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หนีส้าธารณะคงค้างปัจจุบันยงัอยู่ในระดับทีบ่ริหารจัดการได้ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ตามท่ีได้มีการเผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook และ www.posttoday.com ว่า รัฐบาล “บ๊ิกตู่” กู้เงิน
สนัน่เมือง หน้ีท่วมการคลงัประเทศสาหสั  นั้น 

 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอช้ีแจงว่า ในภาวะปกติ 
กระทรวงการคลงัจะกูเ้งินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะซ่ึงเป็นการกูเ้งิน
ตามปกติเม่ือรัฐบาลต้องการด าเนินนโยบายการคลังแบบขยายตวั เพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน            
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยเป็นการกูเ้งินเพื่อการลงทุน
มากกวา่ 65% ของหน้ีสาธารณะคงคา้ง 

 

ส าหรับในภาวะท่ีไม่ปกติ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆของประเทศโดยเฉพาะ
ภาคเอกชนหยุดชะงกั รัฐบาลเป็นเพียงภาคส่วนเดียวท่ีมีความสามารถในการใช้จ่ายและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในช่วง
วกิฤติ ซ่ึงในอดีตเคยมีการกูเ้งินโดยการตราพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) หลายฉบบั อาทิ ในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจปี 2540 หรือ
วกิฤตตม้ย  ากุง้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบสถาบนัการเงินเป็นหลกั มิไดก้ระทบประชาชนทุกระดบั ทุกภาคส่วน แต่มี
การกูเ้งินรวมสูงถึง 1.28 ลา้นลา้นบาท จาก พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินและจดัหาเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 วงเงิน 500,000 ลา้นบาท (FIDF1) และในปี พ.ศ. 
2545 วงเงิน 780,000 ลา้นบาท (FIDF3) 
 

ในช่วงวิกฤติสินเช่ือซับไพรม์ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพยข์องสหรัฐฯ 
สืบเน่ืองจากการเก็งก าไรในตลาดท่ีอยู่อาศยัเพราะธนาคารปล่อยสินเช่ือท่ีมีความน่าเช่ือถือต ่าหรือด้อยคุณภาพ 
(Subprime) มากจนเกินไป ก่อให้เกิดวกิฤติขนาดใหญ่ท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย คือ ท าใหอ้ตัราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจไทยติดลบต่อเน่ืองถึง 12 เดือน รัฐบาลจึงไดต้รา พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อฟ้ืนฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ           
ทุกสาขาอยา่งต่อเน่ือง 

 

อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ไดเ้กิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกวา้ง (PANDEMIC)              
การด าเนินมาตรการควบคุมและยบัย ั้งการแพร่ระบาด ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนทัว่
โลกเกิดภาวะชะงกังนัอยา่งฉบัพลนั นอกจากน้ี ยงัส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงและขยายเป็นวงกวา้งทัว่โลก ไม่ใช่เฉพาะ
ประเทศไทย รัฐบาลหลายประเทศได้ด าเนินทั้ งนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน โดยการกู้เงินจ านวนมาก            
เพื่อแกปั้ญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงไดต้รา พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อแกไ้ขปัญหา 
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เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
วงเงิน 1 ล้านล้านบาท และ พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท ทั้งน้ี การกู้เงินของรัฐบาล
ในช่วงท่ีเกิดการระบาดของ COVID-19 เพื่อแกไ้ขปัญหา ช่วยเหลือและเยียวยาทุกภาคส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบ ช่วยให้
เศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2563 หดตวัลดลงเหลือ 5.1%  ซ่ึงดีกวา่ท่ี IMF คาดการณ์วา่จะหดตวัท่ี 8% 

 

การกูเ้งินในช่วงวิกฤตท าให้ระดบัหน้ีสาธารณะ และสัดส่วนหน้ีสาธารณะ/GDP เพิ่มสูงข้ึนอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้อยา่งไรก็ดีเม่ือปัญหาคล่ีคลายและเงินกูด้งักล่าวช่วยสนบัสนุนให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวั ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและธุรกิจเติบโต GDP จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ปรับตัวลดลงเป็นล าดับ ต ่ากว่าใน
อดีตเม่ือเกิดวิกฤติ  ดังเช่นท่ีระดับหน้ีสาธารณะต่อ GDP เพิ่มสูงข้ึนอยู่ท่ีระดับ 59.98% ในปี 2543 และอยู่ท่ีระดับ 
42.36% ในปี 2552 
 

กระทรวงการคลงัขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในช่วงปี 2557 – 2564 รัฐบาลได้กู ้เงินเพื่อวางรากฐานการ
พฒันาสร้างรายไดแ้ละเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระจายความเจริญ ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคม ขยาย
โอกาสและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยในปี 
2557 – 2564 เป็นช่วงเวลาท่ีรัฐมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากท่ีสุดถึง 178 โครงการ มูลค่ารวมกวา่ 2.6 ลา้นลา้น
บาท โดยมีโครงการเงินกูโ้ครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีแลว้เสร็จและเปิดให้บริการแลว้ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทัว่ประเทศ โครงการพฒันาระบบสายส่ง
และสถานีไฟฟ้าทัว่ประเทศ โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรน ้าและก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปา
ส่วนภูมิภาค นอกจากน้ี ยงัมีโครงการเงินกูโ้ครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัในสาขาต่างๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการและจะ
ทยอยเปิดใหบ้ริการแก่ประชาชนเพิ่มข้ึน 

  
ทั้ งน้ี หน้ีสาธารณะคงค้าง ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจ านวน 9.62 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 

59.58% ต่อ GDP อย่างไรก็ดี ระดับหน้ีสาธารณะในปัจจุบนัยงัไม่ก่อให้เกิดปัญหาการคลังแต่อย่างใด เน่ืองจาก
รัฐบาลยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ี (Debt affordability) โดยติดตามสัดส่วนภาระดอกเบ้ียต่อประมาณการ
รายไดป้ระจ าปีอยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ี บริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากลไดค้งอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ประเทศไทยที่ BBB+ Stable Outlook ซ่ึงเป็นระดบัที่น่าพอใจค่อนขา้งมากภายใตส้ถานการณ์วิกฤติ COVID-19 
ขณะท่ีหลายประเทศถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือและมุมมองความน่าเช่ือถือ โดยเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 
Moody’s รายงานว่า ประเทศไทยมีการบริหารจดัการหน้ีสาธารณะแข็งแกร่ง และมีหน้ีระยะยาวช่วยสนบัสนุน
ภาค         การคลงัให้เขม้แข็ง และเมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2564 Fitch Ratings รายงานว่าภาคการคลงัของประเทศ
ไทยมีความแข็งแกร่ง โดยความเส่ียงภาคการคลงัสาธารณะจากการเพิ่มข้ึนของหน้ีภาครัฐบาลไดรั้บการบริหาร
จดัการ โดยกลยุทธ์การบริหารหน้ีสาธารณะท่ีเขม้แข็ง ดงันั้น กระทรวงการคลงัขอให้ทุกท่านเช่ือมัน่วา่ รัฐบาลยงัมี
ความสามารถในการบริหารจดัการหน้ีสาธารณะได ้
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