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่ นทางการคลัง...สู่เสถียรภาพระบบการเงิ นไทย
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บทความนาเสนอในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยประจาปี 2557
17 ตุลาคม 2557
บทคัดย่อ
ภาคการคลังและระบบการเงินมีความเชื่อมโยงระหว่างกันผ่านหลายช่องทาง ความเสีย่ งในภาคการคลังจะ
กระทบต่อสภาพคล่อง ต้นทุนการระดมทุน และความเชื่อมันต่
่ อเสถียรภาพในระบบการเงินอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
บทความนี้ช้ใี ห้เห็นความสาคัญ ของภาคการคลังที่ยงยื
ั ่ นจะช่วยสนับสนุ นเสถียรภาพระบบการเงินไทย โดยประเมิน
ความยังยื
่ นทางการคลังใน 2 ขัน้ ตอน คือ (1) วิเคราะห์พลวัตหนี้สาธารณะ (Debt Dynamics) เพื่อให้เข้าใจถึง
พฤติกรรมและแนวโน้มการดาเนินนโยบายการคลังจากต้นเหตุท่จี ะทาให้หนี้สาธารณะก่อตัวอย่างไม่ยงยื
ั ่ นในอนาคต
และ (2) ประเมินความสามารถของประเทศทีจ่ ะรองรับภาระทางการคลังในอนาคตจากแนวคิดขีดจากัดทางการคลัง
(Fiscal Limit) เพื่อแสดงถึงความจาเป็ นของการปฏิรปู ทางการคลัง (Fiscal Reform) สาหรับรับมือกับภาระทางการคลัง
ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคตหลังประเทศเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ การเตรียมการในโอกาสแรกของรัฐจะช่วยรักษา
ไม่ให้พน้ื ทีท่ างการคลังแคบลงไปมากได้ หรืออีกนัยหนึ่ง คือการรักษาความเชื่อมันในความสามารถช
่
าระคืนหนี้ของรัฐ
ในมุมมองของผูล้ งทุน จะช่วยลดโอกาสการเกิดวิกฤตการเงินทีอ่ าจก่อตัวมาจากภาคการคลังได้
คาสาคัญ : ความยัง่ ยืนทางการคลัง พลวัตหนี้ ขีดจ ากัด ทางการคลัง พื้นที่ท างการคลัง
เสถียรภาพระบบการเงิน วิกฤตการเงิน

ปฏิรูปทางการคลัง

คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณ ดร.ปิติ ดิษยทัต ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ดร.พรเพ็ญ สดศรีชยั ดร.สุรชั แทนบุญ และ ทศพล อภัยทาน สาหรับ
คาแนะนาและข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ รวมถึงข้อวิเคราะห์จากทุกท่านในทีมวิเคราะห์การคลัง สายนโยบายการเงิน ตลอดจนข้อคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีใ่ นสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยในงานสัมมนาขัน้ เตรียมการ ความคิดเห็นทัง้ หมดทีน่ าเสนอใน
บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผูว้ จิ ยั หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใดในบทความ ทางคณะผูว้ จิ ยั ขอรับไว้ ณ ทีน่ ้ี
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ผูบ้ ริหารทีม ทีมวิเคราะห์การคลัง สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผูบ้ ริหารทีม ทีมเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ทีมวิเคราะห์การคลัง สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
สร้างรากฐานความยังยื
่ นทางการคลัง...สู่เสถียรภาพระบบการเงิ นไทย
บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินปี 1997 สะท้อนว่าความเปราะบางในระบบการเงินจะกลายมาเป็ นภาระ
ทางการคลังในที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นบทบาทรัฐในฐานะปราการด่านสุดท้าย (Fiscal Backstop) ที่จะช่วยหยุดการ
ลุกลามของวิกฤตการเงินและฟื้ นความเชื่อมันผู
่ ้ฝากเงินและเจ้าหนี้ให้กลับคืนมาได้ แม้ในปจั จุบนั สถาบันการเงินจะ
บริหารจัดการความเสีย่ งของตนได้ดขี น้ึ ประกอบกับมีเกณฑ์กากับดูแลตามมาตรฐานสากล แต่เพราะภาคการคลังและ
ระบบการเงินเชื่อมโยงระหว่างกันอยู่ ทาให้เสถียรภาพระบบการเงินไม่ได้ขน้ึ กับความเข้มแข็งจากภายในเท่านัน้ แต่ยงั
ขึน้ กับเสถียรภาพภาคการคลังด้วย
บทความนี้จงึ ชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญของภาคการคลังทีย่ งยื
ั ่ นจะเป็ นปจั จัยสนับสนุ นเสถียรภาพระบบการเงิน
ไทยได้ โดยทาการประเมินความยังยื
่ นทางการคลังใน 2 ขัน้ ตอน คือ (1) วิเคราะห์พลวัตหนี้สาธารณะ (Debt
Dynamics) เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมและแนวโน้มการดาเนินนโยบายการคลังจากต้นเหตุท่จี ะทาให้หนี้สาธารณะก่อ
ตัวอย่างไม่ยงยื
ั ่ นในอนาคต และ (2) ประเมินความสามารถของภาคการคลังในการรองรับ ปจั จัยเสีย่ งต่างๆ บนพืน้ ฐาน
ของความเชื่อมันที
่ ่ผู้ถือพันธบัตรรัฐบาล โดยอาศัยแนวคิดขีดจากัดทางการคลัง (Fiscal Limit) เพื่อนาเสนอแนว
ทางการรับมือภาระการคลังในอนาคตจากการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุเต็มตัวตัง้ แต่ปี 2020
หลักการสาคัญของความยังยื
่ นทางการคลัง คือ ประเทศสามารถบริหารจัดการภาระหนี้และรักษาระดับหนี้
สาธารณะให้อยู่ในวิสยั ทีค่ วบคุมได้ในระยะยาว ซึง่ ไม่มเี กณฑ์เพดานหนี้ทต่ี ายตัว แต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
และช่วงเวลา (European Commission 2012) เพดานหนี้สาธารณะขึน้ กับหลายปจั จัย โดยเฉพาะมุมมองของผูล้ งทุน
พันธบัตรรัฐบาลว่ามีความเชื่อมันในความสามารถของรั
่
ฐทีจ่ ะจ่ายคืนหนี้ในอนาคตได้มากเพียงใด ณ ระดับหนี้ต่างๆ
สาหรับประเทศไทยนัน้ สาธารณะรับรูเ้ กณฑ์ตามกรอบความยังยื
่ นคลังทีส่ ดั ส่วนหนี้สาธารณะไม่เกิน 60% ของ GDP
ซึง่ แท้ทจ่ี ริงนัน้ ความเชื่อมันของผู
่
ล้ งทุนยังขึน้ กับมุมมองในการประเมินภาคการคลังจาก Fundamental Perspectives
ด้วยว่า รัฐมีความสามารถทีจ่ ะเก็บภาษีได้มากสุดเท่าใด (Ability) และมีความเต็มใจทีจ่ ะใช้มาตรการทางการคลังเพื่อ
เพิม่ การเกินดุลการคลังในอนาคต (Willingness) มาใช้คนื หนี้ทก่ี ่อขึน้ มากน้อยเพียงใด ซึง่ แนวคิดนี้จะช่วยเสริมมุมมอง
การประเมินความยังยื
่ นทางการคลังในปจั จุบนั ทีน่ ิยมพิจารณาจากเกณฑ์เพดานหนี้ตามกรอบความยังยื
่ นทางการคลัง
และการเข้าสูง่ บประมาณสมดุลในเวลาทีเ่ หมาะสมได้
ผลการศึกษาพบว่า ภาคการคลังและระบบการเงินเชื่อมโยงระหว่างกันในทางตรงและทางอ้อม ในทางตรง
(Direct Exposure) เห็นได้จากการทีส่ ถาบันการเงินถือพันธบัตรรัฐบาลในฐานะหลักทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งต่าและมีสภาพ
คล่องสูงไว้ในงบดุลของตน ในทางอ้อม (Indirect Exposure) เห็นได้จากการทีส่ ถาบันการเงินใช้พนั ธบัตรรัฐบาลค้า
ประกันการกูย้ มื ระหว่างกันและการเข้าถึงสภาพคล่องของธนาคารกลาง นอกจากนี้ ความสามารถในการระดมทุนและ
ต้นทุนการเงินของสถาบันการเงินยังขึน้ กับอันดับเครดิตของสถาบันการเงิน ซึง่ จะถูกปรับเปลีย่ นไปตามอันดับเครดิต
ของประเทศเป็ นสาคัญ ในกรณีไทย ระบบการเงินไทยมี Direct Exposure ไม่มากคิดเป็ นร้อยละ 30 ของเงินกองทุน
ชัน้ ที่ 1 นอกจากนี้ ยังมีตวั อย่าง Indirect Exposure ผลกระทบจากการปรับลดอันดับเครดิตประเทศในเดือนเมษายน
2552 ทีส่ ถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) บางแห่ง และธนาคารไทยทีต่ ่างประเทศมาร่วมทุนถูกปรับลดเครดิตในวัน
เดีย วกัน หลัง จากที่ป ระเทศถู ก ลดอัน ดับ ด้ว ยเหตุ ผ ลว่ า ความสามารถในการเข้า ช่ ว ยเหลือ ของรัฐในยามจ าเป็ น
(Systemic Support) ลดลง
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ผลการประเมินความยังยื
่ นทางการคลังของไทยในขัน้ แรก จากการศึกษา 3 องค์ประกอบของพลวัตหนี้
สาธารณะ พบว่า (1) ทีผ่ ่านมาสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มีแนวโน้มลดลง เพราะทิ ศทางอัตราดอกเบี้ยโน้ มตา่
กว่าอัตราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ทาให้ค่าสัดส่วนหนี้ลดลงโดยอัตโนมัติ แต่ในระยะต่อไปปจั จัยตัวนี้น่าจะลด
บทบาทลงเมื่อทิศทางนโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติ หลังจากเศรษฐกิจฟื้ นตัว (Monetary Policy Normalization)
(2) ดุลการคลังเบื้องต้น ส่งสัญญาณว่านโยบายการคลังไม่ทาหน้าที่ต้านวัฏจักรเศรษฐกิจตามบทบาททีค่ วรจะเป็ น
ทาให้ฐานะการคลังมีแนวโน้มขาดดุลมากขึน้ จึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญทีท่ าให้สดั ส่วนหนี้เพิม่ ขึน้ ในระยะหลัง รวมถึง
(3) การรับรู้ภาระเสี่ยง (Contingent Liabilities) ที่ เกิ ดจากการคา้ ประกันหนี้ SFIs ซึง่ บ่งชีค้ วามโปร่งใสในการ
ดาเนินนโยบายการคลังทีร่ ฐั ใช้เงินนอกระบบงบประมาณมากขึน้ ในช่วงทีผ่ ่านมา จากพฤติกรรมการดาเนินนโยบายการ
คลังในอดีตโดยเฉพาะรายจ่ายเงินโอนและอุดหนุ นการทากิจกรรมกึ่งการคลังผ่าน SFIs ร่วมกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ จะกดดันให้ประมาณการหนี้สาธารณะเร่งสูงขึน้ ไม่มที ส่ี น้ิ สุดในระยะยาว
ในขัน้ ต่อมา เป็ นการประเมินความสามารถของภาคการคลังในการรองรับหนี้สาธารณะด้วย Fiscal Limit
Distribution ซึ่งสะท้อนโอกาสที่หนี้ สาธารณะแต่ ละระดับ จะเข้าใกล้ระดับ หนี้ สูงสุดตามศัก ยภาพเศรษฐกิจที่รฐั จะ
สามารถรับภาระได้ด้วยการเกินดุลการคลังในอนาคต ทาให้ Distribution ขึน้ กับพื้นฐานเศรษฐกิจและพฤติกรรม
นโยบายการคลังด้วย ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าระดับหนี้สาธารณะในปจั จุบนั ยังไม่เข้าใกล้ขดี จากัดทางการคลังที่
ประเทศรับได้ พื้นที่การคลังยังเหลืออยู่พอสมควร ทัง้ นี้เพราะรัฐเก็บภาษีในสัดส่วนต่อ GDP ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับ
ศักยภาพทีจ่ ะจัดเก็บได้ และแรงงานไทยก็มคี วามพร้อมทางานสูงเมื่อเทียบกับชาติอ่นื ทาให้การปรับเพิม่ อัตราภาษีมี
ผลลดแรงจูงใจในการทางานไม่มากเท่า ขณะที่สดั ส่วนรายจ่ายยังไม่สงู มากจนรัฐต้องขาดดุลการคลังสูงเรื้อรัง ภาพ
ความยังยื
่ นทางการคลังทีแ่ ข็งแกร่งนี้พบได้ในประเทศอื่นในอาเซียนเช่นกันเพราะมีโครงสร้า งทางการคลังทีไ่ ม่ใช้จ่าย
เกินตัวนับจากอดีต
อย่ า งไรก็ดี ในอนาคตที่โ ครงสร้า งทางการคลัง ของไทยเปลี่ย นไปหลัง เข้า สู่สงั คมผู้สูง อายุ โ ดยสมบูร ณ์
Distribution จะขยับแย่ลงไปทางซ้าย เมื่อพิจารณาร่วมกับประมาณการหนี้สาธารณะทีจ่ ะเร่งสูงแบบยกกาลังไม่สน้ิ สุด
แล้ว พบว่า หากรัฐไม่เตรียมพร้อมรับมือกับปญั หานี้ในโอกาสแรก ไทยจะมีปญั หาความยังยื
่ นทางการคลังในไม่ช้า
ประมาณการหนี้ปี 2055 มีโอกาสจะเข้าใกล้ Fiscal Limit สูงถึงร้อยละ 100 การปฏิรูปการคลังด้วยการเพิม่ สัดส่วน
รายได้และลดรายจ่ายเงินโอนทีไ่ ม่จาเป็ นลง พร้อมกับความตัง้ ใจของรัฐที่จะปฏิรปู การคลังเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลของ
โครงสร้างการคลัง ให้สมั ฤทธิผล
์ ซึ่งจะช่วยให้ประมาณการหนี้สาธารณะในอนาคตอยู่ในวิสยั ที่ควบคุมได้ และทาให้
Distribution ขยับดีขน้ึ ไปทางขวา ซึง่ จะช่วยรักษาพืน้ ทีท่ างการคลังให้เพียงพอรองรับเหตุการณ์ภายนอกทีจ่ ะมากระทบ
เช่น การใช้มาตรการทางการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ การชดเชยความเสียหายจากการดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลัง หรือ
การหยุดภาวะ Bank Run ในระบบการเงิน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีผ่ ู้ดาเนินนโยบายควรตระหนัก คือ ทาอย่างไรไม่ให้ความเปราะบางเกิดขึน้ ทัง้ ใน
ระบบการเงินและภาคการคลัง เพื่อลดโอกาสการสร้างผลกระทบวนกลับระหว่างกัน (Feedback Loop) บทความนี้
นาเสนอ “การสานต่ อแนวทางการปฏิ รูป ระบบการเงิ น เพือ่ เสริ มเสถี ย รภาพภาคการคลัง และการปฏิ รูป
การคลังเพือ่ สนับสนุนเสถียรภาพระบบการเงิ น” โดยความเข้มแข็งของระบบการเงินจะเป็ นหัวใจสาคัญของการ
สร้างเกราะป้องกันเพื่อลดโอกาสการเกิดวิกฤตในชัน้ แรก และการลดภาระภาคการคลังเมื่อเกิดปญั หา พร้อมกับการ
ปฏิรปู ทางการคลังเพื่อความยังยื
่ นในระยะยาวด้วยกลไก 3 ประการ คือ กระบวนการ กฎเกณฑ์ สถาบัน
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1. บทนา
ในอดีตความเปราะบางของสถาบันการเงินนาไปสู่วกิ ฤตระบบการเงินและการทีร่ ฐั ต้องเข้าชดเชยความ
เสียหายให้แก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ กลายเป็ นภาระการคลัง (Fiscalization) และบันทอนเสถี
่
ยรภาพภาค
การคลัง ในเวลาต่ อ มา แม้ใ นป จั จุ บ ัน สถาบัน การเงิน จะดู แ ลความเสี่ย งของตนได้ ดี ข้ึน จากการเรีย นรู้
ประสบการณ์ในอดีต แต่ดว้ ยเหตุทภ่ี าคการคลังและระบบการเงินเชื่อมโยงระหว่างกัน (Two-way Linkages)
ผ่า นช่องทางต่างๆ เสถีย รภาพระบบการเงิน จึงไม่ได้ข้นึ กับ ความเข้มแข็งจากภายในเท่านัน้ แต่ยงั ขึ้น กับ
เสถียรภาพของภาคการคลังด้วย ทัง้ หมดนี้สะท้อนว่าระบบการเงินตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเชื่อมันที
่ ผ่ ลู้ งทุนมี
ต่อภาครัฐ ดังนัน้ การประเมินความยังยื
่ นทางการคลังเพื่อ รับรูถ้ งึ ความสามารถของภาคการคลังในการรองรับ
ปจั จัยเสี่ยงต่างๆ จากมุมมองของผู้ถือตราสารหนี้ภาครัฐ จึงมีความสาคัญยิง่ ต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะวิกฤต
บทความนี้ช้ใี ห้เห็นถึงความสาคัญของภาคการคลังที่ยงยื
ั ่ นจะเป็ นปจั จัยสนับสนุ นเสถียรภาพระบบ
การเงินไทย และประเมินความยังยื
่ นทางการคลังใน 2 ขัน้ ตอน คือ (1) วิเคราะห์พลวัตหนี้สาธารณะ (Debt
Dynamics) เพื่อให้เ ข้า ใจถึงพฤติกรรมและแนวโน้ ม การด าเนิ น นโยบายการคลังจากต้น เหตุ ท่จี ะทาให้
หนี้ส าธารณะก่อตัวอย่างไม่ยงยื
ั ่ นในอนาคต และ (2) ประเมินความสามารถของประเทศที่จะรองรับภาระ
ทางการคลังในอนาคตจากแนวคิดขีดจากัดทางการคลัง (Fiscal Limit) เพื่อชีเ้ ห็นแนวทางรับมือภาระการคลังที่
จะก่อตัวสูงขึน้ ในอนาคตจากการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุเต็มตัวตัง้ แต่ปี 2020
งานศึกษาทีผ่ ่านมาประเมินความเสีย่ งในระบบการเงินและความเสี่ยงของภาคการคลังแยกจากกัน
ทาให้ยงั ขาดมิตใิ นการเชื่อมโยงผลกระทบระหว่างกันของภาคการคลังและระบบการเงินไทยว่าเกิดขึน้ ได้จาก
ช่องทางใดบ้างและสถานะความเสีย่ งของแต่ละช่องทางมีมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ การศึกษาความเสีย่ งและ
ความยังยื
่ นของภาคการคลังไทยทีผ่ ่านมา อาทิ บุณฑรีก์ (2550) ทรงธรรมและคณะ (2550) สุรจิตและคณะ
(2553) นรพัชร์ (2556) เน้นประมาณการโครงสร้างรายได้และรายจ่ายรัฐบาลเพื่อประมาณการแนวโน้มหนี้
สาธารณะในระยะปานกลางว่ายังอยู่ในกรอบความยังยื
่ นทางการคลังที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้เป็ นแนว
ปฏิบตั หิ รือไม่ ดังนัน้ สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ดุลการคลัง และดุลการคลังเบื้องต้น (ดุลการคลังทีไ่ ม่รวม
รายจ่ายคืนหนี้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ย ) จึงเป็ นเครื่องชีส้ าคัญที่นิยมนามาใช้ในการประเมินความยังยื
่ นทางการคลัง
และพิจารณาแนวทางบริหารความเสีย่ งทางการคลังในปจั จุบนั
แต่บทความนี้จะนาเสนอการประเมินความเสีย่ งและความยังยื
่ นทางการคลัง ด้วย 2 ขัน้ ตอนทีต่ ่างไป
จากการศึกษาในอดีต ขัน้ แรกจะวิเคราะห์พลวัตหนี้สาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจทีม่ าของ Stock และ Flow
ของหนี้ทเ่ี ปลีย่ นไปในแต่ละช่วงเวลาได้ จากการประมวลเครื่องชีก้ ารดาเนินนโยบายการคลังทีห่ ลากหลายเข้า
มาเสริมให้การประมาณการแนวโน้มหนี้สาธารณะมีความละเอียดและครอบคลุมมากขึน้ ขัน้ ต่อมาจะประเมิน
ความยังยื
่ นทางการคลังในอนาคตด้วยแนวคิด Fiscal Limit ซึง่ โดยทัวไปแล้
่
ว จะใช้เกณฑ์ตามกรอบความยังยื
่ น
ทางการคลังที่ 60% ของ GDP ทีส่ าธารณะรับรูก้ นั ทัวไป
่ แนวคิดใหม่น้ีเป็ นมุมมองในการประเมินความสามารถ
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ในการรองรับหนี้ตามพืน้ ฐานเศรษฐกิจของประเทศและการเตรียมความพร้อมของนโยบายการคลังในการรักษา
เสถียรภาพหนี้สาธารณะ ซึง่ วิเคราะห์โดยอาศัยแบบจาลองดุลยภาพทัวไปที
่ ม่ กี ารคาดการณ์ของผูเ้ ล่นในระบบ
เศรษฐกิจต่อการดาเนินนโยบายรัฐเข้ามาเกีย่ ว ซึ่งจะสะท้อนลักษณะเฉพาะของประเทศ และขึน้ กับช่วงเวลา
จึงไม่ได้มคี า่ เดียวตายตัว อาจเปลีย่ นไปตามปจั จัยภายนอกทีม่ ากระทบทาให้มคี วามไม่แน่ นอนอยู่ในตัว จึงเป็ น
เหตุให้ Fiscal Limit มีลกั ษณะเป็ น Probability Distribution สะท้อนโอกาสทีห่ นี้แต่ละระดับจะเข้าใกล้ขดี จากัด
สูงสุดทีป่ ระเทศรับได้ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความสามารถของเครื่องชีใ้ นการประเมินความยังยื
่ นทางการคลังของไทย
เพิม่ เติมจากทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั
งานวิจ ัยนี้ป ระกอบด้ว ย 4 บท ในบทที่ 2 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่า งภาคการคลังและระบบ
การเงินผ่านช่องทางต่างๆ โดยยกกรณีตวั อย่างวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปและกรณีไทย บทที่ 3 ประเมินความ
ยังยื
่ นทางการคลังจากปจั จุบนั สู่อนาคตด้วยการวิเคราะห์ Debt Dynamics และ Fiscal Limit ซึง่ จะชีใ้ ห้เห็นถึง
ความจาเป็ นของการปฏิรปู ทางการคลังเพื่อเพิม่ ความสามารถในการรองรับ Shocks ให้ภาคการคลังและช่วย
ลดความเสีย่ งของการเกิดวิกฤตในระบบการเงินทีม่ าจากภาคการคลังทีอ่ อ่ นแอได้ และบทที่ 4 นาเสนอแนวทาง
การปฏิรปู เพือ่ สร้างเสถียรภาพในภาคการคลังและระบบการเงินในระยะยาว
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2. ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการคลังและระบบการเงิ น
อานาจในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐทาให้พนั ธบัตรรัฐบาลมีสถานะเป็ นหลักทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งต่ า
และสภาพคล่องสูง (Safe and Liquid) เมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ท่อี อกโดยภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม
เมื่อนักลงทุนและผูใ้ ห้กใู้ นตลาดการเงิน มีความกังวลต่อความสามารถในการชาระหนี้ของรัฐบาลและต้องการ
ผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ (Credit Risk Premium) มูลค่าตลาดของพันธบัตรทีล่ ดลงเป็ นผล
ทางตรงต่อกาไรขาดทุนจากการตีราคาและการด้อยค่าของตราสารหนี้บนงบดุลจากความเสี่ยงด้านเครดิต
ทีส่ งู ขึน้ 2 จึงกล่าวได้ว่า สถาบันการเงิ นมีความเชือ่ มโยงทางตรงกับภาครัฐผ่านการถือครองหลักทรัพย์
รัฐบาล (Direct Exposure)
ขณะเดี ยวกัน สถาบันการเงิ นก็มีความเชื อ่ มโยงทางอ้ อมกับภาครัฐ (Indirect Exposure)
กล่าวคือ แม้หลักทรัพย์รฐั บาลจะยังไม่เกิดการผิดนัดชาระ (Sovereign Default) แต่ความสามารถในการระดม
ทุ น ของรัฐ มีผ ลต่ อ ต้ น ทุ น การเงิน ของสถาบัน การเงิน ในประเทศ เพราะมี ก ารใช้ ห ลัก ทรัพ ย์ ร ัฐ บาลใน
การค้าประกันการกูย้ มื (Collateralized Borrowing) รวมถึงการเข้าถึงสภาพคล่องของธนาคารกลาง (Eligible
Collateral) เมื่อพันธบัตรรัฐบาลซึง่ เป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันมีมลู ค่าลดลง สถาบันการเงินผูใ้ ห้กยู้ มื ต้องเรียก
หลักประกัน (Margin Call) หรือปรับอัตราส่วนลด (Haircut) ให้เพิม่ สูงขึน้ จากความเสีย่ งด้านเครดิตของ
พันธบัตรรัฐบาลทีป่ รับเพิม่ ขึน้ พันธบัตรทีม่ อี ยู่เดิมจึงไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้กยู้ มื หรือแม้กระทังไม่
่ มผี รู้ บั พันธบัตร
รัฐบาลนัน้ เป็ นหลักประกัน ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ จะกระทบต่อปริมาณธุรกรรมการกูย้ มื ในตลาดอย่างมาก ขณะทีส่ ถาบัน
การเงินต้องหาช่องทางระดมทุ นอื่นทีม่ ตี ้นทุนสูงขึน้ กอปรกับภาวะทีร่ ะบบการเงินมีความกังวลในความเสีย่ ง
ของคู่คา้ (Counterparty Credit Risk) อาจทาให้สถาบันการเงินสูญเสียความสามารถระดมทุนในตลาดได้เอง
และเกิดปญั หาขาดสภาพคล่องตามมา
นอกจากนี้ การลดอัน ดับ เครดิต ของตราสารหนี้ ภ าครัฐของบริษัทจัด อัน ดับ เครดิต ยังทาให้มูล ค่ า
การค้าประกัน มีค่าลดลง โดยเฉพาะในกรณีท่รี ฐั ต้องช่วยเหลือระบบการเงินในภาวะวิกฤตเพื่อไม่ให้ปญั หา
ลุกลามจนนาไปสู่วกิ ฤตเชิงระบบไม่ว่าจะเป็ นการค้าประกันโดยชัดแจ้งหรือแอบแฝง (Explicit or Implicit
Guarantee) จะยังส่งผลให้อนั ดับเครดิตของสถาบันการเงินลดลงตามไปด้วย เพราะอันดับเครดิตของสถาบัน
การเงิน นอกจากจะขึ้นอยู่กบั ความเข้มแข็งของสถาบันการเงินนัน้ ๆ แล้ว ยังขึน้ กับการประเมินโอกาสทีจ่ ะ
ได้รบั ความช่วยเหลือภายนอก (External Support) ทีไ่ ด้จากรัฐและสถาบันการเงินแม่ในต่างประเทศอีกด้วย
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นอกจากนี้ การสูญเสียความมันคงทางการเงิ
่
นของประเทศย่อมหมายถึงความมังคั
่ งของผู
่
ม้ เี งินออม (Wealth) ตกต่าไปด้วย กรณีของ
ไทย กลุ่มสถาบันที่เป็ นตัวกลางในการลงทุนและการออมของประเทศ ได้แก่ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม บริษทั ประกันชีวติ มีสดั ส่ วนการถือพันธบัตรรัฐบาลสูงถึงร้อยละ 37 เทียบกับสถาบันการเงินทีร่ บั ฝากเงิน เช่น ธนาคาร
พาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ซึง่ ถือพันธบัตรรัฐบาลเพียงร้อยละ 13 (ณ สิน้ ปี 2556)
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ประเด็นทีส่ าคัญคือ สถาบันการเงินไม่สามารถเพิม่ ทุนได้เองในภาวะวิกฤต หากปราศจากการค้าประกัน
ทีเ่ พียงพอจากภาครัฐทีจ่ ะสามารถชดเชยเจ้าหนี้และฟื้ นฟูระบบการเงินให้มเี สถียรภาพ (IMF 2010, Geithner
2014) นอกจากนี้ ความสามารถในการเข้าช่วยเหลือของรัฐในยามจาเป็ น (Systemic Support) ไม่ได้ขน้ึ กับ
“Willingness to Support” ซึง่ มักจะไม่เปลีย่ นแปลงในระยะสัน้ ถึงปานกลาง แต่จะสัมพันธ์อย่างมากกับ “Ability”
หรือ “Availability” to Support ของภาครัฐในภาวะวิกฤต (Packer and Tarashev 2011, Correa and Sapriza
2014) เพราะภาครัฐคือ “ปราการด่านสุดท้าย” (Fiscal Backstop) ทีช่ ่วยหยุดการลุกลามของวิกฤตการเงินและ
ฟื้นฟูความเชือ่ มันของผู
่
ฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ให้กลับคืนมาได้
เมื่อความเสีย่ งภาคการคลังทีเ่ พิม่ ขึน้ มีผลให้ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องและต้นทุนการเงินเพิม่ สูงขึน้
และลดทอนความสามารถของภาครัฐ ในการเป็ น ปราการด่ า นสุ ด ท้า ยของระบบการเงิน จึง กล่ า วได้ว่ า
ความมันคงของภาคการคลั
่
งและระบบการเงินขึน้ ต่อกัน (Solvency Interdependence) เพราะเมื่อโอกาสเกิด
วิกฤตในระบบการเงินเพิม่ ขึน้ และเกิดการคาดการณ์ว่ารัฐต้องเข้าแทรกแซงและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
รวมทัง้ การใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจโดยการใช้จ่ายมากขึน้ ทาให้ภาระการคลังและหนี้ภาครัฐ
เพิม่ ขึน้ จนภาครัฐอาจประสบปญั หาในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือต่ออายุหนี้ และอาจเกิ ดปฏิ กิริยาวนกลับ
หรือ “Feedback Loop” ซึง่ จะนาไปสู่ความเสีย่ งของการเกิ ดวิ กฤตในระบบการเงิ นเพิ ม่ ขึ้นอีก
จากความเชือ่ มโยงทีก่ ล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความเสีย่ งภาคการคลังอาจก่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าวนกลับ
ซึง่ เป็ นพลวัตทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงาน จนอาจ
นาไปสูภ่ าวะเศรษฐกิจตกต่ารุนแรงและยาวนาน จนมีผลเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการคลังและระบบการเงิ นกรณี วิกฤตหนี้ สาธารณะในยุโรป
วิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปแสดงถึง Feedback Loop ระหว่างภาคการคลังและระบบการเงิน รวมถึง
ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ มหภาคได้อย่า งชัด เจน จากการที่ส ถาบัน การเงิน ในยุโ รปมีผลกระทบทางตรงต่ อ
พันธบัตรรัฐบาลในประเทศสูง ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินในกรีซ โปรตุเ กส อิตาลี สเปน ไอร์แลนด์ถือ
พันธบัตรรัฐบาลของประเทศตัวเองอยู่ประมาณร้อยละ 60 – 90 ของพันธบัตรทัง้ หมด (Archaya et al 2012)
ในช่ ว งที่ค วามกัง วลของตลาดการเงิน ต่ อ วิก ฤตหนี้ ส าธารณะในยุ โ รปสูง มากนั น้ พัน ธบัต รรัฐ บาลที่เ ป็ น
หลักทรัพย์คา้ ประกันการกูย้ มื มีอตั ราการ Haircut สูงมาก เช่น พันธบัตรของไอร์แลนด์และโปรตุเกสมีอตั ราการ
Haircut สูงถึงร้อยละ 75 และ 65 ตามลาดับ ในช่วง June 2011 (Davies and Ng 2011) นอกจากนี้
การปรับลดอันดับความน่ าเชื่อถือของรัฐ โดยเฉพาะในประเทศทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของปญั หาหนี้สาธารณะ เช่น
กรีซ ไอร์แลนด์ โปรตุเกส เป็ นเหตุ ให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน (Bond
Spread) และต้นทุนการประกันความเสีย่ งด้านเครดิตกรณีผดิ นัดชาระหนี้ (Credit Default Swap: CDS) สูงขึน้
ตามไปด้วย (ภาพ 1) ในขณะเดียวกันอันดับความน่าเชือ่ ถือของสถาบันการเงินถูกปรับลดและมีพฒ
ั นาการทีแ่ ย่
ลงจากความสามารถของภาครัฐทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินลดลงเรือ่ ยๆ (CGFS 2011)
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ภาพ 1 อันดับความน่ าเชือ่ ถือและต้นทุนการระดมทุนของภาครัฐในยุโรปช่วงปี 2008 - 2011
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ทีม่ า : Bloomberg และคานวณโดยผูว้ จิ ยั
หมายเหตุ: Rating Score (Inverted Scale) คานวณจากการแปลงอันดับ Credit Outlook ให้เป็นดัชนีทม่ี คี ่า 0-100

Archaya et al (2012) ชีใ้ ห้เห็นว่าแม้สถาบันการเงินจะแข็งแกร่งดี ก็ยงั ได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ ง
ภาคการคลังทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่น กรณี Santander ธนาคารสัญชาติสเปน ซึง่ มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้
ระยะยาวที่ “AA” และมีผลประกอบการดีต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2007 กลับต้องจ่าย CDS ที่ 207 bps สูงกว่า West LB
ของเยอรมันทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือ “BBB+” ซึ่งจ่ายค่าประกันนี้ เพียง 158 bps3 (ณ 1 June 2010)
จะเห็นได้ว่า แม้ Santander จะมีผลประกอบการดีและมีอนั ดับความน่าเชือ่ ถือสูง แต่กลับมีตน้ ทุนความเสีย่ งด้าน
เครดิตสูงกว่า West LB สาเหตุหลักเพราะความสามารถด้าน Systemic Support ของสเปนด้อยกว่าเยอรมัน
กรณีน้ีเป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสาคัญของภาคการคลังทีเ่ ป็ นรากฐานของระบบการเงิน
อย่างไรก็ตาม วิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปมีบริบทจาเพาะเจาะจงคือการรวมตัวทางการเงินเป็ นสกุลเดียว
และนโยบายการเงินเดียว แม้ว่าการรวมตัวเป็ นสหภาพยุโรปจะทาให้ต้นทุนการเงิ นของแต่ละประเทศโน้ ม
ต ่าลงมาใกล้เคียงกัน แต่ ปัจจัยพื้นฐานและการสะสมความเปราะบางเชิ งโครงสร้างในระบบเศรษฐกิ จใน
แต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันอยู่ จากงานศึกษาของณัฐกิ านต์ (2555) พบว่า ต้นทุนการเงินทีล่ ดลงและ
อยู่ในระดับต่ามานานกว่าหนึ่งทศวรรษ ทาให้เกิดการสะสมความเสีย่ งในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้
จ่ ายเกินตัวของรัฐ บาลกรีซ การก่อหนี้ ครัวเรือนในระดับสูง ของครัวเรือนในไอร์แลนด์ การเก็งกาไรในภาค
อสังหาริมทรัพย์ในสเปนและไอร์แลนด์ การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของผลิตภาพแรงงานประเทศกลุ่ม
4
PIIGS เป็ นต้น ดังนัน้ จึงไม่ควรมองข้ามปญั หาเชิงโครงสร้างและการก่อตัวของความไม่สมดุลของภาคเศรษฐกิจ

3
4

ในวันเดียวกัน CDS ของประเทศเยอรมันอยู่ท่ี 43 bps และของประเทศสเปนอยู่ท่ี 247 bps
ประเทศกลุ่ม PIIGS ได้แก่ โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ และสเปน นอกจากนี้ กรณีของไอซ์แลนด์ วิกฤตเกิดจากการขยายธุรกิจจน
เกินตัวของภาคธนาคาร จนทาให้ขนาดงบดุลของระบบธนาคารขยายจาก 2 เท่าของ GDP เป็นเกือบ 10 เท่าของ GDP ในช่วงระหว่าง
สิน้ ปี 2003 ถึงกลางปี 2008 (BIS 2013) เป็นการสร้างความเสีย่ งเกินขนาดทีภ่ าคการคลังจะรับไหว
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ต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมของการดาเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ าและยาวนานเกินไป อันจะ
นาไปสูค่ วามไร้เสถียรภาพในระบบการเงินในทีส่ ดุ
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคการคลังและระบบการเงิ นกรณี ของไทย
การประเมิน ความเสี่ย งของความเชื่อมโยงระหว่ า งภาคการคลังและระบบการเงิน กรณีข องไทย
มีขอ้ สังเกต ดังนี้
1. สถาบันการเงิ นไทยมี Direct Exposure ต่อพันธบัตรรัฐบาลไม่สูงนัก คิดเป็ น 1 ใน 5 ของ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ทงั ้ หมด ณ สิน้ ปี 2556 (ภาพ 2) และมี Direct Exposure ต่อเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 คิดเป็ น
ร้อยละ 30 ซึง่ ไม่สงู นักเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม PIIGS (ภาพ 3) เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้ ส่วนหนึ่งเพราะพันธบัตร
รัฐบาลเป็ นทีต่ อ้ งการของกลุ่มสถาบันหรือนักลงทุนทีต่ ้องลงทุนตามพันธกิจ หรือเพื่อเป็ นการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สนิ (Asset- Liability Management) ได้แก่ กองทุนรวม ประกันชีวติ ประกันภัย เป็ นต้น นอกจากนี้
ธปท. ได้ออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT Bond) เพื่อเป็ นเครื่องมือหนึ่งของการดาเนินนโยบาย
การเงินซึ่งจะช่วยรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายและบริหารสภาพคล่องในตลาดเงินให้เ พียงพอต่อความ
ต้องการของธนาคารพาณิชย์ในการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง เป็ นผลให้สดั ส่วนของ BOT bond ต่อเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ทงั ้ สิน้ ของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) สูงถึงร้อยละ 62 กอปรกับโครงสร้างเงินกองทุนของระบบ ธพ.
ไทยเกือบทัง้ หมดของเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีถ่ อื เป็ นเงินกองทุนทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี จึงทาให้ความเชื่อมโยงทางตรงผ่าน
Direct Exposure ไม่เปราะบางเท่ากรณีของ ธพ. ในกลุ่มประเทศยุโรปทีป่ ระสบปญั หาวิกฤต
ภาพ 2 เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ของระบบธนาคารพาณิ ชย์ไทย ณ สิ้ นปี 2013

Foreign Exposure, 3%

Domestic Other, 95%
Domestic Corporate
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BOT Bond, 62%

Govt Bond, 19%
PNFC 1/ , 4%
Others 2/ , 10%
หมายเหตุ :
1/ Public Non-Financial Corporation
2/ i.e. Other Depository Corporations (ODCs),
Other Financial Corporations (OFCs)

ที่มา: ธปท. , ตาราง EC_MB_012

-9-

ภาพ 3 Direct Exposure to Domestic Sovereign to Tier I
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ข้อมูล ณ สิ้ นปี 2009 และ Thailand ข้อมูล ณ สิ้ นปี 2013

2. การลดอันดับเครดิ ตของไทยทาให้ต้นทุนการเงิ นของภาครัฐและเอกชนเพิ ม่ สูงขึ้น (ภาพ 4)
เมือ่ 16 April 2009 Fitch ประกาศลดอันดับเครดิตของไทยจาก “BBB+” เป็ น “BBB” รวมถึงปรับ Outlook จาก
Stable เป็ น Negative จากปญั หาการเมือง และในวันเดียวกัน Fitch ประกาศลดอันดับเครดิตธนาคารพาณิชย์
ของไทย 4 แห่งตามการปรับลดอันดับเครดิตของประเทศ โดยให้เหตุผลสาหรับการ Downgrade ของ ธพ. ไทย
ทีร่ ฐั ถือหุน้ 1 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) มาจากความสามารถของภาครัฐทีล่ ดลงในการช่วยเหลือสถาบันการเงิน
หากจาเป็ น และให้เหตุผลสาหรับการ Downgrade ของ ธพ. อีก 2 แห่งทีม่ ี ธพ. แม่ในต่างประเทศ ได้แก่
Standard Chartered Bank Thailand และ UOB (Thai) จากการปรับลด Country Ceiling (Fitch 2009)
ภาพ 4 ต้นทุนการเงิ นของรัฐและเอกชน
Corporate bond yield curve
Policy rate

MLR

BBB

A

AAA

LB 5Y

April
Fitch ลด Rating
Jan-08
Apr-08
Jul-08
Oct-08
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14

(%)
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

ที่มา : Bloomberg, ThaiBMA
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3. มุมมองของสถาบันจัดอันดับเครดิ ตสะท้ อนว่ าสถาบันการเงิ นไทย ได้ แก่ ธนาคารพาณิ ชย์
ขนาดใหญ่ ธนาคารพาณิ ชย์ทีร่ ฐั ถือหุ้น และสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ (SFIs) พึง่ พา Systemic Support
จากภาครัฐตัง้ แต่ ระดับน้ อยไปถึงมาก (ภาพ 5) ดังนัน้ หากภาคการคลังมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ ย่อมส่งผลให้
ความเสี่ย งต่ อเสถีย รภาพระบบการเงิน เพิ่ม ขึ้น ด้ว ย โดยเฉพาะกรณี อนั ดับ เครดิต ของสถาบัน การเงิน นัน้
ใกล้เคียงกับ Speculative Grade และในทางตรงกันข้าม หากภาคการคลังมีความมันคงและได้
่
รบั การปรับ
อันดับเครดิตให้เพิม่ สูงขึน้ ย่อมเป็ นปจั จัยเสริมให้อนั ดับความน่าเชือ่ ถือของสถาบันการเงินปรับดีขน้ึ ได้
ภาพ 5 อันดับเครดิ ตของสถาบันการเงิ นไทย
Stand-alone
Uplift (Systemic Report)
Thailand’s Sovereign = Baa1
Investment Grade = Baa3

SFI
(2
ที่มา : www.moodys.com accessed as of October, 6, 2014

ในปจั จุบนั สถาบันการเงินไทยโดยเฉพาะระบบธนาคารพาณิชย์มคี วามเข้มแข็ง จากเงินกองทุน ที่
แข็งแกร่งและเงินสารองทีไ่ ด้กนั ไว้ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจดี ระบบการเงินยังมีเสถียรภาพแม้ต้องเผชิญกับ ภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวและคุณภาพลูกหนี้ทแ่ี ย่ลงในช่วงทีผ่ ่านมา แสดงถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสถาบัน
การเงินทีม่ คี วามระมัดระวังและบริหารความเสีย่ งได้ดีขน้ึ รวมถึงการปรับปรุงเกณฑ์กากับดูแลของทางการที่
รัดกุมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการเงินสามารถรองรับ Shock ได้ดยี งิ่ ขึน้ สะท้อนให้เห็นว่าหลังจาก
บทเรียนทีไ่ ด้รบั จากวิกฤตการเงินปี 1997 นามาซึง่ การปฎิรปู ยกเครือ่ งทัง้ ระบบการเงิน เป็ นผลให้ระบบการเงิน
ยังมีเสถียรภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดใี นปจั จุบนั
โดยสรุป การศึกษาในส่วนแรกนี้พบว่า ภาคการคลังและระบบการเงินไทยมีความเชื่อมโยงในทางอ้อม
ชัดเจนกว่าทางตรง ซึ่งเป็ นช่องทางสาคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าภาคการคลังที่ยงยื
ั ่ นเป็ นปจั จัยสาคัญที่สนับสนุ น
เสถียรภาพระบบการเงินไทย ในส่วนต่อไปงานศึกษานี้จะประเมินความสามารถของภาคการคลังในการรองรับ
ผลกระทบในภาวะวิกฤตได้ โดยคานึงถึงความท้าทายสาคัญของนโยบายการคลังทีไ่ ทยต้องเผชิญในระยะข้างหน้า
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3. การประเมิ นความยังยื
่ นทางการคลังของไทย
การศึกษาในส่วนนี้ป ระเมิน ความยังยื
่ นทางการคลังด้วย 2 ขัน้ ตอน คือ (1) ทาความเข้าใจถึง
พฤติกรรมและแนวโน้มในการดาเนินนโยบายการคลังในระดับจุลภาค (Micro Perspectives) ผ่านการวิเคราะห์
“พลวัตหนี้ สาธารณะ (Debt Dynamics)” ในขัน้ ตอนนี้จะช่วยแสดงให้เห็นต้นเหตุของความไม่ยงยื
ั ่ นใน

ภาคการคลัง เพื่อนาไปสู่การประเมินแนวโน้ม หนี้ส าธารณะในอนาคต และ (2) ประเมิน ความสามารถใน
การรองรับปจั จัยเสีย่ งของภาคการคลังผ่านการวิเคราะห์ “ขีดจากัดทางการคลัง (Fiscal limit)” ในแบบจาลอง
ดุลยภาพทัวไป
่ ซึ่งขึน้ กับศักยภาพของเศรษฐกิจและความเต็มใจของทางการที่จะยอมปรับโครงสร้าง
ทางการคลังเพื่อสร้างรักษาเสถียรภาพของหนี้สาธารณะ (Debt Sustainability) ในอนาคต
3.1 พลวัตหนี้ สาธารณะ (Debt Dynamics)
แนวทางการศึกษาความยังยื
่ นทางการคลังในปจั จุบนั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 มิติ คือ (1) มิตดิ า้ นฐานะ
การคลัง (Fiscal Position) โดยพิจารณาถึงดุลงบประมาณและดุลนอกงบประมาณ5 ซึง่ บ่งชี้ถงึ เป้าหมายและ
ทิศทางนโยบายที่จ ะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เป็ นส าคัญ (2) มิติด้านหนี้ส าธารณะ (Debt Sustainability
Approach: DSA) ซึง่ มีหลักการสาคัญ คือ หากประเทศสามารถบริหารจัดการภาระหนี้ทจ่ี ะต้องจ่าย (เงินต้น
และดอกเบีย้ ) และรักษาระดับหนี้สาธารณะให้อยู่ในวิสยั ทีค่ วบคุมได้ โดยไม่กระทบต่อการดาเนินนโยบายการ
คลังในอนาคต แสดงว่าประเทศมีความยังยื
่ นทางการคลัง ซึง่ นอกจากจะเป็ นมุมมองทีเ่ ชือ่ มโยงกับมิตดิ า้ นฐานะ
การคลังผ่านความต้องการกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลการคลังแล้ว ยังสะท้อนถึงภาระความเสีย่ งทีร่ ฐั อาจจะต้อง
6
เผชิญ (Contingent Liabilities) นอกเหนือจากภาระแน่ นอนทีเ่ กิดจากการดาเนินกิจกรรมโดยตรงของรัฐบาล
(Direct Liabilities) ซึง่ สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มนโยบายการคลังในปจั จุบนั มากขึน้
3.1.1 Debt Sustainability Approach (DSA)
การประเมินความยังยื
่ นทางการคลังในส่วนแรกนี้ จะเป็ นการศึกษาผ่าน Debt Sustainability Approach
(DSA) ซึง่ จะพิจารณาระดับหนี้สาธารณะ (stock) และทาความเข้าใจการเปลีย่ นแปลงของหนี้สาธารณะ (flow)
ซึง่ ก็คอื พลวัตหนี้สาธารณะ (Debt Dynamics) ประกอบกัน ทัง้ นี้ DSA สามารถนาไปประยุกต์ใช้คาดการณ์
แนวโน้มหนี้สาธารณะแบบกรณีศกึ ษา (Scenario Testing) และนาไปสู่นัยเชิงนโยบายเพื่อรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงของระดับหนี้สาธารณะในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม DSA ยังมีขอ้ จากัดบางประการ เนื่องจากการ
วิเคราะห์ขน้ึ กับสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาล ขนาดการ
ขาดดุลการคลัง และความต้องการกูใ้ หม่ของหน่ วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยในแต่ละกรณีศกึ ษาจะสมมติให้ตวั แปร
อืน่ ๆ นอกเหนือความสนใจไม่เปลีย่ นแปลง และแต่ละตัวแปรไม่มผี ลกระทบซึง่ กันและกัน

5

6

การศึก ษาในส่ ว นนี้ อาศัย ข้อ มูล การคลัง ตามระบบ Government Finance Statistics (GFS 2001) โดยนิ ย าม
ดุลการคลัง หรือ ดุลเงินสด หมายถึง ดุลงบประมาณ รวมกับดุลนอกงบประมาณ (ครอบคลุมถึงการเปลีย่ นแปลงบัญชีเงินฝากของส่วน
ราชการและยอดสุทธิของกองทุนเงินหมุนเวียนต่างๆ ของรัฐบาลและรายจ่ายที่เกิดจากอานาจในการใช้จ่ายตามกฎหมายนอกระบบ
งบประมาณ เช่น พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็ง พ.ร.ก. บริหารจัดการน้ า เป็ นต้น ) ขณะทีร่ ายจ่ายตามระบบ GFS ไม่นับรวมรายจ่ายชดเชยต้น
เงินกูแ้ ละรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง
นิยามและรายละเอียดเพิม่ เติมตามภาคผนวก 1
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แนวคิด DSA อธิบายสาเหตุของพลวัตหนี้สาธารณะว่าขึน้ กับ 3 องค์ประกอบสาคัญ คือ (1) ปจั จัยอัตโนมัติ
(Automatic Debt Dynamic: ADD) (2) ดุลการคลังเบื้องต้น (Overall Primary Balance: OPB) และ (3) ปจั จัยอื่นๆ
(Stock – Flow Adjustment: SFA) พลวัตหนี้สาธารณะสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้

ADD

โดยที่

OPB

SFA

คือ หนี้สาธารณะต่อ Nominal GDP
คือ อัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ ฐั บาลแบบถ่วงน้าหนักการกูใ้ นประเทศและต่างประเทศ7
คือ อัตราการขยายตัวของ Real GDP
คือ อัตราเงินเฟ้อ
คือ อัตราการเปลีย่ นแปลงของค่าเงิน (
ค่าเงินในประเทศอ่อนค่าเทียบดอลลาร์ สรอ.)
คือ สัดส่วนหนี้ต่างประเทศเทียบกับยอดหนี้สาธารณะคงค้างทัง้ หมด
คือ ดุ ล การคลังเบื้องต้น (ดุ ล เงิน สดเบื้องต้น ) ต่อ GDP คานวณได้จ ากผลรวมของ
ดุลงบประมาณ (ไม่รวมรายจ่ายดอกเบีย้ ) กับดุลนอกงบประมาณ
คือ Stock – Flow Adjustment หรือการก่อหนี้ใหม่ทเ่ี กิดจากปจั จัยอื่นๆ นอกเหนือจาก
การกูเ้ พือ่ ชดเชยการขาดดุลการคลังเบือ้ งต้น และการกูเ้ พือ่ ชาระดอกเบีย้

พลวัตของหนี้ สาธารณะที่ เกิ ดจากปัจจัยอัตโนมัติ (Automatic Debt Dynamic: ADD)
เป็ นปจั จัยที่สะท้อนถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายของยอดหนี้สาธารณะคงค้างทีเ่ กิดจากการกูข้ องรัฐบาลใน
ช่วงเวลา t ซึง่ อาศัยสมมติฐานทีส่ าคัญ คือ รัฐบาลยังสามารถต่ออายุหนี้และกูเ้ พื่อชาระดอกเบี้ยได้ตราบเท่าที่
ตลาดการเงินเชื่อว่ ารัฐจะสามารถบริหารจัดการหนี้ ในอนาคตได้ ปจั จัยอัตโนมัตนิ ้ีม ี 2 องค์ประกอบย่อย คือ
(1) Interest rate-growth differential (IRGD) เมื่อ IRGD > 0 หรือ
แสดงว่าตัวเศษของสัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP เพิม่ ขึน้ ซึง่ ก็คอื อัตราดอกเบีย้ จ่ายหนี้สงู กว่าการเติบโตของตัวส่วนซึง่ ก็คอื การขยายตัวของ
เศรษฐกิจ ส่งผลให้หนี้สาธารณะต่อ GDP เพิม่ ขึน้ ในทางกลับกัน เมื่อ IRGD < 0 หรือ
แสดงว่าตัวเศษ
ของสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิม่ ขึน้ เนื่องจากภาระดอกเบี้ยจ่าย และน้อยกว่าตัวส่วนของสัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ทีเ่ กิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้หนี้สาธารณะต่อ GDP ลดลง (2) Exchange
Rate Depreciation สาหรับเศรษฐกิจเปิ ดทีร่ ฐั บาลสามารถกูจ้ ากต่างประเทศได้ การเปลีย่ นแปลงของค่าเงิน จะ
กระทบต่อการประเมินมูลค่าหนี้คงค้าง ซึ่งขนาดผลกระทบจะมากหรือน้อยขึน้ กับสัดส่วนของหนี้ต่างประเทศ
โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะปรับเพิม่ ขึน้ หากค่าเงินในประเทศอ่อนค่าลง และในทางกลับกัน สัดส่วน
หนี้สาธารณะต่อ GDP จะปรับลดลง หากค่าเงินแข็งค่าขึน้
การเปลี่ยนแปลงของ IRGD เป็ นปจั จัยสาคัญในการอธิบายพลวัตหนี้สาธารณะและความยังยื
่ น
ทางการคลัง โดย IRGD สะท้ อนปั จจัยพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จที ท่ าให้ สดั ส่ วนหนี้ สาธารณะต่ อ GDP
7

คานวณจากอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ขจัดผลเงินเฟ้อด้วย GDP Deflator
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เปลี ย่ นแปลงได้ แม้ ว่ า รัฐ จะด าเนิ นนโยบายการคลัง แบบสมดุล และไม่ มี ก ารก่ อหนี้ อื น่ ๆ ก็ต าม
นอกจากนี้ยงั สามารถอธิบายถึงนัยเชิงนโยบาย โดยหากอัตราดอกเบี้ยเติบโตเร็วกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ
หนทางเดียวทีจ่ ะทาให้สดั ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เพิม่ ขึน้ มากในระยะยาวก็คอื รัฐต้องเกินดุลการคลังเพื่อ
นารายได้ไปชาระต้นเงินกู้ ในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี้ยเติบโตช้ากว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ สัดส่วน
หนี้สาธารณะต่อ GDP จะลดลงในระยะยาว ทาให้รฐั สามารถทีจ่ ะดาเนินนโยบายการคลัง แบบขาดดุลเพื่อ
กระตุน้ เศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยไม่กระทบต่อความยังยื
่ นทางการคลัง
ตัวอย่างทีช่ ใ้ี ห้เห็นความสาคัญของการเพิม่ ขึน้ ของ IRGD เช่น กรณีกลุ่มประเทศยุโรปทีป่ ระสบวิกฤต
หนี้สาธารณะ รัฐบาลสูญเสียความน่ าเชื่อถือในการบริหารหนี้สาธารณะส่งผลให้อตั ราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
สูงขึน้ มาก และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคเศรษฐกิจจริง ทาให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐต่าลงและจาเป็ นต้อง
ก่อหนี้เพื่อชาระภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิม่ ขึน้ ไม่สน้ิ สุด ผลก็คอื IRGD จะขยายใหญ่ขน้ึ จนไม่สามารถควบคุมได้
(Snowball Effect) ดังเช่นทีเ่ กิดขึน้ กับ กลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งต้องเข้าสู่แผนการปฏิรูปการคลังอย่างเร่งด่วน
(Stability and Growth Pact) โดยรัฐต้องจากัด ขนาดการขาดดุลการคลังและกาหนดแผนทีจ่ ะปรับปรุง
ดุลการคลังให้ดขี น้ึ ในระยะยาว8
พลวัตของหนี้ สาธารณะที่ เกิ ดจากดุลการคลังเบือ้ งต้น (Overall Primary Balance: OPB)
ดุลการคลังเบื้องต้นเป็ นปจั จัยพื้นฐานที่สะท้อนทิศทางการดาเนินนโยบายการคลัง หากรัฐดาเนิ น
นโยบายการคลังแบบขยายตัว คือ รัฐใช้จ่ายมากกว่ารายได้ทจ่ี ดั เก็บได้ ส่งผลให้ขาดดุลการคลังและรัฐต้องก่อ
หนี้เพิม่ ขึน้ ในทางตรงข้าม หากรัฐดาเนินนโยบายการคลังแบบหดตัว (Contractionary Fiscal Policy) กล่าวคือ
รัฐใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ทจ่ี ดั เก็บได้ ส่งผลให้เกินดุลการคลังและมีรายได้เพียงพอทีจ่ ะชาระต้นเงินกูซ้ ง่ึ จะทาให้
หนี้ลดลงได้
ทัง้ นี้ รัฐจะดาเนิน นโยบายการคลังแบบใดขึ้นอยู่กบั เป้า หมายสูงสุด ซึ่งหนึ่งในนัน้ คือ การด าเนิ น
นโยบายเพือ่ ต้านวัฏจักรเศรษฐกิจ ดังนัน้ บทความในส่วนนี้จงึ ประเมินพลวัตหนี้สาธารณะทีเ่ กิดจากดุลการคลัง
เบือ้ งต้นร่วมกับการประเมินทิศทางการดาเนินนโยบายการคลัง (Fiscal Stance) ด้วยวิธี Cyclically - adjusted
Primary Balance แบบ Disaggregated Approach (Bornhorst et al, 2011) โดยมีหลักการทีส่ าคัญคือ
การขาดดุลการคลัง (Overall Primary Balance: OPB) ทีเ่ กิดขึน้ สามารถอธิบายได้ดว้ ย 2 องค์ประกอบ คือ
(1) การดาเนินนโยบายการคลังทีข่ น้ึ กับวัฏจักรเศรษฐกิจ (Cyclically Primary Balance: CPB) ซึง่ จะทาหน้าที่
ลดความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ (Automatic Stabilizer) เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ า โดย
เครื่องมือภาษีจะทาหน้ าที่จดั เก็บ รายได้น้อยลง ขณะเดียวกันรายจ่ายบางส่วนจะเพิม่ ขึน้ อัตโนมัตเิ มื่อภาวะ
เศรษฐกิจ ชะลอตัว และภาวะการจ้า งงานตกต่ า เช่น รายจ่ า ยสวัส ดิการสังคม (2) การด าเนิ น นโยบาย
การคลังทีข่ น้ึ กับปจั จัยอื่นๆ นอกเหนือจากวัฏจักรเศรษฐกิจ (Cyclically-adjusted Primary Balance: CAPB)
ซึง่ สะท้อนถึงการดาเนินนโยบายการคลังตามดุลยพินิจ (Discretionary Fiscal Policy) ทัง้ นี้ ดุลการคลังสามารถ
เขียนในรูปแบบสมการ ได้ดงั นี้
8
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โดย

คือ รายได้รฐั บาล (กรณีไทยใช้รายได้นาส่งตามเกณฑ์ดุลเงินสด)
คือ รายจ่ายรัฐบาล (ไม่รวมรายจ่ายดอกเบีย้ )
CA คือ การขจัดผลจากวัฏจักรเศรษฐกิจ (Cyclical-Adjusted)

คือ Output Gap
และ
คือ ความยืดหยุน่ ของรายได้และรายจ่ายต่อ Output Gap ตามลาดับ
ทัง้ นี้ วิธกี ารคานวณหา CAPB แบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ (1) การขจัดปจั จัย One-off กล่าวคือ การขจัด
ผลการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของดุลการคลังทีเ่ กิดจากปจั จัยพิเศษ ทีส่ ่งผลให้รายได้และรายจ่ายเบีย่ งเบนออกจาก
ค่าเฉลีย่ เกินกว่า
และ (2) การขจัดผลการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของดุลการคลังทีเ่ กิดจากวัฏจักรเศรษฐกิจ
ซึง่ ขึน้ กับค่าความยืดหยุ่นของรายได้และรายจ่ายต่อ Output Gap โดยการคานวณค่าความยืดหยุ่น สามารถ
ทาได้ 2 วิธี คือ Aggregate Approach ทีค่ านวณค่าความยืดหยุ่นของรายได้รวมและรายจ่ายรวมต่อ Output
Gap โดยอาศัยสมการถดถอยอย่างง่าย9 และ Disaggregated Approach ทีค่ านวณค่าความยืดหยุ่นของรายได้
และรายจ่ายแต่ละประเภทแยกออกจากกัน (ด้านรายได้ แบ่งเป็ น ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษี
การบริโภค และรายได้อ่นื ๆ ส่วนด้านรายจ่าย แบ่งเป็ น Social Benefit และรายจ่ายอื่นๆ) แล้วจึงรวมเป็ น
ค่าความยืดหยุน่ แบบถ่วงน้าหนักตามสัดส่วนรายได้และรายจ่ายแต่ละประเภท
พลวัตของหนี้ สาธารณะที่ เกิ ดจาก Stock – Flow Adjustment (SFA)
เป็ นการก่อหนี้อ่นื ๆนอกเหนือจากการก่อหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุลการคลัง โดยส่วนใหญ่อธิบายได้
จาก (1) การรับรูภ้ าระ Off-balance Sheet จากการทีร่ ฐั ต้องจ่ายชดเชยให้รฐั วิสากิจทีด่ าเนินการตามมาตรการ
เช่น การจ่ายชดเชยส่วนทุนให้แก่ ธกส. จากการดาเนินโครงการดูแลผลผลิตการเกษตรและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร และการจ่ายชดเชยผลการขาดทุน ให้แก่ รฟท. จากการดาเนินโครงการรถไฟรถเมล์ฟรี เป็ นต้น
(2) การรับรูภ้ าระเสีย่ ง (Contingent Liabilities) ทีร่ ฐั อาจต้องเข้าไปแบกรับภาระแทนหน่ วยงานภาครัฐและภาค
ส่วนอืน่ ๆ ในระบบเศรษฐกิจหากเกิดเหตุวกิ ฤตขึน้ โดยอาจจะปรากฏเป็ นรายจ่ายงบประมาณนาไปสู่การก่อหนี้
เพื่อชดเชยการขาดดุล หรือการทีร่ ฐั ก่อหนี้นอกงบประมาณในภายหลัง เช่น การก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจทีร่ ฐั ค้า
ประกัน หนี้ FIDF (ผลจาก Fiscalization)

9

โดยที่ X คือ รายได้หรือรายจ่าย
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3.1.2

ผลการประเมิ น พลวัต หนี้ ส าธารณะ และการวิ เ คราะห์ น โยบายการคลัง ในระดับ จุ ล ภาค
(Micro-Perspectives)
10

จากการประเมินพลวัตหนี้สาธารณะ 3 องค์ประกอบดังกล่าว พบข้อสังเกตซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญสาหรับ
การประเมินความยังยื
่ นทางการคลังในอนาคต ดังนี้
(1) ปั จจัยอัตโนมัติ (ADD) เปลีย่ นจากการเป็ นสาเหตุทีท่ าให้สดั ส่วนหนี้ สาธารณะต่อ GDP
เพิ ม่ ขึ้นก่อนปี 2000 มาเป็ นสาเหตุทีท่ าให้หนี้ สาธารณะลดลง เนื อ่ งจากส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย
และอัตราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ (IRGD) มี แนวโน้ มลดลงกระทัง่ ติ ดลบ11 โดยช่ว งก่อนปี 2000
ค่าเงินบาทอ่อนค่าเร็วมากจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 ประกอบกับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศสูงเกือบร้อยละ 20
ต่อ GDP ทาให้สดั ส่วนหนี้ สาธารณะเพิม่ ขึน้ มาก อย่างไรก็ตาม หลังจากปี 2000 ปจั จัยอัตโนมัตนิ ้ีกลับเป็ น
ป จั จัย ที่ช่ ว ยให้ส ดั ส่ว นหนี้ ส าธารณะลดลงอย่ า งต่อ เนื่ อง เพราะค่า เงิน บาทกลับ มาแข็ง ค่า ขึ้น และรัฐ ปรับ
โครงสร้างหนี้ต่างประเทศ นอกจากนี้ยงั พบว่า IRGD มีทศิ ทางลดลงจนกระทังเป็
่ นลบในระยะหลัง
การที่ IRGD มีคา่ ลบเช่นนี้เป็ นปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัวโลก
่
ซึง่ Escolano et al (2011) ได้อธิบายถึง
สาเหตุท่ที าให้ IRGD มีทศิ ทางโน้ มลงในระยะยาว เพราะทิศทางนโยบายการเงินของโลกที่เปลี่ยนมาใช้
เสถียรภาพด้านราคาเป็ นพันธกิจหลัก ขณะที่ Turner (2011) ชีว้ ่าอาจมีปจั จัยทีท่ าให้ IRGD กลับมาเป็ นบวก
ได้ในระยะต่อไป เพราะ (1) อัตราดอกเบี้ยนโยบายของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มจะสูงขึน้ และค่อยๆ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อเศรษฐกิจฟื้ นตัว (Monetary Policy Normalization) (2) แรงกดดันจาก Global Saving
Glut จากการเกินดุลการค้าประกอบกับเงินทุนไหลเข้าในระดับสูง ส่งผลให้เกิดช่องว่างการออมและการลงทุน
มากเกินไป โดยเฉพาะในจีนและประเทศกาลังพัฒนาอื่น ขณะทีใ่ นระยะต่อไป ช่องว่างการออมจะลดลงจาก
ความต้องการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจทีข่ ยายตัว และจะกดดันให้อตั ราดอกเบีย้ โน้มเพิม่ ขึน้ ได้
ภาพ 6 IRGD ของไทย
%
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ที่มา: ThaiBMA และ สศช. คานวณโดยผูว้ ิ จยั
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11

สาหรับไทยนัน้ IRGD เป็ นปจั จัยที่ช่วยอธิบาย
การลดลงอย่างต่อเนื่ องของหนี้ สาธารณะ ซึ่งเป็ นผลจาก
เศรษฐกิจขยายตัวสูง ขณะทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
อยู่ในระดับต่ า (ภาพ 6) อย่างไรก็ตาม IRGD ในระยะ
ต่ อไป มี แนวโน้ มที จ่ ะช่ วยให้ หนี้ สาธารณะลดอย่างที ่
ผ่านมาได้ไม่มากแล้ว เนื อ่ งจากทิ ศทาง Normalization
ของอัตราดอกเบี้ ยนโยบาย เมือ่ เศรษฐกิ จโลกฟื้ นตัว
กลับสู่ภาวะปกติ ประกอบกับแนวโน้ มการเติ บโตทาง
เศรษฐกิ จที อ่ าจตา่ กว่ าระดับศักยภาพในระยะต่ อไป
เนื ่องจากข้ อจ ากัดในการ พัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

รายละเอียดแสดงในภาคผนวก 2
IRGD ในปี 2009 และ 2012 เป็นบวกเพราะเศรษฐกิจไทยหดตัวจากวิกฤตการเงินโลกและมหาอุทกภัย
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(2) ดุลการคลังเบื้องต้น (OPB) มีแนวโน้ มขาดดุลมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญตัง้ แต่ปี 2008 ซึง่ จัด
ว่าเป็ นปัจจัยหลักที ท่ าให้สดั ส่วนหนี้ สาธารณะต่อ GDP เพิ ม่ ขึ้น และมีแนวโน้ มที จ่ ะเพิ ม่ ขึ้นต่อเนื อ่ งใน
ระยะยาว จากทัง้ ปัจจัยด้านพฤติ กรรมการดาเนิ นนโยบายการคลัง และภาระรายจ่ายสวัสดิ การสังคม
จากการเข้าสู่สงั คมผู้สงู อายุ ภาพ 7 ชีใ้ ห้เห็นว่ารัฐดาเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวต่อเนื่องในช่วง 3 – 4
ปี ทผ่ี า่ นมา โดยดุลการคลังเบือ้ งต้นขาดดุลเฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 2 ต่อ GDP เทียบกับช่วงก่อนหน้าทีค่ ่อนข้างสมดุล
และเมือ่ แยกวิเคราะห์ดุลการคลังออกเป็ น 2 ส่วน คือ ดุลการคลังทีข่ น้ึ กับวัฏจักรเศรษฐกิจ และดุลการคลังทีไ่ ม่
ขึน้ กับวัฏจักรเศรษฐกิจ พบว่า ดุลการคลังส่วนทีไ่ ม่ขน้ึ กับวัฏจักรเศรษฐกิจเริม่ ไม่ทาหน้าทีต่ า้ นวัฏจักรเศรษฐกิจ
กล่าวคือ รัฐบาลสร้างแรงกระตุ้น ทางการคลังเกินความจาเป็ น ซึ่งอาจกระทบต่อ เสถียรภาพการเติบโตของ
เศรษฐกิจ และความยังยื
่ นทางการคลังในระยะยาวได้
ภาพ 7 ดุลการคลังเบื้องต้น
% ต่อ Potential GDP
3

0
-3
-6

OPB = CPB + CAPB
-9

Cyclical-adjusted Primary Balance (CAPB)
Cyclical Primary Balance (CPB)
Output Gap

-12

ที่มา: คานวณโดยผูว้ ิ จยั

แม้การดาเนินนโยบายการคลังตามดุลพินิจดูเหมือนว่าจะเป็ นปจั จัยด้านพฤติกรรมทีค่ วบคุมได้ แต่จาก
การศึกษาโครงสร้างรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ตลอด 2 ทศวรรษทีผ่ ่านมาพบว่าสัดส่วนรายได้ต่อ GDP
ค่อนข้างคงที่ ขณะทีส่ ดั ส่วนรายจ่ายต่อ GDP มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง สะท้อนพฤติกรรมการดาเนินนโยบาย
การคลังผ่านเครือ่ งมือภาษีและการใช้จ่ายของรัฐบาลทีช่ ว่ ยต้านวัฏจักรเศรษฐกิจได้น้อยลงมาก
รายได้ของรัฐบาล
สัดส่วนรายได้ของรัฐบาลต่อ GDP ในช่วง 2 ทศวรรษที ผ่ ่านมามีแนวโน้ มค่อนข้างคงที ่ และ
มีแนวโน้ มที จ่ ะลดลงในระยะยาว เนื อ่ งจากรัฐมีเครือ่ งมือภาษี เพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิ จ ส่งเสริ มการลงทุน
และรักษาความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ แทนที จ่ ะใช้ เป็ นเครือ่ งมือในการหารายได้ ใ ห้
เพี ยงพอสาหรับรัฐบาลเพือ่ ดาเนิ นนโยบายการคลังที จ่ าเป็ น พฤติกรรมการดาเนินนโยบายการคลังผ่าน
เครือ่ งมือภาษีในช่วงทีผ่ า่ นมาพิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ
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(ก) พฤติกรรมการลดอัตราภาษี ประเทศไทยพึง่ พารายได้จากภาษีทางอ้อม โดยเฉพาะจาก VAT และ
ภาษีสรรพสามิตน้ามัน และภาษีทางตรง ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (Corporate Income Tax: CIT) และภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax: PIT) ตามลาดับ โดยมีสดั ส่วนรวมกัน เฉลีย่ ร้อยละ 79 ของรายได้
ทัง้ หมดทีร่ ฐั จัดเก็บได้ ขณะทีอ่ ตั ราภาษีสาคัญทัง้ 3 ประเภทอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของกลุ่มประเทศเอเชีย
และโลก ยกเว้น PIT (ตาราง 1) และมีแนวโน้มทีจ่ ะปรับลดลงอีก เช่น การปรับลด CIT จากร้อยละ 30 - 35 ใน
ทศวรรษ 80s เป็ นร้อยละ 30 ในทศวรรษ 90s – ปี 2011 และเหลือร้อยละ 20 ในปจั จุบนั การปรับลด PIT จาก
อัตราสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 65 ในทศวรรษ 80s และมีการปรับลดลงเป็ นระยะจนกระทังอยู
่ ท่ ร่ี อ้ ยละ 35 ในปจั จุบนั การ
ปรับลดอัตรา VAT จากร้อยละ 10 ในช่วงปี 1997 – 1999 เหลือร้อยละ 7 ในปจั จุบนั และการตรึงอัตราภาษี
สรรพสามิตน้ามันดีเซลจากอัตราเพดานตาม พ.ร.บ. สรรพสามิตน้ามันที่ 10 บาทต่อลิตร มาอยู่ท่ี 0.05 บาทต่อ
ลิตร เป็ นเวลายาวนาน จนอาจมีผลบิดเบือนกลไกตลาดและกระทบต่อการปรับตัวเพือ่ รักษาระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเอกชน
(ข) พฤติกรรมการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี (Tax expenditure) เช่น การลดภาษีให้ผซู้ ้อื รถยนต์คนั
แรก การลดภาษีให้ผซู้ ้อื บ้านหลังแรก การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีสาหรับบุคคลธรรมดา และการลดภาษีให้
นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็ นต้น ส่งผลกระทบให้
อัตราภาษีทจ่ี ดั เก็บได้จริง (Effective tax rate) ต่ากว่าอัตราภาษีตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ และส่งผลให้ฐาน
ภาษีแคบกว่าความเป็ นจริง12
ตาราง 1 อัตราภาษี และสัดส่วนรายได้ต่อ GDP เทียบต่างประเทศ
Tax Rate (2013)
THA
Asia Average
Global Average

PIT
35.00
27.07
30.99

CIT
20.00
22.05
23.71

Indirect Tax (VAT)
7.00
12.63
15.79

Rev (% of GDP)
18.30
21.76 1/
32.21 2/

ที่มา: www.kpmg.com
หมายเหตุ: 1/ ค่าเฉลี่ยกลุ่มประเทศเอเชีย (เฉพาะประเทศกาลังพัฒนา) ข้อมูลจาก WEO April 2014
2/ ค่าเฉลี่ยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกาลังพัฒนาแบบไม่ถ่วงน้าหนัก ข้อมูลจาก WEO April 2014

รายจ่ายของรัฐบาล
สัดส่วนรายจ่ายต่ อ GDP ในช่ วงเกือบ 2 ทศวรรษที ผ่ ่านมามีแนวโน้ มเพิ ม่ ขึ้นอย่างต่ อเนื อ่ ง
พฤติ กรรมในการดาเนิ นนโยบายการคลังส่งผลให้เกิ ดภาระรายจ่ายที ล่ ดทอนไม่ได้ ขณะเดียวกันการ
เข้าสู่สงั คมผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์ ของประเทศไทยในอีกไม่ถึง 10 ข้างหน้ า จะทาให้รฐั บาลต้องเผชิ ญกับ
ภาระรายจ่ายมหาศาลที ไ่ ม่อาจหลี กเลี ย่ งได้ สาเหตุสาคัญทีอ่ าจทาให้สดั ส่วนรายจ่ายต่อ GDP มีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจนเป็ นเหตุให้ภาคการคลังไม่ยงยื
ั ่ น แบ่งได้เป็ น 2 ส่วน คือ
12

Effective tax rate ของ CIT ในไทยอยู่ท่รี ้อยละ 12.1 ในปี 2012 เทียบกับร้อยละ 23 ซึ่งเป็ นอัตราตามที่กฎหมายกาหนด
(อ้างอิงจาก Tax and Budget Bulletin, September 2013 โดย CATO Institute)
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(ก) พฤติกรรมการดาเนินนโยบายทีส่ ่งผลให้เกิด ภาระรายจ่ายทีล่ ดทอนไม่ได้ รายจ่ายส่วนนี้คดิ เป็ น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของรายจ่ายทัง้ หมด ได้แก่ รายจ่ายค่าจ้างเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการ
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายเงินอุดหนุนและเงินโอนทีร่ ฐั จาเป็ นต้องจ่ายชดเชยคืนให้กบั หน่ วยงาน
ภาครัฐทีไ่ ด้ดาเนินการตามมาตรการของรัฐไปแล้ว ซึง่ เรียกว่าเป็ นภาระหนี้ นอกงบประมาณ ทีเ่ กิดจากการทา
กิจกรรมกึ่งการคลัง เช่น ภาระค้างจ่ายจากการดาเนิน โครงการดูแลราคาผลผลิตการเกษตรและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร ภาระค้างจ่ายจากการโครงการรถเมล์รถไฟฟรี ภาระค้างจ่ายเงินอุดหนุ นบริการสาธารณะ
ภาระจากการดาเนินกิจกรรมกึง่ การคลังเป็ นภาระทีร่ ฐั จาเป็ นต้องทยอยจ่ายเงินคืนหน่วยงานรัฐในภายหลัง จึงมี
ผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงและความยังยื
่ นทางการคลังอย่า งมีนัย สาคัญ เนื่องจาก ไม่มกี ฎเกณฑ์
ควบคุมการใช้เงินของรัฐในการดาเนินกิจกรรมกึง่ การคลังได้โดยตรง13
(ข) การเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุก่อให้เกิดภาระรายจ่ายทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 20 ของรายจ่ายทัง้ หมด ได้แก่ สวัสดิการทีพ่ ง่ึ พารายได้จากเงินงบประมาณ เช่น รายจ่ายสวัสดิการสังคม
ด้านรักษาพยาบาล ด้านการศึกษา และสวัสดิการสาหรับผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสวัสดิการสังคมทีร่ ฐั ต้องจ่าย
สมทบร่วมกับภาคส่วนอื่น เช่น สวัสดิการด้านชราภาพ ซึง่ อีกไม่ถงึ 10 ปี ขา้ งหน้า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
14
สังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ ซึง่ จะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายจ่ายสวัสดิการของรัฐ
(3) ปัจจัยอืน่ ๆ (Stock – Flow Adjustment: SFA) มีส่วนทาให้สดั ส่วนหนี้ สาธารณะต่อ GDP
เพิ ่ม ขึ้ นและเริ ม่ ส่ ง สัญ ญาณการเพิ ่ม ขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ตัง้ แต่ ปี 2008 จากการรับ รู้ภ าระเสี ย่ ง
(Contingent Liabilities) ที เ่ กิ ด จากการค้ า ประกัน หนี้ รัฐ วิ ส าหกิ จ ที เ่ ป็ นสถาบัน การเงิ น (SFIs)
ในช่วงก่อนปี 2000 ปจั จัย SFA มีส่วนทาให้หนี้สาธารณะเพิม่ ขึน้ จากการทีร่ ฐั ก่อหนี้เพื่อชดเชยให้กองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินวงเงินประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนหนี้สาธารณะทีเ่ พิม่ ขึน้
ร้อยละ 23.7 ต่อ GDP ต่อมาการบริหารจัดการหนี้ของหน่ วยงานอื่นๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะหนี้ SFIs
มีสว่ นช่วยให้หนี้สาธารณะลดลงได้ในช่วงปี 2000 -2008
อย่างไรก็ตาม นับตัง้ แต่ปี 2008 เป็ นต้นมา ปจั จัย SFA กลับส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิม่ ขึ้นอีกครัง้
จากการก่อหนี้ใหม่ของ SFIs เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 3.5 ต่อ GDP เทียบกับสัดส่วนหนี้สาธารณะทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ หมด
ร้อยละ 8.6 ต่อ GDP แม้การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่เป็ นสถาบันการเงิน หนี้หน่ วยงานอื่นๆ ของรัฐ และ
หนี้ FIDF จะลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม ในการประเมินความยังยื
่ นทางการคลัง หากพลวัตของหนี้ถูกอธิบาย
ด้วย SFA ในสัดส่วนทีม่ าก จะเป็ นการบ่งชีว้ ่ารัฐกาลังดาเนินกิจกรรมนอกเหนือจากทีร่ บั รูโ้ ดยระบบงบประมาณ

13

14

ความโปร่งใสในการจัดทาบัญชีของหน่ วยงานภาครัฐที่ดาเนินกิจกรรมกึง่ การคลังตามนโยบายรัฐ และการตรวจสอบบัญชีของรัฐเอง
เช่น การจัดทา Public Service Account (PSA) ของ SFIs และ Public Service Obligation (PSO) ของรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่เป็ นสถาบัน
ั
การเงิน จะช่วยบรรเทาปญหานี
้ได้ในระดับหนึ่ง
รายละเอียดตามส่วนที่ 3.1.3

- 19 -

หรือนอกเหนือจากดุลการคลัง ซึง่ เป็ นปจั จัยทีส่ ะท้อนถึงความโปร่งใสในการดาเนินนโยบายการคลัง15 แนวโน้ม
ในระยะต่อไปของปจั จัย SFA จึงขึน้ อยูก่ บั ความโปร่งใสในการดาเนินนโยบายการคลัง เป็ นสาคัญ
3.1.3 ประมาณการแนวโน้ มหนี้ สาธารณะในระยะยาว
จากการทาความเข้าใจถึงพฤติกรรมและบริบททางการคลังในอดีต (ตามการศึกษาในส่วนที่ 3.1.1 และ
3.1.2) จะช่วยเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินภาพความยังยื
่ นทางการคลังผ่านพลวัตหนี้สาธารณะในอนาคตได้
การศึกษาในส่วนนี้จะประมาณการแนวโน้มหนี้สาธารณะในระยะ 50 ปี ขา้ งหน้า โดยประเมินองค์ประกอบของ
พลวัตหนี้สาธารณะและภาระสวัสดิการสังคมจากการเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ โดยจะประมาณการใน 3 กรณี ได้แก่
กรณีฐาน ซึง่ กาหนดสมมติฐานด้านรายได้และรายจ่ายแต่ละประเภทตามพฤติกรรมในการดาเนินนโยบายการ
คลังในอดีต และเพิม่ เติมอีก 2 กรณีศกึ ษา ซึง่ กาหนดสมมติฐานให้มกี ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก โดย
16
มีการปฏิรปู รายได้และรายจ่ายเงินโอนและเงินอุดหนุนทีไ่ ม่ใช่สวัสดิการสังคม สาหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์
Fiscal Limit ในส่วนต่อไป
สาหรับการประเมินแนวโน้มภาระสวัสดิการของรัฐบาลทีเ่ กิดจากการเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ โดยอาศัย
การประเมินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยโดยสหประชาชาติ (United Nation: UN)
(The 2012 Revision)17 พบว่า ประเทศไทยเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุตงั ้ แต่ ปี 1997 และจะกลายเป็ นสังคม
ผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์ ในปี 202018 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความยังยื
่ นทางการคลังอย่างมีนัยสาคัญ
การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุสง่ ผลให้ภาระสวัสดิการสังคมทีร่ ฐั ต้องจ่ายสูงขึน้ ซึง่ ไม่เพียงแต่จะเป็ นภาระทีร่ ฐั
ต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามกฎหมายหรือสัญญาข้อบังคับกาหนด (Direct Explicit Liabilities) ยังอาจมีภาระ
เพิ่มเติม ที่ร ฐั ต้องจ่ ายชดเชยให้กบั กองทุน ประกัน สังคม เนื่ องจากมีแ นวโน้ ม ที่จ ะประสบภาวะขาดทุนและ
ไม่สามารถจ่ายคืนผลประโยชน์ให้กบั สมาชิกทีม่ สี ทิ ธิได้ (Direct Implicit Liabilities)
เพื่อ ให้ ก ารวิ เ คราะห์ ภ าระรายจ่ า ยด้ า นสวัส ดิ ก ารสัง คมของรัฐ บาลในอนาคตท าได้ ค รบถ้ ว น
งานศึกษาในส่วนนี้ จึงประมาณการรายจ่ายทัง้ ส่วนที่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเข้าสู่ส งั คมผู้สูงอายุ และ
รายจ่ายสวัสดิการสาคัญ 4 ด้าน ดังนี้ (1) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (Universal Healthcare: UC) กองทุนประกันสังคม 4 กรณี และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
(Civil Servant Medical Benefit Scheme: CSMBS) (2) สวัสดิการด้านชราภาพ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุ
กองทุนประกันสังคม 2 กรณี กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญข้าราชการ และ
15

16
17

18

กรณีทป่ี จั จัย SFA มีค่าเป็ นบวก (ส่งผลให้สดั ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิม่ ขึน้ ) พบได้ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศกาลัง
พัฒนา โดยมีส่วนอธิบายการเพิม่ ขึน้ ของหนี้สาธารณะได้ถงึ ร้อยละ 75 ของสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ หมดในช่วง 3
ทศวรรษทีผ่ ่านมา (Weber 2012)
รายละเอียดสมมติฐานตามภาคผนวก 3
การประมาณการโครงสร้างประชากรของ UN (The 2012 Revision) มีสมมติฐานด้านประชากรทีส่ าคัญ คือ กาหนดให้อตั ราเจริญพันธุ์
ระดับปานกลาง (Medium-fertility assumption) และมีอตั ราการตายทีร่ ะดับปกติ (Normal-mortality assumption) ขึน้ กับข้อมูลในอดีต
(ปี 1950 – ปจั จุบนั ) ขณะทีส่ มมติให้ไม่มกี ารย้ายถิน่ ฐาน
ภาวะทีป่ ระเทศกาลังก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ (Aging Society) คือ มีสดั ส่วนผูม้ อี ายุมากกว่า 60 ปีเกินร้อยละ 10 ของประชากร ขณะที่
ภาวะทีป่ ระเทศเป็นสังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คือ มีสดั ส่วนผูม้ อี ายุมากกว่า 60 ปีเกินร้อยละ 20 ของประชากร
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กองทุนผู้สูงอายุ (3) สวัส ดิการด้า นการศึกษา ได้แ ก่ การศึกษาขัน้ พื้นฐาน 15 ปี กองทุน การให้กู้ย ืม เพื่อ
การศึกษา และกองทุนเงินกูย้ มื ทีผ่ ูกพันรายได้ในอนาคต และ (4) สวัสดิการผูด้ ้อยโอกาสและอื่นๆ ได้แก่
กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน และเบีย้ คนพิการ
การประมาณการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก
คือ (1) การประมาณการภาระทีแ่ น่ นอนและชัดแจ้ง
20,000
ของรัฐ (Direct Explicit Liabilities) เป็ น กรณี
18,000
สวัสดิการที่พ่งึ พาเงินงบประมาณเพียงอย่างเดีย ว
16,000
14,000
การค านวณภาระงบประมาณทัง้ หมดที่ค าดว่ า จะ
12,000
เกิด ขึ้น ทาได้โ ดยประมาณการจ านวนสมาชิกของ
10,000
สวัส ดิก ารแต่ ล ะประเภท โดยสมมติใ ห้ม ีส ัด ส่ ว น
8,000
สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรไทยทีป่ ระเมินโดย
6,000
4,000
UN และคูณกับ รายจ่ า ยต่อหัว ซึ่งประมาณการให้
2,000
ขยายตัวตามแนวโน้มในอดีต หรือตามประมาณการ
0
อัตราเงินเฟ้อเป็ นหลัก และ (2) การประมาณการ
ภาระทีแ่ น่ นอนแต่แอบแฝงของรัฐ (Direct Implicit
ที่มา: ประมาณการภาระรายจ่ายโดยผูว้ ิ จยั
Liabilities) เป็ น กรณี ส วัส ดิการที่ร ฐั ต้องจ่ า ยสมทบ
ร่วมกับภาคส่วนอื่น (สมทบหลายฝา่ ย) ซึง่ ประมาณการได้จากกระแสเงินสดรับ – จ่าย และสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุนประกันสังคม เพือ่ ประเมินขนาดและช่วงเวลาทีเ่ กิดภาวะขาดทุน (สมมติฐานในภาคผนวก 3)
ภาพ 8 แนวโน้ มภาระรายจ่ายสวัสดิ การสังคม

ผลการประมาณการพบว่า แนวโน้ มสวัสดิ การสังคมจะเพิ ม่ ขึ้นอย่างรวดเร็วตามภาพ 8 คิ ดเป็ น
รายจ่ายที ร่ ฐั บาลต้องรับภาระสูงถึง 0.86 ล้านล้านบาทในปี 2020 และภาระรายจ่ายนี้ จะเพิ ม่ ขึ้นอย่าง
รวดเร็วเป็ น 18.9 ล้านล้านบาทในปี 2065 (ร้อยละ 4.9 ต่อ GDP) ซึง่ จาแนกได้เป็ นภาระทีแ่ น่ นอนและชัด
19
แจ้งร้อยละ 4.7 ต่อ GDP และภาระทีแ่ น่ นอนแต่แอบแฝงร้อยละ 0.2 ต่อ GDP นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างประชากรยังจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภาพของประเทศ สะท้อนจาก
อัตราส่วนพึง่ พิง20ซึง่ คาดว่าจะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 55.0 ในปี 2020 และจะเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 97.2 ในปี 2065 ข้อมูลนี้
บ่งชีว้ ่า ประชากรวัยทางาน 1 คน จะต้องรับภาระดูแลเด็กและผูส้ งู อายุ 0.97 คน การมีสดั ส่วนประชากรวัย
พึง่ พิงสูงกว่าวัยทางานจะมีผลต่อการสร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของ
21
รัฐบาล ทาให้รฐั อาจต้องเพิม่ ขนาดการขาดดุล และเพิม่ หนี้สาธารณะในระยะยาว
ทัง้ นี้ จากการประมาณการในภาพรวม พบข้อสรุปทีส่ าคัญ คือ พฤติ กรรมการดาเนิ นนโยบายการ
คลัง ในอดี ต โดยเฉพาะรายจ่ า ยเงิ น โอนและอุด หนุ น เพื อ่ ใช้ ใ นกิ จ กรรมกึ ง่ การคลัง ร่ ว มกับ การ
19
20

21

จากการประมาณการ พบว่า กองทุนประกันสังคมจะเริม่ ขาดทุนตัง้ แต่ปี 2044
อัตราส่วนพึง่ พิง คือ อัตราส่วนระหว่างผลรวมของประชากรเด็กและผูส้ งู อายุต่อประชากรวัยทางาน
จากข้อจากัดของวิธกี ารประเมินพลวัตหนี้สาธารณะ ทีม่ สี มมติฐานให้ตวั แปรไม่มผี ลกระทบซึง่ กันและกัน งานศึกษาจึงไม่ได้ประเมินผล
กระทบจากการเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทีอ่ าจจะกลับมากระทบดุลการคลังผ่านการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
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เปลี ย่ นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุ จะกดดันให้ หนี้ สาธารณะเร่งสูงขึ้นไม่มีส้ ิ นสุด
ภาพ 9 แสดงให้เห็นประมาณการหนี้สาธารณะกรณีฐานจะทยอยปรับเพิม่ ขึน้ ในช่วง 10 ปี แรก โดยเพิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 47.2 ในปี 2015 มาอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 61.6 ในปี 2025 และจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วแบบ Exponential Growth
ในอีก 40 ปี ต่อมาโดยเฉพาะหลังปี 2044 ทีก่ องทุนประกันสังคมจะเริม่ ประสบภาวะขาดทุนและรัฐต้องเข้า
รับภาระ ซึง่ จะทาให้ประมาณการหนี้ เพิม่ ขึน้ มาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 148.9 ในปี 2045 และร้อยละ 347.0 ในปี 2065
โดยหนี้จะเพิม่ สูงอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด
?
ภาพ 9 ประมาณการหนี้ สาธารณะของไทย
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อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดาเนินนโยบายการคลังในเชิงบวก กล่าวคือ ให้ม ี
การปรับเพิม่ ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ และให้มกี ารจากัดการขยายตัวของรายจ่ายเงินโอนและอุดหนุ น
ทีไ่ ม่ใช่สวัสดิการสังคม หนี้ สาธารณะในระยะ 50 ปี ข้างหน้ า จะมีแนวโน้ มปรับดี ข้ ึนกลับเข้าสู่ระดับ
เสถียรภาพได้ หากมีการปรับพฤติ กรรมการดาเนิ นนโยบายการคลังในเชิ งบวกมากพอ การประเมินว่า
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ควรอยู่ทร่ี ะดับใดจึงจะมีเสถียรภาพและนาไปสู่ความยังยื
่ น ของภาคการคลังนัน้
จะอาศัยแนวคิด Fiscal Limit ซึง่ จะศึกษาในส่วนต่อไป
3.2 ขีดจากัดทางการคลัง (Fiscal Limit)
การศึกษาในส่ว นนี้ จ ะประเมิน ความยังยื
่ น ทางการคลังของไทยด้ว ยป จั จัย พื้น ฐาน (Fundamental
Perspectives) นัน่ คือ ในสภาวะที ห่ นี้ เร่งสูงขึ้นทัง้ จากรายจ่ายสวัสดิ การสังคมและรายจ่ายเงิ นโอนและ
อุดหนุนอืน่ ๆที ไ่ ม่ใช่สวัสดิ การสังคม รวมถึงภาระเสีย่ งทางการคลังนั น้ ประเทศมีศกั ยภาพที จ่ ะรองรับ
หนี้ ได้มากน้ อยเพียงใด ซึง่ ขึน้ กับว่าจะสามารถเก็บภาษีได้มากสุดเท่าใด (Ability) โดยไม่ลดแรงจูงใจในการ
ทางานของผูเ้ สียภาษี และปจั จัยทางการเมืองสะท้อนความเต็มใจ (Willingness) ของรัฐในการปรับเปลีย่ น
นโยบายทีจ่ ะรักษาเสถียรภาพของหนี้สาธารณะในระยะยาวเพียงใด ซึง่ ต้องอาศัยแนวคิด “ขีดจากัดทางการ
คลัง (Fiscal Limit)”
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การพิจารณาเพียงสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP และดุลการคลังทีใ่ ช้กนั เป็ นการทัวไปในป
่
จั จุบนั นัน้
ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะประเมินได้ว่า ความสามารถและความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายหนี้ของประเทศทีข่ น้ึ กับปจั จัยพืน้ ฐาน
ทางเศรษฐกิจ เป็ น อย่า งไร Fiscal Limit จึงเป็ น กรอบแนวคิด ใหม่ ใ นการประเมิน ความยังยื
่ น ของ
ภาคการคลังโดยตัดปจั จัยความเชื่อมัน่ (Sentiment) ของผูเ้ ล่นในระบบเศรษฐกิจ ออกก่อน ว่าจะยอมให้ระดับ
หนี้สาธารณะเข้าใกล้ Fiscal Limit ในทางทฤษฏีน้ีแล้วค่อยหมดความเชื่อมันในความสามารถช
่
าระคืนหนี้ของ
รัฐ หรือจะยังคงถือตราสารรัฐแม้หนี้จะเลย Fiscal Limit ไปแล้วก็ตาม ในความเป็ นจริ ง ระดับหนี้ สาธารณะที ่
ตลาดยังเชือ่ มันในการก่
่
อหนี้ เพิ ม่ /Roll–over ได้ตามกาลังฐานะการคลังของประเทศจึงมักต ่ากว่า Fiscal
Limit ที ค่ านวณได้จากแบบจาลอง แต่กอ็ าจเป็ นไปได้ทีจ่ ะมีค่าสูงกว่า หากตลาดเชือ่ มันในประเทศมาก
่
3.2.1 แนวคิ ด Fiscal Limit
Fiscal Limit คือ ระดับหนี้ สูงสุดตามศักยภาพเศรษฐกิ จที ร่ ฐั สามารถรับภาระได้ด้วยการเกิ นดุล
การคลังในอนาคต หากระดับหนี้สาธารณะเกินจากจุดทีเ่ ป็ น Fiscal Limit ถือว่ารัฐก่อหนี้เกินตัวในทางทฤษฎี
เพราะไม่สามารถปรับนโยบายภาษีหรือรายจ่ายเพือ่ เพิม่ ขนาดการเกินดุลการคลังเพื่อชาระคืนหนี้ได้ ภาระการ
คลังมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่ยงยื
ั ่ นในระยะยาว และอาจนามาซึง่ การผิดนัดชาระหนี้ แต่หากหนี้ยงั ไม่ถงึ ขีดจากัดทีว่ ่า ก็
สะท้อนถึงโอกาสทีจ่ ะเข้าสูแ่ นวโน้มทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ นนี้ได้ ซึง่ จะแตกต่างกันไปตามระดับหนี้
วิธีการหนึ่งที่ใช้คานวณ Fiscal Limit คือ หาผลรวมมูลค่ าปั จจุบนั ของการเกิ นดุลการคลัง
ในอนาคต ทีไ่ ด้มาจากกลไก Forward-looking Behavior ของผูเ้ ล่นในระบบเศรษฐกิจทีม่ ตี ่อการดาเนินนโยบาย
ของรัฐ เช่น ครัวเรือนตัดสินใจบริโภค จัดสรรเวลาทางาน และออมเงินในตราสารภาครัฐเพื่ออรรถประโยชน์สงู สุด
ก็จะคานึงถึงการดาเนินนโยบายภาษี การขาดดุลการคลัง และความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ของรัฐด้วย
ลักษณะที ส่ าคัญของ Fiscal Limit คือ มีความไม่แน่ นอนสูง เพราะเกิดขึน้ จากการคาดการณ์ ของ
ผูเ้ ล่นในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังขึน้ กับปจั จัยพืน้ ฐานและปจั จัยทางการเมืองของประเทศนัน้ ๆ ตลอดจนปจั จัย
ภายนอกที่มากระทบและการตอบสนองของนโยบายรัฐ ท าให้ Fiscal Limit มีล ักษณะแตกต่ างกันไปใน
แต่ละประเทศและในแต่ละช่วงเวลา (Country and Time Specific) ด้วยเหตุน้ ี Fiscal Limit จึงไม่ได้มีเพี ยง
ค่าเดียว22 แต่ปรากฎในรูปของ Probability Distribution ซึง่ ทุกจุดบนเส้น Distribution แสดงความเป็ นไปได้ทห่ี นี้
สาธารณะแต่ละระดับจะเข้าใกล้ขดี จากัดทางการคลังประเทศ จากตัวอย่างในภาพ 10 แสดงให้เห็นว่า ณ สัดส่วนหนี้
ร้อยละ 80 ต่อ GDP ประเทศมีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ยงยื
ั ่ นในระยะยาวและไม่อาจจ่ายคืนหนี้ได้คดิ เป็ นร้อยละ 20

22

แม้ Reinhart and Rogoff (R&R) (2010, 2012) จะนาเสนอไว้ว่ามี Threshold ณ สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ที่ 90% เท่ากันสาหรับประเทศ
พัฒนาแล้วและกาลังพัฒนา ต่อมาหลายงานศึกษาเห็นสอดคล้องกันว่าไม่ม ี Threshold ทีช่ ดั เจนสาหรับแต่ละประเทศในระยะปานกลาง
เช่น European Commission (2012) Herdon et al (2013) [พบว่า Threshold Effect ทีจ่ ากการหาความสัมพันธ์ระหว่าง Debt-to-GDP
กับ GDP growth ตาม R&R เปลีย่ นไปเมือ่ แก้ coding error และถ่วงน้าหนักใหม่] Pescatory et al (2014) [พบว่า R&R มี Bias ในการ
ั Omitted Variables]
เลือก 90% เป็นเกณฑ์ระดับหนี้สงู และพบ Reverse Causality ระหว่าง 2 ตัวแปรนี้เมือ่ ระดับหนี้เริม่ สูง ชีว้ ่ามีปญหา
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ภาพ 11 Fiscal Limit กับ Productivity Growth
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ทีม่ า: แนวคิดจาก Bi & Leeper (2013) และ Ulbrich 2013

การดาเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ (Structural Reform) เช่น การเพิม่ ระดับศักยภาพของประเทศ
(ภาพ 11) การลด/เลิกดาเนินนโยบายทีส่ ร้างภาระความเสีย่ งทางการคลัง จะมีผลต่อ Fiscal Limit Distribution
ได้หากกระทบความสามารถในการจัดเก็บรายได้ และมีผลทาให้ขนาดการเกินดุ ลในอนาคตเปลี่ยนแปลง
จากภาพ 10 จะเห็นได้ว่า ณ สัดส่วนหนี้รอ้ ยละ 80 ต่อ GDP ประเทศมีโอกาสทีจ่ ะชนเพดาน Fiscal Limit
ทีร่ ้อยละ 100 หากรัฐดาเนินนโยบายที่มผี ลลดศักยภาพเศรษฐกิจประเทศ แต่ ณ สัดส่วนหนี้ระดับเดียวกัน
โอกาสเข้าใกล้เพดาน Fiscal Limit จะลดลงเหลือไม่ถงึ ร้อยละ 10 หากรัฐเพิม่ ศักยภาพเศรษฐกิจประเทศ นัน่ คือ
ระดับหนี้เดียวกันอาจแสดง Probability ทีไ่ ม่เท่ากันได้ขน้ึ กับลักษณะ Distribution
3.2.2 แบบจาลอง
แบบจาลอง Dynamic Stochasitc General Equilibrium (DSGE) สาหรับการศึกษา Fiscal Limit
ในทีน่ ้ี 23 อาศัยแนวคิดทีว่ ่า ระดับหนี้สงู สุดทีร่ ฐั จะแบกรับได้นนั ้ ต้องมาจากการเกินดุลการคลังในอนาคตของรัฐ
ซึง่ ได้จากรายได้ภาษีสงู สุดทีร่ ฐั จะจัดเก็บได้จากเศรษฐกิจทีค่ านึงถึงพฤติกรรม Forward-looking ของผูเ้ ล่นใน
ระบบเศรษฐกิจด้วย ทาให้ค่า Fiscal Limit ทีห่ าได้จากแบบจาลองขึน้ กับ 4 ปจั จัยหลัก คือ 1) ปจั จัยเศรษฐกิจ
ทีห่ มายถึงความพร้อมทางานของแรงงานผูเ้ สียภาษี 2) ปจั จัยการคลัง ได้แก่ ขนาดและโครงสร้างภาคการคลัง
พฤติกรรมของนโยบายการคลัง 3) ปจั จัยสถาบัน สะท้อนความพร้อมของรัฐทีจ่ ะเกินดุลการคลังให้เต็มศักยภาพ
ของภาคการคลัง และ 4) ปจั จัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ หากกาหนดโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วทา Simulation หา Fiscal Limit ณ ระดับหนี้ต่างๆ เมื่อตัวแปรภายนอกและ/หรือ
พฤติกรรมของนโยบายการคลังเปลีย่ นไป ก็จะสามารถสร้าง “Fiscal Limit Distribution” ขึน้ ได้ ซึง่ สะท้อน
23

Ghosh et al (2013) แสดงให้เห็นอีกวิธกี ารหนึ่ง มาจากการคานวณหาจุดตัดของเส้น Primary Balance Function ทีเ่ ป็ น Non-linear
และสะท้อนลักษณะ Fiscal Fatique ของนโยบายการคลัง กับเส้น Interest Rate – Growth Differential วิธนี ้ีใช้ Regression Analysis
ในการประมาณสมการถดถอยของ Fiscal Reaction Function และเรียกจุดตัด 2 ค่าทีค่ านวณได้ว่า Long - term Debt Ratio และ
Debt Limit (เรียก Debt Limit เพราะเป็ นค่ าเดีย ว ไม่ใช่ Probability Distribution เช่นวิธคี านวณจากแบบจาลอง DSGE)
ความแตกต่างระหว่างจุดตัดทัง้ สองเรียกว่า Fiscal Space (รายละเอียดการศึกษากรณีไทยในภาคผนวก 4)
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2.5

โอกาสทีภ่ าคการคลังจะไม่ยงยื
ั ่ นจากการทีห่ นี้เข้าใกล้เพดานสูงสุดทีเ่ ศรษฐกิจจะรองรับได้ หรือมีโอกาสทีร่ ฐั จะ
ผิดนัดชาระหนี้ (Sovereign Debt Default)
แบบจาลองเศรษฐกิ จปิ ดอย่างง่าย
การศึกษานี้ประยุกต์ใช้แบบจาลองจาก Bi (2011, 2012) และ Bi and Leeper (2013) ทีจ่ ะสะท้อน
พฤติกรรมของนโยบายการคลัง Fiscal Limit และโอกาสทีจ่ ะเกิด Sovereign Debt Default โดยระบบเศรษฐกิจ
ประกอบด้วยฟงั ก์ชนั การผลิตมวลรวม Yt แบบเส้นตรง ซึง่ ใช้แรงงาน Nt และระดับเทคโนโลยี At เป็ นปจั จัย
การผลิตหลัก นันคื
่ อ Yt = At Nt ผลผลิตมวลรวมสาหรับการบริโภคของครัวเรือน Ct และการใช้จ่ายของรัฐ Gt
ครัว เรือ นมีร ายได้ จ ากการท างานและมีอ รรถประโยชน์
จากการบริโภค และชัวโมงพั
่
กผ่อน Lt (เท่ากับ 1 - Nt ) ขณะทีร่ ฐั บาลมีรายได้ภาษีทเ่ี ก็บจากเงินได้ครัวเรือน Tt
ในอัตรา t เพือ่ นาไปใช้จ่ายซือ้ สินค้า และจัดสรรเงินโอน Zt ให้ครัวเรือน (กาหนดให้ Gt และ At เป็ นตัวแปร
ภายนอก) โดยภาษีเงินได้มลี กั ษณะบิดเบือนแรงจูงใจในการทางาน (Distortionary Tax) เพราะหากจัดเก็บใน
อัตราสูงเกินไป แรงงานจะไม่อยากทางานเพิม่ หากรัฐเก็บภาษีไม่พอใช้จ่ายต้องก่อหนี้ดว้ ยการออกพันธบัตร
รัฐบาล Bt เพื่อกูเ้ งินจากครัวเรือนในราคา Qt โดยครัวเรือนรับรูข้ อ้ มูลความเสีย่ งของตราสารหนี้รฐั ทีม่ โี อกาส
ผิดนัดชาระหนี้ได้ในอัตรา t จานวนพันธบัตรรัฐบาลทีค่ รัวเรือนจะสามารถเรียกคืนได้

จึงสะท้อนความ

เสีย่ งนี้ไว้ดว้ ย นันคื
่ อ
ทัง้ นี้ ค่า t จะคงทีเ่ ท่ากับ  หากระดับหนี้ไม่สงู เกิน Fiscal Limit
Budget Constraints ของภาคครัวเรือนและรัฐบาล แสดงตามลาดับได้ดงั นี้



การก่อหนี้ของรัฐบาลมีเงือ่ นไขว่า รัฐไม่สามารถก่อหนี้เพิม่ ไปได้อย่างไม่มที ส่ี ้นิ สุด แต่จะต้องใช้คนื หนี้
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การศึกษาผลกระทบของนโยบายการคลังในแบบจาลองนี้ กาหนดให้ใช้ Tax Reaction
Function เป็ น Policy Rule อย่างง่ายทีแ่ สดงให้เห็นว่า รัฐจะปรับอัตราภาษีในขนาด  เพื่อรักษาเสถียรภาพของ
ระดับหนี้ (หลังคานึงถึง Sovereign Default Risk แล้ว) ทีผ่ นั ผวนไปจากระดับดุลยภาพระยะยาว






ทัง้ นี้ กาหนดให้ตวั แปรเทคโนโลยี รายจ่ายของรัฐ และเงินโอน เป็ น 3 ตัวแปรภายนอก โดย 2 ตัวแปร
แรกมีพลวัตตาม AR(1) process โดยทีค่ า่  แสดง Persistent Parameter



รายจ่ายเงินโอนกาหนดให้มพี ลวัตตาม Markov Regime - switching Process ซึง่ อาจมีการเปลีย่ น
Regime จาก Stationary เป็ น Explosive ได้ในกรณีทร่ี ายจ่ายเงินโอนมีลกั ษณะ Upward Trend นันคื
่ อ Z >1
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โดย

คือ Regime - switching Index ทีข่ น้ึ กับ Transition Matrix

ซึง่

ทัง้ 2 Regimes หากรายจ่ายเงินโอนมีลกั ษณะต้านวัฏจักรเศรษฐกิจ ค่า Parameter

จะมีค่าลบ

Laffer Curve และ Fiscal Limit
ระบบสมการแสดงดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ (Equilibrium Dynamics) ได้มาจากการตัดสินใจของ
ครัวเรือน (Optimization) สมการอุปสงค์มวลรวม Government Budget Constraint และ Policy Rule ดังนี้


(Equilibrium Consumption)




(Equilibrium Labor Supply)



(Equilibrium Bond Prices)




โดย คือ Discount Factor และ

(Equilibrium Tax Revenue)



คือ Marginal Utility of Consumption

สมการ Tax Revenue หรือ Laffer
Curve ขึน้ กับ State Variables (At,Gt) ที่
เปลี่ยนไป แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้
รัฐกับอัตราภาษีทจ่ี ดั เก็บ ภาพ 12 แสดงให้เห็น
ว่ า รายได้ภ าษีข องรัฐเพิ่ม ขึ้น ตามอัต ราภาษีท่ี
สูงขึน้ ขณะทีจ่ ุดสูงสุดของ Laffer Curve สะท้อน
อัตราภาษีสูงสุด max(At,Gt) ทีร่ ฐั สามารถจัดเก็บ
ได้ รายได้ภาษีสงู สุดจึงอยูท่ ่ี Tmax(At,Gt) อย่างไรก็
ตาม หากรัฐเก็บ ภาษีใ นอัตราที่สูงกว่า นี้ ร ายได้
ภาษี จ ะเริ่ ม ลดลงเพราะภาษี อ ั ต ราสู ง จะลด
แรงจูงใจในการทางานของแรงงาน
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ค่า สะท้อนความสาคัญของการพักผ่อนเทียบกับการบริโภคในอรรถประโยชน์ของครัวเรือน คานวณ
ได้จากสมการดุลยภาพการตัดสินใจของครัวเรือนในการบริโภคและทางาน ณ Steady State
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ซึง่ เป็ นการเทียบมูลค่าตัวเงินของการพักผ่อนหลังหักภาษีกบั การบริโภค ซึง่ ขึน้ กับโครงสร้างของภาคการคลัง
และความพร้อมในการทางาน

24

เมื่อ ได้ max(At,Gt) และ Tmax(At,Gt) ก็จ ะสามารถค านวณหาขนาดสูง สุ ด ของการเกิน ดุ ล การคลัง
Smax(At,Gt) ได้ ซึง่ จะถูกทอนด้วยค่า  สะท้อนความเต็มใจหรือประสิทธิภาพของรัฐทีจ่ ะเก็บภาษีให้ได้ถงึ ระดับ
สูงสุด ซึง่ ในลาดับต่อไป จะนาไปใช้คานวณหา Fiscal Limit
ซึง่ มีค่าเท่ากับผลรวมของมูลค่าปจั จุบนั ของ
Smax(At,Gt) ตลอดช่วงเวลาทีศ่ กึ ษาได้





การทา Markov Chain Monte Carlo Simulation จะช่วยให้เราสามารถหา Unique Mapping ระหว่าง
State Space (At,Gt) กับ max(At,Gt) และ Tmax(At,Gt) ได้ นามาซึง่ Fiscal Limit

ดังนี้

Fiscal Limit Distribution สร้างขึน้ ได้จากการสุ่มหา Set ของ State Variables
โดยใน
แต่ละ Set ทีเ่ ปลีย่ นไปจะให้ค่า Effective Fiscal Limit 1 ค่า การสุ่มตัวอย่าง Set ของ State Variables
ในจานวนมากพอ ทาให้ Sovereign Default Risk เกิดขึน้ ในภาวะดุลยภาพ 25
3.2.3 การประเมิ นความยังยื
่ นทางการคลังของไทยด้วย Fiscal Limit
ในการประเมินความยังยื
่ นทางการคลังด้วย Fiscal Limit จากแบบจาลอง DSGE กรณีไทยนัน้ ต้องใช้
ค่า Structural Parameters ของ 4 ปจั จัยทีเ่ ป็ นตัวขับเคลื่อนแบบจาลอง ซึง่ สะท้อนปจั จัยพืน้ ฐานของเศรษฐกิจ
โครงสร้างและพฤติกรรมนโยบายการคลังของไทยในช่วงที่ผ่านมาและภาพในอนาคต เพื่อทา Simulation
หา Fiscal Limit Distribution ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของแต่ละประเทศและขึน้ กับช่วงเวลาทีเ่ ปลีย่ นไป
( ) ความยังยื
่ นทางการคลังในปัจจุบนั
ภาพ 13 แสดง Fiscal Limit Distribution ของไทยหลังกาหนดค่า Structural Parameters จาก
ค่าเฉลีย่ ระยะยาวในอดีต (ช่วงปี 1994–2013) และโครงสร้างรายได้รายจ่ายและเงินโอนของรัฐบาลทีส่ ะท้อน
พฤติกรรมการดาเนินนโยบายการคลังในช่วง 4–5 ปี ทผ่ี ่านมา จากตาราง 2 พบว่า แม้รฐั บาลจะมีแนวโน้มใช้
จ่ายสูงขึน้ ไม่สอดคล้องกับสัดส่วนรายได้ทค่ี อ่ นข้างคงที่ รวมถึงยังมีภาระค้างจ่ายสูงขึน้ จากการดาเนินนโยบาย
กึ่ง การคลัง แต่ ส ดั ส่ ว นหนี้ ส าธารณะในป จั จุ บ ัน ยัง ถือว่ า อยู่ใ นระดับ ต่ า เมื่อเทีย บกับ ศักยภาพประเทศใน
การจัดเก็บภาษีให้มรี ายได้สงู สุดบน Laffer Curve โอกาสทีร่ ะดับหนี้ปจั จุบนั จะเข้าใกล้ Fiscal Limit เป็ นร้อยละ
0 และมีพน้ื ทีก่ ารคลัง (Fiscal Space) เหลืออยู่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบระดับหนี้ปจั จุบนั กับระดับหนี้สงู สุดตาม
ศักยภาพเศรษฐกิจทีร่ ฐั จะก่อนขึน้ ได้
24
25

หาได้จาก

และ

คานวณจาก

ซึง่ ขึน้ กับ

รายละเอียดใน Bi (2013)
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เมื่อพิจารณาสมการ

ประกอบ การวิเคราะห์ จะพบว่า สาเหตุ คือ
(ก) ประเทศไทยมีสดั ส่วนการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ (General Government Concept) ในช่วงทีผ่ ่านมาค่อนข้าง
ต่าเพียงร้อยละ 20 ของ GDP (เทียบกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่รอ้ ยละ 36 หรือมาเลเซียทีร่ อ้ ยละ 25) ขณะที่
ปจั จัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะรองรับการจัดเก็บภาษีได้สงู กว่านี้อกี มากในอนาคต เห็นได้
จากค่า = 0.3 ทีส่ ะท้อนว่าแรงงานไทยให้เวลาทางานร้อยละ 30 ของเวลาทีม่ ซี ง่ึ สูงกว่าประเทศอื่น (ตาราง 3)
หากรัฐเก็บภาษีเงินได้ในอัตราสูงขึน้ จะมีผลลดแรงจูงใจในการทางานของแรงงานไม่มาก รัฐจึงสามารถเพิม่
อัตราภาษีเพือ่ เพิม่ Tmax ได้คอ่ นข้างสูง
นอกจากนี้ (ข) Tmax ที่ป ระเมิน ว่ า อยู่ใ นระดับสูงนี้ เ พีย งพอที่จะครอบคลุ ม รายจ่า ยภาครัฐในการ
ซื้อสินค้า การลงทุน และเงินโอน (คิดเป็ นร้อยละ 25 ของ GDP ตาม General Government Concept)
แม้รายจ่ายเงินโอนจะมีแนวโน้มเร่งตัวในระยะหลัง แต่รฐั บาลก็ไม่ได้ขาดดุลงบประมาณสูงนัก ส่วนหนึ่งเพราะ
ทางการมีกรอบความยังยื
่ น ทางการคลังที่ระบุใ ห้จ ัด ทางบประมาณสมดุล ในเวลาที่เหมาะสม (ค) แม้ Smax
จะถูกทอนด้วยค่า  สะท้อนความเต็มใจทีร่ ฐั จะปรับนโยบายการคลังเพื่อเพิม่ Fiscal Surplus ไปบ้างแล้ว
ผลรวมมูลค่าปจั จุบนั ของ Smax ในอนาคตก็ยงั สูงมาก ทาให้สามารถรองรับการก่อหนี้ได้สงู กว่าระดับในปจั จุบนั
ภาพ 13 Fiscal Limit Distribution ไทย (ปัจจุบนั )

Parameters

Probability
1.00
0.80
0.60

0.40

46.6%
(Jun14)

0.20
0.00
0.0

0.5

ที่มา: คานวณโดยผูว้ ิ จยั

ตาราง 2 Model Calibration กรณี ไทย

1.0
1.5
Debt/GDP

2.0

2.5

Definition

ค่า
β
Discount rate
0.96
สัดส่วนเวลาทางานต่อสัปดาห์ เฉลีย่
0.30
Leisure preference
2.25

Persistence และ s.d. ของ At
0.50,0.06

Persistence และ s.d. ของ Gt
0.50,0.07

Tax adjustment parameter
0.04
รายได้ภาครัฐต่อ GDP เฉลีย่
0.22
รายจ่ายภาครัฐต่อ GDP เฉลีย่
0.17
รายจ่ายเงินโอนภาครัฐต่อ GDP เฉลีย่
0.08
ความยืดหยุ่นเงินโอนต่อรายได้ต่อหัว
-3.55
ความยืดหยุ่นเงินโอนต่อการเติบโตของ -0.20
เศรษฐกิจ
1 + transfer/GDP growth rate
1.080
Regime-switching parameters
0.95/0.60

Government effectiveness index
0.636

Sovereign default rate
0.024
ที่มา: รายละเอียดในภาคผนวก

หากประยุกต์ใช้แนวคิดเดียวกันนี้ในการสร้าง Fiscal Limit Distribution ของต่างประเทศโดยใช้
Structural Parameters ตามตาราง 3 รูปบนของภาพ 14 แสดงให้เห็นว่าหลายประเทศในภูมภิ าคจัดอยู่ในกลุ่ม
ทีเ่ สถียรภาพภาคการคลังในปจั จุบนั ยังแข็งแกร่ง เช่น สิงคโปร์ ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทัง้ เกาหลี
ส่วนทีแ่ รเงาแสดงระดับหนี้สาธารณะในปี 2013 ของแต่ละประเทศ พบว่าอยู่ทาง Left Tail ของ Distribution
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โอกาสทีจ่ ะเข้าใกล้ Fiscal Limit เป็ นศูนย์ ณ ระดับหนี้ปจั จุบนั และมีพน้ื ทีก่ ารคลังเหลือค่อนข้างมาก เพราะมี
ขนาดภาคการคลังไม่ใหญ่มากและยังไม่ใช้จ่ายเกินตัวมากนักนับจากอดีต
ตาราง 3 Model Calibration กรณี ไทยและต่างประเทศ
Parameters DCs GRC SWE JAP USA SGP KOR MYS IDN PHL
0.250 0.250 0.213 0.238 0.230 0.272 0.267 0.282 0.235 0.246
0.424 0.420 0.540 0.300 0.288 0.262 0.234 0.249 0.176 0.186
0.240 0.210 0.300 0.200 0.196 0.246 0.232 0.246 0.146 0.151
0.200 0.230 0.230 0.122 0.171 0.049 0.111 0.092 0.084 0.035
2.53 2.47 2.24 2.80 2.97 2.20 2.74 2.54 2.92 2.87
0.00 -0.45 -1.65 -3.03 -1.03 0.00 0.00 0.00 -1.53 -2.82
0.00 -0.03 -0.08 -0.09 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02
1.015 1.015 1.015 1.027 1.015 1.100 1.020 1.043 1.100 1.015

0.917 0.728 0.979 0.875 0.917 0.989 0.800 0.822 0.423 0.545

0.019 0.325 0.00 0.012 0.00 0.00 0.012 0.012 0.024 0.024
ที่มา: รายละเอียดในภาคผนวก 5
หมายเหตุ: โครงสร้างภาคการคลัง (รายได้ รายจ่าย และเงินโอน) ในระดับ General Government
DCs = Developed Countries; GRC = Greece; SWE = Sweden; JPA = Japan;
USA = United States; SGP = Singapore; KOR = Korea; MYS = Malaysia;
IDN = Indonesia; PHL = Philippines; THA = Thailand

THA
0.300
0.220
0.170
0.080
2.25
-3.55
-0.08
1.080
0.636
0.024

ภาพ 14 Fiscal Limit Distribution ไทยเทียบต่างประเทศ
Thailand vs. Some Asian countries
1

IDN (26.1%)
KOR (36.7%)
MYS (58.2%)
PHL (38.3%)
THA (45.3%)
SGP (103.8%)

Probability

0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Debt/GDP
Some Developed Countries
1

DCs (87.9%)
GRC (173.8%)
JPN (243.2%)
SWE (41.4%)
USA (104.5%)

Probability

0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Debt/GDP

:
:

Distribution

แต่สาหรับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว พบว่ามี Fiscal Space เหลืออยู่ไม่มากนัก (รูปล่างของภาพ 14)
ความเสีย่ งทีป่ ระเทศต่างๆ เข้าถึงขีดจากัดทางการคลังมีมาก ณ ระดับหนี้ปจั จุบนั ทีแ่ รเงาไว้ ผล Simulation
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แสดงให้เห็นว่า ณ สิ้น ปี 2013 ที่สดั ส่วนหนี้ ต่อ GDP เฉลี่ยในกลุ่มประเทศพัฒ นาแล้ว สูงถึงร้อยละ 87.9
26

พบความเป็ นไปได้มากถึงร้อยละ 90 ทีจ่ ะเข้าใกล้ขดี จากัดทางการคลัง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาทีแ่ ทบจะไม่
มีพน้ื ทีก่ ารคลังเหลือแล้ว ดังเช่นทีเ่ ป็ นกรณี เมื่อต้นปี 2014 ทีผ่ ่านมา ซึง่ สภาคองเกรสยอมให้มกี ารเพิม่ Debt
Ceiling ชัวคราวโดยไม่
่
มเี งือ่ นไขให้ต้องเพิม่ อัตราภาษีหรือลดรายจ่ายเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลของฐานะการ
27
คลังเป็ นการถาวรแต่อย่างใด รวมถึงญีป่ นุ่ ซึง่ มีความเสีย่ งสูงมากทีจ่ ะเกิดวิกฤตหนี้สาธารณะ การปฏิรปู ภาษี
เพิม่ VAT จากร้อยละ 5 เป็ น 8 ในเดือนเมษายนปี น้ี จึงเป็ นแนวทางหนึ่งของรัฐบาลญีป่ นุ่ ทีจ่ ะช่วยลดความเสีย่ ง
ทางการคลังลง นอกจากนี้ ยังพบข้อสังเกตประการหนึ่งทีน่ ่ าสนใจคือ Distribution ของไทยมีลกั ษณะแผ่กว้าง
(Dispersed) คล้ายญี่ปุ่น ซึง่ เกิดขึน้ จากรายจ่ายเงินโอนทีเ่ ร่งตัวขึน้ มากในระยะหลัง โดยเงินโอนมีลกั ษณะ
Counter-cyclical สะท้อนจากค่า Z ทีเ่ ป็ นลบใกล้เคียงกัน (หากเศรษฐกิจแย่ รัฐใช้จ่ายเงินโอนเพิม่ )
ในกรณี กรีซ พบว่า พื้น ที่การคลังติด ลบไปมากแล้ว เมื่อเทีย บกับ ระดับหนี้ ปจั จุ บนั ที่ร้อยละ 173.8
ฐานะการคลังยากทีจ่ ะทาให้เกินดุลมากไปกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ โอกาส Default เป็ นร้อยละ 100 สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงทีพ่ บว่าในเดือนมีนาคมของปี 2010 รัฐบาลกรีซผิดนัดชาระหนี้ ทาให้พนั ธบัตรรัฐบาลถูกปรับลด
อันดับจาก Investment Grade ระดับ “A” มาเป็ น Junk Bond ระดับ “C” สาหรับสวีเดนเป็ นตัวอย่างประเทศที่
มี Fiscal Reform รายจ่ายบาเหน็จบานาญและสวัสดิการสังคมได้สาเร็จตัง้ แต่ช่วงปี 1990s ในครัง้ ทีม่ คี วาม
เสีย่ งจะเกิดวิกฤตหนี้สาธารณะสูงมาก ระดับหนี้ในปจั จุบนั สะท้อนโอกาสเกิดวิกฤตหนี้ลดลงมาก
( ) ความยังยื
่ นทางการคลังในอนาคต
ในอีก 50 ปี ขา้ งหน้า โครงสร้างเศรษฐกิจและลักษณะพื้นฐานของไทยจะเปลี่ยนไปหลังเข้าสู่สงั คม
ผูส้ ูงอายุโดยสมบูรณ์ ตงั ้ แต่ปี 2020 รัฐบาลจะมีรายจ่ายสวัสดิการสังคมสูงขึน้ มาก โดยรายจ่ายเงินโอนจะมี
แนวโน้มเร่งตัวเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 8 ต่อปี ซึง่ จะทาให้โครงสร้างภาคการคลังเปลีย่ นไปจากภาพปจั จุบนั ที่
ประเมินไว้ การศึกษาในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงภาพความยังยื
่ นทางการคลังในอนาคต หากรัฐบาลยังคงมี
พฤติกรรมเช่น ในอดีตไม่เ ตรีย มตัว รับ มือกับ สิ่งที่จ ะเกิด ขึ้น การปฏิ รูปทางการคลัง และ/หรือ การปฏิ รูป
เศรษฐกิ จจะเป็ นความท้าทายของผูด้ าเนินนโยบายเพือ่ สร้างความยังยื
่ นทางการคลังได้อย่างไร
การประเมินภาพความยังยื
่ นทางการคลังในระยะยาวสามารถออกแบบได้เป็ น 2 กรณี โดยกาหนดค่า Structural
Parameters ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินนโยบายการคลังในอนาคตดังตาราง 4 ในกรณีแรกจะประเมินภาพทีร่ ฐั ยังคงพฤติกรรมเช่น
ทีผ่ ่านมาในอดีต และให้รฐั ปฏิรปู ภาคการคลังในกรณีทเ่ี หลือ ซึง่ ทาได้โดยการเปลีย่ น Parameters ปจั จัยการคลังและปจั จัย
26

27

ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ European Commission (2012) ซึ่งประมาณการหนี้ในปี 2013-2017 ว่าจะอยู่ในช่วง 86-96% ต่อ GDP
และมีโอกาสจะเข้าใกล้ Fiscal Limit สูงถึง 80% นามาซึ่งข้อเสนอในการปรับปรุงฐานะการคลังด้วยการเพิม่ Structural Balance ปีละ
0.5% ต่อ GDP ตัง้ แต่ปี 2014 เพือ่ ให้สดั ส่วนหนี้ลดลงต่ากว่าเกณฑ์ 60% ต่อ GDP ตามข้อตกลง Stability Growth Pact ภายในปี 2030
Callegari and Kotlikoff (2013) ประมาณการไว้ว่า ในปี 2013 ความไม่สมดุลทางการคลัง (Fiscal Gap) ของสหรัฐฯ ทีค่ านวณได้จาก
ั บนั ของกระแสรายจ่ายและรายได้ในอนาคตอยู่ท่ี 200 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. (ศึกษาต่อเนื่องจาก Congressional Budget
มูลค่าปจจุ
Office ทีป่ ระมาณการไว้ 222 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2012) ซึง่ คิดเป็ น 13 เท่าของ Debt Ceiling ณ 11 Feb 2014 ที่ 17.2 ล้าน
ล้านดอลลาร์ สรอ. หากรัฐสามารถเพิม่ ภาษีและ/หรือลดรายจ่ายให้ฐานะการคลังดีขน้ึ ในขนาดเท่ากับ Fiscal Gap นี้ได้ ก็จะสามารถ
รักษาสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ไม่ให้สงู ขึน้ ในอนาคต
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สถาบัน ซึง่ เป็ น 2 ปจั จัยทีร่ ฐั พอจะควบคุมได้ในบรรดาปจั จัยขับเคลื่อนแบบจาลองทีม่ ี การปฏิรปู การคลังสะท้อนผ่านวิธกี าร
คือ (1) เพิม่ รายได้ (2) ลดรายจ่ายเงินโอนทีไ่ ม่จาเป็ น (3) รัฐแสดงความตัง้ ใจทีจ่ ะเพิม่ การเกินดุลการคลังเพื่อความยังยื
่ นของ
หนี้สาธารณะผ่านปจั จัยสถาบันทีด่ ขี น้ึ
ตาราง 4 Scenarios ในการประเมิ นความยังยื
่ นทางการคลังในระยะยาว
Parameters



ปัจจุบนั
0.22
0.25
0.08
0.64

กรณี ฐาน
0.22
0.27
0.12
0.64

กรณี ปฏิ รปู
0.25
0.25
0.09
0.80

พฤติ กรรมการคลังเหมือนในอดีต (กรณี ฐาน)
หากรัฐมีพฤติกรรมเช่นเดิม คือ ยังคงไม่สามารถเพิม่ สัดส่วนรายได้ต่อ GDP เพราะมีการใช้มาตรการลด
ภาษี/เพิม่ สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเพิม่ รายจ่าย โดยยังไม่มกี ารปฏิรปู ทางการคลังใด Fiscal Limit Distribution จะ
ขยับไปทางซ้ายจากปจั จุบนั (ภาพ 15) และเมือ่ นาประมาณการหนี้จากบทที่ 3.1 มาเทียบให้เห็นในระยะข้างหน้าเป็ น
บางช่วง จะเห็นได้ว่าในปี 2015 หนี้อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 47 อาจยังไม่เห็นความเสีย่ ง แต่อกี 40 ปี ต่อมาหนี้จะเร่งตัวเป็ นร้อยละ
232 ในปี 2055 โอกาสทีร่ ฐั จะไม่สามารถคืนหนี้ทก่ี อ่ ณ ระดับนัน้ ได้ในอนาคตจะเริม่ สูงถึงร้อยละ 100
ภาพ 15 Fiscal Limit Distribution ในอนาคต: กรณี ฐาน

กรณี ปฏิ รปู ทางการคลัง
หากพิจารณาค่ากลาง (Mean) ของระดับหนี้ในกรณีฐานทีร่ อ้ ยละ 150 พบว่ามีโอกาสทีจ่ ะเข้าใกล้ขดี จากัด
ทางการคลังสูงถึงกว่าร้อยละ 40 แต่หากรัฐปฏิรปู ทางการคลังด้วย 3 วิธกี ารในแบบจาลองจะช่วยให้เห็นภาพการ
ทยอยปรับตัวทีด่ ขี น้ึ ของ Distribution ได้ ภาพ 16 แสดง Distribution ทีเ่ ริม่ ขยับไปทางขวา ณ ระดับหนี้ทร่ี อ้ ยละ
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150 โอกาสชนเพดานหนี้จะลดต่าลงเรื่อยๆ ไปอยู่ราวร้อยละ 2-10 เมื่อทดลองให้มกี ารเพิม่ สัดส่วนรายได้ต่อ GDP
ได้อกี ร้อยละ 1 จากนัน้ ให้ลดสัดส่วนเงินโอนลงได้สาเร็จร้อยละ 1 และตามมาด้วยผลจากการแสดงความแน่ วแน่ ตงั ้ ใจ
จริงมากขึน้ ทีจ่ ะเกินดุลการคลังในอนาคตมาชดใช้หนี้อกี 1 percentile
หากรัฐเตรียมรับมือกับความไม่สมดุลทางการคลังทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ดว้ ยการปฏิรปู ทางการคลัง
ภาพ 17 แสดงให้เห็นการประเมินความยังยื
่ นทางการคลังในอนาคตหลังมีการปฏิรปู ทางการคลังทัง้ 3 วิธโี ดย
กาหนดเป้าหมายทีจ่ ะให้โครงสร้างการคลังระยะยาวสมดุลขึน้ นัน่ คือ (1) รัฐสามารถเพิม่ สัดส่วนรายได้ภาครัฐต่อ
GDP จากร้อยละ 22 ให้เท่ากับค่าเฉลีย่ ของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียทีร่ อ้ ยละ 25 (2) รัฐสามารถลด
รายจ่ายอุดหนุ นไม่จาเป็ นลงได้จากร้อยละ 12 ต่อ GDP ในกรณีฐานเหลือร้อยละ 9 เพื่อให้สามารถชดเชยรายจ่าย
สวัสดิการทีจ่ ะสูงขึน้ ได้ สัดส่วนการใช้จ่ายภาครัฐโดยรวมจะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 25 โครงสร้างภาคการคลังระยะยาวมีความ
สมดุล สะท้อนการหาได้พอกับทีจ่ ่ายออก และ (3) ความแน่ วแน่ ตงั ้ ใจจริงทีจ่ ะปฏิรปู การคลังให้สะท้อนจากค่าปจั จัย
สถาบันทีม่ ี Percentile สูงขึน้ จาก .64 เป็ น .80 ซึง่ เป็ นอันดับทีใ่ กล้เคียงกับมาเลเซีย
ภาพ 16 Marginal Improvement การปฏิ รปู การคลัง

ภาพ 17 Fiscal Limit Distribution ในอนาคต: กรณี ปฏิ รปู
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หากการปฏิรูปการคลังเช่นนี้เริม่ ต้นได้ในโอกาสแรก ประมาณการหนี้จะเริม่ มีเสถียรภาพทีร่ ะดับไม่สูงไป
กว่าปจั จุบนั มากนัก นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างทางการคลังจะมีผลให้ Distribution ขยับไปทางขวาจากภาพ
ปจั จุบนั โอกาสทีป่ ระเทศจะมีปญั หาเข้าใกล้ Fiscal Limit ณ ระดับหนี้ต่างๆ นัน้ จะเป็ นศูนย์ ภาคการคลังจะมี
เสถียรภาพแข็งแกร่งได้ในระยะยาว มีพน้ื ทีท่ างการคลังเหลือมากพอทีจ่ ะใช้รองรับเหตุการณ์ ภายนอกทีจ่ ะมา
กระทบได้ เช่น มาตรการการคลังกระตุน้ เศรษฐกิจ ความเสียหายจากการดาเนินกิจกรรมกึง่ การคลัง หรือภาวะ
Bank Run ในระบบการเงินทีอ่ าจส่งผลให้รฐั ต้องเข้ารับภาระความเสียหายแทน (Fiscalization) และหากว่ารัฐ
ปฏิ รปู เศรษฐกิ จ (Structural Reform) ควบคู่ไปกับการปฏิรูปภาคการคลัง การเพิม่ ระดับศักยภาพของ
ประเทศจะช่วยให้ GDP สูงขึน้ ประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูงขึน้ ทาให้การจัดเก็บภาษีทาได้มากขึน้ ขนาดการ
เกินดุลการคลังในอนาคตจะสูงขึน้ อีก เมื่อปจั จัยต่างๆ ไม่เปลีย่ นแปลงยกเว้น High Productivity Shock ที่
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3.5

เกิดขึน้ จะทาให้ Distribution จะขยับไปทางขวามากขึน้ ตามหลักการทีน่ าเสนอไปในภาพ 11 หากรัฐเตรียม
รับมือกับสถานการณ์ทจ่ี ะเปลีย่ นไปได้ดี สร้างความมันใจได้
่
ว่าการปฏิรปู การคลังจะทาได้สาเร็จจริง จะมีผลให้
Distribution ขยับไปทางขวาจากภาพปจั จุบนั ขณะทีป่ ระมาณการหนี้สาธารณะในอีก 50 ปี ขา้ งหน้าจะมี
แนวโน้มลดลงเรือ่ ยๆ โอกาสทีป่ ระเทศจะมีปญั หาเข้าใกล้ Fiscal Limit ณ ระดับหนี้ต่างๆ นัน้ เป็ นศูนย์ ภาคการ
คลังจะมีเสถียรภาพแข็งแกร่งในระยะยาว มีพ้นื ทีท่ างการคลังเหลือมากพอทีจ่ ะใช้รองรับเหตุการณ์ภายนอกที่
จะมากระทบได้ เช่น มาตรการการคลังกระตุน้ เศรษฐกิจ ความเสียหายจากการดาเนินกิจกรรมกึง่ การคลัง หรือ
ภาวะ Bank Run ในระบบการเงินทีอ่ าจส่งผลให้รฐั ต้องเข้ารับภาระความเสียหายแทน (Fiscalization) และหา
กว่ารัฐปฏิ รปู เศรษฐกิ จ (Structural Reform) ควบคู่ไปกับการปฏิรปู ภาคการคลัง การเพิม่ ระดับศักยภาพ
ของประเทศจะช่วยให้ GDP สูงขึน้ ประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูงขึน้ ทาให้การจัดเก็บภาษีทาได้มากขึน้ ขนาด
การเกินดุลการคลังในอนาคตจะสูงขึน้ อีก เมื่อปจั จัยต่างๆ ไม่เปลีย่ นแปลงยกเว้น High Productivity Shock ที่
เกิดขึน้ จะทาให้ Distribution จะขยับไปทางขวามากขึน้ ตามหลักการทีน่ าเสนอไปในภาพ 11
การประเมินความยังยื
่ นทางการคลังในบทที่ 3 นี้ชว่ ยให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนขึน้ ว่า แม้ประเทศไทยยังไม่ม ี
ปญั หาความยังยื
่ นทางการคลังในปจั จุบนั แต่หากรัฐบาลยังไม่เริม่ เตรียมความพร้อมให้ฐานะการคลังในระยะ
ปานกลางถึงระยะยาวให้เข้มแข็งตัง้ แต่โอกาสแรก พืน้ ฐานเศรษฐกิจของประเทศทีจ่ ะสามารถรองรับภาระหนี้ท่ี
ก่อตัว สูงขึ้น ในอนาคตจะเริ่ม มีจ ากัด ความเสี่ย งในการผิด นัด ช าระหนี้ ข องตราสารหนี้ ร ฐั บาล (Sovereign
Default Risk) มากขึน้ เพราะผูเ้ ล่นในระบบเศรษฐกิจขาดความเชื่อมันว่
่ ารัฐจะหามาตรการเพิม่ การเกินดุลการ
คลังได้ในอนาคต จะส่งผลกระทบต่อความน่ าเชื่อถือของรัฐบาล และในทีส่ ุดก็จะกระทบต่อต้นทุนการกูย้ มื เงิน
ของระบบการเงิน อย่างไม่อาจหลีกเลี่ย งได้ การปฏิ รูปทางการคลังจึ งเป็ นสิ ง่ จาเป็ นที ร่ ฐั บาลสามารถ
ตัดสิ นใจเริ ม่ ต้นได้เองเพราะอยู่ในความรับผิ ดชอบโดยตรง ต่างจากการปฏิ รปู เศรษฐกิ จเพือ่ ยกระดับ
ศักยภาพของประเทศที ต่ ้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนเข้ามาเกีย่ วข้องด้วย
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4 นัยเชิ งนโยบาย
ความเชื่อมโยงระหว่างระบบการเงินและภาคการคลังชี้ให้เห็นว่า ความเปราะบางในระบบการเงิน
นาไปสู่ภาระทางการคลัง ในขณะเดียวกันหากปราศจากความยังยื
่ นทางการคลัง ระบบการเงินก็ไม่สามารถ
ดาเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพเช่นกัน สาหรับประเทศไทย บทเรียนจากวิกฤตการเงินการปี 1997 ส่งผลให้เกิด
การปฏิรปู ในระบบการเงินครัง้ ใหญ่และนาไปสู่เสถียรภาพของระบบการเงินทีม่ ากขึน้ ในปจั จุบนั อย่างไรก็ตาม
ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นความเปราะบางในภาคการคลังทีเ่ ริม่ ก่อตัวขึน้ ในปจั จุบนั และอาจจะส่งผลให้หนี้สาธารณะ
เร่งสูงขึน้ ไม่มที ่สี ้นิ สุดในระยะยาว นาไปสู่ความท้าทายสาหรับผู้ดาเนินนโยบายว่า ทาอย่างไรจึงจะสานต่อ
แนวทางการปฏิรปู ระบบการเงินทีไ่ ด้เริม่ ต้น ไว้แล้ว และในขณะเดียวกันทาอย่างไรจึงจะช่วยให้ภาคการคลังมี
ความยังยื
่ นและไม่สร้างความเสีย่ งต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
. การสานต่อแนวทางการปฏิ รปู ระบบการเงิ น
ประสบการณ์หลังวิกฤตการเงินปี 1997 ทีภ่ าคการคลังต้องเข้ารับภาระจากความอ่อนแอของระบบ
การเงินและผลกระทบจากเงินบาทอ่อนค่านัน้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงิน ผลการประเมิน
ภาคการเงินของไทยโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Financial Sector Assessment Program: FSAP)
28
ในปี 2008 ชี้ว่า ภาคการเงินไทยมีความมันคงเพิ
่
ม่ ขึน้ มากจากการบริหารความเสีย่ งทีด่ ขี ้นึ การปรับปรุง
เกณฑ์การกากับดูแลและการตรวจสอบสถาบันการเงิน ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล การปรับปรุงกฎหมายให้
สามารถกากับแบบรวมกลุ่ม รวมทัง้ การเปลีย่ นผ่านจากการคา้ ประกันเงินฝากแบบเต็มจานวนเป็ นระบบประกัน
เงินฝากแบบจากัดจานวนซึง่ ถือเป็ นพัฒนาการทีส่ าคัญของระบบการเงินไทยทีจ่ ะลดภาระภาคการคลังจากการ
ต้องเข้าช่วยเหลือภาคการเงิน เรียกได้ว่าเป็ นการปฏิรูประบบการเงินครัง้ สาคัญเพื่อป้องกันวิกฤตการเงินซ้า
รอยอีก อย่า งไรก็ตาม การปฏิ รูประบบการเงิ นยังคงต้ องดาเนิ นต่ อไปเพื อ่ สนั บสนุ นความยังยื
่ นทาง
การคลัง ดังนี้
(1) การสร้างความเข้มแข็งทนทานต่อปัจจัยภายนอก (Resiliency) ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการ
สร้างเกราะป้องกันเพือ่ ลดโอกาสการเกิดวิกฤตในชัน้ แรก โดยสถาบันการเงินมีเงินกองทุนทีเ่ ข้มแข็งทัง้ ปริมาณ
และคุณภาพ รวมทัง้ การสร้างยางอะไหล่ให้ระบบการเงินในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจดีตามแนวทางของเกณฑ์การกากับ
ดูแลสากล โดยมีการพิจารณาเครือ่ งชีว้ ดั วัฏจักรเศรษฐกิจและสินเชือ่ ทีม่ คี วามเหมาะสมกับไทย
(2) การลดภาระต่อภาคการคลังกรณี ที่เกิ ดปัญหา (Burden Sharing) เป็ นการเพิม่ ความสามารถ
ในการรองรับความเสียหาย (Loss Absorbing Capacity) ของตราสารหนี้ทอ่ี อกโดยสถาบันการเงินทีก่ าหนด
เงือ่ นไขให้รองรับความเสียหายหรือแปลงสภาพจากหนี้เป็ นทุนได้ในกรณีทเ่ี งินกองทุนลดลงถึงระดับทีก่ าหนด
เป็ นการเสริมสร้างกลไกตลาดในการกากับดูแล (Market Discipline) เนื่องจากผูล้ งทุนจะต้องมีความรูแ้ ละเข้าใจ
และประเมินความเสีย่ งทีโ่ อกาสเงินกองทุนของสถาบันการเงินนัน้ จะลดลงจนแตะระดับทีต่ ราสารหนี้นนั ้ ต้องเข้า
ไปรับความเสียหายหรือถูกแปลงสภาพไป อีกทัง้ มีการวางกรอบการแก้ไขปญั หาสถาบันการเงินเมื่อเกิดวิกฤต
(Crisis Resolution Framework) เพื่อให้แก้ไขปญั หาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ลุกลามเป็ นวงกว้าง
ซึง่ จะช่วยลดภาระต่อภาคการคลังและผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริงได้มาก
28
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. การปฏิ รปู ทางการคลัง
ในช่ วงที ป่ ระเทศประสบวิ กฤตการเงิ นปี 1997 ชี้ ให้ เห็นว่า แม้ระบบการเงิ นจะเปราะบางแต่
หากภาคการคลังเข้มแข็ง ก็ยงั ส่งผลให้ ประเทศก้ าวข้ามผ่านวิ กฤตครัง้ นัน้ มาได้ โดยในช่วงก่อนหน้ า
ปี 1997 ประเทศมีฐานะการคลังแข็งแกร่งจากการเกินดุลการคลังอย่างต่อเนื่อง และหนี้สาธารณะต่อ GDP
อยู่ใ นระดับต่ า ซึ่งสะท้อนว่ า ประเทศมีพ้นื ที่การคลังมากพอที่จ ะรองรับ ผลกระทบจากวิกฤตการเงิน ได้
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้ชใ้ี ห้เห็นว่าพฤติกรรมการดาเนินนโยบายการคลังในอดีต โดยเฉพาะรายจ่ายเงิน
โอนและเงินอุดหนุ น เพื่อใช้ในกิจกรรมกึ่งการคลัง ร่วมกับ การเปลี่ย นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สงั คม
ผูส้ งู อายุ จะกดดันให้หนี้สาธารณะเร่งสูงขึน้ ไม่มสี น้ิ สุด จนกระทังอาจเกิ
่
นกว่าขีดจากัดทางการคลังทีป่ ระเทศจะ
รองรับได้หากไม่การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดาเนินนโยบายการคลังในเชิงบวกทีม่ ากเพียงพอ ดังกล่าวจึง
นามาสูข่ อ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย “การปฏิ รปู การคลังเพือ่ สร้างความยังยื
่ นทางการคลังและลดความเสีย่ ง
ต่อเสถียรภาพระบบการเงิ น”
ทัง้ นี้ แม้รฐั จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปจั จัยกระทบความยังยื
่ นทางการคลังทีเ่ กิดจากการเข้าสู่สงั คม
ผูส้ งู อายุซ่งึ อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ แต่การเปลีย่ นแปลงปจั จัยด้านพฤติกรรมการดาเนินนโยบายเป็ นสิง่ ที่
ท าได้ เพีย งแต่ ต้ อ งอาศัย กลไกที่จ ะช่ ว ยการสร้ า งบริบ ทที่จ ะน าไปสู่ ค วามยัง่ ยืน ทางการคลัง นั น่ คื อ
(ก) ลดอานาจผูกขาดของฝา่ ยบริหาร (Delegation of Powers) ในการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและการ
เข้าถึงข้อมูลการคลัง และ (ข) ทาให้ฝา่ ยบริหารตระหนักถึงต้นทุนการดาเนินนโยบายของตนเอง (Internalizing
Cost) นามาซึง่ ข้อเสนอกลไกการปฏิรปู การคลัง 3 ด้านผ่าน กระบวนการ กฎเกณฑ์ สถาบัน
กลไกที่ 1 เสริ มกระบวนการทางการคลังให้โปร่งใส (Fiscal Procedure)
ในระยะหลัง รัฐก่อหนี้จากการใช้จ่ายนอกงบประมาณเพิม่ ขึน้ ทัง้ จากการออกกฎหมายพิเศษให้อานาจ
กูเ้ งิน เป็ นการเฉพาะและการดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลังผ่านรัฐวิสาหกิจ พฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้น เพราะฝ่าย
บริหารสบช่องทางกฎหมายการคลังในปจั จุบนั ทีใ่ ห้ความยืดหยุน่ รัฐบาลใช้จ่ายเงินนอกระบบงบประมาณได้โดย
ไม่ตอ้ งผ่านการร่วมอนุ มตั จิ ากรัฐสภาในรายละเอียด ทาให้กระบวนการใช้จ่ายเงินแผ่นดินโปร่งใสตรวจสอบได้
เฉพาะเงินในระบบงบประมาณเท่านัน้
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ โครงการรับจานาข้าว ซึง่ ใช้เงินดาเนินการตลอดช่วงปี การผลิต 2554/55 –
2556/57 ไป 8.1 แสนล้านบาท แต่กลับมีวงเงินเพียง 1.9 แสนล้านบาท (ร้อยละ 23) เท่านัน้ ทีผ่ ่านการจัดสรร
จากระบบงบประมาณประจาปี 2555 – 2557 โดยผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา รัฐ สามารถหาช่องทางจาก
แหล่งเงินนอกระบบงบประมาณในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนส่วนทีเ่ หลือ เช่น การค้าประกันเงินกูร้ ฐั วิสาหกิจ
การใช้สภาพคล่องรัฐวิสาหกิจดาเนินการไปก่อน โดยไม่มกี าหนดระยะเวลาใช้คนื และการชี้แจงต่อสาธารณะ
โดยเฉพาะวิธีการยืม สภาพคล่ องที่ไม่ม ีการกาหนดวงเงิน แต่อย่างใด ส่งผลให้หนี้ ส าธารณะทยอยเพิม่ ขึ้น
ประมาณร้อยละ 6.5 ของ GDP ตลอดช่วง 4 ปี ทด่ี าเนินโครงการนี้มา
จึงควรให้มกี ารแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อ ให้การด าเนินกิจกรรมของรัฐ ทัง้ หมด (ซึ่งหมาย
รวมถึงกิจกรรมในงบประมาณ กิจ กรรมนอกงบประมาณ และกิจ กรรมกึ่งการคลัง ) ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากรัฐสภา เพือ่ เพิม่ ความโปร่งใสของกระบวนการทางการคลังและการถ่วงดุลอานาจของฝา่ ยบริหาร
และฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
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กลไกที่ 2 กาหนดกฎเกณฑ์ทางการคลังให้ชดั เจนและศักดิ์ สิทธิ์ (Fiscal Rule)
แม้ร ฐั จะอ้า งอิง กรอบความยัง่ ยืน ทางการคลัง ประกอบการด าเนิ น นโยบายการคลัง ที่ผ่า นมา ซึ่ง
ประกอบด้ว ยกฎเกณฑ์ท างการคลัง หลายข้อ แต่ ก็ไ ม่ ม ีผ ลบัง คับ จริง ทางกฎหมาย แต่ อ ย่ า งใด สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้และใช้เป็ นแนวปฏิบตั เิ ท่านัน้ ในบรรดาเกณฑ์ท่ีระบุไว้กม็ เี พียงเกณฑ์หนี้สาธารณะต่อ GDP
(Debt-to-GDP Rule) เท่านัน้ ทีร่ ฐั รักษาได้ตามกรอบฯ อย่างต่อเนื่อง 29 ซึง่ ปจั จุบนั กาหนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 60 ต่อ
GDP และมีบทบาทสาคัญในการสร้างความเชือ่ มันของสาธารณะต่
่
อการรักษาวินยั ทางการคลังของรัฐบาลไทย
แต่จากผลการศึกษาทีว่ ่า ประมาณการหนี้สาธารณะในระยะยาวจะเร่งตัวแบบยกกาลังหลังเข้าสู่สงั คม
ผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ หากไม่มกี ารกาหนดเกณฑ์น้ีให้มผี ลทางกฎหมาย เพดานหนี้ทเ่ี ห็นในปจั จุบนั จะสามารถ
ปรับให้ขยับออกไปได้เรือ่ ยเป็ นการแก้ปญั หาเฉพาะหน้า โดยไม่มกี ลไกใดทีจ่ ะผลักดันให้รฐั เร่งปฏิรปู โครงสร้าง
ทางการคลังอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็ นการเพิม่ รายได้หรือลดรายจ่ายทีไ่ ม่จาเป็ นลง (เช่นเดียวกับวิธแี ก้ปญั หา
Debt Ceiling ในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทส่ี ภาคองเกรสยอมให้ขยับ เพดานหนี้ออกไปได้ชวคราว
ั่
จนถึงเดือนมีนาคมปี หน้าจึงค่อยพิจารณาหาทางแก้ปญั หาเชิงโครงสร้าง) เกณฑ์เพดานหนี้ทข่ี ยับออกไปจะเข้า
ใกล้ขดี จากัดทางการคลัง (Fiscal Limit) ตามศักยภาพของประเทศในทีส่ ุด และมีโอกาสสูงมากทีต่ ลาดจะขาด
ความเชือ่ มันในความสามารถของรั
่
ฐว่าจะเกินดุลการคลังในอนาคตมาชาระหนี้ในปจั จุบนั ได้
งานศึกษานี้จงึ เสนอให้มกี ารยกระดับเกณฑ์เพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP ทีส่ าธารณะเข้าใจดีอยู่แล้ว
ในปจั จุบนั ให้มคี วามศักดิ ์สิทธิ ์ทางกฎหมาย โดยระบุไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ดังเช่นทีห่ ลายประเทศ
ดาเนินการเพื่อให้เป็ นเครื่องมือในการสร้างวินัยการคลัง (Fiscal Discipline Device) ซึง่ จะช่วยสร้างกลไกการ
สื่อสารแสดงความรับผิดชอบของรัฐ ให้รฐั สภาได้รบั ทราบถึงแนวทางการแก้ปญั หาในยามทีร่ ะดับหนี้เข้าใกล้
เพดานตามกฎหมาย เพดานนี้สามารถปรับให้ยดื หยุ่นได้หากมีเหตุผลสมควรและรัฐบาลมีขอ้ เสนอการปฏิรูป
ทางการคลังทีร่ ฐั สภาจะเชือ่ ถือได้ว่าจะช่วยสร้างความยังยื
่ นให้ภาคการคลังในอนาคตได้
กลไกที่ 3 สนับสนุนให้มีสถาบันการคลังที่ อิสระและเป็ นกลาง (Fiscal Institution)
การมีสถาบันทางการคลังที่ม ีอสิ ระจากแรงกดดันทางการเมืองและเป็ นกลางเป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง
ทีส่ าคัญต่อการสร้างความยังยื
่ นทางการคลังในอนาคต สถาบันดังกล่าวนี้ทเ่ี ข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบจากการดาเนินนโยบายด้วยความเชีย่ วชาญ และสามารถสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณะได้
อย่างตรงไปตรงมา ซึง่ จะเป็ นกลไกสาคัญทีจ่ ะช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล (Asymmetric Information)
ระหว่างฝ่ายรัฐบาลผู้ดาเนินนโยบายและฝ่ายตรวจสอบโดยรัฐสภาและประชาชนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้
จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและตระหนักรูข้ องภาคประชาชนในการติดตามผล ต้นทุน และภาระทางการคลังจาก
การดาเนินนโยบายของรัฐ ทาให้การใช้เงินแผ่นดินซึง่ เป็ นทรัพยากรของประเทศมีความคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ งานศึกษานี้จงึ เสนอให้สถาบันทีม่ อี ยู่ได้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบด้านนี้ต่อสาธารณะให้มากขึน้
และเป็ นโอกาสทีจ่ ะจัดตัง้ สถาบันการคลังใหม่ขน้ึ เพือ่ เติมเต็มปจั จัยทางสถาบันทีข่ าดอยูไ่ ด้
29

สาเหตุสาคัญเพราะ Debt-to-GDP Rule มีความยืดหยุ่นในตัว ซึ่งต่างจาก Budget Balance Rule หรือ Expenditure Rule เพราะมี
ช่องทางปรับเปลีย่ นได้จากผลด้านรายได้ รายจ่าย หรือ Nominal GDP ทีเ่ ปลีย่ นไปตามภาวะเศรษฐกิจ แต่กม็ ขี อ้ เสีย ทีอ่ าจจูงใจให้
นโยบายการคลังมีลกั ษณะ Pro-cyclical ได้ (เช่น หากเศรษฐกิจดี รัฐก่อหนี้เพิม่ ได้โดยทีย่ งั รักษาสัดส่วนหนี้ต่อ GDP เท่าเดิม) ดังนัน้
ในต่างประเทศ เช่น สวิสเซอร์แลนด์ ได้พฒ
ั นาเกณฑ์น้ีเป็ น Structural Budget Balance Rule (หรือ The Debt Brake) ทีจ่ ากัดการก่อ
หนี้ผ่านการควบคุมรายจ่ายให้เท่ากับรายได้ทข่ี จัดผลของวัฏจักรเศรษฐกิจแล้ว (Geier 2011)
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ภาคผนวก แนวทางการวิ เคราะห์ภาระเสี่ยงทางการคลัง (Contingent Liabilities)
จากกรอบการวิเคราะห์ Fiscal Risk Matrix ของ Polackova (1999) นิยามว่าภาระเสีย่ งทางการคลัง
(Contingent Liabilities) หมายถึง ภาระที ม่ ีโอกาสปรากฏหากเหตุการณ์ บางอย่างเกิ ดขึ้น โดยที ไ่ ม่
สามารถประเมิ นช่วงเวลาและขนาดของความเสียหายที อ่ าจเกิ ดขึ้นได้ชดั เจน โดย Fiscal Risk Matrix
แบ่งการวิเคราะห์ความเสีย่ งทางการคลังเป็ น 2 มิติ 4 dimensions คือ
(1) มิ ติ ด้ า นความเสี ่ย ง (Probability
Distribution of Risk) โดยแบ่งเป็ นภาระแน่ นอน
ภาระแน่นอน
ภาระเสี่ยงที่ชัดแจ้ง
ของรัฐบาล และภาระเสีย่ งทีร่ ฐั ต้องเข้าไปรับเมื่อเกิด
และชัดแจ้ง
วิก ฤตการณ์ บ างอย่า ง โดยที่ไม่ ส ามารถประเมิน
ภาระแน่นอน
ขนาดความเสียหายและช่วงเวลาทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง
ภาระเสี่ยงที่แอบแ ง
แต่แอบแ ง
ได้ชดั เจน (Uncertainty of Events)
(2) มิ ติด้านกฎหมายหรือสัญญาข้อตกลง (Rule of Obligations) แบ่งเป็ นภาระชัดแจ้งทีร่ ฐั บาล
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายหรื อ สั ญ ญาข้ อ ตกลง และภาระแอบแฝงที่ ร ั ฐ บาลต้ อ งรั บ ผิ ดชอบ
แม้ไม่ได้มกี ฎหมายหรือสัญญาข้อตกลงบังคับ แต่ถูกคาดหวังจากสาธารณะชน กลุ่มผลประโยชน์ ทางสังคม
หรือ แรงกดดันทางการเมือง
Probability Distribution of Risk

Rule of Obligations

จากมิตดิ า้ นความเสีย่ งและด้านกฎหมายจึงแบ่งความเสีย่ งออกเป็ น 4 dimensions (ก) ภาระแน่ นอน
และชัดแจ้ง เช่น การกูเ้ พือ่ ชดเชยขาดดุล การกูเ้ งินของรัฐบาลตามอานาจกฎหมายนอกงบประมาณ และการกู้
เงินโดยตรงของรัฐบาลเพื่อการให้กตู้ ่อแก่รฐั วิสาหกิจ เป็ นต้น (ข) ภาระแน่ นอนแต่ แอบแฝง เช่น ภาระค้าง
จ่ายจากการดาเนินกิจกรรมกึง่ การคลังผ่านหน่วยงานอืน่ ๆของรัฐ ภาระรายจ่ายทีร่ ฐั ต้องรับผิดชอบหากกองทุน
นอกงบประมาณประสบภาวะขาดทุน เช่น การขาดทุนของกองทุนประกันสังคมทีม่ รี ายจ่ายผลประโยชน์คนื แก่
สมาชิกมากกว่ารายรับเงินสมทบเนื่องจากการเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ (ค) ภาระเสี ย่ งที ช่ ดั แจ้ง เช่น การกูข้ อง
หน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆทีร่ ฐั บาลเข้าไปคา้ ประกัน (ง) ภาระเสีย่ งที แ่ อบแฝง เช่น ภาระทีเ่ กิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ
วิกฤตสถาบันการเงิน การล้มละลายหน่วยงานภาครัฐ การขาดทุนของรัฐวิสากิจทีด่ าเนินโครงการตามมาตรการ
ของรัฐบาล ความเสียหายของโครงการรัฐทีร่ ว่ มทุนกับเอกชน รวมถึงภัยพิบตั ธิ รรมชาติ
หากขาดการวิ เคราะห์ความเสีย่ งทางการคลังจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการประเมิ น
ความยังยื
่ นทางการคลัง เนื อ่ งจากภาระความเสีย่ งอาจกลายเป็ นภาระแน่ นอนของรัฐในภายหลังโดยที ่
รัฐไม่อาจหลี กเลี ย่ งได้ ตัวอย่างเช่น การที่รฐั ต้องจ่ายชดเชยให้กบั กองทุนเพื่อการฟื้ นฟู และพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเนื่องจากวิกฤตสถาบันการเงิน โดยรัฐต้องก่อหนี้ (รวมหนี้ FIDF 1 2 และ 3) จานวนกว่า 1.3
ล้านล้านบาท ขณะทีใ่ นปจั จุบนั ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงทางการคลังที่สาคัญทีต่ ้องติดตาม คือ ความ
เสียหายจากโครงการจานาข้าว ปี การผลิต 54/55 - 55/56 ซึง่ นับเป็ นภาระทางการคลังทีถ่ ูกสะท้อนในระบบ
งบประมาณเพียงส่วนน้อย แต่สว่ นใหญ่เป็ นภาระเสีย่ งเกิดจากการดาเนินกิจกรรมกึ่งการคลังผ่านรัฐวิสาหกิจที่
เป็ นสถาบันการเงิน
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ภาคผนวก การประเมิ นพลวัตหนี้ สาธารณะ และองค์ประกอบของพลวัตหนี้ สาธารณะ
ระดับหนี้สาธารณะของไทยในปจั จุบนั อยู่ท่ี 5.7 ล้านล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 46.9 ต่อ GDP ถือเป็ น
ระดับทีใ่ กล้เคียงกับค่าเฉลีย่ ของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาทีร่ อ้ ยละ 43.1 ต่อ GDP และยังต่ากว่าประเทศพัฒนา
แล้วทีร่ อ้ ยละ 82.6 ต่อ GDP30 เนื่องจากหลายประเทศประสบวิกฤตหนี้สาธารณะ (Sovereign Debt Crisis)
อย่างไรก็ตาม จากประเมินพลวัตหนี้สาธารณะจะพบว่า หนี้สาธารณะมีการเปลี่ยนแปลงครัง้ สาคัญเป็ นแบ่ง
3 ช่วงอย่างชัดเจน คือ
นาการระดับหนี้สาธารณะของไทย
ภาพ 2.1พัฒหนี
้ สาธารณะของไทย

ภาพ 2.2 องค์ประกอบพลวัตหนี้ สาธารณะ

ระดับหนี้สาธารณะ
(% ต่อ GDP)
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ที่มา: WEO April 2014 และ สบน. คานวณโดยผูว้ ิ จยั
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ที่มา: คานวณโดยผูว้ ิ จยั

(1) ช่วงวิกฤตค่าเงินในภูมภิ าคเอเชีย ปี 1996 – 2000 ระดับหนี้สาธารณะเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องจากร้อยละ
15.2 ต่อ GDP ในปี 1996 และเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง กระทังสู
่ งสุดทีร่ อ้ ยละ 57.8 ต่อ GDP ในปี 2000 เพิม่ ขึน้ ทัง้ สิน้
ร้อยละ 42.6 ต่อ GDP โดยปัจจัยอัตโนมัติ ดุลการคลังเบื้องต้น และ SFA เป็ นสาเหตุสาคัญที ส่ ่งผลให้
สัดส่วนหนี้ สาธารณะต่อ GDP เพิ ม่ ขึ้นอย่างชัดเจน อธิบายได้ดงั นี้
(1.1) ปจั จัยอัตโนมัตมิ สี ่วนทาให้หนี้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.8 ต่อ GDP เนื่องจากวิกฤตค่าเงินในภูมภิ าค
เอเชีย ทีส่ ่งผลให้การตีมูลค่าหนี้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินในช่วงเวลานัน้ รวมถึง
ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกูข้ องรัฐบาลและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย (IRGD) มีค่า
เป็ นบวก กล่าวคือ ภาระดอกเบี้ยทีร่ ฐั ต้องจ่ายปรับเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วและมากกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลทีแ่ ท้จริงเฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 8 ขณะทีเ่ ศรษฐกิจทีแ่ ท้จริงขยายตัวเฉลีย่ ได้เพียง
ร้อยละ 3

30

ข้อมูลค่าเฉลีย่ หนี้สาธารณะต่อ GDP ของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว คานวณจากค่าเฉลีย่ แบบไม่ถ่วงน้ าหนักของ
หนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิน้ ปี 2013 (ข้อมูลจาก WEO Database April 2014)
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(1.2) การขาดดุลการคลังเบื้องต้นมีส่วนทาให้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.4 ต่อ GDP โดยในช่วงวิกฤตค่าเงิน
รัฐบาลขาดดุลการคลังเบื้องต้นประมาณร้อยละ 2 - 3 ต่อ GDP ก่อนทีจ่ ะค่อยๆปรับลดลงมาอยู่ทป่ี ระมาณ
ร้อยละ 1 ต่อ GDP รายได้ของรัฐบาลยังไม่มาก เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 16.6 ต่อ GDP โดยรายได้ทร่ี ฐั จัดเก็บได้
ขยายตัวน้อยกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Revenue Buoyancy31 อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 0.9) ขณะทีร่ ายจ่าย
ของรัฐบาลเฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 17.7 ต่อ GDP
(1.3) ปจั จัย SFA อธิบายการเพิม่ ขึน้ ของหนี้ได้รอ้ ยละ 1.4 ต่อ GDP โดยสาเหตุสาคัญเกิดจากการทีร่ ฐั
ต้องเข้าไปรับภาระ (Fiscalization) จากความเสียหายของระบบสถาบันการเงิน โดยรัฐทยอยกูเ้ พื่อชดเชยความ
เสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ตัง้ แต่ปี 1998 – 2008 รวมทัง้ สิน้ เป็ นเงินกู้
ราว 1.3 ล้านล้านบาท แบ่งเป็ น FIDF1 เริม่ กูใ้ นปี 1998 รวมจานวน 0.5 ล้านล้านบาท FIDF2 เริม่ กูใ้ นปี 2000 รวม
จานวน 0.112 ล้านล้านบาท และ FIDF 3 เริม่ กูใ้ นปี 2002 รวมจานวน 0.78 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม หนี้อ่นื ๆ

ลดลงจากการบริหารจัดการหนี้ของหน่ วยงานอื่นๆของภาครัฐ โดยเฉพาะหนี้ของรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่เป็ นสถาบัน
การเงินทีร่ ฐั บาลคา้ ประกัน
(2) ช่วงเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ปี 2000 – 2008 ระดับหนี้ลดลงต่อเนื่องกระทังต
่ ่าสุดทีร่ อ้ ยละ 37.3 ต่อ
GDP ในปี 2008 โดยลดลงทัง้ สิน้ ร้อยละ 20.6 ต่อ GDP ทัง้ นี้ ปัจจัยอัตโนมัติ ดุลการคลังเบื้องต้น และ
SFA เป็ นสาเหตุสาคัญที ท่ าให้สดั ส่วนหนี้ สาธารณะต่อ GDP ลดลงอย่างชัดเจน อธิบายได้ดงั นี้
(2.1) ปจั จัยอัตโนมัติ อธิบายการลดลงของหนี้ได้รอ้ ยละ 17.6 ต่อ GDP เนื่องจากเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้
ต่อเนื่องสอดคล้องกับพื้นฐานเศรษฐกิจ ส่งผลให้การตีมูลค่าหนี้ลดลง ประกอบกับประสบการณ์ในช่วงวิกฤต
ค่าเงิน ส่งผลให้รฐั บาลมีการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศและป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ปจั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทีม่ เี สถียรภาพ โดยเศรษฐกิจขยายตัวได้ในเกณฑ์ดแี ละต่อเนื่อง ส่งผลให้
ส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกูข้ องรัฐบาลและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (IRGD) มีค่าเป็ นลบ กล่าวคือ
ภาระดอกเบี้ยทีร่ ฐั ต้องจ่ายปรับลดลงอย่างรวดเร็วและต่ ากว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยอัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลทีแ่ ท้จริงเฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 2 ขณะทีเ่ ศรษฐกิจทีแ่ ท้จริงขยายตัวเฉลีย่ ได้รอ้ ยละ 5
(2.2) การขาดดุลการคลังเบื้องต้น อธิบายการลดลงของหนี้ได้รอ้ ยละ 0.4 ต่อ GDP โดยในช่วงนี้เป็ น
ช่วงทีเ่ ศรษฐกิจเติบโตดีมเี สถียรภาพ ดุลการคลังเบื้องต้นอยู่ในระดับค่อนข้างสมดุล รัฐบาลสามารถจัดเก็บ
รายได้ได้ดขี น้ึ ประมาณร้อยละ 16.9 ต่อ GDP โดยรายได้ทร่ี ฐั จัดเก็บได้ขยายตัวมากกว่าการเติบโตทาง
(Revenue Buoyancy อยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 1.2) ขณะทีร่ ายจ่ายของรัฐบาลเฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 16.9 ต่อ GDP
(2.3) ปจั จัย SFA อธิบายการลดลงของหนี้ได้รอ้ ยละ 2.6 ต่อ GDP โดยรัฐบาลยังคงทยอยชดเชยหนี้
FIDF ต่อเนื่อง อย่า งไรก็ตาม หนี้ ส่วนใหญ่ล ดลงจากการชาระคืนต้นเงินกู้ของรัฐวิส าหกิจ ที่ไม่เป็ นสถาบัน
การเงิน

31
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(3) ช่วงวิกฤตการเงินโลก ปี 2008 – ปจั จุบนั ระดับหนี้สาธารณะเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงอย่างไม่ม ี
เสถียรภาพ แต่มแี นวโน้มเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ โดยเพิม่ ขึน้ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 8.6 ต่อ GDP ทัง้ นี้ ปัจจัยอัตโนมัติ ยังคงมี
ส่วนทาให้สดั ส่วนหนี้ ต่อ GDP ลดลงต่อเนื อ่ ง แต่ดลุ การคลังเบื้องต้น และ SFA เป็ นสาเหตุสาคัญที ่
ส่งผลให้สดั ส่วนหนี้ สาธารณะต่อ GDP เพิ ม่ ขึ้น อธิบายได้ดงั นี้
(3.1) ปจั จัยอัตโนมัติ มีส่วนช่วยทาให้หนี้ลดลงร้อยละ 4.9 ต่อ GDP เนื่องจากส่วนต่างระหว่าง
ดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐบาลและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย (IRGD) ยังคงมีค่าเป็ นลบ โดยอัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่แท้จริงเฉลี่ยอยู่ทร่ี ้อยละ 1 ขณะทีเ่ ศรษฐกิจทีแ่ ท้จริงขยายตัวเฉลี่ยได้ร้อยละ 3
ประกอบกับเงินบาททีป่ รับแข็งค่าขึน้ เล็กน้อยจากภาวะเงินทุนไหลเข้าหลังวิกกฤตการเงินโลก ส่งผลให้การ
ตีมลู ค่าหนี้ลดลง
(3.2) การขาดดุลการคลังเบื้องต้น เป็ นสาเหตุหลักทีท่ าให้หนี้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.6 ต่อ GDP เนื่องจาก
ฐานะการคลังได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก ในปี 2009 รัฐต้องกูเ้ พื่อชดเชยขาดดุลเพิม่ ขึน้ เพราะรัฐ
จัดเก็บรายได้ต่ากว่าเป้าหมาย (รัฐบาลขาดดุลในงบประมาณ 0.5 ล้านล้านบาท เทียบกับเป้าหมายตามกรอบ
งบประมาณที่ 0.35 ล้านล้านบาท) ขณะทีย่ งั คงต้องใช้จ่ายจานวนมากของรัฐบาลเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วง
วิกฤต โดยมีการกูเ้ งินนอกงบประมาณตาม พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็ง รวมจานวน 0.35 ล้านล้านบาท ขณะทีใ่ นปี
2010 – 2011 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงมีความจาเป็ นในการใช้จ่ายเพือ่ พยุงเศรษฐกิจน้อยลง
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 - 3 ปี ล่าสุด พฤติกรรมการดาเนินนโยบายการคลังค่อนข้างเปลีย่ นไป โดยในปี 2012
เศรษฐกิจไทยได้รบั ผลกระทบอีกครัง้ จากมหาอุทกภัย แต่ดุลการคลังกลับขาดดุลน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก
รัฐไม่สามารถลงทุนก่อสร้างได้ในหลายพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบปญั หา
(3.3) ป จั จัย SFA อธิบ ายการเพิ่ม ขึ้น ของหนี้ ได้ร้อยละ 1.9 ต่อ GDP เนื่ องจากการก่อหนี้ ข อง
รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะทีเ่ ป็ นสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจากทิศทางการดาเนินนโยบายแบบกึง่ การ
คลังของรัฐบาล ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจน คือ การก่อหนี้ของ ธกส. ทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 3.8 ต่อ GDP ทัง้ นี้
หนี้อน่ื ๆบางส่วนลดลงจากการชาระคืนหนี้ FIDF
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ภาคผนวก สมมติ ฐานการประมาณการแนวโน้ มหนี้ สาธารณะระยะยาว
Scenarios
Macro Assumption (%YoY)
NGDP
RGDP
GDP Deflator
Fiscal Assumption
1. Government Debt
Budget Balance
(% of GDP)
Revenue
(%YoY)
(% of GDP)
Bouyancy (%)
Expenditure
(%YoY)
(% of GDP)
Compensation of employees
(%YoY)
(% of GDP)
(% of Budget)
Use of goods and services
(%YoY)
(% of GDP)
(% of Budget)
Transfers
(%YoY)
(% of GDP)
(% of Budget)
Social Welfare
(%YoY)
(% of GDP)
(% of Budget)
Other Transfers
(%YoY)
(% of GDP)
(% of Budget)
Interest
(%YoY)
(% of GDP)
(% of Budget)
Net acquisition of nonfinancial assets
(%YoY)
(% of GDP)
(% of Budget)
ชาระต้นเงินกู้
(%YoY)
(% of GDP)
(% of Budget)
ชดเชยเงินคงคลัง
(%YoY)
(% of GDP)
(% of Budget)
2. Other Public Sector Debt
SFIs (%YoY)
SOEs (%YoY)
กูเ้ พือ่ ดำเนินงำน (%YoY)
กูเ้ พือ่ ลงทุน (%YoY)
Extra-Budgetary (%YoY)
ภาระหนี้ต่องบประมาณ ณ ปี 2065
(% of Budget)
หนี้สาธารณะ
(% of GDP)
10 Years Government Bond Yield (%)

Base

Senario 1

Senario 2

รายละเอียดสมมติ ฐาน

7.0
4.0
3.0

7.0
4.0
3.0

7.0
4.0
3.0

-14.7

-8.4

-1.3

6.0
13.9
0.85

6.7
16.3
0.95

7.4
19.2
1.05

8.8
28.7

8.1
24.7

7.3
20.6

7.0
6.3
23.2

7.0
6.3
25.9

7.0
6.3
30.4

สมมติให้ขยายตัวเท่ากับค่าเฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี ซึง่ ทาให้สดั ส่วนต่อ NGDP คงที ่
โดยอัตราการขยายตัวค่อนข้างคงที ่ ยกเว้นปี ทมี ่ กี ารปรับฐานเงินเดือน (ทุกๆ 4 ปี )
ล่าสุด ครม. ได้อนุมตั ปิ รับฐานเงินเดือนขัน้ ตา่ 15,000 บาท มีผลเมือ่ 1 ม.ค. 2555

6.6
2.4
9.0

6.6
2.4
10.0

6.6
2.4
11.7

สมมติให้ขยายตัวเท่ากับค่าเฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี ซึง่ ทาให้สดั ส่วนต่อ NGDP คงที ่

9.4
12.2
41.4

8.6
10.2
40.4

8.0
8.7
42.0

7.1
4.4
16.0

7.1
4.4
17.9

7.1
4.4
21.0

สมมติฐานด้านสวัสดิการสังคม ตามทีป่ รากฏในตาราง ค.2

11.0
7.8
25.3

10.0
5.8
22.6

9.0
4.4
21.0

สมมติให้ขยายตัวเท่ากับค่าเฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี โดยไม่นบั รวมปี ทขี ่ ยายตัวสูง/ตา่ ผิดปกติ

12.3
4.7
14.5

11.0
2.8
10.6

5.9
0.6
2.9

สมมติให้ภาระดอกเบี้ยขึ้นกับอัตราดอกเบี้ย และยอดหนี้คงค้างทีร่ ฐั ต้องรับภาระดอกเบี้ย
โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ทีร่ อ้ ยละ 4.0 เป็ นฐานในการคานวณ
ส่วนยอดหนี้คงค้างขึ้นกับการสมมติฐานดุลการคลัง และการก่อหนี้ของรัฐวิสากิจ
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11.8

สมมติให้ขยายตัวเท่ากับค่าเฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี โดยคานึงการลงทุนตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านคมนาคมทีอ่ าศัยแหล่งเงินงบประมาณในการลงทุน

9.6
0.9
3.0

9.0
0.7
3.0

6.2
0.2
1.0

สมมติให้เป็ นร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามแนวทางในการบริหารหนี้ของ สบน.
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สมมติให้มกี ารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอ โดยไม่มมี กี ารยืมเงินคงคลังมาใช้

0.0

0.0

0.0

ไม่มกี ารกูใ้ หม่ทรี ่ ฐั ต้องค้าประกัน

3.0
7.0

3.0
7.0

3.0
7.0

สมมติให้ขยายตัวเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ
สมมติให้ขยายตัวเท่ากับการขยายตัวของ NGDP นับรวมการลงทุนตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ ฐานฯ
ทีอ่ าศัยแหล่งเงินกูต้ าม พ.ร.บ. หนี้สาธารณะ
กูเ้ พือชดเชยการขาดดุ
่
ลของกองทุนประกันสังคม (Direct Implicit Liabilities)

28.8

21.8

1.0

373.0
4.0

219.8
4.0

60.4
4.0

กรณีฐาน สมมติให้การเติบโตของรายได้รฐั บาลเทียบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Bouyancy)
เท่ากับค่าเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 10 ปี โดยให้ค่าน้ าหนักปี ปจั จุบนั มากกว่าอดีต
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ประมาณการรายจ่ายด้านสวัสดิการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากร แบ่งเป็ น 4 ส่วน (1) รักษาพยาบาล (2) ชราภาพ (3) การศึกษา (4)
ผูด้ อ้ ยโอกาสและอืน่ ๆ ทัง้ นี้ งานศึกษาได้คานึงถึงภาระทัง้ หมดของรัฐ คือ (1) ภาระแน่ นอนและชัดแจ้ง (Direct Explicit Liability) และ (2) ภาระแน่ นอนแต่ซ่อนเร้น (Direct
Implicit Liability) รัฐจะต้องรับภาระเมือ่ กองทุนประสบภาวะขาดทุน สรุปสมมติฐานได้ดงั นี้
สรุปสมมติ ฐานการประมาณการ ช่วงปี 2015 - 2065
รายจ่ายด้านสวัสดิ การ
1. สวัสดิ การรักษาพยาบาล
ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (Universal Healthcare: UC)
กองทุนประกันสังคม 4 กรณี (Social Security Fund: SFF 4 cases)

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี

จานวนสมาชิก

ประมำณกำรจำนวนผูม้ สี ทิ ธิต่์ อประชำกรรวม
ประมำณกำรจำนวนผูป้ ระกันตนเป็ นสัดส่วนต่อประชำกรวัยแรงงำน ที่ประเมินโดย UN

สวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร (Civil Servant Medical Benefit Scheme: CSMBS)
2. สวัสดิ การด้านชราภาพ
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอำยุ

ประมำณกำรจำนวนผูม้ สี ทิ ธิและผู
์ อ้ ำศัยสิทธิ ์ เป็ นสัดส่วนต่อประชำกรวัยแรงงำน ที่ประเมินโดย UN

กองทุนประกันสังคม 2 กรณี (Social Security Fund: SFF 2 cases)
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)
เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
กองทุนผูส้ ูงอำยุ
3. สวัสดิ การด้านการศึกษา
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน 15 ปี

ประมำณกำรจำนวนผูป้ ระกันตนเป็ นสัดส่วนต่อประชำกรวัยแรงงำน ที่ประเมินโดย UN
ประมำณกำรจำนวนสมำชิก กบข. เป็ นสัดส่วนต่อประชำกรวัยแรงงำน ที่ประเมินโดย UN
ประมำณกำรจำนวนใช้สทิ ธิบำเหน็จบำนำญเป็ นสัดส่วนต่อประชำกรวัยแรงงำน ที่ประเมินโดย UN

ประมำณกำรจำนวนประชำกรอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ที่ประเมินโดย UN

ประมำณกำรผูใ้ ช้สทิ ธิเป็
์ นสัดส่วนต่อประชำกรวัยเรียน ที่ประเมินโดย UN

กองทุนกำรให้กยู้ มื เพือ่ กำรศึกษำ (กยศ.)
กองทุนเงินกูย้ มื ที่ผกู พันรำยได้ในอนำคต (กรอ.)
4. สวัสดิ การผู้ด้อยโอกาส และอื่ นๆ
เบี้ยคนพิกำร
กองทุนประกันสังคม กรณีว่ำงงำน (Social Security Fund: SFF unemploy)
ประมำณกำรจำนวนผูป้ ระกันตนเป็ นสัดส่วนต่อประชำกรวัยแรงงำน ที่ประเมินโดย UN
หมำยเหตุ: ประเมินแนวโน้มประชำกร และโครงสร้ำงประชำกรแยกตำมช่วงอำยุ โดย UN (The Revision 2012)
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ขยำยตัวตำมค่ำเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี
ด้ำนรำยรับ แบ่งเป็ น 2 ส่วน (1) รำยรับจำกเงินสมทบ 3 ฝำ่ ย = อัตรำสมทบตำมกฏหมำยกำหนด * เงินเดือน * 12
โดยประมำณกำรค่ำจ้ำงภำคเอกชนแบบเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก โดยให้ขยำยตัวตำมค่ำเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี
(2) รำยรับผลตอบแทนจำกกำรลงทุน โดยสมมติให้กองทุนสำมำรถนำทรัพย์สนิ สุทธิไปลงทุนได้รอ้ ยละ 90 ของเงินกองทุน
(ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 เป็ นเงินสำหรับดำเนินงำนทัวไป)
่ และให้แบ่งเงินลงทุนเป็ นร้อยละ 80:20 เพือ่ ลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ:สินทรัพย์เสี่ยงสูง โดยได้ผลตอบแทนร้อยละ 4 และ 6 ตำมลำดับ
ด้ำนรำยจ่ำย แบ่งเป็ น 2 ส่วน (1) ประมำณกำรจำนวนผูใ้ ช้สทิ ธิแต่
์ ละกรณีเป็ นสัดส่วนต่อผูป้ ระกันตนรวม อำศัยค่ำเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี
และอัตรำกำรใช้สทิ ธิต่์ อคนต่อปี เพือ่ คูณกับ (2) ค่ำใช้จ่ำยต่อคนต่อปี สำหรับกำรใช้สทิ ธิแต่
์ ละกรณี เช่น ค่ำรักษำพยำบำล
ผลประโยชน์ท่กี องทุนจ่ำยให้กรณี คลอดบุตร ทุพลภำพ ตำย ตำมกฎหมำยกำหนด
ประเมินฐำนะสุทธิของกองทุน ฐำนะสุทธิ ณ t +1 = ฐำนะสุทธิ ณ t + (รำยรับ t+1 - รำยจ่ำย t+1) อ้ำงอิงฐำนะสุทธิของกองทุน ณ ปี 2013
ขยำยตัวตำมอัตรำเงินเฟ้อภำคสำธำรณะสุข เฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี
เบี้ยยังชีพ 600 บำทต่อคนต่อเดือน สำหรับผูม้ อี ำยุ 60-69 ปี
700 บำทต่อคนต่อเดือน สำหรับผูม้ อี ำยุ 70-79 ปี
800 บำทต่อคนต่อเดือน สำหรับผูม้ อี ำยุ 80-89 ปี
1,000 บำทต่อคนต่อเดือน สำหรับผูม้ อี ำยุ 90 ปี ข้นึ ไป
วิธกี ำรประมำณกำรเหมือนกับ 4 กรณี ยกเว้น รำยจ่ำยสำหรับผูใ้ ช้สทิ ธิชรำภำพ
คำนวณตำมสูตรเงินบำนำญตำมกฎหมำย
์
ประมำณกำรรำยจ่ำยสมทบ ชดเชย และเงินสำรอง ต่อคนต่อปี ให้ขยำยตัวตำมค่ำเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี
คำนวณรำยจ่ำยสำหรับผูใ้ ช้สทิ ธิ ์ ตำมสูตรเงินบำเหน็จบำนำญรำชกำร
คงที่เท่ำกับค่ำเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี
งบประมำณต่อหัวอ้ำงอิงตำมเกณฑ์ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (ปี 2555)
โดยสมมติให้ขยำยตัวตำมอัตรำเงินเฟ้อภำคกำรศึกษำเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี
คงที่เท่ำกับค่ำเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี
คงที่เท่ำกับค่ำเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 ปี
คงที่เท่ำกับค่ำเฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี
วิธกี ำรประมำณกำรเหมือนกับ 4 กรณี

ภาคผนวก การศึกษา Debt Limit ของไทยจาก Regression Analysis
Ghosh et al (2013) ได้ศกึ ษา Fiscal Reaction Function ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 23 ประเทศ โดยใช้
ข้อมูลรายปี ในช่วงปี 1970 - 2007 ด้วยการทา (Unbalanced) Panel Regression ของการตอบสนองตัวแปรทางการ
คลัง ได้แก่ Primary Balance ทีม่ ตี ่อหนี้สาธารณะ Output Gap ตัวแปรทางเศรษฐกิจอื่น และ Fixed Effects แต่ละ
ประเทศ ผลการศึกษาพบว่า การตอบสนองของ Primary Balance ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที ม่ ีต่อการ
เพิ ม่ ขึ้นของหนี้ สาธารณะมีลกั ษณะเป็ น S-Shape ซึง่ สะท้อนถึง Fiscal Fatique32 ของนโยบายการคลัง แต่
วิธกี าร Panel Regression อาศัยข้อสมมติสาคัญคือ กลุ่มประเทศตัวอย่างมีค่าความชัน ที่ประมาณขึน้ จากสมการ
ถดถอยเท่ากัน ความแตกต่างของ Fiscal Reaction Function ของแต่ละประเทศจึงอยู่ทค่ี ่า Intercept สะท้อน Fixed
Effects อันเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศเท่านัน้ และเมื่อ นาเส้น S-Shape ของ Fiscal Reaction Function มา
plot กับเส้น Interest Payment ของแต่ละประเทศจะได้จุดตัด 2 จุดทีแ่ สดงสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP โดยจุดทีม่ คี ่า
ต่าเรียกว่า Long - term Debt Ratio ( ) และจุดทีม่ คี ่าสูงเรียกว่า Debt Limit ( ) แสดงได้ตามภาพ 4.1
ภาพ 4.1 แนวคิ ด Debt Limit

ทีม่ า: Ostry et al (2010)

การศึกษา Debt Limit ของไทยที่ผา่ นมา
นรพัชร์ (2556) ได้เริม่ นาแนวคิดนี้มาศึกษา Fiscal Reaction Function ของไทย โดยใช้ขอ้ มูลรายปี ในช่วงปี
2537 – 2555 ซึง่ พบลักษณะ Fiscal Fatique เช่นกัน และสามารถคานวณค่า
และ ได้ท่ี 45.3% และ 60%
ตามลาดับ แต่งานศึกษานี้ยงั มีขอ้ จากัดเรื่องจานวนข้อมูลอนุ กรมเวลาทีไ่ ม่มากนัก ต่อมา Jirarattanachan (2014) ได้
แก้ปญั หาข้อจากัดจานวนข้อมูลด้วยการขยายผลการศึกษาให้ครอบคลุมประเทศเศรษฐกิจใหม่ 29 ประเทศ ซึง่ ค้นพบ
ลักษณะ Fiscal Fatique ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่นกัน แต่ผลมาจากกลุ่มประเทศที่มีหนี้สูงกว่าค่ามัธยฐาน
(สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ในปี 2013 สูงกว่า 45.2%) เป็ นสาคัญ ซึง่ ประเทศไทยนัน้ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ดว้ ย และค่า
และ
ทีค่ านวณได้อยู่ท่ี 46% และ 178% ตามลาดับ และได้ขอ้ สรุปว่าความยังยื
่ นทางการคลังของไทยในปจั จุบนั ยังอยู่ใน
32

การตอบสนองของดุลการคลังเบื้องต้นต่อการเพิม่ ขึน้ ของหนี้ต่อ GDP จะเร่งตัวในช่วงหนี้ไม่สูงมาก แต่เมือ่ พ้นจากจุดหนึ่งแล้วการ
ตอบสนองดุลการคลังเบื้องต้นจะทาได้ชา้ กว่ามาก จนถึงขีดจากัดของหนี้สาธารณะทีเ่ จ้าหนี้จะไม่เชื่อถือยอมให้กอู้ กี ต่อไปแล้วเพราะ
ภาระหนี้สงู เกินความสามารถทีจ่ ะจ่ายของรัฐ

- 47 -

เกณฑ์ดี เห็นได้จากเครื่องชี้ “พืน้ ทีก่ ารคลัง (Fiscal Space)” ทีแ่ สดงส่วนต่างระหว่างระดับหนี้ในปจั จุบนั (ร้อยละ 46.6
ในเดือนมิถุนายน 2557) กับ Debt Limit ทีย่ งั มีราว 120% ของ GDP ใกล้เคียงค่ามัธยฐานของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
ใหม่ท่ี 127%
อย่างไรก็ดี การใช้ Panel Regression ยังมีขอ้ จากัดอยู่ทข่ี อ้ สมมติว่าทุกประเทศในกลุ่มตัวอย่างจะมี Fiscal
Reaction Function ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันเพราะมีความชันของสมการถดถอยทีป่ ระมาณได้เท่ากัน ความแตกต่างจะ
แสดงอยู่ทค่ี ่า Intercept ของสมการถดถอยของแต่ละประเทศเท่า นัน้ และเมื่อได้ทดสอบ Robustness ค่า Debt Limit
ของไทยจากงานวิจยั ข้างต้น ด้วยการประมาณ Fiscal Reaction Function เฉพาะกรณีไทยด้วยวิธี Multiple
Regression จากข้อมูลรายไตรมาสตัง้ แต่ 2001Q1 ถึง 2014Q2 ผลการศึกษาทีไ่ ด้สนับสนุนข้อเท็จจริงว่า นโยบายการ
คลังของไทยมีลกั ษณะ Fiscal Fatique นันคื
่ อ การตอบสนองของดุลการคลังเบือ้ งต้นต่อสัดส่วนหนี้ของรัฐบาลต่อ GDP
ไม่เป็ นเส้นตรงและมีลกั ษณะเป็ น S-Shape อย่างไรก็ดี การศึกษานี้กลับพบจุดตัดเพียงค่าเดียวที่ 48% 33 ซึง่ ค่อนข้าง
ใกล้เคียงกับค่า

ทีค่ านวณขึน้ จากการศึกษาก่อนหน้า

นอกจากนี้ ค่า
และ ทีค่ านวณได้มคี วามอ่อนไหวอย่างมากต่อค่าความชันของเส้น Interest Payment
ทีจ่ ะนามาใช้หาจุดตัดทัง้ สอง ดังเช่นที่ Jirarattanachan (2014) ทดสอบโดยใช้ค่าเฉลีย่ ในอดีตเทียบกับค่าของปี ล่าสุด
การประเมินความยังยื
่ นทางการคลังด้วยแนวคิด Fiscal Limit ในการศึกษาส่วนที่ 3.2 จึงช่วยลดข้อจากัดของการ
คานวณหา Debt Limit ด้วยวิธี Regression นี้ได้ ซึง่ ผลจะทาให้แต่ละประเทศมี Fiscal Limit ทีแ่ ตกต่างกันไปตาม
โครงสร้างทางการคลังและลักษณะพืน้ ฐานของประเทศไม่เหมื อนกัน นอกจากนี้ Fiscal Limit มิใช่เป็ นเพียงค่า 1 ค่า
แต่กลับจะแสดงลักษณะของ probability distribution สะท้อนความเสีย่ งทีห่ นี้แต่ละระดับจะเข้าใกล้ขดี จากัดทางการคลัง
ของประเทศได้
ผลการประมาณสมการถดถอย Fiscal Reaction Function ของไทย
Dependent Variable: Primary Balance-to-GDP Ratio
Independent Variables

1999Q1 – 2014Q2
2001Q1 – 2014Q2
(59 observations)
(54 observations)
Coefficient
Std.Error
Coefficient
Std.Error
Constant Term
5.702*
3.085
7.106*
3.753
Lagged Debt-to-GDP
-63.689*
33.201
-79.082*
40.322
Lagged Debt-to-GDP Squared
234.259*
118.748
289.792**
143.820
Lagged Debt-to-GDP Cubed
-285.807**
141.097
-285.807**
141.097
-7
-7
Output Gap
9x10
0.00
1.2x10
0.00
Government Expenditure Gap
-6.3x10-7
0.00
9x10-7
0.00
DummyQ1
0.010
0.016
0.009
0.020
DummyQ2
0.097***
0.017
0.120***
0.021
DummyQ3
0.066***
0.017
0.070***
0.021
Dummy2008
-0.028**
0.014
-0.025**
0.014
AR(4)
0.510***
0.104
0.560***
0.130
Adjusted R-Squared
0.765
0.770
หมายเหตุ: คานวณค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานโดยวิธี White Standard Errors
(*), (**) , (***) แสดงระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 10% 5% และ 1% ตามลาดับ
33

ค่า และ คานวณได้จากการแก้สมการ 2 เส้นตามภาพ 4.1 นันคื
่ อ (r-g)d = c + a1d + a2d2 + a3d3 + b1ygap + b2ggap + ผล
ของค่า dummies และ innovation การแก้สมการยกกาลัง 3 เช่นนี้จะให้ค่า d ทัง้ หมด 3 ค่า โดยค่า
และ ได้แก่ ค่าจานวนจริง
(real root) 2 ค่าสูงสุด แต่งานศึกษานี้คานวณได้ real root เพียง 1 ค่า
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ภาคผนวก Model Calibration ในแบบจาลอง DSGE
ข้อมูลสาหรับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries: DCs) ครอบคลุม 20 ประเทศ ได้แก่
ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส
่ กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมัน ญีป่ ุ่น
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา สาหรับ
รายละเอียดข้อมูลสาหรับ parameter calibration ในแบบจาลอง ข้อมูล Public Debt ได้จากจาก World
Economic Outlook (April 2014) สาหรับข้อมูลอืน่ ดังสรุปในตาราง
Parameters
Discount rate (β=1/R)

สัดส่วนเวลาทางานต่อสัปดาห์เฉลีย่
(Mean weekly hours per employed person)
Persistence และ s.d. ของ At 
Persistence และ s.d. ของ Gt 
Tax adjustment parameter ()
รายจ่ายภาครัฐต่อ GDP
(ไม่รวมคืนต้นเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ จ่าย และเงินโอน)
(ช่วงปี 2008-2013)

รายจ่ายเงินโอนภาครัฐต่อ GDP เฉลีย่
(ช่วงปี 2008-2013)
รายได้ภาครัฐต่อ GDP เฉลีย่
(ช่วงปี 2008-2013)
ความยืดหยุ่นเงินโอนต่อรายได้ต่อหัว
ความยืดหยุ่นเงินโอนต่อ productivity
อัตราการเติบโตของรายจ่ายเงินโอนรัฐบาล
(ช่วงปี 2008-2013)
Government effectiveness index ()

ประเทศพัฒนาแล้ว
(ช่วงปี
–
)
Bi (2013)

ประเทศอื่น
(ช่วงปี
–
Bi (2013)

ไทย

) (ช่วงปี
–
)
R หาจากค่าเฉลีย่
ผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล 10 ปี
(ปี 2005-2014)
Bi (2013), ILO Statistics,
ILO Statistics
Labor Force Survey
LABOR Statistics
สานักงานสถิติ
แห่งชาติ
Bi (2013)
คานวณโดยผูว้ จิ ยั
Bi (2013)
คานวณโดยผูว้ จิ ยั
Bi (2013)
คานวณโดยผูว้ จิ ยั
General Government Final Consumption
World Development
Expenditure จาก World Development Indicators Indicators, NESDB
และ Public Investment จาก OECD National
Account Statistics, World Economic Outlook,
World Development Indicators1/
Subsidies and Other Transfers จาก
World Development
World Development Indicators
Indicators,
กระทรวงการคลัง
General Government Revenue จาก World Economic Outlook
Bi (2013)
Bi (2013)
Bi (2013)

คานวณโดยผูว้ จิ ยั
คานวณโดยผูว้ จิ ยั
คานวณโดยผูว้ จิ ยั

World Governance Indicator
(ปี 1996-2012)
Sovereign default rate ()
Moody’s 5-year Default Rates (ปี 1983 - 2009)
อ้างอิงจาก Global Financial Stability Report 2010 โดย IMF
Leisure preference ( )
คานวณจาก steady-state equilibrium condition
โดย normalization ให้ =1, =(1- )
1/
หมายเหตุ: เนื่องจากข้อจากัดของข้อมูลการลงทุนภาครัฐของ Indonesia และ Singapore จึงใช้ขอ้ สมมติสดั ส่วน Public Investment
ต่อ Gross Fixed Capital Formation ของ Indonesia ทีร่ อ้ ยละ 20 (ใกล้เคียงค่าเฉลีย่ ของไทยและมาเลเซีย) และของ
Singapore ทีร่ อ้ ยละ 55 (ข้อมูลในอดีตช่วงปี 1965-95 ตาม Hopf (2009))
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