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การเติบโต
อะไรคือ

เศรษฐกิจเติบโตอย�างต�อเนื่อง สม่ำเสมอ 
ด�วยอัตราการขยายตัว ‘ตามศักยภาพ’ 
โดยมี                                เป�นองค�ประกอบสำคัญ

ป�จจัยส�งผลต�อการเติบโตอย�างมีเสถียรภาพ

มีนวัตกรรมระดับจุลภาคและมหภาค
มีความเหลื่อมล้ำไม�สูงเกินไป
ผลกระทบสิ�งแวดล�อมน�อย
มีว�นัยการคลัง
การเมืองมีเสถียรภาพ ‘ในความหมายกว�าง‘

อย�างมีเสถียรภาพ

? ‘การพัฒนานวัตกรรม’



ประเทศสามารถบร�หารจัดการ
ระดับหนี้สาธารณะสุทธิให�อยู�ในว�สัย
ที่ควบคุมได�ในระยะยาว

คำนึงถึงความเสี่ยงที่ภาครัฐอาจ
ต�องรับภาระหนี้สินจากภาคเอกชน 
เช�น กรณีว�กฤติการเง�น ด�วย

หร�อการคลังยั�งยืน
เสถียรภาพทางการคลัง



หลัง ป� 2551 การขาดดุล  
เร�่มไม�ทำหน�าที่ต�านวัฏจักร 
ตรงกันข�ามมีการใช�จ�ายเกินควร
ทั�งที่เศรษฐกิจมิได�มีป�ญหามาก

หลังจากว�กฤติเศรษฐกิจต�มยำกุ�ง 
รัฐบาลไทยดำเนินนโยบายขาดดุล
เป�นส�วนใหญ�นโยบายการคลัง

กับการรักษา
เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลการคลัง/GDP
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ที่มา: ฐ�ติมาและคณะ (2557)
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Output Gap

ว�กฤติต�มยำกุ�ง การขาดดุลที่ตั�งใจ



ป�ญหาการบร�หารการคลัง

เป�ดเผยข�อมูล
ไม�ครบถ�วน  

โดยเฉพาะ
เง�นนอกงบประมาณ

ไม�ประเมินความเสี่ยงการคลังจาก 
‘ภาระการคลังปลายเป�ด’ 
(contingent liability) 
อย�างครบถ�วน

ตั�งงบยืดหยุ�น
(งบกลาง)

ให�ฝ�ายบร�หารมากไป

ครม. อนุมัติรายจ�ายผูกพัน
ก�อนรัฐสภาพ�จารณางบประมาณ 

ซ�อนเร�นภาระการคลัง
ใน SFI หร�อ SPV
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สัดส�วนงบกลางต�องบรวม (2540-2558)
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ภาพการคลัง 
30 ป�ข�างหน�า

อนาคต 30 ป�

คาดว�ามีการเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองพอควร รวมทั�งมีการปรับ
นโยบายเพ�่อให�สอดคล�องกับสถานการณ�

ภาพในอีก 30 ป� ข�้นกับความเร�วและ
ความต�อเนื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทาง ‘คาดการณ�’ 

ใช�ประสบการณ�ของ 62 ประเทศ ที่มีรายได�ต�อหัว 0.8 เท�า
ของไทยจนถึงระดับรายได�ต�อหัวไทยใน 30 ป�ข�างหน�า 
(สมมติอัตราการขยายตัวแท�จร�ง 4% ต�อป�) 

หาแนวโน�มจากประสบการณ�ประเทศกลุ�มนี้และ
ปรับด�วยบร�บทของไทย

ภาพการคลังของไทยในอนาคต 30 ป�



ภาษ�เง�นได�บุคคลธรรมดา
ภาษ�เง�นได�นิติบุคคล
ภาษ�การบร�โภค
ภาษ�อื่นๆ

รายจ�ายลงทุนด�านเศรษฐกิจ
รายจ�ายด�านสังคมและสวัสดิการ

การกระจายอำนาจการคลังสู�ท�องถิ�น
การลงทุนรูปแบบ PPP

฿

การปรับเปลี่ยนฐานภาษ�ด�านรายรับ: ด�านรายจ�าย: ภาระการคลังที่สำคัญ

บทบาทด�านสังคม

฿

ป�จจัยกำหนดภาพการคลังในอนาคต

เศรษฐกิจของภาครัฐ vs ท�องถิ�น vs เอกชน



โครงสร�างรายได�ภาษ�ของไทยป�จจุบัน

รายได�หลักมาจาก VAT
และภาษ�เง�นได�นิติบุคคล 

ซ�่งเพ��มข�้นต�อเนื่อง

การเพ��มสัดส�วนรายได�จาก
ภาษ�เง�นได�บุคคลธรรมดาไม�ประสบความสำเร�จ

ป�จจุบันมีความพยายามเก็บภาษ�
จากฐานทรัพย�สินมากข�้น 

(ภาษ�ที่ดินและสิ�งปลูกสร�าง ภาษ�มรดก)
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หากใช�โครงสร�างภาษ�ของ OECD 
เป�นตัวอย�างของภาพอนาคตไทย
รายได�จากภาษ�เง�นได�บุคคลธรรมดา
และ VAT จะเป�นรายได�หลัก

ภาษ�เง�นได�นิติบุคคล
และภาษ�จากทรัพย�สินจะมีสัดส�วนน�อย

แต�ยังมีความแตกต�างกัน
พอสมควรในรายละเอียด

ภาระภาษ�แยกประเภทในกลุ�มประเทศ OECD (ค.ศ. 2000-2013)

เง�นได�บุคคล

ที่มา: World Tax Index, 2000-2013
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อัตราสูงสุด แยกตามกลุ�มประเทศ (1980-2012)

มีแนวโน�มลดลงทั�วโลก 
ป�จจุบันไทยมีอัตราใกล�เคียงกับ
ประเทศกลุ�มเอเช�ยตะวันออก

ในอนาคตอัตราภาษ� อาจลดลงอีก
แต�ไม�มาก เพราะจะเป�นแหล�งรายได�หลัก

ฐานภาษ� น�าจะขยายตัวจากการเพ��มข�้น
ของแรงงานในระบบ

VAT จะมีแนวโน�มเพ��มข�้น
เมื่อรัฐบาลไม�สามารถหารายได�
จากฐานทรัพย�สินได�เพ�ยงพอ

สัดส�วนรายได�จาก VAT 
น�าจะปรับข�้นใกล�เคียง
หร�อมากกว�าค�าเฉลี่ยของเอเช�ย
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แนวโน�มภาษ�มูลค�าเพ��มแนวโน�มภาษ�เง�นได�บุคคลธรรมดา

อเมร�กา

แอฟร�กา

ยุโรปตะวันออกเอเช�ยตะวันออก

สหภาพยุโรป

ที่มา: อ�างถึงในฐ�ติมาและคณะ (2557)

ที่มา: IMF (2014)
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ภาษ�เง�นได�บุคคลธรรมดา
และ VAT จะเพ��มข�้น

ภาษ�มรดก

สรุปแนวโน�ม
โครงสร�างภาษ�

ของไทย

ในระยะสั�น-กลาง ในระยะยาว

ภาษ�ที่ดินและ
สิ�งปลูกสร�าง

จะมีความพยายาม
เพ��มภาษ�
จากฐานทรัพย�สิน

จัดเก็บได�อย�าง
มีประสิทธิภาพที่สุด

มีฐานภาษ�กว�าง
และใหญ�ข�้นเร�่อย ๆ

แรงงานอยู�ในระบบมากข�้น 
=> เพ��มฐาน PIT

คนชั�นกลางเพ��มข�้น + 
สังคมผู�สูงอายุ => เพ��มฐาน VAT

TAXTAXTAX
TAX

อาจมีภาษ�การเพ��มค�าของทุน 
(capital gain tax)

TAX



แนวโน�มการใช�จ�าย: 
การลงทุนด�านเศรษฐกิจ

ประมาณการภาระงบประมาณโครงสร�างพ�้นฐานด�านคมนาคมขนส�ง

สาขา (ล�านบาท)

ป� 2558-2564 ป� 2565-2587 รวม

ราง

ถนน

ทางอากาศ

รถไฟความเร�วสูงและรถไฟในเมือง

871,155

289,482

-

2,500,000

87,116 958,271

463,171

-

173,689

-

ทางน้ำ 29,581 47,23917,748

รวม (แผนป�จจุบัน) 1,190,218 1,468,771278,553

ในระยะยาว บทบาท
ของภาครัฐน�าจะลดลง

การลงทุนที่สำคัญคือ
โครงสร�างพ�้นฐานด�านคมนาคม
ซ�่งจะเป�นภาระงบประมาณไม�มาก

เพราะจะหารายได�เองได�

การลงทุนด�านพลังงาน
จะสำคัญข�้นในอนาคต

แต�มูลค�าลงทุนไม�ชัดเจน

เอกชนจะมีบทบาทมากข�้น 
เช�นในรูป PPP

ที่มา: ดร. สุเมธ องกิตติกุล
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การใช�จ�ายด�านสังคมสวัสดิการ: ประสบการณ�ต�างประเทศ

โดยปกติ สัดส�วนการใช�จ�าย
ด�านสังคมสวัสดิการ
เพ��มข�้นตามระดับการพัฒนา
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สัดส�วนต�อ GDP แยกตามกลุ�มประเทศ

สวัสดิการสังคม

รักษาพยาบาล
การศึกษา ประเทศเอเช�ยแปซ�ฟ�ก 

มักใช�จ�ายด�านนี้น�อยจาก
การออมครัวเร�อนที่สูง 

การเข�าสู�สังคมสูงอายุ 
จะทำให�บทบาทภาครัฐเพ��มข�้น

ประเทศพัฒนา เศรษฐกิจใหม�
ในยุโรป

ละตินอเมร�กา เอเช�ย แอฟร�กาตะวันออกกลาง
แอฟร�กาเหนือ

ที่มา: IMF (2014)



แนวโน�มงบประมาณ

สัดส�วนต�อ GDP (%)
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2555

พันล�านบาท
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3.0

ไทยจะมีภาระดูแลผู�สูงอายุ
เพ��มข�้นเร�่อย ๆ เหมือนประเทศอื่น

จะมีภาระเพ��มเมื่อกองทุน
ประกันสังคมขาดสภาพคล�องในการ
จ�ายเง�นบำนาญใน 30 ป�ข�างหน�า 

ภาระการคลังของกองทุนประกันสังคม

ที่มา: ฐ�ติมาและคณะ (2557)
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สัดส�วนต�อ GDP (%) ของประเทศต�าง ๆ (ป� 2553-55) 
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สัดส�วนงบด�านการศึกษาต�อ GDP น�าจะไม�เปลี่ยนแปลงนัก 
แม�จำนวนเด็กลดลง เพราะจะเพ��มงบต�อหัว

งบประมาณด�านสุขภาพต�อ GDP อาจปรับสูงข�้น 1-2%  

การศึกษา

สุขภาพ

GNI ต�อหัว, US dollar ราคาป� 2005

GNI ต�อหัว, US dollar ราคาป� 2005

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2555)
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การกระจายอำนาจการคลัง
งบประมาณที่จัดสรรให�รัฐบาลท�องถิ�น

สัดส�วนงบท�องถิ�นจะเพ��มข�้นต�อเนื่อง โดยทิศทางในอนาคต ข�้นกับ
อำนาจต�อรองทางการเมืองระหว�างส�วนกลาง/ท�องถิ�น

แนวโน�มหนี้สาธารณะ

คาดเดาได�ยาก เพราะภาวะเศรษฐกิจ, 
ดอกเบี้ยและการเมือง ล�วนไม�แน�นอน

งานว�จัย ธปท. ให�ภาพค�อนข�างน�ากังวล 
หนี้ต�อ GDP จะเกิน 100% ใน 20 ป�
ในกรณีฐาน 

หลีกเลี่ยงได�หากมีว�นัยการคลัง 
และเพ��มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

สัดส�วนต�อ GDP (2558-2587)
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กับแรงจูงใจทางการเมือง
ผู�มีอำนาจการเมืองมัก
มีแรงจูงใจทำงบขาดดุล

ภาคประชาชนมีป�ญหา 
common pool problem/myopic
ทำให�ไม�ควบคุมนักการเมืองให�มีว�นัยการคลัง

ในประเทศประชาธิปไตย พบว�า
ในป�เลือกตั�งรัฐบาลมักเพ��ม ‘รายจ�ายประจำ’ 
เช�นเง�นอุดหนุน และลดรายจ�ายเพ�่อลงทุน
โดยเฉพาะประชาธิปไตยใหม�
ประเทศประชาธิไตยในยุโรปและอเมร�กามักชอบ
ทำงบขาดดุล (Deficit Bias)

การเมืองกับ
เสถียรภาพการคลัง

นโยบายการคลัง

ป�ญหา Deficit Bias เพ��มความเสี่ยง
ด�านการคลัง



กรณีศึกษาของไทย
การศึกษาด�วยสมการถดถอยได�ข�อสรุป
คล�ายกันคือมีการใช�จ�ายมาก
ก�อนการเลือกตั�ง 2 ไตรมาส

การใช�จ�ายมีลักษณะ pro-cyclical 
ทำให�ไทยเสี่ยงต�อ deficit bias โดยรัฐบาล
มีความโน�มเอียงที่จะใช�จ�ายมากเกินควร

2 ไตรมาส

฿



ระยะยาวของประเทศตะวันตก
Deficit Bias 

มีประเทศประชาธิปไตยตะวันตกเพ�ยงส�วนน�อย
ที่ไม�มีป�ญหา Deficit Bias  

ประเทศรัฐสวัสดิการ  
เช�น เดนมาร�ก สว�เดน เก็บภาษ�สูง

จำนวนป�ที่ขาดดุลการคลังในระยะ 52 ป� (1960-2011)
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ที่มา: จัดทำใหม�จากข�อมูลใน Wyplosz (2012)

นอร�เวย�สะสมรายได�ภาษ�และค�าสัมปทาน
จากธุรกิจน้ำมันใน Oil Fund



การแก�ป�ญหา Deficit Bias

สร�าง ‘กฏเหล็กการคลัง’ 
หร�อ Fiscal/Golden Rules  

Fiscal Rules

ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ

แก�ป�ญหาแรงจูงใจทางการเมือง
ด�วยการให�อำนาจองค�กรที่ไม�ได�มา

จากการเลือกตั�งดูแลภาพรวมการคลัง

เสนอ 

3 ว�ธี

Wyplosz (NBER 2012)

debt 
rules

balance 
rules

expenditure 
rules

revenue 
rules

มีป�ญหา time-inconsistency ซ�่งนักการเมือง/ประชาชนไม�เคารพกฏ
ซ�่งอาจเป�นเพราะสถานการณ�บังคับ โดยผลักภาระให�คนรุ�นต�อไป

มีป�ญหาในทางปฏิบัติ

1

2

3



Fiscal Rules in Practice  
จำนวนประเทศที่ใช� Fiscal Rules จำนวนประเทศที่ใช� fiscal rules แยกตามประเภทของ Rules

ที่มา: FAD 

ประเทศที่ใช� fiscal rules 
เพ��มข�้นต�อเนื่อง โดยส�วนใหญ�เป�น 
debt rules

ประเทศที่กฏเหล็กเร�่มมีผล
มักหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตาม
เมื่อชนเพดาน

บางประเทศยกเลิกบาง rules ไปเลย 
เช�นอังกฤษในป� 2009  
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ข�อเสนอการแก�ป�ญหา 
deficit bias 

ภายใต�ระบอบประชาธิปไตย 

Wyplozs (NBER 2012) เสนอให�ผสมผสานว�ธี 1+2+3 
( แนวทาง Rule + Fiscal Policy Council (FPC) )

Flexible rules ถูกกำหนดโดยนักการเมือง 

มีสภาพบังคับต�อฐานะการคลังโดยรวมเท�านั�น 
รายละเอียดงบประมาณยังเป�นหน�าที่ของนักการเมือง

จัดตั�ง FPC 

ตีความการใช� flexible rules เพ�่อลดแรงจูงใจ
ต�อ deficit bias  (เช�นเดียวกับศาลหร�อธนาคารกลาง)

IFD ไม�ได�มาจากการเลือกตั�ง
แต�ควรรับผิดชอบต�อฝ�ายการเมือง

คล�ายนโยบายการเง�นในกรอบ inflation targeting 

ประสบการณ�ต�างประเทศ
Hard FPC ไม�เคยนำถูกใช�อย�างแท�จร�ง
 Very soft FPC มีมานานเช�น CBO/PBO/IFC 
บางประเทศเร�่มขยับเป�น soft FPC

Rule inflation target

IFD BOT

นโยบายการเง�นนโยบายการคลัง

ระดับของ FPC
Hard FPC: make decision
Soft FPC: recommend
Very soft FPC:  inform



ตัวอย�างการทำงาน Rules+hard FPC

ประชาชน

รายละเอียดงบประมาณ
+ จัดเก็บภาษ�

ดุลการคลังที่เกิดจร�ง

Balance Rules     Debt Rule
แต�ละป�ในช�วงอายุรัฐบาล/สภา

Debt Rule 
ในช�วงอายุรัฐบาล/สภา

Hard 
FPC

รัฐบาล

สภา

เลือกตั�ง

ตั�ง debt rule เมื่อเร�่มบร�หาร

แก�ป�ญหา Time 
Inconsistency

กำหนด budget rule 
รายป� (flexible)

ข�อมูลสำหรับ
ป�ถัดไป

ที่มา: ปรับจากแนวคิดใน Wyplosz (2008) 



฿
ข�อเสนอปฏิรูป

การคลังเพ�่อความ
ยั�งยืนระยะยาว

ปฏิรูปโครงสร�าง

ปฏิรูปกระบวนการ

ปฏิรูประบบสถาบัน

1

2

3



แนวทางปฏิรูปโครงสร�าง
ปฏิรูปโครงสร�างการคลังเพ�่อรองรับความจำเป�นในอนาคต

฿
เพ�่อหารายได�เป�นหลัก 
ลดความเหลื่อมล้ำเป�นรองปฏิรูปภาษ�

เพ�่อลดความเหลื่อมล้ำ จัดสวัสดิการถ�วนหน�าและเฉพาะกลุ�ม
และเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการใช�จ�าย เช�น
จัดทำ program budgeting

ปฏิรูปรายจ�าย



แนวทางปฏิรูปกระบวนการ
ปฏิรูปกระบวนการเพ�่อความโปร�งใสและเสถียรภาพระยะยาว

฿

ใช�เง�นนอกงบประมาณ
ต�องผ�านรัฐสภา

ปรับปรุงระบบบัญช� 
ระบบตรวจสอบ 
และการประเมินผลการใช�งบ

เพ��มข�อจำกัดของการใช�สถาบันการเง�น
ดำเนินนโยบายการคลัง เช�น 
    กำหนดประเภท/วงเง�นของกิจกรรมกึ่งการคลัง
     ต�องชดเชยให�สถาบันการเง�นของรัฐเต็มจำนวน 
     เพ�่อความโปร�งใสของภาระการคลัง

จัดทำรายงาน ‘การคลังฉบับประชาชน‘
ให�ข�อมูลประชาชนถึงต�นทุนการคลังของนโยบายหาเสียง



แนวทางปฏิรูประบบสถาบันการคลัง: 

ต�องคำนึงถึง
การออกแบบ Thai PBO 

ความเป�นกลางทางการเมือง

ความเป�นอิสระในการบร�หาร 
(งานด�านว�ชาการ)

คุณภาพงานว�ชาการ 

พ�จารณาความเป�นไปได�
ของการสร�าง (harder) FPC

ความรับผิดชอบ
ต�อสาธารณะ 

Thai PBO

ความรับผิดชอบ
ต�อรัฐสภา/สาธารณะ

/FPC
Parliamentary Budget Office (PBO) 
ทำหน�าที่

ทำหน�าที่แบบ very soft FPC

ประเมินและคาดการณ�
ภาพการคลังรวม

ว�เคราะห�ผลกระทบทางการคลัง
ของนโยบายฝ�ายบร�หาร

แต�ประเทศที่ตั�ง PBO เป�นเพราะ
นักการเมืองใส�ใจกับ
ความยั�งยืนการคลังก�อน (ไก�กับไข�?) 

฿ ?
฿


