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Q1

หนี้สาธารณะที่เห็นตามข่าวนั้นประกอบไปด้วยหนี้อะไรบ้าง
หนี้ที่เห็นตามข่าวนั้นมีขอบเขตตามที่กระทรวงการคลังรายงาน

ซึง่ หมายรวมถึงหนี้ทร่ี ฐั บาล
กูโ้ ดยตรง หนี้ทก่ี โู้ ดยรัฐวิสาหกิจทัง้ ทีร่ ฐั บาลค้าประกันและไม่ได้ค้าประกัน
และหนี้ทก่ี โู้ ดยสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจโดยรัฐบาลเป็นผูค้ ้าประกัน ซึง่ รวมกันแล้วประมาณ 5 ล้านล้านบาท ณ สิน้
ปีงบประมาณ 2555 ดังแสดงในภาพที่ 1

แต่ก็ยังไม่ได้รวมหนีท้ ี่มอี ีกหลายรายการทีอ่ าจสร้างภาระต่องบประมาณ

เช่น หนี้ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจทีร่ ฐั บาลไม่ได้ค้าประกัน รวมถึงหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และกองทุนนอก
งบประมาณอื่นๆ เป็นต้น

ดังนั้น เราจึงควรดูภาพรวมของหนี้ที่มีโอกาสจะเป็นภาระต่องบประมาณทั้งหมด

แทนที่
จะดูเพียงหนี้สาธารณะทีก่ ระทรวงการคลังรายงานแต่เพียงอย่างเดียว
เพือ่ จะไม่มองข้ามหนี้ซง่ึ อยูท่ ่ี
หน่วยงานอื่นๆ ที่มโี อกาสจะเป็ นภาระของรัฐ
เช่น กรณีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ทีส่ ารองจ่ายเพื่อใช้ในโครงการจานาข้าวบางส่วนเพื่อให้รฐั บาลสามารถดาเนิน
นโยบายต่อไปได้ หากรัฐบาลไม่สามารถขายข้าวได้ในราคาที่รบั จานามา สุดท้ายรัฐบาลก็อาจจะต้อง
ชดเชยความเสียหายให้แก่ธกส. ซึง่ จะกลายเป็นภาระต่องบประมาณเพิม่ เติมในอนาคต เป็นต้น

การพิจารณาแค่หนี้สาธารณะตามนิยาม ยังเปิดช่องให้เกิดการหลีกเลีย่ งนิยามได้

เช่น
หากมีการขายหุน้ บางส่วนของรัฐวิสาหกิจ เช่น บมจ.การบินไทย เพื่อให้มสี ดั ส่วนการถือหุน้ ของรัฐบาล
ต่ากว่า 50% หนี้ของบมจ. การบินไทยทัง้ หมดก็จะไม่ถูกนับรวมเป็นหนี้สาธารณะ ส่งผลให้ยอดหนี้
สาธารณะโดยรวมลดลง
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ภาพที่ 1 – ภาพรวมหนี้สาธารณะของไทย ณ สิน้ ปีงบประมาณ 2555
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Q2 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะสูงเกิน 60% หรือไม่
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ในอนาคตนั้นขึน้ อยู่กบั สมมุติฐานมากมาย

เช่น สมมุตฐิ านการ
ขยายตัวของ GDP อัตราดอกเบีย้ การขาดดุลงบประมาณในอนาคต ฯลฯ เหล่านี้ลว้ นเป็ นสาเหตุให้ตวั เลข
ประมาณการของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน การใช้สมมุตฐิ านทีม่ องโลกในแง่ดี อาจจะส่งผลให้สดั ส่วนหนี้
สาธารณะต่าลงได้

ตัวเลขสัดส่วนหนี้ที่ไม่ควรเกิน 60% ของ GDP นั้นมาจากกรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ที่
เดิมประกอบด้วย 3 เรือ่ งได้แก่ 1) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกิน 60%
2) สัดส่วนภาระหนี้ต่อ
งบประมาณไม่เกิน 15% และ 3) สัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณไม่ต่ากว่า 25% ซึง่ อันทีจ่ ริงกรอบความ
ยังยื
่ นทางการคลังก็ไม่มผี ลบังคับใช้ตามกฎหมาย
และในทางปฏิบตั กิ ม็ บี างตัวทีไ่ ม่ได้นามาใช้แล้ว เช่น
สัดส่วนงบลงทุนทีต่ ่ากว่า 25% ของงบประมาณมา 8 ปีตดิ ต่อกัน

สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเป็นอย่างไร อาจจะไม่ใช่เรื่องสาคัญมากนัก ยอดหนี้สาธารณะที่
นามาคานวณนัน้ อาจจะยังไม่ได้สะท้อนภาระทางการคลังทีแ่ ท้จริง
เพราะได้รวมเอาหนี้ที่กอ่ โดย
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด รวมไปถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจทีม่ ผี ลประกอบการดี เช่น บมจ. ปตท. หรือ กฟผ. ทัง้ ๆ ที่
รัฐวิสาหกิจเหล่านี้สามารถชาระหนี้ได้เองโดยไม่ได้เป็ นภาระต่องบประมาณ
ถึงแม้ว่าสัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP จะสูงเกิน 60% ก็ไม่ได้ความว่าเราจะเกิดวิกฤติการคลัง ถ้าหากเรายัง
สามารถชาระหนี้ได้
ภาพที่ 2 – หนี้สาธารณะอาจจะไม่เท่ากับหนี้ทม่ี โี อกาสเป็ นภาระต่องบประมาณ
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Q3

ถ้าเราไม่ดูสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP แล้วเราควรดูอะไร
ควรดูที่ภาระหนี้ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล

ถ้าเราเปรียบรัฐบาลเหมือนครัวเรือนหรือ
บริษทั เอกชน การดูภาระหนี้ตอ้ งดูจากความสามารถในการชาระหนี้บนฐานของรายได้ ตัวอย่างเช่น
กรณีของประเทศญีป่ ่นุ ทีม่ สี ดั ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงถึง 224% ซึง่ สูงกว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะ
ต่อ GDP ของประเทศกรีซ (ดูภาพที่ 3) แต่ทย่ี งั ไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางการคลังอย่างในประเทศกรีซ
นัน้
เนื่องจากภาระในการชาระหนี้ของประเทศญีป่ ่นุ ยังไม่มากนัก ญีป่ นุ่ มีภาระดอกเบีย้ ต่อรายได้
รัฐบาลที่ 11% ในขณะทีป่ ระเทศกรีซมีภาระดอกเบีย้ ต่อรายได้รฐั บาลสูงถึง 31% สาเหตุทภ่ี าระ
การชาระดอกเบีย้ ของญี่ปนุ่ ต่ ากว่ากรีซ เป็ นเพราะว่ารัฐบาลญีป่ นุ่ เน้นการกูเ้ งินจากในประเทศซึง่ มีอตั รา
ดอกเบีย้ ต่าเป็นหลัก
ในขณะทีก่ รีซกลับเน้นการกูย้ มื จากต่างประเทศในอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ูงกว่า
กรีซจึงมีภาระหนี้ทส่ี งู และนาไปสู่วกิ ฤตการณ์ทางการคลัง
อย่างไรก็ตาม
หากอัตราดอกเบีย้
ภายในประเทศญีป่ ุ่นปรับตัวสูงขึน้ ในอนาคต ญีป่ นุ่ ก็จะมีความเสีย่ งทีภ่ าระหนี้จะสูงขึน้ ตามไปด้วย

ญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงพอๆ กับกรีซ
เพราะภาระดอกเบี้ยต่า

แต่ไม่เกิดวิกฤติการคลัง

ภาพที่ 3 – เปรียบเทียบสัดส่วนหนี้รฐั บาลต่อ GDP และภาระการชาระหนี้ต่อรายได้รฐั บาลระหว่างญีป่ นุ่ และกรีซ
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Q4

ภาระหนี้ของไทยในปัจจุบันน่าเป็นห่วงหรือไม่
ในปัจจุบัน ภาระหนีข้ องไทยยังไม่น่าเป็นห่วง

งบประมาณชาระคืนหนี้ ซึง่ รวมดอกเบีย้
และเงินต้นของประเทศไทยในปีงบประมาณ 2556 อยูท่ ป่ี ระมาณ 1.8 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น
8.4% ของรายได้สุทธิของรัฐบาล ซึง่ ลดลงจากร้อยละ 11% ของปีก่อนหน้า

แต่ภาระหนี้ที่ดูเหมือนลดลงนี้ก็เนื่องมาจากการโอนหนี้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่
กองทุนเพื่อการฟืน้ ฟูฯ (FIDF) ไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการ
ทาให้ภาระ
ดอกเบีย้ ลดลงถึงปีละประมาณ 6 หมืน่ ล้านบาท
แต่การโอนหนี้ไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ น
เพียงการผลักภาระหนี้ไปในอนาคต
เพราะเงินทีจ่ ะนามาชาระหนี้นนั ้ มาจากการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเงินฝากของสถาบันคุม้ ครองเงินฝากในอัตรา 0.46% ของฐานเงินฝาก ส่งผลให้กองทุน
คุม้ ครองเงินฝากได้เงินนาส่งลดลง สมมติว่าหากเกิดวิกฤติการณ์สถาบันการเงินซึง่ ส่งผลให้รฐั บาลมี
ภาระต้องคุม้ ครองเงินฝากมูลค่ารวม 7 ล้านล้านบาท (เฉพาะในกรณีเงินฝากเฉพาะบัญชีทว่ี งเงินต่ากว่า
50 ล้านบาทตามกฎหมาย)
รัฐบาลจะมีภาระสูงมากเนื่องจากกองทุนคุม้ ครองเงินฝากมีเงินกองทุน
เพียง 1 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 1.47% ของวงเงินทีค่ ุม้ ครอง ณ สิน้ ปี 2555

และยังมีภาระการคลังทีอ่ าจเกิดจากการดาเนินนโยบายประชานิยม

เช่น โครงการรับจานา
ข้าว โครงการรถยนต์คนั แรก รวมไปถึงโครงการสินเชื่อตามนโยบายต่างๆ ทีร่ ฐั บาลมอบหมายให้
สถาบันการเงินเฉพาะกิจดาเนินการ ซึง่ นโยบายประชานิยมเหล่านี้ลว้ นแต่มโี อกาสสร้างภาระหนี้ต่อ
งบประมาณในอนาคต
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Box 1: ภาระหนี้ต่อรายได้ในอดีตของไทยเป็นอย่างไร
ในช่วง 10 ปีทผ่ี ่านมา (2547-2556) ประเทศไทยมีภาระหนี้ในงบประมาณเฉลีย่ 11.3% ของรายได้ แบ่งเป็นภาะ
หนี้จากดอกเบีย้ 8.2% และจากเงินต้น 3.1% ทัง้ นี้ ภาระหนี้เคยเพิม่ สูงสุดถึง 13.7% ในปี 2552 เนื่องจากมี
การชาระคืนเงินต้นค่อนข้างสูง ในขณะทีภ่ าระจากดอกเบีย้ กลับเพิม่ สูงขึน้ ถึง 9.5% ในปี 2554 ก่อนปรับลดลง
เหลือเพียง 6.1% ในปี 2556 เป็นผลจากการโอนภาระหนี้จากการชดใช้ความเสียหายให้ FIDF ไปให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจัดการ
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Q5

แล้วในอนาคต ภาระหนี้ของไทยจะเป็นอย่างไร
ภาระหนี้ในอนาคตของไทยจะเป็นอย่างไร
ไม่มีใครทราบเพราะการประมาณการใน
อนาคตขึ้นอยู่กบั สมมุตฐิ านมากมาย
ถ้ามองว่าเศรษฐกิจไทยจะสดใสไปอีกนาน
ภาระหนี้ก็ไม่น่ากังวลนัก เริม่ จากสมมุตฐิ านทีก่ าหนดให้






เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องในอัตรา 5%
เงินเฟ้ออยูท่ ่ี 3%
อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ของหนี้ทเ่ี ป็นภาระต่องบประมาณเท่ากับ 5% ต่อไปเรือ่ ยๆ
โครงการจานาข้าวไม่มผี ลขาดทุน
การขาดดุลงบประมาณลดลงเป็นลาดับ จนจัดทางบประมาณสมดุลได้ในปี 2560 โดยรัฐบาลตัง้
งบชาระคืนเงินต้นที่ 3% และรักษาสัดส่วนงบลงทุนคงทีใ่ นอัตรา 18% ของวงเงินงบประมาณ

ถ้าเหตุการณ์จริงเป็นไปตามสมมุตฐิ านนี้ การกูเ้ งินจานวน 2 ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และ 3.5 แสนล้านบาทเพื่อบริหารจัดการน้ าจะเป็ นปจั จัยหลักทีท่ ำให้ภำระหนี้ต่อรำยได้
เพิม่ ขึน้ จำก 8.5% ในปี 2557 เป็น 10.4% ในปี 2559 แล้วค่อยๆ ลดลงเหลือ 9.5% ในปี 2563

แต่หากปรับแต่งสมมุติฐานให้เคราะห์ซ้ากรรมซัดเศรษฐกิจไทย ภาระหนีใ้ นอนาคตก็จะ
กลับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนน่าใจหาย ตัวอย่างเช่น
 เหตุการณ์สมมติที่ 1 โครงการจานาข้าวขาดทุนต่อเนื่องทุกปี ปีละ 200,000 ล้านบาท และ
รัฐบาลต้องเริม่ ชดเชยผลขาดทุนตัง้ แต่ปี 2557 เป็นต้นไป
 เหตุการณ์สมมติที่ 2 รัฐบาลไม่สามารถทางบประมาณสมดุลในปี 2560 ได้
โดยต้องตัง้
งบประมาณขาดดุลที่ 1.5% ของ GDP อย่างต่อเนื่องนับตัง้ แต่ปี 2558
เป็นต้นไป
 เหตุการณ์สมมติที่ 3 เศรษฐกิจไทย (GDP) ขยายตัวลดลงจาก 5% เหลือ 4% ต่อปี
 เหตุการณ์สมมติที่ 4 อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ของหนี้ทเ่ี ป็นภาระงบประมาณเพิม่ จาก 5% เป็น 7%

ภาระหนี้ต่อรายได้จะเพิ่มขึ้นอีกกว่า
เท่าตัวจาก 8.5% ในปี 2557 เป็น 17.7% ในปี 2563 ซึ่งสูงทาลายสถิติใน
ประวัติศาสตร์การคลังของไทย (ดูภาพที่ 4)
ภำยใต้สถำนกำรณ์เหตุกำรณ์สมมติทอี ่ ำจจะเกิดขึ้นเหล่ำนี้

ภาระหนี้ = ภาระหนี้จากเงินต้น + ภาระหนี้จากดอกเบี้ย
หน้ำ
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Box 2: งบประมาณสมดุลปี 2560 เป้าหมายที่ท้าทายของรัฐบาล
กระทรวงกำรคลังตัง้ เป้ำหมำยทยอยลดกำรขำดดุลงบประมำณจำก 2.5 แสนล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2557 เป็น
ขำดดุล 150,000 และ 75,000 ล้ำนบำทในปี 2558 และ 2559 และจัดทำงบประมำณแบบสมดุลในปี 2560
เริม่ จำกปี 2558 ทีจ่ ะขำดดุล 1.5 แสนล้ำนบำท สมมุตวิ ่ำเศรษฐกิจยังขยำยตัวได้ดี และรำยได้รฐั บำลขยำยตัวดีกว่ำ
เศรษฐกิจเล็กน้อย โดยจัดเก็บได้สุทธิ 2.5 ล้ำนล้ำนบำท จึงมีวงเงินงบประมำณรำยจ่ำย 2.65 ล้ำนล้ำนบำท
จำกวงเงิน 2.65 ล้ำนล้ำนบำท จัดสรรเป็นงบชำระคืนเงินต้น 3% งบลงทุน 18% และชดใช้เงินคงคลัง 3 หมืน่ ล้ำน
บำท (เนื่องจำกปี 2556 นี้ จะดึงเงินคงคลังมำจ่ำยคืนภำษีให้ผซู้ อ้ื รถยนต์คนั แรก) เหลือเป็นงบประจำ 2.06 ล้ำน
ล้ำนบำท ทีค่ ำดว่ำจะเป็ นดอกเบีย้ และค่ำธรรมเนียมประมำณ 1.6 แสนล้ำนบำท คงเหลือเงินจัดสรรเป็นงบประจำที่
ไม่รวมดอกเบีย้ ประมำณ 1.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรขยำยตัว 2% จำกตัวเลขปี 2557 ซึง่ ต่ำกว่ำอัตรำเงิน
เฟ้อ!!
กำรจะทำงบประมำณสมดุลในปี 2560 ได้นนั ้ โดยเฉลีย่ ในช่วงปี 2558-2560 ต้องควบคุมให้งบประจำทีไ่ ม่รวม
ดอกเบีย้ ขยำยตัวใกล้เคียงกับอัตรำเงินเฟ้อ ซึง่ เมือ่ ดูอตั รำกำรขยำยตัวในอดีต ประกอบกับแนวโน้มค่ำใช้จำ่ ยด้ำน
สวัสดิกำรสังคม นโยบำยประชำนิยม และกำรจัดสรรเงินอุดหนุนให้ทอ้ งถิน่ แล้ว นับว่ำกำรจัดทำงบประมำณสมดุล
เป็ นเป้ำหมำยทีท่ ำ้ ทำยอย่ำงยิง่
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ประเทศไทยจะเกิดวิกฤตการณ์ทางการคลังแบบประเทศ
กรีซหรือไม่
เราคงไม่ประสบกับวิกฤติการคลังเหมือนอย่างประเทศกรีซ แต่จะมีฐานะทางการคลังที่
อ่อนแอลง เพราะภาระการชาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เหลืองบประมาณที่จะนาไปใช้
ในเรื่องอื่นๆ น้อยลง
ถ้าดูงบประมาณในปจั จุบนั จะมีรายจ่ายทีต่ ดั ทอนลงได้ยาก
ประมาณ 73% รวมถึงงบประมาณทีต่ อ้ งจัดสรรตามกฎหมายให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และกองทุนสวัสดิการอื่นๆ ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในขณะทีส่ ดั ส่วนงบลงทุนต่องบประมาณก็จะ
ลดลงเรือ่ ยๆ เมือ่ เทียบกับในอดีต หากรวมภาระหนี้ทก่ี าลังจะเกิดขึน้ ในอนาคตเข้าไปอีก ก็จะยิง่
เหลืองบประมาณทีจ่ ะนาไปใช้จา่ ยในเรือ่ งอื่นๆ น้อยลง
ถึงแม้ว่าเราจะมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ นับว่าเป็ นการลงทุนทีม่ มี ลู ค่าสูงถึง 2 ล้านล้าน
บาทมาทดแทน แต่การพัฒนาประเทศจาเป็ นจะต้องดาเนินการในหลายด้านไปพร้อมๆ กัน โดย
ภาครัฐจะต้องให้ความสาคัญและเร่งลงทุนในด้านอื่นๆ ของประเทศเช่นกัน อาทิ ด้านการวิจยั และ
พัฒนา ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข เป็นต้น

เราจะอยู่ในภาวะที่เสี่ยง หากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตสูงขึ้น

เนื่องจากหนี้ทม่ี อี ยู่
ของรัฐบาลจะทยอยครบกาหนด รัฐบาลจาเป็นต้องกู้เงินก้อนใหม่เพื่อต่ออายุ (Roll-over) และอาจ
ทาให้ตอ้ งกูย้ มื ในอัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู ขึน้ ภายใต้เหตุผล 3 ข้อได้แก่
1. โอกาสทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ จะสูงขึน้ ก็เป็ นไปได้สงู เพราะปจั จุบนั อัตราดอกเบีย้ ทัวโลกอยู
่
ใ่ นระดับ
ทีต่ ่ามากและมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
2. ความเสีย่ งทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อจะสูงขึน้ ในอนาคต อันจะเป็ นปจั จัยเสริมให้อตั ราดอกเบีย้ สูงขึน้ ตาม
3. การระดมเงินกู้ภายในประเทศทีเ่ พิม่ มากขึน้
ย่อมส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ ภายในประเทศ
สูงขึน้ ตามไปด้วย

และหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เราอาจจะไม่สามารถรับมือได้

เช่น หากเกิดวิกฤติ
สถาบันการเงินในประเทศ เหมือนทีเ่ คยเกิดขึน้ ในปี 2540
โดยรัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือสถาบัน
การเงินและต้องก่อหนี้เพิม่ ขึน้ จาก 7 แสนล้านบาท เป็น 2 ล้านล้านบาท ซึง่ หากดูประวัตศิ าสตร์ใน
ต่างประเทศแล้ว การเกิดวิกฤติซ้ารอยก็ไม่ใช่เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้ หรือถ้าหากเกิดภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ อย่างครัง้ มหาอุทกภัยในปี 2554 เราก็จะมีขอ้ จากัดในการจัดการฟื้นฟู เพราะผลกระทบที่
เกิดขึน้ อาจทาให้ภาระหนี้ต่อรายได้สงู ขึน้ จนเกิดวิกฤติการณ์ทางการคลัง ได้
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แล้วเราควรทาอะไร เพื่อไม่ให้เรากลายเป็นกรีซในอนาคต
เราควรทาอย่างน้อย 5 เรือ่ งดังนี้
1.

รัฐบาลควรเลิกนโยบายประชานิยมในแบบที่ไม่จากัดวงเงินงบประมาณ

2.

ควรบริหารจัดการเงินลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรัฐควรจะลดขนำดกำรกูย้ มื ลง
(Phasing) และจัดสรร

โครงการ
ประชานิยมนัน้ มีความเสีย่ งต่อภาระหนี้สงู กว่าโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน 2 ล้านล้าน
บาท เพราะอย่างน้อยโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานก็ทราบวงเงินทีแ่ น่ นอน
ในขณะที่
โครงการประชานิยม เช่น โครงการจานาข้าว เราไม่ทราบว่าจะสิน้ สุดโครงการเมือ่ ไรและจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นภาระของรัฐบาลมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังยากต่อการ
ประเมินความคุม้ ค่าโครงการเมือ่ เปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ

งบประมำณเพื่อชำระคืนเงินต้นให้มำกขึน้ เพื่อลดควำมเสีย่ งในกำรชำระหนี้ และทำให้รฐั ต้อง
จัดลำดับควำมสำคัญว่ำโครงกำรใดสมควรได้รบั จัดสรรงบประมำณเป็ นลำดับต้นๆ
3.

ควรมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน

4.

โครงการภาครัฐต่างๆ ที่มกี ารลงทุนขนาดใหญ่ ควรมีระบบตรวจสอบและ
ประเมินผล (monitoring & evaluation) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแบบโปร่งใส โดย

เริม่ ตัง้ แต่ว่ำใครเป็นผูล้ งทุน รัฐหรือเอกชนหรือ
เป็นกำรร่วมทุน โดยหน่วยงำนใดจะทำหน้ำทีบ่ ริหำร และมีวธิ กี ำรบริหำรอย่ำงไร เพื่อให้
แน่ใจว่ำโครงกำรจะสร้ำงผลตอบแทนทีค่ ุม้ ค่ำ มีประสิทธิภำพ และไม่ก่อให้เกิดภำระผูกพันใน
อนำคต

ระบบตรวจสอบจะต้องเริม่ ติดตามตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้นโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ ไป
จนถึงเสร็จสิน้ โครงการ ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลและมีผปู้ ระเมินโครงการจากภายนอก เพือ่ ให้
มันใจได้
่
ว่าโครงการนัน้ ๆ คุม้ ค่าต่อการลงทุน และไม่ก่อภาระหนี้เพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบโครงการ
5.

ต้องสร้างกลไกความรับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ชัดเจน

ตัง้ แต่
กระบวนการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ การอนุมตั โิ ครงการ การจัดซือ้ จัดจ้าง ไปจนถึง
การดาเนินโครงการนัน้ จะต้องมีผรู้ บั ผิดรับชอบทีช่ ดั เจน และมีกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการนา
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมาลงโทษเมือ่ เกิดความเสียหาย
ไม่ว่าจากเจตนาทุจริตหรือจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วรัณ ประดิษฐทัศนีย์
นักคิดอิสระ

ปจั จุบนั เป็ นนักคิด นักแปลอิสระ ผูห้ ลงใหลภำษำและศิลปวัฒนธรรมญีป่ นุ่
ก่อนหน้ำนี้ เคยรับรำชกำรทีส่ ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง
มำนำนกว่ำ 10 ปี และเคยเป็นนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์
ทิสโก้
วรัณจบกำรศึกษำระดับปริญญำโท MPA ด้ำนนโยบำยเศรษฐกิจ จำก
Kennedy School of Government มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด และ MBA ด้ำน
กำรเงิน จำกมหำวิทยำลัยอินเดียนำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ศิริกัญญา ตันสกุล
Senior Researcher
sirikanya@thailandff.org

จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำโทสำขำเศรษฐศำสตร์จำก
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และระดับปริญญำโท สำขำ Economics,
Markets, and Organization จำก Toulouse School of Economics มี
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำนวิจยั กับหลำยสถำบัน เช่น สถำบันวิจยั เพื่อ
กำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI)
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เกี่ยวกับสถาบันอนาคตไทยศึกษา
สถาบันอนาคตไทยศึกษา เป็ นองค์กรที่จดั ตัง้ ขึ้นภายใต้มูลนิธทิ ่ไี ม่แสวงหา
กาไร ก่อตัง้ โดยความตัง้ ใจของกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการและผูน้ าความคิดจาก
หลายสาขาทีม่ คี วามห่วงใยอนาคตของประเทศไทย เพื่อดาเนินการศึกษาวิจยั
และนาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่มนี ัยสาคัญต่ อ
ภาคธุรกิจสังคมโดยรวม โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้
เกิดการหารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จากภาคส่วนต่างๆ
ของสังคม บนพืน้ ฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ทเ่ี กี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ ๆ อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลง รวมทัง้ เกื้อหนุ นการเจริญเติบโตของประเทศที่
มันคงและยั
่
งยื
่ น ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายนักคิดทัง้ ในระดับบุคคล องค์กร
และสาธารณะ ซึง่ จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรูไ้ ปสู่แนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นรูปธรรม

โทร. 02 264 5481-3
โทรสาร
02 264 5480
อีเมล์ network@thailandff.org www.thailandfuturefoundation.org

ข้อมูลทีป่ รากฎอยูใ่ นรายงานฉบับนี้เป็ นการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลข่าวสารทีเ่ ชือ่ ได้ว่าน่าเชือ่ ถือ อย่างไรก็ดี สถาบันอนาคต
ไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) ไม่ว่าจะเป็ นองค์กร ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานไม่ขอรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลหรือ
ั บนั ความสมบูรณ์ และความเหมาะสมเพือ่ วัตถุประสงค์ของ
ข้อความใดๆ ในรายงานฉบับนี้ รวมทัง้ ลาดับเวลา ความเป็ นปจจุ
รายงานฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลจากบุคคลทีส่ ามหรือข้อมูลอืน่ ใด หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ผใู้ ช้บริการหรือบุคคลอืน่
ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นทัง้ หมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ หรือเขียนรายงานนี้ ไม่ว่า
ในลักษณะใดๆ ก็ตาม สถาบันฯ จะไม่รบั ผิดชอบแต่อย่างใดทัง้ สิน้ ความเห็นใดๆ ทีป่ รากฎในรายงานฉบับนี้ถอื ว่าเป็ นความคิด
เห็นและมุมมองส่วนบุคคล โดยการตัดสินใจจะอยูภ่ ายใต้สมมุตฐิ านซึง่ อาจจะเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลงข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นรายงานฉบับบีไ้ ด้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
อนึ่ง การใช้หรือเผยแพร่เนื้อหา และ/หรือข้อมูลใดๆ
สถาบันฯ ถือเป็ นการต้องห้ามโดยเด็ดขาด

ในรายงานฉบับนี้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
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