ฉบับที่ 42/2555
เรื่อง การสัมมนาวิชาการประจาปี 2555 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
แถลงข่าวการจัดสัมมนาวิชาการประจาปี 2555 ของ ธปท. เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลง (Central Banking Amidst Global Changes)” ในวันที่ 24-25 กันยายน 2555
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
แรงจูงใจที่จัดสัมมนาหัวข้อนี้ มี 3 ประการ
ประการแรก ปีนี้เป็นปีพิเศษ ครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้ง ธปท. ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะย้อนกลับ
มาดูตัวเอง เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และนโยบายของธนาคารอย่างรอบด้าน
ประการที่ ส อง สภาพแวดล้ อ มของโลกเปลี่ ย นไป ปั ญ หาวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ การเงิ น โลกที่ เ กิ ด ขึ้ น
ได้ผ ลักดันให้ ธนาคารกลางหลายประเทศทามาตรการที่ไม่เคยทามาก่อน จนเกิดคาถามว่าขอบเขตหน้าที่
ที่เหมาะสมของธนาคารกลางอยู่ที่ใด ธนาคารกลางเสี่ยงต่อการสูญเสียอิสระในการดาเนินงานหรือไม่ พันธกิจ
และวิธีการดั้งเดิมของธนาคารกลางยังใช้ได้กับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และผลกระทบในระยะยาว
ต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินจะเป็นอย่างไร
ประการที่ ส าม ในประเทศไทยเองก็ มี ค าถามหลายข้ อ อาทิ ภายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ มของโลก
ที่เปลี่ยนไป กรอบนโยบายการเงินที่ใช้เงินเฟ้อเป็นเป้าหมายยังเหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งเป็นเศรษฐกิจ
แบบเปิดขนาดเล็ กหรือไม่ การขาดทุนของ ธปท. ในช่ว งที่ผ่ านมาจะมีผ ลต่อการดาเนิน นโยบายหลั กของ
ธนาคารในระยะต่อไปหรือไม่อย่างไร รวมถึงมีการเรียกร้องให้ ธปท. ทามาตรการที่อาจคาบเกี่ยวเส้นแบ่ง
นโยบายการเงินและนโยบายการคลังมากขึ้น เป็นต้น ฉะนั้น ธปท. จึงเห็นควรเปิดเวทีสาธารณะเพื่อไขข้อข้องใจ
เหล่านี้ พร้อมรับฟังความเห็นจากนักวิชาการและสาธารณชนที่อิงกับหลักวิชาและข้อเท็จจริง ที่อาจนาไปสู่
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
รูปแบบการสัมมนาแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก เป็นการนาเสนองานวิจัยของพนักงาน ธปท.
รวม 5 บทความ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้วิจารณ์แต่ละบทความ ทั้งนี้ โจทย์สาคัญเกี่ยวกับ บทบาท
หน้าที่ของธนาคารกลาง ที่นักวิจัยจะพยายามให้คาตอบสาหรับ ธปท. ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก อาทิ
1. หลักการพื้นฐานของการทาหน้าที่ธนาคารกลางที่ดี และบทบาทที่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ
แวดล้อมในปัจจุบัน รวมถึงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. วิกฤตการเงินโลกชี้ให้เห็นว่า การดาเนินนโยบายการเงินที่มุ่งดูแลเสถียรภาพด้านราคาไม่สามารถ
ป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีได้ ภายใต้บทเรียนนี้ การรักษาเสถียรภาพราคา
ยังควรเป็นเป้าหมายหลักของนโยบายการเงินต่อไปหรือไม่ เพราะอะไร

-23. เครื่องมือดาเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมของไทยควรเป็นอะไร อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
หรื อ อย่ า งอื่ น และจากการศึ ก ษาประสบการณ์ ข องประเทศต่ า งๆ ปั จ จั ย อะไรเป็ น ตั ว ก าหนดทางเลื อ ก
ที่เหมาะสม
4. บทบาทที่เหมาะสมของ ธปท. ในการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน การป้องกันและแก้ไขวิกฤต
การเงิน ตลอดจนการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจจริง
5. ผลก าไรขาดทุ น ของธนาคารกลางประเทศต่ า งๆ ในระยะหลั ง เกิ ด จากอะไร อั น ตรายและ
ต้องแก้ไขหรือไม่ อย่างไร และมีผ ลกระทบต่อการทาหน้าที่หลั กของธนาคารกลางหรือไม่ กรณีของ ธปท .
แตกต่างจากประเทศอื่นหรือไม่
สาหรับการสัมมนาใน ส่วนที่สอง จะเป็นการเสวนาระดมความคิดเห็นจากอดีตรัฐมนตรี 3 ท่าน ซึ่งมี
ประสบการณ์ทั้งในแวดวงการเมือง การเงิน และการธนาคาร โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. มาอย่างยาวนาน
เพื่ อ ให้ มุ ม มองและวิ สั ย ทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ที่ เ หมาะสมของ ธปท. ในอนาคต ท่ า มกลางความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
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