพขาวลดลง เนื่องจากการเก็บรักษาท่ีไมมีคุณภาพ
มูลคาขาวจึงลดลงประมาณ ๘,๐๐๐ ลานบาท ดังนั้น ผลขาดทุนโดยรวมจะอยูท่ีประมาณ
๑๔๐,๐๐๐ ลานบาท ในปนี้และปหนาถารัฐบาลจะรับจํานําขาวอีกประมาณ ๓๓ ลานตัน
ก็จะขาดทุนอยางต่ําอีกประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ ลานบาท และถาโครงการรับจํานําขาว
ยังคงดําเนินตอไปอีก ๗ ป หนี้สาธารณะก็จะเพิ่มขึ้นอีกเปน ๑,๔๗๐,๐๐๐ ลานบาท
รวมเปน ๑๐,๓๐๖,๐๐๐ ลาน คิดเปนรอยละ ๖๓.๗ ของ GDP

นอกจากปญหาทางเศรษฐกิจแลว ปญหาการเมืองก็มีผลกระทบกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวย ขณะนี้ประเทศไทยกําลังเดินเขาสูกับดักประชาธิปไตย
กอนป พ.ศ. ๒๕๑๔ เกิดปญหาไพไฟ คือ ทหารสงบัตรเลือกตั้งปลอมแทนประชาชน
ท่ีไมออกมาใชเสียง ตอมาหลังป พ.ศ. ๒๕๑๔ เปนยุคท่ีนักการเมืองใชเงินซื้อเสียง
แตหลังจากป พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตนมา เกิดการหาเสียงแบบประชานิยม คือ มีการ
แจกเยอะมากโดยใชเงินของรัฐ งบประมาณของรัฐเปนของกลางท่ีทุกพรรคการเมือง
คิดจะทําได เปนการใชเงินของรัฐเพื่อซื้อเสียงท่ีแพงท่ีสุด ซึ่งคลายกับกลุมประเทศ
ในทวีปยุโรป ทุกพรรคการเมืองมีนโยบายสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ซึ่งลวนเปน
โครงการประชานิยมท้ัง ส้ิน ประชาชนสวนใหญชอบนโยบายประชานิยมของ
พรรคการเมือง เปนเหตุใหพรรคอื่น ๆ ตองใชนโยบายประชานิยมดวยเชนกัน ในอนาคต
จะเกิดโครงการใหม ๆ จํานวนมาก เชน รถไฟ ๒๐ บาททุกสาย ดังนั้น เมื่อไมสามารถ
หยุดปรากฏการณประชานิยมในประเทศไทยได ก็จําเปนตองปองกันความเสียหาย
ตอเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดขึ้นจากนโยบายดังกลาว โดยผูท่ีคิดวิธีการปองกันความเสียหายจาก
เร่ืองนี้ คือ นายธีรชัย ภูวนาถธนานุบาล ไดใหขอเสนอแนะวา อาจกําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญวา “ถารัฐบาลจะใชนโยบายประชานิยมท่ีเพิ่มรายจายของรัฐบาล ตองมี
แหลงรายไดใหมมาเพื่อใชจายในการนั้น โดยไมใชเงินกู” นอกจากนี้ ศ.ดร. บวรศักดิ์
อุวรรณโณ ไดเคยใหความเห็นวา “รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันกําหนดวา รัฐบาล
จะกู เงินไดก็ตอเมื่อมีวัตถุประสงคนําเงินท่ีกูมานั้นไปใชเพื่อการลงทุน” ปญหาคือ
จะแกรัฐธรรมนูญโดยนําหลักการเหลานี้บัญญัติไวไดอยางไร

นอกจากนี้ ในปจจุบันไดมีการเสนอแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ (Public-Private Partnership-
PPP) การแกไขกฎหมายดังกลาวทําใหเกิดการรวมทุนในประเภทท่ีรัฐใหงบประมาณ
อุดหนุนทุกปสําหรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ ซึ่งเงินทุนของเอกชนอยางเดียว
ไมสามารถดําเนินการได โดยเอกชนจะไดดําเนินการในชวงระยะเวลาหนึ่งเพื่อแสวงหา
กําไร และสุดทายกิจการจะกลับเปนของรัฐ แตการลงทุนดังกลาวจะเปนภาระท่ีผูกพันรัฐ
ไปหลายป การแกไขกฎหมายนี้มีขอดีตรงท่ีรัฐบาลสามารถพัฒนาประเทศดวยเงิน



แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป
๓๕

นอกงบประมาณได แตอยางไรก็ตาม สมควรจะตองรวมเงินลงทุนสวนนีอ้ยูในหนี้สาธารณะ
ของประเทศดวยเพื่อใหหนี้สาธารณะสามารถสะทอนถึงสภาพเศรษฐกิจและภาระ
งบประมาณท่ีแทจริงของประเทศไทยได



การบริหารจัดการรายรับ - รายจายของภาครัฐเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ
๓๖

ศุภรัตน ควัฒนกุล

๑. การบริหารการคลังภาครัฐ
การพิจารณาเร่ืองระบบบริหารการคลังภาครัฐตองพิจารณาถึงรายได รายจาย

และหนี้สาธารณะ เนื่องจากประเทศไทยมีการปกครองท้ังในสวนกลางและในสวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จึงตองแยกพิจารณาเปนสองระดับ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐบาลและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดและรายจาย ดังนี้

(๑) รัฐบาลมีรายได จํานวน ๑.๙๘ ลานลานบาท อันเปนรายไดท่ีเก็บจากภาษีอากร
และรายไดอื่น เชน รายไดจากกิจการคาพาณิชย รายไดจากรัฐวิสาหกิจ และมีรายจาย จํานวน
๒.๒๙๕ ลานลานบาท

(๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได จํานวน ๔๙๘,๗๑๕ ลานบาท และมี
รายจาย จํานวน ๔๕๕,๑๓๒ ลานบาท สําหรับในสวนของรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
นอกจากจะเปนรายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง เชน ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
ภาษีบํารุงทองท่ี และรายไดท่ีรัฐบาลกลางจัดเก็บให เชน ภาษีบํารุงทองถิ่นในสวนของภาษีมูลคาเพิ่มแลว
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังกําหนดใหรัฐบาลกลางตองแบงรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย สําหรับ
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนรายไดท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดเก็บเองและรายไดท่ีรัฐบาลเก็บใหและแบงใหรวม จํานวน ๒๘๔,๗๘๒ ลานบาท
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๒๑๓,๙๓๓ ลานบาท ท้ังนี้ มีขอสังเกตวา ปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมากและมีอิสระในการบริหารงาน จึงอาจมีปญหาในเร่ืองของ
ประสิทธิภาพในการทํางานได

กรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๒), อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
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“การบริหารการคลั ง” โดย ท่ัวไปหมายถึ งการบริหารการคลั งของ รัฐบาล
ซึ่งประกอบดวยรายไดและรายจาย และเมื่อนํารายไดและรายจายในแตละปมาหักลบกันก็จะไดเปน
ดุลงบประมาณในแตละป ในกรณีท่ีมีรายไดมากกวารายจายก็จะเปนดุลงบประมาณแบบเกินดุล
ในกรณีท่ีมีรายไดเทากับรายจายก็จะเปนดุลงบประมาณแบบสมดุล หรือในกรณีท่ีมีรายไดนอยกวา
รายจายก็จะเปนดุลงบประมาณแบบขาดดุล สําหรับกรณีท่ีมีรายไดนอยกวารายจายก็ตองมีการกูเงิน
มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยเงินดังกลาวตองนํามานับรวมเปนหนี้สาธารณะ นอกจากนี้
รัฐบาลยังอาจทําการกูยืมเงินกรณีอื่น ซึ่งเงินจํานวนนี้จะถูกนับรวมเปนหนี้สาธารณะดวยเชนกัน

การบริหารการคลังของรัฐบาลสามารถสรุปไดตามภาพดานลางนี้

รัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น

รายได 498,715 ลานบาท
(25.2% ของรายไดรัฐบาลกลาง)
• เก็บเอง/รัฐบาลกลางเก็บให/แบงให

284,782 ลานบาท
• เงินอุดหนุน 213,933 ลานบาท
รายจาย 455,132 ลานบาท

รายได 1,980,644 ลานบาท
รายจาย 2,295,327 ลานบาท

ขอมูล : เอกสารงบประมาณโดยสังเขป และ สศค.

2555
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รายได รายจาย

ดุลงบประมาณ
เกินดุล สมดุล ขาดดุล

เงินคงคลัง

หนี้สาธารณะ

-

กูชดเชยการขาดดุลกูยืมกรณีอื่น
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๒. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารการคลังของไทย
ในการพิจารณาการบริหารการคลังของประเทศไทย หากพิจารณาจากรายได

รายจาย และดุลงบประมาณท่ีเกิดขึ้นจริงของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงปจจุบัน จะเห็นไดวา
ในชวงกอนป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยมีงบประมาณแบบเกินดุลมาโดยตลอด จนกระท่ังเกิดวิกฤติ
ตมยํากุง ประเทศไทยจึงเร่ิมมีงบประมาณขาดดุลอยางตอเนื่อง โดยนับจากป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา
ประเทศไทยมีงบประมาณเกินดุลเพียงปเดียวในป พ.ศ. ๒๕๔๘  และขาดดุลมากท่ีสุดในป
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเปนชวงท่ีเกิดวิกฤติ Subprime ในสหรัฐอเมริกา  หากพิจารณารายไดและรายจาย
ของรัฐบาลตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) แลว ในป
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีรายไดคิดเปนรอยละ ๑๗.๓ ของ GDP และรายจายประมาณรอยละ ๒๐
ของ GDP คิดเปนขาดดุลงบประมาณประมาณรอยละ ๒.๗ ของ GDP ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานของ
ยูโรโซนท่ีกําหนดไววา หนี้สาธารณะไมควรเกินรอยละ ๖๐ ของ GDP และดุลงบประมาณไมควร
ขาดดุลเกินรอยละ ๓ ของ GDP ท้ังนี้  ประเทศในทวีปยุโรปท่ีกําลังประสบปญหาเศรษฐกิจ
อยูในขณะนี้ลวนมีหนี้สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณท่ีสูงกวาหลักเกณฑดังกลาวท้ังสิ้น
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ที่มา : สศค.
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ที่มา : สศค.
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การบริหารการคลังของไทย สามารถแยกพิจารณาประเด็นตางๆ ไดดังตอไปนี้
(๑) รายได

หากพิจารณาในสวนรายไดรวมของประเทศนั้น รายไดรวมของประเทศไทย
ตั้งแตยี่สิบปกอนจนถึงปจจุบันมาจากรายไดภาษีอากรเปนสวนใหญ (ประมาณรอยละ ๘๙) นอกจากนี้
ยังมรีายไดอื่น ๆ เชน รายไดจากรัฐวิสาหกิจและรายไดจากกิจการพาณิชย เปนตน

สําหรับรายไดจากภาษีอากรนั้น เดิมเปนรายไดจากภาษีทางออม (ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต ฯลฯ) เปนหลัก แตตอมาโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเร่ิมเปลี่ยน
ระดับการพัฒนาประเทศเร่ิมดีขึ้น รายไดจากภาษีทางตรง (ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได
นิติบุคคล และภาษีเงินไดปโตรเลียม) จึงเพิ่มมากขึ้นจนใกลเคียงกับภาษีทางออม
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ที่มา : สศค.
หมายเหตุ : รายไดรวม หมายถึง รายไดที่จัดเก็บไดทั้งสิ้นกอนหักคืนภาษีและ

จัดสรรใหองคกรปกครองทองถ่ิน

ปงบประมาณ รายไดรวม รายไดภาษี รายไดอื่น
2555 100.0 89.7 10.3

เฉลี่ย 2544-2555 100.0 89.3 10.7

สัดสวนรายไดรัฐบาล (รอยละ)

ลานลานบาท

2535 2540 2545 2550 2555

รายไดรวม
2.5

รายไดภาษี

รายไดอื่น

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
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ที่มา : สศค.

ศภุรตัน์ ควฒัน์กลุ | 9

11.8 12.8 12.6

19.5 20.1 25.8

14.9
26.9

31.2
22.7

24.5
18.019.0

11.4 5.5
12.1 4.4 6.9

2535 2545 2555

รอยละของรายไดภาษรีวม
ภาษีอ่ืนๆ
ภาษีศุลกากร

ภาษีสรรพสามติ

ภาษีมูลคาเพ่ิม

ภาษีเงินไดนิติบคุคล

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
0

100

80

60

40

20

ในสวนของภาษีสรรพสามิตนั้นมีการปรับเปลี่ยนอัตราบอยจึงมีความผันผวน
สวนแนวโนมของภาษีศุลกากรจะลดลงจนเหลือใกลเคียงรอยละศูนย เนื่องจากมีการเปดเสรีทางการคา
มากขึ้น

(๒) รายจาย
สําหรับรายจายของประเทศนั้น ถือวาประเทศไทยมีรายจายคอนขางต่ําเมื่อคิด

เปนรอยละของ GDP โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๕ รายจายของรัฐบาลคิดเปนเพียงประมาณรอยละ ๒๔
ของ GDP ในขณะท่ีประเทศท่ีเปนรัฐสวัสดิการนั้นจะมีรายจายภาครัฐเปนสัดสวนท่ีสูงเมื่อเทียบกับ
ขนาดเศรษฐกิจ

ที่มา : IMF
หมายเหตุ : ตัวเลขรายจายรัฐบาลเปนรายจายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินรวมกัน
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๔๑

ที่มา : สํานักงบประมาณ
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รอยละ

ในกรณีของประเทศไทยมีประเด็นท่ีจะตองพิจารณา คือ สัดสวนรายจายประเภทตาง ๆ
ของรัฐ โดยตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ รายจายประเภทรายจายประจํามีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางมาก ขณะท่ี
รายจายประเภทรายจายลงทุนกลับมีสัดสวนลดลง ซึ่งสวนทางกับประเทศอื่น ๆ ท่ีมักจะมีสัดสวน
รายจายลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อใหรัฐลงทุนในดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสของประเทศ สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง
ของปญหานี้ คือ ระบบการบริหารประเทศท่ีตองใชกําลังคนภาครัฐมาก หากมีการปรับเปลี่ยนระบบ
เชน เพื่อลดขั้นตอนในการขออนุมัติหรือขออนุญาตตาง ๆ ก็จะทําใหสามารถลดกําลังคนภาครัฐ
เพื่อลดรายจายประจําลงได

(๓) เงินคงคลัง
ในสวนของเงินคงคลัง ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจํานวนสูงถึงประมาณ

๕๖๐,๐๐๐ ลานบาท แตเงินจํานวนนี้ไมไดมีอยูจริงตลอดปงบประมาณ โดยเมื่อพิจารณาเงินคงคลัง
เปนรายเดือนจะพบวา เงินคงคลังมักจะมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงใกลสิ้นปงบประมาณเพื่อให
ตัวเลข ณ สิ้นปงบประมาณดูสูง นอกจากนี้ การมีจํานวนเงินคงคลังสูงนั้นก็ไมจําเปนวาจะเปนเร่ืองท่ีดี
เนื่องจากเงินคงคลังท่ีมีจํานวนมากนั้น หากเปนผลมาจากการกูยืมเงินโดยเกินความจําเปนแลว
ก็จะสงผลใหรัฐตองแบกรับภาระดอกเบี้ยท่ีสูงขึ้น
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๔๒

(๔) หนี้สาธารณะ
หนี้สาธารณะของประเทศไทย ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบดวย

หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรงรอยละ ๔๘ หนี้ท่ีรัฐบาลกูเพื่อชดเชยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินรอยละ ๒๓ และหนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจกูรอยละ ๒๙ โดยหนี้สาธารณะรวมคิดเปนรอยละ
๔๔ ของ GDP ซึ่งถือวายังไมสูงมากและสามารถกูยืมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศไดอีก

ท่ีมา : สศค.
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ที่มา : สศค.
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๔๓

หากพิจารณามูลคาหนี้สาธารณะในภาพรวมตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา จะเห็นไดวา
ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะสูงขึ้นเร่ือย ๆ จนถึง ๕ ลานลานบาทในปจจุบัน แตหากพิจารณาสัดสวน
ของหนี้สาธารณะตอ GDP แลว จะพบวาสัดสวนของหนี้สาธารณะกลับลดลงจากเดิม เนื่องจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศทําให GDP ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นดวย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
หนี้สาธารณะของท้ังโลกในป พ.ศ. ๒๕๕๕ IMF ประมาณการไววา ท้ังโลกมีหนี้สาธารณะประมาณ
๕๘ ลานลานเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศไทยมีหนี้สาธารณะเพียงรอยละ ๐.๓ ของท้ังโลกเทานั้น
ขณะท่ีประเทศอื่น ๆ ท่ีมีหนี้สาธารณะจํานวนมาก ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศในกลุมยูโรโซน

ในสวนของการกูเงินท่ีจะมีการตรากฎหมายกูเงินเพิ่มนั้น หากพิจารณาวงเงินกูและ
การค้ําประกันตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว พระราชบัญญัตินี้
กําหนดใหสามารถทําการกูเงินเพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงค ๔ ประการ ดังนี้

๑. การกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งกูไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของงบประมาณ
รายจายประจําป และไมเกินรอยละ ๘๐ ของงบชําระคืนเงินตน

๒. การกูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตองกูเปนเงินตราตางประเทศและกูได
ไมเกินรอยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจายประจําป

ที่มา : สศค. ศภุรตัน์ ควฒัน์กลุ | 13

44
50
40
30
20
10
0

รอยละของ GDP

หน้ีสาธารณะรวม

หน้ีในประเทศ

หน้ีตางประเทศ

60

2555
2540 2545 2550 2555

หน้ีตางประเทศ
0
1
2
3
4
5

ลานลานบาท
หน้ีสาธารณะรวม

2540 2545 2550 2555

หน้ีในประเทศ



การบริหารจัดการรายรับ - รายจายของภาครัฐเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ
๔๔

๓. การกูเพื่อใหหนวยงานอื่นกูตอ ซึ่งหากเปนการกูเปนเงินบาท ตองนับรวมวงเงินกับ
การค้ําประกัน แตถาเปนการกูเปนเงินตราตางประเทศ ตองนับรวมกับวงเงินกูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

๔. การค้ําประกันซึ่งทําไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําป
วงเงินกูและค้ําประกันตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

สามารถสรุปไดตามภาพดานลางนี้

หากพิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน
๒.๔ ลานลานบาท ซึ่งมีการตั้งงบประมาณชําระคืนเงินตน ๔๙,๑๔๘.๕ ลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเทศไทยจะสามารถกูเพิ่มเติมไดอีกมากกวา ๙๐๐,๐๐๐ ลานบาท เมื่อพิจารณาประเด็นท่ีจะมีการ
กูเงินเพิ่มเติม ๒ ลานลานบาท โดยมีระยะเวลาใชเงินหลายปโดยการตรากฎหมายใหมเพื่อใหอํานาจ
ในการกูเงิน ยอมมีขอสงสัยวาเหตุใดจึงไมใชกฎหมายท่ีใหอํานาจในการกูเงินท่ีมีอยูในปจจุบัน
เนื่องจากการกูเงินตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตองมีการกําหนด
โครงการท่ีชัดเจนตางกับการกูเงินตามกฎหมายพิเศษท่ีอาจกําหนดแตเพียงวัตถุประสงคกวาง ๆ
ซึ่งอาจทําใหการดําเนินการในอนาคตไมสอดคลองกับเจตนารมณท่ีแทจริง ประเด็นนี้จึงเปนเร่ืองท่ีนา
พิจารณาเปนอยางยิ่ง
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วัตถุประสงคการกู วงเงินตามกฎหมาย
วงเงินสูงสุดที่กูไดป 2556

(ลานบาท)
ไมเกิน 20% ของงบประมาณรายจาย และ 480,000

ไมเกิน 80% ของงบชําระคืนเงินตน 39,320
รวม 519,320

2. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ไมเกิน 10% ของงบประมาณรายจาย
(ตองกูเปนเงินตราตางประเทศ)

240,000

ถากูเปนเงินบาท นับรวมวงเงินกับ 4.
ถากูเปนเงินตราตางประเทศ นับรวมวงเงินกับ 2.

4. ค้ําประกัน ไมเกิน 20% ของงบประมาณรายจาย 480,000

หมายเหตุ : งบประมาณป 2556 มีวงเงินรายจาย 2.4 ลานลานบาท ขาดดุล 300,000 ลานบาท
              และมีการตั้งงบชําระคืนเงินตน 49,149.5 ลานบาท

-3. ใหหนวยงานอ่ืนกูตอ

1. ชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ
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๔๕

๓. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการการคลังภาครัฐ เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศและ

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย
ควรจะมีการดําเนินการในระยะกลางและระยะยาวท่ีมีวัตถุประสงค ดังนี้

(๑) ดานภาษีอากร
๑) ควรปรับโครงสรางภาษี ดังนี้

- ภาษีทางตรง ควรปรับอัตราภาษีเงินไดใหต่ําลงท้ังภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล เพื่อสงเสริมใหมีการลงทุนในประเทศ เชนเดียวกับตางประเทศ เชน
สิงคโปรและฮองกง และตองกําหนดอัตราภาษีท้ังสองประเภทใหสัมพันธกันดวย  นอกจากนี้
ควรยกเวนการจัดเก็บภาษีสําหรับเงินไดจากการลงทุนในตางประเทศ และควรนําภาษีเงินไดมาเปน
เคร่ืองมือในการดําเนินนโยบายตาง ๆ รวมถึงการแขงขันกับตางประเทศใหมากขึ้น

- ภาษีทางออม ควรเพิ่มอัตราภาษีมูลคาเพิ่มใหมากขึ้น และควรกําหนด
อัตราภาษีสรรพสามิตท่ีชัดเจนและแนนอน ไมมีการลดหรือยกเวนเปนการชั่วคราวบอยนัก เชน
กรณีภาษีท่ีจัดเก็บจากน้ํามัน เพื่อใหภาษีทางออมกลายเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของประเทศ ซึ่งจะทํา
ใหสามารถใชภาษีทางออมเปนเคร่ืองมือในการดําเนินนโยบายตาง ๆ ได

๒) การสงเสริมการลงทุน (BOI) ควรใหสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมใหทุนไทย
ไปลงทุนในตางประเทศมากขึ้น และสงเสริมใหตางประเทศเขามาลงทุน โดยใชประเทศไทย
เปนศนูยกลางของภูมิภาคหรืออยางนอยใชเปนศูนยกลางในดานการผลิต

(๒) ดานรายจายรัฐบาล
๑) ควรเรงลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การศึกษา และการวิจัยพัฒนา เพื่อรองรับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
๒) ควรควบคุมรายจายประจําในงบประมาณแตละปใหอยูในระดับเหมาะสม

เชน รายจายในสวนของคารักษาพยาบาลประเภทตาง ๆ
๓) การใชจายตองรวดเร็ว ทันการ โปรงใส และมีประสิทธิภาพ

(๓) ดานหนี้สาธารณะ
หนี้สาธารณะของประเทศไทยในปจจุบันไมไดอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับ

ประเทศตาง ๆ โดยมีสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP เพียงรอยละ ๔๔ ในขณะท่ีประเทศท่ัวโลก
โดยเฉลี่ยมีสัดสวนหนี้สาธารณะท่ีรอยละ ๘๑ ของ GDP



การบริหารจัดการรายรับ - รายจายของภาครัฐเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ
๔๖

อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาหนี้สาธารณะจะตองพิจารณาดวยวาเปนหนี้ท่ีนํามาใช
ในการดําเนินการใด หากเปนการกูเงินมาเพื่อใชในโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพก็ถือวาเปน
สิ่งจําเปน เนื่องจากจะชวยเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศในอนาคต เศรษฐกิจก็จะขยายตัวดีขึ้น
เมื่อ GDP เพิ่มขึ้น ก็จะทําใหสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ลดลง อาจกลาวโดยสรุปไดวา
ฐานะทางการคลังของไทยยังแข็งแกรงพรอมรองรับการลงทุนเพื่อปรับศักยภาพของประเทศ
อยางไรก็ดี มีเงื่อนไขท่ีสําคัญ คือ การทุจริตคอรัปชั่นในการบริหารงานภาครัฐตองลดลงหรือหมดสิ้นไป
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๔๗

นายพงษเทพ  ถิฐาพันธ

หลักการของการใชจายเงินภาครัฐ คือ การท่ีรัฐบาลกระจายเงินไปสูภาคประชาชน
ใหไดมากท่ีสุดและใหเปนไปอยางถูกตอง โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการเงินการคลังของ
ประเทศไทย ประกอบดวย ๒ หนวยงาน  คือ ธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งรับผิดชอบดูแลนโยบาย
ทางการเงิน และกระทรวงการคลังซึ่งรับผิดชอบดูแลนโยบายทางการคลัง  ท้ังนี้ เมื่อพิจารณา
ความหมายของเงินแลว เงิน หมายถึง ส่ิงท่ีชําระหนี้ไดตามกฎหมาย ใชซื้อความสุขความสบาย
และส่ิงอื่น ๆ ได ทําใหความตองการในการครอบครองเงินตราเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเขามาบริหาร
จัดการ และการใชอํานาจรัฐบริหารจัดการเงินตราในสวนของเงินแผนดินผานงบประมาณรายจาย
ประจําป เงินท่ีจัดสรรโดยงบประมาณรายจายประจําปนั้นตองผานขั้นตอนและกระบวนการตาง ๆ
มากมาย มีการเสนองบประมาณรายจายประจําป มีการตอรองในทางการเมือง มคีณะกรรมาธิการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป นอกจากเงินในงบประมาณแลวยังมีเงินนอกงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ คือ เงินท่ีมิไดอยูในงบประมาณ ซึ่งกลายเปนสวนสําคัญของการบริหาร
ประเทศ เนื่องจากในกิจการการเงินของรัฐ ไมวาจะเปนการหารายได หนี้สาธารณะ นโยบาย
ดานการคลังท่ีดี รวมถึงกระบวนการฟองรองในทางการเงินท่ีตองอยูภายใตกฎ ระเบียบ วินัย
ขอยกตัวอยางนโยบายรถยนตคันแรกซึ่งกฎหมายมิไดกําหนดใหคืน ทําใหมีนโยบายวา
การกระจายเงินไปสูภาคประชาชนนั้นจะตองอยูภายใตหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
คือ (๑) หลักความโปรงใส (๒) หลักนิติธรรม (๓) การใหประชาชนเข ามามีสวนรวม
(๔) มีความรับผิดชอบ (๕) ตรวจสอบได และ (๖) มีคุณธรรม ซึ่งเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญมาก
เนื่องจากหลักการเหลานี้ปรากฏอยูในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุผล พอประมาณ
พอเพียง มีความรูและคุณธรรม ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญ การใชเงินภาครัฐจึงสมควรเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล หรืออยางใกลเคียงท่ีสุด คือ ตองมีหลักกฎหมายรองรับ ตองโปรงใส และ
สามารถเปดโอกาสใหเขามาตรวจสอบได เชน การเบิกจายเงินไมวา เกิดขึ้นในสวนใดตอง
สามารถตรวจสอบได

การใชเงินภาครัฐท่ีตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลนั้น กลาวคือ การใชเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ท้ังนี้ การตั้งเงินงบประมาณในแตละปมีความสลับซับซอน
กระบวนการจัดทํางบประมาณเร่ิมจากการท่ีกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และธนาคารแหงประเทศไทย
รวมกันประมาณการรายไดของประเทศเพื่อกําหนดการใชจายเงินของรัฐในปถัดไป และจัดทํา

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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๔๘

เปนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในแตละป เมื่อพิจารณางบประมาณรายจาย
ของ ๒๐ กระทรวง และงบกลาง ในแตละปจะเห็นไดวาตัวเลขงบประมาณจะเพิ่มขึ้นไมมาก
อันเนื่องมาจากขอจํากัดดานตาง ๆ เชน ขอจํากัดทางภาระทางการเงิน ขอจํากัดของกระบวน
การนําเสนอ ขอจํากัดของกระบวนการพิจารณางบประมาณ ขอจํากัดของกระบวนการทาง
การเมือง เปนตน

ในงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งเปนจํานวนรวม
ทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินกูจํานวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สรุปไดวา
เก็บเปนรายไดเขารัฐเปนจํานวน ๒,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการตั้งงบประมาณรายจาย
ป ร ะ จํ า ป นั ้น จ ะ ต อ ง ม ีก า ร ตั ้ง ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื ่อ ใ ช ห นี ้เ ง ิน กู เ ป น จํ า น ว น ป ร ะ ม า ณ
๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทุกป ซึ่งเรียกวา หนี้สาธารณะ  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตัวเลขในงบกลาง
ซึ่งมีจํานวน ๓๑๙,๒๐๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๓.๓ งบของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ ่งมีจํานวน ๔๖๐,๐๗๕,๑๘๐,๙๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๙.๒ งบของกระทรวงมหาดไทย
ซึ ่งมีจํานวน ๓๐๙,๒๐๕,๑๖๗,๓๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๒.๙ งบของกระทรวงกลาโหม
ซึ ่งม ีจํานวน ๑๘๐,๘๑๑,๓๘๑,๘๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๗.๕ งบของกระทรวงการคลัง
ซึ่งมีจํานวน ๑๗๙,๒๔๙,๐๑๓,๕๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๗.๕ งบของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งมีจํานวน ๑๐๐,๑๕๓,๐๒๕,๔๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๔.๒ และงบของกระทรวงคมนาคม
ซึ่งมีจํานวน ๙๖,๐๗๑,๗๓๓,๑๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๔.๐ จะเห็นไดวาเปนยอดเงินงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรรไวมากเปนลําดับตน ๆ ซึ ่งหมายความวาในงบกลางหรือกระทรวงนั ้น ๆ
มีแผนงานและกิจกรรมคอนขางมาก ในแงมุมของคนทั่วไปเมื ่อมีแผนงานและกิจกรรมมาก
ก็ทําใหมีชองทางหาผลประโยชนไดง าย และกอใหเกิดการทุจริตในการใชเงินภาครัฐของ
กระทรวงตาง ๆ เหลานี้เพิ ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม การใชจายเงินงบประมาณของกระทรวง
ตาง ๆ หากมองในมุมของหนวยงานของรัฐ ก็ทําใหเกิดโครงการตาง ๆ เชน หองสมุดอัจฉริยะ
ทั่วประเทศ การจัดสรรงบประมาณใหกระจายสูชนบท การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณเพื่อปองกัน
ประเทศ แตปญหาของงบประมาณรายจายประจําปที่เกิดขึ้นในปจจุบันก็คือ การเบิกจายเงิน
งบประมาณที่มีความลาชาและเบิกจายไมครบจํานวนตามงบประมาณที่ตั ้งไวในทุกป ทําให
ตองมีการเรงรัดการเบิกจายในชวงใกลส้ินปงบประมาณ

ในสวนประเด็นของการกอหนี้สาธารณะแมวาไมใชเรื่องเลวรายและนาตกใจ
หากหนี้สาธารณะนั้นสามารถกอใหเกิดประโยชนหรือผลิตผลขึ้นไดในอนาคต ในทางทฤษฎี
อาจมีการพิจารณาวาคนรุนใดสมควรเปนผูรับภาระหนี้ เพราะวาคนที่กอหนี้ในวันนี้ยอมมิได
เปนผูใชประโยชนจากหนี้นั ้น เชน การกูเงินเพื ่อสรางรถไฟฟา  ทั้งนี ้ สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปนผูมีหนาที่ควบคุมดูแลหนี้สาธารณะใหเปนไปตามวินัยทาง
การคลัง ซึ ่งสามารถทําหนาที่ไดดี เพียงแตไมสามารถลงไปตรวจสอบรายละเอียดในแตละ
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๔๙

โครงการไดวาดีหรือถูกตองหรือไม ดังนั ้น จึงอยาไปกลัวกับหนี้สาธารณะมากเกินไป หรือ
กลัววาจะเกิดเหตุการณอยางกรณีของประเทศกรีซ เพราะมีเงื่อนไขและกิจกรรมของภาครัฐ
ที่แตกตางกัน เราตองยอมรับวาเมื่อรัฐบาลเขามาบริหารประเทศก็ตองมีการผลักดันนโยบาย
ไปสูประชาชน จึงตองมีการกอหนี้สาธารณะ สิ่งที่ตองเปนกังวล คือ การใชเงินกูมีการทุจริต
หรือไม เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ ่งเปนเรื ่องที ่พวกเราตองชวยกันตรวจสอบวา
การใชเงินภาครัฐเปนไปตามหลักการทั้งหกประการขางตนหรือไม และการดําเนินโครงการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดหรือไม

เมื ่อประมาณสิบปก อนมีโครงการหนึ ่ง ค ือ กองทุนหมู บ านตามพระราช
บัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเปนโครงการที่เปนการกระจาย
เงินจากสถาบันการเงินของรัฐไปยังหมูบานตาง ๆ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรให กู เ ง ินจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ธนาคารออมส ินให กู จํานวน
๖๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวจัดสรรใหแกหมูบาน ๆ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหหมูบาน
บริหารจัดการและตั้งกรรมการตรวจสอบ หากพิจารณาแลวจะเห็นวาเปนแนวความคิดที่ดี
แตในทางปฏิบัติ บางสวนดี บางสวนก็มีปญหา ซึ ่งเราตองแยกแยะออกจากกัน ในวันนี้ก็มี
บางกองทุนท่ีสามารถดําเนินการตอไปได

นอกจากนั ้น ยังมีบางโครงการที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันเพื่อกระจายเงิน
ไปสูชาวบานใหเร็วท่ีสุด เชน โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SME) ซึ่งบางแหง
ก็สามารถดําเนินการไดด ีจนสามารถพัฒนาไปเปน OTOP และกระจายสินคาไปสู ตลาด
ตางประเทศได แตหลายแหงก็ลมเหลว ตองยอมรับวากระบวนการตรวจสอบของภาครัฐ
ยังไมครอบคลุมการใชเง ินภาครัฐทั้งหมด เชน การตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ  ทั้งนี้
การยอมรับใหมีเงินนอกงบประมาณแมจะทําใหหนวยงานสามารถบริหารเงินของตนไดเอง เชน
มหาวิทยาลัยสามารถเปดหลักสูตรใหม ๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถบริหารจัดการเงินไดเอง
จายคาตอบแทนวิทยากร ดูงานตางประเทศได นอกเหนือจากที่ระเบียบกําหนดไว ทําใหแทบ
ทุกมหาวิทยาลัยตองเปดหลักสูตรใหม ๆ เพิ ่มขึ ้น ซึ ่งอาจจะเปนผลดีในการสรางโอกาส
ทางการศึกษา ทําใหกลุมคนบางสวนสามารถเขาถึงการศึกษาได แตก็อาจมีปญหาเกี ่ยวกับ
กระบวนการบริหารเงินนอกงบประมาณวา สมควรสงเขารัฐเปนรายไดแผนดินหรือไม

การจัดสรรเงินงบประมาณไปยังกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ นั้นจะขึ้นอยูกับ
นโยบายรัฐบาลผานสํานักงบประมาณ ซึ่งมีกระบวนการที่สลับซับซอนพอสมควรเพราะเปน
เงินจํานวนมาก เมื่อผานขั้นตอนของคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปแลว ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณไปยังพื้นที่ที่ดําเนินโครงการตามแผนงาน
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งก็จะตองเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งในปจจุบันประสบปญหาจากการจัดซื้อ
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พสัดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-auction) ซึ่งใชสําหรับการจัดซื้อพัสดุวงเงินเกินสองลานบาท
ทําใหสวนทองถิ่นไมสนใจท่ีจะดําเนินโครงการขนาดใหญ ดังนั ้น e-auction จึงเกิดขึ ้นเฉพาะ
ในสวนกลางหรือในระดับจังหวัด นอกจากนั้น การจัดซื้อพัสดุดวยวิธี e-auction ยังมุงเนนไปท่ี
การไดมาซึ่งสินคาในราคาต่ํา โดยไมคํานึงถึงวาคูสัญญาจะปฏิบัติตามสัญญาไดหรือไม

ในปจจุบันการใชเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีการออกระเบียบและ
แนวปฏิบัติเปนจํานวนมาก จึงอาจเปนอุปสรรคตอการจัดสรรเงินไปยังประชาชน ซึ่งเปนเรื่องท่ี
ภาครัฐสมควรหาทางแกไขปญหา เนื่องจากการใชเงินภาครัฐตองมีความโปรงใสตรวจสอบได
แตถาตองดําเนินการดวยวิธี e-auction ทั้งหมดก็อาจเกิดปญหาได ตัวอยางเชน หนวยงาน
ตองการคอมพิวเตอรเพื ่อใชงาน สามารถจัดซื ้อตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบตามปกติ
ไดหรือไม คําตอบ คือ ไมสามารถทําได ยกเวนแตโดยวิธีการหาชองวางจากถอยคําของกฎหมาย
และมีศักยภาพในการเขียนโครงการ เชน โครงการปรับภูมิสารสนเทศทางไอที  ทั้งนี้ แมวา
เรื่องเทคโนโลยีจะเปนเรื่องสําคัญและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แตการจัดซื้อจัดจางก็ยัง
ตองดําเนินการตามระเบียบเดียวกันกับการจัดซื้อไมกวาดหรือการจัดซื้อดาวเทียม เนื่องจาก
ความไมไวใจซึ ่งกันและกัน และความกังวลตอการทุจริตคอรรัปชั ่น ทําใหตองมีหนวยงาน
ตรวจสอบ ไดแก กองคลังของทุกสวนราชการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน คือ หากจะ
พิจารณาวา ไมอนุมัติ ก็ตองมาจากสาเหตุวา ไมเปนไปตามระเบียบในขอใดขอหนึ่งเสียกอน
ซึ่งหากเคยปฏิบัติกันมาอยางไรก็ตองปฏิบัติตามแนวทางนั้น บางครั้งขอจํากัดจึงเกิดจากระบบ
ท่ีถูกออกแบบขึ้นนั้นเอง ฉะนั้น การมีสํานึกในส่ิงท่ีจะกระทําจึงเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากระเบียบ
กฎเกณฑเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน จึงสมควรยกเวนการบังคับใชระเบียบกฎเกณฑได
ในบางกรณี

นอกจากการตรวจสอบโดยกองคลังของทุกสวนราชการแลว ยังมีการตรวจสอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) แตเปนการตรวจสอบภายหลังที่มีการทุจริตแลว
ซึ่งเมื่อตรวจพบการทุจริตแลว จะรองเรียนไปยังหนวยงานตนสังกัดเพื่อสงเรื่องไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) หรือรองเรียนเพื ่อใหมีการดําเนินคดี
โดยพนักงานสอบสวนหรืออัยการ แลวแตกรณี โดยอํานาจของ สตง. มีอยูเพียง ๔ เรื่อง คือ
ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษา การใชจายหรือทรัพยสินอื ่นของหนวยรับตรวจสอบ
ท่ีอยูในความรับผิดชอบ เชน การตรวจสอบวาพัสดุท่ีทําการจัดซื้ออยูในความครอบครองหรือไม
แตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางบางกรณีก็ไมสามารถดําเนินการไดทันและขาดความชัดเจน
ในบางเรื ่อง เช น การตรวจการจัดเก ็บรายได ของร ัฐ ซึ ่งกรมสรรพากร กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต มีความเชี ่ยวชาญมากกวา ฉะนั้นสมควรใหมีการผอนคลายความเครงครัด
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ของกฎระเบียบและกฎเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบในบางเรื่องใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน
ราชการไดดวย

เมื่อ สตง. มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบภายหลังที่มีการทุจริตและหากพบ
ความผิดก็จะตองดําเนินการเพื่อใหมีการลงโทษอยางเดียวเทานั้น จึงเสนอใหมีกระบวนการอื่น
เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดหรือฝาฝนระเบียบกฎเกณฑอันเปนความผิด โดยการใหมีหนวยงาน
ใหคําปรึกษาและคําแนะนํากอนการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบที่มีความโปรงใส
เพิ่มมากขึ้น แมวาจะมีองคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบการใชเงินภาครัฐอยางรอบดานแลว แตก็ยัง
ไมเพียงพอกับปริมาณ หรือไมทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในโลกปจจุบัน
จากนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหมีการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ ่น
ในป  ๒๕๕๒ นั ้น ก ็คาดหว ังว าทองถิ ่นจะสามารถพึ ่งพาการจัดเก ็บรายได ของทองถิ ่น
แตขอเท็จจริงปรากฏวาทองถิ่นที่สามารถพึ่งพาการจัดเก็บรายไดของตนเองมีเพียงรอยละ ๑๐
เทานั้น สวนท่ีเหลือตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล กลาวคือ จากเงินจัดสรรที่รัฐบาลจัดสรร
ใหประมาณรอยละ ๒๕ และเงินอุดหนุนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท

องคกรปกครองสวนทองถิ ่นนั ้นมีตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) นายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนจํานวนมาก ซึ่งในปจจุบันทองถิ ่นกลา
ที่จะใชงบประมาณมากกวาสวนกลาง ประกอบกับเงินงบประมาณที่จัดสรรใหแกทองถิ ่น
ก็ม ีเยอะ นอกจากนั ้น ยังมีงบกลางจํานวนสามแสนกวาลานก็จ ัดสรรใหไปใชในทองถิ ่น
ผานกองทุนตาง ๆ เชน โครงการ SML และโครงการท่ีพัฒนามาจากโครงการ OTOP เปนตน

นอกจากนั ้น อุปสรรคสําค ัญอีกประการหนึ ่ง ค ือ คุณลักษณะเฉพาะของ
ขาราชการไทย ซึ ่งไดแก การยึดติดกับระเบียบกฎเกณฑมากเกินไป จะทําอะไรก็ต องมี
กฎหมายรองรับ ถาไมมีระเบียบกฎเกณฑหามก็สามารถกระทําได ทุกวันนี ้ขาราชการไทย
อยูกับระเบียบกฎเกณฑจํานวนมากโดยปราศจากการทบทวนวาระเบียบดังกลาวมีความ
เหมาะสมกับสถานการณป จจ ุบ ันหร ือไม  เช น การจ ัดตั ้งองค กรอ ิสระตามรัฐธรรมนูญ
โดยประสงคที่จะใหองคกรดังกลาวมีความเปนอิสระ แตกลับนําเอาระเบียบของกระทรวง
การคลังมาปรับใชกับการดําเนินการของตนเอง ซึ่งไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับลักษณะ
รูปแบบ และภารกิจขององคกร หากไมมีการทบทวนก็จะเกิดปญหาดังกลาวขึ้นได คุณลักษณะ
อีกประการหนึ ่ง ค ือ การทํางานตามที่ผู บังค ับบัญชาสั ่งการโดยปราศจากการไตรตรอง
โดยเฉพาะขาราชการทหารและขาราชการตํารวจ สวนขาราชการพลเรือนนั้น แมจะคลาย
ความเครงครัดดังกลาวลงตั ้งแตม ีศาลปกครอง ผู อยู ใตบ ังคับบัญชาก็ยังตองใชด ุลยพิน ิจ
ในการพิจารณาคําสั่งวาเปนสิ่งที่สมควรกระทําหรือไม และถาเปนสิ่งที่ไมสมควรก็ตองกลา
ท่ีจะปฏิเสธดวย
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สุดทายนี ้ เห ็นวาเราควรจะมีหลักเกณฑการพิจารณาใหความคุ มครองกับ
ขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต อยาใหมีกรณีที่ผูใตบังคับบัญชาตองไปฟองรองเอาผิด
กับผูบังคับบัญชา เพราะสังคมเราเปนสังคมที่นับถือผูที่มีความอาวุโส การพิจารณาใหความเห็น
ทางกฎหมาย การตอบความเห็นตองอยูบนพื้นฐานของเหตุผลทางกฎหมาย ทําใหมีความ
นาเชื่อถือ และขอใหทุกภาคสวนไดรวมกันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการตรวจสอบ
นโยบายการเงินการคลังใหเปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุด และแมวาจะไมสามารถ
ขจัดคอรรัปชั ่นใหหมดสิ้นไปได เพียงขอใหเราเขาใจรวมกันวาเปนสิ่งไมดีและยอมรับใน
กระบวนการตรวจสอบความถูกตอง



ประสบการณการเงินการคลังภาครัฐของไทย
๕๓

หมอมราชวงศจัตุมงคล  โสณกุล

ตามประ วัติ ศ าสตรประมาณ ๕๐๐ ป มาแล ว (พ .ศ . ๒๐๕๖ ห รือ
ค.ศ. ๑๕๑๓ ) ชาวโปรตุเกสไดเขามาเจริญสัมพันธไมตรีทางการคากับประเทศไทยในสมัยของ
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ แหงกรุงศรีอยุธยาและไดมีการทําสัญญาทางการคากับประเทศ
โปรตุเกสในเวลาตอมา ซึ่งถือเปนสัญญาทางการคาระหวางประเทศของไทยฉบับแรก หลังจาก
นั้นก็ไดมีประเทศตางๆ จากทวีปยุโรปเดินทางเขามาติดตอคาขายกับประเทศไทย เชน
สเปน อังกฤษ และฝร่ังเศส ซึ่งกลุมประเทศเหลานี้มิไดเดินทางเขามาในประเทศไทย
แตประเทศเดียวเทานั้น แตไดเดินทางไปติดตอคาขายท่ัวโลก อันเปนการเปลี่ยนจากระบบ
ปลูกเอง ผลิตเอง ใชเอง เปนการท่ีผูผลิตไมไดใช ผูใชไมไดผลิต ซึ่งตองมีเงินตราเปนตัวเชื่อม
และกอใหเกิดระบบทุนนิยมขึ้นมาในระบบการคาของโลก

ประเทศจากทวีปยุโรปกลุมนี้ ประสบความสําเร็จในทางการคา โดยเมื่อ
พิจารณาแลว พบวาเหตุท่ีทําใหกลุมประเทศเหลานี้ประสบความสําเร็จคือการใชระบบ
Mercantilism (หลักเกณฑและจารีตของพอคา) คือรัฐทํากับเอกชนเอง เชน การท่ีประเทศ
อังกฤษกําหนดใหมีการปลูกตนฝายท่ีมลรัฐหลุยเซียนาของสหรัฐอเมริกาแตตองนําผลผลิตท่ี
ไดมาเขาโรงงานทอฝายท่ีประเทศอังกฤษ ทําใหประเทศอังกฤษเปนผูไดรับผลประโยชนจาก
ผลิตภัณฑฝาย ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาไมไดรับประโยชนเทาท่ีควร อันเปนท่ีมาของการ
ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในเวลาตอมา

การพยายามผูกขาดทางการคาไมใหประเทศอื่นไดรับประโยชนเทาท่ีควรยังมี
มาถึงยุคปจจุบัน ยกตัวอยาง ไดแก การท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวไดมีความพยายามท่ีจะกอตั้ง
องคการการคาระหวางประเทศ (International Trade Organization) แตไมประสบ
ความสําเร็จเนื่องจากสภา Congress ของสหรัฐอเมริกาไมยอมท่ีจะใหมีการใหสัตยาบันในนาม
ของสหรัฐอเมริกา จึงสงผลใหกฎบัตรฮาวานาขาดรัฐมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาเขาเปน
ภาคีสมาชิก เปนเหตุใหประเทศอื่น ๆ ไมเขาเปนภาคีสมาชิกไปดวย คงมีแตการจัดทําขอตกลง
ชั่วคราวขึ้นมาใชไปพลางกอนในระหวางท่ีไมมีองคการการคาระหวางประเทศ ซึ่งก็คือ
ขอตกลงท่ัวไปวาดวยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา ค.ศ. ๑๙๔๗ (General Agreement
on Tariffs and Trade) หรือ แกตต (GATT) ซึ่งมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม

กรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๓), อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย, อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
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ค.ศ. ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑) แตกลุมประเทศกําลังพัฒนาก็ไมเห็นดวยกับการจัดใหมีขอตกลง
ดังกลาวจึง ไดมีการจัดใหมี UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development) หรือการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา อันเปน
องคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติท่ีกอตั้งขึ้นมาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการคา การลงทุน
และการพัฒนาสําหรับประเทศกําลังพัฒนา และสงเสริมใหประเทศเหลานี้ เขามาเปน
สวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกอยางเทาเทียมกับประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยมีภารกิจหลัก
ในการสงเสริมการเขามามีสวนรวมของประเทศกําลังพัฒนาในระบบการคาระหวางประเทศ
ใหการชวยเหลือประเทศตาง ๆ ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการเจรจาทางการคา การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางธุรกิจภาคบริการใหกับประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงสงเสริมใหเกิด
การบูรณาการในประเด็นทางการคา สิ่งแวดลอมและการพัฒนา การวิเคราะหประเด็น
ท่ีเกี่ยวของกับกฎหมาย และนโยบายการแขงขันทางการคา รวมท้ังสงเสริมการลดการพึ่งพิง
สินคาโภคภัณฑเพียงไมกี่รายการของประเทศกําลังพัฒนาไปสูความหลากหลายของ
ประเภทสินคา และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในสวนของประเทศไทย การท่ีจะทําให เศรษฐกิจ เจ ริญนั้นมีอยูมาก
ขอยกตัวอยางความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม เชน การท่ีในป พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดมีการกอตั้งโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Industrial Estate) และไดมีการ
บรรจุโครงการดังกลาวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๕ (๒๕๒๕-๒๕๒๙)
ภายใตรูปแบบ New Industrial Country Model (NIC) แผนการพัฒนาดังกลาวไดวางไว
เพื่อเตรียมพรอมการรองรับอุตสาหกรรมหนัก เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน
โรงแยกกาซธรรมชาติ โรงผลิตเหล็กและเหล็กกลา โรงงานพลาสติก โรงงานเคมีและ
ปุยเคมี  โรงงานประกอบรถยนตและชิ้นสวนรถยนต เปนตน ประกอบกับภายหลัง
บริษัท Union Oil (ปจจุบันคือบริษัท Unocal) ไดพบกาซธรรมชาติในอาวไทย ซึ่งหากปลอย
ใหเปนการคาเสรี โดยใหบริษัท Union Oil เปนผูดําเนินการเอง คาดวากาซธรรมชาติจะถูกสง
มาตามทอใตทะเลมาขึ้นฝงท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี แลวตอทอมาท่ีบางจากเพื่อใชผลิตไฟฟา
เพราะจะเปน Land route ทําใหตนทุนถูก แตรัฐบาลในขณะนั้นพิจารณาแลววาบริเวณพื้นท่ี
ชายฝงทะเลดานตะวันออก มีทาเรือน้ําลึกท่ีแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และมีโรงกลั่นน้ํามัน
ของบริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน) ท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีอยูแลว จึงเห็นวาหากนํา
กาซธรรมชาติจากอาวไทยขึ้นท่ีชายฝงทะเลดานตะวันออกอาจจะมีการลงทุนเพื่อทํา
นิคมอุตสาหกรรมอันจะกอใหเกิดความเจริญในพื้นท่ีดังกลาวได แตจะมีคาใชจายสูงมากกวา
นํากาซธรรมชาติขึ้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งอาจไมมีภาคเอกชนรายใดสนใจท่ีจะลงทุน
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ดังนั้น รัฐจึงตองจัดใหมีสิทธิประโยชนในการลงทุนตางๆ เชน กําหนดในสัญญาเกี่ยวกับ
การจํากัดความรับผิดของเอกชน ในกรณีท่ีเอกชนไมสามารถดําเนินการสงกาซได โดยใหรับผิด
ชําระเงินใหแกรัฐบาลเพียงเทาราคาของกาซธรรมชาติเปนจํานวน ๓ วัน เทานั้น ซึ่งเปนสัญญา
ท่ีแตกตางจากหลักท่ัวไปท่ีรัฐจะตองดําเนินการเรียกรองคาเสียหายกับบุคคลท่ีทําใหประเทศ
เสียหายเปนจํานวนเทากับความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้ จึงมีการกอสรางทอสงกาซใตทะเล
เพื่อมาขึ้นฝงท่ีจังหวัดระยอง และนํามาใชในการผลิตกระแสไฟฟา หรือเปนเชื้อเพลิง
ในอุตสาหกรรม โดยกาซบางสวนจะถูกแยกและปอนเขาโรงงานเพื่อใชในอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี ซึ่งท้ังหมดไดนําความเจริญทางเศรษฐกิจมาสูประเทศไทยในภาพรวมและ
เพิ่มรายไดตอหัวสําหรับประชาชนในบริเวณพื้นท่ีดังกลาวไดเปนอยางมาก

นอกจากนี้ การท่ีจะทําใหเศรษฐกิจเจริญไดตองประกอบดวยนโยบายการคลัง
นโยบายการเงินและนโยบายการจางงาน โดยนโยบายท่ีจะแกปญหาไดอยางชัดเจน
คือ นโยบายการคลัง ซึ่งก็คือ นโยบายเกี่ยวกับการใชจายและรายไดของรัฐ ประกอบดวย
นโยบายภาษีอากร นโยบายดานรายจาย นโยบายการกอหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ
และนโยบายในการบริหารเงินคงคลัง เปนตน สําหรับปญหาของนโยบายการคลัง นั้น
เห็นวา รายจายภาครัฐยังไมนาจะกอใหเกิดปญหาแตอยางใด ในสมัยกอนประเทศไทย
ไมมีปญหาเร่ืองเงินตราตางประเทศ ในชวงนั้นจึงไดกําหนดวาโครงการของรัฐบาลท่ีจะตอง
ชําระหนี้ของตางประเทศจะตองไมเกินรอยละ ๑๓ ของรายไดประเทศ ตอมาก็ไดขยายเพดาน
เปนรอยละ ๑๗ ของรายไดประเทศ หลังจากนั้นประเทศไทยมีเงินตราตางประเทศมากขึ้น
ซึ่งแตเดิมมีเงื่อนไขวา ตองดูแลใหมีเงินสํารองเปนจํานวนเทากับปริมาณการซื้อสินคา
นําเขาเปนระยะเวลา ๓ เดือน เพื่อปองกันปญหาการชําระหนี้ แตปจจุบันไมตองคํานึงถึงแลว
เนื่องจากเงินตราสํารองของประเทศไทยมีจํานวนเทากับปริมาณการซื้อสินคานําเขา
เปนระยะเวลาประมาณ ๒ ถึง ๓ ป ดังนั้น นโยบายการคลังจึงถือวาเปนนโยบายท่ีสรางรายได
ใหรัฐไดมาก

ในสวนของนโยบายการเงิน สิ่งท่ีตองพิจารณาอยางถี่ถวนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของธนาคารแหงประเทศไทย คือ เร่ืองอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ สําหรับธนาคารแหงประเทศไทย ในฐานะท่ีเคยเปนอดีตผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย เห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยไมสามารถชวยพัฒนาเศรษฐกิจไดโดยตรง
แตสามารถทําใหเศรษฐกิจพัฒนาได โดยเฉพาะในการควบคุมอัตราเงินเฟอ เนื่องจาก
เมื่อเงินเฟอสูงยอมจะมีความเสี่ยงสูง ดวยเหตุนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยจะตองดูแลอัตรา
เงินเฟอใหอยูในระดับต่ําโดยใชนโยบายดอกเบี้ย การท่ีจะทราบไดวา เงินเฟอจะขึ้นหรือลง
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ก็ตองมีการทําแบบจําลอง แตขอมูลสําคัญท่ีจะทําแบบจําลองอัตราเงินเฟอยังขาดสวนสําคัญ
ก็คือ ขอมูลเร่ืองพื้นท่ีการกอสราง และขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย รวมท้ังการท่ีจะใหธนาคาร
แหงประเทศไทยปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและรักษาประโยชนของประเทศได
อยางเต็มท่ีจะตองปองกันไมใหฝายการเมืองเขามาแทรกแซงได

สําหรับเร่ืองคาเงินบาทในขณะนี้ เห็นวา คาเงินบาทคอนขางแข็ง ซึ่งเห็นวา
คาเงินบาทควรออนกวานี้ กลาวคือ ถามีเวลาใดท่ีคาเงินบาทแข็งขึ้น ผูรับผิดชอบก็ควร
ดําเนินการใหคาเงินบาทออนลง แตถาคาเงินบาทออนก็ควรทําใหออนลงไปอีก ซึ่งเห็นวา
ถาคาเงินบาทออนตลอดเวลา จะทําให Gross National Product (GNP) มีอัตราการ
เติบโตเร็ว เนื่องจากประชากรไทยมีประมาณหกสิบหาลานคน แตประชากรในโลกมีประมาณ
เจ็ดพันลานคน ถาขายสินคาใหคนท้ังโลกไดและขายไดเร่ือย ๆ เศรษฐกิจก็จะโตเร็วกวานี้
และวิธีการนี้จะทําใหประเทศมีเงินสํารองสูง เพราะเมื่อคาขายไดก็จะมีเงินตราตางประเทศ
เขาประเทศไทยตลอด ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด ไดแก การท่ีประเทศจีนใชนโยบายคาเงินออน
ตลอดระยะเวลาสามสิบปท่ีผานมา ทําใหประเทศจีนมีเงินสะสมมากถึงสามลานลานดอลลาร
สหรัฐ แตรัฐบาลไทยไมอยากใหคาเงินบาทออนและไมอยากใหคาเงินบาทแข็ง แตอยากให
คาเงินบาทอยูคงท่ี เพราะคาขายงาย แตปญหาของการตองการใหอัตราแลกเปลี่ยนคงท่ี
เพื่อคาขายงายก็คือ เมื่อไมสามารถแกไขนโยบายในประเทศใหสอดคลองกับอัตราแลกเปลี่ยน
ท่ีกําหนดไวได ก็จะเกิดการ speculate สูง และเมื่อการคาเงินตราตางประเทศในโลกสูงถึง
4 ลานลานเหรียญตอวัน ก็ไมมีใครตานทานได นโยบายในประเทศอาจทําใหประเทศไทย
มีเงินสํารองสูง ซึ่งก็ควรนําเงินดังกลาวออกมาใชเพื่อนําไปลงทุนเพื่อใหไดผลประโยชน
มากกวาแคนําไปฝากไวเพื่อกินดอกเบี้ยเทานั้น



๕๗
บทบาทของกฎหมายเพ่ือการบริหารการคลังที่ยั่งยืน

ดร.จารุวรรณ  เฮงตระกูล

ความยั่งยืนทางการคลัง

คํ าว า "ความ ย่ั ง ยื นทางการคลั ง " มี ท่ี มาจากคํ าภาษาอั งกฤษว า
"fiscal sustainability" ซึ่งเปนคําท่ีนิยมใชในทางเศรษฐศาสตร แตยังไมพบการนํามาใช
ในทางกฎหมาย และการใชถอยคําในกฎหมายท่ีมีความหมายใกลเคียงกับถอยคําดังกลาว
มีปรากฏอยู ในมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
โดยบทบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัย
การเงินการคลัง ซึ่งจะใชเปนกรอบในการจัดหารายได กํากับการใชจายเงิน  ตามหลักการ
รักษาเสถียรภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืนและความเปนธรรมในสังคม

ในทางเศรษฐศาสตรไดมีการอธิบายเกี่ยวกับความย่ังยืนทางการคลัง
ในบริบทท่ีวา การบริหารการคลังจะตองคํานึงถึงความย่ังยืนทางการคลัง โดยมีปจจัย
ท่ีจะตองนํามาพิจารณาได ๔ ประการ ไดแก

(๑) ความสามารถในการชําระหนี้ (Solvency) หมายความวา เมื่อรัฐ
เปนหนี้แลวสามารถชําระหนี้ไดหรือไม อยางไร โดยพิจารณาจากขอมูลตัวชี้ วัดหรือ
ดัชนีตาง ๆ

(๒) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) โดยนําตัวชี้วัด
ท่ีแสดงถึงความเติบโตทางเศรษฐกิจมาใชในการพิจารณา เชน ขอมูลหนี้สาธารณะตอ
GDP หรือ Fiscal gap

(๓) เสถียรภาพทางการคลัง (Fiscal Stability) จะตองพิจารณาวา อะไร
เปนปจจัยในการจัดเก็บรายไดของรัฐไดอยางสม่ําเสมอและการใชจายของรัฐบาล
เปนอยางไร เชน การขึ้นภาษีตองมีความคงท่ีแนนอนและนําภาษีไปใชจายได

(๔ ) ความเปนธรรม (Fairness) จะเปนปจจัย ในการพิจารณาว า
การบริหารดานการคลังของรัฐจะไมตองมีการแบกรับภาระหนี้มากเกินไปในอนาคต และมี
การจัดสรรความเปนธรรมดานรายจายและรายไดอยางเหมาะสม

ปจจัยท้ัง ๔ ประการดังกลาวมักจะถูกนํามาเปนขอพิจารณาวา แตละ
ประเทศไดมีการบริหารการคลังอยางมีความย่ังยืนทางการคลังหรือไม โดยขอพิจารณา
ดังกลาวมักจะเชื่อมโยงไปยังตัวชี้วัดหรือดัชนีท้ังหลายทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
เงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวทุกขณะ มิติท่ีเกี่ยวของหลายดาน และชวงเวลา

กรรมการรางกฎหมายประจํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



๕๘
บทบาทของกฎหมายเพ่ือการบริหารการคลังที่ยั่งยืน

ท่ีสัมพันธกัน เชน ขอมูลหนี้สาธารณะตอ GDP หรือขอมูล fiscal gap (ชองวางทางการ
คลัง) ซึ่งจะแสดงใหเห็นวา รายไดท่ีจัดเก็บมีจํานวนเทาไร และมีรายไดพอท่ีจะชําระหนี้
เงินกูท่ีรัฐบาลกูมาไดเพียงใด ตัวชี้วัดหรือดัชนีเหลานี้จะแสดงใหเห็นถึงสถานการณคลัง
ของแตละประเทศวามีความย่ังยืนทางการคลังหรือไม โดยประเทศตาง ๆ จะมีการกําหนด
เลือกใชหลักเกณฑตัวชี้วัดหรือดัชนดีังกลาวแตกตางกันไป

เชน การประมาณการใชจายเงินวา หากรัฐมีการกูเงินจํานวน ๒ ลานลาน
บาท โดยจะมีการชดใชตนเงินกูคืนในอนาคต เชนนี้จะตองพิจารณาวามีภาระในอนาคต
อยางไร ผูกพันงบประมาณขามปอยางไร ซึ่งกรณีเหลานี้จะเปนตัวชี้วัดวา การบริหาร
การคลังของรัฐบาลมีความย่ังยืนทางการคลังอยางไร  ท้ังนี้ ในสวนท่ีเกี่ยวกับขอผูกพัน
งบประมาณเปนเวลาหลาย ๆ ป ท่ีเรียกไดวาผูกพันขามชวงเวลานั้น เปนขอท่ีรัฐบาลตอง
แสดงใหเห็นวา รัฐบาลจะสามารถหารายไดมาจายเปนรายจายเพื่อชําระดอกเบ้ียของหนี้
เงินกูภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไดอยางไร ซึ่งเปนขอผูกพันในอนาคตขางหนาในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง และเปนดัชนีท่ีนํามาพิจารณารวมกับปจจัยอื่นแลวจะชี้วัดวาประเทศนั้น
มีความย่ังยืนทางการคลังหรือไม อยางไร

ดังนั้น การพิจารณาในทางกฎหมายวาการบริหารการคลังมีความย่ังยืน
หรือไม จึงพิจารณาจากตัวชี้วัดหรือดัชนีทางเศรษฐกิจท่ีสัมพันธกับเคร่ืองมือทางการคลัง
อันไดแก รายจายสาธารณะ (งบประมาณรายจาย) รายไดสาธารณะ (ภาษีอากร) และหนี้
สาธารณะ (เงินกูของรัฐบาล เงินกูท่ีรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐกู) ประกอบกัน

โดยท่ีขอมูลหนี้สาธารณะตอ GDP เปนปจจัยหนึ่ ง ท่ีถูกนํามาใช ใน
การพิจารณาถึงความย่ังยืนทางการคลัง จึงขอนําตัวอยางเกี่ยวกับตัวเลขหนี้สาธารณะของ
ประเทศตาง ๆ มากลาวถึงเล็กนอย

จากขอมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับหนี้สาธารณะตอ GDP ตามการจัดอันดับ
ของ (Central Intelligence Agency) (CIA)) จะพบวา ในปท่ีผานมา ประเทศไทยมีระดับ
ตัวเลขหนี้สาธารณะอยูลําดับท่ี ๖๙ จาก ๑๒๖ ประเทศ โดยประเทศท่ีมีตัวเลขหนี้
สาธารณะอยูในลําดับตน ๆ ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวและมี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจคอนขางสูง แมวาจะมีหนี้สาธารณะตอ GDP สูงก็ตาม แตประเทศ
เหลานี้ก็สามารถหารายไดเขาประเทศไดเพียงพอกับรายจายท่ีเกิดขึ้นได ซึ่งก็เปนส่ิงแสดง
ใหเห็นวา การพิจารณาความย่ังยืนทางการคลังจึงมิไดพิจารณาแตเฉพาะยอดหนี้สาธารณะ
แตเพียงอยางเดียว หากจะตองพิจารณาตัวชี้วัดหรือดัชนอีื่น ๆ ประกอบกันดวย
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กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ

แตเดิมนั้น รัฐธรรมนูญของประเทศไทยไดมีการวางหลักเกี่ยวกับการเงิน
การคลังไววา การจายเงินแผนดินกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเทานั้น
โดยมีการวางหลักมาตั้งแตรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยไดมีการปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติมรายละเอียดท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มา  จนกระท่ังในปจจุบัน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ยังมีการกําหนดหลักการดังกลาว
ไวในมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง โดยระบุวา การจายเงินแผนดินจะกระทําไดก็เฉพาะท่ีได
อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณเปนกฎหมายวาดวยหลักเกณฑ
การใชจายงบประมาณ กฎหมายวาดวยเงินคงคลังเปนกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การสงเงินเขาคลัง การเบิกจายเงินจากคลัง และขอยกเวนของการไมตองสงเงินเขาคลัง
สวนกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายเปนกฎหมายท่ีตราขึ้นใชบังคับตามปงบประมาณ
และกฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณก็จะเปนกฎหมายเฉพาะเร่ืองโดยอาจเปน
กฎหมายท่ีกําหนดเร่ืองการโอนงบประมาณรายจายโดยตรงหรืออาจจะเปนกฎหมาย
ท่ีมีหลักการในเร่ืองอื่น เชน การจัดตั้งสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ แลวมีบทบัญญัติ
บางมาตราท่ีกําหนดในเร่ืองการโอนงบประมาณดวยก็ได อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณา
บทบัญญัติ ของกฎหมายว าด วย วิ ธีการงบประมาณซึ่ ง ได แก  พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยละเอียดแลว ก็จะพบบทบัญญัติมาตรา ๒๓ ท่ีกําหนด
เกี่ยวกับการจายเงินและการกอหนี้ผูกพันของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจขยายความไววา
กระทําไดในกรณีใดบาง ซึ่งจะไดกลาวตอไป

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ก็ไดมีการกลาวถึงกรอบวินัยทางการเงินการคลังในมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม โดยกําหนดให
มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึง
หลักเกณฑเกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได การกําหนด
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน การบริหารการเงินและทรัพยสิน
การบัญชี กองทุนสาธารณะ การกอหนี้หรือการดําเนินการท่ีผูกพันทรัพยสินหรือภาระ
ทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
และการอื่นท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะตองใชเปนกรอบในการจัดหารายได การกํากับการใชจายเงิน
ตามหลักการรักษาเสถียรภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน และความเปนธรรม
ในสังคม
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อันท่ีจริงแลว หากพิจารณากันโดยละเอียดแลว กรอบวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวพันกับเคร่ืองมือทางการคลังใน ๓ สวน ไดแก รายจายสาธารณะ
รายไดสาธารณะ และหนี้สาธารณะ โดยจะเกี่ยวพันกับการคลังภาครัฐและรวมตลอดไปถึง
การบริหารเงินและทรัพยสินของรัฐ  ท้ังนี้ กอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่ีมีการกลาวถึงกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัย
ทางการเงินการคลังนั้น ประเทศไทยเราก็ไดมีการกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลังไวใน
กฎหมายมาพอสมควรบางแลว เปนกฎหมายเฉพาะเร่ืองท่ีกําหนดหลักเกณฑทางกฎหมาย
อันไดแก พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ และกฎหมายฉบับลาสุดท่ีเกี่ยวของก็คือ พระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ แตท่ีผานมาในการพิจารณากฎหมายดังกลาว เรามักจะ
พิจารณาเพียงดานเดียว เชน เมื่อกลาวถึงกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณก็จะพิจารณา
แตเฉพาะเร่ืองการใชงบประมาณและจัดสรรงบประมาณรายจายเพียงอยางเดียว ท้ัง ๆ ท่ี
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณไดวางหลักการอื่นท่ีเกี่ยวของกับกรอบวินัยการเงิน
การคลังไวดวย  ท้ังนี้ รัฐไดยึดถือและปฏิบัติตามหลักการท่ีกําหนดไวมาโดยตลอด

กรอบวินัยการเงินการคลังท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ มีดังตอไปนี้

(๑) มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ ไดวางหลักในเร่ือง
การบริหารงบประมาณ ท้ังในเร่ืองการตั้งงบประมาณและการใชจายงบประมาณ
ซึ่งในการจัดทํางบประมาณ สวนใหญมักจะจัดทํางบประมาณแบบสมดุลหรือขาดดุล
แตจะไมมีการตั้งงบประมาณเกินดุล  อยางไรก็ตาม เมื่อมีการคํานวณรายจายแลว หากเกิด
กรณีท่ีเกินดุลแลว  มาตราดังกลาวไดกําหนดไววา ถามีการประมาณงบประมาณไวเกินก็ให
แถลงวิธีท่ีจะจัดการแกสวนท่ีเกินดุลไวดวย ซึ่งโดยสวนใหญแลว หากมีกรณีท่ีมีรายไดเหลือ
ก็จะมีการตั้งโครงการเพื่อใชจายงบประมาณท่ีเหลือตอไป

(๒) มาตรา ๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ ไดวางกรอบ
วินัยการเงินการคลังทางดานงบประมาณในเร่ืองของการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณไว โดยกําหนดเพดานการกูเงินไววา ในปงบประมาณหนึ่ง การกูเงินในกรณี
ดังกลาวตองไมเกินรอยละย่ีสิบของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ท่ีลวงแลวมา แลวแตกรณี กับ ตองไมเกินรอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายท่ีตั้งไว
สําหรับชําระคืนตนเงินกู

    ท้ังนี้  กรอบดังกลาวก็ ไดถูกนํ าไปบัญญัติซ้ํ า ในพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะฯ ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับการกูเงินท่ีประกาศใชบังคับในภายหลัง
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(๓) มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๓ ทวิ และมาตรา ๒๓ ตรี แหงพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณฯ โดยมาตรา ๒๓ ไดกําหนดหลักเกณฑในการจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน
วา สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันได แตเฉพาะตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม หรือตามอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายอื่น โดยการกอหนี้ผูกพันท่ีเปนการกูยืมเงิน
หรือการค้ําประกัน ก็ตองอยูภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนดดังกลาว ประกอบกับมาตรา
๒๓ ทวิ และ มาตรา ๒๓ ตรี อีกดวย  ดังนั้น การดําเนินการในเร่ืองเหลานี้จะตองกระทํา
โดยกฎหมาย เชน การกูเงินจะกระทําไดก็ตามท่ีพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ
ซึ่งเปนกฎหมายท่ัวไปท่ีกําหนดหลักเกณฑและกรอบการกูเงินและค้ําประกันของรัฐบาล
แตถาเมื่อใดจําเปนตองมีการกูเงินหรือค้ําประกันท่ีนอกเหนือจากท่ีพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะฯ กําหนดไวแลว กรณีเชนนี้ก็จะตองมีการตรากฎหมายกูเงินหรือ
ค้ําประกันเปนการเฉพาะขึ้น เนื่องจากรัฐสภาตองอนุมัติเห็นชอบใหมีการกูเงินหรือ
ค้ําประกันเพื่อการใดการหนึ่งเปนพิเศษ

(๔) มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ วิ ธีการงบประมาณฯ กําหนด
หลักเกณฑใหสวนราชการตองนําเงินสงเขาคลัง เวนแตมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น
ซึ่งในประเด็นนี้ เห็นวา แมการเขียนกฎหมายเพื่อยกเวนไมตองนําเงินสงคลังจะสามารถ
กระทําได แตกรณีนี้ควรจะตองพิจารณาดวยวา การกําหนดยกเวนไมตองนําสงเงินท่ีควร
จะเปนรายไดของรัฐหรือท่ีจะนํามาใชในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งในปจจุบันกฎหมาย
มหาวิทยาลัยในกํากับหรือกฎหมายของหนวยงานบางหนวยงานท่ีตองการความเปนอิสระ
มักจะกําหนดยกเวนไมตองนําสงรายไดแกรัฐนั้น ควรจะกําหนดยกเวนไมตองนําสงรายได
ท้ังหมดหรือเฉพาะสวนเทานั้น  อีกท้ังควรจะตองกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับ
การใชเงินท่ีไมไดนําสง และกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบการใชจายเงินดวยหรือไม
โดยอาจจะตองพิจารณาตามความจําเปนและความเหมาะสม เนื่องจากโดยปกติแลว
หนวยงานจะตองนําสงรายไดเขาคลังเพื่อนํามาใชจาย  นอกจากนี้ หากรัฐมีเงินคงคลัง
ไมเพียงพอก็อาจเกิดปญหาขึ้น เชน ในขณะท่ีกระทรวงการคลังจําเปนตองกู เงิน
เพื่อนํามาใชจายในการบริหารงานภาครัฐ แตหนวยงานบางแหงกลับมีเงินคงเหลือ
เปนจํานวนมาก

อาจมีขอสงสัยวา การกูเงินของรัฐบาลกอนท่ีจะมีการตราพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น ดําเนินการอยางไร  คําตอบก็คือ เปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณดังท่ีไดกลาวมาขางตน รวมท้ัง
ยังมีกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังในการกู เงิน ใหอํานาจ
กระทรวงการคลังในการค้ําประกัน เนื่องจากกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณไมได
บัญญัติหรือกลาวถึงหลักเกณฑในเร่ืองของการกูเงินในกรณีอื่น ๆ หรือการค้ําประกันไว
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คงกําหนดแตเพียงวาตองมีกฎหมายใหอํานาจกระทําได (มาตรา ๒๓) เราจึงพบกฎหมาย
เฉพาะอื่น ๆ ท่ีไดมีการกําหนดหลักการในเร่ืองดังกลาวไว เชน พระราชบัญญัติกําหนด
อํานาจกระทรวงการคลังในการค้ําประกัน พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ หรือแมแตระเบียบการกอหนี้ของ
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๘ ท่ีกําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังไดมี
การออกกฎหมายใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อใชจายในกรณีตาง ๆ ซึ่งกรณีท่ีเห็น
ได ชั ดเจนและใกล ตั วเมื่ อไมนานมานี้ กรณีการตราพระราชกํ าหนดให อํ านาจ
กระทรวงการคลังกูเงินในขณะท่ีเกิดวิกฤติการเงินเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดแก

(๑) พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ
เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๑

(๒) พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑

(๓) พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑

(๔) พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง
พ.ศ. ๒๕๔๕

สรุปไดวา กอนท่ีจะมีการตราพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ
ใชบังคับนั้น การกูเงินนอกเหนือจากการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณก็ได
กระทําโดยการตรากฎหมายเฉพาะใชบังคับเปนกรณี ๆ ไป

ตอมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ใชบังคับแลว พระราชบัญญัตินี้ไดมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกูเงินของรัฐบาล
โดยใหอํานาจกระทรวงการคลังเปนผูกูในนามของรัฐบาลไว และไดกําหนดขอบเขตของ
"หนี้สาธารณะ" ตามกฎหมายดังกลาวไววา หมายความถึง หนี้ ท่ีกระทรวงการคลัง
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู หรือหนี้ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน แตไมรวมถึง
หนี้ ของ รัฐ วิสาหกิจ ท่ี ทําธุรกิจใหกู ยืม เงินโดยกระทรวงการคลังมิ ไดค้ํ าประกัน
ดังนั้น “หนี้สาธารณะ” ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ จึงยังไมครอบคลุม
ถึงหนี้ท่ีหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ กู หรือหนี้ท่ีกระทรวงการคลังมิไดค้ําประกัน ซึ่งรัฐบาล
ก็มีภาระผูกพันอยูดวย  ซึ่งวิทยากรหลายทานก็ไดเสนอใหขยายขอบเขตของนิยามดังกลาว
ใหครอบคลุมมากย่ิงขึ้นเพื่อใหสามารถตรวจสอบภาระทางการเงินภาครัฐท่ีรัฐบาลมีภาระ
ผูกพันอยู เชน กรณีท่ีมีการดําเนินนโยบายประชานิยม โดยกําหนดใหรัฐวิสาหกิจตองมีการ
จัดทําบริการสาธารณะตามนโยบายดังกลาวซึ่งรัฐวิสาหกิจจะตองกู เงินเพื่อจัดทํา
บริการสาธารณะไปกอนโดยรัฐบาลจะหาเงินมาจายชดใชใหรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ในภายหลัง
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ท้ังนี้ แมวารัฐจะไมทราบจํานวนเงินท่ีแนนอน แตก็เปนภาระผูกพันท่ีรัฐมีภาระผูกพัน
ตองชดเชยใหแกรัฐวิสาหกิจ แตการขยายขอบเขตนิยามดังกลาวแตเพียงอยางเดียว
อาจไมเพียงพอ คงจะตองพิจารณาบริบทของบทบัญญัติท่ีมีในปจจุบันประกอบดวย
และอาจมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลองไปพรอมกันดวย

อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาตัวเลขหนี้สาธารณะมักจะมีการแสดงขอมูล
ตัวเลขวา หนี้สาธารณะของประเทศยังไมถึงรอยละ ๖๐ แตตัวเลขหนี้สาธารณะท่ีปรากฏ
นั้นคิดเฉพาะหนี้สาธารณะตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ
เทานั้น ยังไมรวมถึงหนี้อื่นท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพันอยูดวยแตอยางใด  ในขณะท่ีประเทศ
อื่น ๆ โดยเฉพาะกลุมประเทศในสหภาพยุโรปจะกําหนดใหหนี้สาธารณะครอบคลุมไปถึง
ภาระผูกพันของรัฐบาลท่ีจะตองจายโดยเฉพาะในเร่ืองของสวัสดิการทางสังคมดานตาง ๆ
ดังนั้น ส่ิงท่ีรัฐจะตองคํานึงถึงคือ ภาระผูกพันท่ีรัฐจะตองจายในอนาคต ซึ่งรัฐจะตองนํา
ภาระผูกพันดังกลาวมาเปนขอพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหารายไดใหเพียงพอท่ีจะนํามา
ใชจายสําหรับภาระผูกพันดังกลาวดวย ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีรัฐบาลตองการกูเงิน
จํานวน ๒ ลานลานบาท ก็สามารถกระทําได หากไดพิจารณาในเร่ืองของการลงทุน
ท่ีจะกอใหเกิดการหมุนเวียนทางการเงินและกอใหเกิดรายไดตอไปในอนาคต  ท้ังในเร่ือง
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หรือภาษีอื่น ๆ ซึ่งจะนํามาเปนรายไดในอนาคต
ตอไป แตก็จะตองเนนในเร่ืองของวินัยการเงินการคลังและความโปรงใสและตรวจสอบได
เพื่อใหการใชจายเงินดังกลาวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนมากท่ีสุด

แมมาตรา ๒๐ (๒) ถึง (๕) แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ
จะไดกําหนดหลักเกณฑการกูเงินไววา ใหการกูเงินทําไดแตเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคตามท่ี
กําหนด และจะมีกองทุนเขามารองรับเพื่อการบริหารการใชเงิน แตกรณีดังกลาวก็ยังเปน
หนี้สาธารณะอยู ซึ่งหากมีการพิจารณาถึงการกูเงินท่ีมีมากอนหนานั้น โดยเฉพาะการกูเงิน
เพื่อนํามาใชในการพัฒนาประเทศในชวงหลัง พ.ศ. ๒๕๐๒ ก็จะตองนําสวนดังกลาวเขามา
พิจารณารวมกับหนี้สาธารณะดวย

สําหรับกรอบวินัยการเงินการคลังตามรางพระราชบัญญัติการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอนั้น มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัย
การเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง
การจัดหารายได การกําหนดแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน
การบ ริหารการ เ งิ นและท รัพย สิ น  การ บัญชี  กอง ทุนสาธ ารณะ  ก ารก อหนี้
หรือการดําเนินการท่ีผูกพันทรัพยสินหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนด
วงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการอื่นท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะตองใชเปน
กรอบในการจัดหารายได กํากับการใชจายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ การพัฒนา
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ทางเศรษฐกิจอยาง ย่ัง ยืน และความเปนธรรมในสังคม โดยสาระสําคัญของ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ กระทรวงการคลังเสนอใหมีการตั้งคณะกรรมการจํานวน
๖ คณะ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ โดยมีการกําหนดหลักการ
ท่ีเกี่ยวกับกรอบการเงินการคลังไวในระดับหนึ่ง

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ท่ีพิจารณารางกฎหมายดังกลาว
พิจารณาแลวเห็นวา เจตนารมณตามมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไมไดตองการใหมีการตั้งคณะกรรมการเขามากําหนดหลักเกณฑ
อีกชั้นหนึ่ง แตประสงคใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐท่ีจะกําหนดเนื้อหา
สาระไปเลยวา กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐจะตองมีหลักการสําคัญในเร่ืองใดบาง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงไดยกรางพระราชบัญญัติดังกลาวเสียใหม โดยไดมี
การกําหนดเพิ่มหลักวินัยการเงินการคลัง โดยเฉพาะในเร่ืองของรายจายของภาครัฐ
รายไดของภาครัฐ และหนี้สาธารณะ ซึ่งรวมไปถึงขอพิจารณาในเร่ืองของภาระทางการเงิน
ของหนวยงานของรัฐดวย

ในสวนของหลักเกณฑการบริหารการคลังนั้น จะมีการกําหนดหลักเกณฑ
ใน ๒ ลักษณะ บางเร่ืองกําหนดวาตองปฏิบัติตามหลักการโดยจะฝาฝนไมได แตบางเร่ือง
กําหนดใหเปนไปในลักษณะของการเลือกใชใหเหมาะสมตามแตละสถานการณ โดยจะ
กําหนดในลักษณะทํานองวา ในการปฏิบัติจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑดังกลาวดวย
นอกจากนี้ จะมีการกําหนดใหตองพิจารณาจากขอมูลทางดัชนีหรือตัวชี้วัดตาง ๆ ดวย
เชน การพิจารณาจะตองคํานึงถึงหนี้สาธารณะตอ GDP หรือภาระงบประมาณภาครัฐดวย
ซึ่งกรณีเหลานี้จะไมสามารถกําหนดตายตัวได โดยตองกําหนดใหยืดหยุนเพื่อปรับใชได
ตามสถานการณ ท้ังนี้ ขอพิจารณาสวนใหญก็เปนแนวปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังยึดถือ
ปฏิบัติในปจจุบันอยูแลว แตนํามาเขียนไวในกฎหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจนเทานั้น

จะเห็นไดวา สําหรับการกําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายสามารถกําหนดได
ในระดับหนึ่งเทานั้น บางเร่ืองเปนเร่ืองทางปฏิบัติซึ่งหากกําหนดไวแลวจะไมสามารถปฏิบัติได
หรือหากกําหนดหลักเกณฑบางเร่ืองชัดเจนเกินไป กอ็าจทําใหการปฏิบัติเปนไปไดยากและ
ไมยืดหยุน  ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑบางเร่ืองก็อาจจะกําหนดไวเปนแนวปฏิบัติหรือ
เปนขอพิจารณาเพื่อใหเกิดความย่ังยืนทางการคลังเทานั้น

สําหรับประเด็นวิพากษตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (๔ แสนลานบาท)
และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓.๕ แสนลานบาท) วา การดําเนินการในเร่ือง
ดังกลาวไมเหมาะสมเนื่องจากกรณียังไมมีความจําเปนตองกูเงิน
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ในการพิจารณาประเด็นดังกลาว ตองพิจารณาในเบ้ืองตนกอนวา
พระราชกําหนดท้ังสองฉบับดังกลาวตราขึ้นโดยอาศัยเหตุตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา
๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งท้ังสองกรณีเปนเร่ืองท่ีรัฐบาลพิจารณาแลว
เห็นวา มีความจําเปนท่ีจะตองใชจายเงินอยางรีบดวน สวนหลังจากนั้นจะสามารถดําเนินการ
ไดอยางรีบดวนหรือไม เปนเร่ืองของการบริหารการเงิน ซึ่งรัฐบาลจะตองกระทําใหได
ตาม ท่ี ได แถลงไว ต อ รั ฐสภา เชน  ตอนท่ีมี การตราพระราชกํ าหนดใหอํ านาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศฯ นั้น
รัฐบาลไดมีการทํา conceptual plan ไว และมีการวางแผนการดําเนินการไวแลว
แตเนื่องจากเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจึงทําใหการเบิกจายเงินกูเกิดความ
ลาชา จึงเกิดคําถามวาการกูเงินยังจําเปนเรงดวนอยูหรือไม ซึ่งหากพิจารณาจากตอนท่ี
ชี้แจงตอศาลรัฐธรรมนูญจะมีการแสดงเหตุผลไววา เปนโครงการท่ีจะตองดําเนินการ
อยางรีบดวน

เพื่อท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งการดําเนินโครงการจะตองมีเงินมารองรับ
เพื่อใหโครงการสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
กูเงินมาเพื่อรองรับการดําเนินการ  ดังนั้น ในการพิจารณาเร่ืองดังกลาวจึงตองทํา
ความเขาใจใหชัดเจนวา หลักกฎหมายกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองดังกลาวอยางไร
ความจําเปนเรงดวนพิจารณาจากอะไร อยางไรก็ตาม หากใชเงินในการดําเนินโครงการ
ไมทันตามชวงเวลาท่ีกําหนด ก็อาจจะตองยกเลิกและกลับไปใชเงินงบประมาณตามปกติ
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