ฉบับที่ 35/2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2560
งานสัมมนาวิชาการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 14 ประจําป 2560
“ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง”
วันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2560

ณ หองแอทธินี คริสตัล ฮอลล โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ
(ชวงบาย)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปดเผยผลการสัมมนาวิชาการของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประจําป 2560 ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งที่ 14 ในหัวขอ “ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง”
เมื่อวันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ และมีผูรวมงานกวา 700 คน
วา ในชวงบายเปนการเสวนาในหัวขอ รวมคิดเพื่อเศรษฐกิจมิติ “ใหม” โดยไดรับเกียรติจาก (1) นายกรณ จาติกวณิช
ประธานชมรมฟน เทคแหงประเทศไทย (2) นายณรงค ศิริเลิศวรกุล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (3) นายวัชระ เอมวัฒน นายกสมาคมสมาคมการคาเพื่อสงเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม
(Thailand Tech Startup Association) และ (4) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เขารวมการเสวนา โดยมี
นางสาวกมลชนก พุคยาภรณ เปนผูดําเนินรายการ สรุปได ดังนี้
นายกรณ จาติกวณิช ไดกลาวถึง “เทคโนโลยีแบบยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีที่ตอบโจทย
ความตองการของผูบริโภค และสงเสริมการเขาถึงของผูใชบริการ เชน เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech เปนตน
ซึ่งปจจุบัน FinTech เปนที่แพรหลายและไดรับความนิยมเนื่องจาก FinTech ตอบโจทยการใชจายแบบ e-Payment
ของประชาชน ตนทุนที่ประหยัด และประชาชนสามารถเขาถึงไดงายผานเครือขายอินเตอรเน็ต สําหรับประเทศไทย
โครงการ National e-Payment ของภาครัฐตอบโจทยรูปแบบการทําธุรกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนไปทั้งของ
ผูประกอบการและประชาชนที่เปนผูบริโภค และสงเสริมการทําธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน ทั้งนี้ ภาครัฐควรมี
บทบาทในการสงเสริมการเขาถึงธุรกรรมทางการเงินของประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในระดับฐานราก สําหรับ
โอกาสในการเติบโตของ FinTech ในประเทศไทยในอนาคต โดยตองอาศัยความรวมมือกันระหวางระบบการเงินแบบเดิม
ของธนาคารพาณิชย และผูประกอบการ FinTech รายใหม ซึ่งจะถือเปนความทาทายในอนาคตของบทบาทของภาครัฐที่
จะมีนโยบายในการสงเสริม และกํากับดูแล FinTech ตอไป
นายณรงค ศิริเลิศวรกุล ไดกลาวถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ 2 ประการ
คือ 1) การเขาสูสังคมเมือง (Urbanization) และ 2) การเขาสูส ังคมผูสูงอายุ (Aging society) ซึ่งทําใหเทคโนโลยีจะเขามา
มีบทบาทในสังคมมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการตาง ๆ ในการดํารงชีวิตจากความตองการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัว
ของสังคมเมืองและเทคโนโลยีที่ตองตอบสนองตอการอยูรวมกันของคนหลาย ๆ วัย เทคโนโลยีที่สําคัญที่มีผลตอเศรษฐกิจ
เชน ระบบดิจิทัล (บลอคเชน บิทคอยส) ระบบอัจฉริยะ (AI) เทคโนโลยีเพื่อการบริการ เทคโนโลยีดานการสื่อสารผาน
สัญญาณแสงที่เรียกวา Li-Fi เปนตน อยางไรก็ดี ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะกอใหเกิดอาชีพใหม และ
ทําใหบางอาชีพสูญหายไปจากระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีใหม ๆ จะทําใหเกิดการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและกาวกระโดด ซึ่งแตละองคกรจะตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร
ใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ประเทศไทยควรสรางทรัพยากรที่ตนเองมีใหเกิดมูลคาเพิ่มดวยการนํา
เทคโนโลยีมาใชรวม เชน การแปรรูปสินคาเกษตร และการตอบสนองตอความตองการของตลาด เพื่อสรางความไดเปรียบ
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ใหกบั ตนเอง เปนตน สําหรับประเทศไทยมีขอไดเปรียบดานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ แตความทาทาย
ของไทยคือ ทําอยางไรใหประเทศไทยใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางสูงสุด เชน ประเทศไทยมีขาวพันธุดีอยูมาก ซึ่ง
จําเปนตองสรางอัตลักษณ (Unique) ผลิตภัณฑขาวใหโดดเดน จากความหลากหลายทางชีวภาพนั้น และความสามารถใน
การแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง เปนตน อยางไรก็ตาม อุปสรรคสําคัญของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจของ
ไทยภายใตระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกันอยางเขมขนในโลกเทคโนโลยีคือ
1) ความสามารถในการขยายตลาดของผูประกอบการไทยมีจํากัด มีเพียงผูประกอบการสวนนอยที่สามารถขยายธุรกิจสู
ตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก และ 2) การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ยังมีนอย
โดยเฉพาะการลงทุนในบุคคลากร และเครื่องมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายวัชระ เอมวัฒน กลาววา ในชวงที่ผานมา ธุรกิจ Start Up ไดมีการเติบโตมากในกลุมประเทศพัฒนา
แลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร เปนตน สําหรับ Start Up ของประเทศไทยถือเปนพัฒนาการริเริ่มที่เกิดขึ้นใหม
ซึ่งอุปสรรคในปจจุบันของกลุม Start Up ในประเทศไทย ไดแก 1) ขาดการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 2) การจะเปน
Start Up ที่ประสบความสําเร็จไดผูประกอบการจะตองเปนนักพัฒนาสามารถริเริ่มและมีความคิดสรางสรรคเปนของตัวเอง
(Developer) มากกวาการทําธุรกิจตามกระแส และ 3) ธุรกิจ Start Up ในไทยยังไมสามารถเติบโตไดในตลาดตางประเทศ
ซึ่งควรใหความสําคัญในการตอบสนองกับความตองการของตลาดในประเทศใหไดกอน ทั้งนี้ ภาครัฐควรที่จะมีนโยบาย
สนับสนุนกลุม Start Up เชนกันผานการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และดานแหลงเงินทุน นอกจากนี้ กลุม Start Up
จําเปนตองพัฒนาสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการผูบริโภค และควรจะสรางโมเดลธุรกิจที่สามารถสรางรายได
ทั้งในตลาดไทยและตางประเทศได และในอนาคต ธุรกิจของประเทศใหญ ไดแก จีน เขามาแขงขันในตลาดในไทย
ซึ่งจะเปนความทาทายของกลุม Start Up ไทยที่จะตองเตรียมตัวรองรับการแขงขันทางธุรกิจที่มากขึ้นใหได
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกลาววา ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมอย า งรวดเร็ ว ที่ จ ะเข า มาพลิ ก โฉมให กั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ ไทย ซึ่ ง สิ่ ง เหล า นี้ ล ว นเป น โอกาสและ
ความทาทายของเศรษฐกิจและภาคการคลังไทยในอนาคต โดยกระทรวงการคลัง ไดมีการดําเนินการมาตรการตาง ๆ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใหเศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่อง เชน โครงการ National e-Payment
ซึ่งจะชวยเพิ่ มประสิทธิภ าพการให บริการประชาชนในมิติตาง ๆ ทั้งในดานภาษี และการใชจายของภาครัฐ โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ที่มีการใชฐานขอมูลเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัว เปนตน ทั้งนี้ ในระยะ
ตอไป การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการคลัง จะเปนไปในลักษณะของการสรางสภาพแวดลอม (Ecosystem) ให
สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมใหบุคลากร ผูประกอบการ ผูบริโภค ประชาชน และผูกํากับดูแล มีความรู ความเขาใจ
ในประโยชนและความเสี่ยงของเทคโนโลยีใหม ๆ และสามารถนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาประยุกตใชดวยความเชื่อมั่น
ปลอดภัยได
การเสวนาในชวงบายนี้สามารถสรุปไดวา เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอวิถีชีวิตของผูคนอยางมาก ทําให
มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดานเกิดเปนความทาทายตอผูประกอบการในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม วิถีชีวิตของผูคน
รวมถึงผูกําหนดนโยบาย (Policy maker) ทําใหการดําเนินนโยบายการคลังการเงินในอนาคตจําเปนตองรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น และคํานึงถึงมิติทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
เทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให
สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน และสรางรากฐานใหเศรษฐกิจไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
_________________________
สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 0 2273 9020 ตอ 3274

