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ขยายตัวแท้จริงอยู่ที่ร้อยละ	4.6	ใกล้เคียงกับอัตราที่รัฐบาลประกาศตั้ง

เป้าหมายไว	้

แบบจ�าลองที่สองที่คณะนักวิจัยสร้างขึ้นเป็นการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการจัดสรรวงเงินงบประมาณแยกตาม	10	ลักษณะงาน	กับ

เป้าหมายทางยทุธศาสตร์และการปฏริปูประเทศ	4	ด้าน	คอื	การลดรายจ่าย	

ครัวเรือน	การลดความเหลื่อมล�้า	การลดความยากจน	และกรลดปัญหา	

สิ่งแวดล้อม	ผลการศึกษาพบว่ามีรายจ่ายตามลักษณะงาน	3	ลักษณะงานที่

มีผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์/ปฏิรูป	5	ด้านดังกล่าว	ประกอบด้วย	

•	 รายจ่ายการบริหารงานทั่วไป:	ลดค่าใช้จ ่ายครัวเรือน		

คาดว่าเป็นเพราะการให้บรกิารของภาครฐัหลายเรือ่งเป็นการ

ให้บริการเปล่าไม่คิดค่าใช้จ่าย

•	 รายจ่ายด้านสาธารณสุข:	ลดค่าใช้จ่ายครวัเรอืน	ลดเหล่ือมล�า้	

และลดความยากจนนอกเขตเทศบาล

•	 รายจ่ายการศึกษา:	ลดความยากจนรวม	

คณะนักวิจัยทดลองใช้โอกาสความสามารถในการเพิ่มวงเงิน	

งบประมาณอีก	55,000	ล้านบาทในทิศทางที่จะท�าให้เป้าหมาย	5	ด้าน	

ดีขึ้น	โดยแยกท�าเป็น	3	ทางเลือกย่อย	คือ

ทางเลือก	1:	เพิ่ม	3	วงเงินที่ส่งผลดีต่อเป้าหมายด้วยอัตรา	

การเปลี่ยนแปลง	(%)	เดียวกัน	หรือเท่ากับร้อยละ	3.7	

ทางเลือก	2:	เนื่องจากงบประมาณด้านสาธารณสุขส่งผลดีต่อ	

เป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกัน	จึงเพิ่มงบประมาณส่วนนี้ให้มากกว่าอีก

สองลักษณะงานโดยมากกว่าเท่าตัว	(ในรูปของร้อยละการเพิ่ม)	

เป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏรูิปว่าประกอบด้วย	(ก)	ลดรายจ่าย	

ภาคครัวเรือน	(ข)	ลดความเหลื่อมล�้า	(ค)	ลดความยากจน	และ	(ง)	รักษา

สภาพแวดล้อม

คณะนักวิจัยได้จัดสร้างแบบจ�าลองขึ้นสองลักษณะเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณในภาพรวม		

แบบจ�าลองแรกเป็นแบบจ�าลองมหภาคท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะเศรษฐกิจและการจัดสรรวงเงินงบประมาณ	โดยก�าหนดให้วงเงิน	

งบประมาณเป็นตัวแปรในแบบจ�าลอง	ไม่เหมือนกับแบบจ�าลองทั่วไปที่

มักให้เป็นตัวแปรภายนอก	หรือตัวแปรเชิงนโยบาย	เนื่องจากต้องการให้

สมาชิกสภานิติบัญญัติสามารถตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงิน

งบประมาณรวมได้	(อันเป็นข้อพิจารณาในวาระแรก)	ผลการศึกษาพบว่า

วงเงินรวม	3	ล้านล้านบาทท่ีรัฐบาลตั้งไว้อาจมีลักษณะอนุรักษ์นิยมเกินไป	

เนื่องจากคณะนักวิจัยคาดว่ารายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562		

จะค่อนข้างดี	ส่งผลให้สามารถรับภาระการขาดดุลงบประมาณได้มากกว่า

ท่ีรัฐบาลคาดการณ์ไว้	คณะนักวิจัยจึงคิดว่ารัฐบาลมีสองทางเลือก	ได้แก	่	

ทางเลือกแรก	คงเงินงบประมาณไว้ที่	3	ล้านล้านบาท	ซึ่งจะท�าให้ยอด	

ขาดดุลงบประมาณมีเพียง	3	แสนล้านบาท	(งบลงทุนยังรักษาระดับเดิม

ร้อยละ	20	ไว้ได้	คือคิดเป็นร้อยละ	22.2	ของวงเงินรวม)	ซึ่งมีข้อดีต่อ	

การชะลอการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะได้ดี	แต่ข้อเสียคือจะท�าให้เสียโอกาส

ในการเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจไป	ทางเลือกที่สอง	รัฐบาลสามารถ

เพิ่มวงเงินงบประมาณได้อีก	55,000	ล้านบาท	ซึ่งแม้จะท�าให้การขาดดุล	

เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อความยั่งยืนทางการคลังใน

ระยะปานกลาง	ข้อดีคือจะท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ	6.1	(การขยาย

ตัวตัวเงิน)	ซึ่งหาก	GDP	deflator	เป็นประมาณร้อยละ	1.5	จะท�าให้การ
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ทางเลือก	3:	ไม่เพิ่มงบประมาณด้านการศึกษา	เนื่องจากแนวโน้ม

ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนน้อยลง	อีกทั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการก�าลัง

เข้าสู่วัยเกษียณมากกว่ากระทรวงอื่น	และจัดงบประมาณด้านสาธารณสุข

ให้เพ่ิมมากกว่าทางเลือกท่ี	2

การเปลี่ยนแปลงวงเงินส�าหรับทางเลือกท่ี	1	ถึงทางเลือกท่ี	3	

แสดงในตารางต่อไปนี้

งบแยกตามลักษณะงาน
งบจัดสรร

ปี 2562

ทางเลือก 2

% 

เปลี่ยนแปลง
วงเงินหลัง

เปลี่ยน
ส่วนต่าง

การบริหารทั่วไปของรัฐ 	663,212	 3.1% 	683,507	 	20,295	

การป้องกันประเทศ	 	224,448	 0.0% 	224,448	 	-			

การรักษาความสงบภายใน	 	192,559	 0.0% 	192,559	 	-			

การเศรษฐกิจ	 	638,368	 0.0% 	638,368	 	-			

การสิ่งแวดล้อม	 	13,164	 0.0% 	13,164	 	-			

การเคหะและชุมชน 	56,017	 0.0% 	56,017	 	-			

การสาธารณสุข	 	311,804	 6.1% 	330,887	 	19,083	

การศาสนา	วัฒนธรรม	และนันทนาการ	 	20,595	 0.0% 	20,595	 	-			

การศึกษา	 	510,505	 3.1% 	526,127	 	15,622	

การสังคมสงเคราะห์ 	369,329	 0.0% 	369,329	 	-			

รวม 	55,000	

งบแยกตามลักษณะงาน
งบจัดสรร

ปี 2562

ทางเลือก 3

% 

เปลี่ยนแปลง
วงเงินหลัง

เปลี่ยน
ส่วนต่าง

การบริหารทั่วไปของรัฐ 	663,212	 3.4% 	686,029	 	22,818	

การป้องกันประเทศ	 	224,448	 0.0% 	224,448	 	-			

การรักษาความสงบภายใน	 	192,559	 0.0% 	192,559	 	-			

การเศรษฐกิจ	 	638,368	 0.0% 	638,368	 	-			

การสิ่งแวดล้อม	 	13,164	 0.0% 	13,164	 	-			

การเคหะและชุมชน 	56,017	 0.0% 	56,017	 	-			

การสาธารณสุข	 	311,804	 10.3% 	343,986	 	32,182	

การศาสนา	วัฒนธรรม	และนันทนาการ	 	20,595	 0.0% 	20,595	 	-			

การศึกษา	 	510,505	 0.0% 	510,505	 	-			

การสังคมสงเคราะห์ 	369,329	 0.0% 	369,329	 	-			

รวม 	55,000	

งบแยกตามลักษณะงาน
งบจัดสรร

ปี 2562

ทางเลือก 1

% 

เปลี่ยนแปลง
วงเงินหลัง

เปลี่ยน
ส่วนต่าง

การบริหารทั่วไปของรัฐ 	663,212	 3.7% 	687,766	 	24,555	

การป้องกันประเทศ	 	224,448	 0.0% 	224,448	 	-			

การรักษาความสงบภายใน	 	192,559	 0.0% 	192,559	 	-			

การเศรษฐกิจ	 	638,368	 0.0% 	638,368	 	-			

การสิ่งแวดล้อม	 	13,164	 0.0% 	13,164	 	-			

การเคหะและชุมชน 	56,017	 0.0% 	56,017	 	-			

การสาธารณสุข	 	311,804	 3.7% 	323,348	 	11,544	

การศาสนา	วัฒนธรรม	และนันทนาการ	 	20,595	 0.0% 	20,595	 	-			

การศึกษา	 	510,505	 3.7% 	529,406	 	18,901	

การสังคมสงเคราะห์ 	369,329	 0.0% 	369,329	 	-			

รวม 	55,000	
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ทางเลือกท้ัง	3	ส่งผลต่อเป้าหมายแต่ละด้านแตกต่างกัน		

ดังแสดงในตารางข้างล่าง

จะเห็นได้ว่า	ทางเลือกท่ี 3 ให้ค่าตัวแปรเป้าหมายโดยรวม 

ดีที่สุด เนื่องจากมีการเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขมากท่ีสุด	รองลงมา

ทางเลือกที่	2	และ	1	ตามล�าดับ	

	

1. บทน�า

การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	ซึ่งจัดท�าขึ้นทุกปีตาม

โครงสร้างยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	เพ่ือส่งเสริมให้กระทรวง	หน่วยงาน

ท�างานร่วมกัน	ในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบ	เครือข่าย	เพื่อเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานต่าง	ๆ	ให้สามารถ

บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้	โดยค�านึงถึงหลักประหยัดความ	

คุ้มค่า	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ	และ

เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายเรื่อง	

ส�าคญัเร่งด่วนของรฐับาลให้เกิดผลได้อย่างเป็นรปูธรรม	มปีระสทิธิภาพ	และ	

ไม่ซ�้าซ้อนกัน	ตลอดจนความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ	

อย่างไรก็ตาม	ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องให้ความเห็นและอนุมัติ	

การใช้งบประมาณท่ีฝ่ายบริหารเสนอมักมีเวลาพิจารณาไม่มากพอ	ไม่ว่าจะ

เป็นการพิจารณาในวาระแรก	วาระท่ี	2	หรือวาระท่ี	3	โดยเฉพาะวาระแรก	

ที่เป็นการก�าหนดวงเงินงบประมาณรวม	และวงเงินหลัก	ๆ	อื่น	เช่น	วงเงิน

งบประจ�า	งบลงทุน	การช�าระคืนหนี้	เป็นต้น	การพิจารณาในวาระนี้มี	

ความส�าคัญย่ิง	เพราะความเหมาะสมของวงเงินงบประมาณข้ึนกับการ	

คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ	การคาดการณ์ความสามารถในการหารายได้

ของรัฐบาลระดับต่าง	ๆ	รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์ผลของการจัดสรรวงเงิน

ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือเป้าหมายหลักอื่น	ๆ	เช่น	การส่งเสริม

นวัตกรรมและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อน�าประเทศไปสู่	Thailand	

4.0	การลดความยากจน	การลดความเหลื่อมล�้า	เป็นต้น	ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติ

ต้องมคีวามสามารถในการวเิคราะห์ระดับมหภาคเช่นน้ีเพียงพอจงึจะสามารถ

ท�าหน้าที่การพิจารณาในวาระ	1	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ลักษณะงาน
รายจ่าย 
ครัวเรือน

ความเหลือ่มลำา้ ความยากจน CO2

d10_
d1

gini_
exp

นอกเขต 
เทศบาล

รวม

Business-as-Usual	(2562) 	520,740	 	7.92	 	33.98	 	4.94	 	1.99	 	1.63	

ทางเลือก	1 	514,285	 	7.72	 	33.61	 	4.37	 	1.65	 	1.63	

ทางเลือก	2 	510,833	 	7.59	 	33.38	 	4.01	 	1.71	 	1.63	

ทางเลือก	3 	504,784	 	7.38	 	32.99	 	3.40	 	1.99	 	1.63	
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3. กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา

การจัดท�างบประมาณต้องตอบโจทย์อย่างน้อยสองประการ

คือ	ประการแรกงบประมาณที่จัดท�านั้นส่งผลต่อความย่ังยืนทางการคลัง

อย่างไร	ประการสอง	จะสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกจิและสงัคมทีส่อดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างไร	ซึ่งวิธีการศึกษาเพ่ือ	

ตอบโจทย์สองประการนี้คือ

1.	 สร้างแบบจ�าลองมหภาคศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

เศรษฐกิจและการคลังภาครัฐ	เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน

ทางการคลัง

2.	 สร้างแบบจ�าลองผลกระทบของการจดัสรรงบประมาณจ�าแนก

ตามลกัษณะงาน	เพ่ือตอบโจทย์	การจดัสรรงบประมาณตาม

แผนยุทธศาสตร์และการปฏิรูป

4. การจดัสรรงบประมาณในภาพรวมและความยัง่ยนื
ทางการคลัง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา	มีข้อสังเกตจ�านวนหนึ่งที่มีความน่าสนใจ

และมีความเกี่ยวข้องกับการก�าหนดกรอบวงเงินงบประมาณของประเทศ	

ในส่วนนี้จะรวบรวมข้อสังเกตดังกล่าวได้จ�านวนหนึ่ง	ดังนี้

ข้อสงัเกตที	่1	รฐับาลขาดดลุงบประมาณมาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน	

ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2540	(ยกเว้นเพียงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2548)		

โดยการขาดดุลเกิดขึ้นไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศจะดีหรือร้าย		

ส่วนการพิจารณาในวาระ	2	และ	3	นั้นเป็นการพิจารณาในระดับ

จุลภาค	หรือรายโครงการ	รายกระทรวง	สามารถท�าได้เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติ

ได้รับเอกสารงบประมาณท่ีมีรายละเอียดแล้วจากฝ่ายบริหาร

สถาบนัพระปกเกล้า	จงึก�าหนดให้มกีารจัดท�ารายงานการวเิคราะห์

สถานการณ์การคลังของประเทศและ	ข้อเสนอแนะต่อการจัดท�าร่าง	

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	เพื่อ

น�าเสนอต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติ	และเผยแพร่ต่อสาธารณะ	โดยก�าหนด

ให้เสร็จส้ินก่อนการพิจารณาร่าง	พ.ร.บ.	ในวาระ	1	ของฝ่ายนิติบัญญัติ

2. วัตถุประสงค์โครงการ

2.1		เพือ่ศกึษาสถานการณ์การคลงั	ภาวะเศรษฐกจิและคาดการณ์

ภาวะเศรษฐกจิ	และการจดัสรรงบประมาณทีค่วรเป็นส�าหรบั

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	

2.2		เพือ่ให้สมาชกิสภานติิบญัญติัแห่งชาตไิด้มข้ีอมลูในการวเิคราะห์

ความเหมาะสมของการก�าหนดวงเงินงบประมาณรวมและ

วงเงินงบประมาณหลัก	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่าง	

พระราชบัญญัติงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ในวาระที่	1
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นอกจากน้ัน	การขาดดุลงบประมาณยังมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกด้วย

ภาพท่ี	4.1	แสดงระดับการขาดดุลงบประมาณของประเทศ

เปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของผลผลิต	มวลรวมในประเทศ	(Gross	

domestic	products;	GDP)	โดยระดับการขาดดุลท่ีแสดงในภาพแบ่งออก

เป็น	2	รูปแบบ	ได้แก่	(1)	การขาดดุลตามท่ีปรากฏในเอกสารงบประมาณ	

ซึ่งแสดงโดยตัวแปร	budget	balance	ในภาพ	และ	(2)	การขาดดุล	

งบประมาณตามระบบกระแสเงินสด	ซึ่งสะท้อนการขาดดุลงบประมาณที่

เกิดขึ้นจริง	แสดงโดยตัวแปร	budget	cash	balance	ในขณะที่	อัตรา

การเติบโตของ	GDP	ในภาพแบ่งออกเป็น	2	รูปแบบเช่นเดียวกัน	ได้แก	่

(1)	อัตราการเติบโตของ	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	(GDP	at	current	market	

price;	GDP	CMP)	ซึ่งสะท้อนอัตราการเติบโตของปริมาณผลผลิตควบคู่

ไปกับอัตราการเติบโตของระดับราคาผลผลิต	(อัตราเงินเฟ้อ)	ของประเทศ	

และ	(2)	อัตราการเติบโตของ	GDP	แท้จริง	ในลักษณะปริมาณลูกโซ่	(GDP	

Chained	volume	measure;	GDP	CVM)	ซึ่งมุ่งสะท้อนอัตราการเติบโต

ของปริมาณผลผลิตเพียงอย่างเดียว

ภาพที่ 4.1 การขาดดุลงบประมาณเทียบกับอัตราการเติบโตของ GDP  
ในช่วงปี พ.ศ. 2534 – 2560

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากภาพที	่4.1	สามารถกล่าวได้ว่าการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย	

ของประเทศไทยอยู ่ในลักษณะขาดดุลอย่างต่อเนื่องยาวนาน	ตั้งแต่

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2540	โดยมีเพียงในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2548	และ	

2549	เพียงสองปีเท่านั้นที่การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามเอกสาร	

งบประมาณอยู่ในระดับสมดุล	ในขณะที่	ข้อมูลการขาดดุลงบประมาณตาม

ระบบกระแสเงินสดนั้นชี้ว่ามีเพียงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2548	เพียงปีเดียว

เท่าน้ันที่รัฐบาลมี	การเกินดุลงบประมาณเพียงเล็กน้อย	ในขณะที่ปีอื่น	ๆ	

ในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลอยู่ในสถานะขาดดุลงบประมาณ

ตัวเลขการขาดดุลงบประมาณยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง	

ต่อเนื่อง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังปีงบประมาณ	พ.ศ.	2549	เป็นต้นมา		

โดยเมื่อค�านวณสัดส่วนการขาดดุลงบประมาณ	(ตามที่ปรากฏในเอกสาร

งบประมาณ)	เทียบกับ	GDP	(ณ	ราคาปัจจุบัน)	แล้วสัดส่วนดังกล่าว	
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ภาพที่ 4.2 มูลค่าหนี้สาธารณะและสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 – 2560 

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

อย่างไรกต็าม	แม้ว่าสดัส่วนหนีส้าธารณะต่อ	GDP	ของประเทศไทย

จะทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่	แต่สัดส่วนหนี้รัฐบาลต่อ	GDP	กลับ	

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ระดับร้อยละ	

22.6	ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2550	ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่าง	

ต่อเนื่องมาสู ่ระดับร้อยละ	32.1	ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560		

การปรับเพิ่มขึ้นของสัดส่วนหนี้รัฐบาลต่อ	GDP	สะท้อนว่ามูลค่าหนี้รัฐบาล

เติบโตขึ้นรวดเร็วกว่า	GDP	ของประเทศ	ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้อง

กับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลในข้อสังเกตที่	1	ข้างต้น

ข้อสังเกตท่ี 3	หนี้ของรัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มีภาระใน	

การช�าระหน้ีสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย	ซึ่งอาจกระทบต่องบประมาณ

ที่มีความจ�าเป็นในด้านอื่น	ๆ

เพิม่ขึน้จากราวร้อยละ	1.6	–	1.7	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2550	–	2551	มาสู	่

ระดับร้อยละ	3.6	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโต

ของ	GDP	จะแสดงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในระยะหลัง

ข้อสังเกตท่ี 2	มูลค่าและสัดส่วนหน้ีสาธารณะของประเทศไทย

อยู่ในระดับไม่สูงนัก	และทรงตัวอยู่ในระดับราวร้อยละ	40	–	43	ของ	GDP	

อย่างไรก็ตาม	หนี้รัฐบาลเติบโตเร็วกว่า	GDP	ส่งผลให้สัดส่วนหนี้รัฐบาล	

ต่อ	GDP	เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพท่ี	4.2	แสดงมูลค่าหน้ีสาธารณะ	2	รูปแบบ	ได้แก่	(1)	หนี้

สาธารณะโดยรวมของประเทศ	(Public	debt)	และ	(2)	หนี้สาธารณะ

เฉพาะในส่วนของหนี้รัฐบาล	(Government	debt)	รวมถึงได้แสดงสัดส่วน

ของหนี้สาธารณะทั้ง	2	รูปแบบต่อ	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	ไปพร้อมกันด้วย	

โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ของประเทศมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

รวดเร็วภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจต้มย�ากุ้งในปี	พ.ศ.	2540	ก่อนที่สัดส่วน	

ดังกล่าวจะปรับตัวลดลงสู่ระดับราวร้อยละ	33	ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ		

พ.ศ.	2550	ก่อนที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ของประเทศไทยจะทรงตัว

อยู่ที่ระดับราวร้อยละ	40	–	43	ในระยะหลัง	

สามารถกล่าวได้ว่าสดัส่วนหนีส้าธารณะต่อ	GDP	ของประเทศไทย

ยังคงอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านรอบข้าง	โดย

ข้อมูลจากเว็บไซต์	Trading	Economics	รายงานว่าในช่วงสิ้นปี	พ.ศ.	2560	

ประเทศสิงคโปร์มีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ที่ร้อยละ	110.6	เวียดนาม	

อยู่ที่ร้อยละ	61.5	มาเลเซีย	อยู่ที่ร้อยละ	50.9	ฟิลิปปินส์	อยู่ที่ร้อยละ	42.1	

ในขณะที่	อินโดนีเซียมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ที่ร้อยละ	28.7	พม่า	

อยู่ที่ร้อยละ	36.8	และลาว	อยู่ที่ร้อยละ	37.7	ในขณะที่	สัดส่วนดังกล่าว

ของประเทศไทย	อยู่ท่ีร้อยละ	41.8	
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ภาพท่ี	4.3	แสดงงบประมาณเพือ่ช�าระหนีส้าธารณะของส�านกังาน

บริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ	ในช่วง

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	–	2561	ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวงบประมาณเพื่อ

การช�าระหนี้โดยรวม	ทั้งในส่วนของการช�าระดอกเบี้ยและการช�าระคืน

เงินต้น	เพ่ิมขึ้นจากระดับ	1.6	แสนล้านบาท	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	

มาสู่ระดับ	2.1	แสนล้านบาท	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ทั้งนี้	เมื่อลอง

ค�านวณสัดส่วนของงบประมาณช�าระหนี้ต่อหนี้รัฐบาล	สามารถกล่าวได้ว่า	

งบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นมิได้ท�าให้สัดส่วนของงบประมาณต่อหนี้รัฐบาล

เพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด	โดยสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ระดับร้อยละ	4.3	ในทั้งสอง

ปีงบประมาณ	สะท้อนให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นไป

ตามภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นเพียงเท่าน้ัน	มิได้เป็นการลดทอนภาระในอนาคต

แต่ประการใด	

ภาพที่ 4.3 งบประมาณเพื่อช�าระหน้ีสาธารณะของส�านักงาน 
บริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2561 

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2561

ข้อสังเกตที่ 4	การขาดดุลที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกับสัดส่วน	

งบรายจ่ายลงทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึนในระยะหลัง	อย่างไรก็ตาม	สัดส่วนงบรายจ่าย	

ลงทุนของประเทศมิได้สูงเหมือนในอดีต

ภาพที่	4.4	แสดงโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	

งบประมาณ	พ.ศ.	2560	–	2561	พร้อมทั้งโครงสร้างโดยเฉลี่ยช่วงละ	5	ปี		

ของงบประมาณรายจ่ายของรฐับาล	ตัง้แต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2536	เป็นต้น

มา	สามารถกล่าวได้ว่าสัดส่วนงบรายจ่ายลงทุนในระยะหลัง	ซึ่งทรงตัวอยู่ที่

ราวร้อยละ	22	–	23	ของงบประมาณทั้งหมด	ถือได้ว่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า

ในช่วงตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	เป็นต้นมา	ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2551	–	2555	งบรายจ่ายลงทุนมีสัดส่วนเฉลี่ยเพียงร้อยละ	18.7	ของ

งบประมาณทั้งหมด	ในขณะที่	ในช่วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	–	2561	

งบรายจ่ายลงทุนมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ	19.8	

	

ภาพที่ 4.4 โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2560 – 2561  
เทียบกับโครงสร้างเฉลี่ยในอดีต

ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2536-2561



2524 การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำ��
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562

อย่างไรก็ตาม	สามารถกล่าวได้เช่นกันว่าสัดส่วนงบลงทุนราว

ร้อยละ	22	–	23	ในระยะสองปีงบประมาณหลัง	ยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่า

ค่าเฉลี่ยในอดีต	โดยในช่วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2546	–	2550	สัดส่วน	

งบรายจ่ายลงทุนเฉลี่ยอยู ่ที่ร ้อยละ	24.4	ของงบประมาณทั้งหมด		

ในขณะที่	ในช่วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2541	–	2545	สัดส่วนงบรายจ่าย

ลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	26.3	ในขณะที่	ในช่วงก่อนเกิดวิกฤติต้มย�ากุ้ง	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2536	–	2540	สัดส่วนงบรายจ่ายลงทุนเฉล่ียอยู่ใน

ระดับสูงถึงร้อยละ	36.1	ของงบประมาณท้ังหมด

5. การศึกษาขนาดงบประมาณรวมที่เหมาะสม

เพื่อวิเคราะห์หาขนาดงบประมาณที่เหมาะสม	นักวิจัยได้พัฒนา

แบบจ�าลองขึ้นภายใต้ข้อก�าหนดท่ีต้องการให้ระดับการขาดดุลงบประมาณ

ถือเป็นปัจจัยก�าหนดส�าคัญในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	

ประจ�าปี	นอกเหนือไปจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	หรือ

อัตราการเติบโตของ	GDP	ซึ่งเป็นตัวแปรเป้าหมายหลักของรัฐบาล

5.1 แบบจ�าลอง

ภายใต้แบบจ�าลองท่ีถูกพัฒนาขึ้นนี้	ตัวแปรภายในแบบจ�าลองที่

ส�าคัญมีส่วนร่วมในการก�าหนดค่าของกันและกัน	ประกอบด้วย	(1)	GDP	

ณ	ราคาปัจจุบัน	(2)	รายได้สุทธิของรัฐบาล	และ	(3)	งบประมาณรายจ่าย

ของรัฐบาล	ในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อ	GDP	ภาพที่	5.1	แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรภายในของแบบจ�าลองดังกล่าว	

 ภาพที่ 5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในแบบจ�าลอง

GDP

การขาดดุลงบประมาณ/	
รายจ่ายช�าระคืนหนี้เงินต้น/	

รายจ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ

รายได้สุทธิรัฐบาล
งบประมาณรายจ่าย

ของรัฐบาล

 ที่มา: คณะผู้วิจัย

จากภาพท่ี	5.1	แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายใน

แบบจ�าลอง	ซึ่งสามารถสรุปได้	ดังนี้

(1)	งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล	เฉพาะในส่วนของงบรายจ่าย

ประจ�าและงบรายจ่ายลงทุน	เป็นปัจจัยก�าหนดมูลค่าของ	GDP	ณ	ราคา

ปัจจุบัน	ของประเทศ	นั่นคือ	

GDP	=	f(งบรายจ่ายประจ�า	+	งบรายจ่ายลงทุน,	DPreCrisis,	

GDPUS,	VAT2)



2726 การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและข้อเสนอแนะการจัดทำ��
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�2562

ทั้งนี้	งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลที่ปรากฏตามเอกสาร	

งบประมาณอาจมิได้มีค่าเท่ากับจ�านวนเม็ดเงินจากรัฐบาลที่ลงไปสู่ระบบ

เศรษฐกิจ	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งขึ้นทั้งหมดอาจมิได้ถูกเบิกจ่ายไปใช้

ประโยชน์ในแต่ละปีงบประมาณ	อย่างไรกต็าม	ในช่วงกว่า	10	ปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา	อัตราการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ�าและงบรายจ่ายลงทุนของ

รัฐบาลอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่	เฉล่ียร้อยละ	92.1	นอกจากนั้น	เมื่อ

รวมตัวเลขการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ�า	งบรายจ่ายลงทุน	และรายจ่าย

จากงบประมาณปีก่อน	เข้าด้วยกัน	และน�าไปเปรียบเทียบกับงบประมาณ	

รายจ่ายประจ�าและงบประมาณรายจ่ายลงทุนในแต่ละปี	อัตราการเบิกจ่าย	

ดังกล่าวก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่	โดยค่าเฉลี่ยอัตราการเบิกจ่ายดังกล่าว	

อยู่ที่ร้อยละ	99.7	(ดูภาพที่	5.2	ประกอบ)	ส่งผลให้อย่างน้อยตัวแปร		

งบรายจ่ายประจ�า+งบรายจ่ายลงทุน	น่าจะบ่งช้ีถึงทิศทางการเคลื่อนไหว

ของเม็ดเงินจากรัฐบาลท่ีจะลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจจริงได้	

ภาพที่ 5.2 อัตราการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ�ารวมกับงบรายจ่ายลงทุน  
และอัตราการเบิกจ่ายเมื่อรวมเข้ากับรายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน  
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2560

 ที่มา: ข้อมูลจากส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ค�านวณโดยคณะผู้วิจัย

เนื่องจากรายงานฉบับนี้ให้ความสนใจกับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีของรฐับาล	เพือ่ให้สามารถเปรยีบเทยีบกบัข้อมลูในเอกสาร

งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ได้	เป็นหลัก	ดังน้ัน	ตัวแปรที่

ใช้ในแบบจ�าลองจึงถูกเลือกให้เป็นงบรายจ่ายประจ�าและงบรายจ่ายลงทุน	

ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณของแต่ละปีงบประมาณ

ในส่วนของตัวแปรผลผลิตมวลรวมในประเทศของสหรัฐอเมริกา	

(GDP
US
)	ถูกใช้เป็นตัวแปรสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจโลก	ซึ่งส่งผลกระทบ	

ต่อระบบเศรษฐกิจไทยผ่านปริมาณการค้าระหว่างประเทศ	ตัวแปรภาษี

มูลค่าเพิ่มยกก�าลังสอง	(VAT2)	ถูกใช้เป็นตัวสะท้อนสภาวะการบริโภคและ

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ	การใช้รปูแบบยกก�าลงัสองเป็นการเลอืก

รูปแบบฟังก์ชันที่ให้ผลการประมาณค่าที่ดีที่สุด	รวมทั้งรูปแบบดังกล่าว	

ยังสะท้อนพฤติกรรมการเกลี่ยการบริโภค	(Consumption	smoothing)	

ของผู้บริโภค	ดังที่มีการกล่าวถึงในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระยะหลัง	ได้อีกด้วย		

และตัวแปรหุ่น	D
PreCrisis

	ซ่ึงมีค่าเป็น	1	ในช่วงก่อนหน้าปี	พ.ศ.	2541	ถูก

ใช้เป็นตัวสะท้อนภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลัง	

การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง	ในปี	พ.ศ.	2540	

(2)	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	เป็นปัจจัยก�าหนดการจัดเก็บรายได้

สุทธิของรัฐบาล	นั่นคือ

รายได้สุทธิของรัฐบาล	=	f(GDP,	D
PreCrisis

)
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(3)	รายได้สุทธิของรัฐบาล	เม่ือประกอบกับตัวแปรภายนอกแบบ

จ�าลอง	ได้แก่	การขาดดุลงบประมาณ	รายจ่ายช�าระคืนต้นเงินกู้	และราย

จ่ายเพิ่มเติมอื่น	ๆ	ซึ่งทั้งหมดถูกก�าหนดภายใต้นโยบายของรัฐบาล	จะส่งผล	

ก�าหนดกรอบงบรายจ่ายประจ�ารวมกับงบรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล	นั่นคือ

(งบรายจ่ายประจ�า	+	งบรายจ่ายลงทุน)	=	รายได้สุทธิของ

รัฐบาล	+	การขาดดุลงบประมาณ	–	รายจ่ายช�าระคืนต้นเงินกู้	–	รายจ่าย

เพิ่มเติมอื่น	ๆ

ระดับการขาดดุลงบประมาณ	และรายจ่ายช�าระคืนต้นเงินกู ้	

ถูกก�าหนดให้เป็นตัวแปรภายนอกแบบจ�าลอง	ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตาม

นโยบายของรัฐบาล	การก�าหนดให้ตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรภายนอกจะ

ส่งผลให้รัฐบาลสามารถวางแผนในการทยอยปรับลดระดับการขาดดุลงบ

ประมาณลงได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว	ซึ่งนักวิจัยคาดหวังว่าจะน�าไปสู่

การจัดสรรงบประมาณสมดุลในท้ายที่สุด	

ในส่วนของรายจ่ายเพิ่มเติมอื่น	ๆ	ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น	

นักวิจัยต้องการให้ครอบคลุมถึงรายจ่ายเพื่อการปฏิรูปประเทศท้ัง	11	ด้าน	

ซึ่งอาจเป็นรายจ่ายในส่วนที่นอกเหนือไปจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

ปกติของรัฐบาล	อย่างไรก็ตาม	รายจ่ายในส่วนดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบ

ต่อระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วยในท้ายที่สุด	ในกรณีที่รัฐบาลได้ก�าหนด

ระดับการขาดดุลงบประมาณเอาไว้ในตอนต้นแล้ว

ผลการประมาณค่าสมการถดถอยของความสัมพันธ์	 (1)	และ	

(2)	ที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้นเป็นไปดังตารางที่	5.1	โดยข้อมูลที่ใช้มีจ�านวน	

25	ข้อมูล	อยู่ในช่วงปี	พ.ศ.	2536	–	2560	(ค.ศ.	1993	–	2017)	ผลการ

ภาพที่	5.3	แสดงสัดส่วนการจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลเทียบ

กับ	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	ในช่วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2537	–	2560	จาก

ภาพดังกล่าวสังเกตได้ว่าในช่วงก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2541	สัดส่วน	

ดังกล่าวของประเทศไทยอยู่ในระดับราวร้อยละ	18	–	19	อย่างไรก็ตาม	

ภายหลังการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจสัดส่วนรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อ	GDP	

ของประเทศอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างคงท่ี	ราวร้อยละ	15	–	17	ดังนั้น	GDP	

ณ	ราคาปัจจุบัน	น่าจะเป็นตัวแปรที่สามารถบ่งชี้ถึงความสามารถในการ

จัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลได้ดีระดับหนึ่ง	ในขณะที่	ตัวแปร	DPreCrisis	

ถูกใช้เพื่อคัดแยกความสัมพันธ์ในช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจต้มย�ากุ้งออกจาก

ความสัมพันธ์ในระยะหลัง

ภาพที่ 5.3 สัดส่วนรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อ GDP ในช่วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2537 – 2560

ที่มา: ข้อมูลจากส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ค�านวณโดยคณะผู้วิจัย
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ประมาณค่าสมการถดถอยให้ค่าสถิติ	R-Squared	และ	Adj.	R-Squared	

ในระดับสูงกว่า	0.99	และตัวแปรทุกตัวที่ปรากฏอยู่ในสมการถดถอยแสดง

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส�าคัญ	0.05	หรือต�่ากว่า	

ในส่วนของความสัมพันธ์	(2)	นั้น	สามารถกล่าวได้ว่าในช่วงหลัง

วิกฤติเศรษฐกิจ	มูลค่าการจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลคิดเป็นสัดส่วนราว

ร้อยละ	15.90	ของ	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากความ

สามารถในการจดัเก็บรายได้สทุธิของรฐับาลในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	อยู่

เพียงแค่ร้อยละ	15.25	ของ	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	(ดูภาพที่	5.3	ประกอบ)	

ในขณะที่	ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในช่วง	8	เดือนแรกของปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561	(ตลุาคม	2560	–	พฤษภาคม	2561)	ยงัคงเตบิโตขึน้เพยีงร้อยละ		

4.71	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า	 ซ่ึงอัตรา

การเติบโตระดับดังกล่าวอยู่ต�่ากว่าคาดการณ์อัตราการเติบโตของ	GDP		

ณ	ราคาปัจจุบัน	ดังนั้น	ในการประยุกต์ใช้งานจริง	งานศึกษานี้ได้ปรับมาใช	้

ค่าสัดส่วนรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อ	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	ท่ีร้อยละ	15.68	

ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของสัดส่วนดังกล่าวย้อนหลัง	20	ปี	เพื่อใช้ในการประเมิน

รายได้สุทธิของรัฐบาลในอนาคตต่อไป	

สมการถดถอยที่ประมาณค่าความสัมพันธ์	(1)	และ	(2)	ในตาราง

ที่	5.1	จะถูกน�าไปค�านวณควบคู่กับความสัมพันธ์	(3)	เพื่อประเมินค่าตัว

แปรภายใน	ประกอบด้วย	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	รายได้สุทธิของรัฐบาล	

และ	งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล	(เฉพาะส่วนของงบรายจ่ายประจ�า

และงบรายจ่ายลงทุน)	ออกมาพร้อมกันในล�าดับถัดไป	

ตารางที่ 5.1 ผลการประมาณค่าสมการถดถอยตามความสัมพันธ์ (1) และ (2) 

VARIABLES (1)

GDP

(2)

NetRev

GDP

	

0.1590 ***

(0.0016) 	

GCur+GCap

	

1.3997 ** 	

(0.4971) 	

DPreCrisis

	

643,740.1 ** 	88,191.8 	

(246,070.1) 	 (19734.9) ***	

GDPUS

	

587.4204 *** 	 	

(106.3865) 	 	 	

VAT2

	

0.000004 ***	 	 	

(0.000001) 	 	 	

Constant

	

-2,161,791 ***

(754,404.9) 	

Observations	
R-squared

25

0.9964	

25

0.9910	

	

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือ Robust standard errors และ *** คือ p<0.01 และ  
** คือ p<0.05 
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5.2 ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลอง 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพ่ือทดสอบผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลองข้างต้น	1	

นักวิจัยได้น�าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มา

ท�าการวิเคราะห์	ทั้งนี้	เนื่องจากงบรายจ่ายประจ�าและงบรายจ่ายลงทุน

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ถูกก�าหนดไว้แล้ว	ตัวแปร	(งบรายจ่ายประจ�า	

+	งบรายจ่ายลงทุน)	จึงถูกก�าหนดให้เป็นตัวแปรภายนอก	ในขณะท่ี	ระดับ

การขาดดุลงบประมาณถูกก�าหนดให้เป็นตัวแปรภายในแบบจ�าลองทดแทน	

ตารางที่	5.2	แสดงผลลัพธ์จากการประเมินด้วยแบบจ�าลอง

เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปรากฏอยู ่ในเอกสารงบประมาณโดยสังเขป	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	(ภายหลังการจัดสรรเพิ่มเติม)	ซึ่งจาก

การก�าหนดให้	(งบรายจ่ายประจ�า	+	งบรายจ่ายลงทุน)	แสดงด้วยตัวแปร	

GCap	+	GCur	มีมูลค่า	2.91	ล้านล้านบาท	ส่งผลให้	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	

(Nominal	GDP)	ในปี	พ.ศ.	2561	มีมูลค่า	16.39	ล้านล้านบาท	ปรับตัว

เพ่ิมขึ้นร้อยละ	6.1	จากปี	พ.ศ.	2560	ในขณะที่	รัฐบาลสามารถจัดเก็บ

รายได้สุทธิได้	2.57	ล้านล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	9.1	จากปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2560

ตารางที่	5.2	ผลลัพธ์จากการประเมินด้วยแบบจ�าลองในกรณี

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

	

ปีงบประมาณ แบบจำาลอง เอกสารงบประมาณ

พ.ศ. 2561 มูลค่า  
(ล้านบาท)

Growth 
(%)

มูลค่า 
(ล้านบาท)

Growth 
(%)

GCap+GCur 2,913,416 	 2,913,416 	

Nominal	GDP 16,386,554 6.1% 16,457,300 6.5%

Net	Revenue 2,569,854 9.1% 2,499,642 5.5%

Deficit 480,146 	 550,358 	

	ที่มา: คณะผู้วิจัย

สามารถกล่าวได้ว่าการประเมินด้วยแบบจ�าลองให้ผลลัพธ์ในเชิง

บวกมากกว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณ	โดยถึงแม้ว่าอัตรา

การเติบโตของ	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	จะอยู่ในระดับต�่ากว่าตัวเลขที่ปรากฏ

ในเอกสารงบประมาณเล็กน้อย	แต่การจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลอยู่ใน

ระดับสูงมากกว่าราว	7	หม่ืนล้านบาท	และมูลค่าการขาดดุลงบประมาณ

ของรัฐบาลก็อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าราว	7	หมื่นล้านบาทด้วยเช่นเดียวกัน	ทั้งนี้	

นักวิจัยคาดว่าผลลัพธ์จากการประเมินด้วยแบบจ�าลองดังกล่าวให้ผลเป็น

ที่น่าพอใจ	ในแง่ของความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	โดยอัตรา

การเติบโตของ	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	ท่ีร้อยละ	6.1	น่าจะสอดคล้องกับ

อัตราการเติบโตของ	GDP	แท้จริง	ที่ระดับราวร้อยละ	4.2	–	4.9	ตามที่มี

การคาดการณ์ไว้โดยหน่วยงานต่าง	ๆ	

1	 ดว้ยคา่สถติ	ิR-squared	ในระดบัสูงของสมการถดถอยแสดงความสมัพนัธ	์(1)	กบัลกัษณะ
ของการประเมนิรายไดส้ทุธขิองรฐับาลดว้ยคา่เฉลีย่ในอดตี	สง่ผลใหน้กัวจิยัเลอืกทีจ่ะไมท่ดสอบ
แบบจ�าลองกบัขอ้มูลอดีตในลกัษณะ	In-sample	prediction	หรอืท�า	backtesting	เนือ่งจาก
ค่า	R-squared	ในระดับใกล้ค่า	1.0	สะท้อนว่าแบบจ�าลองสามารถ	fit	กับข้อมูลอดีตได้ดี	
อยู่แล้ว
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5.3  ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลอง 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เมื่อน�าเอาแบบจ�าลองข้างต้นไปประเมินด้วยงบประมาณรายจ่าย	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	ในลักษณะเดียวกันกับการประเมินในกรณีของ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	จะได้ผลลัพธ์ดังที่ปรากฏในตารางที่	5.3	ซึ่ง

จากตารางดังกล่าว	การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2562	จะส่งผลให้	2

(1)	อัตราการเติบโตของ	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	(Nominal	GDP)	

อยู่ที่ร้อยละ	5.6	ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของ	GDP	แท้จริง	(Real	

GDP)	ที่ราวร้อยละ	4.1	

(2)	สัดส่วนการขาดดุลงบประมาณต่อ	GDP	อยู่ที่ร้อยละ	1.7

(3)	สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	อยู่ท่ีร้อยละ	43.1	

ท้ังนี	้จากผลลัพธ์จากแบบจ�าลองน้ี	สามารถกล่าวได้ว่าการจดัสรร

งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ส่งผลดีต่อวินัยการเงินการ

คลังของประเทศเป็นอย่างยิ่ง	โดยสัดส่วนการขาดดุลงบประมาณต่อ	GDP	

ได้ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน	เมื่อเทียบกับค่าสัดส่วนร้อยละ	2.7	–	3.5	ใน

ช่วงที่ผ่านมา	ในขณะที่	สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ที่เติบโตขึ้นเป็นผล

มาจากโครงการลงทุนต่าง	ๆ	ของภาครัฐมากกว่าการขาดดุลงบประมาณ

ของรัฐบาล	

ตารางที่ 5.3 ผลลัพธ์จากการประเมินด้วยแบบจ�าลองในกรณีปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2562 

ปี 
งบประมาณ

งบรายจ่าย
ประจำา + 
งบรายจ่าย
ลงทุน

เปลี่ยน 
แปลง 
ข้ามปี

ผลกระทบ

Nominal  
GDP 

Growth

Real 
GDP 

Growth

Deficit/
GDP

Public 
Debt/
GDP

2558 	2,477,335	 	18,580	 3.9% 3.0% 2.9% 42.1%

2559 	2,692,133	 	214,799	 5.7% 3.3% 2.7% 41.2%

2560 	2,814,735	 	122,602	 6.3% 3.9% 3.5% 41.2%

2561* 	2,913,416	 	98,681	 6.1% 4.8% 2.9% 42.0%

2562* 	2,921,500	 	8,084	 5.6% 4.1% 1.7% 43.1%

หมายเหตุ: *ข้อมูลปี พ.ศ. 2561 – 2562 เป็นผลลัพธ์จากแบบจ�าลอง ข้อมูลในปีก่อน
หน้าเป็นข้อมูลจริง

ทั้งนี้	การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP		

ก็มิได้น่าเป็นห่วง	โดยการประเมินผ่านแบบจ�าลองในช่วงปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561	–	2566	ช้ีให้เห็นว่าสัดส่วนดังกล่าวจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด

ที่ระดับร้อยละ	45.6	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ก่อนจะปรับตัวลดลง

2	 ในการน�าเสนอตวัเลขการขาดดลุงบประมาณตอ่	GDP	นัน้	นกัวจิยัยดึเอาตวัเลขการขาดดลุ	
ในลักษณะเดียวกันกับที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ	เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สามารถน�าไปเปรียบเทียบกับตัวเลขในเอกสารงบประมาณได้อย่างสะดวก	อย่างไรก็ตาม		
ในการค�านวณสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	นั้น	ตัวเลขวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�า
รวมกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะถูกน�าไปคูณกับอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ยของรัฐบาล
ในช่วงปี	พ.ศ.	2549	–	2560	(ร้อยละ	92.1	ตามที่ปรากฏในภาพท่ี	5.1)	และน�าไปรวมกับ	
คา่ประมาณการรายจา่ยจากงบประมาณปกีอ่น	(ประมาณการในลกัษณะตอ่ยอดแนวโนม้)	ก่อน
ที่จะน�าไปค�านวณตัวเลขการขาดดุลงบประมาณที่กระทบต่อหนี้สาธารณะของประเทศต่อไป
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อีกครั้งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2566	ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ารัฐบาลต้องลด

การขาดดุลงบประมาณลงอย่างต่อเนื่อง	จากระดับราว	3.00	แสนล้าน

บาท	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ไปสู่ระดับราว	1.92	แสนล้านบาท		

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2566	(ดูภาพท่ี	5.4	ประกอบ)

	

ภาพที่ 5.4 สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP ที่ประเมินผ่านแบบจ�าลอง ช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2566

ที่มา: คณะผู้วิจัย 

5.4 ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลอง 

ผลการประเมินที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าได้รับอิทธิพลเพิ่มเติม

มาจากปัจจัยภายนอกอื่น	ๆ	ท่ีปรากฏอยู่ในแบบจ�าลอง	ปัจจัยส�าคัญหลัก

ประการหนึ่ง	คือ	อัตราการเติบโตของ	GDP	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ท่ีถูกใช้

เป็นตัวแปรสะท้อนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจโลก	โดยข้อมูลคาดการณ	์

ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(International	Monetary	Fund;	

IMF)	ในรายงาน	World	Economic	Outlook	ฉบับเดือนเมษายน	พ.ศ.	

2561	ทีผ่่านมา	ได้แสดงภาพการปรบัตวัทีด่ขีึน้อย่างชดัเจนของกลุม่ประเทศ

พัฒนา	ซึ่งส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาวะฟื้นตัว	การคาดการณ์

ถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี	พ.ศ.	

2561	–	2562	จึงอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ	โดยรายงานดังกล่าวประเมิน

การเติบโตของ	GDP	แท้จริงของประเทศสหรัฐอเมริกา	ในปี	พ.ศ.	2562	

ไว้ที่ร้อยละ	2.7	ในขณะที่	อัตราเงินเฟ้อถูกประเมินไว้ที่ร้อยละ	2.4	ส่งผล

ให้อัตราการเติบโตของ	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน	อยู่ที่ร้อยละ	5.1	ซึ่งสูงกว่า	

ค่าเฉลี่ยระยะยาวของประเทศที่ร้อยละ	4.5	

การเติบโตดังกล่าวมีส่วนช่วยผลักดันให้	GDP	ณ	ราคาปัจจุบัน

ของประเทศไทยในแบบจ�าลองเติบโตขึ้นตามไปด้วย	โดยไม่ต้องอาศัยแรง

กระตุ้นจากการใช้จ่ายของรัฐบาลมากนัก	ในขณะที่	การเติบโตของ	GDP	

ส่งผลบวกต่อการจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาล	ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว	ส่งผล

ให้แบบจ�าลองประเมินสัดส่วนการขาดดุลงบประมาณต่อ	GDP	ไว้ที่เพียง

ร้อยละ	1.7	เท่านั้น

สภาวะแวดล้อมเช่นนี้อาจถือว่าเป็นโอกาสของประเทศใน	

การเพิ่มการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลได ้ 	 โดยรักษาสัดส ่วน	

การขาดดุลงบประมาณต่อ	GDP	มิให ้อยู ่ ในระดับที่ สูงกว ่าในอดีต		

ในขณะเดียวกัน	รัฐบาลสามารถปรับเพิ่มงบช�าระคืนต้นเงินกู้ได้เช่นเดียวกัน	

อันจะส่งผลเพิ่มช่องว่างทางการคลังให้กับรัฐบาลในระยะยาว	ในที่นี	้	

นักวิจัยทดลองก�าหนดให้รัฐบาลเพ่ิมการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	เพื่อท�าให	้
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a.	 อัตราการเติบโตของ	GDP	อยู่ท่ีระดับร้อยละ	6.1	

b.	 งบช�าระต้นเงินกู้อยู่ท่ีระดับ	9	หมื่นล้านบาท	

ซ่ึงการประเมินผ่านแบบจ�าลองให้ผลลัพธ์ว่ารัฐบาลสามารถ

เพิ่ม	(งบรายจ่ายประจ�า+งบรายจ่ายลงทุน)	ขึ้นได้ราว	55,000	ล้านบาท	

ในขณะที่	สัดส่วนการขาดดุลงบประมาณต่อ	GDP	ยังคงอยู่ที่ร้อยละ	2.0	

ในขณะที่	สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ก็มิได้ถูกกระทบมากนักจาก	

การปรับเพิ่มการขาดดุลดังกล่าว	(ตารางที่	5.4	แสดงผลลัพธ์จากการ

ประเมินผ่านแบบจ�าลองดังกล่าว)	

ตารางที่ 5.4 ผลลัพธ์จากการประเมินด้วยแบบจ�าลองในกรณีเพิ่มการขาดดุล
งบประมาณของรัฐบาล

ปี 
งบประมาณ

งบรายจ่าย
ประจำา + 
งบรายจ่าย
ลงทุน

เปลี่ยน 
แปลง 
ข้ามปี

ผลกระทบ

Nominal  
GDP 

Growth

Real 
GDP 

Growth

Deficit/
GDP

Public 
Debt/
GDP

2558 	2,477,335	 	18,580	 3.9% 3.0% 2.9% 42.1%

2559 	2,692,133	 	214,799	 5.7% 3.3% 2.7% 41.2%

2560 	2,814,735	 	122,602	 6.3% 3.9% 3.5% 41.2%

2561* 	2,913,416	 	98,681	 6.1% 4.8% 2.9% 42.0%

2562* 	2,921,500	 	8,084	 6.1% 4.6% 2.0% 43.1%

หมายเหตุ: *ข้อมูลปี พ.ศ. 2561 – 2562 เป็นผลลัพธ์จากแบบจ�าลอง ข้อมูลในปีก่อน
หน้าเป็นข้อมูลจริง

นอกจากนั้น	การขยายขนาดงบประมาณดังกล่าวยังมิได้ส่งผล	

กระทบต่อการปรับตัวของระดับหนี้สาธารณะมากนัก	โดยสัดส่วนหนี้

สาธารณะต่อ	GDP	ของประเทศจะปรับตัวขึ้นเพียงราวร้อยละ	0.1	–	0.2	

ในช่วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	–	2566	ทั้งนี้	สัดส่วนดังกล่าวจะปรับตัว

ขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ร้อยละ	45.7	ก่อนจะปรับตัวลดลงในปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2566	(ดูภาพที่	5.5	ประกอบ)

ภาพที่ 5.5 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ภายใต้กรณีที่มีการขยายขนาด 
การใช้จ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2566

ที่มา: คณะผู้วิจัย

งบรายจ่ายส่วนเพิ่มจ�านวน	55,000	ล้านบาทข้างต้นนี้	น่าจะ

สามารถน�าไปใช้จ่ายเพือ่ตอบโจทย์ยทุธศาสตร์ชาตเิพิม่เตมิได้	ดงัรายละเอยีด

ที่จะน�าเสนอในส่วนถัดไป
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6. การจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบโจทย์   
    ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป

เม่ือได้ภาพรวมของวงเงินงบประมาณรวมทั้งปีที่ควรจะเป็นแล้ว	

ขัน้ตอนถดัไปคอืการพจิารณาว่าจะจดัสรรงบประมาณในรายละเอยีดเพิม่ขึน้	

อย่างไร	ซึ่งจะใช้แนวคิดว่างบประมาณควรจัดสรรเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา

ประเทศในด้าน	ๆ	โดยเร่ิมจากการพิจารณายุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมาย

การปฏิรูปประเทศ

6.1 ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ

ในระยะหลงั	รฐับาลมกัจดัสรรงบประมาณโดยอ้างองิจากนโยบาย

หรือยุทธศาสตร์	อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังคงเป็นการรวบรวมค�าขอ

งบประมาณจากหน่วยงานก่อน	แล้วพอถึงขั้นตอนการสรุปงบประมาณ	

ก็จะมีการจัดหมวดหมู่ว่างบประมาณแต่ละแผนงานนั้นตรงกับนโยบายหรือ

ยุทธศาสตร์ใดที่มีการประกาศไว้ก่อนหน้าแล้ว	

ในปัจจุบันมีออกกฎหมายว่าด้วยการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	

รวมทั้งการจัดท�าแผนปฏิรูปประเทศผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูป

จ�านวนทั้งหมด	13	ชุด	โดยแบ่งแต่งต้ัง	2	ชุดแรกก่อนแล้วตามด้วย	11	ชุด	

(จึงมักถูกเรียกว่าคณะกรรมการปฏิรูป	11+2)	

ส�าหรับยุทธศาสตร์ชาติ	20	นั้นยังไม่ได้มีการจัดท�ารายละเอียด

สุดท้าย	แต่ได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์	6	ด้านแล้วประกอบด้วย

1.	 ด้านความมั่นคง

2.	 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3.	 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4.	 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5.	 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ	

สิ่งแวดล้อม

6.	 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	

ภาครัฐ

ในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปนั้น	แต่ละคณะจะท�าการก�าหนด

เป้าประสงค์ของการปฏิรูป	ซึ่งมักประกอบด้วยระยะสั้น	1	ปี	ระยะกลาง		

5	ปี	และระยะยาว	20	ปี	ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม	

แห่งชาติได้ท�าการประมวลเป้าหมาของการปฏิรูปไว้	6	ประการดังนี้

•	 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

•	 เป็นคนในศตวรรษที่	๒๑	ที่สมบูรณ์

•	 สร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม

•	 การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

•	 ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

ส�าหรับในการวิจัยนี้คณะวิจัยได้ท�าการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ	

และเป้าหมายการปฏิรูป	แล้วท�าการเลือกเฉพาะบางเป้าหมายมาปรับใช	้

โดยเน้นว่าต้องเป็นเป้าหมายที่มีตัวชี้วัดที่มีการจัดเก็บมาอย่างยาวนาน

พอควร	ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบรรลุเป้าหมาย

กับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลกลางได้	เป้าหมายในโครงการน้ี	

จึงประกอบด้วย	4	เรื่องคือ
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1.	 ลดรายจ่ายภาคครัวเรือน	ตัวชี้วัดคือรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน

จากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ	

2.	 ลดความเหลือ่มล�า้	ตวัชีว้ดัมสีองตวัคอื	จ�านวนเท่าของรายได้	

เฉลี่ยของครัวเรือนรวยสุด	10%	บนต่อรายได้เฉลี่ยของ	

ครัวเรือนจนสุด	10%	ล่าง	และสัมประสิทธิ์จีนี	(gini)	ด้าน

การใช้จ่ายครวัเรอืน	ทัง้คูค่�านวณจากข้อมลูการส�ารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ	เช่นกัน

3.	 ลดความยากจน	ตัวชี้วัดคือสัดส่วนประชากรใต้เส้นความ

ยากจน	ค�านวณจากข้อมูลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ

4.	 รักษาสภาพแวดล้อม	ตัวชี้วัดคือค่าคาร์บอนไดอ๊อกไซด์	

คิดเป็นเมตริกตันต่อประชากรไทยหนึ่งคนในซึ่งเกิดขึ้นจาก

การผลิตผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในเวลาหนึ่งปี

เป้าหมายที่	2	และ	3	ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ	3	และ	4	คือ

การพัฒนาคนและสร้างความเสมอภาคในสังคม	ในขณะที่เป้าหมายที่	4		

ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี	5	ส่วนเป้าหมายท่ี	1	นั้นแม้จะไม่ตรงกับ	

ยทุธศาตร์ชาตโิดยตรง	แต่หากครวัเรอืนลดรายจ่ายลงได้น่าจะสามารถท�าให้

จัดสรรรายได้ที่มีในเรื่องอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดย

รวมได้	เช่นหากรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลลดลง	ก็อาจท�าให้สามารถ

ใช้จ่ายเพื่อพัฒนาตนเองผ่านการศึกษา	อันจะท�าให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อ	2	และข้อ	3	ได้

เป้าหมาย	4	ประการข้างต้นอาจมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน	

เช่นหากลดความยากจนได้ก็อาจท�าให้ความเหลื่อมล�้าลดลงได้เช่นกัน		

อย่างไรก็ตาม	ประเด็นนี้ไม่ใช่ข้อค�านึงหลักของงานวิจัย	ประการแรกคือ	

แต่ละเป้าหมายมีความชัดเจนในตัวเองว่าส่งผลต่อสวัสดิการสังคม	(social	

welfare)	อย่างไร	ประการที่สอง	ความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่าง

กันอาจมิได้มีลักษณะคงที่	เช่นความเหล่ือมล�้าสามารถเพ่ิมขึ้นได้แม้ความ

ยากจนจะลดลงก็ตาม	การเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดตัวแปรเป้าหมายข้างต้น

แสดงในภาพที่	ผ.1	ถึง	ผ.4	ในภาคผนวก

6.2 แบบจ�าลองการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนากับ 
งบประมาณจ�าแนกตามลักษณะงาน

ในขัน้ตอนต่อไปคอืต้องการความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมาย	4	ด้าน	

ข้างต้นนีก้บัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายของรฐับาลกลาง	ซึง่คณะนกัวจิยั	

เลอืกใช้การแบ่งงบประมาณแยกตามลกัษณะงาน	ซึง่ปัจจบุนัแยกเป็น	10	ด้าน		

คือ

1.	 งบประมาณรายจ่ายด้านการบรหิารทัว่ไปของรฐั	(รายจ่ายที่

ส�าคัญได้แก่	การช�าระหนี้เงินกู้	การบริหารทั่วไป	เป็นต้น)

2.	 งบประมาณรายจ่ายด้านการป้องกนัประเทศ	(รายจ่ายทีส่�าคญั

ได้แก่	งานกองทัพ	การรักษาดินแดน	เป็นต้น)

3.	 งบประมาณรายจ่ายด้านการรกัษาความสงบภายใน	(รายจ่าย

ที่ส�าคัญได้แก่	งานต�ารวจ	งานตุลาการ	เป็นต้น)
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ภาพที่	ผ.5	แสดงถึงแนวโน้มที่ผ่านมาของสัดส่วนงบประมาณ	

รายจ่ายประเภทต่าง	ๆ	ต่อ	GDP	โดยพบว่า	งบประมาณทางด้านการบรหิาร

ทั่วไปของรัฐมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น	(ภายหลังปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	ได้มี

การยุบงบประมาณทางด้านการด�าเนินงานอื่น	ซึ่งได้โอนงบประมาณในการ

ช�าระหนี้เงินกู้มาไว้ในงบประมาณทางด้านการบริหารท่ัวไป)	งบประมาณ

รายจ่ายทางด้านการป้องกันประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง

ที่ผ่านมา	ในขณะที่	งบประมาณรายจ่ายด้านการรักษาความสงบภายใน

กลับพบแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย

ส�าหรับงบประมาณรายจ่ายทางด้านการเศรษฐกิจ	ในช่วงแรก

พบแนวที่ลดลงอย่างชัดเจน	แต่ภายหลังปีงบประมาณ	พ.ศ.	2541	กลับ

มีแนวโน้มที่ปรับเพิ่มขึ้น	ซึ่งแตกต่างจากงบประมาณรายจ่ายทางด้าน	

การศึกษา	ที่ในช่วงแรกพบว่า	มีสัดส่วนงบประมาณต่อ	GDP	เพิ่มขึ้น	แต่

เริ่มทรงตัวและลดลงในช่วงระยะเวลาหลัง

งบประมาณรายจ่ายทางด้านการเคหะชุมชนและทางด้าน	

การศาสนา	วัฒนธรรม	และนันทนาการ	พบว่า	ส่วนงบประมาณต่อ	GDP		

มีลักษณะคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก	ในขณะที่สัดส่วนต่อ		

GDP	ของงบประมาณทางด้านสาธารณะสุขและด้านการสังคมสงเคราะห์	

มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างขัดเจน	นับตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2533

ภาพที	่ผ.2	แสดงถงึแนวโน้มทีผ่่านมาของสดัส่วนประมาณรายจ่าย	

ในด้านต่าง	ๆ	ต่อสัดส่วนงบประมาณรวม	งบประมาณด้านการป้องกัน

ประเทศมีสัดส่วนงบประมาณที่ลดลง	ในขณะที่	งบประมาณด้านการรักษา

ความสงบภายในมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น	ส�าหรับงบประมาณรายจ่ายด้าน	

การเศรษฐกิจ	ด้านการบรหิารท่ัวไปของรฐั	และด้านการศึกษากลับมีสัดส่วน

ของงบประมาณรวมที่มีแนวโน้มไม่ชัดเจนมากนัก	

4.	 งบประมาณรายจ่ายด้านการเศรษฐกจิ	(รายจ่ายทีส่�าคญัได้แก่	

การเกษตร	การป่าไม้	การประมง	และการสงวนพนัธุสั์ตว์ป่า	

การเศรษฐกิจอื่น	เป็นต้น)

5.	 งบประมาณรายจ่ายด้านการสิง่แวดล้อม	(รายจ่ายท่ีส�าคัญได้แก่	

การก�าจัดของเสีย	การควบคุมและก�าจัดมลภาวะ	เป็นต้น)

6.	 งบประมาณรายจ่ายด้านการเคหะและชมุชน	(รายจ่ายทีส่�าคญั

ได้แก่	การพัฒนาชมุชน	การจดัหาน�า้อปุโภคบรโิภค	เป็นต้น)

7.	 งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข	(รายจ่ายที่ส�าคัญ

ได้แก่	งานสาธารณสุขอื่น	งานโรงพยาบาล	เป็นต้น)

8.	 งบประมาณรายจ่ายด้านการศาสนา	วฒันธรรม	และนนัทนาการ	

(รายจ่ายทีส่�าคญัได้แก่	การกฬีาและนนัทนาการ	การศาสตรา

และบริการชุมชนอื่น	เป็นต้น)

9.	 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา	(รายจ่ายที่ส�าคัญได้แก	่

ระดับก่อนวัยเรียน	ประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา	ระดับ

อุดมศึกษา	เป็นต้น)

10.	งบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห์	(รายจ่ายที่

ส�าคัญได้แก่	สวัสดิการผู้สูงอายุ	สวัสดิการสังคมอื่น	เป็นต้น)	

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่จ�าแนก	

ตามลักษณะงาน	นับตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2532	เป็นต้นมา	โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา	พบแนวโน้มที่น่าสนใจหลายประการ	ดังแสดงในภาพประกอบ

ที่	ผ.5	และ	ผ.6	ในภาคผนวก	ดังนี้	
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สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการเคหะชุมชนและด้านการ

ศาสนา	วัฒนธรรม	และนันทนาการ	ต่องบประมาณรวม	โดยรวมพบว่า		

มค่ีาค่อนข้างคงทีห่รอืไม่เปลีย่นแปลงมากนกั	และสดุท้ายส�าหรบังบประมาณ

รายจ่ายด้านการสาธารณะสุขและด้านการสังคมสงเคราะห์พบว่า	มีสัดส่วน

ของงบประมาณรวมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	นับตั้งแต่ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2533	เป็นต้นมา

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	เมื่อ

เปรียบเทียบกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยย้อนหลัง	

5	ปี	(พ.ศ.	2557-2561)	ถูกแสดงในตารางที่	6.1	พบการเปลี่ยนแปลงที่

น่าสนใจดังนี้

 ตารางที่ 6.1  งบประมาณรายจ่ายจ�าแนกตามลักษณะงาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562

ลักษณะงาน ปีงบประมาณ เฉลี่ย ร้อยละงบประมาณรวม เปล่ียนแปลง	

(จุด)

ร้อยละต่อ	GDP เปล่ียนแปลง	

(%)2562 2557-2561 2562 2557-2561 2562 2557-2561

การบริหารทั่วไปของรัฐ 663,212 623,779 22.0 22.4 -0.29 3.78 4.27 -12.48

การป้องกันประเทศ 224,448 204,185 7.5 7.3 0.15 1.28 1.40 -9.15

การรักษาความสงบภายใน 192,559 171,964 6.0 6.2 0.24 1.10 1.18 -7.30

การเศรษฐกิจ 638,368 590,666 21.3 21.2 0.07 3.64 4.04 -10.84

การสิ่งแวดล้อม 13,164 7,143 0.4 0.3 0.18 0.07 0.05 42.53

การเคหะและชุมชน 56,017 72,409 1.9 2.6 -0.73 0.32 0.50 -44.28

การสาธารณสุข 311,804 280,440 10.5 10.1 0.32 1.78 1.92 -8.01

การศาสนา	วัฒนธรรม	และนันทนาการ 20,595 21,955 0.7 0.8 -0.10 0.12 0.15 -25.01

การศึกษา 510,505 526,669 17.0 18.9 -1.89 2.91 3.61 -21.73

การสังคมสงเคราะห์ 369,329 285,989 12.3 10.3 2.04 2.10 1.96 6.96

รวมวงเงินงบประมาณ 3,000,000 2,785,200 100 100 17.09 19.10

ที่มา: งบประมาณโดยสังเขปประจ�าปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2562, ค�านวณโดยคณะผู้วิจัย
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	งบประมาณรายจ่าย	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากค่าเฉล่ียย้อนหลัง	5	ปี	เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อ	GDP	ในด้าน

ที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น	ได้แก่	งบประมาณรายจ่ายด้านการสิ่งแวดล้อมและด้าน

การสังคมสงเคราะห์ที่มีสัดส่วนต่อ	GDP	เพิ่มขึ้นร้อยละ	42.53	และ	6.96	

ตามล�าดับ	ในขณะที่งบประมาณอ่ืน	ๆ	มีการปรับลดลง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง		

งบประมาณรายจ่ายด้านการเคหะชุมชน	การศาสนา	วัฒนธรรม	และ

นันทนาการ	และด้านการศกึษา	ทีม่สีดัส่วนต่อ	GDP	ลดลงสูงสุด	3	อนัดบัแรก		

โดยลดลงร้อยละ	44.28	25.01	และ	21.73	ตามล�าดับ

เมือ่พจิารณาจากสดัส่วนของงบประมาณรวม	งบประมาณรายจ่าย	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ที่มีการเปล่ียนแปลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง		

5	ปี	เกิน	0.2	จุด	ในด้านที่ปรับเพิ่มขึ้น	ได้แก่	งบประมาณรายจ่ายด้าน

การสังคมสงเคราะห์	ด้านการสาธารณะสุข	และด้านการรักษาความสงบ

ภายใน	ที่มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน	2.04	0.32	และ	0.24	จุด	ตามล�าดับ	ในขณะที	่

ด้านที่ปรับลดลง	ได้แก่	งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา	ด้านการเคหะ

และชุมชน	และด้านการบริหารทั่วไปของรัฐที่มีสัดส่วนของงบประมาณรวม

ลดลง	1.89	0.73	และ	1.29	จุด	ตามล�าดับ

6.3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
  งบประมาณรายจ่ายทีม่ต่ีอเป้าหมายยุทธศาสตร์/ 
  ปฏริปู

เนือ้หาทีผ่่านมาได้แสดงให้เหน็ถงึการแนวโน้มและการเปลีย่นแปลง

โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามลกัษณะงานทีเ่กดิขึน้	ซึง่น�าไป

สู่ค�าถามต่อไปที่ว่า	การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัด

ทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ทั้งในทางด้านความยากจน	ความ

เหลื่อมล�้า	และปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย

อย่างไร?	ในการตอบค�าถามดังกล่าว	งานศึกษาได้พัฒนาแบบจ�าลองทาง

เศรษฐมิติเพ่ือประมาณการขนาดผลกระทบที่เกิดขึ้น	โดยมีแบบจ�าลอง

ที่เกี่ยวข้องด้วยกันสองแบบจ�าลองคือ	1)	แบบจ�าลองความยากจนและ	

ความเหลื่อมล�้า	และ	2)	แบบจ�าลองการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	

ตามที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

6.3.1 แบบจำาลองความยากจนและความเหลื่อมลำ้า 

แบบจ�าลองความยากจนและความเหลื่อมล�้าที่ใช้ในงานศึกษานี้

ได้อ้างอิงและปรับใช้แบบจ�าลองของ	World	Bank	(2003)	โดยก�าหนดให้

ความยากจนและความเหลื่อมล�้ามีฟังก์ชันดังต่อไปนี้	

Yt	=	f(X	t,	Z	t)

Yt	คือ	เวกเตอร์ของชุดตัวแปรตามในแบบจ�าลอง	ซึ่งคือตัวชี้วัด

ทางด้านความยากจนและความเหล่ือมล�้า	โดยประกอบด้วย	1)	ตัวแปร	

ค่าลอการทิมึธรรมชาตขิองรายจ่ายครวัเรอืน	(lnHH_EXPt)	2)	ตวัแปรสดัส่วน

รายได้ของกลุ่มคนที่รวยที่สุด	10%	(เดไซล์ที่	10)	ต่อรายได้ของกลุ่มคนที่จน

ที่สุด	10%	(เดไซล์ที่	1)	(D10/D1	ratio)	3)	ตัวแปรค่าสัมประสิทธิ์จีนีของ

การกระจายรายจ่าย	(Gini	coefficient	of	consumption	expenditure,	

Gini_EXP)	4)	ตวัแปรสดัส่วนคนจนในชนบท	(Rural	poverty,	RURAL_POV)	

(หน่วย:	ร้อยละของประชากรในชนบท)	5)	ตัวแปรสัดส่วนคนจนในเมือง		

(Urban	poverty,	URBAN_POV)	(หน่วย:	ร้อยละของประชากรในเมือง)	

และ	6)	ตัวแปรสัดส่วนคนจนรวม	(Total	poverty,	TOTAL_POV)	(หน่วย:	

ร้อยละของประชากรรวมทั้งหมด)	
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Xt	คือ	เวกเตอร์ของตัวแปรควบคุมที่ใช้อธิบายตัวแปรตาม	

ประกอบด้วย	ตัวแปรเชิงพื้นที่	ได้แก่	ตัวแปรURBANt	คือ	สัดส่วนของ

ประชากรท่ีอยู่ในเมืองที่มีประชากรมากกว่า	1	ล้านคนต่อจ�านวนประชากร

ทั้งหมด	(หน่วย:	ร้อยละ)	ตัวแปรทางประชากรศาสตร์	ได้แก่	ตัวแปร	

POP15_64t	คือ	สัดส่วนของประชากรที่มีอายุอยู่ระหว่าง	15	ถึง	64	ปี	

ต่อจ�านวนประชากรทั้งหมด	(หน่วย:	ร้อยละ)	และ	ตัวแปร	MALEt	คือ	

สัดส่วนของประชากรชายต่อจ�านวนประชากรท้ังหมด	(หน่วย:	ร้อยละ)	

ตัวแปรทางด้านการจ้างงาน	ได้แก่	ตัวแปร	EMP_AGRIt	คือ	สัดส่วนจ�านวน

การจ้างงานในภาคเกษตรกรรมต่อจ�านวนการจ้างงานรวมทั้งหมด	(หน่วย:	

ร้อยละ)	และ	ตัวแปร	EMP_INDt	คือ	สัดส่วนจ�านวนการจ้างงานในภาค

อุตสาหกรรมต่อจ�านวนการจ้างงานรวมทั้งหมด	(หน่วย:	ร้อยละ)	และ

ตัวแปรทางด้านการศึกษาได้แก่	ตัวแปร	EDUCATIONt	คือ	สัดส่วนของ

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียนต่อประชากรใน

วัยเรียน	(หน่วย:	ร้อยละ)

Zt	คือ	เวกเตอร์ของตัวแปรที่สนใจของการศึกษา	ซึ่งประกอบ

ด้วย	ตัวแปรงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลกลางจ�าแนกตามลักษณะงานใน

ด้านต่าง	ๆ	10	ด้านท่ีส�าคัญ	ดังนี้	

	 G1	=	งบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารทั่วไปของรัฐ

	 G2	=	งบประมาณรายจ่ายด้านการป้องกันประเทศ

	 G3	=	งบประมาณรายจ่ายด้านการรักษาความสงบภายใน

	 G4	=	งบประมาณรายจ่ายด้านการเศรษฐกิจ

	 G5	=	งบประมาณรายจ่ายด้านการสิ่งแวดล้อม

	 G6	=	งบประมาณรายจ่ายด้านการเคหะและชุมชน

	 G7	=	งบประมาณรายจ่ายด้านการสาธารณสุข

	 G8	=	งบประมาณรายจ่ายด้านการศาสนา	วัฒนธรรม	และ	

	 	 	 	 นันทนาการ

	 G9	=	งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา

	 G10	=	งบประมาณรายจ่ายด้านการสังคมสงเคราะห	์

การเลือกใช้แบบจ�าลองของ	World	Bank	2003	เป็นต้นแบบน้ัน

เพราะว่าเป็นแบบจ�าลองที่ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีความสามารถในการ

อธิบายความเหลื่อมล�้าและความยากจนในประเทศต่าง	ๆ	ได้ดี	นอกจากนี้

ตัวแปร	Xt	ก็เป็นตัวแปรที่สามารถหาข้อมูลได้สะดวก	อย่างไรก็ตามอาจ

ทดลองรูปแบบแบบจ�าลองในลักษณะอื่นในการศึกษาระยะต่อไป	

โดยตวัแปรงบประมาณรายจ่ายจะถกูวดัด้วยค่าลอการทิมึธรรมชาติ

ของสดัส่วนงบประมาณรายจ่ายต่อ	GDP	(หน่วย:	%	ของ	GDP)	(lnGx_GDP
t
)	

การใช้ตัวแปรรายจ่ายรัฐบาลตามลักษณะงานมาเป็นตัวแปร

อธิบายความยากจน	ความเหลือ่มล�า้	และรายจ่ายครวัเรอืนนัน้	สอดคล้องกบั

แนวคิดของเศรษฐศาสตร์สาธารณะ	(public	economics)	ท่ีเชื่อว่าภาครัฐ	

มีบทบาทในการแก้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล�้าผ่านการใช้จ่าย

งบประมาณ	เช่นหากมีการใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องที่ผู้ได้ประโยชน์เป็น	

ผู้มีรายได้น้อย	เช่นกรณีรายจ่ายด้านสาธารณสุขที่ผู้มีรายได้น้อยมักต้อง	

พึ่งพิงการให้บริการจากโรงพยาบาลรัฐ	ก็น่าจะท�าให้ความยากจนลดลง

และความเหลื่อมล�้าดีข้ึน	หรือในกรณีเดียวกันนี้หากผู้เข้ารับการรักษา

พยาบาลจากภาครัฐไม่ต้องรับภาระการใช้จ่ายด้านน้ีก็จะส่งผลให้รายจ่ายของ	
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ครวัเรือนลดลง	เป็นต้น	รายจ่ายอืน่	ๆ	ทีน่่าจะส่งผลในทางทฤษฎี	เช่นรายจ่าย	

ด้านสงัคมสงเคราะห์	ด้านการศกึษา	ด้านการเศรษฐกิจ	เป็นต้น	ส่วนรายจ่าย	

ที่เหลือแม้อาจไม่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจรองรับนักก็มิใช่เรื่องที่มีปัญหาแต่

อย่างใด	เพราะงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาอยู่แล้วว่ารายจ่ายใดส่งผลกระทบ	

รายจ่ายใดไม่ส่งผลกระทบ	เพื่อให้สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน

เรื่องการจัดสรรงบประมาณท่ีจะส่งผลให้ผลลัพธิ์การพัฒนาดีขึ้นนั่นเอง	

ส�าหรับรายจ่ายท่ีส่งผลกระทบนั้น	ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม

อาจไม่เป็นเส้นตรง	(linear)	อย่างที่เขียนในสมการ	การที่งานวิจัยนี้ใช	้

รูปแบบสมการเส้นตรงเพราะค้นหาว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม

และตัวแปรอธิบายหรือไม่	และให้ความส�าคัญรองลงมาในเรื่อง	‘ขนาด’	

ของความสัมพันธ์	ซึ่งเป็นไปได้สูงว่าหากตัวแปรมีความสัมพันธ์ในลักษณะ

ไม่ใช่เส้นตรง	การทดสอบในลักษณะเส้นตรงก็จะพบความสัมพันธ์นี้เช่นกัน	

เพียงแต่ค่าสัมประสิทธ์ิอาจไม่เท่ากัน	อย่างไรก็ตามประเด็นนี้สามารถท�า	

การทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะไม่ใช่เส้นตรงได้ในโอกาสต่อไป

แนวโน้มท่ีผ่านมาของชุดตัวแปรตามซึ่งคือ	ตัวชี้วัดทางด้าน	

ความยากและความเหลื่อมล�้าทั้ง	6	ตัวชี้วัดข้างต้น	ถูกแสดงให้เห็นในภาพ

ที่	3	ถึง	5	โดยพบว่า	ตัวช้ีวัดรายจ่ายครัวเรือน	(HH_EXP)	ในประเทศ	

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว	ในขณะที่ตัวชี้วัดทางด้านความเหล่ือมล�้า	

ท้ังทางด้านรายได้	(D10/D1	ratio)	มค่ีาลดลง	ตวัชีว้ดัทางด้านความเหลือ่มล�า้	

ทางด้านรายจ่าย	(Gini_EXP)	กลับพบแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากเดิม	และ

ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง	สุดท้ายส�าหรับตัวชี้วัดทางด้านความยากจนท้ัง	

สามตวัชีว้ดั	ได้แก่	สดัส่วนคนจนในชนบท	สดัส่วนคนจนในเมอืง	และสดัส่วน

คนจนโดยรวมพบว่า	มีทิศทางท่ีลดลงจากเดิมอย่างรวดเร็ว

6.3.2 แบบจำาลองการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

ส�าหรับแบบจ�าลองที่ใช้ศึกษาปัจจัยที่ก�าหนดการปล่อยแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์	(CO2	emissions)	คณะผู้ศึกษาได้น�าแบบจ�าลองของ	

Friedl	and	Getzner	(2003)	มาต่อยอด	โดยก�าหนดให้ปริมาณการปล่อย

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีฟังก์ชันดังนี้

CO2,t = f(X t, Z t)

ตัวแปรตาม	CO2	คือปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	ซึ่งงาน	

ศึกษานี้ใช้ค่าลอการิทึมธรรมชาติของการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	

(หน่วย:	metric	tons	per	capita,	ktp)	โดยถูกก�าหนดให้ขึ้นกับ	X	t	ซึ่ง

คือ	เวกเตอร์ของตัวแปรอธิบายที่ถูกใช้ในแบบจ�าลองของ	Friedl	and	

Getzner	(2003)	ซ่ึงประกอบด้วย	1)	ต้วแปร	lnGDPPC 
t
	คือค่าลอการิทึม

ธรรมชาติของรายได้ต่อหัวประชากร	(GDP	per	capita	หน่วย:	Constant	

LCU)	2)	ตัวแปร	DEV_GDPPC 
t
	คือความเบี่ยงเบนของรายได้จากต่อ

หัวประชากรจากแนวโน้มระยะยาวที่ค�านวณจากแบบจ�าลอง	Linear	

autoregressive	model	(หน่วย:	%	ของแนวโน้มระยะยาว)	3)	ตัวแปร	

DEV_TEMP
t
	คือความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิระยะ

ยาว	4)	ตัวแปร	IMPORT
t
 คือมูลค่าการน�าเข้า	(หน่วย:	%	ของ	GDP)	และ	

5)	ตัวแปร	SERVICE
t
 คือมูลค่าเพิ่มจากการผลิตในภาคบริการ	(หน่วย:	%		

ของ	GDP)	นอกจากนี้	คณะผู้ศึกษายังได้เพิ่มตัวแปร	lnPOPDEN
t
	คือ	

ค่าลอการิทึมธรรมชาติของความหนาแน่นของประชากร	(หน่วย:	People	

per	sq.	km	of	land	area)	ซึ่งถูกนิยมใช้เป็นตัวแปรอธิบายการปล่อย	

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในงานศึกษาอื่นๆ
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Z	t	คอื	เวกเตอร์ของตวัแปรท่ีสนใจของการศกึษาคอื	งบประมาณ

รายจ่ายรัฐบาลกลางจ�าแนกตามลักษณะงานในด้านต่าง	ๆ	10	ด้าน	โดยเปน็

ชุดเดียวกันกับที่ได้น�าเสนอในแบบจ�าลองความยากจนและความเหลื่อมล�้า	

และถูกวัดโดยค่าลอการิทึมธรรมชาติของสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายต่อ	

GDP	(หน่วย:	%	ของ	GDP)

แนวโน้มที่ผ่านมาของปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ถูกแสดงให้เห็นในภาพที่	6	โดยพบว่า	มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	

นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2519	จนถึงปัจจุบัน	(ยกเว้นในช่วงปี	พ.ศ.	2540	ถึง	2542	

ที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ	หรือวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง	

ปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พบว่า	ลดลงจากช่วงเวลาก่อน

หน้าน้ันอย่างมีนัยส�าคัญ)

6.3.3 ข้อมูลและประเด็นทางเศรษฐมิติ

ข้อมูลที่ใช ้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายปีของ

ประเทศไทย	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2519	ถึง	2559	โดยข้อมูลของแต่ละตัวแปร	

อาจมคีวามไม่สมบูรณ์	โดยขึน้กบัว่าข้อมลูทีเ่ปิดเผยนัน้มอีย่างไร	ทัง้นี	้ตวัแปร

ในแบบจ�าลองจะถูกน�ามาทดสอบความนิ่ง	Stationary)	ของตัวแปรด้วยวิธี

การทดสอบ	Unit	Root	Test	โดยวิธี	Augmented	Dickey-Fuller	(ADF)	

test	หากพบว่า	ตัวแปรใดที่มีลักษณะไม่นิ่ง	(Non-stationary)	หรือ	I	(1)	

คณะผู้วิจัยจะน�าตัวแปรนั้นมา	Difference	(สัญลักษณ์	D.	น�าหน้าตัวแปร)	

เพื่อให้ค่าที่ได้มีลักษณะนิ่ง	(Stationary)	

ส�าหรับ	ตัวแปร	G5	(งบประมาณรายจ่ายด้านการสิ่งแวดล้อม)	

พบว่า	มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประมาณการได้	(ข้อมูลเริ่มต้นในปี	พ.ศ.	

2553)	ดังน้ัน	คณะผู้วิจัยจึงไม่รายงานผลการประมาณการส�าหรับตัวแปร

ที่สนใจสามตัวแปรนี้

6.4 การใช้งานแบบจ�าลอง

แบบจ�าลองที่กล่าวถึงข้างต้นถูกน�ามาใช้งานโดยท�าการ	run	

สมการถดถอยแบบเส้นตรง	(linear	regression)	ของแต่ละตวัแปรเป้าหมาย	

ให้ขึ้นกับกลุ่มตัวแปร	Xt	และใส่ตัวแปรงบประมาณแต่ละลักษณะงาน	Zt		

“ทีละ	2	ตัว”	เพื่อดูว่าตัวแปรนั้นมีผลอธิบายตัวแปรเป้าหมายหรือไม่		

เหตุท่ีต้องใส่เพียงทีละ	2	ตัวก็เพราะแบบจ�าลองมีจ�านวนข้อมูลไม่มากนัก	

ไม่สามารถใส่พร้อมกันทั้ง	10	ลักษณะงานได	้

เนื่องจากแบบจ�าลองที่เป็นไปได้ของการ	run	โดยใส่ตัวแปร	Zt	

ทีละ	2	ตัวนั้นมีจ�านวนมาก	จึงต้องท�าการคัดเลือกแบบจ�าลองโดยมีเกณฑ	์

(เรียงตามความส�าคัญ)	คือ	(ก)	มีจ�านวนตัวแปร	Zt	ที่อธิบายได้มากที่สุด	

คืออธิบายได้ทั้ง	2	ตัว	(ข)	หากไม่สามารถหาแบบจ�าลองดังกล่าวได้ก็ท�า	

การเลือกที่มีตัวแปร	Zt	อย่างน้อย	1	ตัวที่อธิบายได้	หากมีมากมากกว่า

หนึ่งแบบจ�าลองก็เลือกแบบจ�าลองที่ค่าสัมประสิทธิ์มีค่ามากที่สุด	ทั้งนี้เพื่อ

ให้การจัดโยกงบประมาณในลักษณะงานนั้น	ๆ	มีผลต่อเป้าหมายมากที่สุด	

(ค)	เลือกแบบจ�าลองที่มีจ�านวนตัวแปร	Xt	ที่อธิบายได้มากที่สุด	
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	ตาราง 6.2 แสดงผลการประมาณการตามแนวทางข้างต้น

VARIABLES (1)

D.lnhh_exp

(2)

D.d10_d1

urbanpop -0.0847 *** 0.3620 	

(-0.0217) 	 (-0.4060) 	

D.pop11 3.2580 *** -26.0100 	

(-0.7060) 	 (-21.000) 	

D.pop12 	 	 	

	 	 	

D.employ1 	 	 	

	 	 	

D.employ4 	 	 	

	 	 	

stu15 0.0195 *** -0.0870 	

(-0.0047) 	 (-0.0876) 	

D.lng1gdp

	

-0.0401 	* 	

(-0.0198) 	 	 	

D.lng7gdp

	

-0.3030 *** -5.4030 ***

(-0.0787) 	 (-1.3640) 	

(3)

D.lnhh_exp

(4)

D.d10_d1

(5)

D.lnhh_exp

(6)

D.d10_d1

1.7590 ** 12.3700 *** 11.1600 * 	

(-0.7140) 	 (-2.9340) 	 (-3.6500) 	 	

	 	 -1818 * -2003 	 	

	 	 (-708.1) 	 (-943.5) 	 	

6.6920 ** 29.2200 *** 13.7600 * 	

(-2.8820) 	 (-5.3500) 	 (-5.4050) 	 	

0.4250 	 	 	 -1.0030 	 	

(-0.4530) 	 	 	 (-0.6180) 	 	

0.9960 	 	 	 -2.0380 	 	

(-1.0310) 	 	 	 (-1.1030) 	 	

-0.3530 ** -3.3550 ** -3.2060 * 	

(-0.1430) 	 (-0.9190) 	 (-1.1670) 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

-10.0900 ** -15.6400 ** 	 	 	

(-3.8900) 	 (-3.8830) 	 	 	 	
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VARIABLES (1)

D.lnhh_exp

(2)

D.d10_d1

D.lng9gdp

	

D.lng10gdp

	

D.lngdppc

gdppcdev

tempdev

D.vservices 	 	 	

	 	 	 	

lnpopden 	 	 	

	 	 	 	

Observations 14

0.8780

14

0.5630

(3)

D.lnhh_exp

(4)

D.d10_d1

(5)

D.lnhh_exp

(6)

D.d10_d1

-9.1690 **

(-2.804) 	

	 	 0.0895

	 	 (-0.0417)

	 	 11.0100

(-3.5800)

-0.1030 **

(-0.0372) 	

0.0386 **

(-0.0163) 	

0.0047 	

(-0.00371) 	

-0.0628 **

(-0.0228) 	

14

0.5400

10

0.8620

10

0.9000

23

0.8590

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือ Robust standard errors และ *** คือ p<0.01,  
** คือ p<0.05 และ *คือ p<0.1 
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โดยตาราง	6.3	เลือกแสดงผลเฉพาะค่าสัมประสิทธ์ิของการใช้

จ่ายลักษณะงานที่มีความสามารถในการอธิบายตัวแปรเป้าหมาย

ตาราง 6.3  ค่าสัมประสิทธิ์ของงบประมาณแต่ละลักษณะงานต่อแต่ละตัวแปร
เป้าหมาย

ลักษณะงาน รายจ่าย ความเหลือ่มลำา้ สัดส่วนคนจน CO2

d10_
d1

gini_
exp

นอก
เขต

รวม

การบริหารทั่วไปของรัฐ -0.0401

การป้องกันประเทศ	

การรักษาความสงบ
ภายใน	

การเศรษฐกิจ	

การสิ่งแวดล้อม	

การเคหะและชุมชน

การสาธารณสุข	 -0.303 -5.403 -10.09 -15.64

การศาสนา	วัฒนธรรม	
และนันทนาการ	

การศึกษา	 -9.169 	

การสังคมสงเคราะห์ 	 0.0895

ที่มา: คณะผู้วิจัย

จากตารางนี้เราพบว่ามีรายจ่ายตามลักษณะงาน	4	ลักษณะงาน

ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์/ปฏิรูป	5	ด้าน	ประกอบด้วย	

•	 รายจ่ายการบริหารงานทั่วไป:	ลดค่าใช้จ ่ายครัวเรือน		

คาดว่าเป็นเพราะการให้บริการของภาครัฐหลายเรื่องเป็น	

การให้บริการเปล่าไม่คิดค่าใช้จ่าย

•	 รายจ่ายด้านสาธารณสุข:	ลดค่าใช้จ่ายครวัเรอืน	ลดเหล่ือมล�า้	

และลดความยากจนนอกเขตเทศบาล

•	 รายจ่ายการศึกษา:	ลดความยากจนรวม	

•	 รายจ่ายสังคมสงเคราะห์:	เพิ่ม	CO2	ซึ่งเป็นผลที่อธิบาย	

ได้ยากว่าเป็นเพราะอะไร	ต้องมีการศึกษาในรายละเอียด	

เพิม่เตมิถงึองค์ประกอบย่อยของรายจ่ายในหมวดนี	้ด้วยเหตนุี้	

นักวิจัยจะยังไม่น�าค่าสัมประสิทธิ์นี้ไปใช้งาน

ส่วนรายจ่ายอื่นไม่พบผลกระทบอาจเข้าข่ายสามารถลดสัดส่วน

ได้	โดยไปเพิ่มให้กับรายจ่ายที่ให้ผลบวก	เช่นสาธารณสุขศึกษา	เป็นต้น

6.5 การค�านวณการจัดสรรงบประมาณที่ควรเป็น

เนื่องจากความสัมพันธ์ในแบบจ�าลองเป็นความสัมพันธ์ภายใน

ปีเดียวกัน	ก่อนการค�านวณหาวงเงินงบประมาณแยกตามลักษณะงาน

ส�าหรับปีงบประมาณ	2562	จึงต้องท�าการคาดการณ์ค่าตัวแปรเป้าหมาย

ในปี	2562	ก่อนด้วย	โดยเรียกค่าชุดนี้ว่า	business-as-usual	คือเป็นค่าที่

เกิดขึ้นตามแนวโน้มปกติ	การประมาณการณ์ส่วนนี้ใช้วิธี	time	trend	โดย

ใช้ข้อมูล	10	ปีก่อนหน้าปีที่มีข้อมูลล่าสุด	
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ทางเลือกแรกเป็นตัวอย่างของการจัดสรรงบประมาณแบบเกลี่ย

เท่า	ๆ	กัน	(ในรูปของอัตราการเปล่ียนแปลง)	ซ่ึงมักเป็นแนวปฏิบัติใน	

การจัดสรรงบประมาณของไทย	ทางเลือกที่สองและสามเป็นตัวอย่าง

ของการจัดสรรแบบค�านึงถึงผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์มากกว่าทางเลือกแรก	

โดยทางเลือกท่ีสามแสดงความกล้าหาญทางการเมืองมากกว่าในการลด	

งบประมาณด้านการศึกษาซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่

ตาราง	6.4-6.6	แสดงการเปลี่ยนแปลงวงเงินส�าหรับทางเลือก	

ที่	1	ถึงทางเลือกที่	3	ตามล�าดับ	

ตาราง 6.4 การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณส�าหรับทางเลือกที่ 1

งบแยกตามลักษณะงาน
งบจัดสรร

ปี 2562

ทางเลือก 1

% 

เปลี่ยนแปลง
วงเงินหลัง

เปลี่ยน
ส่วนต่าง

การบริหารทั่วไปของรัฐ 	663,212	 3.7% 	687,766	 	24,555	

การป้องกันประเทศ	 	224,448	 0.0% 	224,448	 	-			

การรักษาความสงบภายใน	 	192,559	 0.0% 	192,559	 	-			

การเศรษฐกิจ	 	638,368	 0.0% 	638,368	 	-			

การสิ่งแวดล้อม	 	13,164	 0.0% 	13,164	 	-			

การเคหะและชุมชน 	56,017	 0.0% 	56,017	 	-			

การสาธารณสุข	 	311,804	 3.7% 	323,348	 	11,544	

การศาสนา	วัฒนธรรม	และ

นันทนาการ	

	20,595	 0.0% 	20,595	 	-			

การศึกษา	 	510,505	 3.7% 	529,406	 	18,901	

การสังคมสงเคราะห์ 	369,329	 0.0% 	369,329	 	-			

รวม 	55,000	

ที่มา: คณะผู้วิจัย

ส�าหรับวงเงินงบประมาณแยกตามลักษณะงานนั้น	ขณะจัดท�า

รายงานนี้ส�านักงบประมาณยังไม่เผยแพร่	จึงปรับใช้โครงสร้างสัดส่วน	

งบประมาณตามลักษณะงานของปี	2561	มาปรับใช้กับปี	2562	โดยให้

วงเงินรวมคิดเป็น	3	ล้านล้านบาท	จากนั้นท�าการค�านวณว่าหากการจัดสรร	

งบประมาณเปลี่ยนไปจากยอดเงินนี้จะเกิดผลเปลี่ยนแปลงตัวแปรเป้าหมาย

จากค่า	business-as-usual	อย่างไร	โดยการเปลี่ยนแปลงวงเงินใช้ผลจาก

แบบจ�าลองมหภาคในส่วนท่ี	5	กรณีท่ีรัฐบาลเพิ่มวงเงินงบประมาณจ�านวน	

55,000	ล้านบาท	ว่าจะกระจายวงเงินนี้ไปสู่ลักษณะงานต่าง	ๆ	ที่ผลการ

ศึกษาระบุว่ามีผลต่อตัวแปรเป้าหมายอย่างไรได้บ้าง	โดยให้ลักษณะงานที่

ส่งผลลบต่อตัวแปรเป้าหมายส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรน้อยลงหรือเท่าเดิม		

และเพ่ิมการจัดสรรให้ลักษณะงานท่ีส่งผลดีต่อเป้าหมายการพัฒนา

เนื่องจากเราสามารถจัดสรรเงินตามแนวทางข้างต้นได้หลาย	

รูปแบบ	ในที่น้ีจึงเสนอตัวอย่างการจัดสรรแยกเป็น	3	ทางเลือก	คือ

ทางเลือก	1:	เพิ่ม	3	วงเงินที่ส่งผลดีต่อเป้าหมายด้วยอัตรา	

การเปล่ียนแปลง	(%)	เดียวกัน	หรือเท่ากับร้อยละ	3.7	

ทางเลือก	2:	เนื่องจากงบประมาณด้านสาธารณสุขส่งผลดีต่อ	

เป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกัน	จึงเพิ่มงบประมาณส่วนน้ีให้มากกว่าอีก

สองลักษณะงานโดยมากกว่าเท่าตัว	(ในรูปของร้อยละการเพิ่ม)	

ทางเลือก	3:	ไม่เพิ่มงบประมาณด้านการศึกษา	เนื่องจากแนวโน้ม

ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนน้อยลง	อีกท้ังข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการก�าลัง

เข้าสู่วัยเกษียณมากกว่ากระทรวงอื่น	และจัดงบประมาณด้านสาธารณสุข

ให้เพ่ิมมากกว่าทางเลือกท่ี	2
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ตาราง 6.5 การเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณส�าหรับทางเลือกที่ 2

งบแยกตามลักษณะงาน
งบจัดสรร

ปี 2562

ทางเลือก 2

% 

เปลี่ยนแปลง
วงเงินหลัง

เปลี่ยน
ส่วนต่าง

การบริหารทั่วไปของรัฐ 	663,212	 3.1% 	683,507	 	20,295	

การป้องกันประเทศ	 	224,448	 0.0% 	224,448	 	-			

การรักษาความสงบภายใน	 	192,559	 0.0% 	192,559	 	-			

การเศรษฐกิจ	 	638,368	 0.0% 	638,368	 	-			

การสิ่งแวดล้อม	 	13,164	 0.0% 	13,164	 	-			

การเคหะและชุมชน 	56,017	 0.0% 	56,017	 	-			

การสาธารณสุข	 	311,804	 6.1% 	330,887	 	19,083	

การศาสนา	วัฒนธรรม	และ

นันทนาการ	

	20,595	 0.0% 	20,595	 	-			

การศึกษา	 	510,505	 3.1% 	526,127	 	15,622	

การสังคมสงเคราะห์ 	369,329	 0.0% 	369,329	 	-			

รวม 	55,000	

ที่มา: คณะผู้วิจัย

ตาราง 6.6 ผลการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณส�าหรับทางเลือกที่ 3

งบแยกตามลักษณะงาน
งบจัดสรร

ปี 2562

ทางเลือก 3

% 

เปลี่ยนแปลง
วงเงินหลัง

เปลี่ยน
ส่วนต่าง

การบริหารทั่วไปของรัฐ 	663,212	 3.4% 	686,029	 	22,818	

การป้องกันประเทศ	 	224,448	 0.0% 	224,448	 	-			

การรักษาความสงบภายใน	 	192,559	 0.0% 	192,559	 	-			

การเศรษฐกิจ	 	638,368	 0.0% 	638,368	 	-			

การสิ่งแวดล้อม	 	13,164	 0.0% 	13,164	 	-			

การเคหะและชุมชน 	56,017	 0.0% 	56,017	 	-			

การสาธารณสุข	 	311,804	 10.3% 	343,986	 	32,182	

การศาสนา	วัฒนธรรม	และ

นันทนาการ	

	20,595	 0.0% 	20,595	 	-			

การศึกษา	 	510,505	 0.0% 	510,505	 	-			

การสังคมสงเคราะห์ 	369,329	 0.0% 	369,329	 	-			

รวม 	55,000	

ที่มา: คณะผู้วิจัย
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เมื่อได้วงเงินของแต่ละลักษณะงานแล้ว	ก็น�ามาคูณกับค่า

สัมประสิทธิ์ตามตาราง	6.3	ท�าให้สามารถค�านวณค่าตัวแปรเป้าหมาย

แต่ละตัวของแต่ละทางเลือกเมื่อเทียบกับค่า	business-as-usual	ได้	

ดังแสดงในตาราง	6.7	ข้างล่างนี้

ตาราง 6.7 ผลต่อตัวแปรเป้าหมายของการปรับการจัดสรรงบประมาณแต่ละ 
ทางเลือก

ลักษณะงาน
รายจ่าย 
ครัวเรือน

ความเหลือ่มลำา้ ความยากจน CO2

d10_
d1

gini_
exp

นอกเขต 
เทศบาล

รวม

Business-as-Usual	
(2562)

	520,740	 	7.92	 	33.98	 	4.94	 	1.99	 	1.63	

ทางเลือก	1 	514,285	 	7.72	 	33.61	 	4.37	 	1.65	 	1.63	

ทางเลือก	2 	510,833	 	7.59	 	33.38	 	4.01	 	1.71	 	1.63	

ทางเลือก	3 	504,784	 	7.38	 	32.99	 	3.40	 	1.99	 	1.63	

ที่มา: คณะผู้วิจัย

จะเห็นได้ว่าทางเลือกที่	3	ให้ค่าตัวแปรเป้าหมายโดยรวมดีที่สุด	

รองลงมาทางเลือกที่	2	และ	1	ตามล�าดับ	โดยขึ้นกับว่างบประมาณด้าน

สาธารณสุขจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึนมากน้อยเท่าไร	
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ภาพที่ ผ.3 แนวโน้มที่ผ่านมาของตัวชี้วัดรายจ่ายครัวเรือน

 
ภาพที่ ผ.4 แนวโน้มที่ผ่านมาของตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยแก๊ส CO2

ภาคผนวก

ภาพที่ ผ.1 แนวโน้มท่ีผ่านมาของตัวชี้วัดความเหลื่อมล�้า

ภาพที่ ผ.2 แนวโน้มที่ผ่านมาของตัวชี้วัดความยากจน
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ภาพที่ ผ.6 แนวโน้มที่ผ่านมาของสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายต่องบประมาณ
รวมจ�าแนกตามลักษณะงาน

 
ภาพที่ ผ.5 แนวโน้มที่ผ่านมาของสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายต่อ GDP จ�าแนก
ตามลักษณะงาน
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