นครินทร์ ศรีเลิศ
ผู้สื่อข่ าว นสพ.กรุ งเทพธุรกิจ
เศรษฐกิจไทยใต้ เงาประชานิยม – เส้ นทางอันตรายสู่วิกฤตหนีส้ าธารณะ
ในปี 2555 ที่ผา่ นมาถือเป็ นปี ที่ปัญหาวิกฤตหนี ้สาธารณะในยุโรปซึ่งเริ่มส่งสัญญาณความตรึงเครี ยดมาตังแต่
้ ต้นปี
2553 ได้ สร้ างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมให้ แก่ประเทศสมาชิกในกลุม่ ยูโรโซนอย่างเป็ นรูปธรรม หลายประเทศซึง่
มีระดับหนี ้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) สูง เช่น กรี ซ อิตาลี สเปน และโปรตุเกส ต่างเผชิญกับ
ปั ญหาการว่างงานในอัตราสูง การถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อมัน่ เกี่ ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจ รวมทังมี
้ การชุมนุม
ประท้ วงต่อต้ านการใช้ มาตรการรัดเข็มขัดที่เข้ มงวดของรัฐบาล (ภาคผนวกที่ 1 สัดส่วนหนี ้สาธารณะต่อจีดีพีของประเทศ
ต่างๆในยุโรป )
สารวิจยั ธุรกิจ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)ฉบับเดือน ส.ค.2555 ระบุว่าวิกฤตหนี ้สาธารณะในยุโรปมีสาเหตุ
จากปั ญหาหลายประการ แต่มีมลู เหตุสาคัญส่วนหนึง่ มาจากการดาเนินนโยบายประชานิยมเพื่อการแข่งขันทางการเมือง ทา
ให้ หลายประเทศต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายจานวนมากเป็ นภาระผูกนั กับงบประมาณต่อเนื่อง ขณะที่รายจ่ายส่วนใหญ่ไม่ได้ สร้ างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการผลิตของประเทศ หากเป็ นการเพิ่มสวัสดิการและกระตุ้นการใช้ จ่ายในภาค
ประชาชนเพียงระยะสันๆ
้ 1 ดังนันการใช้
้
นโยบายประชานิยมโดยไม่คานึงถึงระดับหนี ้สาธารณะและวินยั ทางการคลังที่สร้ าง
ปั ญหาจนลุกลามเป็ นวิกฤตหนี ส้ าธารณะในยุโรป ถื อเป็ นตัวอย่างให้ กับประเทศต่างๆที่รัฐ บาลใช้ มาตรการการกระตุ้น
เศรษฐกิจด้ วยนโยบายประชานิยมรวมทังประเทศไทยควรค
้
านึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาในอนาคต
แม้ การใช้ นโยบายประชานิยมจะไม่ใช่เรื่ องใหม่สาหรับสังคมไทย เนื่องจากมีการใช้ ครัง้ แรกตังแต่
้ ปี 2518 ในสมัยที่
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ดารงตาแหน่ง นายกรัฐมนตรี โดยมีการใช้ โครงการ “เงินผัน” ในชนบททาให้ ประชาชนที่ยากจนมี
โอกาสหารายได้ ในยามว่างหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยทางานในโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในท้ องถิ่น
นอกจากนี ้ นโยบายเงินผันสูย่ งั เป็ นเครื่ องมือในการลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชนบท2
อย่างไรก็ตามตังแต่
้ หลังปี 2540 เป็ นต้ นมาจนถึงปั จุบนั นโยบายประชานิยมถูกใช้ ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในอดีต
จากนโยบายที่ม่งุ ลดความเหลื่อมล ้า ดูแลคนจนหรื อผู้มีรายได้ น้อย กลายเป็ นนโยบายการเมืองกึ่งเศรษฐกิจ เน้ นมาตรการ
ระยะสันที
้ ่ถกู ใจคนจนและคนรากหญ้ า และเป็ นที่นา่ สังเกตว่านโยบายประชานิยมของรัฐบาลชุดปั จจุบนั ไม่ได้ เป็ นการใช้ เม็ด
เงินลงไปในพื ้นที่ชนบท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรื อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้ น้อยเท่านัน้ แต่
หลายนโยบาย เช่น นโยบายคืนภาษี รถคันแรก นโยบายยกเว้ นภาษีสาหรับผู้ซื ้อบ้ านหลังแรก ได้ มีการออกแบบให้ ครอบคลุม
ถึงกลุม่ ชนชันกลาง
้
และทาให้ ภาระค่าใช้ จา่ ยของประเทศเพิ่มขึ ้นจากในอดีตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อานวยการวิจยั ด้ านการพัฒนาการเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้ สถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ ไอ) ระบุว่านโยบายประชานิยมของรัฐบาลชุดปั จจุบนั ไม่ได้ ลดความเหลื่อมล ้า ประโยชน์
ส่วนใหญ่ไม่ถึงคนจนที่สดุ ในสังคมแต่ตกกับ “คนชัน้ กลางระดับล่ าง” มากกว่า ขณะที่โครงการบ้ านหลังแรก รถคันแรกทา
ให้ ภาระหนี ้ต่อครัวเรื อนมากขึ ้นA ขณะที่ในทางเศรษฐกิจมหภาคจะเกิดความเสี่ยงหลายด้ าน เช่นภาวะเงินเฟ้อ หนี ้สาธารณะ
การทาลายกลไกตลาด เช่น โครงการรับจานาข้ าว หากนโยบายประชานิยมกระทบกับเศรษฐกิจมหภาค เช่นที่เกิดขึ ้นกับ
ประเทศกรี ซที่มีหนี ้สาธารณะเกิน 100% ของจีดีพี อาจต้ องใช้ เวลาในการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 10 ปี 3(ภาคผนวกที่ 2
วงจรประชานิยม)
นอกจากนี ้คณะทางานเศรษฐกิจมหาภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ ความเห็น
ว่านโยบายเศรษฐกิจภายใต้ การนาของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่เป็ นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ เม็ดเงินอัดฉีดทัง้
ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ านการเพิ่มราคาสินค้ าเกษตร การเพิ่มการใช้ จ่า ยภาครัฐและการใช้ จ่ายภาคครัวเรื อน หากเปลี่ยน
นโยบายของพรรคเป็ นนโยบายของรัฐบาลจะต้ องใช้ เงินอัดฉีดไม่ต่ากว่า 1.8 ล้ านล้ านบาทเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจ คาถามที่
ตามมาคือรัฐบาลจะนารายได้ จากไหนมาใช้ จา่ ย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นนโยบายระยะยาว และทาให้ ประชาชนต้ องพึ่งพาอยู่
กับสวัสดิการรัฐอย่างถาวรก่อให้ เกิดผลเสียต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว รัฐบาลต้ องมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายหาเสียงไปสู่นโยบบายปฏิบตั ิ โดยไม่กระทบต่อสภาพเศรษฐกิ จของ การเงิน และการการคลัง ของ
ประเทศ”4
อย่างไรก็ตามในปี งบประมาณ 2555 รัฐบาลได้ แปรนโยบายประชานิยมที่ได้ หาเสียงไว้ ไปสู่การปฏิบตั ิ อย่างชัดเจน
มีการใช้ เม็ดเงินมหาศาลรวมเป็ นเงินหลายแสนล้ านบาท นอกจากนี บ้ างนโยบายมีการตังงบประมาณในการด
้
าเนินการ
ต่อเนื่องจากในปี งบประมาณ 2555 ไปถึงปี งบประมาณ 2556 รวมทังมี
้ แนวโน้ มที่ จะผูกพันต่อเนื่องไปยังปี งบประมาณ
ต่อๆไปด้ วย
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์ อาวุโสธนาคารโลก ประเมินว่าได้ มีการใช้ งบประมาณเพื่อสนองตอบนโยบาย
ประชานิยมในปี งบประมาณ 2555 สูงถึง 671,000 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 5.4 % ของจีดีพี ประกอบไปด้ วย 1.โครงการรับ
จานาข้ าวเปลือกฤดูกาล 2554/2555 รวมค่าใช้ จ่ายในโครงการและประมาณการขาดทุน 376,000 ล้ านบาท (3.8% ของจีดี
พี) 2.โครงการยกเว้ นภาษี สาหรับผู้ซื ้อบ้ านหลังแรก (ก.ย. 2554 – ธ.ค. 2556) คาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ 12,000 ล้ านบาท
โดยในปี 2555 ใช้ เงิน 6,000 ล้ านบาท 3.โครงการคืนภาษี รถยนต์คนั แรก (16 ก.ย. 2554 – ธ.ค. 2555) คาดว่าจะทาให้ รัฐ

A

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าหนีส้ ินภาคครัวเรื อน ในช่วงไตรมาส 3/2555 มียอดคงค้ างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล มีมลู ค่า 2.74 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึน้ 20.4% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นสิน เชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึน้ 10.3% สินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ ้น 33.6% และสินเชื่ออุปโภค-บริโภคส่วนบุคคลอื่นเพิ่มขึ ้น 30.3% ขณะที่ความสามารถในการชาระหนี ้ลดลง

สูญ รายได้ ป ระมาณ 80,000 ล้ า นบาท B 4.การเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ข้ า ราชการและลูก จ้ า งทั่ว ไป (เริ่ ม 1 ม.ค. 2555) ใช้
งบประมาณ 18,000 ล้ านบาทในปี 2555 และเพิ่มเป็ น 23,000 ล้ านบาทในปี 2556
5.โครงการพักชาระหนี ้สาหรับลูกหนี ้ดี 3 ปี (1 ต.ค. 2555 – 31 ส.ค. 2558) ใช้ งบประมาณ 15,000 ล้ านบาทต่อปี
6.มาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจ และลดค่าใช้ จ่าย การลดภาษี รายได้ นิติบคุ คลจาก 30% เป็ น 23% ในปี 2555 และลดเหลือ
20% ในปี 2556 คาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ ประมาณ 52,000 ล้ านบาทในปี งบประมาณ 2555 และ 74,000 ล้ านบาทใน
ปี งบประมาณ 2556 7.การลดภาษี น ้ามันดีเซล (เม.ย.2554 –ปั จจุบนั ) ทาให้ รัฐสูญเสียรายได้ 9,000 ล้ านบาทต่อเดือน หรื อ
1.08 แสนล้ านบาทต่อปี 8.โครงการแจกแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาให้ นกั เรี ยนชันประถมศึ
้
กษา ในงบประมาณปี 2555 ใช้ เงิน
16,000 ล้ านบาทและในปี 2556 ใช้ เงิน 12,000 ล้ านบาท (ภาคผนวกที่ 3 ค่าใช้ จา่ ยโครงการประชานิยม 2555)
ทังนี
้ ้คาดว่าในปี 2556 แนวโน้ มการใช้ เงินในโครงการประชานิยมจะลดลง เนื่องจากบางโครงการสิ ้นสุดระยะเวลาที่
ประชาชนจะเข้ าร่วม หากไม่มีการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม สัดส่วนการใช้ งบประมาณในโครงการประชา
นิยมของไทยต่อจีดีพีจะลดลงจาก 5.4% ของจีดีพีเหลือ 2.4% ของจีดีพี 5 อย่างไรก็ตามการใช้ เม็ดเงินในโครงการประชา
นิยมที่ลดลงมาพร้ อมกับการประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐบาล โดยเฉพาะใน
โครงการกู้เงินเพื่อวางระบบบริ หารจัดการน ้า ตาม พ.ร.ก.ให้ อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริ หารจัดการน ้า
และสร้ างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 วงเงิน 3.5 แสนล้ านบาท และ พ.ร.บ.ให้ อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานวงเงิน 2 ล้ านล้ านบาทซึ่งเป็ นการลงทุนโคงสร้ างพื ้นฐานด้ านการคมนาคมหลายโครงการ เช่น โครงการ
รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ เป็ นต้ น
ในขณะที่ประเทศกาลังจะกู้เงินจานวนมากเพื่อลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน แต่รัฐบาลยังคงดาเนินนโยบายประชานิยม
หลายโครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ ออกมายื น ยั น ถึ ง การรั ก ษากรอบวิ นั ย ทางการคลั ง อย่ า งเคร่ ง ครั ด
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ในฐานะหัวหน้ าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลกล่าวว่า การใช้ เม็ดเงินใน
โครงการต่างๆของภาครัฐจะยังรักษากรอบวินยั ทางการคลังที่กาหนดเพดาหนี ้สาธารณะไว้ ที่ 60% ของจีดีพี และสัดส่วน
ภาระหนี ้ต่องบประมาณไม่เกิน 15% รวมทังแสดงความมั
้
น่ ใจว่าเศรษฐกิจในปี 2556 จะขยายตัวไม่ต่ากว่า 5% 6
ขณะที่ข้อมูลจากสานักบริหารหนี ้สาธารณะระบุวา่ ณ สิ ้นเดือน ก.ย. 2555 ประเทศไทยมีหนี ้สาธารณะคงค้ างทังสิ
้ ้น
ประมาณ 4.9 ล้ านล้ านบาท หรื อ 43.91%ของจี ดีพี และสัดส่ว นภาระหนี ต้ ่องบประมาณเท่ากับ 7% และเมื่ อ สิ น้
ปี งบประมาณ 2556 คาดว่าจะมีสดั ส่วนหนี ้สาธารณะต่อจีดีพีจะอยู่ที่ 47.5% และมีภาระหนี ้ต่องบประมาณอยู่ที่ 7.4% 7
(ภาคผนวกที่ 4 ประมาณการระดับหนี ้สาธารณะต่อจีดีพี และภาคผนวกที่ 5 แผนบริหารหนี ้สาธารณะ 2556)
อย่างไรก็ตามแม้ วา่ เม็ดเงินที่ใช้ ในโครงการประชานิยมในปี 2556 มีแนวโน้ มลดลงและสัดส่วนหนี ้สาธารณะต่อจีดีพี
ยังอยูใ่ นระดับต่า แต่สิ่งที่ต้องคานึงถึงประการหนึง่ ก็คือนโยบายประชานิยมบางนโยบายที่ดาเนินต่อเนื่องเช่น นโยบายจานา

B

หมายเหตุ: ล่าสุดกรมสรรพสามิตสรุปยอดผู้เข้ าใช้ สิทธิ์ในโครงการคืนภาษีรถยนต์คนั แรก ณ วันที่ 31 ธ.ค.2555 รวม 1.3 ล้ านราย เป็ นเงินที่ต้องคืนภาษี
9.05 หมื่นล้ านบาท

ข้ าวไม่ได้ ใช้ การตังงบประมาณโดยตรงแต่
้
ได้ ใช้ รูปแบบ มาตรการกึ่งการคลัง ผ่านการดาเนินงานของธนาคารเฉพาะกิจ
ของรัฐซึง่ ทาให้ หนี ้สาธารณะที่ปรากฏยังต่ากว่าความเป็ นจริง
ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประเทศไทยมีการ
ทานโยบายกึ่งการคลังเป็ นจานวนมาก ปั จจุบนั ธนาคารของรัฐมีการปล่อยสินเชื่อจานวนมหาศาล หากเศรษฐกิจโลกไม่ดี
ธนาคารภาครัฐเหล่านี ้ต้ องประสบปั ญหา เนื่องจากลูกหนี ้จะไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ ซึ่งรัฐจะต้ องเข้ าไปให้ การช่วยเหลือ
ดังนันระดั
้ บหนี ้สาธารณะอาจไม่ได้ อยู่ที่ 40% ของจีดีพีตามตัวเลขที่ปรากฏ แต่ยงั มีส่วนที่อยู่ในการดาเนินงานของธนาคาร
ภาครัฐอีกจานวนหนึ่ง 8 ซึ่งปั จจุบนั มียงั ไม่สามารถสรุ ปตัวเลขภาระหนี ้สินที่เกิดจากการดาเนินนโยบายของรัฐบาลที่อาจ
ส่งผลต่อหนี ้สาธารณะในอนาคตได้
ตัวอย่างของการใช้ มาตรการกึ่งการคลังผ่านสถาบันการเงินของรัฐที่สร้ างความเสียหาย ปรากฏให้ เห็นตามรายงาน
ของคณะอนุกรรมการปิ ดบัญชีโครงการรับจานาข้ าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีน.ส.สุภา ปิ ยะจิต รองปลัดกระทวงการ
คลังเป็ นประธานอนุกรรมการ โดยระบุว่าตังแต่
้ ปี 2547 เป็ นต้ นมาโครงการรับจานาผลผลิตทางการเกษตรและการประกัน
รายได้ ตามนโยบายรั ฐบาลรวม 15 โครงการ รัฐ ต้ องรั บภาระเงินต้ นและดอกดเบี ้ย คิดเป็ นเงิ นที่ ใช้ ในโครงการทัง้ สิน้
787,823.32 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ส.ค.2555 มีผลขาดทุน 207,006.44 ล้ านบาทและมีหนี ้คงค้ างทังสิ
้ ้น 4555,538.80 ล้ าน
บาท ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่นาเงินสภาพคล่องมาสารองจ่ายใน
โครงการนี ้ เป็ นเงินประมาณ 450,000 ล้ านบาท และได้ รับการชาระหนี ้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรแล้ ว198,000
ล้ านบาท คงเหลื อภาระหนี ้ 208,000 ล้ านบาท โดยคณะกรรมการปิ ดบัญชี โครงการฯได้ เสนอให้ รั ฐ บาลอนุมัติจัดสรร
งบประมาณ เพื่อชาระหนี ้คืนแก่ ธ.ก.ส.เป็ นระยะเวลา 5 ปี ไม่เช่นนัน้ ธ.ก.ส.อาจประสบปั ญหาสภาพคล่องได้
ทังนี
้ ้ในปี 2555 ธ.ก.ส.ได้ ขอให้ กระทรวงการคลังค ้าประกันเงินกู้จานวน 269,798 ล้ านบาท แต่กระทรวงการคลัง
สามารถค ้าประกันได้ เพียง 150,000 ล้ านบาท เนื่องจากพ.ร.บ.หนี ้สาธารณะกาหนดให้ กระทรวงการคลังค ้าประกันหนี ้ให้ กบั
รัฐวิสาหกิจได้ ไม่เกิน 20%ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี และกระทรวงการคลังมีภาระในการค ้าประกันเงินกู้ให้ กบั
รัฐวิสาหกิจอื่นๆทาให้ ธ.ก.ส.ต้ องกู้เงินในส่วนที่เหลือโดยไม่มีกระทรวงการคลังค ้าประกันและต้ องจ่ายดอกเบี ้ยในอัตราสูง
ดร.บันลื อศักดิ์ ปุสสะรังษี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสถาบันวิจยั อาเซียน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
กล่าวว่าหากคานึงถึงความเสี่ยงจากการใช้ มาตรการกึ่งการคลัง กรอบวินยั ทางการคลัง ของไทยที่จากัดเพดานหนี ้สาธารณะ
ไว้ ไม่เกิน 60%ของจีดีพี ซึ่งกาหนดกรอบตามองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วและมีรายรับทางการคลังสูงกว่าประเทศไทย เช่น ญี่ปนุ่ 31.1% ต่อจีดีพี สหรัฐฯ 41.5% ต่อจีดีพี
และฝรั่งเศส 50.7% ต่อจีดีพี ขณะที่ประเทศไทยมีรายรับทางการคลังอยู่ที่ประมาณ 16.7% ต่อจีดีพีเท่านัน้ ดังนันประเทศ
้
ไทยควรกาหนดเพดานหนี ้สาธารณะที่สอดคล้ องกับสถานะการคลังของประเทศด้ วย9 (ภาคผนวก 6 ประมาณการรายรับ
ของรัฐบาลต่อจีดีพี)
ที่สาคัญการควบคุมระดับหนีส้ าธารณะให้ อยู่ในระดับต่ายังมีความจาเป็ นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ ที่
เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความเสี่ยงหลายด้ านทังจากปั
้
จจัยภายนอก ได้ แก่ เศรษฐกิจยุโรปที่ยงั คงถดถอย ความเสี่ยงจาก
ปั ญหาหน้ าผาทางการคลังของสหรัฐฯ และปั จจัยภายใน ได้ แก่ แรงกดดันเงินเฟ้อจากการปรับค่าจ้ างขันต
้ ่า 300 บาททัว่

ประเทศ อัตราการว่างงานที่ อาจมีแนวโน้ มสูงขึ ้น10 รวมทังความเสี
้
่ยงจากปั ญหาการเมือง และภัยธรรมชาติ หากเศรษฐกิจ
ไทยไม่ขยายตัว หรื อขยายตัวในระดับต่า ระดับหนี ้สาธารณะของประเทศไทยก็อาจพุ่ง สูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากรัฐบาลมี
ภาระจากการดาเนินนโยบายประชานิยม การกู้เงินเพื่อลงทุนโครงการขนาดใหญ่ รวมทังความเสี
้
่ยงของธนาคารเฉพาะกิจซึ่ง
รับภาระในการดาเนินนโยบายประชานิยมของรัฐบาลมายาวนาน ดังนันจึ
้ งไม่อาจวางใจได้ ว่าว่าระดับหนี ้สาธารณะที่ต่ากว่า
60% ของจีดีพีจะการันตีเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยได้ เสมอไป
แม้ ว่าระดับหนี ้สาธารณะต่อจีดีพีของประเทศไทยในปั จจุบนั จะอยู่ในระดับต่าคือประมาณ 43.9 – 44% ของจีดีพี
แต่สดั ส่วนนี ้ก็ไม่ได้ แตกต่างจากหลายประเทศในแถบละติน อเมริ กาที่เคยมีปัญหาวิกฤตหนี ้สาธารณะมาก่อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้ าเกิดภาวะวิกฤตทัว่ โลก ก็อาจเผชิญชะตากรรมเดียวกับ ประเทศในแถบละตินอเมริ กาในช่วงทศวรรษที่ 1970 –
1980 ที่เศรษฐกิจล่มสลาย ทังนี
้ ้ยังไม่นบั การก่อหนี ้ที่รัฐบาลผลักภาระให้ ไปอยู่ในบัญชีของสถาบันการเงินของรัฐ เป็ นบัญชี
จาแลงที่ไม่อยู่ในภาครัฐ แต่รัฐบาลอาจจะต้ องเข้ าไปรับภาระเมื่อสถาบันการเงินเหล่านันอยู
้ ่ในภาวะวิกฤต ขณะที่หนี ้
ครัวเรื อนของคนไทยเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องและเข้ าสู่ระดับ 60% ของรายได้ ซึ่งนับว่าสูงมากเพราะประชาชนโดยทัว่ ไปมี
ทรัพย์สินไม่สงู เหมือนครัวเรื อนในประเทศที่ร่ ารวย11
นอกจากนัน้ ประเทศไทยกาลังจะเข้ าสู่สังคมสูงอายุและมีจานวนประชากรที่เพิ่มขึน้ ทาให้ ในอนาคตรัฐบาลจะมี
รายจ่ายจากการจัดระบบสวัสดิการสังคมสูงขึ ้น จากการศึกษาของทีดีอาร์ ไอระบุว่ารายจ่ายด้ านสวัสดิการสังคมมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นจากในปี 2554 ที่มีคา่ ใช้ จ่ายประมาณ 1.07 ล้ านล้ านบาท และจะเพิ่มเป็ น 1.375 ล้ านล้ านบาทในปี 2560 หรื อเพิ่ม
เฉลี่ย 3.7% ต่อปี 12(ภาคผนวก 7 แนวโน้ มรายจ่ายด้ านสวัสดิการของไทย 2554 – 2560) ดังนันสิ
้ ่งที่รัฐบาลต้ องทาคือการ
ปรับลดการใช้ นโยบายประชานิยม และแปรงบประมาณและค่าใช้ จ่ายเหล่านันไปสู
้ ่การจัดสรรโครงการสวัสดิการสังคมที่มี
คุณภาพ ซึง่ จะเป็ นการใช้ งบประมาณที่มีประโยชน์อย่างแท้ จริงและยัง่ ยืนมากกว่าการใช้ เงินเพื่อโครงการประชานิยม
กล่าวได้ ว่าแม้ ในขณะนีเ้ ศรษฐกิจของไทยยังคงมีความเข้ มแข็ง แต่ไม่ได้ หมายความว่าเศรษฐกิจของประเทศจะ
สามารถรองรับ รายจ่ายจากนโยบายประชานิยมปี ละหลายแสนล้ านบาทได้ ทุกๆปี เพราะแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบกับ
สถานะการเงินการคลังของประเทศ โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศมีค่าใช้ จ่ายจากการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน
รวมทัง้ จะต้ องวางแผนสร้ างสวัสดิการที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรและรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต การใช้
นโยบายประชานิยมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสัน้ จึงเป็ นเสมือนเส้ นทางอันตรายที่นาประเทศไปสู่ระดับหนี ้สาธารณะที่
สูง ขึน้ และจะเป็ นอุป สรรคให้ กับ การขับเคลื่ อ นนโยบายที่ มี ค วามจ าเป็ นในการพัฒ นาประเทศ รวมทัง้ ฉุด รั ง้ ให้ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศตกต่า ทังนี
้ ้ยังไม่นบั รวมผลกระทบทางสังคมที่ เกิดจากนโยบายประชานิยมที่หลาย
โครงการได้ สง่ ผลกระทบในเชิงลบให้ กบั สังคมไทยอย่างมาก
ที่ผา่ นมาหลายประเทศทังในละติ
้
นอเมริกาและยุโรปที่เผชิญปั ญหาวิกฤตหนี ้สาธารณะนับว่าเผชิญกับช่วงเวลาแห่ง
ประวัติศาสตร์ ที่เจ็บปวด ต้ องใช้ เวลาในการแก้ ไขเยียวยายาวนานนับสิบปี โดยประเทศเหล่านันต่
้ างก็ เคยดาเนินนโยบาย
ประชานิยมที่ผิดพลาดมาก่อน มีคากล่าวว่าประวัติศาสตร์ มกั ซ ้ารอยเสมอ ในทางตรงกันข้ ามประวัติศาสตร์ อาจจะไม่ซ ้า
รอยหากเราเรี ยนรู้จากข้ อผิดพลาดของผู้อื่น ประเทศไทยมีทางเลือกที่จะเรี ยนรู้จากข้ อผิดพลาดของชาติตา่ งๆในอดีต เพื่อจะ
ไม่เดินซ ้ารอยวิกฤติหนี ้สาธารณะ และปรับเปลี่ยนนโยบายประชานิยม เป็ นนโยบายเศรษฐกิจที่ถกู ต้ องก่อนที่ เศรษฐกิจไทย
จะตกอยูภ่ ายใต้ เงื ้อมเงาความเสียหายจนเป็ นภาระให้ กบั ประชากรทังประเทศต่
้
อไปในระยะยาว

ที่มาของข้ อมูลและเอกสารอ้ างอิง
1

บทความเรื่ อง “วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป : ระเบิดเวลาต่อเศรษฐกิจโลก” สารวิจยั ธุรกิจ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ฉบับเดือน ส.ค.
2555
2
รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต บทความเรื่ อง “เงินผันและ SML” เว็บไซด์ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า
3
เอกสารสรุ ปข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เรื่ องพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์นโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อปั ญหาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
4
เอกสารสรุ ปความเห็นข้อเสนอแนะและการทางานของคณะทางานเศรษฐกิจมหภาคการเงิน การคลัง สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2554
5
http://thaipublica.org เรื่ อง “ประเมินประชานิยม “รัฐบาลพี่คนแรก” ใช้เงิน 6.71 แสนล้าน โอกาสในวันนี้ หรื อหนี้ในวันหน้า
6
นสพ.กรุ งเทพธุรกิจฉบับประจาวันที่ 25 ธ.ค.2555
7
แผนการบริ หารหนี้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2556 หนังสื อเสนอคณะรัฐมนตรี กค 0905/15822
8
รายงานเรื่ อง วิเคราะห์และศึกษาผลกระทบนโยบายประชานิยม ค่าแรง และเงินเดือน... ของนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ทาได้จริ งหรื อ? โดยคณะ
อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒิสภา
9
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่ อง “1 ปี กับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล :นโยบายด้านการเงินและการคลัง” ในการประชุมวิชาการ
เศรษฐศาสตร์เรื่ อง “1ปี กับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล” จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนา
รักษ์ กระทรวงการคลัง
10
รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี 2556 ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย ก.ย.2555
11
รายงานเรื่ อง วิเคราะห์และศึกษาผลกระทบนโยบายประชานิยม ค่าแรง และเงินเดือน... ของนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ทาได้จริ งหรื อ? โดยคณะ
อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒิสภา
12
รายงานโครงการวิจยั เรื่ อง “สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี 2560” โดยสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ)

ภาคผนวก
1. สัดส่ วนหนีส้ าธารณะต่ อจีดีพีของประเทศต่ างๆในยุโรป

ที่มา : CEIC Data Company July 2012

2.วงจรประชานิยม

ที่มา : เอกสารสรุปข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เรื่ องพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์นโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่สง่ ผลกระทบต่อปั ญหา
เศรษฐกิจประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

3.ค่ าใช้ จ่ายในโครงการประชานิยมปี 2555

ทีม่ า:www. thaipublica.org

4.ประมาณการสัดส่ วนหนีส้ าธารณะต่ อ GDP 2556 – 2560

ที่มา :สานักบริ หารหนี ้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

5.แผนการบริ หารหนีส้ าธารณะ 2556

ที่มา :สานักบริ หารหนี ้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

6.ประมาณการรายรั บของรั ฐบาลต่ อ GDP

ที่มา: ดร.บันลือศักดิ์ ปุสสะรังษี ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) เอกสารประกอบการบรรยายเรื่ อง “1 ปี กับนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาล :นโยบายด้ านการเงินและการคลัง”

7.แนวโน้ มรายจ่ ายด้ านสวัสดิการของไทย 2554 – 2560

ที่มา: รายงานโครงการวิจยั เรื่ อง “สูร่ ะบบสวัสดิการสังคมถ้ วนหน้ าภายในปี 2560” โดยสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ ไอ)

แนวคิดและประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ ในการจัดทาบทความข่ าวเชิงวิเคราะห์ เรื่อง
“เศรษฐกิจไทยใต้ เงาประชานิยม – เส้ นทางอันตรายสู่วิกฤตหนีส้ าธารณะ”
ในปี ที่ผ่านมา วิกฤตหนีส้ าธารณะของยุโรปก่อให้ เกิดความตื่นตัวในการศึกษาและวิพากษ์ วิจารณ์ เรื่ องนีอ้ ย่าง
กว้ างขวาง ในประเทศไทยมี หลายเวทีเ สวนาที่พูดคุยกันในประเด็นนี ้ หนึ่ง ในคาถามที่ ถูกหยิบยกขึน้ มาวิพากษ์ กันก็คือ
ประเทศไทยมีโอกาสที่ จะประสบปั ญหาวิกฤตหนีส้ าธารณะแบบเดียวกับที่หลายประเทศในยุ โรปกาลังเผชิญอยู่หรื อไม่
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลเดินหน้ านโยบายประชานิยมที่ใช้ เม็ดเงินจานวนมากคล้ ายคลึงกับที่รัฐบาล
ของหลายประเทศในยุโรปเคยดาเนินนโยบายแบบเดียวกันมาก่อน
นอกจากนี ้การดาเนินนโยบายประชานิยมอย่างเข้ มข้ นในช่วง 1 ทศวรรษเศษที่ผา่ นมาของทุกพรรคการเมืองที่ เข้ ามา
เป็ นแกนนาจัดตังรั
้ ฐบาลนามาซึ่งปรากฏการณ์ อันน่ากังวลประการหนึ่งคือภาวะที่เรี ยกว่า “การเสพติดประชานิยมของ
ประชาชน” จากผลสารวจของศูนย์วิจยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เมื่อเดือน ส.ค.2555 ที่ผ่านมาซึ่งทาการสารวจ
ความคิดนักเศรษฐศาสตร์ 70 คนจากองค์กรชันน
้ า 27 แห่งซึ่งถือว่าคนกลุ่มนี ้คร่ าหวอดกับการติดตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศพบว่านักเศรษฐศาสตร์ กว่า 48.6% เชื่อว่าคนไทยอยู่ในภาวะเสพติดโครงการประชานิยม ขณะที่ อีก 47.1% เชื่อว่า
คนไทยอยูใ่ นช่วงเริ่มเสพติดโครงการประชานิยม ซึง่ ผลการสารวจเรื่ องดังกล่าวสะท้ อนปั ญหานี ้ได้ ในระดับหนึง่
ผู้เ ขี ยนเชื่ อว่า หากประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศอยู่ในภาวะเสพติด นโยบายประชานิยม นักการเมื องย่อมมี
แนวโน้ มที่จะเพิ่มจานวนโครงการ และเม็ดเงินที่จะสนับสนนุนโครงการประชานิยมที่สร้ างผลดีในระยะสันแต่
้ เป็ นผลร้ ายใน
ระยะยาวพิ่มขึ ้นอีกในอนาคต ยิ่งเมื่อเข้ าสูช่ ว่ งการเลือกตังนโยบายที
้
่พรรคการเมืองต่างๆนามาเสนอขอคะแนนเสียงก็จะเต็ม
ไปด้ วยนโยบายประชานิยมที่นาเสนอเป็ นแพ็คเกจ เพื่ อมุ่งหวังชัยชนะในการเลื อกตัง้ โดยที่ ไม่ไ ด้ คานึง ถึ งผลกระทบต่อ
ประเทศ
ประกอบกับการวิพากษ์ วิจารณ์นโยบายประชานิยมของรัฐบาลต่างๆอย่างกว้ างขวางจากภาคส่วนต่างๆทังในแวด
้
วงวิชาการและภาคประชาสังคม ไม่ว่าจะเป็ น โครงการรับจานาข้ าว โครงการรถคันแรก โครงการบ้ านหลังแรก เป็ นต้ น
อย่างไรก็ ตามรั ฐบาลยังประกาศที่จ ะเดินหน้ าโครงการที่ไ ด้ รับเสี ยงคัดค้ าน ซึ่ง โครงการเหล่านีใ้ ช้ เม็ ดเงินจากภาษี ของ
ประชาชนที่ต้องเสียไปมหาศาล นอกจากนันโครงการประชานิ
้
ยมหลายโครงการของรัฐบาลชุดนี ้ยังมีแนวโน้ มที่จะก่อภาวะ
ผูกพันและภาระทางการคลังต่อไปในระยะยาวจนเป็ นปั ญหาการเพิ่มขึ ้นของระดับหนี ้สาธารณะในอนาคต

จากปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ ้นผู้เขียนจึงจัดทาบทความข่าวเชิงวิเคราะห์เรื่ อง“เศรษฐกิจไทยใต้ เงาประชานิยม –
เส้ นทางอันตรายสู่วิกฤตหนีส้ าธารณะ ขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะประมวลภาพถึงการดาเนินนโยบายประชานิยมในช่วง
1 ปี เศษของรัฐบาล รวมทัง้ การวิเคราะห์ ข้อเสีย ปั ญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ ไขผ่านมุมมองของนักวิชาการ ผ่าน
ข้ อเสนอแนะต่างๆตามที่ผ้ มู ีความรู้และประสบการณ์ในชาติบ้านเมืองของเราได้ แสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่ องนี ้เอาไว้
ในฐานะนักข่าวภาคสนามคนหนึง่ ที่ทาข่าวคลุกคลีกบั นโยบายของรัฐบาล ผู้เขียนหวังว่าบทความนี ้จะเป็ นประโยชน์
ในทางใดทางหนึง่ โดยเฉพาะช่วยสร้ างความเข้ าใจให้ ประชาชนรู้เท่าทันถึงผลเสียหายในระยะยาวของนโยบายประชานิยม ที่
สาคัญเพื่อไม่ให้ สงั คมของเราตกอยูใ่ นภาวะเสพติดประชานิยม จนขาดการวิพากษ์วิจารณ์และตังค
้ าถาม รวมทังข้
้ อมูลต่างๆ
ที่ได้ รวบรวมจะช่วยเสนอแนะต่อรัฐบาลในการเลือกใช้ นโยบายที่มีประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืนมากกว่าการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสันด้
้ วยนโยบายประชานิยม ที่ทาให้ ประเทศเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตหนี ้สาธารณะได้ ในอนาคต

