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ภาพ 1 แสดงรายจ่ ายรัฐบาลและดุลการค้ าของประเทศไทยระหว่ างปี พ.ศ. 2534-2556
ที่ม า:จาก 1.สถิ ติก ารคลัง , โดยธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2557ก,ค้ นเมื่ อ 15มกราคม 2557, จาก
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=767& language=th
2.สถิติดุลการชาระเงิน, โดยธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2557ข, ค้ นเมื่อ 15มกราคม 2557,จาก
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=643& language=th
จากภาพ 1 แสดงรายจ่ายรั ฐบาลและดุ ลการค้า ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2556 จะเห็ นได้ว่า เมื่ อ
พิจารณาเปรี ยบเทียบรายจ่ายรั ฐบาลและดุ ลการค้าของไทย จะพบว่าการเปลี่ ยนแปลงรายจ่ายรัฐบาลและ
ดุลการค้ามีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ (ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2539) วงเงินงบประมาณ
รายจ่ายของไทยมีอตั ราการขยายตัวสู ง เมื่อพิจารณาประเภทของรายจ่ายพบว่า รายจ่ายเพื่อการลงทุนเติบโต
ในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ30 ต่อปี ส่ วนดุลการค้าขาดดุลอย่าง
ต่อเนื่ อง ซึ่ งเกิ ดจากการบริ โภคและการลงทุนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ทาให้ตอ้ งมีการนาเข้าสิ นค้าเพื่อการ
อุปโภคบริ โภคและการลงทุน ขณะที่การส่ งออกขยายตัวต่ากว่าการนาเข้าและระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
คงที่ ทาให้ไม่เกิดการปรับสมดุลของบัญชี เดินสะพัด บัญชี เดินสะพัดจึงขาดดุลต่อเนื่ องประมาณร้อยละ6-8
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ กระทัง่ นาไปสู่ วกิ ฤตเศรษฐกิจ

ส่ วนในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2555) พบว่า การใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ องขณะที่ดุลการค้ากลับ มาเกิ นดุ ลอี กครั้ งหลังจากที่ ขาดดุ ลมาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นผลมาจากการ
ขยายตัวของการส่ งออกสิ นค้าในช่ วงที่อตั ราแลกเปลี่ ยนอ่อนค่าลงช่วยให้การส่ งออกขยายตัวได้ดีข้ ึนเฉลี่ ย
ร้อยละ10.8 ต่อปี ส่ วนการนาเข้าชะลอลง ปี ต่อมา (พ.ศ. 2556) ฐานะการคลังของรัฐบาลในปี งบประมาณ
2556 ที่ผา่ นมารัฐบาลมีรายได้นาส่ งคลังสู งกว่าช่วงเดียวกันปี ที่แล้ว ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสู งกว่า
ช่ วงเดี ย วกันปี ที่ แล้วร้ อยละ 0.8 รัฐบาลมีก ารขาดดุ ลงบประมาณร้ อยละ 2.4 ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

ความสาคัญของปัญหา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด (open economy) มีการพึ่งพาการค้า
ระหว่างประเทศค่อนข้างสู ง เมื่อเศรษฐกิจโลกหรื อประเทศคู่คา้ สาคัญของไทยมีความผันผวนย่อมส่ งผลให้
การส่ งออกของไทยผันผวนตามไปด้วย ที่ผา่ นมาการส่ งออกสิ นค้าเป็ นช่องทางหลักในองค์ประกอบรายได้
ของไทย โดยจะส่ งผลกระทบโดยตรงไปยังดุลการค้า ซึ่ งนาไปสู่ การเกินดุลหรื อขาดดุลของบัญชี เดินสะพัด
ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางเศรษฐกิจ คือ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
จ้างงานเต็มที่ การกระจายรายได้ที่เป็ นธรรม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนรัฐบาลในฐานะมีหน้าที่ในการจัดสรร
ทรัพยากรของสังคม การกระจายรายได้และความมัง่ คัง่ ของสังคม และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ
ควรเข้า มามี บ ทบาทในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิ จ ดัง นั้นบทบาทของรั ฐบาล คื อ การดาเนิ นนโยบายที่
เหมาะสมกับการดาเนินโยบายการคลัง (fiscal policy) จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการแก้ไขปั ญหาและเพื่อการ
บรรลุเป้ าหมายทางเศรษฐกิจ ซึ่ งเครื่ องมือทางการคลังที่ สาคัญของรัฐบาลประกอบด้วย รายจ่ายการจัดเก็บ
ภาษี อากรและการก่ อหนี้ สาธารณะและเพื่อเป็ นการกระตุน้ อุปสงค์มวลรวมภายในประเทศ รัฐบาลควร
ดาเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวโดยการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล
เมื่อรัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้นจะส่ งผลให้อุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้นด้วย เพราะการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์มวล
รวมจะทาให้มีการนาเข้าเพิ่มมากขึ้น เป็ นสาเหตุให้ดุลการค้าขาดดุลอันนาไปสู่ การขาดดุ ลบัญชี เดิ นสะพัด
ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ

แนวคิด/ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิด/ทฤษฎี
แนวคิดการวิเคราะห์ ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ดโดยใช้ แบบจาลอง IS-LM-BP
ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ดการส่ งออกกสุ ทธิ (X-M) หรื อดุลการค้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายมวล
รวม (aggregate demand) หากมีการเปลี่ยนแปลงการส่ งออกสุ ทธิ (X-M) ก็จะส่ งผลถึงการเปลี่ยนแปลงใน
รายได้ประชาชาติ
การวิเคราะห์ แนวรายได้ ประชาชาติเท่ ากับความต้ องการใช้ จ่ายมวลรวม ในระบบเศรษฐกิจแบบ 4
ภาคเศรษฐกิจ สมการการกาหนดรายได้ดุลยภาพเป็ นดังนี้
Y=DAE=C+I+G+(X-M)

ภาพ 1 รายได้ ดุลยภาพระบบเศรษฐกิจแบบ 4 ภาคเศรษฐกิจ
ที่ ม า. จาก หลั ก เศรษฐศาสตร์ มหภาค(หน้ า 104),

โดยวั น รั ก ษ์ มิ่ ง มณี น าคิ น ,

2555,

กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จากภาพ จะเห็นได้ว่ารายได้ประชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิ จแบบปิ ดและแบบเปิ ดอยู่ที่ A
และ B ตามลาดับ ดังนั้นรายได้ประชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ดจึงอยูท่ ี่ B ซึ่ งสู งกว่ารายได้
ประชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิ ดที่ A (จุดดุลยภาพที่𝐸0 )
ความต้ องการใช้ จ่ายมวลรวม (desired aggregateexpenditure) หมายถึง ผลรวมความต้องการใช้
จ่ายด้านต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิ จซึ่ งประกอบด้วย ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคของครัวเรื อน (C)

ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของหน่วยผลิต (I) ความต้องการใช้จ่ายของรัฐบาล (G) และความต้องการ
ส่ งออกสุ ทธิ (X-M) ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมแสดงเป็ นสมการได้ดงั นี้ (ดังแสดงในภาพ 2)
DAE=C+I+G+(X-M)

ภาพ 2 เส้ นความต้ องการใช้ จ่ายมวลรวม
ทีม่ า. จาก หลักเศรษฐศาสตร์ มหภาค(หน้ า 91), โดยวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2555, กรุ งเทพมหานคร:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จากภาพ เนื่ องจากความต้องการใช้จ่ายมวลรวมย่อมมีสินค้าเข้าแทรกอยูใ่ นทุกองค์ประกอบ (C, I
และ G) จึงนามูลค่าสิ นค้าเข้ามาหักออก เพื่อให้ได้มูลค่าความต้องการใช้จ่ายมวลรวมในรู ปผลิ ตภัณฑ์
ประชาชาติในประเทศเบื้องต้น (gross domesticproduct) นัน่ คือ
DAE = (C-CM) + (I-IM) + (G-GM) + X
DAE = C + I+ G + (X-M)
DAE คือ ความต้องการใช้จ่ายมวลรวม (desired aggregate expenditure)
CM คือ ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคในผลผลิตนาเข้า
IM คือ ความต้องการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในผลผลิตนาเข้า
GM คือ ความต้องการใช้จ่ายของภาครัฐบาลในผลผลิตนาเข้า

บัญชี เดินสะพัดและดุลยภาพในตลาดผลิตผล มูลค่าสิ นค้าและบริ การส่ งออก (exports) เข้ามาใน
ตลาดผลิตผลในฐานะเดี ยวกันกับการใช้จ่ายของรัฐบาล มูลค่าสิ นค้าและบริ การนาเข้า (imports) เข้ามาใน
ตลาดผลิ ตผลในฐานะเดียวกันกับการออม ถ้าสมมติว่าอุปสงค์รวมและราคาในตลาดโลกคงที่แล้ว มูลค่า
สิ นค้าและบริ การส่ งออกที่แท้จริ ง (x) จะขึ้นอยูก่ บั ราคาในประเทศ (P) และอัตราแลกเปลี่ยน (ex)
ดุลยภาพในตลาดผลิตผล เมื่อได้พิจารณาภาคต่างประเทศเข้ามาอยู่ในแบบจาลองมหภาคแล้ว
สมการแสดงดุลยภาพในตลาดผลิตผลได้ขยายออกเป็ น 4 ภาคเศรษฐกิจเราจึงอาจเขียนสมการได้ดงั นี้
i(r) + g + x = s(y-t (y), ex) + t (y) + m (y, P, ex)
ดุลยภาพของตลาดผลิตผลที่รวมภาคต่ างประเทศ แสดงโดยเส้น IS ตามเงื่อนไขในสมการ ซึ่ ง
กาหนดให้อตั ราแลกเปลี่ยนคงที่อยูร่ ะดับหนึ่ ง กาหนดให้ P คงที่ และให้ระดับราคาภายในประเทศเริ่ มต้นที่
𝑃0 ทาให้เราได้เส้น 𝐼0 𝑆0 (ดังแสดงในภาพ 3) มูลค่าการนาเข้า m (𝑃0 ) ได้นามารวมเข้าในฟั งก์ชนั (s+t)
ในส่ วนที่ (3) ของรู ปดังกล่าว เพราะการนาสิ นค้าเข้ามีฐานะเป็ นตัวรั่วเหมือนการออมและภาษีนนั่ คือ ทาให้
รายได้ส่วนหนึ่ งหายไปจากระบบเศรษฐกิจ ส่ วนมูลค่าการส่ งออก x (𝑃0 ) ได้นามารวมอยูใ่ นฟั งก์ชนั (i+g)
ในส่ วนที่ (1) เพราะการส่ งออกทาให้เกิ ดรายได้ในระบบเศรษฐกิ จในทานองเดี ยวกันกับการใช้จ่ายของ
รัฐบาลนัน่ เอง

ภาพ 3 ภาคต่ างประเทศในตลาดผลิตผล
ที่ม า. จาก ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ม หภาค(หน้ า 154),

โดย ประพัน ธ์ เศวตนั น ทน์ ,

2540,

กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์ แห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
จากภาพ สมมติวา่ การส่ งออกเพิ่มสู งขึ้น เพราะว่ามีการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในต่างประเทศ ค่า
x(𝑃0 ) ที่เพิ่มขึ้นจะทาให้เส้น IS ขยับออกไปทางขวา ต่อไปสมมติวา่ มีการนาสิ นค้าเข้าเพิ่มขึ้นโดยฉับพลัน

เช่นกัน เพราะรสนิยมในการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงทาให้เส้น s+t+m หมุนเวียนลงล่าง และทาให้
เส้น IS เลื่อนไปทางซ้ายดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจและดุลการชาระเงิน เราสามารถกาหนดที่ต้ งั ของเส้น BP
โดยให้ มู ล ค่ า การส่ ง ออกสุ ท ธิ เ ท่ า กับ มู ล ค่ า การไหลออกของเงิ น ทุ น สุ ท ธิ

นั่ น คื อ สภาวะในด้ า น

ดุลการชาระเงินที่เราต้องการ คือ
X-M = F(r)
Net = Net Capital Outflow

ภาพ 4 ดุลยภาพของดุลการชาระเงิน
ที่ม า. จาก ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ม หภาค(หน้ า 160),

โดย ประพัน ธ์ เศวตนั น ทน์ ,

2540,

กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์ แห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
จากภาพ ณ ระดับราคาในต่างประเทศ (𝑃𝑓 ) และอัตราแลกเปลี่ยน (p) ที่กาหนดให้ราคาใน
ประเทศเริ่ มต้นเท่ากับ 𝑃0 ในส่ วนที่ (3) ของรู ปให้มูลค่าการส่ งออกสุ ทธิ เป็ นฟั งก์ชนั ส่ วนกลับของรายได้
(y) คือ เมื่อรายได้เพิ่มขึ้น มูลค่าการส่ งออกสุ ทธิ จะน้อยลง ในส่ วนที่ (1) แสดงมูลค่าการไหลออกของเงินทุน
สุ ทธิ (F) เป็ นฟังก์ชนั ส่ วนกลับของอัตราดอกเบี้ย r เส้น 45 องศาในส่ วนที่ (2) แสดงเงื่อนไขความสมดุลของ
ดุลการชาระเงินที่ให้มูลค่าการส่ งออกสุ ทธิ ตอ้ งเท่ากับมูลค่าการไหลออกของเงินทุนสุ ทธิ
ในการกาหนดเส้น BP (ดังแสดงในภาพ 5) นั้น เราเริ่ มจากส่ วนที่ (1) ณ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 𝑟0 เรา
ได้มูลค่า F จากการลากเส้นวงรอบในทานองเดี ยวกันกับการหาเส้น IS เราจะทราบว่า รายได้ที่จะทาให้
X-M=F คือ 𝑦0 ซึ่ งถ้าเราดาเนิ นการในทานองเดียวกันเราจะได้เส้น 𝐵0 𝑃0 ในส่ วนที่ (4) เส้นดุลยภาพ

ดุลการชาระเงินเส้น BP มีความหมายว่าทุกจุดบนเส้น BP แสดงว่า ดุลการชาระเงินมีค่าเท่ากับ 0 หรื อทุกคู่
ของ r และ y บนเส้น BP แสดงว่า ดุลการชาระเงินเท่ากับ 0 สาหรับจุดใดที่อยูต่ ่ากว่าเส้น BP แสดงว่า
ดุลการชาระเงินขาดดุล (balance-of-payments deficit) เช่น จุด A เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นจุดที่มูลค่าการไหลออกของ
เงินทุนสุ ทธิ มากกว่ามูลค่าการส่ งออกสุ ทธิ เนื่ องจากเป็ นจุดที่อตั ราดอกเบี้ยต่า ทาให้เงินทุนสุ ทธิ ไหลออก
มาก และเมื่อรายได้สูงก็ทาให้การนาสิ นค้าและบริ การเข้ามากขึ้น ในทางกลับกัน ถ้ามีจุดใดอยูเ่ หนื อกว่าเส้น
BP แสดงว่าจุดนั้นมีดุลการชาระเงินเกินดุล (balance-of-payments surplus)
การรักษาดุลยภาพภายในและภายนอกของระบบเศรษฐกิจโดยการใช้ นโยบายการเงินและการคลัง
ในการอธิบายถึงการใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เพื่อบรรลุเป้ าหมายทั้งดุลยภาพภายใน
และภายนอก ในที่น้ ีจะใช้เครื่ องมือเศรษฐศาสตร์ มหภาค คือ เส้นดุลยภาพในตลาดผลผลิต (IS) เส้นดุลยภาพ
ในตลาดเงิน (LM) และเส้นดุ ลยภาพในดุลการชาระเงิน (BP) ซึ่ งสามารถแสดงให้เห็นได้ (ดังแสดงในภาพ
5) ทั้งนี้สมมติวา่ ทุนระยะสั้นสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ โดยแบ่ง
การอธิบายออกเป็ น 3 ส่ วนด้วยกัน คือ (1) ดุลยภาพในตลาดผลผลิต (2) ดุลยภาพในตลาดตลาดเงิน และ (3)
ดุลยภาพในตลาดดุลการชาระเงิน

ภาพ 5 แบบจาลอง IS-LM-BP ของระบบเศรษฐกิจเปิ ด
ที่มา. จากเศรษฐศาสตร์ มหภาค ทฤษฎีและนโยบาย ( จิราภรณ์ ชาวงษ์ , ผู้แปล) (หน้ า 449), โดย
อาร์ . ที.โฟรเยน, 2544, กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์ เพียร์ สัน เอ็ดดูเคชั่ น อินโดไชน่ า.
การกาหนดนโยบายระหว่างความสมดุลภายในกับความสมดุ ลภายนอก มีกรอบการวิเคราะห์ของ
เศรษฐกิจมหภาคอยูม่ ากมายหลายแบบ ที่จะใช้ในที่น้ ี คือ แบบจาลองมันเดล-เฟลมมิ่ง (Mundell-Fleming

Model) ซึ่ งได้รับการเรี ยกขนานกันบ่อย ๆ ว่าWorkhorse Model สาหรั บเศรษฐกิ จมหภาคของระบบ
เศรษฐกิจเปิ ด
แบบจาลองมันเดล-เฟลมมิ่ง Mundell-Fleming Model เป็ นการศึกษาระบบเศรษฐกิ จแบบเปิ ด
แบบจาลอง IS-LM ที่เป็ นระบบเศรษฐกิจปิ ดประกอบด้วย สมการสองสมการ ดังนี้
M = L(Y, r)............................................................................. (1)
S (Y)+T = I(r) + G............................................................................ (2)
สมการที่ (1) เป็ นสมการที่แสดงดุลยภาพในตลาดเงินหรื อเส้น LM และสมการที่ (2) เป็ นสมการที่
แสดงดุลยภาพในตลาดสิ นค้าหรื อเส้น IS แบบจาลองนี้ กาหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นตัวเงิน (r) และระดับของ
รายได้ที่แท้จริ ง (Y) พร้อม ๆ กันโดยให้ระดับราคามวลรวมคงที่
เมื่อพิจารณาระบบเศรษฐกิจเปิ ดเส้น LM ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ ยนแปลงสมการที่ (1) ชี้ ให้เห็ นว่า
ปริ มาณเงินที่แท้จริ ง ซึ่ งสมมติวา่ ถูกควบคุมโดยผูก้ าหนดนโยบายในประเทศต้องอยูใ่ นดุลยภาพ คือ เท่ากับ
อุปสงค์ที่แท้จริ งของปริ มาณเงินที่เป็ นตัวเงินต่างหากที่ผกู ้ าหนดนโยบายควบคุม แต่ดว้ ยข้อสมมติที่วา่ ระดับ
ราคาคงที่การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณเงินที่เป็ นตัวเงินก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณเงินที่แท้จริ ง
สมการสาหรับ IS (1) หามาจากเงื่อนไขดุลยภาพในตลาดสิ นค้าของระบบเศรษฐกิจปิ ด
C+S+T=Y=C+I+G ................................................................................. (3)
ซึ่งเมื่อเอา C ออกทั้งสองข้างจะเหลือ
S+T=I+G................................................................................................. (4)
เพิ่มการนาเข้า (M) และการส่ งออก (X) เข้าไปในแบบจาลองสมการที่ (3) จะถูกแทนที่โดย
C+S+T=Y=C+I+G+X-M........................................................................ (5)
และสมการ IS จะกลายเป็ น
S+T=I+G+X-M....................................................................................... (6)
โดยที่ (X-M) การส่ งออกสุ ทธิ เป็ นส่ วนของภาคต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุปสงค์มวลรวม
ถ้านาเอาการนาเข้าไปไว้ทางด้านซ้ายมือ และแสดงให้เห็ นว่าตัวแปรแต่ละตัวในสมการขึ้นอยู่กบั อะไรก็
สามารถเขียนสมการ IS ในระบบเศรษฐกิจเปิ ดได้เป็ น
S(Y)+T+M(Y, π )= I(r)+G+X(𝑌𝑓 , π ).................................................... (7)
ซึ่ งการออมและการลงทุนเหมือนกับในแบบจาลองของระบบเศรษฐกิจปิ ด ส่ วนการนาเข้าจะขึ้นอยู่
กับรายได้โดยมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก อุปสงค์ที่มีต่อสิ นค้าเข้ายังขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน ( π ) โดย
มีความสัมพันธ์กนั ในทางลบ

จากภาพ เส้น LM แสดงถึงส่ วนผสมของ r กับ Y ซึ่ งเป็ นจุดต่าง ๆ ของดุลยภาพในตลาดเงิน และ
เส้น IS แสดงส่ วนผสมของ r กับ Y ที่ทาให้ตลาดสิ นค้าได้ดุลยภาพเส้น BP แสดงถึงส่ วนผสมของ r กับ Y ที่
จะทาให้อุปสงค์เท่ากับกับอุปทานในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่กาหนด เส้ น
IS ของระบบเศรษฐกิจเปิ ด เป็ นเส้นที่ลาดลงจากซ้ายไปขวา อัตราดอกเบี้ยที่มีค่าสู งจะทาให้ระดับการลงทุน
ต่าจากสมการที่ (7) ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยสู ง รายได้จะต้องต่าเพื่อที่จะทาให้ระดับการนาเข้าและการออมต่า
ในทางกลับกัน ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยต่า ซึ่ งจะทาให้ระดับของอุปสงค์ในการลงทุนสู ง ณ ดุลยภาพของ
ตลาดสิ นค้า การออมและการนาเข้าจะต้องสู ง ดังนั้นรายได้ (Y) จะต้องสู งไปด้วย ในการสร้างเส้น IS ของ
ระบบเศรษฐกิจเปิ ด (ดังแสดงในภาพ 5) กาหนดให้สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ คงที่ได้แก่ ระดับของภาษีและการใช้
จ่ายของรัฐบาล รายได้ของประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นตัวแปรที่สามารถทาให้เส้นเลื่อนได้
การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ขยายตัว เช่น การเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาล การลดภาษี การเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
ต่างประเทศ หรื อการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นทาให้เส้น IS เลื่อนไปทางขวา การเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากต่างประเทศ ทาให้เกิดการขยายตัว เพราะว่าทาให้เกิดการเพิ่มสิ นค้าส่ งออกและลดอุปสงค์ที่มี
ต่อสิ นค้าต่างประเทศมาเป็ นอุปสงค์ที่มีต่อสิ นค้าในประเทศ การลดลงโดยอัตโนมัติของอุปสงค์ที่มีต่อสิ นค้า
นาเข้าทาให้เกิดการขยายตัวด้วยเหตุผลอันเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามของตัวแปรเหล่านี้
จะทาให้เส้น IS เลื่อนไปทางซ้าย นอกจากเส้น IS และ LM ก็คือ แบบจาลองระบบเศรษฐกิจเปิ ดจะมีเส้น
ดุลยภาพของดุลการชาระเงินคือเส้น BP (ดังแสดงในภาพ 5) ซึ่ งสร้างขึ้นตามส่ วนผสมของรายได้กบั อัตรา
ดอกเบี้ยทั้งหมดที่ให้ผลเป็ นดุลยภาพของดุลการชาระเงิน ณ ระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่กาหนดดุลยภาพของ
ดุลการชาระเงิ นหมายความว่า ดุ ลการใช้จ่ายเงินทุนสารองของทางการเป็ นศูนย์ (ไม่มีการใช้จ่ายเงิ นทุน
สารองของทางการ) สมการของเส้น BP เขียนได้ดงั นี้
X(𝑌𝑓 , π )-M(Y, π )+F (𝑟 − 𝑟 𝑓 ) = 0.............................................................. (8)
สองรายการแรกในสมการที่ (8) ประกอบด้วยดุลการค้า (การส่ งออกสุ ทธิ ) รายการที่สาม (F) คือ
เงินทุนไหลเข้าสุ ทธิ (การขาดดุลหรื อเกินดุลของบัญชี เงินทุนในดุลบัญชี การชาระเงิน) การไหลเข้าสุ ทธิ ของ
เงิ น ทุ น ขึ้ น อยู่ แ ละมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นทางเดี ย วกัน กับ อัต ราดอกเบี้ ย ในประเทศลบด้ว ยอัต ราดอกเบี้ ย
ต่างประเทศ (𝑟 − 𝑟 𝑓 ) เส้น BP มีความชันเป็ นบวก (ดังแสดงในภาพ 5) ขณะที่ระดับรายได้เพิ่มขึ้นอุปสงค์ที่มีต่อสิ นค้านาเข้าจะเพิ่มขึ้ นด้วย ในขณะที่ อุปสงค์ต่อสิ นค้าส่ งออกไม่เป็ นเช่ นนั้น เพื่อรักษาให้
ดุลการชาระเงินอยูใ่ นดุลยภาพ การไหลเข้าของเงินทุนจะต้องเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะเกิดขึ้นถ้าอัตราดอกเบี้ยสู งกว่า
ถ้าพิจารณาถึงปัจจัยที่จะทาให้เส้น BP เลื่อนได้ การเพิ่มขึ้นของ π จะเลื่อนเส้น BP ไปตามแนวนอนโดยไป
ทางขวา ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดให้ซ่ ึ งการไหลของเงินทุนคงที่ ณ ระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นจะ

ต้องการระดับรายได้ที่สูงขึ้นด้วยเพื่อให้ดุลการชาระเงินอยูใ่ นดุลยภาพ ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะอัตราแลกเปลี่ยนที่
สู งขึ้นทาให้ส่งออกได้มากขึ้นและลดการนาเข้าลง ดังนั้นระดับรายได้ที่สูงขึ้นจะกระตุน้ อุปสงค์ที่มีต่อสิ นค้า
นาเข้า จึงจาเป็ นต่อดุลยภาพของการชาระเงินในทานองเดียวกันการเพิ่มขึ้นจากปั จจัยภายนอกของอุปสงค์ที่
มีต่อสิ นค้าส่ งออก (เนื่องจากการเพิ่มขึ้น 𝑌𝑓 ) หรื อการลดลงของอุปสงค์ที่มีต่อสิ นค้าเข้าจะทาให้เส้น BP
เลื่อนไปทางขวา เช่น การส่ งออกเพิม่ ขึ้น ณ อัตราดอกเบี้ยที่กาหนด ซึ่ งการไหลของเงินทุนคงที่ระดับรายได้
ที่สูงขึ้นและผลที่ตามมา คือ การนาเข้าสู งขึ้นจะเป็ นที่ตอ้ งการเพื่อรักษาให้ดุลการชาระเงินอยูใ่ นดุ ลยภาพ
เส้น BP จะเลื่อนไปทางขวา การลดลงของอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศจะทาให้เส้น BP เลื่อนไปทางขวา
เหมือนกัน ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยในประเทศ (r) ที่กาหนดให้การลดลงของอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศจะ
ทาให้เงิ นทุ นไหลเข้าเพิ่มขึ้ นเพื่อให้ดุลการช าระเงิ นอยู่ในดุ ลยภาพ การนาเข้าและรายได้จะต้องสู งขึ้ น
เพราะฉะนั้นการพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายจึงมีความสาคัญต่อประเทศ
นโยบายการเงินการคลังกับความสมดุลภายในและภายนอก

ภาพ 6 การแยกประเภทตลาดอย่างมีประสิ ทธิผลกับนโยบายการเงินและการคลัง
ที่มา. จาก เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ(หน้ า 278), โดย นิฐิตา เบญจมสุ ทิน และนงนุ ช พันธกิจ
ไพบูลย์, 2548,กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์ แห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
จากภาพ สามารถอธิ บายได้วา่ แต่ละจุดบนเส้น IB ในรู ป แสดงถึงการผสมผสานของการใช้
นโยบายการเงินและการคลัง ซึ่ งเป็ นผลต่อความสมดุลภายใน (การจ้างงานเต็มที่กบั เสถียรภาพของราคาใน
ประเทศ) เส้น IB จะมีความชันเป็ นบวกเพราะว่าการใช้นโยบายการคลังโดยการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐบาล

หรื อลดภาษี จะสมดุลกับการใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวและเพียงพอที่จะรักษาความสมดุลภายในได้ใน
กรณี ของเส้น EB เส้น EB จะแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของการใช้นโยบายการเงินและการคลัง ซึ่ งเป็ น
ผลต่อความสมดุลภายนอก (ความสมดุลในดุลการชาระเงิน) เริ่ มต้นจากจุด F บนเส้น EB การใช้นโยบายการ
คลังแบบขยายตัวจะกระตุน้ ให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น และเป็ นเหตุให้ดุลการชาระเงินขาดดุลการจะทาให้
ดุลการชาระเงินสมดุลจะต้องใช้นโยบายการเงินแบบหดตัว ซึ่ งจะทาให้อตั ราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพียงพอที่
จะทาให้เงินทุนระหว่างประเทศไหลเข้าเพิ่มขึ้น (หรื อไหลออกลดลง) เพื่อที่รักษาความสมดุลภายนอกไว้
จากภาพ จะกาหนดเขตความไม่สมดุลภายในและภายนอกได้ 4 เขต ด้วยกันคือ
เขต I การว่างงานและการเกินดุลการชาระเงิน
เขต II เงินเฟ้ อและการเกินดุลการชาระเงิน
เขต III เงินเฟ้ อและการขาดดุลการชาระเงิน
เขต II การว่างงานและการขาดดุลการชาระเงิน
สังเกตได้วา่ เส้น EB จะมีความลาดมากกว่าเส้น IB ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศระยะสั้ นของระบบเศรษฐกิ จที่ ก าลัง พิจารณาอยู่มี ค วามไหวตัวต่ อความแตกต่ า งระหว่า งอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างประเทศเป็ นอย่างมากการตอบสนองของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระยะสั้นระหว่างประเทศที่มี
ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศยิง่ มีมากเท่าไรก็จะทาให้เส้น EB มีความลาดกว่าเส้น IB
เท่านั้น
การจาแนกตลาดอย่างมีประสิ ทธิ ผลนั้น ความสมดุลภายนอกจะบรรลุผลเมื่อใช้นโยบายการเงิน
และความสมดุลภายในจะบรรลุผลเมื่อใช้นโยบายการคลัง ถ้าในประเทศที่ไม่ใช้นโยบายการเงิ นและการ
คลัง ดัง กล่ า วข้า งต้น การปรั บ ตัวของระบบเศรษฐกิ จจะยิ่ ง ห่ า งจากความสมดุ ล ภายในและภายนอก
ตัวอย่างเช่น ที่จุด C ในภาพ 6 ชี้ ให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจเกิดปั ญหาการว่างงานและขาดดุลการชาระเงิ น
(เขตที่ 4)ถ้าประเทศใช้นโยบายการคลังเพื่อกาจัดการขาดดุลภายนอกและเคลื่อนไปอยูท่ ี่จุด 𝐶 ′ บนเส้น EB
และเมื่อใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวเพื่อจะขจัดปั ญหาการว่างงานและเคลื่อนไปอยูท่ ี่จุด 𝐶 ′ บนเส้น IB
ประเทศจะเคลื่อนย้ายออกไปไกลจากจุด F ออกไปเรื่ อย ๆ ในทางตรงกันข้ามถ้าประเทศใช้นโยบายการคลัง
แบบขยายตัวเพื่อขจัดภาวะการว่างงานและเคลื่อนไปอยูบ่ นจุดเส้น IB และเมื่อใช้นโยบายการเงินแบบรัดตัว
เพื่อขจัดภาวการณ์ขาดดุลการชาระเงิน และเคลื่อนไปอยูท่ ี่จุด C บนเส้น EB ประเทศนี้ จะมีการปรับตัวเข้า
ใกล้จุด F ในที่สุดประเทศสามารถจะเคลื่อนย้ายจากจุด C ไปยังจุด F ได้ถา้ มีการใช้นโยบายการคลังและ
การเงินอย่างเหมาะสม (เหมือนแบบจาลองของ IS-LM-BEในภาพ 5) ประเทศสามารถจะปรับตัวเข้าสู่ จุด F

ได้จากจุดต่าง ๆ ที่ไม่ได้สมดุลทั้งภายในและภายนอก โดยการใช้นโยบายการคลังผสมผสานกับนโยบาย
การเงินอย่างเหมาะสม
นโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจเปิ ด ผลกระทบของการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาล 𝐺0 เป็ น 𝐺1
ในกรณี ที่ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่คงที่ (ดังแสดงในภาพ 7) ทาให้เส้น IS เลื่อนไปทางขวาจาก IS (𝐺0 )เป็ น IS
(𝐺1 ) ทาให้จุดดุลยภาพเลื่อนจาก 𝐸0 เป็ น𝐸1 รายได้เพิ่มขึ้นจาก 𝑌0 เป็ น 𝑌1 และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก
𝑟0 เป็ น 𝑟1 ดังภาพ 7 ณ จุดดุลยภาพใหม่อยูเ่ หนื อเส้น BP แสดงว่าดุลการชาระเงินเกินดุล การได้ผลแบบนี้
เพราะว่าในภาพ 7 เส้น BP ลาดกว่าเส้น LM ในทางกลับกันการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวจะนาไปสู่
การขาดดุลในดุลการชาระเงิน เส้น BP ยิ่งชันมากขึ้นเท่าไร การไหลของเงินทุนก็ยิ่งตอบสนองต่ออัตรา
ดอกเบี้ยน้อยลง เงินทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้นน้อยลง ณ ระดับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดให้ (และ
กาหนดให้ค่า 𝑟 𝑓 คงที่) จะต้องการอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมาก เพื่อรักษาดุลยภาพของดุลการชาระเงิน

ภาพ 7 นโยบายการคลังเมื่อใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นคงที่
ทีม่ า. จากเศรษฐศาสตร์ มหภาค ทฤษฎีและนโยบาย (จิราภรณ์ ชาวงษ์ ,ผู้แปล) (หน้ า 452), โดยอาร์ .
ที.โฟรเยน, 2544, กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์ เพียร์ สัน เอ็ดดูเคชั่ น อินโดไชน่ า.
จากภาพ การเพิ่มขึ้นของระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลทาให้เส้น IS (𝐺0 ) เป็ น IS (𝐺1 ) จุดดุลยภาพ
เลื่อนจาก 𝐸0 เป็ น𝐸1 ระดับรายได้และอัตราดอกเบี้ยสู งขึ้นจุดดุลยภาพใหม่อยูเ่ หนื อเส้น BP ซึ่ งแสดงว่าเมื่อ
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่คงที่ในกรณี ที่เส้น BP ลาดกว่า เส้น LM นโยบายการคลังแบบขยายตัวจะทาให้

ดุลการชาระเงินขาดดุล ในขณะที่มีระดับรายได้สูงขึ้น (และสิ่ งที่ตามมาคือ การนาเข้าสู งขึ้นด้วย) การใช้
นโยบายการคลังแบบขยายตัวในภาพ 7 ทาให้รายได้เพิ่มขึ้น ซึ่ งนาไปสู่ การทาให้ดุลการค้าเลวลงและเป็ น
สาเหตุให้อตั ราดอกเบี้ยสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการปรับปรุ งบัญชี ทุนให้ดีข้ ึน จะเห็นได้วา่ เส้น BP ยิ่งชันขึ้น
เท่าไรผลกระทบที่ไม่ดีก็ยิ่งมากขึ้น (ผลกระทบต่อการนาเข้าและดุ ลการค้า) และผลกระทบทางด้านดีจะ
น้อยลง (ผลกระทบต่อการไหลของเงินทุน) ดังนั้นเส้น BP ยิ่งชันขึ้นการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวจะ
นาไปสู่ การขาดดุลในการดุลการชาระเงิน
นโยบายการคลัง เมื่อใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นที่ยดื หยุ่นได้

ภาพ 8 นโยบายการคลังเมื่อใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นที่ยดื หยุ่นได้
ทีม่ า. จากเศรษฐศาสตร์ มหภาค ทฤษฎีและนโยบาย (จิราภรณ์ ชาวงษ์ ,ผู้แปล) (หน้ า 455), โดยอาร์ .
ที. โฟรเยน, 2544, กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์ เพียร์ สัน เอ็ดดูเคชั่ น อินโดไชน่ า.
จากภาพ แสดงให้เห็นผลกระทบของการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลจาก 𝐺0 เป็ น 𝐺1 ในกรณี ที่ใช้
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุน่ ได้ ผลกระทบสิ่ งเริ่ มแรกก่อนที่จะมีการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยน คือ ทาให้
เส้น IS เลื่อนจาก IS (𝐺0 , 𝜋0 ) เป็ น IS (𝐺1 , 𝜋0 )และทาให้ระบบเศรษฐกิจเคลื่อนจาก 𝐸0 เป็ น 𝐸1 อัตรา
ดอกเบี้ยสู งขึ้น (จาก 𝑟0 เป็ น 𝑟1 )แต่ละรายได้เพิ่มขึ้น (จาก 𝑌0 เป็ น 𝑌0 ) เมื่อเส้น BP และเส้น LM มีความ
ชันเป็ นดังที่เขียนไว้ในภาพ 8 (เส้น BP ลาดกว่าเส้น LM) ดุลการชาระเงินเริ่ มเกินดุล อันเป็ นผลมาจากการ
ใช้นโยบายแบบขยายตัว ในกรณี น้ ี อตั ราแลกเปลี่ ยนต้องลดลง (จาก 𝜋0 เป็ น 𝜋1 ) เพื่อทาให้ตลาด

แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศอยูใ่ นดุลยภาพ การลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะทาให้เส้น BP เลื่อนไปทางซ้าย
จาก BP (𝜋0 ) เป็ น BP (𝜋1 ) เส้น IS จะเลื่อนไปทางซ้ายด้วยจาก IS (𝐺0 , 𝜋0 ) เป็ น IS (𝐺1 , 𝜋1 )
เนื่องจากการลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะลดระดับการส่ งออกและกระตุน้ อุปสงค์ต่อการนาเข้า การปรับตัว
ของอัตราแลกเปลี่ ยนจะทางานในกรณี น้ ี เป็ นการชดเชยบางส่ วนของผลกระทบจากการใช้นโยบายการคลัง
แบบขยายตัวจุดดุลยภาพใหม่จะอยูท่ ี่ 𝑌2 ซึ่ งมากกว่า 𝑌0 แต่นอ้ ยกว่า 𝑌1 ซึ่ งเป็ นระดับรายได้ที่เป็ นผลมา
จากการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่คงที่

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยเรื่อง การออม การลงทุน และเงินทุนไหลเข้ า สุ ทธิจากต่ างประเทศ
ผู้แต่ ง ปรัชญา ศิรินภาพันธ์

ปี พ.ศ.2550

พบว่า การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปเกี่ยวกับ แหล่งที่มาของเงินทุนและการลงทุน
ของประเทศไทย และเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการออม การลงทุ น เงิ นทุ นไหลเข้าสุ ทธิ จาก
ต่างประเทศและการเจริ ญเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในรู ปแบบที่สามารถเป็ นไปได้ในการศึกษา
ครั้งนี้มีตวั แปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ดงั นี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็ นตัวแทนของการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จการออมภาคครั วเรื อน การออมภาคธุ รกิ จ การออมภาครั ฐบาล การลงทุนภาคเอกชน การ
ลงทุนภาครัฐบาลเงิ นทุนไหลเข้าสุ ทธิ จากต่างประเทศเป็ นตัวแทนของเงิ นทุนเคลื่ อนย้ายสุ ทธิ ภาคเอกชน
ทั้งนี้ ตวั แปรทุกตัวอยู่ในรู ปต่อแรงงาน 1 หน่ วย โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 จนถึงปี พ.ศ.
2548 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ นการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ โดยการ
วิเคราะห์เชิ งพรรณนาได้กล่าวถึงแหล่งที่มาของเงินทุน และการลงทุน ของประเทศไทย ส่ วนการวิเคราะห์
เชิงปริ มาณได้มีการทดสอบด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ ประกอบด้วยการทดสอบ unit root ด้วยวิธี Augmented
Dickey–Fuller Test การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (causality test) ด้วยวิธี Granger Causality และ
การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (cointegration) ได้ผลการศึกษาดังนี้
ผลการทดสอบ unit root ด้วยวิธี Augmented Dickey–Fuller Test (ADF test) พบว่า ข้อมูลที่
นามาใช้ในการศึกษามีเสถียรภาพหรื อมีคุณสมบัติ stationary ณ ระดับ ผลต่างลาดับที่หนึ่ ง (first difference)
ทุกตัวแปร
ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (causality test)ของตัวแปรต่าง ๆ ด้วยวิธีการ Granger
Causality เพื่ออธิ บายถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปร 2 ตัวว่ามีทิศทางความสัมพันธ์ในรู ปแบบ

ทิศทางเดียว สองทิศทางหรื อไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันโดยตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบมีท้ งั สิ้ น 7 สมการเมื่อ
จับคู่ตวั แปรจะทาให้ได้คู่ตวั แปรที่พิจารณาทั้งหมด 21 คู่ ตัวแปรจากนั้นจึงทาการทดสอบความสัมพันธ์เหตุ
และผลพบว่า การออมภาคครัวเรื อน การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐบาล และเงินทุนไหลเข้าสุ ทธิ
จากต่างประเทศ สามารถอธิ บายหรื อมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ทางด้านผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ การลงทุ น ภาคเอกชน การลงทุ น ภาครั ฐ บาล การออมภาคธุ รกิ จ การออม
ภาครั ฐบาล และเงิ นทุ นไหลเข้าสุ ท ธิ จากต่ างประเทศสามารถอธิ บายหรื อมี ผ ลกระทบต่ อการออมภาค
ครัวเรื อน ด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การออมภาคครัวเรื อน การลงทุนภาคเอกชน และเงินทุน
ไหลเข้าสุ ทธิ จากต่างประเทศ สามารถอธิ บายหรื อมีผลกระทบต่อการออมภาคธุ รกิจทางด้านผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ การลงทุนภาครัฐบาล การลงทุนภาคเอกชน การออมภาคครัวเรื อน การออมภาคธุ รกิจ
และเงิ นทุ นไหลเข้า สุ ท ธิ จากต่า งประเทศ สามารถอธิ บ ายหรื อมี ผ ลกระทบต่ อการออมภาครั ฐบาลด้า น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การออมภาคครัวเรื อน และเงินทุนไหลเข้าสุ ทธิ จากต่างประเทศ สามารถ
อธิ บายหรื อมีผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนทางด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การออมภาค
ธุ รกิจ การออมภาครัฐบาล การลงทุนภาคเอกชน และเงินทุนไหลเข้าสุ ทธิ จากต่างประเทศ สามารถอธิ บาย
หรื อมี ผลกระทบต่อการลงทุนภาครัฐบาล ส่ วนทางด้านผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศการออมภาค
ธุ รกิจการออมภาครัฐบาลและการลงทุนภาคเอกชน สามารถอธิ บายหรื อมีผลกระทบต่อเงินทุนไหลเข้าสุ ทธิ
จากต่างประเทศ
ผลทดสอบความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพในระยะยาวในส่ วนนี้ จะเป็ นการทดสอบ Cointegration เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาการทดสอบในส่ วนนี้ ได้
ใช้วิธีการของ Johansen-Juselius จากการทดสอบ ความสัมพันธ์สามารถสรุ ปโดยรวมได้วา่ การออมภาค
ครัวเรื อน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐบาลมีส่วนทาให้เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจได้
โดยการออมภาคครัวเรื อนเป็ นแหล่งเงินทุนที่สาคัญ เพื่อใช้ในการลงทุนในสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยตัวขับ
เคลื่ อนที่สาคัญ เป็ นอย่างมากอันก่ อให้เกิ ดการขับเคลื่ อนทางเศรษฐกิ จ ก็คือ การลงทุนภาคเอชนในทาง
กลับกันการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนเช่นเดียวกัน
งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการส่ งออกต่ อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ ง สุ จิตร ชุมชัย

ปี พ.ศ.2552

พบว่า มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการส่ งออกกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
โดยทาการศึ กษาความสั ม พันธ์ ระหว่างผลิ ตภัณฑ์ม วลรวมของประเทศกับ การส่ ง ออกในภาพรวม การ
ส่ งออกในแต่ละสาขาการผลิต ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และประมงรวมทั้งการส่ งออก

สิ นค้าเกษตรกรรม และสิ นค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวยางพารา มันสาปะหลัง ข้าวโพด ผลไม้สด
และแช่แข็ง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่ วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์ และส่ วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้ า
อัญมณี และเครื่ องเพชรพลอย และผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้เป็ นข้อมูลรายไตรมาสในช่วงไตรมาสที่1 ปี พ.ศ.
2537 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2551 (รวมเวลา 15 ปี หรื อ 60ไตรมาส) โดยการวิเคราะห์เชิงปริ มาณด้วยวิธีการ
ทางเศรษฐมิติ การศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือการทดสอบ Unit Root การทดสอบความสัมพันธ์ เชิ ง
ดุลยภาพระยะยาว (cointegration) และการทดสอบแบบจาลองการปรับตัวระยะสั้น Error Correction Model
(ECM) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการส่ งออก สิ นค้ากับความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศไทยนั้น
ผลการทดสอบ Unit Root โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test จากการทดสอบ Unit Root ตาม
วิธีการ Augmented Dickey-Fuller Test ที่ Level Order พบว่า มีตวั แปรที่มีความไม่นิ่งของข้อมูล (nonstationary) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) และมูลค่าการส่ งออกแผงวงจรไฟฟ้ าดังนั้นจึงนา
ข้อมูลทั้งหมดมาทดสอบที่ Order of Integration ที่สูงขึ้นคือ Order Integration เท่ากับ 1 ต่อไป ซึ่ งพบว่า
ข้อมูลมีลกั ษณะนิ่ งทั้งหมด(stationary) ที่ระดับ Order of Integration เท่ากับ 1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์
เชิ งดุลยภาพระยะยาว (cointegration)โดยใช้วิธีของ Engle และ Granger พบว่าการส่ งออกโดยรวม การ
ส่ งออกสิ นค้าเกษตรกรรม การส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรม และการส่ งออกสิ นค้าเหมืองแร่ มีความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพในระยะยาวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ การส่ งออกโดยรวม (0.2693) สิ นค้าเกษตรกรรม (0.3574) สิ นค้าอุตสาหกรรม (0.2557) และ
สิ นค้าเหมื องแร่ (0.1566) ส่ วนผลการศึกษาของการส่ งออกสิ นค้าเกษตรกรรมและสิ นค้าอุตสาหกรรมที่
สาคัญพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิ งดุ ลยภาพในระยะยาวกับผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การส่ งออกมันสาปะหลัง (0.3717) การส่ งออกข้าว
(0.2815) การส่ งออกอัญมณี และเครื่ องเพชรพลอย (0.2773) การส่ งออกยางพารา (0.2501) การส่ งออก
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่ วนประกอบ (0.2495) การส่ งออกแผงวงจรไฟฟ้ า (0.2181) การส่ งออก
ผลิ ตภัณฑ์พ ลาสติก (0.1775) การส่ ง ออกข้า วโพด (0.1077) และการส่ ง ออกรถยนต์ อุ ปกรณ์ และ
ส่ วนประกอบ (0.0848) ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า ถ้ามูลค่าการส่ งออกเพิ่มข้นจะส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพิม่ ขึ้น
ผลการทดสอบ Error Correction Model (ECM) สาหรับการทดสอบแบบจาลอง Error Correction
Model เพื่ออธิ บายการปรั บ ตัวในระยะสั้นเพื่อให้ป รั บตัวเข้าสู่ ดุล ยภาพในระยะยาว โดยนาตัวแปรที่ มี
ความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพในระยะยาว (cointegrating relationship) มาสร้างแบบจาลองของการปรับตัว

ระยะสั้นของตัวแปรเพื่อให้เข้าสู่ ดุลยภาพในระยะยาว ได้พบว่าในกรณี ศึกษาการส่ งออกโดยรวมเป็ นตัวแปร
ในแบบจาลองไม่มีการปรับตัวในระยะสั้นแสดงว่า แบบจาลองไม่มีการปรับตัวในระยะสั้นอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติหมายความว่า ในระยะสั้นของการส่ งออกโดยรวมไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นของ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จผลการศึกษาการส่ งออกในแต่ละสาขาการผลิตพบว่า ตัวแปรที่มีการปรับตัว
ในระยะสั้น คือการส่ งออกสิ นค้าเกษตรกรรมเท่านั้น โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.1346 แสดงว่า ในระยะ
สั้นการส่ งออกสิ นค้าเกษตรกรรมเปลี่ ยนแปลงร้ อยละ 1 ส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงในระยะสั้นของการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จร้ อยละ 0.1346 ส่ วนผลการศึกษาของการส่ งออกสิ นค้าเกษตรกรรมและสิ นค้า
อุตสาหกรรมที่สาคัญพบว่า ตัวแปรที่มีการปรับตัวในระยะสั้นคือ การส่ งออกข้าว การส่ งออกมันสาปะหลัง
การส่ งออกยางพารา การส่ งออกข้าวโพด การส่ งออกคอมพิวเตอร์ อุ ปกรณ์ และส่ วนประกอบ และการ
ส่ ง ออกอัญมณี และเครื่ องเพชรพลอย แสดงว่า แบบจาลองของตัวแปรดัง กล่ า วกับ การเจริ ญเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ มีการปรับตัวในระยะสั้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อธิ บายได้วา่ ในระยะสั้นของการส่ งออกสิ นค้า
ข้าวร้อยละ (0.0710) มันสาปะหลัง (0.0765) ยางพารา (0.051) ข้าวโพด (0.0174) คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่ วนประกอบ (0.0911) และอัญมณี และเครื่ องเพชรพลอย (0.0814) ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะ
สั้นของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสั มพันธ์ หนีส้ าธารณะต่ อรายได้ ประชาชาติ
ผู้แต่ ง นิอร ชุมทอง

ปี พ.ศ.2552

พบว่ า เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์หนี้ สาธารณะที่มีอิทธิ พลต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทย
โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึงปี พ.ศ. 2537 ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัวแปรได้แก่
รายได้ประชาชาติ (GDP) และหนี้ สาธารณะ (DEBT) ใช้การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ โดยใช้เทคนิคทางเศรษฐมิติโดยแบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ การทดสอบความนิ่ งของข้อมูล (unit root test) การ
ทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้น (cointegration) การทดสอบกระบวนการปรับตัวระยะสั้น (error
correction model) และการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลกัน (Granger causality test)
ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (unit root test) ด้วยวิธี Augmented Dickey Fuller Test พบว่าค่า
สัมบูรณ์ของ ADF-statistics ของตัวแปรทุกตัวมีค่ามากกว่าค่าสัมบูรณ์ ของ Mackinnon Critical Value ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติร้อยละ 95 จึงทาให้สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้โดยตัวแปรทุกตัวมีลกั ษณะ
เป็ น stationary เมื่อข้อมูลอยูใ่ นรู ปผลต่างครั้งที่2

ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวในรู ปของสมการ Cointegration วิธีการของ
Engle and Granger ได้ผลการทดสอบ ดังนี้
𝑌𝑡 =2152117 + 1.445728 DEBT
(5.402285)*** (5.533746)***
R square = 0.67, D.W = 0.36
*** หมายถึงระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติร้อยละ 99
ผลการทดสอบ Error Correction Model (ECM) เพื่อทดสอบถึงกระบวนการปรับตัวในระยะสั้น
ของตัวแปรต้น

และตัวแปรตามเข้าสู่ ดุลยภาพในระยะยาวโดยใช้การประมาณในลักษณะ General-to-

Specific Approach ได้สมการดังนี้
Δ𝑌𝑡 = 393526.7 + 0.025261𝑒𝑡−1 -0.613803 ΔDEBT
(0.373621) (-2.482776)**
R square = 0.36, D.W = 1.42
Adjusted R square = 0.64
** หมายถึงระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติร้อยละ 95
จากสมการการปรั บ ตัวในระยะสั้ น ของรายได้ป ระชาชาติ เข้า สู่ ดุล ยภาพในระยะยาว โดยการ
เปลี่ ยนแปลงของรายได้ประชาติ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลงหนี้ สาธารณะคงค้างโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
ปรับตัวเท่ากับ 0.025261
ผลการทดสอบ Granger Causality เป็ นการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างรายได้ประชาติ
(GDP) และยอดหนี้ สาธารณะ (DEBT) สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า GDP ไม่ได้เป็ นสาเหตุของ
DEBT เนื่องจาก F Statistic ที่คานวณได้มีค่าต่ากว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ95 นัน่ คือ Prob.
น้อยกว่า 0.05 แต่ไม่สามารถปฏิ เสธสมมติฐานหลักที่ DEBT ไม่ได้เป็ นสาเหตุของ GDP เนื่ องจาก F
Statistic ที่คานวณได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ95 นัน่ คือ Prob. มากกว่า 0.05
แสดงว่าตัวแปร GDP เป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง DEBT เพียงทิศทางเดียว
งานวิจัยเรื่อง ค่ าใช้ จ่ายทางทหารกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ผู้แต่ ง ชัยอนันต์ พลเสน

ปี พ.ศ.2554

พบว่ า มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาความสัม พันธ์ ระหว่างค่า ใช้จ่ายทางทหารกับ การเติ บโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งความสัมพันธ์เชิ งเหตุและผล และผลกระทบของค่าใช้จ่ายทางทหารที่มีต่อ

การเติบโตทางเศรษฐกิ จในระยะสั้นและในระยะยาว ซึ่ งใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิรายปี ในช่ วงปี พ.ศ. 2522-2552
โดยการวิเคราะห์เชิงปริ มาณด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติในรู ปแบบ Vector Autoregressive Approach (VAR)
ได้แก่ Granger Causality, Cointegration, Vector Error Correction Model (VECM) และ Impulse response
(IR) และตัวแปรที่ใช้ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายทางการทหาร ค่าใช้จ่ายภาครัฐส่ วนอื่นๆ
และอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทย
ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Granger causality) พบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ น
ตัว ก าหนดการเติ บ โตของค่ า ใช้จ่ า ยภาครั ฐ ส่ ว นอื่ น และอัต ราดอกเบี้ ย ซึ่ งสอดคล้อ งตามทฤษฎี ท าง
เศรษฐศาสตร์ มหภาค ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจกลับไม่ได้เป็ นตัวกาหนดการเติบโตของค่าใช้จ่ายทาง
ทหาร นัน่ แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายทางทหารมีการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างเป็ นอิสระ นอกจากนี้ การเติบโต
ของค่าใช้จ่ายทางทหาร และการเติ บโตของค่ าใช้จ่ายภาครั ฐส่ วนอื่ นยังเป็ นตัวกาหนดอัตราดอกเบี้ ยซึ่ ง
เป็ นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ มหาภาคเช่นเดียวกัน
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ในระยะยาว (cointegration) ปรากฏว่า ตัวแปรทั้งหมดที่นามาใช้ใน
การประมาณการมีความสัมพันธ์เชิ งดุ ลยภาพในระยะยาวโดยการเติบโตของค่าใช้จ่ายทางทหาร และการ
เติบโตของค่าใช้จ่ายภาครัฐส่ วนอื่น ส่ งผลกระทบทางบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่ งเมื่อ
เปรี ยบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า ผลกระทบทางบวกของการเติบโตของค่าใช้จ่ายภาครัฐส่ วนอื่นที่มี
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมีขนาดมากกว่าผลกระทบทางบวกของการเติบโตของค่าใช้จ่ายทางทหารที่มีต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ 4.3 เท่าขณะที่การเติบโตของอัตราดอกเบี้ยส่ งผลกระทบในทิศทางที่เป็ น
ลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ผลการทดสอบการปรั บตัวในระยะสั้นของตัวแปรเพื่อเข้าสู่ ดุลยภาพในระยะยาว (vector error
correction model ) พบว่า การปรับตัวเข้าสู่ ดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษามี
ทิศทางและขนาดของการปรับตัวที่แตกต่างกันไปกล่าวคือ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต่าง ๆ (ไม่วา่
จะเป็ นระดับการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ระดับการเติ บโตของค่าใช้จ่ายทางทหาร ระดับการเติ บโตของ
ค่าใช้จ่ายภาครัฐส่ วนอื่น หรื อระดับอัตราดอกเบี้ย) จะทาให้ระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจเบี่ยงเบนออกจาก
ดุลยภาพ และใช้เวลาในการปรับตัวกลับเข้าสู่ ดุลยภาพในระยะยาวประมาณ 14 ปี แต่ไม่มีนยั สาคัญในส่ วน
ระดับการเติบโตของค่าใช้จ่ายทางทหาร และระดับการเติ บโตของค่าใช้จ่ายภาครั ฐส่ วนอื่ น เมื่อเกิ ดการ
เบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพแล้วจะใช้เวลาในการปรับตัวกลับเข้าสู่ ดุลยภาพในระยะยาวใกล้เคียงกันประมาณ
2 ปี อย่างมีนยั สาคัญในส่ วนการประมาณการแบบจาลอง VECM ซึ่ งประกอบด้วย 4 ตัวแปร (Δln GDP,
Δln ME, Δln GE, Δr) นั้นเนื่ องจากรู ปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจาลองเป็ นลักษณะมีผล

สะท้อนกลับเกี่ยวพันกันไปมาในแต่ละสมการ (cross equation feedback) ทาให้การจัดวางลาดับของตัวแปร
มีผลต่อค่าสัมประสิ ทธิ์ ต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ ดังนั้นการวิจยั ในครั้งนี้ จึงจัดเรี ยงตัวแปรโดยเริ่ มจาก
ระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Δln GDP) ระดับการเติบโตของค่าใช้จ่ายทางทหาร (Δln ME) ระดับการ
เติบโตของค่าใช้จ่ายภาครัฐส่ วนอื่น (Δln GE)และระดับอัตราดอกเบี้ย (Δr) ตามลาดับเพื่อให้เห็นผลของ
ระดับการเติบโตของค่าใช้จ่ายทางทหารจากอิทธิ พลของปั จจัยต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจ
งานวิจัย เรื่อง การทดสอบความสั มพันธ์ ระหว่างรายได้ และรายจ่ ายของรัฐบาลประเทศไทย
ผู้แต่ ง วิชยั แซ่เจี่ย

ปี พ.ศ.2555

พบว่ า มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลกันระหว่าง
รายได้แ ละรายจ่ า ยของรั ฐ บาลประเทศไทย

โดยใช้ข ้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ แ บบอนุ ก รมเวลารายปี ระหว่า ง

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2533-2554 ระยะเวลา 22 ปี งบประมาณประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ รายได้ของรัฐบาล
(TAX) และรายจ่ายของรัฐบาล (EXP) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริ มาณโดยใช้เทคนิ คทางเศรษฐมิติ โดยแบ่ง
ขั้นตอนการทดสอบออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือการทดสอบความนิ่ งของข้อมูล (unit root test) การทดสอบ
ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง ดุ ล ยภาพระยะยาว (cointegration) การทดสอบกระบวนการปรั บ ตัว ระยะสั้ น (error
correction model) และการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลกัน (Granger causality test) ผลการศึกษาพบว่า
ผลการทดสอบความนิ่ งของข้อมูล (unit root test) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีคุณสมบัติ Stationary ที่
ระดับเดียวกัน คือ ที่ระดับผลต่างครั้งที่ 1 (at first difference) หรื อ I(1) ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลภาพระยะยาว (cointegration) พบว่ามี ความสัมพันธ์ เชิ งดุ ลยภาพระยะยาวในทิ ศทางเดี ยวกันผลการ
ทดสอบกระบวนการปรับตัวระยะสั้นเพื่อเข้าสู่ ดุลยภาพระยะยาว (error correction model) พบว่า รายได้
และรายจ่ายของรัฐบาลมีการปรับตัวเข้าสู่ ดุลยภาพในระยะยาวในทิศทางเดียวกัน และผลการทดสอบความ
เป็ นเหตุเป็ นผล (Ganger causality test) ระหว่างรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลพบว่า รายได้และรายจ่ายของ
รัฐบาลมีความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลแบบสองทิศทางคือต่างเป็ นเหตุและผลซึ่ งกันและกัน
ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิ งดุลยภาพในระยะยาวในรู ปของสมการ Cointegrationด้วยวิธีการ
ของ Engle and Granger ซึ่ งกาหนดให้รายได้ของรัฐบาล (TAX) เป็ นตัวแปรอิสระผลการทดสอบพบว่า
รายจ่ายของรัฐบาลกับรายได้ของรัฐบาล มีความสัมพันธ์กนั เชิงดุลยภาพในระยะยาวในทิศทางเดียวกัน และ
กาหนดให้รายจ่ายของรัฐบาล (EXP) เป็ นตัวแปรอิสระผลการทดสอบพบว่า รายได้ของรัฐบาลกับรายจ่าย
ของรัฐบาลมีความสัมพันธ์กนั เชิงดุลยภาพในระยะยาวในทิศทางเดียวกันเช่นกัน

ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิ งดุ ลภาพในระยะสั้น โดยใช้แบบจาลอง Error Correction Model
(ECM) โดยกาหนดให้รายได้ของรั ฐบาล (TAX) เป็ นตัวแปรตามผลการทดสอบพบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์
ความเร็ วของการปรับตัว (speed of adjustment) ด้วยขนาด -1.1572 กล่าวคือ การปรับตัวเข้าสู่ ดุลยภาพของ
รายได้รัฐบาลจะถูกปรับให้ลดลงในแต่ละช่ วงเวลาด้วยขนาด -1.1572 และผลการทดสอบกรณี รายจ่ายของ
รัฐบาล (EXP) เป็ นตัวแปรตามผลการทดสอบพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเร็ วของการปรับตัว(speed of
adjustment) ด้วยขนาด -0.5008 กล่าวคือ การปรับตัวเข้าสู่ ดุลยภาพของรายจ่ายรัฐบาลจะถูกปรับให้ลงใน
แต่ละช่วงเวลาด้วยขนาด -0.5008
ผลการทดสอบ Granger Causality เมื่อตัวแปรที่ทาการทดสอบเป็ น Stationary และทาการทดสอบ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งในระยะยาวและระยะสั้น แล้วขั้นต่อมาเป็ นการทดสอบตัวแปรทั้งสอง ซึ่ ง
เป็ นตัวกาหนดซึ่ งกันและกันตามวิธีของ Granger Causality ใช้วิธี Pair-Wise Granger Causality Test โดยใช้
แบบจาลอง Granger Causalityโดยกาหนดให้รายได้ของรัฐบาล (TAX) เป็ นตัวแปรอิสระ ผลการทดสอบ
พบว่ารายได้ของรัฐบาล (TAX) ใน 1 ถึง 6 ช่วงเวลาที่ผา่ นมาปรากฏว่า มีความเป็ นเหตุเป็ นผลกับรายจ่าย
รัฐบาล (EXP) และถ้ากาหนดให้รายจ่ายรัฐบาล (EXP) เป็ นตัวแปรอิสระผลการทดสอบพบว่า รายจ่ายของ
รัฐบาล (EXP) ใน 2 ช่ วงเวลาที่ผ่านมามีความเป็ นเหตุเป็ นผลกับรายได้ของรั ฐบาล (TAX) ซึ่ งผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์เชิ งเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลประเทศไทยพบว่า รายได้
ของรัฐบาล (TAX) มีอิทธิ พลต่อรายจ่ายของรัฐบาล(EXP) โดยมีความยาวตัวแปรล่าช้า (lag) ที่เหมาะสม
เท่ากับ 1-5 ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 99 และมีความยาวตัวแปรล่าช้า (lag) ที่เหมาะสม เท่ากับ 6 ณ
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 รายจ่ายของรัฐบาล (EXP) มีอิทธิ พลต่อรายได้ของรัฐบาล (TAX) โดยมีความ
ยาวตัวแปรล่าช้า (lag) ที่เหมาะสมเท่ากับ 2 ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 90 ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า
การทดสอบความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ แบบสองทิ ศทาง (bidirectional causality) กล่าวคือรายได้ของรัฐบาลมีความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลกับรายจ่ายของรัฐบาลและ
ในทางกลับกันรายจ่ายของรัฐบาลก็มีความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลกับรายได้ของรัฐบาล

งานวิจัยเรื่อง รายจ่ ายรัฐบาลและการเจริญโตทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ ง Landau ปี ค.ศ.1983

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนด้านการศึกษาต่ออัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีความ
พันธะในทิศทางเดียวกัน โดยใช้ขอ้ มูลจานวน 104 ประเทศระหว่างปี ค.ศ. 1961 ถึง 1976 โดยใช้แบบจาลอง
สมการถดถอยเชิงซ้อนแบบกาลังสองน้อยที่สุด ผลการศึกษาพบว่าสัดส่ วนรายจ่ายการบริ โภคของรัฐบาลใน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราการ
เจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้นต่อหัว และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุน
ด้านการศึกษาต่ออัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
งานวิจัยเรื่อง ขนาดรัฐบาลและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ ง Ram
ปี ค.ศ.1986
พบว่า ผลผลิตภาครัฐมีท้ งั ผลบวกและผลลบแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ การเปรี ยบเทียบ
ผลผลิตส่ วนเพิ่มของภาครัฐและเอกชนได้ผลที่แตกต่างกัน เช่น ผลของขนาดรัฐบาลไม่ได้มีการศึกษาใน
ข้อมูลอนุกรมเวลา โดยใช้ขอ้ มูลภาคตัดขวางและอนุกรมเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1960 ถึง 1980 จานวน 115
ประเทศโดยใช้แบบจาลองสมการถดถอยเชิงซ้อนแบบกาลังสองน้อยที่สุด ผลการศึกษาภาคตัดขวางพบว่า
ผลผลิตภาครัฐ ซึ่ งเป็ นปั จจัยการผลิตของภาคเอกชนเป็ นผลบวกต่อผลผลิตรวม และผลผลิตส่ วนเพิ่มของ
ภาครัฐสู งกว่าภาคเอกชนโดยเปรี ยบเทียบส่ วนขนาดของรัฐบาลมีผลลบต่อผลผลิตรวมสาหรับผลการศึกษา
จาก ข้อมูลอนุกรมเวลาในแต่ละประเทศ
งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ ข้อมูลภาคตัดขวางระหว่ างประเทศกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ ง Grier and Tullock ปี ค.ศ.1989
พบว่า รายจ่ายรัฐบาลด้านการบริ โภคมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามอย่างมีนยั สาคัญ กับการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในจานวน 3 ใน 4 ของจานวนตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มประเทศ OECD
และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้ อและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจมี ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม
โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาคตัดขวางระหว่างการประเทศกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้ขอ้ มูล
จานวน 113 ประเทศ ระหว่างปี ค.ศ.1950 ถึง 1981 โดยใช้ขอ้ มูล Summer และ Heston (1984) และใช้
แบบจาลองสมการถดถอยเชิงซ้อน และใช้แนวคิดของ K-M (Kormendi and Mequire, 1985) เป็ นพื้นฐานใน
การศึกษา โดยแบ่งการศึกษาของตัวอย่างเป็ นกลุ่มประเทศ Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) จาวน 24 ประเทศ แอฟริ กา จานวน 43 ประเทศ อเมริ กา จานวน 24 ประเทศ และ
เอเชีย จานวน 22 ประเทศ
งานวิจัย เรื่อง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคตัดขวาง
ผู้แต่ ง Barro
ปี ค.ศ.1991

พบว่า อัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวที่แท้จริ งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับทุนมนุษย์ และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อหัวที่แท้จริ ง โดยประเทศที่มีระดับทุนมนุษย์ต่อหัวสู งกว่าจะมีอตั ราการเกิดของประชากรต่ากว่า
และมีสัดส่ วนการลงทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสู งกว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ กับสัดส่ วนรายจ่ายบริ โภคของรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พบว่ามี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้าม แต่การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สาคัญต่อ
สัดส่ วน รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยใช้ขอ้ มูล จานวน 98 ประเทศ
ในช่วงเวลา ค.ศ. 1960 - 1985 ด้วยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)
งานวิจัย เรื่อง โครงสร้ างรายจ่ ายรัฐบาลและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ ง Miller and Russek
ปี ค.ศ.1993
พบว่า ถ้ารัฐบาลใช้งบประมาณขาดดุลจะส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง และหาก
รัฐบาลมีการกูย้ มื เงินจะเป็ นการขัดขวางต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่การเก็บภาษี เพิ่มขึ้นจะ
นาไปสู่ การเจริ ญเติบโตที่สูงกว่าหรื อต่ากว่า ขึ้นอยูก่ บั รายการรายจ่ายของรัฐบาล โดยใช้ขอ้ มูลจานวน 44
ประเทศในช่วงปี ค.ศ. 1975 ถึง 1984 โดยแบ่งโครงสร้างทาง ด้านรายรับของรัฐบาล เช่น รายรับจากภาษี
เงินได้ธุรกิจ รายรับจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฯ ด้านโครงสร้างรายจ่ายรัฐบาลแบ่งออกเป็ นรายจ่ายด้าน
การศึกษา รายจ่ายด้านสาธารณสุ ข และศึกษาตัวแปรพื้นฐานอื่น ๆ เช่น การนาเข้าและส่ งออก จานวน
ประชากร เป็ นต้น
งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของรายจ่ ายรัฐบาลทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวม ในประเทศไทย
ผู้แต่ ง วรรณา
ปี พ.ศ.2530
พบว่า สัดส่ วนของการใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจต่อรายจ่ายรวมลดต่าลง ส่ วนด้านการศึกษา ด้านการ
ชาระหนี้เงินกู้ และด้านการป้ องกันประเทศ มีสัดส่ วนต่อรายจ่ายรวมเพิ่มสู งขึ้น ในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของรายจ่ายรัฐบาลที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งประเทศ (พิจารณาเฉพาะตัวแปรที่มี
นัยสาคัญทางสถิติ) พบว่ารายจ่ายด้านการสาธารณสุ ขและสาธารณูปการ และรายจ่ายด้านการชาระหนี้เงินกู้
ภายในประเทศส่ งผลกระทบให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน โดย
รายจ่ายด้านอื่น ๆ นอกเหนื อจากนี้ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
โดยทาการศึกษาลักษณะโครงสร้างรายจ่ายรัฐบาลไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2513 ถึง 2528 และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายรัฐบาลกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่ งการศึกษาทา
โดยการนาข้อมูลทุติยภูมิระหว่างปี พ.ศ. 2513 ถึง 2528 มาวิเคราะห์ เชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงปริ มาณใช้
การวิเคราะห์ทางสถิติโดยอาศัยสมการถดถอยเชิงเดี่ยวและ เชิงซ้อนและสาหรับทฤษฎีที่นามาอ้างอิงคือ
ทฤษฎีหลักการทางเศรษฐศาสตร์ ที่อธิ บายเหตุผลของการใช้จ่ายรัฐบาล ตลอดจนพฤติกรรมการใช้จ่ายของ

รัฐบาล ซึ่งสรุ ปไว้ในงานวิจยั ของ ดิเรก ปัทมสิ ริวฒั น์ และธรรมนูญ พงษ์ศรี กลู (2529) รวมถึงใช้
แนวความคิดของแบบจาลอง ที่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ Harrod (1984); Domar (1957);
Solow (1956)
งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ งบประมาณรายจ่ ายของรัฐบาลทีม่ ีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย
ผู้แต่ ง ศิวภาค
ปี พ.ศ.2539
พบว่า เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายด้านความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายของรัฐบาลส่ วนใหญ่จึงสอดคล้องกับแผนฯ ที่กาหนดไว้ และเพื่อให้ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 รัฐบาล จึงใช้งบประมาณแบบขาดดุล โดยอิงกับแนวคิด
ของเคนส์ ที่เน้นการขยายตัวทางด้านรายจ่าย แต่เนื่ องจากการจัดทางบประมาณในครั้งนี้ไม่ได้ระมัดระวังถึง
รายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ จึงทาให้ เกิดปั ญหาการคลังตามมา การจัดทางบประมาณรายจ่ายในแผนพัฒนา
ฯ ฉบับต่อมาจึงเป็ นไปอย่างระมัดระวังโดยคานึงถึงรายได้ที่รัฐบาลคาดว่าจะจัดเก็บได้ และจากการ
วิเคราะห์เชิงปริ มาณพบว่า งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลด้านการเศรษฐกิจด้านการบริ หารชุมชนและ
สังคมเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่ วนด้านการบริ หารทัว่ ไปเป็ นไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษานี้เพื่อศึกษาลักษณะของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทย และ
วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลที่มีต่อความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมินามา
วิเคราะห์ท้ งั ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ เพื่อศึกษาถึงแนวนโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายในช่วงปี พ.ศ. 2520 ถึง 2537 และงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลที่มีต่อความ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ ค่าความยืดหยุ่นของงบประมาณรายจ่ ายรัฐบาล ต่ อผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศของไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 1-7
ผู้แต่ ง อุบล
ปี พ.ศ.2540
พบว่า ค่าความยืดหยุน่ ของงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลแต่ละด้านที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศโดยรวมตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ถึง 2538 พบว่างบประมาณรายจ่ายรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ
งบประมาณรายจ่ายรัฐบาลทางด้านสาธารณสุ ขและสาธารณูปการ และงบประมาณ รายจ่ายรัฐบาลทางด้าน
การป้ องกันประเทศ มีผลทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น สาหรับงบประมาณ
รายจ่ายรัฐบาลทางด้านการศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศมีค่าความยืดหยุน่ ต่า

ผลการศึกษาค่าความยืดหยุน่ ของงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลแต่ละด้านที่มีต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศในแต่ละแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้ งั แต่ฉบับที่ 1 ถึง 7 พบว่า งบประมาณ
รายจ่ายรัฐบาลกับทางด้านเศรษฐกิจ งบประมาณรายจ่ายรัฐบาลทางด้านการศึกษา งบประมาณรายจ่าย
รัฐบาลทางด้านสาธารณสุ ขและสาธารณูปการ และงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลทางด้านการป้ องกันประเทศ
มีผลทาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลที่จะมีการจัดสรรรายจ่ายรัฐบาลให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับค่าความยืดหยุน่ ของงบประมาณรายจ่ายให้
สอดคล้องกับค่าความยืดหยุน่ ของงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลแต่ละด้านที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศด้วย เพื่อที่จะได้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีการขยายตัวเพิม่ มากขึ้นเพื่อก่อ
ประโยชน์โดยส่ วนรวมให้มากที่สุด
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างของงบประมาณรายจ่ายของ
รัฐบาลไทยจาแนกตามลักษณะงาน รวมทั้งวิเคราะห์ค่าความยืดหยุน่ ของงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลแต่ละ
ด้านที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทยโดยรวม และในแต่ละแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ถึง 7 (พ.ศ. 2504 ถึง 2538) โดยอาศัยสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple
Regression Analysis) ในรู ปของ Log - Linear และใช้วธิ ี กาลังสองน้อยที่สุด ในการประมาณผลการ
วิเคราะห์
งานวิจัย เรื่อง การใช้ จ่ายรัฐบาลกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ ง ปิ ยะ ปี พ.ศ.2543
พบว่า ผลผลิตส่ วนเพิม่ ของการใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคแท้จริ งของรัฐบาล ในช่วงปี พ.ศ. 2514 ถึง
2539 สามารถประมาณค่าได้วา่ มีค่าเท่ากับ 1 จากทฤษฎี Barro แสดงว่า การใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคแท้จริ งของ
รัฐบาลต่อผลผลิตมวลรวมแท้จริ งมีความเหมาะสมต่อผลผลิต มวลรวมที่แท้จริ ง ซึ่งหมายถึงขนาดของ
รัฐบาล มีความเหมาะสมและทาให้เศรษฐกิจมีอตั รา การเจริ ญเติบโตสู งสุ ดในภาวะที่เป็ น Steady State
(Maximum Growth at Steady State) ดังนั้น ขนาดรัฐบาลโดยเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2514 ถึง 2539 เท่ากับร้อย
ละ 11 จึงถือได้วา่ เป็ นสัดส่ วนที่ เหมาะสมแล้ว สาหรับผลผลิตเพิ่มของการลงทุนแท้จริ งภาครัฐพบว่าไม่มี
นัยสาคัญทางสถิต
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาการใช้จ่ายรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และหา
ขนาดที่เหมาะสมของรัฐบาล การใช้จ่ายรัฐบาลแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การใช้จ่ายเพื่อการบริ โภค และ
การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนภาครัฐ โดยใช้สมการการผลิตในแบบ Cobb - Douglas เป็ นตัวแบบในการศึกษา
ซึ่ งได้กาหนดให้การใช้จ่ายรัฐบาลเป็ นปั จจัยการผลิตตัวหนึ่งของสมการการผลิตของ ภาคเอกชน ซึ่ง
ประกอบด้วย แรงงาน ทุนภาคเอกชน ทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคของรัฐบาล โดยอาศัยทฤษฎี

ของ Robert J. Barro และแนวคิดแบบจาลองของ Rati Ram, Somchai Sujjiapongse และ Georgios และคาด
ประมาณโดยวิธี Ordinary Least Squares ในช่วงปี พ.ศ. 2514 ถึง 2539
งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการใช้ จ่ายเพือ่ การลงทุนรวมด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานทีม่ ีต่อ
ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ ง พรทิพย์
ปี พ.ศ.2548
พบว่า การใช้จ่ายเพื่อลงทุนรวมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็ นปั จจัยการผลิตอย่างหนึ่ งของฟังก์ชนั่
การผลิต โดยได้แบ่งประเภทของการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐออกเป็ น
2 ประเภท ประกอบด้วย การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนด้านการก่อสร้าง และการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนด้าน
เครื่ องมือ เครื่ องจักร และแบ่งช่วงเวลาที่ทาการศึกษาเป็ น 2 ช่วง กล่าวคือ ช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
การเงินและ เศรษฐกิจระหว่างปี พ.ศ. 2515 ถึง 2539 และช่วงหลังเกิดวิกฤตวิกฤตการณ์ทางการเงินและ
เศรษฐกิจระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง 2545 โดยใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลาในช่วงปี พ.ศ. 2515 ถึง 2545
ผลการวิจยั โดยอาศัยทฤษฎีความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวทางของ Endogenous Growth
และความสัมพันธ์ในระยะยาวโดยใช้ Cointegration ของ Engle and Granger พบว่า การใช้จ่ายและการ
ลงทุนรวม และการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนด้านการก่อสร้างไม่มีผลกระทบต่อ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในช่วงก่อนและหลังเกิด วิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจ แต่
ในช่วงหลังเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน พบว่าการใช้จ่าย เพื่อการลงทุนด้านเครื่ องมือ เครื่ องจักร มีผลกระทบ
ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าในช่วงหลังปี พ.ศ.
2540 การขยายตัวในการลงทุน ด้านเครื่ องมือ เครื่ องจักร ทาให้เกิดเทคโนโลยีสมัยใหม่มาทาการผลิต ส่ งผล
กระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิต และอัตราการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น
จากการตรวจสอบเอกสารงานวิจยั สาหรับงานในประเทศ วรรณา (2530) ศิวลาภ (2539) อุบล
(2540) และ ปิ ยะ (2543) ได้จาแนกโครงสร้างรายจ่ายรัฐบาลตามลักษณะงาน และทาการศึกษาผลกระทบ
ของรายจ่ายแต่ละประเภทต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ได้แบ่ง โครงสร้างรายจ่ายรัฐบาล
ต่างจากงานวิจยั ในอดีต คือ จาแนกรายจ่ายรัฐบาลตามลักษณะเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็ นวิธีการจาแนกที่มี
วัตถุประสงค์จะแสดงให้ เห็นถึงผลของงบประมาณแผ่นดินที่จะส่ งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ
สาหรับงานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศได้ทาการวิจยั โดยสมการถดถอยแต่ไม่ได้ทดสอบสมการตามวิธี
เศรษฐมิติ สาหรับในงานวิจยั ของ พรทิพย์ (2548) ได้ทาการวิจยั โดยนาวิธีการทางเศรษฐมิติมาใช้ใน
การศึกษาคือคาดประมาณโดยใช้ขอ้ มูลอนุกรม เวลา (Time Series Analysis) ด้วยการทดสอบ Unit Root ซึ่ง
ในงานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาเช่นเดียวกันกับของ พรทิพย์ (2548) คือนาข้อมูลอนุกรมเวลามาทดสอบ Unit
Root ก่อนจะนาตัวแปรที่ศึกษา ไปประมาณการแบบจาลองด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา

งานวิจัยเรื่อง การใช้ จ่ายของรัฐบาลและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ผู้แต่ ง วันทนีย ์
ปี พ.ศ.2530
พบว่า ศึกษาเรื่ อง “การใช้จ่ายของรัฐบาลและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” โดยใช้
ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2504-2527 สร้างแบบจาลองสมการถดถอยเชิงซ้อน เพื่อเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้จ่ายภาครัฐบาลและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ได้แก่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภาวะเงินเฟ้ อ และการจ้างงาน ส่ วนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ได้แก่ ดุลการชาระเงินระหว่าง
ประเทศพบว่า การใช้จ่ายภาครัฐบาลมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ คือ การ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และระดับราคาสิ นค้าและบริ การ โดยที่การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย
ภาครัฐบาลจะมีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดรองลงมาคือ ระดับราคาสิ นค้าและ
บริ การ และการจ้างงาน ตามลาดับ ส่ วนดุลการชาระเงินระหว่างประเทศซึ่ งแสดงถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศนั้น การใช้จ่ายของรัฐบาลไม่มีผลกระทบโดยตรง
งานวิจัยเรื่อง รายจ่ ายสาธารณะกับภาวะเงินเฟ้อ
ผู้แต่ ง พลภัทร ปี พ.ศ. 2534
พบว่า ศึกษาเรื่ อง “รายจ่ายสาธารณะกับภาวะเงินเฟ้ อ : การวิเคราะห์ในเชิงประจักษ์” โดยใช้ขอ้ มูล
ช่วงปี พ.ศ. 2503-2521 สร้างแบบจาลองสมการถดถอยเชิ งซ้อนของประเทศต่างๆ ทั้งหมด 17 ประเทศ เพื่อดู
ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายสาธารณะ (ขนาดของรายจ่ายสาธารณะและอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจ่าย
สาธารณะ) กับภาวะเงินเฟ้ อ
พบว่า ขนาดของรายจ่ายสาธารณะและอัตราการเพิม่ ขึ้นของรายจ่ายสาธารณะไม่มีความสัมพันธ์กบั
ภาวะเงินเฟ้ อ โดยที่ภาวะเงินเฟ้ อที่เกิดขึ้นของประเทศต่างๆ อาจมีสาเหตุจากปั จจัยของแรงผลักของต้นทุน
(Cost Push Inflation) มากกว่าปั จจัยของแรงดึงของอุปสงค์ (DemandPull Inflation)
งานวิจัยเรื่อง ผลของนโยบายการเงินและการคลังทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์ ประชาชาติและการจ้ างงานของ
ประเทศไทย
ผู้แต่ ง ดวงแข ปี พ.ศ. 2535
พบว่า โดยการศึกษานี้ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิรวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลแล้ววิเคราะห์
เปรี ยบเทียบผลของนโยบายการเงิน และการคลังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นและระดับการจ้างงาน
ในปี 2514-2532 โดยพิจารณาตลาดของเศรษฐกิจทั้งระบบ
พบว่าผลของการเปรี ยบเทียบของนโยบายการเงินและการคลังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติและการ
จ้างงาน ฐานเงินซึ่ งเป็ นตัวแปรของนโยบายการเงินที่แท้จริ งสามารถมีผลต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติและการ

จ้างงานได้มากกว่าแต่ตอ้ งใช้เวลามากกว่าเกิดผลนานกว่ารายจ่ายของรัฐบาลซึ่ งเป็ นตัวแปรนโยบายการคลัง
ที่แท้จริ ง สาหรับการทานายหรื อคาดหมายผลได้ดีกว่าฐานเงิน
งานวิจัยเรื่อง ผลของนโยบายการคลังต่ อการจ้ างงานของประเทศไทยมาตรการการคลังทางด้ าน
การใช้ จ่าย
ผู้แต่ ง ชิตาภรณ์ ปี พ.ศ. 2539
พบว่า โดยใช้ขอ้ มูลในช่วงปี พ.ศ. 2514-2538 สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน เพื่อดูผลกระทบของ
มาตรการด้านการใช้จ่ายรัฐบาลที่ไปกระตุน้ อุปสงค์รวมของระบบเศรษฐกิจซึ่ งจะก่อให้เกิดการลงทุน
เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการรวมของประเทศและจะมีผลต่อการจ้างงานในที่สุด
พบว่า รายจ่ายรวมที่แท้จริ งของรัฐบาลจะมีผลกระทบต่อการจ้างงาน (วัดจากอัตราการว่างงาน) โดย
ไม่มีความล่าช้าของผลกระทบ นัน่ คือ การที่รัฐบาลเพิ่มการใช้จ่าย ในขณะที่ประเทศกาลังประสบกับปั ญหา
การว่างงาน จะทาให้อตั ราการว่างงานลดลงไป เนื่ องจากเป็ นนโยบายที่ให้ผลตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจ
อย่างทันที
งานวิจัยเรื่อง ความสั มพันธ์ ระหว่างรายจ่ ายรัฐบาลกับการนาเข้ า
ผู้แต่ ง เพียงใจ
ปี พ.ศ. 2541
พบว่า ศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายรัฐบาลกับการนาเข้า” โดยใช้ขอ้ มูลในช่วงปี
พ.ศ. 2520-2539 สร้างแบบจาลองสมการระบบ 2 ตัวแบบ คือตัวแบบแรกเป็ นการศึกษารายจ่ายรวม และตัว
แบบที่สองเป็ นการศึกษารายจ่ายรัฐบาลที่จาแนกออกเป็ นรายจ่ายประจาและรายจ่ายเพื่อการลงทุน การกะ
ประมาณสมการระบบใช้วธิ ี กาลังสองน้อยที่สุดแบบสองชั้น ส่ วนสมการลดรู ปใช้วธิ ี กาลังสองน้อยที่สุด
แบบธรรมดา
พบว่า ในตัวแบบแรก การเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติจะส่ งผลทาให้การนาเข้าสิ นค้าจาก
ต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ส่ วนตัวแบบที่สอง การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายรัฐบาลประเภท
รายจ่ายประจา จะส่ งผลทาให้การนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศในทิศทางเดียวกัน ส่ วนการเปลี่ยนแปลง
รายจ่ายรัฐบาลประเภทการลงทุนจะไม่ก่อให้เกิดปั ญหาการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึง
จาเป็ นต้องระมัดระวังการใช้จ่ายประเภทรายจ่ายประจาเพราะจะส่ งผลต่อการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ
อันนาไปสู่ การขาดดุลบัญชี เดินสะพัดจนอาจก่อให้เกิดปั ญหาการขาดเสถียรภาพภายนอกได้

งานวิจัยเรื่อง การใช้ จ่ายรัฐบาลกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ ง ปิ ยะ ปี พ.ศ.2543
พบว่า วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้จ่ายรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และหาขนาดที่
เหมาะสมของรัฐบาลรายจ่ายรัฐบาลแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การใช้จ่ายเพื่อบริ โภคของรัฐบาลส่ วนหนึ่ง
ซึ่ งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนแรงงานกับค่าซื้ อสิ นค้าและบริ การ กับการลงทุนภาครัฐอีกส่ วนหนึ่งส่ วน
ขนาดของรัฐบาล คือ สัดส่ วนของการใช้จ่ายเพื่อบริ โภคของรัฐบาลต่อผลผลิตมวลรวม ในการศึกษานี้ได้
กาหนดให้การใช้จ่ายรัฐบาลเป็ นปั จจัยการผลิตตัวหนึ่งของสมการการผลิตของภาคเอกชน ซึ่ งประกอบด้วย
แรงงาน ทุนภาคเอกชน ทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคของรัฐบาล โดยอาศัยทฤษฎีของ Robert J.
Barro และแนวคิดแบบจาลองการศึกษาของ Rati Ram, Somchai Sujjapongse และ Georgios Karras
พบว่า ผลผลิตส่ วนเพิ่มของการใช้จ่ายเพื่อบริ โภคแท้จริ งของรัฐบาลในช่วงปี 2514-2539 สามารถ
ประมาณค่าได้วา่ มีค่าเท่ากับ 1 จากทฤษฎี Barro แสดงว่า การใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคแท้จริ งของรัฐบาลต่อ
ผลผลิตมวลรวมแท้จริ ง ซึ่ งหมายถึงขนาดของรัฐบาลมีความเหมาะสมและทาให้เศรษฐกิจมีอตั ราการเติบโต
สู งสุ ดในภาวะที่เป็ น Steady State (Maximum Growth at Steady State) ดังนั้น ขนาดรัฐบาลโดยเฉลี่ย
ระหว่างปี 2514-2539 ที่เท่ากับร้อยละ 11 จึงสามารถประมาณได้วา่ เป็ นขนาดที่เหมาะสมแล้วตามผล
การศึกษานี้ สาหรับผลผลิตเพิ่มของการลงทุนแท้จริ งภาครัฐพบว่า มีค่าติดลบ แต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงการใช้ จ่ายภาครัฐบาลต่ อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ
ผู้แต่ ง สรพงษ์
ปี พ.ศ.2544
พบว่า วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจาลองทางเศรษฐกิจมหภาคขนาดเล็กของประเทศไทยและศึกษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายภาครัฐบาลที่มีต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย
โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่ ปี พ.ศ.2531 (ไตรมาสที่1) ถึง ปี พ.ศ.2541 (ไตรมาสที่ 4) แบบจาลอง
ประกอบไปด้วย 25 ตัวแปร เป็ นตัวแปรภายใน 16 ตัวแปร เป็ นตัวแปรภายนอก 9 ตัวแปร (ไม่รวมตัวแปร
ล่าช้า) การกะประมาณค่าสัมประสิ ทธิ ของสมการในแบบจาลองใช้วธิ ี กาลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดาและ
วิธีกาลังสองน้อยที่สุดแบบสองชั้นตลอดจนทาซิ มูเลชัน่ เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของแบบจาลองและ
วิเคราะห์นโยบายการใช้จ่ายภาครัฐบาล
พบว่า เมื่อกาหนดให้การใช้จ่ายภาครัฐบาลเพิ่มขึ้นแบบถาวรร้อยละ 4 8 และ12 ต่อไตรมาส จะทา
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การผลิตรวม การจ้างงาน การบริ โภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน
การนาเข้า การส่ งออกสุ ทธิ (ขาดดุล) ภาษีอากร รายรับรวมภาครัฐบาล ระดับราคาค่าจ้างแรงงาน อุปสงค์
ของเงินตรา และอุปทานของเงินตราจะเพิ่มขึ้น ส่ วนการส่ งออก ฐานะการคลัง (เกินดุล) และอัตราดอกเบี้ย
จะลดลง ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานยกเว้นอัตราดอกเบี้ย

งานวิจัยเรื่อง ความสั มพันธ์ ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานในประเทศไทย
ผู้แต่ ง คงสวัสดิ์ ปี พ.ศ. 2546
พบว่า ศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้ อและอัตราการว่างงานในประเทศไทย” โดย
ใช้ขอ้ มูลในช่วงปี พ.ศ. 2515-2543 โดยใช้วธิ ี กาลังสองน้อยที่สุดธรรมดาเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราเงินเฟ้ อและอัตราการว่างงาน รวมทั้งใช้วธิ ี Hodrick-Prescott Filter (HP-Filter) เพื่อหาอัตราการ
ว่างงานธรรมชาติแบบเคลื่อนที่
ผลการศึกษาแสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้ อและอัตราการว่างงานในประเทศไทยทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎีเส้นโค้งฟิ ลลิปส์โดยปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่ออัตราเงินเฟ้ อมากที่สุด คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาสิ นค้านาเข้าจากต่างประเทศ
รองลงมาคืออัตราการว่างงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาในปี ที่ผา่ นมาและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภาพแรงงาน ตามลาดับ สาหรับผลของการหาอัตราการว่างงานธรรมชาติ พบว่า อัตราการว่างงาน
ธรรมชาติแบบคงที่ของประเทศไทย ตามแนวคิดของ Milton Fredman จะอยูท่ ี่ร้อยละ 6.87 และพบว่า ในปี
2515-2524 อัตราการว่างงานธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น แต่หลังจากนั้นในปี 2525-2543 อัตราการ
ว่างงานธรรมชาติกลับมีแนวโน้มลดลง โดยสาเหตุที่ทาให้อตั ราการว่างงานธรรมชาติเคลื่อนที่ คือ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของกาลังแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงาน และเมื่อนาอัตราการว่างงานที่
เกิดขึ้นจริ งมาเปรี ยบเทียบกับอัตราการว่างงานธรรมชาติคงที่และอัตราการว่างงานธรรมชาติแบบเคลื่อนที่
พบว่าอัตราการว่างงานธรรมชาติแบบเคลื่อนที่สามารถอธิ บายการเกิดเงินเฟ้ อได้ดีกว่าอัตราการว่างงาน
ธรรมชาติแบบคงที่
งานวิจัยเรื่อง ความสั มพันธ์ ระหว่างรายจ่ ายภาครัฐกับผลผลิตศักยภาพ
ผู้แต่ ง พิชิต
ปี พ.ศ. 2546
พบว่า ศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายภาครัฐกับผลผลิตศักยภาพ”การศึกษาดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยในกรณี ระบบเศรษฐกิจเปิ ดและใช้นโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนลอยตัวแบบควบคุม ซึ่ งจะนาไปใช้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายรัฐกับรายได้
ประชาชาติ 2) เพื่อประมาณขนาดรายจ่ายภาครัฐในการรักษาระดับรายได้ประชาชาติให้อยูร่ ะดับผลผลิต
ศักยภาพ 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรายจ่ายรัฐและความเป็ นไปได้ในการใช้นโยบายกาหนดรายจ่าย
ภาครัฐเพื่อรักษารายได้ประชาชาติให้อยูใ่ นผลผลิตศักยภาพ ได้มีการสร้างแบบจาลองเศรษฐกิจมหภาคของ
เคนส์ โดยประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ ดว้ ยวิธี Weighted Least Square (Equation Weights) ทั้งระบบสมการ
พร้อมกันได้แบบจาลองเศรษฐกิจมหภาคความเหมาะสมในการใช้ประเมินผลกระทบจากการดาเนิ น
นโยบายมหภาคของรัฐได้
จากการใช้แบบจาลองวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายภาครัฐกับรายได้ประชาชาติในกรณี
ระบบเศรษฐกิจเปิ ดที่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวพบว่า ตัวทวีรายจ่ายของรัฐมีค่า 0.9580 ซึ่ งแสดงว่า

รายจ่ายรัฐบาลขาดประสิ ทธิ ภาพในการกระตุน้ รายได้ประชาชาติ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของรายจ่าย
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดการเจริ ญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพตามแนวทางของผลผลิต ณ ระดับการว่างงานตาม
ธรรมชาติ พบว่าการใช้นโยบายการคลังของรัฐในอดีตมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของรายได้ประชาชาติ แต่
ขนาดการใช้จ่ายไม่สามารถควบคุมการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจให้เข้าสู่ ผลผลิตศักยภาพได้ จากการ
วิเคราะห์ความสามารถในการหารายได้จากภาษีพบว่า รัฐมีความสามารถในการชาระหนี้สาธารณะที่ก่อขึ้น
จากการดาเนินนโยบายกาหนดรายจ่ายภาครัฐเพื่อรักษารายได้ประชาชาติให้อยูท่ ี่ผลผลิตศักยภาพ ซึ่ งแสดง
ว่ารัฐสามารถใช้นโยบายรายจ่ายจัดการระบบเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจตกต่า และป้ องกันการเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง

สาเหตุ/ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่ อรายจ่ ายรัฐบาลของประเทศไทย
1. บทบาทและหน้ าที่ของรั ฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อต้องการกระตุน้ การเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ การจ้างงานอย่างเต็มที่ การกระจายรายได้ที่เป็ นธรรม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของรัฐบาล
ซึ่ งรัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรของสังคม การกระจายรายได้และความมัง่ คัง่ ของสังคม และการ
รั กษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ เมื่ อมี การขยายตัวของเศรษฐกิ จ ก็ จะทาให้รายจ่า ยของรั ฐบาลเพิ่มขึ้ น
เมื่อรัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้นจะส่ งผลให้อุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้นด้วย เพราะการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์มวลรวมจะ
ทาให้มีการนาเข้าเพิ่มมากขึ้ น เป็ นสาเหตุ ให้ดุลการค้าขาดดุล อันนาไปสู่ การขาดดุ ลบัญชี เดิ นสะพัด ย่อม
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. การขยายด้ านการใช้ จ่ายเพือ่ ลดปัญหาการกระจายรายได้ ทไี่ ม่ เป็ นธรรม เป็ นปัญหาความ
เหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ที่เกิดจากมาตรการทางการคลังที่ไม่เป็ นธรรม ทาให้กลไกการกระจาย
รายได้บกพร่ อง และผนวกกับนโยบายรัฐด้านอื่นๆ ทาให้ช่องว่างรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยถ่างมากขึ้น
เรื่ อยๆ และอาจส่ งผลต่อความยัง่ ยืนในการพัฒนาประเทศ
3. การขยายตัวของหนีส้ าธารณะ เป็ นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทาให้รัฐบาลต้องมีภาระในการหารายได้
เพื่อใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศกาลังพัฒนาซึ่ งมีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะในโครงการที่เร่ งด่วนไม่สามารถชะลอโครงการได้ จึงจาเป็ นต้องก่อหนี้สาธารณะ
เพิม่ ขึ้น ซึ่ งเป็ นภาระแก่รัฐบาลที่ตอ้ งหารายได้มาใช้หนี้สาธารณะที่เพิม่ ขึ้นด้วย โดยการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ประชาชาติข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงหนี้สาธารณะคงค้างอยู่
4. การส่ งออกต่ อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ นสาเหตุและผลกระทบของการส่ งออกกับการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งออกในแต่ละสาขาการผลิต ได้แก่ เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และประมงรวมทั้งการส่ งออกสิ นค้าเกษตรกรรม และสิ นค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญ
ได้แก่ ข้าวยางพารา มันสาปะหลัง ข้าวโพด ผลไม้สดและแช่แข็ง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ
ส่ วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์ และส่ วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้ า อัญมณี และเครื่ องเพชรพลอย
และผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ ดังนั้น ถ้ามูลค่าการส่ งออกของเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้การ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นด้วยและจะส่ งผลทาให้เกิดรายจ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้น

5. การขยายตัวของโครงสร้ างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ เมื่อประเทศมีการพัฒนาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จเพิ่ม ขึ้ น ท าให้เกิ ดความต้องการโครงสร้ า งพื้นฐานทางเศรษฐกิ จเพิ่มขึ้ นด้วย ทั้ง ในแง่ ของการ
ปรับปรุ งซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีอยูเ่ ดิมให้ดียิ่งขึ้น และในแง่ของการขยายการจัดสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการขยายตัวของเศรษฐกิจจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้รายจ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้น
6. ดุลการค้ าขาดดุล ซึ่ งเกิดจากการบริ โภคและการลงทุนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ทาให้ตอ้ งมีการ
นาเข้าสิ นค้าเพื่อการอุปโภคบริ โภคและการลงทุ น ขณะที่ การส่ งออกขยายตัวต่ ากว่าการนาเข้าและระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ทาให้ไม่เกิ ดการปรับสมดุลของบัญชี เดิ นสะพัด บัญชี เดินสะพัดจึงขาดดุ ลอย่าง
ต่อเนื่อง

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/ส่ งเสริม/พัฒนา
1. การใช้จ่ายของรัฐบาล (government expenditure) ควรคานึงถึง
1.1 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ เนื่ องจากรายจ่ายของรัฐบาลเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของอุปสงค์มวลรวม ดังนั้นควรให้มีการยืดหยุน่ ด้านรายจ่ายเพื่อให้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศได้
1.2 การรักษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จภายนอกประเทศ ในช่ วงที่ ประเทศประสบปั ญหาด้าน
ดุลการชาระเงิน รัฐบาลสามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายเพื่อให้ส่งผลต่อการบริ โภคและการ
ลงทุนภายในประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลต่อรายได้ประชาชาติและดุลการชาระเงินของประเทศด้วย
2. สร้ างความเสมอภาคในการกระจายรายได้ เน้นการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล โดยตั้งเป้ าหมายของการดาเนิ นงานอย่างเป็ นรู ปธรรมผ่านโครงการต่างๆ เช่ น โครงการกองทุ น
หมู่บา้ น โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ นและชุ มชน หรื อเอสเอ็มแอล เป็ นต้น โดยแนวทางที่นามาใช้
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นลัก ษณะนโยบายประชานิ ย มนั่น คื อ การพัฒนาเศรษฐกิ จในระดับ ฐานราก ด้ว ยการเพิ่ ม
ศักยภาพด้า นรายได้ ลดรายจ่าย สร้ างโอกาสในการประกอบอาชี พ การเพิ่ มโอกาสในการเข้าถึ งแหล่ ง
เงิ นทุนและทรัพยากรด้านต่างๆ ด้วยการอัดฉี ดเงินสู่ รากหญ้าผ่านโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ได้ผลที่
เป็ นรู ปธรรม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์โดยตรงแก่ผทู ้ ี่มีรายได้ต่าหรื อผูม้ ีฐานะยากจน
3. รัฐบาลต้องลดการใช้จ่ายและหาทางสร้างความเข้มแข็งในการเก็บรายได้ให้มากขึ้น ทั้งเรื่ องการ
เก็บภาษีที่ตอ้ งทาให้ฐานภาษีกว้างขึ้น หรื อหากต้องใช้จ่ายก็ตอ้ งใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนไม่ใช่
แค่ใช้จ่ายแล้วสู ญเปล่า แต่หากต้องจ่ายเพื่อกลุ่มประชาชนกลุ่มหนึ่ งที่ตอ้ งการความช่วยเหลือก็ตอ้ งติดตาม
เพื่อให้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่แท้จริ ง และต้องมี ก ารจัดทางบประมาณในปี ต่อไปจากที่ ขาดดุ ลให้ลดลง
เรื่ อยๆ เพื่อเข้าสู่ งบประมาณสมดุลให้ได้
4. รัฐบาลควรมีนโยบายที่จะลดภาษีเพื่อการส่ งออกหรื อลดค่าพรี เมียมลงมา ซึ่งนโยบายในด้านราคา
สิ นค้าส่ งออกเป็ นจุดที่ควรจะปรับปรุ งอย่างยิ่ง การหาทางลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ นับว่าเป็ นหนทางหนึ่ งที่
จะช่วยปรับราคาส่ งออกให้ต่าลงมา รวมถึ งการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นย่อมมีผลในการลดต้นทุนต่อหน่วยให้
ต่าลงมา และควรให้ความสนใจในการปรับปรุ งระบบและกลไกทางตลาดตามขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านมาตรฐานคุ ณภาพสิ นค้า ทั้งสิ นค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่ อให้ผซู ้ ้ื อในต่างประเทศเกิ ดความ
มัน่ ใจในสิ นค้าของไทย ในด้านเงิ นทุนรัฐบาลอาจขยายการให้สินเชื่ อเพื่อการส่ งออกโดยเพิ่มวงเงินให้มาก
ขึ้นหรื อขยายระยะเวลาการให้สินเชื่ อ การลดต้นทุ นการส่ งออกให้ต่ าที่สุดโดยการลดพิธีศุลกากรหรื อตัด

ขั้นตอนการส่ งออกบางขั้นตอนออกไปจะช่วยให้สินค้าถึงมือผูซ้ ้ื อเร็ วขึ้นและผูส้ ่ งออกจะได้รับค่าสิ นค้าเร็ ว
ขึ้น อันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสาหรับดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ซึ่ งนามาใช้ในการส่ งออกได้
5. การลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐาน รัฐบาลต้องใช้จ่ายในโครงการที่จาเป็ นเนื่ องจากประเทศกาลัง
พัฒนาส่ วนใหญ่ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทในโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ ทาให้มีการขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่ องและต้องก่อหนี้ สาธารณะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ท้ งั ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมี ค วามจาเป็ นต้องนาเข้าสิ นค้าทุ นเป็ นมูลค่ าสู ง ทาให้ป ระสบกับการขาดดุ ล บัญชี เดิ นสะพัด
ในช่ วงที่เร่ งรัดการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ปัญหาการขาดดุลทั้งสองยังมีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ การ
ขาดดุลการคลังของภาครัฐจะกระตุน้ อุปสงค์ในประเทศให้มีการใช้จ่ายและนาเข้าสิ นค้าอุปโภคบริ โภคมาก
ขึ้น ดุลบัญชีเดินสะพัดจึงมีแนวโน้มขาดดุลมากยิง่ ขึ้นด้วย
6. ปัญหาการขาดดุลที่เกิดต้องมีมาตรการการแก้ปัญหาดังนี้
6.1 การควบคุมทางการค้า เพื่อลดการขาดดุลทางการค้า (บัญชีดุลเดินสะพัด) คือ ทาให้ผบู้ ริ โภค
ในประเทศซื้ อสิ นค้าจากต่างประเทศลดลง เช่น
-เพิ่มภาษีขาเข้า + ค่าธรรมเนียมในการนาเข้า
-กาหนดโควต้าการนาเข้า
-ส่ งเสริ มการส่ งออก เช่น ลดภาษีการส่ งออก/ ต้นทุนต่างๆ เป็ นต้น
6.2 การควบคุมการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ เช่น ควบคุมการซื้ อ-ขายเงินตราต่างประเทศ
6.3 การปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น การประกาศลดค่าเงินบาท เป็ นต้น
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