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หนีส้าธารณะ

 หมายถึง หน้ีท่ีรัฐบาลเป็นผูกู้ม้า
 ไม่เรียกวา่เป็นหน้ีของรัฐบาล มีสามประการ

– รัฐกูม้า ภาระผกูพนักบัทุกรัฐบาล
– ตอ้งรับภาระการจ่ายคืน คือ ประชาชน
– เพื่อใหป้ระชาชนเห็นความส าคญั



หนีส้าธารณะ

 เงินกู ้หมายถึง การกูเ้งินของรัฐบาล



แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกบัหนีส้าธารณะ

 นักเศรษฐศาสตร์ส านักทุนนิยม ( Capitalist ) มีความเห็นคดัคา้นการก่อหน้ี
สาธารณะ ดว้ยเหตุผล 3 ประการคือ

1)  การก่อหน้ีสาธารณะเพ่ือน ามาใชจ่้ายเป็นเพียงวธีิการบริหารของประเทศอยา่ง
ง่าย ซ่ึงอาจจะท าใหรั้ฐบาลใชจ่้ายเงินเพ่ิมข้ึนรวดเร็ว โดยขาดความรับผิดชอบ
ได้

 2)  การเกบ็ภาษีเพ่ือน าไปช าระคืนหน้ีสาธารณะจะก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชน

 3)  ก่อใหเ้กิดปัญหาเงินเฟ้อ และปัญหาการลดค่าเงินตรา ติดตามมา



แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกบัหนีส้าธารณะ

 นักเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์ ( Keynesian )  มีความเห็นวา่โดยปกติภาวะ
เศรษฐกิจมีแนวโนม้ท่ีจะตกต ่า มีการวา่งงานเกิดข้ึนตลอดเวลา ดงันั้น
งบประมาณของรัฐบาล จึงตอ้งขาดดุลตลอดเวลา จ าเป็นจะตอ้งก่อหน้ี
สาธารณะ เพื่อน ามาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

 ในความเห็นชอบของนกัเศรฐศาสตร์กลุ่มน้ี หน้ีสาธารณะเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
หลีกเล่ียงไม่ได้



แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกบัหนีส้าธารณะ

 นักเศรษฐศาสตร์ยุคปัจจุบัน ( Post – Keynesian ) 
 มีความเห็นเป็นกลางเก่ียวกบัหน้ีสาธารณะ โดยมีความเห็นวา่ถา้หากมีความ

จ าเป็นในการลงทุนหรือเพ่ือแกไ้ขสภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวนกค็วรท่ีจะตอ้ง
ก่อหน้ีสาธารณะ



แนวคดิเกีย่วกบัหนีส้าธารณะ

 อรัญ  ธรรมโน  สรุปแนวคิดเก่ียวกบัหน้ีสาธารณะวา่ 
 การมีหน้ีสาธารณะจ านวนมากนอ้ยเพียงใด ไม่ใช่ขอ้พิจารณาท่ีส าคญัท่ีสุด 

แต่ควรจะตอ้งพิจารณาวา่การก่อหน้ีสาธารณะ วา่น าไปใชใ้นกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์แก่สังคมคุม้ค่ากบัอตัราดอกเบ้ียหรือไม่ 

 ถา้รัฐบาลน าเงินท่ีไดจ้ากการก่อหน้ีสาธารณะไปใชใ้นการบริโภคในปัจจุบนั 
หรือใชจ่้ายโดยไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ ยอ่มก่อใหเ้กิดภาระแก่คนรุ่นหลงั 

 แต่ถา้รัฐบาลน าเงินท่ีไดจ้ากการก่อหน้ีสาธารณะไปใชใ้นการลดตน้ทุน
โครงการระยะยาว เช่น โครงการสร้างถนน ไฟฟ้า ชลประทาน ฯลฯ



แนวคดิเกีย่วกบัหนีส้าธารณะ

 Otto Eckstein  อธิบายก่อตวัของหน้ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก และปริมาณ
หน้ีกข็ยายตวัเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ วา่เกิดจากสาเหตุส าคญั 2 ประการคือ 

 ประการแรก การเกิดภาวะสงครามคร้ังใหญ่ๆ ส าคญัๆ ของโลก เช่น
สงครามโลกทั้ง 2 คร้ัง ตลอดจนสงครามเกาหลี

 ประการท่ีสอง เกิดจากภาวการณ์วา่งงานท่ีเกิดจากเง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจ มีผลใหร้ายจ่ายรัฐบาลเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีรัฐบาลมีรายไดล้ดลง และ
อยูใ่นภาวะขาดดุลงบประมาณ



ผลของภาระหนีส้าธารณะ

 ผลของภาระหนีส้าธารณะ

 การโอนภาระหน้ีสาธารณะต่อไปใชช้นรุ่นหลงั หรือการช าระหน้ีต่อไปใน
อนาคตมีผลต่อปัจจยัต่างๆ ใน 3 กรณี ดงัน้ี คือ



ผลของภาระหนีส้าธารณะ

 1)  ภาระหนีแ้ละการเกบ็ภาษี
 การช าระหน้ีเงินกูแ้ละอตัราดอกเบ้ียคืนใหแ้ก่เจา้หน้ีเงินกูส้าธารณะ อาจท าไดห้ลายวิธี เช่น การก่อหน้ีใหม่

เพ่ือช าระหน้ีเก่า โดยการน ารายไดจ้ากภาษีอากรมีช าระหน้ี มีผลเป็นการโอนเงินจากผูเ้สียภาษไปใหแ้ก่
เจา้ของเงินกู ้ซ่ึงโครงสร้างภาษีอากรประเทศดอ้ยพฒันาหรือก าลงัพฒันาส่วนใหญ่มาจากภาษทางออ้มผูมี้
รายไดสู้งมกัเป็นผูไ้ดเ้ปรียบ 

 ดงันั้นการช าระหน้ีสาธารณะจึงมีผลคลา้ยการโอนภาระหน้ีใหผู้มี้รายไดน้อ้ยมากกวา่ผูมี้รายไดสู้ง จึงเป็น
การไม่ยติุธรรม

 การเกบ็ภาษีของรัฐบาลยงัอาจเป็นตน้เหตุท่ีก่อใหเ้กิดภาระส่วนเกินหรือการสูญเปล่าในการเกบ็ภาษี        ( 
Deadweight Losses ) ได ้

 เม่ือรัฐบาลก่อหน้ีสาธารณะเพ่ิม มีผลท าใหรั้ฐบาลตอ้งเกบ็ภาษีเพ่ิมเพ่ือช าระเงินตน้และดอกเบ้ียซ่ึงก่อใหเ้กิด
ภาระส่วนเกินหรือการสูญเปล่าในการเกบ็ภาษี 

 เม่ืออตัราส่วนของหน้ีสาธารณะต่อรายไดป้ระชาชนหรืออตัราส่วนของภาษีต่อหน้ีสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน
เร่ือยๆ 



ผลของภาระหนีส้าธารณะ

 2)  ภาระหนีก้บัการสะสมทุนภายในประเทศ
 การก่อหน้ีสาธารณะจากการกูย้มืเงินจากแหล่งภายในประเทศ ยอ่มท าใหก้ารสะสมทุนในภาคเอกชนลดลง 

และมีผลใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงดว้ย เพราะเป็นการท่ีรัฐบาลดึงเงินส่วนท่ีเอกชนจะ
น าไปใชใ้นการผลิตในอนาคตไป มีผลใหร้ะดบัรายไดแ้ละการจา้งงานลดลง ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาวา่รัฐบาล
ดึงเงินจากส่วนใดของเอกชนไปใชเ้ป็นหน้ีสาธารณะ 
– กรณีเป็นการดึงเงินโดยการกูจ้ากส่วนท่ีเป็นเงินออมท่ีเอกชนจะน าไปใชใ้นการลงทุนในอนาคต ภาระหน้ีกจ็ะตก

อยูก่บัคนในอนาคต
– กรณีเป็นการกูเ้งินจากส่วนท่ีเป็นเอกชนน าไปใชใ้นการบริโภค กจ็ะมีผลท าใหก้ารบริโภครวมของระบบเศรษฐกิจ

ลดลง และถือไดว้า่ภาระหน้ีตกอยูก่บัคนในยคุปัจจุบนั
 ในการพิจารณาความยติุธรรมระหวา่งคนรุ่นปัจจุบนัและคนรุ่นต่อไปนั้นจะตอ้งพิจารณาทัง่วิธีการหาเงิน

และลกัษณะของการใชจ่้ายของรัฐบาลควบคู่กนัดว้ย กล่าวคือ โดยทัว่ไปรัฐบาลจะมีรายไดจ้ากภาษีอากร
ส่วนหน่ึงและอีกส่วนหน่ึงจากการกู ้ส่วนรายจ่ายรัฐบาลจะถูกใชจ่้ายไปเพ่ือการลงทุนและการใชจ่้ายเพ่ือการ
บริการราชการแผน่ดินเป็นงบด าเนินการปกติ



ผลของภาระหนีส้าธารณะ

 3)  การกู้ยมืเงนิจากต่างประเทศ
 การกูย้มืจากต่างประเทศ จะมีปัญหาของการเคล่ือนยา้ยทรัพยากร

ระหวา่งประเทศ เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย จ าเป็นตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายใน
การกูย้มื หรืออตัราดอกเบ้ียต ่ากวา่การกูย้มืภายในประเทศ กจ็ะเป็นประโยชน์
ต่อคนรุ่นต่อไป นอกจากน้ีตอ้งพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศท่ีเปล่ียนแปลงดว้ย



ผลของภาระหนีส้าธารณะ

 4) หลกัการก่อหนี ้และผลกระทบจากภาระหนีส้าธารณะ
 การก่อหน้ีสาธารณะของรัฐบาล รัฐบาลสามารถก่อหน้ีไดจ้ากทั้งแหล่ง

ภายในประเทศและจากแหล่งต่างประเทศ แต่การก่อหน้ีจากทั้ง 2 แหล่งมี
ขอ้พิจารณาท่ีแตกต่างกนัทั้งในดา้นวตัถุประสงคข์องการก่อหน้ี และ
ผลกระทบในทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งท่ีเป็นผลในขอ้ดีและขอ้เสีย โดยมี
ขอ้พิจารณาในแต่ละกรณีดงัน้ี



ผลกระทบรวม

 4.1  ผลกระทบรวม
1)  หนีใ้นประเทศ
 1.1)  เป็นการแบ่งทรัพยากรจากภาคเอกชนมาสู่รัฐบาล ท าใหเ้อกชน มีเงินใชจ่้าย

นอ้ยลง ( Crowding Out Effect )
 1.2)  ท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียในตลาดเงินทุนสูงข้ึน
 *  เอกชนอาจมีเงินเหลือลงทุนนอ้ยลง
 *  ภาวะเศรษฐกิจของภาคเอกชนตกต ่า
 1.3)  เป็นภาระต่องบประมาณของประเทศ
 1.4)  เป็นปัญหาต่อการกระจายรายได ้เน่ืองจากผูถื้อหลกัทรัพยรั์ฐบาลมกัมีฐานะ

ดีกวา่คนทัว่ไป



ผลกระทบรวม

 2)  หนีต่้างประเทศ

2.1)  เป็นภาระต่อการเจียดเงินตราต่างประเทศเพ่ือการช าระคืน
2.2)  มีผลกระทบต่อเสถียรภาพ ความมัน่คงของระบบการบริหาร

เงินตราระหวา่งประเทศ 



ผลกระทบรวม

 4.2   ผลกระทบในการก่อหนีจ้ากแหล่งต่างๆ ภายในประเทศ
1)  การกูจ้ากธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งการใชเ้งินคงคลงั
1.1)  ผลทางตรง
 มีผลเท่ากบัเป็นการพิมพธ์นบตัรออกใช้
 ท าใหป้ริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพ่ิม มีผลใหร้ะดบัราคาสินคา้และบริการสูงข้ึน
1.2)  ผลทางอ้อม
 ท าใหข้าดสภาพคล่องในระบบธนาคาร เน่ืองจากธนาคารกลางมีฐานะเป็น ฐานะเป็นฐานเงิน ( Monetary 

Base ) ของระบบธนาคารพาณิชย์
 ข้ึนกบันโยบายของธนาคารกลางดว้ยวา่ มีการด าเนินนโยบาย หรือด าเนินมาตรการพิเศษ เพ่ือชะลอการให้

สินเช่ืออ่ืนเป็นการทดแทนการใหกู้เ้งินรัฐบาล ต่อระบบธนาคารพาณิชยห์รือไม่



ผลกระทบรวม

 2)  การกู้เงนิจากธนาคารพาณชิย์ แยกแสดงผลกระทบได้เป็น 3 ระยะ คอื
 2.1)  ระยะแรก  การโอนเงินสดส ารองจากธนาคารพาณิชยเ์ขา้เงินคง

คลงัท าใหเ้งินสดและสภาพคล่องตวัธนาคารพาณิชยล์ดลง
 2.2)  ระยะท่ีสอง เม่ือมีการเบิกจ่ายเงินออกจากคลงั มีผลเป็นการยา้ยเงิน

สดส ารองดงักล่าวคืนไปใหธ้นาคารพาณิชย ์และธนาคารพาณิชยมี์สภาพคล่องเท่าเดิม 
ก่อนใหรั้ฐบาลกู้

 2.3)  ระยะท่ีสาม เม่ือมีการใชจ่้ายเกิดข้ึนจริงในระบบเศรษฐกิจ ท าให้
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่ม เม่ือประชาชนน าเงินมาฝากธนาคารพาณิชยก์จ็ะท าให้
ระบบธนาคารพาณิชยส์ามารถขยายสินเช่ือเพิ่มข้ึน การกูเ้งินของรัฐบาลในกรณีท่ี 2 ไม่ท า
ใหส้ภาพคล่องของธนาคารพาณิชยเ์พิ่มข้ึน เหมือนการกูจ้ากธนาคารกลาง แต่ท าให้
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน



ผลกระทบรวม

 6.  ขอบเขตและความเหมาะสมของการก าหนดวงเงินก่อหนีส้าธารณะ

 การพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดขนาดวงเงินในการก่อหน้ี
สาธารณะโดยทัว่ไปไปยดึถือหลกัการทางสังคม 5 ประการ คือ

1)  หลกัผลประโยชน์

 พิจารณาจากผลตอบแทนของการใชเ้งินเป็นเกณฑเ์ม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายหรือ
อตัราดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายในการก่อหน้ี เช่น ถา้ผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 12 
และอตัราดอกเบ้ียเงินกูธ้นาคารเท่ากบัร้อยละ 10 เป็นตน้



ผลกระทบรวม

 2)  หลกัความสามารถในการให้กู้ของแหล่งเงนิกู้
 แหล่งเงินกูภ้ายในประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร

พาณิชย ์ธนาคารออมสิน เอกชนอ่ืนๆ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีขอ้จ ากดัใน
การใหรั้ฐบาลกู ้เน่ืองจากธนาคารแห่งประเทศไทยตอ้งรักษาระดบัของ
หลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ เป็นสัดส่วนกบัธนบตัรท่ีพิมพอ์อกใช้

 ธนาคารพาณิชย ์ตอ้งด ารงหลกัทรัพยห์รือถือเป็นพนัธบตัรรัฐบาลตาม
จ านวนร้อยละ ของเงินฝากท่ีระดมไดใ้นสัดส่วนท่ีธนาคารพาณิชยส์ามารถ
น าออกใหกู้ต้ามเง่ือนไขท่ีถกูก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงใด



ผลกระทบรวม

 4)  หลกัการก าหนดจากภาระการชดใช้
4.1)  ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีอนุญาใหก่้อหน้ีประเภทต่างๆ ในประเทศไดไ้ม่เกินจ านวน

ร้อยละของประมาณการรายไดข้องประเทศในแต่ละปี
4.2)  ขอ้ก าหนดการก่อหน้ีต่างประเทศไดโ้ดยใหมี้ภาระไม่เกิน จ านวนร้อยละ ของรายไดจ้า

การส่งออกในแต่ละปี
5)  ก่อหน้ีภายในกรอบของกฎหมาย
5.1)  ผูอ้  านาจลงนาม
5.2)  การอาศยัอ านาจตามกฎหมาย
5.3)  วงเงินกูสู้งสุดตามกฎหมาย เช่น



ผลกระทบรวม

 (1)  การกูเ้พ่ือชดเชยการขาดดุลงบตามพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ ใน
แต่ละปีตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กบั
อีกร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายท่ีตั้งไวส้ าหรับช าระตน้เงินกู้

 (2)  การกูเ้พ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไม่เกิน 10% ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 (3)  ตาม พ.ร.บ. กูป้้องกนัประเทศ 2519  กูไ้ดไ้ม่เกิน 20,000 ลา้นบาทและไม่
เกิน %  ตาม (2)



Thank You


