FOCUSED AND QUICK (FAQ) Issue 106
แรงกระตุ้นของนโยบายการคลังในปี 2558-2559
ธิติ เกตุพิทยา ชิดชนก อันโนนจารย์ และ ทศพล ต้องหุ้ย

October 09,
2015

“ในช่วงปี 2558-2559 นโยบายการคลัง
มีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง
จากการเร่งเบิกจ่ายของรัฐบาล
และการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านคมนาคม พลังงาน และสาธารณูปโภค”
บทนา
* Source: [sme] n.d. [image online] Available at: <http://spanishinsight.blogspot.com/>

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างช้าๆ
ภาครัฐจึงต้องมีบทบาทส่าคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจ
โดยเมื่อประเมินแรงกระตุ้นทางการคลังในช่วงปีงบประมาณ
2558-2559 ภายใต้ รั ฐบาล พล.อ.ประยุ ทธ์ จั นทร์ โอชา
จากทั้ง Public Sector Balance, Fiscal Stance และ Fiscal
Impulse พบว่า นโยบายการคลัง มีบ ทบาทกระตุ ้น
เศรษฐกิ จเพิ่ มขึ้ นมากโดยเฉพาะในปี งบประมาณ 2559
จาก (1) การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและการทยอยออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาล และ (2) การเร่ง
เดินหน้า ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน
และสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจ
การประเมินแรงกระตุ้นรายจ่ายภาครัฐประเภทต่างๆ
ด้วยตัวทวีทางการคลัง (Fiscal Multiplier) พบว่า (1) รายจ่าย
เงิ นโอนมี ค่ าตั วทวี ต่ าสุ ด เพราะไม่ ก่ อให้เกิ ดการผลิ ตและ
การจ้างงานโดยตรง (2) รายจ่ายอุปโภคบริโภคมีค่าตัวทวี
เท่ากับ 1 และ (3) รายจ่ายลงทุนมีค่าตัวทวี ระหว่าง 0.7 - 1
ขึ้ นกั บประเภทโครงการ โดยรายจ่ าย 2 ประเภทแรกมั ก
เบิ กจ่ ายได้ เร็ ว ขณะที่ รายจ่ ายลงทุ นอาจต้ องใช้ ระยะเวลา
เบิกจ่ายตามการตรวจรับงวดงานก่อสร้าง
ดังนั้น การออกมาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในระยะต่ อไป ผู้ ก่ าหนดนโยบายต้ องค านึ งถึ งความสมดุ ล
ระหว่างประสิทธิผลของการใช้จ่ายกับระยะเวลาการส่งผ่าน
ของนโยบายการคลั งสู่ เศรษฐกิจ เพื่ อให้งบประมาณมี ความ
คุ้ มค่ าและใช้ จ่ ายได้ ตรงตามเป้ าหมาย ตลอดจนสนั บสนุ น
ให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตได้
อย่างช้ าๆ เพราะประสบปั ญหาเชิ งโครงสร้างจากทั้ ง
ปั จ จั ยภายนอกที่ เศรษฐกิจ โลกฟื้ นตั วอย่ า งเปราะบาง
โครงสร้ า งการค้ า โลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และปั จ จั ย
ภายในประเทศที่ ภ าคอุ ต สาหกรรมไทยไม่ ส ามารถ
พั ฒ นาสิ น ค้ า ที่ ใ ช้ เทคโนโลยี ขั้ น สู ง เพื่ อเพิ่ ม มู ล ค่ า และ
ตอบสนองความต้ องการของตลาดโลกที่ เปลี่ ยนแปลง
ไปได้ ภาคการส่งออกซึ่งมี สัดส่วนต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) สูงถึงร้อยละ 77 จึงมีแนวโน้มลดลง
มาโดยตลอด ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว
ขณะที่ภาคเกษตรกรรมก็ประสบปัญหาจากภาวะราคา
สินค้าเกษตรตกต่่า ประกอบกับภาคครัวเรือนมีหนี้สะสมสูง
จึงชะลอการจับจ่ายใช้สอย ท่าให้การบริโภคภายในประเทศ
ชะลอลง ส่ ว นภาคเอกชนก็ ช ะลอการลงทุ น เนื่ องจาก
ยั ง ไม่ เ ห็น ถึง ความจ่ า เป็ น ต้ องลงทุ น ในช่ ว งนี้ ยิ่ ง ท่ า ให้
แรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาคส่วนต่างๆ ชะลอลงมาก
ในภาวะที่ อุ ป สงค์ จ ากภาคเอกชนและภาค
ต่างประเทศชะลอลงเช่นนี้ ภาครัฐ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์
ที่ เ หลื อ อยู่ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี บ ทบาทส าคั ญ ในการ
ประคับประคองเศรษฐกิจ แม้มีสัดส่วนต่อ GDP เพียง
ร้อยละ 20 แต่หากรัฐบาลเร่งใช้เครื่องมือทางการคลัง
ที่มี ทั้ ง เร่ง ใช้ จ่ ายเพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจ ออกมาตรการ
ภาษีเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเร่งด่าเนินโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานด้านต่างๆ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชน
ในระยะสั้น ตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศ
และสนับสนุนให้ประเทศสามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
ได้ในอนาคตข้างหน้า
ธิติ ชิดชนก และทศพล
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โดยจะประเมินผ่าน 3 เครื่องชี้แรงกระตุ้นทางการคลัง ได้แก่
1.1 ดุลการคลังภาคสาธารณะ3
(Public Sector Balance)

มีองค์ประกอบตามนิยามสากล (รูปที่ 1) คือ
ดุลการคลังภาคสาธารณะ = ดุลรัฐบาลกลาง (ดุลในและ
นอกงบประมาณ) + ดุลรัฐบาลท้องถิ่น + ดุลกองทุนนอก
งบประมาณ + ดุลรัฐวิสาหกิจ โดยดุลในงบประมาณใน
ส่ วนแรก วิ เ คราะห์ แรงกระตุ้ นทางการคลั ง การศึกษานี้ใช้ “ดุลเบื้องต้น (Primary Balance)” ซึ่งไม่
ผ่านเครื่องมือ 3 ชนิด ซึ่งมีวิธีค่านวณตามหลักสากลและ นับรายจ่ายช่าระคืนต้นเงินกู้และรายจ่ายดอกเบี้ย เพราะ
เป็นเครื่องมือที่นักวิเคราะห์ต่างชาติให้ความส่าคัญ คือ เป็นรายจ่ายคืนหนี้เก่าไม่นับเป็นกิจกรรมจากรัฐโดยตรง
1. ดุลการคลังภาคสาธารณะ (Public Sector Balance)
2. แรงกระตุ้นภาคสาธารณะเทียบปีฐาน (Fiscal Stance)
รูปที่ 1 องค์ประกอบของดุลการคลังภาคสาธารณะ
3. แรงกระตุ้นภาคสาธารณะเทียบปีก่อน (Fiscal Impulse)
ส่วนที่สอง วิเคราะห์ประสิทธิผลของมาตรการ
เร่ ง ใช้ จ่ า ยเงิ น ของภาครั ฐ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ผ่ า น
การศึกษาตัวทวีทางการคลังของรายจ่ายประเภทต่างๆ
ที่ รั ฐ ทยอยออกมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ มาตั้ ง แต่
ต้นปีงบประมาณ 2558 และแผนการลงทุน โครงสร้า ง
พื้นฐานที่เริ่มมีความชัดเจนขึ้น

ดุลในงบประมาณ
ดุลนอกงบประมาณ
ดุลรัฐบาลท้องถิ่น
ดุลรัฐวิสาหกิจ

1. การวิเคราะห์แรงกระตุ้นทางการคลัง
ในช่ ว งที่ ผ่ า นมารั ฐ บาลมี น โยบายเร่ ง ใช้ จ่ า ย
เพื่ อกระตุ้ น เศรษฐกิ จที่ ช ะลอตั วจากปั จ จั ยภายในและ
ภายนอก การศึ กษาส่ ว นนี้ จะประเมิ น แรงกระตุ้ น จาก
การใช้เครื่องมือทางการคลังว่ามีผลต่อระบบเศรษฐกิจมาก
น้อยเพียงไร โดยค่านึงถึงผลที่ครอบคลุมทั้ง (1) มิติด้าน
บทบาทรั ฐ ทั้ งด้ านรายได้ และรายจ่ าย เพราะรั ฐบาล
มีการจัดเก็บรายได้จากเศรษฐกิจเพื่อใช้จ่ายในการจัดหา
สินค้าและบริการสาธารณะกลับคืนสู่เศรษฐกิจ และ (2)
มิติด้านขอบเขตของรัฐ ซึ่งใช้นิยามการคลังความหมาย
กว้างในระดับภาคสาธารณะ ประกอบด้วยรัฐบาลกลาง
ครอบคลุมทั้ง การใช้จ่ายในและนอกระบบงบประมาณ
รัฐบาลท้องถิ่น กองทุนนอกงบประมาณ2 และรัฐวิสาหกิจ
1

2

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (22 พ.ค. 57 – 30 ส.ค. 57)
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (30 ส.ค. 57 - ปัจจุบัน)
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลกองทุน นอกงบประมาณ 12 กองทุน ได้แก่กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนน้่ามันเชื้อเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุ รัก ษ์ พลั งงาน กองทุ น หมู่บ้า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ง ชาติ เงิ น ทุ น
หมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์ กองทุนอ้อยและน้่าตาลทราย กองทุน
เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุ ข ภาพ กองทุ น ค่า ผ่ า นทาง กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยืม เพื่อ การศึก ษา กองทุ น
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกองทุนประกันสังคม

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดุลกองทุนนอกงบประมาณ

ดุลรัฐบาลกลาง
ดุลการคลังภาครัฐ

ดุลการคลัง
ภาคสาธารณะ

จากการประเมินบทบาทภาคสาธารณะของไทย
(รูปที่ 2) พบว่าไม่ควรรวมดุลกองทุนนอกงบประมาณ
ในการวิเคราะห์ เพราะส่วนใหญ่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างโครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) รองรับ
ความเสี่ ย งในอนาคต ทั้ ง การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ หรื อ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ อาทิ ราคาพลังงานที่สูงขึ้น
จากปัจจัยภายนอก ด้วยเหตุนี้ ภาพรวมของดุลกองทุน
นอกงบประมาณจึ ง เกิ นดุ ล ต่ อเนื่อ ง โดยเฉพาะจาก
กองทุนประกั นสังคม ท่าให้ดุล การคลัง ภาคสาธารณะ
ตามนิ ย ามปกติ มี ลั กษณะเกิ น ดุ ล ในช่ ว งปี ง บประมาณ
2553-2556 ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความตั้ ง ใจของรั ฐ ที่ จ ะ
ด่าเนินนโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ
3

การศึกษานี้ใช้ข้อมูล ดุลรัฐบาลกลาง จากระบบ GFS ที่ประมวลโดย ธปท.
ขณะที่ ดุลรัฐบาลท้องถิ่น และ ดุลกองทุนนอกงบประมาณ ใช้ข้อมูลจาก
ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง ดุลรัฐวิสาหกิจ ใช้ข้อมูลเงินสดส่าหรับลงทุน
(Retained Income) และการเบิ ก จ่ า ยลงทุ น จาก จากส่ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยข้อมูลเงินสด
ส่าหรับลงทุนจะหักรายได้จากต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (ข้อมูล ธปท.) เพือ่ ให้เหลือเฉพาะธุรกรรมในประเทศ
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รูปที่ 2 ดุลการคลังภาคสาธารณะของไทย
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ดุลภาคสาธารณะ (ไม่รวมกองทุนนอก งปม.)
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ที่มา กระทรวงการคลัง, สศช. คานวณโดย ธปท.

 ดุลนอกงบประมาณของรัฐบาลกลาง ขาดดุล
สู ง ในช่ วงที่ มีก ารออกกฎหมายกู้ เ งิ นพิเ ศษเพื่อ ช่ ว ย
กระตุ้ นเศรษฐกิ จ อาทิ โครงการไทยเข้ม แข็ง ในช่ ว ง
ปีงบประมาณ 2553-2555 ส่าหรับในปีงบประมาณ
2558-2559 คาดว่าดุลนอกงบประมาณจะขาดดุลตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 วงเงิน 23 พันล้าน
บาท มาตรการกระตุ้นฯ ระยะที่ 2 ตามแผนพัฒนาระบบ
บริ หารจั ดการทรั พยากรน้่ าและระบบขนส่ งทางถนน
ระยะเร่งด่วน (ปี 2558-2560) วงเงิน 78 พันล้านบาท
และโครงการกู้เงิน สร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3 เส้นทาง วงเงิน 142 พลบ.4 (รายละเอียดเพิ่มเติม ใน
ส่วนที่ 2)

ดุลการคลังภาคสาธารณะ (ไม่รวมดุ ลกองทุ น
นอกงบประมาณ) ขาดดุลต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
โดยขาดดุลสูงในปีงบประมาณ 2557 ในระยะต่อไป แม้
ปี งบประมาณ 2558 จะขาดดุ ลลดลงจากรายได้ ของ
รั ฐ บาลและรั ฐวิ ส าหกิ จ ที่ จั ด เก็ บ ได้ สู ง ขึ้ นกว่ า ปี ก่ อน
แต่คาดว่าจะขาดดุลเพิ่มขึ้นในปี งบประมาณ 2559 ที่
372 พั น ล้ า นบาท หรื อคิ ดเป็ น ร้ อยละ 2.6 ต่ อ GDP
จากการเร่ งใช้ จ่ าย สะท้ อนว่ าภาคการคลั ง มีบทบาท
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมาโดยตลอด
 ดุลในงบประมาณของรัฐบาลกลาง โดยมาก
ขาดดุลสะท้อนบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ
โดยเฉพาะช่วงที่ไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก
(Global Financial Crisis: GFC) ในปี 2551-2552 และ
ช่วงภายหลังปี 2554 ที่เ กิด มหาอุท กภัย ในประเทศ
นอกจากนี้ การที่ รัฐบาลจัดเก็บรายได้ ต่า กว่า เป้ า หมาย
ประมาณ 2 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 2557 นับเป็น
แรงกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม (Automatic Stabilizer)
จากความตั้ งใจแรกที่ จะจั ดท่ างบประมาณแบบขาดดุ ล
อยู่แล้ว ในระยะต่อไป คาดว่าจะเห็นบทบาทของรัฐบาล
กลางเพิ่ มขึ้ นอี ก จากการเร่งรั ดใช้ จ่ ายในปี งบประมาณ
2558-2559 และการออกมาตรการกระตุ้ นฯ ระยะที่ 3
ตามมาตรการส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่ ข องประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐ บาลทั ่ว ประเทศ วงเงิ น 136 พัน ล้า นบาท
ตลอดจนการเพิ่ ม สั ด ส่ วนงบลงทุ นต่ องบประมาณเป็ น
ร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อยกระดับการลงทุน
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

 รัฐบาลท้องถิ่น มีแนวโน้มเกินดุลมาโดยตลอด
ต่างจากดุลรัฐบาลกลาง และคาดว่าจะยังเป็นเช่นนี้ต่อ
เพราะรัฐบาลกลางมีแน้วโน้มจัดสรรเงินให้รัฐบาลท้องถิ่น
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: อปท.) มากขึ้น ตามนโยบาย
การกระจายอ่านาจสู่ท้องถิ่น อย่างไรก็ดี อปท. ยังคุ้นชิน
กั บการใช้ จ่ ายน้ อยกว่ ารายรั บตามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย5ที่เคยบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2538 แต่ได้ยกเลิกไป
แล้วในปี 2541 นอกจากนี้ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่
4
5

ไม่ ร วมค่ า เวนคื น ที่ ดิ น จ่ า นวน 18 พั น ล้ า นบาท ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจาก
งบประมาณปี 2559
เดิมระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อบจ. ปี 2540 ข้อ 20, และ
ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อบต. ปี 2538 ข้อ 16 ก่าหนดไว้
ว่าให้ อบจ. และ อบต. ตั้งงบประมาณโดยห้ามมิให้รายจ่ายสูงกว่ารายรับ
แต่ ร ะเบี ย บนี้ ไ ด้ ย กเลิ ก ไปแล้ ว ผ่ า นการออกระเบี ย บฯ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณของ อปท. ปี 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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รูปที่ 3 แรงกระตุ้นภาคสาธารณะเทียบปีฐาน (Public Sector Fiscal Stance)
รัฐบาลกลาง (ผลรายจ่ายตาม พ.ร.บ. งบประมาณ)
รัฐบาลกลาง (เงินนอกงบประมาณ)
รัฐวิสาหกิจ
ภาคสาธารณะ

%GDP
7

รัฐบาลกลาง (ผลรายได้ต่ากว่าเป้าหมาย)
รัฐบาลท้องถิ่น
กองทุนนอกงบประมาณ
ภาคสาธารณะ (ไม่รวมกองทุนนอก งปม.)

5
3
1
-1
-3
-5

กระตุ้นเศรษฐกิจ
- ชะลอเศรษฐกิจ
25 9

2550

2551

2552

2553

ปีงบประมาณ
255
2555

2556

2557

2558e

2559e

ที่มา กระทรวงการคลัง, สศช. คานวณโดย ธปท.

ได้ รั บจากรั ฐโดยเฉพาะส่ วนที่ น าไปใช้ ลงทุ นไม่ ได้ รั บ
การติดตามอย่างเป็นระบบ เพราะระบบการจัดเก็บข้อมูล
ทั้งด้านรายได้และรายจ่ายของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้อ งถิ่น (ระบบ E-LAAS6) ยั ง ไม่ ถู ก ใช้ บั ง คั บ อย่ า งเต็ ม
รู ป แบบ การติ ด ตามการใช้ จ่ า ยจึ ง ท่ า ได้ ย าก อี ก ทั้ ง
อปท. มี ก ารส่ า รองเงิ น สดเพื่ อ ใช้ จ่ า ยยามฉุ ก เฉิ น
ในแต่ ละปี ส่ งผลให้ ภาพรวมเงิ นฝากสุ ท ธิ ของ อปท.
ในระบบธนาคารเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
จาก 1.9 แสนล้ า นบาท ณ สิ้ น ปี ง บประมาณ 2548
มาอยู่ที่ 4.5 แสนล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2558
 ดุลรัฐวิสาหกิจ ขาดดุลเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมา ตามการลงทุนต่อเนื่องในสาขาพลังงาน ระบบ
จาหน่ายและส่งไฟฟ้า โครงการพัฒนาปรับปรุงและขยาย
ระบบส่งไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการขนส่งระบบราง อาทิ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง สีน้่าเงิน (หัวล่าโพง-บางแค และบาง
ซื่อ-ท่าพระ) สีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) และรถไฟชาน
เมืองสายสีแดงบางช่วง ในปีงบประมาณ 2559 คาดว่าดุล
รัฐวิสาหกิจจะขาดดุลมากขึ้น จากการลงทุนโครงการใหม่
ตามแผนพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคม
ขนส่ งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนปฏิบั ติ การ
ด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่ วน (Action Plan) ที่
สามารถเริ่มดาเนินการได้บางส่วน อาทิ รถไฟทางคู่ระยะ
เร่งด่วน 3 สาย (ฉะเชิงเทรา- แก่งคอย จิระ-ขอนแก่น และ
ประจวบฯ-ชุ มพร) รถไฟฟ้ าสายสี เขี ยว (หมอชิ ต-คู คต)
โครงการท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ระยะที่ 2 นอกจากนี้
ยั งมี โครงการลงทุ นต่ อเนื่ องและโครงการใหม่ ในสาขา
พลั งงานและระบบไฟฟ้ า อาทิ โครงการปรับปรุงระบบ
6

ย่อมาจาก Electronic Local Administration Accounting System

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่ ง ไฟฟ้ า บริ เวณภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ
ภาคกลางและกรุ งเทพมหานคร เพื่ อเสริ มความมั่ นคง
ของระบบไฟฟ้า
1.2 แรงกระตุ้นภาคสาธารณะเทียบปีฐาน
7
(Fiscal Stance)
การใช้ ดุ ล การคลั ง ภาคสาธารณะตามข้อ 1.1
มี ข้ อ จ่ า กั ด คื อ ไม่ มี เ กณฑ์ เปรี ย บเที ย บว่ า แรงกระตุ้ น
ทางการคลังที่เกิดขึ้นนั้นมากน้อยเพียงใด IMF จึงพัฒนา
เครื่องมือในการค่านวณแรงกระตุ้น ทางการคลังเทียบ
ปีฐาน (Fiscal Stance) ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบบทบาท
ของรัฐในปีปัจจุบันกับปีฐาน ซึ่งเป็นปีที่รัฐมีบทบาทเอื้อ
ให้เศรษฐกิจอยู่ใกล้ระดับศักยภาพมากสุด8 และสามารถ
ค่านวณแรงกระตุ้นทางการคลังในปีปัจจุบันเทียบกับ
ปีก่อนหน้า (Fiscal Impulse) ได้ด้วย ซึ่งจะอธิบาย
ในล่าดับถัดไป
จากรูปที่ 3 พบว่า Fiscal Stance มีค่าเป็น
บ วก ส ะ ท้ อ น บ ท บ า ท ใ น ก า ร ก ร ะ ตุ้ น เ ศร ษ ฐ กิ จ
โดยมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ
255 และคาดว่า จะมีแรงส่ ง ต่ อไปในปี ง บประมาณ
2558-2559 ที่ร้อยละ 2.3 และ 3.2 ต่อ GDP ตามล่าดับ
ซึ่ ง แรงกระตุ้ น หลั ก มาจากรั ฐ บาลกลางทั้ ง กิ จ กรรม
ในและนอกงบประมาณ แม้ส่วนหนึ่งมาจากการจัดเก็บ
7
8

รายละเอียดการค่านวณ Fiscal Stance และ Fiscal Impulse ในภาคผนวก
การศึกษานี้ใช้ปีงบประมาณ 2549 เป็นปีฐาน เพราะเป็นปีที่ (1) รัฐบาล
ก่ า หนดนโยบายงบประมาณแบบสมดุ ล สะท้ อ นบทบาทที่ เ ป็ น กลาง
(Neutral) ต่อเศรษฐกิจ และ (2) เศรษฐกิจเติบโตใกล้ศักยภาพ Output
Gap เข้าใกล้ศูนย์ (ร้อยละ 0.4)
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รูปที่ 4 แรงกระตุ้นภาคสาธารณะเทียบปีก่อน
รายได้ ที่ ต่ า กว่ า เป้ า หมายเพราะเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอลง
(Public Sector Fiscal Impulse)
กว่ า คาด 9 แต่ แรงกระตุ้ น ส่ ว นส่ า คั ญ จะมาจากการเร่ ง
%GDP
4
ใช้จ่ายเงินตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินลงทุน
2.9
3
1.8
เพิ่มศักยภาพ ทั้งจากการก่าหนดสัดส่วนในงบประมาณ
1.4
2 1.2
1.0
0.5
1
สู ง ขึ้ น การกู้เงิ น นอกงบประมาณเพื่ อด่ าเนิ นมาตรการ
0
กระตุ้ นเศรษฐกิ จ และโครงการก่ อสร้ างทางหลวงพิ เศษ
-1
กระตุ้นเพิ่มขึ้น
-0.7
-0.7
-0.9
-2
- กระตุ้นลดลง
ระหว่างเมืองเส้นทางใหม่ ขณะที่ กองทุนนอกงบประมาณ
-2.2
-3
และรัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทน้อยลงเมื่อเทียบกับปีฐาน
-4
ปีงบประมาณ
2550 2551 2552 2553 255 2555 2556 2557 2558e 2559e
ในปี ง บประมาณ 2558-2559 คาดว่ า กองทุ น นอก
งบประมาณจะมีบทบาทชะลอเศรษฐกิจ โดยแรงกระตุ้น ที่มา กระทรวงการคลัง, สศช. คานวณโดย ธปท.
จะต่่ า กว่ าจากปี ฐ านเล็ กน้ อยที่ ร้อยละ -0.3 และ -0.4
แต่ในปี 2559 คาดว่าแรงกระตุ้นภาคสาธารณะ
ต่ อ GDP ตามล่ า ดั บ ส่ ว นรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ยั ง คาดว่ า จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อ GDP จากการจัด ท่า พ.ร.บ.
แรงกระตุ้นจะท่าได้เท่าปีฐาน
งบประมาณประจ่าปีแบบขาดดุลสูงขึ้น การเบิกจ่ายเงินกู้
ส าหรั บบทบาทของรัฐ วิ ส าหกิ จ แม้ จะไม่ ไ ด้ นอกงบประมาณตามมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิ จ ระยะ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากนักในปีงบประมาณ 2558 แต่ ที่ 2 และการเริ่มก่อสร้างมอเตอร์เวย์เส้นทางใหม่ รวมถึง
คาดว่ า บทบาทจะชั ดเจนขึ้ น ในปี ง บประมาณ 2559 รัฐวิสาหกิจที่จะเริ่มท่าโครงการใหม่บางส่วนได้ตามแผน
เพราะในปีงบประมาณ 2558 รัฐวิสาหกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น
เครื่องชี้แรงกระตุ้นทางการคลังภาคสาธารณะ
จากปีก่อนที่ประสบปัญหาการเมือง และการลงทุนส่วน ทั้ ง 3 ชนิ ด สะท้ อนบทบาทนโยบายการคลั ง ที่ ช่ ว ยลด
ใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่อง ยังไม่เริ่มโครงการใหม่เท่าใดนัก ความผันผวนของเศรษฐกิจมาได้ตลอดในช่วงที่ประเทศ
แรงกระตุ้นจึงติดลบหากเทียบกับบทบาทในปีฐาน 2549 เ ผ ชิ ญ กั บ ปั จ จั ย ก ร ะ ท บ ทั้ ง ภ า ย น อ ก แ ล ะ
แต่ ส่ า หรับ ปี ง บประมาณ 2559 คาดว่ า รั ฐ วิ สาหกิ จ จะ ภายใน และจะมี แรงส่ ง ต่ อเนื่ องโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ใน
สามารถลงทุ น โครงการใหม่ ตามแผนพั ฒนาโครงสร้า ง ปีงบประมาณ 2559 จากบทบาทของรัฐบาลกลางและ
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้แรงกระตุ้น กลับมา รัฐวิสาหกิจ เป็นส่าคัญในการเร่ง ด่าเนินโครงการลงทุ น
เป็นบวกได้ที่ร้อยละ 0.1 ต่อ GDP
โครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่
1.3 แรงกระตุ้นภาคสาธารณะเทียบปีก่อน
2. การวิเคราะห์ประสิทธิ ผลของมาตรการเร่งใช้จ่าย
(Fiscal Impulse)
ต่อเศรษฐกิจ
Fiscal Impulse เป็นการเทียบ Fiscal Stance
จากส่วนแรกที่ได้ประเมินแรงกระตุ้นภาคการ
ที่เปลี่ยนไปจากปีก่อน จากรูปที่ 4 พบว่า ในปี 2558 คลังในภาพรวม ในส่วนนี้จะประเมินผลของแรงกระตุ้น
จะมีแรงกระตุ้นทางการคลังลดจากปี 2557 ร้อยละ 0.7 ภาครัฐต่อในระดับจุลภาค เพื่อให้ทราบว่าการใช้จ่ายของ
ต่ อ GDP ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ไปตามบทบาท Automatic รัฐในแต่ละประเภทจะให้ผลประโยชน์กับใครและสร้าง
Stabilizer ของรายได้จัด เก็บ ปีง บประมาณ 2558 ประโยชน์แก่เศรษฐกิจเท่าไร
ที่คาดว่าจะต่่ากว่าเป้าหมายไม่มากเท่ากับปีงบประมาณ 2.1 มาตรการทางการคลังในปีงบประมาณ 2558-2559
2557 รวมถึงบทบาทรัฐวิสาหกิจยังน้อย เพราะโครงการ
ตั้งแต่กลางปี 2557 รัฐบาลมีความพยายามที่จะ
ลงทุนใหม่ยังไม่คืบหน้า แม้การใช้จ่ายรัฐบาลกลางทั้งใน ใช้เครื่องมือทางการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
และนอกงบประมาณจะเร่งขึ้นมากก็ตาม
โดยนอกจากจะเร่งใช้จ่า ยงบประมาณปี 2558 - 2559
แล้ว ยังมีมาตรการใช้จ่ายลงทุนนอกงบประมาณที่เน้น
โครงการขนาดเล็ ก เพื่ อ ให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ เ ร็ ว ตลอดจน
สร้ า งความชั ด เจนให้ กับ แผนลงทุ น โครงสร้า งพื้ น ฐาน
9
ประมาณการรายได้ตามเอกสารงบประมาณปี 2558 อยู่ที่ 2.325 ล้านล้านบาท
โดยสามารถสรุปภาพรวมมาตรการได้ ดังนี้
ภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 5 มาตรการทางการคลังในปีงบประมาณ 2558
มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจระยะ 1 (มติ ครม. 1 ต.ค. 57 และ 21 ต.ค. 57)
ซ่อมอาคาร (23)
เงินช่วยชาวนา ( 0)
เงินช่วยชาวสวนยาง (8)
มูลภัณ ์กันชนยาง (12)

หน่วยงาน

โครงการเล็ ก

กลาง

(วงเงิน พลบ.)

≤ 10 ลบ.

10 - 50 ลบ.

กรมทางหลวง
กรมชลประทาน
กรมทางหลวงชนบท

2.2
1.1
3.5

17.9
11.2
11.5

75%
98%
98%
75%

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ณ 31 ส.ค. 58

หมายเหตุ: ( ) วงเงิน พลบ.

แหล่ง เงิน

มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจระยะ 2 (มติ ครม. 17 มี.ค. 58)

เงินงบประมาณ เงิน กู้นอกงบประมาณ

มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจระยะ 3 (มติ ครม. 1 ก.ย. 58)

แหล่ง เงิน

วงเงินรวม 136 พันล้านบาท

ส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับหมู่บ้าน (60)
แหล่ง เงิน

ส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับตาบล (36)

กระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็ก < 1 ลบ. ( 0)

50 ลบ.

.9
11.5
-

รวม

25.0
23.9
15.0

เงินกู้นอกงบประมาณ

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มติ ครม. 14 ก.ค. 58)
พันล้านบาท
100

ผ่านสถาบันการเงินรัฐ และเงินงบประมาณ

85
56

50

มาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม

20

0

ช่วยเหลื อ SMEs สินเชื่อดอกเบี้ยต่า โครงการค้าประกันสิน เชื่อโดย บสย.
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
บรรเทาภั ยแล้ง เงินช่วยเหลื อ โครงการสิน เชื่อ ลูกค้า ธ.ก.ส. และสหกรณ์

แหล่ง เงิน

ใหญ่

บางปะอิน –
นครราชสีมา
แหล่ง เงิน

ผ่านสถาบันการเงินรัฐ และเงินงบประมาณ

บางใหญ่ - กาญจนบุรี พัทยา-มาบตาพุด

ค่าเวนคืน: เงินงบประมาณ
เงินกู้นอกงบประมาณ

ที่มา รวบรวมโดย ธปท.

2.1.1 รายจ่ายของรัฐบาล
 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
รั ฐ บาลออกมาตรการเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น
ปีงบประมาณ 2558 โดยก่าหนดให้หน่วยงาน (1) เริ่ม
กระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างได้ ก่อนที่ พ.ร.บ. งบประมาณ
ประจ่ า ปี ป ระกาศใช้ ซึ่ ง ต่ า งจากปี ก่ อ นๆ ที่ จ ะเริ่ ม
กระบวนการหลัง พ.ร.บ.ฯ ประกาศใช้ (2) เร่งผูกพันสัญญา
ให้แล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ รวมทั้งได้ผ่อนปรน
กฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายมีความคล่องตัวขึ้น
มาตรการดังกล่ าวช่วยให้หน่วยงานเร่งผูกพัน
สัญญาจัดซื้อจั ดจ้างได้ สูงตั้ งแต่ ต้นปี 10 และเริ่มดาเนิน
การก่อสร้างได้เร็ว โดยปกติกระบวนการผูกพันสัญญา
เริ่ มได้ ช้ า ขั้ นตอนก่อสร้างจึ งมั กเริ่ มในช่ วงครึ่งหลั งของ
ปีงบประมาณซึ่งจะมีอุปสรรคในช่วงฤดูฝน ท่าให้ก่อสร้าง
ไม่เสร็จภายในปีงบประมาณ ต้องเลื่อนไปท่าต่อ ปีถัดไป
ส่งผลให้การเบิกจ่ายในปี 2558 ขยายตัวสูง โดยเฉพาะ
รายจ่ า ยลงทุ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โครงการด้ า นคมนาคม
และชลประทานของ 3 หน่ ว ยงานลงทุ น หลั ก คื อ
กรม ทา งหล วง ก รมท าง หลว งช นบ ท แ ละ กร ม
ชลประทาน (ในปีงบประมาณ 2558 หน่วยงานเหล่านี้
10

หน่ วยงานสามารถก่ อหนี้ ผู กพัน ในครึ่ งปี แรกของปี งบประมาณ 2558
สูงถึงร้อยละ 63 เที ยบกับค่าเฉลี่ ยย้ อนหลั ง 4 ปีที่ ร้อยละ 51 ของวงเงิ น
งบประมาณ (ไม่ รวมเงิ นโอนให้ อปท. และกองทุ นหมุ นเวี ยน ซึ่ งการจ่ าย
ให้หน่วยงานเหล่านี้ไม่สะท้อนว่าเงินจะลงสู่เศรษฐกิจได้เร็ว)

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

มีงบลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 30 ของงบลงทุนรวม)
ต่อมารัฐบาลได้ออกมาตรการลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีก
ในปีงบประมาณ 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
1 กันยายน 2558 จึงคาดว่าจะช่วยให้หน่วยงานเบิกจ่าย
ได้ดีเช่นเดียวกับ ในปีงบประมาณ 2558
 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1
(มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก)
รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยเน้น
(1) สร้า งงานระยะสั้ น ผ่ า นการน่ า เงิ น ส่ ว นที่
เหลือจากปีงบประมาณก่อน 7.8 พันล้านบาท และเงิน
เหลือจ่ายจากโครงการไทยเข้มแข็ง 15.2 พันล้านบาท
มาเร่ง ใช้ จ่ า ยในโครงการซ่ อมสร้า งอาคารและสิ่ ง ปลู ก
สร้างของภาครัฐทั่วภูมิภาค
(2) เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย รั ฐ บาลมี
มาตรการชดเชยรายได้ให้ชาวนาและชาวสวนยางพารา11
วงเงิน 40 และ 8.5 พันล้านบาท ตามล่าดับ เนื่องจาก
ในช่วงที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรตกต่่ามากโดยเฉพาะ
ข้าวและยางพารา
11

ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3
เดื อ นแรก เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2557 แล้ ว ยั ง ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ม าตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557
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 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
(โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจั ดการ
ทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน)
ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 รัฐบาลเห็นชอบแผน
พัฒนาระบบบริหารจั ดการน้่าและระบบขนส่ งทางถนน
ระยะเร่ ง ด่ ว น วงเงิ น รวม 78 พั น ล้ า นบาท ส่ ว นใหญ่
เป็ น โครงการขนาดกลางและเล็ ก ด่ า เนิ น การในช่ ว ง
ปีงบประมาณ 2558 - 2560 ผ่าน 3 หน่วยงานหลัก คือ
กรมทางหลวง เน้ น ซ่ อ มแซม/ปรั บ ปรุ ง ทาง
ขนาดเล็ก และงานเพิ่มช่องทางจราจร
กรมทางหลวงชนบท งานซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทาง
ติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร
กรมชลประทาน งานสร้างฝายและอ่างเก็บน้่า
หน่วยงานเพิ่งเริ่มเบิกจ่ายได้ในช่วงปลายเดือน
กรกฎาคม 2558 โดยล่าช้าจากขั้นตอนการออกระเบียบ
เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณ
 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 3
(มาตรการส่ งเสริมความเป็ นอยู่ ของประชาชนผู้ มี
รายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ)
ในวันที่ 1 กันยายน 2558 รัฐบาลออกมาตรการ
กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ชุ ด ใหม่ โดยเน้ น กระตุ้ น เศรษฐกิ จ
ฐานราก วงเงิ น รวม 136 พั น ล้ า นบาท เพื่ อ เร่ ง การ
หมุนเวียนของเงินในระดับชุมชน รวมทั้งเร่ง การลงทุน
ขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มการจ้างงานในระยะสั้น ช่วยกระตุ้น
การบริโ ภคภายในประเทศจากระดั บ ฐานรากที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และราคาสิ น ค้า เกษตร
ตกต่่า แบ่งเป็น 3 มาตรการย่อย ดังนี้
(1) มาตรการส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่ ร ะดั บ
หมู่ บ้ า น วงเงิ น 60 พั น ล้ า นบาท ผ่ า นการให้ สิ น เชื่ อ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุน ฯ ละไม่เกิน 1
ล้านบาท ใช้ช่องทางผ่า นสถาบั นการเงิ น ของรัฐ ได้แก่
ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. โดยมีเงื่อนไขให้กองทุน ฯ
น่ า เงิ น ไปปล่ อ ยกู้ ต่ อให้ ส มาชิ ก แบบปลอดดอกเบี้ ย ใน
ระยะ 2 ปีแรก ซึ่งรัฐบาลจะรับภาระในส่วนนี้
(2) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
วงเงิน 36 พันล้านบาท โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรร
เงินงบประมาณให้ ต่าบลละ 5 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซม
ทรั พ ย์ สิ น สาธารณประโยชน์ และด่ า เนิ น งานส่ ง เสริ ม
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การการจ้ า งงาน
และการจัดซื้อจัดจ้างภายในจังหวัด
(3) มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลทั่วประเทศ วงเงิน 40 พันล้านบาท เร่งรัดการ
เบิ กจ่ ายงบลงทุน ที่ มีมู ลค่าต่่ ากว่า 1 ล้า นบาท ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนสุดท้ายของปี 2558
ทั้งนี้ มาตรการตาม (2) และ (3) ส่วนหนึ่งเป็น
เม็ดเงินใหม่ที่ให้หน่วยงานเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายจาก
งบกลางรายการส่ ารองจ่ ายเพื่ อกรณี ฉุกเฉินหรือจ่ าเป็ น
ซึ่งเดิมมักจะเบิกจ่ายได้น้อยหากไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ่าเป็น
ให้ต้องใช้ และบางส่วนเป็นการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ
ปี 2559 ภายในไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวาคม 2558)
 มาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม
นอกจากจะดาเนินมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ
ในภาพรวมแล้ว รัฐบาลยังมีมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม
ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยสนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่่าให้กับ (1) ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และ (2) เกษตรกรรายย่อย รวมทั้ง
ได้ ออกมาตรการลดอัตราภาษี เงิ นได้ นิ ติ บุ คคล และให้
บสย. ค้่ า ประกั นสิ นเชื่ อ ให้กั บ SMEs นอกจากนี้
ยั งได้ อนุ มั ติ เงิ นช่ วยเหลื อผู้ ประสบภัยแล้ ง ที่ ได้ รับผล
กระทบจากภัยแล้งในช่วงกลางปี 2558
 โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง
(มอเตอร์เวย์) 3 เส้นทาง
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 รัฐบาลอนุมัติ
การลงทุนก่อสร้างมอเตอร์เวย์ใหม่ 3 เส้นทาง วงเงินรวม
160 พั นล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี ได้แก่ สาย
พัทยา-มาบตาพุด (ใช้เงินจากกองทุนค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางฯ) สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่ กาญจนบุรี (ใช้เงินกู้นอกงบประมาณ)
2.1.2 การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
โครงการลงทุ นใหม่ตามแผนปฏิบั ติ การด้ านคมนาคม
ขนส่งระยะเร่งด่วน (Action Plan) ในปี 2558-2559
ทั้งทางบก ราง น้่า และอากาศ รวมทั้งการลงทุนในสาขา
พลังงานและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและประปา) หลังจาก
ที่ ไ ม่ มี ก ารลงทุ น ใหม่ ใ นโครงการขนาดใหญ่ ม านาน
นับตั้งแต่ปี 2556 โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนต่อเนื่อง
ธิติ ชิดชนก และ ทศพล
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การใช้ จ่ ายภาครั ฐช่ วงปี 2558-2559 จึ งเพิ่ ม
สูงขึ้นตาม 1) การเร่งใช้จ่ายงบประจาและงบลงทุนปกติ
2) เงิ นกู้ นอกงบประมาณช่ วยกระตุ้ นเศรษฐกิ จ และ
3) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ โดยการใช้จ่าย
แต่ละประเภทจะให้ค่าตัวทวีทางการคลังที่แตกต่างกันไป
ตามลักษณะช่องทางในการลงสู่ภาคเศรษฐกิจจริง

 รายจ่ายอุปโภคภาครัฐมีค่าตัวทวี เท่ากับ 1
รายจ่ า ยประเภทนี้ มี ส่ ว นรั่ ว ไหลน้ อ ย และเม็ ด เงิ น
ส่ว นใหญ่ ถูกน่ าไปใช้ จ่ ายในภาคบริการ ซึ่ ง สร้า งมู ล ค่ า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในทางอ้อมสูง โดยการเบิกจ่ายเงิน
ประเภทนี้ถึงมือประชาชนค่อนข้างเร็ว อาทิ การเบิกจ่าย
เงินเดือนข้าราชการ การซื้อสินค้าและบริการ

2.2 ตัวทวีทางการคลังของไทย (Fiscal Multiplier)

 รายจ่ายลงทุนมีค่าตัวทวีเท่ากับ 0.8 ส่วนหนึ่ง
เพราะรายจ่ า ยลงทุ น มี ก ารใช้ ปั จ จั ย การผลิ ต น่ า เข้ า
(Import Content: IC) ซึ่งถือเป็นการรั่วไหลออกจาก
ระบบเศรษฐกิ จ โดยค่ า ตั วทวี จะต่ า งกั นตามประเภท
โครงการ ดังนี้
การลงทุ นด้ า นชลประทานให้ค่า ตั ว ทวี ที่ 1
เพราะมี IC ต่่ า และมี ผ ลเอื้อ ให้ ป ระชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากที่ดินเกษตรและบริเวณโดยรอบได้ดีขึ้น
การลงทุนทางถนนให้ค่าตัวทวีทางการคลังต่่า
กว่าประเภทอื่นที่ 0.7 เพราะความเกี่ยวข้องกับปัจจัย
การผลิ ตที่ใช้โ ดยตรงไม่ ค่อยหลากหลาย ซึ่งเม็ด เงิ น
กว่าร้อยละ 60 ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ยางมะตอย)
การลงทุนทางรางให้ค่าตัวทวี 0.8 และอาจ
ต่่ากว่านี้ หากมีสัดส่วนการน่าเข้าสูงเพราะจ่าเป็นต้อง
ใช้ ปั จ จั ย การผลิ ต /เทคโนโลยี เ ฉพาะด้ า น นอกจากนี้
บางโครงการที่ บ รรลุ ข้ อ ตกลงการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ระหว่างกัน อาจมีเงื่อนไขให้ใช้ปัจจัยน่าเข้าในสัดส่วนสูง
กว่าปกติ (เช่น โครงการรถไฟไทย-จีน อาจมี IC สูงกว่า
ร้อยละ 35 ท่าให้ค่าตัวทวีอาจลดเหลือ 0.6)

รูป 9 ตัวทวีการใช้จ่ายภาครัฐของไทย
ตัวทวีการใช้จ่ายภาครัฐ

เท่า
1.5

(แยกประเภทรายจ่าย)

1.0

1.0

0.8
0.4

0.5
0.0
อุปโภค

ลงทุนก่อสร้าง

ตัวทวีการลงทุนก่อสร้าง
เท่า
1.5
1

(แยกประเภทโครงการ)
0.8

ถนน

ราง

0.8

0.5
0

ของการลงทุนก่อสร้างแต่ละโครงการ
100%

1.0
0.7

เงินโอน

การใช้ปัจจัยการผลิตทางตรง

ชลประทาน อาคาร

อื่นๆ
Import Content
ค่าตอบแทนปัจจัยการผลิต
วัสดุก่อสร้าง
ผลิตภัณ ์ปโตรเลียม
บริการ

50%
0%

ถนน

ราง

ชลประทาน อาคาร

ที่มา: SAM 2550 (สศช.) คานวณโดย ธปท.

การประเมินประสิทธิผลของมาตรการเร่งใช้จ่าย
ของรั ฐประเภทต่ างๆต่ อเศรษฐกิ จในส่ วนนี้ จะศึ กษา
Fiscal Multiplier จากตารางบัญชีเมตริกซ์สังคมปี 2550
(SAM)12 ของส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มรายจ่ายตามมาตรการ
ข้ างต้ นได้ เป็ น 3 ประเภท คื อ (1) รายจ่ ายอุ ปโภค (2)
รายจ่ายลงทุน และ (3) รายจ่ายเงินโอน มีผลการศึกษาดังนี้
 มาตรการช่วยเหลื อค่าครองชีพผ่ านการใช้
จ่า ยเงิน โอนให้ค่า ตัว ทวีต่าสุด ที่ 0.4 เมื่อ เทีย บกับ
รายจ่ายอื่น เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดการผลิตและการจ้าง
งานโดยตรง มักใช้เยียวยาเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
จากเศรษฐกิ จตกต่่ า อย่ างไรก็ ดี การใช้ จ่ ายประเภทนี้
เร่งจ่ายได้เร็วและถึงมือประชาชนโดยตรง
12

ตารางบัญชีเมตริกซ์สังคม (Social Accounting Matrix: SAM) แสดง
การหมุ น เวี ย นของการผลิ ต รายได้ และรายจ่ า ยในระบบเศรษฐกิ จ
ซึ่งสร้างจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table)
และข้อมูลรายได้ประชาชาติ โดยจะแยกบัญชีตัวแปรภายใน (ปัจจัยการ
ผลิต) และภายนอก (ตัวแปร Shock) ออกจากกัน ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรส่าหรับวิ เคราะห์ ผลกระทบของ shock ต่อ เศรษฐกิ จ สะท้อนจาก
ค่าเมตริกซ์สัมประสิทธิ์ แต่ค่าตัวทวีที่ค่านวณได้ด้วยวิธีนี้มีข้อจ่ากัด เพราะ
(1) เป็น Static Analysis (2) สมมติให้ราคาไม่เปลี่ยนแปลง (Fixed Price
Multiplier) และ (3) อ้างอิงโครงสร้างเศรษฐกิจในอดีต (ปี 2550)

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่าหรับการส่งผ่านรายจ่ายลงทุนสู่เศรษฐกิจ
อาจใช้เวลามากกว่ารายจ่าย 2 ประเภทแรก เพราะต้อง
เบิกจ่ายตามความคืบหน้าของงาน แต่มาตรการรัฐบาลที่
เน้นใช้จ่ายลงทุนขนาดเล็กเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อาจใช้
เวลาเบิกจ่ายสู่ระบบเศรษฐกิจสั้นกว่าโครงการขนาดใหญ่
3. บทสรุป
โดยสรุป นโยบายการคลังในช่วงปี 2558-2559
มีบทบาทช่ วยกระตุ้ นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง จาก
(1) กิจกรรมของรัฐบาลกลางทั้งในและนอกงบประมาณ
ที่ เ น้ นใช้ จ่ า ยลงทุ น โครงการขนาดเล็ ก สามารถเร่ ง
ด าเนิ น การได้ เ ร็ ว นั บ เป็ น แนวทางที่ เ หมาะสมซึ่ ง
จะช่ วยสร้ า งงานในระยะสั้ นได้ ใ นภาวะที่ อุ ป สงค์ ใ น
ประเทศชะลอตัว รวมทั้ง (2) รัฐวิสาหกิจที่เร่งดาเนิน
โครงการลงทุนใหม่และโครงการต่อเนื่อง
ธิติ ชิดชนก และ ทศพล

8

FAQ ISSUE 106 แรงกระตุ้นของนโยบายการคลังในปี 2558-2559
การใช้จ่ายภาครัฐแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อด้อย
และให้ค่าตัวทวีที่แตกต่างกันขึ้นกับลักษณะการใช้จ่าย
การออกมาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ
ต่อไปนั้น ผู้กาหนดนโยบายจาเป็นต้องคานึงถึงความ
สมดุลระหว่างประสิทธิผลของการใช้จ่ายกับระยะเวลา
การส่ ง ผ่ า นของนโยบายการคลั งสู่ เศรษฐกิ จ เพื่ อให้
งบประมาณมีความคุ้มค่าและใช้ จ่ ายได้ อย่างตรงตาม
เป้าหมาย ตลอดจนเร่งให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไป
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ภาคผนวก
วิธีการคานวณ Fiscal Stance และ Fiscal Impulse ของภาคสาธารณะ
I. Fiscal Stance ค่านวณขึ้นด้วยวิธี Base-year Approach โดยเลือกปีงบประมาณ 2549 เป็นปีฐานที่
รัฐมีบทบาทเป็นกลาง (Neutral) ต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นปีที่รัฐบาลไทยด่าเนินนโยบายการคลังแบบสมดุลและ
เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ใกล้เคียงระดับศักยภาพ
การค่านวณ Fiscal Stance ตามหลักสากลทั่วไป (Heller et al, 1986) จัดท่าขึ้นในระดับรัฐบาล (General
Government) เท่ านั้ น แต่ ในการวิ เคราะห์ นี้ ต้ องการประเมิ นถึ งบทบาทรั ฐในนิ ยามกว้ าง เพื่ อ ครอบคลุ ม
ภาคสาธารณะทั้งหมด ซึ่งสามารถประยุ กต์สู ตรค่านวณให้ ครอบคลุ ม 4 องค์ประกอบของภาคสาธารณะ ได้แก่
รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น กองทุนนอกงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อประมวลเป็น Public Sector Fiscal
Stance ได้ดังนี้

โดย

Fiscal Stancet
Fiscal Stancei,t

i
N
t

CBi,N
CBi,t
Revi,N
Expi,N
t0,i
g0,i
NGDPN
II.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Fiscal Stance ภาคสาธารณะในปีที่ t
Fiscal Stance ภาค i ในปีที่ t
{รัฐบาลกลาง, รัฐบาลท้องถิ่น, กองทุนนอกงบประมาณ, รัฐวิสาหกิจ}
ปีฐาน (ปี 2549)
ปีที่ศึกษา
ดุลเงินสดภาค i ณ ปีฐาน
ดุลเงินสดภาค i ณ ปีที่ t
รายได้ภาค i ที่ควรจะจัดเก็บได้จากเศรษฐกิจ
รายจ่ายภาค i ทีร่ ัฐต้องใช้จ่ายให้เศรษฐกิจโตตามศักยภาพ
สัดส่วนรายได้ภาค i ต่อ Nominal GDP ในปีฐาน
สัดส่วนรายจ่ายภาค i ต่อ Nominal GDP ในปีฐาน
Nominal GDP ในปีฐาน

Fiscal Impulse ค่านวณจากการเปลี่ยนแปลงของ Fiscal Stance จากปีก่อน
Fiscal Impulset = Fiscal Stancet – Fiscal Stancet-1

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธิติ ชิดชนก และ ทศพล

10

