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จากปญหา “ซบัไพรมส” ในสหรฐัอเมรกิา แพรกระจายไปยงัประเทศในยโุรปและ
กลายเปนวกิฤตเิศรษฐกจิโลก ประเทศไทยเริม่รบัรผูลกระทบวกิฤตเิศรษฐกจิปลายไตรมาสที่
๓ ป พ.ศ.๒๕๕๑ และไตรมาสที ่ ๔ ปเดยีวกนั ประกอบกบัปญหาความรนุแรงทางการเมอืง
ทำใหปญหาเศรษฐกจิรนุแรงกวาประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคเอเชยีมกีารประเมนิความสญูเสยีทาง
เศรษฐกจิจากวกิฤตเศรษฐกจิ ซึง่กอใหเศรษฐกจิถดถอยคดิเปนมลูคาสงูถงึประมาณ ๘๐๐,๐๐๐
ลานบาท

หลงัจากรฐับาลเขามาบรหิารประเทศ ไดผลกัดนัมาตรการกระตนุเศรษฐกจิออกมา
หลายดาน เชน การแจกเชค็ชวยชาต ิ โครงการเรยีนฟร ี ๑๕ ป โครงการหลกัประกนัรายได
ผสูงูอาย ุ โครงการเพิม่ศกัยภาพผวูางงาน เปนตน

โครงการกระตนุเศรษฐกจิ ของรฐับาลไดกระทำตอเนือ่งทัง้ดานการเงนิ เชน การปรบั
ลดอัตราดอกเบี้ย และการคลัง เชน การเรงเบิกจายงบประมาณและนโยบายของรัฐบาล
อกีประการหนึง่ คอื โครงการไทยเขมแข็ง

โครงการไทยเขมแขง็ เปนมาตรการเพิม่การใชจายของรฐับาล ในสือ่ตางๆ ไมวาจะเปน
สิง่พมิพ, ดจิติอล, อเิลคทรอนคิส หรอืตามถนนหลวง จะเหน็ปายประชาสมัพนัธ ตลอดเสน
ทาง การปรบัปรงุผิวจราจรเปนไปตามโครงการไทยเขมแข็ง หรอื กระทรวงตางๆ หลายกระทรวง
มกีารจดัโครงการไทยเขมแขง็ดวยเชนกนั

มคีำถาม ทีค่วรพจิารณาวา ทำไมตองไทยเขมแขง็ การใชโครงการไทยเขมแขง็ เปน
การใชงบรายจายของรฐับาล หรอื นโยบายการคลงั เพือ่เพิม่การใชจายในเศรษฐกจิโดยมวีตัถุ


พระครปูรุมิานรุกัษ (ประสทิธิ ์ธรุสทิโฺธ), ผศ.ดร.

คณบดีคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
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ประสงค เพือ่ขจดัความถดถอยของเศรษฐกจิ การดำเนนินโยบายขจดัชองหางเงินฝดของรฐับาล
อาจเลอืกมาตรการใดมาตรการหนึง่ หรอืใชมาตรการทัง้สองมาตรการรวมกนั คอื มาตรการ
เพ่ิมคาใชจาย และมาตรการลดภาษ ี ผลของการใชมาตรการทัง้สอง ทำใหรายจายมวลรวม
ของเศรษฐกจิประเทศสงูขึน้ซึง่จากแนวคดิของ จอหน เมนารดเคนส๑ แสดงไววา การเพิม่ปรมิาณ
อปุสงคมวลรวมหรอืรายจายรวมในขณะทีเ่ศรษฐกจิเกดิการวางงาน จะทำใหรายได, ผลผลติ,
การจางงาน ของเศรษฐกจิประเทศเพิม่ข้ึน

ความคดิของ จอหน เมนารด เคนส ในประเดน็นี ้ อาจสอดคลองกบัความคดิของ
มลัธสั ทีว่าอปุสงคมวลรวมหรอืรายจายรวมอาจแตกตางกนัจาก อปุทานมวลรวมหรอืผลผลติ
รวม ซึง่เปนสาเหตทุำใหเกิดเศรษฐกจิถดถอย แตความคดิของนกัเศรษฐศาสตรทัง้สองขดัแยง
กบัความคดิของนกัเศรษฐศาสตรสำนกัคลาสสกิ ทีเ่ชือ่วาเศรษฐกจิของประเทศจะปรบัตวัและ
สมดลุโดยอตัโนมตั ิ โดยรฐับาลไมตองสรางอทิธพิลหรอืแทรกแซงเศรษฐกจิเลย ปญหาอยทูีว่า
ตองใชเวลานานสกัเพยีงใด

โครงการไทยเขมแข็ง จึงสอดคลองกับทฤษฎีรายไดและการจางงานของ จอหน
เมนารด เคนส เนือ่งจากปญหาซบัไพรมส ในสหรฐัอเมรกิาสงผลกระทบทำใหการสงออกลด
ลง อุปสงคมวลรวมลดลง, รายไดลดลง, การผลิตลดลง, การจางงานของประเทศลดลง
เศรษฐกจิของประเทศไทยปรากฏ อปุสงคมวลรวมนอยกวาอปุทานมวลรวม

การใชจายของรฐับาล ผานโครงการไทยเขมแขง็ ซึง่ในทีน่ีไ้มรวมรายจายเงนิโอน
(รายจายเพือ่ใหการสงเคราะห) นำไปใชเพือ่ซือ้สนิคาและบรกิารโดยตรง จะสงผลกระทบตอ
อปุทานมวลรวม หรอืจำนวนผลผลติทีผ่ลติข้ึนภายในเศรษฐกจิของประเทศ

ผลผลิตของประเทศ ในกรณีที่อุปสงคมวลรวม เกิดจาก ๑) อุปสงคเพื่อบริโภค
๒) อปุสงคเพือ่ลงทนุ ๓) อปุสงคของรฐับาล ซึง่เทากบัการใชจายของรฐับาลทีซ่ือ้สนิคาและ
บรกิาร กำหนดไวในนโยบาย ดลุยภาพของผลผลติ สามารถเขยีนเปนสมการไดดงันี้

๑ นกัเศรษฐศาสตร  ชาวองักฤษ  ผนูำเสนอแนวคดิทางเศรษฐศาสตร จนตอมาพฒันาเปนศาสตร
มหภาค
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Y = C+I+G ————— ๑
การบรโิภค C ประกอบดวย C0 การบรโิภคอสิระ และ C1 (Y-T) การบรโิภคจากรายไดหลงั
ภาษ ีดงันัน้

C = C0 + C1 + (Y-T) ————— ๒
การลงทุน I ประกอบดวย การลงทุนตามแผน I0 และการลงทุนจากแรงจูงใจ ซึ่งไดรับ
ผลจากดอกเบีย้ ดงันัน้

I = I0 + I1Y –I2r ————— ๓
เมือ่รวมรายจายของรฐับาล จำนวนผลผลติ จะได

Y = C0 + C1 (Y-T) + I0 = I1Y – I2r + G ————— ๔
(Y-T) คอืรายไดทีต่องชำระภาษเีงนิได

ในการจดัเกบ็ภาษ ีถากำหนดให ฟงกชัน่การเสยีภาษ ีรายไดระดบัหนึง่ เปนจำนวน
อสิระ แตอกีสวนหนึง่ จำนวนภาษเีปนฟงกชัน้ของรายได จะได

T = T0 + T1Y แทนคาใน ——— 4 จะได
Y = C0 + C1 [Y-(T0 + T1Y)] + I0 + I1Y – I2r + G —————- ๕
r = (C0 + I0 + G – C1T0) -  {1 [C1(1-T1) + I1]}Y

                              I2                      I2
จาก —— 5 ยายขางทีม่ ีY ไปไวทางซายแลว เอา Y ออกจะได

Y [1-C1 (1-T1) – I1] = C0 + I0 + I2r + G – C1T0 ————— ๖
เอา [1 – C1 (1 – T1) – I1) หาร —— 6 ตลอด
Y =       1
     1 – C1 (1 – T1) – I1 x     (C0 + I0 – I2r + G – C1T0
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นัน่คอื รายไดดลุยภาพ = คาตวัทวขีองรายจาย x รายจายของรฐับาล
  คาตวัทวขีองรายจายรฐับาล =                I
                                      1 – MPC (1-MPT) - MPI
จำนวนการใชจายของรฐับาลทีเ่พิม่ขึน้ ยอมมผีลทำใหระดบัรายไดของเศรษฐกจิประเทศเพิม่
ขึน้ ซึง่ผลของการเปลีย่นแปลงรายจายของรฐับาลมผีลตอรายไดดงัสมการดงันี้

   ∆∆∆∆∆Y =             1
              1 – MPC (1 – MPT) – MPI      X      ∆∆∆∆∆(C0 + I0 – I2r + G C1T0

การเปลีย่นแปลงของรายได = คาตวัทวรีายจายของรฐับาล x จำนวนรายจายของรฐับาล
ทีเ่ปลีย่นแปลง

ระดับรายไดของประเทศจะเพิ่มข้ึนมากหรือนอย ประกอบดวยองคประกอบสอง
ประการ ไดแก ๑) จำนวนรายจายทีใ่ชในโครงการไทยเขมแขง็ และ ๒) แนวโนมการบรโิภค
เพ่ิม (MPC), แนวโนมของการเสยีภาษเีพิม่ (MPT), แนวโนมของการลงทนุเพิม่ (MPI) ในองค
ประกอบประการทีส่อง แนวโนมในการบรโิภคเพิม่ (MPC) จะมคีวามสำคญัมากทีส่ดุ เนือ่ง
จาก MPC ทีม่คีามาก การขยายตวัของรายไดทีเ่ปนผลมาจากโครงการไทยเขมแขง็จะมาก
และจะนอย เมือ่ MPC มคีานอย กฎจติวทิยาพืน้ฐานในการบรโิภค ของ จอหน เมรนาด เคนส
แสดงไววา รายจายรวมของการบรโิภค จะแปรผนัตรงกบัรายไดทีใ่ชจายไดจรงิของสงัคม และ
กลาวไววา “บคุคลทำการจบัจายใชสอย โดยเกณฑเฉลีย่ ทำการบรโิภคเพิม่มากขึน้ เมือ่ราย
ไดเพิม่ขึน้แตจะเพิม่ไมเทากบัการเพิม่ของรายได”๒

๒ J.M. Keynes : The General  Theory  of  Employment, Interest  and  money, p. 96.
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ความพยายามของรฐับาลในการเพิม่ระดบัรายไดของประเทศ ซึง่ไดรบัผลกระทบจาก
ปญหาเศรษฐกจิของตางประเทศ ทำใหการสงออก, การลงทนุและการบรโิภค ของประเทศ
ลดลง รฐับาลแกไขปญหาโดยเพิม่รายจาย ซึง่ผลทีไ่ดคงเปนไปตามทฤษฎเีศรษฐศาสตรมหภาค
แตถาหวังสัมฤทธิ์ผลยิ่งไปกวานี้ ควรตองพิจารณาการบริโภคซึ่งเปนองคประกอบรวมของ
รายไดดวยวาทำอยางไรจึงจะสามารถกระตนุใหการบรโิภคเพิม่ข้ึน โดยสาเหตทุีส่งผลกระทบ
ตอการบรโิภคสามารถสรปุไดดงันี้

๑. การกระจายของรายไดประชาชาติ รูปแบบการกระจายรายได มีความ
สำคญัสรางอทิธพิลตอแนวโนมของการบรโิภค ดงัเชนทีก่ลาวลวงหนาแลววา กลมุประชาชน
ทีม่รีายไดนอย ใชรายไดสวนใหญเพือ่บรโิภค แนวโนมของการบรโิภคเพิม่ MPC มคีาสงู ขณะที่
กลมุประชาชนทีม่รีายไดสงู คาแนวโนมของการบรโิภค MPC ต่ำ แนวโนมของการออมทรพัย
เพิม่ MPS จะสงู การกระจายรายได โดยโอนรายไดจากผมูรีายไดสงู ไปใหผมูรีายไดต่ำ มผีล
ทำใหแนวโนมของการออมทรพัยเพิม่ MPS สงูข้ึน

๒. ลกัษณะและวธิกีารทีไ่ดรบัรายได ลกัษณะของรายได เปนตวักำหนดแนว
โนมของการบรโิภค, ไมวารายไดทีไ่ดรบันัน้แนนอนหรอืไมกต็าม ถาครอบครวัไมแนใจวาจะมี
รายไดเทาไร และจะไดรบัเมือ่ใด ครอบครวันัน้จะใชจายเงนิดวยความระมดัระวงัอยางมาก และ
จะพยายามออมทรพัยมากข้ึน ทัง้นีเ้พือ่เตรยีมพรอมรบัสถานการณในระยะเวลาทีไ่มมรีายได ใน
ทางตรงกนัขามถาครอบครวัมรีายไดมัน่คง คาแนวโนมของการบรโิภคจะสงูและแนวโนมของ
การออมจะนอยนอกจากนัน่ถาพจิารณาถงึวธิกีารไดรายได จะเหน็วาวธิกีารไดรบัรายได จะมี
อทิธพิลตอแนวโนมของการบรโิภค การหกัรายไดสมทบกองทนุรวม, เงนิประกนัสงัคม, การ
ประกนัภยัภาคบงัคบั, ซึง่ถารายไดถกูหกัออกไปจำนวนมาก ยอมทำใหแนวโนมของการบรโิภค
มีคานอย

๓. ธรรมชาตขิองประชาชน แนวโนมของการบรโิภคและการออม จะขึน้อยกูบั
ธรรมชาตขิองประชาชน, ประชาชนทัว่ไปอาจจำกดัการบรโิภคมากขึน้ เมือ่ประชาชนระมดัระวงั
ตัวมากขึ้นและตองการสรางความมั่นคงใหแกครอบครัว, ใหการศึกษาแกบุตรหลาน, เพื่อ
กอสรางครอบครวั หรอืเพือ่งานดานสงัคมตางๆ จะเหน็วาธรรมชาตขิองพลเมอืงแตละเชือ้ชาติ
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มคีวามแตกตางกัน เชน ชาวสกอตในองักฤษ, ชาวมาวารสี ในอนิเดยี ทีม่วีฒันธรรมในการ
ออมทรัพย ดังนั้นแนวโนมของการออมเพิ่ม MPC ของคนมีธรรมชาติดังกลาวจึงมีคานอย
โดยลกัษณะนสิยัธรรมชาตขิองกลมุคนทีม่รีายไดนอยสวนใหญชอบเลยีนแบบการบรโิภคของ
ผูมีรายไดมากกวา, คนกลุมนี้เพราะเลียนแบบการบริโภคของผูมีรายไดสูง ทำใหคา MPC
สงูขึน้ในขณะทีค่า MPS ลดต่ำลง

๔. จำนวนสนิคาทีต่องการ รายจายเพือ่การบรโิภค จะขึน้อยกูบัจำนวนของสนิคา
ทีต่องการ และวธิกีารในการทำธรุกรรมซือ้ขาย ในบางโอกาส สนิคาทีต่องการอาจขาดแคลน
ดงันัน้ประชาชนหาซือ้ไมไดจงึจำเปนตองออมเงนิไว, ในทางตรงกนัขาม สนิคาทีม่อีายกุารใชงาน
ยาวนาน เชน ตเูยน็, วทิย,ุ โทรทศัน การซือ้และขายมรีะบบใหเชาซือ้, ผอนชำระ ซึง่ระบบ
ธรุกรรมผอนชำระทำใหแนวโนมของการบรโิภคเพิม่มากขึน้, ในปจจบุนัจะเหน็วานกัธรุกจิสงเสรมิ
และจงูใจใหบรโิภคนยิมมากขึน้ มกีารโฆษณาทัง้เปนจรงิและไมเปนจรงิ ผสมปนกนัไป มกีาร
เสนอรปูแบบตางๆ เพือ่อำนวยความสะดวกใหแกผบูรโิภค

๕. การคาดการณอนาคต การคาดการณอนาคตของผบูรโิภค มผีลกระทบตอ
การบรโิภคและการออม, เมือ่ประชาชนคาดวาในอนาคตอนัใกลรายไดจะเพิม่มากขึน้ จะมผีล
ทำใหการบรโิภคในปจจบุนัเพิม่มากข้ึน, ในทำนองเดยีวกนั ถาประชาชนคาดการณวา ในอนาคต
สนิคาจะขาดแคลน และทำใหราคาสงูขึน้ จะมผีลทำใหมกีารบรโิภคสนิคานัน้ในปจจบุนัเพิม่ขึน้

๖. นโยบายดานภาษอีากร นโยบายของรฐับาลดานภาษอีากร หรอืนโยบาย
ดานการคลงัจะมอีทิธพิลตอฟงกชัน่การบรโิภค เชน การลดภาษ ี จะทำใหประชาชนมเีงนิราย
ไดเพิม่มากและเปนสิง่จงูใจทำใหการบรโิภคเพิม่ข้ึน, ในทางตรงกนัขาม การขึน้ภาษ ี เชน ขึน้
ภาษสีนิคา ทำใหราคาสนิคาสงูขึน้ การบรโิภคลดนอยลง ในกรณขีองการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดของ
ผมูรีายไดสงู จะมผีลทำใหแนวโนมของการออมลดลง

ผลกระทบทีม่ตีอแนวโนมของการบรโิภค ถาจดักลมุใหมจะได
๑. เกดิขึน้โดยรปูธรรมเปนวตัถวุสิยั ไดแก

- ระดบัของรายได
- การกระจายรายได
- นโยบายการคลงัของรฐับาล
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๒. เกิดขึน้ในรปูแบบ อตัวสิยั ไดแก
- นสิยั และธรรมชาตขิองประชาชน
- การคาดการณเกีย่วกบัอนาคตของประชาชน
- ความปรารถนาในการออมและตองการสะสม

เศรษฐกจิของประเทศ ทีป่ระสบภาวะวกิฤต ิตัง้แตปลายป ๒๕๕๑ เปนตนมา เมือ่ได
รบัการกระตนุอดัฉดีจากรัฐบาลผานโครงการไทยเขมแขง็ เตม็จำนวนเชือ่วา อนาคตเศรษฐกจิ
ไทยจะฟนตวัอยางรวดเร็ว แตถากระตนุอดัฉดีผานโครงการไทยเขมแข็ง หายหกตกหลน การ
ฟนตวัของเศรษฐกจิคงชาและยาวนาน
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