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บทวิเคราะหเกี่ยวกับดัชนีที่มีอิทธิพลตออันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย
และแนวทางการพัฒนาดัชนี
1. บทวิเคราะหเกี่ยวกับดัชนีที่มีอิทธิพลตออันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย
ในการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือจะนําขอมูลของประเทศ
ผูไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพทั้งในปจจุบัน
และในชวงที่ผานมา รวมทั้งการคาดการณไปในอนาคต มาทําการวิเคราะห โดยปจจัยหลักที่บริษัท Moody’s
Investors Service (Moody’s) Standard and Poor’s (S&P’s) และ Fitch Ratings (Fitch) นํามา
พิจารณาสามารถแบงออกไดเปน 4 ปจจัย ไดแก 1) ความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ (Economic Strength)
2) ความแข็งแกรงขององคกรภาครัฐ (Institution Strength) 3) ความแข็งแกรงทางการคลัง (Fiscal Strength)
และ 4) ความออนไหวตอเหตุการณความเสี่ยงหรือความเปราะบางของประเทศ (Susceptibility to Event
Risk) โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
1.1 ความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ (Economic Strength) ประกอบไปดวยดัชนีตาง ๆ ที่สําคัญ
ไดแก อัตราการขยายตัวของ GDP ระดับรายไดตอหัวประชากร GDP มวลรวม ดัชนีความสามารถในการ
แขงขัน ความหลากหลายและความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือทั้ง 3 บริษัท
ตางวิเคราะหไปในทิศทางเดียวกันวา ไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ ประกอบกับมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ บริษัท Moody’s และ Fitch วิเคราะหวา การขยายตัวของ GDP ของไทยในชวงทีผ่ านมาเปนผลจาก
การลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนปจจัยที่สนับสนุนความเชื่อมั่นและการลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งเปนผลจาก
รายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา อยางไรก็ดี บริษัท Moody’s และ Fitch ไดใหความเห็นวา
ปจจัยดานความสามารถในการแขงขันของสินคาสงออก ตลอดจนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมโดยรวมอาจเปน
อุปสรรคตอการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยในระยะปานกลาง โดยมีปจจัยหลักมาจากการลดลง
ของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ นอกจากนี้ บริษัท S&P’s วิเคราะหวาระดับรายไดตอหัวประชากรไทย
ยังคงอยูในระดับที่คอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในกลุมประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถือเดียวกัน
1.2 ความแข็งแกรงขององคกรภาครัฐ (Institution Strength) ประกอบไปดวยดัชนีทชี่ ี้ใหเห็น
ถึงความสามารถในการดําเนินนโยบายการเงิน เชน อัตราเงินเฟอ การกําหนดนโยบายที่สามารถกํากับดูแล
ตลาดการเงินตลอดจนสงเสริมการพัฒนาตลาด เพื่อใหมีสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอภาคธนาคารและตลาดทุน
ภายในประเทศ เปนตน นอกจากนี้ ความสามารถในการดําเนินนโยบายการคลัง ความมีประสิทธิภาพ
เสถียรภาพ ความโปรงใส ตลอดจนความนาเชื่อถือของรัฐบาล ก็เปนดัชนีหลักของปจจัยดานนี้ ทั้งนี้
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เชิงคุณภาพ ซึ่งมีการนําดัชนีที่องคกรระหวางประเทศจัดทําขึ้น อาทิ ดัชนีธรรมาภิบาลโลก (Worldwide
Governance Indicators) ของธนาคารโลกมาพิจารณาประกอบดวย โดยบริษัท Moody’s S&P’s และ Fitch
ตางใหความเห็นวาองคกรภาครัฐของไทยมีความเขมแข็ง สามารถดําเนินนโยบายการเงินการคลังและหนี้สาธารณะ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือทั้ง 3 แหงใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา
ตัวชี้วัดดานธรรมาภิบาลยังคงอยูในระดับต่ํา ซึ่งสาเหตุสําคัญเกิดจากสถานการณความไมมั่นคงทางการเมือง
และจากการทุจริตคอรัปชั่น
1.3 ความแข็งแกรงทางการคลัง (Fiscal Strength) ประกอบไปดวยดัชนีที่เกี่ยวของกับ
ความยั่งยืนทางการคลัง อาทิ ดุลงบประมาณ สัดสวนหนี้รัฐบาล (General Government Debt) ตอ GDP
สัดสวนหนี้รัฐบาลตอรายไดรัฐบาล ความสามารถในการชําระหนี้และโครงสรางหนี้สาธารณะทั้งในแงของ
สัดสวนหนี้ในประเทศและหนี้ตางประเทศ อายุของหนี้ ตลอดจนตนทุนในการกูยืม นอกจากนี้ อัตราการใช
เงินกองทุนนอกงบประมาณและการควบคุมภาระผูกพันทางการคลังของรัฐบาล (Contingent Liability)
อันเกิดจากการใชนโยบายประชานิยม ก็เปนสิ่งที่บริษัท Moody’s S&P’s และ Fitch ใหความสําคัญเชนกัน
ทั้งนี้ บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือทั้ง 3 แหงตางวิเคราะหวา ไทยมีความแข็งแกรงทางการคลังอยูในระดับ
ดีมาก และยังมีความเขมแข็งกวากลุมประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถือในระดับเดียวกัน เนื่องจากไทยมีฐานะการคลัง
ที่เขมแข็ง มีความออนไหวตอปจจัยเสี่ยงภาคตางประเทศต่ํา ตลอดจนมีความเสี่ยงในการปรับโครงสรางหนี้
ที่ครบกําหนดและตนทุนการระดมทุนของรัฐบาลอยูในระดับต่ํา โดยปจจัยดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา หนวยงาน
ภาครัฐของไทยสามารถบริหารจัดการหนี้สาธารณะและนโยบายการเงินการคลังเชิงรุกไดอยางนาเชือ่ ถือ
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการใหคะแนนดานความแข็งแกรงขององคกรภาครัฐอีกดวย อยางไรก็ดี บริษัท
จัดอันดับความนาเชื่อถือทั้ง 3 แหงใหความเห็นวา หากตนทุนการกูเงินของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด
ซึ่งเปนผลมาจากความไมแนนอนทางการเมืองหรือการขาดวินัยทางการคลัง ตลอดจนดุลการชําระเงินขาดดุล
อยางมีนัยสําคัญ ก็อาจสงผลใหเกิดการปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทยได
1.4 ความออนไหวตอเหตุการณความเสี่ยงหรือความเปราะบางของประเทศ (Susceptibility
to Event Risk) เปนตัวชี้วัดความแข็งแกรงของประเทศที่ประเมินจากความพรอมในการแกไขปญหา
หากเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดขึ้น โดยประเมินจากความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศ ความเสี่ยง
ดานสภาพคลองของรัฐบาล ความมีเสถียรภาพของภาคธนาคารและระบบการเงิน ซึ่งวัดไดจากสินทรัพย
ของภาคธนาคาร และการเคลื่อนยายของเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน รวมทั้งความออนไหวตอความเสี่ยงจาก
ภาคตางประเทศ ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ อาทิ สถานะดุลบัญชีเดินสะพัด ระดับทุนสํารองระหวางประเทศ

-3สัดสวนหนี้สกุลเงินตางประเทศตอหนี้รัฐบาลทั้งหมด ตลอดจนโครงสรางและระดับของหนี้ตางประเทศ
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยบริษัท บริษัท Moody’s S&P’s และ Fitch วิเคราะหไปในทิศทางเดียวกันวา
ภาคการเงินตางประเทศของไทยมีความแข็งแกรง สะทอนไดจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลและทุนสํารอง
ระหวางประเทศที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัท S&P’s วิเคราะหเพิ่มเติมวา ความมีเสถียรภาพดานราคา
ตลอดจนการใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเปนปจจัยหลักของพื้นฐานความนาเชื่อถือและสนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย อยางไรก็ดี บริษัท Moody’s Fitch และ S&P’s ตางเห็นวา ไทยยังมี
ความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจสงผลตอระบบเศรษฐกิจ โดย ณ เดือนกรกฎาคม 2559 บริษัท Moody’s
ไดทําการวิเคราะหวา ความเสี่ยงทางการเมืองของไทยไดเพิ่มสูงขึ้นจากความไมแนนอนในผลการแสดงประชามติ
ของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม รวมทั้งการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นทางธุรกิจและ
ความเชื่อมั่นของผูบริโภค นอกจากนี้ บริษัท S&P’s และ Fitch มองวาไทยมีความเสี่ยงในภาคธนาคาร
เนื่องจากการขยายตัวของสินเชื่อของภาคเอกชนซึ่งรวมถึงหนี้ภาคครัวเรือน โดยบริษัท Fitch ยังได
ใหความเห็นวาการเขาสูสังคมผูสูงอายุของไทยจะเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคต
2. แนวทางการพัฒนาดัชนีที่บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือใชประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงและ
จัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ
จากขอจํากัดของปจจัยตาง ๆ ทั้ง 4 ปจจัย ที่เปนอุปสรรคตอการปรับอันดับความนาเชื่อถือ
และมุมมองของประเทศ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จึงไดวิเคราะหแนวทางการพัฒนาดัชนี
ที่บริษัท Moody’s S&P’s และ Fitch ใชประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ของประเทศเพื่อเผยแพรใหสาธารณชนทราบ ทั้งนี้ สบน. จะหยิบยกพัฒนาการในดานตาง ๆ เพื่อนําเสนอ
แกบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาและนําไปสูการปรับเพิ่มอันดับความนาเชื่อถือ
ตอไป โดยขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาดัชนี/ปจจัยตาง ๆ มีดังนี้
2.1 ปจจัยความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ (Economic Strength)
จากขอจํากัดดานความสามารถในการแขงขันของสินคาสงออกและการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
ที่มีกําไรสวนตางคอนขางต่ํา รวมทั้งรายไดตอหัวของไทยที่ยังอยูในระดับต่ําเชนกัน รัฐบาลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของควรมีมาตรการที่จะชวยสรางแรงงานคุณภาพตลอดจนสงเสริมการลงทุนและนําไปสูการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันโดยรวม ตลอดจนการยกระดับรายไดของประชาชนในประเทศตอไป โดยสามารถ
ดําเนินการผานมาตรการ 3 ดานหลัก ดังนี้
1) การสงเสริมใหมีการผลิตสินคาและบริการที่มีสวนตางกําไรที่สูง ซึ่งสามารถดําเนินการ
ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและโครงสรางพื้นฐานทางปญญา อาทิ การพัฒนาทุนมนุษย
ผานการศึกษา การคนควาและพัฒนางานวิจัยไปสูนวัตกรรมเพื่อนํามาใชประโยชนไดจริง รวมถึงการจัดตั้ง
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การเปนผูประกอบการ ตลอดจนสงเสริมการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรใหมีการแปรรูปสินคาเกษตร
มากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาสินคาและลดปญหาราคาที่ตกต่ํา
ทั้งนี้ นโยบายทีจ่ ะมีสวนชวยสงเสริมใหมกี ารผลิตสินคาและบริการที่มีสวนตางกําไรที่สูง
ของรัฐบาลปจจุบันไดแก นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งเปนการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตมวลรวม
ของประเทศ ตั้งแตในภาคผลิตจนถึงภาคการขาย ทั้งในสินคาจวบจนถึงในบริการ โดยยังสามารถชวยลดตนทุน
ตอยอดในการผลิตสินคาและบริการใหม ๆ ตลอดจนขยายการจางงานไดอีกดวย นอกจากนี้ ลาสุดรัฐบาล
ไดนําเสนอโมเดลทางเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีจุดประสงคในการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่เนนการขับเคลื่อนดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูเ ศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ทั้งในภาคการเกษตรที่จะมุงหนาสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ภาคธุรกิจ
ผานการเปลี่ยน SMEs ใหกลายเปนบริษัทที่มีศักยภาพสูงโดยไมตองพึ่งพาความชวยเหลือจากภาครัฐ
ภาคบริการซึ่งจะเปลี่ยนจากการบริการที่มีการสรางมูลคาเพิ่มที่ต่ําไปสูการบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง รวมทั้ง
ภาคแรงงาน ซึ่งจะเปลี่ยนแรงงานใหเปนกําลังคนที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โดย สบน. มีความเห็นวา
รัฐบาลควรเรงดําเนินการออกมาตรการและสั่งการหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ดังกลาวอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ควรใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดจากการลงทุนโครงสรางพื้นฐานควบคูไปกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงที่ดําเนินการอยู อาทิ อุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวน
อากาศยาน เพื่อสรางโอกาสตอประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคตอไป
2) การกําหนดมาตรการทางภาษีที่จะเอื้ออํานวยตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของกิจการ โดยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผานมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อสงเสริม
การดําเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ชวยนอง) ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ โดยมุงหมายใหบริษัทขนาดใหญ
ชวยเหลือบริษัทที่มีขนาดเล็กเพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับผูประกอบการโดยรวม ตลอดจนมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนในชนบท ซึ่งนอกจากจะกระตุน
การลงทุนของภาคเอกชนแลว ยังเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่นผานการรวมลงทุนในโครงการ
ที่แตละพื้นที่ทั่วประเทศมีความตองการพัฒนาอีกดวย ในการนี้ สบน. มีความเห็นวา หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดังกลาวนี้อยางทั่วถึง โดยไมเพียงประกาศไวในหนวยงานที่ทําหนาที่
จัดเก็บภาษี หรือเพียงภายในเว็บไซตของหนวยงานดังกลาวเทานั้น แตควรมีการประกาศไวในหนวยราชการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงพาณิชยและกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนดําเนินการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไปยังผูประกอบการแตละรายโดยตรง
3) การกอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีจุดมุงหมายในการสงเสริมการคาและการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบาน ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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ของประชาชนอยางทั่วถึง อยางไรก็ดี การดําเนินโครงการบางโครงการนั้นมีความลาชาเนื่องจากยังขาดนักลงทุน
ที่สมัครใจเขาดําเนินโครงการ ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรเรงประชาสัมพันธใหนักลงทุนเกิดความสนใจ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาง ๆ โดยการนําเสนอสิทธิพิเศษทางภาษีของกระทรวงการคลัง ตลอดจนสิทธิ BOI
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหนักลงทุนทั้งสัญชาติไทยและตางประเทศอยางทั่วถึง นอกจากนี้
ควรกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงดานมลพิษจากการกอสรางอยางเครงครัด เพื่อไมใหเกิดปญหา
ในดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อาศัยอยูในละแวกดังกลาวตามมา
2.2 ความแข็งแกรงขององคกรภาครัฐ (Institution Strength)
ความไมมั่นคงทางการเมืองและปญหาการทุจริตคอรัปชั่นเปนปจจัยหลักที่เปนขอจํากัดทําให
ดัชนีธรรมาภิบาลของไทยอยูในระดับต่ํา ซึ่งสงผลกระทบตอคะแนนดานความแข็งแกรงขององคกรภาครัฐ
ดังนั้น รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงดัชนีธรรมาภิบาลระดับโลก ซึ่งประกอบไปดวย ประสิทธิภาพ
ในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล (Government Effectiveness) การบังคับใชกฎหมาย (Rule of Law)
และการควบคุมปญหาทุจริตคอรัปชั่น (Control of Corruption) ซึ่งดัชนีตาง ๆ ที่กลาว มีคาต่ํากวาคากลาง
ของกลุมประเทศที่อยูในอันดับความนาเชื่อถือเดียวกัน ทั้งนี้ รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตอง
มีการปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
เพิ่มสมรรถนะและโครงสรางการใหบริการที่ทันสมัย ลดขั้นตอนความซับซอนของกระบวนการทางราชการ
มีการประหยัดงบประมาณ และสามารถตอบสนองประชาชนไดอยางรวดเร็ว รวมถึงตองปลูกจิตสํานึก
ขาราชการทุกระดับไมใหยอมรับการติดสินบนหรือการคอรัปชั่นทุกรูปแบบผานการใชสื่อสารสนเทศตาง ๆ
และวางมาตรการปองกันการแทรกแซงทางการเมือง เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีความโปรงใสมากขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลควรกําหนดเปนกฎหมายบังคับใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะชวยลดปญหา
การเรียกเก็บสินบนและปรับปรุงภาพลักษณการใหบริการของราชการไทย
2.3 ความแข็งแกรงทางการคลัง (Fiscal Strength)
เนื่องจากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือตางเห็นวา ความไมแนนอนทางการเมืองและการขาดวินัย
การคลังอาจทําใหตนทุนการกูเงินเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ประกอบกับดุลการชําระเงินระหวางประเทศที่ขาดดุล
อาจสงผลใหไทยถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ รัฐบาลจึงควรพิจารณาการใชเงินกองทุนนอกงบประมาณ
และการใชนโยบายประชานิยมใหรอบคอบ เพื่อไมใหเปนภาระผูกพันทางการคลังของรัฐบาล (Contingent
Liability) ในอนาคต ประกอบกับรัฐบาลควรรักษาวินัยการคลังอยางตอเนื่องเพื่อใหหนี้สาธารณะอยูภายใต
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ตนทุนการกูเงินของรัฐบาลอยูในระดับที่ไมสูง ตลอดจนเพื่อปองกันปญหา
การขาดดุลการชําระเงินอยางมีนัยสําคัญ โดยสามารถดําเนินการผานการใชเงินลงทุนในรูปแบบของความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ทดแทนการใชเงินงบประมาณและการกูเงิน
ซึ่งจะสามารถลดการกอหนี้และในขณะเดียวกันยังเปนการสงเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยหนวยงาน
ที่เกี่ยวของควรดําเนินการประชาสัมพันธและทําการจูงใจภาคเอกชนอยางทั่วถึงเพื่อเพิ่มการเขารวมลงทุน
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ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ซึ่งจะระดม
เงินทุนจากภาคเอกชนเพื่อนํามาพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยกองทุนดังกลาวจะชวยลดการกอหนี้เชนเดียวกัน
รวมทั้งยังสงผลใหรัฐบาลสามารถลงทุนไดในวงเงินที่สูง ซึ่งจะเปนผลดีตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศตอไป
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐไดกําหนดบทบัญญัติเพื่อเสริมสรางวินัยการคลัง
โดยให ครม. ประกาศกําหนดสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP เพื่อใชเปนกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ
ไวในกฎหมาย ตลอดจนสงเสริมใหรัฐบาลระมัดระวังในการใชนโยบายประชานิยม โดยการกําหนดใหหนวยงาน
ที่จะดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่กอใหเกิดภาระทางการคลังในอนาคตจะตองจัดทําแผนบริหารจัดการ
ประมาณการรายจาย และสรุปแหลงเงินเสนอตอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ยังไดกําหนดกรอบ
ของตนทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะตองรับภาระทั้งหมดสําหรับการดําเนินโครงการนอกเหนือ
จากภารกิจตามปกติของหนวยงานเอาไวดวย ดังนั้น หากกฎหมายฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชแลว จะสามารถ
เสริมสรางความเชื่อมั่นของบริษทั จัดอันดับความนาเชื่อถือในดานความแข็งแกรงทางการคลังของประเทศไทยได
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลควรพัฒนาความแข็งแกรงทางการคลังในดานรายไดควบคูกันไปดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐบาลควรพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่น ๆ ของรัฐบาล
เนื่องจากความสามารถในการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลนั้น เปนปจจัยสําคัญที่จะถูกนําไปใชประกอบ
การวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ของไทยในอนาคตดวย
2.4 ความออนไหวตอเหตุการณความเสี่ยงหรือความเปราะบางของประเทศ (Susceptibility
to Event Risk)
สําหรับประเด็นดานความออนไหวตอเหตุการณความเสี่ยงหรือความเปราะบางของประเทศ
บริษัท Moody’s Fitch และ S&P’s ตางเห็นวา ไทยยังคงมีความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจสงผลตอระบบ
เศรษฐกิจ โดยบริษัท Moody’s ไดวิเคราะหไวกอนหนานี้วา ไทยมีความเสี่ยงทางการเมืองทีเ่ พิ่มสูงขึ้น
จากความไมแนนอนในผลการแสดงประชามติของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม รวมทั้งการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ในอนาคต ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นทางธุรกิจและความเชื่อมั่นของผูบริโภค ประกอบกับบริษัท
S&P’s และ Fitch ไดใหความเห็นไววา ไทยยังมีความเสี่ยงภาคธนาคารจากการขยายตัวของสินเชื่อของ
ภาคเอกชนและจากการเพิ่มสูงขึ้นของหนี้ครัวเรือนและการเขาสูสังคมผูสูงอายุของไทยจะเปนอุปสรรคตอ
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซึ่ง ณ ปจจุบัน การลงประชามติในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมยังไมสงผล
ตอระบบเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัด ดังนั้น รัฐบาลจึงควรสรางเสถียรภาพทางการเมืองใหเกิดขึ้นภายในประเทศ
อยางตอเนื่อง โดยการดําเนินการตามโรดแมปที่ไดวางไว ซึ่งจะนําไปสูการเลือกตั้งที่จะจัดใหมีขึ้นในอนาคต
และหากสามารถดําเนินการไดโดยไมมีปญหาและอุปสรรค ก็จะเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับภาคเอกชน

-7ในขณะเดียวกัน รัฐบาลควรมีการลงทุนภาครัฐอยางตอเนื่องและการออกมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริม
การลงทุนเพื่อใหประชาชนมีงานทําและมีรายได ซึ่งจะชวยลดปญหาหนี้ภาคครัวเรือน
สําหรับการแกไขปญหาการเขาสูสังคมผูสูงอายุของไทย รัฐบาลควรดําเนินการสรางตาขาย
ความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) ผานการออม โดยการรณรงคเพื่อสงเสริมการออม
ผานกองทุนการออมแหงชาติซึ่งจะเปดใหบริการเร็ว ๆ นี้ โดยหนวยงานภาครัฐควรประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
เพื่อใหประชาชนทั่วประเทศทราบถึงประโยชนและวิธีการใชระบบ นอกจากนี้ การรวมมือกับภาคธนาคาร
ในการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินสําหรับการออมที่ไมซับซอน เขาใจงาย และสามารถเขาถึงงายก็เปนอีกวิธีหนึ่ง
ที่จะชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในอนาคตในการใหสวัสดิการทางสังคมแกประชากรผูสูงอายุซึ่งเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง
3. สรุป
บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือทั้ง 3 ราย ไดแก Moody’s S&P’s และ Fitch ไดวิเคราะหวา
ไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญและมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ มีองคกรภาครัฐที่ดําเนินนโยบายการเงิน
การคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ มีฐานะการคลังที่เขมแข็งและดําเนินนโยบายไดตามกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
ตลอดจนมีภาคการเงินตางประเทศที่มีความแข็งแกรง อยางไรก็ดี ระดับรายไดตอหัวของประชากรและดัชนี
ความสามารถในการแขงขันถือวาเปนปจจัยยอยที่ควรไดรับการปรับปรุง โดย สบน. เห็นวารัฐบาลควรเรงพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและโครงสรางพื้นฐานทางปญญา เรงดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและโมเดล
ประเทศไทย 4.0 กําหนดมาตรการทางภาษีที่จะเอื้ออํานวยตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ
ตลอดจนเรงดําเนินการเชิญชวนนักลงทุนเขารวมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกระจายความเจริญสูชนบท
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศและนําไปสูการเพิ่มขึ้นของรายไดตอหัวประชากร ตลอดจน
การลดลงของปญหาดานหนี้ภาคครัวเรือน นอกจากนี้ ไทยควรปรับปรุงพัฒนาระดับของดัชนีธรรมาภิบาลโลก
ที่ถึงแมวาอยูในเกณฑดีแตยังออนแอกวาประเทศที่อยูในกลุมอันดับความนาเชื่อถือเดียวกัน โดยการปรับปรุง
มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ และการแกปญหาคอรัปชั่นดวยการปลูกจิตสํานึกขาราชการ
ตลอดจนวางมาตรการปองกันการแทรกแซงทางการเมือง สําหรับปจจัยดานการคลัง รัฐบาลควรควบคุม
ภาระผูกพันทางการคลังของรัฐบาล รวมทั้งรักษาวินัยทางการคลังอยางตอเนื่องผานเครื่องมือตาง ๆ อาทิ PPP
และกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ทายที่สุด รัฐบาลควรเรงสรางเสถียรภาพทางการเมือง
ใหเกิดขึ้นภายในประเทศ รวมทั้งเสริมสรางความเชื่อมั่นภาคเอกชน ตลอดจนดําเนินมาตรการสงเสริมการออม
เพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลในการใหสวัสดิการทางสังคมแกประชากรผูสูงอายุในอนาคต
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