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เนื่องในโอกาสเดือนพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง BOT พระสยาม
MAGAZINE น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ และพระราชกรณียกิจทีส่ ำ� คัญของพระองค์ทา่ น
ผ่านคอลัมน์ Special Scoop ที่ได้รวบรวมภาพธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติที่ได้เชิญ
พระฉายาสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวงสูภ่ าพในธนบัตร ซึง่ ล้วนแสดงถึง
พระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทย และเมื่อวันที่ 27
กรกฎาคมที่ผ่านมา นับเป็นอีกช่วงเวลาแห่งความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
มาทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ ได้ประมวลภาพมาให้ทา่ นผูอ้ า่ น
ได้ร่วมซาบซึ้งกับชาว ธปท. ด้วยค่ะ
เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ยังมีอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ ธปท. ใน
การจัด Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ซึง่ จัดขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 เพือ่ ตอกย�ำ้
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นเร่งด่วนของภาคการเงินการธนาคารในการปรับตัวเพือ่ ความยัง่ ยืน
ของสิ่งแวดล้อม สังคม และธุรกิจ อันน�ำไปสู่ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” (Sustainable
Banking) โดยจะเปิดมุมมองว่า “การธนาคาร” ในฐานะผูจ้ ดั สรรทุนเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจและ
“ความยัง่ ยืน” นัน้ มีความเกีย่ วข้องและส่งผลกระทบต่อกันได้อย่างไรในคอลัมน์ Cover Story
และ Conversation with the Governor ซึง่ ครัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจากคุณมนต์ชยั วงษ์กติ ติไกรวัล
บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจของ THE STANDARD มาร่วมสนทนากับ ดร.วิรไท สันติประภพ
ผูว้ า่ การ ธปท. ถึงวิสยั ทัศน์และบทบาทของ ธปท. ในการผลักดันการธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน
เมื่อได้อ่านมุมมองของภาคธนาคารแล้ว ยังมีความน่าสนใจจากภาคองค์กรอิสระโดย
คุณสฤณี อาชวานันทกุล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวิจัย “ป่าสาละ” เพื่อปลูกธุรกิจที่ยั่งยืนแห่งแรกในไทย
ในคอลัมน์ Relax @ Reun Pae ทีจ่ ะมาปลุกส�ำนึกร่วมของทุกคนให้จบั มือกันแก้ปญั หาต่าง ๆ
เพื่อความยั่งยืนอย่างจริงจัง
พลาดไม่ได้กับการสัมผัสแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเริ่มต้นได้จากตัวเราเอง โดย
คอลัมน์ Inspiration ได้รับเกียรติจาก คุณศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ
ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และคุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ ครูใหญ่และผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนทอสี โรงเรียนต้นแบบการศึกษาวิถีพุทธ มาแบ่งปันแนวคิดและวิถีชีวิตที่มีพุทธธรรม
น�ำทาง ให้ดำ� เนินไปอย่างมีสติและพร้อมเผชิญกับบริบทของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทุกวัน และ
ปิดท้ายด้วยแขกคนพิเศษขวัญใจคนไทย คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ หรือคุณเชอรี่ กับบทบาท
อาสาสมัครผู้ทุ่มเทกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมอย่างจริงจัง เธอจะมา
เล่าถึงแนวคิดและโครงการที่ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งและผองเพื่อน ก�ำลังผลักดันให้ความ
ยั่งยืนเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ทั้งหมดนี้เป็นเพียงไฮไลท์บางส่วนของวารสารฯ ฉบับนี้เท่านั้นค่ะ
ท่านผูอ้ า่ นคะ ขอทิง้ ท้ายด้วยค�ำกล่าวของผูว้ า่ การฯ จาก Bangkok Sustainable Banking
Forum 2019 ที่ว่า “ความยั่งยืนของภาคการเงินขึ้นอยู่กับความยั่งยืนในความไว้วางใจจาก
สาธารณชน ทุกคนต้องย�้ำเตือนตัวเองว่า ความยั่งยืนเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อภาคการเงิน
มองกว้างและมองไกล มองข้ามผลประโยชน์ระยะสั้นของตนเอง เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
และสังคมในระยะยาว” ซึง่ เมือ่ ฟังแล้วท�ำให้คดิ ได้วา่ หากพวกเราทุกคนมองข้ามผลประโยชน์
และความสะดวกสบายส่วนตน แล้วรวมพลังกัน ก็จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยได้อย่างแท้จริงเช่นกัน
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เรื่อง : ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนธนบัตร

พระฉายาสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระบรมราชชนนีพน
ั ปีหลวง
ทีจ
่ ารึกอยูบ
่ นธนบัตรไทย
ธนบัตรและธนบัตรที่ระลึกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำ�ออกใช้ ในหลายโอกาสนั้น มีแนวคิดในการออกแบบ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทุกพระองค์ ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
เพื่อบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุข นำ�ความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่น
ให้แก่ชาติบ้านเมือง
4

BOT MAGAZINE

ฉบับที่ 4 ปี 2562

เนื่ อ งในโอกาสเดื อ นพระราชสมภพสมเด็ จ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง BOT พระสยาม MAGAZINE
ได้ ร วบรวมภาพและเรื่ อ งราวของธนบั ต รที่ ร ะลึ ก ที่ อ อกใช้ เ พื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระองค์ มาให้ ได้
ร่ ว มกั น น้ อ มรำ � ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง พระฉายาสาทิ ส ลั ก ษณ์ ข อง
สมเด็ จ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวงที่ ไ ด้ เ ชิ ญ ไว้ ใ นธนบั ต รที่ ร ะลึ ก ในโอกาสสำ � คั ญ ต่ า ง ๆ เป็ น ภาพที่ แ สดงถึ ง
พระราชกรณี ย กิ จ ความเป็ น พระราชมารดา และพระราชจริ ย วั ต รอั น งดงามยิ่ ง ของพระองค์ ซึ่ ง ทั้ ง หมดนั้ น
สะท้ อ นจากความรู้ สึ ก สำ � นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของคนไทยที่ มี ต่ อ สมเด็ จ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง
โดยพระฉายาสาทิ ส ลั ก ษณ์ ข องพระองค์ ที่ ป รากฏบนธนบั ต รสามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 หมวดหลั ก ดั ง นี้
พระฉายาสาทิ ส ลั ก ษณ์ ข องพระองค์ กั บ พระบาทสมเด็ จ พระมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
พระฉายาสาทิสลักษณ์ที่ประทับพร้อมพระราชโอรส พระราชธิดา และพระฉายาสาทิสลักษณ์เพียงพระองค์เดียว
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พระฉายาสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงฉายเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปรากฏในโอกาสดังนี้
1

2

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชนิดราคา 1000 บาท

1. ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 รอบ สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์
ขณะเสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรทีส่ ร้างฝายและอ่างเก็บน�ำ้ ณ บ้านบากง
อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2527
2. ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษก
สมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี เป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์ขณะ
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ พระฉายาสาทิสลักษณ์ขณะได้รบั การทรงเจิม
จากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในพิธปี ระกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี ซึง่ เป็นพิธหี นึง่ ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระฉายาสาทิสลักษณ์
ขณะสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ทรงเจิมในพระราชพิธรี าชาภิเษกสมรส เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2493 และ
พระฉายาสาทิสลักษณ์ขณะประทับบนดาดฟ้าเรือซีแลนเดีย ในระหว่าง
เสด็จนิวตั พระนคร เมือ่ ปี 2493 ขณะเป็นพระคูห่ มัน้
3. ธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
12 สิงหาคม 2547 เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฉลองพระองค์เครือ่ งแบบ
เต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงสายสร้อย
มหาจักรี สายสะพายจักรีและพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ คู่กับ
พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ในฉลองพระองค์
ชุดไทยศิวาลัย ทรงเครือ่ งขัตติยราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติคณุ รุง่ เรืองยิง่
มหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงสายสร้อยมหาจักรี สายสะพายจักรี ดาราจักรี
ทรงดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชัน้ ที่ 1 และทรงมงกุฎ
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ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส
และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี ชนิดราคา 500000 บาท และ 50 บาท
3

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
12 สิงหาคม 2547
ชนิดราคา 100 บาท

ฉบับที่ 4 ปี 2562

4

5

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
ชนิดราคา 80 บาท
6

ชุดธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชนิดราคา 1 บาท 5 บาท และ 10 บาท

4 . ธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
12 สิงหาคม 2555 เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรี
บรมราชวงศ์ คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในฉลองพระองค์ชดุ ไทยประยุกต์
5. ชุดธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นพระบรมฉายา
สาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ขณะทรงเขียนพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนี

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก
ครบ 60 ปี พุทธศักราช 2553 ชนิดราคา 100 บาท

พันปีหลวง การเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มราษฎรทีห่ นองบัวบากง
อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2527 และ
การเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนต่างประเทศเพือ่ เจริญสัมพันธไมตรี
6. ธนบัตรทีร่ ะลึกเนือ่ งในอภิลกั ขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษก
สมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี พุทธศักราช 2553 เป็นพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรและพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม ในงานพระราชพิธฉี ลอง
สิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี พร้อมกับทรงโบกพระหัตถ์ให้กบั พสกนิกรทีม่ า
เฝ้ารับเสด็จกันเป็นจ�ำนวนมาก
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SPECIAL
SCOOP
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
ชนิดราคา 100 บาท

1

3

ธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพนั ปีหลวง เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 ชนิดราคา 500 บาท

2

4

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัย
มหามงคลวันราชาภิเษกสมรส
และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี
ชนิดราคา 500000 บาท และ 50 บาท

บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคล
สมัยที่พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงเจริญพระชนมพรรษา
60 พรรษา 5 ธันวาคม 2530
ชนิดราคา 60 บาท

5

ชุดธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ชนิดราคา 1 บาท
5 บาท และ 10 บาท

6

ธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
12 สิงหาคม 2555 ชนิดราคา 80 บาท

พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดา
ปรากฏในโอกาสดังนี้
1. ธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ในขณะพระชนมายุ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ประมาณ 40 พรรษา และประมาณ 35 พรรษา พร้อมพระราชโอรสและ
12 สิงหาคม 2547 เป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์ขณะทรงอุม้ ทูลกระหม่อมหญิง พระราชธิดา เมือ่ ครัง้ ยังทรงพระเยาว์
อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒั นาพรรณวดี เมือ่ ครัง้ ยังทรงพระเยาว์
4. ธนบัตรทีร่ ะลึกเนือ่ งในอภิลกั ขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส
2. บัตรธนาคารเนือ่ งในมหามงคลสมัยทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมหา และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี
ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา
5. ชุดธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม
60 พรรษา 5 ธันวาคม 2530 เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระฉายา พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
สาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง พร้อมพระราชโอรส
6. ธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
และพระราชธิดา ที่ประทับท่ามกลางพสกนิกร ณ วัดไชโยวรวิหาร เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
อ�ำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2516
12 สิงหาคม 2555
ธนบัตรทีร่ ะลึกล�ำดับที่ 4 - 6 นี้ เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
3. ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง พร้อม
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระราชโอรสและพระราชธิดา เมือ่ ครัง้ ยังทรงพระเยาว์
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระฉายา
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ฉบับที่ 4 ปี 2562

1

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12
สิงหาคม 2555 ชนิดราคา 80 บาท
2

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
ชนิดราคา 100 บาท
3

ธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 ชนิดราคา 500 บาท

พระฉายาสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เพียงพระองค์เดียว ปรากฏในโอกาสดังนี้
1. ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
12 สิงหาคม 2555 เป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ตามสมัยนิยม พระฉายาสาทิสลักษณ์ขณะ
ทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพที่เป็นฝีมือของราษฎรในโครงการศิลปาชีพ
ซึง่ ให้ราษฎรท�ำเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของเกษตรกรและ
ยังเป็นการฟื้นฟูรกั ษาหัตถกรรมไทยโบราณมิให้สญู หายไปตามกาลเวลา และ
พระฉายาสาทิสลักษณ์ข ณะพระราชทานพั น ธุ ์ ไ ม้ แ ก่ ผู ้ แ ทนราษฎรใน
โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อ�ำเภอ
ชาติ ต ระการ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในพระราชกรณี ย กิ จ ด้ า น
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและด้านความมั่นคง เนื่องด้วย
พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นป่าสงวนแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร มีอาณาเขตติดกับ
ประเทศลาว ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จึงพระราชทานความรู้
แก่ร าษฎรในการท� ำ การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชด� ำ ริ
ทฤษฎีใหม่ อนุรักษ์ดินและน�้ำ ไม่ท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ และปลูกป่าเสริม
เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ที่เป็นต้นน�้ำล�ำธาร
2. ธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนือ่ งใน
โอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
เป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวงทรงฉลองพระองค์
ชุดไทยจักรี ทรงเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
สายสะพายนพรัตน์ ดารานพรัตน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชัน้ ที่ 1 และทรงมงกุฎ
3. ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 เป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ซึ่งเป็น 1 ใน 8 แบบของ
เป็นชุดไทยพระราชนิยมที่มีพระราชด�ำริให้จัดท�ำขึ้นส�ำหรับสตรีไทยใช้ใน
โอกาสต่าง ๆ พระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมที่ตัดเย็บ
จากผ้าทอฝีมือคนไทยให้ประชาชนได้เห็นอยู่เสมอ เป็นการส่งเสริมให้
คนไทยเกิ ด ความนิ ย มในศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น เป็ น มรดกของชาติ และ
พระฉายาสาทิ ส ลั ก ษณ์ ข ณะทอดพระเนตรผลงานศิ ล ปาชี พ ที่ เ ป็ น
ฝี มื อ ของราษฎรในโครงการพั ฒ นาตามพระราชด� ำริ ณ บ้ า นรวมไทย
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เมือ่ ปี 2545
ทีมบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ผูอ้ า่ น BOT พระสยาม MAGAZINE จะได้
ร่วมร�ำลึกและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ ของพระองค์ผา่ นชุดภาพและเรือ่ งราว
บนธนบัตรไทยอันล�ำ้ ค่านี้
BOT MAGAZINE
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SPECIAL
SCOOP

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด� ำ เนิ น มาทอดพระเนตรศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ประธานคณะกรรมการ
ธปท. นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ผู้บริหารระดับสูง และ
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พนักงาน ธปท. เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ยังความปลื้มปีติและ
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาว ธปท.
ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นในวาระครบ 75 ปีของการ
สถาปนา ธปท. และเริ่มเปิดให้บริการในปี 2561 โดยมุ่งหวังให้
เป็นพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะที่มีชีวิต (Living Learning-hub) ที่
เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษา
หาความรู้ ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ชมนิทรรศการ
ประชุม และท�ำกิจกรรมหลากหลายประเภท รวมกว่า 8 หมื่นคน
นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์ ธปท. ภายในศูนย์การเรียนรู้ยังได้รับรางวัล
Museum Thailand Awards ด้านเศรษฐกิจการเงินจากสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติในปี 2561
การเสด็จพระราชด�ำเนินครัง้ นีน้ บั เป็นช่วงเวลาแห่งความปลืม้ ปีติ
และความซาบซึ้ ง ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และพระเมตตาคุ ณ ที่
พระองค์ทรงมีต่อชาว ธปท. อย่างเป็นที่สุด

ฉบับที่ 4 ปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ภายในประกอบด้วย
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการต่าง ๆ โดยสนพระราชหฤทัยบริเวณจัดแสดงนิทรรศการเงินตราซึ่งน�ำเสนอวิวัฒนาการของเหรียญและธนบัตรไทยเป็นพิเศษ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร ซึง่ จัดแสดงเรือ่ งราวการจัดตัง้ โรงพิมพ์ธนบัตร
ขั้นตอนและเทคนิคการผลิตธนบัตร รวมทั้งแท่นพิมพ์ธนบัตรที่ปลดประจ�ำการแล้ว
BOT MAGAZINE
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CONVERSATION
WITH THE GOVERNOR
เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

Sustainable
Banking
บทบาทของภาคธนาคารในการแก้ปัญหาสังคม
และสนับสนุนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คุณมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล
บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ ส�ำนักข่าว The Standard

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ ธปท.

เมื่อพูดถึง “บทบาทของภาคธุรกิจต่อสังคม” เดิมเรามักนึกถึงแนวคิดเรื่อง CSR ซึ่งเป็นภาพของผู้ประกอบการทำ�กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การกุศล หรือการทำ�ความดีเพื่อสังคม ในปัจจุบัน แนวคิดที่สำ�คัญมากกว่า CSR คือ การนำ�หลักคิด
เรื่องความยั่งยืนมาใช้ ในทุกกระบวนการของการทำ�ธุรกิจ โดยธุรกิจจะต้องไม่สร้างปัญหาหรือผลข้างเคียงให้แก่สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ถ้าหากภาคธุรกิจไม่ให้ความสำ�คัญ
กับเรื่องนี้ อาจกลายเป็นความเสี่ยงขององค์กรได้ เพราะโลกปัจจุบันมีความตื่นตัวในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
ทำ�ให้ความคาดหวังต่อมาตรฐานในการทำ�ธุรกิจสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้สร้างความเสี่ยงใหม่ ๆ
ให้แก่ภาคธุรกิจ ตั้งแต่ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการไปจนถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ภาคธุรกิจจึงไม่สามารถสนใจแค่การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องคำ�นึงถึงการยอมรับจากสังคม (License to Operate) ที่จะทวีความสำ�คัญ
เปรียบเสมือนใบอนุญาตในการทำ�ธุรกิจยุคใหม่
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ฉบับที่ 4 ปี 2562

BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก คุณมนต์ชัย
วงษ์กติ ติไกรวัล บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ ส�ำนักข่าว The Standard
และ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) มาคุยกันถึงความส�ำคัญและพัฒนาการของแนวคิดเรื่อง
“การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)” ที่สถาบัน
การเงินในฐานะผู้จัดสรรทุนในระบบเศรษฐกิจ สามารถมีบทบาท
ในการแก้ปัญหาและการสนับสนุนความยั่งยืนให้เกิดขึ้น
“การธนาคารเพื่อความยั่งยืน”
กับการลดความเสี่ยงของการท�ำธุรกิจ
คุณมนต์ชัย : ทุกวันนี้ ภาคธุรกิจพูดถึงการท�ำธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนมากขึ้น ขณะที่สถาบันการเงินในฐานะผู้จัดสรรทรัพยากรทุน
ในระบบเศรษฐกิจ หรือจัดสรรทุนให้ธุรกิจไปลงทุน เริ่มพูดถึง
“การธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน” ขอให้ทา่ นผูว้ า่ การช่วยอธิบายถึงนิยาม
และความส�ำคัญของเรื่องนี้
ดร.วิรไท : “ความยัง่ ยืน” หมายถึง การใช้ชวี ติ หรือการท�ำธุรกิจ
ทีจ่ ะไม่เบียดเบียนคนรุน่ ต่อไป ไม่ทำ� ให้พวกเขาต้องใช้ชวี ติ ล�ำบากขึน้
หรือมีต้นทุนการใช้ชีวิตสูงขึ้น ทุกวันนี้ความยั่งยืนเป็นเรื่องใกล้ตัว
มากกว่าที่คิด ปัญหารอบตัวเรา ไม่ว่าปัญหาโลกร้อน สิ่งแวดล้อม
ถูกท�ำลาย ความไม่เท่าเทียมในสังคม หนี้ครัวเรือน หรือคอร์รัปชัน
ล้วนมีผลต่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งสิ้น
ในอดีต เมื่อพูดถึงความยั่งยืนในภาคธุรกิจ คนไทยมักมองว่า
เป็นเรือ่ งการท�ำกิจกรรมการกุศล หรือการท�ำดีเพือ่ สังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) ในขณะทีก่ ารท�ำธุรกิจอาจยังสร้างปัญหา
และผลข้างเคียง ในหลายประเทศพัฒนาการความคิดในเรื่องนี้
ไกลกว่าเรามาก เขามองว่าความยั่งยืนเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการท�ำธุรกิจ
ต้องค�ำนึงถึงในทุกกระบวนการท�ำงานขององค์กร ที่ส�ำคัญคือ
ต้องครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ถ้าธุรกิจ
ไม่ค�ำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainability) แล้ว ก็จะเป็นความเสี่ยง
ในการท�ำธุรกิจได้ ธุรกิจใดที่ท�ำเรื่องนี้ได้ก่อนจะกลายเป็นผู้ก�ำหนด
มาตรฐานสังคม ในขณะที่ธุรกิจที่เริ่มต้นช้าจะมีต้นทุนเพิ่มสูงมาก
ในการวิ่งไล่ตาม ตกเป็นฝ่ายตั้งรับ และเป็นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ในอนาคต
ในภาคการเงินการธนาคารก็เช่นกัน หากสถาบันการเงินไม่คำ� นึงถึง
ความยั่งยืน จะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงหลายเรื่องที่ต้องเผชิญในอนาคต
ความเสี่ยงแรก คือ ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ที่เกิดจาก
ลูกหนีท้ ไี่ ม่สามารถช�ำระหนีไ้ ด้ ตรงนีอ้ าจไม่ได้เกิดจากความผิดพลาด
ในการประเมินข้อมูลทางการเงินของธนาคาร แต่เกิดจากปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่กลับมากระทบกับการด�ำเนินธุรกิจของลูกหนี้
เช่น ปัญหาโลกร้อน ภัยแล้ง หรือการระบาดของศัตรูพืชและ

โรคพืชใหม่ ๆ ทีท่ ำ� ให้สนิ ค้าเกษตรบางอย่างเสียหายรุนแรง หรือกรณีที่
เราเห็นภาพปลาวาฬมีพลาสติกอยูใ่ นท้อง ท�ำให้เกิดกระแสการลดใช้
ถุงพลาสติกในช่วง 2 - 3 ปีทผี่ า่ นมา โรงงานถุงพลาสติกทีเ่ คยถูกมองว่า
มีแนวโน้มเติบโตสูง วันนี้เริ่มได้รับผลกระทบจากปริมาณการใช้
พลาสติกที่ลดลง เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าเรื่องต่าง ๆ รอบตัวเรามีความ
เชื่อมโยงกันทั้งสิ้น
ปัญหาคอร์รัปชัน ถือเป็นอีกโจทย์ส�ำคัญด้านความยั่งยืน เพราะ
สุดท้าย เงินจากคอร์รัปชันจะกลับเข้าไปในระบบสถาบันการเงิน
ดังนั้นสถาบันการเงินต้องมีแนวปฏิบัติที่มั่นใจได้ว่าจะไม่สนับสนุน
กิจ กรรมที่เ อื้อต่อคอร์รัป ชัน ซึ่ง ไม่เ พีย งท�ำให้ค อร์รัป ชันเกิ ด ได้
ยากขึ้น แต่ยังลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินเองด้วย ถ้าสถาบัน
การเงิ น ใดเข้ า ไปเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งคอร์ รั ป ชั น แม้ ว ่ า จะไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจ
จะมีความผิดทางกฎหมายและกระทบกับชือ่ เสียงและความน่าเชือ่ ถือ
ของสถาบันการเงินได้มาก
ความเสี่ยงที่สอง คือ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
เป็นเรื่องส�ำคัญของสถาบันการเงิน เพราะเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัย
ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) จากประชาชน ถ้าพฤติกรรมของสถาบัน
การเงินสร้างความแคลงใจให้กับประชาชน ย่อมกระทบความยั่งยืน
ในการท�ำธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กรอบ ESG กับพัฒนาการในตลาดเงินและตลาดทุนไทย
คุณมนต์ชยั : จากทีท่ า่ นผูว้ า่ การเล่า ท�ำให้เข้าใจว่า “ความยัง่ ยืน”
เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับทุกภาคส่วนในสังคมรวมทัง้ สถาบันการเงินด้วย
จึ ง น� ำ มาสู ่ ค� ำ ถามว่ า หลั ก คิ ด เรื่ อ ง “ESG” เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งไรกั บ
ความยั่งยืน
ดร.วิรไท : ESG เป็นกรอบที่ภาคธุรกิจใช้พิจารณาเวลาพูดถึง
การท�ำธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยเสาหลัก 3 ด้าน ได้แก่
E - Environment การท� ำ ธุ ร กิ จ ต้ อ งไม่ ส ร้ า งผลข้ า งเคี ย งต่ อ
สิ่งแวดล้อม S - Society ต้องไม่สร้างปัญหาซ�้ำเติมให้กับสังคม และ
G - Governance ต้องไม่ท�ำให้ปัญหาด้านธรรมาภิบาล ทั้งในส่วน
ของธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคมแย่ลง
ในภาคตลาดทุ น พั ฒ นาการเรื่ อ งกรอบ ESG หรื อ แนวคิ ด
เรือ่ งความยัง่ ยืนมีมานานแล้ว กองทุนจ�ำนวนมากลงทุนได้เฉพาะธุรกิจ
ที่สามารถปฏิบัติตามกรอบ ESG ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเงินลงทุน
ส่วนนีเ้ พิม่ สูงขึน้ มาก กองทุนเหล่านีก้ ดดันให้ธรุ กิจระดับโลกหลายแห่ง
ด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนมากขึน้ เพราะไม่เช่นนัน้ กองทุนเหล่านีก้ เ็ ข้าไป
ลงทุนไม่ได้ ตลาดทุนไทยมีพฒั นาการค่อนข้างดี ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมี ม าตรการส่ ง เสริ ม บริ ษั ท จดทะเบี ย นฯ ให้ แ สดง
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบ ESG อย่างเข้มข้น ส่งผลให้
บริษัทไทยที่รับการจัดอยู่ในดัชนี DJSI (Dow Jones Sustainability
BOT MAGAZINE

13

CONVERSATION
WITH THE GOVERNOR

เรื่องเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบัน
การเงิ น ในการมี ส ่ ว นช่ ว ยในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มและความยั่ ง ยื น
ประเทศไทยอาจเริม่ ต้นช้า เพราะก่อนหน้านีเ้ ราอาจไม่รสู้ กึ ว่ามีปญั หา
สิง่ แวดล้อมรุนแรงเหมือนหลายประเทศ แต่วนั นีป้ ญั หาชัดเจนขึน้ เช่น
ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เมื่อก่อนคนกรุงเทพมองว่าเป็นปัญหาของ
เฉพาะภาคเหนือ แต่ปจั จุบนั กรุงเทพฯ เจอปัญหาเช่นกัน ปัญหาฝุน่ ควัน
จึงถือเป็นปัญหาของคนทั้งประเทศ

Indices) มีจ�ำนวนสูงเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับประเทศเกิดใหม่
(Emerging Market) ด้วยกัน
อีกด้านหนึ่งของตลาดทุน คือตลาดตราสารหนี้ เราเริ่มได้ยิน
เกี่ยวกับ “ตราสารหนี้สีเขียว” (Green Bond) มากขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิด
การออกตราสารหนี้ ห รื อ พั น ธบั ต รเพื่ อ ระดมทุ น ส� ำ หรั บโครงการ
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ งนี้ ป ระเทศไทยถื อ ว่ า เพิ่ ง เริ่ ม ต้ น
และมีโอกาสอีกมาก
ส�ำหรับภาคสถาบันการเงินไทย เรายังตามหลังหลายประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรปที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศในเอเชีย
ด้วยกัน ตัวอย่างที่ได้ยินบ่อย คือ รัฐบาลจีนใช้ธนาคารพาณิชย์
เป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาควันพิษและ
น�้ำเสีย ส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรฐานการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ และการค� ำ นวณ
ความเสี่ยงที่พัฒนาไปไกล ถึงขนาดค�ำนวณได้ว่าการปล่อยสินเชื่อ
ให้กับลูกค้าที่ปฏิบัติดีต่อสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐานสูง จะมีความเสี่ยง
น้อยลงแค่ไหน ซึ่งจะท�ำเช่นนั้นได้ ต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด
และต่อเนื่องหลายปี จนน�ำมาสู่การพัฒนากฎเกณฑ์การก�ำกับดูแล
และการค�ำนวณระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมได้ สิ่งที่หน่วยงานก�ำกับ
ดูแลของจีนท�ำในช่วง 7 - 8 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้วันนี้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในหลายเมืองของจีนดีขึ้นมาก
ในสิงคโปร์ แนวคิด ESG เกิดขึ้นประมาณ 5 ปีที่แล้ว จากปัญหา
หมอกควันปกคลุมประเทศ ที่เกิดจากการเผาป่าในอินโดนีเซีย
เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จนน�ำไปสู่การท�ำงานร่วมกันของ
ธนาคารกลางสิงคโปร์และธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์ ในฐานะ
ผูป้ ล่อยสินเชือ่ ให้ธรุ กิจดังกล่าวในอินโดนีเซีย จนออกมาเป็นกฎเกณฑ์
“การปล่อยสินเชื่อแบบรับผิดรับชอบ (Responsible Lending)”
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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Sustainable Banking ไม่ใช่ Option แต่เป็น Obligation
คุณมนต์ชัย : สิ่งที่ท่านผู้ว่าการพูดสะท้อนว่า “การธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน” ไม่ใช่ “ทางเลือก” หรือ Option แต่เป็นสิ่งที่
ภาคการเงินไทยต้องให้ความส�ำคัญและช่วยผลักดันให้เกิดขึ้น
ดร.วิรไท : ใช่ครับ เป็นทีน่ า่ ยินดีทภี่ าคการเงินไทยตืน่ ตัวในเรือ่ ง
ความยั่งยืนมากขึ้น ปีที่แล้ว ธปท. จัดงาน “Bangkok Sustainable
Banking Forum” เป็นครัง้ แรก เพือ่ สร้างความตระหนักรูแ้ ละน�ำเสนอ
Best Practice ที่มีการปฏิบัติกันในโลก โดยมีคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินไทยมาร่วมงานจ�ำนวนมาก
ปีนี้ ธปท. จัดงานนี้อีกเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา สถาบัน
การเงินไทยตื่นตัวในเรื่องความยั่งยืนเพิ่มขึ้นมาก หลายแห่งจัดตั้ง
ทีมงานเพือ่ รับผิดชอบเรือ่ ง “การธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน” ขึน้ โดยเฉพาะ
นอกจากนี้ สมาคมธนาคารไทยได้ท�ำงานร่วมกันเพื่อออกแนวปฏิบัติ
เรื่อง “การให้สินเชื่อรายย่อยอย่างเหมาะสม เพื่อดูแลปัญหาหนี้
เกิ น ตั ว ของภาคครั ว เรื อ น” ซึ่ ง สาระส� ำ คั ญ พู ด ถึ ง หลั ก การที่ ว ่ า
การด�ำเนินการของสถาบันการเงินในระยะต่อไป จะค�ำนึงถึงประเด็นที่
กว้างกว่าการพิจารณาแค่ผลก�ำไรในระยะสั้นเท่านั้น
ขณะที่ ธปท. ได้ตั้งหน่วยงานภายในขึ้นมารับผิดชอบเรื่อง
“การธนาคารเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ” โดยเฉพาะ รวมทั้ ง เข้ า ร่ ว มใน
เครือข่าย Network for Greening the Financial System (NGFS) ซึ่ง
เป็นเครือข่ายความร่วมมือของธนาคารกลางทั่วโลกเพื่อปรับเปลี่ยนสู่
ระบบการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เครือข่ายนี้เกิดขึ้น
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว และ ธปท. เป็นหนึ่งในธนาคารกลางแห่งแรก ๆ ของ
ภูมิภาคที่เข้าร่วม ปัจจุบันมีธนาคารกลางทั่วโลกกว่า 40 แห่ง
เป็นสมาชิก
Sustainable Banking in Action: การขั บ เคลื่ อ นให้
เกิดขึ้นจริง
คุณมนต์ชยั : การขับเคลือ่ นความยัง่ ยืนให้เกิดขึน้ ในภาคการเงิน
จะมีถนนสองเส้นที่ต้องท�ำคู่กันไป ถนนเส้นแรก คือการสนับสนุน
ให้สถาบันการเงินตระหนักถึงความส�ำคัญ ถนนเส้นทีส่ อง คือการก�ำกับ
ดูแล แล้วถนนเส้นไหนจะเกิดขึ้นก่อน และหลังจากนี้จะมีการออกกฎ
ที่เป็นรูปธรรมส�ำหรับดูแลเรื่องนี้หรือไม่

ฉบับที่ 4 ปี 2562

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
เป็นเรื่องส�ำคัญของสถาบันการเงิน
เพราะเป็นธุรกิจทีต่ อ้ งอาศัยความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ (Trust)
จากประชาชน ถ้าพฤติกรรมของสถาบันการเงิน
สร้างความแคลงใจให้กับประชาชน
ย่อมกระทบความยั่งยืนในการท�ำธุรกิจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดร.วิรไท : การธนาคารเพื่อความยั่งยืนเป็นเรื่องระยะยาว

จึงไม่ได้หวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 เดือน หรือ 6 เดือน
เพราะปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจะมีประเด็นใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา สิง่ ส�ำคัญคือ สถาบันการเงินต้อง “มองไกล” และ “มองกว้าง”
อีกเรื่องส�ำคัญที่ต้องส่งเสริมให้สถาบันการเงินตระหนักและปฏิบัติ
คือ การน�ำต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจ
เข้าไปค�ำนวณเป็นต้นทุนการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
(Internalize the Externality) จะท�ำให้การตัดสินใจของสถาบัน
การเงินไม่มองเพียงผลประโยชน์เฉพาะธุรกิจในระยะสั้น แต่ได้น�ำ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจด้วย ธนาคารพาณิชย์ชั้นน�ำในต่างประเทศที่ปล่อยสินเชื่อ
ให้โครงการขนาดใหญ่ตอ้ งจ้างวิศวกรสิง่ แวดล้อมมาประเมินผลกระทบ
จากโครงการของลูกหนี้ มองไกลไปในอนาคต และมองกว้างถึง
ผลกระทบด้านต่าง ๆ เพราะท้ายที่สุด ถ้าเกิดผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมรุนแรงแล้ว โครงการนั้นก็อาจไปต่อไม่ได้ กลายเป็น
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคาร และเป็นหนี้เสียในที่สุด
นอกจากนี้ อีกเครื่องมือที่หน่วยงานก�ำกับดูแลนิยมใช้กันคือ
“Stress Test” หรือการทดสอบความแข็งแกร่งของสถาบันการเงิน
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ถ้าเกิดสงครามการค้า หรือเศรษฐกิจ
หดตัวรุนแรง จะกระทบกับลูกหนี้และหนี้เสีย (NPL) ของธนาคาร
อย่างไร เงิ น กองทุ น และการกั น ส� ำ รองจะมี เ พี ย งพอหรื อ ไม่
เพื่อประเมินว่าสถาบันการเงินมี “กันชน” เพียงพอรองรับเหตุการณ์
ดังกล่าวหรือไม่ ตอนนี้ธนาคารกลางอังกฤษเริ่มใช้ Stress Test
เป็นกลไกหนึ่งในการก�ำกับการปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจที่อาจสร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สถาบันการเงินที่จะปล่อยสินเชื่อต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นจากโครงการที่อาจถูก
ต่อต้านจนท�ำต่อไม่ได้ ท�ำให้สถาบันการเงินต้องเตรียมเงินกองทุน

ไว้ส�ำรองเพิ่ม หรือต้องคิดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เป็นการน�ำต้นทุนที่เกิดขึ้นจากผลข้างเคียง
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าไปคิดเป็นต้นทุนด้วย ถ้าสถาบันการเงิน
ทุกแห่งท�ำแบบนี้ ย่อมสร้างแรงจูงใจให้คนท�ำธุรกิจแบบเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ในระยะต่อไป กฎเกณฑ์ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินลักษณะนี้
จะถูกพัฒนาออกมามากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้การท�ำธุรกิจ
ของสถาบันการเงินสร้างผลข้างเคียงต่อสิง่ แวดล้อม สังคม หรือแม้แต่
คอร์รปั ชันเพิม่ ขึน้ พร้อมกับลดความเสีย่ งของสถาบันการเงินลงด้วย
ถ้าสถาบันการเงินซึง่ เป็นผูจ้ ดั สรรทุนให้กบั ธุรกิจไม่ให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องเหล่านี้ ย่อมไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ซึ่งคือหัวใจ
ส�ำคัญที่สุดของธุรกิจการเงินการธนาคาร
สุดท้ายนี้ ถ้าเราไม่ Take Action ไม่ร่วมกันค�ำนึงถึงความยั่งยืน
ในการท�ำธุรกิจและวิถีชีวิตของเราแต่ละคนตั้งแต่วันนี้ ในที่สุด
โลกใบนี้จะไม่เป็นเพียงโลกที่อยู่ยากส�ำหรับคนรุ่นต่อไปเท่านั้น
แม้แต่คนรุ่นเราเองก็จะอยู่ยากมากขึ้นจากผลกระทบของหลาย ๆ
ปัญหาที่เราสร้างขึ้นเอง

มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล

เป็นบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจของส�ำนักข่าว The Standard
สื่ อ ออนไลน์ ชื่ อ ดั ง ของคนรุ ่ น ใหม่ นอกจากนี้ เขายั ง ผ่ า น
ประสบการณ์ในวงการสือ่ สารมวลชนยุคดิจทิ ลั มาอย่างมากมาย
ทั้งผู้ประกาศข่าวช่องรายการทีวีดิจิทัล นักจัดรายการวิทยุ
และเจ้าของแฟนเพจ BizKlass
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ทิศทางการผลักดัน
การธนาคารเพื่อความยั่งยืน

แนวคิดการธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน ให้ความสำ�คัญกับบทบาทของสถาบันการเงินในฐานะผูจ้ ดั สรรทุนในระบบเศรษฐกิจ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืนในระยะยาว โดยสถาบันการเงินต้องดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อ
สิง่ แวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) รวมทัง้ อยูภ่ ายใต้หลักธรรมาภิบาลทีด่ ี (Governance) หรือ ESG มากขึน้
ในปัจจุบนั ทีค่ วามเสีย่ งและผลกระทบด้าน ESG ทวีความรุนแรงขึน้ มาก ชีใ้ ห้เห็นถึงความจำ�เป็นและเร่งด่วนทีท่ กุ ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องร่วมมือกันในการแก้ ไขปัญหา แม้ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความสำ�คัญของหลักคิดเรือ่ งการธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืนมากขึน้ แต่การขับเคลือ่ นเรือ่ งนีใ้ ห้เกิดการปฏิบตั จิ ริงอย่าง
เป็นรูปธรรม ยังต้องการแรงสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ฉบับที่ 4 ปี 2562

ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยผลกระทบจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่น�ำไปสู่ความ
เหลื่อมล�้ำในสังคม และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
จึงเป็นประเด็นที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เห็นได้จาก
องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) จ�ำนวน 17 เป้าหมาย
ซึง่ ครอบคลุมมิตกิ ารพัฒนาต่าง ๆ เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร การรักษาสิ่งแวดล้อม การขจัด
ความยากจน และการสร้างความเท่าเทียม เพือ่ เป็นทิศทางการพัฒนา
ประชาคมโลกส�ำหรับช่วงปี 2558 - 2573
หนึ่งในหัวข้อที่ได้รับการผลักดันอย่างมาก คือ การป้องกันปัญหา
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
อากาศ (Climate Change) เนื่ อ งจากการเกิ ด ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติและภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ มีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึน้
สั ญ ญาณอั น ตรายที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ การละลายของน�้ ำ แข็ ง ขั้ ว โลก
ซึ่งส่งผลให้ประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก เช่น ฟิจิ หรือมัลดีฟส์
มีโอกาสจมลงสูท่ ะเล นอกจากนี้ ปริมาณน�ำ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ยังท�ำให้ความเข้มข้น
ของน�้ำทะเลเจือจางลง กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล และน�ำไปสู่
การลดลงของปริมาณปลา จะเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่ องสิง่ มีชวี ติ และปรากฏการณ์ดงั กล่าว
มีสาเหตุหลักมาจากการกระท�ำของมนุษย์ทั้งสิ้น สิ่งที่เราจ�ำเป็นต้อง
ตระหนักคือ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ โดย
ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคการเงินล้วนมีบทบาทในการช่วยป้องกันปัญหา
แนวโน้มปัญหาทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้ เช่นนี้ ท�ำให้ประเทศต่างๆ
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยร่วมกันลงนามความตกลงตามกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรือที่เรียกว่าความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในปี 2559
เพื่อสานต่อการด�ำเนินการจากพิธีสารเกียวโตอย่างเร่งด่วน โดยมี
สาระส�ำคัญคือ การควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้
ต�่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และรัฐภาคีต้องก�ำหนดแผนการมีส่วนร่วม
ของประเทศหรือ Nationally Determined Contribution (NDC)
ในการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี 2573

ในการส่งผ่านทัง้ เรือ่ งเงินทุน ความรูค้ วามเข้าใจทางการเงิน และแนวคิด
การด�ำเนินธุรกิจไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ นานาประเทศ
จึงให้ความส�ำคัญต่อการรวมตัวกันเพื่อผลักดัน Sustainable Banking
มาระยะหนึ่งแล้ว โดยในปี 2555 ได้มีการจัดตั้งเครือข่าย Sustainable
Banking Network (SBN) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้ก�ำกับดูแล
และสมาคมธนาคารในประเทศกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging
Economies) โดยได้รับการสนับสนุนจาก International Finance
Company (IFC) เพื่อส่งเสริมให้ภาคการเงินมีการบริหารความเสี่ยง
และมีการให้สินเชื่อโดยค�ำนึงถึงปัจจัย ESG โดย SBN ได้ออก Global
Progress Report ปี 2561 เพื่อประเมินความคืบหน้าของแต่ละ
ประเทศสมาชิกทีด่ ำ� เนินการในเรือ่ งนี้ ซึง่ ประเทศไทยยังอยูใ่ นระยะที่ 1
จากทัง้ หมด 5 ระดับ โดยถือเป็นระยะเริม่ ต้นทีม่ เี พียงการแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม Sustainable Banking
ในขณะเดียวกัน ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
ก็ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาภาคการเงิน เนื่องด้วย
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมหรือสภาพภูมอิ ากาศ
สามารถส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน ประกอบด้วย
(1) ความเสี่ยงจากผลกระทบทางตรงของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม (Physical Risk) เช่น ผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ
การท่องเทีย่ วจากการเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ และภัยแล้งทีก่ ระทบ
ต่อผลผลิตทางการเกษตร และ (2) ความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบ
ของการออกกฎระเบียบของทางการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
(Transition Risk) เช่น ผลกระทบต่อธุรกิจพลังงานจากการออกนโยบาย
ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล จากแนวโน้มดังกล่าว ธนาคารกลาง
และผู้ก�ำกับดูแลในหลายประเทศจึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเครือข่าย
Network for Greening the Financial System (NGFS) ในช่วงปลายปี
2560 เพือ่ ร่วมกันผลักดันให้ระบบการเงินสามารถรับมือกับความเสีย่ ง
ดังกล่าว รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ
(Green/Low Carbon Economy) ให้สอดรับกับเป้าหมายของ

การผลักดัน Sustainable Banking
สู่ระดับสากล

ภาคการธนาคารซึ่งท�ำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้กับ
ระบบเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในตัวแปรส�ำคัญที่ช่วยสร้างความความยั่งยืน
ให้กับประเทศในระยะยาว เนื่องจากมีศักยภาพและความพร้อม
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Paris Agreement โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นถึง
ความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก NGFS เมือ่ ต้นปี
2562 เพือ่ เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์การด�ำเนินนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
นอกจากการด�ำเนินการในระดับนานาชาติที่ท�ำให้ทิศทางการ
พัฒนาในมิติความยั่งยืนมีความสอดคล้องและขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกันแล้ว แต่ละประเทศยังมีการด�ำเนินการและประยุกต์ใช้เครือ่ งมือ
ที่แตกต่างกันในการผลักดัน Sustainable Banking ตามบริบทของ
ตนเอง ตัวอย่างประเทศที่เห็นชัด ได้แก่ ประเทศจีน ซึ่งประสบ
ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศมายาวนานจากการเร่ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และโครงสร้างพื้นฐาน โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลสถาบันการเงินของ
จีน (China Banking Regulatory Commission: CBRC) ได้ออก
Green Credit Guidelines ตั้งแต่ปี 2555 อันถือเป็นกฎเกณฑ์ที่
ครอบคลุมในเรื่องการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสีเขียว และกระบวนการท�ำงานที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
รวมถึงมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Green Credit Statistics System
ในปี 2557 เพื่อให้ธนาคารรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการให้สินเชื่อแก่บริษัท
ทีส่ ง่ ผลให้เกิดความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม และการให้สนิ เชือ่ แก่โครงการที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและลดการปล่อยมลพิษ ปัจจุบนั ภาครัฐโดยความ
ร่วมมือของ 7 กระทรวงในจีนได้รว่ มกันออก Green Industry Catalogue
เพื่อวางแผนพัฒนาและออกนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว
ด้านสหราชอาณาจักร ธนาคารกลางอังกฤษ (Bank of England)
มีกลยุทธ์เพื่อรองรับการด�ำเนินการเรื่อง Climate Change ตั้งแต่
ปี 2560 โดยแบ่งเป็น 2 มิติ คือ (1) Prudential Risk โดยจะเน้นการ

“แก่นของความยั่งยืนคือการค�ำนึงถึงธุรกิจ
ในระยะยาว หากสถาบันการเงินสนใจแค่ก�ำไรระยะสั้น
ไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตจากกิจกรรมของธุรกิจตน อาจเป็น
การเพิ่มความเสี่ยงที่จะบั่นทอนความน่าเชื่อถือ
ความไว้วางใจจากสาธารณชน และฐานะทางการเงิน
ของธุรกิจในระยะยาวได้”
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.
งาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

มีสว่ นร่วมของสถาบันการเงินภายใต้การก�ำกับดูแล (ธนาคารพาณิชย์
และบริษัทประกัน) ให้ตระหนักเรื่องความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงให้มีการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
และ (2) Systemic Risk โดยสนับสนุนให้มีการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ
คาร์บอนต�่ำอย่างราบรื่น เช่น การสนับสนุนคณะท�ำงาน Task Force
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อมุ่งเน้นให้
มีการเปิดเผยข้อมูลในด้านนี้อย่างมีมาตรฐานและโปร่งใสมากขึ้น
ส�ำหรับภูมิภาคอาเซียน สมาคมธนาคารในประเทศสิงคโปร์ได้
ร่วมกันก�ำหนดแนวทางการเงินทีย่ งั่ ยืน (Guidelines on Responsible
Financing) ตัง้ แต่ปี 2559 และปรับปรุงฉบับใหม่ในปี 2561 โดยเน้นการ
เปิดเผยความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงในการให้สินเชื่อด้วยความ

การผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล
ตัวอย่างกรอบการพัฒนาในภาพรวม

UN Sustainable
Development Goals (SDGs)

Paris Agreement

ครอบคลุมบทบาทของธนาคารกลาง
Goal 1 No Poverty,
8 Economic Growth,
10 Reduced Inequality,
13 Climate Action, 17 Partnership

ไทยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ ร้อยละ 20 - 25
ภายในปี ค.ศ. 2030
(เทียบกับปีฐาน ค.ศ. 2005)
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ตัวอย่างกรอบการพัฒนาส�ำหรับภาคการเงิน

Task Force on
Climate-related Financial
Disclosures

ASEAN Green
Bond Standards

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ

มาตรฐานการออกพันธบัตร
สีเขียวในอาเซียน

ฉบับที่ 4 ปี 2562

บรรยากาศงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

รับผิดชอบ และได้ประกาศมาตรการเฉพาะส�ำหรับรองรับความเสีย่ ง
จากหมอกควัน (Haze Diagnostics Kit) เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับ
ธนาคารใช้ประกอบการประเมินลูกหนี้ที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปาล์ม
น�ำ้ มันและเยือ่ กระดาษ ในขณะเดียวกันธนาคารกลางสิงคโปร์ได้ออก
มาตรการ Sustainable Bond Grant Scheme เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การออกตราสารหนี้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เพื่อ
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (Social Bond) และโครงการเพื่อ
ความยัง่ ยืน (Sustainability Bond) โดยสนับสนุนค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจาก
การตรวจสอบหรือจัดอันดับของตราสารหนีเ้ หล่านีโ้ ดยบุคคลภายนอก

ธปท. กับการผลักดัน Sustainable Banking
ในไทย

ธปท. เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Bangkok Sustainable Banking
Forum เป็ น ครั้ ง แรกเมื่ อ ปี 2561 นั บ เป็ น ก้ า วแรกในการสร้ า ง
ความตระหนักรู้ให้สถาบันการเงินไทยเห็นความส�ำคัญและเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ในเรื่อง Sustainable Banking อย่างไรก็ตาม ระบบ
การเงินไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัย ESG หลายประการ
ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพอากาศ ทั้งการเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง ตลอดจนมลพิษจากฝุ่น
PM 2.5 และการทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเล ปัญหาหนี้ครัวเรือนใน
สังคมไทย นอกจากนี้ การไม่ปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ และการฉ้อโกง
หรือคอร์รัปชันที่ยังคงปรากฏให้เห็น ก็นับเป็นความเสี่ยงในด้าน
ธรรมาภิบาลทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความน่าเชือ่ ถือและชือ่ เสียงขององค์กร
ดังนั้น สมาชิกสมาคมธนาคารไทยจึงได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงด้าน
การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking Guidelines)
ในเรือ่ งการให้สนิ เชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending)
และลงนามร่วมกันในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum
2019 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับการให้สินเชื่อให้มีความรับผิดชอบต่อปัจจัย ESG ซึ่งถือเป็น
นิมติ หมายอันดีของระบบสถาบันการเงินไทยทีไ่ ด้ยกระดับพัฒนาการ
จากการมีเพียงความตระหนักรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม

ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านนโยบาย ธปท. ได้ด�ำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมธนาคารไทย)
ในการออกมาตรการสนับสนุน Sustainable Banking โดยเฉพาะ
ในด้านสังคมและธรรมาภิบาล ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาหนีค้ รัวเรือน
โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สนิ เชือ่ บัตรเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคล
และจัดตั้งโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของลูกหนี้ที่มี
เจ้าหนี้หลายรายอย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งให้
ความรู้และเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับลูกหนี้ ตลอดจนออก
มาตรการ Macroprudential เพื่อดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน เช่น
การก�ำหนดอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (Loan-toValue: LTV) และแนวนโยบายการให้สินเชื่อรายย่อยอย่างเหมาะสม
เพือ่ ดูแลปัญหาหนีเ้ กินตัวของภาคครัวเรือน (2) การส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ออกผลิตภัณฑ์บญั ชี
เงินฝากขั้นพื้นฐาน (Basic Banking Account) และสนับสนุนการใช้
บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับ
ดูแลในเรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองและสามารถเลือกใช้บริการได้ตรง
ตามความต้องการ และ (3) การยกระดับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล
ส�ำหรับผู้บริหารของสถาบันการเงิน และผลักดันสมาคมธนาคารไทย
ในการจัดท�ำกรอบจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในภาคการเงินเพื่อลดปัญหาการทุจริต
ในระยะต่อไป ธปท. จะมุง่ เน้นการร่วมมือกับทุกภาคส่วนมากขึน้
โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาแผนการด�ำเนินงานด้าน Sustainable
Banking ที่มีกรอบการพัฒนาในแต่ละด้านอย่างครอบคลุมและ
ชัดเจน เพื่อเร่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบสถาบันการเงินไทยให้
พร้อมรับมือกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที แม้ว่าปลายทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนส�ำหรับประเทศไทยยังต้องใช้เวลา เมื่อเทียบกับภัยอันตราย
ต่าง ๆ ที่ไล่ตามหลังมาอย่างรวดเร็ว ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ผลักดันไปสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้
เรื่อง :

รัชณภัค อินนุกูล
ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

ติดตามอ่านบทความ
เรื่อง Sustainable
Banking
ย้อนหลังได้ที่

ธรรมชาติ ธรรมประทีป
ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
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แนวนโยบายการให้สินเชื่อรายย่อยอย่างเหมาะสม
เพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินของครัวเรือนไทยให้เข้มแข็ง

“ปัญหาครัวเรือนไทยติดกับดักหนี้ (Debt Trap) และมีหนี้สินล้นพ้นตัว (Over-indebtedness)” ถือเป็นหนึ่งในปัญหา
เชิงโครงสร้างทีส่ �ำ คัญของประเทศทีจ่ �ำ เป็นต้องแก้ ไข เนือ่ งจากภาคครัวเรือนเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานราก ซึง่ หากปัญหา
รุนแรงขึน้ ย่อมทำ�ให้ฐานะทางการเงินของครัวเรือนเปราะบางและกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศอย่างมีนยั สำ�คัญ
การก่อหนีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ ามารถท�ำได้ แต่ภาระหนีส้ ว่ นใหญ่ควรเป็นหนี้
ที่ก่อขึ้นเพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตในระยะยาวของผู้กู้ดีขึ้นหรือช่วย
เพิ่มรายได้ของผู้กู้ อาทิ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อประกอบ
อาชีพ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาครัวเรือนไทยก่อหนี้เพิ่มขึ้นมากและ
ไม่มีแนวโน้มลดลง จนท�ำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศอยู่ในระดับสูง อีกทั้งภาระหนี้ส่วนใหญ่เป็น
สินเชือ่ เพือ่ อุปโภคบริโภค ซึง่ หมายความว่าภาคครัวเรือนต้องน�ำรายได้
จ�ำนวนมากไปผ่อนช�ำระหนี้ที่ไม่ได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตในระยะยาว
หรือรายได้ของผู้กู้ดีขึ้น รวมถึงท�ำให้มีเงินเหลือเพื่อยังชีพลดลง
และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้กู้ นอกจากปัญหาหนี้ครัวเรือนใน
ภาพใหญ่แล้ว งานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์1
1

สะท้อนสถานการณ์หนีค้ รัวเรือนไทยและ 3 สัญญาณส�ำคัญทีช่ ใี้ ห้เห็นว่า
ปัญหาหนีส้ นิ เกินตัวเริม่ บัน่ ทอนและเพิม่ ความเสีย่ งแก่ฐานะทางการเงิน
ของภาคครัวเรือน สัญญาณแรก คือ เป็นหนี้เร็วขึ้น โดยเริ่มก่อหนี้
ตั้งแต่อายุยังน้อย อีกทั้ง 1 ใน 5 ของผู้กู้ในช่วงอายุ 29 ปีกลายเป็น
หนี้เสีย สัญญาณที่สอง คือ เป็นหนี้เยอะขึ้น ปริมาณหนี้สินต่อหัว
สูงขึ้นกว่าในอดีต และผู้กู้โดยเฉลี่ยมีภาระหนี้รวมทุกประเภทสินเชื่อ
เพิ่มขึ้นจาก 377,109 บาท เป็น 552,499 บาทในช่วงเวลา 10 ปี และ
สัญญาณทีส่ าม คือ เป็นหนีน้ านขึน้ ภาระหนีไ้ ม่ได้ลดลงแม้ผกู้ จู้ ะย่าง
เข้าสู่วัยเกษียณ นอกจากนี้ ยังพบว่า 4 ใน 5 ของการขยายตัวของ
หนี้ครัวเรือนไทยมาจากผู้กู้รายเดิม

โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ และคณะ, “เข้าใจพลวัตหนี้ครัวเรือนไทยผ่าน Big Data ของเครดิตบูโร”, วารสาร aBRIDGEd ฉบับที่ 9 ปี 2562 และ “มุมมองใหม่หนี้ครัวเรือนไทยผ่าน
Big Data ของเครดิตบูโร”, วารสาร aBRIDGEd ฉบับที่ 10 ปี 2560, สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
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การเกิดปัญหาหนี้สินเกินตัว
ปัญหาหนี้สินเกินตัวเกิดจากทั้ง (1) ภาคครัวเรือน ที่มีความ
ต้องการหรือความจ�ำเป็นในการซื้อสินค้าและบริการ โดยส่วนหนึ่ง
อาจขาดทักษะความรู้ทางการเงิน ไม่ได้วางแผนทางการเงินเพื่อ
รองรับความจ�ำเป็นและความไม่แน่นอนในอนาคต ประกอบกับ
กระแสบริ โ ภคนิ ย มที่ ต ้ อ งการใช้ จ ่ า ยเพื่ อ ความมี ห น้ า มี ต าหรื อ
ยกระดับสถานะทางสังคม สิ่งเหล่านี้ล้วนกระตุ้นให้ผู้บริโภคจับจ่าย
ใช้สอยเกินตัวและก่อหนีเ้ กินความจ�ำเป็น และ (2) ภาคสถาบันการเงิน
ที่ น� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
หรือความจ�ำเป็น รวมถึงหย่อนมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลงจาก
การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ท�ำให้ภาคครัวเรือนอาจได้รับสินเชื่อเกิน
จ�ำเป็นจนกลายเป็นปัญหาหนี้สินเกินตัว นอกจากนี้ การพิจารณา
สินเชื่อจากความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) เป็นส�ำคัญ โดย
ไม่ได้ค�ำนึงถึงความเสี่ยงที่ผู้กู้อาจมีเงินไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ
(Affordability Risk) เท่าที่ควร ท�ำให้ครัวเรือนตกอยู่ในภาวะที่
เงินคงเหลือหลังหักภาระผ่อนช�ำระหนี้ทั้งหมด (Residual Income)
ไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ โดยเฉพาะครัวเรือนกลุม่ รายได้นอ้ ยทีม่ ภี าระ
ผ่อนช�ำระสูงจากหนี้หลายประเภท

ธปท. กับ “แนวนโยบายการให้สนิ เชือ่ รายย่อยอย่างเหมาะสม
เพื่อดูแลปัญหาหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือน”
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ
จึงได้ด�ำเนินการป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากภาคสถาบันการเงินผ่าน
“แนวนโยบายการให้สินเชื่อรายย่อยอย่างเหมาะสม เพื่อดูแลปัญหา
หนี้เกินตัวของภาคครัวเรือน” ซึ่งเชิญชวนให้ผู้ประกอบธุรกิจทาง
การเงินน�ำหลักการให้สนิ เชือ่ อย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending)
ที่ให้ความส�ำคัญกับการพิจารณาสินเชื่อรายย่อยจากมุมมองผู้กู้
เพิ่มเติมจากการพิจารณาเพียงความเสี่ยงด้านเครดิตของตน ซึ่ง
จะช่วยให้ภาคครัวเรือนเข้าถึงสินเชื่อที่สอดคล้องกับความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ โดยไม่กระตุ้นการก่อหนี้เกินจ�ำเป็น การด�ำเนินการ
ดังกล่าวสามารถผนวกได้ในทุกกระบวนการท�ำงาน ตัง้ แต่การปลูกฝัง
หลักการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบในระดับคณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง ไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการให้สินเชื่อ
รายย่อย (End-to-end Process) การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางการเงินทีเ่ หมาะสมกับความจ�ำเป็นทีแ่ ท้จริงของลูกค้า การเสนอขาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ และการก� ำ หนดเงื่ อ นไข
ในสัญญาอย่างเป็นธรรม ดังนี้
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1. การปลูกฝังและส่งผ่านวัฒนธรรมองค์กร คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเงินควรก�ำหนดนโยบาย
และความคาดหวังที่ชัดเจน (Tone from the Top) เพื่อผลักดันการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้สินเชื่อ
รายย่อย ตระหนักถึงหลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ รวมถึง
นโยบายการจ่ายผลตอบแทนที่สะท้อนถึงความคาดหวังดังกล่าว
จากเดิมที่ค่าตอบแทนพนักงานอาจให้น�้ำหนักกับเป้าการเติบโตของ
สินเชื่อมากเกินไป จนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานกระตุ้นยอด
สินเชื่อโดยการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการ
และความสามารถทางการเงินของลูกค้า
2. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเงินควรพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้
เหมาะสมกับความต้องการ ความจ�ำเป็น และความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีสถานะทางการเงินที่
เปราะบางและสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาหนี้เกินตัว อาทิ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ควรให้ความส�ำคัญกับความสามารถการช�ำระหนี้
ในปัจจุบนั มากกว่าอนาคต เนือ่ งจากรายได้อาจเพิม่ ขึน้ ไม่ทนั ภาระหนี้
เช่น การผ่อนค่างวดแบบขั้นบันได (Step-up) หรือผ่อนงวดสุดท้าย
เป็นเงินก้อนใหญ่ (Balloon Payment) ที่ภาระผ่อนช�ำระจะน้อย
ในช่วงแรกและเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลัง ซึ่งผู้กู้อาจไม่สามารถช�ำระหนี้
ในช่วงท้ายสัญญาได้
3. การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเงิน
ควรให้ข้อมูลและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้าอย่าง
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ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยไม่กระตุ้นหรือ
ไม่ชกั จูงให้ลกู ค้าก่อหนีเ้ กินจ�ำเป็น รวมถึงไม่เสนอขายผลิตภัณฑ์พว่ ง
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ความจ�ำเป็น และความสามารถ
ทางการเงิ น ของลู ก ค้ า เช่ น การเสนอบั ต รกดเงิ น สดเพิ่ ม เติ ม
จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ บั ต รเครดิ ต แก่ ลู ก ค้ า ที่ ไ ม่ มี ค วามประสงค์ จ ะใช้
การชักจูงให้ลูกค้าเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้เป็นวงเงิน
สินเชือ่ ส่วนบุคคล การส่งเสริมให้ลกู ค้าเบิกเงินก้อนแรกหลังจากได้รบั
อนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีความ
สามารถในการช�ำระหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินควรอธิบาย
ให้ลกู ค้าเข้าใจถึงความเสีย่ งทางการเงินทีอ่ าจเพิม่ ขึน้ จากการก่อหนีเ้ พิม่ เติม
4. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินควร
ประเมินความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกค้าอย่างถี่ถ้วน โดย
พิจารณาให้ครอบคลุมภาระหนีท้ งั้ หมด เทียบกับรายได้อนั เป็นแหล่งทีม่ า
ในการช�ำระหนี้ของลูกค้า ซึ่ง ควรเป็น รายได้ที่มีค วามสม�่ำเสมอ
สามารถพิสูจน์หรือประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ นอกจากนี้
ยังควรพิจารณาว่าลูกค้าจะมีเงินเหลือสุทธิหลังหักภาระผ่อนช�ำระหนี้
ทั้งหมด (Residual Income) เพียงพอต่อการด�ำรงชีพหรือไม่ โดยน�ำ
อัตราส่วนภาระหนีท้ งั้ หมดต่อรายได้ของลูกค้า (Debt Service Ratio:
DSR) มาใช้เป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญประกอบการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่
โดยเฉพาะกลุม่ เปราะบางทีม่ คี วามเสีย่ งในการก่อหนีเ้ กินตัว จากเดิม
ทีก่ ารให้สนิ เชือ่ บางประเภทพิจารณาจากมูลค่าหลักประกันเป็นส�ำคัญ
หรือการให้สนิ เชือ่ ทีร่ ะยะเวลาการผ่อนช�ำระเกินอายุเกษียณของลูกค้า
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5. การก�ำหนดเงื่อนไขในสัญญา ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ไม่ควรก�ำหนดเงื่อนไขในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า อันจะท�ำให้
ลูกค้าเสียประโยชน์และเป็นหนี้มากขึ้นหรือนานขึ้นโดยไม่จ�ำเป็น
เช่น การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้า
โดยที่ลูกค้าไม่ได้ร้องขอ หรือการเรียกค่าปรับในอัตราที่สูงมากหรือ
เพิ่มเงื่อนไขให้ยุ่งยากจนเกินสมควร ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการช�ำระ
คืนหนี้ก่อนครบก�ำหนด
ธปท. กับภาคครัวเรือน
ส�ำหรับภาคครัวเรือน ธปท. มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และ
วินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือเยาวชนกลุ่ม
อาชีวศึกษาและผู้ที่อยู่ในวัยท�ำงานซึ่งเป็นก�ำลังแรงงานหลักของ
ประเทศ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาหนี้สินของ
ภาคครัวเรือน รวมถึงเตรียมความพร้อมทางการเงินรองรับการด�ำเนินชีวติ
หลังเกษียณอายุ รวมทั้งสนับสนุนโครงการคลินิกแก้หนี้ ผ่านความ
ร่วมมือกับสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่มิใช่สถาบัน
การเงิน (Non-bank) และบริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จ�ำกัด เพือ่
ช่วยเหลือประชาชนทีม่ หี นีส้ นิ กับสถาบันการเงินมากกว่าหนึง่ แห่งให้มี
โอกาสปลดหนี้และกลับมามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อสถาบันการเงินร่วมมือร่วมใจกันน�ำหลักการให้สินเชื่ออย่าง
รับผิดชอบมาปรับใช้ในการให้สินเชื่อรายย่อยตลอดทั้งกระบวนการ
จะช่ ว ยให้ สิ น เชื่ อ ปล่ อ ยใหม่ โ ดยรวมมี คุ ณ ภาพดี ยิ่ ง ขึ้ น สถาบั น
การเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตลดลง และระบบสถาบันการเงินมี
เสถียรภาพในระยะยาว ขณะที่ครัวเรือนได้รับสินเชื่อที่สอดคล้อง
กับความสามารถในการผ่อนช�ำระและค�ำนึงถึงผู้บริโภคมากขึ้น
ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งจากการก่อหนีเ้ กินจ�ำเป็น ครัวเรือนไม่สมุ่ เสีย่ ง
ทีจ่ ะติดกับดักหนี้ มีเงินคงเหลือหลังช�ำระหนีเ้ พียงพอต่อการด�ำรงชีพ
และมีฐานะการเงินเข้มแข็งขึน้ อันจะช่วยสร้างภูมคิ มุ้ กันของภาคครัวเรือน
ในการรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ
การเงินของไทยมีเสถียรภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
เรื่อง :
ก่อพงษ์ บุญยการ
กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน
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เรื่อง : ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

ธปท. สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน
ในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

Responsible Lending Guidelines
ก้าวส�ำคัญของการผลักดัน
Sustainable Banking ในประเทศไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจการ
ธนาคารอย่ า งยั่ ง ยื น ในด้ า นการให้ สิ น เชื่ อ อย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ
(Sustainable Banking Guidelines - Responsible Lending)
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นแนวทางให้ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญ
ในฐานะผู้จัดสรรเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ด�ำเนินกิจการ
ภายใต้หลักการ “การธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน (Sustainable Banking)”
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โดยน�ำปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social, and Governance: ESG) มาร่วมพิจารณาในการก�ำหนด
นโยบายและกลยุทธ์ส�ำหรับการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่
เกิดจากการให้สินเชื่อของธนาคาร
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การให้ สิ น เชื่ อ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Responsible Lending)

E nvironment

BANK
1. Leadership
and
Commitment

3. Internal
Implementation
Mechanisms

2. Stakeholder
Engagement

4. Transparency

แนวทางการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบประกอบด้วย
4 องค์ประกอบหลักที่ธนาคารพาณิชย์ควรให้ความส�ำคัญ เพื่อสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ว่า กลยุทธ์ดา้ นการให้สนิ เชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบของ
ธนาคารจะมีการน�ำไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิผล ดังนี้
1. การแสดงเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเชือ่ อย่างมีความรับผิดชอบ
(Commitment) และการสนับสนุนของผูบ้ ริหารระดับสูง (Tone from
the Top) เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการด�ำเนินการให้สินเชื่ออย่างมีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. การค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder
Engagement) ในการปรั บปรุ ง การด� ำเนิ น งานของธนาคารให้
สอดคล้องกับหลักการ ESG และประเมินผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการให้สินเชื่อของธนาคาร
3. การก� ำ หนดนโยบายและกระบวนการท� ำ งานภายใน
(Internal Implementation Mechanisms) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การ
ก�ำหนดนโยบาย กระบวนการให้สินเชื่อและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตลอดจนการมีบุคลากรที่มีศักยภาพและความพร้อม
ในการผลักดันให้มีการน�ำไปปฏิบัติใช้ภายในองค์กร

s

ocial

ผู ้ กู ้

G overnance

4. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency) โดยเปิดเผย
ข้อมูลการด�ำเนินการตามหลักการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณชน เพื่อสื่อถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร และเพิ่มกลไก
ในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของธนาคาร
การลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวของธนาคารพาณิชย์
15 แห่งในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จึงเป็นก้าวส�ำคัญของสถาบัน
การเงินไทยที่ร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเงินและประเทศไปสู่ความ
ยั่งยืนในระยะยาว
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของบันทึกข้อตกลง
แนวทางการด�ำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืนได้ที่เว็บไซต์ของ
สมาคมธนาคารไทย www.tba.or.th
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เรื่อง : คณะทำ�งานโครงการทบทวนทวนการอนุญาตของทางราชการ

คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ดร.รัชพร วงศาโรจน์

Regulatory Guillotine

ปฏิรูปกฎหมาย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อุ ป สรรคส� ำ คั ญ ที่ สุ ด เรื่ อ งหนึ่ ง ของการยกระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศไทย คื อ การมี ก ฎหมาย
จ�ำนวนมากเกินจ�ำเป็น ซึ่งเกิดจากการออกกฎหมายสะสมมาเป็นเวลานาน โดยไม่มีการทบทวนเพื่อยกเลิกกฎหมายที่
หมดความจ�ำเป็น ซ�ำ้ ซ้อน หรือล้าสมัย ปัจจุบนั ประเทศไทยมีพระราชบัญญัตเิ กือบ 1,400 ฉบับ และมีกฎหมายล�ำดับรองอีกกว่า
100,000 ฉบับ นอกจากนี้ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติภาครัฐส่วนมากมีลักษณะไม่ยืดหยุ่น ก่อให้เกิดภาระต่อภาครัฐ
ในการบังคับใช้ และสร้างภาระต่อผูป้ ระกอบการและประชาชนในการปฏิบตั ติ าม ดังนัน้ การทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบต่าง ๆ
จึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญและเร่งด่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เท่าทันนวัตกรรมใหม่ ๆ และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก

ในปี 2559 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง มี ศ.ดร.บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ
เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด�ำเนินธุรกิจ
ของประชาชน ซึ่งมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนัก
นายกรั ฐ มนตรี ใ นขณะนั้ น เป็ น ประธาน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
กฎระเบียบ ลดกฎเกณฑ์ทเี่ ป็นอุปสรรค และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตาม
นโยบาย THAILAND 4.0 โดยมีภารกิจที่ส�ำคัญ คือ โครงการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อปรับอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลก (Ease of Doing Business: EODB) ซึ่งท�ำให้ประเทศไทย
ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความยากง่ า ยในการประกอบธุ ร กิ จ ของ
ธนาคารโลกปี 2560 ที่ดีขึ้นเป็นล�ำดับที่ 26 จาก 190 ประเทศทั่วโลก
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และโครงการทบทวนการอนุ ญ าตของทางราชการ ภายใต้ ชื่ อ
“Thailand’s Simple and Smart License” ด้วยวิธีการ Regulatory
Guillotine ซึ่งวิธีการนี้ได้รับการยอมรับและประสบความส�ำเร็จ
มาแล้วหลายประเทศ เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สนับสนุน
บุคลากรและงบประมาณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) รับผิดชอบบริหารโครงการ โดยมี Mr. Scott Jacobs ซึ่งมี
ประสบการณ์ท�ำ Regulatory Guillotine ให้กับรัฐบาลต่างประเทศ
เช่น เกาหลีใต้ เวียดนาม โครเอเชีย เม็กซิโก และการปฏิรปู กฎเกณฑ์
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Regulation
Reform) ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาเป็นที่ปรึกษา
โครงการ

ฉบับที่ 4 ปี 2562

Regulatory Guillotine
Regulatory Guillotine (RG) เป็นการทบทวนกฎหมายทีบ่ งั คับใช้
อยู่ในปัจจุบัน เพื่อลด ละ เลิกกฎหมายที่ไม่มีความจ�ำเป็น ล้าสมัย
ไม่สะดวก สร้างภาระต่อการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และการใช้หลักเกณฑ์ ในการ
ทบทวนที่เป็นระบบ ซึ่งจะทบทวนใน 2 มิติ คือ ด้านนิติศาสตร์
เป็นการทบทวนความจ�ำเป็นทางกฎหมาย และด้านเศรษฐศาสตร์
เป็นการทบทวนความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ตัวอย่างเช่น
กฎหมายมีฐานอ�ำนาจรองรับหรือไม่ ขัดทับซ้อนกับกฎหมายอืน่ หรือไม่
มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหรือไม่ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
หรือไม่ โดยในส่วนของความคุ้มค่าจะมีการประเมินผลกระทบ
ด้านต้นทุน (Cost Assessment) เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง
ค่าเอกสาร ค่าเสียโอกาสต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ส�ำหรับ
การเสนอปรับปรุงอยูภ่ ายใต้หลักการ 5Cs ดังนี้ (1) Cut คือ การยกเลิก
(2) Change คือ การปรับปรุง (3) Combine คือ การควบรวมกรณี
ที่ทับซ้อน (4) Continue คือ การคงไว้เช่นเดิม และ (5) Create คือ
การสร้างกฎหมายใหม่กรณีจ�ำเป็น
ขั้นตอนการด�ำเนินการของโครงการ มีดังนี้ (1) ทบทวนกฎ
ระเบียบและแนวปฏิบัติ รวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมถึง
ศึ ก ษาแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ ใ นต่ า งประเทศ (2) หารื อ กั บ
ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เข้ า ใจกฎระเบี ย บ ประเด็ น ปั ญ หาและ
ผลกระทบ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเพิม่ เติม (3) น�ำข้อมูลทัง้ หมด
มาประมวลผล ขอค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านนิติศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ วิ เคราะห์ แ ละจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอตามหลั ก การ 5Cs
(4) ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ น� ำ เสนอผลการทบทวน
และน�ำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด
โครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ
โครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ ได้เริ่มด�ำเนินการ
เดือนตุลาคม 2561 แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562 โดยความหมาย
ของการอนุญาต ครอบคลุมถึงการออกใบรับรอง การจดทะเบียน
ด้านนิติศาสตร์

ภาคเอกชนได้ พ ยายามผลั ก ดั น ให้ มี ก ารปฏิ รู ป
กฎหมายล้าสมัย ล่าสุดมีการน�ำเครือ่ งมือ Regulatory
Guillotine มาทดลองใช้ซึ่งได้ผลดีมาก สามารถชี้วัด
ได้วา่ ประเทศชาติจะลดค่าใช้จา่ ยได้เท่าไรจากการปฏิรปู
แต่ละเรื่อง เราคาดหวังว่าภาคธุรกิจ และประชาชน
จะเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการปฏิ รู ป กฎหมายมากขึ้ น
และผลั ก ดั น ให้ ทุ ก รั ฐ บาลท� ำ เรื่ อ งปฏิ รู ป กฎหมาย
อย่างจริงจัง เร่งด่วน และต่อเนื่อง

คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
กรรมการด� ำ เนิ น การปฏิ รู ป กฎหมาย
ในระยะเร่งด่วนและรองประธานอนุกรรมการ
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หรื อ ยกเลิ ก กฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และ
การด�ำเนินธุรกิจของประชาชน รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การอนุมัติ และการให้ประทานบัตร/
อาชญาบัตร และเป็นการทบทวนกฎหมายทุกล�ำดับศักดิ์ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การอนุ ญ าตจ�ำ นวนประมาณ 170 เรื่ อ ง รวมแล้ ว มากกว่ า
1,000 กระบวนงาน เนื่องจากการขออนุญาตหนึ่งเรื่องอาจเกี่ยวข้อง
กับหลายกระบวนงาน และจากจ�ำนวนดังกล่าวได้มขี อ้ เสนอให้ยกเลิก
หรือปรับปรุงประมาณ 700 กระบวนงาน ซึ่งหากได้รับการปรับแก้
ตามข้อเสนอแล้วจะสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยของภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจรวมกันขั้นต�่ำได้ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปี
ในการทบทวนพบว่า ปัญหาหลักของกระบวนงานที่เกี่ยวกับ
การอนุญาต ได้แก่ การขออนุญาตยุง่ ยาก สร้างภาระ มีความซ�ำ้ ซ้อนกัน
ด้านเศรษฐศาสตร์

การทบทวนความจำ�เป็นทางกฎหมาย

การทบทวนความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ

1. มีกฎหมายที่ให้อำ�นาจหรือไม่
2. มีการแก้ ไขกฎหมายที่ให้อำ�นาจหรือไม่
3. ขัด/ทับซ้อนกับกฎหมายอื่นหรือไม่
4. ขัดกับพันธกรณีของไทยในความตกลงระหว่างประเทศหรือไม่
5. มีการประกาศกฎหมายที่ให้อำ�นาจที่ไหน

1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหรือไม่
2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันหรือไม่
3. การบังคับใช้มีประสิทธิภาพหรือไม่
4. มีวิธีการที่ลดต้นทุนหรือไม่
5. การประเมินผลกระทบด้านต้นทุน (Cost Assessment)
เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ค่าเสียโอกาสต่าง ๆ
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ขั้นตอนการดำ�เนินการ

Collection & Review
ทบทวนกฎระเบียบ
รวบรวม Pain Point
ศึกษา Best Practice

Stakeholder Engagement
หารือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน
ผ่านการสัมภาษณ์
จัดประชุม ทำ�แบบสอบถาม

Analysis

Public Hearing

ประมวลผลข้อมูลทั้งหมด
นำ�เสนอผลการทบทวน
เชิญที่ปรึกษานิติศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ ผ่านการประชุมรับฟัง
ทำ�ข้อเสนอตามหลักการ 5Cs
ความคิดเห็น

หลายหน่วยงาน การขออนุญาตล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน และการพิจารณาการขออนุญาตขึ้นกับดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ อาจขาดหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจน ท�ำให้มคี วามไม่แน่นอนสูง
โดยคณะท�ำงานได้จัดท�ำข้อเสนอผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ (1) กลุ่มการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ได้แก่ การอ�ำนวยความสะดวกในการจ้างงานคนต่างด้าวและการส่งเสริม

การลงทุนจากต่างประเทศ การส่งเสริมนวัตกรรม การอ�ำนวย
ความสะดวกในการส่งออกน�ำเข้าสินค้า การอนุญาตที่ล้าสมัย และ
การส่งเสริม SME (2) กลุ่มการลดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบ
ธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ การท่องเที่ยว การค้าปลีก การศึกษาเอกชน
การแพทย์ และอสังหาริมทรัพย์ (3) กลุ่มการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของผู้ด้อยโอกาส ครอบคลุมทั้งผู้พิการ ผู้สูงวัย ผู้ที่เคยต้องคดี
และผู้ที่มีรายได้น้อย

ในการบริหารโครงการนี้ ต้องใช้ทงั้ ศาสตร์และศิลป์
เพราะต้องประยุกต์องค์ความรู้จากต่างชาติที่เรียกว่า
Regulatory Guillotine ให้เข้ากับบริบทของไทย
เพือ่ ทบทวนการอนุญาตต่าง ๆ ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ทางกฎหมายและทางเศรษฐศาสตร์ การท�ำงานต้อง
ลงรายละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้ผลการทบทวน
เหมาะสมกั บ ประเทศในปั จ จุ บั น และอนาคต ดั ง นั้ น
การท�ำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งประชาชน
นักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ต้องเป็นไปอย่างใกล้ชิด
ตรงไปตรงมา และยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

ตัวอย่างผลการทบทวน
การอ�ำนวยความสะดวกในการจ้างงานคนต่างด้าวและการส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การรายงานตัวของคนต่างด้าวกรณี
อยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วัน และการรายงานการเปลี่ยนสถานที่พัก
ของคนต่างด้าวโดยเจ้าของบ้านและคนต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมง
ปัญหานี้เกิดจากปัจจุบันแรงงานต่างด้าวต้องเดินทางไปรายงานตัว
ด้วยตัวเองหรือแม้แต่มอบหมายให้ผู้อื่นไปท�ำแทนจะมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้นจากกระบวนงานนี้สูงมาก ซึ่งแรงงานเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้
ท�ำงานในประเทศไทยเกินกว่า 90 วัน มีแหล่งทีอ่ ยูแ่ ละสถานทีท่ ำ� งาน
ชัดเจน การยกเลิกจะช่วยลดภาระให้กับแรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานใน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นชาวต่างชาติ
CEO บริษัท และเจ้าของบ้านที่ให้แรงงานต่างด้าวพักอาศัยหรือ
ท�ำงานบ้าน ซึง่ ถ้าปรับปรุงระบบการรายงานผ่านออนไลน์ให้สามารถ
ใช้ได้จริง หรือยกเลิกการรายงานดังกล่าว จะสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้โดยรวมไม่น้อยกว่า
1,800 ล้ า นบาทต่ อ ปี การพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตท� ำ งาน
ให้คนต่างด้าว โดยมีเงื่อนไขสัดส่วนการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน
ต้องจ้างแรงงานไทย 4 คน และเงื่อนไขทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ไม่ต�่ำกว่า 2 ล้านบาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน จากการที่

รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
หัวหน้าคณะท�ำงาน
อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โครงการนี้ ท บทวนกระบวนงานที่ เ กี่ ย วกั บ การ
อนุ ญ าตกว่ า 1,000 กระบวนงาน และมี ข ้ อ เสนอ
ในการยกเลิ ก ปรั บ ปรุ ง หรื อ ลดกระบวนการและ
ขั้นตอนในการอนุญาต เช่น เราเสนอให้มีการเปลี่ยน
การ ‘อนุ ญ าต’ หลายฉบั บ เป็ น การ ‘แจ้ ง ’ เท่ า นั้ น
ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเอกชนและประชาชนประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ท�ำให้ ไม่มีการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการพิจารณาอนุญาต
และภาครัฐก็สามารถประหยัดทรัพยากรในการรับและ
พิจารณาค�ำขออนุญาตที่ไม่มคี วามจ�ำเป็นอีกต่อไปแล้ว
ได้มากขึ้น

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
ที่ปรึกษาคณะท�ำงานด้านเศรษฐศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการ
ระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท สตาร์ ท อั ป บริ ษั ท SME เกิ ด ขึ้ น ในตลาด
เป็นจ�ำนวนมาก ไม่จ�ำเป็นต้องใช้พนักงานในการตั้งบริษัทหลายคน
หรือกรณีที่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมเป็นที่ปรึกษา
หรือลงทุน ซึ่งสัดส่วนจ�ำนวนแรงงานอาจไม่ตรงตามเงื่อนไข หรือ
ทุนจดทะเบียนอาจไม่ถึงเกณฑ์ โดยถ้าปรับปรุงเงื่อนไขดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ของภาคธุรกิจได้ประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปี
การส่งเสริมนวัตกรรม เช่น การขออนุญาตน�ำเข้าเครื่องพิมพ์
3 มิติ เนือ่ งจากในทางปฏิบตั พิ บว่า เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตไิ ม่สามารถน�ำมา
ผลิตอาวุธปืน หรืออาวุธสงครามที่มีประสิทธิภาพได้ ท�ำให้ไม่มี
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงตามเหตุผลที่อ้าง ในทางตรงกันข้าม
มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ 3 มิ ติ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในการท� ำ วิ จั ย และ
พัฒนาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์
การอนุญาตที่ล้าสมัย เช่น การแจ้งการจ�ำหน่าย จ่าย โอน
เครือ่ งจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซดี ี จากการรวบรวมหลักฐานข้อมูลประกอบ
การประเมินพบว่า สถิติปริมาณการผลิตซีดีในแต่ละปีลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ งจนเกือบเป็นศูนย์ และวัตถุประสงค์มไี ว้เพือ่ เก็บข้อมูลเท่านัน้

แสดงให้เห็นว่าควรปรับให้เป็นการแจ้งโดยไม่ต้องรอการอนุญาต
แบบแจ้งการเปลีย่ นแปลงการใช้เครือ่ งบันทึกการเก็บเงินทีเ่ คยได้รบั อนุมตั ิ
เดิมเครื่องบันทึกการเก็บเงินมีเพื่อเก็บข้อมูลรายได้ไว้ค�ำนวณภาษี
จึงจ�ำเป็นต้องรูข้ อ้ มูลการใช้และทีต่ งั้ ของเครือ่ ง แต่ปจั จุบนั การช�ำระเงิน
สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือสแกนผ่าน
QR Code ได้โดยสะดวก ดังนัน้ ข้อก�ำหนดเรือ่ งการแจ้งเปลีย่ นทีต่ งั้ นี้
จึงควรมีการปรับให้เหมาะสมกับยุคสมัย
ส�ำหรับงานส�ำคัญหลังส่งมอบผลการศึกษา คือ การขับเคลื่อน
เพือ่ น�ำข้อเสนอไปด�ำเนินการให้เกิดผลจริง ทัง้ ในส่วนของการปรับแก้
กฎหมายและการประสานงานภาครั ฐ ให้ ป รั บ กระบวนงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ กล่าวคือ ถ้ากฎหมายใดไม่จำ� เป็นก็จะถูกยกเลิก
ส่วนกฎหมายใดทีจ่ ำ� เป็นแต่สร้างภาระต่อประชาชน หรือเป็นอุปสรรค
กับการประกอบธุรกิจก็จะถูกปรับให้ยุ่งยากน้อยลง อาจลดเอกสาร
ลดระยะเวลา มุ ่ ง เน้ น การอ� ำ นวยความสะดวก ซึ่ ง ภาครั ฐ เอง
จะประหยัดงบประมาณจากการด�ำเนินการที่ไม่จ�ำเป็น ซ�้ำซ้อน หรือ
ล้าสมัยเช่นกัน ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการทบทวน
การอนุญาตของทางราชการ “Thailand’s Simple and Smart License”
ได้ที่เว็บไซต์ www.sslicense.go.th

การท�ำ Regulatory Guillotine ให้ประสบความส�ำเร็จ
ต้องเริ่มจากการปรับ Mindset ของทุกหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะเจ้าของกฎหมาย ให้เข้าใจ ยอมรับ
และพร้อมก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึง
ต้องมีการท�ำ Stakeholder Engagement กับภาครัฐ
เอกชน และประชาชน เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ท�ำให้เข้าใจประเด็นปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายในหลายมิ ติ ไ ด้ ร อบด้ า น ส่ ง ผลให้
การทบทวนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.รัชพร วงศาโรจน์
รองหัวหน้าคณะท�ำงานด้านเศรษฐศาสตร์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ กลุม่ งานยุทธศาสตร์
องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

BOT MAGAZINE

29

THE
KNOWLEDGE
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

กับอนาคตการเป็นสกุลเงินดิจิทัลระดับโลก ?
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 Facebook ได้ประกาศสร้างสกุลเงินดิจิทัลใหม่ที่มีชื่อว่า “ลิบร้า (Libra)” โดยตั้งเป้าจะเป็นสกุลเงินที่ใช้
ร่วมกันทั่วโลก (Global Currency) และคาดว่าจะเริ่มใช้จริงในปี 2563 เพียงชั่วข้ามคืน Libra กลายเป็นข่าวฮือฮาในวงการการเงินโลก
ด้วยปัจจุบันมีผู้ ใช้งาน Facebook ทั่วโลกมากกว่า 2 พันล้านบัญชี และในประเทศไทย มีผู้ ใช้งาน Facebook กว่า 51 ล้านบัญชี ซึ่งสูง
เป็นอันดับที่ 8 ของโลก การเกิดขึ้นของ Libra อาจมีนัยเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเงินของโลก ทำ�ให้สถาบันการเงิน หน่วยงานกำ�กับดูแล
และธนาคารกลางทุกประเทศต้องเตรียมรับมือและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น สำ�หรับหลายคนที่ยังสงสัยว่า Libra คืออะไร
แตกต่างจากเงินดิจิทัลสกุลอื่น ๆ อย่างไร The Knowledge ฉบับนี้จะมาอธิบายให้ฟัง

ความเป็น “เงิน” ของ Libra
Libra เป็นคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เช่นเดียวกับ
บิทคอยน์ (Bitcoin) และอีเธอร์เรียม (Etherium) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี
Distributed Ledger Technology (DLT) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า
บล็อกเชน (Blockchain) แต่จุดที่ท�ำให้ Libra โดดเด่นและแตกต่าง
จากคริปโตเคอร์เรนซีอื่น คือ การถูกออกแบบให้มีมูลค่าไม่ผันผวน
ซึ่งต่างจากคริปโตเคอร์เรนซีอื่นที่มูลค่าผันผวนสูงและมักถูกใช้
เก็งก�ำไรในกลุ่มนักลงทุน  Libra ใช้หลักการเดียวกับการบริหาร
สกุลเงินของประเทศต่าง ๆ ที่มีทุนส�ำรองหนุนหลังการออกใช้
กล่าวคือ ทุกเหรียญ Libra ทีอ่ อกใช้จะมีสนิ ทรัพย์หนุนหลังเต็มมูลค่า
และสินทรัพย์เหล่านัน้ จะถูกกระจายการลงทุนตามสัดส่วนตะกร้าเงิน
สกุลหลัก (Basket of Currency) ซึง่ เป็นสินทรัพย์ทมี่ สี ภาพคล่องและ
ความผันผวนต�่ำ  ได้แก่ ตราสารหนี้รัฐบาลระยะสั้น อย่างไรก็ดี
ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้
การก�ำกับดูแลโดย Libra Association
ถึงแม้ Facebook จะมีบทบาทหลักในการสร้าง Libra ในช่วง
เริ่มแรกแต่ Libra จะถูกบริหารและก�ำกับดูแลโดยหน่วยงานอิสระ
ที่มีชื่อว่า Libra Association ซึ่งมีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารทุนส�ำรองทีใ่ ช้หนุนหลัง Libra
Association ประกอบด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้ง (Founding Member) 28
องค์กรพันธมิตร จากหลากหลายภาคธุรกิจการเงินและเทคโนโลยี
อาทิ Visa, Mastercard, PayPal รวมไปถึงเจ้าของบริการด้าน
Lifestyle อาทิ Spotify, Uber, eBay, Booking โดยสมาชิกจะได้รับ
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ผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนส�ำรองของ Libra ในรูปแบบของ
การปันผล ทั้งนี้ คาดว่า Libra Association จะมีสมาชิกเพิ่มเป็น
100 รายในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ซึ่งหากในอนาคตมีการจับมือกับ
พันธมิตรรายใหญ่ ๆ ที่ให้บริการทางการเงินแก่ผู้คนจ�ำนวนมาก
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็สะท้อนให้เห็นว่าเหรียญ Libra จะเข้ามาเป็น
สกุลเงินที่ใช้ได้ในชีวิตประจ�ำวันได้ไม่ยาก
เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว
ความน่าสนใจอีกอย่างหนึง่ ของ Libra คือการเป็นระบบโครงสร้าง
ทางการเงิ น ที่ ค นทั่ ว โลกสามารถเข้ า ถึ ง ได้ โดยเฉพาะคนที่
ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น จากระบบสถาบั น การเงิ น
ในปัจจุบัน เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่สูงและอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้
เชื่อว่าการน�ำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับธุรกรรมของ Libra
จะส่งผลให้ค่าธรรมเนียมลดลงมาก และสามารถท�ำได้อย่างรวดเร็ว
โดยทาง Libra ก�ำหนดไว้เบื้องต้นที่ 1,000 ธุรกรรมต่อ 1 วินาที
ซึ่งถือว่ารวดเร็วมากเมื่อเทียบกับ Bitcoin ที่ใช้เวลาถึง 7 วินาทีต่อ
1 ธุรกรรม เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติและจดบันทึกธุรกรรมจาก
ผู้เล่นทุกราย
นอกจากนี้ ธุรกรรมต่าง ๆ ของ Libra จะท�ำผ่านกระเป๋าเงินดิจทิ ลั
(e-Wallet) ที่ ชื่ อ ว่ า “Calibra” โดยช่ ว งเริ่ ม ต้ น จะเปิ ด ให้
ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Facebook Messenger และ WhatsApp
ในเรื่องนี้ Facebook ได้จัดตั้งบริษัท Calibra แยกออกมาชัดเจน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่า ข้อมูลของผู้ใช้ Facebook
จะไม่เข้ามาปะปนกับข้อมูลการเงินของ Calibra

ฉบับที่ 4 ปี 2562

เมื่อมองจากมุมของผู้บริโภค Libra จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการ
ตอบรับอย่างรวดเร็ว เพราะการใช้งานที่ง่าย ผ่านแอปพลิเคชันที่เรา
คุ้นเคย ค่าธรรมเนียมต�่ำ และใช้ได้ทั่วโลก
ก้าวที่สะดุดของ Libra
ถึงแม้ Libra จะมีเจตนาอันดีที่พยายามเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการเงินให้กับคนทั้งโลก อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของ
หน่วยงานความมั่นคงของชาติและหน่วยงานก�ำกับดูแล Libra ยังมี
อีกหลายมิตทิ ตี่ อ้ งพิจารณาให้ถถี่ ว้ น โดยเมือ่ ไม่นานมานี้ สภาคองเกรส
ของสหรัฐอเมริกาได้ส่งหนังสือถึง Facebook เพื่อขอให้หยุด
พัฒนา Libra และ Calibra ชั่วคราว จนกว่าหน่วยงานก�ำกับดูแล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะตรวจสอบผลกระทบและความเสี่ ย งที่ อ าจจะ
เกิดขึ้นต่อระบบการเงินโลก โดยให้เหตุผลว่าเอกสาร Whitepaper
ของ Libra ยังขาดรายละเอียดที่ส�ำคัญอีกมากที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในการก�ำกับดูแล บวกกับปัญหาความน่าเชื่อถือของ
Facebook ในช่วงทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยและการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้ง Calibra อาจกลายเป็นพื้นที่ส�ำหรับ
การฟอกเงินและการท�ำผิดกฎหมายอื่น ๆ ได้

ในส่ ว นของธนาคารกลางประเทศต่ า งๆ และธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) เอง อยู่ระหว่างศึกษาและหารือกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมกาารก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารกลางอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด
รวมถึงจะมีการหารือกับ Facebook เพื่อดูความชัดเจนของกลไก
รวมถึงแนวทางการก�ำกับดูแลของประเทศต่าง ๆ ด้วย
การประกาศใช้ Libra ในครัง้ นี้ นับเป็นก้าวทีท่ ะเยอทะยานและ
ท้าทายทีส่ ดุ ของ Facebook แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้ว แม้อาจจะมีประโยชน์
เกิดขึ้นมากมายเพียงใด แต่หากเรากระโจนเข้ารับสกุลเงินใหม่นี้
มาใช้ โดยขาดการศึกษาตรวจสอบ และการออกกฎเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลที่ชัดเจนและรอบคอบแล้ว ก็อาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อ
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ การเงิ น ในระดั บ โลก นี่ จึ ง ถื อ เป็ น
ความท้าทายของหน่วยงานก�ำกับดูแลและธนาคารกลางทั่วโลก ที่
จะต้องเร่งศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และปรับตัวให้ก้าวทัน
พัฒนาการทางการเงินใหม่ ๆ อย่าง Libra ที่จะเข้าพลิกโฉมโลก
การเงินในอนาคต

ท่าทีของธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ต่อ Libra
• Federal Reserve - “cannot go forward”
สนับสนุนการเกิดนวัตกรรมทางการเงิน อย่างไรก็ดี ไม่
สนับสนุนการออกใช้ Libra จนกว่าจะมีรายละเอียดของ
แนวทางการจั ด การข้ อ กั ง วลด้ า นกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ
ที่ชัดเจน รวมไปถึงการฟอกเงิน และนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล
• Bank of England - “open mind,
not open door”
ยอมรับประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ Libra จะต้องมีแนวทาง
การก�ำกับดูแลและการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีมาตรฐาน
สูงสุด รวมถึงครอบคลุมเรื่องการฟอกเงินด้วย
• Banque de France - “open to innovation
with firmness on regulation”
ไม่สนับสนุนการเป็นสกุลเงินของ Libra และเน้นย�้ำให้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน การ
คุ้มครองผู้บริโภค และระเบียบกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
• Bank of Japan - “keep careful watch”
มีท่าทีสนับสนุน Libra และอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก

• Monetary Authority of Singapore “not sure yet”
มีท่าทีสนับสนุน และเล็งเห็นประโยชน์ของ Libra โดย
อยู่ระหว่างหารือ Facebook เพื่อท�ำความเข้าใจกลไก
การท�ำงานและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
• ธนาคารแห่งประเทศไทย - “รอความชัดเจน”
จัดตั้งคณะท�ำงานศึกษา Libra และเงินสกุลดิจิทัลอื่นๆ
เพือ่ ติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชดิ เนือ่ งจาก Libra ยังไม่มี
รายละเอียดชัดเจนในหลายประเด็นส�ำคัญ เช่น การพิสูจน์
ตัวตนของผู้ใช้บริการ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เสถียรภาพระบบงาน และการดูแลผูใ้ ช้บริการเมือ่ เกิดปัญหา
ทั้งนี้ ธปท. ในฐานะผู้ก�ำกับดูแล จะต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบทั้งในเรื่องประโยชน์และความเสี่ยง
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เรื่อง : ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

ท่านสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการ ธหล. มอบประกาศนียบัตรและเหรียญตรามิตรภาพแก่ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. เมื่อเดือนมิถุนายน 2562

เหรียญตรามิตรภาพ - สัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่ง สปป. ลาว

ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ธหล.) เมื่อวันที่
7 ตุลาคม 2561 ธหล. ได้เสนอรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อมอบเหรียญตรามิตรภาพ
ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มีส่วนสนับสนุนและช่วยเหลือการพัฒนางานของ สปป. ลาว มาเกือบ 3 ทศวรรษ
โดยท่านสอนไซ สิดพะไซ ผูว้ า่ การ ธหล. ได้ทำ� พิธมี อบเหรียญตรามิตรภาพแก่ ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. เมือ่ เดือน
มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ยืนยันความสัมพันธ์
อันดีระหว่างธนาคารกลางทั้งสองประเทศ “เหรียญตรามิตรภาพ” นี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ ธปท.

จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันยาวนาน
ความสัมพันธ์ระหว่างสองหน่วยงานมีจดุ เริม่ ต้นในปี 2535 ขณะที่
สปป. ลาว มีการปฏิรูประบบการเงินเพื่อแยกธนาคารกลางและ
ระบบธนาคารพาณิชย์ออกจากกัน  รวมถึงปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ
ให้เป็นสากล ในครั้งนั้น ธปท. ได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคารกลางแก่ ธหล. โดยได้จัด
การประชุ ม ทวิ ภ าคี ร ะหว่ า งกั น เป็ น ครั้ ง แรกในสมั ย ผู ้ ว ่ า การ
ดร.วิจติ ร สุพนิ จิ และจากนัน้ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่ งทุก 2 ปี
รวมทั้งสิ้น 12 ครั้งจวบจนปัจจุบันเพื่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
ในหลายมิติ
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ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้
ธปท. และ ธหล. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากร
และองค์ความรู้ โดยได้ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
ในหลายรู ป แบบ อาทิ โครงการศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท
สาขาบริหารธุรกิจร่วมลาว - ไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธปท.
และ ธหล. ระหว่ า งปี 2537 - 2541 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้
และพั ฒ นาทั ก ษะของบุ ค ลากรของทั้ ง สองธนาคาร และเป็ น ที่
น่าภาคภูมใิ จว่า ท่านสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการ ธหล. คนปัจจุบัน
เป็นนักศึกษาในโครงการนี้ด้วย การประชุมระหว่าง ธปท. - ธหล.

ฉบับที่ 4 ปี 2562

เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เชิ ง นโยบายและการด� ำ เนิ น งาน
ด้านต่าง ๆ ของธนาคารกลาง ทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร
การสนั บ สนุ น เชิ ง เทคนิ ค ด้ ว ยการส่ ง วิ ท ยากรจาก ธปท.
ไปถ่ายทอดความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ธหล. เป็นระยะ รวมถึง
จัดให้มีโครงการรับพนักงานจาก ธหล. มาปฏิบัติงานระยะสั้น
ในฝ่ายงานต่าง ๆ ของ ธปท. อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้ทุน
การศึกษาแก่พนักงานของ ธหล. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จ�ำเป็น
และสร้ า งเครื อข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ที่ดีร ะหว่ า งสองธนาคารกลาง
นอกจากนี้ ในส่ ว นของความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้
ยังมีการท�ำงานร่วมกันระหว่างสององค์กร อาทิ การศึกษาเรื่อง
การช� ำ ระเงิ น ตามแนวชายแดนของผู ้ ค ้ า รายย่ อ ยที่ ส� ำ นั ก งาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาร่วมกับ ธหล. เพื่อส่งเสริมการใช้
สกุลเงินท้องถิ่นอีกด้วย

ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาความ
เชื่อมโยงระบบการเงิน
ธปท. และ ธหล. มีความเห็นตรงกันว่า
การเชือ่ มโยงระบบการช�ำระเงินระหว่างไทย
และ สปป. ลาว จะท�ำให้ประชาชนของ
ทั้งสองประเทศมีทางเลือกในการใช้บริการ
ช�ำระเงินที่สะดวก ปลอดภัย และสามารถ
เหรียญตรามิตรภาพ
เข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง จึงน�ำไปสู่
และประกาศนียบัตร
การลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจ
สัญลักษณ์ยนื ยัน
ด้านความร่วมมือทางเทคโนโลยีทางการเงิน
ความสัมพันธ์อนั ดีงาม
และการช�ำระเงิน เพื่อสนันสนุนการพัฒนา
ระหว่างธนาคารกลาง
บริการทางการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้
ทัง้ สองประเทศ
ทั้ ง สองธนาคารยั ง ร่ ว มลงนามในบั น ทึ ก
ความเข้าใจว่าด้วยการก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงิ น อั น เป็ น หนึ่ ง ในพั น ธกิ จ ส� ำ คั ญ ของธนาคารกลาง
ในการยกระดับการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยและ สปป. ลาว ให้สอดคล้องกับมาตรฐานก�ำกับดูแล
ของสากล และให้มีข้อมูลเพียงพอสนันสนุนการขยายธุรกิจและ
การท�ำธุรกรรมข้ามประเทศของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นอกจาก
ความร่วมมือระดับธนาคารกลางแล้ว ธปท. และ ธหล. ยังส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทยและ สปป. ลาว โดยจัดให้มี
การประชุมร่วมกัน เพือ่ เปิดโอกาสให้แลกเปลีย่ นมุมมองความคิดเห็น
และผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ธปท. และ ธหล. ไม่ได้จ�ำกัดเพียง
ความร่วมมือด้านวิชาการและระบบการเงิน หากแต่ยงั มีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากรของสองธนาคารกลาง โดยได้ผลัดกันเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพเป็นประจ�ำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่
ปี 2544 และจัดต่อเนือ่ งมาแล้ว 14 ครัง้ โดยมีผวู้ า่ การ ผูบ้ ริหารระดับสูง
และพนักงานของทั้งสองธนาคารเข้าร่วมด้วย การแข่งขันกีฬา
จึ ง เต็ ม ไปด้ ว ยความสนุ ก สนานบนพื้ น ฐานของมิ ต รภาพและ
ความสามัคคี
แม้เวลาจะผ่านไปนานเกือบ 3 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ธปท. และ ธหล. ที่มีมาอย่างยาวนานยังคงแนบแน่น โดยทั้งสอง
ธนาคารกลางได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือที่ใกล้ชิด
ระหว่างไทยกับ สปป. ลาว เพื่อจะน�ำไปสู่การความเชื่อมโยงระบบ
การเงิ น ระหว่ า งสองประเทศและอนุ ภู มิ ภ าค รวมทั้ ง สนั บ สนุ น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศต่อไป

ผู้ว่าการ ธปท. และ ผู้ว่าการ ธหล. ลงนามบันทึกความร่วมมือในการช่วยเหลือ
การพัฒนางานระหว่างไทยและ สปป. ลาว เมื่อเดือนมิถุนายน 2562
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อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ออกแบบให้กลมกลืนกับต�ำหนักวังบางขุนพรหมและต�ำหนักวังเทวะเวสม์

อาคารอนุรักษ์พลังงาน เป็นแนวทางหนึ่งที่องค์กรจะช่วยขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และ
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ดี มีจิตสำ�นึกในความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นองค์กรหนึ่งที่เห็นความสำ�คัญในเรื่องนี้ และได้นำ�ระบบจัดการ
อาคารพลังงานมาใช้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และคำ�นึงถึงความประหยัด
ควบคู่ ไปกับการสร้างจิตสำ�นึกในการประหยัดพลังงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

อาคาร 1 ธปท. สถาปัตยกรรมสีเขียว

บ้านเลขที่ 273 ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เป็นทีต่ งั้ ของ ธปท.
ส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยอาคารหลายหลังบนพื้นที่กว่า 33 ไร่
หนึง่ ในนัน้ มีอาคาร 1 ซึง่ เป็นส�ำนักงานหลักด้านนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
ที่ ธปท. ให้ความส�ำคัญทั้งด้านโครงสร้างและการออกแบบอาคาร
ทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า การก่อสร้างอาคาร 1 เมือ่ ปี 2545
ธปท. พบกับโจทย์ท้าทาย 2 ข้อ คือ (1) ผังที่ดินที่มีรูปร่างทอดยาว
ขนานไปตามทิศตะวันตกและทิศตะวันออกท�ำให้อาคารรับความร้อน
จากแสงแดดเต็มที่ทั้งเช้าและบ่าย และ (2) การก่อสร้างอาคารใหม่ให้
ผสานเข้ากับอาคารโบราณสถานทั้งสองต�ำหนักในพื้นที่ คือ ต�ำหนัก
วังบางขุนพรหมและต�ำหนักวังเทวะเวสม์ รวมทั้งคงพื้นที่สีเขียวของ
ต้นไม้ใหญ่ทมี่ อี ยูเ่ ดิมให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ช่วยกรองแสงแดด และทัศนียภาพ
ที่สวยงามของมุมมองจากแม่น�้ำ
อย่างไรก็ดี สถาปนิกสามารถตีโจทย์ แก้ปญั หา และออกแบบกรอบ
ของอาคาร ธปท. ทีส่ ามารถลดความร้อนเข้าสูอ่ าคารได้จริง จึงได้รบั
รางวัลสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่นจากคณะกรรมการโครงการ ASA
GREEN สมาคมสถาปนิกสยามในปี 2552 นอกจากนี้ กรอบอาคารที่
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เป็นเส้นตรงยังสื่อถึงความสงบ นิ่ง การจัดเส้นระดับและขนาด
ช่องแสงให้สอดคล้องกับแนวหลังคาและช่องหน้าต่างของต�ำหนัก
วังบางขุนพรหม ท�ำให้อาคาร 1 เป็นฉากหลังของสถาปัตยกรรมอนุรกั ษ์
ของต�ำหนักทั้งสองด้วย

ฉนวนธรรมชาติช่วยกันความร้อน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการประหยัดพลังงาน ธปท. จึงตีโจทย์
การออกแบบอาคาร 1 ให้ลดความร้อนเข้าสูอ่ าคารมากทีส่ ดุ และเลือก
ระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพสูง โดยเลือกใช้
วิธีการสร้างกรอบอาคารที่มีลักษณะเป็นผนังซ้อน (Double Wall)
ท�ำให้มีช่องว่างของอากาศเป็นฉนวนธรรมชาติอย่างดี ช่วยลด
ความร้อนเข้าตัวอาคาร รวมถึงการเลือกใช้กระจก 2 ชั้น (Low-E) ที่
มีก๊าซเฉื่อยอยู่ระหว่างแผ่นกระจกทั้งสอง โดยกระจกดังกล่าวเป็นฉนวน
กันความร้อนในตัว (Insulating Glass) ท�ำให้ช่วยกรองความร้อน
ได้มาก และยังได้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติส�ำหรับพื้นที่ส�ำนักงาน
องค์ประกอบผนังซ้อน ที่กล่าวถึงนั้น ประกอบด้วยผนังกรอบ
ภายนอกอาคาร 1 ซึ่งเป็นผนังหล่อส�ำเร็จที่มีส่วนผสมของใยแก้ว

ฉบับที่ 4 ปี 2562

กระจก Low-E
ภายนอกอาคาร 1

ผนังซ้อน (Double Wall)
ที่มีส่วนผสมของใยแก้ว (ผนัง GRC)

หรือผนัง GRC (Glass Reinforced Concrete) ที่มีความคงทน
ไม่แตกร้าวง่าย ทาสีเหลืองอ่อนให้เข้ากับต�ำหนักโบราณ ติดตั้งบน
โครงเหล็ก โดยมีความสูงไม่เกินจากความสูงของวังบางขุนพรหม
ตามแนวคิดของการเป็นฉากหลัง และผนังชั้นในเป็นผนังยิปซัมบอร์ด
ที่เบา กันน�้ำ และทนไฟ การประกอบผนัง GRC กับผนังยิปซัมนี้ ท�ำให้
เกิดช่องว่างระหว่างผนัง อากาศส่วนนี้เป็นเสมือนฉนวนกันความร้อน
ธรรมชาติที่ลดความร้อนที่มากระทบผนังอาคารภายนอกเข้าตัวอาคาร

การจัดช่องเปิดรับแสงสว่างจากธรรมชาติ

พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร 1 แบ่งเป็น 5 ส่วนเพือ่ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน
โดยพื้นที่ส่วนกลางอาคารเปิดโล่งตั้งแต่หลังคาจรดพื้น (Atrium)
เพื่อเปิดช่องแสงธรรมชาติจากชั้นบนสุดของอาคาร (ชั้น 5) แต่เลือก
วิธเี ปิดช่องรับแสงจากหน้าต่างด้านข้างทีต่ ดิ กับหลังคาให้สอ่ งสะท้อน
กับแผ่นฝ้าเพดานโลหะสีขาว ท�ำให้ภายในตัวอาคารได้รบั แสงสะท้อน
น�ำความสว่างแต่ไม่รับความร้อนเข้ามา ในส่วนพื้นที่ชั้น 4 และ 5

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทอาคารควบคุม ด้านอนุรักษ์พลังงาน Thailand
Energy Awards 2015 คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานของ ธปท.
ได้จัดท�ำนโยบายการจัดการพลังงาน ก�ำหนดเป้าหมาย มาตรการและแผน
อนุรักษ์พลังงาน รวมถึงฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างจิตส�ำนึกและส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์พลังงาน โดยด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับลดอุณหภูมนิ ำ�้ ระบาย
ความร้อนของหอผึง่ เย็น และลดเวลาการท�ำงานของเครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็นชนิดระบาย
ความร้อนด้วยน�ำ้

บริเวณโถงส่วนกลางภายในอาคาร 1 และช่องรับแสงภายในอาคาร

ของอาคาร เลือกใช้กรอบผนังช่องแสงเป็นกระจก 2 ชั้น ที่นอกจาก
จะสะท้อนให้ช่วงบนของตัวอาคารกลืนไปกับท้องฟ้าแล้วยังเป็น
ภาพพื้นหลังให้กับทั้งสองต�ำหนักอีกด้วย
การประหยัดพลังงานภายในอาคารจะมุง่ เน้นไปทีร่ ะบบปรับอากาศ
เพราะมีสัดส่วนการใช้พลังงานคิดเป็นร้อยละ 60 ของระบบพลังงาน
ที่ ใ ช้ ภ ายในอาคารทั้ ง หมด การเลื อ กใช้ แ ละการจั ด วางระบบ
ปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่ช่วย
ประหยัดพลังงาน ผูอ้ อกแบบจึงวางแผนเลือกใช้ความเย็นทีเ่ หลือจาก
ระบบปรับอากาศในแต่ละโซนของพื้นที่ท�ำงานมากระจายใช้บริเวณ
Atrium เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง อาคารหลังนี้จึงได้
ผ่านการรับรองทางกฎหมายในการใช้พลังงานที่เหมาะสม
การอนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน เช่นเดียวกับ
ธปท. ที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็น
แบบอย่างทีด่ ใี นการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
อย่างยั่งยืนต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ใช้แนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงาน โดยออกแบบโถงกลางที่โล่งโปร่งเพื่อ
ให้สามารถรับแสงสว่างธรรมชาติ กรอบอาคารมีแผงบังแดดช่วยลดทอน
ความร้อนจากแสงภายนอก รวมถึงติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อน�ำพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้กับเสาไฟแสงสว่างในบริเวณรอบอาคารด้วย
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คุณศรีวรา อิสสระ
ประธานกรรมการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ฉบับที่ 4 ปี 2562

ศรีวรา อิสสระ

ชีวิตที่มีพุทธธรรมน�ำทาง
สัจธรรมข้อหนึ่งของชีวิตคือ ทางของชีวิตอาจไม่ราบเรียบเป็นเส้นตรง อาจมีขึ้นมีลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก คุณศรีวรา อิสสระ หญิงแกร่งแห่งแวดวงธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) มาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจริงในฐานะแม่
และผู้บริหารองค์กร ที่ ได้นำ�หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ ใช้ ในการบริหารธุรกิจ บริหารครอบครัว
และบริหารจิตใจของตนเองให้เข้มแข็ง พร้อมรับทุกความท้าทายที่เกิดขึ้น
กว่าจะได้เริ่มต้น
ในวัยยี่สิบ คุณศรีวรามีโอกาสเดินทางไปวัดหนองป่าพงและ
วัดป่านานาชาติที่จังหวัดอุบลราชธานี จนรู้สึกประทับใจวิถีพระป่า
เป็นอย่างมาก กระทัง่ ปี 2535 เมือ่ จะส่งลูกชายไปเข้าโรงเรียนประจ�ำ
ที่ประเทศอังกฤษ จึงได้พาครอบครัวไปกราบพระอาจารย์ชยสาโร
และพระอาจารย์ปสันโน (ปัจจุบันคือ พระราชพัชรมานิตและ
พระราชโพธิวิเทศ) ที่วัดป่านานาชาติและส�ำนักสงฆ์ภูจ้อมก้อม
เพื่อให้ลูก ๆ ได้ฝึกสติและมีค�ำสอนของครูบาอาจารย์เป็นหลัก
ในการด�ำเนินชีวิตในต่างแดน
“ตอนแรกคิ ด ว่ า ท� ำ เพื่ อ ลู ก ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ ตนเอง เราไปพั ก ที่
ส�ำนักสงฆ์ 3 - 4 วัน ท่านอาจารย์พาเด็ก ๆ เดินป่า เล่านิทานธรรมะ
และท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เด็กทุกคนเคารพรักท่านมาก เราจึงมีกจิ กรรม
พาลูก ๆ หลาน ๆ ไปกราบและใช้เวลากับท่านอาจารย์เป็นประจ�ำ
ทุกปี ไม่ว่าท่านจะไปปลีกวิเวกอยู่ที่ไหน นี่คือที่มาของการจัด
ปฏิบัติธรรมเยาวชนกับท่านอาจารย์ชยสาโรในช่วงวันแม่ของทุกปี
ต่อเนื่องกันมาเกือบ 30 ปีแล้ว จากลูกหลานเราไม่กี่คน ปัจจุบัน
มีผู้ขอเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจ�ำนวนมาก เรารับได้ราว ๆ 170 คน
ทัง้ ๆ ทีท่ า่ นอาจารย์ตงั้ จ�ำนวนไว้ไม่เกิน 50 คนเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้
อย่างใกล้ชิดอบอุ่นเป็นกันเอง
“ในปี 2535 เป็ น ช่ ว งที่ ลู ก ของเราและเพื่อนเริ่มเป็นวัยรุ่น
การปฏิบัติธรรมจึงเหมือนการเข้าค่ายสังสรรค์ วันหนึ่งท่านอาจารย์
ออกมาเดินจงกรมตอนตี 3 เห็นเด็ก ๆ ยังเล่นกันไม่ยอมนอน
วันนั้นท่านจึงอบรมหนัก ท่านว่าส่วนมากจะปฏิเสธไม่รับกิจนิมนต์
เพราะต้องการทุม่ เทเวลาให้ผทู้ มี่ าบวชเป็นพระ ท่านอุตส่าห์เจียดเวลา
มาสอนพวกเราเพราะต้องการดูแลเมล็ดพันธุท์ ที่ า่ นบ่มเพาะมาแต่เล็ก
ให้เติบโตแข็งแรง แล้วท่านได้หันมาพูดเสียงเข้มกับบรรดาพ่อแม่

ที่คิดว่าตัวเองมาร่วมกิจกรรมในฐานะผู้คุมเด็กว่า ‘แล้วพวกผู้ใหญ่
เมือ่ ไหร่จะเริม่ ปฏิบตั ธิ รรมจริงจังกันสักที’ วินาทีนนั้ เราจึงส�ำนึกได้วา่
ตัวเราเองก็ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตน”
ธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต
เมื่อถามถึงหลักธรรมที่เหมาะกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันที่สุด
คุ ณ ศรี ว ราแนะน� ำ ว่ า “ศี ล ห้ า ” เป็ น หลั ก ที่ ทุ ก คนควรปฏิ บั ติ
อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม
“ท่านอาจารย์พร�ำ่ สอนว่า ศีลห้าเป็นหลักชีวติ พืน้ ฐานเพือ่ ประโยชน์
และความสุขสงบ ทัง้ ต่อตัวเราเองและต่อคนรอบข้าง ถ้าแม้แต่ยงุ เรา
ยังไม่ตบ เราจะไปท�ำร้ายใครได้ ไม่มีการลักขโมย การแย่งของรัก
การกระท� ำ ไม่ ดี ลั บ หลั ง การพู ด ปด ไม่ มี ค นเล่ น การพนั น และ
ไม่มีคนขาดสติเพราะการดื่มเหล้า สังคมจะน่าอยู่และปลอดภัย
ขนาดไหน หากยึดหลักศีลห้าไว้ประจ�ำใจ เมื่อคิดจะท�ำสิ่งไม่ดี
เราจะรูต้ วั เร็ว และเกิดความละอายและเกรงกลัวทีจ่ ะท�ำสิง่ ไม่ดนี นั้ ๆ”
จากศีลห้าที่เป็นหลักพื้นฐานในการด�ำเนินชีวิตที่ดี คุณศรีวรา
ได้นำ� หลัก “ไตรสิกขา” คือ “ศีล สมาธิ ปัญญา” มาใช้ในการพัฒนาชีวติ
ทั้ ง การฝึ ก สติ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น การปฏิ บั ติ ธ รรมเป็ น ครั้ ง คราว
การหมัน่ ศึกษาค�ำสอนของพระพุทธเจ้า และพยายามพิสจู น์ดว้ ยตนเอง
พระพุทธองค์ทรงสอนทุกเรื่องที่ล้วนเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิต
ไม่วา่ จะในสถานะใด ทัง้ นักบวชและฆราวาส ทัง้ ในสถานะลูก พ่อแม่
ผู้ครองเรือน อาจารย์ ลูกศิษย์ ทรงสอนให้เราเข้าถึงความเป็นจริง
ของชีวิตเพื่อไม่ต้องเป็นทุกข์
“ในสถานะฆราวาส ไม่ใช่เรือ่ งไม่สมควรทีจ่ ะมีความสุขทางโลก
เราสามารถกินของอร่อย ท่องเทีย่ ว ดูหนัง ฟังเพลง เพียงแค่ไม่ยดึ ติด
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หรือหลงใหลเอาเป็นเอาตาย และต้องหาเวลาให้กับการพัฒนา
จิตเพื่อเข้าถึงความสุขที่ละเอียดหรือสูงขึ้น เพื่อให้เป็นคนที่สุขง่าย
และทุกข์ยาก สร้างภูมิคุ้มกันตน ยามเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ในชีวิต สติ สมาธิ และปัญญา หลักธรรมของ
พระพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้อย่างแท้จริง เราจะสามารถรับมือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  ถ้ารอเข้าวัดเมื่อแก่หรือ
เป็นทุกข์ มันจะไม่ทันการณ์” คุณศรีวรากล่าว

เรามีเวลาจ�ำกัดและเหลือน้อยลงทุกวัน ๆ
ควรคิดให้ดีว่า เป้าหมายชีวิตคืออะไร
นี่เป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด เพื่อจะได้ดูว่า
สิ่งที่เราเลือกท�ำนั้นเสริมหรือขัด
ต่อการเข้าถึงเป้าหมายชีวิต

เคล็ดไม่ลับฝ่าวิกฤติ
คุณศรีวราได้แบ่งปันเคล็ดไม่ลับในการพาบริษัท ชาญอิสสระ
ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจต่าง ๆ
“นอกจากการมีสติแล้ว ต้องใช้หลัก ‘โยนิโสมนสิการ’ สืบสาว
ราวเรื่องดูเหตุปัจจัย ปัญหาใดเกิดจากในองค์กร เกิดเพราะเหตุใด
จะปรับปรุงแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร ปัญหาใดเกิดจากเหตุปัจจัย
ภายนอกเหนื อ การควบคุ ม ก็ ต ้ อ งวางอุ เ บกขาและอดทน
ประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอด เราเข้าใจกฎแห่งอนิจจัง ความเป็น
วัฏจักรมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่ตายตัว ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตก
ด้วยความตัง้ มัน่ ในศีล ท�ำงานบนพืน้ ฐานของความสุจริตและถูกต้อง
เงินทีก่ มู้ ากว่า 2,000 ล้านบาทเพือ่ พัฒนาโครงการก็ลงอยูใ่ นโครงการ
เหล่านั้น ไม่ได้หายไปไหน เมื่อวิกฤติสิ้นสุดลง เศรษฐกิจพัฒนาต่อ

ก็ ข ายโครงการได้ แ ละมี เ งิ น ใช้ ห นี้ ธ นาคาร ตราบใดที่ ยั ง มี เ งิ น
ก็สามารถคืนหนีต้ ามวาระ แม้พอจะรูว้ า่ เจ้าหนีข้ องเราก�ำลังจะล้มครืน
ในไม่ช้า
“พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราอยูก่ บั ปัจจุบนั แต่เราต้องน�ำบทเรียน
จากอดีตมาใช้และวางแผนอนาคตให้ดี ช่วงนัน้ เรามีเงินกูท้ เี่ ป็นเงินตรา
ต่างประเทศกว่า 700 ล้านบาท เราพิจารณาว่าเราไม่ควรประมาท
และเสี่ ย งในเรื่ อ งอั ต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ถู ก กว่ า
เราได้ประโยชน์มาพอแล้ว ถ้าโลภมากอาจลาภหาย เราจึงคืนเงินกู้
ต่างประเทศนัน้ ก่อนการลดค่าเงินบาทเพียงไม่กเี่ ดือน ธรรมะท�ำให้เรา
คิดเป็น เราจึงอยู่รอดมาได้” คุณศรีวรากล่าวถึงหลักโยนิโสมนสิการ
ในการด�ำเนินธุรกิจ

ครูอ้อน - บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ และคุณศรีวรา อิสสระ
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คุณแม่คนแกร่งของครอบครัว
ในฐานะคุณแม่คนแกร่งของครอบครัว คุณศรีวราให้ข้อคิด
ถึงคนรุ่นใหม่ให้รู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิตและมีสติรู้เท่าทันเทคโนโลยี
รวมถึงการปฏิบัติธรรมและการน�ำหลักธรรมมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ไว้อย่างน่าสนใจ
“เรามีเ วลาจ�ำกัด และเหลือน้อยลงทุกวัน ๆ ควรคิด ให้ดีว ่ า
เป้ า หมายชี วิ ต คื อ อะไร นี่ เ ป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ สุ ด เพื่ อ จะได้ ดู ว ่ า
สิ่ ง ที่ เ ราเลื อ กท� ำ นั้ น เสริ ม หรื อ ขั ด ต่ อ การเข้ า ถึ ง เป้ า หมายชี วิ ต
ทุกวันนี้เราพยายามพัฒนาตนตามเส้นทางอริยมรรคมีองค์ 8 ของ
พระพุทธองค์ เพื่อประโยชน์และความสุขของตัวเราเองและผู้อื่น
คือ หากเราเป็นคนดีมีศีลมีธรรม ย่อมเป็นผลดีต่อสังคมรอบตัว
เช่น ครอบครัว เพื่อน ๆ เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง คู่ค้า รวมถึงลูกค้า
ของเราด้วย”
คุณศรีวราให้ขอ้ คิดในการสอนลูก ๆ ว่า “การน�ำให้ลกู ๆ รูจ้ กั ธรรมะ
ของพระพุทธเจ้า มีครูบาอาจารย์ทแี่ สนเมตตาและเปีย่ มปัญญาตัง้ แต่
เขาเล็ก ๆ นับเป็นการให้ที่ดีที่สุดของคนเป็นแม่ บัดนี้ลูก ๆ เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังพูดกับลูก
เสมอว่า แม่ไม่ขออะไรมาก แค่ขอให้ลูกปฏิบัติธรรมเป็นครั้งคราว
และให้ฝกึ สติในชีวติ ประจ�ำวัน ให้เลือกคบกัลยาณมิตร ไม่คบคนพาล
และใช้ ม งคลสู ต รหรื อ ทางแห่ ง ความเจริ ญ 38 ประการเป็ น
Checklist ในการด�ำเนินชีวิต”
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นอกจากนี้ ท่านอาจารย์ยงั เตือนลูกศิษย์ทกุ คนให้ระมัดระวังเรือ่ ง
การใช้ Social Media ในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ มี ทั้ ง คุ ณ และโทษ
เพราะเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและสร้างกระแสทั้งด้วยเจตนา
บริสุทธิ์ เจตนาร้าย หรือรู้เท่าไม่ถึงการ ผู้ที่ปกติไม่กล้าพูดไม่กล้า
แสดงออกสามารถเขียนอะไรก็ได้โดยแทบไม่ต้องรับผิดชอบอะไร
เราทุกคนจึงควรใช้สติพิจารณาให้ถี่ถ้วน

โรงเรียนทอสี

มุ่งสร้างเยาวชนที่ทั้งดี ทั้งเก่ง และมีความสุข
การมาพู ด คุ ย กั บ คุ ณ ศรี ว ราครั้ ง นี้ กองบรรณาธิ ก ารยั ง
ได้รบั เกียรติจาก ครูออ้ น - บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ น้องสาว
ของคุณศรีวรา คุณครูใหญ่โรงเรียนทอสี โรงเรียนเล็ก ๆ ย่านสุขมุ วิท
มาเล่ า ถึ ง การเป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบการศึ ก ษาวิ ถี พุ ท ธปั ญ ญา
ซึง่ น�ำหลักธรรมการสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการจัดการศึกษา
แผนปัจจุบนั เพือ่ พัฒนานักเรียน ครู และผูป้ กครอง ทัง้ ภายนอกและ
ภายในให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น
ครูอ้อนกล่าวว่า ระบบการศึกษาที่ผ่านมาให้ความส�ำคัญ
เฉพาะความรู้ด้านวิชาการ ซึ่งแท้จริงแล้วควรเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง
นั่นคือการพัฒนาทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
ไปพร้ อ มกั น แรงบั น ดาลใจนี้ เ กิ ด จากการอบรมสั่ ง สอนของ
พระอาจารย์ชยสาโรที่ว่า พุทธศาสนาคือระบบการศึกษาที่เป็น
องค์ ร วมที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด นอกเหนื อ จากต� ำ ราบทเรี ย นที่
กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดแล้ว โรงเรียนทอสีได้ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาภายนอกและภายในอย่างละสองประการ

สุดท้ายนี้ คุณศรีวรายังให้ขอ้ คิดในฐานะชาวพุทธว่า “พุทธศาสนา
ถือว่าเป็นศาสนาประจ�ำชาติไทย แต่ชาวพุทธส่วนใหญ่ยังไม่ได้
ศึกษาธรรมะให้เข้าใจ ขอเพียงชาวพุทธปฏิบัติตนให้เป็นพุทธแท้
ไม่ใช่แค่ในนาม ศึกษาค�ำสอนของพระพุทธองค์ พยายามรักษาศีลห้า
ให้ได้ ทุกคนย่อมจะรู้สึกปลอดภัย ไม่ต้องระแวงรอบข้าง ถ้าทุกคน
มุ่งประโยชน์ของประเทศของสังคมเป็นหลัก มีความซื่อสัตย์สุจริต
แค่นี้ก็สบายไปร้อยอย่างแล้ว”
ภายนอก ประการแรกคือการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ
โลกวัตถุ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี เพือ่ ให้สามารถใช้ชวี ติ ได้อย่าง
มีความสุข โดยไม่เ บีย ดเบีย นตนและโลก ประการที่สองคื อ
การพัฒนาการสื่อสารและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความสุข
ด้วยสัมพันธภาพที่ถูกต้องดีงาม
ภายใน ประการแรกคือการพัฒนาคุณธรรมและอารมณ์ศกึ ษา
เพื่อให้มีสุขภาพ สมรรถภาพ และคุณภาพจิตที่ดี ประการที่สอง
คือการพัฒนาปัญญาให้รู้เท่าทัน สามารถวิเคราะห์แยกแยะ
เหตุปจั จัยให้สามารถมองเห็นสิง่ ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง  ทีก่ ล่าวมา
ทั้ ง หมดนี้ เ รี ย กว่ า หลั ก การพั ฒ นาการศึ ก ษาแบบบู ร ณาการ
เป็นองค์รวมตามหลักไตรสิกขาของพระพุทธเจ้า
“วิธีการนี้เป็นหลักการสอนในทุกวิชา การฝึกให้นักเรียน
คิดวิเคราะห์เหตุปัจจัย ผนวกกับการปลูกฝังให้เด็กมีอุดมการณ์
ในการฝึกตน มีสติสมั ปชัญญะ อดทนสูส้ งิ่ ยาก เพียรและใฝ่รใู้ ฝ่ศกึ ษา
จะท�ำให้เด็ก ๆ ทัง้ ดี เก่ง และมีความสุขในการเรียนรูแ้ ละการใช้ชวี ติ
นี่คือเป้าหมายของการศึกษาวิถีพุท ธปัญญาซึ่ง ไม่เ คยล้าสมั ย
เพราะได้เห็นผลประจักษ์เป็นที่น่าชื่นใจ ไม่ว่าจะที่ตัวนักเรียนเอง
หรือผลการสอบ O-NET”
ครูอ้อนทิ้งท้ายว่า “ปัญหาของเยาวชนยุคนี้ คือ ความรู้
ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด มีข้อมูลท่วมท้นในโลก Social Media จะท�ำ
อย่างไรให้เด็กความรู้ไม่ท่วมและเอาตัวรอดได้ และไม่ใช่แค่รอด
คนเดียว สังคมและโลกต้องรอดด้วย เราต้องปลูกจิตส�ำนึก
ให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม นึกถึงโลกใบนี้เสมอ
ไม่ใช่นึกถึงแต่ตนเอง พรรคพวก หรือครอบครัวเท่านั้น คนที่
ไม่เข้าใจการศึกษาวิถีพุทธปัญญาเกรงว่าเด็ก ๆ อาจดีงามใสซื่อ
จนไม่สามารถสูใ้ ครได้ในโลกแห่งความเป็นจริง แต่เด็กทีไ่ ด้รบั การ
ฝึ ก ให้ เ ข้ า ใจตนเอง เข้ า ใจผู ้ อื่ น และมี ภู มิ คุ ้ ม กั น ด้ า นอารมณ์
จะสู้คนอื่นได้แน่นอน”
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หากนึ ก ถึ ง นางเอกในวงการ
บันเทิงที่เป็นขวัญใจของผู้ชมและ
ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า วางตั ว ดี
เสมอต้นเสมอปลาย แน่นอนว่า
"เชอรี่ - เข็มอัปสร สิริสุขะ" คื อ
หนึง่ ในชื่อแรก ๆ ที่หลายคนนึกถึง
หลั ง จากประกาศเลิ ก เล่ น ละคร
เธอได้ ผั น ตั ว มาทุ่ ม เทให้ กั บ งาน
ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมและอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ อ ย่ า งจริ ง จั ง BOT
พระสยาม MAGAZINE มีโอกาส
พู ด คุ ย กั บ คุ ณ เชอรี่ ก่ อ นที่ เ ธอ
จะลัดฟ้าไปเรียนต่อปริญญาโท
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศอังกฤษ
โดยบทสัมภาษณ์จะพาทุกท่านมา
รู้ จั ก กั บ ตั ว ตนและความคิ ด ของ
เธอที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
ในการทำ�ความดีและทำ�ประโยชน์
เพื่อส่วนรวม

AS GREEN AS YOU CAN
ในแบบของ เข็มอัปสร สิริสุขะ
40 BOT MAGAZINE

ฉบับที่ 4 ปี 2562

จากจอแก้ว สู่งานเบื้องหลังเพื่อสังคม
จุดเริ่มต้นของการท�ำงานเพื่อสังคมของคุณเชอรี่เกิดขึ้นอย่าง
ไม่ได้ตั้งใจ เมื่อปี 2558 เธอได้ร่วมกับเพื่อน ๆ จัดตั้งกลุ่ม Little Help
เพือ่ ระดมทุนให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ในประเทศเนปาล ซึ่งในขณะนั้นการส่งความช่วยเหลือจากประเทศ
ต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก เนือ่ งจากภูมปิ ระเทศทีเ่ ข้าถึงล�ำบาก ในครัง้ นัน้
พี่โรจน์ (คุณภูภวิศ กฤตพลนารา เจ้าของแบรนด์ Issue) ซึ่งมีเพื่อน
เป็นชาวเนปาล ได้ช่วยกลุ่ม Little Help ในการประสานการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง หลังสถานการณ์ของประเทศเนปาล
เริ่ ม ดี ขึ้ น จึ ง เกิ ด ความคิ ด ที่ ต ้ อ งการจะสานต่ อ งานอาสาสมั ค ร
ประกอบกับในปี 2559 เป็นช่วงทีป่ ระเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้ง
จึงได้ชักชวนเพื่อนกลุ่มเดิมเข้าไปแก้ปัญหานี้ แต่ทีมงานขณะนั้น
ยังไม่มีความรู้เพียงพอว่า ภัยธรรมชาติในลักษณะนี้จะต้องเริ่มแก้ไข
จากตรงไหน ในระหว่างนัน้ เอง คุณเชอรีไ่ ด้รบั การติดต่อจากมูลนิธิ
แม่ฟา้ หลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ทกี่ ำ� ลังจะมีโครงการ “คนยืนได้ ไม้ยนื ต้น”
จึงมีโอกาสร่วมลงพื้นที่แก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่าน
“การลงพื้นที่ท�ำให้เราได้เห็นถึงปัญหาจริง ๆ และเห็นถึงความ
เป็นอยู่ของคนในพื้นที่ จากตอนแรกที่ไม่รู้เลยว่า จะเริ่มแก้ปัญหา
ภัยแล้งได้อย่างไร ก็ได้เริ่มเห็นทิศทางและแนวทางการแก้ไขปัญหา
และได้น�ำความรู้ที่ได้มาประยุกต์และจัดตั้งโครงการขึ้นมาชื่อว่า
โครงการ Little Forest”
“ตอนแรกทีม่ าท�ำงานด้านนี้ ไม่ได้ตงั้ ใจจะออกจากวงการบันเทิง
แต่ พ อท� ำ แล้ ว ยิ่ ง ต้ อ งให้ เ วลากั บ มั น ยิ่ ง ท� ำ ยิ่ ง อิ น ยิ่ ง อยากรู ้
และยิ่งอยากจะท�ำมากขึ้น พอใจมาอยู่ตรงนี้แล้ว ใจที่จะไปอ่าน
บทละครว่าจะเล่นเรื่องไหนก็เลยลดน้อยลง”
พลังเล็ก ๆ ใน Little Forest
คุณเชอรีเ่ ล่าถึงการลงพืน้ ทีค่ รัง้ แรกของ Little Forest ว่า แม้เราจะเริม่
ลงพืน้ ทีเ่ รือ่ งสิง่ แวดล้อมในจังหวัดน่าน แต่เมือ่ เริม่ ท�ำโครงการจริง ๆ
กลับลงพื้นที่ในจังหวัดแพร่ นั่นเพราะว่า การสานต่อกิจกรรมหรือ
ด�ำเนินการโครงการให้เกิดความต่อเนื่องจ�ำเป็นต้องมีพันธมิตร
ซึง่ ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภญิ โญ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Little Help ตั้งแต่เริ่มแรก มีเจ้าหน้าที่และ
เครือข่ายองค์กรต่าง ๆ อยูใ่ นจังหวัดแพร่ทจี่ ะสามารถช่วยดูแลได้ จึง
ตกลงเริ่มท�ำโครงการที่อ�ำเภอวังชิ้น โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้ก่อน
แต่เป็นในลักษณะปลูกเสริม
“คนทีท่ ำ� งานด้านสิง่ แวดล้อมจะทราบอยูแ่ ล้วว่า ป่าไม้จริง ๆ ไม่ตอ้ ง
เข้าไปปลูก แค่กันพื้นที่ไว้ ป่าจะสามารถฟื้นฟูได้เองจากระบบนิเวศ
แต่การปลูกป่าในลักษณะปลูกเสริมนั้น จะช่วยให้ป่าไม้มีความ
แข็งแรงได้เร็วขึ้น และทางทีมงานจะรับดูแลอีก 3 ปี เพราะเป็น
ช่วงเวลาที่ต้นไม้ยังไม่แข็งแรงพอ และต้องการการดูแลเป็นพิเศษ”

“ส่วนส�ำคัญนอกเหนือจากการปลูกป่า คือ การให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมและเห็นความส�ำคัญของป่าไม้ การลงพืน้ ทีป่ ลูกต้นไม้เราจะ
เลือกพัฒนาชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้ ๆ โดยให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของป่าไม้
และให้เข้าใจถึงพื้นที่ที่เขาอาศัยว่าเป็นพื้นที่ต้นน�้ำที่ต้องช่วยกันดูแล
รักษา”

บรรยากาศการลงพื้นที่ของกลุ่ม Little Forest

“ในระหว่างที่เราให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับการด�ำเนินโครงการ
เราได้เห็นว่าจริง ๆ แล้วปัญหาหลัก คือ ปัญหาปากท้องของคนในพืน้ ที่
ดังนัน้ โจทย์ของเรา คือจะท�ำอย่างไรให้ชาวบ้านมีรายได้เพิม่ มากขึน้
และในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยดูแลสิง่ แวดล้อมควบคูก่ นั ไป”
เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนนั้น มีอาชีพท�ำสวนส้ม
คุ ณ เชอรี่ จึ ง ได้ ป ระสานงานกั บ นั ก วิ ช าการจากมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาเรือ่ งการบริหาร
จัดการและผลผลิต และพบว่าปัญหาส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ เรื่องน�้ำ 
เพราะส้มเป็นพืชที่ต้องการน�้ำมาก และพื้นที่บริเวณนั้นมีปัญหา
ขาดแคลนน�ำ้ เป็นปัญหาใหญ่ เกิดภัยแล้งเกือบทุกปี จึงได้ประสานงาน
เพิ่มเติมไปยังมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ ในการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ช่วยวิเคราะห์การสร้างฝาย และส่งผู้แทนในพื้นที่มาเรียนรู้
“เราเชือ่ ว่าหัวใจของคนในชุมชนเป็นเรือ่ งส�ำคัญ การทีเ่ ขารูส้ กึ ว่า
ได้รบั การดูแลใส่ใจทีด่ จี ากเรา เราก็จะได้รบั สิง่ ดี ๆ คืนมา และสุดท้าย
ป่าก็จะได้รับการใส่ใจดูแลที่ดีด้วยเช่นกัน”
เนือ่ งจากนักวิชาการยังถกเถียงกันอยูว่ า่ การสร้างฝายเป็นเรือ่ งทีด่ ี
ต่อสภาพแวดล้อมจริงหรือไม่ เพราะฉะนัน้ ในการสร้างฝาย คุณเชอรีจ่ งึ
ให้ความส�ำคัญกับพื้นที่ที่จะสร้างให้กระทบกับระบบนิเวศต่าง ๆ
น้อยที่สุด รวมถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชน นอกเหนือจากการ
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ทุกวันนี้โลกเป็นอะไรมากแล้วจริง ๆ นี่คือบ้านหลังเดียวของเราทุกคนนะ
เราไม่มีโลกใบที่ 2 มาส�ำรอง อย่างน้อยขอให้ทุกคนมาร่วมรับผิดชอบโลกไปนี้
ไปด้วยกันเถอะ เราสะดวกสบายน้อยลง แต่มันจะช่วยดูแลชีวิตของเรา ชีวิตของคนที่เรารัก
ไปจนถึงชีวิตของคนรุ่นหน้าได้อีก

ลงพืน้ ทีจ่ ริงแล้ว โครงการยังมีการฉายภาพยนตร์เรือ่ ง An Inconvenient
Truth โดย Al Gore ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติ
สิง่ แวดล้อมให้กบั คนในเมืองเพือ่ สร้างการตระหนักรู้ และปลุกกระแส
ให้หันมาสนใจสิ่งแวดล้อม
อุปสรรคเติมพลังใจ
การด�ำเนินโครงการในระยะแรกมีปญั หาในหลายมิตมิ ากและเป็น
ปัญหาในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่เคยรูม้ าก่อน คุณเชอรีเ่ ล่าว่าในช่วงแรกเคยรูส้ กึ ท้อใจ
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แต่พอคิดต่อว่าถ้าถอยหรือล้มเลิก สิ่งที่ด�ำเนินการอยู่จะไม่สามารถ
ไปต่อได้ จึงค่อย ๆ แก้ปญั หาด้วยการแยกระบบความคิดเป็นส่วน ๆ
“สิ่งที่จะท�ำให้เราหมดก�ำลังใจเราจะพักไว้ก่อน เราจะมองคนที่
อยู่ข้าง ๆ ที่ก�ำลังไปพร้อมกับเรา ซึ่งตอนที่ลงพื้นที่ ต้องบอกเลยว่า
สายตาของคนในพืน้ ทีห่ รือใจทีเ่ ราสัมผัสได้มนั ยิง่ ใหญ่มากกว่า นีจ่ งึ เป็น
แรงผลักดันให้เราท�ำส�ำเร็จ”
การลงพืน้ ทีป่ ลูกป่าได้สร้างความรูใ้ หม่ ๆ มากมายทีไ่ ม่เคยคิดว่า
จะได้มาเรียน เช่น วิธีการสร้างฝาย ขั้นตอนการด�ำเนินการต่าง ๆ
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ไม่ว่าจะเป็น การผูก การใส่หิน และการมัด รวมไปถึง
การจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หน้างาน
“เราเป็ น เหมื อ นคนที่ ค อยตรวจดู ว ่ า ขั้ น ตอนการ
ท�ำฝายแต่ละขั้นถูกต้องหรือไม่ แม้กระทั่งตอนไม่ได้อยู่
ในพืน้ ทีก่ จ็ ะมีคนคอยส่งรูปกลับมาให้ตรวจงาน รวมไปถึง
การบริหารจัดการหน้างานคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นงานที่
เราไม่เคยท�ำมาก่อน”
คุณเชอรี่เล่าถึงการช่วยเหลือกันของคนในชุมชนว่า
มีตัวแทนของคนในชุมชนที่ไปเรียนเรื่องการสร้างฝาย
เมื่อกลับมาจากการสร้างฝายของหมู่บ้านเสร็จแล้ว และ
ได้รบั ค�ำขอให้มาช่วยอีกหมูบ่ า้ นหนึง่ ตัวแทนท่านนัน้ ก็ให้
ความช่วยเหลือโดยไม่รบั ค่าตอบแทนใดๆ เรือ่ งแบบนีเ้ ป็น
เรื่องของการให้ที่ยิ่งใหญ่ ส่งต่อซึ่งกันและกันของคน
ในชุมชน
“ทีผ่ า่ นมา เราจะถามคนในชุมชนตลอดว่า ผลผลิตส้ม
เป็นอย่างไรบ้าง รายได้ดไี หม เขาก็จะเล่าให้ฟงั ว่ารายได้
เพิ่มขึ้นอย่างไร มีพี่คนหนึ่งแซวเล่นว่า ส้มรอบแรก
เก็บเกี่ยวไม่ทันเลยเพราะมัวแต่มาช่วยงานสร้างฝาย ซึ่ง
เป็นความเสียสละที่อาจจะดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่นี่คือ
รายได้ของเค้าทีใ่ ช้เลีย้ งครอบครัว เราเลยคิดว่าสิง่ เหล่านี้
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้มากกว่าการปลูกป่าสร้างฝาย”
เริ่มต้นวันนี้ เริ่มได้จากตัวเอง
คุณเชอรี่บอกว่า ก่อนหน้าไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแบบนี้ ต้องขอบคุณคนที่เชิญไปงานต่าง ๆ
ท�ำให้ได้รบั รูข้ อ้ มูลมากขึน้ ท�ำให้ตระหนักได้วา่ การใช้ชวี ติ
ของเราในแต่ ล ะวั น จะสร้ า งผลกระทบอย่ า งไรต่ อ
สิ่งแวดล้อม ท�ำให้รู้สึกว่าต้องเปลี่ยน แต่เป็นการค่อย ๆ
เปลีย่ นโดยเริม่ จากเรือ่ งทีท่ ำ� ได้งา่ ยทีส่ ดุ ก่อน เช่น การไม่รบั
ถุงพลาสติก เราจึงหาถุงผ้ามาใส่ของ เวลาที่ลืมถุงผ้าก็
จะเก็บของไว้ในกระเป๋าหรือในรถแทน ในบางครัง้ ก็เลือก
จะไม่ทานก็ได้ ถ้าหากจะเป็นการสร้างพลาสติก รวมถึงการ
ลดใช้พลังงานต่าง ๆ ภายในบ้าน หัวใจหลักของ
เรื่องนี้คล้ายกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ตรงที่เราจะท�ำ
อย่างไรให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณเชอรี่กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาไม่เคยสนใจว่า
สิ่งแวดล้อมส�ำคัญอย่างไร ยึดแค่ความสะดวกสบายของ
ตัวเอง แต่พอเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้ว รู้สึกกับตัวเองว่ายังต้อง
ไปต่อ และมองว่ามันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน เพราะ
ไม่ใช่แค่คน ๆ เดียวจะสามารถเปลี่ยนหรือรับผิดชอบ
โลกใบนี้ได้

“สิ่งที่น่ากังวล คือ ทุกวันนี้โลกเสียสมดุลมามากแล้ว ตัวเราเอง
คนเดียวก็ท�ำไม่ได้ทั้งหมด เรื่องแบบนี้ยังต้องการพลังของคนอีกมาก
ซึ่งคนรอบข้างจะได้รับอิทธิพลจากเราค่อนข้างมาก เพราะเมื่อท�ำ
อย่างจริงจัง คนรอบข้างเห็นก็เริ่มซึมซับและท�ำตาม”
“เราเคยเป็นคนที่ใช้วิถีชีวิตแบบคนทั่วไป ต่อให้ใครมาบอกเรา
ณ วันนัน้ ตอนทีเ่ รายังไม่ได้สนใจเรือ่ งสิง่ แวดล้อม เราก็จะรูส้ กึ ว่าเป็น
อะไรมากไหม เราจะมีความรู้สึกแบบนั้น แต่ทุกวันนี้โลกเป็นอะไร
มากแล้วจริง ๆ นี่คือบ้านหลังเดียวของเราทุกคนนะ เราไม่มีโลก
ใบที่ 2 มาส�ำรอง อย่างน้อยขอให้ทุกคนมาร่วมรับผิดชอบโลกใบนี้
ไปด้วยกันเถอะ เราสะดวกสบายน้อยลง แต่มันจะช่วยดูแลชีวิต
ของเรา ชีวิตของคนที่เรารัก ไปจนถึงชีวิตของคนรุ่นหน้าได้อีก”

As Green As You Can แค่เริ่มคิดก็เขียวแล้ว
คุณเชอรีท่ งิ้ ท้ายถึงโครงการใหม่แกะกล่อง “Little Big Green”
ทีจ่ ดั ท�ำร่วมกับครูลกู กอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ และ The Flight
19 Agency ภายใต้คอนเซปต์ As Green As You Can ทีห่ มายถึง
การเป็นคนกรีน (ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม) เท่าที่คุณสามารถท�ำได้
เพื่อเป็นศูนย์กลางการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องวิถี
ชีวิตรักษ์โลกที่หลากหลาย โดยเน้นเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อ
บอกว่า รูปแบบการใช้ชีวิตของทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบ
เรื่องสิ่งแวดล้อมได้ เพียงแค่เราบริโภคแต่พอดี คุ้มค่า และ
สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ต้องไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage @littlebiggreen
IG : Little.biggreen และทาง www.littlebiggreen.co
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

แพน เรืองศรีมั่น
นักพัสดุอาวุโส
ฝ่ายธุรการ
และบริหารอาคาร

ศรุต รัตนวิจิตร
ผู้วิเคราะห์อาวุโส
ฝ่ายบริหาร
การสื่อสารองค์กร

เกียรติศักดิ์ แหล่งหล้า
ผู้จัดการแผนก
โรงพิมพ์ธนบัตร

Small Changes for
a Greener World

เราอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ “ภาวะโลกร้อน” มานาน แต่ 4 - 5 ปีที่ผ่านมา เราสัมผัสได้ถึงความรุนแรงของปัญหาที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
เพราะไม่เพียงแต่อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเท่านั้น ภาวะโลกร้อนท�ำให้ธารน�้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายและท�ำให้ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
เมื่อไม่นานมานี้ ธนาคารโลกออกมาเตือนว่าภายในปี 2573 ร้อยละ 40 ของกรุงเทพมหานครอาจถูกน�้ำท่วมจากฝนตกหนักและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หลายสิ่งรอบตัวเตือนเราว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนในฐานะประชากรโลกต้องให้
ความส�ำคัญและช่วยกันแก้ ไข โดยหนึ่งในสิ่งที่ช่วยกันท�ำได้ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราในแต่ละวัน เช่น
การลดการใช้พลังงานที่ไม่จ�ำเป็น ซึ่งเมื่อรวมกันก็จะขยายเป็นพลังในวงกว้าง BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ น�ำเสนอเรื่องราว
คนแบงก์ชาติ 3 คน ซึง่ ตัดสินใจเลิกใช้รถ และเลือกใช้วธิ อี นื่ ในการเดินทางมาท�ำงาน ซึง่ นอกจากจะช่วยลดมลพิษทีจ่ ะมีตอ่ สิง่ แวดล้อมแล้ว
ยังได้พบกับประสบการณ์และได้ข้อคิดดี ๆ ระหว่างการเดินทางที่น่าสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายให้พวกเรา
หันมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ความงามระหว่างเส้นทาง

ส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ การบริหารจัดการเรือ่ งทัว่ ไปอาจเป็นเรือ่ งใกล้ตวั
ที่คุ้นชิน แต่การบริหารจัดการเวลากลับเป็นสิ่งที่ท้าทาย ทว่า
หนึง่ - ศรุต รัตนวิจติ ร มองเห็นคุณค่าของเวลาทีเ่ สียไปกับการเดินทาง
ด้วยรถยนต์ และค้นพบว่าการเดินไปท�ำงานได้ตอบโจทย์เรื่อง
การควบคุมเวลา ช่วยประหยัดพลังงาน และสร้างความสุขได้
“เหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ผมตัดสินใจเริ่มใช้การเดินเท้าเป็นการ
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เดินทางไปกลับระหว่างที่ท�ำงานกับที่พัก นอกเหนือจากเพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานแล้ว ยังเป็นการบริหารจัดการ ‘เวลา’ ให้ตอบโจทย์
กับตัวเรามากที่สุด
“ในแต่ละวัน ผมสังเกตว่า การเดินทางไป - กลับระหว่าง ธปท.
กับที่พักแถวปิ่นเกล้าในชั่วโมงเร่งด่วน ด้วยระยะห่างแค่ 5 กิโลเมตร
ถ้าใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือโดยสารด้วยรถสาธารณะ กลับใช้เวลา
ในการเดินทางเฉลี่ยถึง 45 นาที สิ่งนี้เองที่ท�ำให้เห็นว่า  นี่ไม่ใช่
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ระหว่างทาง
ผมได้ค้นพบความงาม
ที่แตกต่างกันในแต่ละวันรอบข้าง
ที่หากขับรถมาท�ำงาน
คงไม่มีโอกาสสัมผัส
หนึ่ง - ศรุต รัตนวิจิตร

เรือ่ งปกติแล้วเมือ่ เทียบระยะทางกับเวลาทีใ่ ช้ในการเดินทางบนท้องถนน
ผมจึงเริม่ หาวิธกี ารเดินทางใหม่ทจี่ ะตอบโจทย์ในการลดเวลาเดินทางลง
โดยลองเริ่มเดินจาก ธปท. กลับที่พัก ปรากฏว่า ใช้เวลาแค่ 30 นาที
และที่ส�ำคัญคือ ผมสามารถบริหารจัดการเวลาในการเดินทาง
ได้เอง โดยไม่ต้องนั่งเสียเวลาบนท้องถนนไปโดยเปล่าประโยชน์
อย่างน้อย การเดินก็ท�ำให้ผมได้เวลากลับคืนมา 10 - 15 นาที
ในแต่ละวัน และท�ำให้ผมสามารถน�ำเวลาทีไ่ ด้มาไปใช้ทำ� สิง่ ทีม่ คี ณุ ค่า
ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ ระหว่างทาง
ผมได้ค้นพบความงามที่แตกต่างกันในแต่ละวันรอบข้าง ที่หาก
ขับรถมาท�ำงานคงไม่มีโอกาสสัมผัสและเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คน
ในชุมชนระหว่างเส้นทางของผมแบบนี้”

จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ จากวิกฤติและสิ่งรอบตัว

การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
เป็นคุณลักษณะทีส่ ำ� คัญในโลกทุกวันนี้ จากจุดเริม่ ต้นในวันทีเ่ กิด
วิกฤตการณ์ทางการเมือง ท�ำให้ แพน เรืองศรีมั่น ที่ปกติ
เดินทางด้วยรถยนต์เป็นหลัก ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์
และยังต่อยอดการประหยัดพลังงานไปสู่วิถีชีวิตประจ�ำวัน
ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย
“การเดินทางจากที่พักมาที่ท�ำงานจะต้องใช้เส้นทางการ
เดินทางผ่านสะพานพระรามแปดเป็นหลัก โดยจุดเริม่ ต้นมาจาก
ครั้งหนึ่งที่สะพานพระรามแปดถูกปิด เนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมื อ ง ท� ำ ให้ ต ้ อ งเดิ น ข้ า มสะพานพระรามแปด
ไป - กลับที่พักกับ ธปท. เมื่อระยะเวลาผ่านไปจึงได้หา
เครือ่ งทุน่ แรง จากการเดินจึงได้ปรับเปลีย่ นเป็นการใช้จกั รยาน
เนื่ อ งจากต้ อ งการลดมลพิ ษ ทางถนน และที่ ส� ำ คั ญ คื อ
ลดความยุ ่ ง ยากในการหาที่ จ อดรถในที่ ท� ำ งานและที่ พั ก
ท�ำให้สามารถประหยัดรายจ่ายค่าน�้ำมัน”
นอกเหนือจากการประหยัดพลังงานด้วยการใช้จักรยาน
มาท�ำงานแล้ว ปัจจุบนั คุณแพนยังได้นำ� แก้วน�ำ้ กล่องใส่อาหาร
มาใช้ เพื่อลดขยะและพลาสติก
เพียงแค่เริ่มจากหันมองสิ่งเล็ก ๆ รอบตัวแล้ว
เริ่มต้นลงมือท�ำในแบบที่เราท�ำได้ หากเราช่วยกัน
ก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นวิธีที่
จะต่ออายุให้กับโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน
แพน เรืองศรีมั่น

มุมมองความสุขขณะเดินทางไป - กลับบ้าน และ ธปท. โดยคุณศรุต
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คุณแพนน�ำกล่องข้าวมาใช้เพื่อลดการใช้พลาสติก

“เรารักโลกและเชื่อว่าทุกคนเองก็รัก และเป็นห่วงโลกใบนี้
เช่นกัน แต่กเ็ ข้าใจว่าการจะให้ทกุ คนปัน่ จักรยานแบบเรา หรือ
ไม่ใช้ถงุ พลาสติกเลยคงเป็นไปไม่ได้ แต่เพียงแค่เริม่ จากหันมอง
สิ่งเล็ก ๆ รอบตัวแล้วเริ่มต้นลงมือท�ำในแบบที่เราท�ำได้
หากเราช่วยกันก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นวิธีที่จะ
ต่ออายุให้กับโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน”
การที่เรามีสุขภาพแข็งแรง
ก็จะสามารถดูแลครอบครัว
ของเราได้เป็นอย่างดี
และยังเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับเพื่อนรอบข้างเรา

การได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรมจักรยานของสายออกบัตรธนาคาร
เป็นจุดเปลี่ยนให้หันมาใส่ใจสุขภาพเพื่อได้ดูแลคนรอบข้าง ทุกวันนี้
จึ ง ได้ ขี่ จั ก รยานไป - กลั บ บ้ า น (พุ ท ธมณฑลสาย 5) และ
สายออกบัตรธนาคาร (พุทธมณฑลสาย 7) เฉลี่ยระยะทางเกือบ
40 กิโลเมตร อย่างต่อเนื่องในทุกวันท�ำงาน
“การทีค่ นเราจะท�ำอะไรอย่างมุง่ มัน่ และตัง้ ใจย่อมต้องมีแรงจูงใจ
หรือแรงบันดาลใจในการท�ำสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ผมเป็นคนหนึ่ง
ที่ได้แรงบันดาลใจในการปั่นจักรยานจากเพื่อน ๆ ในชมรมจักรยาน
ธปท. และชมรมจักรยานสายออกบัตรธนาคาร วัตถุประสงค์หลัก
ในการปั่นจักรยานของผมคือ เพื่อเป็นการออกก�ำลังกายให้สุขภาพ
แข็งแรงห่างไกลโรค ถึงแม้วา่ ผมจะปัน่ จักรยานมาเข้าปีที่ 5 แล้ว ผมก็ยงั
ตั้งเป้าหมายที่อยากปั่นจักรยานไปตลอดชีวิต เพื่อรับผิดชอบสุขภาพ
และชีวติ ของตัวเองไม่ให้เป็นภาระคนอืน่ ส�ำหรับผมแล้วเหตุผลหลัก ๆ
ที่ผลักดันให้ผมมุ่งมั่นที่จะปั่นจักรยานมาท�ำงานต่อไปเรื่อย ๆ คือ
1. สุขภาพ : คนเราต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงไปตลอดชีวิต
มีแรงท�ำงานหาเงิน ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล คงเป็นเหตุผลมากพอ
ที่เราจะลุกขึ้นมาออกก�ำลังกาย นั่นแสดงให้เห็นว่า ‘เรารักตัวเอง’
2. ครอบครัว : การที่เรามีสุขภาพแข็งแรงก็จะสามารถดูแล
ครอบครั ว ของเราได้ เ ป็ น อย่ า งดี และยั ง เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ
เพือ่ นรอบข้างเรา และยังสามารถชักชวนพวกเขาให้มาออกก�ำลังกาย
ได้อีกด้วย
3. เพื่อน : ผมเชื่อว่านักปั่นจักรยานหลายคน ได้พบเพื่อนใหม่
ได้สังคมใหม่ ได้เพื่อนร่วมทางที่รู้ใจ”

ตุ่น - เกียรติศักดิ์ แหล่งหล้า

คุณเกียรติศักดิ์ขี่จักรยานไปกลับบ้าน - ธปท.
เฉลี่ยระยะทางเกือบ 40 กม. ทุกวันท�ำงาน

สุขภาพ ครอบครัว และเพื่อน

บางครัง้ แรงบันดาลใจของเราอาจมาจากคนรอบข้างทีผ่ ลักดันให้
เราท�ำอะไรดี ๆ ก็เป็นได้ ส�ำหรับ ตุ่น - เกียรติศักดิ์ แหล่งหล้า
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ถึงแม้จะเป็นพฤติกรรมรักษ์โลกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แต่ละคนท�ำ
แต่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นเล็ ก ๆ นี้ จ ะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ จ ะจุ ด ประกาย
ให้คนรอบข้างหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

Sustainability

ธุรกิจการเงินการธนาคารทุกวันนี้ เริม่ ตืน่ ตัวและหันมาสนใจแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมากขึน้ เพราะเชือ่ ว่าจะช่วยให้สถาบัน
การเงินสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว ในขณะที่สถาบันการเงินจะมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ไม่มุ่งหวังแค่กำ�ไรระยะสั้น BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ขอแนะนำ�หนังสือดี 3 เล่มจากห้องสมุดพระองค์เจ้า
วิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงแนวคิดในการดำ�เนินธุรกิจแบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน

Thailand’s Sustainable
Development Sourcebook:
Issues & Information, Ideas
& Inspiration

โดย Nicholas Grossman (Editor-inchief), Will Baxter (Editor)
หนังสือเล่มนี้น�ำเสนอความก้าวหน้า
ของประเทศไทยในการด�ำเนินงานด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติของเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
เนื้ อ หาของหนั ง สื อ ประกอบด้ ว ย
ภู มิ ห ลั ง ของประเด็ น ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ
ปั ญ หาด้ า นความยั่ ง ยื น ของไทย และ
คุณูปการของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็ จ พระมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
โครงการพระราชด�ำริที่มีต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยน�ำเสนอในรูปแบบข้อมูลกราฟิก
บทสัมภาษณ์ กรณีศกึ ษาและภาพประกอบ
ที่แสดงให้เห็นว่าหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน
น�ำไปประยุกต์ใช้อย่างไร และสามารถ
บูรณาการกับการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างไร

โดย มูลนิธิมั่นพัฒนา
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ ร วบรวมผลงานจากโครงการวิ จั ย
เชิงพืน้ ที่ 4 โครงการ ทีไ่ ด้ปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืน ได้แก่
(1) โครงการถอดบทเรียนกระบวนการจัดการองค์ความรูแ้ ละ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา
โครงการปิ ด ทองหลั ง พระฯ (2) โครงการพั ฒ นาความ
เข้มแข็งของชุมชนบ้านใหม่สนั ติแบบบูรณาการ โดยใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (3) โครงการวิจัยและพัฒนาเรื่องการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจ
พอเพียง (4) โครงการจัดท�ำสื่อการสอนเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรผ่านทางเว็บไซต์
ตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยฉายภาพการด�ำเนินการ
ในมิติต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การปลูกฝังองค์ความรู้ การแก้ปัญหาและวางแผนอย่างเป็น
ขัน้ ตอน ความเข้มแข็งของชุมชนและผูน้ ำ� หรือแม้กระทัง่ การท�ำการตลาดอย่างพอเพียง
ให้ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน ความส�ำเร็จอันเกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและชุมชนแต่ละพื้นที่ ได้ถูกรวบรวมมาเป็นคัมภีร์ “พอเพียงเพื่อยั่งยืน” เล่มนี้

หนี้ที่เป็นธรรม : นวัตกรรมของผู้ก�ำกับดูแลและผู้ให้บริการ
ทางการเงิน

โดย สฤณี อาชวานันทกุล (หัวหน้าโครงการ), อมรรัตน์
จินจารักษ์ (นักวิจัย)
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น “ฉบั บ ย่ อ ” ของรายงานวิ จั ย
ฉบั บ สมบู ร ณ์ เ รื่ อ ง “กลไกการคุ ้ ม ครองผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ทางการเงิ น และนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ที่
รับผิดชอบต่อลูกค้ารายย่อย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมและสั ง เคราะห์ ค วามหมายและพั ฒ นาการ
ของแนวคิด “หนี้ที่เป็นธรรม” และ “ความรับผิดชอบ
ของสถาบั น การเงิ น ” ต่ อ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยพร้ อ มทั้ ง
รวบรวมตั ว อย่ า ง “นวั ต กรรม” ในการขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ทั้งด้านกลไกการก�ำกับดูแล และกลไกการให้บริการของสถาบันการเงินทั่วโลก
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Bangkok FinTech Fair 2019

เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

Collaboration for the Future of Finance

ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวเปิดงาน Bangkok FinTech Fair 2019

ในยุคที่เทคโนโลยีทางการเงินหรือ ฟินเทค (FinTech) พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนมีคำ�พูดว่าฟินเทคจะ
เปลีย่ นโลกการเงินในอนาคต สิง่ สำ�คัญคือ ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการสร้าง
ระบบนิเวศทางการเงินทีม่ กี ารบูรณาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ จะนำ�มา
ซึ่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดงาน
Bangkok Fintech Fair 2019 ภายใต้แนวคิด “Collaboration for the Future of Finance” เพื่อสนับสนุน และกระตุ้น
การพัฒนานวัตกรรมการเงินของไทย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและการประยุกต์ ใช้ฟินเทคในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
งาน Bangkok FinTech Fair ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นี้
ครอบคลุมเนือ้ หาหลากหลายมิติ อาทิ ความร่วมมือของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่ ห ลากหลายในการขั บ เคลื่ อ นโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ ชื่ อ มโยงกั น
นวัตกรรมและการเข้าถึงบริการทางการเงิน การเชื่อมโยงบริการ
ทางการเงิ นระหว่ า งประเทศ การพั ฒ นาข้ อ มู ล อย่ า งบู ร ณาการ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและระบบนิเวศทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนา รวมถึง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 3
โซนหลัก ได้แก่ ห้อง Main Conference Hall เป็นห้องเสวนาหลัก
ด้านความก้าวหน้าของฟินเทคที่เป็นโครงการชั้นน�ำของไทยและ
ต่างประเทศ ห้อง Technology Talk มีการพูดคุยถึงเทคโนโลยีทางการเงิน
อย่างเจาะลึก และห้อง ASEAN FinTech Connectivity ที่ประมวล
ความส�ำเร็จของความร่วมมือด้านฟินเทคในอาเซียน นอกจากนั้น
มีการออกบูธจัดแสดงความก้าวหน้าของบริการทางการเงินและ
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เทคโนโลยีทางการเงินทัง้ ในและต่างประเทศ จากสถาบันการเงิน ผูใ้ ห้
บริการช�ำระเงิน บริษทั ด้านฟินเทคและเทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐ
Global Trend ฉบับนี้ จึงขอยกไฮไลท์ของงานบางส่วนมาแบ่งปันให้
ผู้อ่านทุกท่าน
คุณค่าของเครือข่ายการเงิน
ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า “ขณะที่เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการเปิดรับเทคโนโลยียังคงเป็นเรื่องส�ำคัญ อีกประเด็นส�ำคัญ
ของบริการทางการเงินทีเ่ ราต้องไม่ลมื เมือ่ เราขับเคลือ่ นวาระฟินเทค คือ
คุณค่าของเครือข่ายการเงิน (Value of Financial Network)”
“บริการทางการเงินแตกต่างจากสินค้าและบริการอื่น ๆ ตรงที่
จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคมได้ดีที่สุดก็

ฉบับที่ 4 ปี 2562

ต่อเมื่อเงิน ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบของเงินสดหรือเงินดิจทิ ลั สามารถ
เคลือ่ นย้ายได้อย่างเสรีโดยไม่มีต้นทุนและข้อจ�ำกัด ซึ่งในโลกดิจิทัล
ปัจจุบัน นับเป็นเรื่องส�ำคัญที่ประชาชนและสังคมสามารถได้รับ
ประโยชน์จากธุรกรรมทางการเงินและข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้
การรักษาและสร้างความเข้มแข็งในคุณค่าของเครือข่ายการเงิน
จะเป็นเรื่องส�ำคัญในการพัฒนาระบบการเงินต่อไป
“ในทางตรงกันข้ามกับเครือข่ายการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง คือ การกระจายตัว
(Fragmentation) ซึ่งระบบการเงินและบริการช�ำระเงินได้เกิดการ
กระจายตัวเนื่องมาจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานหลักที่แตกต่างกัน
หรือมาตรฐานทีแ่ ตกต่างกันทีถ่ กู ควบคุมโดยผูเ้ ล่นทีท่ รงอิทธิพลเพียง
น้อยราย เมือ่ มาตรฐานและระบบหลักแตกต่างกัน ธุรกรรมทางการเงิน
และการเคลื่อนย้ายข้อมูลจะเผชิญกับข้อจ�ำกัด ซึ่งจะกีดกันการ
แข่งขัน ความร่วมมือ และนวัตกรรม ในโลกของบริษัทเทคโนโลยี
รายใหญ่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณค่าของเครือข่ายการเงิน
ของเรานับเป็นเรือ่ งส�ำคัญยิง่ ต่อเศรษฐกิจขนาดเล็ก เช่น ประเทศไทย
และจ�ำเป็นต้องท�ำ เพือ่ ให้ระบบของเรายังคงมีพลวัต มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนระบบนิเวศทีเ่ อือ้ ต่อนวัตกรรมและการแข่งขัน ธรรมชาติ
ของบริการทางการเงินท�ำให้เราต้องเน้นย�ำ้ ถึงการสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการเงินที่มีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ
การเงินแบบดิจิทัล (Digital Finance) จึงไม่ใช่ความพยายามของ
บริษทั ใดบริษทั หนึง่ เท่านัน้ และเราจ�ำเป็นต้องมุง่ เน้นทีก่ ารสร้างระบบ
นิเวศของระบบการเงินแบบดิจทิ ลั โดยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจาก
ผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย”

บรรยากาศห้อง Technology Talk และห้อง ASEAN FinTech Connectivity

4 หลักการก�ำหนดทิศทางฟินเทค
ผู้ว่าการ ธปท. ได้กล่าวถึง 4 หลักการส�ำคัญในการก�ำหนด
ทิศทางวาระฟินเทคของ ธปท. โดยหลักการเหล่านี้จะสร้างความ
เข้มแข็งให้กับคุณค่าของเครือข่ายทางการเงิน และการพัฒนาระบบ
นิเวศของระบบการเงินแบบดิจิทัล
1. โครงสร้างพืน้ ฐานแบบเปิด (Open Architecture Framework)
โครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญต้องเปิดกว้าง เพือ่ ให้ทงั้ ผูเ้ ล่นรายเก่าและรายใหม่

ที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคนิคที่
ก�ำหนดสามารถเชื่อมโยงกันได้ง่าย และสามารถแชร์ต้นทุนของการ
พัฒนาและการบ�ำรุงรักษาอย่างเหมาะสม รวมถึงไม่สร้างความเสี่ยง
ด้านเสถียรภาพทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐานแบบเปิดนี้จะสร้าง
ความเท่าเทียมในการแข่งขัน และขจัดการกีดกันการเข้ามาของผูเ้ ล่น
รายใหม่ ซึ่งมักจะน�ำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาพร้อมด้วย
2. ระบบทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกันได้ (Interoperability of Systems)
ผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละรายอาจด�ำเนินงานบนระบบทีแ่ ตกต่างกัน
แต่เราต้องแน่ใจว่า ระบบที่แตกต่างกันเหล่านี้สามารถสื่อสารกัน
ได้ เงินและข้อมูลสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างกันได้ โดยผ่านการมี
มาตรฐานกลาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างข้อมูล การช�ำระเงินผ่าน
QR Code หรือการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biometrics)
ซึง่ จะท�ำให้เราได้ประโยชน์จากการแข่งขันระหว่างระบบการให้บริการ
ขณะที่มั่นใจได้ว่าบริการต่าง ๆ ที่แข่งขันกันสามารถเชื่อมโยงกันได้
และระบบการเงินโดยรวมไม่เกิดการกระจายตัว นอกจากนัน้ แนวคิด
การเชือ่ มโยงยังสามารถต่อยอดไปสูร่ ะดับสากล ดังทีไ่ ด้เห็นจากกรณี
ของบริการช�ำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR Code ในภูมภิ าคอาเซียน
3. การสร้างโครงสร้างแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม (Creating the Right
Incentive Structure) นอกจากเรือ่ งความสะดวกและราคาแล้ว ความ
เชื่อมั่น คือเรื่องส�ำคัญที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการ
ทางการเงินแบบดิจิทัล โดยผู้บริโภคจ�ำเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง
จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ และในส่วนของ
ผู้ให้บริการเอง ก็ควรมีโครงสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม ไม่บิดเบือน
อ�ำนาจตลาด โดยเฉพาะจากผู้เล่นรายใหญ่ ที่จะลดทอนการแข่งขัน
และน�ำไปสู่การกีดกันนวัตกรรมในที่สุด ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นรากฐาน
ส�ำหรับการเปิดรับบริการทางการเงินแบบดิจิทัลของผู้บริโภคอย่าง
กว้างขวาง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับ
บริการของผู้ให้บริการทางการเงิน และการเข้าถึงตลาดของผู้เล่น
รายใหม่ที่มีนวัตกรรม
4. การสร้ า งกรอบการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ส ่ ง เสริ ม ความคล่ อ งตั ว
(Creating Regulatory Framework that Promotes Agility)
โดยยังคงรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งผู้ก�ำกับดูแลต้องมีการ
พิจารณาทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้แน่ใจว่ากรอบการก�ำกับดูแลยัง
เหมาะสมในบริบทของโลกดิจทิ ลั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สามารถพบได้ว่าการริเริ่มนวัตกรรม
ทางการเงินมักจะเริ่มต้นภายในธุรกิจขนาดเล็ก จากนั้นจึงขยายตัว
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ก�ำกับดูแลต้องค�ำนึงถึงหลักการสัดส่วน
เหล่านี้ (Concept of Proportionality) เพื่อให้สามารถดูแลกิจกรรม
ทางการเงินที่มีความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และสามารถมุ่ง เป้า หมายในการตรวจสอบกิจ กรรมที่อาจสร้ า ง
ความเสี่ยงต่อระบบการเงินได้ดียิ่งขึ้น
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“เราต้องตระหนักว่า ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการเงินก�ำลัง
ขยายบริการข้ามขอบเขตอ�ำนาจของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่แตกต่าง
กัน กรอบการก�ำกับดูแลจึงควรต้องเปลี่ยนจากกฎระเบียบที่อิงกับ
องค์กร (Entity-based Regulations) ไปสูก่ ฎระเบียบทีอ่ งิ กับกิจกรรม
(Activity-based Ones) โดยสิ่งส�ำคัญที่สุด คือการก�ำกับดูแลต้องมี
ความคล่องตัว (Agile) และสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไปของโลกดิจิทัล” ดร.วิรไทกล่าว

The Art of Collaboration
การเสวนาเริม่ ด้วยด้วยหัวข้อ “Driving National Infrastructure:
The Art of Collaboration with Multiple Stakeholders” มีผู้เข้าร่วม
เสวนาประกอบด้วย คุณรณดล นุม่ นนท์ รองผูว้ า่ การ ด้านเสถียรภาพ
สถาบันการเงิน ธปท., Mr. Colin Pou, Executive Director (Financial
Infrastructure), Hong Kong Monetary Authority, Mr. Shashi
Verma, Chief Technology Officer, Transport for London และ
Mr. Paul Sin, FinTech Leader, Deloitte
คุณรณดลกล่าวถึง 4 ปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดันความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ส�ำคัญของไทย คือ โครงการ
พร้อมเพย์ โครงการอินทนนท์ และโครงการ National Digital ID ให้
ประสบความส�ำเร็จ คือ (1) การออกแบบบริการทีด่ แี ละเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม (2) การขับเคลือ่ นโครงการทีเ่ หมาะสมตามลักษณะของ
ผู้เกี่ยวข้องผ่านคณะท�ำงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
การหารือครอบคลุมทั้งประเด็นด้านธุรกิจ เทคนิค และกฎหมาย
(3) การวางแผนการสื่อสารโดยค�ำนึงถึงการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็น
ส�ำคัญ และ (4) การติดตามพัฒนาการอย่างเท่าทัน มีการปรับปรุง
แผนงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้การ
บริหารโครงการขนาดใหญ่สามารถบรรลุเป้าหมายและประชาชน
ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด
Mr. Shashi Verma ได้ยกประเด็นส�ำคัญคือการค�ำนึงถึงความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคในการพัฒนาบริการทางการเงิน โดยยกตัวอย่าง
ของ Transport for London ว่าได้มีการศึกษาวิจัยและพบว่าผู้ใช้
บริการไม่ได้ต้องการที่จะมาซื้อตั๋วและตัวบริษัทเองก็ไม่ได้ต้องการ
จะขายตั๋วเช่นเดียวกัน จึงน�ำมาสู่การพัฒนาใช้เทคโนโลยี NFC และ
บัตร Contactless เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
ซึ่งมาจากทั่วโลกซึ่งมีบัตรประเภท Contactless อยู่แล้วได้อย่าง
คล่องตัวตามแนวทาง Open Infrastructure & Interoperability
Mr. Colin Pou กล่าวถึงประสบการณ์ในฮ่องกงว่า แม้ผู้ก�ำกับ
ดูแล และบริษัทฟินเทคและเทคโนโลยี จะมีลักษณะและวัฒนธรรม
แตกต่างกัน อาทิ ฟินเทคเน้นสร้างนวัตกรรม แต่ผู้ก�ำกับดูแลและ
ธนาคารกลางให้คุณค่ากับการรักษาเสถียรภาพ ต้องการปกป้อง
ผู ้ บ ริ โ ภคและนั ก ลงทุ น ทั้ ง สองฝ่ า ยต่ า งมี เ ป้ า ประสงค์ ร ่ ว มกั น
50 BOT MAGAZINE

การเสวนาหัวข้อ Driving National Infrastructure: The Art of Collaboration
with Multiple Stakeholders

คือ ต้องการสร้างประสบการณ์ผบู้ ริโภคทีด่ ขี นึ้ ต่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินที่มากขึ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
ในฮ่องกงมีความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ
Mr. Paul Sin ได้แบ่งปันแนวคิดจากการบริหารโครงการว่า
ฟินเทคไม่ใช่แค่การน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในภาคการเงินแต่ยัง
เป็นการเปลี่ยน Mindset จากการแข่งขันมาเป็นการสร้างความ
ร่วมมือกัน ซึง่ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ โดยเฉพาะในการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงินของประเทศ ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยน Mindset ใน
เรือ่ งนี้ ก็จะไม่มใี ครสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทรงพลังอย่าง
AI Blockchain และ Open Banking ได้อย่างเต็มที่
Inclusive Digital Finance
ในการเสวนาหัวข้อสุดท้าย “Collaboration for Inclusive Digital
Finance: How to Make It Happen?” มีผเู้ ข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. Mr. Anthony Tan ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Grab คุณจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ และคุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท T2P
Mr. Anthony Tan กล่าวว่า Grab เพิ่งฉลองครบรอบ 7 ปีของ
บริษทั และในอีก 7 ปีขา้ งหน้า ความเร็วของนวัตกรรมจะเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะเรือ่ งฟินเทค การช�ำระเงิน การให้สนิ เชือ่
และการประกันภัยรายย่อย โดยในกรณีของ Grab บริษัทได้ข้อมูล
จ�ำนวนมหาศาล และข้อมูลเหล่านัน้ ก็ทำ� ให้บริษทั น�ำเสนอบริการใหม่ ๆ
ที่ท�ำให้คนเข้าถึงบริการทางการเงิน อาทิ การให้สินเชื่อ หรือการ
เข้าถึงเครดิตในรูปแบบที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยไม่ได้เพิ่ม
หนี้ครัวเรือน และเคลือ่ นย้ายพวกเขาจากเงินกูน้ อกระบบทีค่ ดิ ดอกเบีย้
สูงไปสู่การเข้าถึงสินเชื่อที่โปร่งใสและติดตามได้
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คุณจรัมพรอธิบายว่า แต่เดิมนัน้ ธนาคารเป็นผูใ้ ห้บริการหลัก แต่
ปัจจุบนั ธนาคารต้องคิดว่าตัวเองเป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบทีฟ่ นิ เทค
หรือ Solution เข้ามา “ปลัก๊ แอนด์เพลย์” อย่างรวดเร็ว เพือ่ ให้บริการ
ในรูปแบบใหม่ ๆ คุณจรัมพรยกตัวอย่างเรื่องเทคโนโลยี Biometrics
เช่น การใช้ใบหน้ายืนยันตัวตน และอืน่ ๆ อีกมากมาย และเสริมว่า
ธนาคารจะเชื่อมต่อได้เร็วแค่ไหน “การเชื่อมโยงกันได้ คือกุญแจ
ส�ำคัญ แต่เดิมนั้นทุกอย่างคือการท�ำตามความต้องการของธนาคาร
ในปัจจุบนั ต้องเน้นไปทีม่ าตรฐานและการเชือ่ มโยงกันได้ การมุง่ ไปสู่
ระบบที่อิง API ท�ำให้เราสามารถรวมนวัตกรรมจ�ำนวนมากเข้าสู่
ระบบได้”
ทางด้านคุณณัฐวุฒิกล่าวว่า การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ด้านฟินเทคให้ประสบความส�ำเร็จนั้น นอกจากการสร้างกรอบความ
ร่วมมือระหว่างกัน (Collaboration Framework) แล้ว ยังจ�ำเป็น
ต้องสร้างความตระหนัก ถึงความท้าทายจากภายนอกที่จะกระตุ้น
ให้ ทุ ก คนต้ อ งร่ ว มมื อ กั น นอกจากนั้ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ผูก้ ำ� กับดูแลและผูเ้ ล่น รวมทัง้ การขับเคลือ่ นโดยการแข่งขันทีแ่ ข็งแรง
คือกุญแจไปสู่ความส�ำเร็จของฟินเทคและประโยชน์ของผู้บริโภค
ดร.วิรไทกล่าวว่า ธปท. มีหลายบทบาท โดยนอกจากบทบาท
หลักในการเป็นผู้ก�ำกับดูแลแล้ว ธปท. ยังมีบทบาทเป็น Enabler

และ Catalyst ที่ ท� ำ ให้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศ
เกิด ขึ้น บทบาทที่แ ตกต่า งกัน นับ ว่า มีค วามส�ำคัญในการก� ำ กั บ
ประสาน และสร้างโครงสร้างแรงจูงใจทีเ่ หมาะสมในระบบนิเวศ “การ
สร้างโครงสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน และน�ำ
ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นหลักการ
ทีเ่ ราใช้ตลอดการเดินทางของฟินเทค” ดร.วิรไทเสริมอีกว่า ฉากต่อไป
ของวาระฟินเทคประเทศไทย คือ ระบบนิเวศฟินเทค (FinTech
Ecosystem) เพราะความก้าวหน้าในการเดินทางของฟินเทคนัน้ ระบบ
นิเวศคือสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ และเป็นทีม่ าของธีมงาน Collaboration for
the Future of Finance
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความส�ำเร็จของงาน Bangkok FinTech Fair
2019 นี้ ได้เน้นย�้ำให้เห็นว่า พัฒนาการและความส�ำเร็จต่าง ๆ จะ
เกิดขึน้ ไม่ได้ หากไม่ได้รบั ความร่วมมือ (Collaboration) จากทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคเทคโนโลยี ซึ่ง
ความร่วมมือร่วมใจอย่างสร้างสรรค์จะยังคงด�ำเนินต่อไปในอนาคต
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาฟินเทคให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก

ร่วมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
ภายในงาน Bangkok FinTech Fair ครั้งนี้ ยังมีงานแถลงข่าวเปิดตัว 2 โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ส�ำคัญของประเทศ ได้แก่
National Digital Identity: NDID
บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ�ำกัด
ได้ เ ปิ ด ตั ว โครงการการพิ สู จ น์ แ ละ
ยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั (National Digital
Identity: NDID) เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ระบบ NDID จะมี
บทบาทส�ำคัญในการเป็นตัวกลางให้ภาครัฐและเอกชนเชื่อมต่อ
ข้อมูลในการพิสจู น์และยืนยันตัวตน เพือ่ เอือ้ ประโยชน์แก่ทกุ ภาคส่วน
โดยยึดหลักประชาชนผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง โดยในระยะแรก
ระบบจะเน้นไปที่บริการเปิดบัญชี การให้สินเชื่อ การเปิดบัญชี
ของบริษัทหลักทรัพย์และหลักทรัพย์จัดการกองทุน และการเปิด
บัญชี e-Money ส�ำหรับบุคคล ขณะที่ในระยะที่ 2 จะเน้นไปที่
นิติบุคคล นอกจากนี้ จะมีการขยายไปถึงการยืนยันตัวบุคคล
ของต่างชาติ ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกของการด�ำเนินธุรกิจ
(Ease of Doing Business) อีกด้วย

The New Chapter of QR Payment: MyPromptQR
ธปท. เปิดตัวบริการช�ำระเงินด้วย
QR Code รูปแบบใหม่ที่ขยายสู่ภาค
ธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการส�ำคัญตามแผน
กลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน ฉบับที่ 4 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีเครือข่ายสาขาจ�ำนวนมาก เช่น
ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้า โดยจะช่วยให้ภาคธุรกิจรับ
ช�ำระเงินได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ บริการ MyPromptQR จะช่วยลด
ขั้นตอนและเวลาของแคชเชียร์ในการช�ำระเงิน รวมถึงสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลช�ำระเงินระหว่างภาคธุรกิจและสถาบันการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการรูปแบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจด้วยการใช้ประโยชน์จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลช�ำระเงินเพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่หลากหลาย
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
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สฤณี อาชวานันทกุล

ผูป้ ลูก “ต้นกล้าแห่งธุรกิจทีย่ งั่ ยืน” ในสังคมไทย
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แม้การพัฒนาที่ผ่านมาจะช่วยให้ประชาคมโลกโดยรวมมีฐานะ คุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีข้ึน แต่ถ้าพิจารณา
ในรายละเอียดก็ยากทีจ่ ะปฏิเสธว่าปัญหาหลายเรือ่ ง อาทิ ปัญหาสิง่ แวดล้อม ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ปัญหาคอร์รปั ชัน
รวมทัง้ ความขัดแย้งในหลายภูมภิ าคทัว่ โลก ถ้าไม่ได้รบั การแก้ ไขก็ยากทีส่ งั คมโลกจะก้าวหน้าไปได้อย่างยัง่ ยืน แนวคิด
เรือ่ ง “ความยัง่ ยืน” ถูกพูดถึงว่าจะช่วยให้โลกพัฒนาไปได้อย่างมัน่ คงขึน้ ในระยะยาว ภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ
ตืน่ ตัวในเรือ่ งนีม้ าหลายปี แต่ในประเทศไทยแนวคิดเรือ่ งความยัง่ ยืนเพิง่ ได้รบั ความสนใจไม่นานมานี้ ถ้ามองย้อนกลับไป
หนึง่ ในกลุม่ ผูผ้ ลักดันและสร้างความตระหนักรู้ ในเรือ่ งนีใ้ ห้เกิดขึน้ ในสังคมไทย คือ กลุม่ ป่าสาละ
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ สฤณี
อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท
ป่าสาละ จำ�กัด และหัวหน้าคณะวิจัยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม
ประเทศไทย (Fair Finance Thailand) มาเล่าถึงพัฒนาการของ
แนวคิดเรื่องความยั่งยืน ความท้าทายในการขับเคลื่อนแนวคิด
เรื่องนี้ให้เกิดการปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจในหลากมิติที่น่าสนใจ
นิยาม “ความยั่งยืน” และความตื่นตัวของโลก
“ค�ำว่า ‘ความยั่งยืน’ ถ้าพูดทั่วไปจะหมายถึงอะไรก็ตามที่
อยู่ได้นานที่สุด ถ้าพูดถึงบริษัทที่ยั่งยืน ก็คือบริษัทที่มีก�ำไรและ
เติ บ โตไปได้ เ รื่ อ ยๆ มาวั น นี้ ความหมายนี้ ก็ ยั ง คงอยู ่ แต่ โ ลก
ทุกวันนี้ เรียกร้องให้บริษัทต้องเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืน
ในทุกระดับให้มากขึ้น”
ส่วนนิยามทางการของสหประชาชาติ (United Nations: UN)
“การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development)” หมายถึงการพัฒนา
ที่พยายามสร้างหลักประกันหรือท�ำให้มั่นใจได้ว่า คนรุ่นหลังจะมี
คุณภาพชีวิตไม่ด้อยไปกว่าคนรุ่นปัจจุบัน  
คุณสฤณีเกริ่นน�ำว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกเริ่มเข้าสู่ยุค
บริโภคนิยม ธุรกิจเติบโตอย่างมาก ท�ำให้การใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเวลาผ่านไป นักวิทยาศาสตร์
เริ่ ม มี ห ลั ก ฐานชี้ ว ่ า อุ ณ หภู มิ โ ลกที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งผิ ด ปกติ เ กิ ด จาก
ก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทีม่ าจาก
ตัวการส�ำคัญคือ การผลิตและการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
“รายงานของ World Economic Forum เรื่องการประเมิน
ความเสีย่ งต่างๆ จากมุมมองของผูน้ ำ� ธุรกิจระดับโลกพบว่า เดิม CEO
ของบริษทั ชัน้ น�ำของโลกเคยมองประเด็นการป้องกันการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change Prevention) เป็นเรื่องส�ำคัญ
แต่รายงานฉบับหลัง ๆ เปลี่ยนมาเป็นการบรรเทาผลกระทบและ
การปรับตัว (Mitigation & Adaptation) หมายความว่า การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ของโลกเกิดขึ้นแล้ว ป่วยการที่จะพูดถึง
การป้องกัน โจทย์ส�ำคัญ คือ การปรับตัวในโลกที่อยู่ยาก และการ
หาวิธีบรรเทาวิกฤติโลกร้อนเพื่อยืดเวลาของโลกออกไปให้นานที่สุด

“วันนี้ หลายประเทศทั่วโลกตระหนักแล้วว่า การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) หรือ ‘ภาวะโลกร้อน’ ไม่ใช่แค่
ปัญหา แต่เป็นวิกฤติ โดยอีกโจทย์ที่ท้าทาย คือ การที่แต่ละประเทศ
ได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน จะท�ำอย่างไรให้ทุกประเทศตระหนักถึง
ความรุนแรงของผลกระทบเท่าเทียมกัน  และเนือ่ งจากแต่ละประเทศ
มีบริบทที่แตกต่างกัน นอกจากปัญหาร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อม แต่ละ
ประเทศยังมีประเด็นปัญหาความยั่งยืนที่แตกต่างกัน”
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย ปั ญ หาสั ง คมผู ้ สู ง อายุ แ ละปั ญ หา
ด้านการศึกษา เป็นประเด็นปัญหาส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความยัง่ ยืน
ของสังคมไทยและเศรษฐกิจไทย รวมถึงธุรกิจไทย
คุณสฤณีย�้ำว่า ปัจจุบันปัญหาใหญ่ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ ธุรกิจจึงต้องใส่ใจให้มากขึ้น มิเช่นนั้น
ความสามารถทางการแข่ ง ขั น อาจลดลง เพราะเมื่ อ ถึ ง เวลาที่
สังคมตระหนักเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น ย่อมมีแรงกดดันและเสียง
เรียกร้องให้พิจารณาปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นต้นทุน
ทางธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่ธุรกิจต้องใส่ใจกับ
ผลกระทบทางสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยเชือ่ มโยงกับปัจจัยการท�ำธุรกิจ
และกระบวนการท�ำงาน   
“ความเหลื่อมล�้ำ” ตัวคูณที่ซ�้ำเติมปัญหาความยั่งยืน
คุณสฤณีกล่าวว่า โดยธรรมชาติของมนุษย์ ส่วนใหญ่จะตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของความยั่ ง ยื น ต่ อ เมื่ อ วิ ก ฤติ ม าถึ ง ตั ว แล้ ว
ซึ่ ง ระดั บ ความตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาของคนไทยถื อ ว่ า ยั ง น้ อ ยมาก
ทัง้ นี้ ความตระหนักจะสัมพันธ์กบั ระดับความเหลือ่ มล�ำ ้ และหลายปัญหา
ใหญ่ๆ มักส่งผลกระทบต่อคนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน โดยผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสทางสั ง คม และผู ้ ที่ พึ่ ง พิ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ ป็ น
รายได้หลัก เช่น ชาวประมงพื้นบ้าน เกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็น
คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าคนที่
มีฐานะดี
“เมื่อผลกระทบของปัญหาความยั่งยืนต่อแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
การแก้ไขปัญหาจึงต้องมองให้เห็นความแตกต่าง แต่ในสังคมที่
ความเหลือ่ มล�ำ้ สูงมาก คนแต่ละกลุม่ ยากทีจ่ ะเข้าถึงกัน ท�ำให้ยากทีจ่ ะ
เข้าใจปัญหาของกันและกัน และเมื่อไม่เข้าใจจึงเกิดความไม่ไว้ใจ
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จนอาจลามไปสู่ความขัดแย้ง ท�ำให้การขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาความ
ยั่งยืนยิ่งท�ำได้ยาก UN จึงยกประเด็นความเหลื่อมล�้ำมาเป็น 1 ใน 17
หัวข้อของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals
: SDGs) เพราะถ้าแก้ปญั หานีไ้ ม่ได้ ก็ยากทีจ่ ะขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาอืน่ ”
“ความเหลื่อมล�้ำ” ถือเป็นปัญหาส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืนในโลก VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)
เพราะถ้ า ความเหลื่ อ มล�้ ำ สู ง โอกาสที่ จ ะเกิ ด “เศรษฐกิ จ ฐานกว้ า ง
(Inclusive Economy)” ก็ลดลง ซึ่งเศรษฐกิจฐานกว้างมีผลกับความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ เพราะหมายถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงหรือ
ปัญหาที่จะเข้ามากระทบกับระบบเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ความเหลื่อมล�้ำยิ่งสูง โอกาสเกิดเศรษฐกิจแบบกระจุกตัว
ยิ่งมาก น�ำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะเกิดการรวบอ�ำนาจทางเศรษฐกิจและ
การเมือง ส่งผลต่อแนวโน้มความส�ำเร็จในการแก้ปัญหาความยั่งยืนลดลง

แนวทางปลูก “ธุรกิจที่ยั่งยืน”
“มีธุรกิจไทยที่สนใจเรื่องความยั่งยืน บ่อเกิดอาจมาจาก
ความอยากท�ำ CSR หรืออยากมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งไม่เป็นไร
เพี ย งแต่ ต ้ อ งปลู ก ฝั ง แนวคิ ด ความยั่ ง ยื น เข้ า ไปในขั้ น ตอน
การด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตให้มาก เพื่อน�ำไปสู่
ผลผลิตที่ยั่งยืนขึ้น แต่ปัญหาที่เป็นอุปสรรคส�ำหรับบริษัทไทย
คือไม่มกี ารเชือ่ มโยงความยัง่ ยืนเข้ากับกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างจริงจัง และไม่ได้เชื่อมโยงธุรกิจกับผลกระทบหรือปัญหา
ต่าง ๆ มากเท่าที่ควร”
คุ ณ สฤณี ย กตั ว อย่ า งบริ ษั ท พลั ง งานที่ เ ริ่ ม จากการท� ำ
ความเข้าใจว่า บริษทั มีสว่ นท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากแค่ไหน
และเกิดขึ้นในกระบวนการใด ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุง
ไปสู่กระบวนการด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งอาจน�ำไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้ด้วย แต่ถ้าบริษัทนิ่งดูดาย
ในที่ สุ ด แล้ ว บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะถู ก กดดั น ให้ ต ้ อ ง
ปรับตัวจากกลุม่ ผูบ้ ริโภค กลุม่ องค์กรอิสระ กฎหมาย และคูค่ า้
โดยเฉพาะในต่างประเทศ

“การผลักดันการแก้ปัญหาความยั่งยืน
ไม่มีทางท�ำได้โดยที่ไม่มีใครเสียประโยชน์
เป็นเรื่องของการประนีประนอม
การมองเห็นจุดร่วม และการมีฉันทามติร่วม
แต่ในสังคมที่ความเหลื่อมล�้ำสูง...
แนวโน้มการเกิดฉันทามติจึงน้อยลง”

คุณสฤณีพูดถึงปัญหาว่า “การผลักดันการแก้ปัญหาความยั่งยืน ไม่มีทาง
ท�ำได้โดยทีไ่ ม่มใี ครเสียประโยชน์ เป็นเรือ่ งของการประนีประนอม การมองเห็น
จุดร่วม และการมีฉันทามติร่วม แต่ในสังคมที่ความเหลื่อมล�้ำสูง ผู้มีอ�ำนาจ
มักไม่อยากขับเคลื่อนแนวทางแก้ปัญหาที่พวกเขาอาจเสียประโยชน์ ดังนั้น
แนวโน้มการเกิดฉันทามติจงึ น้อยลง ล�ำพังแค่ความเห็นพ้องตรงกันว่ามีปญั หาแล้ว
การมองให้เห็นว่าทางเลือกในการแก้ปัญหามีอะไรบ้างก็ยิ่งยาก ฉะนั้น
ไม่ต้องพูดถึงข้อตกลงในการแก้ปัญหา”
คุณสฤณีสรุปว่า ความเหลื่อมล�้ำเป็น “ตัวคูณ” ที่ซ�้ำเติมให้การแก้ไข
ปัญหาความยัง่ ยืนต่าง ๆ ท�ำได้ยากยิง่ ขึน้ เพราะท�ำให้ “ส�ำนึกร่วม” มีไม่มากพอ
จะเรียกร้องหรือขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ความเหลื่อมล�้ำ
จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้ความส�ำคัญถ้าอยากจะแก้ปัญหาความยั่งยืน
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“ถ้ารอไปถึงจุดนัน้ จะเสียเปรียบบริษทั ทีป่ รับตัวก่อน เพราะ
ทุกวันนี้ ปัญหาเกี่ยวกับความยั่งยืนแทบทั้งหมดสามารถมอง
ในมุมความเสีย่ งต่อธุรกิจได้เกือบทัง้ หมด อยูท่ วี่ า่ บริษทั มองเห็น
หรือยัง และมองไกลพอไหม”
อีกปัญหาของสังคมไทยที่ส่งผลต่อการบ่มเพาะ “ธุรกิจที่
ยั่งยืน” ได้แก่ การไม่มีข้อตกลงร่วมกันในสังคมว่า อะไรคือ
ปัญหาใหญ่หรือปัญหาเร่งด่วนในเรือ่ งความยัง่ ยืนของสังคมไทย
รวมถึงไม่มีการตกลงร่วมกันว่าภาครัฐและภาคเอกชนควร
และไม่ควรต้องท�ำอะไร เพือ่ น�ำไปสูก่ ฎหมายและแนวทางปฏิบตั ิ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้ง ยังเป็นการสะท้อนให้สังคม
ตระหนักถึงปัญหาความยั่งยืนในประเด็นนั้น ๆ
เธอยกตั ว อย่ า ง ความพยายามของส� ำ นั ก งานปกป้ อ ง
สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency: EPA)
แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก าในการบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ๊ า ซ CO 2 เป็ น มลพิ ษ
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ซึ่งจะท�ำให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาและคู่ค้าต้องระวังมากขึ้นในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ป ล่ อ ยก๊ า ซชนิ ด นี้ เ ข้ า สู ่ ชั้ น บรรยากาศ
ขณะเดียวกันยังท�ำให้คนสหรัฐฯ และทั่วโลกตระหนักถึงความรุนแรง
ของภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อีกด้วย
“ส�ำหรับเมืองไทย เรายังไปไม่ถึงไหน ปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้
ด้วยซ�้ำว่า อะไรเป็นปัญหาความยั่งยืนที่เร่งด่วนและเป็นปัญหาใหญ่
ที่ต้องรีบหาแนวทางจัดการและรับมือ”
จงเชื่อว่าทุกคนช่วยโลกฝ่าวิกฤติ “โลกร้อน” ได้
“Climate Change เป็ น เรื่ อ งใหญ่ ที่ ต ้ อ งช่ ว ยกั น ป้ อ งกั น
เสียแต่วนั นี้ จะท�ำตัวชิลแบบเดิมไม่ได้ ความชิลของคนไทยจัดอยูใ่ นระดับ
เหนือจริงมาก คือเราพร้อมปรับการใช้ชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ที่
แย่ลงได้อย่างรวดเร็ว และมองปัญหาใหญ่เป็นเรือ่ งขบขันได้ ความชิลนี้
ถือเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหา เพราะมันท�ำให้เรายินยอมอยู่กับ
ปัญหาแทนที่จะลุกขึ้นมาแก้ไข ฉะนั้น ปัญหาคือจะเปลี่ยนความชิล
เป็น ‘ส�ำนึกร่วม’ ได้อย่างไร หรือต้อง ‘วาดภาพนรก’ ให้เห็นอย่าง
ชัดเจน”
ปัญหาต่อมาเป็นเรื่องทัศนคติที่มักคิดว่า มนุษย์ตัวเล็ก ๆ จะแก้
ปัญหาใหญ่ระดับโลกได้อย่างไร คุณสฤณีจงึ ยกตัวอย่าง เกรต้า ธุนเบิรก์
(Greta Thunberg) เด็กสาววัย 15  ปี ชาวสวีเดน ที่เลือก “โดดเรียน
เพือ่ โลก” ไปนัง่ หน้าอาคารรัฐสภาสวีเดนตามเวลาเรียนทุกวัน นานถึง
3 สัปดาห์ เพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้ลดการปล่อยก๊าซ CO2 และประกาศให้
Climate Change เป็น “วิกฤติ” ที่ต้องเร่งจัดการแก้ไข ซึ่งในที่สุด
การเรียกร้องก็สำ� เร็จ อีกทัง้ ยังได้รบั ความสนใจจนเป็นประเด็นส�ำคัญ
ในเวทีการประชุมระดับโลก และสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่จากทั่วโลกตื่นตัวกับปัญหานี้อย่างจริงจัง
ไม่เพียงโดดเรียน Greta ยังเลิกกินเนือ้ สัตว์ดว้ ยเหตุผลว่า การท�ำ
ปศุสัตว์ก่อให้เกิดก๊าซ CO2 มากกว่าการกินพืชหลายเท่า เธอเลิกนั่ง
เครื่องบินเพราะเครื่องบินสร้างมลพิษท�ำลายชั้นบรรยากาศมากกว่า
รถยนต์หลายเท่า ความมุ่งมั่นที่จะลดวิกฤติโลกร้อน ท�ำให้เธอได้รับ
การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจ�ำปี ค.ศ. 2019
“ถ้า 1 - 2 อาทิตย์แรก ผูใ้ หญ่ยงั ไม่สนใจ แล้วน้องคิดว่า ช่างเถอะ
แล้วเลิกเลย การตื่นตัวอย่างมโหฬาร และการประกาศให้ Climate
Change เป็นวิกฤติก็คงไม่เกิด บ่อยครั้งที่เหตุของความไม่ส�ำเร็จ
คือ เลิกล้มความตั้งใจไปก่อนที่ความส�ำเร็จจะเข้ามา สิ่งที่ยากคือ
เราไม่รู้ว่าความส�ำเร็จจะมาเมื่อไร เหมือนกับที่เราไม่รู้หรอกว่าความ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดเมื่อไร ในฐานะนักวิจัยเรื่องความยั่งยืน มักมีคน
ถามว่า คิดว่างานวิจัยจะสร้างผลกระทบได้อย่างไร จะเปลี่ยน
นโยบายรัฐได้จริงหรือ จริง ๆ ก็ไม่ได้คิดขนาดนั้น คิดแค่ว่างานวิจัย
ก็เหมือน ‘จิ๊กซอว์’ เรามั่นใจว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของทางออก

เพียงแต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าชิ้นนี้จะอยู่ตรงไหนในภาพใหญ่ และไม่รู้ว่า
ภาพใหญ่เป็นอะไร จนกว่าจะต่อเสร็จ”  
คุณสฤณีย�้ำว่า ถ้าทุกคนเริ่มที่ตัวเอง ปรับพฤติกรรมที่พอท�ำได้
เช่น ใช้ถุงผ้า ลดการใช้พลาสติก ลดการใช้พลังงาน จัดการขยะของ
ตนด้วย “3R” (Reduce, Reuse and Recycle) ไม่เพียงเป็นประโยชน์
ต่อโลก ยังเป็นการสร้างความตระหนักและส่งต่อทัศนคติทถี่ กู ต้องให้
คนรอบข้างด้วย และหากใช้ Social Media เป็นกระบอกเสียงในการ
รณรงค์ ก็ยงิ่ ท�ำให้ความตระหนักแพร่ไปในวงกว้างขึน้ ซึง่ ความร่วมใจ
ของทุกคนย่อมขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกได้
“ฉันทะ” ในงานที่ท�ำ
เคล็ดลับความส�ำเร็จฉบับ “สฤณี”
คุณสฤณีเล่าว่า ก่อนหน้านี้ เธอใช้ชีวิตเป็นฟรีแลนซ์ท�ำงาน
เขียนหนังสือ แปลหนังสือ และงานวิจยั โดยเริม่ ต้นจากงานวิจยั เกีย่ วกับ
ธรรมาภิ บ าลในตลาดทุ น จากนั้ น ขอบเขตความสนใจได้ ข ยาย
พรมแดนไปสู่เรื่องความยั่งยืน ระหว่างค้นหาข้อมูลประกอบการ
เขียนหนังสือเกี่ยวกับความยั่งยืน เธอพบว่าข้อมูลเรื่องนี้ในเมืองไทย
มีนอ้ ยมาก เพราะไม่คอ่ ยมีคนท�ำวิจยั ด้านนี้ เธอจึงร่วมกับเพือ่ นรุน่ น้อง
ก่อตั้ง บริษัท ป่าสาละ จ�ำกัด ขึ้นในปี 2556  
“ตอนนั้น ไม่ได้คิดว่าต้องการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม หรือ
จุดประกายความเปลีย่ นแปลง เพียงแค่ชอบท�ำวิจยั ชอบกระบวนการ
วิจัย และชอบเรื่องความยั่งยืน โจทย์งานวิจัยของเราจึงชัดเจนว่า
เชื่อมโยงกับปัญหาความยั่งยืนในสังคมไทยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เรารูส้ กึ ว่ามันมีความต้องการ เพราะการหาความเชือ่ มโยงจาก
ปัญหาความยัง่ ยืนไปยังอุตสาหกรรมและลึกไปถึงบริษทั เป็นเรือ่ งซับซ้อน
และไม่ได้เห็นได้ง่าย ๆ”
ส�ำหรับความตั้งใจของป่าสาละ ไม่ใช่การเป็น “Think Tank”
แต่เป็นการท�ำงานวิจยั เพือ่ ค้นหาค�ำตอบว่าเกิดอะไรขึน้ ในประเด็นนัน้
เพื่อเป็น “จิ๊กซอว์” ให้คนอื่นน�ำไปใช้ต่อยอดหรือตอบโจทย์ของ
ตัวเองได้ และด้วยความตั้งใจเช่นนี้ ท�ำให้หนึ่งในเงื่อนไขส�ำคัญใน
การรับท�ำงานวิจัยให้กับเอกชน คือ ผลงานวิจัยต้องสามารถเผยแพร่
สู่สาธารณะได้ ยกเว้นในส่วนข้อมูลที่เป็นความลับของเอกชนนั้น ๆ
จากวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 6 ปีที่ป่าสาละโลดแล่นอยู่
“แถวหน้า” ในแวดวงการท�ำงานวิจัยเรื่องความยั่งยืน และ “ธุรกิจ
ที่ยั่งยืน” ของประเทศไทย โดยเคล็ดลับความส�ำเร็จ เธอบอกว่า
มาจากการตั้ง “ฉันทะ” หรือความพอใจในงานที่ท�ำเป็นพื้นฐานและ
เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ เมื่อมีฉันทะ ท�ำให้อยากท�ำงานไปเรื่อย ๆ
ถ้าเจออุปสรรคก็อยากฝ่าฟันไปต่อให้ได้ แต่ถ้าขาดฉันทะในการ
ท�ำงาน เมื่อเกิดอุปสรรค ก็ง่ายที่จะรู้สึกท้อแท้และล้มเลิกไปในที่สุด
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BESTINATION
เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

Zero
Waste Living
at Refill
Café
ข้อมูลโครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุวา่ ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกในทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมี
ปริมาณมากถึง 2 ล้านตัน ถึงแม้ขยะพลาสติกจะสามารถนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ ได้ปลี ะ 0.5 ล้านตัน แต่สว่ นทีเ่ หลืออีก 1.5 ล้านตัน
จะถูกกำ�จัดด้วยวิธีฝังกลบและเผาทำ�ลาย โดยยังคงมีบางส่วนตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษย์และสิง่ มีชวี ติ หลายประเทศทัว่ โลกหันมารณรงค์เรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจังและมีการออกกฎบังคับห้ามใช้ถงุ พลาสติกเพือ่ แสดง
ความพยายามในการแก้ปญ
ั หาพลาสติกล้นโลก หลายคนปรับเปลีย่ นวิธกี ารใช้ชวี ติ และความเป็นอยูใ่ นแต่ละวันให้มผี ลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จากเทรนด์ดังกล่าวก่อให้เกิดธุรกิจแนวใหม่ คือ ร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบไร้บรรจุภัณฑ์
(No Packaging) ที่ลูกค้าต้องนำ�ภาชนะมาใส่เอง BOT พระสยาม MAGAZINE จะขอพาผู้อ่านไปรู้จักกับ 2 ร้านค้ารักษ์โลก
ที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมและอยากส่งต่อแนวคิดนี้ให้กับลูกค้าต่อไป

เป็นร้านแนว Eco-friendly ในซอยอ่อนนุช 77/1 ทีต่ งั้ ใจท�ำให้
คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาจากพลาสติก และช่วยกันลดปริมาณ
การใช้พลาสติก โดยคุณแพร์ ปภาวี พงศ์ธนาวรานนท์ เจ้าของ
ร้านเล่าถึงจุดเริม่ ต้นของร้านให้ฟงั ว่า ตัง้ แต่สมัยเรียน คุณแพร์และ
เพือ่ น ๆ มักเข้าร่วมค่ายอาสาด้านสิง่ แวดล้อม ท�ำให้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการรักษาธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมากขึน้ จากนัน้
จึงเริม่ ปรับ Lifestyle เช่น งดใช้ถงุ พลาสติกและน�ำบรรจุภณั ฑ์
ส่ ว นตั ว มาใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น รวมทั้ ง ที่ ผ ่ า นมายั ง ไม่ มี
ร้านค้าทีใ่ ห้การสนับสนุนการน�ำบรรจุภณั ฑ์สว่ นตัวมาใช้ และ
คนทัว่ ไปก็ยงั ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าทีค่ วร คุณแพร์และเพือ่ น ๆ
จึงได้รเิ ริม่ ธุรกิจ Refil Station นี้
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ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ ร้าน Better Moon café x Refill
Station แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ คาเฟ่จำ� หน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ มีสว่ นลด
ส�ำหรับลูกค้าทีพ่ กแก้วมาเอง และ Refill Station ซึง่ แบ่งเป็นอีก 2 โซน คือ
โซนจ�ำหน่ายน�ำ้ ยาต่าง ๆ อาทิ น�ำ้ ยาล้างจาน น�ำ้ ยาซักผ้า สบูเ่ หลว และน�ำ้ ยา
ปรับผ้านุม่ และโซนของว่างทีม่ ผี ลไม้อบแห้งและถัว่ นานาชนิด โดยลูกค้า
สามารถน�ำภาชนะส่วนตัวหรือของทางร้านมาใส่บรรจุสนิ ค้าตามทีต่ อ้ งการได้
(คิดราคาตามน�ำ้ หนัก)
คุณแพร์ทงิ้ ท้ายว่า นอกจากการตระหนักถึงโทษของขยะทีเ่ กิดจากพลาสติก
แล้ว อยากให้ทกุ คนสนใจและค�ำนึงถึงการก�ำจัดและการย่อยสลายของพลาสติก
ด้วย เพราะพลาสติกแต่ละประเภทมีกระบวนการย่อยสลายทีแ่ ตกต่างกันและ
บางประเภทไม่สามารถย่อยสลายเองได้
เวลาเปิด/ปิด
โทรศัพท์
ที่จอดรถ

เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 21.30 น.
086 993 6566
บริเวณใกล้เคียงร้าน หรือห้างบิ๊กซีอ่อนนุช (ฟรี 3 ชม.)

ZeroMoment
Refillery

เป็นอีกหนึง่ ร้านเปิดใหม่ยา่ นพระราม 9 ซอย 41 ทีม่ หี น้าร้านดึงดูดตา
ด้วยสีนำ�้ เงินสดใส ภายในร้านตกแต่งผนังด้วยขัน้ ตอนและวิธกี ารชือ้ สินค้า
ของทางร้านอย่างชัดเจน รวมถึงประโยคสะดุดตาว่า “Save The Earth,
It’s The Only Planet With Chocolate” ที่ เ จ้ า ของร้ า นต้ อ งการ
จะสื่อถึงมุมมองแง่บวกต่อการลดใช้พลาสติก โดยภายในร้านจะแบ่งเป็น
2 ส่วนคือ โซนของใช้ เช่น น�ำ้ ยาต่าง ๆ สบู่ หลอดดูดน�ำ้ ท�ำจากสแตนเลส
และโซนอาหาร เช่น เส้นสปาเกตตี เครือ่ งเทศ เครือ่ งปรุงรส ผลไม้อบแห้ง และ
ถัว่ นานาชนิด
จุดเริม่ ต้นของร้านเกิดจากความตัง้ ใจของ คุณเมีย่ ว ฤดีชนก จงเสถียร
ในการท�ำธุรกิจทีส่ ร้างคุณประโยชน์ให้กบั สังคมได้ จนกระทัง่ ได้พบกับร้าน
ขายของแบบ Refill Station ในต่างประเทศ จึงสนใจน�ำแนวคิดนัน้ มาปรับให้
เข้ากับสังคมไทย น�ำมาสูช่ อื่ ร้าน ZeroMoment ทีม่ แี นวคิดมาจาก Zero Waste
คือ การมีชว่ งเวลาเล็ก ๆ ของการสร้างขยะทีเ่ ป็นศูนย์ โดยคุณเมีย่ วกล่าวว่า

ไม่อยากให้คนคิดว่าต้องไม่สร้างขยะ เพราะเป็นเรือ่ งทีย่ าก แต่พวกเขา
จะหยุดการสร้างขยะได้ ณ เวลาทีใ่ ช้บริการจากทางร้าน
คุณเมีย่ วทิง้ ท้ายว่า ไม่ใช่แค่รา้ นแบบนีท้ จี่ ะตอบโจทย์ในการ
แก้ปญั หาของขยะพลาสติก ไม่วา่ คุณจะเป็นใครหรือท�ำธุรกิจอะไร
ทุกคนสามารถลดขยะจากพลาสติกได้ในแบบของตัวเอง เช่น
การไม่รบั ถุงพลาสติกโดยไม่จำ� เป็น
เวลาเปิด/ปิด
โทรศัพท์
ที่จอดรถ  

วันอังคาร - เสาร์ เวลา 10.00 - 19.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์)
081 551 7700
อาคาร Home Residence พระราม 9 ซอย 41
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FINANCIAL
WISDOM

เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

มุมตรวจสุขภาพทางการเงิน ที่ BOT Lounge ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

Financial Health Check

จุดเริ่มต้นของความยั่งยืนทางการเงินส่วนบุคคล
ตรวจอย่างไร
1 รายได้

เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
รายได้พิเศษ ผลตอบแทนจากการลงทุน

2 เงินออม

เช่น เงินฝาก กองทุน ประกันสะสมทรัพย์

3 ภาระผ่อนหนี้

เช่น สินเชื่อ ผ่อนสินค้า บ้าน รถ

4 รายจ่ายจ�ำเป็น

เช่น อาหาร เดินทาง สาธารณูปโภค

เงินส�ำรองเผื่อฉุกเฉิน

เพือ่ ใช้จา่ ยกรณีเจ็บป่วย หรือตกงานกะทันหัน
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“ความยั่ง ยืน” เป็นคำ�ที่หน่วยงานหลายแห่ง กำ�ลัง พูดถึ ง
และให้ความสำ�คัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจ
สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และธรรมาภิ บ าล แต่ ใ นระดั บ บุ ค คล
หลายคนอาจรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการใช้ชีวิตประจำ�วัน
จับต้องไม่ได้ และใช้เวลานานเกินจะอดทนรอ ทัง้ ทีค่ วามจริงแล้ว
ความยั่ ง ยื น ในระดั บ บุ ค คลก็ มี ค วามสำ � คั ญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ น
ไปกว่ากัน โดยเฉพาะความยั่งยืนทางการเงินส่วนบุคคล

หลักส�ำคัญของการสร้างความยัง่ ยืนทางการเงินส่วนบุคคล ไม่ใช่
การแสวงหาความมั่งคั่งร�่ำรวย แต่หมายถึงความมั่นคงทางการเงิน
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการมีกินมีใช้ตามความจ�ำเป็นพื้นฐานของชีวิต
เป็นอย่างน้อย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เดือดร้อนยามมีเหตุฉุกเฉิน
ต้องใช้เงินเพราะมีเงินออมหรือแผนรองรับวิกฤติ และถ้ามีก�ำลังพอ
ทีจ่ ะท�ำความฝันต่าง ๆ ของตัวเองให้สำ� เร็จได้ดว้ ยยิง่ ดี ใครทีอ่ ยากไป
ถึงจุดนั้น ขอแนะน�ำให้เริ่มต้นด้วยการวัดเป็นตัวเลขว่า  ณ วันนี้
สุขภาพการเงินของเราเป็นอย่างไร
ตอนนี้ใครยังไม่มีกระดาษและปากกาอยู่ใกล้ตัว ให้เวลาไปหยิบ
สักครู่ การตรวจสุขภาพการเงิน (Financial Health Check) ใช้ตวั เลข
เพียง 4 แบบเท่านั้น ได้แก่ รายได้ต่อเดือน เงินออมต่อเดือน

Cheบcง่าkย ๆ กัน!
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Fin มาตรวจสุขภาพการเงินแบ
รายได้

20,000

บาทต่อเดือน

เงินออม
ภาระผ่อนหนี้
รายจ่ายจำ�เป็น

5,000
2,000
7,000

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน

ผลการตรวจสุขภาพการเงินของคุณ
สัดส่วนการออมต่อเดือน

ยอดเยี่ยมมาก
ภาระผ่อนหนี้ต่อเดือน

สัดส่วนการออมต่อ
เดือน:
1 ใน 4 ของรายได
้ (25%)

ภาระผ่อนหนี้ต่อเด
ือน:
ไม่เกิน 1 ใน 3 ขอ
งรายได้ (33%)
เงินออมเผื่อฉุกเฉิน
:
3 - 6 เท่า ของราย
จ่ายจำ�เป็น
และภาระผ่อนหนี้ต
่อเดือน

ภาระหนี้ยังไม่มากเกินไป
เงินออมเผื่อฉุกเฉิน

ตอนนี้มีเงินสำ�รองฉุกเฉินอยู่แล้ว

35,000

ฉบับที่ 4 ปี 2562

บาท

ภาระผ่อนหนีต้ อ่ เดือน และรายจ่ายจ�ำเป็นต่อเดือน จากนัน้ น�ำตัวเลข
มาค�ำนวณง่าย ๆ ตามสูตร 3 สูตรต่อไปนี้ ก็จะทราบแล้วว่า
ตอนนี้สุขภาพการเงินของคุณแต่ละด้านดีแค่ไหนหรือควรปรับปรุง
อะไรบ้าง
มาเริ่มกันที่สัดส่วนการออมต่อเดือน ให้น�ำ เงินออมต่อเดือน
หารด้วยรายได้ต่อเดือน ซึ่งสัดส่วนการออมต่อเดือนที่เหมาะสม คือ
อย่างน้อย 1 ใน 4 ของรายได้ (ร้อยละ 25) หากรูส้ กึ ว่าหนักมากเกินไป
ให้เริ่มออมที่ร้อยละ 10 ของรายได้ แล้วค่อย ๆ เพิ่มเมื่อมีรายได้
มากขึน้ แต่อย่าลืมวางแผนแบ่งเงินออมเป็นส่วน ๆ ตามความจ�ำเป็น
และเป้าหมายในชีวิต รวมทั้งระยะเวลาที่จะใช้เงิน คือ ระยะสั้น
ระยะกลาง หรือระยะยาว รวมถึงหาความรู้เรื่องการลงทุนที่ถูกต้อง
ก่อนตัดสินใจลงทุน
ต่อมาภาระผ่อนหนี้ต่อเดือน หาจาก ภาระผ่อนหนี้ต่อเดือน
หารด้วยรายได้ตอ่ เดือน ซึง่ สัดส่วนทีส่ บายใจได้วา่ ไม่มหี นีเ้ กินตัว คือ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ (ร้อยละ 33) และจะให้ดีควรเป็นหนี้
เท่าที่จ�ำเป็นและจ่ายไหว ช�ำระหนี้ให้เต็มจ�ำนวนและตรงเวลา  และ
อย่ากู้เพิ่มถ้าไม่จ�ำเป็น
สุดท้ายเงินออมเผื่อฉุกเฉิน คิดจาก รายจ่ายจ�ำเป็นต่อเดือน
รวมกับภาระผ่อนหนี้ต่อเดือน แล้วคูณ 3 หรือ 6 จากนั้นเทียบกับ
เงินเผือ่ ฉุกเฉินทีม่ อี ยูแ่ ล้วว่าครบ ขาด หรือเกินจากค่ามาตรฐานเท่าไร
ซึ่งเราควรสะสมเงินออมเผื่อฉุกเฉินให้ได้ 3 - 6 เท่า  ของรายจ่าย
จ�ำเป็นและภาระผ่อนหนี้ต่อเดือน เผื่อไว้ใช้ในเหตุการณ์จ�ำเป็นต้อง
ใช้เงินเร่งด่วน เช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ตกงาน แม้ประสบเหตุร้าย
แต่เราก็ยังพึ่งตัวเองได้ ไม่เดือดร้อนต้องไปหยิบยืมใคร โดยฝาก
ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะได้ถอนมาใช้สะดวกและทันเวลา และ

คุณทำ�ได้ดีแล้ว

ถ้าใครเก็บได้มากกว่า 6 เท่า  ขอแนะน�ำให้น�ำส่วนที่เกินไปออมหรือ
ลงทุนเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น  
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อยู่ช่วงวัยใด หรือฐานะทางการเงิน
เป็ น อย่ า งไร การตรวจสุ ข ภาพการเงิ น จะช่ ว ยในการวิ นิ จ ฉั ย
สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน หากพบปัญหาจะได้รักษาได้
อย่างทันท่วงทีกอ่ นทีจ่ ะเรือ้ รัง ทีส่ ำ� คัญสามารถน�ำมาใช้เป็นจุดเริม่ ต้น
ในการวางแผนเพื่อให้มีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงต่อไปอย่างยั่งยืน
ได้ด้วย
ท่านใดสนใจสร้างความยั่งยืนทางการเงินของตนเอง สามารถ
มาเริ่ ม นั บ หนึ่ ง ได้ ที่ BOT Lounge ชั้ น 1 ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้
ธนาคารแห่งประเทศไทย จะมาแบบฉายเดี่ยว ชวนเพื่อน จูงมือพ่อ
ควงแขนแม่ หรือพาแฟนมาด้วยก็ได้ หรือดาวน์โหลดโปรแกรม
ตรวจสุขภาพการเงินติดบ้านไว้เหมือนเครื่องวัดความดันโลหิตหรือ
ปรอทวัดไข้ประจ�ำบ้านได้ที่  www.1213.or.th/th/GeneralPublish/
FinHealthCheck_BOT.zip เมื่อทราบผลของตนเองแล้ว ก็ควรดูแล
รักษาสุขภาพการเงินให้แข็งแรงอยู่เสมอ และตรวจสุขภาพการเงิน
เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ไปให้ถงึ ปลายทางคือความยัง่ ยืน
ทางการเงินของแต่ละคน ซึ่งจะส่งผลไปถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในที่สุด

สแกนเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Financial Health Check
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

1

2

Environmental, Social
Sustainable
Banking
หรือ การธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน หมายถึง การธนาคารทีม่ งุ่ เน้น and Governance (ESG)
การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาว โดยด�ำเนิน
หมายถึง แนวคิดการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และอยู่ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี ตลอดจนการช่วยสร้างแรงผลักดันให้ทุกภาคส่วน
ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลด�ำเนินการในทิศทางที่
น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นประเด็นที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

4 ค�ำศัพท์ Sustainability ทีไ่ ด้ยนิ บ่อย

3

Creating Shared Value
(CSV)
หรือ การสร้างคุณค่าร่วม หมายถึง แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ

ที่ให้ความส�ำคัญกับคุณค่าทางเศรษฐกิจและการสร้างประโยชน์แก่
กิจการและสังคมไปพร้อมกันเพือ่ ความส�ำเร็จในระยะยาว ซึง่ แตกต่าง
จากความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) ที่อาจแสดงผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งไม่จ�ำเป็น
ต้องเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจหลัก
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4

Green
Bond
หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกเพื่อระดมทุนส�ำหรับโครงการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจพลังงานสะอาด การฟื้นฟูและ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ และพลังงาน และ
การก่อสร้างอาคารสีเขียว

ขอเชิญผูที่สนใจติดตามรายละเอียด
และสำรองที่นั่งไดที่

www.bot.or.th/BOTSymposium2019

