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สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน ในสถานการณ์ทไี่ วรัสโควิด 19 กลับมาระบาด
อีกครัง้ ท�ำให้ปใี หม่ทคี่ วรจะคึกคักกลับกลายเป็นซบเซา เศรษฐกิจทีม่ ที ที า่
ว่าจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขนึ้ ก็ตอ้ งมาชะลอตัวลงอีกครัง้ การอุบตั ขิ องไวรัส
โควิด 19 สัน่ สะเทือนไปทุกวงการ และเขย่าบริบทของโลกในมิตติ า่ ง ๆ
ให้เปลีย่ นไปอย่างฉับพลัน BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ จะพาทุกท่าน
มารูจ้ กั กับโลกหลังโควิด 19 ภายใต้แนวคิด “New world landscape
เดินหน้าอย่างไรในภูมทิ ศั น์ใหม่ของโลก”
เริม่ ต้นด้วยคอลัมน์ Cover Story ทีไ่ ด้รวบรวมเทรนด์ใหม่ ๆ ทัง้ ด้านสังคม
และเทคโนโลยีทจี่ ะส่งผลต่อเศรษฐกิจทัว่ โลก และผูว้ า่ การ ดร.เศรษฐพุฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ ได้มาให้ความเห็นถึงเทรนด์ใหม่ ๆ เหล่านี้ และการปรับตัว
ของประชาชน ภาคธุรกิจ และประเทศ รวมไปถึงการปรับตัวในมิตติ า่ ง ๆ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในคอลัมน์ Governor’s Talk
นอกจากนี้ ยังมีบคุ คลส�ำคัญจากหลายแวดวงให้เกียรติมาเล่ามุมมอง
การปรับตัวของหลายภาคธุรกิจ อาทิ คุณผยง ศรีวณิช ประธานสมาคม
ธนาคารไทย กับการปรับตัวของภาคสถาบันการเงินในคอลัมน์ Relax
@ เรือนแพ รศ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความเห็นเรือ่ งความสัมพันธ์และ
การค้าระหว่างประเทศในคอลัมน์ The Knowledge และคุณเคน - นครินทร์
วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร The Standard มาพูดคุยเกีย่ วกับการ
ปรับตัวของธุรกิจสือ่ ในคอลัมน์ Inspiration
ขอเชิญท่านผูอ้ า่ นล่องใต้กบั เรือ่ งราวของคุณยายศรีและหลาน ซึง่ พลิก
วิกฤตให้เป็นโอกาส จากธุรกิจเหนียวห่อกล้วยในคอลัมน์เศรษฐกิจติดดิน
และหากท่านผูอ้ า่ นสนใจเงินดิจทิ ลั สกุลต่าง ๆ ทีจ่ ะทวีความส�ำคัญขึน้ ในอนาคต
อย่างหยวนดิจทิ ลั Libra และความคืบหน้า Central Bank Digital Currency
(CBDC) ของไทย ขอเชิญอ่านคอลัมน์ Payment System ได้คะ่
สุดท้ายนี้ BOT พระสยาม MAGAZINE ขอเป็นก�ำลังใจให้ทา่ นผูอ้ า่ น
ทุกท่าน เริม่ ปีใหม่ 2564 นีด้ ว้ ยก�ำลังกายทีเ่ ข้มแข็ง ปลอดภัย ห่างไกลจาก
โควิด 19 และทีส่ ำ� คัญคือก�ำลังใจทีพ่ ร้อมต่อสูก้ บั โรคภัยและความเปลีย่ นแปลง
ในภูมทิ ศั น์โลกใหม่อย่างมัน่ คงค่ะ
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ประเทศไทยควรเดินหน้าอย่างไรใน “New World Landscape”

เรือนแพ

เปิดวิสยั ทัศน์...ผยง ศรีวณิช
“วิกฤตการเงินโลก” ความท้าทายทีต่ อ้ งก้าวข้ามไปให้รอด

เศรษฐกิจติดดิน

“เหนียวห่อกล้วยยายศรี”
การผสมผสานภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กับเทคโนโลยี
ภายใต้ภมู ทิ ศั น์ใหม่ในยุคโควิด 19

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
“สือ่ ยุคใหม่ - เข้าใจพฤติกรรม
ไม่ทงิ้ จรรยาบรรณ และความน่าเชือ่ ถือ”
หยวนดิจทิ ลั Libra และอินทนนท์
กับพัฒนาการของสกุลเงินดิจทิ ลั ในช่วง 2 - 3 ปีทผี่ า่ นมา
เบือ้ งหลัง 4 คอลัมนิสต์
บางขุนพรหมชวนคิด ร่วมด้วยช่วยคิด แจงสีเ่ บีย้ ยังอีโคโนมิสต์
“ศาลเจ้าพ่อเสือ” ขอพรอิม่ บุญ...อิม่ ท้อง 6 ร้านดังในต�ำนาน!

“ขยะ” ช่วยกันลดง่าย ๆ แค่คดั แยกก่อนทิง้
จัดการเงินก้อนใหญ่ให้อยูห่ มัด

3 หนังสือดี ทีต่ พี มิ พ์โดยแบงก์ชาติ
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เรื่อง : ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค และกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร

1

ท�ำงานด้วยวิถีใหม่
การท�ำงานจากบ้านหรือท�ำงานทางไกล
อาจไม่ใช่เรือ่ งใหม่สำ� หรับหลายคน แต่โควิด 19
ท�ำให้เทรนด์นแี้ พร่หลายออกไปเป็นวงกว้าง
อย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะไม่หายไปแม้โควิด 19
คลีค่ ลาย การประชุมออนไลน์ การนับเวลางาน
แบบยืดหยุน่ รวมทัง้ การ live การท�ำงานจาก
กล้องมือถือเพือ่ เป็นเพือ่ นนัง่ ท�ำงานไปด้วยกัน
เป็นสิง่ ทีพ่ บเจอมากขึน้ ในแต่ละวัน ไม่วา่ ต่อไป
จะมีหรือไม่มโี ควิด 19 คนบางกลุม่ จะยังนิยม
ใช้เทคโนโลยีทบี่ า้ นแบบนีใ้ นการด�ำเนินชีวติ
เห็นได้จากดัชนี Google Mobility Index1
ในช่วงหลังจากมีการเปิดเมืองที่คนไทยยัง
เดินทางน้อยกว่าช่วงก่อนการระบาด โดยลด
การเดินทางไปทีท่ ำ� งานกว่า 10% และลดการ
เดินทางไปสถานีขนส่งกว่า 20 - 30% สอดคล้อง
กับภาพรวมการท�ำงานของโลกหลังโควิด 19

ทีค่ าดว่ากว่า 1 ใน 4 ของแรงงานในประเทศ
อุตสาหกรรมหลักจะสามารถท�ำงานทางไกล
ได้อย่างน้อย 3 - 5 วันต่อสัปดาห์2
โควิด 19 เร่งให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใน
ด้านการผลิตและการให้บริการเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
ซึ่งสร้างความท้าทายให้ทั้งภาคธุรกิจและ
แรงงานต้องปรับตัว เมื่อแรงงานต้องลด
การเดินทางไปท�ำงานและลูกค้าลดกิจกรรม
นอกบ้าน หลายธุรกิจจึงใช้เทคโนโลยีเพิม่ ขึน้
อาทิ การใช้ automation แทนแรงงานใน
ภาคการผลิต การพัฒนาระบบงานซื้อขาย
เพือ่ เชือ่ มต่อกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมทัง้
การใช้หนุ่ ยนต์แทนพยาบาลเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ในการติดเชือ้ จากการดูแลผูป้ ว่ ย การท�ำงาน
ทางไกลยังเอือ้ ให้ธรุ กิจปรับแผนลดการขยาย
สาขาหรือลดพืน้ ทีเ่ ช่าส�ำนักงาน ซึง่ พัฒนาการ
เหล่านี้ ล้วนเป็นโอกาสให้ธรุ กิจลดต้นทุนการ

ด�ำเนินงานในระยะยาว แต่วถิ กี ารท�ำงานแบบ
ใหม่กส็ ร้างแรงกดดันให้กบั ธุรกิจและแรงงาน
ทัง้ การดูแลให้กลุม่ ลูกจ้างยังมีใจและท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพแม้ตอ้ งท�ำงานจากทางไกล
รวมถึงการปรับตัวและเพิ่มทักษะใหม่ให้วิ่ง
ทันโลกทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะธุรกิจ
และแรงงานกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถน้อยกว่า
และยังคุน้ ชินกับการหาเลีย้ งชีพแบบเดิม ๆ

2

ใช้ระบบการเงินดิจิทัล
ประเทศไทยได้พฒั นาระบบการเงินดิจทิ ลั มาอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ เผชิญกับโควิด 19
จึงมีความพร้อมในการปรับเข้าสูก่ ารช�ำระเงินออนไลน์ เพือ่ รองรับการค้าออนไลน์ทเี่ ร่งขึน้
และลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ คนไทยใช้พร้อมเพย์เพิม่ ขึน้ จาก 300 ล้านธุรกรรมต่อเดือน
ในช่วงก่อนการระบาดของโควิด 19 รอบก่อน มาอยูท่ มี่ ากกว่า 500 ล้านธุรกรรมต่อเดือน
ในช่วงปลายปี 25633 แม้กระทัง่ ภาครัฐเองก็ได้ชอ่ งทางในการผลักดันนโยบายได้รวดเร็วและ
ตรงจุดขึน้ ตัวอย่างทีผ่ า่ นมา ได้แก่ การกระตุน้ เศรษฐกิจต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เป๋าตุง
และถุงเงิน ทีม่ สี ว่ นช่วยส่งผ่านเงินช่วยเหลือให้กบั ประชาชนและประคับประคองให้เศรษฐกิจเดินหน้า
ต่อไปได้ นอกจากนี้ การวางโครงสร้างพืน้ ฐานการแลกเปลีย่ นข้อมูลและการยืนยันพิสจู น์ตวั ตน
(National Digital Identity: NDID) ก็จะเอือ้ ให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ ๆ
ออกมาตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไป ตลอดจนการรับส่งข้อมูลของภาคการเงินและ
ภาคธุรกิจด้วยมาตรฐาน ISO 20022 ซึง่ ไม่เพียงยกระดับการช�ำระเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทัว่ ภูมภิ าคเอเชียและช่วยเสริมการช�ำระเงินข้ามพรมแดนเท่านัน้ แต่ยงั จะเอือ้ ให้ภาคธุรกิจ
ส่งและรับข้อมูลไปพร้อมกับธุรกรรมทางการเงินได้ ช่วยให้ภาคธุรกิจเก็บรวบรวมข้อมูลและเพิม่
ความรวดเร็วในการได้รบั เงิน ซึง่ ระบบการเงินดิจทิ ลั จะสร้าง digital footprint ให้กลายเป็น
ข้อมูลขนาดใหญ่ทจี่ ะช่วยให้ทงั้ ภาคธุรกิจและสถาบันการเงินวางแผนและประเมินความเสีย่ ง
ได้ดยี งิ่ ขึน้ ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงสินเชือ่ และบริการทางการเงินอืน่ ๆ ได้ดขี นึ้ ด้วย

THE GREAT RESET

TOWARDS NEW WORLD LANDSCAPE

การกลับมาระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทยอีกครั้ง ไม่เพียงท�ำให้ประชาชนต้องต้อนรับปีใหม่ 2564
ในแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อน แต่ยังสะท้อนความจ�ำเป็นต้องปรับตัวสู่วิถีการด�ำเนินชีวิตใหม่อย่างชัดเจนขึ้น
เช่น การจับจ่ายใช้สอยตามตลาดห้างร้านที่ย้ายมาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ หรือการท�ำงานทีพ่ ลิกโฉม
มาอยูบ่ นแอปพลิเคชันมากขึน้ ซึง่ คลืน่ การระบาดทัง้ สองระลอกบังคับให้เกิดการปรับตัว บางคนปรับได้เร็ว
บางคนปรับได้ช้า เราจะท�ำอย่างไรให้ประเทศไทยไม่จมหายไปกับคลื่นดังกล่าว? แต่ใช้โอกาสนี้ในการตั้งตัว
Cover Story ฉบับนี้ จึงขอเชิญชวนผู้อ่านมาท�ำความรู้จักกับ 5 เทรนด์ที่ก�ำลังมาแรงภายใต้ภาวะ new normal
ที่อาจเป็นโอกาสให้เศรษฐกิจไทยได้ reset ตัวเองใหม่เพื่อการเติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง
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Google Mobility Index อ้างอิงจากเอกสารประกอบการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน ปี 2563
อ้างอิงจากรายงานของ McKinsey & Company “What’s next for remote work: An analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine countries”(November 23, 2020)
ที่มา : ธปท. ข้อมูลธุรกรรมการโอนและช�ำระเงินผ่านบริการพร้อมเพย์
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แบ่งปันข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตขึ้นได้สร้างข้อมูลมหาศาล ซึ่งนับเป็น
ขุมทรัพย์ใหม่แก่ธรุ กิจและภาครัฐ โควิด 19 ท�ำให้ยคุ ดิจทิ ลั มาเร็วขึน้ และมีผล
ในวงกว้าง โดยในปี 2563 เศรษฐกิจดิจทิ ลั เติบโตได้ถงึ 7% แม้เศรษฐกิจไทย
จะหดตัวรุนแรงทีส่ ดุ ในรอบ 2 ทศวรรษ ถ้าเทียบกับปี 2559 คนไทยค้นหา
บริการส่งอาหารเพิม่ ขึน้ กว่า 20 เท่าและค้นหาบริการสตรีมมิง่ เพิม่ ขึน้
กว่า 18 เท่า และทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ คือกว่า 30% ของผูใ้ ช้บริการดิจทิ ลั เป็น
ผู้ใช้หน้าใหม่ และเกือบทั้งหมดมีแนวโน้มจะใช้บริการดิจิทัลต่อเนื่อง4
ตามความเคยชิน สถานการณ์เช่นนีท้ ำ� ให้เกิดจ�ำนวนและประเภทของ
ข้อมูลชนิดใหม่ ๆ ทีส่ ร้างโอกาสแก่ธรุ กิจ โดยเฉพาะข้อมูลรายธุรกรรม
ทีจ่ ะสามารถสะท้อนพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค เช่น ประเภทอาหารหรือ
ภาพยนตร์ทชี่ อบ ความถีห่ รือช่วงเวลาในการใช้บริการออนไลน์ รวมทัง้
ข้อมูลส่วนตัวอืน่ ๆ อาทิ อายุหรือเพศของผูใ้ ช้งาน นอกจากการใช้ประโยชน์
ทางธุรกิจแล้ว ข้อมูลเหล่านีจ้ ะเอือ้ ให้ภาครัฐออกแบบนโยบายสาธารณะ
ได้อย่างตรงจุดและทันการณ์ยงิ่ ขึน้ ด้วย ในทางกลับกันข้อมูลมหาศาล
ทีเ่ กิดขึน้ ยังสร้างความท้าทายในการจัดเก็บ การใช้ และการแชร์อย่าง
เป็นระบบ ซึง่ ต้องอาศัยโครงสร้างพืน้ ฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจน
ความสามารถของบุคลากรทีพ่ ร้อมจะบริหารขุมทรัพย์ใหม่นใี้ ห้เกิดประโยชน์
แก่ทกุ คนทีเ่ ป็นเจ้าของข้อมูล
4

อ้างอิงจาก Google Report “e-Conomy SEA 2020, at full velocity: resilient and racing ahead”
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ปรับทิศรักษ์โลก สร้างความยั่งยืน
โควิด 19 ท�ำให้เราเห็นความเชือ่ มโยงระหว่าง
วิถชี วี ติ ของมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมทีช่ ดั เจนขึน้ ดังจะเห็น
ได้จากช่วงล็อกดาวน์ทสี่ ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติ
ได้มเี วลาหายใจและฟืน้ ฟูตวั เอง สะท้อนว่ากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในยามปกติอาจเกินความสามารถของ
ธรรมชาติทจี่ ะรองรับ และสร้างผลลบให้กบั สิง่ แวดล้อม
ขณะเดียวกัน ทัว่ โลกก็เกิดแรงสนับสนุนด้านสิง่ แวดล้อม
จากคนตัวเล็ก ๆ มากขึน้ เช่น สารคดีของ David
Attenborough เรือ่ ง A Life on Our Planet ทีเ่ ล่าถึง
การทีโ่ ลกทรุดโทรมลงรวดเร็วในช่วงชีวติ ของคนคนเดียว
ซึ่งท�ำให้กระแสรักษ์โลกยิ่งประสานพลังกับแนวทาง
ทีภ่ าครัฐทัว่ โลกรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศผลักดัน
มาตลอด และตอกย�ำ้ ทิศทางด้วยการทีส่ หรัฐฯ ตัดสินใจ
กลับเข้าร่วมความตกลงปารีสอีกครัง้ ในปีนี้ อีกด้านหนึง่
การระบาดของโควิด 19 ได้ตอกย�ำ้ กระแสรักสุขภาพ
กินคลีน และชวนกันออกก�ำลังกาย โดยเฉพาะผู้ที่
สุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจ�ำตัว เพือ่ ลดความเสีย่ ง
จากการติดเชือ้ ไวรัส นอกจากนี้ ปัญหาฝุน่ พิษ PM2.5
ทีค่ นไทยเผชิญมาหลายปี ก็เป็นอีกตัวอย่างทีส่ ะท้อนผล
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อสิง่ แวดล้อมและปัญหา
สุขภาพ ความตระหนักรูถ้ งึ ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ทีช่ ดั เจนยิง่ กว่าช่วงใด ๆ กลายเป็นความท้าทายให้
หลายอุตสาหกรรมต้องปรับกระบวนการผลิตและบริการ
ให้ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาส
ให้ภาครัฐทัว่ โลกเร่งสร้างระบบจูงใจให้ภาคธุรกิจและ
ผูบ้ ริโภคหันมาสนับสนุนสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เช่น การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electronic
Vehicle: EV) และพลังงานสะอาด ส�ำหรับประเทศไทย
ที่เคยพึ่งพานักท่องเที่ยวปีละเกือบ 40 ล้านคน
ก็สามารถใช้จงั หวะทีก่ ารท่องเทีย่ วหยุดชะงักเร่งฟืน้ ฟู
และปรับโครงสร้างภาคการท่องเทีย่ วให้ยอดการใช้จา่ ย
ต่อคนเพิ่มขึ้น แทนการพึ่งพาจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมสูงกว่า ขณะเดียวกัน
ความสนใจด้านสุขภาพก็สร้างโอกาสให้ธุรกิจด้าน
อาหาร การเกษตร และการบริการรักษาพยาบาล
ให้เติบโตขึน้ ต่อเนือ่ ง

ภายใต้ new landscape นี้ ท�ำอย่างไรให้การ
เว้นระยะห่างไม่นำ� ไปสูก่ ารทิง้ ห่างผูท้ ปี่ รับตัว
ได้ชา้ กว่า? ค�ำตอบไม่ได้อยูท่ ภี่ าคส่วนเดียว
แต่ทงั้ ประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐต้องร่วมกัน
มีบทบาทในการกระชับความต่างของการ
ฟื้นตัวในภาคเศรษฐกิจแต่ละกลุ่มได้”

5

พลิกฟื้นท่ามกลางความเหลื่อมล�้ำ
เมื่อ 4 เทรนด์ข้างต้นบังคับให้ทุกคนต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว
โอกาสและความสามารถในการปรับตัวทีไ่ ม่เท่าเทียมกันของกลุม่ ต่าง ๆ
ในสังคมจะท�ำให้ฐานะของกลุม่ เศรษฐกิจห่างออกจากกันมากขึน้ การท�ำงาน
วิถใี หม่ไม่ได้ทำ� ได้ทกุ คน เช่น แรงงานทีข่ าดทักษะด้านดิจทิ ลั มีความเสีย่ ง
จะตกงาน ขณะเดียวกันแรงงานกลุม่ ทีห่ าเช้ากินค�ำ่ เช่น แม่คา้ ในตลาด
วินมอเตอร์ไซค์ ผูใ้ ช้แรงงาน ก็มลี กั ษณะงานทีเ่ สีย่ งกับปัญหาด้านสุขภาพ
มากกว่ามนุษย์เงินเดือนทั้งจากโควิด 19 และปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5
ส่วนประชาชนที่ขาดเครื่องมืออุปกรณ์และความรู้ด้านการเงินออนไลน์
จะไม่ได้ประโยชน์ของการเงินดิจทิ ลั อย่างเต็มที่ เพราะยังต้องพึง่ การท�ำธุรกรรม
แบบดัง้ เดิม ในด้านการแข่งขัน ธุรกิจขนาดใหญ่ทม่ี เี ครือข่ายธุรกิจกว้างไกล
จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลมหาศาลเป็นแต้มต่อ ขณะทีธ่ รุ กิจขนาดเล็กกว่า
อาจมีขอ้ จ�ำกัดทัง้ ความพร้อมของบุคลากรทางด้านดิจทิ ลั และการเข้าถึง
เงินทุน ท�ำให้เสียโอกาสและเสียความสามารถในการแข่งขัน
ภายใต้ new landscape นี้ ท�ำอย่างไรให้การเว้นระยะห่างไม่นำ� ไปสู่
การทิ้งห่างผู้ที่ปรับตัวได้ช้ากว่า? ค�ำตอบคงไม่ได้อยู่ที่ภาคส่วนเดียว
แต่ทงั้ ประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐต้องร่วมกันมีบทบาทในการกระชับ
ความต่างของการฟืน้ ตัวในภาคเศรษฐกิจในแต่ละกลุม่ ด้านประชาชน
และแรงงานต้องยกระดับและปรับทักษะ upskill reskill การท�ำงาน ธุรกิจ
ต้องน�ำระบบดิจทิ ลั มาใช้เพิม่ ขึน้ และต่อยอดนวัตกรรม และทีส่ ำ� คัญภาครัฐ
ต้องช่วยวางกรอบนโยบายในภาพรวมให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง
โดยเฉพาะการดูแลกฎกติกาให้ประชาชนและธุรกิจรายย่อย ๆ มีโอกาสที่
เท่าเทียมและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งค�ำนึงถึงพื้นฐานและ
ผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ แต่ละกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ไม่เท่ากัน การสร้างโอกาส
และเสริมความสามารถให้ทกุ คนปรับตัวได้เร็ว จะช่วยเพิม่ ความพร้อม
ให้ไทยรับมือสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกทีไ่ ม่แน่นอนได้ดขี นึ้
เมื่อโควิด 19 มีแนวโน้มจะยังอยู่กับเราไปอีกนาน การเร่งปรับตัวของ
ทุกภาคส่วนในครัง้ นีจ้ ะเป็นกลไกส�ำคัญทีช่ ว่ ยยกเครือ่ ง reset เศรษฐกิจไทย
ให้เดินหน้าไปพร้อมกันอย่างเข้มแข็ง
BOT MAGAZINE | 7

ฉบับที่ 1 ปี 2564

GLOBAL TREND

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“วัคซีนโควิด 19”

ความหวังของคนทัว่ โลก
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ 2019 หรือโควิด 19 ทีเ่ กิดขึน้
ทัว่ โลก ถือเป็นการระบาดครัง้ ใหญ่ทสี่ ร้างผลกระทบต่อชีวติ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างมาก เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทัง้ ในประเทศเศรษฐกิจหลัก
และประเทศก�ำลังพัฒนา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินความ
เสียหายในปี 2563 - 2564 กว่า 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ความหวังเดียว
ของการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด 19 คือ “วัคซีน”

ความส�ำเร็จในการผลิตวัคซีน
ปลายปี 2563 เริม่ มีขา่ วดีเรือ่ งวัคซีน
ป้องกันโควิด 19 ที่ผู้ผลิตหลัก 2 ใน
4 ราย ประสบความส�ำเร็จในการทดลอง
วัคซีนในมนุษย์ ในเดือนธันวาคม 2563
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
(FDA) ให้การรับรองวัคซีนจากบริษัท
ไฟเซอร์ - ไบออนเทค (Pfizer-BioNTech)
และโมเดอร์นา (Moderna) ก่อนจะเริม่
แจกจ่ายให้ประชากรทัง้ ในประเทศอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกาได้ฉดี ก่อน ส่วนอีก 2 ราย
คือ อ็อกซ์ฟอร์ด - แอสตราเซเนกา (Oxford AstraZeneca) และสปุตนิก (Sputnik)
ก็ทยอยผลิตวัคซีนตามมา
อย่างไรก็ตาม ขัน้ ตอนการแจกจ่ายจะ
เริม่ ทีก่ ลุม่ เสีย่ งเป็นหลัก ส่วนการจะไปถึงมือ
ประชากรทัว่ โลกทีม่ กี ว่า 7,000 ล้านคน
ต้องใช้เวลาและงบประมาณมหาศาล
รวมถึงแต่ละประเทศต้องมีการวางระบบ
บริหารจัดการเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีน
ได้มากทีส่ ดุ
ประเทศในเอเชีย ได้มกี ารทดสอบและ
เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของตัวเอง
เช่นเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็นจีน ญีป่ นุ่ รวมถึง
ไทย แต่ยงั ต้องติดตามผลทัง้ ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยอย่างใกล้ชดิ ทีส่ ำ� คัญ
การกลายพันธุ์ของไวรัสที่มีจุดเริ่มต้น
ในประเทศอังกฤษ เป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
และท�ำให้ผผู้ ลิตวัคซีนจะต้องพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนสูตรของวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้ได้ประสิทธิภาพมากขึน้
ความคืบหน้าการจัดหาวัคซีน
ให้คนไทย
ส�ำหรับประเทศไทย รัฐบาลโดยกระทรวง
สาธารณสุข ได้ลงนามในสัญญาการจัดหา
วัคซีนโควิด 19 กับแอสตราเซเนกา บริษทั
ผลิตวัคซีนสัญชาติองั กฤษ - สวีเดน วงเงิน
รวมกว่า 6,000 ล้านบาท คาดว่าจะจัดหา
วัคซีนได้ 26 ล้านโดส ให้กับประชากร
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กลุม่ เสีย่ งจ�ำนวน 13 ล้านคน ในช่วงกลางปี
2564 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานความร่วมมือให้บริษทั สยาม
ไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใน
พระปรมาภิไธย รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตวัคซีนโควิด 19 ด�ำเนินการบรรจุ
และแจกจ่ายให้กบั ประชาชน
วัคซีนโดยคนไทย
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการพัฒนา
วัคซีนของตัวเอง เริ่มตั้งแต่การระบาด
ช่วงแรก ต้นปี 2563 ปัจจุบนั มีการพัฒนา
วัคซีนกว่า 20 ชนิด ทีม่ คี วามคืบหน้ามาก
ทีส่ ดุ คือ วัคซีนชนิด mRNA และวัคซีนชนิด
DNA วัคซีนชนิด mRNA เป็นชนิดเดียวกับ
ทีบ่ ริษทั ไฟเซอร์พฒั นา โดยศูนย์เชีย่ วชาญ
เฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดว่าจะมีการ
ทดสอบในมนุษย์ชว่ งกลางปี 2564 หาก
ได้ผลดี มีประสิทธิภาพในการต่อต้าน
ไวรัสโควิด 19 จะแจกจ่ายให้ประชาชน
ทัว่ ไปในปี 2565
ขณะเดียวกัน บริษทั ใบยา ไฟโตฟาร์ม
จ�ำกัด บริษทั สตาร์ทอัปของไทย ทีเ่ กิดจาก
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายใต้ศนู ย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)
ผู้พัฒนาเทคนิคสกัดโปรตีนจากใบยาสูบ
น�ำมาพัฒนาเป็นวัคซีนโควิด 19 และ
แอนติบอดีในการยับยัง้ เชือ้ ไวรัส ประกาศ
ระดมทุน 500 ล้านบาท โดยเชิญชวนคนไทย
1 ล้านคน บริจาคเงินคนละ 500 บาท
ผ่านมูลนิธิ CU Enterprise จากเงินทุน
ตั้งต้นนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถผลิต
วัคซีนเพือ่ ทดลองในมนุษย์ได้ในช่วงเดือน
เมษายน - มิถนุ ายน 2564 โดยเป็นพันธมิตร
กับองค์การเภสัชกรรมและบริษทั คินเจน
ไบโอเทค จ�ำกัด
ผศ. ภญ. ดร.สุธรี า เตชคุณวุฒิ อาจารย์
ประจ�ำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย CEO และ co-founder ของ
บริษทั ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ำกัด กล่าวว่า
ปัจจุบนั มีการผลิตวัคซีนต้นแบบ 6 ชนิด
ที่พร้อมน�ำมาทดสอบ ซึ่งหากประสบ
ความส�ำเร็จ จะถือเป็นวัคซีนของคนไทย
เพือ่ คนไทย ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีน
ได้ในราคาไม่แพง และมีแผนผลิตเพื่อ
ส่งออกไปยังประเทศเพือ่ นบ้านอีกด้วย
วัคซีนป้องกันโควิด 19 จึงเป็นความหวัง
ของคนไทย รวมถึงคนทัว่ โลกเพียงอย่างเดียว
ในตอนนี้ ทีจ่ ะสามารถน�ำมาต่อสูก้ บั มหันตภัย
ของโรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ ในครัง้ นี้

Timeline วัคซีนเพื่อคนไทย สู้ภัยโควิด 19
ก.พ.
64

SinoVac จากจีน ส่งมอบ 2 แสนโดส

มี.ค.
64

SinoVac จากจีน ส่งมอบ 8 แสนโดส

เม.ย. SinoVac จากจีน
64

ส่งมอบ 1 ล้านโดส รวม 2 ล้านโดส

พ.ค.
64

ผลิตเองในไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เริม่ ส่งมอบ 26 ล้านโดส

AstraZeneca

สั่งจัดหาเพิ่มอีก 35 ล้านโดส รวมเป็น 63 ล้านโดส จากเป้าหมาย 70 ล้านโดส
ที่มาข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

ตั้งเป้าฉีดคนไทย

70 ล้านโดสฟรี

(หรือครึง่ หนึง่ ของประชากร)

แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ
การให้วัคซีนและการกระจายวัคซีน
ปี 2564 ของไทย แบ่งเป็น 2 ระยะ
ระยะแรก
ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

		วัคซีนมีจ�ำนวนจ�ำกัด 2 ล้านโดส เป็นวัคซีนของ
บริษัท ซิโนแวค (Sinovac) เป้าหมายในพื้นที่จังหวัด
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส�ำหรับ 5 กลุ่ม ได้แก่
		กลุ่มที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
		ด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
		กลุ่มที่ 2 ประชาชนที่มีโรคประจ�ำตัว ได้แก่
		โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและ
		หลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือด
		สมอง โรคมะเร็งที่อยู่ในระหว่างเคมีบ�ำบัด รังสี
		บ�ำบัด ภูมิคุ้มกันบ�ำบัด โรคเบาหวาน โรคอ้วน
		(น�้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI
		มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
		กลุ่มที่ 3 ประชาชนที่มีอายุ 60 ขึ้นไป
		กลุ่มที่ 4 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
		โรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย
		กลุ่มที่ 5 ประชาชนทั่วไปและแรงงานในพื้นที่
		ระบาดของโควิด 19

ระยะที่ 2
ช่วงเดือน มิถุนายน - ธันวาคม 2564

		วัคซีนทีด่ ำ� เนินการสัง่ ซือ้ จากบริษทั แอสตราเซเนกา
(AstraZeneca) จ�ำนวน 26 ล้านโดส และที่จองเพิ่ม
35 ล้านโดส
		กลุ่มเป้าหมาย : เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมัน่ คงของประเทศ สร้างภูมคิ มุ้ กันให้ประชาชน และ
ฟืน้ ฟูให้ประเทศกลับเข้าสูภ่ าวะปกติ โดยจะมีโรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชนร่วมให้บริการกว่า 1,000 แห่ง วางแผน
ฉีดวัคซีนเดือนละ 10 ล้านโดส ให้ครบจ�ำนวน 63 ล้านโดส
ภายในปี 2564
ที่มาข้อมูล : www.thairath.co.th ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
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ฉบับที่ 1 ปี 2564

THE KNOWLEDGE

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

รศ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

ความคืบหน้าข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ

ปี 2563 เป็นปีที่โควิด 19 เข้ามา
สร้างความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ให้กบั
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
สร้างวิถชี วี ติ แบบใหม่ของประชาชน
ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก และปี 2564
โลกยังต้องเผชิญกับสถานการณ์
ของโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง แม้จะ
มีความหวังมากขึ้นจากการผลิต
วัคซีนป้องกันได้ส�ำเร็จ แต่ระหว่าง
ที่ก�ำลังเผชิญกับโรคระบาดอยู่นี้
ประเทศไทยยังต้องเตรียมรับมือกับ
ผลกระทบจากคลื่นลูกใหม่ 4 ด้าน
ที่มาจากเวทีการค้าโลกอีกด้วย

อาเซียน + จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP)

อุตสาหกรรมและการค้าไทยบน 4 คลืน่ ลูกใหม่ในเวทีการค้าโลก
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ในทัศนะของ รศ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
ผูอ้ ำ� นวยการ ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มองว่า ในปี 2564 มี 4 ปัจจัยหลัก ทีจ่ ะส่ง
ผลกระทบอย่างมีนยั ยะส�ำคัญต่อเวทีการค้าโลก
ซึง่ ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือ
“แน่นอนว่าเหตุปัจจัยทั้งหมด เกิดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่เกิดขึ้น
ในโลกนี้ รวมทัง้ ส่งผลต่อทิศทางการค้าโลก
ด้วย” รศ. ดร.ปิตริ ะบุ

รศ. ดร.ปิติกล่าวว่า หลังจากสิ้นสุด
ยุคสงครามเย็น นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 90
เป็นต้นมา โลกเข้าสู่ยุคขั้วอ�ำนาจเดียวคือ
สหรัฐฯ ทีว่ างกฎระเบียบผ่านองค์กรต่าง ๆ
ทัง้ ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB) แต่ด้วยนโยบาย America First
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสหรัฐฯ ให้ขาด
จากโลก ด้วยการประกาศสงครามการค้า
กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะจีน จากทีเ่ คย
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันตลอด รวมทัง้ ประเทศอืน่ ๆ
ทีอ่ ยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทาน ต้องดิน้ รนหาประเทศ
Global Supply Chain
พันธมิตรใหม่ เกิดยุคหลายขั้วมหาอ�ำนาจ
และการเปลี่ยนดุลอ�ำนาจในเวทีโลก (multipolar era) ทัง้ สหภาพยุโรป อาเซียน
ปัจจัยแรก คือ การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึง่ ไทยต้องปรับตัวให้สอดรับกับกฎระเบียบ
ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของห่วงโซ่อปุ ทาน ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
โลก (global supply chain) และถือเป็น
จุดเปลีย่ นส�ำคัญของดุลอ�ำนาจการค้าของโลก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะจากประเทศ และสิ่งแวดล้อม
มหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ ทัง้ จีนและสหรัฐฯ
ปัจจัยประการทีส่ าม เกิดขึน้ จากเทคโนโลยี
ทีม่ งุ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบเศรษฐกิจ ทีเ่ ข้ามาสร้างการเปลีย่ นแปลง (technology
ภายในประเทศของตัวเอง อย่างนโยบาย disruption) รศ. ดร.ปิติกล่าวว่า “ปัจจุบัน
Dual Circulation หรือยุทธศาสตร์วงจร เราได้เห็นเทคโนโลยีทเี่ ข้ามาเปลีย่ นโฉมหน้า
คูข่ นานของจีน และนโยบาย America First การค้าโลกชัดเจนขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยเฉพาะบริษทั
ที่เกิดขึ้นในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ เทคโนโลยีรายใหญ่ทมี่ คี วามสามารถในการ
ทรัมป์ ซึง่ รศ. ดร.ปิตเิ ห็นว่าจะเป็นนโยบาย ชีน้ ำ� ตลาด ฝัง่ สหรัฐฯ อาทิ Apple Amazon
ทีจ่ ะได้รบั การสานต่อในสมัยของนายโจ ไบเดน Google หรือในฝัง่ จีน อาทิ JD.com Alibaba
ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ
WeChat
“ในช่วง 4 ปีของทรัมป์กบั นโยบาย America
“เมื่อบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่พยายาม
First ได้ประกาศตัดขาดจากโลก และประกาศ ผูกขาดตลาด ผ่านการสร้าง ecosystem
สงครามการค้ากับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ เฉพาะของตัวเอง ท�ำการบิดเบือนตลาดและ
จีน ท�ำให้เกิดปัจจัยทีส่ อง คือ การเปลีย่ น พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
ของดุลอ�ำนาจในเวทีโลก”
ผูป้ ระกอบการรายเล็ก ๆ โดยเฉพาะ SMEs

รัฐบาลไทยเตรียมเสนอรัฐสภาให้สัตยาบัน
ความตกลง RCEP ภายในกลางปี 2564
Comprehensive and Progressive
Trans-Pacific Partnership (CPTPP)

ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม
อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย
ภายในประเทศเพื่อรับรองข้อตกลง CPTPP
Free Trade Area (FTA)
ไทย + สหภาพยุโรป
ไทย + สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป
ไทย + สหราชอาณาจักร
ไทย + สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย
อาเซียน + แคนาดา
อยู่ระหว่างเปิดการเจรจา
อาเซียน - จีน
อาเซียน - อินเดีย
อาเซียน - เกาหลีใต้
อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์
ปรับปรุงเงื่อนไข
ไทย + ตุรกี
ไทย + ปากีสถาน
ไทย + ศรีลังกา
ไทย + BIMSTEC
ปิดการเจรจา
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ให้ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ การกระท�ำของ
บริษทั เหล่านีท้ สี่ ร้างผลกระทบต่อประชาชน
จึงมีโอกาสทีจ่ ะถูก disrupt ด้วยเช่นกัน”
ส�ำหรับปัจจัยสุดท้าย คือ การให้ความ
ส�ำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
รศ. ดร.ปิตกิ ล่าวว่า การค้าโลกยุคใหม่ตอ้ งให้
ความส�ำคัญกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ความยัง่ ยืน
และจริยธรรม ซึง่ การพัฒนาตามแนวทางนี้
อาจท�ำให้ตน้ ทุนการค้าเพิม่ สูงขึน้ ยกตัวอย่าง
เรื่ อ งการขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ
สหรั ฐ ฯ มี แ หล่ ง น�้ ำ มั น จากหิ น ดิ น ดาน
(Shale oil) ท�ำให้ชว่ งทีผ่ า่ นมามีตน้ ทุนในการ
ขนส่งต�่ำโดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศ
แต่กระบวนการขุด Shale oil นี้ ท�ำลาย
ธรรมชาติอย่างมากจึงต้องจับตาดูนโยบายของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึง่ ให้ความส�ำคัญ
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กับสิง่ แวดล้อม แต่หากไม่สนับสนุน Shale
oil ก็จะส่งผลให้ราคาน�้ำมันในตลาดโลก
พุ่งสูงขึ้น ท�ำให้ต้นทุนของสินค้าสหรัฐฯ
เพิม่ สูงขึน้ ด้วย
ขณะทีจ่ นี มีโครงการพัฒนาเส้นทางสายไหม
แห่งศตวรรษที่ 21 (Belt and Road Initiative :
BRI) ทีร่ วมเอาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
ทัง้ ถนน รางรถไฟ และท่าเรือ รวมถึงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดเส้นทางเพือ่ เชือ่ มต่อ
กับประเทศต่าง ๆ ถือเป็นระบบโลจิสติกส์
ภาคพื้นดินส�ำคัญที่จะเชื่อมเอเชียและยุโรป
ซึ่งจะย่นระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากจีน
ถึงยุโรปเหลือไม่เกิน 18 วัน มีตน้ ทุนต�ำ่ กว่า
การขนส่งทางอากาศ และจะมีส่วนส�ำคัญ
ในการพลิกโฉมการค้าของไทยในอนาคต
“ทัง้ 4 ปัจจัย ถือเป็นความท้าทายของ
ผู้ประกอบการไทยที่ต้องปรับตัวให้สอดรับ

กับนโยบาย กฎระเบียบทางการค้าใหม่ทจี่ ะ
เกิดขึน้ นับจากนี้ แต่ในระยะสัน้ โดยเฉพาะ
นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ
เชื่อว่า สงครามการค้ายังคงด�ำเนินต่อไป
และต้องจับตาดูมาตรการระยะสัน้ 3 เรือ่ ง
ที่ต้องท�ำอย่างเร่งด่วน คือ การปรองดอง
คนในชาติ การแก้ปญั หาวิกฤตโควิด 19 และ
การกระตุน้ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลังจากนี้
จะท�ำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า ซึง่ จะ
ส่งผลกระทบต่อการค้าของไทยอย่างแน่นอน”
ไทยต้องเพิ่มแต้มต่อทางการค้า
สิ่งที่ รศ. ดร.ปิติให้ความเห็นเพิ่มเติม
ส�ำหรับการเข้ามาของประธานาธิบดีโจ ไบเดน
คือ แนวโน้มการด�ำเนินนโยบาย “โดดเดีย่ วจีน”
ต่อเนือ่ งจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ รวมทัง้ ต้องการ
เป็นผูก้ ำ� หนดกฎกติกาในการรวมกลุม่ ความ
ร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ
“สหรัฐฯ จะไม่เข้าร่วมวงในเวทีการค้า
ระหว่างประเทศที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้วางกฎ
กติกาตัง้ แต่แรก แต่จะมองหาเวทีอนื่ ๆ ซึง่ จาก
ประวัตศิ าสตร์ทผี่ า่ นมา และจากทีเ่ ริม่ มีการ
พูดถึงกันบ้างแล้ว คือ อินโด - แปซิฟิก”
รศ. ดร.ปิตริ ะบุ
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยควรแสวงหาโอกาส
ความร่วมมือทางการค้าในทุกเวที ไม่ว่า
จะเป็น RCEP CPTPP รวมถึงการเจรจา FTA
กับประเทศต่าง ๆ ซึง่ จะเป็นแต้มต่อทางการค้า
ระหว่างประเทศ และเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการช่วยผู้ประกอบการในเวทีการค้าโลก
แต่สงิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ไทยต้องเร่งปฏิรปู กฎหมาย
ในประเทศทีจ่ ะสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ
เอกชน แก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรค
ทางการค้า รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม

สิ่งที่ประเทศไทยควรท�ำและต้อง
ท�ำต่อไป คือการรักษาบทบาท
ในการเป็นผู้น�ำอาเซียน ใช้เวที
อาเซี ย นในการสร้ า งแต้ ม ต่ อ
ทางการค้า รวมทัง้ สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ และเร่งปิดเสรีภาคบริการ
เพิ่มเติม มุ่งเพิ่มศักยภาพของ
อุตสาหกรรม 4 กลุ่มที่ถือเป็น
จุดแข็งของประเทศไทย”

ทางธุรกิจทีเ่ หมาะสม เพือ่ ช่วยลดต้นทุนของ
ผูป้ ระกอบการ และเพิม่ ความสามารถทางการ
แข่งขันของภาคธุรกิจเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
การด�ำเนินธุรกิจให้เพิม่ สูงขึน้
“สิง่ ทีป่ ระเทศไทยควรท�ำ และต้องท�ำต่อไป
คือการรักษาบทบาทในการเป็นผูน้ ำ� อาเซียน
ใช้เวทีอาเซียนในการสร้างแต้มต่อทางการค้า
รวมทัง้ สิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ และเร่งเปิดเสรี
ภาคบริการเพิม่ เติม รวมทัง้ มุง่ เพิม่ ศักยภาพ
ของอุตสาหกรรม 4 กลุม่ ทีถ่ อื เป็นจุดแข็งของ
ประเทศไทย”

1. อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ที่ประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านตั้งแต่
ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ ปลายน�ำ้ มีเทคโนโลยี เงินทุน
มีประสบการณ์ รวมทัง้ มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึง่ ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบทีต่ อ้ งเร่ง
ส่งเสริมการค้า และขยายการลงทุนไปยัง
ประเทศทีม่ แี รงงานสนับสนุน จะสร้างโอกาส
ทางการค้าได้มหาศาล
2. อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ทีต่ อ้ งยกระดับ
ไปสู่ wellness industry การดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม ไม่ใช่แค่การมาท่องเทีย่ ว หรือ
มารักษา แต่ไม่ปว่ ยก็มาได้ เช่น อุตสาหกรรม
4 อุตสาหกรรมไทยอนาคตไกล
เสริมความงาม ศัลยกรรม การดูแลสุขภาพ
ส�ำหรับ 4 กลุม่ อุตสาหกรรมจุดแข็งของไทย ซึง่ ต้องเปิดเสรีวชิ าชีพบางสาขา เช่น แพทย์
ที่ รศ. ดร.ปิติเห็นว่าจะมีบทบาทส�ำคัญ
3. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การต่อยอด
ในวงการการค้าโลก ประกอบด้วย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และอาหาร
ของไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจาก
คนทัว่ โลก
4. อุตสาหกรรมไฮเทค ที่ไม่ใช่การผลิต
ฮาร์ดแวร์ แต่เป็นซอฟต์แวร์ เช่น เกม
ออนไลน์ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง
blockchain ซึง่ การพัฒนาเทคโนโลยีถอื เป็น
เรือ่ งใหม่ ทีท่ กุ ประเทศอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น และ
ประเทศไทยก็มกี ลุม่ ทีส่ นใจ
อย่ า งไรก็ ต าม รศ. ดร.ปิ ติ เ ห็ น ว่ า
อุตสาหกรรมและการค้าไทยบน 4 คลืน่ ลูกใหม่
ในเวทีการค้าโลก ถือเป็นความท้าทายครัง้ ใหญ่
ของประเทศไทย ซึง่ ถ้าหากสามารถปรับตัว
ได้ดแี ละเท่าทันการเปลีย่ นแปลง ก็จะท�ำให้
ประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
และยัง่ ยืนในระยะยาว
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เรื่อง : ฝ่ายตรวจสอบ 2

ธปท. ปรับหลักเกณฑ์และกระบวนการยืน่ ขอ Soft Loan
เพือ่ ช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
เป็นวงกว้างและการระบาดมีแนวโน้มรุนแรงและยาวนาน ในเดือนเมษายน
2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้มีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยออก “พระราชก�ำหนดการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563” เพื่อ
สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (soft loan) ให้แก่ธุรกิจ SMEs วงเงินรวม
500,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี
เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งมีลูกหนี้ได้รับ soft loan ของ ธปท. ไปแล้วจ�ำนวน
74,251 ราย รวม 124,367 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)
อย่างไรก็ตามสถานการณ์แพร่ระบาด
ที่ ยั ง คงรุ น แรงและมี แ นวโน้ ม ยื ด เยื้ อ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลต่อ
ผูป้ ระกอบการในวงกว้างมากขึน้ ประกอบกับ
หลักเกณฑ์ที่มีอยู่บางส่วนยังอาจเป็น
ข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้ SMEs เข้าถึง soft loan
ได้ยาก ดังนั้น ในช่วงปลายปี 2563
ที่ผ่านมา ธปท. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์
และกระบวนการยืน่ ขอ soft loan ให้มคี วาม
ยืดหยุน่ เหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากขึ้น ดังนี้
1. ขยายเวลาให้สถาบันการเงินยืน่ ขอ
soft loan ต่อไปได้อีก 6 เดือน ถึงวันที่
18 เมษายน 2564 จากเดิมทีค่ รบก�ำหนด

ในเดือนตุลาคม 2563

2. ปรับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการ SMEs

เปิดให้บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) สามารถ
ขอ soft loan ได้ด้วย (เดิมไม่ให้บริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยื่นขอ)
เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้ได้มากขึ้น
ผ่อนคลายเกณฑ์การนับกลุม่ ของ
บริษทั ลูกหนี้ โดยปรับนิยามค�ำว่า “กลุม่ ธุรกิจ”
ซึง่ ตามหลักเกณฑ์ตอ้ งมีวงเงินสินเชือ่ รวมกัน
ไม่เกิน 500 ล้านบาท จึงจะสามารถยืน่ ขอ
soft loan ได้ โดยให้แยกบุคคลธรรมดา
และนิตบิ คุ คลออกจากกัน และปรับการนับ
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ความเกี่ยวข้องของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
จากเดิมที่ต้องนับทุกทอด ให้เหลือเพียง
ล�ำดับเดียวและนับเฉพาะกรณีทถี่ อื หุน้ เกิน
50% เท่านัน้ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการ SMEs
ทีม่ ธี รุ กิจในกลุม่ หลายบริษทั มีโอกาสเข้าถึง
soft loan ได้มากขึ้น
3. ให้ผปู้ ระกอบการ SMEs แต่ละราย
สามารถยื่นขอ soft loan ได้ 2 ครั้ง

จากเดิมที่ก�ำหนดให้ยื่นขอได้เพียง
ครัง้ เดียว เพือ่ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการ
SMEs ที่ได้รับ soft loan ครั้งแรกแต่ยัง
ไม่ครบตามสิทธิ์ (20% ของยอดสินเชื่อ
คงค้าง ณ สิ้นปี 2562) สามารถยื่นขอ
soft loan เพิ่มได้อีกครั้ง
นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ประสานงาน
กับกระทรวงการคลังเพือ่ จัดให้มโี ครงการ
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ soft loan plus ของบรรษัท
ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
วงเงิน 57,000 ล้านบาท เพือ่ รองรับการให้
soft loan ของสถาบันการเงินซึง่ จะสามารถ
ให้สินเชื่อแก่ SMEs ได้ยาวขึ้น สอดรับกับ
สถานการณ์โควิด 19 ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ
ทัง้ นี้ คาดว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
กระบวนการยื่นขอ soft loan ดังกล่าว
จะท�ำให้ผปู้ ระกอบการ SMEs สามารถเข้าถึง
soft loan ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทา
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการ
ระบาดของโควิด 19 ได้ในระดับหนึ่ง

ปรับปรุงเกณฑ์สินเชื่อ soft loan
เพิ่มโอกาส SMEs
เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น
1. แก ไขนยิามกลมุธรุกจิ

แยกนติบิคุคล กบับคุคลธรรมดาออกจากกนั
และนบัความสมัพนัธเพียงลำดบัเดยีว
(มผีลบงัคบัใช 1 ม.ค. 64)

รองรับบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาด MAI
(มีผลบังคับใช 19 ต.ค. 63)

สามภีรรยา

วงเงินสนิเชอ่ืรวม
ไมเกนิ 500 ลานบาท
ขอ soft loan ได

บริษทั A (บริษทัแม)
ถอืหนุบริษทั B > 50%
บริษทั B (บริษทัลกูของ A)

วงเงินสนิเชอ่ื
รวมกนัไมเกนิ
500 ลานบาท

ขอ soft loan ได

บริษทั C (บริษทัลกูของ B)

ไมนบัรวมบริษทั C
ในการขอสนิเชอ่ื

2. ลกูหนส้ีามารถกเูงิน soft loan
ได 2 ครง้ั จากเดมิ 1 ครง้ั
(มผีลบงัคบัใช 1 ม.ค. 64)

ฟรีดอกเบย้ี 6 เดอืนแรก
สำหรบัการกทูง้ั 2 ครง้ั
ดอกเบย้ี 2% นาน 2 ป
มวีงเงินสนิเชอ่ืรวมไมเกนิ 500 ลานบาท
ตอสถาบนัการเงิน
สนิเช่ือ soft loan วงเงินไมเกนิ 20%
ของยอดหนค้ีงคาง ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62

3. ขยายเวลาการใหสนิเชอ่ื
ไมเกนิวนัท่ี 18 เม.ย. 64
(มผีลบงัคบัใช 19 ต.ค. 63)
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท่ี
ศนูยคมุครองผูใชบริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213
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เรื่อง : ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

DIGITAL FACTORING

ทางเลือกสภาพคล่องส�ำหรับ SMEs รายย่อย
เมื่อลองนึกถึงบริบทของเศรษฐกิจไทย
บรรดาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ที่ครองสัดส่วนถึง 99% ของ
วิสาหกิจทัง้ หมด คงจะเปรียบได้กบั ต้นไม้
ทีก่ ำ� ลังเติบโตอย่างสง่างาม ทว่าภายใน
หมู่แมกไม้นั้นยังมีต้นกล้าเล็ก ๆ ปะปน
อยูด่ ว้ ย ซึง่ สังเกตได้งา่ ยจากขนาดทีเ่ ล็ก
กว่าเพือ่ น จึงอาจไม่ได้รบั น�ำ้ หรือแสงแดด
มากพอ ท�ำให้ไม่สามารถเติบโตได้อย่าง
ที่ควรจะเป็น แม้จะพยายามแค่ไหนก็ไม่
สามารถสูต้ น้ ไม้สงู ใหญ่ ใบหนาทีม่ โี อกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้ดีกว่า

ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs
ต้นกล้าเล็ก ๆ ทีก่ ล่าวถึงเปรียบได้กบั SMEs
ทีเ่ ป็นวิสาหกิจขนาดย่อม คือ รายได้ตอ่ ปีไม่ถงึ
100 ล้านบาท ซึง่ ถือว่ามีขนาดทีเ่ ล็กกว่า SMEs
ขนาดกลางอย่างเห็นได้ชัด ท�ำให้ SMEs
ขนาดย่อมเหล่านีต้ อ้ งด�ำเนินธุรกิจในวงจ�ำกัด
เพราะด้วยสินทรัพย์คำ�้ ประกันไม่มากนักหรือ
แทบไม่มเี ลย รวมถึงการไม่มคี คู่ า้ โดยตรงกับ
บริษัทขนาดใหญ่ จึงถูกจัดเป็นกิจการที่มี
ความเสีย่ งสูงและมักไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
โดยเฉพาะเมื่อต้องการเงินทุนหมุนเวียน
ระหว่างทีร่ อรับเงินสดตามเทอมการค้า ท�ำให้
วิสาหกิจเหล่านีไ้ ม่สามารถเข้าถึงสภาพคล่อง
ที่จะช่วยให้ขยายการผลิตได้ตามศักยภาพ
แม้ว่าจะมีเครื่องมือเข้าถึงสภาพคล่องอย่าง
บริการ Factoring ที่เปิดโอกาสให้ผู้ขาย
(SMEs ทีเ่ ป็น seller) ใช้เพียง “ใบแจ้งหนี”้
ทีอ่ อกให้กบั ผูซ้ อื้ (คูค่ า้ ทีเ่ ป็น buyer) เพือ่
เรียกเก็บเงินหลังจากทีไ่ ด้สง่ มอบสินค้าแล้ว
มาใช้เป็นเอกสารขอสินเชือ่ โดยมีรายรับทีจ่ ะ

เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเป็นหลักประกัน
ได้ก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีการใช้ Factoring
อย่างแพร่หลายนัก
สาเหตุหนึง่ อาจเป็นเพราะ SMEs ผูข้ าย
ยังไม่รู้จักการเข้าถึงเครื่องมือนี้ แต่ปัญหา
ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ ผู้ให้บริการสินเชื่อ
Factoring และผูซ้ อื้ ทีย่ งั ไม่มแี รงจูงใจทีช่ ว่ ย
แก้ปัญหาสภาพคล่องให้กับ SMEs ผู้ขาย
เหล่านัน้ รวมถึงยังคงไม่มนั่ ใจในความสามารถ
ในการท�ำธุรกิจของวิสาหกิจ ยิ่งไปกว่านั้น
ทางฝัง่ ผูซ้ อื้ เองก็ไม่มแี รงจูงใจในการรับภาระ
ที่ต้องยืนยันความถูกต้องของใบแจ้งหนี้
ซึ่งปัญหาหลัก ๆ จะอยู่ที่ฝั่งผู้ให้บริการ
Factoring มีความกังวลใน 2 เรือ่ ง ได้แก่
(1) ปัญหาการฉ้อโกงปลอมแปลงเอกสาร
(fraud) และ (2) การยืน่ ขอสินเชือ่ ซ�ำ้ ซ้อน
(double financing) ซึง่ อุปสรรคดังกล่าวล้วน
สะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
และไม่เอื้อต่อการเสริมสภาพคล่องให้แก่
SMEs เท่าทีค่ วร

Factoring คือ การให้สินเชื่อโดยมีใบแจ้งหนี้เป็นหลักประกัน
3

4A

seller
2

1

ให้สินเชื่อ Factoring

ตรวจสอบสินค้า
และยืนยัน invoice

ส่งมอบสินค้า
และออก invoice

4B

Factor

แจ้งขอโอนสิทธิ
การรับเงิน

5

ช�ำระสินค้า

buyer
1
2
3
4A
4B
5

SMEs ผู้ขายสินค้า (seller) ส่งมอบสินค้า และออกใบแจ้งหนี้ (invoice) ให้บริษัทผู้ซื้อสินค้า (buyer) เพื่อเรียกเก็บเงิน
buyer ตรวจสอบสินค้า และยืนยันความถูกต้องของ invoice กับ seller
seller น�ำ invoice มาขอสินเชื่อกับผู้ให้บริการ Factoring (Factor) ที่เป็นสถาบันการเงินและ non-bank เพื่อเปลี่ยนเป็น
กระแสเงินสดหมุนเวียนในกิจการระหว่างที่รอ buyer ช�ำระเงิน (ตามเทอมการค้าตามที่ตกลงกัน เช่น 30 - 180 วัน)
หากผ่านการพิจารณา Factor จะให้สินเชื่อ Factoring แก่ seller
Factor แจ้งการโอนสิทธิการรับเงินแก่ buyer
buyer ช�ำระค่าสินค้าแก่ Factor เมื่อครบก�ำหนดตาม invoice
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แก้ปัญหาด้วย Digital Factoring
ธปท. จึงได้พัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล
(digital ecosystem) ส�ำหรับการให้บริการ
Digital Factoring ร่วมกับภาคเอกชนและ
หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) เพือ่ ยกระดับบริการ Factoring ด้วย
เทคโนโลยีทจี่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพ ลดความเสีย่ ง
ในกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรม และ
คลายความกังวลที่เป็นอุปสรรคต่อการให้
Factoring ทีม่ อี ยูเ่ ดิม โดยยึด 2 หลักการ
ได้แก่ (1) “open architecture” เปิดให้
มีผู้ให้บริการทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและ
มิใช่สถาบันการเงิน และ (2) “customer
centric with balanced incentives” สร้าง
แรงจูงใจให้ทงั้ ผูซ้ อื้ ผูข้ าย และผูใ้ ห้บริการ
Digital Factoring เห็นประโยชน์และพร้อม
ขับเคลื่อนธุรกรรมให้เกิดผลส�ำเร็จ และมี
องค์ประกอบภายใน digital ecosystem
ทีท่ ำ� ให้ธรุ กรรม Digital Factoring มีความ

ข้อมูล เพิม่ ประสิทธิภาพในการส่งต่อเอกสาร
ได้อย่างสะดวก และยืนยันความถูกต้อง
ของใบแจ้งหนีด้ จิ ทิ ลั ด้วย digital signature ซึง่
ใบแจ้งหนีด้ จิ ทิ ลั นี้ สามารถท�ำผ่านระบบบัญชี
ออนไลน์หรือผ่านเว็บไซต์กลางของผูใ้ ห้บริการ
เสริมความมัน่ ใจด้วย “ระบบสนับสนุน”
ระบบ Digital Factoring มีกระบวนการ
ทีส่ นับสนุนให้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการ
ขอสินเชื่อ Digital Factoring ไว้ด้วยกัน
เพือ่ ให้กระบวนการอนุมตั เิ รียบลืน่ ไร้รอยต่อ
ไม่วา่ จะเป็นระบบการรูจ้ กั ตัวตนลูกค้า (Know
Your Customer: KYC) เพือ่ พิสจู น์ตวั ตนว่า
มีจริงและป้องกันการแอบอ้างบุคคลอืน่ ระบบ
บัญชีออนไลน์ (online accounting / Enterprise
Resource Planning: ERP) ระบบช�ำระเงิน
ดิจทิ ลั และการโอนสิทธิอตั โนมัตเิ พือ่ ลดภาระ
ของผูซ้ อื้ รวมถึงการท�ำประกันภัยการส่งมอบ
สินค้าและบริการ และการค�ำ้ ประกันธุรกรรม
Digital Factoring ให้กบั ผูใ้ ห้บริการสินเชือ่
Digital Factoring โดย บสย.

Digital Factoring Ecosystem เปิดกว้างให้มีผู้ให้บริการที่หลากหลาย
PLATFORM

seller มีเงินทุนหมุนเวียน
มาใช้ด�ำเนินธุรกิจต่อได้เร็วขึ้น

A

Factors
seller
buyer
ERP* / KYC / insurance

seller

buyer ยืนยันความถูกต้อง
ของใบแจ้งหนี้ได้สะดวกขึ้น

Factor
ฐานข้อมูลกลาง
มาตรฐานใบแจ้งหนี้
Central Web Service (CWS)
ดิจิทัล
seller
buyer
ERP* / KYC /
Factor มีความมั่นใจในการ
insurance
Factors
ปล่อยสินเชื่อ ท�ำให้เพิ่มโอกาส
PLATFORM
seller
การปล่อยสินเชื่อ
buyer
Factor
B
ERP* / KYC / insurance
*ERP คือ ระบบที่ใช้ส�ำหรับวางแผนและจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ
buyer
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ต่อเนือ่ งตัง้ แต่เริม่ จนจบกระบวนการ ซึง่ ระบบ
นิเวศนี้จะสนับสนุนการเติบโตให้ต้นกล้า
ขนาดย่อมมีความสามารถในการแข่งขันและ
อาจกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ทสี่ ง่างามในอนาคต
สร้างบ้านที่ปลอดภัยด้วย
“โครงสร้างพื้นฐานกลาง”
ด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะคลายทุกความกังวล
ของผูใ้ ห้บริการ Factoring ธปท. จึงสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐานกลางทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ เข้าถึงง่าย
และปลอดภัย เพือ่ ยกระดับธุรกรรม Factoring
ให้เกิดขึน้ ในรูปแบบดิจทิ ลั ด้วย
(1) ฐานข้อมูล Central Web Service
(CWS) โดยจะบันทึกและตรวจสอบสถานะ

ของใบแจ้งหนี้ เพือ่ ลดความเสีย่ งในการขอ
สินเชือ่ ซ�ำ้ ซ้อน อีกทัง้ ยังเปิดกว้างตามหลักการ
open architecture โดยไม่จำ� กัดว่าผูท้ มี่ า
เชือ่ มต่อจะต้องเป็นผูใ้ ห้บริการ Factoring แบบ
ดัง้ เดิมเท่านัน้ แต่เปิดโอกาสให้ใช้ฐานข้อมูล
CWS เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่ท�ำหน้าที่
เป็น marketplace ส�ำหรับสินเชือ่ Factoring
ซึ่งจะสนับสนุนให้มีการแข่งขันของผู้ให้
บริการ ทั้งด้านเงื่อนไขการให้สินเชื่อและ
ด้านราคา
(2) มาตรฐานใบแจ้งหนีด้ จิ ทิ ลั (digital
invoice) ส�ำหรับธุรกรรม Factoring มีเป้าหมาย
ที่จะขจัดปัญหาการฉ้อโกงออกจากระบบ
ด้วยการลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง

ส่งต่อ “แรงจูงใจ” ด้วยประโยชน์รว่ ม
เมื่ อ ใบแจ้ ง หนี้ อ ยู ่ ใ นรู ป แบบดิ จิ ทั ล
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ การยืนยันความ
ถูกต้องของใบแจ้งหนี้ การแจ้งรับโอนสิทธิ
การเงิน และกระบวนการช�ำระเงิน ก็สามารถ
บริหารจัดการในรูปแบบดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
ซึง่ จะช่วยลดภาระของทุกฝ่าย ไม่วา่ จะเป็น
ตัว SMEs ผูข้ ายเองทีจ่ ะมีแหล่งสภาพคล่อง
ในต้นทุนต�ำ่ ไว้เลือกใช้ ผูซ้ อื้ ก็สามารถยืนยัน
ความถูกต้องของใบแจ้งหนีด้ จิ ทิ ลั ผ่านระบบ
บัญชีออนไลน์ และสามารถช�ำระเงินผ่าน
ระบบดิจทิ ลั ได้ และผูใ้ ห้บริการ Factoring
ก็หมดกังวลเรื่องการฉ้อโกงและการปล่อย
สินเชือ่ ซ�ำ้ ซ้อน ถือว่าเป็นธุรกรรมสินเชือ่ ทีใ่ ช้

เทคโนโลยีเข้ามาสร้างแรงจูงใจ และคาดว่าจะ
ชนะใจทุกฝ่ายด้วยระบบนิเวศดิจทิ ลั ทีส่ มบูรณ์
ธปท. หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า การร่วมกันพัฒนา
ระบบนิเวศดิจิทัลส�ำหรับธุรกรรม Digital
Factoring ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
จะช่วยให้ SMEs ไทยเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้
ตามศักยภาพและช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย
ต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าว
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นี้ ยิง่ ไปกว่านัน้
เชือ่ ว่าเทคโนโลยีเหล่านีจ้ ะเป็นแรงส่งให้ SMEs
รายย่อยได้เปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนา
ตนเองเพือ่ รองรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีจ่ ะมีบทบาท
เพิม่ ขึน้ ในอนาคต
SMEs ขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงก�ำหนด
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พ.ศ. 2562 นิยามของ SMEs แบ่งออกเป็น
2 ประเภทใหญ่ ได้แก่

1 วิสาหกิจขนาดย่อม (small enterprise)
คือ กิจการที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท
จ้างงานไม่เกิน 100 คน (การผลิต)
หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท
จ้างงานไม่เกิน 30 คน (บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก)

2 วิสาหกิจขนาดกลาง (medium
enterprise) คือ กิจการที่มีรายได้ต่อปี
ระหว่าง 100 - 500 ล้านบาท จ้างงานตั้งแต่
51 - 300 คน (การผลิต) หรือมีรายได้ต่อปี
ระหว่าง 50 - 200 ล้านบาท จ้างงานตั้งแต่
31 - 200 คน (บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก)
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ส่องเทรนด์การค้าออนไลน์ ไทย จากวิกฤตโควิด 19
ปี 2563 ที่ผ่านมา การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เข้ามาเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในหลายด้านขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการน�ำเทคโนโลยีมาใช้อ�ำนวยความสะดวกในการจับจ่ายสินค้า
ที่ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส คอลัมน์ The Knowledge ฉบับนี้ ขอรวบรวมสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การซื้อสินค้าออนไลน์ที่ได้กลายมาเป็น “ความปกติใหม่” ส�ำหรับพวกเราไปแล้วเรียบร้อย

Social Commerce

ก่อนวิกฤตโควิด 19 เรายังไม่เคยใช้ชอ่ งทางโซเชียลมีเดียในการท�ำ
live ขายอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่จะใช้ในการสือ่ สารและติดต่อสอบถาม
แต่เมือ่ มีโควิด 19 เข้ามากลับกลายเป็นว่าธุรกิจและแบรนด์ตา่ ง ๆ
เริม่ มีการท�ำ social commerce กันมากขึน้ ผ่านการให้พนักงาน live

แนะน�ำสินค้า เพือ่ ดึงให้ลกู ค้ามา chat to shop ท�ำให้การซือ้ ของ
เป็นเรือ่ งสนุก ตืน่ เต้น และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูข้ ายโดยตรงแบบเรียลไทม์
จึงท�ำให้การท�ำการตลาดแบบ social commerce ได้รบั ความนิยม
จากขาช้อปทัง้ หลายมากดซือ้ กดจองกันรัว ๆ

เปรียบเทียบช่องทางค้าปลีกออนไลน์ของ SMEs
e-Marketplace VS Social Commerce แต่ละช่องทางมีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร?
e-Marketplace

Social Commerce

e-Marketplace Platform

Social Media

Messaging
Application

ช่องทางการซื้อขายสินค้า
ช่องทางการช�ำระเงิน
credit/
debit card

e-banking

e-wallet

cash
on delivery

counter
service

ผู้ซื้อ

“ประชาชนมีแนวโน้มซื้อขายสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น แม้จะไม่ใช่ช่วงล็อกดาวน์”

“Shopee และ Lazada คือ e-Marketplace
ที่ถูกค้นหามากที่สุด”

ความสนใจซื้อขายสินค้าออนไลน์พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงล็อกดาวน์
แม้หลังล็อกดาวน์ความสนใจจะปรับลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่า ค่าเฉลี่ยปี 2019

การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ (Google Trends Index หมวด e-commerce)
26 มี.ค. 2020
ประกาศมาตรการ
ล็อกดาวน์

Index

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2
ร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า
กลับมาเปิดให้บริการ
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4 ต.ค. 2020
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ค่าเฉลี่ยปี 2019 = 40

25
0
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จ�ำนวนการค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับ Shopee และ
Lazada มีสดั ส่วนราว 90% ของจ�ำนวนการ
ค้นหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ e-Marketplace
ทั้งหมดในประเทศไทย
สัดส่วนการ
ค้นหาทัง้ ประเทศ
Top Search
รายจังหวัด*
Others
ประกอบด้วย JD
Central, Kaidee
และ Zilingo

ช่องทางทีข่ าช้อปออนไลน์คนุ้ เคยกันเป็นอย่างดี คือ e-Marketplace เป็นการน�ำสินค้าไปขาย
บนเว็บไซต์สอื่ กลางในการซือ้ - ขายออนไลน์ ทีร่ วมร้านค้าหลายแห่งไว้ในทีเ่ ดียว อาทิ Shopee
Lazada JD Central Kaidee และ Zilingo ซึง่ ล้วนแต่เป็นช่องทางทีค่ น้ หาได้งา่ ย มีการเปรียบเทียบ
ราคา และรีวิวจากผู้ใช้งานจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลที่น่าสนใจพบว่า ในปี 2020
ทีผ่ า่ นมา Shopee และ Lazada คือ e-Marketplace ทีถ่ กู ค้นหามากทีส่ ดุ คิดเป็นสัดส่วนราว
90% จากการค้นหา e-Marketplace ทัง้ หมดในไทย
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e-payment

5. จัดส่งสินค้า

cash on delivery

e-Marketplace 3. แจ้งรับพัสดุ
2. แจ้งค�ำสั่งซื้อ

cash on
delivery

ผู้ให้บริการขนส่ง

โอนเงินให้ผู้ขาย

(หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย)

4. ส่งมอบสินค้า
ให้ผู้ให้บริการขนส่ง

2563

ช�ำระค่าขนส่ง

ผู้ขาย
การช�ำระเงิน

e-banking

ผู้ซื้อ

รูปแบบการท�ำงาน
และเส้นทางของการช�ำระเงิน
e-Marketplace จะคิดค่าธรรมเนียม
การขายกับผู้ขาย 5 - 10%
ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
ในขณะที่ผู้ขายแบบ social
commerce อาจต้องช�ำระ
ค่าโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้ร้านค้า
เป็นที่รู้จักมากขึ้น

cash
on delivery

cash on
delivery

3. จัดส่งสินค้า
1. สั่งซื้อสินค้า

e-banking

ผู้ให้บริการขนส่ง
ช�ำระค่าขนส่ง

2. ส่งมอบสินค้า
ให้ผู้ให้บริการขนส่ง

cash on
delivery

ผู้ขาย
ช�ำระค่าโฆษณาออนไลน์

การส่งมอบบริการ

การช�ำระเงิน

โปรโมตร้านค้า

social media

การส่งมอบบริการ

32%
57%

11%

ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2563
43%

48%

9%

e-Marketplace

1. สั่งซื้อสินค้า

e-banking ได้รับความนิยมสูงที่สุด
โดยเฉพาะ mobile banking

กรกฎาคม - ตุลาคม 2563
50%

42%
8%

*ระบุสจี ากปริมาณการค้นหาข้อมูลแยกรายจังหวัดโดย
Lazada > Shopee
Shopee > Lazada

หมายเหตุ : ข้อมูล Google Trends Index เป็นการสะท้อนถึงความสนใจ
ในการค้นหาข้อมูลผ่าน Google เท่านัน้ โดยไม่ได้สะท้อนถึงการซือ้ ขายจริง

โดยทั้งสองช่องทางมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่าง
กันไป ท�ำให้ในปัจจุบันร้านค้าออนไลน์ทั้ง
ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก นิยมวางขายสินค้า
ผ่านทัง้ 2 ช่องทาง
ส�ำหรับร้านค้าและผูป้ ระกอบการในยุคออนไลน์
เช่นนี้ การจะอยูร่ อดได้นอกจากจะต้องปรับตัวให้
เท่าทันกับเทคโนโลยีและช่องทางทีเ่ ปลีย่ นไปแล้ว
หัวใจส�ำคัญยังคงอยู่ที่คุณภาพสินค้าและบริการ
ทีไ่ ด้มาตรฐาน รวมถึงการเข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้าอย่างแท้จริง ทีจ่ ะสามารถสร้างความแตกต่าง
ท�ำให้แบรนด์เป็นที่จดจ�ำ และครองใจลูกค้าได้
ในทีส่ ดุ

e-Marketplace

Social Commerce

ข้อดี
1. มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่บนแพลตฟอร์มอยูแ่ ล้ว
2. มีช่องทางช�ำระเงินหลากหลาย
3. มีระบบเชื่อมต่อกับผู้บริการขนส่งโดยตรง
4. มีกิจกรรมส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์ม
5. มีระบบจัดการออเดอร์ส�ำหรับผู้ขาย

ข้อดี
1. ร้านค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย
2. ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
3. มีการแข่งขันด้านราคาต�ำ่ กว่า เนือ่ งจากไม่ตอ้ ง
แข่งขันกับร้านค้าจ�ำนวนมากบนแพลตฟอร์ม

ข้อเสีย
1. มีการแข่งขันด้านราคาสูง เนื่องจากมีสินค้า
ประเภทเดียวกันขายบนแพลตฟอร์มจ�ำนวนมาก
2. ผู้ขายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขายราว
5 - 10% ของราคาสินค้าที่ขายทุกรายการ

ข้อเสีย
1. ใช้เวลาและเงินทุนในการสร้างฐานลูกค้า
2. ช่องทางรับช�ำระเงินมีจ�ำกัด
3. ผูข้ ายต้องวางระบบจัดการออเดอร์ดว้ ยตนเอง

ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม : creativetalklive.com // www.marketingoops.com
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เรื่อง : พิรญาณ์ รณภาพ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค

รอดพ้นจากวิกฤตโควิด 19 และไม่สามารถ
ขับเคลือ่ นการลงทุนของประเทศได้อย่างเต็มที่
ภาครัฐจึงจ�ำเป็นต้องมีบทบาทหลักในการปรับ
โครงสร้างการลงทุน ด้วยการผลักดันและเร่ง
ให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ สริมสร้าง
ศักยภาพการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทย
(strategic investment) ให้เท่าทันและสอดรับ
กับกระแสโลกใหม่ รวมทัง้ จูงใจให้ภาคเอกชน
ลงทุนตาม (crowding-in effects) ได้แก่
1. การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั
ทัง้ ด้าน hardware และ software ทีผ่ า่ นมา
ภาครัฐได้เร่งให้เกิดการประมูลเพื่อลงทุน
ในโครงข่ายโทรคมนาคม 5G ท�ำให้ปจั จุบนั
บริษทั โทรคมนาคมของเอกชนก�ำลังด�ำเนินการ
ลงทุนตามแผน นับว่าเป็นเพียงไม่กี่ธุรกิจ
ทีย่ งั คงมีการลงทุนแม้อยูใ่ นภาวะวิกฤตโควิด 19
อย่างไรก็ตาม นอกจากการลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีเ่ ป็น hardware แล้ว ภาครัฐควร
พิจารณาลงทุนในด้าน software เพือ่ ให้การใช้
ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพ

ทรานส์ฟอร์มลงทุนไทยอย่างไร?
ให้ออกจากดักแด้กลายเป็นเสือ

สูงสุดด้วย เช่น การบูรณาการระบบฐานข้อมูล
ภาครัฐ (e-government) ทีม่ าช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับการท�ำธุรกิจ และท�ำให้
ภาครัฐสามารถวิเคราะห์การให้นโยบายความ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุด การพัฒนา
แอปพลิเคชันที่ช่วยจับคู่ระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้างในระบบ รวมถึงอาจขยายความ
ครอบคลุมไปจนถึงการหางานในระดับต�ำบล
หรือหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็น self-employed ด้วย และ
การสร้างแพลตฟอร์มช่วยให้ประชาชนหรือ
SMEs สามารถขายของออนไลน์ดว้ ยต้นทุน
ที่ต�่ำ  ปิดช่องว่างแพลตฟอร์มในปัจจุบันที่
ด�ำเนินการโดยเอกชน
2. การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
ขนส่ง ทั้งทางบก ราง น�้ำ  และอากาศ
ให้เชือ่ มโยงกันอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ช่วยลดต้นทุน
และลดเวลาในการขนส่งสินค้าและการเดินทาง
ซึง่ ปัจจุบนั ภาครัฐได้วางยุทธศาสตร์การลงทุน
ในส่วนนีไ้ ว้แล้ว แต่ความท้าทายอยูท่ กี่ ารผลักดัน
ให้เกิดขึน้ จริงตามแผน

สัดส่วนการลงทุนต่อ GDP ของไทยเทียบกับประเทศในแต่ละกลุ่มรายได้
ร้อยละต่อ GDP
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ในภาวะวิกฤตที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ลดลงมาก โดยเฉพาะ
การลงทุนของทุกประเทศที่เหมือนหนอนในระยะดักแด้ซึ่งอยู่ในภาวะ
จ�ำศีล แต่ส�ำหรับประเทศไทยถือว่าเผชิญความท้าทายที่มากกว่านั้น
เพราะในช่วงก่อนหน้าประเทศไทยก็เติบโตในอัตราต�่ำอยู่แล้ว ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการลงทุนทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ มาเป็นเวลานาน “การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจด้านการลงทุน” จึงเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะท�ำให้เศรษฐกิจไทย
ฟื้นตัวและกลับมาเติบโตได้เต็มศักยภาพ (potential growth) ในโลก
หลังโควิด 19 บทความนี้ จะชวนท่านผูอ้ า่ นเจาะลึกเรือ่ งการปรับโครงสร้าง
การลงทุนของประเทศว่าควรเดินไปในทิศทางใด
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ประการแรก ในภาพรวม ไทยจ�ำเป็นต้อง

เพิ่มขนาดการลงทุนในประเทศ โดยตลอด
ระยะเวลากว่า 20 ปีทผี่ า่ นมา เศรษฐกิจไทย
เติบโตในอัตราทีล่ ดลงตามล�ำดับ สาเหตุหนึง่
มาจากการลงทุนที่ต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น
เมือ่ ค�ำนึงถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างของประเทศ
ซึง่ ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตและความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศลดลง โดยงานวิจยั
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า
ในระยะข้างหน้า ไทยจ�ำเป็นต้องลงทุนต่อเนือ่ ง

จนสัดส่วนการลงทุนต่อ GDP เพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 4% จาก 23% ในปี 2562 เป็น
27% เพื่อให้หลุดจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลางในอีก 15 ปีขา้ งหน้า
ประการทีส่ อง ไทยต้องเน้นคุณภาพการ

ลงทุนให้ตรงจุด ให้สอดรับกับบริบทโลกใหม่
ทีต่ อ้ งเผชิญในระยะข้างหน้าภายใต้ทรัพยากร
ทางการเงินจ�ำกัด โดยในระยะเริม่ ต้นทีภ่ าคเอกชน
ส่วนใหญ่ยงั คงต้องแก้ปญั หาเฉพาะหน้าเพือ่ ให้
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ที่มา : World Bank และงานศึกษาของ ธปท. เรื่อง “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส : ลงทุนอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในโลกหลัง COVID-19”
โดย พิรญาณ์ รณภาพ, เกริกเกียรติ พรหมมินทร์ และกุลนันท์ จุนทองวิรัตน์
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ไทยต้องลงทุนในทุนมนุษย์ (human capital) โดยเฉพาะ
การยกระดับทักษะด้านดิจทิ ลั ให้กบั แรงงาน ซึง่ จ�ำเป็นอย่างมาก
ในอนาคต คงไม่เป็นประโยชน์นัก หากภาครัฐและเอกชน
เร่งลงทุนด้านดิจทิ ลั อย่างเต็มที่ แต่ภาคแรงงานกลับขาดทักษะ”
3. การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ อือ้ ต่อการ
แก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม เช่น ระบบบริหารจัดการน�ำ้
ทัง้ ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วม
ระบบการจัดการขยะในเมืองใหญ่ และการ
สร้างสถานีชาร์จส�ำหรับรองรับรถยนต์ไฟฟ้า
นอกจากนี้ ภาครัฐยังจ�ำเป็นต้องเร่งปฏิรูป
และลดระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีซ�้ำซ้อนและเป็น
อุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจด้วย เพือ่ ดึงดูดให้
เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนมากขึน้ โดยเฉพาะ
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีความพร้อม
และฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง
ในระยะต่อไป ภาคเอกชนควรมีบทบาท
เข้ามาลงทุนต่อยอดและใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพืน้ ฐานทีภ่ าครัฐลงทุนไว้ ทัง้ ภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ เช่น
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การท�ำการเกษตรแบบอัจฉริยะ (smart farming)
ทีช่ ว่ ยให้เกษตรกรเพิม่ ผลผลิต ท�ำให้สามารถ
ปลูกพืชทีเ่ หมาะสมกับภูมปิ ระเทศและทนทาน
ต่อสภาพอากาศได้มากขึน้ การน�ำหุน่ ยนต์
รวมถึงระบบ automation มาเพิม่ ประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการ
ตลอดจนการรักษาคนไข้ผา่ นระบบโทรเวชกรรม
(telemedicine) ทีต่ อบโจทย์ทงั้ กระแสคนรัก
สุขภาพและการก้าวสูส่ งั คมสูงวัย
ประการสุดท้าย ไทยต้องลงทุนในทุนมนุษย์

(human capital) โดยเฉพาะการยกระดับ
ทักษะด้านดิจิทัลให้กับแรงงาน ซึ่งจ�ำเป็น
อย่างมากในอนาคต คงไม่เป็นประโยชน์นกั
หากภาครัฐและเอกชนเร่งลงทุนด้านดิจิทัล

อย่างเต็มที่ แต่ภาคแรงงานกลับขาดทักษะ
รวมถึงไม่สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีเหล่านีไ้ ด้ นอกจากนี้ แรงงาน
ทีข่ าดทักษะด้านดิจทิ ลั ก็อาจได้รบั ผลกระทบ
เชิงลบจากการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทน
แรงงานในภาคธุรกิจซึ่งจะส่งผลต่อรายได้
ในอนาคตด้วย
การจัดอันดับทักษะด้านดิจทิ ลั ของ 133
ประเทศในรายงาน Network Readiness
Index ปี 2563 ของ Portulans Institute
สะท้อนให้เห็นว่า ทักษะด้านดิจทิ ลั ของคนไทย
ในปัจจุบันยังต�่ำอยู่เมื่อเทียบกับประเทศ
ในภูมภิ าค โดยอยูใ่ นอันดับที่ 63 เทียบกับ
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียที่อยู่ใน
อันดับ 5 10 และ 49 ตามล�ำดับ
โดยสรุป ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ การลงทุน
ของทุกประเทศอยูใ่ นภาวะจ�ำศีล เปรียบเสมือน
หนอนทีอ่ ยูใ่ นดักแด้ ความท้าทายของผูว้ าง
นโยบาย คือ ท�ำอย่างไรให้ไทยออกจากดักแด้
แล้วจะไม่เป็นเพียงผีเสือ้ แต่ตอ้ งทรานส์ฟอร์ม
เป็นเสือทีแ่ ข็งแกร่งเพือ่ แข่งขันได้ในโลกอนาคต
ปัจจัยส�ำคัญจึงขึ้นอยู่กับว่า ผู้วางนโยบาย
จะให้อาหารอะไรเข้าไปในดักแด้ในช่วงจ�ำศีล
ซึ่ง “การปรับโครงสร้างการลงทุน” คือ
ค�ำตอบดังกล่าว
อีกทั้งยังถือเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน
ที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อน ภายใต้ทรัพยากร
ทางการเงินที่มีจ�ำกัดและในภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ ภาครัฐควรมุง่ ลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็นยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงกัน
อย่างทัว่ ถึง โดยค�ำนึงถึงทัง้ ขนาดทีเ่ พียงพอ
และคุณภาพการลงทุนทีต่ รงจุด ควบคูไ่ ปกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับ
โลกใหม่ ซึ่งจะท�ำให้ผลิตภาพการผลิต
การจ้างงาน และรายได้ของแรงงานในภาพรวม
ของประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ภาคเอกชนลงทุนตามในระยะปานกลาง
และระยะยาว

ธปท. ปรับกระบวนทัพ รับ New Landscape

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ในวันที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี รวมถึงตัวกระตุ้นส�ำคัญอย่างวิกฤตโควิด 19
ท�ำให้วันนี้ผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัทชั้นน�ำ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ทัน
กับพฤติกรรมและความคาดหวังของสังคมที่เปลี่ยนไป หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแลภาคการเงินการธนาคาร
อย่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็จ�ำเป็นต้องปรับลักษณะการท�ำงานด้วยเช่นกัน วันนี้จึงขอพาทุกท่าน
มารู้จักกับทีมงานส่วนหนึ่งที่ ธปท. ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกระบวนทัพใหม่ไว้รองรับ new landscape
1. ด้านระบบการช�ำระเงินดิจท
ิ ลั

กลุม่ งานแรกทีถ่ กู จัดตัง้ ขึน้ คือ ด้าน
เทคโนโลยีและดิจทิ ลั ซึง่ มีทงั้ การปรับรูปแบบ
ตัง้ แต่การแตกกลุม่ ออกมาจากหน่วยงานเดิม
และการจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้เท่าทันสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และโลกการเงินทีเ่ ปลีย่ นไป
FinTech

เป็นฝ่ายงานทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงิน โดยน�ำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงิน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
และตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและ
ประชาชน รวมถึงมีการจัดตัง้ regulatory
sandbox เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทัง้ ที่

เป็นสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน
(non-Bank) สามารถทดสอบการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีใหม่กบั ลูกค้าจริงได้ในวงจ�ำกัด
ภายใต้หลักการส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
(1) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
(2) การดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และ (3) การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
อย่างเหมาะสม เช่น การช�ำระเงินด้วย
มาตรฐาน Thai QR code การใช้เทคโนโลยี
Biometrics ในกระบวนการพิสูจน์ยืนยัน
ตัวตนลูกค้า การพิสูจน์ยืนยันตัวตนข้าม
หน่วยงานผ่านแพลตฟอร์ม National Digital
Identity (NDID) และการให้บริการหนังสือ
ค�ำ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ (electronics Letter
of Guarantee: e-LG) บนระบบ blockchain
ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือ
มาตรฐานกลางของการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิง่ ขึน้

Digital Currency

รูปแบบของการใช้เงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปสู่
“สกุลเงินดิจิทัล” จะมีบทบาทอย่างมาก
ในกิจกรรมทางการเงินในอนาคต สกุลเงิน
ดิจทิ ลั ไม่ใช่แค่เพียงเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการ
ช�ำระเงิน แต่ยงั ก่อให้เกิดการเข้าถึงการสร้าง
นวัตกรรม ตลอดจนก่อให้เกิดผูเ้ ล่นและบริการ
ทีห่ ลากหลาย อย่างไรก็ดี สกุลเงินดิจทิ ลั ยัง
ส่งผลต่อการด�ำเนินนโยบายและเสถียรภาพ
ระบบการเงินเช่นกัน พันธกิจของ Digital
Currency Team (DCT) ของ ธปท. มีบทบาท
ทัง้ ด้านการก�ำหนดนโยบายร่วมกับฝ่ายงานต่าง ๆ
ในการก�ำกับดูแลสกุลเงินทีอ่ อกโดยภาคเอกชน
(Private Digital Currency) และด้านการ
พัฒนาสกุลเงินดิจทิ ลั ทีอ่ อกโดยธนาคารกลาง
(Central Bank Digital Currency: CBDC)
อย่างโครงการอินทนนท์ในช่วงที่ผ่านมา
เพื่อสร้างและก�ำหนดภูมิทัศน์ทางการเงิน
ของประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพในอนาคต

* หมายเหตุ : บทความนีเ้ ป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึง่ ไม่จำ� เป็น
ต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ด้านการแก้ปัญหาหนี้สิน
ของไทย
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โควิด 19 ทีส่ ร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย
เป็นอย่างมาก ธปท. จึงให้ความส�ำคัญในการ
แก้ปัญหาหนี้สินทั้งระดับภาคครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจ โดยได้จดั ตัง้ หน่วยงานและโครงการ
ต่าง ๆ เพือ่ ดูแลและแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ รวมถึง
ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

(2) ทางด่วนแก้หนี้ ซึง่ เป็นช่องทางเสริมส�ำหรับ
ช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจในการติดต่อกับ
ผูใ้ ห้บริการทางการเงิน เพือ่ ขอปรับแผนการ
ช�ำระหนี้ ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในเดือน
เมษายน 2563 จนถึงสิน้ ปี 2563 มีจำ� นวนค�ำขอ
เกือบ 120,000 รายการ และ (3) ด�ำเนินการ
ยกระดับความร่วมมือในการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทร่วมกับกระทรวงยุตธิ รรม

กลุม่ งานการแก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ ของประชาชน

กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้

3.

ทีมการธนาคารเพื่อความยั่งยืน
ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้สถาบัน
การเงิน ซึ่งถือเป็นตัวกลางในการ
ส่งผ่านเงินทุนไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ตระหนักถึงความส�ำคัญและด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ บนหลั ก การธนาคารเพื่ อ
ความยั่งยืน”
2. ด้าน Data & Technology

Data Analytics

กลุ ่ ม งานที่ มี จุ ด มุ ่ ง หมายในการเป็ น
หน่วยงานหลักในการผลักดัน พัฒนาและ
สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเฉพาะ
ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ
ในเชิงเทคนิคด้าน Machine Learning โดย
เน้นการท�ำงานร่วมกับสายงานต่าง ๆ ภายใน
ธปท. เพือ่ สนับสนุนการตอบโจทย์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ ธปท. ซึง่ ครอบคลุมงานตามพันธกิจ
หลักและการบริหารจัดการองค์กร เช่น ศึกษา
และพัฒนาเครือ่ งชีเ้ ร็ว (Rapid Economic
Indicator) เพื่อจับชีพจรเศรษฐกิจการเงิน
ของไทยจากข้อมูลระดับจุลภาคและข้อมูล
ทางเลือก เช่น ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ข้อมูล
การขนส่ง รวมถึงสนับสนุนด้านข้อมูล
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และการวิเคราะห์เชิงนโยบายให้สายงาน
ต่าง ๆ เช่น การช่วยวิเคราะห์สภาวะสินเชือ่
และการจ้างงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19
การวิเคราะห์งานนโยบายและก�ำกับการ
แลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงพัฒนานวัตกรรม
เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพ
Digital Transformation

การจะผลักดันให้องค์กรเดินหน้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั
อย่างเต็มรูปแบบได้นนั้ นอกจากการต้องน�ำ
เครือ่ งมือดิจทิ ลั สมัยใหม่เข้ามาใช้งานแล้ว หัวใจ
ส�ำคัญคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จากบุคลากร
ภายใน หน่วยงานน้องใหม่ลา่ สุดจึงถูกจัดตัง้ ขึน้
เมือ่ ปี 2563 ทีผ่ า่ นมา ภายใต้ชอื่ โครงการ

Digital Transformation ซึง่ มีโครงการย่อย
ทีน่ ำ� เทคโนโลยีตา่ ง ๆ เข้ามาใช้งาน เช่น
การน�ำ RPA (Robotic Process Automation)
หรือการน�ำ robot มาช่วยท�ำงานโดย
อัตโนมัติอย่างหมาะสม การน�ำเทคโนโลยี
Microsoft Office 365 มาช่วยให้สามารถ
ท�ำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวก
ปลอดภัย รวมทัง้ การเพิม่ ศักยภาพการบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลผ่าน service
management platform หรือ new HR
platform เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
Digital First ทีม่ งุ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมี digital mindset
และความสามารถทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
ผ่าน digital champion ของแต่ละฝ่ายงาน
ในโครงการ Digital Boot Camp

เป็นกลุม่ งานทีถ่ กู ตัง้ ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนรายย่อย
ผ่าน (1) โครงการคลินกิ แก้หนี้ ทีม่ มี าตรการ
ช่วยเหลือลูกหนีช้ ว่ งโควิด 19 ทัง้ ในรูปแบบ
การเลือ่ นระยะเวลาช�ำระค่างวดและลดอัตรา
ดอกเบี้ย ตลอดปี 2563 มีลูกหนี้ลงนาม
ในสัญญาปรับโครงสร้างหนีก้ บั โครงการจ�ำนวน
7,924 ราย ภาระหนีร้ วม 2,662 ล้านบาท

จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่
โดยได้ดำ� เนินการช่วยเหลือผ่านโครงการ DR
BIZ ซึง่ มีแนวคิดมาจากการถอดบทเรียนการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนีเ้ มือ่ ครัง้ วิกฤตต้มย�ำกุง้
ปี 2540 ที่ ธปท. ได้เข้าไปช่วยเจรจาปรับปรุง
โครงสร้างหนีร้ ะหว่างลูกหนี้ NPL รายใหญ่กบั
สถาบันการเงินเจ้าหนี้ แต่ได้มกี ารปรับเปลีย่ น
แนวทางให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั นอกจากนี้ ยังได้ประกาศให้ความ
ช่ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
ระลอกใหม่ดว้ ย
4. กลุ่มงานเพื่อความยั่งยืน

ทีมการธนาคารเพื่อความยั่งยืน

จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้สถาบันการเงิน
ซึ่งถือเป็นตัวกลางในการส่งผ่านเงินทุนไปสู่
ระบบเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความส�ำคัญและ
ด�ำเนินธุรกิจบนหลักการธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน
(sustainable banking) โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาล
(ESG) ตลอดจนสนับสนุนให้ลกู ค้าภาคธุรกิจ
ปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานให้เป็นมิตร
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
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GOVERNOR’S TALK

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

GOVERNOR’S

ประเทศไทยควรเดินหน้าอย่างไรใน

“New World Landscape”

สถานการณ์โควิด 19 อุบัติขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเศรษฐกิจ
การเงิน และสังคมโลกที่ด�ำเนินอยู่จากหลายปัจจัย และเร่งให้เราเห็นรูปร่างภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกได้ชัดเจนขึ้น BOT พระสยาม MAGAZINE มีโอกาสพูดคุยกับผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ถึงมุมมองต่อ new world
landscape หรือภูมิทัศน์ใหม่ของโลกในมิติต่าง ๆ พร้อมแนวทางการปรับตัวของ
ทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปในโลกใหม่ใบเดิมอย่างมั่นคง
โควิด 19 ระลอกใหม่ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจไทยน้อยกว่าระลอกแรก
ดร.เศรษฐพุฒิให้ความเห็นถึงทิศทาง
สู่ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกว่า “การเดินหน้าสู่
new world landscape เป็นสิง่ ทีเ่ ราเผชิญ
อยู่แล้วก่อนหน้า แต่สถานการณ์โควิด 19
สร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย ท�ำให้
ตอนนี้ แม้ระยะทางจะใกล้ขึ้น แต่หนทาง
อาจขรุขระกว่าเดิมจากปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ
ทีเ่ หนือความคาดหมาย ผมมองว่าเป็นการ
ทดสอบความสามารถในการปรับตัวของ
ประเทศไทยและเราทุกคน
“แน่นอนว่าในแง่เศรษฐกิจ วิกฤตโควิด 19
ได้สร้างความเสียหายในวงกว้าง เศรษฐกิจโลก
หดตัวรุนแรงทีส่ ดุ ในรอบหลายสิบปี ส�ำหรับ
ประเทศไทย จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ จากการระบาด
ระลอกใหม่ดรู นุ แรงกว่ารอบแรก แต่ผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจไม่มากเท่า เพราะ
ทัง้ ภาครัฐและประชาชนเริ่มมีประสบการณ์
ท�ำให้สามารถปรับตัวได้ไวขึน้ การควบคุม
การระบาดก็ไม่ได้ใช้มาตรการปิดเมืองเหมือน
ในรอบแรก แต่ปดิ ตามจุดเสีย่ งเท่านัน้ ”
อย่างไรก็ตาม ดร.เศรษฐพุฒมิ องว่า เรือ่ ง
ทีน่ า่ กังวล คือ ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
ที่ยังเปราะบางจากการระบาดรอบแรก
ที่ถูกกระทบซ�้ำจากการระบาดระลอกใหม่
โดยเฉพาะการจ้างงาน ทัง้ จากการหดตัวของ
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีการ
จ้างงานสูง เช่น การท่องเทีย่ ว การบริการ และ
การค้าปลีก รวมถึงการใช้เครือ่ งจักรทดแทน
แรงงาน ท�ำให้การเร่งเยียวยาผ่านมาตรการ
ระยะสัน้ เพือ่ ประคับประคองเศรษฐกิจให้ผา่ นพ้น
ช่วงนีไ้ ปได้ จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ยวด
“เราต้องระวังไม่ให้การมุ่งแก้ปัญหา
ระยะสัน้ ท�ำให้เราไม่ใส่ใจการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ
ในระยะยาวไปพร้อมกัน เพือ่ ให้เรามีแผนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ชัดเจนและสอดรับ
กับภูมทิ ศั น์ใหม่ของโลกหลังวิกฤตโควิด 19
จบลง ไม่อย่างนัน้ อาจกลายเป็นความท้าทาย
ทีใ่ หญ่กว่าได้” ผูว้ า่ การ ธปท. ได้หยิบยก
3 เทรนด์ส�ำคัญที่จะส่งผลต่อภูมิทัศน์ของ
โลกในระยะยาวมาพูดคุย ได้แก่ ข้อมูลและ
เทคโนโลยี (data & technology) กระแส
ความยัง่ ยืน (sustainability) และการเพิม่
ขัว้ อ�ำนาจของโลก (multipolar world) รวมถึง
ยังมีข้อเสนอแนะในการปรับตัวของภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงการท�ำงาน
ของ ธปท. ทีส่ อดรับกับเทรนด์เหล่านีอ้ กี ด้วย
บทบาทของ Data & Technology
ในการขับเคลือ่ นภูมทิ ศั น์ใหม่ของโลก
คนที่กุมข้อมูลและเทคโนโลยีกลายเป็น
ผูท้ มี่ อี ำ� นาจต่อรองเช่นเดียวกับผูท้ เี่ ป็นเจ้าของ
ทรัพยากรส�ำคัญในอดีต อย่างทีเ่ ปรียบกันว่า

“Data is the new oil, and AI is the
new electricity.” วิกฤตโควิด 19 เข้ามา
เร่งให้ทุกภาคส่วนต้องรีบปรับตัวในการใช้
ข้อมูลและเทคโนโลยี ดร.เศรษฐพุฒอิ ธิบาย
ถึงสถานการณ์ดงั กล่าวว่า “การเปลีย่ นแปลง
เรื่อ งนี้ก�ำลังเกิด ขึ้น เร็วกว่าที่ค าดไว้ม าก
ส่วนหนึง่ เกิดจากความจ�ำเป็นในช่วงปิดเมือง
ที่ท�ำให้คนต้องหันมาพึ่งเทคโนโลยีในการ
ใช้ชวี ติ ทัง้ การท�ำงานและการซือ้ ขายสินค้า
และบริการ โดยจากข้อมูล ธปท. พบว่า
ในเดือนมีนาคม 2563 มียอดเฉลี่ยรายวัน
ของธุรกรรมพร้อมเพย์สงู กว่าช่วงเดียวกันของ
ปีกอ่ นเกือบ 1 เท่าตัว ซึง่ ความเคยชินจาก
การใช้เทคโนโลยีเหล่านีจ้ ะกลายเป็นพฤติกรรม
ติดตัวแม้ผา่ นวิกฤตโควิด 19 ไปแล้วก็ตาม
ภาคธุรกิจจึงต้องปรับตัวตาม ด้วยการใช้
เทคโนโลยีมากขึน้
“นอกจากผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่ต้อง
ปรับตัวแล้ว ภาครัฐก็ตอ้ งปรับตัวด้วยเช่นกัน
เราอาจเห็นว่าหลายประเทศกระจายความ
ช่วยเหลือให้ประชาชนและธุรกิจรายย่อย
ได้เร็วกว่าเรามาก นั่นเพราะเขามีข้อมูล
ค่อนข้างพร้อม จึงเห็นทันทีวา่ ใครถูกกระทบ
มากน้อยแค่ไหน แต่ไทยเรามีขนาดของ
เศรษฐกิจนอกระบบค่อนข้างใหญ่ โดยจาก
การส�ำรวจและการประมาณการจากข้อมูล
แรงงานของ ธปท. พบว่าน่าจะมีสดั ส่วนถึง
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ประมาณ 50 - 70% ของ GDP ซึง่ มีแรงงาน
กว่า 20 ล้านคนอยูใ่ นภาคส่วนนี้ เมือ่ ภาครัฐ
ไม่มีข้อมูล ก็ยากที่จะพุ่งเป้าไปให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผทู้ จี่ ำ� เป็นทีส่ ดุ ก่อน
“การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาใน
ช่วงแรกของการระบาดครัง้ ก่อน รัฐไม่มขี อ้ มูล
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระทีร่ วมอยูใ่ นแหล่งเดียวกัน
จึงต้องอาศัยข้อมูลที่แต่ละกระทรวงมีอยู่
มาใช้ไปก่อน ซึง่ พบว่าในบางกรณี ฐานข้อมูล
ต่างกระทรวงมีรายละเอียดไม่ตรงกัน เราอาจ
จ�ำกันได้วา่ มีคนจ�ำนวนหนึง่ ออกมาเรียกร้อง
ว่าไม่ได้รบั ความช่วยเหลือในฐานะผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระ เนื่องจากปรากฏชื่ออยู่ในฐาน
ข้อมูลเกษตรกร ท�ำให้การช่วยเหลือท�ำได้
ไม่ทว่ั ถึงในช่วงแรก”

ดร.เศรษฐพุฒิกล่าวต่อว่า “ที่ส�ำคัญคือ
การเริม่ ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจาก
โครงการต่าง ๆ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการรายย่อย
เริม่ ทยอยเข้าสูร่ ะบบ และรัฐจะมีขอ้ มูลมากขึน้
ซึ่งจะถือเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญที่ท�ำให้การให้
ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลดีตอ่ การวางแนว
นโยบายในระยะข้างหน้า ขณะเดียวกัน
เมือ่ มีขอ้ มูลมากขึน้ รัฐเองก็ตอ้ งเร่งเชือ่ มต่อ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยค�ำนึงถึง
ความเป็นส่วนตัวและหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ให้
สามารถน�ำข้อมูลเหล่านีไ้ ปใช้ในการออกแบบ
นโยบายในอนาคตให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้”
นอกจากนี้ รัฐก็ตอ้ งสนับสนุนให้ประชาชน
มีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีมากขึน้

โดยอาจสร้างแรงจูงใจให้ตอ้ งเรียนรูจ้ ากการ
ใช้งานจริง คล้ายแนวทางของโครงการคนละครึง่
ที่ท�ำให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการมา
เข้าร่วม พร้อมกับให้ประชาชนตระหนักถึง
ประโยชน์ของการสร้าง digital footprint
เช่น การสนับสนุนให้ชำ� ระค่าบริการต่าง ๆ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้ประชาชน
มีประวัติที่สถาบันการเงินสามารถน�ำไปใช้
วิเคราะห์ในการให้สนิ เชือ่ ต่อไปได้
ส่วนของ ธปท. ก็มีการน�ำข้อมูลและ
เทคโนโลยีมาช่วยในการจับสัญญาณของสภาวะ
เศรษฐกิจ เพือ่ ประกอบการติดตามและวัดผล
ของนโยบาย รวมถึงการปรับปรุงมาตรการ
ทีอ่ อกมาแล้วให้ดยี งิ่ ขึน้ เช่น การวิเคราะห์
ข้อมูลงบการเงินรายบริษทั ทีแ่ สดงให้เห็นว่า
ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้ประกอบการ
บางกลุม่ โดยเฉพาะ SMEs มีปญั หาสภาพคล่อง
ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายระยะเวลา
สินเชือ่ การค้า (credit term) ให้นานขึน้ น�ำไปสู่
การออกนโยบายการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ระยะเวลาสินเชือ่ การค้า เพือ่ บรรเทาปัญหา
สภาพคล่องของ SMEs ได้ หรือการน�ำข้อมูล
ประกันสังคมมาวิเคราะห์คู่กับข้อมูลจาก
ผูใ้ ห้บริการการสือ่ สารในช่วงวิกฤตโควิด 19
ท�ำให้เห็นภาวะการจ้างงานของบริษทั ในแต่ละ
อุตสาหกรรม รวมทัง้ การเคลือ่ นย้ายแรงงาน
รายพืน้ ที่ ซึง่ ภาครัฐสามารถน�ำไปออกแบบ
นโยบายต่าง ๆ เพือ่ บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ
ให้ได้ตรงจุดขึน้

การเริ่มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากโครงการ
ต่าง ๆ ท�ำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเริ่มทยอยเข้าสู่
ระบบ และรัฐจะมีข้อมูลมากขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยน
ส�ำคัญที่ท�ำให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่าง
ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
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ควบคู่กับการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ความยัง่ ยืน (sustainability) เป็นหนึง่ ในเทรนด์
ส�ำคัญของโลก ทีส่ ง่ ผลกระทบกับคุณภาพชีวติ
เช่น ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมทีร่ นุ แรงขึน้ เรือ่ ย ๆ
กระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นความส�ำคัญของการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะท่าทีของสหรัฐฯ
ในการกลับเข้าร่วม Paris Climate Accord
รวมถึงการด�ำเนินนโยบายของหลายประเทศ
ทีส่ นับสนุนธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
“ทุกวันนี้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก
ได้ดำ� เนินมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจพร้อมกับ
การปกป้องสิง่ แวดล้อม (green stimulus) คือ
ไม่ได้เน้นที่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว แต่ยังค�ำนึงถึงผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วย แนวโน้ม
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคและธุรกิจเองก็มงุ่ ไปสู่
สินค้าและบริการที่สร้างผลกระทบให้โลก
น้อยทีส่ ดุ ทิศทางอุตสาหกรรมก็จะมุง่ สูก่ ารใช้
พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทนมากขึน้ ”
ดร.เศรษฐพุฒชิ วี้ า่ การปรับตัวไปในทางนี้
ก็จะเป็นผลดีกับธุรกิจเองด้วย “การศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กพบว่า มีผลิตภัณฑ์
ทีท่ ำ� การตลาดว่าเป็นสินค้าทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ
ความยัง่ ยืนมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ในตลาด
แสดงว่า ทัง้ ผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิตต่างให้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งนี้ นอกจากนี้ สินค้าเหล่านีย้ งั
สามารถตัง้ ราคาได้สงู กว่าสินค้าชนิดเดียวกัน
ทีไ่ ม่ได้โปรโมทเรือ่ งความยัง่ ยืนถึง 39.5%
“ถ้าธุรกิจไม่ปรับตัว ไม่เพียงแต่จะไม่ได้
ประโยชน์ตรงนี้ แต่อาจเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญ
ที่ท�ำให้ธุรกิจไปต่อไม่ได้ ลองนึกถึงสินค้า
ส่งออกของไทยทีม่ มี ลู ค่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ
อย่างชิน้ ส่วนรถยนต์สำ� หรับเครือ่ งยนต์สนั ดาป
ภายใน เมือ่ คนเปลีย่ นมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าทีม่ ี
ชิ้นส่วนเพียง 20 ชิ้นต่อคัน บริษัทไทยจะ
ผันตัวมาผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ส�ำหรับรถ
สมัยใหม่ที่ใช้พลังงานสะอาดได้ทันหรือไม่
ไทยอาจต้องสูญเสียตลาดส่งออกส่วนนี้ไป
หากธุรกิจปรับตัวไม่ทนั

“ผลกระทบท�ำนองเดียวกันจะเกิดกับภาค
การผลิตอืน่ ๆ ด้วย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร
ทีต่ อ้ งปลอดภัย รูแ้ หล่งผลิต และค�ำนึงถึงสิทธิ
ผูใ้ ช้แรงงาน ซึง่ ผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกจ�ำเป็นต้อง
ปรับตัวตามเพือ่ ยกระดับสินค้าของตนให้ถงึ
มาตรฐานของผู้บริโภค และมาตรฐานของ
ประเทศคูค่ า้ ” ดร.เศรษฐพุฒกิ ล่าว
ภาคบริการซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจไทยก็ต้องปรับตัวครั้งใหญ่เช่นกัน
จากบทเรียนโควิด 19 การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อจะส่งผลให้คนหลีกเลี่ยงการ
เดินทางเป็นกลุม่ ใหญ่ และอาจส่งผลให้ธรุ กิจที่
เกีย่ วข้องหายไปหากไม่ปรับตัว การท่องเทีย่ ว
เชิงคุณภาพกลุม่ เล็ก ๆ อาจเป็นค�ำตอบให้
ภาคบริการของไทย ทั้งยังสามารถต่อยอด
ไปเป็น health and wellness tourism ทีจ่ ะ
ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและทรัพยากร
ในแหล่งท่องเทีย่ วของประเทศในระยะยาว
ภาคการเงินเองที่มีหน้าที่ในการจัดสรร
ทรัพยากร ก็จะมีบทบาทในการผลักดันการ
ปรับตัวของธุรกิจไปสูแ่ นวทางของความยัง่ ยืน
เช่นกัน โดยเฉพาะผ่านการออกผลิตภัณฑ์การ
ลงทุนทีเ่ น้นความยัง่ ยืน เป็นทีน่ า่ ดีใจทีเ่ ราเห็น
ความตื่นตัวเรื่องนี้ค่อนข้างมาก โดยในปี

ทีผ่ า่ นมา มีการออกตราสารหนีเ้ พือ่ ความยัง่ ยืน
เพิม่ ขึน้ ถึง 187% นอกจากนัน้ บทบาทของ
ธนาคารกลางในเรือ่ งนีก้ ไ็ ด้มเี พิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ
เช่นกัน อาทิ การสร้างเครือข่าย Network for
Greening the Financial System (NGFS)
เพื่อผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์มีบทบาท
ในการจัดสรรทรัพยากรไปสู่การลงทุนที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (green financing)
ธนาคารกลางอังกฤษเอง ก็ให้ความส�ำคัญ
เรือ่ ง climate stress-testing
ส�ำหรับ ธปท. ก็เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของเรื่องนี้เช่นกัน และพยายามผลักดันให้
ระบบธนาคารมีการจัดสรรเงินทุนหรือสินเชือ่
เพื่อ สนับ สนุน ธุร กิจ ที่ใ ห้ค วามส�ำ คัญ กับ
ความยัง่ ยืนมากขึน้ ผ่านการจัดตัง้ ฝ่ายงาน
ขึน้ มาดูแลเรือ่ งการธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน
โดยเฉพาะ เพือ่ วางกลยุทธ์ผลักดันและสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับภาคการเงิน ในการ
สนับสนุนให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชือ่ อย่าง
รับผิดชอบ โดยสถาบันการเงินได้รว่ มลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง Sustainable Banking
Guidelines ว่าด้วยเรื่องการปล่อยสินเชื่อ
อย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending)
เมือ่ ปี 2563 ทีผ่ า่ นมา
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Multipolar World การหา
ความร่วมมือในโลกหลายขัว้ อ�ำนาจ
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา โลกได้เปลี่ยนจากการ
ที่สหรัฐฯ ครองความเป็นมหาอ�ำนาจเพียง
หนึง่ เดียวมายาวนาน กลายมาเป็นโลกหลายขัว้
จากประเทศมหาอ�ำนาจระดับภูมภิ าคต่าง ๆ
ที่ขึ้นมามีบทบาทส�ำคัญ อาทิ จีน รัสเซีย
และอินเดีย ดร.เศรษฐพุฒิกล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�ำให้ประเทศไทย
ต้องเร่งปรับเรื่องยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน ในขณะที่
เราอยู่ในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) แล้ว
อาจต้องคิดเรือ่ งการมีความสัมพันธ์กบั ประเทศ
ทัง้ ฝัง่ ตะวันตกและประเทศฝัง่ ตะวันออก
“ประเด็นทีน่ า่ จับตามองและอาจจะมีผลกับ
ไทยมากทีส่ ดุ ในระยะต่อไป คือ ความเป็นไปได้
ในการกลับเข้าร่วมเจรจา CPTPP ของ
ประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐฯ”
ดร.เศรษฐพุฒกิ ล่าว
“หลายฝ่ายบอกว่าไทยควรเข้าร่วม CPTPP
เพือ่ ไม่ให้เกิดการย้ายฐานการผลิตครัง้ ใหญ่
ไปประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมข้อตกลง
โดยเฉพาะเวียดนาม ที่นอกจากจะมีขนาด
ตลาดทีใ่ หญ่กว่าไทยจากจ�ำนวนประชากรทีส่ งู
ถึง 97 ล้านคน ท�ำให้มปี ระชากรวัยแรงงาน
สูงกว่าแล้ว เวียดนามยังมีขอ้ ตกลงการค้ากับ
ประเทศต่าง ๆ มากกว่าไทยเกือบ 3 เท่าด้วย
แต่ในทางกลับกัน ก็มปี ระเด็นคัดค้านเพราะ
การเข้าร่วมอาจส่งผลต่อเกษตรกรรายย่อย
และอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทย ผมมองว่า
การเข้าไปอยูใ่ นเวทีเจรจาให้ได้กอ่ น จะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด โดยเฉพาะ
ในช่วงก่อนทีส่ หรัฐฯ จะกลับเข้ามา เพราะ
หากเข้าไปร่วมหลังจากนั้น อ�ำนาจในการ
ต่อรองของไทยจะลดลงมาก และหากเจรจา
แล้วไม่ได้ประโยชน์ตามทีต่ อ้ งการ ก็สามารถ
เลือกทีจ่ ะไม่เข้าร่วมในภายหลัง”
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กุ ญ แจส� ำ คั ญ ของยุ ท ธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศ รวมถึงจะ
ท�ำให้การเจรจาการค้าต่าง ๆ
เป็นไปอย่างราบรื่น คือ การกระชับ
ความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค
โดยเฉพาะด้านการค้าและการ
ลงทุนในกลุ่ม CLMV ให้แข็งแกร่ง
เห็นประโยชน์ร่วม เพื่อให้มีอ�ำนาจ
ต่อรองกับประเทศอื่น ๆ มากขึ้น”

ผู้ว่าการ ธปท. ยังชี้ด้วยว่าการเข้าไป
ร่วมเจรจาก็อาจท�ำได้ไม่ง่ายนัก เพราะจะ
มีทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ รัฐจึง
ต้องเร่งจัดเวทีให้ทุกภาคส่วนหารือร่วมกัน
เพื่อให้มีความชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวว่า เรา
ต้องการอะไร และข้อตกลงใดที่ “ยอมได้”
หรือ “ยอมไม่ได้” เพื่อให้มีข้อสรุปที่ผ่าน
การไตร่ตรองอย่างเข้มข้นแล้ว ก่อนที่จะ
เข้าร่วมการเจรจา
อีกหนึ่งเรื่องที่ ดร.เศรษฐพุฒิคิดว่าเป็น
กุญแจส�ำคัญของยุทธศาสตร์ดา้ นต่างประเทศ

รวมถึงจะท�ำให้การเจรจาการค้าต่าง ๆ เป็นไป
อย่างราบรืน่ ขึน้ คือ การกระชับความสัมพันธ์
กับประเทศในภูมภิ าค โดยเฉพาะด้านการค้า
และการลงทุนในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา
ลาว พม่า เวียดนาม) ให้แข็งแกร่งและเห็น
ประโยชน์ร่วม เพื่อให้มีอ�ำนาจต่อรองกับ
ประเทศอืน่ ๆ มากขึน้ โดยควรสร้างความ
สัมพันธ์ผา่ นการเกือ้ กูลการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของกันและกัน ยกตัวอย่างเวียดนามทีส่ ามารถ
ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติได้อย่างต่อเนือ่ ง
แทนที่ไทยจะพยายามแข่งขัน อาจต้อง

กลับมาคิดว่าจะ “ร่วมมือ” กับเวียดนามอย่างไร
เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เช่น ไทย
อาจเน้นการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของ
ภูมภิ าค เพือ่ เปิดประตูสนิ ค้าจากเวียดนาม
ไปสู่เอเชียใต้ที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
หรือด้วยโครงสร้างประชากรของเวียดนาม
ทีไ่ ด้เปรียบกว่า บางธุรกิจของไทยอาจออกไป
ลงทุนผลิตสินค้าในเวียดนาม เพือ่ ลดต้นทุน
แรงงานและขยายตลาด ซึง่ จะช่วยเพิม่ รายได้
ของธุรกิจ และนับเป็นการเติบโตของรายได้
ประชาชาติของไทยด้วย

การสนับสนุนความร่วมมือกันในกลุม่ ประเทศ
เพือ่ นบ้าน ยังรวมไปถึงห่วงโซ่อปุ ทานระดับ
ภูมภิ าค (local supply chain) ด้วย เพราะ
แต่ละประเทศมีทรัพยากรและความช�ำนาญ
ในการผลิตสินค้าบริการต่างกันไป และเพือ่
สนับสนุนความร่วมมือด้านการผลิต การค้า
และการลงทุนกับประเทศในภูมภิ าค ธปท.
ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
Asian Payment Network เพือ่ สนับสนุน
ให้การช�ำระเงินข้ามประเทศเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึน้ เช่น

นักท่องเทีย่ วชาวไทย สามารถใช้แอปพลิเคชัน
ธนาคารของไทยช�ำระเงินให้รา้ นค้าในลาวได้
ผ่าน QR code ทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือ
ชาวเมียนมาทีเ่ ข้ามาท�ำงานในไทย สามารถ
ส่งเงินกลับบ้านได้แบบทันทีผ่านเทคโนโลยี
blockchain โดยผูร้ บั เงินสามารถเลือกรับเงิน
ได้หลายช่องทาง เช่น การส่งเงินถึงบ้าน
การรับเงินจากสาขาของธนาคาร หรือการโอน
เข้าบัญชีโดยตรง ช่วยลดต้นทุนให้กบั แรงงาน
ข้ามชาติ นอกจากนี้ ในด้านอัตราแลกเปลีย่ น
ธปท. ยังท�ำความตกลงกับธนาคารกลาง
ในภูมภิ าคเพือ่ ให้เกิดการใช้สกุลเงินท้องถิน่
ในการค้าขาย และลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
อัตราแลกเปลีย่ นให้ผปู้ ระกอบการอีกด้วย
ก้าวต่อไปของประเทศไทย
โควิด 19 เป็นวิกฤตครัง้ ใหญ่ ไม่เฉพาะ
ในแง่ของจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ
หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีต่ อ้ งชะงักลงทัว่ โลก
แต่ยงั สร้างความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ให้กบั
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนต่อไปอีกอาจจะ
หลายสิบปี ดร.เศรษฐพุฒิได้กล่าวทิ้งท้าย
ถึงการก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ว่า “ถ้าเรามอง
วิกฤตโควิด 19 เป็นอุปสรรคและแค่รอ
จนมันผ่านไป สุดท้ายเราก็ตอ้ งเดินต่อไปใน
เส้นทางเดิม แค่ถึงที่หมายช้าลงหรือยิ่งไป
กว่านัน้ คือ ทีห่ มายจริง ๆ อาจเปลีย่ นไปแล้ว
แทนที่ เ ราจะพยายามไปต่ อ ทางเดิ ม
ถ้ามองรอบ ๆ ตัว เราอาจเห็นหนทางใหม่
หรือจุดหมายใหม่ในโลกใหม่หลังโควิด 19
ดังนั้น เราจึงควรใช้สถานการณ์โควิด 19
เป็นโอกาสทีเ่ ราจะถามตัวเองอีกครัง้ ว่าธุรกิจ
เราและประเทศไทยจะเดินไปทางไหนต่อ
จะ reset อะไรใหม่ หรือจะปรับฐาน ปรับปรุง
อย่างไร โดยใช้บทเรียนจากวิกฤตมาสร้าง
จุดเปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ เหมือนกับค�ำกล่าว
ทีว่ า่ ‘Don’t let a good crisis go to waste’
เพือ่ ให้ไทยพร้อมทีจ่ ะก้าวเข้าสู่ new world
landscape ได้อย่างมัน่ คง”
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เปิดวิสัยทัศน์...ผยง ศรีวณิช

“วิกฤตการเงินโลก” ความท้าทายที่ต้องก้าวข้ามไปให้รอด
คุ ณ ผยง ศรี ว ณิ ช กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุ ง ไทย
เข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง ประธานสมาคม
ธนาคารไทย คนที่ 24 ในห้วงเวลา
ที่ประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดครัง้ ใหญ่
ของโควิด 19 การเปลี่ยนแปลงนี้
จึงเป็นความท้าทายอย่างยิง่ ในฐานะ
ประธานสมาคมธนาคารไทย ในการ
วางยุทธศาสตร์ทจี่ ะเป็นอนาคตของ
ธุรกิจธนาคารหลังจากนี้
7 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปธนาคารไทย
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกท�ำให้
ภูมทิ ศั น์ของภาคธนาคารเปลีย่ นไปตลอดกาล
สมาคมธนาคารไทยมีทศิ ทางการบริหารภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ 7 ข้อ ทีม่ งุ่ เน้นทัง้ การพัฒนา
เทคโนโลยี และการยกระดับศักยภาพบุคลากร
เพือ่ รองรับบริบทโลกใหม่
“สมาคมธนาคารไทยยังคงด�ำเนินการตาม
7 แผนยุทธศาสตร์ แต่เราอยู่ระหว่างการ
ทบทวนแผน 5 ปีอกี ครัง้ เพือ่ ให้สอดรับกับ
สภาวการณ์ และความท้าทายในปัจจุบนั ทีม่ ี
ประเด็นใหม่ ๆ เช่น พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทัง้ เรือ่ งการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลการเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
(Cybersecurity Open Banking) แนวทาง
การท�ำธุรกิจอย่างยัง่ ยืน สกุลเงินดิจทิ ลั การ
ยืนยันตัวตนดิจทิ ลั และเตรียมความพร้อม
แรงงานในโลกอนาคต โดยคาดว่าจะเร่ง
ด�ำเนินการให้เสร็จภายใน 3 - 4 เดือนข้างหน้า
เพือ่ ให้มคี วามชัดเจนและสามารถร่วมมือกัน
พัฒนาและมีการด�ำเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม” คุณผยงกล่าว
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แผนยุทธศาสตร์ 7 ข้อ
ของสมาคมธนาคารไทย

ภารกิจเร่งด่วนแก้วิกฤตโควิด 19
การเข้ารับต�ำแหน่งในสถานการณ์เช่นนี้
ภารกิจส�ำคัญเร่งด่วน คือ การช่วยเหลือลูกหนี้
ธุรกิจและลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งภาค
ธนาคารพาณิชย์ตระหนักถึงความเดือดร้อน
ของลูกค้าทุกกลุม่ จึงได้รว่ มมือกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
อย่างเร่งด่วน และต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั
“หลังจากการออกมาตรการช่วยเหลือ
เป็นการทัว่ ไปในระยะแรก ภาคธนาคารและ ธปท.
ได้ประเมินสถานการณ์ลูกหนี้อย่างใกล้ชิด
พบว่า สถานการณ์โควิด 19 มีความไม่แน่นอนสูง
มาตรการทีม่ อี ยูจ่ งึ อาจช่วยเหลือได้ไม่ตรงจุด
จึงได้มงุ่ เน้นการออกมาตรการช่วยเหลือเชิงรุก
เป็นมาตรการเฉพาะกลุ่มและเหมาะสมกับ
ลูกหนีแ้ ต่ละราย เพือ่ ลดภาระการผ่อนช�ำระ
และช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีศักยภาพ ก่อนจะ
ขยายไปยังกลุม่ อืน่ ๆ ความช่วยเหลือทีภ่ าค
ธนาคารพาณิชย์ให้ มีทงั้ ขยายเวลาช�ำระหนี้
ลดค่างวด รวมทัง้ ให้สนิ เชือ่ ใหม่เพือ่ ให้ภาค
ธุรกิจไทยเดินต่อไปได้”

สมาคมธนาคารไทยได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
ส�ำเร็จ ความร่วมมือ เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน
ของอุตสาหกรรมธนาคารไทยได้เป็นอย่างดี
“ภาคธนาคารยังต้องปรับตัวอยู่เสมอ
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ซึง่ ในภาคการเงินมี mega trend
ทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ และเร่งขึน้ อย่างมากจากวิกฤต
โควิด 19 คือ digital disruption ซึง่ จะน�ำ
ไปสู่ digital economy ในทุกมิติ ดังจะเห็น
ได้จากในปี 2563 ทีแ่ ม้เศรษฐกิจไทยจะหดตัว
ราว 6.5% แต่สมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทยคาดว่า ตัวเลขการใช้จา่ ย
e-commerce ของผูบ้ ริโภคจะเติบโตมากถึง
35% จากปีกอ่ นหน้า หรือมีมลู ค่าสูงถึง 2.2
แสนล้านบาท
“ปัจจุบนั คนไทยกว่า 40 ล้านคนและร้านค้า
อีกหลายแสนร้านค้าเข้ามาอยูใ่ น ecosystem
ของแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ภายในระยะเวลา
อันสัน้ เพือ่ ใช้ประโยชน์จากมาตรการเยียวยา
และฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของรัฐ ซึง่ เป็นปรากฏการณ์
ทีแ่ สดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั และผูเ้ ล่นในตลาด
โดยเฉพาะรายย่อยทีพ่ ร้อมปรับตัว และในปี
2564 จะมีการต่อยอดใช้ประโยชน์จากช่องทาง
มุง่ ผลักดันธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน ดิจทิ ลั ของไทยเพิม่ มากขึน้ ” คุณผยงกล่าว
ส�ำหรับคุณผยงแล้ว ธนาคารนอกจากจะ
เป็นผูใ้ ห้บริการทางการเงินแล้ว ยังเป็นเสมือน
ตัวกลางเชือ่ มโยง และจัดสรรทรัพยากรเงินทุน ภาคธนาคารยังต้องปรับตัวอยู่เสมอ
ในมิตติ า่ ง ๆ การมีผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ทีม่ คี ณุ ภาพ ในราคาทีเ่ หมาะสม ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงได้ เพือ่ ให้ทรัพยากรถูกจัดสรร อยู่ตลอดเวลา ซึ่งในภาคการเงินมี
ไปใช้และสร้างมูลค่าเพิม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ mega trend ที่ชัดเจนที่สุดและเร่งขึ้น
ภายใต้กรอบแนวคิดการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตร อย่างมากจากวิกฤตโควิด 19 คือ
กับสิง่ แวดล้อม สามารถท�ำให้ลกู ค้า ชุมชน digital disruption ซึง่ จะน�ำไปสู่ digital
สังคม และระบบเศรษฐกิจแข็งแรงอย่าง economy ในทุกมิติ”
มัน่ คงและยัง่ ยืน ซึง่ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ

1 Digitalization of banking and next
generation payments infrastructure:
การก�ำหนดทิศทางและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงินให้ตอบรับกับโลกดิจิทัล

Financial inclusion & supporting real
economy: ภารกิจส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน เช่น บัญชีเงินฝากพื้นฐานเพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึง
การสร้างเครื่องมือทางการเงิน องค์ความรู้และ
ระบบนิเวศที่ช่วยการด�ำเนินธุรกิจของ SMEs
2

3 Financial literacy: คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจ
เรื่องการเงิน โดยเน้นความเข้าใจแบบเข้าถึงง่าย เช่น
ผ่านการเล่นเกม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้
น�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน
ที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต

Industry code of conduct: การบูรณาการ
มาตรฐานการด�ำเนินงานด้านจรรยาบรรณ
ของธนาคารพาณิชย์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อตอบรับความคาดหวังของสังคมที่สูงขึ้น

4

5 Preparing for AEC and regional
integration: ยกระดับเรื่องบุคลากร กฎกติกา
รวมทัง้ ระบบ โครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั เพือ่ รองรับ AEC

Human capital development: จัดตั้ง
สถาบันธนาคารไทยในปี 2561 เป็นสถาบัน
แห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับทรัพยากรบุคคล
ในภาคการเงิน การธนาคาร ให้เป็นมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับโลกการเงินในยุคดิจิทัล
6

7 Legal & regulatory enablement: ท�ำงาน
ร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ
และจัดท�ำแนวปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ เพื่อให้ทันกับโลกดิจิทัล และกฎหมายใหม่ ๆ
รวมถึงมุ่งเน้นการก�ำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
ด้วยตนเอง (self-regulated) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
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การปรับตัวของภาคสถาบันการเงิน
การเข้าสูโ่ ลกดิจทิ ลั อย่างรวดเร็ว ยิง่ ท�ำให้
ธุรกิจธนาคารต้องเร่งปรับโครงสร้างและรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจใหม่เพื่อตอบสนองความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ และบริการทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปสูช่ อ่ งทางออนไลน์มากขึน้ พร้อมทัง้ ต้อง
ตระหนักถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น ให้บริการที่
ผสมผสานกันระหว่างไปสาขาธนาคารและ
บริการแบบดิจิทัล รวมทั้งการปรับทักษะ
พนักงานทั้ง reskill และ upskill ได้อย่าง
เหมาะสม
“ความท้าทายของอุตสาหกรรมธนาคาร
อยู่ที่การสร้างรายได้ใหม่ ๆ จาก digital
ecosystem เพือ่ ทดแทนรายได้จากธุรกิจดัง้ เดิม
ของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังต้องพร้อม
ส�ำหรับการแข่งขันจากผูเ้ ล่นใหม่ ๆ ซึง่ อาจ
จะเป็นธนาคารที่ให้บริการออนไลน์เท่านั้น
ซึง่ มีตน้ ทุนต�ำ่ กว่าธนาคารแบบเดิม หรือจากผูเ้ ล่น
ทีเ่ ป็นเจ้าของ ecosystem เช่น แพลตฟอร์ม
e-commerce แพลตฟอร์มดิลเิ วอรี โดยใน
งานวิจยั ของ Morgan Stanley Research
ในปี 2563 ทีส่ ำ� รวจธนาคารในภูมภิ าคเอเชีย
รวมถึงประเทศไทย พบว่าธนาคารดั้งเดิม
มองว่าผูเ้ ล่นทีเ่ ป็นเจ้าของ ecosystem หรือ
super app1 เป็นคูแ่ ข่งทีน่ า่ จะมีความได้เปรียบ
มากทีส่ ดุ ในด้านการเติบโตในช่วง 5 ปีขา้ งหน้า
“อีกทั้งผู้ใช้บริการทางการเงินในโลกยุค
ดิจทิ ลั จะได้รบั ประสบการณ์ทดี่ ขี นึ้ เนือ่ งจาก
ผูใ้ ห้บริการต่างเร่งน�ำ data analytics, AI,
Cloud, open API2 และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ช่วยพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการของ
แต่ละบุคคลมากยิง่ ขึน้ ในลักษณะ anywhere,
1
2

ฉบับที่ 1 ปี 2564

จากความเข้าใจ ศึกษาผูค้ นด้วยการสังเกต
การพัฒนาด้วยความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาทีไ่ ม่จำ� กัด
อยู่แค่มิติใดมิติหนึ่ง ตลอดจนทดลองและ
ปรับปรุงจนได้ผลลัพธ์และประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหา นับเป็นบทเรียนที่ดีที่สุด
ทีผ่ มน�ำมาใช้ในการท�ำงาน” คุณผยงกล่าวถึง
การน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ ซึง่ ยึดเป็นหลัก
การท�ำงานตลอดมา
นอกจากนี้ คุณผยงยังมี “คุณพ่อ” เป็น
ต้นแบบในการท�ำงาน “คุณพ่อของผมเป็น
คนทีท่ ำ� งานหนัก สร้างตัวเองขึน้ มา มีความ
พอเพียง ใฝ่หาความรูท้ งั้ ในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ คิดถึงส่วนรวม ตอบแทนสังคม
และคุณของแผ่นดินอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้
ลูก ๆ รวมถึงตัวผมได้ซมึ ซับกรอบความคิด
และการปฏิบตั ขิ องท่านมาตลอดกว่า 40 ปี”

คนไทยกว่า 40 ล้านคนและร้านค้า
อีกหลายแสนร้านค้าเข้ามาอยูใ่ น
ecosystem ของแอปพลิเคชัน
‘เป๋าตัง’ ภายในระยะเวลาอันสั้น
เพื่อใช้ประโยชน์จากมาตรการ
เยียวยาและฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของรัฐ
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้
เห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล”
anytime อย่างไรก็ตาม ก็มคี วามเสีย่ งจาก
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ทเี่ พิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
ทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการจ�ำเป็นต้องช่วยกัน
ป้องกันความเสีย่ งเหล่านี”้
นอกจากนี้ คุณผยงยังได้กล่าวด้วยว่า
“หากถอยออกจากภาคการเงินมามองดู
ระบบเศรษฐกิจ จะเห็นว่าเราอยู่ท่ามกลาง
mega trend ระดับโลก บริบทใหม่ในยุค
new normal หลังโควิด 19 อย่างกระแส
de-globalization หรือการทีโ่ ลกแบ่งเป็นขัว้
แทนทีจ่ ะเป็นการเชือ่ มโยงเป็นเครือข่ายกระจาย
ไปทัว่ เหมือนก่อน ซึง่ เป็นสิง่ ทีป่ ระเทศไทยต้อง
จับตามอง เนือ่ งจากแต่ละขัว้ ต้องการพึง่ พา
ตนเองให้ได้มากขึน้ เราจึงได้ยนิ ว่าบางประเทศ
ต้องการให้ supply chain กลับมาอยูใ่ กล้บา้ น
ขณะที่บางประเทศต้องการลดการพึ่งพา
สินค้าเทคโนโลยีจากนอกขัว้ ของตน การเกิด
supply chain disruption นี้ จะส่งผลให้ภาค
การผลิตต้องหยุดชะงักไปทั่วโลก เทรนด์นี้
จึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการหวนกลับมาที่
เศรษฐกิจภูมภิ าคหรือท้องถิน่ (regionalization

or localization) ทีจ่ ะมีบทบาทมากขึน้ กว่าเดิม
และมีนัยต่อการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนิน
นโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ”
อีกเทรนด์หนึง่ ทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจและแนวทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
คือ การให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อน
ธุรกิจและเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการ
ค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(environment, social and governance:
ESG) รวมถึงน�ำไปสูก่ ารฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ

Super App หมายถึง แอปพลิเคชันที่ครอบคลุมทุกบริการ สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาทุกวัน เช่น Line Grab WeChat Pay และ Airpay
API หรือ Application Programming Interface เป็นบริการช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอื่น ๆ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
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ทีม่ คี วามต้องการให้เป็น green recovery
เพื่อจะช่วยลดปัญหาความยากจน พัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวติ ท�ำให้ชมุ ชน สังคม
มีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
เมื่อพูดถึงการท�ำงานที่คุณผยงสวมทั้ง
หมวกของนายธนาคาร และประธานสมาคม
ธนาคารไทย ท�ำให้ตอ้ งมีหลักในการท�ำงาน
เพื่อให้งานส�ำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย
คุณผยงยกให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบ
ด้านการท�ำงาน พระองค์ทรงงานหนักและ
ทรงงานเพือ่ ส่วนรวมมาโดยตลอด หลักการ

ทรงงานตามแนวพระราชด�ำริ “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” ทีย่ ดึ หลักผลประโยชน์ของปวงชน
และการพัฒนาคน เป็นสิง่ ทีป่ ระธานสมาคม
ธนาคารไทยยึดเป็นแนวทางการท�ำงาน
“ก่อนจะท�ำอะไร ต้องมีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ และระหว่างด�ำเนินการจะต้องท�ำให้
ผู้ที่เราจะไปท�ำงานกับเขาหรือท�ำงานให้
เขานัน้ ‘เข้าใจ’ เราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจ
ฝ่ายเดียว จะไม่เกิดประโยชน์ตามที่หวังไว้
‘เข้าถึง’ ก็เช่นกัน เมือ่ รูป้ ญั หาแล้ว เข้าใจแล้ว
จะต้องท�ำอย่างไรให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย
แนวพระราชด�ำริดงั กล่าวเป็นกระบวนการท�ำงาน
แบบบูรณาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มองไปข้างหน้า และท�ำวันนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ
หลักปรัชญาในการท�ำงานของคุณผยง
คือ “มองไปข้างหน้า และท�ำวันนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ ”
เพราะวันนี้ ทุกอย่างรอบตัวล้วนเปลีย่ นแปลงไป
รวดเร็วมาก ไม่วา่ จะเป็นเทรนด์ธรุ กิจ กฎกติกา
ต่าง ๆ พฤติกรรมของลูกค้าและผูเ้ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ ความคาดหวังของสังคม เราจึงต้อง
มองไปข้างหน้าให้ไกลว่าอาจจะเกิดอะไรขึน้
และท�ำสิง่ ทีส่ ามารถท�ำได้ในวันนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ
“ในยุคโควิด 19 การเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
จะยิง่ เกิดขึน้ เร็ว การท�ำธุรกิจแบบเดิม ด้วย
ความเร็วเท่าเดิม ไม่สามารถตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลงทีแ่ ข่งขันกันด้วยเทคโนโลยี
และความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นได้
สิง่ ส�ำคัญคือ ต้องมองไปข้างหน้า ต้องตืน่ ตัว
อยูต่ ลอดเวลา และเตรียมพร้อมในวันนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ
ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ ก็ตอ้ งเชือ่ มัน่ ว่าจะสามารถ
ก้าวผ่านไปได้ หรือถ้าบาดเจ็บก็ยงั เยียวยาได้”
ประธานสมาคมธนาคารไทยกล่าวทิง้ ท้าย
BOT MAGAZINE | 37

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ติ ด ดิ น

ฉบับที่ 1 ปี 2564

เรื่อง : ส�ำนักเศรษฐกิจภูมิภาค ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

คุณบัว - เสาวนีย์ คงก�ำเนิด

“เหนียวห่อกล้วยยายศรี”

การผสมผสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ กับเทคโนโลยี
ภายใต้ภมู ทิ ศั น์ใหม่ในยุคโควิด 19

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นมายาวนานกว่า 1 ปี และยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไร ไม่เพียง
ท�ำให้การใช้ชีวิตของคนไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับความปกติใหม่ (new normal) แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
เป็นวงกว้าง ท�ำให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวชั่วคราวและบางธุรกิจถึงกับต้องปิดตัวถาวร จนมีแรงงานจ�ำนวนมาก
ตกงาน แรงงานทีม่ ถี นิ่ ฐานอยูต่ า่ งจังหวัดย้ายกลับภูมลิ ำ� เนาเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ โควิด 19 ยังสร้างภูมทิ ศั น์ใหม่
(new world landscape) ที่มีส่วนเร่งกระแสการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของโลก (mega trends) อาทิ กระแส
การตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ท�ำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
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โควิด 19 : ตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างและสร้างภูมิทัศน์ ใหม่
หนึง่ ในภาคส่วนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คงหนีไม่พ้น
กลุม่ ผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ที่ต้องหาทุกวิถีทางในการปรับตัวเพื่ออยู่
ให้รอดในยุคโควิด 19 และภูมิทัศน์ใหม่
ซึง่ ประสบการณ์ในอดีตได้สอนให้รวู้ า่ “ในทุก
วิกฤต ย่อมมีโอกาส” คอลัมน์เศรษฐกิจติดดิน
ครัง้ นี้ จึงขอหยิบยกตัวอย่าง “เหนียวห่อกล้วย
ยายศรี” ธุรกิจขนาดเล็กทีไ่ ด้พลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาส จนสามารถสร้างรายได้ทยี่ งั่ ยืนให้กบั
ครอบครัวและชุมชนทีอ่ าศัยอยูไ่ ด้ เพือ่ ช่วย
จุดประกายแนวทางการปรับตัวในภูมทิ ศั น์ใหม่
ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นในชุมชนอื่น ๆ
โดยการเรียนรู้และประยุกต์ใช้โมเดลธุรกิจ
ของท้องถิน่ นี้

คุณบัวใช้ประโยชน์จาก social
media เริ่มจาก Facebook เป็น
ช่องทางหลักในการจ�ำหน่าย โดย
โปรโมทและขายผ่านช่องทางออนไลน์
อื่น ๆ เช่น Instagram Shopee
ฯลฯ อีกทัง้ เข้าถึง influencer ท�ำให้
เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะ
ช่วงปลายปี 2563”
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ตัวจุดประกาย
ธุรกิจภายใต้ภูมิทัศน์ ใหม่
“คุณบัว” หรือ นางสาวเสาวนีย์ คงก�ำเนิด
อายุ 32 ปี หนึง่ ในผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจาก
โควิด 19 ท�ำให้ตอ้ งปิดสถาบันสอนภาษาและ
ศิลปะที่เปิดร่วมกันกับเพื่อน และกลับไป
อยู่กับครอบครัวและคุณยายที่อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ การติดตามข่าว
เรื่องโควิด 19 ท�ำให้คุณบุญศรี นางนวล
หรือคุณยายศรี วัย 72 ปี เกิดภาวะเครียด
คุณบัวอยากช่วยให้คุณยายรู้สึกผ่อนคลาย
จึงปรึกษากับครอบครัวเพื่อหากิจกรรมท�ำ
ร่วมกับคุณยาย ซึง่ ก็ได้ขอ้ สรุปว่า อยากให้

คุณยายท�ำในสิ่งที่ถนัด นั่นก็คือ การท�ำ
“เหนียวห่อกล้วย” ทีค่ รอบครัวคุณบัวคุน้ เคย
กันเป็นอย่างดี เหนียวห่อกล้วยเป็นขนม
พืน้ บ้านทีค่ นทัว่ ไปรูจ้ กั กันในชือ่ “ข้าวต้มมัด”
โดยข้าวต้มมัดของคุณยายศรีเป็นสูตรทีส่ ง่ ต่อ
กันมา จากรุน่ ทวดสูร่ นุ่ คุณยายศรี เป็นสูตร
โบราณสไตล์ปกั ษ์ใต้ทมี่ อี ายุกว่า 70 ปี และ
นับเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของขนมพื้นบ้าน
จากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ จุดนีเ้ องท�ำให้แนวคิด
ของครอบครัวคุณบัวได้กลายมาเป็นจุดเริม่ ต้น
ของ “เหนียวห่อกล้วยยายศรี” ธุรกิจทีม่ ยี อดขาย
เติบโตอย่างก้าวกระโดดในเวลาต่อมา
เทคโนโลยี : Social Media
ทีส่ ว่ นใหญ่คนุ้ เคย คือ เครือ่ งมือส�ำคัญ
นอกจากเหนียวห่อกล้วยยายศรีจะมีรสชาติ
อร่อยและคุณภาพดีแล้ว การท�ำตลาดเพื่อ
เพิม่ การเข้าถึงลูกค้า ก็มคี วามส�ำคัญไม่แพ้กนั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ที่
เทคโนโลยีมกี ารพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและ
เข้ามามีบทบาทในการท�ำธุรกิจ ประกอบกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเองก็มแี นวโน้มทีจ่ ะนิยม
ซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ สะท้อน
จากยอดขายในตลาดค้าปลีกออนไลน์ไทย
ในปีที่ผ่านมา ที่คาดว่าจะสามารถเติบโต
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ได้แบบก้าวกระโดดกว่า 35%1 ท�ำให้การท�ำ
การตลาดและการขายสินค้าในระยะต่อไป
ต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น
เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้สินค้าเข้าถึง
กลุ่มลูกค้า และตอบสนองพฤติกรรมการ
ซือ้ ของทีเ่ ปลีย่ นไปได้
คุณบัวได้ใช้ประโยชน์จาก social media
ทีป่ จั จุบนั คนส่วนใหญ่มคี วามคุน้ เคยเป็นอย่างดี
โดยเริ่มจากการโพสต์ขายเหนียวห่อกล้วย
ลงใน Facebook ส่วนตัวและเริ่มเปิดรับ
ออเดอร์จากเพือ่ น ๆ และเมือ่ ออเดอร์มากขึน้
เรือ่ ย ๆ คุณบัวจึงตัดสินใจเปิดเพจ “เหนียว
ห่อกล้วยยายศรี” ใน Facebook เพื่อใช้
เป็นช่องทางหลักในการจัดจ�ำหน่าย ซึ่งถ้า
เข้าไปในเพจ นอกจากจะเจอผลิตภัณฑ์
เหนียวห่อกล้วยแล้ว อีกสิง่ หนึง่ ทีส่ ะดุดตา คือ
รูปภาพจดหมายน้อยทีจ่ ะถูกแนบไปกับกล่อง
1
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สินค้าทีจ่ ดั ส่งให้ลกู ค้า ซึง่ คุณยายศรีเขียนขึน้
เพื่อแทนความรู้สึกขอบคุณ โดยเนื้อหา
ในจดหมายจะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
ต่าง ๆ และความรูส้ กึ ของคุณยายศรี เช่น
ในช่วงปีใหม่ เนือ้ หาจะเป็นการสวัสดีปใี หม่
และอวยพรให้ทกุ คนมีสขุ ภาพทีด่ ี ซึง่ ถือเป็น
เสน่หเ์ ล็ก ๆ ทีเ่ กิดจากความใส่ใจของคุณยายศรี
นอกจากนี้ เหนียวห่อกล้วยยายศรียงั มีการ
โปรโมทและขายผ่านช่องทางออนไลน์อนื่ ๆ
เช่น Instagram แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง
Shopee รวมทัง้ ยังเข้าถึง influencer ทีเ่ ป็น
อีกหนึง่ ช่องทางทีท่ ำ� ให้คนรูจ้ กั “เหนียวห่อกล้วย
ยายศรี” ได้มากและเร็วขึ้น ซึ่งยอดขายที่
เติบโตขึน้ นี้ เริม่ จากเพียง 20 คูต่ อ่ สัปดาห์
เป็น 50 ถึง 100 คู่ และก้าวกระโดดเป็น
3,000 คู่ต่อสัปดาห์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่
นับเป็นเครือ่ งพิสจู น์ความส�ำเร็จของธุรกิจนี้
ภายใต้ภมู ทิ ศั น์ใหม่ได้เป็นอย่างดี
จากตัวอย่างของเหนียวห่อกล้วยยายศรี
คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ในยุค new normal นี้
เทคโนโลยีได้ขยับเข้ามาใกล้ชีวิตประจ�ำวัน

ของเรามากขึน้ เราได้เห็นช่องทางการขาย
สินค้าออนไลน์ใหม่ ๆ เกิดขึน้ มากมาย หรือ
มีช่องทางหรือพื้นที่กลางให้ผู้ประกอบการ
เข้ามาประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น market
place ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ บน Facebook
อย่างธรรมศาสตร์และการฝากร้าน จุฬาฯ
มาร์เก็ตเพลส หรือ PSU Bazaar ดังนั้น
การใช้ชอ่ งทางออนไลน์และ social media
จึงมีบทบาทส�ำคัญ และกลายเป็นหนึง่ ช่องทาง
ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้อง
ปรับใช้ให้ทนั
เหนียวห่อกล้วยยายศรี : โมเดลต้นแบบ
ของท้องถิ่นที่ทุกชุมชนเรียนรู้ ได้
เมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่าง social media
เพื่อช่วยด้านการตลาดแล้ว อีกหนึ่งกุญแจ
ส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้ธรุ กิจประสบความส�ำเร็จได้ คือ
การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน โดยหลังจาก
จ�ำนวนออเดอร์เริม่ เข้ามามากขึน้ การผลิตจึง
ต้องการก�ำลังเสริม กลุม่ คนทีค่ ณุ บัวนึกถึงก็คอื
เพือ่ น ๆ ในชุมชนของคุณยายศรี ทีส่ ว่ นใหญ่

ทีม่ า : Priceza Thailand Shopping Data, e-Conomy SEA 2019 by Google Temasek Bain & company, Statista (Forecast adjusted for expected impact of COVID-19), May 2020
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อยู่บ้านเพียงล�ำพัง เนื่องจากลูกหลานไป
ท�ำงานอยูต่ า่ งถิน่ คุณบัวจึงให้คณุ ยายชักชวน
เพือ่ น ๆ รุน่ ราวคราวเดียวกันมามีสว่ นร่วม
ในการผลิต จนปัจจุบันมีผู้อาวุโสในชุมชน
กว่า 10 คนมาร่วมผลิต ซึง่ ถือว่าเป็นการสร้าง
กิจกรรมทีท่ ำ� ร่วมกันในชุมชน และได้ผอ่ นคลาย
ความเครียดจากสถานการณ์โควิด 19 และ
ยิง่ ไปกว่านัน้ กลุม่ ผูอ้ าวุโสเหล่านีไ้ ด้กลับมา
มีรายได้เสริม ช่วยลดการพึ่งพาเงินจาก
ลูกหลานได้ระดับหนึง่
นอกจากกระบวนการผลิตที่อาศัยการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้ว คุณบัวยัง
พยายามใช้วตั ถุดบิ ในการผลิตจากในชุมชน
ให้มากทีส่ ดุ ด้วย เช่น น�ำ้ ตาลมะพร้าวทีผ่ ลิต
แบบธรรมชาติภายในชุมชน เพือ่ ช่วยกระจาย
รายได้ให้กบั คนในชุมชน ดังนัน้ การเติบโต
อย่างต่อเนื่องของยอดขายเหนียวห่อกล้วย
ยายศรี จะส่งผลให้ชมุ ชนมีรายได้ทดี่ สี ม�ำ่ เสมอ
ซึง่ การเชือ่ มโยงระหว่างในชุมชนในลักษณะนี้
สามารถต่อยอดไปเป็นการรวมตัวเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนได้ โดยทีผ่ า่ นมา มีตวั อย่างความส�ำเร็จ
ให้เห็นอยูไ่ ม่นอ้ ย อาทิ “ชีวาร์” ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรไทยของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี
จังหวัดน่าน ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
จนได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่น
ระดับชาติ Prime Minister Herbal Award
(PMHA) ประจ�ำปี 2562 และมีผู้ติดตาม
ใน Facebook กว่าหมืน่ คน เป็นต้น
นอกจากนี้ คุณบัวยังพยายามต่อยอด
และขยายธุรกิจเหนียวห่อกล้วยยายศรี
โดยการหาองค์ความรูใ้ หม่ ๆ และการได้รบั
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการพัฒนา
สินค้าและการท�ำธุรกิจ เช่น ส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานที่
มีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้วยการ
น�ำภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ในเรื่องของการ
ขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบการ OTOP ได้รบั ความ
ร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เหนียวห่อกล้วยยายศรี โมเดล
ของการมอบภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
จากรุน่ สูร่ นุ่ ทีส่ ามารถต่อยอด
ได้จริง ชุมชนพร้อมเรียนรู้และ
น�ำไปปรับใช้เพื่อสร้างรายได้
ที่ยั่งยืนได้ในที่สุด”

36 likes

พร้อมส่ง ลูกๆ หลานๆ สามารถ
ออร์เดอร์ได้นะคะ
kanom.kunyay

มาช่ ว ยพั ฒ นาวิ ธี ยื ด
อายุสนิ ค้า ได้เครือข่าย
ต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้ได้ไปอยู่
ในกระบวนการขอรับ
เครือ่ งหมาย อย. จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ตลอดจน
ได้ชอ่ งทางจัดจ�ำหน่าย
เพิม่ เติมในร้าน OTOP
เมืองนคร ซึ่งตั้งอยู่ที่
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และในระยะต่อไป คุณบัวยังมีแผน
ในการพัฒนาสินค้าใหม่ ตลอดจนการ
ขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศเพือ่ เป็น
การขยายธุรกิจมากขึน้ อีกด้วย
สุดท้ายนี้ “เหนียวห่อกล้วยยายศรี”
จะเป็นมากกว่าตัวอย่างของการผสาน
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เข้ากับเทคโนโลยีภายใต้
ภูมทิ ศั น์ใหม่ในยุคโควิด 19 หากชุมชน
ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูท่ วั่ ประเทศไทยมองว่านีค่ อื
หนึง่ ในโมเดลต้นแบบของการปรับตัว
ในการท�ำธุรกิจ ทีเ่ ริม่ ต้นจากจุดเล็ก ๆ
เป็นโมเดลของการส่งมอบภูมปิ ญั ญา
ท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นที่สามารถน�ำมา
ต่อยอดได้จริง และชุมชนพร้อมทีจ่ ะ
เรียนรู้และน�ำไปปรับใช้เพื่อสร้าง
รายได้ ท�ำให้ตนเองและชุมชน
มีรายได้ทยี่ งั่ ยืนภายใต้ภมู ทิ ศั น์ใหม่นี้
ได้ในทีส่ ดุ
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
“สื่อยุคใหม่ - เข้าใจพฤติกรรม
ไม่ทิ้งจรรยาบรรณ
และความน่าเชื่อถือ”

พฤติกรรมการเสพสือ่ ทีเ่ ปลีย่ นไปท�ำให้วงการสือ่ ได้รบั ผลกระทบ
และเดินมาถึงทางแยกระหว่าง “ไปต่อ” หรือ “พอแค่นี้” โลก
ยุคดิจิทัลยังได้เปลี่ยนบทบาทให้คนท�ำสื่อไม่ใช่ผู้เลือกน�ำเสนอ
เนื้อหาอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นผู้ถูกเลือก คุณเคน-นครินทร์
วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารแห่งส�ำนักข่าวออนไลน์
The Standard ได้มาสะท้อนความท้าทายและทิศทางของสือ่ ยุคใหม่
แค่เปลี่ยนท่านั่ง Mindset ก็เปลี่ยน
พฤติกรรมคนทีต่ ดิ ตามสือ่ เปลีย่ นไปมาก
คุณเคนเริ่มต้นเล่าว่า สิ่งที่เปลี่ยนมากที่สุด
คือ mindset ในการรับสือ่ “จากเดิมทีเ่ รา
มี traditional media เป็นสือ่ หลัก อย่าง
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ซึง่ มีอยู่
ไม่กหี่ วั ไม่กชี่ อ่ ง ผูร้ บั สารจึงรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็น
ผูถ้ กู เลือก ท่านัง่ เวลาเปิดดูจะเป็นการเอนตัว
ไปข้างหลัง แต่ปัจจุบันผู้รับสารเปลี่ยนเป็น
ผู้เลือก ท่าที่โน้มตัวมาข้างหน้า ก้มหน้าดู
โทรศัพท์หรือ tablet เพือ่ มองหาสิง่ ทีเ่ ขาสนใจ
อยากรู้ อยากฟัง เป็นพฤติกรรมทีเ่ ห็นได้วา่
แค่ทา่ นัง่ เปลีย่ น mindset ก็เปลีย่ นไปแล้ว
ปฏิเสธไม่ได้วา่ คนไทยเสพข้อมูลข่าวสาร
ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นล�ำดับต้น ๆ ของโลก
ส่วนต่างประเทศอย่างญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
หรือแถบยุโรป จะไม่เสพข่าวผ่าน Facebook
แต่จะนิยมดูผ่านเว็บไซต์ที่เขาเชื่อถือหรือ
แอปพลิเคชัน อย่างเช่น จีนมี WeChat
ในเกาหลีมี Kakao ต่างจากประเทศไทย
ทีใ่ ช้โซเชียลมีเดียหลากหลายมาน�ำเสนอข่าว
ท�ำให้ผู้รับสารรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิที่จะเลือก
รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางตามต้องการ
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ถ้าชอบก็จะกดไลก์ กดติดตาม แต่ถา้ ไม่สนใจ
ก็จะเลือ่ นผ่านไปทันที หรือโกรธใครก็ไปฟ้อง
ในบอร์ดพันทิปหรือไปสร้างแฮชแท็กใน Twitter
นีค่ อื พฤติกรรมคนเสพสือ่ ทีเ่ ปลีย่ นไปมากทีส่ ดุ ”
พฤติกรรมคนรับสาร
ใน Generation Now
ตอนนีเ้ ราเดินมาถึงยุค generation now
คนท�ำสื่อก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่ม
เป้าหมายทีเ่ ปลีย่ นไป ผูร้ บั สารยุคนีต้ อ้ งการรู้
อะไรก็ตอ้ งได้รเู้ ดีย๋ วนี้ ชอบเนือ้ หาทีเ่ ป็นรูปภาพ
และวิดีโอมากกว่าตัวอักษร ชอบข้อความ
พาดหัวสัน้ กระชับ ตัวอักษรใหญ่ ๆ เน้นอารมณ์
เพือ่ ดึงดูดความสนใจ ซึง่ มีอทิ ธิพลกับคนไทย
ที่เสพสื่อผ่านโซเชียลมีเดีย “ที่น่าสนใจคือ
พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานแต่ละช่องทางก็ตา่ งกัน
Facebook ก็แบบหนึ่ง Twitter ก็เป็นอีก
แบบหนึง่ Instagram ก็ตา่ งไป ปัจจุบนั มี
TikTok หรือช่องทาง e-commerce ทีม่ ี Live
ขายของด้วย หรือผูใ้ ช้ Spotify และ Netflix
ก็มพี ฤติรรมอีกแบบ รวมถึงคนดู YouTube
IGTV และ Facebook Watch ก็ไม่เหมือนกัน
อย่าง Facebook จะดูแค่ 3 นาทีเป็น on the go
แต่ถา้ ใน YouTube คนจะใช้เวลาดูนานกว่า
เป็นพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปตามช่องทาง”
ส�ำหรับพฤติกรรมคนในลักษณะนีเ้ รียกว่า
fragmented world คือ คนสามารถเสพ
ทั้งสื่อใหญ่และสื่อขนาดเล็กที่กระจายอยู่
เต็มไปหมด คุณเคนเล่าว่าเขาเคยนับโซเชียล
มีเดียในเมืองไทยมีถงึ 22 แพลตฟอร์ม “ถือว่า
เยอะมาก เพราะฉะนั้นแต่ละสื่อจึงมีความ
niche ในตัวของเขาเอง มีความเฉพาะกลุม่
กระจายกันไป”

ไม่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมากนัก “ดังทีค่ ณุ จิก
(ประภาส ชลศรานนท์) เคยพูดไว้และผม
ก็เห็นด้วยว่า เนือ้ หาได้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ
มี 4 อย่าง คือ สัตว์ประหลาด อาชญากรรม ข�ำ
และซึง้ หรือดราม่า แต่ในสังคมเมือง ผมมองว่า
มีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านั้น คนเมือง
ต้องการเนือ้ หาทีต่ อบโจทย์ชวี ติ โดยเฉพาะที่
เห็นชัดว่าได้รบั ความสนใจมากคือ การพัฒนา
ตัวเอง (self-improvement) รวมทั้งเรื่อง
การเงิน สังเกตว่าคนไทยสนใจเรือ่ งการเงิน
การลงทุนมากขึ้น และยังสนใจการบริหาร
จัดการ การท�ำธุรกิจ เช่นเดียวกับเรือ่ งสุขภาพ

ความสัมพันธ์ และสุขภาพจิต จะเห็นว่ามี
หนังสือแนวนีอ้ อกมาเยอะ รวมถึงในออนไลน์
ก็มเี นือ้ หาลักษณะนีค้ อ่ นข้างมากเช่นกัน”
ช่องทางทีถ่ กู ต้อง เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง
และการน�ำเสนอที่น่าสนใจ
ในฐานะคนท�ำสื่อคุณเคนมองว่า ต้อง
ปรับตัวอย่างมากเพื่อให้สอดรับพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค
“ส�ำหรับผมไม่มอี กี แล้วการสือ่ สารแบบ mass
หรือ message เดียวถึงคนทัง้ ประเทศแบบที่
เคยท�ำได้ในอดีต เพราะวันนี้หัวใจส�ำคัญ

เนื้อหาคลาสสิกและความสนใจใหม่
ของคนเมือง
ด้วยสังคมไทยแบ่งออกได้เป็นสังคมเมือง
และสังคมต่างจังหวัด คุณเคนมองว่า เนือ้ หา
ส�ำหรับกลุ่มผู้รับสารในต่างจังหวัดยังคง
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ที่คนท�ำสื่อต้องเข้าใจให้ได้เป็นอันดับแรก
คือ คนทีเ่ ราอยากสือ่ สารด้วยคือใคร เขาอยู่
ทีไ่ หนในโลกออนไลน์ เช่น ผมอยากสือ่ สาร
กับกลุม่ gen Z เด็กมหาวิทยาลัย ถ้าผมไป
สือ่ สารผ่าน Facebook ผมสอบตกแน่นอน
เพราะพวกเขาไม่เล่น Facebook แต่เขา
อยูใ่ น Instagram TikTok หรือ Telegram
นัน่ หมายความว่า ถ้าเกิดเราจะเข้าถึงกลุม่ นี้
ก็ตอ้ งเข้าใจพฤติกรรมของเขา กลุม่ ทีเ่ ราอยาก
สือ่ สารด้วยจะบอกได้วา่ ควรใช้ชอ่ งทางหรือ
การสือ่ สารแบบใด
“ด้านเนื้อหา หัวใจส�ำคัญก็ยังคงอยู่ที่
สาระประโยชน์และความเกี่ยวข้อง เวลา
น�ำเสนอข่าว เราจึงพยายามบอกว่าเรื่องนี้

มันเป็นประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้องกับเขายังไง และ
ต้องเพิม่ ความน่าสนใจเข้าไปด้วย เพราะถึงแม้
ข้อมูลคุณจะดี มีประโยชน์แค่ไหน แต่ถ้า
น�ำเสนอแล้วน่าเบื่อคนก็ไม่สนใจ อาจใช้
ภาพวิดีโอหรืออินโฟกราฟิกมาช่วยเล่าเรื่อง
เขียนให้เข้าใจง่าย หรือจั่วหัวบรรทัดแรก
อย่างตรงไปตรงมาว่าบทความนีจ้ ะบอกอะไร”
เปลี่ยนตามพฤติกรรมคนดู
แต่ไม่เปลี่ยน DNA ของตัวเอง
ส�ำหรับ The Standard ถ้าถามว่าอะไร
เปลีย่ นแปลงไปบ้าง คุณเคนเริม่ เล่าจากสิง่ ที่
The Standard ไม่เปลีย่ น นัน่ คือ core DNA หรือ
จุดมุง่ หมายทีท่ ำ� ให้พวกเขาอยากเป็นส�ำนักข่าว

ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวก
หรือสร้าง impact “เราพยายามเป็นพืน้ ที่
ให้หลายฝ่ายได้ออกมาแสดงความคิดเห็น
พยายามช่วยหาทางออกให้กับสังคม ช่วย
สะท้อนปัญหาไปถึงผูม้ อี ำ� นาจในการตัดสินใจ
สิง่ เหล่านีย้ งั ท�ำอยูเ่ หมือนเดิม แต่สงิ่ ทีเ่ ปลีย่ นไป
คือวิธกี ารน�ำเสนอเพือ่ ให้รบั กับพฤติกรรมของ
กลุม่ เป้าหมาย ยกตัวอย่าง เมือ่ ก่อนผมเน้น
Facebook มาก เพราะกลุม่ เป้าหมายเราคือ
คนท�ำงานอายุตงั้ แต่ 25 - 40 ปี ทีท่ ำ� งาน
มาระดับหนึง่ แล้วต้องการข่าวทีม่ สี าระ กลุม่ นี้
เราก็ท�ำอยู่เหมือนเดิมและท�ำให้แข็งแรงขึ้น
เน้นการสรุปให้จบในโพสต์เดียว ลดการกดลิงก์
ไปอ่านบทความต่อให้นอ้ ยลง เพือ่ เพิม่ ความ
สะดวกท�ำให้ผอู้ า่ นไม่ตอ้ งย้ายช่องทาง แต่ใน
ปีนี้เราโฟกัสที่ Instagram กับ YouTube
เพราะเริม่ มองเห็นกลุม่ คนรุน่ ใหม่ทจี่ ะกลายเป็น
บุคลากรส�ำคัญในอนาคตและต้องการข่าวสาร
ทีต่ อบโจทย์ในแบบของเขาเหมือนกัน เราไม่ได้
ย้ายกลุม่ แต่ขยายฐานให้กว้างขึน้ และปรับ
รูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละกลุม่ มากขึน้ ”
สื่อมืออาชีพต้อง “เล่นใหญ่”
และ “เฉียบคม”
คุณ เคนพูด ถึง สิ่ง ที่ท�ำ ให้สื่อ มือ อาชีพ
แตกต่างจากสือ่ มือสมัครเล่นในยุคทีใ่ ครก็เป็น
สือ่ ได้ นัน่ คือ ความน่าเชือ่ ถือ (trust) “ถ้าไป
แข่งเรื่องอารมณ์หรือความสนุกสนานคงสู้
ไม่ได้ แม้ทุกวันนี้เราก็พยายามท�ำให้ดี
ให้สนุกทีส่ ดุ ในรูปแบบของเรา แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้เรา
แตกต่างจากมือสมัครเล่น คือ ความน่าเชือ่ ถือ
จรรยาบรรณสือ่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูล
ทีน่ ำ� เสนอออกไป การกรองข้อมูล การเรียบเรียง
เอาเฉพาะข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นทีส่ ดุ ทีจ่ ะท�ำให้เกิด
impact กับผูอ้ า่ นและผูฟ้ งั สือ่ มืออาชีพต้อง
‘เล่นใหญ่’ คือ พูดเรื่องที่กระทบกับสังคม
ไม่ใช่พดู เรือ่ ง emotional หรือเรือ่ งตัวบุคคล
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นอกจากนี้ สือ่ มืออาชีพต้องเฉียบคม จึงต้อง
ลับสมองตัวเองตลอดเวลา ท�ำอย่างไรให้
ประเด็นเราต่างและฉีกจากคนอืน่ น�ำเสนอ
ในลักษณะทีเ่ ป็นการมองไปข้างหน้าเสมอ”
จะอยู่รอดต้องกล้าล้มเหลว
คุณเคนทิ้งท้ายถึงความเข้าใจพื้นฐานที่
คนเป็นสือ่ ต้องมี 3 เรือ่ ง “(1) เข้าใจตัวเอง
คือ ต้องยืนให้มั่นว่าเราคือใคร เป้าหมาย
การมีอยูข่ องเรา เราท�ำเพือ่ อะไร (2) เข้าใจ
คนอ่าน ในภาษาการตลาดคือ persona ว่า
เขามีไลฟ์สไตล์อย่างไร พฤติกรรมเขาอยูใ่ น
แพลตฟอร์มไหน สุดท้ายคือ (3) เข้าใจโลก
ของหุน่ ยนต์ คือ รูว้ า่ แพลตฟอร์มเปลีย่ นไป
อย่างไร อัลกอริทมึ่ เป็นแบบไหน และท้ายทีส่ ดุ
คนที่เป็นสื่อจะอยู่รอดได้ต้องกล้าล้มเหลว
คุณอาจเคยท�ำส�ำเร็จมาแล้ว วันนีไ้ ด้ลา้ นวิว
แต่ถ้าพรุ่งนี้คุณยังท�ำแบบเดิมไม่มีทางที่จะ
ได้ลา้ นวิวเหมือนเมือ่ วาน คนเป็นสือ่ ต้องกล้า
ทีจ่ ะฆ่าตัวเองทุกวัน อย่ายึดติดกับความส�ำเร็จ
ในอดีต ผมคิดว่าสื่อเป็นอุตสาหกรรมที่
dynamic ทีส่ ดุ เพราะเราอยูใ่ กล้ชดิ กับคน
ซึง่ คนก็เปลีย่ นไปทุกวัน ดังนัน้ ถ้าคิดว่าอะไร
ดีลองท�ำไปเลย ไม่มใี ครรูว้ า่ จะส�ำเร็จหรือไม่
จนกว่าเราท�ำมันจริง ๆ
“ท้ายทีส่ ดุ คนเป็นสือ่ จะท�ำแค่สอื่ ใดสือ่ หนึง่
ไม่ได้แล้ว ในนามบัตรผมใช้คำ� ว่าเป็น content
creator คือ ต้องท�ำได้ทกุ รูปแบบ ทุกช่องทาง
โดยมองเนือ้ หาข่าวเป็นหัวใจ คนท�ำสือ่ ต้อง
ปรับ mindset ไม่เป็น self-centric แต่ตอ้ ง
เป็น customer-centric ผนวกกับใช้ data
ที่มีมาตอบโจทย์คนดูให้มากที่สุด ซึ่งแค่
สองอย่างนี้ ผมว่าเป็นโจทย์ทใี่ หญ่มาก แค่พดู
มันง่าย แต่เวลาไปบอกให้พนักงานเขาเปลีย่ น
มันยากมาก วงการสือ่ ต้องปรับตัวเองครัง้ ใหญ่
เพราะผูบ้ ริโภคไม่รอเรา เขาเปลีย่ นไปเร็วมาก
และเปลีย่ นตลอดเวลา”

สือ่ มืออาชีพต้องเฉียบคม จึงต้องลับสมอง
ตัวเองตลอดเวลา ท�ำอย่างไรให้ประเด็นเรา
ต่างและฉีกจากคนอืน่ น�ำเสนอในลักษณะ
ที่เป็นการมองไปข้างหน้าเสมอ”

แพลตฟอร์มออนไลน์ในมุมมองของคุณเคน The Standard
Facebook ช่องทางพื้นฐานของคนไทย ใช้กลยุทธ์ ในการบริหารแบบกว้าง เปรียบเหมือน
ห้างสรรพสินค้า จะหาอะไรก็เจอ
Twitter เน้นความเร็ว และต้องเล่นกับแฮชแท็ก ดูว่าอะไรก�ำลังเป็นกระแส และหาวิธีเข้าไป
มีส่วนร่วม มีลักษณะค่อนข้างเฉพาะตัว ต้องใช้คนที่เล่น Twitter จริง ๆ ในการบริหารจัดการ
Instagram เป็นช่องทางอนาคตที่ก�ำลังมาและเติบโตได้อีกมาก เน้นรูปภาพ ต้องหาเทคนิค
ใหม่ ๆ เช่น การท�ำวิดีโอแนวตั้งผ่าน IG Story หรือ IGTV
Website เปรียบเหมือนบ้าน คนอาจจะเข้ามาเยี่ยมบ้านเราไม่มากนัก ส่วนใหญ่คือคนที่เป็น
แฟนคลับจริง ๆ หรือกลุม่ ทีอ่ ยากอ่านยาว ๆ ทีส่ ำ� คัญคือท�ำอย่างไรให้เขาเข้ามาแล้วอยูก่ บั เรา
ได้นานที่สุด บ้านต้องเรียบร้อย ต้องท�ำ SEO และต้องเก็บข้อมูลผู้อ่านด้วย
YouTube เปรียบเหมือนโทรทัศน์ แต่ละช่องแบ่งชัดว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง สร้างรายการที่
ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
Podcast กลุ่มเป้าหมายยังมีจ�ำนวนน้อยแต่มีคุณภาพ เป็นกลุ่มนักธุรกิจ ผู้บริหาร คนเมือง
นักเรียน นักศึกษา จากสถิตคิ นฟัง Podcast ในหนึง่ ตอนเฉลีย่ ยาวเกือบ 30 นาที แต่มจี ำ� นวน
คนฟังจนเกือบจบ 30 นาทีเยอะมาก ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยใน Facebook หรือ YouTube
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เรื่อง : กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร

หยวนดิจิทัล Libra และอินทนนท์

พัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัลได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการน�ำเอาเทคโนโลยี
แบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Blockchain มาใช้ในการ
ส่งมูลค่าระหว่างกันโดยไม่มีตัวกลาง ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งาน
ส่งผลให้การด�ำเนินธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจทิ ลั มีตน้ ทุนทีล่ ดลง เข้าถึงง่าย และสามารถเปิดกว้างเพือ่ ให้ระดับบุคคล
สามารถพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ลงบนสกุลเงินดิจิทัลได้หลากหลายรูปแบบผ่าน smart contract

พัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัล
สกุลเงินดิจทิ ลั สามารถจ�ำแนกได้ 2 ชนิด
คือ (1) สกุลเงินดิจทิ ลั ทีอ่ อกโดยภาคเอกชน
(Private Digital Currency) และ (2) สกุลเงิน
ดิจทิ ลั ทีอ่ อกโดยธนาคารกลาง (Central Bank
Digital Currency: CBDC) การพัฒนาการ
สกุลเงินดิจทิ ลั ทัง้ 2 ชนิดนีม้ มี าอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยภาค
เอกชน มีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อสนองความต้องการในแต่ละกิจกรรม
ทางธุรกิจ และสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผใู้ ช้งาน
ขณะที่พัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัลที่ออก
โดยธนาคารกลาง ส่วนใหญ่ยงั อยูใ่ นขัน้ ตอน
ของการศึกษาและทดสอบ เนือ่ งจากการออก
สกุลเงินดิจทิ ลั ของธนาคารกลางนี้ อาจส่งผล
ต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและบทบาท
ของธนาคารกลางอย่างมาก

สกุลเงินดิจทิ ลั ทีอ่ อกโดยภาคเอกชน
การพัฒนาสกุลเงินดิจทิ ลั ที่ออกโดยภาค
เอกชน มีจดุ ประสงค์เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการ
ส่งผ่านมูลค่า แทนรูปแบบของการช�ำระเงิน
ปัจจุบันที่มีต้นทุนและเข้าถึงได้ยาก ดังนั้น
สกุลเงินดิจทิ ลั ประเภทแรก ๆ จึงถูกพัฒนาขึน้
บนระบบเปิด ทีผ่ ใู้ ช้งานมีอสิ ระในการเข้าถึง
ได้อย่างกว้างขวางโดยไม่มมี ลู ค่าใด ๆ หนุนหลัง
ราคาของสกุลเงินดิจทิ ลั ประเภทนีจ้ งึ มีความ
ผันผวนสูง และส่วนใหญ่ถูกน�ำมาใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ของการเก็งก�ำไร ยกตัวอย่างเช่น
Bitcoin จากจุดบกพร่องดังกล่าว จึงได้มกี าร
พัฒนาสกุลเงินดิจทิ ลั อีกประเภทหนึง่ ทีม่ เี งิน
หรือสินทรัพย์หนุนหลัง ทีเ่ รียกว่า Stablecoin
เพือ่ คงมูลค่าของสกุลเงินดิจทิ ลั นัน้ ๆ ตัวอย่าง
เช่น Diem (Libra) ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก
Facebook

NEW FORMS
OF DIGITAL MONEY

Private Digital Currency

1st Generation Crypto
Assets (Bitcoin)

Central Bank Digital
Currencies

Stablecoins
(Tether)
Global Stablecoins
(Libra)

ที่มา : IMF Staff
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Diem ถือเป็นสกุลเงินดิจทิ ลั ทีส่ ร้างความ
สนใจและการตืน่ ตัวให้แก่ภาครัฐและเอกชน
เนือ่ งด้วยฐานของผูใ้ ช้งานทีม่ จี ำ� นวนมาก และ
สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวยังสามารถใช้ช�ำระ
หรือโอนเงินระหว่างประเทศ ซึง่ ถือเป็นการ
แก้อปุ สรรคต่าง ๆ ของการโอนเงินระหว่าง
ประเทศในปัจจุบนั ทีม่ ตี น้ ทุนสูงและซับซ้อน
ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ผกู้ ำ� กับดูแลและธนาคารกลาง
ของแต่ละประเทศเกิดความกังวลถึงผลกระทบ
ของสกุลเงินดิจทิ ลั ทีม่ ตี อ่ อธิปไตยทางการเงิน
ของประเทศ รวมถึงการใช้เป็นช่องทางต่าง ๆ
ทัง้ ทีผ่ ดิ กฎหมายและหลีกเลีย่ งการก�ำกับดูแล
ของภาครัฐ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา Diem Association
ได้สอื่ สารถึงการพัฒนาสกุลเงินดิจทิ ลั ให้อยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลของภาครัฐแต่ละประเทศ
และคาดว่าจะเริม่ มีการออกใช้ Diem สกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2564

สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดย
ธนาคารกลางและหยวนดิจทิ ลั ของจีน
ประเทศจีนถือเป็นหนึง่ ในประเทศอันดับต้น ๆ
ทีม่ กี ารพัฒนาสกุลเงินดิจทิ ลั (ดิจทิ ลั หยวน :
e-CNY) ในระดับประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง และ
มีการประกาศใช้สกุลเงินดิจิทัลทั่วประเทศ
ในปี 2565 โดยเหตุผลส�ำคัญในการออกหยวน
ดิจทิ ลั นัน้ คือ เพือ่ ลดบทบาทของเงินสดซึง่ เป็น
หนึ่งในช่องทางการท�ำผิดกฎหมาย ขณะที่
จีนเองก็กำ� ลังเข้าสูส่ งั คมไร้เงินสด ทีป่ จั จุบนั
ระบบการช�ำระเงินของประเทศถูกบริหาร
จัดการโดยภาคเอกชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
เสถียรภาพของระบบการเงินประเทศ อย่างไรก็ดี
การออกสกุลเงินดิจิทัลของประเทศจีนนั้น
เป็นที่จับตามองของธนาคารกลางทั่วโลก
เนื่องจากการออกเงินดิจิทัลนั้นอาจส่งผล
กระทบต่อระบบการเงิน เช่น การแข่งขันกับ

สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ
China
Eurozone
Japan
Singapore
Thailand
Hong Kong
Korea
Canada
Sweden

Digital Yuan
Digital Euro
Digital Yen
Ubin
Inthanon
LionRock
Digital Won
Jasper
e-Krona

e-CNY คาดว่าจะออกใช้ทวั่ ประเทศ ปี 2565
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ทดลอง
คาดว่าจะทดลองใช้ ปี 2565
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ทดลอง
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ทดลอง
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ทดลอง
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ทดลอง
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ทดลอง
อยูร่ ะหว่างการศึกษา ทดลอง

หมายเหตุ : สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนที่มีการแถลงข่าวโดยธนาคารกลางถึงแนวทางการพัฒนาและการทดสอบในอนาคต
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พัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัลที่
ออกโดยธนาคารกลาง ส่วนใหญ่
ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและ
ทดสอบ เนื่องจากการออกสกุลเงิน
ดิจิทัลอาจส่งผลต่อเสถียรภาพ
ของระบบการเงินและบทบาทของ
ธนาคารกลางอย่างมาก”

บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ การไถ่ถอน 2561 - ธันวาคม 2562) โดยมีขอบเขตการ
สภาพคล่องจากระบบการเงินในยามวิกฤต พัฒนาสกุลเงินดิจทิ ลั ในระดับสถาบันการเงิน
ทีร่ วดเร็วขึน้ และความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี (wholesale CBDC) เพือ่ หาช่องทางในการ
น�ำเอา CBDC มาใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
สกุลเงินดิจิทัลของไทย
และลดต้นทุนการช�ำระเงินระหว่างสถาบัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถือเป็น หลังจากโครงการอินทนนท์สิ้นสุด ธปท.
หนึง่ ในธนาคารกลางแรก ๆ ของโลก ทีม่ กี าร เห็นว่า CBDC มีศกั ยภาพส�ำหรับการน�ำมาใช้
ศึกษา ทดลอง และพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล เพือ่ โอนเงินระหว่างประเทศ และอยูร่ ะหว่าง
ภายใต้ชอื่ “โครงการอินทนนท์” (สิงหาคม การต่อยอดการพัฒนาร่วมกับธนาคารกลาง

ฮ่องกง และขยายเครือข่ายไปยังธนาคารกลาง
อืน่ ๆ อย่างธนาคารกลางจีน และธนาคารกลาง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบนั ธปท. ได้ขยายขอบเขตการพัฒนา
สกุลเงินดิจทิ ลั ในระดับภาคประชาชน (retail
CBDC) เช่นเดียวกับธนาคารกลางอืน่ ๆ ที่
เริม่ ให้ความสนใจในช่วงปี 2563 โดย ธปท.
เห็นว่าอนาคตสกุลเงินดิจทิ ลั ประเภทต่าง ๆ
อาจมีแนวโน้มขยายตัวและเข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึง่ การเตรียม
ความพร้อมในการออก retail CBDC ถือเป็น
หนึง่ ในช่องทางทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจในการ
ใช้สกุลเงินดิจทิ ลั แก่ภาคประชาชนทีม่ คี วาม
ปลอดภัย และน�ำไปสูก่ ารรักษาเสถียรภาพของ
ระบบการเงิน ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมา ธปท. ได้เริม่ ต้น
พัฒนา retail CBDC ร่วมกับภาคเอกชน
อย่างบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส จ�ำกัด เพือ่ ศึกษา
ถึงประโยชน์ของการน�ำเอา CBDC มาใช้
และรูปแบบในการออกแบบทีเ่ หมาะสม โดย
การศึกษานี้ CBDC จะน�ำมาใช้ชำ� ระธุรกรรม
ทางการเงินที่เชื่อมต่อกับระบบการบริหาร
การจัดซื้อและการช�ำระเงินระหว่างคู่ค้าใน
ห่วงโซ่อปุ ทาน อย่างไรก็ดี การศึกษาดังกล่าว
เป็นเพียงจุดเริม่ ต้น การพัฒนา retail CBDC
ทีส่ มบูรณ์นนั้ จะต้องมีการประเมินอีกหลาย ๆ
ด้าน เพือ่ ให้ระบบดังกล่าวมีความปลอดภัย
และได้รบั ความไว้วางใจจากประชาชน
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เบื้องหลังคอลัมนิสต์

บางขุนพรหมชวนคิด ร่วมด้วยช่วยคิด
แจงสีเ่ บีย้ ยังอีโคโนมิสต์

ความท้าทายหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีการท�ำงานที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ
ประชาชน คือ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นอีกองค์กรที่มีการสื่อสารนโยบายผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่มได้อย่างทั่วถึง หนึ่งในช่องทางการสื่อสารที่ใช้ คือ บทความด้าน
เศรษฐกิจและการเงินในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของส�ำนักข่าวชัน้ น�ำ และนีค่ อื ตัวแทนนักเขียน ธปท.
4 คน จาก 4 คอลัมน์ดังอย่าง บางขุนพรหมชวนคิด ร่วมด้วยช่วยคิด แจงสี่เบี้ย และยังอีโคโนมิสต์

ฐิติมา ชูเชิด

โสภณ วิจิตรเมธาวณิชย์
มณฑลี กปิลกาญจน์
พรสวรรค์ รักเป็นธรรม
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ฐิติมา ชูเชิด

หนึ่งในผู้เขียนคอลัมน์
“บางขุนพรหมชวนคิด”
คอลัมน์ “บางขุนพรหมชวนคิด” เป็นคอลัมน์
รายสัปดาห์ที่จะเปิดมุมมองคนแบงก์ชาติ
ทีม่ เี นือ้ หาสัน้ และเข้าใจง่าย โดยประเด็นที่
น�ำเสนอจะเป็นเรื่องที่ทันสถานการณ์และ
ผูอ้ า่ นได้ประโยชน์วา่ เรือ่ งทีเ่ ขียนมาเกีย่ วกับ
ตัวเองอย่างไร บางครัง้ ก็เป็นช่องทางที่ ธปท.
จะสามารถสือ่ สารประเด็นหรือนโยบายต่าง ๆ
ด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ตามการวิเคราะห์บน
มุมมองของผูเ้ ขียนเอง ซึง่ ถือว่าเป็นมิตใิ หม่
ของ ธปท. ทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั เศรษฐศาสตร์
รุน่ ใหม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
ความท้าทายของการเขียนคอลัมน์นี้
อย่างแรกคือ การบริหารเวลางานเขียน
คอลัมน์ซงึ่ เป็นงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากงานประจ�ำ
เพราะเวลาที่ใช้ในการหาข้อมูลประกอบ
ร่างเขียนมักเป็นช่วงนอกเวลางาน อย่างทีส่ อง
คือ การเลือกหัวข้อทีค่ ดิ ถึงคนอ่านเป็นหลัก
โดยต้องตัง้ ค�ำถามชวนคิดให้ได้ตามความตัง้ ใจ
ของชือ่ คอลัมน์ และอย่างสุดท้ายคือ เราต้อง
ย่อยเรื่องและประเด็นต่าง ๆ ให้น่าสนใจ
และคนอ่านเข้าใจได้งา่ ย

สิ่งที่ประทับใจจากคอลัมน์แรกถึงวันนี้
ซึง่ ผ่านมา 2 ปีกว่าแล้ว คือความประทับใจ
ทีท่ มี งานทัง้ 4 คนและพีด่ อน นาครทรรพ
ได้ชว่ ยกันตัง้ ไข่คอลัมน์นขี้ นึ้ มา และการได้
ฝึกเขียนประยุกต์เศรษฐศาสตร์กบั เรือ่ งรอบตัว
ให้เข้าถึงคนในวงกว้าง จนสามารถรวมเล่ม
เป็นหนังสือ “บางขุนพรหมชวนคิด 1.0”
ได้สำ� เร็จ รวมถึงประทับใจผูอ้ า่ นทีค่ อยติดตาม

ฝากความคิดเห็นให้คณะผู้เขียนบ่อย ๆ
บางท่านส่ง link ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้เพิม่ และ
บางท่านก็นำ� ไปขยายความต่อ การท�ำงานนี้
จึงเป็นการท�ำงานทีส่ ร้างสรรค์และเพิม่ พลังงาน
บวกให้กบั ตัวเองและคนอืน่ ๆ ได้อย่างดีคะ่
		
		
		

สามารถติดตามคอลัมน์ “บางขุนพรหม
ชวนคิด” ได้ที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และ www.thairath.co.th
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พรสวรรค์ รักเป็นธรรม

มณฑลี กปิลกาญจน์

หนึง่ ในผูเ้ ขียนคอลัมน์ “ร่วมด้วยช่วยคิด”
คอลัมน์ “ร่วมด้วยช่วยคิด” เป็นคอลัมน์ที่
เน้นการสือ่ สารเรือ่ งการด�ำเนินนโยบายของ ธปท.
และสะท้อนแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสม
ของภาครัฐและเอกชน โดยการเลือกประเด็น
จะเน้นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชน และเป็นเรือ่ งทีผ่ อู้ า่ น
สนใจ เพือ่ จุดประกายให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
และการพัฒนาในมุมต่าง ๆ
การได้เป็นตัวแทน ธปท. ในการเขียนคอลัมน์นี้
ท�ำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งด้านการ
ถ่ายทอดผ่านการสังเคราะห์เรือ่ งรายรอบ และ
ด้านทักษะการสร้างสรรค์งานเขียน เช่น การ
ใช้ภาษาทีเ่ รียบง่ายอย่างมีศลิ ปะ รวมถึงได้เรียนรู้
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบรรณาธิการ
ของคอลัมน์และผูเ้ ขียนท่านอืน่ ๆ นอกจากนี้
ยังได้น�ำเสนอเรื่องราวที่ผู้เขียนมีความสนใจ
ท�ำให้ผู้เขียนเองก็ได้รับความอิ่มเอมใจในการ
ถ่ายทอดประเด็นต่าง ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์
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ต่อส่วนรวมได้ อย่างไรก็ตาม ความท้าทาย
ส�ำหรับการเขียนคอลัมน์น้ีคือ ผู้เขียนต้องหา
ความรูเ้ พิม่ เติมเพือ่ น�ำมาถ่ายทอด รวมถึงการ
เผยแพร่เรื่องและประเด็นดังกล่าวได้ในจังหวะ
เวลาทีเ่ หมาะสม
ประสบการณ์ทปี่ ระทับใจคือ แรกเริม่ แม้จะมี
ความชอบด้านการเขียนอยูบ่ า้ งแต่กเ็ ป็นงานเขียน
ส่วนตัว เมื่อได้รับโอกาสเป็นตัวแทน ธปท.
ในการเขียนคอลัมน์ จึงนับเป็นความภูมใิ จและ
ความประทับใจทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการสือ่ สาร
การด�ำเนินนโยบายของ ธปท. สู่สาธารณชน
และเมือ่ ได้รบั ความคิดเห็นจากผูอ้ า่ นทีส่ ะท้อน
กลับมาว่า เป็นงานเขียนทีเ่ ข้าใจง่าย ใช้ภาษา
ทีค่ นไม่จบเศรษฐศาสตร์อา่ นได้ไม่เบือ่ หรือเป็น
บทความชวนคิดที่ดี ความคิดเห็นจากผู้อ่าน
เหล่านี้ เป็นสิง่ ทีป่ ระทับใจและท�ำให้มพี ลังในการ
พัฒนาการเขียนบทความในคอลัมน์ตอ่ ไปค่ะ
		
		
		

สามารถติดตามคอลัมน์ “ร่วมด้วยช่วยคิด”
ได้ที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
และ www.prachachat.net

หนึ่งในผู้เขียนคอลัมน์ “แจงสี่เบี้ย”
คอลัมน์ “แจงสี่เบี้ย” เป็นบทความที่
ถ่ายทอดความรูแ้ ละความคิดเห็นทางวิชาการ
ของ ธปท. เกีย่ วกับด้านเศรษฐกิจและการเงิน
ในสถานการณ์ปจั จุบนั โดยการเลือกประเด็น
จะเน้นทีท่ นั สถานการณ์ปจั จุบนั ตัวอย่างเช่น
การเขียนบทความเรือ่ งผลวิกฤต COVID-19 :
ธุรกิจเทรนด์ใหม่ ภายใต้ next normal ที่
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อ
กลางเดือนเมษายน 2563 เนือ่ งจากในขณะนัน้
มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการ
ทีมงานได้ศกึ ษาการจับชีพจรเศรษฐกิจไทยเพือ่
ประเมินภาพและทิศทางเศรษฐกิจ ซึง่ พบว่า
ธุรกิจด้านการขนส่งเป็นเทรนด์ใหม่มาแรงใน
ขณะนัน้ จึงเป็นโอกาสทีไ่ ด้เขียนประเด็นนี้
จากประสบการณ์ที่ได้รับโอกาสให้เขียน
ในคอลัมน์นี้ ท�ำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปรับตัวและความท้าทายในการท�ำงานภายใต้

เวลาอันจ�ำกัด รวมถึงรูปแบบการท�ำงานที่
เปลีย่ นแปลงไป เนือ่ งจากการเขียนบทความ
มีเวลาไม่มากและบางครัง้ อยูภ่ ายใต้สถานการณ์
ที่ค่อนข้างตึงเครียด อย่างช่วงล็อกดาวน์
เป็นช่วงทีเ่ ริม่ ปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงาน
ท�ำให้ต้องเรียนรู้การท�ำงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และปรับตัวในการท�ำงานภายใต้
สภาพแวดล้อมของการท�ำงานทีเ่ ปลีย่ นไป
นอกจากนี้ การเขียนบทความนีย้ งั ท�ำให้
เห็นว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาส แม้จะมีปญั หา
อุปสรรคมากมายแต่ยงั มีโอกาสให้เราได้คน้ หา
ค�ำตอบหรือมีทางเลือกทีด่ กี ว่าได้เสมอ เช่น
บางกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการ
ดิจทิ ลั (digital service) รวมไปถึงผูป้ ระกอบการ
บางรายที่สามารถปรับตัวมาท�ำธุรกิจผ่าน
ช่องทางดิจิทัลมากขึ้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถ
เดินต่อไปได้
		
		
		

สามารถติดตามคอลัมน์ “แจงสี่เบี้ย”
ได้ที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
และ www.bangkokbiznews.com

โสภณ วิจิตรเมธาวณิชย์

หนึง่ ในผูเ้ ขียนคอลัมน์ “ยังอีโคโนมิสต์”
คอลัมน์ “ยังอีโคโนมิสต์” เป็นคอลัมน์
ที่น�ำเสนอความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาต่าง ๆ ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ
การเงิน การธนาคาร ตลาดทุน ตลาดเงิน
รวมถึงแนวทางการด�ำเนินนโยบายของ ธปท.
โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
การเลือกประเด็นในการเขียนจะประกอบด้วย
หลักการพิจารณา 3 ปัจจัย ได้แก่ (1)
ค�ำนึงถึงลักษณะผูอ้ า่ น ว่าชอบอ่านข่าวสาร
ประเภทไหน (2) หัวข้อต้องเป็นประเด็นที่
คนส่วนใหญ่สนใจหรือเป็นประเด็นที่อยู่ใน
กระแส (3) หัวข้อทีเ่ ขียนในคอลัมน์จะต้อง
เป็นช่องทางในการส่งผ่านแนวความคิด หรือ
นโยบายที่ ธปท. ก�ำลังด�ำเนินการหรือจะ
ด�ำเนินการในอนาคตได้

นอกจากนี้ ความท้าทายที่ส�ำคัญอีก
ประการหนึง่ ในการเขียนคอลัมน์นี้ คือ การ
เลือกใช้คำ� หรือข้อความทีต่ อ้ งสามารถสือ่ สาร
ประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนภายใต้พนื้ ที่
หน้ากระดาษทีจ่ ำ� กัด โดยภาษาทีใ่ ช้ตอ้ งไม่
วิชาการมากเกินไปจนท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจยาก
และต้องสามารถดึงดูดผู้อ่านให้อ่านจนจบ
บทความ เรียกได้ว่าการได้รับโอกาสที่ได้
เขียนคอลัมน์ยังอีโคโนมิสต์ช่วยพัฒนา
ทักษะการสื่อสารในรูปแบบการเขียนได้
เป็นอย่างดี และเป็นความภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึง่ ในการช่วย ธปท. เผยแพร่แนวคิด
และผลงานต่อสาธารณะอีกด้วย
		
		
		

สามารถติดตามคอลัมน์ “ยังอีโคโนมิสต์”
ได้ที่หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
และ www.thansettakij.com
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3. ร้านชาอ๋อง ชุย ติน
้ (ร้านชาเทพพนม)

ร้านแห่งนีเ้ ป็นของห้างใบชาอ๋อง ชุย ติน้ ซึง่ ผลิตชาดังในต�ำนานแบรนด์
ต้นต�ำรับชาเก่าแก่ ชาเทพพนมและชาตราอินทรียส์ มุทรเทพพนม โดยห้าง
ใบชาอ๋อง ชุย ติน้ สืบทอดมาถึงทายาทรุน่ ที่ 4 แล้ว ร้านตกแต่งสไตล์
จีนวินเทจ เข้ากับบรรยากาศในย่านนี้ ส่วนเมนูชาของทีน่ กี่ ลิน่ หอม รสชาติ
กลมกล่อมมาก เป็นอีกหนึง่ ร้านบนถนนตะนาวทีต่ อ้ งแวะลิม้ รสชาดัง้ เดิม
เวลาเปิดปิด : วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)
โทรศัพท์ : 0 2221 2259, 09 2562 1542
ราคาเฉลี่ยต่อคน : ต�่ำกว่า 100 บาท
ที่จอดรถ : จอดได้ริมถนนหรือที่ศาลาว่าการ กทม. หรือในวัดมหรรณพ

การสักการะทีศ่ าลเจ้าพ่อเสือ

“ศาลเจ้าพ่อเสือ”

ขอพรอิ่มบุญ...อิ่มท้อง 6 ร้านดังในต�ำนาน!
เปิดศักราชปีใหม่จนี ในปีนี้ ด้วยความมุง่ มัน่ ไปขอพรไหว้พระที่ “ศาลเจ้าพ่อเสือ” ทีม่ อี ายุ
กว่า 100 ปี มีชื่อเสียงเรื่องของการไหว้เพื่อเสริมอ�ำนาจบารมี ขอพรให้สิ่งดี ๆ เข้ามา
ในชีวิต โดยเฉพาะคนปีชงปี 2564 ได้แก่ ปีมะแม โดยมีปีชงร่วม คือ ปีฉลู ปีมะโรง และ
ปีจอ อีกทั้งยังเชื่อกันว่าควรไหว้ “ไฉ่ซิ้งเอี๊ย (เจ้าพ่อกวนอู)” ที่ศาลเจ้าพ่อเสือ เพราะ
เป็นที่ร�่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่า ใครดวงไม่ดีแต่อยากรุ่งหรือใครมีปัญหาเรื่องเงินทอง
ท่านไฉ่ซิ้งเอี๊ยที่ศาลเจ้าพ่อเสือจะช่วยเหลือ ท�ำให้ชาวจีนนิยมไปไหว้กันมาก

สิ่ ง ที่ ต ้ อ งใช้ คื อ เที ย นแดง 1 คู ่
ธูป 18 ดอก ส่วนหมูสามชั้น ไข่สด
และข้าวเหนียวหวาน ถวายเฉพาะ
เจ้าพ่อเสือ ซึ่งอยู่ซ้ายมือสุดของ
ศาลเจ้ า แห่ ง นี้ โต๊ ะ วางของไหว้ มี
8 จุด ได้แก่
ทีกง เทพยดาฟ้าดิน
ตั่วเหล่าเอี๊ยกง
(เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่ องค์ประธาน)
เจ้าพ่อเสือ (ซ้ายสุด)
เจ้าพ่อกวนอู ไฉ่ซงิ้ เอีย๊ กง (ขวาสุด)
เทพเจ้าเห้งเจีย
สมเด็จพระปิยะมหาราช
องครักษ์เจ้าพ่อข้างประตูขวา
องค์รักษ์เจ้าพ่อข้างประตูซ้าย

ขอพรองค์เทพครบจบแล้วก็ได้เวลาอิ่มท้อง ส�ำหรับย่าน
ศาลเจ้าพ่อเสือนั้น เรียกว่าเดินไปทางไหนก็เจอแต่ร้านอร่อย
ระดับต�ำนาน เชิญชวนให้เข้าไปแวะชิมให้อมิ่ ท้อง
1. ร้านไก่ยา
่ งโบราณ

เพียงเดินออกจากศาลเจ้าพ่อเสือแล้วเลีย้ วขวานิดเดียวก็เจอร้านดัง
ในต�ำนานร้านแรกนี้ ซึง่ มีคนแวะเข้าไปนัง่ กินกันไม่ขาดสาย เมนูเด็ด
ของร้านทีต่ อ้ งสัง่ ก็คอื ไก่ยา่ งหอม ๆ
หมักด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศ
หลายชนิด เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิด
มานานกว่า 20 ปีแล้ว
เวลาเปิดปิด : ทุกวัน เวลา 08.30 - 21.00 น.
โทรศัพท์ : 0 2622 2349
ราคาเฉลี่ยต่อคน : 100 - 250 บาท
ทีจ่ อดรถ : จอดได้รมิ ถนนหรือทีศ่ าลาว่าการ
กทม. หรือในวัดมหรรณพ
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2. ร้านเฮ้งเม้งไถ่

ร้านก๋วยเตีย๋ วหลอดทิพย์มงคล (สูตร
แต้จิ๋ว) ซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมต�ำรับแท้
มีคุณป้าเจ้าของร้านลงมือท�ำเอง เสิร์ฟเอง ให้บรรยากาศอบอุ่น
เหมือนอยูบ่ า้ น พิกดั ร้านคือ ถนนตะนาว เยือ้ งธนาคารกรุงเทพ
เวลาเปิดปิด : ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
โทรศัพท์ : 0 2221 4545
ราคาเฉลี่ยต่อคน : 20 - 50 บาท
ที่จอดรถ : จอดได้ริมถนนหรือที่ศาลาว่าการ กทม. หรือในวัดมหรรณพ

4. ร้านแซ่พน
ุ้
(ข้าวหน้าไก่ 80 ปี)

ร้านตัง้ อยูบ่ นถนนมหรรณพ
อยู่ระหว่างเสาชิงช้ากับ
ศาลเจ้าพ่อเสือ เมนูเด็ด
คือ ข้าวหน้าไก่ต้นต�ำรับ
หล็ อ กหงาทิ้ น ซึ่ ง เป็ น
ชื่อเก่าของร้านแห่งนี้ด้วย
ต้นก�ำเนิดของร้านอยู่ที่ถนนพลับพลาไชย ก่อนจะ
ย้ายไปใช้ชอื่ ใหม่ “แซ่พนุ้ ” ทีอ่ ำ� เภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จนท�ำให้มีลูกค้าทั้งจากหัวหินและ
กรุงเทพฯ เป็นหลัก กระทัง่ ทายาทรุน่ ที่ 3 ตัดสินใจ
ย้ายกลับมาเปิดทีบ่ ริเวณศาลเจ้าพ่อเสือจนถึงปัจจุบนั
เมนู “ข้าวหน้าไก่” ของร้านแซ่พนุ้ การันตีดว้ ยรางวัล
มิชลินไกด์ 2 ปีซอ้ น คือ ปี 2019 และ 2020
เวลาเปิดปิด : ทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 07.00 - 15.00 น.
โทรศัพท์ : 06 1994 7171
ราคาเฉลี่ยต่อคน : ราคาต�่ำกว่า 100 บาท
ที่จอดรถ : จอดได้ริมถนนหรือที่ศาลาว่าการ กทม.
หรือในวัดมหรรณพ

5. ร้านศิรพ
ิ รโภชนา
ร้านอาหารจานเดียวแห่งนี้ตั้งอยู่ถนนมหรรณพ
มีเมนู “ข้าวหมูแดง - หมูกรอบ” สูตรของคนไทย
เชือ้ สายจีน รสชาติของข้าวหมูแดง - หมูกรอบอร่อย
รสเยีย่ ม น�ำ้ หมูสแี ดงเข้มไม่หวานเลีย่ น ส่วนหมูแดง
ย่างเตาถ่านให้ชวนหอมกลิ่นไฟ นับเป็นจานเอก
สร้างจุดขายของร้านนี้ นอกจากนี้ ยังมีเมนูอาหาร
ประเภทข้าวต้มโต้รงุ่ เช่น ย�ำเป็ดกับเครือ่ งในหมู
พะโล้ ต้มย�ำปลา คะน้าหมูกรอบ ฯลฯ
เวลาเปิดปิด : ทุกวัน เวลา 07.00 - 19.00 น. (วันอาทิตย์ปิด 18.00 น.)
โทรศัพท์ : 09 7002 9563
ราคาเฉลี่ยต่อคน : ต�่ำกว่า 100 บาท
ที่จอดรถ : จอดได้ริมถนนหรือที่ศาลาว่าการ กทม. หรือในวัดมหรรณพ

6. ร้านโกปี๊ เฮีย้ ะไถ่กี่
ร้านกาแฟบรรยากาศเก่า ๆ ย่าน
เสาชิงช้า ทีเ่ ปิดมากว่า 15 ปี โดดเด่น
เรือ่ งชุดกาแฟและอาหารเช้า กาแฟ
ของร้าน เป็นกาแฟโบราณหอม
อร่อยรสชาติดี ส่วนชุดอาหารเช้า
มีให้เลือกรับประทานตัง้ แต่ไข่ดาว
ไข่ลวก แฮม ไส้กรอก และขนมปังอบเนยสด อยากรูว้ า่
อร่อยแค่ไหน ลองแวะไปทีร่ า้ นกันได้เลย พิกดั ร้านอยู่
ถนนศิรพิ งษ์ เสาชิงช้า
เวลาเปิดปิด : ทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.
โทรศัพท์ : 09 1979 1498
ราคาเฉลี่ยต่อคน : 100 - 250 บาท
ที่จอดรถ : จอดได้ริมถนนหรือที่วัดเทพธิดาราม
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“ขยะ” ช่วยกันลดง่ายๆ

หน้ากากอนามัยใช้แล้ว
ทิ้งอย่างไร?

แค่คัดแยกก่อนทิ้ง
เพราะการคัดแยกขยะ ไม่เพียงอ�ำนวย
ความสะดวกในการน�ำขยะไปก�ำจัดแต่ยงั
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการเกิด
มลพิษต่อโลก ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก็เป็นหนึง่ ในองค์กรทีต่ ระหนักถึงประโยชน์
เหล่านี้ จึงมีกิจกรรมรณรงค์เรื่องการ
คัดแยกขยะภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
Go Green ฉบับนี้ จึงขอแนะน�ำวิธีการ
คัดแยกขยะและสิ่งที่ต้องท�ำก่อนทิ้งขยะ
แต่ละประเภท เพือ่ ให้การคัดแยกขยะเกิด
ประโยชน์สงู สุดและสามารถน�ำไปใช้ได้จริง

ล้างมือให้สะอาดก่อน
ถอดหน้ากากอนามัย

ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก)
เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้
ใบไม้ กิง่ ไม้ขนาดเล็ก

2

วิธีการทิ้งขยะ

บางส่ ว นอาจน� ำ ไปท� ำ เป็ น ปุ ๋ ย หมั ก
เพือ่ ใช้ประโยชน์ตอ่ ไปได้
รวบรวมขยะใส่ถงุ พลาสติกให้เรียบร้อย

ใช้มือทั้งสองข้างจับที่
สายรัด แล้วดึงหน้ากาก
อนามัย โดยดันออกไป
ด้านหน้าเป็นแนวตรง
ไม่ใช้มือสัมผัสด้านหน้า
ของหน้ากากอนามัย
จับที่ขอบหน้ากากแล้ว
พับครึ่ง เก็บส่วนที่สัมผัส
ร่างกายให้อยู่ด้านใน
พับครึ่งอีก 2 ทบ ให้เชือก
ทั้ง 2 ฝั่งอยู่ด้านเดียวกัน
แล้วใช้เชือกพันรอบ
หน้ากาก มัดให้แน่น
ใส่ถุงรองรับ (แยกจาก
ขยะชิ้นอื่น) แล้วมัด
ปากถุงให้แน่น
ล้างมือด้วยน�้ำและสบู่
หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
โดยทันที
ทิ้งหน้ากากอนามัย
ลงถังขยะที่มีฝาปิด

ประเภทของขยะ

ในประเทศไทย มีการแยกขยะเป็น 4 ประเภท ดังนี้

กระดาษ

ขวดแกว

ขยะน�ำกลับมาใช้ใหม่ (ขยะรีไซเคิล)
1 เช่น พลาสติกทีส่ ามารถรีไซเคิลได้ กระป๋องอะลูมเิ นียม แก้ว กระดาษ
พลาสติก
กระปอง
และหนั
งสือเก่าทีน่ ำ� มารีไซเคิล

ขยะทั่วไป
เช่น พลาสติกทีไ่ ม่สามารถรีไซเคิลได้
ซองหรือถ้วยบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป ถุงพลาสติก
เปือ้ นเศษอาหาร

ขวดพลาสติก ต้องเทของเหลวออกให้หมด และแกะฉลากพลาสติกออกก่อนทิง้
บิดหรือขย�ำให้เล็ก
ขวดเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมของโซดา ควรล้างด้วยน�ำ้ เปล่าก่อนทุกครัง้
กระป๋องและขวดแก้ว ควรล้างด้วยน�ำ้ เปล่า และผึง่ ให้แห้งก่อนทิง้
ภาชนะหรือบรรจุภณั ฑ์อาหาร เช่น แก้วน�ำ้ พลาสติก ขวดซอส ถ้วยโยเกิรต์ และ
ถ้วยบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป ต้องท�ำความสะอาดคราบหรือของสดในบรรจุภัณฑ์
ออกให้
หมด และผึง่ ให้แห้งก่อนทิง้
กระปอง
กระดาษ หนังสือ หากเป็นกล่องใส่ของหรือลังกระดาษ ต้องท�ำให้มีรูปร่าง
แบนก่อน หากมีหลายชิน้ ควรผูกด้วยเชือกให้เป็นกลุม่ ก่อนทิง้

ถุงขนม ถ้ามีเศษขนมให้เทเศษขนม
ที่เหลือลงในถังขยะเศษอาหารก่อน
ท�ำถุงให้เรียบแบนและทิ้งลงในถังขยะ
ทัว่ ไป
ภาชนะเปือ้ นอาหาร เทเศษอาหารเหลือ
ลงในถังขยะเศษอาหาร และทิง้ ภาชนะ
ลงในถังขยะทั่วไป (ส�ำหรับอุปกรณ์
ทานอาหารที่มีปลายแหลมอย่าลืมหัก
หรืองอก่อนทิง้ )

วิธีการทิ้งขยะ

พลาสติก
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กระปอง

3

วิธีการทิ้งขยะ

* ไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยใช้แล้วลงในขวดน�ำ้
พลาสติก เพราะขวดน�้ำพลาสติกเป็นขยะ
ที่สามารถรีไซเคิลได้

ขยะอันตราย
เช่น หลอดไฟ กระป๋องสี กระป๋อง
สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า น�ำ้ มันเครือ่ ง
ภาชนะที่อาจมีความเสี่ยงในการติดไฟ
หลอดไฟ แบตเตอรี่ หรือเครื่องมือที่มี
ส่วนของวงจรไฟฟ้า กระป๋องแก๊ส อุปกรณ์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีม่ ขี นาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร
ของมีคม และไฟแช็ก

4

วิธีการทิ้งขยะ

ในปัจจุบันตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น
ห้างสรรพสินค้า มีกล่องส�ำหรับรับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ
หากขยะที่ทิ้งเป็นของมีคม เช่น เข็ม
หรือแก้วและจานทีแ่ ตก ควรจะห่อด้วย
กระดาษและเขียนระบุไว้เพือ่ ไม่ให้เป็น
อันตรายต่อเจ้าหน้าทีเ่ ก็บขยะ
ยา หรือ เครือ่ งส�ำอาง ควรแยกบรรจุภณั ฑ์
ออกจากตัวยาและเครื่องส�ำอาง ซึ่ง
บรรจุภัณฑ์บางชนิดสามารถแยกลง
ถังขยะรีไซเคิลได้
รวบรวมไว้ในถุงพลาสติก มัดให้แน่นหนา
แล้วน�ำไปทิ้งในถังขยะที่เป็นถังเฉพาะ
ขยะมีพิษ หรือเขียนหน้าถุงว่าขยะ
อันตราย

ท�ำไมต้องแยกขยะ?
ลดปริมาณขยะ
เมื่อแยกขยะที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ จะช่วยให้เหลือขยะจริง ๆ เพื่อน�ำไปก�ำจัดน้อยลง
ประหยัดงบประมาณ
เมื่อขยะที่ต้องก�ำจัดลดลง สามารถน�ำงบประมาณที่เหลือไปพัฒนาด้านอื่นได้
ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร
ด้วยการน�ำวัสดุประเภท แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ไปรีไซเคิล หมุนเวียนใช้ใหม่
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
หากเราไม่แยกขยะ ขยะหลากหลายรูปแบบจะกองทับถมกลายเป็นแหล่งเชื้อโรคและแบคทีเรีย
หรืออาจมีขยะอันตรายถูกทิ้งปะปนกับขยะ ซึ่งเป็นสาเหตุของสารเคมีปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

จัดการเงินก้อนใหญ่ให้อยู่หมัด
เป็นใครก็ยิ้มแก้มแทบปริทันทีที่ได้เงินก้อนใหญ่ ทั้งแบบ
ทีใ่ ห้กนั ต่อหน้าหรือโอนเข้ามาในบัญชี ไม่วา่ เงินก้อนนัน้
จะได้มาจากโบนัสทีต่ รากตร�ำท�ำงานมาทัง้ ปี มรดกตกทอด
จากเจ้าคุณปู่ หรือเงินแต๊ะเอียที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้

ทีส่ ดุ เพือ่ ลดภาระดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งจ่าย ซึง่ มัก
จะเป็นหนี้นอกระบบ หนี้บัตรกดเงินสด
หนีบ้ ตั รเครดิต หรือจะเลือกปิดหนีท้ มี่ ยี อดหนี้
คงเหลือน้อยทีส่ ดุ ก่อนในกรณีทอี่ ตั ราดอกเบีย้
เท่า ๆ กัน (เช่น มีเฉพาะหนีบ้ ตั รเครดิตแต่มี
หลายใบ) หรืออัตราดอกเบีย้ ไม่ตา่ งกันมากนัก
เพือ่ สร้างก�ำลังใจว่าหนีห้ ายไป 1 ก้อนแล้ว
และเราจะต้องท�ำให้หนี้ที่เหลือหายไปให้ได้
ในอนาคตอันใกล้
ก้อนที่ 3 แบ่งไปลงทุน เริ่มจากคิดว่า
เรามีเป้าหมายใดในชีวิตที่ต้องใช้เงินบ้าง
จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งการ ระยะเวลาในการลงทุน
และความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ทางเลือกในการ
ลงทุนมีหลากหลายประเภท ทัง้ พันธบัตร หุน้ กู้
หุน้ กองทุนรวม และอืน่ ๆ โดยแต่ละทางเลือก
มีเงือ่ นไขการลงทุน ความเสีย่ ง ผลตอบแทน

ก้อนที่ 1
เก็บเป็นเงินออม
เผื่อฉุกเฉิน

ก้อนที่ 2
จ่ายหนี้สิน

แต่เดีย๋ วก่อน!!! Financial Wisdom อยาก
ชวนหลาย ๆ คนสะกดใจไว้สกั ครู่ อย่าเพิง่
รีบเอาเงินไปชอปปิงจนหมดอย่างปีทผี่ า่ นมา
หายใจเข้าและออกช้า ๆ เพือ่ ตัง้ สติและเพิม่
ความคิดว่า นาน ๆ ทีถงึ จะมีเงินก้อนใหญ่
เข้ามาสักครัง้ ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีทจี่ ะ
จัดการให้เงินก้อนใหญ่นอี้ ยูก่ บั เราไปอีกนาน
หรือใช้อย่างไรให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ ซึง่ มีวธิ งี า่ ย ๆ
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ทีอ่ ยากแนะน�ำก็คอื ให้แบ่งเงินก้อนใหญ่ทไี่ ด้
ออกเป็น 4 ก้อนย่อย
เริ่มต้นที่ก้อนที่ 1 แบ่งเก็บเป็นเงินออม
เผือ่ ฉุกเฉิน ซึง่ เป็นเงินออมก้อนแรกและก้อน
ส�ำคัญทีค่ วรมีกอ่ นเงินออมเพือ่ เป้าหมายอืน่ ๆ
ด้วยการส�ำรวจตัวเองว่า ตอนนี้มีเงินออม
เผื่อฉุกเฉิน 3 - 6 เท่าของรายจ่ายจ�ำเป็น
และภาระผ่ อ นหนี้ ต ่ อ เดื อ นแล้ ว หรื อ ยั ง

หากยังไม่มีหรือยังเก็บไม่ครบ ให้แบ่งเงิน
ส่วนหนึ่งมาเป็นเงินออมเผื่อฉุกเฉินและ
ทยอยเก็บเล็กผสมน้อยเพิม่ เติมจนครบถ้วน
ซึ่งเราควรเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ที่สามารถถอนมาใช้ได้ทันกับเหตุการณ์
ไม่คาดฝัน รับรองว่ามีเงินออมก้อนนี้แล้ว
จะอุ่นใจและไม่หวั่นกับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
ในอนาคต

ต่อมาทีก่ อ้ นที่ 2 แบ่งไปจ่ายหนีส้ นิ เริม่ จาก
แจกแจงรายการหนีท้ มี่ อี ยูล่ งในกระดาษหรือ
อุปกรณ์อื่นที่ช่วยให้เราค�ำนวณได้ง่าย เช่น
Excel file ว่ามีหนีอ้ ะไรบ้าง ยอดหนีเ้ ท่าไหร่
คิดดอกเบีย้ กีเ่ ปอร์เซ็นต์ และต้องช�ำระงวดละ
กีบ่ าท ท�ำให้เห็นรายละเอียดของหนีส้ นิ ทีม่ อี ยู่
ทัง้ หมด จากนัน้ เรียงล�ำดับและเลือกหนีท้ เี่ รา
ต้องการจะสะสางก่อน เช่น หนีท้ ดี่ อกเบีย้ แพง

ก้อนที่ 3
ลงทุน

ก้อนที่ 4
ให้รางวัลกับตนเอง

รวมถึงข้อดีและข้อจ�ำกัดทีแ่ ตกต่างกันออกไป
เมื่อศึกษาแต่ละทางเลือกอย่างถี่ถ้วนแล้ว
จะได้เลือกและแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์
หลากหลายประเภท เพือ่ กระจายความเสีย่ ง
ในการลงทุนและบรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ เช่น
เป้าหมายคือทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของลูกน้อย จ�ำนวนเงิน 1 ล้านบาท มีระยะ
เวลาลงทุน 18 ปี สามารถจัดพอร์ตการลงทุน
ระยะยาวด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์
หลายอย่าง เช่น เงินฝาก 10% ตราสารหนี้
20% และหุน้ 70% เนือ่ งจากมีระยะเวลานาน
หลายปี (มากกว่า 7 ปี) จึงสามารถลงทุน
ในหุน้ ซึง่ ความเสีย่ งสูงได้มากในช่วงแรก ๆ
หลังจากนั้นให้คอยติดตามและพิจารณา
ปรับพอร์ตฯ อย่างน้อยปีละครัง้ ให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาการลงทุนทีเ่ หลือน้อยลง แต่หาก
มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี
การเลือกลงทุนในกองทุนรวมทีใ่ ห้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษีจะได้ประโยชน์ถงึ 2 ต่อเลยทีเดียว
ก้อนสุดท้ายเป็นการให้รางวัลกับตนเอง
ไปชอปปิงของที่อยากซื้อมานานแสนนาน
ไปชิลในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีห่ มายตากับคนรูใ้ จ
ไปชิมอาหารร้านเด็ดกับคนในครอบครัวอย่าง
พร้อมหน้าพร้อมตา เพือ่ กระชับความสัมพันธ์
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แต่ควรแบ่งเงินก้อนนี้
ให้ชดั เจนซึง่ ไม่ควรเกิน 20% ของเงินก้อนใหญ่
ทีไ่ ด้รบั เพือ่ ไม่ให้ใช้เงินเพลินจนเผลอกินส่วน
ของเงินอีก 3 ก้อนทีไ่ ด้พดู ถึงไปก่อนหน้านี้
หลังจากทีไ่ ด้ฝกึ วางแผนในวันนีแ้ ล้ว ไม่วา่
คุณจะได้เงินก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ หรือก้อนไหน ๆ
ในอนาคต ขอแค่วางแผนก่อนใช้ เงินก็จะ
ไม่ละลายหายวับไปในชัว่ พริบตา Financial
Wisdom ขอเป็นก�ำลังใจให้ผู้อ่านทุกท่าน
สามารถจัดการเงินทุกก้อนให้เติบโตไปพร้อม
กับตัวคุณ
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เรื่อง : ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร

3 หนังสือดี ที่ตีพิมพ์โดยแบงก์ชาติ

ส�ำหรับหนอนหนังสือที่สนใจด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการธนาคาร
อาจเคยผ่านตากับหนังสือที่แบงก์ชาติจัดท�ำขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในแบบรูปเล่ม
และออนไลน์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา หรือเก็บสะสมเกร็ดประวัติศาสตร์ส�ำคัญ
ณ ช่วงเวลานั้น ๆ เป็นที่ระลึก Library & Archives ฉบับนี้ จึงขอรวบรวมหนังสือ
3 เล่มส�ำคัญที่ควรค่าแก่การศึกษาและสะสมจากแบงก์ชาติมาให้ทุกท่านได้รู้จักกัน
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บทความ
Smart City มิตใิ หม่ของการพัฒนาเมือง
Case Study: ขอนแก่นโมเดล

มาท�ำความรูจ้ กั กับองค์ประกอบของ smart city
และตัวอย่างความส�ำเร็จของการพัฒนาเมืองขอนแก่น
ที่มีเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อน
รวมถึง 5 ปัจจัยที่ท�ำให้
ขอนแก่นก้าวข้ามข้อจ�ำกัดสู่การ
เป็น smart city เมืองแรก ๆ ของไทย

ธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย

เป็น หนัง สือ รวมภาพธนบัต รทุก แบบที่ไ ด้เ ชิญ พระบรมสาทิส ลัก ษณ์พ ระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นภาพประธานบนธนบัตร
ด้วยน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย
อันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติตลอดรัชสมัยของพระองค์ ดังภาพที่ปรากฏ
อยูบ่ นธนบัตรแบบต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้
หนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นหนังสือทรงคุณค่าแห่งยุคสมัยที่ได้รวบรวมเรื่องราวพระราชประวัติ
อันถือเป็นการสะท้อนประวัตศิ าสตร์ไทยทีย่ งั ตราตรึงอยูใ่ นใจพสกนิกรไทยจนปัจจุบนั

พาแบงก์ชาติเดินทาง

เป็นหนังสือทีส่ ะท้อนถึงบริบทของ
เศรษฐกิจและแนวทางการด�ำเนินงาน
ในระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา (พ.ศ.
2559 - 2563) ของแบงก์ชาติ ผ่าน
3 เส้นทาง คือ การรักษาเสถียรภาพ
การพัฒนา และการสร้างความเป็นเลิศ
ในองค์กร รวบรวมจากบทสนทนา
ระหว่างอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.วิรไท
สันติประภพ กับแขกพิเศษจากแวดวงต่าง ๆ ในคอลัมน์
Conversation with the Governor วารสาร BOT พระสยาม
MAGAZINE
ผูร้ ว่ มสนทนาได้ตงั้ ค�ำถามถึงประเด็นต่าง ๆ ทีส่ งั คม
ให้ความสนใจ อาทิ คุณสุทธิชยั หยุน่ ทีไ่ ด้เปิดประเด็น
ถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเมื่อปี 2562
คุณเพ็ญศรี สุธรี ศานต์ กับประเด็นการธนาคารเพือ่ ความ
ยั่งยืน คุณวารินทร์ สัจเดว ในประเด็นการพัฒนาคน
เพือ่ เตรียมพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ ๆ ในโลก รวมถึง
ท่านอืน่ ๆ ทีม่ าพูดคุยประเด็นทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย

เศรษฐศาสตร์เล่มเดียวอยู่

เป็นหนังสือที่จะท�ำให้เห็นว่า “เศรษฐศาสตร์”
เป็นเรื่องใกล้ตัว และไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิด
หนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงเป็นหนังสือเสริมส�ำหรับนักเรียน
เท่านัน้ แต่ตงั้ ใจให้ประชาชนทัว่ ไปได้อา่ นและน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้ดว้ ย ช่วยให้มหี ลักคิดในการตัดสินใจ
เลือกได้ดยี งิ่ ขึน้ เข้าใจทีม่ าทีไ่ ปของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ
ประจ�ำวัน ตลอดจนเรือ่ งราวต่าง ๆ ในเรือ่ งเศรษฐกิจ
เช่น ท�ำไมราคาสินค้าชิน้ เดียวกันถึงมีทงั้ ช่วงทีร่ าคาถูกและราคาแพงแตกต่างกัน
ออกไป เป็นต้น
หนังสือเล่มนีน้ า่ จะเป็นจุดเริม่ ต้นให้ผอู้ า่ นสนใจวิชาเศรษฐศาสตร์มากขึน้
อาจเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนหลายคนเลือกศึกษาเศรษฐศาสตร์ในระดับที่
สูงขึน้ ไป หรืออย่างน้อยก็ใช้เป็นประเด็นในวงสนทนากับเพือ่ น ๆ เพือ่ ถกเถียง
เรือ่ งราวต่าง ๆ เกีย่ วกับเศรษฐศาสตร์ได้ ซึง่ การมีหลักคิดทีถ่ กู ต้อง จะน�ำ
ไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายก็จะน�ำพาเศรษฐกิจไทย
ให้เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

ผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์
และความเป็นไทย ราคาเล่มละ 100 บาท หนังสือพาแบงก์ชาติเดินทาง ราคาเล่มละ 195 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบเข้า
“มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย” เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ
หรือสแกนเพื่ออ่านหนังสือของแบงก์ชาติแบบออนไลน์ได้ที่นี่

ติดตามอ่านหนังสือที่น่าสนใจ
จากแบงก์ชาติได้ที่นี่

https://bit.ly/3qbVrDb

งานศึกษา
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส : ลงทุนอย่างไร
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในโลก
หลัง COVID-19

ส�ำหรับผู้ที่สนใจเศรษฐกิจไทยภาพกว้าง
และสงสัยว่าท�ำไมตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี
ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยเติบโตในระดับต�่ำ
เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ในภูมภิ าค งานศึกษานี้
จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในมิติ
ทีส่ ำ� คัญ อาทิ สัดส่วนการลงทุนต่อ GDP ของ
ไทยควรจะอยูท่ รี่ ะดับใด? รูปแบบการลงทุน
ของไทยควรเป็นเช่นไร? เพื่อให้สอดรับกับ
บริบทเศรษฐกิจโลกใหม่หลังวิกฤตโควิด 19
https://bit.ly/3i73636

บทความ
ธปท. กับภารกิจช่วยเหลือลูกหนี้
ภาคประชาชนครบวงจร

วิกฤตโควิด 19 เป็นเหมือน “ฟางเส้นสุดท้าย”
ทีท่ ำ� ให้ปญั หาหนีภ้ าคครัวเรือนทีเ่ รือ้ รังมานาน
ปะทุออกมาจนส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
บทความนีจ้ ะมาสรุปช่องทางทีข่ ว่ ยบรรเทาหนีต้ า่ ง ๆ ทัง้ ในระบบ
และนอกระบบ ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้ประชาชน
พ้นจากวังวนหนี้
https://bit.ly/2Nl9c4A
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บทความ
Data: ตัวช่วยส�ำคัญทางธุรกิจ
ในโลกหลัง COVID-19

ในยุ ค ที่ ข ้ อ มู ล มี ค ่ า เหมื อ นทอง
บทความนี้จะพามาท�ำความรู้จักว่า
ข้อมูล (data) คืออะไร มาจาก
ช่องทางใด และต้องวิเคราะห์อย่างไร
รวมถึ ง ตั ว อย่ า งของการน� ำ ข้ อ มู ล
มาใช้ในธุรกิจต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ
https://bit.ly/2K56WNl

Podcast

การโอนเงินผิดบัญชี

ในยุคทีก่ ารโอนเงินกลายเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวัน ด้วยความ
คุน้ เคยและเร่งรีบจนบางครัง้ ก็โอนเงินผิดบัญชี จะท�ำอย่างไรดี?
พอดแคสต์นจี้ ะน�ำเสนอสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ ทัง้ กรณีทเี่ ราเป็นผูโ้ อนเงินและ
เป็นผูร้ บั เงิน เพือ่ ขอรับเงินคืน ส่งเงินคืนให้เจ้าของ และหลีกเลีย่ ง
การฉวยโอกาสของมิจฉาชีพทีอ่ าจแฝงตัวมากับการโอนเงินผิดบัญชี
https://bit.ly/2LmvF0c

Youtube

สัมมนาวิชาการ ธปท. ส�ำนักงานภาค 63 กับเสวนา
ชวนคุยชวนคิด “ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่
อย่างยั่งยืน”

ส่วนหนึง่ จากงานสัมมนาวิชาการ ธปท. ส�ำนักงานภาค ประจ�ำปี
2563 ทีผ่ า่ นมา โดยได้รบั เกียรติจากคุณมารุต ชุม่ ขุนทด ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูก้ อ่ ตัง้ Class Café และคุณยอด ชินสุภคั กุล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูร้ ว่ มก่อตัง้ แอปพลิเคชัน Wongnai
ได้มาแลกเปลีย่ นประสบการณ์การเตรียมตัว
เข้าสูโ่ ลกทีไ่ ม่แน่นอน การปรับกระบวนการ
ท�ำงานเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด
หลังวิกฤตโควิด 19
https://bit.ly/2LLBXGs

