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บทที่ 9
เศรษฐกิจภาครัฐบาล นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง
1. เศรษฐกิจภาครัฐบาล
1.1 บทบาทและหน้ าทีข่ องรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
บทบาทสาคัญของรัฐบาล คือ การช่วยเหลือประชาชนในประเทศ จัดการแก้ไขปั ญหาภาวะความ
ขาดแคลน โดยนาเอากลไกอื่น ๆ มาเสริ มสร้างกลไกตลาดในการจัดการทรัพยากรที่มีจากัดให้ทวั่ ถึง
บทบาทของรัฐบาลจึงเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการบริ หาร
ประเทศ ให้ประชาชนมีความอยูด่ ีกินดี สาหรับบาบาทของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจนั้น อาจได้แก่บทบาทที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่อไปนี้
1) บทบาทเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ในการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การบางชนิ ดถ้าปล่อยให้เอกชนเป็ นผูผ้ กู ขาด รัฐบาลต้องเข้าไปมีบทบาทในฐานะผูผ้ ลิต
สิ นค้าและบริ การสาธารณะ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การประปา การสร้างถนน สะพาน การให้การศึกษา
2) บทบาทในการกระจายรายได้ รัฐบาลมีหน้าที่ในการเข้ามามีบทบาทในหารแก้ปัญหาการ
กระจายรายได้ คือการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน โดยการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับ
รายได้ของประชากรให้สูงขึ้น
3) บทบาทในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ โดยรักษาระดับราคาสิ นค้ามิให้สูงหรื อต่าจนเกินไป ประชากรมีอตั ราว่างงานน้อยที่สุด
4) บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลมีบทบาทเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดย
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาในแต่ละช่วง เพื่อให้เป็ นข้อมูลในกรปรับปรุ งแผนที่ใช้อยู่ และเป็ นรากฐาน
ในการวางแผนพัฒนาต่อไป
1.2 หน้ าทีส่ าคัญของรัฐบาล คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยูด่ ีกินดี มีปัจจัย 4 ใน
การดารงชี วติ อย่างมีคุณภาพ หน้าที่ ที่สาคัญทางเศรษฐกิจของรัฐบาล อาจแบ่งออกได้ 4 ประการ หลัก ๆ คือ
1) การจัดให้มีสินค้าและบริ การสาธารณะ สิ นค้ าสาธารณะ คือ สิ นค้าและบริ การที่ประชาชนทุก
คนสามารถใช้ประโยชน์หรื อบริ โภคได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนใด ๆ
2) การป้ องกันปั ญหาการผูกขาด การผูกขาด คือ การมีผผู ้ ลิตสิ นค้าหรื อบริ การเพียงรายเดียว
3) การแก้ปัญหา ที่เกิดจากผลกระทบภายนอก ซึ่ งมีท้ งั บวก และลบ ที่เกิดจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ หน้าที่ของรัฐบาล คือ การลดผลกระทบภายนอกที่เป็ นผลเสี ย
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4) การแก้ปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ ภาระหน้าที่สาคัญของรัฐบาลทุกประเทศในโลก คือ
การแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคของการกระจายรายได้
1.3 เครื่ องมือของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
1) ออกกฎหมายที่เกีย่ วกับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน การ
ธนาคาร กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เป็ นต้น
2) นโยบายทางการเงิน หมายถึง นโยบายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริ มาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ของนโยบายการเงิน มี 3 ประการ คือ
- ควบคุมอุปทานของเงินหรื อปริ มาณเงิน
- ควบคุมอัตราดอกเบี้ย
- ควบคุมการปล่อยสิ นเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์
3) นโยบายการคลัง หมายถึง นโยบายเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของรัฐบาล โดยรายรับของรัฐบาล
มาจากการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ การขายสิ นค้าและบริ การของรัฐ เป็ นต้น รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงสิ นค้า
และบริ การโดยทางด้านภาษี เพื่อขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ เป็ นต้น
1.4 รายรับและรายจ่ ายของรัฐบาล
1.4.1 รายรับของรัฐบาล หมายถึง ยอดเงินรวมที่รัฐบาลจะได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ประกอบด้วย
3 ประเภทคือ
1) รายได้ รัฐบาลมีรายได้ที่สาคัญจาก ที่ต่าง ๆ ดังนี้
- รายได้จากภาษีอากร เป็ นรายได้ส่วนใหญ่ของรัฐบาล โดยได้จากภาษีท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
- จากการขายสิ งข้อและบริ การของรัฐบาล เช่น ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุ ญาต ค่าขาย
หนังสื อราชการ ค่าขายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ค่าขายของกลางที่ยดึ ในคดี เป็ นต้น
- รายได้จากรัฐพาณิ ชย์ ได้แก่ กาไรขององค์กรรัฐบาล เช่น โรงงานยาสู บ สลากกินแบ่งรัฐบาล
เงินปันผลจากบริ ษทั ที่รัฐบาลถือหุ น้ รายได้พิเศษจากรัฐวิสาหกิจ ส่ วนแบ่งจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- รายได้อื่น ๆ เช่นค่าปรับ ค่าแสตมป์ ฤชากร รายได้จากการผลิตเหรี ยญกษาปณ์ เป็ นต้น
2) เงินกู้ หรื อ หนี้สาธารณะ คือ เงินที่เกิดจากการกูย้ มื โดยตรง หรื อค้ าประกันของภาครัฐบาล
ทั้งนี้เนื่ องจากรัฐบาลไม่อาจจัดรายได้ให้เพียงพอกับยอดรายจ่าย
3) เงินคงคลัง เป็ นเงินที่รัฐบาลมีอยูแ่ ละยังไม่จ่ายออกไป ประกอบด้วย
- เงินคงคลังที่เป็ นเงินสด หรื อสิ่ งที่ใกล้เคียงกับเงินสด รัฐบาลเก็บไว้จ่ายในคราวจาเป็ น เช่น
เมื่อเกิดปั ญหางบประมาณขาดดุล
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- เงินคงคลังที่ได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากราษฎร แล้วยังมิได้จ่ายออกไป เงินที่
รัฐบาลกูย้ มื แต่ไม่ได้ใช้จ่าย เงินฝากไว้กบั ธนาคารแห่งประเทศไทย และเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายปี ก่อน ๆ
1.4.2 รายจ่ ายของรัฐบาล
รายจ่ ายของรัฐบาล หมายถึง ยอดเงินรวมที่รัฐบาลมีอยูแ่ ละยังไม่ได้จ่ายออกไป เพื่อพัฒนา
ประเทศ ซึ่ งรัฐบาลจะจัดทาเป็ นแผนประมาณการรายจ่าย ประจาปี รายได้ของรัฐบาล(Public Revenue)
ประกอบด้วยรายได้จากภาษีอากร รายได้จากการขายสิ่ งของและบริ การ รายได้จากรัฐพาณิ ชย์ และรายได้
อื่น ๆ ถ้านารายได้ของรัฐเหล่านี้มารวมกับเงินกูแ้ ละเงินคงคลังแล้วจะเป็ นรายรับของรัฐบาล (Public
Receipt) การคลังสาธารณะหรื อการคลังรัฐบาล (Public Finance) หมายถึง นโยบายที่รัฐบาลกาหนดระดับ
และโครงสร้างของรายได้ การใช้จ่าย การเก็บภาษี และการก่อหนี้สาธารณะ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ทางด้านเศรษฐกิจ
ความมุ่งหมายในการใช้ จ่ายของรัฐบาล
- ส่ งเสริ มให้มีการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ อันเป็ นการเพิ่มรายได้ประชาชาติ
- จัดให้บริ การแก่ประชาชนในด้านการศึกษา สาธารณสุ ข และสาธารณู ปโภค
- ดูแลป้ องกันและรักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติ
- รักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในให้ประชาชน มีสวัสดิการ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
ประเภทของรายจ่ ายของรัฐบาล
1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่รายจ่ายด้านเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ ง การสื่ อสาร การพลังงาน
และเชื้อเพลิง การอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การท่องเที่ยวและการพาณิ ชย์ เป็ นต้น
2) ด้านการศึกษา ได้แก่ รายจ่ายด้านการบริ หารการศึกษา ระดับต่าง ๆ เป็ นต้น
3) ด้านสาธารณสุ ข และสาธารณู ปโภค ได้แก่ รายจ่ายด้านสาธารณสุ ข การสังคมสงเคราะห์
การบริ การชุมชน และการบริ การสังคมอื่น ๆ เช่น การระบายน้ าโสโครก การกาจัดขยะมูลฝ่ าย การประปา
การสุ ขาภิบาล เป็ นต้น
4) ด้านการป้ องกันประเทศ ได้แก่ รายจ่ายด้านงานกองทัพต่าง ๆ การรักษาดินแดน และการ
ป้ องกันอื่น ๆ เช่น งานของสานักงานสภาคมมัน่ คงแห่งชาติ งานของกรมประมวลข่าวกลาง เป็ นต้น
5) ด้านรักษาความสงบภายใน ได้แก่ งานตารวจ งานด้านตุลาการ และงานราชทัณฑ์ เป็ นต้น
6) ด้านบริ หารทัว่ ไป ได้แก่ การบริ หารงานการต่างประเทศ และงานบริ หารการคลัง เป็ นต้น
7) ด้านการชาระหนี้ เงินกู้ เป็ นการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งแหล่งภายในและต่าง
ประ เทศ
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8) ด้านอื่น ๆ เป็ นรายจ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จา่ ยสมทบโครงการความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง เงินสารองจ่ายกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจาเป็ น เป็ นต้น
1.5 หนีส้ าธารณะ (Public Debt)
หนีส้ าธารณะ หมายถึง หนี้ภาครัฐบาลเกิดจากการกูย้ มื โดยตรงของรัฐบาล หรื อการกูย้ มื ของ
รัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลเป็ นผูค้ ้ าประกัน ซึ่ งประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมรับผิดชอบร่ วมกันอย่างเท่าเทียม
และหลีกเลี่ยงไม่ได้
การสร้ างหนีส้ าธารณะของรั ฐบาล มีสาเหตุสาคัญดังนี้
1) เมื่อมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยรัฐบาลอาจกูเ้ งินระยะสั้น เพือ่ ให้เพียงพอกับรายจ่ายเป็ น
การชัว่ คราว จนกว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ให้ครบตามที่ประมาณการไว้
2) กูม้ าเพื่อการลงทุนเพิม่ เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3) เพื่อสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า รัฐบาลต้องแก้ไขปั ญหา
เศรษฐกิจ โดยการเพิ่มรายจ่าย ทาให้รัฐบาลต้องกูเ้ งิน
4) กูเ้ งินเพื่อใช้จ่ายในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน
ประเภทของหนีส้ าธารณะ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) หนีภ้ ายในประเทศ หมายถึง หนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลกูย้ มื เงินจากแหล่งเงินกู้
ภายในประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิ น ธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ และประชาชนทัว่ ไป วิธีการก่อหนี้สาธารณะภายในประเทศนั้น รัฐบาลจะจาหน่ายพันธบัตร
ซึ่ งเป็ นการกูย้ มื ระยะยาว หรื อ จาหน่ายตัว๋ คลังซึ่ งเป็ นการกูร้ ะยะสั้น
2) หนีต้ ่ างประเทศ หมายถึง หนี้สาธารณะที่เกิดจากรัฐบาลกูย้ มื เงินจากแหล่งเงินกูภ้ ายนอก
ประเทศ เพื่อนาเงินมาสนับสนุนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลหรื อค้ าประกันเงินกูข้ อง
รัฐวิสาหกิจแหล่งเงินกูต้ ่างประเทศที่สาคัญ คือ ธนาคารโลก กองทุนความร่ วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล
แห่งประเทศญี่ปุ่น (OECF) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ABD Bank) และตลาดการเงิน เป็ นต้น
ผลดีและผลเสี ยของหนีส้ าธารณะ หนี้สาธารณะมีท้ งั ผลดีและผลเสี ยแก่เศรษฐกิจของประเทศและ
ประชาชนร่ วมกัน ดังนี้
ผลดี ได้ แก่
1) นามาใช้พฒั นาความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทนั กับความต้องการ
2) นามาใช้แก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่าของประเทศ โดยนาเงินกูม้ าสร้างงาน ทาให้ประชาชนมี
รายได้เป็ นการเพิม่ อานาจซื้ อของประชาชนให้สูงขึ้น
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ผลเสี ย ได้ แก่
1) ทาให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ถ้ารัฐบาลนามาใช้จ่ายมากเกินไป
2) เป็ นภาระแก่ประชาชน เมื่อรัฐบาลต้องชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ ทาให้รายได้ที่รัฐบาลจะ
นามาพัฒนาประเทศน้อยลง
3) ทาให้รัฐบาลใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย ขาดความระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างประหยัด
1.6 งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนการใช้เงินของรัฐบาล ซึ่ งแสดงวัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของ
รายรับรายจ่ายของรัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติถือเอาระยะเวลา 1 ปี คือ เริ่ มจาก 1 ตุลาคม จนถึง 30
กันยายน ของปี ถัดไป
สานักงบประมาณเป็ นหน่วยราชการที่รับผิดชอบจัดทางบประมาณประจาปี โดยจะรวบรวม
โครงการและรายจ่ายด้านต่างๆ ของหน่วยราชการทุกหน่วย รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด เพื่อนาเสนอขอ
อนุมตั ิจากรัฐสภา และประกาศใช้ต่อไป
ความสาคัญของงบประมาณแผ่นดิน คือ
1) เป็ นเครื่ องมือของรัฐบาลในการควบคุมการดาเนินงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้เป็ นไป
ตามนโยบาลของรัฐบาล
2) เป็ นเครื่ องมือของรัฐสภาในการควบคุมการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลให้ถูกต้องเหมาะสม
3) เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยวัดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินการของรัฐบาล
ลักษณะของงบประมาณ
งบประมาณของรัฐบาล มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งด้านรายรับและรายจ่าย ผลกระทบจะ
มากน้อยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการใช้งบประมาณของรัฐบาล ซึ่ งมี 3 ลักษณะ คือ
1) งบประมาณสมดุล หมายถึง การที่รัฐบาลมีการใช้จ่ายเท่ากับรายได้พอดี งบประมาณสมดุลจะมี
ข้อจากัด ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่า เกิดภาวะเงินฝื ด อัตราการว่างงานสู ง การดาเนินนโยบายงบประมาณ
สมดุลจะไม่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะการใช้จ่ายของรัฐบาลถูกกาหนดโดยรายได้
2) งบประมาณขาดุล หมายถึง การที่รัฐบาลมีการใช้จ่ายมากกว่ารายได้ และจาเป็ นต้องนารายรับ
จากเงินกู้ หรื อเงินคงคลังมาชดเชยการขาดดุล ปั จจัยนักเศรษฐศาสตร์ มีแนวคิดว่า การที่รายจ่ายสู งกว่า
รายได้ และรัฐบาลก่อหนี้สาธารณะมาใช้จ่ายนั้นไม่ใช้สิ่งที่เสี ยหาย ถ้าเงินที่กมู้ าถูกใช้ในการเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มการลงทุน และการจ้างงาน
3) งบประมาณเงินดุล หมายถึง การที่รัฐบาลใช้จ่ายน้อยหว่ารายได้ที่จดั เก็บได้ ทาให้มีเงินเหลือเข้า
เป็ นเงินคงคลังเพิ่มขึ้น
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2. นโยบายการเงิน
ความหมายของนโยบายการเงิน
นโยบายการเงิน (Monetary Policing) หมายถึง นโยบายที่ธนาคารกลางใช้สาหรับควบคุมปริ มาณ
เงิน และต้นทุนของเงิน (ดอกเบี้ย) ที่หมุนเวียนอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ และ
มีการเจริ ญเติบโตในทิศทางที่ตอ้ งการ ส่ วนใหญ่จะใช้นโยบายนี้ร่วมกับนโยบายการคลังของรัฐบาล
หน่วยงานสาคัญที่กาหนดนโยบายการเงิน คือ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
2.1 การเงิน
ความหมายของเงิน คือ สิ่ งที่ทุกคนในสังคมเดียวกันยอมรับและใช้เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยน
กับสิ นค้าและบริ การรวมทั้งการชาระหนี้และอื่น ๆ ตามต้องการ
วิวฒ
ั นาการของเงิน
วิวฒั นาการของเงิน มี 3 ลากับขั้น คือ
1. ระบบเศรษฐกิจที่ใช้สิ่งของในการแลกเปลี่ยน (Barter Economy)
2. ระบบเศรษฐกิจที่ใช้เงินเป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยน (Money Economy )
3. ระบบเศรษฐกิจที่ใช้เครดิตเป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยน (Credit Economy)
ระบบเศรษฐกิจทีใ่ ช้ สิ่งของในการแลกเปลีย่ น
ในระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีการใช้เงิน จาเป็ นต้องใช้การแลกเปลี่ยนสิ่ งของต่อสิ่ งของ (Barter) ซึ่ง
เป็ นการแลกเปลี่ยนกันโดยตรง (direct exchange) ภายหลังเมื่อระบบเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ข้ ึนจานวนสิ้ นค้า
ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น การแลกเปลี่ยนสิ นค้ากันโดยตรงจึงประสบปั ญหาและอุปสรรคอย่างมาก
ได้แก่
1. ปั ญหาความต้องการตรงกันทั้งสองฝ่ าย กล่าวคือ การแลกเปลี่ยนสิ้ นค้าโดยตรงจะต้องหาผูท้ ี่
สิ้ นค้าที่เราต้องการ และผูน้ ้ นั ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนกับสิ นค้าของเราด้วย
2. ปั ญหาการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสิ นค้าชนิดหนึ่งกับสิ้ นค้าชนิดอื่น เมื่อจานวนสิ้ นค้า
มากขึ้น จานวนอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสิ นค้าจะเพิ่มขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้ามีสินค้า 100 ชนิดสิ นค้าสิ นค้า
แต่ละชนิดต้องมีอตั ราแลกเปลี่ยนถึง 99 อัตรา
3. ปั ญหาในการเก็บรักษาและขนส่ งสิ นค้า กล่าวคือ สิ นค้าบางชนิดที่เสื่ อมคุณภาพได้ง่าย
จาเป็ นต้องมีการเก็บรักษาที่ดีเพื่อรอการแลกเปลี่ยน ทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา อีกทั้งการ
แลกเปลี่ยนกันโดยตรงในสิ นค้าบางชนิดมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสู ง
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ระบบเศรษฐกิจทีใ่ ช้ เงินเป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลีย่ น
จากปั ญหาในระบบเศรษฐกิจที่ใช้สิ่งของในการแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนสิ นค้าในระยะต่อมา
จึงถูกพัฒนาเป็ นการแลกเปลี่ยนโดยอ้อม(Indirect exchange) โดยใช้เงินเป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่ง
มีววิ ฒั นาการดังนี้
1. เงินที่เป็ นสิ่ งของหรื อสิ นค้า (Commodity money) สิ่ งที่ถูกเลือกใช้เป็ นเงินจะต้องมีค่าในตัวเอง
ซึ่งคนในสังคมต้องการและยอมรับ เช่น ประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นมักใช้ขนสัตว์ประเทศจีนใช้ใบชา
นอกจากนี้ยงั มีสิ่งอื่นๆ ที่ถูกนามาใช้เป็ นเงิน ได้แก่ ยาสู บ เกลือ เปลือกหอย ลูกปั ด อย่างไรก็ตาม สิ่ งต่าง ๆ
เหล่านี้มีขอ้ เสี ยคือขาดความคงทนถาวร ไม่สามารถพกพาได้สะดวกและแบ่งแยกเป็ นหน่วยย่อยได้ยาก
2. เงินโลหะ (metallic money) ในระยะต่อมา มีการนาโลหะมีค่ามาใช้เป็ นเงิน ได้แก่ โลหะเงิน
ทองคา และมีการนาโลหะดังกล่าวมาหลอมเป็ นเหรี ยญที่มีค่าแน่นอน เงินเหรี ยญในระยะแรกเป็ นเงินที่มี
มูลค่าเต็มตัว ( Full bodies coins ) คือค่าของเงินเท่ากับค่าของโลหะที่ใช้ทาเหรี ยญ
3. เงินกระดาษ (Paper money) สมัยก่อนการเก็บรักษาโลหะมีค่าและเงินเหรี ยญไว้กบั ตนเองหรื อ
พกพาไปยังที่ต่าง ๆ ขาดความสะดวก จึงได้นาโลหะมีค่าไปฝากไว้กบั ช่างทองซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ได้รับความเชื่อถือ
ในสมัยนั้น ช่างทองจะออกใบรับให้แก่ผทู ้ ี่มาฝาก แต่เนื่ องจากโลหะที่นามาฝากนั้นมักจะไม่มีการไถ่ถอน
คืนพร้อมกัน ช่างทองจึงถือโอกาสออกใบรับให้แก่ผทู ้ ี่ไม่ได้นาโลหะมาฝากด้วยโดยคิดค่าบริ การตาม
สมควร ต่อมาช่างทองเหล่านี้ ได้กลายมาเป็ นนายธนาคาร ใบรับฝากทองนั้นคือบัตรธนาคาร (bank notes)
ระบบเศรษฐกิจทีใ่ ช้ เครดิตเป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลีย่ น
เงินอีกรู ปแบบหนึ่งที่ใช้แทนเงินสดคือเงินฝากกระแสรายวัน (demand deposits) ซึ่งเป็ น
เงินที่จ่ายโอนกันโดยเช็คแต่ไม่เป็ นเงินที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย เพราะเจ้าหนี้สามารถปฏิเสธการรับชาระ
หนี้ดว้ ยเช็คได้ ประเทศที่มีระบบธนาคารพัฒนาแล้วมักใช้เงินฝากกระแสรายวันอย่างแพร่ หลายเงินที่ใช้
ทัว่ ไปในปั จจุบนั มี 3 แบบคือเหรี ยญกษาปณ์ ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวัน
หน้ าที่ของเงิน
หน้ าที่ของเงินทีส่ าคัญมี 4 ประการ ดังนี้
1. เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยน เงินทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการซื้ อขาย
แลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ นอกจากนี้ยงั ก่อให้เกิดตามหลักการแบ่งงาน (division of labor) และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง (specialization) คือแต่ละคนไม่จาเป็ นต้องผลิตสิ นค้าทุกอย่างเพื่อนามาใช้ แต่จะเลือก
ผลิตสิ นค้าเฉพาะที่ตนมีความชานาญเท่านั้น แล้วจึงนามาแลกเปลี่ยนเป็ นเงินทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดจึง
ถูกใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เงินจะทาหน้าที่น้ ีได้ดีเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ความเชื่ อมัน่ ในค่าของเงิน ในภาวะปกติ
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ค่าของเงินจะมีความมัน่ คงและได้รับการยอมรับ แต่ในภาวะสงครามหรื อเศรษฐกิจไม่มีเถียรภาพ ความ
เชื่อมัน่ ในค่าของเงินจะลดลง
2. เป็ นสิ่ งวัดมูลค่า เงินเป็ นสิ่ งที่ใช้วดั มูลค่าของสิ นค้าและบริ การ เพื่อความสะดวกใน
การเปรี ยบเทียบราคาระหว่างกัน
3. เป็ นมาตรฐานในการชาระหนี้ เมื่อมีกยู้ มื กันเกิดขึ้น เงินสามารถบอกจานวนหนี้ท้ งั เงิน
ต้นและดอกเบี้ยในรู ปตัวเงินที่ตอ้ งชาระคืนในอนาคต ทาให้เกิดความสะดวกในการกูย้ ืม โดยมีขอ้ แม้วา่
มูลค่าของเงินต้องไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไป เพื่อมิให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้
4. เป็ นสิ่ งสะสมมูลค่าและให้สภาพคล่อง การสะสมสิ นทรัพย์บางประการต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการเก็บรักษาหรื อการเสื่ อมสภาพไปตามกาลเวลา ทาให้ผถู ้ ือสิ นทรัพย์น้ นั ขาดทุน จึงมีการสะสมใน
เงินตราเนื่องจากเป็ นสิ นทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับและมีสภาพคล่องสู งสุ ด อีกทั้งการสะสมในรู ปของเงิน
ฝากที่สถาบันการเงินจะก่อให้เกิดผลดีแก่ระบบเศรษฐกิจ เพราะสถาบันการเงินสามารถนาเงินฝากเหล่านั้น
ไปให้กยู้ มื เพื่อการลงทุนและจ้างงานได้
สิ่งทีค่ ล้ ายเงิน (Near money) คือสิ นทรัพย์ที่ทาหน้าที่ในการเก็บมูลค่าและเปลี่ยนสื่ อกลาง
ในการแลกเปลี่ยน แต่มีความแตกต่างจากเงินตรงที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นสิ นค้าและบริ การได้ทนั ที่ตอ้ ง
นาไปแลกเป็ นเงินสดที่สถาบันการเงินก่อน โดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เช่น เงินฝาก ออมทรัพย์ ตัว๋
เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล เป็ นต้น
สิ่งทีท่ ดแทนเงิน (Money substitutes) คือ สิ่ งที่ทาหน้าที่ชวั่ คราวในฐานะเป็ นสื่ อกลางใน
การแลกเปลี่ยนแต่ไม่ทาหน้าที่ในการรักษามูลค่า เช่น บัตรเครดิต กล่าวคือบัตรเครดิตสามารถใช้ซ้ื อสิ นค้า
และบริ การบางประเภทได้ แต่ผทู ้ ี่รับเครดิตจะไม่สามารถใช้บตั รเครดิตนั้นไปทาธุ รกรรมต่อไปได้อีก
ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อการเปลีย่ นแปลงของปริมาณเงิน
การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณเงินนอกจากจะซื้ อขึ้นอยูก่ บั คาจากัดความของปริ มาณเงินแล้ว ยัง
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้วย คือ
1. การใช้นโยบายการเงิน หากทางการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายโดยการขยายเครดิต
เช่น การขยายสิ นเชื่ อของธนาคารพาณิ ชย์ จะมีผลให้ปริ มาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ในทางตรงข้าม การใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดโดยการลดเครดิต เช่น การขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย จะมีผลให้ปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลง
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2. การใช้นโยบายการคลัง หากรัฐบาลใช้งบประมาณขาดดุลหรื อรายจ่ายของรัฐบาลสู งกว่า
รายได้ของรัฐบาล รัฐบาลจะต้องหาเงินมาชดเชยส่ วนที่ขาดดุล เช่น อาจจะนาเงินคงคลังมาใช้หรื อกูจ้ าก
ธนาคารกลาง เป็ นต้น ย่อมมีผลทาให้ปริ มาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
หากรัฐบาลใช้งบประมาณเกินดุลหรื อรายได้ของรัฐบาลสู งกว่ารายจ่ายของรัฐบาล เช่น
การเพิ่มภาษี ทาให้เงินส่ วนหนึ่งของประชาชนอยูใ่ นมือรัฐบาล ปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจจึงลดลง
3. ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงในดุลการชาระเงินย่อมส่ งผล
โดยตรงต่อปริ มาณเงินในประเทศ หากดุลการชาระเงินเกินดุล อันเนื่องมาจากการส่ งออก การไหลเข้าของ
เงินทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น เงินส่ วนนี้จะถูกนาไปแลกเปลี่ยนเป็ นเงินตราในประเทศ ทาให้ปริ มาณ
เงินเพิ่มขึ้น
ในทางตรงกันข้าม หากดุลการชาระเงินขาดดุล เนื่องจากการนาเข้า การไหลออกของเงิน
ทุนต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น เงินในประเทศเป็ นส่ วนหนึ่งจะถูกแลกเปลี่ยนเป็ นเงินตราต่างประเทศ ปริ มาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจจึงลดลง
มูลค่ าของเงิน
ค่ าของเงิน หมายถึง อานาจในการซื้ อหรื ออานาจในการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลหนึ่งกับสิ นค้า
หรื อบริ การ โดยปกติค่าของเงินจะไม่คงที่ อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้เสมอ
ค่าในตัวของเงินเอง มี 2 ชนิด คือ
(1) ค่าของเงินภายนอก หมายถึง อานาจในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรื อราคาของ
เงินตราสกุลหนึ่ง เมื่อคิดเป็ นราคาของเงินสกุลอื่น ซึ่ งเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น
เดิม เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ แลกได้ 25 บาท
ต่อมา เงิน 1 ดอลลาร์ สหรัฐ แลกได้ 53 บาท
แสดงว่า ค่าเงินบาทลดต่าลง และค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐเพิ่มสู งขึ้น
(2) ค่าของเงินภายใน หมายถึง อานาจในการซื้ อสิ นค้าและบริ การของเงินแต่ละหน่วย สิ่ งที่จะทา
ให้ทราบว่าค่าของเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็คือ “ระดับราคาสิ นค้าโดยทัว่ ไป” (ดัชนีราคาสิ นค้า)
กล่าวคือ
ถ้าราคาสิ นค้าสู งขึ้น แสดงว่า ค่าของเงินลดลง
ถ้าราคาสิ นค้าลดลง แสดงว่า ค่าของเงินเพิ่มขึ้น
ค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้าม (ผกผัน) กับระดับราคาสิ นค้าทัว่ ไป
เสมอ
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การลดค่ าเงิน
การลดค่ าเงิน คือ การลดอานาจซื้ อของเงินและราคาของเงินตราสกุลหนึ่งต่อเงินอีกสกุลหนึ่ง
เช่น การลดค่าเงินบาท
การลดค่ าเงินบาท หมายถึง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ต้องจ่ายเงินบาทจานวน
มากขึ้น เพื่อให้ได้เงินสกุลอื่นจานวนเท่าเดิม เช่น เดิม 23 บาท แลกได้ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อมา
ประมาณปี 2527 รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท โดยกาหนดให้ 27 บาท แลกได้ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น
ต้น
การลดค่ าเงินบาท หรื อ การกาหนดให้ค่าเงินบาทลอยตัว เป็ นเครื่ องมือที่รัฐบาลใช้แก้ปัญหา
การขาดดุลการค้า หรื อการขาดดุลการชาระเงิน
ประเทศไทยกับการลดค่ าเงินบาท และค่ าเงินบาทลอดตัว
(1) ปี พ.ศ. 2527 รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาทเพื่อแก้ปัญหาขาดดุลการค้า
(2) ปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลประกาศค่าเงินบาทลอยตัวเพื่อแก้ปัญหา การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและ
การขาดดุลการชาระเงิน
ผลจากการลดค่ าเงินบาท หรื อค่ าเงินบาทลอยตัว
การลดค่ าเงินบาท หรื อการกาหนดให้ค่าเงินบาทลอยตัว ทาให้เกิดผลดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ต้องจ่ายเงินบาทเพิ่มมากขึ้น
2) การชาระหนี้เงินกูต้ ่างประเทศจะเพิ่มขึ้น
3) สิ นค้าไทยที่ส่งขายต่างประเทศจะมีราคาถูกลง ทาให้ต่างประเทศซื้ อสิ นค้าไทยเพิม่ ขึ้น
4) สิ นค้านาเข้าจากต่างประเทศ จะมีราคาเป็ นเงินบาทสู งขึ้น
5) ราคาสิ นค้าไทยที่ผลิตเองก็มีแนวโน้มสู งขึ้น ถ้าใช้ปัจจัยการผลิตต่างประเทศ
6) คนต่างประเทศมาท่องเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น แต่ตนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศน้อยลง
การกาหนดมาตรฐานเงินตรา
การกาหนดมาตรฐานเงินตรา หมายถึง การกาหนดมูลค่าของเงินสกุลหนึ่งเมื่อเปรี ยบ เทียบกับ
มูลค่าของทองคาหรื อเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา แต่เดิมใช้ทองคาจึงเรี ยกว่า มาตรฐานทองคา ปัจจุบนั ใช้
มาตรฐานเงินตรา ที่เรี ยกว่า มาตราผสมภายใต้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ กล่าวคือ กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) จะทาหน้าที่เป็ นผูก้ าหนดเงินตราแต่ละสกุลว่ามีค่าเสมอภาคเท่าใด โดยคิดเทียบ
กับมูลค่าทองคา หรื อเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (เช่น 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เท่ากับ 25.20 บาทไทย) ค่า
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เสมอภาคนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ แต่การเปลี่ยนแปลงต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศก่อน
ปริมาณเงิน ( Money Supply)
ปริมาณเงิน คือ จานวนเงินทั้งหมดที่ใช้หมุนเวียนอยูใ่ นมือมหาชนขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ไม่
นับรวมปริ มาณเงินตราที่อยูใ่ นมือของรัฐบาล และเงินฝากของรัฐบาลในธนาคาร เพราะถือว่าเงินเหล่านี้ยงั
มิได้นาออกมาใช้หมุนเวียน
โดยทัว่ ไปปริ มาณเงินอาจจาแนกได้ 2 อย่าง คือ
(1) ปริ มาณเงินตามความหมายอย่างแคบ เป็ นปริ มาณเงินที่ประชาชนถือไว้เพื่อเป็ นสื่ อในการซื้ อ
ขายแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย
- ธนบัตร
- เหรี ยญกษาปณ์
- เงินฝากกระแสรายวัน
(2) ปริ มาณเงินตามความหมายอย่างกว้าง เป็ นปริ มาณเงินที่ประชาชนถือไว้เพื่อเป็ นสื่ อในการซื้ อ
ขายแลกเปลี่ยน รวมทั้งเงินที่ถือไว้เพื่อการออม ซึ่ งจะได้ผลตอบแทน ประกอบด้วย
- ธนบัตร
- เหรี ยญกษาปณ์
- เงินฝากกระแสรายวัน
- เงินฝากออมทรัพย์
- เงินฝากประจา
ระบบการเงินของประเทศกาลังพัฒนา เป็ นปริ มาณเงินตามความหมายแคบ ส่ วนระบบการเงิน
ของประเทศพัฒนาแล้วเป็ นปริ มาณเงินตามความหมายกว้าง
สรุ ป - ปริ มาณเงินหมุนเวียนมาก ทาให้อานาจซื้ อสู ง มีผลให้ราคาสิ นค้าราคาสู งขึ้น ค่าเงินลดลง เรี ยกว่า ภาวะเงินเฟ้ อ
- ปริ มาณเงินหมุนเวียนน้อย ทาให้อานาจซื้ อน้อย มีผลให้ราคาสิ นค้าลดลง ค่าเงินเพิ่มขึ้น เรี ยกว่า ภาวะเงินฝื ด
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ภาวะเงินเฟ้ อและเงินฝื ด
ประเด็นทีค่ วรทราบ
เงินเฟ้ อ
ราคาสิ นค้า
สู งขึ้น
มูลของเงิน
ลดลง
ปริ มาณเงิน
มาก
สาเหตุ
1. อุปสงค์มากกว่าอุปทาน
2. ต้นทุนสิ นค้าเพิม่ ขึ้น
ขนาด
1. อย่างอ่อน

2. อย่างปานกลาง

3. อย่างรุ นแรง
(เกินกว่า 20 %)

ผลกระทบ

เงินฝื ด
ลดต่าลง
เพิ่มขึ้น
น้อย
1. อุปทานมากกว่าอุปสงค์
2. รัฐบาลเก็บภาษีมากเกินไป

ราคาสิ นค้าที่เปลี่ยนแปลงสู ง

ราคาสิ นค้าที่เปลี่ยนแปลงลดลง

1. ระดับราคาสิ นค้าสู งขึ้นไม่เกิน 5
เปอร์ เซ็นต์ต่อปี เป็ นผลดีต่อ
เศรษฐกิจ เพราะกระตุน้ การลงทุน
ของผูผ้ ลิต
2. ระดับราคาสิ นค้าสู งขึ้นระหว่าง
6-20 เปอร์ เซ็นต์ ต่อปี ประชาชน
จะเดือดร้อนจากสิ นค้าที่มีราคาแพง
3 ระดับราคาสิ นค้าสู งขึ้นเกินกว่า
20 เปอร์ เซ็นต์ มักเกิดในภาวะ
สงครามหรื อการจลาจล

1.ระดับราคาสิ นค้าลดต่าลงเล็กน้อย
เป็ นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะ
กระตุน้ การบริ โภคของประชาชน

1.
2.
3.
4.

2. ระดับราคาสิ นค้าลดต่าลงมาก
เป็ นผลเสี ยต่อระบบเศรษฐกิจ การ
ผลิตลดลง
3. ระดับราคาสิ นค้าลดลงอย่างมาก
เป็ นผลเสี ยต่อเศรษฐกิจ การผลิต
หยุดชะงักเกิดปั ญหาการว่างงาน
เศรษฐกิจตกต่า
คนใช้จ่ายมากขึ้นเพราะกลัวราคา 1. การค้าซบเซา การลงทุนลด
สิ นค้าจะแพงขึ้นอีกในอนาคต
น้อยลง
ค่าครองชีพสู งขึ้น
2.ปั ญหาการว่างงาน และเศรษฐกิจ
เป็ นผลดีต่อพ่อค้า ลูกหนี้ และ
ตกต่า
นายธนาคาร
3. เป็ นผลดีต่อผูม้ ีรายได้ประจา
เป็ นผลเสี ยต่อผูม้ ีรายได้ประจา และเจ้าหนี้
ผูม้ ีเงินออม และเจ้าหนี้
4. เป็ นผลเสี ยต่อพ่อค้า ผูป้ ระกอบ
การ ลูกหนี้ และผูม้ ีรายได้ไม่
แน่นอน
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ประเด็นทีค่ วรทราบ
แนวคิดเพื่อแก้ปัญหา

วิธีแก้ไข
1. นโยบายการเงิน

2. นโยบายการคลัง

3. นโยบายสิ นค้า

เงินเฟ้ อ
ดึงเงินจากมือประชาชนเข้ามาไว้
ดึงเงินจากมือประชาชนเข้ามาไว้ที่
ธนาคาร และรัฐบาลมาก ๆ

เงินฝื ด
กระจายเงินไปอยูท่ ี่ประชาชนมาก
ๆ

1. เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
2. เพิ่มการขายพันธบัตรให้ธนาคาร
พาณิ ชย์ละประชาชน
3. ลดการรับซื้ อพันธบัตรคืนจาก
ประชาชน
4. ลดการขยายเครดิตของธนาคาร
พาณิ ชย์
1. เก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มขึ้น
2. ใช้งบประมาณเกินดุล
3. ลดการใช้จ่ายภาครัฐบาล

1. ลดดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
2. ลดการขายพันธบัตรให้ธนาคาร
พาณิ ชย์และประชาชน
3. เพิ่มการรับซื้ อพันธบัตรคืนจาก
ประชาชน
4. เพิ่มการขยายเครดิตของธนาคาร
พาณิ ชย์
1. เก็บภาษีจากประชาชนลดลง
2. ใช้งบประมาณขาดดุล
3. เพิ่มปริ มาณความต้องการสิ นค้า
และบริ การให้มากขึ้น
1. เพิม่ ปริ มาณความต้องการสิ นค้า
และบริ การให้มากขึ้น

1. เพิม่ ปริ มาณสิ นค้าในตลาดให้
มากขึ้น

เงินตึงตัว
เงินตึงตัว หมายถึง ภาวะที่กระแสเงินเกิดการชะงักงันเนื่ องจากปริ มาณเงินที่หมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจมีจากัดเป็ นภาวะที่ปริ มาณเงินไหลออกนอกประเทศมากกว่าไหลเข้า ซึ่ งทาให้ธนาคาร
พาณิ ชย์และสถาบันการเงินไม่มีเงินให้เอกชนกูย้ มื ผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคือ พ่อค้าและนักธุ รกิจ
ขาดเงินที่ใช้จ่ายหมุนเวียน ขาดเงินลงทุน ซึ่ งจะกระทบต่อการลงทุนในทุกสาขาอย่างมาก
สรุ ป นโยบายการเงินทีส่ าคัญ คือ การกาหนดอัตราดอกเบี้ย การกาหนดเงินสดสารองกฎหมายของ
ธนาคารพาณิ ชย์ การกาหนดอัตราซื้ อลด การซื้ อขายพันธนบัตรรัฐบาล
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2.2 การธนาคาร
การธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจาก
เป็ นแหล่งที่ช่วยระดมเงินออมจากเอกชน ธุ รกิจและรัฐบาล เพื่อนาไปบริ การเงินกูแ้ ก่เอกชน ธุ รกิจ หรื อ
รัฐบาลที่มีความต้องการเงินทุนไปลงทุน
2.2.1 สถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน หมายถึง หน่วยงานที่ทาหน้าที่ระดมเงินออม และให้กยู้ มื แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการ
เงินไปเพื่อการบริ โภค หรื อเพื่อการลงทุนดาเนินธุ รกิจโดยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผอู ้ อมและคิดดอกเบี้ย
จากผูก้ ยู้ มื
สถาบันการเงินในประเทศไทย เริ่ มติดต่อทาการค้ากับนานาประเทศ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยชาวอังกฤษได้เข้ามาตั้งธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้ เมื่อ พ.ศ. 2431 ธนาคารพาณิ ชย์
ที่ต้ งั ขึ้นในระยะแรก ๆ ล้วนเป็ นชาวต่างประเทศทั้งสิ น ซึ่ งจัดตั้งเพื่ออานวยความสะดวกและสนับสนุน
การค้าต่างประเทศจนถึง พ.ศ. 2449 จึงมีการจัดตั้งธนาคารพาณิ ชย์ของไทยขึ้นเป็ นครั้งแรก ชื่อ “แบงก์
สยามกัมมาจลทุน จากัด” และเปลี่ยนชื่อเป็ นธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด เมื่อ พ.ศ. 2482 ปั จจุบนั สถาบัน
การเงินของประเทศไทยได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว จาแนกออกได้ดงั นี้
1) สถาบันการเงินประเภทธนาคาร
ธนาคารอาจแบ่งออกได้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง คือ
1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นสถาบันการเงินที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาเสถียรภาพทาง
การเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ควบคุมปริ มาณเงินและสิ นเชื่อเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง โดยมุ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอย่างมีเสถียรภาพ
การดาเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเป็ นอิสระจากรัฐบาลไม่แสวงหารายได้และผล
กาไรจากการประกอบการ และไม่ทาธุ รกิจติดต่อกับประชาชนโดยตรง
หน้ าทีข่ องธนาคารแห่ งประเทศไทย
1) ออกธนบัตร การออกธนบัตรใหม่เพื่อแทนธนบัตรเก่าที่ชารุ ด หรื อเมื่อได้รับทุน
สารองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
2) เป็ นนายธนาคารของรัฐบาล และเป็ นตัวแทนการเงินของรัฐบาล โดย
- รับฝากเงินจากหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
- ให้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจกูย้ มื เงิน
- เป็ นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล เช่น หาแหล่งเงินกูท้ ้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
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3) เป็ นนายธนาคารของธนาคารพาณิ ชย์ โดยรับฝากเงินและรับฝากเงินสารองของ
ธนาคารพาณิ ชย์ และให้ธนาคารพาณิ ชย์กยู้ มื เงิน
4) กากับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
5) ควบคุมตรวจสอบสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อให้ระบบการเงินของประเทศมีเสถียรภาพ
และการดาเนินงานของสถาบันการเงินมัน่ คง
6) การเก็บรักษาทุนสารองเงินตราต่างประเทศ
7) การรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ โดยดาเนินนโยบายการเงิน ในการ
ควบคุมปริ มาณเงินของประเทศให้เหมาะสม เพื่อป้ องกันและแก้ไขภาวะเงินเฟ้อหรื อเงินฝื ด
2.2.2 ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์ เป็ นธนาคารที่ดาเนินงานโดยเอกชน ซึ่งเป็ นธนาคารที่มีจานวนมากที่สุด
และมีปริ มาณเงินหมุนเวียน ตลอดจนทรัพย์สินมากที่สุด มีบทบาทสู งต่อธุ รกิจการเงินของประเทศ
เนื่องจากเป็ นหน่วยธุ รกิจที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศ หน้าที่ของธนาคารพาณิ ชย์มีดงั นี้
- รับฝากเงินจากธนาคาร มีท้ งั เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจา และเงินฝากกระแส
รายวัน โดยเงินฝากแต่ละประเภทจะมีอตั ราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน
- การให้กยู้ มื เงิน เพื่อการบริ โภคหรื อการลงทุนตลอดจนนาเงินออมที่มีผนู ้ ามาฝากไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดผลตอบแทน
- การให้บริ การอื่น ๆ เช่น การโอนเงิน การซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ การให้เช่าตูน้ ิรภัย
การรับชาระค่าบริ การต่าง ๆ เป็ นต้น
2.2.3ธนาคารพิเศษ หรื อธนาคารที่จดั ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ประกอบด้วย ธนาคาร
ออมสิ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์
2) สถาบันการเงินประเภทมิใช่ ธนาคาร
(1) บริ ษทั เงินทุนและบริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั เงินทุนทาหน้าที่ ประกอบกิจการกูย้ มื หรื อรับ
เงินจากประชาชน แล้วนาไปใช้ในกิจการต่าง ๆ เช่น ให้กูย้ มื ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ส่ วนบริ ษทั หลักทรัพย์ ทา
หน้าที่ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ เช่นกิจการนายหน้าซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ กิจการค้า
หลักทรัพย์
## หลักทรัพย์ (Securities) หมายถึง ตราสาร หรื อเอกสารการแสดงสิ ทธิ ในหนี้หรื อทรัพย์สินที่ซ้ื อ
ขายกัน เช่น หุ น้ หุ น้ กู้ พันธบัตร ตัว๋ เงิน เป็ นต้น
(2) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะจัดหาทุนเพื่อให้กูร้ ะยะยาวแก่กิจการ
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อุตสาหกรรม เพื่อสร้างสิ นทรัพย์ถาวร เช่น สร้างโรงงาน เครื่ องมือ เครื่ องจักร เป็ นต้น นอกจากนี้บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังรับประกันเงินกูใ้ ห้กบั ลูกค้าที่สามารถกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
ทั้งในและนอกประเทศเพื่อส่ งเสริ มพัฒนากิจการอุตสาหกรรมอีกด้วย
(3) บริ ษทั ประกันชีวติ และประกันภัย เป็ นสถาบันการเงินอีกประเภทหนึ่งที่ส่งเสริ มให้
ประชาชนรู ้จกั ประหยัดสร้างความมัน่ คงแก่กิจการและครอบครัวของตน การประกันที่แพร่ หลาย มี 2 ชนิด
คือ การ
- ประกันชีวติ เป็ นการประกันความตายที่ทุกคนต้องประสบ เมื่อทาประกันและเสี ยชีวติ ลง
ทายาทจะได้รับเงิน
- การประกันวินาศภัย เป็ นการประกันอาจเกิดจากทรัพย์สิน เมื่อผูเ้ อาประกันได้รับความ
เสี ยหาย บริ ษทั ประกันภัยอาจจะต้องจ่ายสิ นไหมทดแทน
(4) สหกรณ์การเกษตร เป็ นสถาบันการเงินที่ต้ งั ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรร่ วมมือกันช่วยเหลือการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นสถาบันการเงินที่รับฝากเงินจากสมาชิกและให้สมาชิกกูย้ มื เงินโดย
คิดดอกเบี้ย และนากาไรมาปั นผลให้สมาชิกตามมูลค่าหุ น้ ที่ถือ
(6) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ (Credit Fancier Companies) เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นกิจการระดมทุนด้วย
การออกตัว๋ สัญญาใช้เงินเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป เพื่อนามาให้ประชาชนกูเ้ งินไปซื้ อที่ดินและสร้างที่
อยูอ่ าศัย
(7) โรงรับจานา เป็ นสถาบันการเงินขนาดเล็กที่พบเห็นโดยทัว่ ไปตามแหล่งชุมชน ทาหน้าที่ให้
กูย้ มื ทัว่ ไป โดยการรับจานาสิ่ งของและเครื่ องใช้ต่าง ๆ ทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้ว โรงรับจานามี 3
ประเภท ตามลักษณะของผูด้ าเนินงาน คือ โรงรับจานาที่ดาเนินการโดยเอกชน โรงรับจานับที่ดาเนินการ
โดยกรมประชาสงเคราะห์ เรี ยกว่า สถานธนานุเคราะห์ และโรงรับจานาที่ดาเนิ นการโดยเทศบาล เรี ยกว่า
สถานธนานุบาล
สรุ ป การธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน ที่กล่าวข้างต้น เป็ นสถาบันที่ดาเนินธุ รกิจเกี่ยวกับการเงิน
กล่าวคือ ทาหน้าที่เป็ นแหล่งระดมเงินทุน จากประชาชน แล้วนามาให้ผลู ้ งทุนกูย้ มื ไปเพื่อการบริ โภคหรื อ
การลงทุน ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่างผูอ้ อมกับผูล้ งทุนโดยมีกฎหมายให้ความคุม้ ครอง ลดการเอารัดเอา
เปรี ยบ
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3. นโยบายการคลัง
นโยบายการคลัง คืออะไร
นโยบายการคลัง (Fiscal policy) คือ นโยบายในการหารายได้และการใช้จ่ายของรัฐบาล รัฐบาลหา
รายได้โดยการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ ทั้งจากผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูม้ ีรายได้ อาทิเช่น ภาษีเงินได้ภาษีการค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็ นต้น ส่ วนการใช้จ่ายก็กระทาโดยจ่ายจากเงินงบประมาณ
โดยผ่านทางส่ วนราชการกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ
บทบาทของนโยบายการคลัง ทีโ่ ดดเด่ นมี 3 ประการ คือ
1. บทบาทในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ดังนั้น เมื่อใดที่ระบบเศรษฐกิจเกิดปั ญหาขึ้นรัฐบาล ก็จะเข้ามา
แก้ไขโดยการ ใช้ นโยบายการคลังและการเงินตามความเหมาะสมตัวอย่าง เช่น เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นใน
ประเทศ ระดับราคาสิ นค้าเพิ่มสู งขึ้นไปเรื่ อย ๆ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งผลกระทบที่ตามมาจะก่อให้เกิดปั ญหาใน
ด้านการใช้ทรัพยากรการผลิตที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ และการออมเงินของประชาชน ดังนั้นรัฐบาลจะใช้
นโยบายการคลังโดยการเก็บภาษีเพิ่ม เช่น ภาษีเงินได้ และภาษี มูลค่าเพิ่ม ซึ่ งจะมีผลต่อปริ มาณเงิน
หมุนเวียนในระบบ และต่อระดับราคาสิ นค้า
2. บทบาทในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ (Allocation of Resource)
เนื่องจากทรัพยากรหรื อปั จจัยในการผลิตของประเทศมีจากัด รัฐบาลจึงจาเป็ นจะต้องมีมาตรการหรื อ
บทบาทในการจัดสรร แบ่งปันทรัพยากรเพื่อใช้ในการผลิตสิ นค้าและบริ การให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของประชาชน สิ นค้าและบริ การนี้อาจจะแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
- สิ นค้าและบริ การสาธารณู ปโภค คือ สิ นค้าที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะอุปโภคบริ โภคได้ เป็ น
สิ นค้าบริ การสาธารณะ สิ นค้าประเภทนี้มกั จะผลิตหรื อดาเนินการโดยรัฐ เช่นไฟฟ้า โทรศัพท์ น้ าประปา
การรถไฟ เป็ นต้น หรื อเป็ นธุ รกิจประเภทที่มีผลทางสังคมโดยส่ วนรวม เช่น การสร้างโรงเรี ยน
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็ นต้น โดยรัฐอาจจะทาเองหรื อส่ งเสริ มให้เอกชนทาโดยให้การอุดหนุน
(Subsidize) ก็ได้
- สิ นค้าสาหรับผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ส่ วนใหญ่จะผลิตโดยผูป้ ระกอบการเอกชนทัว่ ไป ได้แก่อาหาร
เสื้ อผ้า รถ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
3. บทบาทในการกระจายรายได้
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จุดมุง่ หมายในการกระจายรายได้ของรัฐบาลก็คือ เพื่อความเป็ นธรรมในสังคม ทั้งนี้เพราะประชาชนใน
สังคมยังมีโอกาสและความสามารถไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น รัฐบาลจึงใช้นโยบายการคลัง โดยการเก็บภาษี
จากประชาชนทัว่ ไปที่มีความสามารถเสี ยภาษี และกระจายรายได้ไปให้กบั คนยากจน ผูด้ อ้ ยโอกาสโอกาส
ผูพ้ ิการ เด็กจรจัด และคนสู งอายุ ตัวอย่าง เช่น จัดสร้างที่พกั พิงสาหรับเด็กร่ อนเร่ จรจัด คนสู ง อายุ จัดสร้าง
โรงพยาบาลรักษาคนพิการฟรี หรื อในอัตราต่า จัดตั้งโรงเรี ยนสอนคนตาบอด เป็ นต้น
เครื่ องมือนโยบายการคลัง
ทางด้านการคลังของรัฐบาลที่นามาใช้เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางเศรษฐกิจ มีอยู่ 4 ประการ คือ
1. นโยบายการจัดเก็บภาษีอากร( Taxation)
2. นโยบายทางด้านรายจ่ายของรัฐ(Government Expenditure)
3. การก่อหนี้สาธารณะ(Public Debt)
4. นโยบายงบประมาณ(Government Budget)
นโยบายการจัดเก็บภาษีอากร (Taxation)
วัตถุประสงค์ ในการจัดเก็บภาษีอากร มี 3 ประการ คือ
1. จัดเก็บภาษีเพื่อรายได้ ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะภาษีเป็ นแหล่งรายได้
ส่ วนใหญ่ของรัฐบาล
2. จัดเก็บภาษีเพื่อการควบคุม ซึ่ งรัฐบาลอาจใช้ภาษีเพื่อควบคุมการบริ โภคสิ นค้าบางประเภทที่
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ หรื อเพื่อควบคุมธุ รกิจและคุม้ ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อป้ องกัน
การผูกขาดของผูผ้ ลิต
3. จัดเก็บภาษีเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการรักษาเสถียรภาพของรายได้และการว่าจ้างงาน โดย
รัฐบาลอาจทาได้ดว้ ยการเพิ่มหรื อลดอัตราภาษี ซึ่งสามารถอธิบายได้เป็ น 2 กรณี คือ
1) ถ้ าเกิดภาวะเงินฝื ด จะมีการว่างงานโดยทัว่ ไป รัฐบาลจะลดภาษีลงเพื่อให้ประชาชนมีเงิน
เหลือสาหรับจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อีกทั้งยังส่ งผลให้จานวนคนว่างงานลดลงและ
เศรษฐกิจจะฟื้ นตัวเร็ วขึ้น
2) ถ้ าเกิดภาวะเงินเฟ้ อ รัฐบาลจะเพิ่มภาษีให้สูงขึ้น เพื่อลดปริ มาณเงินหรื อลดอานาจซื้ อของ
ประชาชน ซึ่ งจะส่ งผลให้การบริ โภคลดลง
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ประเภทของภาษีอากร
การเก็บภาษีอากรแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การเก็บภาษีตามลักษณะการผลักภาระภาษี แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) ภาษีทางตรง (Direct Tax) หมายถึง ภาษีที่ผเู ้ สี ยไม่สามารถผลักภาระภาษีไปให้ผอู ้ ื่นได้ ได้แก่
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สิน และภาษีมรดก
2) ภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) หมายถึง ภาษีที่ผเู ้ สี ยภาษีสามารถผลักภาษีไปให้ผอู ้ ื่นได้ท้ งั หมด
หรื อบางส่ วน ได้แก่ ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีมหรสพ
2. การเก็บภาษีตามลักษณะของฐานภาษี แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1) ภาษีที่เก็บจากเงินได้ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่
2) ภาษที่เก็บจากทรัพย์สิน ได้แก่ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีที่ดิน และภาษีมรดก ภาษีที่เก็บจากการ
บริ โภค ได้แก่ ภาษีการใช้จ่าย ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร
 ภาระภาษีอากร
ภาระภาษี หมายถึง ความรับผิดชอบในการเสี ยภาษี กล่าวคือ ผูท้ ี่มีหน้าที่เสี ยภาษีจะเสี ยภาษีตาม
ความสามารถซึ่งวัดได้จากการหารายได้และการเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
การผลักภาระหน้ าที่ สามารถทาได้ 3 วิธี คือ
1. การผลักภาระภาษีไปข้างหน้า คือผูเ้ สี ยภาษีจะสามารถผลักภาระภาษีไปให้บุคคลอื่นได้
2. การผลักภาระภาษีไปข้างหลัง คือผูเ้ สี ยภาษีจะต้องรับภาระภาษีไว้เอง ทาให้ผผู ้ ลิตต้องพยายาม
ลดต้นทุนการผลิตให้ต่าลง
3. การผลักกระจาย คือการผลักภาระภาษีไปข้างหน้าและข้างหลัง โดยผูเ้ สี ยภาษีอาจรับภาระไว้
บางส่ วน
ภาระภาษีที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายรับจะมากหรื อน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์และ
อุปทานของสิ นค้าแต่ละชนิด
 อัตราภาษีและผลต่ อการกระจายรายได้
ในการกาหนดอัตราภาษีตามหลักความสามารถอาจเก็บได้ใน 3 ลักษณะ คือ
1. อัตราก้าวหน้า คือ อัตราภาษีที่จะสู งขึ้นเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ซึ่ งการเก็บภาษีตามอัตรานี้ได้รับการยกย่องว่าให้ความเป็ นธรรมแก่สังคมดีเยีย่ ม ทั้งนี้ เพราะจะ
ช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันในรายได้บุคล และช่วยให้การกระจายรายได้เป็ นไปอย่างทัว่ ถึง
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2. อัตราคงที่ คือ อัตราภาษีที่จะคงที่เสมอไม่วา่ รายได้จะมากหรื อน้อยเพียงใด เช่น ภาษ๊การค้า
ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร เป็ นต้น ซึ่ งจะทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในรายได้ของ
บุคคล
3. อัตราถอยหลัง คือ อัตราภาษีที่จะลดต่าลงเมื่อรายได้สูงขึ้น ซึ่ งจะทาให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กันในรายได้ของบุคคล
 ผลของการเก็บภาษีอากร
การเก็บภาษีจะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศหลายประการ ดังนี้
1. ผลต่อการผลิต ภาษีบางประเภทอาจใช้ในการส่ งเสริ มการผลิตภายในประเทศได้ เช่น รัฐอาจ
เก็บภาษีสินค้านาเข้าให้สูงขึ้น เพื่อจากัดการนาเข้าให้นอ้ ยลง แต่ภาษีบางประเภทอาจทาให้
การผลิตลดลงได้เช่นเดียวกัน
2. ผลต่อความสามารถในการทางานของบุคคล ภาษีอาจมีผลต่อการลดอานาจซื้ อของประชาชน
และอาจบัน่ ทอนความสามารถหรื อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคคลไปได้ดว้ ย
3. ผลต่อการออมทรัพย์และความปรารถนาที่จะทางาน เช่น ถ้ารัฐเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ามาก
ๆ อาจทาให้ปริ มาณเงินออมลดลง ซึ่ งจะส่ งผลให้การลงทุนของประเทศลดน้อยลง นอกจากนี้
การที่ประชาชนต้องเสี ยภาษีให้รัฐเป็ นเงินจานวนมาก อาจทาให้ประชาชนหมดกาลังใจในการ
ทางานได้
4. ผลต่อการกระจายรายได้ การเก็บภาษีจะสามารถกระจายรายได้มากหรื อน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่
กับอัตราภาษี ถ้าเป็ นภาษีอตั ราก้าวหน้าจะช่วยให้การกระจายรายได้เป็ นอย่างทัว่ ถึง
5. ผลต่อการมีงานทา ถ้ารัฐนาเงินภาษีที่เก็บที่เก็บจากประชาชนไปใช้จ่ายทางด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม จะทาให้ระดับการจ้างงานสู งขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้การผลิตขยายตัว และทารายได้
ประชาชาติเพิ่มขึ้นด้วย
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4. สภาพการเงินและการคลังของไทยในปัจจุบัน
ให้ นักเรียนอ่านบทความตน่ อไปนีแ้ ล้วสั งเคราะห์
1.นโยบายการเงินในรั ฐบาลปั จจุบันยกตัวอย่ างการดูแลเงินเฟ้ อและสร้ างเสถียรภาพเศรษฐกิจผูว้ า่ ฯ ธปท.
ประกาศนโยบายการเงิน ดูแลเสถียรภาพด้านราคาเนื่องจากความเสี่ ยงด้านเงินเฟ้อยังเป็ นประเด็นที่ตอ้ งให้
ความสาคัญต่อไป พร้อมยอมรับการเข้มงวดนโยบายการเงินกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
สั้น ในงานสัมมนาวิชาการประจาปี 2551 ของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ที่จดั ขึ้นเป็ นปี ที่ 9 นับตั้งแต่
ปี 2543 เป็ นต้นมา ภายใต้หวั ข้อการสัมมนา "นโยบายการเงิน ในโลกที่ผนั ผวน: ความท้าทายและกลยุทธ์ต้ งั
รับ" วานนี้ (3 ก.ย.) นางธาริ ษา วัฒนเกส ผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) กล่าวว่า จากการที่แรงกดดันด้านราคาและความเสี่ ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นพร้อมๆ กัน
จากทั้งปั จจัยภายในและนอกประเทศอย่างเช่นในขณะนี้ การดาเนินนโยบายการเงินจึงมีความท้าทายมากขึ้น
เนื่องจากทุกทางเลือกของนโยบายต่างส่ งผล กระทบต่อเศรษฐกิจด้วยกันทั้งสิ้ น จึงจาเป็ นต้องพิจารณาชัง่
น้ าหนักของแต่ละทางเลือกอย่างรอบคอบ และคานึงผลประโยชน์โดยรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็ น
สาคัญ สาหรับนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนในการดูแล เสถียรภาพ
ทางด้านราคา ขณะเดียวกันก็มิได้ละเลยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขอย้าว่านโยบายการเงินที่มุ่งรักษา
เสถียรภาพด้านราคาหรื อดูแลให้เงินเฟ้ออยูใ่ นระดับต่าก็เพื่อช่วยรักษาอานาจซื้ อของประชาชนและ
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างสมดุลให้กบั ภาคการออมที่ถูก
กระทบจากภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ติดลบต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ซึ่งเป็ นการเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันให้แก่
เศรษฐกิจ และมีผลให้เศรษฐกิจเติบโตในระยะยาวอีกด้วย" นางธาริ ษาระบุวา่ หัวใจสาคัญของการดาเนิน
นโยบายการเงิน ในภาวะปัจจุบนั จึงอยูท่ ี่การหาจุดสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในช่วงที่ผา่ นมา นโยบายการเงินที่เริ่ มเข้มงวดมาก
ขึ้นนี้เป็ นการแสดงความแน่วแน่ของ ธปท.ที่จะดูแลให้เงินเฟ้ออยูใ่ นระดับต่า สร้างความเชื่อมัน่ ให้
ประชาชน และลดการคาดการณ์ความรุ นแรงของอัตราเงินเฟ้อในอนาคต "การดูแลเงินเฟ้อให้อยูใ่ นระดับ
ต่าลงในอนาคตนี้ จะสร้างบรรยายกาศที่เอื้ออานวยต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูบ้ ริ โภคและนักลงทุน
ซึ่ งในที่สุดเป็ นการ เพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจและการเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืนในระยะยาว" ผูว้ า่ ฯ ธปท.กล่าว
และย้าว่า จุดสมดุลของการดาเนินนโยบายการเงินในขณะนี้ จึงเป็ นไปในทิศทางที่ตอ้ งดูแลเสถียรภาพด้าน
ราคาเนื่องจากความเสี่ ยงด้านเงินเฟ้อยังเป็ นประเด็นที่ตอ้ งให้ ความสาคัญต่อไป อย่างไรก็ตาม ผูว้ า่ ฯ ธปท.
ยอมรับว่า นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่
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จากการปรับตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผา่ นมา แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ยงั คงมีความเข้มแข็ง
เพียงพอที่จะรองรับกับการชะลอลงดังกล่าวได้ ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า การสัมมนาวิชาการของ ธปท.ปี นี้ นัก
เศรษฐศาสตร์ของ ธปท.จะนาเสนอ ผลงานการศึกษาวิจยั 5 เรื่ อง เพื่อตอบ คาถามตามโจทย์ที่ต้ งั ไว้ตาม
หัวข้อสัมมนาดังกล่าว คือ 1. พรมแดนของนโยบายการเงินในสภาพแวดล้อมทางการเงินยุคใหม่ 2. พลวัต
ของเงินเฟ้อและนัยต่อการดาเนินนโยบายการเงิน 3. บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนใน การดาเนินนโยบาย
การเงินภายใต้กรอบ เป้าหมายเงินเฟ้อของไทย 4. ความไม่แน่นอนของระดับศักยภาพการผลิตกับการ
ดาเนินนโยบายการเงิน และ 5. ประสิ ทธิ ผลของนโยบายการเงินในโลกที่มีความเชื่ อมโยงสู ง ทั้งนี้ ผลการ
ศึกษาวิจยั ทั้ง 5 หัวข้อ นอกจากจะตอบโจทย์ตามหัวข้อสัมมนาที่ต้ งั ไว้แล้ว ยังเป็ นการศึกษา ที่ตอ้ งการ
คาตอบว่า ช่องทางการส่ งผ่านนโยบายการเงิน ซึ่ งมี 5 ช่องทางหลักที่ได้แก่ ตลาดการเงิน สิ นเชื่อ ราคา
สิ นทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน และช่องทางการคาดการณ์ยงั ใช้ได้ดีหรื อไม่ เพราะภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ใน
ปั จจุบนั ที่เศรษฐกิจการเงินผันผวนและมีความเชื่ อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ทาให้ประสิ ทธิผลของนโยบาย
การเงินอาจได้รับผลกระทบหรื อเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อน โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาน้ ามันและราคา
สิ นค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดโลกทาสถิติสูงสุ ดเป็ นประวัติการณ์ กาลังเป็ นความท้าทายของธนาคารกลาง
ทัว่ โลกที่จะรักษาเสถียรภาพด้านราคาไปพร้อมๆ กับการดูแลให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยความ
ผันผวนของเศรษฐกิจการเงินโลก อาจทาให้การส่ งผ่านทั้ง 5 ช่องทางไม่เป็ นอย่างที่ ธปท. คิด หรื อไม่
เป็ นไปตามทฤษฎี จึงมีความ จาเป็ นต้องศึกษาวิจยั ว่าช่องทางการ ส่ งผ่านนโยบายการเงินทั้ง 5 ช่องทาง ใน
ปั จจุบนั นี้ ยังใช้ได้หรื อไม่ นอกจากนี้ เวทีสัมมนาครั้งนี้ ยังมีการเสวนาโดยวิทยากรรับเชิญอย่างเช่น นายวีร
พงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการที่ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒินายกรัฐมนตรี ดา้ นเศรษฐกิจ นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระ
นันทน์ ประธานคณะที่ปรึ กษาเจ้าหน้าที่บริ หาร ธนาคารกสิ กรไทย นายศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) เป็ นต้น สาหรับงานสัมมนาวิชาการประจาปี 2551 ของ ธปท.จะจัด
ขึ้นในวันที่ 3-4 ก.ย. 51 ที่ รร.เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
2.นโยบายการคลังของรั ฐบาลในปัจจุบันยกตัวอย่ างการแก้ ปัญหาการว่ างงาน
ปั ญหาการว่างงานถือได้วา่ เป็ นปั ญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของทุกประเทศที่ประสบ ซึ่งสาเหตุ
หลัก ๆ ของการว่างงาน เช่นการว่างงานตามฤดูการ การว่างงานแอบแฝง การว่างงานที่มาจากการนา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ หรื อแม้กระทัง่ เป็ นการว่างงานที่มาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่อานวย ปัญหา
การว่างงานถือได้วา่ เป็ นปั ญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของทุกประเทศที่ประสบ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ของ
การว่างงาน เช่นการว่างงานตามฤดูการ การว่างงานแอบแฝง การว่างงานที่มาจากการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
หรื อแม้กระทัง่ เป็ นการว่างงานที่มาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่อานวย ถ้าหากการว่างงานเกิดขึ้นเป็ น
จานวนมากก็ถือว่าเป็ นปั ญหาที่สาคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปั ญหาดังกล่าวเกี่ยวกับการดารงชีพของ
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ประชาชน ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นปั ญหาที่เปราะบาง นอกจากนี้ยงั มีการว่างงานในลักษณะชัว่ คราว (frictional
unemployment) แต่ไม่เป็ นปั ญหามากนัก เพราะเป็ นการว่างงานที่อยูใ่ นช่วงของการสารวจหรื อรองานอยู่
พอดี การแก้ไขปั ญหาการว่างงานเป็ นภารกิจที่สาคัญของรัฐบาล ซึ่งมีนโยบายการคลัง (fiscal policy) และ
นโยบายการเงิน (monetary policy) เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ นโยบายการคลังเริ่ มรู ้จกั และมีบทบาทในการแก
ปั ญหาทางเศรษฐกิจเมื่อครั้งที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าอย่างรุ นแรงในทศวรรษที่ ๑๙๓๐ ทาให้เกิดการ
ว่างงานเป็ นจานวนมาก ซึ่งผูท้ ี่แนะนาให้แต่ละประเทศแก้ปัญหาการว่างงานดังกล่าวโดยใช้นโยบายการ
คลังคือ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) เนื่องจากเคนส์มองว่า กลไกการตลาดไม่สามารถ
ปรับตัวเข้าสู่ จุดดุลยภาพได้ดว้ ยตัวเอง เนื่องจากว่าระดับอุปสงค์มวลรวม (aggregate demand) อยูใ่ นระดับที่
ต่า โดยเฉพาะ การบริ โภคและการลงทุนของภาคเอกชน ดังนั้นภาครัฐต้องทาหน้าที่ในการกระตุน้ อุปสงค์
โดยใช้นโยบายการคลังขาดดุลเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง นโยบายการคลัง (fiscal
policy) คือ มาตรการที่รัฐบาลใช้เครื่ องมือด้านรายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายทางด้านเศรษฐกิจมหภาค ซึ่ งมาตรการทางด้านการคลังนั้นมีผลต่อเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยในระยะสั้นนั้นมาตรการทางด้านการคลังจะส่ งผลต่อตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ เช่น อุปสงค์
รวม ระดับการจ้างงาน ระดับราคา และดุลการชาระเงิน ส่ วนในระยะยาว มาตรการการคลังมุ่งเน้นในเรื่ อง
ของอัตราการเจริ ญเติบโตที่แท้จริ งของผลผลิต การบริ หารเงินของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทาง
เศรษฐกิจที่ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งนโยบายการคลังเป็ นการรักษาผลิตผลของชาติให้
อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับภาวการณ์จา้ งงานให้เต็มที่มากที่สุด ประเทศไทยเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐
เกิดการหดตัว อย่างรุ นแรงของอุปสงค์มวลรวมทั้งทางด้านการบริ โภคและการลงทุนลดลงเป็ นอย่างมาก
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมติดลบโดยในปี ๒๕๔๐ ติดลบร้อยละ ๑.๔ และในปี ๒๕๔๑ ติดลบร้อย
ละ ๑๐.๕ เป็ นผลให้บริ ษทั ต่าง ๆ ลดต้นทุนโดยการเลิกจ้างพนักงาน หรื อให้ลาออกด้วยความสมัครใจ ซึ่ง
ทาให้เกิดการว่างงานเป็ นจานวนมาก และรัฐบาลในขณะนั้นได้ใช้นโยบายทางการคลังโดยการจัดทา
งบประมาณแบบขาดดุลเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงานอีกครั้ง ในภาวะปั จจุบนั ถึงแม้วา่ จะยังไม่
ประสบกับปั ญหาการว่างงานในอัตราที่สูงมากนัก แต่ถา้ หากประสบกับปั ญหาการว่างงานที่สูงเพิ่มขึ้นใน
อนาคต รัฐบาลสามารถใช้นโยบายการคลังเพื่อแก้ปัญหาได้ คือ นโยบายการคลังแบบขาดดุล และมาตรการ
ทางด้านภาษีโดยการลดภาษี - การใช้นโยบายการคลังโดยการขาดดุลงบประมาณ เป็ นเครื่ องมือของรัฐบาล
ที่ส่งผ่านตรงถึงระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งจะไปช่วยกระตุน้ ทางด้านการจ้างงานทาให้เกิดการบริ โภคของภาค
ประชาชนเพิม่ ขึ้นและส่ งผลถึงการลงทุนของภาคเอกชน - การใช้มาตรการทางด้านภาษีโดยการปรับลด
อัตราภาษี ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อจะช่วยกระตุน้ ทางด้านการบริ โภคของประชาชนให้เพิ่มขึ้น และก็จะส่ งผล
ดีต่อการลงทุนและการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั ประเทศไทยจะไม่ประสบกับปั ญหาการ
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ว่างงานที่สูงมากนัก แต่ดว้ ยปั ญหาภายในทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้น กอปรกับปั ญหาภายนอกจากราคา
น้ ามันที่สูงขึ้นและภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาเข้าสู่ ภาวะถดถอยอย่างรุ นแรงซึ่ งส่ งผลต่อภาวะ
เศรษฐกิจของโลก เป็ นผลให้เกิดการชะลอตัวทั้งทางด้านการบริ โภคและการลงทุน ซึ่ งเสี่ ยงต่อการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจได้ ดังนั้นรัฐบาลควรรักษาอุปสงค์รวมให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการจ้างงาน แต่ถา้ หากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าและมีการว่างงานเกิดขึ้นจานวนมากมาตรการทางการ
คลังที่นามาใช้ควรจะเป็ นมาตรการที่ก่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านอุปสงค์ซ่ ึ งก็คือการใช้งบประมาณขาด
ดุลและการลดภาษี แต่ดว้ ยภาวะปั จจุบนั การลดภาษีเป็ นสิ่ งที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของภาครัฐซึ่ ง
การจัดเก็บภาษียงั ไม่ได้ตามเป้ าหมายอยูแ่ ล้ว ซึ่ งก็จะเป็ นปั ญหาทางด้านการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ดังนั้นหากเกิดปั ญหาการว่างงานขึ้นในปั จจุบนั นโยบายการคลังทางด้านการขาดดุลงบประมาณน่าจะ
เหมาะสมกว่า เนื่องจากว่าเป็ นนโยบายที่เห็นผลได้เร็ วเพราะส่ งผลโดยตรงต่อการเพิ่มปริ มาณเงินไหลเวียน
ในระบบทันที และกระตุน้ อุปสงค์รวมได้รวดเร็ วซึ่ งเป็ นผลดีต่อการบริ โภค การลงทุน และการจ้างงาน แต่
รัฐบาลต้องพึงระวังในการบริ หารจัดการหนี้สาธารณะให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมด้วย
3. ปัจจุบันรัฐบาลใช้ งบประมาณแบบระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน ตามที่ประเทศไทย
ประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุ นแรง ตั้งแต่ปี 2540 เป็ นต้นมา ส่ งผลกระทบต่อการบริ หารหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน รวมถึงการดารงชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน หน่วย
งานภาครัฐทุกแห่งจาเป็ นต้องปรับตัวให้สนองตอบต่อปั ญหา และการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติ
อย่างจริ งจัง เนื่ องจากทรัพยากร และงบประมาณของประเทศมีจานวนจากัด หน่วยงานภาครัฐต้องปรับ
เปลี่ยนแนวคิดการบริ หารและการปฏิบตั ิกนั ใหม่ เพื่อพลิกฟื้ นปั ญหาให้เป็ นโอกาสที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และคุณค่างานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสังคม ด้วยเหตุน้ ี รัฐบาลจึงจาเป็ นต้องมีการ ปฏิรูประบบบริ หาร
ภาครัฐให้เป็ น "รู ปแบบการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ " (NEW PUBLIC MANAGEMENT) ที่เน้นการ
ทางานโดยยึดผลลัพธ์ เป็ นหลักมีการวัดผลลัพธ์ และค่าใช้จ่ายอย่างเป็ นรู ปธรรม เป็ นการทางานเพื่อ
ประชาชน มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง การปฏิรูประบบบริ หารภาครัฐตามแนวทาง ดังกล่าวครอบคลุม 5
ด้าน ดังนี้ 1. ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริ หารงานของภาครัฐ 2. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
การเงิน และการพัสดุ 3. ปรับเปลี่ยนระบบบริ หารบุคคล 4. ปรับเปลี่ยนกฎหมาย 5. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
และค่านิยม
จากนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบงบประมาณตามข้อ 2 สานักงบประมาณจึงได้
มอบหมายให้บริ ษทั ที่ปรึ กษา KPMG BARENTS ทาการศึกษาระบบการจัดการงบประมาณและได้มี
ข้อเสนอแนะให้จดั ทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PERFORMANCE BASED BUDGETING) และ
ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริ หารงานภาครัฐ ซึ่งการ
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ปรับระบบงบประมาณให้เป็ นแบบมุ่งเน้นผลงาน ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของแผนดังกล่าวด้วย ลักษณะของ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
1. มุ่งเน้นผลงานและผลผลิต การจัดทางบประมาณในตอนแรกจัดทาแบบแสดงรายการ (LineItem Budgeting) ซึ่งเน้นการควบคุมทรัพยากรมากกว่าผลสาเร็ จในการผลิตผลผลิต ดังนั้น จึงควรปรับ
ระบบงบประมาณเป็ นแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Base Budgeting) เป็ นระบบการจัดการที่มุ่งเน้น
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการใช้งบประมาณในการพัฒนาประเทศ ผ่านองค์กรของรัฐบาลต่าง ๆ
โดยมอบและกระจายอานาจในการบริ หารจัดการงบประมาณให้กบั ผูท้ ี่ใช้งบประมาณโดยอิสระ แต่ใน
ขณะเดียวกันผูใ้ ช้งบประมาณจะต้องมีความรับผิดชอบจากการใช้งบประมาณของประเทศด้วย
2. ความโปร่ งใสและการรายงาน
โครงสร้างการรายงานผลทางการเงินในปั จจุบนั ไม่
เหมาะสมที่จะนามาใช้ยนื ยันสถานะทางการเงินของส่ วนราชการ นอกจากนี้ยงั มีการกาหนดพื้นฐานการ
รายงานไว้เพียงเล็กน้อยที่สามารถนามาใช้ในการประเมินผล เช่นการรายงานผลประจาปี จึงควรมีการ
กาหนดกรอบการรายงานผลประจาปี และการรายงานผลทางการเงินที่สอดคล้องกับการกระจายความ
รับผิดชอบในการจัดทางบประมาณ ทั้งนี้ควรทาควบคู่กบั การกระจายความรับผิดชอบ
3. กระจายความรับผิดชอบในการจัดเตรี ยมงบประมาณแก่หน่วยราชการ
กระบวนการ
งบประมาณปั จจุบนั เป็ นแบบรวมศูนย์อยูท่ ี่หน่วยงานกลาง ทาให้หน่วยงานราชการขาดความรู ้สึกเป็ น
เจ้าของและมีส่วนร่ วมในความสาเร็ จ ดังนั้น จึงควรมีการปฏิรูปกระบวนการจัดทางบประมาณโดยให้หน่วย
ราชการเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมรายละเอียดงบประมาณ ให้อยูใ่ นกรอบเป้ าหมายที่กาหนดจากหน่วยงานกลาง
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) เนื่องจากกระบวนการวางแผนงบประมาณ
ในปั จจุบนั เป็ นการวางแผนแบบปี ต่อปี ซึ่ งยังไม่มีการคานึงถึงการวางแผนระยะปานกลางทางที่ปรึ กษาจึง
เสนอให้มีการทากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure
Framework) หรื อที่เรี ยกกันสั้น ๆว่า MTEF ซึ่ งจะมีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ๔ ปี (งบประมาณปี ที่ขอตั้ง +
ประมาณการรายจ่ายปี ถัดไปอีก ๓ ปี ) ทั้งนี้เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดสรรงบประมาณ
5. ความครอบคลุมของงบประมาณ
การจัดทางบประมาณปั จจุบนั นี้ไม่ได้สะท้อนถึงรายจ่าย
และรายรับทั้งหมดของหน่วยงานภาครัฐอย่างแท้จริ ง ตัวอย่างทางด้านรายจ่าย เช่น การให้เงินช่วยเหลือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการค้ าประกันการกูย้ มื เงิน การค้ าประกันความเสี่ ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ทางด้านรายรับ เช่น รายได้ที่เกิดจาก การอุดหนุนของภาคเอกชนท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรมีการ
ขยายความครอบคลุมของงบประมาณให้รวมไปถึงรายรับนอกเหนือจากการกูย้ มื เงินและใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งทั้งหมดนี้ควรแสดงอยูใ่ นเอกสารงบประมาณเพื่อสะท้อนถึงการใช้จ่ายที่แท้จริ งของ
ภาครัฐ มาตรฐานการจัดการทางการเงิน
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ในการจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนั้น สานักงบประมาณได้กาหนดมาตรการขึ้นเพื่อ
ประกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่ องจากการที่หน่วยงานภาครัฐจะนางบประมาณไปใช้อย่างไม่มี
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล ทั้งนี้ เพราะงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็ นระบบที่ตอ้ งการกระจาย
อานาจในการจัดการระบบงบประมาณไปสู่ หน่วยผูป้ ฎิบตั ิ เพื่อให้หน่วยผูป้ ฏิบตั ิงานมีความคล่องตัว ในการ
ดาเนินงาน ซึ่ งมาตรการที่กาหนดขึ้นนี้ เรี ยกว่า "มาตรฐานการจัดการทางการเงิน ๗ ประการ" (7
HURDLES) ซึ่งประกอบด้วย
1. การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning)
ส่ วนราชการจาเป็ นที่จะต้องมีการวางแผน
งบประมาณเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบให้ชดั เจน เพื่อกาหนด
โครงสร้างแผนงาน งาน/โครงการ อันสอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมทั้งต้องมี
การวางแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ด้วย โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
- จัดทาแผนกลยุทธ์ ซึ่ งประกอบด้วย วิเคราะห์สภาพแวดล้อม พันธกิจ ผลลัพธ์ ผลผลิต (เครื่ องมือ
การดาเนินงานของรัฐบาล) ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต
- กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วดั โดยพิจารณาว่าอะไรคือผลผลิต วิเคราะห์การดาเนินงาน
ปั จจุบนั แหล่งเงิน ผูร้ ับบริ การ การดาเนินงาน กระบวนการ และทบทวนว่าผลผลิตนั้นนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่
ต้องการหรื อไม่
- แปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนดาเนินงาน
- นาแผนดาเนิ นงานมาจัดทางบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+ 3 ปี ) และแผน
ประจาปี
2. การคานวณต้นทุนผลผลิต (Outputs Costing) การกาหนดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิต เพือ่ ให้ได้
ผลผลิตอย่างมีคุณภาพตามที่กาหนดอันจะสอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณที่เน้นผลผลิตและต้นทุน
ของผลผลิต มีข้ นั ตอน ดังต่อไปนี้
- กาหนดกระบวนการที่ก่อให้เกิดผลผลิต
- จาแนกต้นทุนตามกระบวนการ
- กระจายต้นทุนที่เกิดขึ้นตามกระบวนการเข้าสู่ ผลผลิต
- คานวณต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตตามเกณฑ์เงินสด /คงค้าง
3. การบริ หารการจัดหา (Procurement Management) การบริ หารการจัดหา ให้มีประสิ ทธิภาพ
รัดกุม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. การบริ หารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management/Fund Control) เป็ น
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารทางการเงินและงบประมาณให้มีมาตรฐานเดียวกันผ่าน
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ระบบการเงินและบัญชี ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการควบคุมงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุง้
เน้นผลงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
4.1 การบริ หารงบประมาณ เป็ นการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินและกาหนดพัฒนามาตรฐานการ
บริ หารการเงิน และการควบคุมภายในที่โปร่ งใสเป็ นธรรม
4.2 พัฒนาระบบบัญชีและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน (FMIS) โดยระบบบัญชีใน
ปัจจุบนั เป็ นระบบบัญชีเงินสด (Cash basis) บันทึกเงินสดรับ - จ่าย ในแต่ละปี ใช้ในการติดตามผลการ
จัดเก็บรายได้ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ เปรี ยบเทียบกับแผนการจัดหารายได้และวงเงินงบประมาณ
ของส่ วนราชการ แต่ท้ งั นี้ ไม่ได้แสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน เพื่อวัดความสาเร็ จ และ
ประสิ ทธิภาพการบริ หาร ไม่ได้แสดงหนี้สินและภาระผูกพันทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ได้แสดงมูลค่า
ทรัพย์สินในครอบครอง จึงต้องมีการปรับปรุ งดังนี้
- จัดทาระบบบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ซึ่งจะแสดงภาพรวมของทรัพย์สิน/ทรัพยากร
หรื อภาระผูกพันตามแผนงาน/โครงการที่ส่วนราชการ มีอยูท่ ้ งั หมดแสดงผลการดาเนิ นงานของส่ วนราชการ
ในรู ปการเปรี ยบเทียบรายได้
- รายจ่ายที่แท้จริ งในแต่ละงวดบัญชี เหมือนกับการวัดผลการดาเนินงานทางธุ รกิจ เพื่อสะท้อน
ประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน และเพื่อใช้วางแผน และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนา ระบบ FMIS เพื่อให้การบริ หารและควบคุมงบประมาณ บรรลุเป้าหมาย มีประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิ ผลและสามารถรายงานผลการบริ หารงบประมาณได้อย่างรวดเร็ ว
4.3 การควบคุมงบประมาณ หน่วยงานกลางจะกระจายอานาจในการบริ หารงานให้แก่หน่วยปฏิบตั ิ
โดยเน้นการติดตามผลการดาเนินงาน (Performance) แทนการควบคุมปัจจัยนาเข้า (Input) หน่วยงานปฏิบตั ิ
จะเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้นในการบริ หารงานทั้งในการบริ หารปั จจัยนาเข้า การบริ หารดูแลงบประมาณ
ที่ได้รับ โดยคานึงถึงผลผลิต ผลลัพธ์ที่ตอ้ งดาเนินการ
5. การรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน (Financial and Performance
Reporting)
การรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงานเป็ นการแสดงความรับผิดชอบของผูป้ ฎิบตั ิ
งานจากการใช้งบประมาณที่มุ่งเน้นความมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิผลและความโปร่ งใส ทั้งนี้
ประกอบด้วย
- การรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) แบ่งเป็ น การรายงานทางการเงินเพื่อการบริ หาร
จัดการภายในกับรายงานทางการเงินสาหรับหน่วยงานภายนอก การรายงานทางการเงินเพื่อการบริ หาร
จัดการภายในจะรายงาน งบแสดงผลการดาเนินงาน (Operation Statement) งบกระแสเงินสด และรายงาน
แสดงค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กบั ผลผลิตและกิจกรรม ในส่ วนของการรายงานทางการเงินสาหรับหน่วยงาน
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ภายนอก ได้แก่ สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้น จะมีรายละเอียด
งบแสดงผลการดาเนินงาน (Operating Statement) งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) งบดุล
(Balance Sheet) รายงานที่แสดงค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กบั ผลผลิตและกิจกรรม รายงานภาระผูกพันและภาระ
หนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Commitment and ContingentLiabilities)
- การรายงานผลการดาเนินงาน (Performance Report) รายงานผลการดาเนินงานภายในหน่วยงาน
สาหรับการจัดสรรงบประมาณ การติดตามควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงาน และรายงาน ผลการ
ดาเนินงานต่อภายนอก โดยแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้ าหมาย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็ จใน
การดาเนิ นงานของหน่วยงาน
6. การบริ หารสิ นทรัพย์ (Asset Management) จุดประสงค์ของการบริ หารสิ นทรัพย์น้ นั เพี่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดจากการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม การสารวจสถานะของ
สิ นทรัพย์ที่มีอยูแ่ ละการลดความต้องการของสิ นทรัพย์ใหม่ที่ไม่จาเป็ นผ่านระบบการวางแผนที่เป็ นระบบ
โดยต้องมีการจัดทาข้อมูลสิ นทรัพย์ของหน่วยงาน วางแผนการบริ หารสิ นทรัพย์ และจัดทาระเบียบและ
ขั้นตอนภายในหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดการใช้สินทรัพย์อย่างคุม้ ค่า
7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เป็ นการควบคุมการใช้งบประมาณและปรับปรุ งการ
ดาเนินงานไห้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลโดยหน่วยตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ ควรมีการ
พัฒนาโครงสร้างการบริ หารจัดการและระบบตรวจสอบภายในใหม่ มีการวางแผนการตรวจสอบเพี่อให้เกิด
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลและประหยัด โดยสามารถแบ่งการตรวจสอบเป็ น 3 ประเภท คือ ตรวจสอบผล
การดาเนินงาน ตรวจสอบการบริ หารจัดการทางการเงิน และตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
แหล่งข้อมูลhttp://comptro.rtaf.mi.th/NEWS/S-NEWS-1.htm
อ้างจาก http://theeratida.exteen.com/20090817/entry
แหล่งข้อมูลhttp://gotoknow.org/blog/model1/168393
แหล่งข้อมูลhttp://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=72760
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