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ผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งในการตอนรับทุกทานสูงานสัมมนาวิชาการ
ประจําป 2555 ของธนาคารแหงประเทศไทย ที่มีตอเนื่องมาทุกป ปนี้นับเปนครั้งที่ 13 ซึ่งที่
ผานมา เราไดพยายามเลือกสรรหัวขอการสัมมนาที่เปนประเด็นสําคัญและอยูในความสนใจ
ของสาธารณชน และจัดใหมีการถกเถียงแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน สําหรับปนี้ ผมถือ
วาเปนโอกาสอันดีที่การสัมมนาวิชาการนี้จะหยิบยกหัวขอที่ถือวาเปนหัวใจของการธนาคาร
กลางมาเปนประเด็นศึกษา เพื่อประโยชนในการรับฟงความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และทุก ๆ
ทานในที่นี้ ประกอบการดําเนินนโยบายในระยะตอไป
เศรษฐกิจไทย ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในตางประเทศอยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตวิกฤตซับไพรมในสหรัฐอเมริกา วิกฤตการเงินโลก และ
ตอเนื่องมาจนถึงวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ แตกอนเรามักคิดวา
เกิดขึ้นทุก ๆ สิบป แตระยะหลังมานี้ อาจกลาวไดวา เราเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจแทบทุกป
และแตละครั้งดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้น แมเศรษฐกิจโลกที่เคยสามารถขยายตัวได
ในชวงวิกฤตการณน้ํามัน หรือวิกฤตการณการเงินเอเชีย กลับหดตัวลงในชวงวิกฤตการเงินโลก
ครั้งนี้
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นอกจากการเกิดที่บอยครั้งขึ้นแลว ระบบเศรษฐกิจการเงินที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย
มากขึ้นทั่วโลกก็สงผลใหวิกฤตเศรษฐกิจลุกลามจากภูมิภาคหนึ่งไปสูภูมิภาคอื่นไดรวดเร็วขึ้น
เชนกัน โดยเฉพาะการแพรกระจายไปในประเทศที่มีความเปราะบางทางโครงสรางเศรษฐกิจ
ที่ลาสุด เห็นไดจากปญหาวิกฤตลุกลามจากสหรัฐอเมริกาไปสูประเทศเล็ก ๆ ในทวีปยุโรปใน
ระยะเวลาอันสั้น และมีทีทาวาจะสงผลตอเนื่องไปยังประเทศหลัก จนผลักดันใหธนาคารกลาง
หลายประเทศจําเปนตองออกมาตรการเพื่อแกไขปญหา กระตุนเศรษฐกิจ หรือแมกระทั่งให
ความชวยเหลือทางดานสภาพคลองในแบบที่เคยคิดวาไมควรทํามากอน
หากเปรียบวิกฤตเศรษฐกิจกับภัยธรรมชาติ ก็คงเสมือนการเกิดแผนดินไหวที่ถี่และ
รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณแผนเปลือกโลกที่ไมเสถียร ซึ่งเราอาจเคยมองวาเปนเรื่องไกล
ตัว และคงจะไมสงผลกระทบกับเราเทาใดนัก แตการเกิดแผนดินไหวในบริเวณทีเ่ ริ่มใกลเขามา
เรื่อย ๆ ก็ทําใหหลายคนตองเปลี่ยนทัศนคติเรื่องแผนดินไหวในประเทศไทย และหันมาให
ความสําคัญเพื่อเตรียมความพรอมกันมากขึ้น เชนเดียวกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ผา นมาที่สงผลตอ
เศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน และความเปนอยูของประชาชน
แตความแตกตางจากการเกิดแผนดินไหว ก็คือ เราอาจสามารถปองกันวิกฤตเศรษฐกิจได
จากการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน และสถาบันการเงินของประเทศ รวมทั้ง
การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับระบบการเงิน ซึ่งเปนบทบาทสําคัญของธนาคารกลาง
ไมวาเศรษฐกิจจะเผชิญกับปญหาใด สิ่งหนึ่งที่ไมเคยเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ ความ
คาดหวังของสาธารณชนตอบทบาทของธนาคารกลางที่จะเปนผูทําหนาที่รักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ และมีสวนรวมในการแกไขปญหาใหประเทศพนปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในที่สุด จน
บางครั้งเกิดเปนความคาดหวังทีส่ ูงเกินไป ดังที่เราเห็นจากเหตุการณในประเทศตะวันตก
ขณะนี้
ทานผูมีเกียรติครับ
ในปนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินงานมาครบปที่ 70 พอดี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
อายุขัยของคนแลว ก็นับวาผานรอนผานหนาวมามากพอที่จะมีเกร็ดชีวิต ความรู ประสบการณ
ขอเตือนใจ ฝากใหลูกหลานและคนรุนตอๆ ไปไดนําไปใชประโยชน เพื่อพัฒนาตนเองใหดีขึ้น
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ซึ่งผมขอถือโอกาสนี้ ในการบอกเลาเรื่องราวบางสวน เพื่อใหเราไดรูจักตัวตนของธนาคารแหง
ประเทศไทยดีขึ้น
เมื่อมองยอนไปยังจุดเริ่มตนของการจัดตั้งธนาคารแหงประเทศไทย ในขณะนั้น มาจาก
ความจําเปนที่จะตองรักษาเอกราชทางการเงินของไทยไว เนื่องจากประเทศผูเ ขารวมใน
สงครามมหาเอเชียบูรพาเตรียมเสนอใหตั้งธนาคารกลางในประเทศไทยขึ้นเพื่อพิมพเงิน
สนับสนุนคาใชจายในการทําสงคราม ซึ่งหากยอมใหตางชาติเขามาควบคุมเงินตราของไทย
โดยตรงเชนนั้นแลว ก็เทากับวาประเทศไทยจะสูญเสียเอกราชทางการเงินไปโดยปริยาย เราจึง
จําเปนตองจัดตั้งธนาคารกลางของเราเองขึ้นเสียกอน ดวยระยะเวลาอันสั้นภายใตภาวะ
สงคราม และถือเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรการดําเนินงานของธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ “มีความมุงมั่นรักษาเอกราชทางการเงินของประเทศอยางเต็มที่” ตามรับสั่งของ
พระวรวงศเธอ พระองคเจาวิวัฒนไชย ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย พระองคแรก
ที่ผานมา การดําเนินงานของธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของ
ประเทศตองเผชิญความทาทายจากปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของธนาคารมาอยาง
ตอเนื่อง ทําใหเราไมเคยนิ่งนอนใจ พยายามปรับปรุงตนเองและพัฒนาการดําเนินการดานตาง
ๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการทําหนาที่ธนาคารกลางอยูต ลอดมา ทําใหไดเห็นพัฒนาการการ
ดําเนินนโยบายดานตาง ๆ ในแตละชวงเวลา ทีอ่ าจมีความแตกตางกันไปในกรอบนโยบาย
เครื่องมือที่ใช และวิธีการปฏิบัติ ทีม่ ีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับโครงสรางเศรษฐกิจ
ในชวงนั้น ๆ ซึ่งผมขอยกตัวอยางในแตละชวงเวลาพอสังเขป
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ทุกประเทศประสบปญหาการขาดดุลการคา จนมี
ความกังวลกันวา บางประเทศอาจใชวิธีลดคาเงินของตัวเองเพื่อผลักภาระไปยังประเทศอื่นที่
เปนคูแขงทางการคา (beggar thy neighbour) ทําใหตองสรางกติกาในการดูแลการ
กําหนดคาเงินของประเทศตาง ๆ ไวกับทองคํา ภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว
(par value) ไทยเองก็ไดใชกรอบในการดําเนินนโยบายการเงินที่ผูกคาเงินบาทไวกับทองคํา
เชนกัน
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ตอมา ประเทศอุตสาหกรรมหลักไดทยอยยกเลิกระบบการผูกคาเงินไวกับทองคํา
เพราะไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใหอัตราแลกเปลี่ยนผูกกับคาของทองคําในสมัยนั้นได จาก
เศรษฐกิจโลกทีเ่ ริ่มไดรับผลจากกระแสโลกาภิวัฒน และเริ่มเขาสูยุคของการพัฒนานวัตกรรม
แตเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งไทย ยังมีขนาดเล็ก ตลาดการเงินและระบบ
สถาบันการเงินยังไมเขมแข็งพอ และยังไมไดเชื่อมโยงกับระบบการเงินของโลกมากนัก ดังเห็น
ไดจากเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศที่ยังมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับปจจุบัน จึงยังคง
ผูกคาเงินบาทไวกับตะกราเงินของกลุมเงินสกุลตาง ๆ ของประเทศทีม่ ีความสําคัญตอการคา
และเศรษฐกิจไทย หรือที่เราคุนภายใตชื่อ Basket of Currencies แทน ซึ่งอีกนัยหนึ่ง เทากับ
เปนการผูกนโยบายการเงินของประเทศไวกับความนาเชื่อถือของประเทศคูคาหลัก ซึ่งเปน
แนวทางทีป่ ระเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศในโลกใชอยูเ ปนเวลานาน ระบบการเงินที่อิงการ
ผูกคาเงินไวกับประเทศคูคานี้ เปนปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยเติบโตไดตอเนื่อง
ยาวนานในอัตราเฉลี่ยสูงกวารอยละ 7 เกือบสี่ทศวรรษ (2504 – 2539)
ทั้งนี้ ไมวาจะใชกรอบนโยบายการเงินใด หนาที่ของธนาคารกลางที่เปนที่ยอมรับของ
สากล คือ การรักษาเสถียรภาพราคา เพราะการวางแผนธุรกิจ การตั้งราคาสินคา และการวาง
แผนการออม จะเกิดขึ้นไมไดเลยหากประชาชนไมสามารถคาดคะเนไดวา รายไดที่ประมาณ
การไววันนี้ จะมิถูกเงินเฟอ หรือคาเงินที่ดอยถอยลง ริดรอนไปในอนาคต และหากมองวาหัวใจ
สําคัญของการดําเนินนโยบายการเงินคือ การหาจุดสมดุลระหวางการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เราก็จําเปนตองปรับ
กรอบนโยบายการเงินใหสอดคลองกับโครงสรางทางเศรษฐกิจการเงิน และความเขมแข็งของ
สถาบัน
ภายหลัง วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียป 2540 (1997) ธนาคารแหงประเทศไทยก็ได
ปรับปรุงกรอบนโยบายการเงินจากการใชนโยบายที่อิงการผูกคาเงิน มาถึงการดูแลเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการเงินโดยใชอัตราดอกเบี้ยเปนเครื่องมือหลัก หรือกรอบนโยบายที่เรียกวา
flexible inflation targeting ซึ่งไทยเปนประเทศแรกในเอเชียที่เริ่มนํามาใช กรอบนโยบายนี้
มีลักษณะเดนจากการมีโครงสรางการดําเนินงานที่โปรงใส ทําใหเปนที่ยอมรับในประสิทธิผล
ของการชวยสงผานนโยบาย รวมทั้งชวยสรางความนาเชื่อถือใหแกธนาคารแหงประเทศไทยอีก
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ครั้งหลังวิกฤตการณการเงินเอเชีย ที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหลานี้มาจากปญหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทางการเงิน เชน ปริมาณเงินและสินเชื่อ กับตัวแปรทางเศรษฐกิจ
ทีไ่ มมีเสถียรภาพ และคาดการณไดยากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบเศรษฐกิจการเงินไทยได
เปลี่ยนไปมาก นวัตกรรมทางการเงินเกิดขึ้นมากมาย และตลาดทุนมีความสําคัญมากขึ้น
ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดปรับมาใชอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเปนตัวแปรดานราคา เปนเครื่องมือ
ที่จะชวยสงสัญญาณทิศทางนโยบายที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจในแตละชวงไปยังระบบเศรษฐกิจ
ไดอยางครอบคลุมยิ่งขึ้น การสัมมนาวิชาการในวันนี้ ก็จะมีการหยิบยกประเด็นความ
เหมาะสมของการใชอัตราดอกเบี้ยในการดําเนินนโยบายในปจจุบันมานําเสนอดวย
นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถเคลื่อนไหวยืดหยุนได ภายใตโครงสราง
เศรษฐกิจที่มีความซับซอน และเปดกวางมากขึ้นในปจจุบัน มีบทบาทหนาทีส่ ําคัญที่ชวย
รองรับผลกระทบจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะเงินทุนเคลื่อนยายทีม่ ีขนาดใหญขึ้นและ
ความผันผวนทีม่ ีความรุนแรงขึ้นเทียบกับในอดีต เนื่องจากความผันผวนที่เกิดขึ้นนี้ จะถูกสงตอ
ใหอัตราแลกเปลี่ยนตองปรับตัว เชน เงินทุนที่ไหลเขาจะสงผลใหเงินบาทแข็งคาขึ้น ภายใต
กรอบการดําเนินนโยบายที่มีความยืดหยุนในปจจุบัน ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเขาดูแล
อัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่เห็นวาเกิดการเคลื่อนไหวที่บิดเบือนไปจากปจจัยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ
การใชกรอบเปาหมายเงินเฟอในปจจุบันนี้ ชวยเพิ่มความยืดหยุนในการดําเนินนโยบาย
ทั้งดานเปาหมายนโยบาย และเครื่องมือนโยบาย โดยในดานเปาหมายนโยบาย กรอบนโยบาย
ดังกลาวสามารถใหน้ําหนักกับเปาหมายเศรษฐกิจอื่นพรอมกันไปได เพื่อดูแลสมดุลของ
เศรษฐกิจในระยะปานกลาง โดยไมไดมุงรักษาเปาหมายเงินเฟอในระยะสั้นเพียงอยางเดียว
และในดานเครื่องมือนโยบายก็สามารถใชอัตราดอกเบี้ยเปนเครื่องมือหลัก รวมกับเครื่องมืออื่น
ไมวาจะเปน อัตราแลกเปลี่ยน หรือมาตรการเพิ่มเติมเพื่อชวยปองกันความไมสมดุล ที่เรียกกัน
วามาตรการ macro prudential ในการสนับสนุนการเติบโตและลดความผันผวนของ
เศรษฐกิจในระยะสั้นไปพรอมกัน ตลอดสิบกวาปที่ผานมานี้ ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟอทีถ่ ือ
วาต่ําและอยูในกรอบเปาหมาย เศรษฐกิจไทยเติบโตในเกณฑที่นาพอใจ และสามารถรับมือกับ
ผลกระทบจากมรสุมทางเศรษฐกิจที่เขามาเปนระลอกอยางตอเนื่อง ทั้งความผันผวนของราคา
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สินคาโภคภัณฑ วิกฤตการณทางการเมือง วิกฤตการเงินโลกที่ยืดเยื้อ หรือแมกระทั่งอุทกภัย
ครั้งลาสุด ไดคอนขางดี
ความผันผวนในระบบการเงินโลกที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ยังสะทอนใหเห็นความสําคัญ
ในหนาที่รักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนสมดุลทางเศรษฐกิจ
ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะผูกํากับดูแลสถาบันการเงิน ไดปรับตัว และตระหนักวาตอง
ทํางานในเชิงรุกอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการปรับปรุงวิธีการกํากับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ใหอิงกับมาตรฐานสากลมากขึ้น เริ่มตั้งแตหลังวิกฤตการณการเงินเอเชียเปนตนมา และติดตาม
พัฒนาการในมาตรฐานการกํากับดูแลมาอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ
โครงสรางระบบการเงิน และสถาบันการเงินในประเทศ หรือการจัดทําแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (Financial Sector Master Plan) ซึ่งไดมีสวนชวยเตรียมความพรอมใหกับ
ธนาคารพาณิชยสําหรับการแขงขันในตลาดโลกที่ทวีความเขมขนขึ้น และพรอมเขารวมเปน
สวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามปขางหนา
ทานผูมีเกียรติทุกทานครับ
ที่ผานมา ผมมองวา การดําเนินงานของธนาคารแหงประเทศไทย ไมเพียงแตจะตอง
ยึดมั่นในหลักการดําเนินงานเพื่อประโยชนของระบบเศรษฐกิจการเงินมาโดยตลอด แตยังตอง
อาศัยความมีอิสระในการดําเนินนโยบาย ซึ่งหมายถึงความสามารถของธนาคารกลางใน
การดําเนินงานตามพันธะกิจของตนอยางอิสระภายใตกรอบเปาหมายรวมกับภาครัฐ ความ
มีอิสระนี้เปนเรื่องที่สําคัญ เพราะหากธนาคารกลางจะตองคํานึงถึงความพอใจของคนกลุมใด
กลุมหนึ่ง โอกาสที่จะคิดนโยบายใหญ ๆ คิดอยางมีกลยุทธ และหวังผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวก็
จะนอยลง จึงเปนที่มาของหลักการทํางานของธนาคารกลางที่ตองเปนอิสระ ที่ทุก ๆ ประเทศ
ใหการยอมรับ ซึ่งสัมมนาวิชาการปนี้ ไดใหความสําคัญกับประเด็นนี้เชนกัน โดยจะนําเสนอ
ประวัติความเปนมา และหลักการสําคัญที่ยึดมั่นกันมาตลอดหลายรอยปของการธนาคารกลาง
เพื่อใหเห็นพัฒนาการไดอยางชัดเจน
ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญทีค่ วรตระหนักในการดําเนินงานของธนาคารกลาง คือ
ความสําเร็จขององคกรไมสามารถประเมินไดจากผลกําไรหรือราคาหุน ที่กิจการของเอกชน
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มักใชเปนเครื่องสะทอนผลประกอบการ หรือการชี้วัดความนาเชื่อถือจากผูถือหุน หรือ
สาธารณชน เนื่องจากวัตถุประสงคที่มุงรักษาเสถียรภาพโดยรวม มิใชการดําเนินงานเพื่อ
แสวงหาผลกําไร และแมวา ในปจจุบัน นักวิเคราะหเริ่มมีการใหคะแนนผลการดําเนินงานของ
ธนาคารกลางตาง ๆ วาสอดคลองกับเปาหมายที่ตั้งไวเพียงใด ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยเองก็
ไมไดรับการยกเวน ดังนั้น เราจึงยึดมั่นในการสรางคุณคาของการดําเนินงานและความ
นาเชื่อถือ ผานการดําเนินนโยบายดวยความโปรงใส มุงพัฒนาการสื่อสารถึงเปาหมายของการ
ดําเนินนโยบายอยางชัดเจน ซึ่งผลขางเคียงจากการดําเนินพันธะกิจหลักของธนาคารกลาง
ก็คือ ตนทุนในการดูแลเสถียรภาพที่สงผลตองบดุลของธนาคารกลาง ที่จะไดรับการหยิบยกมา
นําเสนอเชนกันในการสัมมนาครั้งนี้
ทานผูมีเกียรติครับ
ตลอดชวง 70 ปที่ผานมาที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดเปนสวนสําคัญในการดําเนิน
นโยบายเพื่อเศรษฐกิจไทย ไดรับทั้งการชื่นชม และบางครั้งก็ไดรับการวิพากษวิจารณจนเกิด
วิกฤตศรัทธาขึ้น แตไมวาจะเปนการตอบรับในดานใด ธนาคารแหงประเทศไทยมุงมั่นที่จะ
ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และปฏิรปู การดําเนินงานใหเหมาะสมในการตอบสนองภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเรียนรูจากอดีต เพื่อใชเปนบทเรียนในการแกไขปรับปรุงและเดินหนา
ปฏิรูปการทํางานตอไป
การจัดสัมมนาวิชาการเชนนี้เปนประจําทุกป ผมถือวาเปนหนึ่งในการปฏิรูปแนวทาง
การดําเนินงานของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อเปดกวางใหสาธารณชนมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟงมุมมองและขอเสนอแนะจากภายนอก และรับทราบถึงความ
คาดหวังของสาธารณชนตอการดําเนินงานของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งอีกหนึ่งใน
ความคาดหวังที่เราอาจจะมีสวนรวม คือ หนาที่ในการพัฒนาระบบการเงิน เพื่อตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลง และความตองการของเศรษฐกิจในระยะตอไป โดยถือเปนอีกประเด็นที่เรา
ใหความสําคัญ และไดผลิตบทวิจัย มานําเสนอ และรับฟงขอคิดเห็นจากผูเขารวมสัมมนา
การดําเนินงานของธนาคารแหงประเทศไทยกําลังเผชิญกับความทาทายอยางยิ่งอีกครั้ง
โดยหากมองจากใกลตัวออกไป เรากําลังเห็นทั้งการปรับตัวเพื่อเตรียมพรอมในภาคการเงิน
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และภาคการผลิต ภายใตการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งโลกในปจจุบันที่
รวมกันเปนหนึ่งมากขึ้น สงผลใหรูปแบบของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเปลี่ยนไปจากเดิม รวมทั้ง
สามารถสงผานผลกระทบตาง ๆ มายังเศรษฐกิจในประเทศไดรวดเร็วขึ้น ซึ่งทั้งหมด ถือเปน
ความทาทายสําหรับธนาคารกลางที่จะตองผสมผสานเครื่องมือทางการเงินรูปแบบตาง ๆ ทั้ง
เกาและใหม เพื่อดูแล ปองกัน และลดทอนความเสี่ยงตางๆ ใหเหมาะสมกับปจจุบัน โดย
สวนผสมของมาตรการตาง ๆ จะแตกตางกันไปแลวแตกรณี โดยสําหรับไทย
ก็จะมีบทวิจัยที่ไดรวบรวมแนวคิดดังกลาวมานําเสนอเชนกัน
ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาสูปที่ 71 ผมหวังเปนอยางยิ่งวา สัมมนา
วิชาการในปนี้ จะเปนโอกาสดีที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะทบทวนบทบาทหนาที่ เครื่องมือ
ในการดําเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบการเงินที่ตอบสนองความตองการในอนาคตรวมไป
กับสาธารณชน วา เรามีจุดแข็งอะไร สิ่งใดที่เราทําไดดีแลว สิ่งใดที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง และ
ควรเปลี่ยนอยางไร ในทิศทางใด จึงนํามาสูหัวขอการสัมมนาประจําปนี้เรื่อง “บทบาทหนาที่
ของธนาคารกลางทามกลางความเปลี่ยนแปลง”
ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทานผูมีเกียรติทุกทานที่ไดใหเกียรติมารวมงานสัมมนาในครั้ง
นี้ และขอเชิญทุกทานรวมแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง ตลอดการสัมมนา ซึ่งธนาคารแหง
ประเทศไทยพรอมที่จะนอมรับฟงคําแนะนํา และขอคิดเห็นตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงการทําหนาที่ธนาคารกลางของธนาคารแหงประเทศไทยใหดียิ่งขึ้น เพื่อบรรลุปณิธาน
ของพวกเราที่จะมุงมั่นทํางานตอไป “เพื่อความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืนของไทย”
ผมขอเปดการสัมมนาวิชาการประจําป 2555 ของธนาคารแหงประเทศไทย ในหัวขอ
เรื่อง “บทบาทหนาที่ของธนาคารกลางทามกลางการเปลี่ยนแปลง” ณ บัดนี้
ขอบคุณครับ

