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6 สิ งหาคม 2557

งานสั มมนาวิชาการของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 11 ประจาปี 2557
“เศรษฐกิจการคลังไทย ความท้ าทาย การปฏิรูป และความยัง่ ยืน”
วันพุธที่ 6 สิ งหาคม 2557 ณ ห้ องนภาลัยบอลรู ม โรงแรมดุสิตธานี
(ช่ วงเช้ า)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แถลงผล
การสัมมนาวิชาการของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ครั้งที่ 11 ประจาปี 2557 “เศรษฐกิจ
การคลังไทย ความท้าทาย การปฏิรูป และความยัง่ ยืน” เมื่อวันพุธที่ 6 สิ งหาคม 2557 ณ ห้อง
นภาลัยบอลรู ม โรงแรมดุสิตธานี ว่า การสัมมนาวิชาการของ สศค. ครั้งนี้ มีผเู ้ ข้าร่ วมการสัมมนา
ประมาณ 600 คน มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบาย
และผลงานด้านเศรษฐกิจ การคลัง และการเงิน ให้แก่ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนเป็ นเวทีให้ขา้ ราชการ สศค. ได้นาเสนอผลงานและแนวคิดทางวิชาการในเรื่ อง
ที่สาคัญ หรื ออยูใ่ นความสนใจของสังคม รวมทั้งเปิ ดรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ
และประชาชน อันจะนาไปสู่ การปรับปรุ งและพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบาย นอกจากนี้
ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังยังได้นาเสนอวิสัยทัศน์ สศค. 2020 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อนาไปสู่ ความยัง่ ยืน 3 ประการ ได้แก่ การส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยัง่ ยืน ด้วยการ
ผลักดันประเทศไทยให้กา้ วสู่ ประเทศรายได้สูง การส่ งเสริ มการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน ด้วยการส่ งเสริ มความเท่าเทียมกันทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และการกระจายทรัพย์สิน
ตลอดจนเสริ มสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการส่ งเสริ มการคลังของ
รัฐให้กา้ วหน้าอย่างยัง่ ยืน
นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบตั ิราชการแทนรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็ นผูก้ ล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจการคลังไทย ความท้าทาย
ความปฏิรูป และความยัง่ ยืน” ซึ่งได้กล่าวว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัย
ภายนอกและภายในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาครัฐจึงจาเป็ นต้องเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบ และ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ งเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว คณะรักษาความสงบ
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แห่งชาติ (คสช.) จึงได้วางแนวยุทธศาสตร์การบริ หารประเทศใน 3 ระยะ ได้แก่ 1) มาตรการ
เศรษฐกิจในระยะเร่ งด่วน โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา
ผูป้ ระกอบการ SMEs และประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนฟื้ นฟูและสร้างความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจ
ไทย 2) มาตรการเศรษฐกิจในระยะสั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 6 ด้าน ได้แก่
ด้านมาตรการการคลังและการเงิน ด้านการลงทุนและการบริ โภคในประเทศ ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาระบบชลประทานและสนับสนุนภาคการเกษตร และ
ด้านภาคอุตสาหกรรม โดยมีกาหนดดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และ 3) มาตรการเศรษฐกิจใน
ระยะปานกลางถึงยาว เพื่อให้ทุกย่างก้าวของประเทศพัฒนาไปอย่างมัน่ คง โดยมุ่งเน้นที่จะเติมเต็ม
รากฐานทางเศรษฐกิจให้ทนั ต่อบริ บทที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถทาง
การแข่งขันของประเทศและเพิม่ ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในช่วงเช้า เป็ นการนาเสนอผลงานวิชาการ 3 เรื่ อง ดังนี้
งานวิจยั เรื่ อง “International Headquarters : IHQ เพื่อผลักดันการเป็ นศูนย์กลาง
ของภูมิภาค นางสาวกฤติกา โพธิ์ไทรย์ นาเสนอว่า ประเทศไทยมีความจาเป็ นในการเป็ นศูนย์กลาง
การเงิน การค้า และการลงทุนของภูมิภาค ดังนี้ 1) ช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ประเทศรายได้สูง
2) เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มการลงทุน การจ้างงานรายได้สูง และเพิ่มรายได้รัฐบาล และ 3) เพิ่ม
บทบาทประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการระหว่าง
ประเทศ (IHQ) ควบคู่ไปกับการให้สิทธิพิเศษสาหรับศูนย์บริ หารเงินและศูนย์การจัดซื้อและ
การค้าระหว่างประเทศ นางสาวจรสพร เฉลิมเตียรณ ได้เสนอมาตรการเพิ่มเติม ได้แก่ มาตรการ
เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั
บริ ษทั และบุคลากรต่างชาติในการบริ หารทรัพย์สินทั้งที่อยูใ่ นประเทศไทยและในต่างประเทศ
เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศ เป็ นต้น
ดร. โชติชยั สุ วรรณาภรณ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ได้กล่าวว่า เห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอดังกล่าว และได้มีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้ 1) ภาครัฐ
จะต้องหาจุดสมดุลระหว่างการสู ญเสี ยรายได้ในระยะสั้นกับจานวนการจ้างงานและการสร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาว 2) ควรพัฒนาการวิจยั เชิงลึกในบางอุตสาหกรรมที่ประเทศ
ไทยมีศกั ยภาพ และ 3) พิจารณาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อนในการทางาน
งานวิจยั เรื่ อง “เงินโอน แก้จน คนขยัน (Negative Income Tax: NIT)” นายวิธีร์
พาณิ ชวงศ์ ได้กล่าวว่าปั ญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศไทยยังคงเป็ นปัญหาที่
สาคัญแม้วา่ รัฐบาลจะใช้จ่ายงบประมาณเป็ นจานวนมากเพื่อแก้ไข โดยสาเหตุสาคัญเกิดจาก
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การที่รัฐบาลไม่สามารถระบุตวั คนจนได้อย่างถูกต้อง ทาให้รัฐบาลต้องใช้นโยบายแบบถ้วนหน้า
และเสี ยเงินงบประมาณมากกว่าที่ควรจะเป็ น ดังนั้น ดร. ปัณณ์ อนันอภิบุตร จึงนาเสนอว่า NIT
คือการนาระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาใช้ผสมกับระบบสวัสดิการ ทาให้สามารถช่วยเหลือ
คนจนได้ตรงกลุ่มเป้ าหมายและมีประสิ ทธิภาพ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือคนจนที่ทางานและทาให้
ประชาชนผูย้ ากไร้หลุดพ้นจากเส้นความยากจนได้
ศาสตราจารย์ ดร. เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อ
การพัฒนา เห็นว่านโยบายนี้ถือเป็ นยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ แต่มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ 1)
การนาประสบการณ์ของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ตอ้ งสอดคล้องกับบริ บทของประเทศไทย
2) การศึกษาต้องมีขอ้ มูลพื้นฐานคนยากจนในประเทศไทย และ 3) ควรมีการประเมินผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจไทย
และงานวิจยั ชิ้นสุ ดท้าย “การเงินยุคใหม่ เข้าถึง เข้าใจ คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ”
ดร. ปิ ยวัลย์ ศรี ขา นาเสนอว่า การปิ ดช่องว่างทางการเงินสามารถทาได้โดยการเพิ่มการเข้าถึง
บริ การทางการเงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และเพิ่มช่องทาง
ทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยและ SMEs ได้ครอบคลุมยิง่ ขึ้น นายธีวรา สุ มาวงศ์
กล่าวเสริ มว่า ภาครัฐควรส่ งเสริ มให้ประชาชนใช้บริ การทางการเงินอย่างมีความรู ้และได้รับการ
คุม้ ครองทางกฎหมาย โดยให้มีกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงินโดยให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ดาเนินการเรื่ องดังกล่าวเป็ นการเฉพาะ
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นว่า
งานวิจยั ชิ้นนี้มีคุณค่าและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรเพิ่มมาตรการในการพัฒนาคุณภาพของ
คนทั้งในด้านความรู ้ความเข้าใจในการบริ การทางการเงิน การคุม้ ครองสิ ทธิของตนเอง และการมี
วินยั ทางการเงิน นอกเหนือไปจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งนี้ สศค. จะนาผลงานวิจยั ข้อเสนอแนะ และข้อวิจารณ์ต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนา
งานและประกอบการออกแบบนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3201

