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วันที่ 7 มกราคม 2565

หนีส้ าธารณะคงค้ างปัจจุบันยังอยู่ในระดับทีบ่ ริหารจัดการได้
_______________________________________________________________________________________________

ตามที่ ได้มี การเผยแพร่ ข ้อความผ่าน Facebook และ www.posttoday.com ว่า รั ฐบาล “บิ๊ กตู่ ” กู้เงิ น
สนัน่ เมือง หนี้ท่วมการคลังประเทศสาหัส นั้น
นางแพตริ เซี ย มงคลวนิ ช ผู้อานวยการสานั กงานบริ หารหนี้สาธารณะ ขอชี้ แจงว่า ในภาวะปกติ
กระทรวงการคลังจะกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารหนี้ สาธารณะซึ่ งเป็ นการกูเ้ งิน
ตามปกติ เมื่ อ รั ฐ บาลต้องการดาเนิ น นโยบายการคลังแบบขยายตัว เพื่ อสนับ สนุ น การลงทุ น โครงสร้ างพื้ น ฐาน
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเป็ นการกูเ้ งินเพื่อการลงทุน
มากกว่า 65% ของหนี้สาธารณะคงค้าง
สาหรับในภาวะที่ไม่ปกติ การดาเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆของประเทศโดยเฉพาะ
ภาคเอกชนหยุดชะงัก รั ฐบาลเป็ นเพี ยงภาคส่ วนเดี ยวที่ มี ความสามารถในการใช้จ่ายและขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จในช่ วง
วิกฤติ ซึ่ งในอดีตเคยมีการกูเ้ งินโดยการตราพระราชกาหนด (พ.ร.ก.) หลายฉบับ อาทิ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 หรื อ
วิกฤตต้มยากุง้ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินเป็ นหลัก มิได้กระทบประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่ วน แต่มี
การกูเ้ งิ นรวมสู งถึ ง 1.28 ล้านล้านบาท จาก พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิ นและจัดหาเงินกู้เพื่อช่ วยเหลื อ
กองทุ นเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 วงเงิน 500,000 ล้านบาท (FIDF1) และในปี พ.ศ.
2545 วงเงิน 780,000 ล้านบาท (FIDF3)
ในช่วงวิกฤติสินเชื่ อซับไพรม์ ซึ่ งมีสาเหตุมาจากภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริ มทรัพย์ของสหรัฐฯ
สื บ เนื่ องจากการเก็งก าไรในตลาดที่ อยู่อาศัยเพราะธนาคารปล่ อยสิ นเชื่ อที่ มี ค วามน่ าเชื่ อถื อต่ าหรื อด้อยคุ ณ ภาพ
(Subprime) มากจนเกินไป ก่อให้เกิดวิกฤติขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย คือ ทาให้อตั ราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจไทยติดลบต่อเนื่ องถึง 12 เดือน รัฐบาลจึงได้ตรา พ.ร.ก.ให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อฟื้ นฟู
และเสริ ม สร้ างความมั่น คงทางเศรษฐกิ จ พ.ศ. 2552 วงเงิ น 400,000 ล้านบาท เพื่ อ ฟื้ นฟู แ ละกระตุ ้น เศรษฐกิ จ
ทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ได้เกิ ดการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่ อชี วิตและสุ ข ภาพอนามัยของประชาชนทุ กสาขาอาชี พ ในวงกว้าง (PANDEMIC)
การดาเนิ นมาตรการควบคุ มและยับยั้งการแพร่ ระบาด ส่ งผลให้การดาเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของทุกภาคส่ วนทัว่
โลกเกิดภาวะชะงักงันอย่างฉับพลัน นอกจากนี้ ยังส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงและขยายเป็ นวงกว้างทัว่ โลก ไม่ใช่เฉพาะ
ประเทศไทย รั ฐบาลหลายประเทศได้ด าเนิ นทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงิ น โดยการกู้เงิ น จานวนมาก
เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้ นฟูเศรษฐกิ จ รัฐบาลจึงได้ตรา พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิ นเพื่อแก้ไขปั ญหา
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เยียวยา และฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
วงเงิ น 1 ล้านล้านบาท และ พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิ นเพื่อแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จและสั งคม จากการ
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 เพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2564 วงเงิ น 500,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การกู้เงิ นของรั ฐบาล
ในช่วงที่เกิดการระบาดของ COVID-19 เพื่อแก้ไขปั ญหา ช่วยเหลือและเยียวยาทุกภาคส่ วนที่ได้รับผลกระทบ ช่ วยให้
เศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2563 หดตัวลดลงเหลือ 5.1% ซึ่ งดีกว่าที่ IMF คาดการณ์วา่ จะหดตัวที่ 8%
การกูเ้ งิ นในช่ วงวิกฤตทาให้ระดับหนี้ สาธารณะ และสัดส่ วนหนี้ สาธารณะ/GDP เพิ่มสู งขึ้นอย่าง
หลี กเลี่ ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดีเมื่อปั ญหาคลี่ คลายและเงินกูด้ งั กล่าวช่ วยสนับสนุ นให้เศรษฐกิ จฟื้ นตัว ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและธุ รกิจเติบโต GDP จะเพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลให้ ระดับหนี้สาธารณะต่ อ GDP ปรั บตัวลดลงเป็ นลาดับ ต่ากว่ าใน
อดี ตเมื่ อเกิดวิกฤติ ดังเช่ นที่ ระดับหนี้ สาธารณะต่ อ GDP เพิ่ มสู งขึ้ นอยู่ที่ ระดับ 59.98% ในปี 2543 และอยู่ที่ ระดับ
42.36% ในปี 2552
กระทรวงการคลังขอเรี ยนเพิ่ มเติ มว่า ในช่ วงปี 2557 – 2564 รั ฐบาลได้กู้เงิ น เพื่ อวางรากฐานการ
พัฒนาสร้างรายได้และเร่ งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระจายความเจริ ญ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ขยาย
โอกาสและยกระดับคุ ณภาพชี วิตของประชาชน รวมทั้ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยในปี
2557 – 2564 เป็ นช่วงเวลาที่รัฐมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดถึง 178 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านล้าน
บาท โดยมีโครงการเงินกูโ้ ครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญที่แล้วเสร็ จและเปิ ดให้บริ การแล้ว อาทิ โครงการรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล และโครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ทวั่ ประเทศ โครงการพัฒนาระบบสายส่ ง
และสถานีไฟฟ้ าทัว่ ประเทศ โครงการพัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าและก่อสร้างปรับปรุ งขยาย การประปา
ส่ วนภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีโครงการเงินกูโ้ ครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญในสาขาต่างๆ ที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการและจะ
ทยอยเปิ ดให้บริ การแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ หนี้ สาธารณะคงค้าง ณ สิ้ นเดื อนพฤศจิกายน 2564 มีจานวน 9.62 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 59.58%
ต่อ GDP อย่างไรก็ดี ระดับหนี้ สาธารณะในปั จจุบนั ยังไม่ก่อให้เกิดปั ญหาการคลังแต่อย่างใด เนื่ องจากรัฐบาลยังคงมี
ความสามารถในการชาระหนี้ (Debt affordability) โดยติดตามสัดส่ วนภาระดอกเบี้ยต่อประมาณการรายได้ประจาปี
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริ ษทั จัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อระดับสากลได้คงอันดับความน่ าเชื่ อถื อของประเทศไทยที่
BBB+ Stable Outlook ซึ่ ง เป็ นระดับ ที่น่า พอใจค่อนข้า งมากภายใต้ส ถานการณ์ วิก ฤติ COVID-19 ขณะที่ห ลาย
ประเทศถู ก ปรับ ลดอันดับ ความน่ าเชื่ อถื อและมุม มองความน่ าเชื่ อถื อ โดยเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2564 Moody’s
รายงานว่า ประเทศไทยมีก ารบริ ห ารจัด การหนี้ ส าธารณะแข็ง แกร่ ง และมีห นี้ ร ะยะยาวช่ ว ยสนับ สนุ น ภาค
การคลังให้เข้มแข็ง และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 Fitch Ratings รายงานว่าภาคการคลังของประเทศไทยมีความ
แข็งแกร่ ง โดยความเสี่ ยงภาคการคลังสาธารณะจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ ภาครัฐบาลได้รับการบริ หารจัดการ โดยกล
ยุทธ์การบริ หารหนี้สาธารณะที่เข้มแข็ง ดังนั้น กระทรวงการคลังขอให้ทุกท่านเชื่อมัน่ ว่า รัฐบาลยังมีความสามารถใน
การบริ หารจัดการหนี้สาธารณะได้
_______________________________________________________________________________________________

สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ สานักนโยบายและแผน
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