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2 สิ งหาคม 2556
งานสั มมนาวิชาการของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 10 ประจาปี 2556
“ความเสี่ ยงทางการคลัง : ความท้าทายเชิงนโยบาย”
วันศุกร์ ที่ 2 สิ งหาคม 2556
ณ ห้ องนภาลัยบอลลูม โรงแรมดุสิตธานี
(ช่ วงเช้ า)

ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แถลงผลการสัมมนาวิชาการ
ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ครั้งที่ 10 ประจาปี 2556 “ความเสี่ ยงทางการคลัง: ความท้าทาย
เชิงนโยบาย” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิ งหาคม 2556 ณ ห้องนภาลัยบอลลูม โรงแรมดุสิตธานี ว่า การสัมมนา
วิชาการของ สศค. ครั้งนี้ มีผเู ้ ข้าร่ วมการสัมมนาประมาณ 600 คน มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความรู้
ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานด้านเศรษฐกิจ การคลัง และการเงิน ให้แก่ประชาชน
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็ นเวทีให้ขา้ ราชการ สศค. ได้นาเสนอผลงานและแนวคิด
ทางวิชาการในเรื่ องที่สาคัญหรื ออยูใ่ นความสนใจของสังคม รวมทั้งเปิ ดรับฟังความคิดเห็นจาก
นักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ และประชาชน อันจะนาไปสู่ การปรับปรุ งและพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ต่อไป โดย สศค. ได้รับเกียรติจาก ดร. อารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็ นผูก้ ล่าวปาฐกถาพิเศษ
ในหัวข้อ “นโยบายเศรษฐกิจเพื่อการคลังที่ยงั่ ยืน” ซึ่งได้กล่าวว่าในเรื่ องความเสี่ ยงทางการคลัง มีประเด็น
สาคัญที่จะต้องพิจารณา 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลให้เป็ นไปตามประมาณการใน
อนาคต ซึ่ งกระทรวงการคลังได้กาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้ง
มาตรการส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจของภาคเอกชน อันจะส่ งเสริ มให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้ าหมายที่
วางไว้ 2) การกาหนดนโยบายรายจ่ายให้สอดคล้องกับการจัดเก็บรายได้ในอนาคต ซึ่ งรายจ่ายที่จะต้องให้
ความสาคัญได้แก่รายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะด้านการชราภาพ และการรักษาพยาบาล และ
3) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่ งจะต้องมีการปรับปรุ งข้อมูลการคลังให้มีความ
เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐในระดับต่างๆ และการแก้ไขปั ญหาการทุจริ ต ทั้งนี้ กระทรวง
การคลังจะบริ หารนโยบายการคลังตามแนวทางข้างต้นภายใต้การรักษาวินยั ทางการคลัง โดยระดับหนี้
สาธารณะต่อ GDP จะอยูใ่ นระดับไม่เกินร้อยละ 50 และลัดส่ วนรายจ่ายลงทุนต่องบประมาณจะต้องเพิ่ม
สู งขึ้นกว่าในปั จจุบนั
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ในช่วงเช้า เป็ นการนาเสนอผลงานวิชาการ 2 เรื่ อง ได้แก่ “ความเสี่ ยงทางการคลังจากการเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุ” และ “ความเสี่ ยงทางการคลังจากการดาเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ” สรุ ปได้
ดังนี้
นายณัฐพล ศรี พจนารถ นาเสนอว่า ภาระทางการคลังด้านสวัสดิการจะมีแนวโน้มจะเพิม่ สู งขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี จากการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ โดยมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.7 ต่อปี ในช่วง 50 ปี
ข้างหน้า โดยในส่ วนของสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลจะเพิ่มสู งขึ้นจาก 232,704 ล้านบาท ใน
ปี งบประมาณ 2557 เป็ น 2,151,010 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2606 โดยรัฐบาลควรดาเนินมาตรการต่างๆ
เช่น จัดตั้งองค์กรกลางเพื่อกากับดูแลและเจรจาต่อรองการซื้ อบริ การจากสถานพยาบาล และการขยาย
ความครอบคลุมของระบบประกันสังคมเพื่อลดภาระของกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เป็ นต้น
นายณัฐพล สุ ภาดุลย์ กล่าวว่าภาระงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผล
ให้ภาระทางการคลังขยายตัวเพิ่มขึ้นสู งมากในอนาคต โดยภาพรวมภาระทางการคลังในด้านนี้ จะเพิ่ม
สู งขึ้นจาก 291,022 ล้านบาท ในปี งบประมาณ 2557 เป็ น 16,5885,934 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2606
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความเสี่ ยงจากการประสบปั ญหาทางการเงินของกองทุนประกันสังคม กรณี
ชราภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2595 ดังนั้น รัฐบาลควรปรับปรุ งรู ปแบบการดาเนินการของกองทุน
ประกันสังคมให้มีความยัง่ ยืนทางการเงิน ควบคู่ไปกับการเพิ่มอายุเกษียณ และการส่ งเสริ มการออมเงิน
เพื่อการชราภาพของประชาชน
นายธนากร ไพรวรรณ์ นาเสนอว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) มีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจ
ไทย ไม่วา่ จะเป็ นการเติมเต็มช่องว่างในระบบการเงิน รวมไปถึงการกระตุน้ เศรษฐกิจในภาวะวิกฤติในรู ป
ของนโยบายกึ่งการคลัง อย่างไรก็ดี การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ SFIs ตั้งแต่ปี 2551 ทาให้เกิดข้อกังวล
หลายประการ ไม่วา่ จะเป็ นกรอบการกากับดูแลการดาเนินงานของ SFIs ที่อาจไม่เหมาะสมกับพัฒนาการ
ของระบบ SFIs รวมไปถึงความเสี่ ยงและภาระทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากการดาเนินงานของ SFIs
นายปฐมพงษ์ เอกวนิชชาญ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาภาระทางการคลังพบว่า ภาระทางการคลังใน
ปี งบประมาณ 2558 -2562 จะอยูใ่ นช่วงร้อยละ 1-1.2 ต่อ GDP และร้อยละ 6-7 ของงบประมาณ ซึ่ งอยูใ่ น
ระดับที่สามารถบริ หารจัดการได้ โดยการศึกษาพบว่าควรมีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปิ ดช่องว่างทาง
การเงิน และพัฒนาระบบการกากับดูแลและบรรษัทภิบาล เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงภาระทางการคลัง
จากการดาเนินงานของ SFIs
ศ. ดร. สกนธ์ วรัญญูวฒั นา อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้
ความเห็นว่า นอกจากการพิจารณาสวัสดิการสังคมในเชิงปริ มาณแล้ว รัฐบาลควรมุ่งเน้นการพัฒนาเชิง
คุณภาพด้วย เนื่องจากปัจจุบนั ยังมีความเหลี่อมล้ าระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ ในขณะที่กลุ่มผูด้ อ้ ย
โอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริ การได้อย่างทัว่ ถึง ทั้งนี้ การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผสู ้ ู งอายุส่วนใหญ่
อยูใ่ นรู ปการสงเคราะห์มากกว่าการส่ งเสริ มให้พ่ งึ ตนเอง ดังนั้น รัฐบาลควรวางแผนในการกาหนด
นโยบาย รวมทั้งกระจายภารกิจดังกล่าวให้ อปท. และหน่วยงานอื่นๆ ร่ วมกาหนดสวัสดิการสังคม
แก่ผสู ้ ู งอายุที่นาไปสู่ ความยัง่ ยืนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมในระยะยาว
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ดร. บันลือศักดิ์ ปุสสะรังสี ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักวิจยั สายบริ หารความเสี่ ยง
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่า รัฐบาลควรพิจารณาความเหมาะสมของบทบาท
SFIs พร้อมพิจารณาการปรับโครงสร้างที่จาเป็ น โดยอาจพิจารณาจากประสบการณ์ของต่างประเทศ
รวมถึงการพัฒนาระบบตัวชี้วดั และการติดตามประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการ
พิจารณาถึงระดับหนี้ครัวเรื อนของประเทศที่เกิดจาก SFIs ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวประกอบด้วย ทั้งนี้
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ ยงทางการคลังที่สาคัญ ได้แก่ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ และ
วิกฤตทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถคาดเดาได้ สาหรับแนวทางในการลดความเสี่ ยง เห็นว่าควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวทางการเพิ่มรายได้ และการวิเคราะห์ภาระด้านรายจ่าย เป็ นต้น
ทั้งนี้ สศค. จะนาผลงานวิจยั ข้อเสนอแนะ และข้อวิจารณ์ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนางานและ
ประกอบการออกแบบนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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