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ทานผูมีเกียรติทุกทาน
ดิฉันมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมากลาวเปดงานสัมมนาวิชาการดานสถิติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปของ
การจัดตั้งฝายบริหารขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย วัตถุประสงคของการจัดงานนี้ก็เพื่อเผยแพรผลงานดานสถิติ
แลกเปลี่ยนความรูในเชิงวิชาการดานสถิติ และสื่อใหผูเกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตระหนักถึงความสําคัญของ
ขอมูลเศรษฐกิจการเงินของประเทศ อีกทั้งเปนโอกาสอันดีที่จะไดเสริมสรางความสัมพันธ ระหวางองคกรและ
บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการทางดานขอมูลสถิติของธนาคารแหงประเทศไทย ไมวาจะในฐานะผูใหขอมูล
ผูใชขอมูล และผูทรงคุณวุฒิทางดานสถิติ
กอปรกับในปนี้ องคการสหประชาชาติ หรือยูเอ็น กําหนดใหมีวันสถิติโลก (World Statistics Day) ตรงกับ
วันที่ 20 ตุลาคม เพื่อรณรงคใหทั่วโลกไดตระหนักถึงคุณคาและบทบาทสําคัญของสถิติในการวางแผนพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย เพื่อเชิญชวนใหทุกฝาย หันมาใหความสนใจตองานพัฒนาสถิติ และ
บุคลากรทางดานสถิติอยางจริงจังมากขึ้น และเนนถึงประโยชนสวนรวม อันจะไดจากการที่ทุกคนมีสวนรวม และให
การสนับสนุนการดําเนินงานดานสถิติ ในแตละประเทศของตน ขยายไปถึงการประสานความรวมมือทางดานสถิติใน
ระดับสากล จึงนับเปนโอกาสอันดีที่ ธปท.ไดจัดงานสัมมนาสถิติพรอมกันในปนี้
ทานผูมีเกียรติคะ
ในหนึ่งทศวรรษที่ฝายบริหารขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินการมา เปนหวงเวลาที่ประเทศไทยไดขาม
ผานวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และการเงินทั้งในและนอกประเทศมาหลายครั้ง ประสบการณดังกลาวไดใหบทเรียนที่
สําคัญ และสรางความเขาใจเกี่ยวกับพลวัตรของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ เปนความทาทายตอระบบเศรษฐกิจ
ไทย และคงปฏิเสธไมไดวา ผูวางนโยบายจะตองมีขอมูลที่จําเปนอยางพอเพียง และ “ทันเกม ทันกาล” เพื่อรองรับการ
ปองกันและแกไขปญหาในชวงวิกฤติ ซึ่งดิฉันขอสรุปสาระสําคัญ 2 ประเด็น ดังนี้
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ของโลกมากขึ้นทุกวัน
ภายใตระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในปจจุบัน เกิดปรากฎการณกระแสเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศจํานวน
มหาศาล อันเปนผลสืบเนื่องจาก ความกาวหนาในดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ
ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนระหวางประเทศอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ การเปดเสรีทางการ
เงินในประเทศตางๆ ตลอดจนการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหการทําธุรกรรมทางการเงินของโลก
ขยายตัวเชื่อมโยงกันอยางไรพรมแดน มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอันหลากหลาย ทําใหตลาดเงินและตลาดทุน
ของโลกขยายตัว มีความกวาง ลึก และซับซอนมากขึ้น เกิดความเสี่ยงตอการลุกลามของวิกฤติเศรษฐกิจจากประเทศ
หนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้น การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ จะตอง
คํานึงถึงปจจัยเสี่ยงเหลานี้อยางรอบคอบ และตระเตรียมมาตรการปองกันบรรเทาไวใหพรอมเสมอ
ประเด็นที่สอง สาเหตุสําคัญของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน มีพื้นฐานจากการขาดความสมดุลใน
ระบบเศรษฐกิจ ขาดวินัยทางการเงินและการคลัง ขาดการจัดการและปองกันความเสี่ยงที่ดี ขาดความโปรงใส และขาด
ขอมูลที่ดี
วิกฤติที่เกิดขึ้นกวาสิบปกอน ไมวาจะเปนวิกฤติหนี้ในประเทศเม็กซิโก วิกฤตการณการเงินในเอเชีย (Asian
Crisis) หรือวิกฤตหนี้ดอยคุณภาพ (Sub prime crisis) ที่เกิดขึ้นลาสุด เปนตน สวนใหญเกิดจากความไมสมดุลใน
โครงสรางเศรษฐกิจมหภาค เชน ปญหาดุลการชําระเงิน การกอหนี้ตางประเทศในระดับสูง การใชระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน ที่ไมยืดหยุน หรือเกิดจากการใชนโยบายดานการกํากับสถาบันการเงินที่ไมเขมงวดรัดกุม หรือการทํา
ธุรกรรมทางการเงินที่ซับซอนมีความเสี่ยงที่ขยายตัวในวงกวาง ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งอาจเกิดความเสี่ยงที่
เชื่อมตอผลกระทบที่โยงใย สรางความเสียหายลุกลามไปทั้งระบบ นอกจากนี้ ความไมพอเพียงของขอมูลเปนปจจัยที่
ซ้ําเติมความรุนแรงของวิกฤติ ทําใหความสามารถในการควบคุมเหตุการณและการคาดคะเนผลกระทบไดยาก
บทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินที่ผานมา ไดผลักดันใหนานาประเทศ ทําการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
ระบบการเงินและการคลังอยางกวางขวาง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซอนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
นอกจากนี้ องคกรระหวางประเทศที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในการสอดสองดูแลระบบการเงินโลก อาทิ ธนาคารเพื่อการ
ชําระเงินระหวางประเทศ (BIS) องคกรผูกําหนดมาตรฐานบัญชีสากล (IAS Board) และกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (IMF) เปนตน ยังไดรวมมือกันในการปรับปรุงมาตรฐานสากล และเกณฑการกํากับดูแลที่สําคัญหลายดาน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มการสอดสองดูแล และสรางกลไก และกติกาตลาดการเงินโลก ใหทํางานไดผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งได
ตระหนักถึงความสําคัญในการรวมมือกันระหวางประเทศ และในภูมิภาคตางๆ ของโลก ในการรายงานขอมูลสถิติที่
เกี่ยวของ ใหมีมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยงตอกันเปนภาพรวมที่สมบูรณ พอเพียง ถูกตองทันเวลา เพื่อการติดตาม
ปองกัน และแกไขปญหาวิกฤตการณที่อาจเกิดขึ้น
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ผานมา ธปท. ไดมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงองคกรในหลายดาน อันเปนการวางรากฐานให ธปท. สามารถทําหนาที่
ธนาคารกลางไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ รักษาความเปนอิสระ มีความโปรงใสและตรวจสอบได เพื่อดําเนินภารกิจ
ในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และดูแลรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน และระบบการชําระเงินของ
ประเทศ ที่สําคัญคือ ธปท. ตระหนักถึงความสําคัญของการมีขอมูลขาวสารที่ทันการณ เที่ยงตรง และเปนมาตรฐาน ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญในการประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศอยางรวดเร็ว อันจะเปนรากฐานที่สําคัญในการ
ทํานโยบาย รวมทั้งเพื่อชวยใหเปนฐานขอมูลที่สําคัญสําหรับภาคเอกชน เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจดานการผลิต การ
ลงทุน และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบฐานขอมูลที่มีมาตรฐานสากล เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสถิติขององคกร
นานาชาติ ในการจัดทําขอมูลสถิติเศรษฐกิจการเงินตามมาตรฐานสากล เพื่อการรักษาเสถียรภาพการเงินของโลกโดย
สวนรวมในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของสังคมโลก

ทานผูมีเกียรติคะ
ในการพัฒนาระบบขอมูล ของธนาคารแหงประเทศไทยที่ผานมา ไดยึดแนวทางของอดีตทานผูวาการ หมอม
ราชวงศจัตุมงคล โสณกุล ซึ่งทานเปนผูมีคุณูปการเปนอยางสูง ตอการวางรากฐานระบบการจัดการขอมูลสมัยใหมของ
ธปท. อันนําไปสูการจัดตั้งสายฐานขอมูลขึ้นเมื่อ 10 ปทแี่ ลว และพัฒนาสืบตอมาจนเปนฝายบริหารขอมูลในเวลานี้
ปจจุบันทานไดกลับมายังธนาคารแหงประเทศไทยอีกครั้ง ในฐานะประธานกรรมการ และทานยังคงใหความสําคัญกับ
การปรับปรุงพัฒนาการจัดการขอมูลของ ธปท. อยูเสมอ จะเห็นไดวา วันนี้ ทานไดกรุณาสละเวลามาเปน Keynote
speaker “10 ป คลังขอมูล กาวไกลสูอนาคต” นับเปนเกียรติและกําลังใจอยางสูงสําหรับพนักงาน ธปท. โดยเฉพาะกับ
พนักงานฝายบริหารขอมูล
สําหรับบทความในการสัมมนาครั้งนี้ มีอยู 3 บทความ โดยบทความแรก เรื่อง “ยอนอดีต ขีดอนาคตคลังขอมูล
ธปท.” ใครขอนําทุกทานยอนเวลากลับไปวิเคราะหทบทวนจุดเริ่มตน ของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานครั้งใหญ
ในงานดานสถิติ เพื่อจัดทําขอมูลเศรษฐกิจการเงินที่สําคัญ อันเปนสวนหนึ่งของบทเรียนจากวิกฤติป 2540 ที่ ธปท.ได
พัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน จากนั้นจะเปนการมองไปขางหนาเพื่อเตรียมรับมือกับความทาทายใหมๆในการ
ผลิตขอมูลในอนาคต ที่จะตองสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ และจะตอง
ตามใหทัน ทั้งในเรื่องเทคโนโลยี และเทคนิคทางสถิติ บทความนี้จะเปนการปูทางไปสูบทความที่ 2 และ 3
ทั้งนี้ บทความที่ 2 เรื่อง “ฐานขอมูลภาคเศรษฐกิจจริง : ทิศทางและการพัฒนา” บทความนี้ตองการจะตอบ
คําถามวาฐานขอมูลของภาคเศรษฐกิจจริงที่ ธปท. ใชอยูมีความเพียงพอหรือไม ในการนําไปใชเพื่อประเมินภาวะ
เศรษฐกิจ ทั้งในแงของปริมาณ และคุณภาพของขอมูล เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถิติขอมูลภาคเศรษฐกิจจริงให
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และหยิบยกขอมูลที่มีความสําคัญลําดับตนๆ บางตัวขึ้นเปนกรณีศึกษา
สวนบทความที่ 3 เรื่อง “ขอมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสูการประสานความรวมมือ” วิเคราะหใหเห็นถึง
ชองวางของขอมูลทางการเงินของโลกที่เผชิญกับวิกฤติหนี้ดอยคุณภาพครั้งลาสุด เปนบทเรียนแกประเทศอื่นๆ รวมถึง
ประเทศไทย ใหตระหนักถึงความซับซอนของตลาดการเงินโลก และหันมาประเมินความพรอม ทางดานขอมูลของ
ประเทศวามีเพียงพอสําหรับติดตามวิเคราะหความเสี่ยงในตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ
ไทยในฐานะประเทศผูรับการลงทุน ซึ่งเปนเรื่องที่ไมอาจนิ่งนอนใจจนกวาเราจะสามารถปดชองวางของขอมูลดังกลาว
ทานผูมีเกียรติคะ
สําหรับ รายการสุดทายของการสัมมนาวันนี้ จะเปนการเสวนาระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน ในหัวขอ “สถิติไทย ทันเกม ทันกาล” (Data on the move) ผูทรงคุณวุฒิทุกทานตางมีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณลึกซึ้งในงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การเงิน และการลงทุน ตลอดจนนโยบายการ
จัดการระบบขอมูลสถิติของประเทศ ทานใหเกียรติมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและความทาทายใน
การเปนผูใชและผูจัดทําขอมูล ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจ อาทิ กรอบกฎหมาย มาตรฐานสากล การ
เปดเสรี การแขงขันในตลาด เปนตน ซึ่งจะเปนครั้งหนึ่งที่โยงองคความรูทางสถิติ และเศรษฐศาสตรมาบรรจบกับ
ประสบการณตรงในการดําเนินนโยบาย
ดิฉันขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ใหเกียรติมาเปนผูวิจารณและผูเสวนา เพื่อรวมใหความรู
และมุมมองที่มีคายิ่ง ในการสัมมนาครั้งนี้ และทายที่สุดดิฉันขอขอบคุณทุกทานในที่นี้ ที่หนวยงานของทานมีสวน
เกี่ยวของกับพัฒนาการทางดานขอมูลสถิติของธนาคารแหงประเทศไทยในชวง 10 ปที่ผานมา
ขอบคุณคะ

