
1 
 

ค ำกล่ำวเปิดงำน 
ดร. วิรไท สันติประภพ 

ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย 
“สู่ยุคใหม่ของระบบกำรเงินและธนำคำรกลำง” 

งำนสัมมนำวิชำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยประจ ำปี 2561 
วันที่ 24 กันยำยน พ.ศ. 2561 

ณ ห้องบำงกอกคอนเวนชั่น โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ กรงุเทพฯ 
------------------------------------------------- 

ท่านอดีตผู้ว่าการ  

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  

สวัสดีครับ 

ย้อนไปเมื่อหลายพันปีที่แล้ว บรรพบุรุษของเราแลกเปลี่ยนสิ่งของกันโดยตรง จนกระทัง่เมื่อประมาณ 
3,000 ปีก่อนไดน้ าเปลือกหอยมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ก่อนพัฒนาไปใช้เหรียญที่ผลิตจากโลหะมีค่า 
เช่น เงิน ส าริด และทอง  เงินในรูปแบบกระดาษถูกใช้ครั้งแรกเมื่อประมาณ 700 ปีก่อน  เครดิตการ์ดเกิดข้ึน
เมื่อ 60 กว่าปีที่แล้ว  และในวันนี้หลายท่านในที่นีใ้ช้ mobile banking และพร้อมเพย์ที่สามารถโอนเงินหลัก
แสนหลักล้านบาทให้กันไดง้่ายในเวลาไม่ก่ีวินาที  เช่นเดียวกัน การกู้ยืมเงินและการลงทุนที่เดิมเกิดขึ้นเพียง
ระหว่างกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกันในรูปแบบที่เรียบง่าย ได้พัฒนาเป็นตลาดการเงินระดับโลกที่มีความหลากหลายและ
ซับซ้อนมากในปัจจุบัน เราสามารถลงทุนในตราสารที่ออกในอีกซีกโลกหนึ่งโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเช่นกัน  

เมื่อมองย้อนดูพัฒนาการของธุรกรรมการเงินจากอดีตถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเรามาไกลมากในเรื่องของ
เงิน วิวัฒนาการดังกล่าวสะท้อนข้อเท็จจริงอย่างน้อย 2 ประการ คือ (1) นวัตกรรมทางการเงินไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัย และ (2) ระบบการเงินที่ดีมีบทบาทส าคัญยิ่งในการช่วยลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท าธุรกรรมระหว่างผู้คน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวได้ดีและคุณภาพชีวิตของคน
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  

วันนี้เราก็ก าลังอยู่ในอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในโลกการเงิน ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก าลังพลิกโฉมเรื่องของเงินและระบบการเงินอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องทีไ่ม่น่าแปลกใจนัก เพราะโดยแก่นแท้
แล้ว การเงินคือธุรกิจแห่งความไว้วางใจ (trust) ซึ่งความไว้วางใจเกิดจากการประมวลข้อมูลต่าง ๆ จ านวนมาก 
ทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ระบบการเงินจึงเปรียบเสมือนเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่รวบรวมและ
กลั่นกรองข้อมูลจ านวนมากมายเพื่อใช้ประเมินความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระหว่างบุคคล ข้ามช่วงเวลา หรือตามการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ ์ ดังนั้น การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology revolution) ที่ท าให้คน
สามารถบริหารจัดการ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น ในต้นทุนที่ต่ าลง ย่อมน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างความไว้วางใจและโลกการเงินอย่างกว้างขวาง 

หากมองในมุมที่กว้างขึ้นกว่าภาคการเงิน เราทราบกันดีว่า การขาดข้อมูล หรือการมีข้อมูลไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุของความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ ซ่ึงมักน าไปสู่ก าแพงหรือเส้นแบ่งระหว่างผู้คน ระหว่างวัฒนธรรม และ



2 
 

ระหว่างประเทศ  พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล (information 
frictions) ส่งผลให้เส้นแบ่งพรมแดนทีเ่คยมอียู่ลดความส าคัญลง ในอย่างน้อย 3 มิติหลัก ได้แก ่ 

(1) เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศ ทั้งด้านการค้าขายสินค้าและบริการ และด้านตลาดเงินตลาดทุน 
ทุกวันนี้เราสามารถซื้อขายสินค้าและบริการได้จากเกือบทุกประเทศทั่วโลกโดยไม่รู้จักทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและไม่
เคยเห็นสินค้าจริงมาก่อน และในแต่ละวันมีเงินไหลเข้าออกระหว่างประเทศจ านวนมหาศาล จนอาจกล่าวได้ว่า
เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์แบบเต็มตัว 

(2) เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างบริษัทในกระบวนการผลิต เมื่อก่อนสินค้าแต่ละชิ้นมักถูกผลิตภายใน
บริษัทเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิตชิ้นส่วน การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จนถึง
การท าการตลาด แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือให้เราสามารถซอยกระบวนการผลิต
ให้ย่อยลง และแบ่งแยกขั้นตอนการผลิตให้บริษัทต่าง ๆ ที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือต่างประเทศกันก็ยังได้ และ 

(3) เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเภทธุรกิจ จากเดิมทีธุ่รกิจแต่ละประเภทจะแยกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน ทุกวันนี้เราเห็นการผสมผสานของธุรกิจหลายประเภทเข้าด้วยกัน เช่น e-commerce platform ที่ทั้ง
ขายของ ปล่อยสินเชื่อ และ เป็น social network ด้วย หรือธุรกิจโทรคมนาคมที่ทั้งผลิตอุปกรณ์สื่อสาร 
ให้บริการเก็บข้อมูล ผลิตเกมส์ และ เป็นช่องทางช าระเงินผ่าน e-wallet  

รูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและพรมแดนที่เลือนรางลงนี้ก าลังเกิดขึ้นในภาคการเงิน
เช่นกนั ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นการแบ่งแยก หรือ unbundling ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นหลายประเภทธุรกิจ
ย่อย ไม่ว่าจะเป็นการออมเงิน การโอนเงิน หรือการกู้ยืมเงิน โดยไม่จ าเป็นต้องท าธุรกรรมผ่านธนาคารพาณิชย์
หรือสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงินในปัจจุบันมีทั้งบริษัทโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงบริการที่หลากหลาย
เข้าด้วยกันบนพ้ืนฐานของเครือข่ายโทรคมนาคมที่กว้างขวาง บริษัท e-commerce ทีอ่าศัยฐานลูกค้าขนาด
ใหญเ่สริมบริการทางการเงินต่อยอดจากธุรกิจเดิม และธุรกิจฟินเทคทีส่ร้างนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  ทั้งหมดนี้ จะท าให้บทบาทและความส าคัญของตัวกลางทาง
การเงินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 

ควำมสำมำรถในกำรเก็บและประมวลข้อมูลที่หลำกหลำยโดยเฉพำะข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ลูกค้ำ จะพลิกโฉมรูปแบบบริกำรทำงกำรเงินจำกเดิมที่เน้นกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์มำตรฐำนไปสู่กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เฉพำะเจำะจงให้กับลูกค้ำแต่ละรำย หรือจำก mass production ไปสู่ mass customization 
การให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายจะเป็นหัวใจของการแข่งขัน เมื่อต้นทุนของการ
ให้บริการทางการเงินลดลง เราจะเห็นปริมาณธุรกรรมขนาดย่อยเพ่ิมขึ้น โดยอาจไม่จ าเป็นต้องผ่านตัวกลางทาง
การเงิน ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในโลกยุคใหม ่ พัฒนาการท้ังหมดนี้จะ
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูล ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล กฎเกณฑ์กติกา
ด้านข้อมูล เช่น data portability หรือความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอม 
จะส าคัญยิ่งส าหรับการเชื่อมโยงบริการของภาคการเงินกับธุรกิจอ่ืน ๆ ทุกวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าในภาคการเงิน
นั้น การบริหารความเสี่ยงด้านข้อมูลมีความส าคัญไม่น้อยกว่าการบริหารความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ  

ส ำหรับธนำคำรกลำง กรอบกำรด ำเนินงำนแต่เดิมได้ถูกออกแบบมำส ำหรับโลกที่มีขอบเขตและเส้น
แบ่งที่ชัดเจน ไม่ว่ำจะเป็นพรมแดนระหว่ำงประเทศ เส้นแบ่งระหว่ำงสถำบันกำรเงินแต่ละประเภท หรือเส้น
แบ่งระหว่ำงผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินรูปแบบต่ำง ๆ  กำรเปลี่ยนแปลงที่ก ำลังเกิดขึ้นในโลกทีพ่รมแดนเลือน
หำยลงเรื่อย ๆ จึงน ำมำสู่ควำมท้ำทำยต่อธนำคำรกลำงในหลำยมิติ ทั้งในด้านการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
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การเงินในภาวะที่เหตุการณ์ท่ีเกิดในอีกซีกโลกหนึ่ง สามารถส่งผลกระทบมาสู่ตลาดเงินตลาดทุนในบ้านเราได้
ทันที  การก าหนดขอบเขตของการก ากับดูแลภาคการเงินในโลกที่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบ่งแยกกันได้ยากข้ึน
และผู้ให้บริการทางการเงินไม่ได้จ ากัดอยู่แต่เพียงสถาบันการเงินอย่างเดียว การรักษาเสถียรภาพด้านราคา
ภายใตพ้ลวัตเงินเฟ้อที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยในตลาดโลกมากขึ้น  และการสื่อสารของธนาคารกลางในยุคที่ข้อมูล
ข่าวสารสามารถส่งถึงกันและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบและช่องทางที่ต่างไปจากเดิม 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังพลิกโฉมภาคการเงินอยู่ในขณะนี้ หลายท่านไม่เพียงแต่ตั้ง
ค าถามว่า ในอนาคตธนาคารพาณิชย์จะด ารงอยู่ต่อไปหรือไม่ แต่ยังตั้งค าถามด้วยว่าธนาคารกลางเองนั้นจะยัง
จ าเป็นหรือไม่  ผมเชื่อว่า ในโลกที่ภูมิทัศน์ทำงเศรษฐกิจและกำรเงินเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและซับซ้อนมำกขึ้น 
บทบำทของผู้ดูแลเสถียรภำพด้ำนกำรเงินของประเทศยิ่งทวีควำมส ำคัญมำกขึ้น ระบบกำรเงินของเรำตั้งอยู่
บนพื้นฐำนของควำมไว้วำงใจ และควำมเชื่อม่ันว่ำเงินที่เรำถืออยู่นั้นจะมีค่ำและปลอดภัย ควำมไว้วำงใจนี้
เป็นผลของกฎเกณฑ์กติกำที่รอบคอบรัดกุมและกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินทีย่ึดม่ันผลประโยชน์ในระยะยำว
เป็นที่ตั้ง อำจจะกล่ำวได้ว่ำธนำคำรกลำงเป็นนวัตกรรมเชิงสถำบันที่พัฒนำขึ้นมำเพื่อรักษำควำมไว้วำงใจ
ให้ระบบเศรษฐกิจก็ว่ำได้  ในสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและยำกที่จะคำดเดำ ธนำคำร
กลำงจะยิ่งมีควำมส ำคัญในฐำนะองค์กรหลักของประเทศทีมี่เป้ำหมำยหลักในกำรรักษำเสถียรภำพ สร้ำง
ภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมควำมยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจกำรเงินโดยรวม   

ส่วนวิธีการด าเนินงานนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาตามยุคสมัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  หลักกำรส ำคัญ 
คือ ต้องมีกรอบกำรด ำเนินงำนที่ยืดหยุ่น สำมำรถปรับให้สอดคล้องและเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำง
คล่องตัว ธนำคำรกลำงต้องรู้ลึก มองไกล และเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ธนำคำรกลำงจ ำเป็นต้อง
พัฒนำกรอบควำมคิดและเครื่องมือทำงนโยบำยอยู่เสมอเพื่อให้สำมำรถรับมือกับควำมท้ำทำยใหม่ ๆ ได้
อย่ำงเท่ำทัน  และจะต้องรักษำสมดุลให้เหมำะสมระหว่ำงกำรพัฒนำเรื่องของโลกใหม่ที่ว่ิงไปข้ำงหน้ำอย่ำง
รวดเร็วกับเรื่องของโลกเก่ำที่คนจ ำนวนมำกยังอำจปรับตัวไม่ทัน 

ในด้านการด าเนินนโยบายการเงิน อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ าในช่วงที่ผ่านมาเป็นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
กดดันต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับต่ าและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันทีรุ่นแรงขึ้น  ในสภาวะที่พลวัตเงินเฟ้อ
ก าลังปรับเปลี่ยนและขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกประเทศมากขึ้น การมุ่งบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อต้องตระหนักถึง
ขีดจ ากัดของเครื่องมือในการส่งผ่านนโยบาย และผลกระทบข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในด้านเสถียรภาพ
การเงิน  นโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น หรือ flexible inflation targeting ต้องมี
ความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะท าให้เราสามารถด าเนินนโยบายโดยค านึงถึงสมดุลของเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้าน เรำ
ต้องตระหนักว่ำกำรดูแลเงินเฟ้อเป็นเพียงทำงผ่ำนที่จะน ำไปสู่เป้ำหมำยหลักท่ีส ำคัญกว่ำ นั่นคือเสถียรภำพ
ทำงเศรษฐกิจในระยะยำวและควำมเป็นอยู่ท่ีดีอย่ำงยั่งยืนของคนไทย  ดังนั้นกำรรักษำเสถียรภำพด้ำนรำคำ
อย่ำงเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องดูแลควบคู่ไปกับกำรรักษำเสถียรภำพทำงกำรเงิน ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญที่จะ
ช่วยใหร้ะบบเศรษฐกิจสำมำรถขยำยตัวได้เต็มศักยภำพอย่ำงยั่งยืน  

ในยุคปัจจุบันที่ควำมสนใจของผู้คนสั้นลง ควำมสำมำรถในกำรอดทนรอคอยผลในระยะยำวลดลง
ไปเรื่อย ๆ และมักให้ควำมส ำคัญกับประโยชน์เฉพำะหน้ำมำกกว่ำผลข้ำงเคียงและควำมเสี่ยงท่ีอำจจะ
เกิดขึ้นในอนำคต บทบำทหน้ำที่ของธนำคำรกลำงในกำรเป็นผู้ดูแลรักษำเสถียรภำพในระยะยำวยิ่งมี
ควำมส ำคัญมำกขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีควำมท้ำทำยมำกขึ้น ท่ำมกลำงแรงกดดันและควำมต้องกำรใน
ช่วงเวลำส้ัน ๆ ควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินงำนเป็นสิ่งท่ีท ำให้ธนำคำรกลำงสำมำรถยืนหยัดดูแลรักษำ
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เสถียรภำพและควำมม่ันคงของระบบเศรษฐกิจในระยะยำวได้อย่ำงม่ันคง ซึ่งควำมเป็นอิสระของธนำคำร
กลำงนี้ด ำรงอยูไ่ด้ก็ต่อเมื่อธนำคำรกลำงมีควำมรับผิดชอบและควำมโปร่งใส และได้รับควำมไว้วำงใจจำก
ประชำชน ซึ่งในท้ำยท่ีสุดแล้ว ควำมชอบธรรมของกำรได้รับควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินงำนนี้ ก็จะขึ้นอยู่
กับควำมสำมำรถในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมพันธกิจของธนำคำรกลำงในกำรดูแลรักษำเสถียรภำพของ
ระบบเศรษฐกิจและระบบกำรเงินในระยะยำวนั่นเอง 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

ท่านอดีตผู้ว่าการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า “เป้าหมายการด าเนินนโยบายการเงินในความ
รับผิดชอบของธนาคารกลางนั้นคือส่งเสริมให้การด าเนินเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปโดยดีและมีพัฒนา และ
รักษาเสถียรภาพให้คู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”   ในโลกที่ก าลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว บทบาทส าคัญอีกด้าน
หนึ่งของธนาคารกลาง คือ บทบาทด้านการพัฒนา  ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการในหลาย
เรื่องท่ีส าคัญเพ่ือส่งเสริมการยกระดับระบบการเงินไทย เราได้ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ทีจ่ะเป็นรากฐานส าคัญของระบบการเงินของประเทศในโลกยุคใหม ่เราได้พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจทางการเงินให้ประชาชน ส่งเสริมการธนาคารเพื่อความยั่งยืน และการให้บริการทางการเงินอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม รวมทั้งได้ปรับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้ันตอนการท างานให้สอดคล้องและเท่าทันกับบริบทที่
เปลี่ยนไป อาทิ การปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา ด้านการก ากับดูแลสถาบันการเงิน การส่งเสริม
นวัตกรรมทางการเงิน และ digital banking เพ่ือให้สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ลดต้นทุนของสถาบัน
การเงินและภาคธุรกิจ ส่งเสริมการแข่งขัน และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนอย่างทั่วถึง  

การด าเนินงานเหล่านี้สะท้อนบทบาทท่ีส าคัญของภาครัฐ ที่เป็นทั้งผู้ก ากับดแูลและผู้สนับสนุนการ
พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกฎกติกาที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ที่จะท าให้
ภาคธุรกิจมองเห็นโอกาสและกล้าที่จะลงทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะช่วย
ให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้เร็ว การสร้างมาตรฐานกลาง (standardization) เพ่ือรองรับการท างานร่วมกัน 
(interoperability) ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนบนพื้นฐานของ
ความเข้าใจในศักยภาพและความเสี่ยงของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จ าเป็นยิ่ง โดยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องยืดหยุ่น
เพียงพอเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ในบริบทของภาคการเงินที่จะมีผู้ให้
บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การก ากับดูแลอาจต้องเปลี่ยนจากการก ากับดูแล
ตามประเภทของผู้ให้บริการ ไปเป็นการก ากับดูแลตามลักษณะของกิจกรรมทางการเงิน เพ่ือสอดรับกับรูปแบบ
ธุรกิจที่เปลี่ยนไป   

ที่ส าคัญ เรำต้องตระหนักว่ำกำรส่งเสริมนวัตกรรมและกำรพัฒนำจะช่วยสร้ำงภูมคิุ้มกันที่ดีที่สุด
ส ำหรับเสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจในระยะยำว เพรำะหำกกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมของเรำไม่
เข้มแข็งแล้ว ระบบเศรษฐกิจไทยจะพัฒนำไม่ทันโลกที่ก ำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศจะลดลง รายได้จะขยายตัวในอัตราที่ต่ าลงเรื่อย ๆ น าไปสู่ปัญหาหนี้เสีย 
และสร้างผลลบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศในระยะยาวได้  ในประเด็นนี้ 
เสถียรภำพและควำมม่ันคงของระบบเศรษฐกิจในระยะยำวอยู่เหนือขีดควำมสำมำรถของธนำคำรกลำงหรือ
องค์กรใดองค์กรหนึ่งตำมล ำพัง  แต่จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนเพื่อวำงรำกฐำนที่
เข้มแข็งให้กับประเทศ  เริ่มต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่นับวันจะฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ  
ไม่ว่าจะเป็น ระบบการศึกษาที่ยังไม่สอดรับกับความต้องการของโลกยุคใหม่ ทักษะแรงงานที่ไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างที่ควร ผลิตภาพของผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับต่ า กฎระเบียบที่ล้าสมัยและบั่นทอนประสิทธิภาพของ
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หน่วยงานภาครัฐ  การรับมือกับการเข้าสู่สังคมสูงวัย และภาระการคลังที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือ ความ
เหลื่อมล้ าในโอกาสและรายได้ที่ทวีสูงขึ้น ปัญหำเชิงโครงสร้ำงเหล่ำนี้สะสมมำนำนท่ำมกลำงควำมก้ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยีทีก่ ำลังเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วและกระจำยในวงกว้ำง เรำต้องไม่มุ่งแต่จะรับมือกับเรื่องใหม่ ๆ 
จนลืมปัญหำเชิงโครงสร้ำงเดิมหลำยเรื่องที่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข ปัญหำเชิงโครงสร้ำงเหล่ำนี้จะเป็นอุปสรรค
ที่บ่ันทอนศักยภำพและเสถียรภำพของเศรษฐกิจไทยในระยะยำว   

แม้พัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีจะส่งผลให้เส้นแบ่งพรมแดนเลือนรำงลงไปเรื่อย ๆ ในหลำยมิติตำมที่
ผมได้กล่ำวข้ำงต้น แต่ในเรื่องของเสถียรภำพเศรษฐกิจในระยะยำวแล้ว เส้นแบ่งพรมแดนของประเทศ
ยังคงชัดเจนและไม่เสื่อมคลำย เพรำะท้ำยที่สุดแล้ว กำรพัฒนำเศรษฐกิจต้องเกิดขึ้นจำกภำยในประเทศ 
จากภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ จากภาคเอกชนที่ตื่นตัวและเข้มแข็ง และจากประชาชนที่มี
ทักษะความรู้และวินัย  ที่ส ำคัญ พรมแดนของประเทศยังคงเป็นเส้นแบ่งที่มัดตัวเรำในยำมที่เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ ควำมเสียหำยและภำระของกำรแก้ไขปัญหำเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจกำรเงิน จะตกอยู่กับรัฐบำล
และประชำชนในประเทศเสมอ ดังที่ Mervyn King อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ ได้เคยกล่าวไว้ว่า 
“Banks are global in life, but national in death” หรือ “ธนาคารใช้ชีวิตในระดับโลก แต่ตาย
ภายในประเทศ” วิกฤตเศรษฐกิจที่เราอาจจะเผชิญในอนาคตอาจเกิดได้จากหลายภาคเศรษฐกิจและหลาย
สาเหตุ ไม่ใช่จากภาคการเงินเท่านั้น ดังนั้น เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทย เราต้องทลายก าแพง
ภายในที่ปิดก้ันการร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า เราต้องทลายก าแพงที่ปิดกั้น
การเข้าถึงโอกาสและความก้าวหน้าของผู้คน เราต้องค านึงถึงเรื่องระยะยาวมากกว่าเรื่องเฉพาะหน้า และที่
ส าคัญ เราต้องทลายก าแพงที่ปิดกั้นความคิดและทัศนคติที่ตีกรอบการท างานของเราในแบบเดิม ๆ เพียงเพราะ
เป็นกรอบที่เราคุ้นชินหรือได้ปฏิบัติกันมาช้านาน 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

นักปราชญ์ชาวกรีกท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า “No man ever steps into the same river twice” 
หรือ “ไม่มีใครเคยเหยียบลงไปซ้ าในแม่น้ าสายเดิม” เพราะสายน้ าไม่เคยหยุดที่จะไหล ดังโลกท่ีไม่เคยหยุดนิ่ง 
แม่น้ าก็ยังคงเป็นแมน่้ า กระแสของการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมยังเกิดข้ึนโดยต่อเนื่องตลอดเวลา ธนาคาร
กลางในฐานะผู้ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ จะต้องเป็นเสาหลักที่มองไกล ยึดมั่นใน
หลักการที่ถูกต้อง และมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับประเทศสืบไป   

ในวาระครบรอบ 75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่งานสัมมนาวิชาการในปีนี้จะ
ไดม้องย้อนกลับไปศึกษาบทเรียนและวิวัฒนาการของระบบการเงินและบทบาทของธนาคารกลางจากอดีตที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมองไปข้างหน้าถึงความท้าทายที่ก าลังเกิดขึ้น เพ่ือทบทวนบทบาทและแนว
ทางการด าเนินงานของธนาคารกลางที่เหมาะสมส าหรับอนาคต  

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู้วิจัย ผู้วิจารณ์บทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์ปาฐก ที่ให้เกียรติ
มาร่วมน าเสนอและแสดงความคิดเห็นในเวทีนี้  และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานสัมมนา
วิชาการกับเรา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาในครั้งนี้จะน าเสนอมุมมองและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ และเป็นฐานองค์ความรู้ที่ส าคัญส าหรับการก้าวไปสู่ระบบการเงินและธนาคารกลางในยุคของการ
ปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของพวกเราและลูกหลานของเราทุกคน 
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