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วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ 2558 เวลา 14.00 น. 

 

 ผมขอขอบคุณผูแทนสื่อมวลชนและผูมีเกียรติทุกทานท่ีมารวมรับฟงการบรรยายในวันนี ้
ผมจะขอแบงการพูดออกเปน 4 ชวงดวยกัน โดยในชวงแรก ผมจะสรุปสถานการณเศรษฐกิจและ 
การดําเนินนโยบายของ ธปท. ในรอบปท่ีผานมาใหทุกทานไดรับทราบ ชวงที่สองผมจะเลามุมมอง 
ตอแนวโนมเศรษฐกิจในป 2558 รวมถึงภารกิจในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและระบบสถาบัน
การเงินของ ธปท. ในระยะตอไป สําหรับในชวงที่ 3 ผมจะเนนไปท่ีอีกภารกิจหนึ่งของ ธปท.  
ซึ่งทวีความสําคัญมากขึ้น คือ การผลักดันงานดานการพัฒนาและสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
และจบดวยการสรุปประเด็นความทาทายท่ีสําคัญของปแพะ 2558 นี ้

สวนที่ 1 สถานการณเศรษฐกิจและการดําเนินนโยบายของ ธปท. ในปที่ผานมา 

ทุกทานครับ 

เปนท่ีทราบกันดีวาในป 2557 เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากปญหาตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ ไมวาจะเปนสถานการณทางการเมืองในชวงครึ่งแรกของป ราคาสินคาเกษตรท่ี
ตกต่ํา หนี้ครัวเรือนท่ีอยูในระดับสูง เม่ือประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีออนแอ เศรษฐกิจไทยจึง
ชะลอลงในทุกภาคสวน แมวาในชวงครึ่งหลังของปจะเริ่มฟนตัวขึ้นบางหลังจากการเมืองเริ่มมี
เสถียรภาพ ภาครัฐกลับมาดําเนินงานได การบริโภคและการลงทุนคอยๆ ปรับดีขึ้น แตยังอยูใน 
ระดับต่ํา ท้ังนี้ ทามกลางปญหาท่ีรุมเรารอบดานตองถือวาโชคดีท่ีเศรษฐกิจไทยยังมีภูมิคุมกันท่ี
แข็งแรง สะทอนจากเสถียรภาพเศรษฐกิจท่ีดีท้ังภายในและภายนอกประเทศ อัตราการวางงาน 
และอัตราเงินเฟออยูในระดับต่ํา ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศอยู 
ในเกณฑมั่นคง 

ภายใตบริบทของเศรษฐกิจในปท่ีผานมา ธปท. ยังคงยึดม่ันในภารกิจหลัก คือ การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ใหระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศสามารถดําเนินงานไปไดอยางราบรื่น 
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สรางความมั่นใจใหแกภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศ และดําเนินนโยบายโดยคํานึงถึงทุกภาคสวน
ในเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุมท่ีมีความเปราะบางมากกวากลุมอ่ืนๆ เชน กลุมธุรกิจ SMEs และกลุม
ครัวเรือนท่ีมีภาระหนี้สูง ใหสามารถประคองตัวอยูไดในชวงท่ีเศรษฐกิจชะลอตัว ในดานนโยบาย
การเงินมีการผอนคลายตอเนื่องตั้งแตกลางป 2556 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดลด
ดอกเบ้ียนโยบายไปท้ังหมด 3 ครั้ง เพื่อลดภาระดอกเบ้ียและเพิ่มความม่ันใจใหภาคสวนตางๆ และ
ปจจุบันยังคงไวในระดับต่ําเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ ดานระบบสถาบันการเงิน 
ในปท่ีผานมามีความม่ันคงและมีผลการดําเนินงานที่ดี  จากการท่ีสถาบันการเงินมีการบริหารความ
เสี่ยงท่ีดี และจากการดําเนินนโยบายกํากับดูแลเชิงรุก (Pro-active) ในชวงกอนหนา ท่ีใหมีการกันเงิน
สํารองและเงินกองทุนในระดับสูง เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของสถาบันการเงิน ดานตลาดการเงินและ
ดานระบบการชําระเงิน ธปท. ดูแลไดดีในระดับหนึ่ง โดยสามารถดําเนินงานไดดวยความเรียบรอย 
แมจะเผชิญกับความไมแนนอนของสถานการณทางการเมือง 

สวนที่ 2 : แนวโนมเศรษฐกิจป 2558 และภารกิจของ ธปท. 

2.1 แนวโนมเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และแนวนโยบายของ ธปท. 

 ทุกทานครับ 

 หากเปรียบเทียบเศรษฐกิจไทยเปนเรือเดินสมุทร ในปท่ีแลวเราสามารถแลนเรือฝาพายุท่ีโหม
กระหน่ํามาได สําหรับในปนี้คลื่นลมนาจะเบาลง แตยังมีเคาลางแหงความแปรปรวนท่ีอาจเกิดขึ้น 
ไดทุกเม่ือ ท้ังกัปตันและลูกเรือตองเตรียมพรอมตอความเปลี่ยนแปลงของคลื่นลม เชนเดียวกับนาวา
เศรษฐกิจไทย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตองเตรียมพรอมปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
โลกซึ่งอาจมีความผันผวนในปนี ้ 

 สําหรับเศรษฐกิจโลกในป 2558 ภาพรวมยังมีทิศทางขยายตัว โดยกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (IMF) คาดวาเศรษฐกิจโลกในปนี้จะขยายตัวท่ีรอยละ 3.5 เพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยจากปท่ีแลวท่ี
รอยละ 3.3 ผมขอเปรียบเทียบวาเศรษฐกิจโลกในปนี้จะถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต 3 ตัว ทวา
เครื่องยนตแตละตัวทํางานไดไมเทากัน เครื่องยนตตัวแรกทํางานไดเต็มท่ี คือ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
ซึ่งมีแนวโนมขยายตัวไดดี สะทอนจากตลาดแรงงานท่ีฟนตัวอยางตอเนื่อง จึงทําใหหลายฝายคาดวา
ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในชวงครึ่งหลังของป 2558 นี้ 
สําหรับเครื่องยนตตัวที่สองยังมีปญหา ไดแก เศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุน ซึ่งมีแนวโนมออนแอตอไป 
ในป 2558 โดยทางฝงยุโรปยังมีความเสี่ยงจากปจจัยดานการเมืองระหวางประเทศ (Geopolitical 
Risks) อาทิ กรณีรัสเซีย-ยูเครน การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลท่ีประเทศกรีซ รวมท้ังการปฏิรูปเชิงโครงสราง
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เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจท่ีลาชา ธนาคารกลางยุโรปจึงไดผอนคลายนโยบายการเงินตั้งแตกลางปท่ีแลว
และประกาศมาตรการเพิ่มเติมเม่ือวันท่ี 22 มกราคมท่ีผานมา โดยจะเขาซื้อตราสารที่ออกโดยภาครัฐ
และภาคเอกชนในตลาดรอง 6 หมื่นลานยูโรตอเดือน ดานเศรษฐกิจญี่ปุนยังคงออนแอเชนกัน หลังการ
ขึ้นภาษีบริโภคในปท่ีแลวสงผลกระทบหนัก ธนาคารกลางญี่ปุนตองประกาศเพิ่มปริมาณฐานเงิน 
ท่ีจะอัดฉีดเขาสูระบบเปน 80 ลานลานเยนตอปเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ สําหรับเครื่องยนตตัวที่สาม 
ยังพอไปไดแตชะลอความเร็วลง คือ กลุม Emerging Market เชน จีน อินเดีย อาเซียน โดยเศรษฐกิจจีน
จะขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงบาง เพราะทางการจีนยังคงเนนรักษาสมดุลระหวางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งแมอัตราการขยายตัวจะนอยลงไปบาง แตจะชวยลดความเสี่ยง
ในภาคธนาคารและอสังหาริมทรัพย จากภาพท่ีกลาวมาขางตน ทุกทานจะเห็นวาเศรษฐกิจมีการฟนตัว
แตกตางกันและแนวนโยบายการเงินแตกตางกันมากขึ้น (Policy Divergence) กระแสเงินทุนเคล่ือนยาย
และตลาดการเงินโลกในปนี้จึงมีความเส่ียงที่จะผันผวน 

 อีกปจจัยหนึ่งท่ีจะมีบทบาทสําคัญในปนี้ คือ ราคาน้ํามัน ซึ่งมีแนวโนมลดลงตอเนื่องตั้งแต
ปลายปท่ีแลว สวนหนึ่งจากสหรัฐฯ ประสบความสําเร็จในการผลิตน้ํามันจากชั้นหินดินดานหรือ 
ท่ีเรียกวา Shale Oil อุปทานน้ํามันโลกจึงเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับความตองการใชน้ํามันชะลอตัว
ตามภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ํามันจึงลดลงมาก1 ซึ่งนาจะเปนปจจัยบวกตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
ในปนี้ เนื่องจากกลุมประเทศท่ีนําเขาน้ํามันซึ่งเปนผูไดประโยชน มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเปน  
3 ใน 4 ของเศรษฐกิจโลก สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนผูนําเขาน้ํามันประมาณรอยละ 10 ของ GDP2   
ก็นาจะไดรับประโยชนเชนกัน ผานคาครองชีพท่ีลดลงของภาคครัวเรือน ตนทุนท่ีลดลงของภาคธุรกิจ 
และดุลการคาท่ีดีขึ้น 

 ทุกทานครับ 

 ผมไดฉายภาพเศรษฐกิจโลกในป 2558 วาโดยรวมมีแนวโนมเติบโตแบบชาๆ ตลาดการเงิน 
มีความเสี่ยงท่ีจะผันผวน และราคาน้ํามันรวมถึงราคาสินคาโภคภัณฑจะอยูในระดับต่ําตอไปอีกระยะหนึ่ง 
ทุกทานคงมีคําถามในใจวาแลวเศรษฐกิจไทยปนี้จะมีแนวโนมเปนอยางไร ผมขอตอบวา กนง. ประเมินวา
ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2558 จะเติบโตรอยละ 4 จากปกอน ซึ่งมีประเด็นท่ีสําคัญ 3 เรื่อง 

ประเด็นที่ 1  เศรษฐกิจไทยปนี้มีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป โดยมีอุปสงค 
ในประเทศและภาคทองเที่ยวเปนแรงขับเคลื่อนหลัก การบริโภคภาคเอกชนจะคอยๆ ฟนตัว 
                                            
1 ราคาน้ํามันดิบดูไบ ลดลงจาก 108 ดอลลาร/บารเรล ในเดือนมิถุนายน 2557 มาอยูท่ีประมาณ 45 ดอลลาร/บารเรล ในชวงคร่ึง
หลังของเดือนมกราคม 2558 หรือลดลงรอยละ 58.3 
2 ไทยมีการนําเขาน้ํามันสุทธิตอ GDP คอนขางสูง เทียบกับสหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุน ซึ่งอยูท่ีรอยละ 1.7, 2.9 และ 5.1 ตามลําดับ 
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ตามความเชื่อม่ันท่ีดีขึ้น ราคาน้ํามันท่ีลดลง การจางงานและรายไดนอกภาคเกษตรท่ีคอยๆ ปรับดีขึ้น
ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ แมวามีปจจัยถวงการบริโภคอยูบางจากราคาสินคาเกษตรท่ีตกต่ําและ 
หนี้ครัวเรือนท่ียังอยูในระดับสูง ดานการลงทุนภาคเอกชนคอยๆ ฟนตัวในสาขาที่เก่ียวของกับอุปสงค
ภายในประเทศเปนสําคัญ เชน ภาคโทรคมนาคมท่ีจะมีการประมูลคลื่นความถี่ 4G ในครึ่งหลังของปนี้ 
ภาคคาปลีกคาสงท่ีขยายตัวไปตางจังหวัดตามการขยายตัวของเมือง (Urbanization) และภาคกอสราง
และอสังหาริมทรัพย ซึ่งขยายตัวตามความชัดเจนของการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของรัฐ ขณะท่ี 
ภาคการทองเที่ยวมีแนวโนมขยายตัวไดดีขึ้นกวาปท่ีผานมา โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวจีน  

 ประเด็นที่ 2  การสงออกคาดวาจะปรับดีขึ้นจากปกอนแตการเติบโตยังไมสูงนัก เนื่องจาก
ปจจัยลบตอการสงออกยังมีอยูจากหลายสวนท้ังจาก (1) เศรษฐกิจประเทศคูคาท่ียังไมเขมแข็ง  
(2) มูลคาการสงออกหลายรายการลดลงตามราคาน้ํามัน เชน ผลิตภัณฑปโตรเลียม เคมีภัณฑ  
(3) ขอจํากัดดานการผลิตสินคา Hi-tech รวมถึง (4) การสิ้นสุดของสิทธิพิเศษทางภาษี GSP ท่ียุโรป 
อยางไรก็ดี การสงออกยังพอมีปจจัยบวกอยูบาง จากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีดีขึ้น และตลาดกลุม
ประเทศ CLMV ที่ขยายตัวตอเนื่อง ซึ่งปที่แลวการสงออกในภาพรวมไมโตแตตลาด CLMV ยังโตได3  
ปจจุบันมีสวนแบงตลาดสงออกรอยละ 9 ใกลเคียงตลาดยุโรปซึ่งมีสวนแบงรอยละ 10 ซึ่งตลาด CLMV 
มีศักยภาพท่ีจะเติบโตขึ้นอีกหลังจากอาเซียนเขาสู AEC 

 ประเด็นที ่3  การใชจายภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุน เปนความหวังที่จะชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย อยางไรก็ดี เราตองทําความเขาใจถึงพลวัต (Dynamism) ในชวงท่ีมีการปฏิรูปประเทศ
ในมิติตางๆ ดานหนึ่งภาครัฐพยายามเรงรัดเบิกจายรวมท้ังลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหมีเม็ดเงิน
เขาสูเศรษฐกิจ แตอีกดานหนึ่ง ภาครัฐพยายามผลักดันการปฏิรูปในหลายมิต ิหนึ่งในนั้นคือการตอตาน
คอรรัปชั่น4 เชน การนํามาตรฐานความโปรงใสในโครงการกอสรางระดับสากลมาใชกับโครงการขยาย
สนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 โครงการซื้อรถ NGV ของ ขสมก. เปนตน การตรวจสอบท่ีรัดกุมขึ้นยอมทํา
ใหการลงทุนใชเวลายาวนานขึ้นบางเปนธรรมดา แตจะชวยใหการลงทุนคุมคา มีคุณภาพมากขึ้น และ
ชวยแกปญหาคอรรัปชัน่ท่ีเรื้อรังมานาน ท้ังนี้ คาดวาภาครัฐจะขับเคลื่อนการลงทุนไดมากขึ้นในชวง

                                            
3
 ในป 2557 การสงออกไปตลาด CLMV ขยายตัวไดรอยละ 9 ขณะที่การสงออกโดยรวมหดตัวเล็กนอยท่ีรอยละ 0.3 

4 มาตรการตอตานคอรรัปช่ัน อาทิ 1) การใชมาตรฐานความโปรงใสในโครงการกอสรางของ Construction Sector 
Transparency Initiative (CoST) ซึ่งไทยเขารวมเปนสมาชิกในป 2557 โดยใชกับโครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2  
เปนโครงการนํารอง และ 2) การใชสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) ในโครงการจัดซื้อจัดจางขนาดใหญของรัฐ ซึ่งนําไปสู 
การเปดเผยขอมูลทุกข้ันตอนและการตรวจสอบของภาคประชาชน โดยใชกับโครงการซื้อรถ NGV ของ ขสมก. และโครงการ
รถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยายของ รฟม. เปนโครงการนํารอง 
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ครึ่งหลังของป 2558 ซึ่งความชัดเจนและตอเนื่องของนโยบายภาครัฐเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอ
การตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน 

ทุกทานครับ 

ในปนี้ ธปท. คาดวาอัตราเงินเฟอในภาพรวมมีแนวโนมลดลงตามราคาน้ํามันขายปลีก 
ในประเทศ ขณะที่การคาดการณเงินเฟอมีเสถียรภาพและแรงกดดันดานอุปสงคยังมีไมมาก และ 
เม่ือกลาวถึงเรื่องเงินเฟอ ผมมีเรื่องท่ีอยากจะเลาสูกันฟงเพิ่มเติม ปนี้เปนปท่ี 15 นับจากท่ี ธปท. 
เริ่มทํานโยบายการเงินแบบใชกรอบเปาหมายเงินเฟอในป 2543 ซึ่งท่ีผานมาสามารถรักษาเสถียรภาพ
ดานราคาไดเปนอยางดี อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยลดลงจากรอยละ 4.4 ในชวงกอนหนา เหลือเพียง 
รอยละ 2.6 หลังจากใชกรอบเปาหมายเงินเฟอ และท่ีสําคัญคือ กรอบเปาหมายเงินเฟอสรางความ
เชื่อม่ันใหแกทุกฝาย (Credibility) สรางความโปรงใสในการดําเนินนโยบายการเงิน (Transparency) 
และภาคเอกชนเองก็ใหการยอมรับเปนอยางดี (Institutionalized) และเพื่อพัฒนากรอบเปาหมาย
เงินเฟออยางตอเนื่อง กนง. จึงเปลี่ยนมาใชเปาหมายใหมท่ีเปนสากลมากขึ้นในป 2558 โดยเปลี่ยน
เปาหมายจากเดิมท่ีเปนเงินเฟอพื้นฐาน มาเปนอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉล่ียทั้งป ที่รอยละ 2.5 ± 1.5 
ตอป ซึ่งอัตราเงินเฟอท่ัวไปนี้สอดคลองกับความเขาใจของประชาชนท่ัวไปและสะทอนคาครองชีพไดดี 
ซึ่งจะชวยใหยึดเหนี่ยวการคาดการณเงินเฟอไดดียิ่งขึ้น 

ทุกทานครับ 

ภายใตสถานการณเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยท่ีไดกลาวมาขางตน ธปท. มีความมุงม่ัน 
ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางดีท่ีสุดเพื่อความเปนอยูท่ีดีอยางยั่งยืนของคนไทย สําหรับแนวนโยบายของ 
ธปท. ในป 2558 นั้น นโยบายการเงินยังคงผอนปรนตอเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 
ขณะที่ยังคงสอดคลองกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว ดานนโยบายอัตราแลกเปล่ียน
จะดูแลใหเคลื่อนไหวสอดคลองกับพื้นฐานเศรษฐกิจ มีเสถียรภาพไมผันผวนมากเกินไป แตไมฝนกลไก
ตลาดจนนําไปสูการสะสมความไมสมดุลและลดแรงจูงใจของภาคธุรกิจในการปรับตัวเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนท่ียืดหยุนและเสถียรภาพดานตางประเทศท่ีดี  
อาทิ ดุลบัญชีเดินสะพัดท่ีเกินดุล ภาระหนี้ตางประเทศท่ีเหมาะสม จะเปนดานแรก (First line of 
defense) ที่ชวยบรรเทาความผันผวนของตลาดการเงิน นอกจากนี้ เงินทุนสํารองระหวางประเทศ
ของไทยท่ีอยูในระดับสูง รวมถึงการดําเนินนโยบาย Policy option ท่ีเตรียมไวอยางเหมาะสมตอ
สถานการณ จะเปนภูมิคุมกัน (Multiple lines of defense) ที่สามารถรองรับความผันผวนของ
เงินทุนเคลื่อนยายไดอยางด ีสําหรับดานนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. จะมุงพัฒนาสถาบันการเงิน 
ใหมีความม่ันคงและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสามารถรองรับความผันผวนได โดยปรับกระบวนการ
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ตรวจสอบอยางใกลชิดยิ่งขึ้น และสอบทานการทดสอบภาวะวิกฤติของธนาคารพาณิชยไทย 
เพื่อประเมินความพอเพียงของฐานะการเงิน 

2.2 บทบาทการดูแล Stability ที่เพิ่มข้ึน 

ทุกทานครับ 

ประเทศไทยกําลังอยูในชวงเปลี่ยนผานและการปฏิรูปประเทศกําลังเปนท่ีจับตามอง โดยหนึ่ง
ในนั้นคือ นโยบายของรัฐบาลท่ีตองการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 
(SFIs) และเพื่อตอบโจทยดังกลาว ในปนี้เอง ธปท. ไดมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยไดรับมอบหมายใหกํากับ
ตรวจสอบ SFIs ในฐานะ regulator ตามนโยบายของรัฐท่ีตองการแยกบทบาทการกํากับตรวจสอบ
ออกมาใหชัดเจน จากผูกําหนดนโยบายและพันธกิจ (policy maker) และผูถือหุนหรือเจาของกิจการ 
(owner) ในปจจุบันคือกระทรวงการคลัง 

ผมเชื่อวาการกํากับดูแลให SFIs มีระบบบริหารความเสี่ยงและหลักธรรมาภิบาลท่ีด ีมีความ
โปรงใส จะเปนกลไกสําคัญท่ีจะชวยให SFIs มีความเขมแข็ง มีฐานะการเงินท่ีม่ันคง และสามารถทํา
หนาท่ีตามพันธกิจเพื่อชวยปดชองวางการใหบริการทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย 
ไมสรางความไรเสถียรภาพดานระบบการเงิน (Financial instability)  ท้ังนี้ ลาสุด ธปท. กําลังอยูใน
ขั้นตอนการหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อวางขอบเขตและกติกาท่ีเหมาะสมรวมกันในการกํากับดูแล
ตอไป 

สวนที่ 3 : การผลักดันงานดานพัฒนาการ (Development) ของ ธปท. 

 ทุกทานครับ 

 นอกเหนือจากงานหลัก ในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ ผานการดําเนินนโยบายการเงิน 
และนโยบายสถาบันการเงินตามท่ีไดกลาวไป ธปท. ก็ยังใหความสําคัญกับงานดานพัฒนาการ 
โดยเฉพาะในชวงท่ีประเทศจําเปนตองมีการปรับตัวเชิงโครงสรางระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสวนใหญเปน 
การวางรากฐานระยะยาวทางดานอุปทานหรือที่พูดกันวา supply-side  โดยจะทําในลักษณะที่เปน
กองหนุนที่ดี สอดคลองกับพันธกิจของ ธปท. คือ การสรางสภาพแวดลอมทางการเงินท่ีเอื้อตอการ
จัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี ้การผลักดันงานดานพัฒนาการตองอาศัยการมีวิสัยทัศนรวม 
(common vision) และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเพื่อใหเกิดพลังการขับเคลื่อน 
ท่ีมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน 
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ผมขอใชโอกาสนี้ เลาส้ัน ๆ ถึงงานดานพัฒนาการที่สําคัญของ ธปท. ที่ไดทํามาและยังคง
ตองผลักดันอีกตอเนื่อง โดยขอแบงเปนสามกลุม ดังนี ้

กลุมแรก คือ งานพัฒนาการที่สนับสนุนการเติบโต หรือเพิ่มศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ 
กลาวคือ ประเทศไทยจะสามารถปรับตัวภายใตขอจํากัดทางดานอุปทานตาง ๆ ไมวาจะเปนแรงงาน 
ทรัพยากร หรือการสะสมทุน  ผานสองชองทางสําคัญ ซึ่ง ธปท. สามารถมีบทบาทในการสนับสนุน
การปรับตัวดังกลาวได  ชองทางแรก คือ การใชโอกาสจากการเช่ือมโยงกับตางประเทศเพื่อสนับสนุน
การขยายตัวของภาคธุรกิจ  โดยในสวนนี้ ธปท. ไดพิจารณาผอนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เพื่อเอ้ือตอการคาการลงทุนระหวางประเทศ และสอดคลองกับนโยบาย Trading nation ของภาครัฐ 
โดยลาสุด ธปท. อยูระหวางการทบทวนผอนเกณฑ ใหเอื้อตอการจัดตั้ง International Headquarters 
นอกจากนี้ ไดสนับสนุนการใชสกุลเงินทองถิ่นสําหรับการคาและการลงทุน โดยเมื่อปลายปท่ีแลว 
ธปท. ไดเซ็นสัญญา Bilateral swap หยวน-บาทกับธนาคารกลางแหงประเทศจีน และลาสุดไดม ี
การแตงตั้ง RMB clearing bank ในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน จะเห็นไดวา ที่ผานมา ธนาคาร
พาณิชยไทยมีการไปเปดสาขาในภูมิภาคและอนุภูมิภาคหรือมี network กับธนาคารพาณิชย 
ในตางประเทศมากขึ้น ซึ่ง ธปท. พรอมสนับสนุนแนวโนมการสรางเครือขายดังกลาว สําหรับชองทาง
ที่สอง คือ การยกระดับศักยภาพของธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SMEs ซึ่งหนึ่งในบทบาทสําคัญของ ธปท. 
คือ การสนับสนุนให SMEs เขาถึงสินเชื่อไดมากขึ้น โดยจะยึดหลักการ “ชวยถูกที่ ถูกวิธี และชวย
อยางยั่งยืน” นั่นคือ การสนับสนุนให SMEs กลุมท่ีสมควรไดรับสินเชื่อ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน 
ในตนทุนที่เหมาะสม ผานสามกลไกสําคัญ ไดแก การลดขอจํากัดดานขอมูล การลดตนทุน และการลด
ขอจํากัดดานหลักประกัน โดย ธปท. อยูระหวางการพัฒนาระบบฐานขอมูล SMEs อยางตอเนื่อง 
เพื่อชวยใหสถาบันการเงินมีขอมูลสําหรับวิเคราะหการปลอยสนิเชื่อใหแก SMEs ไดดีขึ้น รวมไปถึง
ทบทวนเกณฑ เรื่องการขยายสาขาธนาคารพาณิชย และการแตงตั้งตัวแทนธนาคารพาณิชย 
ใหยืดหยุนขึ้น เพื่อสงเสริมการเขาถึงในวงกวางและตนทุนต่ํา ในขณะเดียวกัน ไดประสานความรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐอ่ืนในการผลักดัน พรบ. หลักประกันและในการปรับบทบาทการค้ําประกันของ บสย. 

กลุมที่สอง คือ งานพัฒนาการที่สนับสนุนใหการเติบโตที่เกิดข้ึนนั้น เปนไปอยางทั่วถึง 
และเปนธรรม  ซ่ึงบทบาทของ ธปท. ในสวนนี้ จะเนนการเขาถึงบริการทางการเงินและการคุมครอง
ภาคประชาชน โดยในสวนของการเขาถึงบริการทางการเงินนั้น ธปท. ยังคงยึดหลักของการสนับสนุน
ใหกลไกตลาดทํางานไดดีขึ้น โดยเฉพาะการลดขอจํากัดดานขอมูล เพื่อชวยสถาบันการเงินในการตัดสินใจ
จัดสรรสินเชื่อใหแกกลุมลูกคารายยอย โดย ธปท. ไดดําเนินการอยางตอเนื่องในการผลักดันใหสหกรณ
ออมทรัพยเขาเปนสมาชิกของเครดิตบูโร หรือ NCB  นอกจากนี้ ธปท. ยังไดสนับสนุนการเขาถึง
บริการทางการเงินที่เหมาะสมอยางท่ัวถึง (finance for the mass) โดยปรับปรุงเกณฑกํากับดูแล 
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ท่ีเหมาะสมสําหรับสินเชื่อสวนบุคคล (personal loans) โดยปรับนิยามสินเชื่อสวนบุคคลใหครอบคลุม
ถึงการประกอบกิจการ จากเดิมท่ีจํากัดไวเฉพาะเพื่อการบริโภค  นอกจากนี้ ธปท. ไดรับมอบหมาย 
ใหออกเกณฑกํากับธุรกิจปลอยสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ (นาโนไฟแนนซ) 
ซึ่งไดกําหนดวงเงินและเพดานอัตราดอกเบ้ียใหเหมาะสมกับลูกคารายเล็กมาก ๆ ท่ีมีความเสี่ยงสูง 
ขึ้นอีกระดับหนึ่ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการทางการเงินในระบบไดมากขึ้น  สําหรับการคุมครอง
ภาคประชาชนนั้น ธปท. ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องในท้ังสามองคประกอบ คือ การใหความรู
ทางการเงิน ซึ่งกําลังขยายขอบเขตไปสูการจับมือกับแนวรวมท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อเรงพัฒนา
ทักษะทางการเงินของคนไทย การรับเรื่องรองเรียนทางการเงินท่ีเบ็ดเสร็จรวมศูนยและมีประสิทธภิาพ  
และ การกํากับดูแลธนาคารพาณิชยและ non-bank ผูใหบริการทางการเงิน รวมถึงนาโนไฟแนนซ 
เพื่อใหประชาชนไดรับบริการทางการเงินอยางเปนธรรม (market conduct)  ซึ่งในระยะตอไป ธปท. 
จะไดขยายขอบเขตการกํากับดูแลไปสู SFIs ดวย 

สําหรับกลุมสุดทายกลุมที่สามนั้น คือ การวางภูมิทัศนของระบบการเงินในระยะกลาง 
ถึงยาว เพื่อใหภาคสวนตาง ๆ สามารถปรับตัวไดอยางสอดคลอง โดย ธปท. อยูในขั้นตอนสุดทาย 
ของการจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับที่ 3 (FSMP III) คือการรวบรวมความคิดเห็น
จากผูเชี่ยวชาญ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยคาดวาแผนจะเสร็จและพรอมดําเนินการไดภายในปนี้ 
สาระสําคัญของแผนจะเนนใหสถาบันการเงินไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น ประชาชน
และธุรกิจ SMEs เขาถึงบริการทางการเงินท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม เช่ือมโยงสนับสนุนการคา
การลงทุนกับตางประเทศ และ สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน หรือพูดงาย ๆ วา 
“แขงได เขาถึง เช่ือมโยง และย่ังยืน”  

ในขณะเดียวกัน ธปท. มีแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบการชําระเงินและไดดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยในระยะตอไป จะเนนการพัฒนาระบบการชําระเงินเพื่อใหสามารถตอบสนอง
นโยบาย Digital economy ท้ังในรูปของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เชน การกําหนด 
ใหมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานของบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มใหเปน chip card ท่ีมีความปลอดภัยสูง
ภายในสิ้นป 2558 และการพัฒนามาตรฐานกลางขอความการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และในรูป
ของการสงเสริมการใช E-payment ผานการผลักดันรวมกับรัฐบาลและภาคเอกชนท้ังธนาคารพาณิชย
และ non-bank  ในขณะเดียวกัน ธปท. อยูระหวางการยกรางกฎหมายเพื่อกํากับดูแลระบบการชําระเงิน 
(Payment Systems Act) ตามแนวทางมาตรฐานสากล  ซึ่งถือเปนการแกไขกฎหมายครั้งสําคัญ 
เพื่อยกระดับการกํากับดูแลระบบการชําระเงินของประเทศ ลดความซ้ําซอนและไมเทาเทียมกันในการ
กํากับดูแลจากเดิมท่ีมีกฎหมายเก่ียวของอยูหลายฉบับ รวมถึงชวยเพิ่มความยืดหยุนใหกับนโยบาย 
ท่ีจะสงเสริมธุรกิจ  ท้ังนี้ โครงสรางพื้นฐานและกฎหมายท่ีพรอมดังกลาว จะชวยพัฒนาระบบการชําระเงิน
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ของไทยให “ถูก ดี และปลอดภัย” ได  โดยมีความคาดหวังวาภายในป 2563 ธุรกรรมท่ีใชบริการ
ผานระบบ E-payment จะสามารถเรงตัวขึ้นเปนไมนอยกวา 150 รายการตอปตอคนได จาก 31 
รายการตอปตอคนในป 2556  

สวนที่ 4 : สรุปและประเด็นความทาทายที่สําคัญ 

 ทุกทานครับ 

 ผมขอใหความม่ันใจวาเศรษฐกิจไทยกําลังอยูในทิศทางของฟนตัว โดยอัตราการฟนตัว 
ไตรมาสตอไตรมาสจะเติบโตอยางคอยเปนคอยไปในชวงครึ่งแรกของป และจะชัดเจนขึ้นในชวงครึ่งหลัง
ของปหลังจากการลงทุนของรัฐบาลเขาสูระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะท่ีการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
ซึ่งยังไมเขมแข็งนักและขอจํากัดดานการผลิตของไทยจะทําใหการสงออกขยายตัวไมสูงดังเชนในอดีต 
ผมขอยํ้าอีกครั้งหนึ่งวาภาวะเศรษฐกิจการเงินในปนี้ยังมีความไมแนนอนและเกิดความผันผวนได 
นักธุรกิจและนักลงทุนทุกทานไมควรประมาท ผมสนับสนุนใหทุกทานบริหารความเสี่ยงจากความผันผวน
จากท้ังอัตราแลกเปลี่ยนและราคาสินคาโภคภัณฑ และควรเรงสรางภูมิคุมกันโดยการปรับโครงสราง
ทางการเงินใหมีความแข็งแกรง มีสัดสวนหนี้สินตอทุนท่ีต่ําลง เปนตน  

บัณฑิตกลาววาเราไมควรมองโลกในแงดีแตเพียงอยางเดยีว แตควรมองโลกตามความเปนจริง
เพื่อรับมือความไมแนนอนท่ีเกิดขึ้นไดเสมอและควรมองอนาคตไปขางหนาใหยาวไกล ซึ่งในระยะยาว
ผมเห็นวามีความทาทายท่ีสําคัญอยู 3 ประเด็น เรื่องแรก เราควรใหความสําคัญกับการเติบโตของ
ประเทศไทยในระยะกลางและระยะยาวมากขึ้น ปจจุบันประเทศไทยอยูในชวงปฏิรูปซึ่งจะวางรากฐาน
ของประเทศในอนาคต มาตรการปฏิรูปบางอยางจะมีตนทุนในระยะสั้นเกิดขึ้นบาง (Short-term pain) 
เชน การปรับโครงสรางราคาพลังงาน การปฏิรูปภาษี การตรวจสอบคอรรัปชั่นซึ่งชะลอการลงทุน
ภาครัฐไปบาง แตการปฏิรูปเหลานี้จะสงผลดีตอประเทศในระยะยาว (Long-term gain) เรื่องที่สอง 
สําหรับภาคครัวเรือนในระยะยาว การเพิ่มการออมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุในอนาคตเปนเรื่องท่ีสําคัญ
และจําเปน เนื่องจากระดับการออมปจจุบันไมเพียงพอตอการจัดสวัสดิการในอนาคต (Unfunded) 
นอกจากนี้ ระดับการออมท่ีสูงขึ้นจะชวยใหครัวเรือนทนทานตอแรงกระแทกทางเศรษฐกิจไดดีขึ้นอีกดวย 
เรื่องที่สาม สําหรับภาคธุรกิจในระยะยาว การเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) เปนเรื่องสําคัญ
ตอความอยูรอดอยางย่ังยืนของธุรกิจ ในปจจุบันถือเปนโอกาสอันดีสําหรับการลงทุน เนื่องจาก 
ท้ังอัตราดอกเบ้ียสินเชื่อของธนาคารพาณิชยและอัตราดอกเบ้ียในตลาดตราสารหนีอ้ยูในระดับต่ํา 
(Long-term yield 10 ป อยูท่ีเพียง 2.5-2.6%) และตนทุนการนําเขาสินคาทุนจากญี่ปุนและยุโรป 
ลดต่ําลงจากผลของคาเงินอีกดวย 
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ในสวนของ ธปท. จะทําหนาที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางดีที่สุดและผลักดันงาน 
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินของประเทศอยางเต็มท่ี ขอใหทุกทานวางใจวาเราจะยึดม่ันในหลักการ 
“ยืนตรง มองไกล ย่ืนมือ ติดดิน” พรอมเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศในปนี้ เพื่อใหคนไทยทุก
คนไดรับประโยชนจากการพัฒนาท่ัวหนากัน 

ขอบคุณครับ 


