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สวัสดีครับ ท่ำนอดีตผู้ว่ำกำร 

ท่ำนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้ำนเมือง 

ท่ำนผู้บริหำรระดับสูง 

ท่ำนวิทยำกร  

ท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน 

 ในเดือนธันวำคมนี้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะด ำเนินงำนมำครบ 75 ปีพอดี ตลอด
ช่วงเวลำดังกล่ำว ระบบเศรษฐกิจกำรเงินไทยได้มีวิวัฒนำกำรก้ำวหน้ำในหลำยมิติ ควบคู่ไปกับ
บทบำทและกรอบนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสอดรับกับ
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  ในด้ำนเศรษฐกิจ ควำมเป็นอยู่ของคนไทยได้พลิกโฉมไปมำก ในวันนี้
เรำมีระบบสื่อสำรและคมนำคมท่ีรวดเร็วและตอบโจทย์ท่ีหลำกหลำย กำรเข้ำถึงกำรศึกษำและ
บริกำรสำธำรณสุขเพิ่มขึ้นและดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด เรำมีทำงเลือกมำกมำยในกำรประกอบอำชีพ 
กำรรับชมควำมบันเทิง อำหำรกำรกิน รวมท้ังอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
พัฒนาการทั้งหมดนี้สะท้อนอยู่ในระดับรายได้ต่อหัวที่แท้จริงของคนไทยที่เพ่ิมขึ้นเกือบ 15 เท่า
จากเมื่อ 75 ปีก่อน   

การขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร  เป็นท่ีทรำบกันดีว่ำน้อย
ครั้งนักท่ีนักเศรษฐศำสตร์จะมีควำมเห็นพ้องตรงกัน แต่ในเรื่องของกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจใน
ระยะยำวนี้ นักเศรษฐศำสตร์มีควำมเห็นแทบจะเป็นเอกฉันท์ว่ำปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือผลิตภาพ 
เพรำะผลิตภำพสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรจัดกำรและพัฒนำระบบเศรษฐกิจให้สำมำรถก้ำว
ข้ำมข้อจ ำกัดทำงทรัพยำกรในด้ำนต่ำง ๆ ได ้

เมื่อไม่นำนมำนี้ นิตยสำร Time ได้น ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรท่ีประเทศเนเธอร์แลนด์
ขึ้นเป็นผู้ส่งออกมะเขือเทศรำยใหญ่ที่สุดของยุโรป มะเขือเทศต้องกำรแสงแดดมำก เนเธอร์แลนด์มี
สภำพอำกำศท่ีท้ังหนำวและไม่ค่อยมีแดด แต่เนเธอร์แลนด์กลับสามารถปลูกมะเขือเทศได้ถึงปี
ละ 70 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชในห้องควบคุมอุณหภูมิ
แบบเรือนกระจก ในขณะที่กรีซซึ่งมีอากาศอบอุ่นและแรงแดดดีสามารถผลิตได้เพียงปีละ 7 
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กิโลกรัมต่อตารางเมตรด้วยวิธีการเกษตรแบบดั้งเดิม  ยิ่งไปกว่ำนั้น ในช่วงฤดูร้อน กรีซกลับต้อง
น ำเข้ำมะเขือเทศจำกเนเธอร์แลนด์ เนื่องจำกไม่สำมำรถสร้ำงผลผลิตได้เพียงพอในช่วงท่ีอุณหภูมิ
สูงมำก  พัฒนำกำรนี้เป็นตัวอย่ำงของควำมแตกต่ำงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรเพิ่มผลิตภำพ และแสดงให้
เห็นว่ำธุรกิจหรือระบบเศรษฐกิจใดท่ีไม่สำมำรถพัฒนำผลิตภำพได้เท่ำทันกับคนอื่น จะไม่สำมำรถ
อยู่ได้อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว  

หัวใจส าคัญของผลิตภาพ คือ นวัตกรรม เพราะนวัตกรรมคือการขยายขอบเขตของสิ่ง
ที่เป็นไปได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงวัตถุหรือเทคโนโลยีท่ีแปลกใหม่ กำรพัฒนำรูปแบบสินค้ำและ
บริกำรท่ีไม่เคยมีมำก่อน หรือกำรเพิ่มปริมำณผลผลิตด้วยต้นทุนเท่ำเดิม จะเห็นได้ว่ำ นิยามของ
นวัตกรรมนั้นกว้างกว่าเพียงการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เชิงวิทยาศาสตร์ แต่ครอบคลุมถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ดีขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  นวัตกรรมเหล่ำนี้สร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงท่ีจับต้องได้ และเป็นฟันเฟืองส ำคัญในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจไปข้ำงหน้ำ  

แต่นวัตกรรมโดยล าพังอาจไม่เพียงพอ หากกระบวนการถ่ายทอดไม่สามารถส่งผลให้
นวัตกรรมเหล่านั้นหยั่งรากลงในระบบเศรษฐกิจได้ในวงกว้าง  กำรท่ีอัตรำกำรขยำยตัวของผลิต
ภำพในหลำยประเทศรวมท้ังไทยชะลอลงในช่วงท่ีผ่ำนมำ ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงจำก
นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว บ่งชี้ถึงความไม่สมบูรณ์ของ
กระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรม กำรศึกษำของ OECD ไม่นำนมำนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่ำบริษัทระดับ
แนวหน้ำของโลกมีผลิตภำพแรงงำนสูงกว่ำบริษัทอ่ืนถึง 10 เท่ำ และมีกำรขยำยตัวของผลิตภำพท่ี
เร็วกว่ำบริษัทอื่น ๆ ด้วย เช่นเดียวกันกับในประเทศไทย งำนวิจัยในงำนสัมมนำวิชำกำรปีนี้จะ
ชี้ ให้เห็นถึงระดับผลิตภำพท่ีแตกต่ำงกันมำกระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยกลุ่มต่ำง ๆ โดย 
ควำมแตกต่ำงนี้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเร่ือย ๆ     

กำรชะลอลงของผลิตภำพในภำพรวมจึงไม่ได้เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำผลิตภำพท่ีช้ำลงของ
บริษัทระดับแนวหน้ำ แต่สะท้อนควำมล้มเหลวของผู้ประกอบกำรอื่น ๆ ในกำรก้ำวตำมบริษัทแนว
หน้ำเหล่ำนี้  กล่ำวคือ ผลิตภาพในระดับประเทศขยายตัวได้ช้า เพราะนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้
ถูกถ่ายทอดไปยังเศรษฐกิจในวงกว้าง โจทย์ใหญ่ท่ีหลำยประเทศรวมท้ังไทยเผชิญ จึงอยู่ท่ีว่ำจะ
ท าอย่างไรให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหันมาปรับ
โครงสร้าง ยกระดับกระบวนการผลิตให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายโอน
ทรัพยากรจากธุรกิจที่มีผลิตภาพต่ าไปยังธุรกิจที่มีผลิตภาพสูงกว่า  ควำมไร้ประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นต้นทุนค่ำเสียโอกำสท่ีส ำคัญของระบบเศรษฐกิจและของคนใน
สังคม  นวัตกรรมที่ทรงพลังจึงต้องเกิดขึ้นควบคู่กับกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมและระบบ
การจัดสรรทรัพยากรที่ดี   

แล้วเรำจะสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมท่ีทรงพลังได้อย่ำงไร  ก่อนท่ีจะตอบโจทย์ดังกล่ำว 
เราต้องเข้าใจว่านวัตกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร  ซึ่งผมอยำกเน้นคุณลักษณะส ำคัญของนวัตกรรม
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สองประกำร 

ประการแรก นวัตกรรมไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึ้นจำกเพียงประกำยควำมคิดหรืออัจฉริยภำพชั่วครู่
ชั่วขณะ แต่นวัตกรรมเป็นกระบวนการที่อาศัยการรวบรวมและต่อยอดองค์ความรู้ โดย
ความส าเร็จขั้นหนึ่งจะน าไปสู่การค้นพบขั้นต่อ ๆ ไป เหมือนคลื่นท่ีค่อย ๆ ก่อตัวไปสะสมพลัง
รวมกับคลื่นลูกอื่นและรวมกันเป็นก้อนคลื่นท่ีใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ  นวัตกรรมเป็นผลลัพธ์ของควำม
เพียรและควำมพร้อมท่ีจะเรียนรู้จำกกำรลองผิดลองถูกครั้งแล้วครั้งเล่ำ การสร้างนวัตกรรมไม่ใช่
กระบวนการที่คาดคะเนโอกาสความส าเร็จได้ ต่ำงจำกกำรลงทุนชนิดอื่น ๆ เช่นใน หุ้น ตรำสำร
หนี้ หรือเครื่องจักร ท่ีสำมำรถค ำนวณผลตอบแทนท่ีคำดหวังได้ ผู้ลงทุนในนวัตกรรมมิได้เผชิญกับ
ควำมเสี่ยง แต่เผชิญกับควำมไม่แน่นอน เส้นทางแห่งนวัตกรรมจึงต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะ 
ความอดทน และการมองการณ์ไกล 

ประการที่สอง นวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเงิน 
แต่เกิดขึ้นจากโอกาส แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นสู่จุดหมายที่ชัดเจน  เมื่อใดท่ีภำคเอกชน
เห็นถึงโอกำสทำงธุรกิจจำกนวัตกรรม เมื่อนั้นเงินลงทุนจะหลั่งไหลเข้ำมำ แต่หำกภำคเอกชนขำด
แรงบันดำลใจ หรือมองไม่เห็นโอกำสเหล่ำนี้ ไม่ว่ำจะใช้เงินทุนหรือมำตรกำรจูงใจทำงภำษีเท่ำไร 
ย่อมไม่สำมำรถกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนสร้ำงนวัตกรรมได้  Steve Jobs ไม่ได้สร้ำง Apple 
Macintosh ขึ้นมำเพรำะมีเงินทุน แต่ทุ่มเททุกอย่ำงจำกแรงบันดำลใจท่ีอยำกจะเห็นคนท่ัวไปมี
คอมพิวเตอร์ใช ้ และในช่วงแรก เร่ิมต้นโดยแทบจะไม่มีทุนทรัพย์เลยด้วยซ้ ำ  

กำรขับเคลื่อนนวัตกรรมจึงต้องอำศัยปัจจัยเกื้อกูลสองประกำร ได้แก่ 1) พลวัตของการ
เปลี่ยนแปลง (dynamism) และ 2) ความอดทนอดกลั้นเพื่อหวังผลในระยะยาว ปัจจัยท้ังสองนี้
จะมีบทบำทมำกน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับโครงสร้ำงของระบบเศรษฐกิจและทัศนคติของเรำ  

ในด้ำนของระบบเศรษฐกิจ  กฎ กติกำ และโครงสร้ำงของตลำดต้องเอื้อต่อกำร
เปลี่ยนแปลง สนับสนุนแนวคิดและวิธีกำรใหม่ ๆ กำรแข่งขันทำงธุรกิจควรน ำไปสู่กำรถ่ำยโอน
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เปิดโอกำสให้มีผู้เล่นรำยใหม่เข้ำมำทดแทนผู้เล่นรำยเดิมท่ีไม่
สำมำรถพัฒนำได้อย่ำงเท่ำทัน ผู้เล่นรำยเล็กต้องมีโอกำสท่ีจะแข่งขันกับผู้เล่นรำยใหญ่อย่ำงเป็น
ธรรม ในขณะเดียวกัน ระบบกำรเงินต้องเกื้อหนุนกำรลงทุนในระยะยำว โดยมีแหล่งเงินทุนท่ีมุ่ง
ผลตอบแทนจำกควำมส ำเร็จท่ีอำจจะอยู่อีกยำวไกล  

แต่ระบบท่ีเอื้อต่อกำรเปลี่ยนแปลงโดยล ำพังจะมีผลไม่มำกนัก หำกมุมมองและทัศนคติ
ของคนในระบบเศรษฐกิจไม่ได้ไปในทิศทำงท่ีสอดคล้องกันด้วย  พลวัตของความเปลี่ยนแปลงมี
พื้นฐานจากทัศนคติเชิงบวก ต้องมองควำมบกพร่องเป็นโอกำส มองอุปสรรคเป็นควำมท้ำทำย 
และมองควำมล้มเหลวเป็นบทเรียน  จิตวิญญำณของนวัตกรรมตั้งอยู่บนเป้ำประสงค์ ปรำรถนำท่ี
จะสร้ำงควำมแตกต่ำงและแสวงหำสิ่งท่ีแปลกใหม่  ในขณะเดียวกัน งำนวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของความสามารถในการอดทนรอคอยผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในช่วงทศวรรษท่ี 
1960 Walter Mischel นักจิตวิทยำชั้นน ำคนหนึ่ งของโลก ได้ท ำกำรทดสอบท่ีเรียกว่ ำ 
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marshmallow test โดยให้เด็กเลือกระหว่ำงกำรได้ทำนขนม marshmallow ในทันที หรืออดทน
รอชั่วขณะเพ่ือได้ทำนขนมในปริมำณท่ีมำกขึ้น งำนวิจัยได้บันทึกผลกำรตัดสินใจและติดตำมเด็ก ๆ 
เหล่ำนี้ในอีกหลำยสิบปีถัดมำ โดยพบว่ำเด็กท่ีอดทนรอเพื่อได้ขนมมำกขึ้น ประสบควำมส ำเร็จท้ัง
ในด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ และมีรำยได้สูงกว่ำเด็กท่ีเลือกทำนขนมทันที เราจึงควรมีความพร้อมที่
จะอดทนยอมเสียสละผลประโยชน์เฉพาะหน้า เพื่อรอเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าใน
ระยะยาว   

ทุกวันนี้  ต้องยอมรับว่ำเรำเผชิญกับควำมท้ำทำยในท้ังสองมิตินี้  พลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจไทยถูกฉุดรั้งด้วยกฎระเบียบที่ล้าสมัย ซับซ้อน และไม่ชัดเจน 
กำรแข่งขันในหลำยตลำด โดยเฉพำะภำคบริกำร ยังอยู่ในระดับจ ำกัดและไม่เป็นธรรม เอื้อต่อกำร
ครองตลำดของผู้ประกอบกำรรำยใหญ่รำยเดมิ มำกกว่ำกำรบุกเบิกของผู้ประกอบกำรหน้ำใหม่ท่ีมี
ควำมสำมำรถ นอกจำกนี้ บ่อยครั้งเรำมองโลกในแง่ร้ายมากกว่าในแง่ดี ติติงการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ 
หรือการเปลี่ยนแปลง มากกว่าให้ก าลังใจ จ้องที่จะจับผิดมากกว่าที่จะช่วยแก้ไข โดยเฉพำะใน
ด้ำนกำรยกระดับศักยภำพของเศรษฐกิจไทย  

ในขณะเดียวกัน แรงจูงใจทั้งในภาคประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐเอียงเอนไปในการหวัง
ผลระยะสั้น เด็กนักเรียนเรียนหนังสือกวดวิชำเพื่อให้สอบผ่ำนมำกกว่ำได้ควำมรู้จริง แรงกดดัน
จำกผู้ถือหุ้นท่ีต้องกำรได้รับเงินปันผลและเห็นรำคำหุ้นดีขึ้นในระยะสั้น ส่งผลให้ผู้บริหำรบริษัท
มุ่งเน้นผลประกอบกำรรำยไตรมำสมำกกว่ำกำรลงทุนท่ีจะเกิดผลดีต่อองค์กรในระยะยำว  ในภำค
เกษตร กำรมุ่งเพิ่มผลผลิตในแต่ละฤดูกำล น ำไปสู่กำรใช้สำรเคมีและยำฆ่ำแมลงท่ีสูงเกินควร ซึ่ง
นอกจำกจะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของเกษตรกรและผู้บริโภคแล้วยังสร้ำงควำมเสียหำยต่อระบบ
นิเวศในระยะยำว  กำรใช้จ่ำยของภำครัฐในอดีตส่วนใหญ่เน้นท่ีมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำร
ซ่อมแซมแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ มำกกว่ำกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนระยะยำวเพื่อเสริมศักยภำพ
หรือสร้ำง platform ใหม่ให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย 

ท่ีส ำคัญ พัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นรากฐานส าคัญของนวัตกรรมหลาย
เรื่องในปัจจุบันอาจกลายเป็นตัวท าลายความอดทนอดกลั้นของเราทุกคน ในโลกท่ีข้อมูลล่ำสุด
จ ำนวนมหำศำลอยู่เพียงปลำยนิ้วมือ กำรรอคอยกลำยเป็นเหมือนต้นทุนของเรำ ควำมอดกลั้นจึง
ไม่ได้รับกำรฝึกฝน และควำมอดทนนับวันจะหำยำกขึ้นเรื่อย ๆ  ในกำรใช้ชีวิตของเรำ โดยเฉพำะ
ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ดังท่ีนักเศรษฐศำสตร์ชำวอเมริกัน Herbert Simon ได้เคยกล่ำวไว้อย่ำงเฉียบ
คมว่ำ “ข้อมูลดึงดูดความสนใจของผู้ที่ได้รับมัน ดังนั้นความร่ ารวยของข้อมูลย่อมน าไปสู่ความ
ยาก ไ ร้ ของสมาธิ แ ละคว ามสน ใจ” (... information consumes the attention of its 
recipients. Hence a wealth of information creates a poverty of attention.) 

ภายใต้บริบทนี้ ภาครัฐควรท าอะไร  

ในขั้นพื้นฐำน ภาครัฐรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยควรสนับสนุนพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรม ภำครัฐควร
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สร้ำงแรงจูงใจให้ธุรกิจน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำใช้ ป้องกันกำรผูกขำดหรือกำรรักษำผลประโยชน์
ของคนบำงกลุ่มท่ีสืบเนื่องกันมำนำน รวมท้ังกระตุ้นกำรแข่งขันเพื่อผลักดันให้กำรเคลื่อนย้ำย
ปัจจัยกำรผลิตเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ  ท่ีส ำคัญ ภาครัฐเองต้องมีประสิทธิภาพ กฎเกณฑ์
ท่ีล้ำสมัย ซับซ้อน ยุ่งยำก หรือเปิดช่องในกำรตีควำมมำกเกินไป เป็นต้นทุนส ำคัญต่อกำรใช้ชีวิต
ของคนไทยและเป็นต้นทุนของกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะธุรกิจ ในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีพึ่งเทคโนโลยี
สูง  เราควรมีกระบวนการทบทวนและประเมินผลกระทบของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งที่บังคับใช้อยู่
ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะออกใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  

ในขณะเดียวกัน ภาครัฐควรมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในนวัตกรรม 
โดยเฉพำะกำรลงทุนเพื่อสร้ำงนวัตกรรมท่ีมีลักษณะบุกเบิก มีควำมไม่แน่นอนสูง ซึ่งจ ำเป็นต้องพึ่ง
แหล่งเงินทุนท่ีมีควำมต่อเนื่องแน่นอนในระยะยำว ภำครัฐสำมำรถร่วมมือกับภำคธุรกิจ 
สถำบันกำรศึกษำ และสถำบันวิจัยในกำรสนับสนุนแหล่งเงินทุนดังกล่ำวได้  การลงทุนของภาครัฐ
ในลักษณะนี้ จะช่วยให้ภาคธุรกิจเห็นโอกาสที่สามารถเกิดขึ้นได้จากนวัตกรรมต่าง ๆ  จริงอยู่ท่ี
นวัตกรรมต้องพึ่งกำรลงทุน แต่ต้องไม่ลืมว่ำกำรลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับกำรมองเห็นโอกำสและควำม
เป็นไปได้ของนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ภำคธุรกิจจะลงทุนก็ต่อเมื่อมั่นใจว่ำมีโอกำสท่ีจะสร้ำง
ผลตอบแทนจำกเทคโนโลยีต่ำง ๆ  กำรลงทุนของภำครัฐสำมำรถช่วยให้ภำคเอกชนเห็นว่ำโอกำส
นั้นมีอยู่จริง  ดังนั้น โจทย์ส าคัญส าหรับภาครัฐจึงไม่ได้อยู่ที่การลดต้นทุนทางการเงินหรือภาษี
ของการลงทุนของภาคเอกชนแต่เพียงอย่างเดียว  แต่อยู่ที่ว่าจะท าอย่างไรให้ธุรกิจกล้าที่จะ
ลงทุน และมีความต้องการที่จะลงทุนใหม่ ดังท่ี John Maynard Keynes ได้กล่ำวถึงควำม
จ ำเป็นในกำรกระตุ้น “animal spirits” ของผู้ประกอบกำร มิเช่นนั้น มำตรกำรต่ำง ๆ จะเป็น
เพียงกำร “ผลักดันด้วยเส้นด้ำย” (pushing on a string) ซึ่งจะไม่เกิดผลท่ีคำดหวัง 

ดังนั้น นอกจำกกำรแก้ไขกลไกตลำดท่ีไม่สมบูรณ์แล้ว ภาครัฐสามารถมีบทบาทช่วยสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการลงทุนที่ส่งเสริมนวัตกรรมระดับแนวหน้า และเพ่ิมพูนศักยภาพ
ของเอกชน ภำครัฐไม่ควรมุ่งแต่จะ “ซ่อมแซม” เศรษฐกิจปัจจุบัน แต่ควรมุ่งท่ีจะส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในอนำคตโดยกำรเพิ่มควำมสำมำรถของกลไกตลำดท่ีจะขับเคลื่อนกำรลงทุนระยะยำว เรำต้องไม่
ลืมว่ำ ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนเป็นองค์ประกอบส ำคัญของควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีและโอกำสทำงธุรกิจท่ีตำมมำ แม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบัน ก็เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างกว้างขวาง 
ตัวอย่ำงท่ีใกล้ตัวคือ โทรศัพท์ iPhone ท่ีหลำยท่ำนใช้อยู่นั้น ใช้เทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นจำกกำรลงทุน
ของภำครัฐแทบท้ังหมด ไม่ว่ำจะเป็น ไมโครชิพ คลื่นกำรสื่อสำรเคลื่อนท่ี ระบบน ำทำง GPS 
หน้ำจอสัมผัส หรือแม้กระท่ังเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ก็ล้วนมีต้นแบบมำจำกงำนวิจัยค้นคว้ำภำยใต้
โครงกำรลงทุนภำครัฐท้ังสิ้น ก่อนจะได้รับกำรพัฒนำต่อยอดมำตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยภำคธุรกิจ  

 นอกจำกบทบำทในกำรลงทุน สร้ำงสภำพแวดล้อม บุกเบิก และผลักดันกลไกตลำดแล้ว 
ภาครัฐอาจเพิ่มบทบาทในการแก้ปัญหาการกระจุกตัวของโอกาสทางธุรกิจด้วย  ผ่ำนกำร
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ถ่ำยทอดนวัตกรรมเพื่อให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ธุรกิจเกิดใหม่ ๆ และประชำชนฐำน
รำก มีส่วนร่วมมำกขึ้นในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกจิและได้รับประโยชน์จำกนวัตกรรม 

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ 

   ในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ ธนำคำรแห่งประเทศไทยตระหนักถึงบทบำทในกำรสนับสนุนพลวัต
ของกำรเปลี่ยนแปลงโดยสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรสร้ำงและถ่ำยทอดนวัตกรรม และได้
ริเริ่มด ำเนินงำนหลำยด้ำนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของธนำคำรแห่งประเทศไทย อำทิ กำรร่วมมือ
กับกระทรวงกำรคลังขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำระบบกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้
ประชำชนยอมรับนวัตกรรมกำรช ำระเงินรูปแบบใหม่ๆ กำรใช้กรอบ regulatory sandbox เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงิน หรือ Fintech กำรน ำเสนอพระรำชบัญญัติระบบ
กำรช ำระเงินท่ีเท่ำทันต่อพัฒนำกำรของบริกำรช ำระเงินใหม่ ๆ ซึ่งพระรำชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่ำน
กำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเรียบร้อยแล้ว กำรปฏิรูปกฎเกณฑ์ก ำกับดูแลกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเพื่อลดต้นทุนของภำคธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันและกำร
ท ำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินประเภทใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่หรือ Big Data เพื่อให้กำรท ำนโยบำยตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย
และเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย งำนเหล่ำนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
เท่ำนั้น ยังมีงำนอีกมำกท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยต้องด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อ
ยกระดับผลิตภำพของเศรษฐกิจไทยด้วยกำรสร้ำงและถ่ำยทอดนวัตกรรม 

งำนสัมมนำวิชำกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทยในปีท่ีเรำจะมีอำยุครบ 75 ปีในปีนี้ จัดขึ้น
ในหัวข้อ “เศรษฐกิจ คิดใหม่” เพื่อหวังท่ีจะตอกย้ ำควำมส ำคัญและเพิ่มควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กระบวนกำรสร้ำงและถ่ำยทอดนวัตกรรมและกำรเพิ่มผลิตภำพในประเทศไทย โดยมุ่งท่ีจะตอบ
โจทย์ในหลำกหลำยมิติ อำทิ นวัตกรรมเกิดขึ้นได้อย่ำงไร อะไรเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรถ่ำยทอด
นวัตกรรม นโยบำยกำรแข่งขันมีผลต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมมำกน้อยเพียงใด และรูปแบบเชิงสถำบัน
ท่ีเอื้อต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปควรเป็นอย่ำงไร  ผมขอขอบคุณ
คณะผู้วิจัย ผู้วิจำรณ์บทควำม ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์ปำฐก ท่ีให้เกียรติมำร่วมน ำเสนอและแสดง
ควำมคิดเห็นในเวทีนี้  และขอขอบคุณท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำนท่ีมำร่วมงำนสัมมนำกับเรำ ผมหวังว่ำ
งำนสัมมนำในครั้งนี้จะน ำเสนอแง่มุมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงนโยบำยสนับสนุนนวัตกรรมของ
ประเทศ และส่งเสริมกรอบควำมคิดท่ีสอดรับกับกำรเรียนรู้เทคโนโลยี ตลอดจนวิธีกำรท ำงำนใหม่ 
ๆ  เพราะการ “คิดใหม่” จะสร้างความแตกต่างได้ ก็ต่อเมื่อครอบคลุมถึงการปรับวิธีการคิด
และทัศนคติให้เปิดกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม    

ท้ำยท่ีสุดนี้ ผมขอเชิญท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำนร่วมน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นแบบอย่ำงของกำรสร้ำงนวัตกรรมท่ี
สะท้อนจิตวิญญำณของกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงทรงพลัง ด้วยพระรำชปณิธำนท่ีทรงมุ่งมั่นยกระดับ
ควำมเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น ด้วยพระอัจฉริยภำพ พระวิสัยทัศน์ท่ียำวไกล และพระวิริยะ
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อุตสำหะ พระองค์ท่านทรงน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์เข้ากับ
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและบริบทของสังคมไทยที่หลากหลาย เพื่อสร้างความ
แตกต่างใหก้ับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในเมืองและชนบท ผ่านโครงการใน
พระราชด าริกว่า 4,000 โครงการ  พระองค์ท่ำนได้แสดงให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ว่ำ นวัตกรรมท่ี
สร้ำงสรรค์จำกควำมคิดที่เรียบง่ำย ประหยัด ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงกำร
แกล้งดิน หรือกังหันน้ ำชัยพัฒนำ สำมำรถน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืน และมีผลต่อคุณภำพ
ชีวิตของคนจ ำนวนมำกได ้

งำนวิจัยและพัฒนำของพระองค์ท่ำนเน้นท่ีกำรบูรณำกำรควำมรู้จำกหลำยศำสตร์วิชำ และ
ทรงทดลองน ำร่องให้เห็นผลก่อนท่ีจะน ำไปขยำยผล ทรงสร้ำงสนำมทดลองในพระต ำหนักจิตรลดำ
รโหฐำน และในพื้นท่ีต่ำง ๆ ท่ัวประเทศไทย เพื่อหำวิธีกำรท่ีเหมำะสมและใช้ได้จริงใน
สภำพแวดล้อมท่ีแตกต่ำงกัน ทรงสร้ำงต้นแบบของควำมส ำเร็จท่ีเป็นแนวทำงให้พื้นท่ีอื่น ๆ  
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้เร็ว จะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างนวัตกรรมของพระองค์ท่านนั้น
ครบวงจร เริ่มจากพระราชปณิธานที่ชัดเจน พระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทดลองปรับปรุงจนได้ผล
ส าเร็จ และทรงถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลจริงในวงกว้าง คงจะดีไม่น้อยหำกทุกภำค
ส่วนของสังคมไทยน้อมน ำหลักคิดและหลักกำรทรงงำนของพระองค์ท่ำนเป็นแบบอย่ำงใน 
กำรคิดใหม่เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงและถ่ำยทอดนวัตกรรม เพื่อให้กำรพัฒนำประเทศของเรำสมดัง
พระรำชปณิธำนท่ีมุ่งสร้ำงควำมเป็นอยู่ท่ีดีอย่ำงยั่งยืนให้แก่คนไทย 

ขอบคุณครับ 


