ฉบับที่ 64/2554

6 กันยายน 2554

ผลการสัมมนาวิชาการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 8 ประจําป 2554
“อนาคตเศรษฐกิจไทย กาวอยางมั่นใจสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
(Reshaping the Thai Economy, Reaching the ASEAN Economic Community)
วันจันทรที่ 5 กันยายน 2554
ณ หอง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรม Centara Grand at Central World กรุงเทพฯ
--------------------------------------------ดร. นริศ ชัยสูตร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ไดแถลงผลการสัมมนาวิชาการของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ครั้งที่ 8 ประจําป 2554 “อนาคตเศรษฐกิจไทย กาวอยางมั่นใจสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” (Reshaping the Thai Economy, Reaching the ASEAN Economic Community) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554
ณ โรงแรม Centara Grand at Central World กรุงเทพฯ โดยการสัมมนาวิชาการของสศค. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักใน
การเผยแพรผลการศึกษาและขอเสนอแนะแนวนโยบายดานเศรษฐกิจการเงินการคลังในสวนที่เกี่ยวของกับการที่จะกาวเขา
สูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 และไดรับเกียรติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) เปนผูกลาวปาฐกถาพิเศษเพื่อเปดงานในหัวขอ “การ
เตรียมพรอมสําหรับ AEC” ซึ่งไดเนนวา การรวมตัวเศรษฐกิจอาเซียนจะเปนโอกาสสําคัญของประเทศไทยและของ
ภูมิภาคอาเซียน ไทยตองมีการวางแผนและเตรียมความพรอม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการดําเนินมาตรการเชิงรุก
ดานตางๆ เพื่อการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในดานมาตรการดานการคลัง การเงิน และการลงทุน
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังก็อยูในระหวางการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนดานการเงินการคลัง เพื่อเปนเวทีหลักในการ
หารือประเด็นที่เกี่ยวของ และจัดตั้งสํานักการเงินการคลังอาเซียนใน สศค. เพื่อเปนศูนยกลางในเรื่องนี้
ในสวนของการเสวนาวิชาการนั้น ไดแบงออกเปน 4 ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 การนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง “แนวทางการปรับปรุงภาษีเพื่อรองรับการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาซียน” โดย ดร. ปณณ อนันอภิบุตร สํานักนโยบายภาษี สศค. และมี ดร. สุวิทย เมษินทรีย ผูอํานวยการ
Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) และ ดร. สุทัศน เศรษฐบุญสราง อดีตผูแทนการคาไทย เปนผูวิจารณ

ซึ่งการศึกษาดังกลาวไดเสนอวา การเปดเสรีภายใต AEC ทําใหมีการเคลื่อนยายสินคาและบริการ รวมตลอดจนทุนและ
แรงงานไดโดยเสรี ที่สงผลกระทบตอโครงสรางรายไดภาษีในแตละประเทศสมาชิก ไทยจึงควรทบทวนและพิจารณา
ปรับโครงสรางภาษีอากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยตองคํานึงถึง (1) ภาษีศุลกากรที่ลดลงจากการเปดเสรี
ทางการคาระหวางประเทศ (2) การขาดดุลงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นอยางมากในระยะเวลาอันใกล และ (3) แนวโนมการ
ลดอัตราภาษีทางตรงและเพิ่มอัตราภาษีทางออมของประเทศอื่นๆ และไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายให (1) ปรับลด
อัตราภาษี เงินไดนิติบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต และปรับปรุงการใหสิทธิประโยชนทางภาษีตางๆ ให
สอดคลองกันโดยคํานึงถึงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (2) ปรับลดอัตราภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา และปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และ (3) กําหนดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงชวง
ระยะเวลาที่จะนํามาใช
ในการนี้ ดร. สุ วิ ทย ฯ ได ให ความเห็น วา การศึกษาเรื่องนี้นาสนใจและจะเป นประโยชนตอการ
กําหนดนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยควรใหนําประสบการณของประเทศอื่นๆ มาประกอบใช และควรพิจารณา
ถึงผลกระทบจากการปรับโครงสรางภาษีดวย และ ดร.สุทัศนฯ ไดเสนอใหมีการกําหนดเปาหมายของประเทศที่ชัดเจน
และควรลดความซับซอนของระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มความคลองตัวใหแกระบบเศรษฐกิจในอนาคต
ชวงที่ 2 การนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง “จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสูความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน” โดย ดร. สิริกมล อุดมผล สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และ ดร. กนตธีร นุชสุวรรณ สํานักนโยบาย
พัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สศค. และมี ดร. ลัษมณ อรรถาพิช เศรษฐกรประจําประเทศไทย ธนาคารพัฒนา
เอเชีย เปนผูวิจารณ ซึ่งผลการศึกษาไดชี้วา ที่ผานมาประเทศไทยประสบความสําเร็จพอสมควรในการแกปญหาความ
ยากจน อยางไรก็ดี ยังคงมีปญหาเรื่องการกระจายรายได ดังนั้น จึงตองคํานึงถึงการลดชองวางของการเขาถึงทรัพยากร
โดยเฉพาะทรัพยากรดานบริการดานการเงินแกกลุมผูมีรายไดนอย มีความรูดานการเงินนอย และกลุมดอยโอกาส โดย
มีความทาทาย 2 ดานหลัก (1) การเขาถึงบริการดานการเงินอยางทั่วถึง (Financial Inclusion) และ (2) การสรางความ
เขมแข็งใหกับระบบสถาบันการเงินระดับฐานราก (Micro Finance) โดยเฉพาะการสรางความเขมแข็งใหแกองคกร
การเงินชุมชน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได
ดร. ลัษมณฯ ไดใหความเห็นวา นอกจากจะใหความสําคัญกับการพัฒนาดาน Financial Inclusion
แลว ประเทศไทยควรเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปน
ภูมิคุมกันทางสังคมตอผลกระทบจากภายนอก เชน ผลจากการรวมตัวเปน AEC และวิกฤติเศรษฐกิจอื่นๆ
ชวงที่ 3 การนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง “ภาคการเงินไทย พรอมกาวไกลในอาเซียน” โดยนางสาว
พรวสา ศิรินุพงศ สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ สศค. และมี ดร. บันลือศักดิ์ ปุสสะรังษี ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ สํานักวิจัย สายนโยบายความเสี่ยง ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูวิจารณ โดยผลการศึกษา
ไดแสดงวา ภาคการเงินของไทยมีระดับการพัฒนาเปนลําดับที่ 3 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร และมาเลเซีย แตจะ

เนนหนักอยูในระบบธนาคารมากกวาการใชประโยชนจากตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ อยางไรก็ดี ทิศทางของภาค
การเงินไทยภายหลังการเขา AEC ในป พ.ศ. 2558 นาจะไมเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากมีการเตรียมความพรอมไว
แลว ประกอบกับการเปดเสรีอยางคอยเปนคอยไป และผูใหบริการดานการเงินไทยควรมอง AEC เปนโอกาสและ
ดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุก เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจไทยออกไปยังสมาชิกอาเซียนอื่น โดยเฉพาะการขยายโอกาสทาง
ธุรกิจในภาคการเงินเขาไปในกัมพูชาและลาวซึ่ง สศค. ไดทําการวิจัยในเรื่องนี้แลว
ดร. บันลือศักดิ์ฯ ใหความเห็นวาการเปดเสรีเปนเครื่องมือสําคัญในการไปสูเปาหมายการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินของประเทศไทย และเห็นวางานการศึกษาของ สศค. เปนเครื่องมือที่ดีในการชวยสนับสนุนภาคเอกชน
ในการขยายโอกาสทางธุรกิจทางการเงินในกัมพูชาและลาว และสนับสนุนให สศค. ดําเนินการวิจัยทํานองนี้อยาง
ตอเนื่องสําหรับตลาดของประเทศอื่น
ชวงที่ 4 การเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจไทยกอนและหลังการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558” โดย
มีผูรวมเสวนา ไดแก ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดร.
ไพรินทร ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผูอํานวยการสถาบันเศรษฐกิจและการคลัง และรองศาสตราจารย ดร. ภาณุพงศ นิธิ
ประภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมี ดร. นริศ ชัยสูตร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลั ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ดํ า เนิ น การเสวนา โดย ดร. ฉลองภพฯ ได ก ล า วว า การเชื่ อ มโยงกั บ เศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าคมี
ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตอเศรษฐกิจของไทย จึงจําเปนตองใหความสําคัญตอมิติของภูมิภาคมากยิ่งขึ้น และได
กลาวถึง 1) โครงการวิจัยเรื่อง ASEAN 2030 ซึ่ง Asian Development Bank Institute (ADBI) ที่กําลังดําเนินการศึกษา
เพื่อกําหนดเปาหมายและทิศทางของอาเซียนในป 2030 โดยไดมองอนาคตของอาเซียนภายหลังจากการเขาสู AEC วา
อาเซียนยังคงเปนกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญ ในป 2030 แตตองมีการรวมตัวเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพในหลายมิติ เชน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อใหสามารถตอบสนองตอสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในอีก 20 ปขางหนา
และ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหมไปสูพหุภาคี (Chiang-Mai Initiative Multilateralization:
CMIM) ซึ่งไดเสนอใหเพิ่มสัดสวน การใหความชวยเหลือทางการเงินที่ไมเชื่อมโยงกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(IMF) และเพิ่มขนาดของ CMIM รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทของสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของ
ภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomics Research Office: AMRO) ดวย
ดร. คณิศฯ เห็นวา ประเทศอาเซียนควรเนนถึงแนวทางความรวมมือมากกวาเนนเรื่องการแขงขัน
และในสวนของประเทศไทยนั้น มีศักยภาพสูงในหลายดาน เชน ดานสินคา ไดแก สินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ดานการคาบริการ ไดแก บริการดานสุขภาพ กอสรางและการทองเที่ยว ดานแรงงานที่มีคุณภาพสูง และดาน
การลงทุนที่มีการเปดกวาง อยางไรก็ตาม เราตองมีการปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สินคาและบริการของไทย รวมทั้งตองใหความสําคัญกับการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของประเทศเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันโดยรวม นอกจากนี้ ยังไดเนนถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมดานพลังงานและ
อาหาร รวมถึงการใหความชวยเหลือแกภาคเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบดวย
ดร. ไพรินทรฯ ใหความเห็นในมุมมองของภาคเอกชน โดยเห็นวาสิ่งที่ภาคเอกชนจะตองยอมรับใน
การเขาสู AEC คือ ระบบเศรษฐกิจการตลาด (Market Economy) ของภูมิภาค โดยจะมีการลดการคุมครองและอุดหนุน
จากภาครัฐ และเห็น วา ไทยควรจะใหความสําคั ญในการเสริมสรางความสามารถทางการแขงขัน โดยการสราง
พันธมิตรทางการคาและการพัฒนาเครือขายคมนาคมทางบกระหวางประเทศสมาชิกใกลเคียง (Continental ASEAN)
เพื่อเปนชองทางขยายตลาดไปสูจีนและอินเดีย
ดร.ภาณุพงษฯ ไดใหความเห็นวาความทาทายและความเสี่ยงที่จะมีแนวโนมสูงขึ้นจากการเขาสู AEC
โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนยายเงินทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการสงออก ความเสี่ยงทางดานการ
คลังและการเงิน ดังนั้น ไทยจึงตองมีความระมัดระวังในการดําเนินนโยบายตางๆ เชน นโยบายการคลังจะตองมีวินัย
ทางการคลัง และการลงทุนของภาครัฐจะมีผลตอบแทนสูง เชน การลงทุนในภาคการศึกษาและโครงสรางพื้นฐาน และ
ในสวนของนโยบายการเงินของไทยนั้นจะตองมีความยืดหยุนและธนาคารแหงประเทศไทยจะตองมีอิสระในการ
ดําเนินนโยบาย
ทั้งนี้ สศค. จะนําผลงานวิจัย ขอเสนอแนะและขอวิจารณตางๆ ไปใชในการพัฒนางานและ
ประกอบการออกแบบนโยบายและมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของตอไป
__________________________
สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 02-273-9020 ตอ 3612 , 3314

* ผลการศึกษาและการวิจัยที่นําเสนอขางตน เปนความเห็นสวนตัวของผูทําการวิจัย จึงไมจําเปนตองสอดคลองกับ
ขอคิดเห็นของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

