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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการงานวิจยั ของข้ าราชการผู้มผี ลสั มฤทธิ์สูงของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง การวิเคราะห์ ความยัง่ ยืนทางการคลังของไทย
โดย นายนรพัชร์ อัศววัลลภ1
การวิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลังโดยทัว่ ไปสามารถทาได้หลายวิธี บทความนี้เลือกนาเสนอการ
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วิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลังตามแนวคิดพื้นที่การคลัง (Fiscal Space) ซึ่ งเป็ นวิธีที่ค่อนข้างใหม่และเริ่ มเป็ นที่
แพร่ หลายในต่างประเทศ แนวคิดพื้นที่การคลังอาศัยวิธีการประมาณค่าพฤติกรรมการตอบสนองของดุลการคลัง
ในอดีตที่มีต่อระดับสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ซึ่งสามารถนาไปคานวณหาระดับสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ
GDP ดุลยภาพ และระดับเพดานสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ได้ โดยในกรณี ของประเทศไทย พบว่า ระดับ
สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ดุลยภาพอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 45.3 ซึ่ งใกล้เคียงกับระดับหนี้สาธารณะของไทยใน
ปัจจุบนั แสดงให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพของฐานะการคลัง ในขณะที่พบว่าเพดานหนี้สาธารณะของไทยอยู่
ระดับร้อยละ 60 สอดคล้องกับกรอบความยัง่ ยืนทางการคลังของกระทรวงการคลังในปัจจุบนั และแสดงให้เห็น

สํา

ว่าฐานะการคลังของไทยในปั จจุบนั ยังคงมีความยัง่ ยืนทางการคลัง

1

เศรษฐกรชานาญการ สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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Executive Summary
This article employs the concept of “fiscal space” to examine the Thai fiscal sustainability. The idea
is to estimate fiscal response function of public debt to fiscal balance, which can be used to calculate the level
of debt to GDP ratio in equilibrium together with its ceiling. The results show that the equilibrium of debt to
GDP in Thailand is at 45.3% which is quite close to its current level. Moreover, it is found that the ceiling of
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debt to GDP ratio is at 60% which is consistent with the Thai Ministry of Finance’s policy framework on

สํา

fiscal sustainability.
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บทที่ 1
บทนา
ปั ญหาหนี้สาธารณะของหลายประเทศทัว่ โลกในปัจจุบนั (ภาพที่ 1) ได้เพิ่มความรุ นแรงขึ้นในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผา่ นมาไม่วา่ จะมีสาเหตุมาจากวิกฤติการณ์ต่างๆ เช่น วิกฤติตม้ ยากุง้ เมื่อปี 2540 เรื่ อยมาจนถึงวิกฤติ
แฮมเบอเกอร์ และ วิกฤติหนี้ สาธารณะในสหภาพยุโรปตลอดจนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ก็เป็ นอีกสาเหตุ
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หนึ่งที่ทาให้เกิดปั ญหาหนี้สาธารณะเช่นกัน จึงทาให้เกิดกระแสความกังวลและความตื่นตัวเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาความยัง่ ยืนทางการคลังเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งในทางวิชาการก็ได้มีความพยายามในการพัฒนาแนว
ทางการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลังมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษแล้วเช่นกัน กระทัง่ ปัจจุบนั ได้มีวธิ ี
วิเคราะห์ฐานะความยัง่ ยืนทางการคลังที่หลากหลายรู ปแบบแตกต่างกันไป

สํา

ภาพที่ 1 สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศต่างๆ ปี 2555
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สาหรับประเทศไทยกระแสความตื่นตัวในเรื่ องนี้เริ่ มขึ้นครั้งแรกในช่วงวิกฤติปี 2540 เนื่องจากหนี้
สาธารณะไทยได้เพิม่ สู งขึ้นจากระดับร้อยละ 15 ของ GDP ในปี 2539 ไปเป็ นร้อยละ 62 ในปี 2543 ก่อนที่จะ
ค่อยๆปรับตัวลดลงกระทัง่ ณ สิ้ นปี 2555 อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 44 ของ GDP แม้วา่ ระดับหนี้สาธารณะของไทยจะ
ยังอยูใ่ นระดับที่ไม่สูงนักเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่การดาเนินเศรษฐกิจภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ทา
ให้แรงกดดันจากปั ญหาเศรษฐกิจภายนอกประเทศสามารถส่ งผ่านมายังเศรษฐกิจไทยและฐานะการคลังของไทย
ได้โดยง่าย ประกอบกับการดาเนินนโยบายขาดดุลการคลังอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลผนวกกับแผนการใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณจานวนมาก ความเสี่ ยงจากนโยบายกึ่งการคลัง (Quasi-Fiscal) และหนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากภาระ
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ผูกพันทางการคลังต่างๆ (Contingent Liability) ทาให้ประเด็นความยัง่ ยืนทางการคลังยังคงมีความสาคัญที่
จะต้องเฝ้ าระวัง

ในการศึกษานี้ จึงได้เลือกการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลังตามแนวคิด “พื้นที่การคลัง (Fiscal
Space)” ซึ่งเป็ นวิธีวเิ คราะห์ที่ค่อนข้างใหม่และเริ่ มเป็ นที่แพร่ หลายในระดับสากลเนื่องจากในระยะหลังกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ลกั ษณะนี้ในรายงาน
“Fiscal Monitor” และยังเป็ นวิธีที่ถูกนาไปใช้ในบทวิเคราะห์ของภาคเอกชนด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผา่ นมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการคลังของไทยยังไม่เคยวิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลังตามแนวคิดนี้มาก่อน
นอกจากนี้ การวิเคราะห์ตามแนวคิดพื้นที่การคลังยังจะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับระดับหนี้สาธารณะ
ที่มีความยัง่ ยืนและสามารถนามาใช้เป็ นข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบกับกรอบความยัง่ ยืนทางการคลังซึ่ ง

กระทรวงการคลังได้กาหนดไว้ที่ระดับร้อยละ 60 ของ GDP ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดอีกด้วย
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็ นข้อมูลรายปี งบประมาณตั้งแต่ปี 2537 ถึง 2555 โดยมีขอ้ มูลสาคัญคือ หนี้

สํา

สาธารณะ2และดุลการคลังเบื้องต้นซึ่งเป็ นข้อมูลตามระบบ Government Financial Statistics (GFS) แต่
ครอบคลุมเฉพาะงบประมาณ (Budgetary) เท่านั้น3 เนื่องจากความจากัดของข้อมูลในปัจจุบนั ที่ยงั ไม่รวมดุลของ
รัฐวิสาหกิจ

2
3

ข้อมูลหนี้ สาธารณะจัดทาโดยกระทรวงการคลัง
ดุลงบประมาณตามระบบ GFS นับรวมการใช้จ่ายจากการกูเ้ งินนอกงบประมาณด้วย (เช่น เงินกูไ้ ทยเข้มแข็ง)
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในบทนี้จะกล่าวถึงพัฒนาการของการใช้เครื่ องมือชี้วดั ความยัง่ ยืนทางการคลัง โดยจาแนกงานศึกษา
ตามลักษณะของแนวคิดความยัง่ ยืนทางการคลังได้เป็ น 4 แนวคิดหลัก ดังนี้
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2.1 แนวคิดที่ 1

การวิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลังจากความมีเสถียรภาพของสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP งาน
ศึกษาตามแนวคิดนี้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่นิยามความยัง่ ยืนทางการคลังว่าสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
จะต้องไม่เพิม่ ขึ้น และกลุ่มที่ให้นิยามของความยัง่ ยืนทางการคลังว่า สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มีเสถียรภาพ
ในระยะยาวโดยไม่คานึงว่าสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP นั้นจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
2.1.1 กลุ่มที่ 1 สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เพิ่มขึ้น

การใช้ดชั นีช้ ีวดั ความยัง่ ยืนทางการคลังตามแนวคิดนี้ได้เริ่ มเป็ นครั้งแรกในงานศึกษาของ Blanchard
(1990) โดยมุ่งในการตอบคาถามหลัก คือ “หากยังใช้นโยบายการคลังอย่างที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั แล้ว ยังจะมีความ
ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนการใช้นโยบายเพื่อรักษาสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ให้มีเสถียรภาพอีกหรื อไม่ และ
หากต้องการ ขนาดของการปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังควรจะเป็ นเท่าไหร่ ?” โดยการหาคาตอบของ Blanchard
(1990) ได้กาหนดให้ระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลอยูใ่ นระดับคงที่ และศึกษาว่ารัฐบาลควรจะมีรายได้ภาษีอยูใ่ น

สํา

ระดับใดจึงจะทาให้สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเสถียรภาพ ระดับรายได้ภาษี
ดังกล่าวจะถูกเรี ยกว่าเป็ นระดับรายได้ภาษีที่ยง่ั ยืน(Sustainable Tax Rate) จากนั้นจึงใช้ความแตกต่างระหว่าง
ระดับรายได้ภาษีที่เกิดขึ้นจริ งกับระดับรายได้ภาษีที่ยง่ั ยืนเป็ นขนาดของระดับภาษีที่ควรทาการปรับเปลี่ยนใน
อนาคต ในทางตรงข้ามหากกาหนดให้รายได้คงที่แล้วคานวณหาระดับรายจ่ายที่ยง่ั ยืน(Sustainable Spending
Rate) แทน ก็สามารถกระทาได้ แต่โดยทัว่ ไปการปรับนโยบายภาษีอาจทาได้ง่ายกว่าการตัดลดรายจ่ายรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม ในการคานวณหาอัตราภาษีที่ยง่ั ยืนนั้น วิธีการศึกษาที่ดีที่สุดคือ การนา Intertemporal Budget
Constraint มาคานวณระดับภาษีที่จะสามารถทาให้รัฐสามารถชาระคืนหนี้ได้ท้ งั หมด แต่ในทางปฏิบตั ิน้ นั การ
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พยากรณ์อนาคตในระยะยาวจะมีความถูกต้องแม่นยาลดลง ดังนั้น Blanchard จึงนาเสนอ 3 ดัชนีในการวัดความ
ยัง่ ยืนทางการคลังได้แก่
1. Primary Gap

= Sp** - Sp = (i-g)b0 - Sp

2. Medium Term Tax Gap

= t** - t = (รายจ่าย + เงินโอนเฉลี่ยใน 3 ปี ข้างหน้า) + (i-g)b0 - t

3. Long Term Tax Gap

เหมือนกับ Medium Term Tax Gap เพียงแต่ใช้ตวั เลขคาดการณ์

รายจ่ายและเงินโอนเฉลี่ยในอนาคตยาวออกไป เช่น 30-50 ปี
ทั้งนี้ Sp คือ สัดส่ วนการเกินดุลการคลังขั้นต้นต่อ GDP
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i คือ อัตราดอกเบี้ย

g คือ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
t คือ สัดส่ วนรายได้ภาษีต่อ GDP

b0 คือ สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เริ่ มต้น

สาหรับตัวแปร(**) หมายถึง ตัวแปรที่อยูใ่ นระดับที่มีความยัง่ ยืนทางการคลังแล้ว นัน่ คือ จะทาให้
สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ในช่วงเวลาถัดไปมีค่าคงที่นน่ั เอง

หาก Gap เป็ นลบแสดงว่าสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ในช่วงเวลาถัดไปจะลดลง แต่หากเป็ นบวก
คือ สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเพิ่มขึ้น ซึ่ ง Blanchard กล่าวว่าหาก Gap เป็ นบวกรัฐบาลจาเป็ นที่จะต้อง
ปรับตัวในเชิงนโยบายเข้มงวด เพื่อรักษาฐานะการคลัง แต่หาก Gap เป็ นบวก ในภาวะที่มีการเก็บภาษีในอัตราที่
สู งอยูแ่ ล้ว จะเป็ นสัญญาณเตือนถึงวิกฤติเศรษฐกิจได้ เนื่องจาก การเก็บภาษีที่สูงเกินไปอาจทาให้เกิดการไหล
ออกของเงินทุน(Capital Flight) และส่ งผลให้อตั ราดอกเบี้ยสู ง4 ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วดัชนีท้ งั 3 มีจุดประสงค์

สํา

อย่างเดียวกันคือ การรักษาเสถียรภาพของสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP แต่ละดัชนีจะแตกต่างกันที่การเลือกใช้
ตัวแปรในการปรับตัวทางการคลังว่าจะเลือกใช้ตวั แปรใดระหว่างการปรับการเกินดุลการคลังขั้นต้น หรื อ การ
เก็บภาษี ส่ วนขนาดของการปรับตัวนั้น ควรปรับให้เท่ากับขนาดของ Gap ที่คานวณได้ตามดัชนี ซึ่งจะทาให้
สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มีค่าคงที่หรื อมีเสถียรภาพตลอดช่วงเวลาที่ทาการคานวณ
แนวคิดของ Blanchard ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ต่อในหลายงานศึกษา ซึ่ งในที่น้ ีจะได้นาเสนอ 3 งาน
ศึกษาได้แก่

4

อ้ างใน Greiner(1999)
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1. Kochhar (1996) ใช้แนวคิดของดัชนี Primary Gap มาคานวณดุลการคลังขั้นต้นที่ยง่ั ยืน
(Sustainable Primary Balance) ของประเทศไทยและเปรี ยบเทียบกับดุลการคลังขั้นต้นที่เกิดขึ้นจริ งว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร ซึ่ งการคานวณนี้อาศัยค่าเฉลี่ย 3 ปี ของอัตราดอกเบี้ยและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมาใช้
ในการคานวณ อย่างไรก็ตามเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้กบั อนุกรมข้อมูลใน
ระยะยาว ดังนั้นจึงมีขอ้ ควรระวังในการใช้กบั ข้อมูลอนุกรมระยะสั้น สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นใน
เพียงบางปี ดัชนีก็จะแสดงถึงความไม่ยงั่ ยืนทางการคลังซึ่ งไม่ถูกต้องนัก ดังนั้น Kochhar (1996) จึงกล่าวว่า
เกณฑ์ความยัง่ ยืนนี้มิได้เป็ นเกณฑ์ที่จะใช้วดั ลักษณะ (performance) ทางการคลังหรื อความสอดคล้องระหว่าง

นัก
FIS งา
CA นเ
L ศร
PO ษฐ
LIC กิจ
Y กา
OF รค
FIC ลัง
E

ภาคการคลังกับเศรษฐกิจมหภาคแต่อย่างใด เพียงแต่แสดงให้เห็นเป็ นเกณฑ์เปรี ยบเทียบตามที่กาหนดขึ้นเท่านั้น
2. Pasinetti (1998) ได้ทดสอบความยัง่ ยืนทางการคลังของกลุ่มประเทศยุโรปในปี ค.ศ. 1996 โดย
อ้างนิยามของความยัง่ ยืนทางการคลังตามแนวคิดของ Blanchard (1990) ว่า หากสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ในช่วงเวลาถัดไปไม่มีค่าเพิม่ ขึ้นแล้ว ถือว่ามีความยัง่ ยืนทางการคลัง จากผลการศึกษาฐานะการคลังของประเทศ
ในสหภาพยุโรปพบว่าทุกประเทศในยุโรปยกเว้น เบลเยีย่ มและอิตาลีตกอยูใ่ นพื้นที่ที่ไม่มีความยัง่ ยืนทางการ
คลัง (unsustainable area)

อย่างไรก็ตาม ต่อมา Harch (2000) ได้ช้ ีถึงข้อบกพร่ องของงานศึกษานี้ ซึ่ งจะได้กล่าวถึงรายละเอียด
ในบทถัดไป

3. Puangpeth (2001) ใช้ดชั นี Primary Gap และ Medium Term Tax Gap วัดความยัง่ ยืนทางการคลัง
ของประเทศไทย โดยให้เกณฑ์ของความยัง่ ยืนทางการคลังคือ หากสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นจะ
แสดงถึงความไม่ยงั่ ยืนทางการคลัง แต่หากสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ลดลงจะถือว่ามีความยัง่ ยืนทางการ

สํา

คลัง Puangpeth ได้ทาการศึกษาบนข้อมูลจริ งตั้งแต่ปี 1967 จนถึงปี 1999 นอกจากนั้นยังทาการพยากรณ์ฐานะ
การคลังออกไปอีกจนถึงปี 2009 แล้วทาการวัดด้วยดัชนีเดิมอีกครั้ง ผลปรากฎว่าการทดสอบด้วยดัชนีท้ งั 2
ให้ผลการทดสอบเป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือ ฐานะการคลังของไทยไม่มีความยัง่ ยืนตั้งแต่ปี 1969 จนถึง 1988
(ยกเว้นปี 1974-1975 ที่เกิดวิกฤติการณ์น้ ามัน) แล้วกลับมามีความยัง่ ยืนทางการคลังจากการเกินดุลการคลังจนถึง
ปี 1997 หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ วกิ ฤติเศรษฐกิจก็กลับเป็ นความไม่ยงั่ ยืนมาโดยตลอด
2.1.2 กลุ่มที่ 2 การรักษาสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ให้มีเสถียรภาพในระยะยาว
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ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (2541) ได้อธิบายถึงลักษณะเงื่อนไขของข้อตกลง Maastricht
Treaty ในปี 1992 ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ได้กาหนดข้อตกลงขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพและปรับปรุ ง
เศรษฐกิจของกลุ่มเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการใช้เงินตราสกุลเดียวกันภายใต้ Single Currency Market โดยมี
ข้อตกลงข้อหนึ่งได้กาหนดระดับสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของแต่ละประเทศที่จะเข้าร่ วมกลุ่มสหภาพว่า
ต้องมีค่าเข้าใกล้หรื อรักษาระดับร้อยละ 60 ให้ได้ภายในปี 1997 ซึ่ง Bofinger (1998) เรี ยกว่าเป็ นระดับสัดส่ วน
หนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ยง่ั ยืน จะเห็นได้วา่ แนวคิดนี้ไม่เพียงแต่ให้รักษาระดับสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ไม่ให้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เท่านั้น แต่มีจุดประสงค์เพื่อการรักษาเสถียรภาพของหนี้สาธารณะในระดับที่เห็นว่า

นัก
FIS งา
CA นเ
L ศร
PO ษฐ
LIC กิจ
Y กา
OF รค
FIC ลัง
E

เหมาะสมด้วย

IMF (1996) กล่าวว่าการรักษาสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ให้อยู่ ณ ระดับคงที่ในเวลาปัจจุบนั อาจ
ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนักเนื่องจากระดับหนี้ในขณะนั้นอาจเป็ นระดับที่สูงเกินไป ดังนั้น IMF(1996) จึงกาหนด
ระดับสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ยง่ั ยืนเอาไว้ 2 รู ปแบบคือ ร้อยละ 30 ต่อ GDP และระดับเฉลี่ยของ
สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ในปี 1978-80 ของแต่ละประเทศ จากนั้นคานวณว่าจะต้องทาการเกินดุลหรื อขาด
ดุลการคลังคงที่มากแค่ไหนจึงจะทาให้สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เคลื่อนเข้าสู่ ระดับเป้ าหมายแต่ละเป้ าหมาย
ได้ในปี 2010 จากนั้นนามาเปรี ยบเทียบกับการเกินดุลหรื อขาดดุลการคลังที่เกิดขึ้นจริ งในประเทศเหล่านั้น แล้ว
ทาการเปรี ยบเทียบว่าประเทศใดจะต้องปรับตัวรุ นแรงมากกว่ากันเพื่อที่จะเข้าสู่ ภาวะความยัง่ ยืนทางการคลัง
ดังกล่าว

ดังนั้นจะเห็นได้วา่ งานศึกษาของ IMF (1996) ชี้ให้เห็นถึงจุดด้อยของเกณฑ์ในการวัดความยัง่ ยืน
ทางการคลังของ Pasinetti (1998) และ Puangpeth (2001) ที่วา่ สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะต้องไม่เพิ่มขึ้น

สํา

นั้นไม่เพียงพอ ซึ่ งต่อมา Harch (2000) ก็ได้ยกประเด็นโต้แย้งเดียวกันนี้มาขยายความเพิ่มเติม โดยกล่าวว่าความ
ยัง่ ยืนทางการคลังตามความหมายของ Pasinetti (1998) เป็ นนิยามที่ไม่สามารถยอมรับได้ ทั้งนี้ Harch (2000) ได้
ทาการพิสูจน์สมการจนได้ผลลัพธ์ในเชิงสถิตย์ (Static) เหมือนกับ Pasinetti (1998) จากนั้นนาไปคานวณต่อให้
อยูใ่ นรู ปของสมการเชิงพลวัตร(Dynamic) ภายใต้สมมติฐานต่างๆ และแสดงให้เห็นว่าประเทศในกลุ่มยุโรป
เช่น สเปน ซึ่ง Pasinetti (1998) กล่าวว่าไม่มีความยัง่ ยืนทางการคลังนั้น มีสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่มี
เสถียรภาพในระยะยาวและอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าประเทศอิตาลีที่ Pasinetti (1998) กล่าวว่าเป็ นประเทศที่มีความ
ยัง่ ยืนทางการคลังเสี ยอีก ดังนั้นจึงไม่สามารถยอมรับหลักเกณฑ์ของ Pasinetti (1998) ซึ่ งกล่าวว่าประเทศสเปน
ไม่มีความยัง่ ยืนทางการคลัง ในขณะที่ประเทศอิตาลีมีความยัง่ ยืนทางการคลัง
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2.2 แนวคิดที่ 2
การวิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลังจากการใช้เงื่อนไข Intertemporal Budget Constraint พิจารณา
ถึงความสามารถในการชาระหนี้ในปั จจุบนั โดยใช้มูลค่าปัจจุบนั ของการเกินดุลการคลังสุ ทธิในอนาคตว่าจะมี
มากเพียงพอต่อการชาระหนี้ หรื อไม่
วิธีการศึกษาตามแนวคิดที่ 2 นี้สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การใช้ความมัง่ คัง่ สุ ทธิ การ
ทดสอบ Stationarity ของอนุ กรมข้อมูล และการทดสอบความสัมพันธ์ในระยะยาวของอนุกรมข้อมูล

นัก
FIS งา
CA นเ
L ศร
PO ษฐ
LIC กิจ
Y กา
OF รค
FIC ลัง
E

(Cointegration Test)

2.2.1 กลุ่มที่ 1 ความมัง่ คัง่ สุ ทธิ

การวัดฐานะทางการคลังตามแนวคิดที่ 2 นี้เกิดขึ้นครั้งแรกโดย Buiter (1985)5 โดยใช้ความมัง่ คัง่
สุ ทธิ (Net Worth) เป็ นตัวกาหนดว่า หากมูลค่าปัจจุบนั ของความมัง่ คัง่ สุ ทธิมีค่าเป็ นบวกจะถือว่ามีความยัง่ ยืน
ทางการคลัง แต่หากมีค่าเป็ นลบก็จะไม่มีความยัง่ ยืนทางการคลัง ทั้งนี้ ความมัง่ คัง่ สุ ทธิ ในความหมายกว้าง
หมายถึง

มูลค่าปั จจุบนั ของการเกินดุลการคลังขั้นต้น + มูลค่าจากการขายสิ นทรัพย์สาธารณะ – ระดับหนี้
สาธารณะในปัจจุบนั – หนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent Liabilities)

แต่ Blejer (1990) กล่าวว่า แนวคิดการนา Net Worth หรื องบดุลของรัฐบาลมาใช้ในการพิจารณา
ความยัง่ ยืนของนโยบายการคลังเป็ นสิ่ งที่ไม่เหมาะสมเพราะการจะวัด Net Worth ของรัฐบาลให้ถูกต้องตามอุดม

สํา

คติน้ นั ไม่สามารถทาได้ เนื่องจาก

1. การประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน จะมีปัญหาในเรื่ องของอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนอยู่

ตลอดเวลาทาให้การประเมินค่าทาได้ยาก

2. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริ ง อาจแบ่งเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มแรก สิ นค้าทุนซึ่ งมีความ
ลาบากทั้งในการประเมินผลตอบแทนของสิ นค้าทุนและการคิดค่าเสื่ อมราคาซึ่ งจะต้องสอดคล้องกับสภาพการ
ใช้งานของสิ นค้าทุนนั้น กลุ่มที่ 2 คือ ที่ดินซึ่ งมีลกั ษณะหลากหลายและแตกต่างจากที่ดินของเอกชนเช่น ที่ดินใน
5

อ้ างใน Horne (1991)
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เขตทหาร พื้นที่ป่าที่ทาการเกษตรไม่ได้ ตลอดจนที่ดินที่มีส่ิ งก่อสร้างของรัฐอยู่ การประเมินราคาย่อมแตกต่าง
กัน และแม้วา่ จะสามารถประเมินราคาเทียบกับเอกชนได้ หากเกิดการซื้ อขายขึ้นจริ ง ราคาตลาดของที่ดินก็
อาจจะเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณอุปทาน สาหรับกลุ่มสุ ดท้ายคือ ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นกรรมสิ ทธิของรัฐ เช่น
น้ ามันมีราคาผันผวน และทรัพยากรบางอย่างที่ยงั ไม่สามารถวัดปริ มาณได้ตลอดจนการตีราคาที่ดินที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอยูซ่ ่ ึ งอาจจะเกิดปั ญหานับซ้ าได้
3. การประกันสังคมซึ่ งเป็ นการบริ หารความเสี่ ยง ทาให้การประมาณภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทาได้ยากและต้องอยูภ่ ายใต้สมมติฐานหลายประการ

นัก
FIS งา
CA นเ
L ศร
PO ษฐ
LIC กิจ
Y กา
OF รค
FIC ลัง
E

4. การประมาณการด้านภาษีในอนาคต อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเก็บภาษีใน
อนาคตเพื่อให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ

จากข้อด้อยต่างๆ ดังกล่าว ทาให้งานศึกษาเรื่ องความยัง่ ยืนทางการคลังในเวลาต่อมาโดยใช้งบดุล
หรื อการวัดความมัง่ คัง่ สุ ทธิ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษานั้น ไม่ค่อยได้รับความนิยม และหันไปใช้วธิ ีการศึกษาวิธี
อื่นในลักษณะของการทดสอบทางเศรษฐมิติแทน (กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3) ดังจะกล่าวต่อไป

สาหรับกลุ่มที่ 2 และ 3 นั้นอยูบ่ นพื้นฐานของเงื่อนไข No Ponzi Game (NPG) โดย Cuddington
(1997) ได้ทาการพิสูจน์ให้เห็นว่าเงื่อนไข NPG นั้นเกิดขึ้นจากการที่ผใู้ ห้กู้ (Lender) ต้องการแสวงหาระดับความ
พอใจสู งสุ ดจากการบริ โภคและการรักษาสภาพคล่องตลอดช่วงเวลาภายใต้ขอ้ จากัดด้านรายได้ ซึ่ งหนึ่งใน
เงื่อนไขที่จะนาไปสู่ ระดับความพอใจสู งสุ ดก็คือ มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้พนั ธบัตรรัฐบาล ณ เวลาอนันต์ที่ตนถือ

สํา

อยูน่ ้ นั จะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์

lim

t 

Bt

(1  r ) t

0

ทั้งนี้มิได้หมายความว่า ระดับของหนี้สาธารณะที่เวลาอนันต์จะต้องเท่ากับศูนย์ ระดับหนี้สาธารณะ
สามารถเพิ่มขึ้นได้แต่จะต้องเพิ่มในอัตราที่ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น เช่น กรณี ดุลการคลังสมดุลไปตลอด
(ไม่ก่อหนี้ เพิ่มและไม่สามารถชาระหนี้เก่าได้) ประชาชนจะไม่ยอมให้รัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรเก่าทั้งหมด
ด้วยการออกพันธบัตรกูใ้ หม่ ทั้งนี้ Chalk (2000) ได้กล่าวว่าหากรัฐบาลออกพันธบัตรในลักษณะดังกล่าวต่อไป
เรื่ อยๆ ตลอดช่วงเวลาภายใต้ประชาชนที่มีจานวนจากัดแล้ว จะทาให้ในที่สุดมีประชาชนอย่างน้อย 1 คนที่
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จะต้องสู ญเสี ยการบริ โภคตลอดช่วงเวลาไปส่ วนหนึ่งจากการที่ไม่สามารถที่จะแปลงพันธบัตรนั้นกลับมาเป็ น
การบริ โภคของตนได้ ซึ่ งจะทาให้ระดับสวัสดิการต่าลง ดังนั้นประชาชนที่มีเหตุมีผล (Rational Agent) จะไม่ซ้ือ
พันธบัตรรัฐบาล หากรู ้วา่ รัฐบาลจะทาการละเมิดเงื่อนไข NPG เพราะจะทาให้ระดับสวัสดิการของตนไม่อยูใ่ น
ระดับที่สูงสุ ด
2.2.2 กลุ่มที่ 2 การทดสอบ Stationarity ของอนุกรมข้อมูล
งานศึกษาชิ้นแรกในการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลังด้วยวิธีน้ ีคือ Hamilton and Flavin (1986)
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ได้ทาการจัดรู ปแบบสมการของ Intertemporal budget constraint เป็ นดังนี้
Bt 



 (1  i )

s

s 1

(R t s  G t s )  A0 (1  i ) t

โดยระดับหนี้สาธารณะ (Bt) มีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบนั ของการเกินดุลการคลังขั้นต้น6(Rt-Gt) บวกกับ
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สาธารณะที่สะสมมาในอดีต (A0(1+i)t) ซึ่ง A0 คือ มูลค่าของหนี้สาธารณะในอดีต (ณ เวลา
t=0) แล้วนา (1+i)t มาคูณกลับเข้าไปเพื่อให้มูลค่าของหนี้สาธารณะอยู่ ณ เวลาเดียวกันคือ เวลา t เช่นเดียวกับ Bt
ซึ่งอยูท่ างด้านซ้ายของสมการ

การพิสูจน์วา่ มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สาธารณะ (A0) ว่ามีค่าเท่ากับศูนย์ตามหลักของ NPG หรื อไม่น้ นั
ทาได้โดยการทดสอบอนุกรมข้อมูลหนี้สาธารณะ Bt และอนุกรมข้อมูลการเกินดุลการคลังขั้นต้น (Rt-Gt) ว่ามี
ลักษณะเป็ น Stationary ทั้งคู่หรื อไม่ เพราะหากอนุกรมข้อมูลทั้ง 2 มีลกั ษณะ Stationary แล้วจะทาให้ A0(1+i)t มี
ลักษณะ Stationary ตามไปด้วย นัน่ หมายความว่ามีเพียงกรณี เดียวที่ A0(1+i)t จะมีลกั ษณะ Stationary ได้นนั่ ก็คือ

สํา

A0 จะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์นน่ั เอง

อย่างไรก็ตาม Hamilton and Flavin (1986) ได้เสนอแนะวิธีการทดสอบความเป็ น Stationary ของ

อนุกรมข้อมูลไว้ 3 วิธีคือ Dickey-Fuller Test, Generalized Flood-Garber Test และ Restricted Flood-Garber
Test ซึ่งผลของการทดสอบอาจให้ผลแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบและสมมติฐานในการทดสอบ
ต่อมา Trehan and Walsh (1991) ได้นาเสนอรู ปแบบการทดสอบ Stationary เพิ่มอีก 2 วิธีภายใต้ขอ้
สมมติทางสถิติที่แตกต่างกัน โดยมีวธิ ี การทดสอบดังนี้

6

ดุลการคลังขั้นต้น(Primary Fiscal Balance) คือ รายได้รัฐบาลลบด้วยรายจ่ายรัฐบาลที่ไม่รวมการชาระคืนหนี้ (ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย)
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วิธีแรก กล่าวว่าเงื่อนไข NPG จะดารงอยูห่ ากดุลการคลังขั้นต้นและระดับหนี้สาธารณะมีลกั ษณะ
เป็ น Stationary เช่นเดียวกับข้อสรุ ปของ Hamilton and Flavin (1986) แต่หากตัวแปรมีลกั ษณะเป็ น Difference
stationary แล้ว เงื่อนไข NPG ก็ยงั สามารถดารงอยูไ่ ด้หากความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของการขาดดุลการคลัง
ขั้นต้นและระดับหนี้สาธารณะนั้นมีลกั ษณะ Stationary
วิธีที่สอง ใช้แนวคิดที่วา่ หากระดับหนี้สาธารณะมีลกั ษณะเป็ น Difference Stationary แล้วแสดงว่า
หนี้สาธารณะมีการเติบโตที่มีความสัมพันธ์กบั เวลา เงื่อนไข NPG จะยังคงดารงอยูไ่ ด้หากหนี้สาธารณะไม่มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ วแบบ Exponential ดังนั้นจึงทาการทดสอบ Bt ตามรู ปแบบที่กาหนดขึ้นโดยหากมีลกั ษณะ
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Stationary แล้ว ก็จะสามารถบรรลุเงื่อนไข NPG ได้เช่นกัน

Greiner (1999) ทาการทดสอบความยัง่ ยืนทางการคลังของประเทศเยอรมันด้วยวิธีการศึกษาเดียวกับ
Haminton and Flavin (1986) คือ Generalized Flood-Garber, restricted Flood-Garber และ Augmented Dickey
Fuller ผลการทดสอบข้อมูลก่อนปี ค.ศ.1990 พบว่าฐานะการคลังมีความยัง่ ยืน ทั้งนี้ในปี 1990 ประเทศเยอรมัน
ได้ประกาศรวมเยอรมันตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันและมีการก่อหนี้สาธารณะเกิดขึ้นอย่างมากดังนั้น
ข้อมูลที่รวมเหตุการณ์ปี 1990 เข้าไปด้วย เมื่อนาไปทดสอบด้วยวิธีทดสอบบางวิธีจะเกิดปัญหาในทางสถิติข้ ึน
Afonso (2000) ใช้วธิ ีการศึกษาตามวิธีการที่ 2 ของ Trehan and Walsh (1991) โดยศึกษากับประเทศ
ในกลุ่มยุโรปพบว่าประเทศที่มี First Difference ของหนี้สาธารณะที่ Stationary คือ ออสเตรเรี ย เยอรมันและ
เนเธอร์ แลนด์ ซึ่ งก็มิได้หมายความว่าประเทศที่หนี้สาธารณะไม่ Stationary นั้นจะไม่บรรลุเงื่อนไขของ
Intertemporal Budget Constraint

Puangpeth (2001) ทาการทดสอบความยัง่ ยืนทางการคลังในประเทศไทยโดยใช้ขอ้ มูลจริ งตั้งแต่ปี

สํา

1967 ถึง 1999 และใช้ขอ้ มูลจากการพยากรณ์ต่อจนถึงปี 2009 โดยใช้แนวคิดของ Halminton and Flavin (1986)
เช่นเดียวกับ Greiner (1999) เพียงแต่ทาการทดสอบด้วยวิธี Dickey-Fuller Test เท่านั้น เมื่อผลการทดสอบพบว่า
อนุกรมข้อมูลการเกินดุลการคลังขั้นต้นมีลกั ษณะ Stationary แล้ว ก็ทาการสมมติให้ดุลการคลังในปี นั้นๆ คงที่
ไปตลอดช่วงเวลา แล้วนามาคานวณหามูลค่าปัจจุบนั เพื่อนามาเทียบกับระดับหนี้สาธารณะในขณะนั้น ซึ่ งหาก
มูลค่าปั จจุบนั ของการเกินดุลการคลังขั้นต้นมีค่ามากกว่าจะถือว่ามีความยัง่ ยืนทางการคลัง แต่ถา้ ระดับหนี้
สาธารณะมีค่ามากกว่าจะถือว่าไม่มีความยัง่ ยืนทางการคลัง ผลการศึกษาพบว่าตั้งแต่ปี 1967 ถึง 1995 มีความ
ยัง่ ยืนทางการคลัง แต่ต้ งั แต่ 1996 เป็ นต้นไปนั้นไม่มีความยัง่ ยืนทางการคลัง
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2.2.3 กลุ่มที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ในระยะยาว (Cointegration Test)
การทดสอบความสัมพันธ์ในระยะยาวนั้นเป็ นวิธีการสถิติที่เกิดขึ้นในปี 1983 โดย Granger and
Weiss(1983) ซึ่ง Hakkio (1991) ได้นามาประยุกต์ใช้ในการทดสอบความยัง่ ยืนทางการคลังโดยกล่าวว่า หากตัว
แปรรายได้และรายจ่ายรัฐบาลมีลกั ษณะที่ Cointegrate กันแล้ว ก็สามารถที่จะคาดการณ์ได้วา่ ในอนาคต การ
เคลื่อนไหวของตัวแปรทั้ง 2 จะไม่เคลื่อนห่างออกจากความสัมพันธ์ในระยะยาวที่คานวณได้อย่างมากจนเกินไป
ดังนั้นหากตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังกล่าวแล้ว ก็สามารถที่จะนามาคานวณมูลค่าปัจจุบนั ของ
การเกิดหนี้สาธารณะในอนาคตได้ และสามารถนามาวิเคราะห์ต่อได้วา่ รู ปแบบความสัมพันธ์ในระยะยาว
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ดังกล่าวมีลกั ษณะที่เป็ นการละเมิด Intertemporal Budget Constraint หรื อไม่ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่
ได้จาก Cointegrating regression

การทดสอบหาความสัมพันธ์ในระยะยาวนั้น Hakkio (1991) ได้ใช้วธิ ีทดสอบของ Stock and
Watson เนื่องจากเห็นว่าลักษณะอนุกรมข้อมูลที่นามาทดสอบนั้นมีลกั ษณะเป็ น Nonstationary ที่มี Drift ดังนั้น
จึงไม่สามารถใช้วธิ ี ของ Engle and Granger(1987) ได้ และได้แนะนาตัวแปรแท้จริ ง (Real term) ที่ใช้ในการ
ทดสอบไว้ 3 แบบคือ ตัวแปรแท้จริ งที่ปรับค่าด้วยเงินเฟ้ อ GDP และจานวนประชากร

งานศึกษาชิ้นต่อๆ มาก็ยงั คงใช้วธิ ีเดียวกับ Hakkio (1991) เช่น Afonso (2000) ทดสอบกับกลุ่ม
ประเทศยุโรป (EU) 15 ประเทศ โดยใช้วธิ ี ADF ในการทดสอบ งานศึกษาอีกชิ้นหนึ่งคือ Olekalns (2000)
ทดสอบกับประเทศออสเตรเลียแต่เลือกใช้วธิ ีการทดสอบ Cointegration Test วิธีอื่นคือ Gregory and Hansen’s
Cointegration Test เนื่องจากอนุกรมข้อมูลของออสเตรเลียนั้นที่ใช้ในการศึกษาเริ่ มตั้งแต่ปี 1900 ถึง 1995 และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง (Structural Break) ขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงไม่สามารถใช้วธิ ีการ

สํา

ทดสอบของ Engle and Granger(1987) เหมือนกับที่ Afonso (2000) ใช้ทดสอบได้ ทั้งนี้ Olekaln (2000) อ้างงาน
ศึกษาของ Zivot and Andrew (1992) ว่าการทดสอบด้วยวิธี ADF นั้นอาจไม่เหมาะสมในกรณี ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง (Structural Break) ขึ้น
2.3 แนวคิดที่ 3
เป็ นเรื่ องของการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลังจากการพยากรณ์ฐานะการคลังในระยะกลาง โดย
งานศึกษาในช่วงหลัง เริ่ มหันมาศึกษาฐานะการคลังในรู ปแบบของการทา Scenario ในระยะกลางมากขึ้น
เนื่องจากมีขอ้ ดีในแง่ที่สามารถพิจารณาถึงรายละเอียดของตัวแปรทางการคลังได้มากกว่าการทดสอบอนุกรม
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ข้อมูลด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ เพราะสามารถที่จะทดสอบผลของการใช้นโยบายการคลังในรู ปแบบต่างๆ หรื อ
ทดสอบการปรับตัวเพื่อรองรับกับปั ญหาทางการคลังที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทั้งนี้แต่ละงานศึกษาก็จะมี
วิธีการในการประมาณการฐานะการคลังในอนาคตที่แตกต่างกัน ดังนี้
Ulbrich (1999) ทาการประมาณการรายได้และรายจ่ายของรัฐ South Carolina ตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2010
โดยในงานศึกษานี้ให้ความหมายของความยัง่ ยืนทางการคลังว่า หากตลอดช่วงเวลาที่ทาการพยากรณ์น้ นั ผลรวม
ของรายได้มีมากพอที่จะนาไปเป็ นรายจ่ายได้ตลอดช่วงเวลาก็จะถือว่ามีความยัง่ ยืนทางการคลัง โดยในงานศึกษา
ชิ้นนี้ได้แยกกลุ่มของตัวแปรทางการคลังออกเป็ น 4 ส่ วนคือ

นัก
FIS งา
CA นเ
L ศร
PO ษฐ
LIC กิจ
Y กา
OF รค
FIC ลัง
E

กลุ่มแรก รายได้ของรัฐ ทาการพยากรณ์จาก 2 วิธีการศึกษาคือ วิธีแรกใช้อตั ราการเติบโตคงที่ของ
รายได้ภาษีรวม วิธีต่อมาคือ การแยกภาษีออกเป็ น 5 กลุ่มใหญ่คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีการค้า ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ภาษีเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และภาษีไวน์ แล้วทาการพยากรณ์รายได้ภาษี จากแต่ละกลุ่มด้วยความ
ยืดหยุน่ ของภาษีต่อรายได้ (Income Elasticity) ที่แตกต่างกัน

กลุ่มที่ 2 แรงจูงใจต่อกลุ่มธุ รกิจ เป็ นการพยากรณ์วา่ รัฐจะต้องทาการลดภาษีจากกลุ่มภาษีที่เกี่ยวกับ
ธุ รกิจและกลุ่มภาษีที่เกี่ยวกับรายได้เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการกระตุน้ เศรษฐกิจหรื อตามจุดประสงค์อื่นๆที่รัฐ
ต้องการ โดยนามูลค่าที่ประมาณได้ไปหักลบออกจากรายได้ที่ประมาณการไว้ขา้ งต้น

กลุ่มที่ 3 รายจ่ายของรัฐ ได้ทาการแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ การศึกษา กระบวนการยุติธรรม เงิน
ช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่น สวัสดิการสังคม และภาระหนี้ โดยทาการประมาณการบนพื้นฐานของอัตราเงินเฟ้ อ
และอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร

กลุ่มที่ 4 รัฐบาลท้องถิ่น ทาการประมาณการรายได้ รายจ่ายเหมือนกับกรณี รายได้และรายจ่ายของรัฐ

สํา

เพียงแต่แตกต่างกันในรายละเอียดเช่น การแบ่งกลุ่มรายได้ที่จะทาการประมาณนั้นแบ่งเป็ น รายได้จากภาษี
ทรัพย์สิน เงินช่วยเหลือระหว่างรัฐบาล ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ เป็ นต้น

เมื่อนาผลการพยากรณ์จากทั้ง 4 ส่ วนมารวมกันแล้วพบว่า ไม่มีความยัง่ ยืนทางการคลังเนื่องจาก

รายได้มีไม่เพียงพอกับรายจ่าย และแม้จะสมมติให้อตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็จะมีผลดีในระยะสั้น
เท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถที่จะคาดการณ์ให้เศรษฐกิจดีเช่นนั้นไปตลอดช่วงเวลา 12 ปี ที่ทาการพยากรณ์ได้
Aziz (2001) ทาการประมาณการรายได้รายจ่ายของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (Hong Kong SAR)
จนถึงปี ค.ศ. 2020 โดยมีจุดประสงค์ที่จะทราบถึงฐานะการคลังในอนาคตภายใต้ ข้อจากัดต่างๆที่จะเกิดขึ้นและ
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สามารถที่จะดูผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังต่อฐานะการคลังได้ ทั้งนี้มิได้กล่าวถึงประเด็นความ
ยัง่ ยืนทางการคลัง
การพยากรณ์ฐานะการคลังในที่น้ ีเป็ นลักษณะแยกส่ วน (Partial) คือไม่มีผลตอบสนองต่อระบบ
เศรษฐกิจและพยากรณ์รายได้และรายจ่ายรัฐบาลด้วยวิธีที่ต่างกัน 3 วิธีเช่น การใช้สมการถดถอยเชิงเส้นตรง
(Linear Regression) การขยายตัวตามหลักของ Taylor Series Expansion และการขยายตัวที่เป็ นสัดส่ วนคงที่กบั
การขยายตัวของ GDP ผลการศึกษาพบว่าในช่วงปี 2015 การคลังภาคสาธารณะจะเริ่ มขาดดุล อย่างไรก็ตาม
ฮ่องกงไม่ตอ้ งการที่จะทาการขาดดุลในระยะยาวเนื่องจากขัดกับวินยั ทางการคลังของประเทศ และจะส่ งผลต่อ

นัก
FIS งา
CA นเ
L ศร
PO ษฐ
LIC กิจ
Y กา
OF รค
FIC ลัง
E

ความมัน่ ใจของนักลงทุนและความน่าเชื่อถือในค่าเงินในประเทศ ดังนั้นฮ่องกงจึงเตรี ยมตัวที่จะรองรับกับปั ญหา
เหล่านี้ โดยการมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบสวัสดิการ ระบบบาเหน็จบานาญ และระบบการศึกษา โดยยึด
หลักการจากัดต้นทุนให้อยูใ่ นวงเงินที่จากัดและการพัฒนาประสิ ทธิภาพและผลิตภาพในการผลิต

Corker (2001) ทาการประมาณการฐานะการคลังของประเทศโคโซโว (Kosovo) ประเทศ
ยูโกสลาเวีย (Yugoslavia) ไปจนถึงปี 2006 โดยงานศึกษานี้มีจุดประสงค์ที่จะพยากรณ์ฐานะการคลังเพื่อวางแผน
ป้ องกันการลดลงของรายจ่ายรัฐบาลอย่างรุ นแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากการลดลงของเงิน
ช่วยเหลือจากนอกประเทศซึ่ งในที่สุดจะหมดไปในปี 2003

ความพยายามที่จะรักษาความยัง่ ยืนทางการคลังในการศึกษาชิ้นนี้คือ ความพยายามที่ขยายรายได้จาก
ภาษีโดยปรับขึ้นอัตราภาษีและฐานภาษีที่มีอยูเ่ ดิมและเก็บภาษีชนิดใหม่เพิม่ ขึ้น เพื่อรักษาระดับรายจ่ายในการ
ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตในภาคเอกชนซึ่ งเป็ นแกนหลักในการสร้างความเติบโตให้กบั เศรษฐกิจโดยการ
แก้ปัญหาสิ ทธิ ทางทรัพย์สิน (Property right) ส่ งเสริ มการพาณิ ชย์สมัยใหม่และปรับปรุ งแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ

สํา

ให้เอื้ออานวยแก่การพัฒนาประเทศโดยทาการคาดการณ์ฐานะการคลังในอนาคตอันใกล้ เพื่อวิเคราะห์ผลจาก
โครงการปรับปรุ งระบบภาษีและการลดลงของเงินช่วยเหลือจากนอกประเทศ ภายใต้การใช้จ่ายที่เข้มงวดมาก
ขึ้นแต่ยงั คงมีความสามารถในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจได้ พบว่าปัญหาสาคัญทางด้านรายจ่ายคือ รายจ่ายที่เกี่ยวกับ
ระบบบาเหน็จบานาญซึ่ งจะเป็ นรายจ่ายที่มีขอ้ ผูกมัดไปในระยะยาว ในที่สุดนาไปสู่ การขาดดุลทางการคลังอย่าง
ต่อเนื่องแต่มีแนวโน้มของการขาดดุลที่ลดลง การเตรี ยมความพร้อมเพื่อช่วยบรรเทาปั ญหาในขั้นต่อไปคือ การ
หาแหล่งเงินกูเ้ พื่อนาเงินมาใช้จ่ายให้พอเพียงกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นนัน่ เอง
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จะเห็นว่างานศึกษาทั้ง 3 ชิ้นตามแนวคิดที่ 3 นี้แม้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่ก็มีจุดร่ วมใน
ประเด็นการไม่ตอ้ งการที่จะทาการขาดดุลการคลังและต้องการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง โดยพยายามปรับ
ระดับของรายได้และรายจ่ายให้สอดคล้องกันเพื่อรักษาฐานะการคลังให้มีความยัง่ ยืน
2.4 แนวคิดที่ 4
พื้นที่การคลัง (Fiscal Space) เป็ นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเปรี ยบเทียบกับแนวคิดแบบอื่นๆ โดย
พื้นที่การคลังเป็ นการคานวณหาส่ วนต่างระหว่างระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่เกิดขึ้นจริ งและระดับเพดานหนี้

นัก
FIS งา
CA นเ
L ศร
PO ษฐ
LIC กิจ
Y กา
OF รค
FIC ลัง
E

สาธารณะต่อ GDP ที่คานวณขึ้น

Ostry, Ghosh, Kim, and Qureshi (2010) ใช้พ้ืนที่การคลังในการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลัง
โดยกล่าวว่าการมีฐานะการคลังที่ยง่ั ยืน รัฐบาลควรมีการปรับตัวในการดาเนินนโยบายการคลังในลักษณะที่จะ
ทาให้รัฐบาลมีความสามารถในการชาระหนี้ได้ในอนาคตกล่าวคือ จากข้อมูลพฤติกรรมการปรับตัวของการ
ดาเนินนโยบายการคลังในอดีตสามารถนามาคานวณระดับเพดานหนี้สาธารณะที่มีความยัง่ ยืนได้ และการ
พิจารณาว่ารัฐบาลมีพ้นื ที่การคลังมากน้อยเพียงใดก็ดูจากความแตกต่างระหว่างระดับหนี้สาธารณะในปัจจุบนั
และระดับเพดานหนี้สาธารณะที่คานวณขึ้นนัน่ เอง ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว 23
ประเทศพบว่า ประเทศที่ไม่มีพ้นื ที่การคลังเหลือเลย ได้แก่ กรี ซ อิตาลี ญี่ปุ่น และโปรตุเกส ส่ วนประเทศที่มี
พื้นที่การคลังเหลือค่อนข้างน้อย ได้แก่ ไอซ์แลนด์ ไอร์ แลนด์ สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริ กา
Zandi, Cheng, and Packard (2011) อาศัยแนวคิดพื้นที่การคลังเช่นเดียวกันและนาผลลัพธ์ไป
เปรี ยบเทียบกับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือของ Moody’s Investors Service ซึ่ งพบว่าผลลัพธ์สอดคล้องกันเป็ น

สํา

ส่ วนใหญ่โดยประเทศที่มีปัญหามากที่สุดได้แก่ กรี ซ โปรตุเกส ไอร์ แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น ไอซ์แลนด์ และเบลเยีย่ ม
ตามลาดับ

โดยสรุ ป จากแนวคิดความยัง่ ยืนทางการคลังทั้ง 4 จะเห็นว่า ความยัง่ ยืนทางการคลังมิได้มีคานิยามที่

ชัดเจนเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย ดังนั้นนอกจากความยัง่ ยืนทางการคลังทั้ง 4 แนวคิดที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมี
แนวคิดอื่นๆอีกมากซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ทัศนะของผูใ้ ห้คานิยามนั้นๆ เช่น Bofinger(1998) กล่าวว่าความยัง่ ยืนทางการ
คลังจะต้องพิจารณาที่ระดับหนี้สาธารณะเปรี ยบเทียบกับมูลค่าสิ นทรัพย์ของรัฐบาลโดยปฏิเสธการใช้สัดส่ วน
หนี้สาธารณะต่อ GDP ในการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลัง เนื่องจากเห็นว่าสิ นทรัพย์จากการลงทุนของ
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รัฐบาลสามารถก่อให้เกิดรายได้และนามาชาระคืนหนี้ให้แก่ประชาชนผูใ้ ห้กไู้ ด้ แต่หากรัฐบาลใช้วธิ ี เรี ยกเก็บ

สํา
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ภาษีจากประชาชนเพิม่ ขึ้นก็จะมีผลให้ความมัง่ คัง่ ของประชาชนลดลง เป็ นต้น
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ ความยัง่ ยืนทางการคลังตามแนวคิดพืน้ ทีก่ ารคลัง (Fiscal Space)
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 จะเห็นว่าการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลังสามารถทาได้
หลายวิธี อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้เลือกเสนอการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการคลังตามแนวคิดพื้นที่การคลัง
เนื่องจากเป็ นวิธีที่ค่อนข้างใหม่และน่าจะยังไม่มีการศึกษากับกรณี ของประเทศไทยมาก่อน อีกทั้งยังใช้ขอ้ มูลใน
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การวิเคราะห์นอ้ ยกว่าและมีความเป็ นรู ปธรรมสามารถทาความเข้าใจได้ง่ายกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการวิเคราะห์
ความยัง่ ยืนทางการคลังรู ปแบบอื่นๆ

โดยทัว่ ไป คาว่าพื้นที่การคลังหรื อ Fiscal Space มีความหมายที่หลากหลาย เช่น บางครั้งอาจหมายถึง
วงเงินงบประมาณที่กาหนดเผือ่ ไว้นอกเหนื อจากรายจ่ายประจาและลงทุนตามปกติเพื่อที่จะสามารถนาไป
จัดสรรใช้ในการดาเนินนโยบายบางประการในอนาคต เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้ พื้นที่การคลัง7
หมายถึง ความแตกต่างระหว่างระดับหนี้สาธารณะในปั จจุบนั และระดับเพดานหนี้สาธารณะ (Debt Limit) ซึ่ง
คานวณขึ้นจากพฤติกรรมการปรับตัวทางการคลังในอดีต ดังนั้น พื้นที่การคลังจึงใช้บ่งบอกถึงทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของสัดส่ วนหนี้ สาธารณะต่อ GDP โดยอ้างอิงจากแบบแผนพฤติกรรมการตอบสนองของดุลการ
คลังต่อสัดส่ วนหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นในอดีต

3.1 แนวคิดพืน้ ทีก่ ารคลัง (Fiscal Space)

ภาพที่ 2 แสดงถึงการกาหนดระดับหนี้สาธารณะดุลยภาพรวมถึงเพดานหนี้สาธารณะโดยเส้นทึบที่มี

สํา

ลักษณะเป็ น s shape เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วนดุลการคลังเบื้องต้นต่อ GDP (pb) และสัดส่ วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP เพื่อแสดงถึงพฤติกรรมการตอบสนองของรัฐบาลในการกาหนดดุลการคลังเบื้องต้น ณ
ระดับหนี้สาธารณะต่างๆ โดยจะเห็นได้วา่ ในช่วงที่สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยูใ่ นระดับต่า รัฐบาลอาจมี
แรงจูงใจในการขาดดุลการคลังและก่อหนี้สาธารณะ แต่เมื่อสัดส่ วนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น รัฐบาลอาจตอบสนอง
ต่อระดับหนี้สาธารณะดังกล่าวเพื่อรักษาวินยั การคลังโดยการเพิ่มการเกินดุลการคลัง อย่างไรก็ตาม การเกินดุล
การคลังไม่สามารถที่จะทาได้อย่างไม่มีขอบเขตจากัด ทาให้ลกั ษณะการตอบสนองของการกาหนดดุลการคลัง
7

Ostry, Ghosh, Kim, and Qureshi (2010)
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ต่อหนี้สาธารณะมีลกั ษณะเป็ น s shape กล่าวคือจะมีการชะลอตัวของการเกินดุลการคลังในที่สุด ส่ วนเส้นประ
ที่ลากออกจากจุดกาเนิดเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างของระดับอัตราดอกเบี้ยรัฐบาล (r) และอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็ นตัวเงิน (g) คูณด้วยสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP (d) ดังนั้น ความชันของเส้นประจึง
มีค่าเท่ากับผลต่างของ r และ g นัน่ เอง
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L ศร
PO ษฐ
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ภาพที่ 2 การกาหนดระดับหนี้สาธารณะดุลยภาพและระดับเพดานหนี้สาธารณะ

ที่มา Ostry, Ghosh, Kim, and Qureshi (2010)

การนาเส้นทั้งสองมาเปรี ยบเทียบในภาพเดียวกันก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของ

สํา

สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP โดย (r-g)d แสดงถึงภาระดอกเบี้ยบนมูลหนี้ที่รัฐบาลจะต้องจ่าย หากการเกินดุล
การคลังสู งกว่าย่อมส่ งผลให้สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ลดลง แต่หากการเกินดุลมีขนาดเล็กกว่าภาระ
ดอกเบี้ยก็จะทาให้สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะสมพอกพูนขึ้น ดังนั้น จากภาพที่ 2 จะเห็นได้วา่ สัดส่ วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ที่ระดับ d* เป็ นระดับดุลยภาพที่มีเสถียรภาพเนื่องจากเป็ นจุดตัดของเส้นทั้งสองทาให้การ
เกินดุลการคลังอยูใ่ นระดับพอดีกบั อัตราดอกเบี้ยส่ งผลให้สัดส่ วนหนี้สาธารณะอยูใ่ นระดับคงที่8 แต่หากมี
shock เกิดขึ้นทาให้สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ลดลงต่ากว่าระดับดังกล่าว ระดับดอกเบี้ยสุ ทธิจะสู งกว่าการ
8

ดูรายละเอียดการพิสูจน์ทางคณิ ตศาสตร์ในภาคผนวก
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เกินดุลการคลังทาให้สัดส่ วนหนี้สาธารณะปรับเพิ่มขึ้น ในทางตรงข้ามหากหนี้สาธารณะสู งกว่าระดับดังกล่าว
การเกินดุลการคลังจะอยูใ่ นระดับสู งกว่าภาระดอกเบี้ยสุ ทธิทาให้เกิดการชาระหนี้และสัดส่ วนหนี้สาธารณะ
ปรับลดลงเข้าสู่ ดุลยภาพในที่สุด
เพดานหนี้สาธารณะถูกกาหนดด้วยจุดตัดระหว่างเส้น s shape และเส้นประทางขวาสุ ด ณ ระดับหนี้
สาธารณะ ̃ ทั้งนี้ เนื่องจากหากระดับหนี้สาธารณะเกินจุดดังกล่าวการเกินดุลจะไม่เพียงพอที่จะชาระดอกเบี้ย
ส่ งผลให้สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุ ดซึ่ งนามาสู่ ความไม่ยงั่ ยืนทางการคลัง (เส้นประที่
มีลกั ษณะโค้งขึ้นในภาพแสดงถึงความเสี่ ยงทางการคลังที่อยูใ่ นระดับสู งเมื่อระดับหนี้สาธารณะของประเทศ
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เพิ่มสู งขึ้นมากส่ งผลให้อตั ราดอกเบี้ยเริ่ มปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ระดับ dˆ และส่ งผลให้เพดานหนี้สาธารณะลดลง
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ไม่ได้คานึงถึงปั จจัยการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว)

สํา

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างดุลการคลังเบื้องต้นและสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP (พ.ศ. 2513-2550)

ที่มา IMF’s WEO database อ้างใน Ostry, Ghosh, Kim, and Qureshi (2010)
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การอธิบายที่มาของเส้น s shape สามารถอ้างอิงได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ดงั ปรากฏในภาพที่ 3 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองของดุลการคลังต่อสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP (ย้อนหลัง 1 ปี ) ของประเทศที่
พัฒนาแล้วจานวน 23 ประเทศมีลกั ษณะวกกลับ 2 ครั้งหรื อเป็ น s shape สอดคล้องกับแนวคิดสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
3.2 การประมาณค่ าแบบจาลองเพือ่ คานวณพืน้ ทีก่ ารคลัง
การคานวณมีจุดประสงค์เพื่อประมาณค่าการตอบสนองทางการคลังต่อสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
หรื อเส้น s shape และตั้งสมมติฐานที่เหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยและอัตราการเติบโตของ GDP หรื อเส้นประ
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เพื่อคานวณหาจุดตัดที่แสดงถึงระดับหนี้สาธารณะดุลยภาพและระดับเพดานหนี้สาธารณะ
ตารางที่ 1 ตัวแปรในแบบจาลองการตอบสนองทางการคลัง
Dependent Variable

Primary Balance to GDP สัดส่ วนดุลงบประมาณเบื้องต้น (Budgetary) ตามระบบ GFS ต่อ Nominal GDP
ratio (PB)

Explanatory Variables
Lagged debt to GDP
ratio (LD)

Output gap (OG)

สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ย้อนหลัง 1 ปี

ผลต่างระหว่าง real GDP คาดการณ์ตามเอกสารงบประมาณ (ปรับด้วย GDP
deflator) และ real potential GDP (คานวณโดย Hodrick-Prescott Filter)

สํา

Government expenditure ผลต่างระหว่าง real government consumption ตามเอกสารงบประมาณ (ปรับด้วย
gap (GEG)

Government consumption deflator) และ real potential government consumption
(คานวณโดย Hodrick-Prescott Filter)

Trade openness (OPEN) มูลค่าส่ งออกและนาเข้าต่อ GDP
Inflation (INF)

อัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
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สาหรับการประมาณค่าเส้น s shape ทาได้โดยการใช้แบบจาลองทางเศรษฐมิติเพื่อวิเคราะห์การ
ตอบสนองทางการคลังโดยกาหนดให้ตวั แปรทางซ้าย (Dependent Variable) เป็ นดุลการคลังเบื้องต้นต่อ GDP
เพื่อดูการตอบสนองต่อตัวแปรทางขวา (Explanatory Variables) หรื อสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP (ย้อนหลัง 1
ปี ) อย่างไรก็ตาม สัดส่ วนหนี้ สาธารณะต่อ GDP มิใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลกระทบต่อดุลการคลัง ดังนั้น จึงจาเป็ นที่
จะต้องเพิ่มตัวแปรทางขวาที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วย ดังแสดงในตารางที่ 1 ยกตัวอย่างเช่น Output Gap ซึ่งอาศัย
หลักการทัว่ ไปว่าภาคการคลังควรทาหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังนั้น หากรัฐบาลคาดการณ์วา่
เศรษฐกิจจะร้อนแรงก็ควรที่จะใช้นโยบายการคลังที่เข้มงวดขึ้น ในทางตรงข้ามหากคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจจะ
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ชะลอตัวก็ควรใช้นโยบายการคลังแบบผ่อนคลาย นอกจากนี้ ยังมีตวั แปร Government Expenditure Gap ซึ่ง
สะท้อนถึงภาระรายจ่ายประจาของรัฐบาลว่า หากปี ใดรัฐบาลมีรายจ่ายประจาเพิ่มสู งขึ้นก็อาจส่ งผลกระทบทาง
ลบต่อดุลการคลังได้ เนื่องจากรายจ่ายงบประมาณประจาปี ประกอบด้วยรายจ่ายประจาในสัดส่ วนที่สูงและมี
ความยืดหยุน่ ในการปรับตัวต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายจ่ายลงทุน

เนื่องจากแบบจาลองการตอบสนองทางการคลังมีลกั ษณะข้อมูลเป็ นอนุกรมเวลา ดังนั้น การประมาณค่า
จึงสมมติให้ Error Term มีลกั ษณะ First-order Autoregressive Process (AR1) และทาการทดสอบ Unit Root
Test9 ของ Error Term พบว่ามีลกั ษณะ Stationary ทาให้เชื่อได้วา่ แบบจาลองน่าจะไม่มีปัญหา Spurious
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับความน่าเชื่อถือของความมีนยั สาคัญของตัวแปรสัดส่ วนหนี้สาธารณะทั้งสามที่
สื่ อถึงการตอบสนองทางการคลังแบบ s shape จึงใช้ Robust Standard Errors (Newey-West HAC estimator)
แทน Standard Errors ธรรมดาซึ่ งอาจมีปัญหาความไม่มีประสิ ทธิภาพ (Efficient) จากปัญหาทางเศรษฐมิติต่างๆ
ได้ เช่น Multicollinearity หรื อ Heteroskedasticity เป็ นต้น ทั้งนี้ ผลการประมาณค่าแบบจาลองปรากฏตามตาราง

สํา

ที่ 2 ซึ่งจะเห็นว่าตัวแปรทางขวาทุกตัวมีนยั สาคัญอย่างน้อยที่ระดับร้อยละ 10 และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวแปร LD
LD^2 และ LD^3 มีนยั สาคัญแสดงว่าการตอบสนองทางการคลังมีลกั ษณะเป็ น s shape สอดคล้องกับแนวคิดที่
กล่าวในตอนแรก

9

การทดสอบใช้วิธี Phillips-Perron Unit Root Test ได้ค่า Adjusted t-Statistic เท่ากับ -9.59
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ตารางที่ 2 ผลการประมาณค่าแบบจาลองการตอบสนองทางการคลัง
Coefficient

Prob.

LD

-3.804407

0.0149

LD^2

0.089893

0.0439

LD^3

-0.000680

0.0851

OG

-6.80E-06

0.0054

GEG

-6.40E-05

0.0167
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Variable

OPEN

0.357924

0.0000

INF

-0.205367

0.0082

Adjusted R-squared

0.792110

สํา

ภาพที่ 4 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายของรัฐบาลที่แท้จริ งกับ GDP ที่แท้จริ ง (พ.ศ. 2503-2552)

ที่มา Frankel, Vegh, and Vuletin (2012)
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ภาพที่ 5 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายของรัฐบาลที่แท้จริ งกับ GDP ที่แท้จริ ง (พ.ศ. 2543-2552)

ที่มา Frankel, Vegh, and Vuletin (2012)

หากพิจารณาถึงเครื่ องหมายของตัวแปรทางขวามือจะพบว่า

1) Output Gap และ Inflation มีเครื่ องหมายเป็ นลบทั้งคู่ซ่ ึ งไม่สอดคล้องกับแนวคิดที่อธิบายข้างต้น
แสดงว่าภาคการคลังมิได้ทาหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Countercyclical) แต่จะอัดฉีดมากเมื่อ
เศรษฐกิจดี และอัดฉี ดน้อยเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว (Procyclical) อย่างไรก็ตาม Frankel, Vegh, and Vuletin
(2012) ได้อา้ งถึงข้อมูลจาก IMF (ภาพที่ 4 และ 5) ว่าประเทศกาลังพัฒนาส่ วนใหญ่รวมถึงประเทศไทย (แสดง

สํา

ในวงรี ) มีลกั ษณะความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายของรัฐบาลที่แท้จริ งกับ GDP ที่แท้จริ งเป็ นบวก (Procyclical)
ซึ่งสอดคล้องกับเครื่ องหมายในการศึกษานี้

2) Government Expenditure Gap มีเครื่ องหมายเป็ นลบสอดคล้องกับแนวคิดที่วา่ หากปี ใดมีรายจ่าย

ประจามากเป็ นพิเศษก็จะทาให้เกิดการขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้น
3) Openness หรื อระดับการเปิ ดประเทศ อันที่จริ งในทางทฤษฎีอาจไม่สามารถระบุชดั เจนว่า
เครื่ องหมายควรเป็ นอย่างไร เนื่องจากการเปิ ดประเทศจะทาให้มีการตรวจสอบจากต่างประเทศเข้มงวดขึ้นซึ่งจะ
ช่วยลดการคอรัปชันและมีวินยั ทางการคลังที่ดีข้ ึน ส่ งผลบวกต่อดุลการคลัง ในขณะเดียวกัน การเปิ ดประเทศก็
ทาให้เกิดการแข่งขันสู งขึ้นทาให้รัฐสู ญเสี ยรายได้ภาษี และมีความเสี่ ยงจากโลกาภิวตั น์ อย่างไรก็ตาม IMF
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(2006) พบว่า กรณี กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาที่มีนโยบายการเปิ ดเสรี ผลด้านบวกมักสู งกว่าผลด้านลบกล่าวคือ
ดุลการคลังจะดีข้ ึนซึ่งสอดคล้องกับเครื่ องหมาย (บวก) ของการศึกษาครั้งนี้
3.3 ผลการคานวณและความอ่อนไหวของพืน้ ทีก่ ารคลัง
จากแนวคิดการคานวณพื้นที่การคลังในภาพที่ 2 จะเห็นว่าหลังจากที่สามารถประมาณค่าเส้น s shape
ในหัวข้อที่ 3.2 เรี ยบร้อยแล้ว สิ่ งต่อมาที่ตอ้ งการทราบคือความชันของเส้นประ (r-g) ซึ่ งในที่น้ ีกาหนดให้อยูท่ ี่
ระดับร้อยละ 3 โดยมีที่มาดังต่อไปนี้

นัก
FIS งา
CA นเ
L ศร
PO ษฐ
LIC กิจ
Y กา
OF รค
FIC ลัง
E

อัตราดอกเบี้ย (r) ต้องการแสดงถึงต้นทุนทางการคลังในการกูเ้ งิน ในที่น้ ีใช้รายจ่ายอัตราดอกเบี้ยตาม
ระบบ GFS ในงบประมาณหารด้วยยอดหนี้สาธารณะคงค้างของรัฐบาลเพื่อเป็ นตัวแทนแสดงถึงต้นทุนทาง
การเงินจากการกูเ้ ฉลี่ยของรัฐบาลในระยะยาวโดยใช้ขอ้ มูลหลังวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2555 พบว่าอยู่
ที่ระดับร้อยละ 4.5

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็ นตัวเงิน (g) ใช้อตั ราคาดการณ์ของสานักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งอยู่
ที่ระดับร้อยละ 7.5 (อัตราการเติบโตที่แท้จริ งร้อยละ 4.5 และอัตราเงินเฟ้ อร้อยละ 3)

1) ผลการคานวณระดับหนี้สาธารณะดุลยภาพและระดับเพดานหนี้สาธารณะ

จากผลการประมาณค่าแบบจาลองเพื่อคานวณพื้นที่การคลังในหัวข้อที่ 3.2 และการกาหนดระดับ r-g
ข้างต้น สามารถนามาคานวณหาจุดตัด d* และ ̃ ตามภาพที่ 2 ได้ดงั นี้
-

ระดับเพดานหนี้สาธารณะ อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 60 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบความยัง่ ยืนทางการคลัง

ของกระทรวงการคลังในปัจจุบนั

สํา

- ระดับหนี้สาธารณะดุลยภาพ อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 45.3 ซึ่ งใกล้เคียงกับระดับหนี้สาธารณะในปัจจุบนั
นอกจากนี้ หากคานวณย้อนกลับจะพบว่า การเกินดุลการคลังเบื้องต้นที่สอดคล้องกับระดับหนี้

สาธารณะดุลยภาพดังกล่าวอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 1.4 ของ GDP

2) การประเมินความความอ่อนไหวของการคานวณพื้นที่การคลัง
การคานวณพื้นที่การคลังมาจากการประมาณแบบจาลองทางเศรษฐมิติผนวกกับสมมติฐานเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ย การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้ อ โดยทัว่ ไปจึงมีความอ่อนไหวค่อนข้างสู งเนื่องจากมี
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องมาก อีกทั้งพฤติกรรมการจัดทานโยบายการคลังของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัยยังอาจมีความ
แตกต่างกันได้ ดังนั้น จึงทดลองประเมินความอ่อนไหวของการคานวณภายใต้ขอ้ สมมติที่แตกต่างไป ดังนี้
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2.1) หากการเกินดุลงบประมาณเบื้องต้นสู งกว่าที่คานวณไว้ร้อยละ 1 ของ GDP จะทาให้ฐานะการคลัง
มีความเสี่ ยงลดลงกล่าวคือ ระดับเพดานหนี้สาธารณะปรับเพิม่ เป็ นร้อยละ 62.4 และระดับหนี้สาธารณะดุลยภาพ
ลดลงเหลือร้อยละ 39.6
2.2) หากอัตราดอกเบี้ยสู งขึ้นร้อยละ 1 หรื ออัตราการขายตัวทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 1 จะทาให้ฐานะ
การคลังมีความเสี่ ยงสู ง กล่าวคือ ส่ งผลให้ระดับเพดานหนี้ สาธารณะปรับลดลงเหลือร้อยละ 57.8 และระดับหนี้

สํา
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สาธารณะดุลยภาพเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 48.1
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บทที่ 4
บทสรุป
4.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาซึ่ งพบว่าระดับเพดานหนี้สาธารณะอยูท่ ี่ร้อยละ 60 และดุลยภาพของหนี้สาธารณะอยูท่ ี่
ระดับร้อยละ 45.3 ทาให้ทราบว่า

นัก
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CA นเ
L ศร
PO ษฐ
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1) ฐานะการคลังของไทยในปั จจุบนั ค่อนข้างมีเสถียรภาพและมีความยัง่ ยืนเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะอยู่
ในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับดุลยภาพ อีกทั้งยังอยูห่ ่างจากระดับที่จะก่อให้เกิดความไม่ยงั่ ยืนทางการคลัง
2) กรอบความยัง่ ยืนทางการคลังของกระทรวงการคลังที่กาหนดไว้ที่ระดับร้อยละ 60 ของ GDP มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการศึกษาตามแนวคิด Fiscal Space
4.2 ข้ อเสนอแนะ

นอกจากการใช้วธิ ี พ้ืนที่การคลังในการประเมินความยัง่ ยืนทางการคลังและความแข็งแกร่ งทางการคลัง
โดยการเปรี ยบเทียบระหว่างระดับหนี้สาธารณะในปั จจุบนั และระดับหนี้สาธารณะดุลภาพกับเพดานหนี้
สาธารณะแล้ว การประยุกต์แนวคิดพื้นที่การคลังอย่างง่ายวิธีหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการจัดทางบประมาณ
ประจาปี หรื อการบริ หารความเสี่ ยงทางการคลังเกี่ยวกับการประเมินทิศทางของหนี้สาธารณะ สามารถทาได้
อย่างรวดเร็ วโดยไม่จาเป็ นต้องทาการประมาณค่าทางเศรษฐมิติใดๆ ยกตัวอย่างเช่น หากมีนโยบายที่จะรักษา
เสถียรภาพของสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ระดับหนึ่ งๆ เช่น อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 50 ต่อ GDP ภายใต้
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สมมติฐาน r และ g ที่ใช้ในการศึกษาซึ่ งมีความแตกต่างกันอยูร่ ้อยละ 3 หากการขาดดุลการคลังเบื้องต้นอยูท่ ี่
ระดับร้อยละ 1.5 (ระดับหนี้เป้ าหมายที่ร้อยละ 50 หรื อ 0.5 คูณกับส่ วนต่างของ r และ g ที่ร้อยละ3) ของ GDP ก็
จะทาให้หนี้สาธารณะต่อ GDP รักษาระดับอยูท่ ี่ร้อยละ 50 แต่หากการขาดดุลมาก (น้อย) กว่านี้ ก็จะทาให้ระดับ
หนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้น (ลดลง) เป็ นต้น10
อย่างไรก็ตาม หากสมมติฐานต่างๆที่ใช้ในการศึกษาสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง ภาพรวมของฐานะการ
คลังและหนี้สาธารณะปั จจุบนั ในเชิงปริ มาณถือว่าอยูใ่ นระดับที่ไม่มีปัญหา ดังนั้น การบริ หารนโยบายการคลัง
10

เงื่อนไขที่ทาให้สดั ส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP คงที่คือ pb = (r-g)d (ดูรายละเอียดการพิสูจน์ทางคณิ ตศาสตร์ในภาคผนวก)
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ควรหันมาให้ความสาคัญในเชิงคุณภาพของการใช้จ่ายเงินและการหารายได้ของรัฐบาลควบคู่ไปด้วย เช่น การ
จัดหารายได้อย่างเพียงพอและเป็ นธรรมโดยยึดหลักการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการแข่งขันและส่ งเสริ มให้เกิดความ
เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม ส่ วนในด้านรายจ่ายควรใช้จ่ายอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยการคัดเลือกนโยบายที่
เหมาะสม ควบคุมรายจ่ายประจาที่ไม่จาเป็ นและเพิ่มรายจ่ายลงทุนตามลาดับความสาคัญสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศที่ยง่ั ยืน
นอกจากนี้ การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลังของประเทศไม่ควรคานึงเฉพาะการรักษาสัดส่ วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ให้มีเสถียรภาพเพียงมิติเดียว แต่ควรคานึงถึงความมีประสิ ทธิภาพในการบริ หารรายได้
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รายจ่าย ทรัพย์สิน การพัฒนาบุคลากร ฐานข้อมูล รวมถึงการป้ องกันปราบปรามการทุจริ ตและความขัดแย้งเชิง
ผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ควบคู่กนั ไปด้วยจึงจะนามาสู่ ความยัง่ ยืนทางการคลังอย่างแท้จริ ง
4.3 ข้ อจากัดของการศึกษา

1) ด้วยข้อจากัดของอนุกรมข้อมูลทาให้ในทางสถิติแล้วจานวนข้อมูลที่นามาใช้ในการประมาณค่าทาง
เศรษฐมิติอาจมีไม่มากนัก อีกทั้งข้อจากัดของข้อมูลที่มีการจัดทาเผยแพร่ ยงั ไม่ครอบคลุมภาคสาธารณะทั้งหมด
(รัฐบาล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ) ทาให้ขอ้ มูลที่ใช้ในการศึกษาโดยเฉพาะดุลการคลังจากัด
อยูเ่ ฉพาะภาครัฐบาลเท่านั้น

2) การศึกษาพื้นที่การคลังอิงอยูก่ บั การประมาณค่าแบบจาลองเศรษฐมิติ ดังนั้น จึงเป็ นการประมาณ
พฤติกรรมการตอบสนองของดุลการคลังต่อระดับหนี้สาธารณะในรู ปแบบที่เคยเป็ นมาโดยเฉลี่ยในอดีต ดังนั้น
จึงไม่สามารถครอบคลุมถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากเดิม ในทานองเดียวกัน เพดานหนี้สาธารณะซึ่ งระบุวา่ เมื่อ

สํา

หนี้สาธารณะเกินระดับดังกล่าวแล้วหนี้จะเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ อย่างไม่มีขอบเขตก็เป็ นเพียงการอ้างอิงถึงพฤติกรรม
การคลังโดยเฉลี่ยตามปกติในช่วงเวลาที่ผา่ นมาเท่านั้น หากรัฐบาลมีการตอบสนองหรื อมีความพยายามในการ
รักษาวินยั การคลังมากเกินกว่าปกติ ผลลัพธ์ยอ่ มเปลี่ยนแปลงไป

3) การศึกษาพื้นที่การคลังยังมีขอ้ ควรระวังในการนาตัวเลขไปใช้งานเนื่องจากมีความอ่อนไหวสู ง
4) การกล่าวถึงระดับหนี้สาธารณะดุลยภาพหรื อเพดานหนี้สาธารณะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับระดับ
หนี้สาธารณะที่มีประสิ ทธิภาพหรื อเป็ นระดับที่ดีที่สุดในการพัฒนาประเทศ เป็ นเพียงการคาดการณ์ระดับหนี้
สาธารณะที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการตอบสนองของรัฐบาลตามปกติเท่านั้น
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5) หากคานึงถึงความยัง่ ยืนในภาพรวมโดยดูจาก National Saving Identity (X-M = S-I + T-G)11 คือ ไม่
เพียงแต่วเิ คราะห์เฉพาะการออมหรื อหนี้ที่เกิดจากภาคสาธารณะเท่านั้น แต่การกระทาใดๆจากภาคสาธารณะยัง
อาจส่ งผลเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและภาคต่างประเทศได้อีกด้วย ในทานองเดียวกัน หากภาคเอกชนหรื อภาค
ต่างประเทศเกิดวิกฤติข้ ึน ก็ยอ่ มส่ งผลกระทบต่อภาคสาธารณะเช่นกัน ดังนั้นการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนของภาค
สาธารณะโดยไม่คานึงถึงภาคเศรษฐกิจอื่นเท่าที่ควรอาจทาให้ผลการวิเคราะห์ผดิ พลาดได้ เพราะแม้ภาคการคลัง
จะไม่มีปัญหาในตอนแรกแต่หากภาคเอกชนหรื อภาคต่างประเทศเกิดปั ญหา สุ ดท้ายก็จะเกิดผลกระทบไปสู่ ภาค
การคลังในที่สุด

นัก
FIS งา
CA นเ
L ศร
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OF รค
FIC ลัง
E

6) การพิจารณาจากสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP นั้นหากพิจารณาจากประสบการณ์ในต่างประเทศ
พบว่าบางประเทศเช่น ญี่ปุ่นมีระดับสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สู งถึงกว่าร้อยละ 200 แต่ก็ยงั คงสามารถดารง
อยูไ่ ด้ ต่างจากประสบการณ์ในละตินอเมริ กาซึ่ งมีสัดส่ วนหนี้ต่อ GDP ในช่วงประมาณร้อยละ 70 ก็ประสบ
ปั ญหาวิกฤติ ดังนั้นความแตกต่างประการหนึ่งคือ สัดส่ วนหนี้ในประเทศและต่างประเทศโดยในประเทศญี่ปุ่น
แม้จะมีหนี้มากแต่ส่วนใหญ่เป็ นหนี้ในประเทศ ต่างจากในละตินอเมริ กาซึ่ งระดับหนี้นอ้ ยกว่าแต่ส่วนใหญ่เป็ น
หนี้ต่างประเทศ ประเด็นความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนทั้งต่างประเทศและในประเทศก็เป็ นเรื่ องสาคัญ ซึ่ งในงาน

สํา

ศึกษานี้ไม่ได้ศึกษาในเชิงรายละเอียดของลักษณะหนี้ดงั กล่าว

11

X, M, S, I, T, และ G คือ การส่งออก การนาเข้า การออม การลงทุน รายได้รัฐบาล และรายจ่ายรัฐบาล ตามลาดับ
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ภาคผนวก
การพิสูจน์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
การอธิบายความหมายของภาพที่ 2 ว่าเหตุใดเมื่อดุลการคลังเบื้องต้น (เส้น s shape) อยูเ่ หนือ (ใต้) r-g
(เส้นประ) แล้วสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะลดลง (เพิ่มขึ้น) แต่หากเป็ นจุดตัดของเส้นทั้งสองจะทาให้

กาหนดให้
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สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP คงที่ สามารถอธิบายได้ ดังนี้

d คือ สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP (Y)
D คือ หนี้สาธารณะ

PB คือ ดุลการคลังเบื้องต้น

pb คือ ดุลการคลังเบื้องต้นต่อ GDP

r คือ อัตราดอกเบี้ยหรื อต้นทุนการกูเ้ งินของภาครัฐ
g คือ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็ นตัวเงิน
t คือ เวลา

สํา

โดยที่

Take first order derivative with respect to time

โดยที่

- 33 -

ดังนั้น เมื่อแทนค่ากลับจะได้
(

)

จัดรู ปใหม่เป็ น
(

เท่ากับ 0 (สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP คงที่) จะต้องบรรลุเงื่อนไข
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ดังนั้น หากต้องการให้

)

(

)

โดยที่

ตามภาพที่ 2 จะเห็นว่าหากเส้น s shape ตัดกับเส้นประแสดงว่า pb = (r-g)d ทาให้สัดส่ วนหนี้สาธารณะ
คงที่ แต่หากเส้น s shape อยูเ่ หนือเส้นประ แสดงว่า pb > (r-g)d ก็จะทาให้สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ลดลง

สํา

ในทางตรงข้ามหากการเกินดุลการคลังเบื้องต้นน้อยกว่า (r-g)d ก็จะทาให้สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้น

นัก
FIS งา
CA นเ
L ศร
PO ษฐ
LIC กิจ
Y กา
OF รค
FIC ลัง
E

งานวิจัย

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2273-9020 โทรสาร 0-2273-5602

สํา

www.fpo.go.th

