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วิจารณ์บทความ “การส่ือสารของธนาคารกลางในยุคของข้อมูล” 
สฤณี อาชวานนัทกลุ        25 กนัยายน 2561 
 
เรียน ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย และแขกผู้ มีเกียรตทิกุท่าน 
 
ขอขอบคณุธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ท่ีให้เกียรตเิชิญมาวิจารณ์บทความเร่ือง “การส่ือสารของ
ธนาคารกลางในยคุของข้อมลู” โดยคณุทศพล อภยัทาน และคณุฉนัทวิชญ์ ตณัฑสิทธ์ิ 
 
ขออนญุาตเรียกตวัเองว่า ‘ผู้วิจารณ์’ แตจ่ริงๆ วนันีจ้ะวา่มา ‘วิจารณ์’ ไมถ่กูต้องทีเดียวนกั เรียกวา่มา 
‘แลกเปล่ียน’ จะตรงกว่า เพราะบทความชิน้นีท้ าให้ได้ทัง้ความรู้ แง่คิด และข้อสงัเกตหลายประการ 
 
ผู้วิจารณ์อา่นบทความชิน้นีจ้บด้วยความรู้สกึต่ืนเต้นและยินดี ต่ืนเต้นเพราะเป็นงานชิน้แรกท่ีเคยอ่านท่ี
วิเคราะห์การส่ือสารของ ธปท. โดยวิธีศกึษาเนือ้หาหรือ text mining อยา่งเป็นระบบ และยินดีเพราะหวงัว่า
บทความชิน้นีจ้ะเป็นก้าวแรกๆ ของ ธปท. สู่การส่ือสารแห่งศตวรรษท่ี 21 
 
ผู้ เขียนทัง้สองระบวุา่ งานวิจยัชิน้นีต้้องการจะถามค าถามสามข้อ ค าถามข้อแรกเก่ียวกบัประสิทธิผลของ
การส่ือสารของนโยบายการเงิน ซึง่ผู้วิจารณ์เห็นวา่ผู้ เขียนได้วิเคราะห์ไว้อย่างชดัเจน และ ดร. พิพฒัน์ ได้ให้
ความเห็นในประเดน็นีไ้ว้อยา่งครอบคลมุและกระจ่างเกินสตปัิญญาของผู้วิจารณ์ จงึขอไมอ่ภิปรายในท่ีนี ้
 
ผู้วิจารณ์สนใจค าถามข้อท่ีสองและสามของผู้ เขียนบทความมากกวา่ ค าถามท่ีสองถามวา่ “ในชว่ง 10 ปีท่ี
ผา่นมา การส่ือสารของ ธปท. ท่ีปรากฏในส่ือมวลชนกระแสหลกัได้สร้างการรับรู้ตอ่สาธารณชนอย่างไร? 
ค าถามนีมุ้ง่ท่ีจะวิเคราะห์ข้อตอ่แรกท่ีเช่ือมโยงความโปร่งใสท่ีสงูขึน้ (transparency) กบัความเข้าใจของ 
สาธารณชน (understanding)” สว่นค าถามท่ีสาม คือ “แนวทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมของ ธปท. ใน
อนาคตควรเป็นอยา่งไร?” 
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https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2018/09/6-25-Discussion-Pipat-Comment-min.pdf


ในสว่นของค าถามท่ีสอง วา่ด้วยการรับรู้ของสาธารณชน ผู้ เขียนบทความพยายามตอบข้อนีด้้วยการใช้
เทคนิค text mining กบัสนุทรพจน์ของผู้ว่าการและรองผู้วา่การ และขา่วในส่ือสิ่งพิมพ์กระแสหลกั 5 ฉบบั 
โดยใช้ข้อมลูย้อนหลงักวา่ 10 ปี ซึง่ก็ได้ผลลพัธ์ท่ีนา่สนใจ เชน่ พบวา่ “การรับรู้ของสาธารณชนผา่นส่ือ
สิ่งพิมพ์กระแสหลกัคอ่นข้างสอดคล้องกบัพนัธกิจของ ธปท. แม้วา่อาจจะยงัไมค่รอบคลมุทกุเร่ืองท่ี ธปท. 
ต้องการส่ือสาร” และพบว่า “หวัข้อ “เงินเฟ้อ” ไมมี่ความเช่ือมโยงมากพอท่ีจะปรากฏอยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียง 
ธปท. แตป่รากฏอยูใ่นพืน้ท่ีข่าวของกระทรวงพาณิชย์ ...แสดงวา่ส่ือมวลชนมุง่รายงานขา่วท่ีเก่ียวกบัภาวะ
หรือตวัเลขอตัราเงินเฟ้อท่ีประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ขณะท่ีบทบาทของ ธปท. ในการดแูลเงินเฟ้อให้อยู่
ในกรอบเปา้หมายยงัไมมี่น า้หนกัเทา่ท่ีควร” 
 
อยา่งไรก็ดี ผู้วิจารณ์เห็นวา่ การใช้เทคนิค text mining ดงักลา่วตอบค าถามได้แตเ่พียงบางสว่น เชน่ บอกได้
วา่ส่ือสิ่งพิมพ์กระแสหลกั 5 ฉบบั ลงขา่วแบบใดให้กบั ธปท. แตไ่มอ่าจตอบค าถามเร่ือง ‘คณุภาพการรับรู้’ 
หรือ ‘มมุมองตอ่ ธปท.’ ของผู้ รับสารปลายทางหรือกลุม่เปา้หมายได้ตรงๆ 
 
ดงันัน้ ส าหรับการวิจยัในอนาคต การจะตอบค าถามนีใ้ห้ชดัเจนควรต้องใช้วิธีไปส ารวจความคดิเห็นของ
กลุม่เปา้หมาย เชน่ ส ารวจว่าผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ ‘เข้าใจ’ สารท่ี ธปท. ต้องการจะส่ือมากน้อยเพียงใด 
และเข้าใจวา่อยา่งไร 
 
ถึงท่ีสดุแล้ว ธปท. ควรมองการส ารวจเร่ืองการรับรู้วา่เป็นสว่นหนึง่ของการส ารวจภาพลกัษณ์ ดงัตวัอยา่ง
ของธนาคารกลางนิวซีแลนด์  
 
ในจดหมายขา่ว (Bulletin) เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2015 ของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ บทความช่ือ “Being 
an engaging central bank” (“การเป็นธนาคารกลางท่ีน่าคบ”) อธิบายผลการส ารวจความเห็นของผู้ มีสว่น
ได้เสียภายนอก (External Stakeholder Engagement Survey) ซึง่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์วา่จ้างบริษัท
วิจยัตลาดจดัท าขึน้เป็นครัง้แรกในปี 2014  
 
โจทย์หลกัคือการประเมินภาพลกัษณ์ของธนาคารกลางในสายตาคนนอก 7 กลุม่ ได้แก่ ประชาชน ส่ือ ธุรกิจ 
สถาบนัการเงินใต้ก ากบั ผู้ เล่นในตลาดการเงิน ภาควิชาการ และภาครัฐ จ านวนกวา่ 550 คน กระจายทัว่
ประเทศ โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ความคุ้นเคย (familiarity), ความรู้สกึบวก (favorability), ความ
ไว้วางใจ (trust) และการสนบัสนนุหรือเป็น ‘กองเชียร์’ (advocacy) 
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ผลการส ารวจพบวา่ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์มีระดบัความโปร่งใสคอ่นข้างสงูอยูแ่ล้ว แตเ่ผชิญกบัความ
ย้อนแย้ง (paradox) ท่ีวา่ ยิ่งธนาคารกลางท าตวั ‘เปิด’ มากเพียงใด ธนาคารก็ยิ่งสุม่เส่ียงท่ีจะหกัล้างความ
แนน่อน(ทางนโยบาย)ซึง่ผู้ มีสว่นได้เสียบางกลุม่ให้คณุคา่มากเพียงนัน้  
 
ทีมวิเคราะห์ผลการส ารวจตัง้ข้อสงัเกตด้วยวา่ ยิ่งผู้ มีสว่นได้เสียรู้สกึวา่ได้รับข้อมลูครบถ้วน และธนาคาร
กลางเข้าอกเข้าใจในสภาวะแวดล้อมและมมุมองของพวกเขา (มี empathy) เขาก็ยิ่งมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ธนาคารกลาง 
 
ธนาคารกลางนิวซีแลนด์เสนอในบทความสรุปว่า กลยทุธ์ของธนาคารควรปรับให้เน้นสองเร่ืองมากขึน้ คือ 1) 
ส่ือสารให้มากขึน้ โดยตระหนกัในความย้อนแย้งของความโปร่งใส พยายามเสริมสร้างความตระหนกั 
อธิบายให้ชดัถ้อยชดัค ามากขึน้วา่ ธนาคารกลางท า ‘อะไร’ และท าไป ‘ท าไม’ รวมถึงท าตวัให้เข้าถึงง่าย
กวา่เดมิ และ 2) สร้างโอกาสในการสนทนา (dialogue) ทัง้ก่อนและหลงัการตดัสินใจเชิงนโยบาย รวมทัง้ใน
ประเดน็วิสยัทศัน์ และเปิดรับการถกเถียงอภิปรายอยูเ่สมอ 
 
ผู้วิจารณ์คิดวา่เราสามารถน าบทเรียนบางสว่นจากนิวซีแลนด์ มาชว่ยตอบค าถามท่ีสามในบทความ 
เก่ียวกบัแนวทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมของ ธปท. ในอนาคต โดยเร่ิมจากการเปล่ียนค าวา่ ‘การส่ือสาร’ 
(communication) เป็น ‘การเข้าหาแบบเอาใจเขามาใสใ่จเรา’ หรือ engage with empathy  
 
เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัสามประการ 
 
 
การเปล่ียนแปลงประการแรก: พันธกิจท่ีกว้างขึ้น ของ ธปท. 
 
ทา่นผู้วา่การฯ ได้เน้นย า้ในค ากลา่วเปิดงานนีเ้ม่ือวาน (24 กนัยายน 2561) วา่ ธปท. ไมเ่พียงแตมี่หน้าท่ีใน
การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินเทา่นัน้ แตย่งัมี “บทบาทด้านการพฒันา” ด้วย 
 
บทบาทใหม่ๆ  ของ ธปท. ในวนันี ้ไมอ่าจใช้วิธีส่ือสารแบบ ‘ทางเดียว’ และ ‘ทางการ’ ของ กนง. ได้ 
 
บทบาทด้านการเสริมสร้าง “ความรู้เร่ืองทางการเงิน” หรือ financial literacy แปลว่า ธปท. ต้องถอยห่าง
จาก ‘การส่ือสารทางเดียว’ มาพยายาม ‘ท าความเข้าใจ’ กบัความคิด พฤตกิรรม ความท้าทาย และอปุสรรค



ตา่งๆ ในชีวิตทางการเงินของคนไทยแตล่ะกลุม่ให้ได้ ก่อนท่ีจะสามารถออกแบบเนือ้หาและวิธีการท่ีได้ผล 
(ซึง่ก็แนน่อนวา่ คนแตล่ะกลุ่มต้องใช้คนละวิธี และจะแบง่กลุม่อยา่งไรก็เป็นความท้าทายเชน่กนั) 
 
บทบาทด้านการก ากบัระดบัสถาบนัการเงินรายสถาบนั (micro-prudential regulation) ซึง่วนันีมี้ความ
ชดัเจนมากขึน้ด้วยกฎเกณฑ์ “การให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรม” (market conduct) แปลวา่ ธปท. ต้อง
ถอยห่างจาก ‘การส่ือสารทางเดียว’ มาพยายาม ‘ท าความเข้าใจ’ กบัรูปธรรมของ ‘ความไมเ่ป็นธรรม’ ตา่งๆ 
ท่ีเกิดกบัประชาชนในฐานะผู้ ใช้บริการทางการเงิน เน่ืองจากแนวคดิ ‘ความเป็นธรรม’ มีความเป็นนามธรรม
สงู วดัและติดตามความคืบหน้าโดยอนมุานจากตวัแปรในตลาดอย่างอตัราดอกเบีย้หรืออตัราเงินเฟ้อไมไ่ด้ 
ไมเ่หมือนกบันโยบายการเงิน จะต้องไปสมัภาษณ์ หารือกบัผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างใกล้ชิดแบบ ‘เอาใจ
เขามาใสใ่จเรา’ เทา่นัน้ จงึจะได้ค าตอบ 
 
บทบาทการเป็นผู้ก ากบัดแูลท่ีต้องมีความยืดหยุ่นสงู ปรับตวัตลอดเวลาให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ  
อาท ิโครงการ regulatory sandbox แปลว่า ธปท. จะต้องถอยหา่งจาก ‘การส่ือสารทางเดียว’ มาพยายาม
แสวงกลไกสร้างความร่วมมือใหม่ๆ  กบัภาคเอกชน ผู้ประกอบการทัง้หน้าใหมแ่ละหน้าเก่า อยา่งไมเ่ลือก
ปฏิบตัิ และสง่เสริมนวตักรรมโดยไมผ่อ่นปรนการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
ทัง้หมดท่ีกลา่วไปนัน้แปลวา่ ในยคุนี ้การ ‘ส่ือสาร’ – ในความหมาย ‘พดูข้างเดียว’ โดย ธปท. เป็น ‘ผู้สง่สาร’ 
คนอ่ืนเป็น ‘ผู้ รับสาร’ – นา่จะส าคญัน้อยกวา่การ ‘รับฟัง’ และ ‘สนทนา’ กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยเฉพาะ
ประชาชนท่ียงัเข้าไมถ่ึงบริการทางการเงิน  
 
ในประเทศท่ีมีความเหล่ือมล า้ด้านรายได้และทรัพย์สินสงูเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก  
 
 
ประการที่สอง: ความขัดแย้งแบ่งข้าง ของสังคมไทย 
 
สงัคมไทยแท้จริงเป็นพหนุิยมมานานแล้ว แตผู่้วิจารณ์เห็นวา่ไมมี่ยคุไหนท่ีเราได้เห็นความคิดท่ีแตกตา่ง
หลากหลาย และคนจ านวนไมน้่อยก็พร้อมท่ีจะกระพือให้แตกแยกจนแตกหกั เทา่กบัในวนันี ้
 
ยิ่งสงัคมไทยแตกแยกและถล าลกึลงในเศรษฐกิจการเมืองแบบรวบอ านาจ ผู้วิจารณ์เห็นวา่ ธปท. ควรยิ่ง
รักษาความเป็นกลางทางการเมืองอยา่งเคร่งครัด 
 



ผู้วิจารณ์ลองใช้ค าวา่ “ธปท. เตือน” เป็นคา่แทนหรือ proxy “เสียงแข็ง” และ “ธปท. แนะ” เป็น proxy แทน 
“เสียงออ่น” ของ ธปท. และลองค้นค าเหลา่นีใ้นกเูกิลเสิร์ช (Google Search) 
 
จากพาดหวัในผลการค้นหาพบวา่ ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ธปท. ออกมา “เตือน” และ “แนะ” ผู้ มี
สว่นได้เสียสว่นตา่งๆ ในสงัคม ตัง้แต ่ประชาชน นกัลงทนุ แบงก์ นอนแบงก์ ผู้ประกอบการ และรัฐบาล 
อยา่งตอ่เน่ืองในประเดน็ตา่งๆ  
 
ท่ีนา่สงัเกตคือ ในสมยัรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ธปท. ดจูะ “เตือน” ผู้ มีสว่นได้เสียฝ่าย
อ่ืนๆ แตก่บัรัฐบาลดมีูแต ่“แนะ” เทา่นัน้ ตวัอยา่งหวัข้อข่าวตัง้แตค่ร่ึงหลงัของปี 2557 มีอาทิ 
 

• “แบงก์ชาติแนะรัฐบาล ‘อดุหนนุราคาเกษตร’ เสียงบประมาณ ไร้ประโยชน์ แก้ปัญหาไมไ่ด้” เดือน
เมษายน 2561 

• “ธปท. แนะคลงักระจายอายอุอกพนัธบตัรล้างหนีข้้าว ไมใ่ห้กระทบตลาดการเงิน-หนีส้าธารณะ” 
เดือนพฤศจิกายน 2557  

• “ธปท. แนะ รบ.ใหมจ่ดัล าดบันโยบายดนั ศก. ชีอ้ตัราดอกเบีย้ระดบัปัจจบุนัเหมาะสม” เดือน
สิงหาคม 2557 

 
ในขณะท่ีสมยัรัฐบาลก่อนหน้า ธปท. ดจูะ “เตือน” มากกวา่ “แนะ” ตวัอยา่งพาดหวัเช่น 

 

• “ธปท. เตือนรัฐบาลดเูพ่ือนบ้าน เร่ิมเก็บเงินรับมือโลกผนัผวน” เดือนกนัยายน 2554  

• “ธปท. เตือนภยั รบ.ใหมทุ่ม่เงินสอ่ก่อวิกฤตหินี”้ เดือนสิงหาคม 2554  

• “ผู้วา่ฯ ธปท.เตือน ครม.ยิ่งลกัษณ์ ระวงัผิดทางเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ” เดือนกรกฎาคม 2554 
 
แนน่อน วิธีค้นของผู้วิจารณ์หยาบเกินกว่าจะบง่ชีข้้อสรุปอะไรได้ แตเ่ห็นวา่น่ีเป็นโจทย์วิจยัท่ีน่ามีการน าไป
ศกึษาตอ่ โดยเฉพาะการใช้เทคนิค text mining ประกอบการจ าแนก กลุ่มเป้าหมาย ของการส่ือสาร 
 
ผู้วิจารณ์เห็นด้วยกบัผู้ เขียนบทความวา่ “แนวทางการส่ือสารควรจะต้องมีความสอดคล้องตอ่เน่ือง ไม่
แปรเปล่ียนตามระบบการเมือง เพื่อรักษาความเป็นกลางทางการเมืองและความเป็นอิสระของการด าเนิน
นโยบาย” 
 

https://workpointnews.com/2018/04/23/แบงก์ชาติแนะรัฐบาล-อุด/
https://workpointnews.com/2018/04/23/แบงก์ชาติแนะรัฐบาล-อุด/
https://news.mthai.com/economy-news/376422.html
https://www.thairath.co.th/content/198560
https://www.voicetv.co.th/read/15864
https://www.thairath.co.th/content/185353


นอกจากนี ้ผู้วิจารณ์เห็นว่า ในยคุแหง่ความขดัแย้ง ธปท. ควรใช้ความเป็นอิสระอนัเป่ียมอภิสิทธ์ิขององค์กร 
มอบ ‘เวทีแสดงออก’ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ เห็นตา่ง โดยเฉพาะผู้ ท่ีเห็นตา่งจากนโยบายของผู้ มีอ านาจทาง
การเมือง – ทัง้ผู้ เห็นตา่งท่ีอยู่ภายใน และภายนอก ธปท.  
 
 
ประการที่สาม: ผลกระทบจาก ภูมิทัศน์ส่ือใหม่  
 
ณ ต้นปี 2561 ประเทศไทยมีผู้ใช้งานโทรศพัท์มือถือราว 93.6 ล้านเลขหมาย มากกว่าจ านวนประชากร คย
ไทยใช้เวลาตอ่วนัอยูก่บัอินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุในโลก คือเฉล่ียวนัละ 9 ชัว่โมง 38 นาที (สถิตริวบรวมโดย
ดจิิทลัเอเจนซ่ี We Are Social) 
 
จากผลการส ารวจของสวนดสุิตโพลเม่ือปีกลาย (2560) ช่องทางท่ีคนไทยใช้ติดตามขา่วสารมากท่ีสดุคือ 
โทรทศัน์ ราว 79% ตามมาติดๆ ด้วยโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ Facebook และ Twitter 68% หนงัสือพิมพ์
และวิทยตุกลงมาเหลือเพียง 35% และ 29% เทา่นัน้ 
 
‘ภาษา’ และ ‘รูปแบบ’ ของการส่ือสารท่ีได้ผลในโลกออนไลน์ไมเ่หมือนกบัส่ือสิ่งพิมพ์กระแสหลกั จ าต้อง
ปรับเปล่ียนไปตามกลุม่เปา้หมาย โดยรวมควรใช้ภาษาธรรมดาท่ีคนทัว่ไปเข้าใจ พร้อมพดูคยุอยา่งเป็น
กนัเอง เน้นกรณีรูปธรรมท่ีกระทบใจคน และส่ือใหมข่องคนรุ่นใหมอ่ยา่ง ‘เกม’ (ตวัอยา่งเกมออนไลน์ Chair 
the Fed ของธนาคารกลางแหง่ซานฟรานซิสโก) ก็อาจเป็นทัง้เคร่ืองมือส่ือสาร ให้การศกึษา และจ าลอง
สถานการณ์ ให้ ธปท. สามารถ ‘ทดลอง’ นโยบาย ทดสอบเสียงตอบรับก่อนลงมือปฏิบตัจิริง 
 
กลา่วโดยสรุป ผู้วิจารณ์เห็นวา่ การส่ือสารของ ธปท. ตอ่สาธารณะท่ีเหมาะสมในยคุนี ้ควรเร่ิมต้นจากการ
ย้ายจดุสนใจจาก ‘การส่ือสาร’ (communication) มาเป็น ‘การเปิดเวที’ (platform) และ ‘การสร้างการมีสว่น
ร่วม’ (engagement) กบัผู้ มีสว่นได้เสียท่ีแตกตา่งหลากหลาย ด้วยการ ‘เอาใจเขามาใสใ่จเรา’ (empathy) 
ซึง่จ าเป็นทัง้ตอ่การสร้างความไว้วางใจ และการออกแบบนโยบายท่ีมีประสิทธิผลและไมท่ิง้ใครไว้ข้างหลงั 
(inclusive) ในศตวรรษท่ี 21 

https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018/
https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-digital-report-2018/
https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/news-insight-thai-consumer/
https://sffed-education.org/chairthefed/
https://sffed-education.org/chairthefed/

