เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย

รับมอบทองค�ำ
เพื่อสมทบเข้าเป็นทุนส�ำรองเงินตรา
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับมอบทองคำ�
จำ�นวน 10 กิโลกรัม จากศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ที่ได้รับจากการจัดงานบุญประเพณี “ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา”
ตามเจตนารมณ์ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำ�รองเงินตรา
โดยมีพระอาจารย์บุญมี ธัมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำ�เต่า)
ตำ�บลหนองอ้อ อำ�เภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
เป็นผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์มอบสินทรัพย์ ในครั้งนี้
การมอบทองคำ�ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 25 รวมเป็นสินทรัพย์ที่รับมอบทั้งสิ้น
แบ่งเป็นทองคำ�แท่งน้ำ�หนักรวม 13,060.918 กิโลกรัม
และเงินตราต่างประเทศจำ�นวน 10,457,159.63 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เมื่อมองไปข้างหน้า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังมีความไม่แน่นอนสูง
และกระทบกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยและพี่น้องประชาชนทุกคน
แต่ฐานะการเงินระหว่างประเทศที่เข้มแข็งจากเงินสำ�รองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง
และหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำ� รวมทั้งระบบสาธารณสุขของประเทศที่มีประสิทธิภาพสูง
ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและประชาชน
จะช่วยทำ�ให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติการณ์โควิด 19 ได้อย่างรวดเร็ว

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
คำ�กล่าวในงานบุญประเพณี “ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา”
11 สิงหาคม 2563

*VUCA ย่อมาจาก Volatility, Uncertainty, Complexity และ Ambiguity
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with the Governor
ยน “ธนาคารกลางท่ามกลางความท้าทาย”

SANDBOX

Editor’s
Welcome

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบั บ นี้ ภ ายใต้ ธี ม
“Journey in the VUCA* World” ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางกับการท�ำหน้าทีธ่ นาคารกลาง
ของ ธปท. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจไทยได้เผชิญกับความท้าทายหลากหลาย
รู ป แบบ ขณะที่ ธปท. ต้ อ งมองกว้ า งและมองไกลเพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพของระบบ
การเงินไทย เริม่ ด้วยคอลัมน์ Conversation with the Governor คุณกวีวฒุ ิ เต็มภูวภัทร
เจ้าของเพจ 8 บรรทัดครึ่ง ร่วมสนทนากับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.
เพื่อถอดบทเรียนจากการท�ำงาน พร้อมสิ่งที่ขอฝากถึงชาว ธปท. เพื่อเตรียมรับมือกับ
โจทย์ใหญ่ในอนาคต เนือ่ งในโอกาสทีท่ า่ นก�ำลังจะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งผูว้ า่ การ ธปท.
ในวันที่ 30 กันยายนนี้
ต่อด้วยคอลัมน์ Cover Story ที่ตัวแทนชาว ธปท. มาบอกเล่าค�ำใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ใน ธปท. ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เช่น พร้อมเพย์ คลินกิ แก้หนี้ และ ศรร. (ศูนย์การเรียนรู้
ธนาคารแห่งประเทศไทย) ค�ำเหล่านีส้ ะท้อนการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ในระบบเศรษฐกิจ
การเงินไทย และที่น่าสนใจคือประชาชนได้อะไรจากค�ำเหล่านี้ ในคอลัมน์ Special Scoop
ตัวแทนสื่อมวลชนสายข่าว ธปท. ได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อ “ผู้ว่าฯ วิรไท” ผู้เป็นแบบอย่าง
ของนายธนาคารกลางที่ดี
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องน่าอ่านอีกมากมายเช่นเคย พบกับมุมมองและปรัชญาการท�ำงาน
เพือ่ สังคมของ หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในคอลัมน์ Relax @ Ruen Pae การสรุปองค์ความรูจ้ ากงานสัมมนา
วิชาการ ธปท. ส�ำนักงานภาค ปี 2563 และเรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับ Central Bank Digital Currency
(CBDC) หรือสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางในคอลัมน์ The Knowledge
ส�ำหรับเนื้อหาเบา ๆ ประจ�ำฉบับนี้ เรามาตามรอยร้านอาหารและเมนูโปรดของ
ท่านผูว้ า่ การในคอลัมน์ Eat Guide ซึง่ แต่ละร้านอยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกลจากย่านบางขุนพรหมค่ะ
ก่อนจากกันไป วันนี้ทุกท่านสามารถติดตามสาระดี ๆ ด้านเศรษฐกิจและการเงิน
ได้ทาง LINE Official Account ของ ธปท. และพอดแคสต์ BOT on the Go ทาง
SoundCloud โดยขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นเพื่อนทาง Line ผ่าน QR code ท้ายเล่ม
และที่ ส� ำ คั ญ อย่างยิ่ ง แม้ ส ถานการณ์ โ ควิ ด 19 ในบ้ า นเราจะอยู่ภ ายใต้
การควบคุมแล้ว แต่คนไทยเราน่ารักมากค่ะ ยังคงให้ความร่วมมือกันใส่หน้ากาก
รักษาระยะห่าง จนได้รับจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือกับการระบาดของโรค
โควิด 19 เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกค่ะ
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POWER UP TRUST SURVEY
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RIA INTENDED OUTCOME TIDE
SQUAD

CONVERSATION
WITH THE GOVERNOR

ฉบับที่ 4 ปี 2563

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สูบ่ ทเรียน “ธนาคารกลางท่ามกลางความท้าทาย”   

ของผู้ว่าการวิรไท

วันที่ 30 กันยายน 2563 จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ของ ดร.วิรไท สันติประภพ
ตลอดเส้นทาง 5 ปี ในฐานะ “หัวเรือใหญ่” ขององค์กรที่มีพันธกิจหลักคือ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
ท่ามกลางความท้าทายมากมาย ทัง้ จากระบบเศรษฐกิจและการค้าโลกทีค่ าดเดาได้ยาก ตลาดทุนและตลาดการเงินทีผ่ นั ผวนสูง
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกการเงิน ตลอดจนวิกฤติโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก
Conversation with the Governor ฉบั บ ส่ ง ท้ า ยต� ำ แหน่ ง ของผู ้ ว ่ า การ ธปท. คนปั จ จุ บั น ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร นักคิดและนักเขียนชื่อดัง เจ้าของเพจ “8 บรรทัดครึ่ง” มาชวนคุยถึงบทสรุปการเดินทาง
ในโลก VUCA+1 ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งสิ่งที่ฝากถึงชาว ธปท. เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโจทย์ ใหญ่ในอนาคต
ที่จะท้าทายการด�ำเนินงานของธนาคารกลางมากยิ่งขึ้น

คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
นักคิดและนักเขียนชื่อดัง
เจ้าของเพจ “8 บรรทัดครึ่ง”

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ ธปท.

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เท่าทันโลกการเงินยุคใหม่
คุณกวีวุฒิ : ขอเริ่มต้นจากการย้อนกลับไปมองการท�ำงาน
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าการคิดว่าบรรลุเป้าหมายตามที่
คาดหวังไว้หรือไม่
ดร.วิรไท : ผมถือว่าการท�ำหน้าที่ผู้ว่าการเป็นการเดินทาง
ร่ ว มกั บพี่ น ้ อ งชาว ธปท. เพื่ อ สร้ า งความเปลี่ ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจการเงินไทย ไปพร้อม ๆ กับการท�ำหน้าที่ที่ส�ำคัญที่สุดของ
ธนาคารกลาง คือการดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบ
การเงินของประเทศ
ถ้ามองในภาพใหญ่ ผมคิดว่ามีหลายเรื่องที่ ธปท. ได้ช่วย
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และอาจมีหลายเรื่องที่ยังไม่
เกิดผลอย่างที่ต้องการ
ขอยกตัวอย่างเรื่องที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนและประชาชน
สั ม ผั ส ได้ คื อ การท� ำ ให้ มี ร ะบบนิ เ วศการเงิ น ดิ จิ ทั ล ในระบบ
การเงินไทย อย่างเช่นการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
เมื่อก่อนประเทศไทยอาจจะยังตามหลังหลายประเทศ แต่วันนี้
เราเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า มี พั ฒ นาการด้ า น
e-Payment ที่ดีมาก จนหลายประเทศขอเรียนรู้และถอดบทเรียน
จากเรา
อีกตัวอย่างหนึ่งที่เราได้พัฒนามากขึ้นคือ การดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงิ น โดยรวม (financial stability) จากเดิ ม ที่ เ ราให้

ความส�ำคัญกับธนาคารพาณิชย์เพราะอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลโดยตรง
แต่เมือ่ ระบบการเงินมีความซับซ้อนมากขึน้ และเชือ่ มโยงกันสูงขึน้ มาก
เวลาเกิดปัญหาทีจ่ ดุ ใดจุดหนึง่ ก็อาจลามไปทัง้ ระบบการเงินได้เร็วมาก
การยกระดับการท�ำงานร่วมกันของผูก้ ำ� กับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็น
ธปท. กระทรวงการคลัง ผู้ก�ำกับดูแลด้านตลาดทุน และผู้ก�ำกับดูแล
ด้านประกันภัย ไปพร้อมกับการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนา
ฐานข้อมูล ท�ำให้เราสามารถออกมาตรการหลายอย่างได้อย่างเท่าทัน
โดยเฉพาะมาตรการเพื่อดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและช่วยเหลือ
ประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
การบริหารความคาดหวังทีห่ ลากหลายคือสิง่ ทีท่ า้ ทายมาก
คุณกวีวฒ
ุ ิ : อะไรคือความท้าทายทีส่ ดุ ในการท�ำหน้าทีผ่ วู้ า่ การ
ธปท.
ดร.วิรไท : ธปท. มีหน้างานที่กว้างมาก ตั้งแต่การท�ำนโยบาย
การเงินเพื่อดูแลเสถียรภาพด้านราคาและดูแลเศรษฐกิจให้ขยายตัว
ได้ตามศักยภาพ การก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน การบริหารทุนส�ำรอง
ระหว่างประเทศ การบริหารระบบการช�ำระเงินหลักของประเทศ
ไปจนถึงการบริหารจัดการธนบัตร และการคุ้มครองและให้ความรู้
ทางการเงินแก่ประชาชน การท�ำงานของ ธปท. จึงกระทบกับทุกคน
ในมิติที่แตกต่างกัน

1

volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity คือ มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือ

8

BOT MAGAZINE

BOT MAGAZINE

9

CONVERSATION
WITH THE GOVERNOR

ฉบับที่ 4 ปี 2563

การบริหารความคาดหวังจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เพราะไม่มีทางที่การด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ
ของ ธปท. จะถูกใจทุกคน และไม่ควรเป็นเช่นนั้นด้วย เพราะทรัพยากรมีอยู่อย่างจ�ำกัด และไม่มีอะไรฟรี
อีกทั้ง ‘เสถียรภาพ’ เป็นเรื่องที่ต้องมองไปให้ ไกล มองไปในระยะยาว
แปลว่าต้องยอมเสียสละบางอย่างในช่วงระยะสั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว
คนส่วนใหญ่อาจรู้สึกว่า “ธปท.” เป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้จริงแล้ว
งานของ ธปท. เป็นเรือ่ งใกล้ตวั และเกีย่ วข้องกับชีวติ ความเป็นอยูข่ อง
ทุกคน ซึง่ แต่ละคนก็จะมีความคาดหวังแตกต่างกัน การบริหารความ
คาดหวังจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เพราะไม่มีทางที่การด�ำเนิน
นโยบายต่าง ๆ ของ ธปท. จะถูกใจทุกคน และไม่ควรเป็นเช่นนัน้ ด้วย
เพราะทรัพยากรมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด และไม่มอี ะไรฟรี อีกทัง้ “เสถียรภาพ”
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งมองไปให้ไกล มองไปในระยะยาว แปลว่าต้องยอมเสียสละ
บางอย่างในช่วงระยะสั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว
การบริหารความคาดหวังและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท�ำนโยบายของ ธปท. จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากในช่วง 5 ปี
ทีผ่ า่ นมา และจะเป็นความท้าทายของธนาคารกลางต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก
ท�ำอย่างไรเราจึงจะสือ่ สารไปสูป่ ระชาชนหรือภาคธุรกิจซึง่ เป็นเป้าหมาย
ปลายทางของนโยบายได้ เพราะการท�ำนโยบายใด ๆ ก็ตามต้องมีผล
ต่อพฤติกรรมของประชาชนและภาคธุรกิจ ถ้าเขาเข้าใจและเห็นด้วย
กับสิ่งที่เราท�ำ จึงจะเกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการได้
เมื่อก่อน ธปท. มักสื่อสารนโยบายกับสถาบันการเงินภายใต้การ
ก�ำกับดูแล แล้วคาดหวังว่านโยบายเหล่านัน้ จะมีผลต่อประชาชนและ
ภาคธุรกิจ แต่ในโลกความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น ในช่วง 4 - 5 ปี
ที่ผ่านมา ธปท. จึงเพิ่มการรับฟังและพูดคุยกับผู้คนที่หลากหลาย
ในสังคมไทยเพือ่ น�ำความคิดเห็นและค�ำแนะน�ำทีไ่ ด้รบั มาเป็นแนวทาง
การท�ำงานและการออกนโยบายต่าง ๆ

เทคนิคการรับมือกับความคาดหวังที่มีต่อการด�ำเนิน
นโยบายของ ธปท.
คุณกวีวุฒิ : ในเมื่อการบริหารความคาดหวังถือเป็นความ
ท้าทายของ ธปท. ท่านผูว้ า่ การมีเทคนิคในการรับมือกับความคาดหวัง
ที่หลากหลายจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างไร
ดร.วิรไท : ข้อแรกคือ นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เราท�ำ
ต้องอธิบายได้ การตัดสินใจทุกอย่างของ ธปท. จะต้องอยูบ่ นหลักการ
ที่ชัดเจนและมีข้อมูลประกอบ ในโลกปัจจุบันที่มีความซับซ้อน
มากขึน้ นโยบายทีเ่ ราท�ำส่งผลกระทบกับคนหลากหลายกลุม่ ซึง่ มีความ
คาดหวังแตกต่างกัน ฉะนั้น เราจึงต้องท�ำนโยบายให้ตรงจุดและมี
เป้าหมายชัดเจน จะท�ำแบบเหวีย่ งแหไม่ได้ นีค่ อื หลักปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญมาก
ในการท�ำงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา และจะยิ่งส�ำคัญมากขึ้นไปอีก
ในอนาคต
อีกข้อหนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือ การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
(stakeholders engagement) เราต้องสร้างความเข้าใจไว้ล่วงหน้า
ก่อนออกนโยบายต่าง ๆ ทั้งกับผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
ต้องเข้าใจความกังวลและปัญหาของแต่ละกลุม่ และอธิบายได้วา่ สิง่ ที่
ธปท. ท�ำจะมีผลอย่างไร จะแก้ความกังวลของเขาได้อย่างไร เราต้อง
สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย เพื่อที่เขาจะยินดีให้ข้อมูล
กับเราอย่างตรงไปตรงมา ตรงนี้ถือเป็นหัวใจของการบริหารความ
คาดหวัง และยอมรับในการตัดสินใจสุดท้ายของ ธปท.

ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน
คุณกวีวุฒิ : ค่านิยมร่วมขององค์กรที่ว่า “ยืนตรง มองไกล
ยืน่ มือ ติดดิน” มีสว่ นช่วยในการบริหารจัดการความคาดหวังของผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
ดร.วิรไท : ค่านิยมร่วมเป็นเรื่องส�ำคัญมาก “ยืนตรง มองไกล
ยืน่ มือ ติดดิน” เริม่ มาตัง้ แต่สมัยท่านผูว้ า่ การธาริษา วัฒนเกส ปฏิบตั ิ
ต่อเนื่องมาสมัยท่านผู้ว่าการประสาร ไตรรัตน์วรกุล จนถึงปัจจุบัน
เป็นหลักการที่ส�ำคัญอย่างยิ่งของคน ธปท. เพราะสินทรัพย์ส�ำคัญ
ที่สุดของ ธปท. ก็คือ ความเชื่อถือของประชาชนและสังคม ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่มีต่อ ธปท.
ค�ำว่า “ยืนตรง” คือ ธปท. ต้องมีหลักการชัดเจนในสิ่งที่ท�ำ
การยืนตรงนี้เองที่จะท�ำให้คนเกิดศรัทธา ทั้งคนที่เห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วย ทัง้ คนทีพ่ อใจและอาจจะไม่พอใจในสิง่ ทีเ่ ราท�ำ “มองไกล”
ก็เป็นอีกเรื่องที่ส�ำคัญ เพราะเราจะมาตามแก้ปัญหาอย่างเดียวไม่ได้
หน้าทีห่ ลักของ ธปท. คือการรักษาเสถียรภาพ ซึง่ เป็นแนวคิดระยะยาว
ฉะนั้น เราต้องมองไปข้างหน้าตลอดเวลา คน ธปท. จึงต้องตื่นตัว
อยูเ่ สมอ แล้วพยายามมองว่ามีปญั หาใดบ้างทีอ่ าจเกิดขึน้ และจัดการ
ให้ได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดหรือลุกลามใหญ่โต ซึ่งทั้ง “ยืนตรง” และ
“มองไกล” ถือเป็น DNA ของคน ธปท. มาตั้งแต่ในอดีต ท�ำให้
เราได้รับการยอมรับและสามารถเข้าไปมีส่วนส�ำคัญในการให้ข้อคิด
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
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ส่วน “ยื่นมือ” และ “ติดดิน” จะมีความส�ำคัญมากขึ้นในโลก
ปัจจุบันและโลกอนาคต เมื่อโลกเศรษฐกิจซับซ้อนมากขึ้น นโยบาย
ของ ธปท. ไม่สามารถท�ำได้ด้วยตัวเองแล้วเกิดผลอย่างที่ต้องการ
อีกทั้งไม่มีมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่จะตอบโจทย์ยาก ๆ ของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยได้ การ “ยืน่ มือ” ท�ำงานร่วมกับผูค้ นที่
หลากหลายในสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็น
เรื่องส�ำคัญ สุดท้าย “ติดดิน” ก็คือ เราต้องเข้าใจปัญหาและความ
ต้องการของผู้อื่นแบบติดดิน ไม่ใช่อยู่บนหอคอย การออกนโยบาย
หรือมาตรการต่าง ๆ ต้องน�ำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเกิดผลลัพธ์
ตามที่เราต้องการ
ผมเชื่อว่า หลักการ “ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน” จะเป็น
คุณค่าหลัก (core value) ของการด� ำเนิน นโยบายของ ธปท.
ไปอีกนาน
มองให้ ไกล มองให้เห็นปัญหาในระยะยาว
คุณกวีวุฒิ : มองไปในอนาคต ท่านคิดว่าประเทศไทยยังมี
ปัญหาใดทีน่ า่ เป็นห่วงในมิตทิ างเศรษฐกิจ และการท�ำงานของ ธปท.
จะช่วยสอดประสานให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในสังคมไทยอย่างไร
ดร.วิรไท : มีหลายเรื่องที่จะยิ่งท้าทายมากขึ้นในอนาคต ท�ำให้
ต้องคิดว่าสิ่งที่ ธปท. เคยมองและท�ำงานในมุมเดิม โดยเฉพาะ
เรื่ อ งการก� ำ กั บดู แ ลระบบการเงิ น และสถาบั น การเงิ น อาจไม่ มี
ประสิทธิภาพมากพอทีจ่ ะยกระดับเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสูค่ วาม
เป็นอยูท่ ดี่ อี ย่างยัง่ ยืนได้ ดังนัน้ เราจึงต้องมองให้ไกลและมองให้รอบ
กว่าเดิม
เรื่องหนึ่งที่เราให้ความส�ำคัญมากขึ้น คือการดูแลผู้ใช้บริการ
ทางการเงินที่มีหลากหลายกลุ่มให้ได้รับบริการทางการเงินอย่าง
เป็นธรรม เพราะในอดีตผู้บริโภครายเล็กไม่มีอ�ำนาจต่อรองกับ
สถาบันการเงิน หรือพฤติกรรมของสถาบันการเงินที่ปฏิบัติต่อเนื่อง
มายาวนาน กลายเป็นเอาเปรียบผู้บริโภคเกินพอดี เช่น การคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดช�ำระหนี้และค่าธรรมเนียมหลายอย่างที่ไม่เป็นธรรม
กับผูบ้ ริโภค การบังคับขายประกันจนผูบ้ ริโภคไม่อยากไปสาขาธนาคาร
พาณิชย์ การให้บริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของผู้ขาย
แต่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธปท.
จึงได้ยกเครื่องกฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลเรื่องการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (market conduct) ได้ท�ำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ปัญหา
เรื่องความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้ำเป็นปัญหาใหญ่ของระบบ
เศรษฐกิจไทย เราจะต้องให้ความส�ำคัญมากขึ้นและต้องทบทวน
นโยบายอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ธปท. ให้ความส�ำคัญมาก
เป็นปัญหาใหญ่ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และพอเกิดวิกฤติโควิด 19
ปัญหานี้ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเพราะประชาชนขาดรายได้จึงจ�ำเป็นต้อง
ก่อหนีเ้ พิม่ ขึน้ มากเพือ่ มาเลีย้ งชีพ ซึง่ จะมีผลกับฐานการออมของประเทศ
ในระยะยาว และการทีป่ ระเทศไทยก�ำลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ แปลว่า
เราจะต้องมีเงินออมไว้ใช้เมื่ออายุมากขึ้น แต่เรากลับเริ่มมาจาก
จุดที่เปราะบาง การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยหลากหลายมิติ ตั้งแต่
เรือ่ งของการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินทีเ่ ร่งปล่อยสินเชือ่ จนเกินพอดี
พฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่และค่านิยม “ของมันต้องมี” ที่ท�ำให้
ไม่ค�ำนึงถึงการวางแผนทางการเงินระยะยาว ไปจนถึงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่อยู่ระดับต�่ำจนไม่สร้างแรงจูงใจให้คนออม หรือแม้แต่การ
ขาดความรู้ความเข้าใจทางการเงินซึ่งเป็นทักษะส�ำคัญของชีวิต
จะเห็นได้ว่า ธปท. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาเองได้
ทั้งหมด ต้องอาศัยการท�ำงานร่วมกันหลายฝ่าย แม้จะเป็นปัญหา
ในระยะยาว แต่ถา้ เราไม่เริม่ แก้ไขจริงจังตัง้ แต่วนั นี้ ปัญหาก็จะยิง่ ใหญ่ขนึ้
และแก้ยากมากขึ้นด้วยเช่นกัน
การประสานนโยบายเพื่อแก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจ
คุณกวีวุฒิ : เพื่อช่วยกันแก้ “โจทย์ยาก” ของประเทศให้ลุล่วง
ธปท. กับรัฐบาลต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง
ดร.วิรไท : ธปท. เป็ น องค์ ก รของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ท� ำ นโยบาย
ดังนั้นเราจึงต้องท�ำงานสอดประสานกับนโยบายด้านอื่นของประเทศ
เวลาที่พูดถึง “ความเป็นอิสระ” ของธนาคารกลาง ไม่ได้หมายถึง
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ธนาคารกลางกับรัฐบาลจึงอาจเห็นต่างกันบ้างในเรื่องการจัดล�ำดับความส�ำคัญของนโยบาย
และการท�ำนโยบาย ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาของธนาคารกลางทุกประเทศ เพราะธนาคารกลาง
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องเตือนเมื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อนแรง
จนเกินพอดีหรือมีจุดเปราะบางเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ
ถ้าเราเห็นสัญญาณไม่ดีก็ต้องแตะเบรก เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามจนเกิดเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ
การท�ำงานอย่างโดดเดี่ยว เราต้องพูดคุยกับรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐอื่น ๆ เพื่อประสานนโยบายอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน
ต้องไม่ท�ำให้การดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงิน
ถูกบัน่ ทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลลง หากมีสงิ่ ทีภ่ าคการเมือง
หรือรัฐบาลอยากให้เราท�ำ แต่เมื่อเห็นว่าจะสร้างผลเสียในระยะยาว
เราก็ ต ้ อ งยึ ด มั่ น ในหลั ก การของธนาคารกลางอย่ า งชั ด เจนและ
ต้องอธิบายได้ว่าไม่ควรท�ำเพราะอะไร
ฉะนั้น ธนาคารกลางกับรัฐบาลจะต้องท�ำงานร่วมกันแต่ต้อง
รักษาระยะห่างให้เหมาะสมด้วย เพราะธนาคารกลางถูกออกแบบให้มี
พันธกิจหลักด้านการรักษาเสถียรภาพซึ่งเป็นเรื่องระยะยาว ขณะที่
รัฐบาลโดยทัว่ ไปมักให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งระยะสัน้ ตามระยะเวลาของ
การเลือกตั้ง เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีในช่วงเวลาสั้น ๆ
ธนาคารกลางกับรัฐบาลจึงอาจเห็นต่างกันบ้างในเรื่องการจัดล�ำดับ

ความส�ำคัญของนโยบายและการท�ำนโยบาย ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหา
ของธนาคารกลางทุกประเทศ เพราะธนาคารกลางเป็นหน่วยงาน
ทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งเตือนเมือ่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อนแรงจนเกินพอดี
หรื อ มี จุ ด เปราะบางเกิ ด ขึ้ น ในจุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง ของระบบเศรษฐกิ จ
ถ้าเราเห็นสัญญาณไม่ดีก็ต้องแตะเบรกเพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลาม
จนเกิดเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ
“ทีมงาน” ขุมพลังแห่งการท�ำงานของผู้ว่าการ
คุณกวีวุฒิ : มองย้อนกลับไป 5 ปีที่ผ่านมา ด้วยภาระหน้าที่
ที่ค ่อนข้า งหนัก ท่า นผู้ว ่า การมีเ ทคนิค ในการรีเ ฟรช (refresh)
ตัวเองอย่างไรให้อยากตื่นขึ้นมาท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกวัน

สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่จะท�ำให้ธนาคารกลางท�ำงานได้ คือความน่าเชื่อถือและศรัทธาของประชาชน
โจทย์ที่เราจะเผชิญในอนาคตจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายและซับซ้อนมากขึ้น
และเราก็ไม่สามารถท�ำตามความคาดหวังของทุกคนได้ บางครั้งเราอาจจะต้องท�ำในสิ่งที่คนไม่พอใจ
หรืออาจขัดผลประโยชน์ แต่เราต้องท�ำให้เขาเห็นว่า สิ่งที่ ธปท. ตัดสินใจท�ำ
ดีที่สุดส�ำหรับประเทศไทยในระยะยาว แม้คนบางกลุ่มอาจเสียผลประโยชน์ ในระยะสั้น ๆ
ดร.วิรไท : ถ้าเราเข้าใจว่าพันธกิจของเราคืออะไร และตระหนักว่า

งานทีท่ ำ� มีความส�ำคัญอย่างไรบ้าง จะช่วยท�ำให้เกิดพลังในการท�ำงาน
ผมถือว่าการอยู่ในต�ำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. เป็นโอกาสที่จะช่วยให้
คนไทยมีความเป็นอยูท่ ดี่ อี ย่างยัง่ ยืนได้ นอกจากนี้ ต้องบอกว่าผมโชคดี
เพราะเพือ่ นร่วมงานที่ ธปท. มีแนวคิดคล้ายกันอยูม่ าก คนทีต่ ดั สินใจ
มาท�ำงานที่นี่มักเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ ยอมสละผลประโยชน์
ในภาคเอกชนที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่า เพราะฉะนั้น เราจึงมี
“ทีมงาน” ที่มีพลัง มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เกิดพลังในการท�ำงานเพื่อส่วนรวม
ปรับความสมดุลในชีวิตและไม่หยุดเรียนรู้
คุณกวีวฒ
ุ ิ : หลังจากหมดวาระผูว้ า่ การ ธปท. แล้ว ท่านวางแผน
ว่าจะท�ำอะไรบ้าง
ดร.วิรไท : ผมยังไม่ได้มีแผนอะไรที่ชัดเจน ผมเป็นคนที่ถ้า
ตัดสินใจจะท�ำอะไร ต้องท�ำเต็มที่ ท�ำให้ชว่ ง 5 ปีทผี่ า่ นมา สมดุลในชีวติ
บางอย่างอาจจะไม่ค่อยดีนัก เมื่อพ้นจากการท�ำหน้าที่ผู้ว่าการแล้ว
จึงอยากใช้เวลาเพื่อปรับสมดุลด้านต่าง ๆ ของชีวิตให้ดีขึ้นกว่า
ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา ไม่วา่ จะเป็นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ
ตัวเอง การให้เวลากับครอบครัว รวมถึงการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ ด้วย เรือ่ งที่
ผมเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาจะเน้นหนักในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย
การเงินและระบบการเงิน แต่ในโลกยังมีองค์ความรูใ้ หม่ ๆ เกิดขึน้ มาก
เราจะหยุดนิง่ ไม่ได้ โดยเฉพาะเรือ่ งเทคโนโลยี ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีท่ กุ คน
ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ฝากข้อคิดถึงเพื่อนพนักงาน ธปท.
คุณกวีวฒ
ุ ิ : สุดท้ายอยากให้ท่านฝากข้อคิดถึงเพื่อนพนักงาน
ธปท. เพื่อใช้ในการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ดร.วิรไท : ผมขอย้อนกลับไปที่ค่านิยมร่วมของชาว ธปท.
คือ “ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ และติดดิน” ผมมั่นใจว่ายืนตรง
กับมองไกลเป็น DNA ของชาว ธปท. อยู่แล้ว แต่ในระยะข้างหน้า
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การยื่นมือและติดดินจะเป็นเรื่องส�ำคัญมากขึ้น เราต้องเปิดใจ
เพื่อจะเข้าใจคนอื่น เข้าใจปัญหา และเข้าใจความต้องการ เพื่อช่วย
ประสานการท� ำ งานและสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงร่ ว มกั บ ผู ้ ค นที่
หลากหลายในสังคมได้ นอกจากนี้ สิ่งที่เราท�ำต้องไม่เป็นเพียง
ทฤษฎีที่อยู่บนหิ้ง แต่ต้องน�ำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติและเกิดผลได้จริง
ต้องเน้นที่ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น เรื่องเหล่านี้ส�ำคัญส�ำหรับ
การสร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธาให้กับ ธปท.
ผมย�ำ้ อีกครัง้ ว่า สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะท�ำให้ธนาคารกลางท�ำงานได้
คือความน่าเชื่อถือและศรัทธาของประชาชน
โจทย์ ที่ เ ราจะเผชิ ญ ในอนาคตจะเป็ น โจทย์ ที่ ท ้ า ทายและ
ซับซ้อนมากขึ้น และเราก็ไม่สามารถท�ำตามความคาดหวังของ
ทุกคนได้ บางครั้งเราอาจจะต้องท�ำในสิ่งที่คนไม่พอใจหรืออาจขัด
ผลประโยชน์ แต่เราต้องท�ำให้เขาเห็นว่า สิง่ ที่ ธปท. ตัดสินใจท�ำ ดีทสี่ ดุ
ส�ำหรับประเทศไทยในระยะยาว แม้คนบางกลุม่ อาจเสียผลประโยชน์
ในระยะสัน้ ๆ ถ้าคน ธปท. ช่วยกันสร้างบรรทัดฐานเช่นนีใ้ ห้เกิดขึน้
เราจะสามารถท�ำหน้าที่ธนาคารกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระยะยาว

คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

นักคิดและนักเขียนรุ่นใหม่ไฟแรง เจ้าของเพจและรายการ
podcast ชื่อดัง “8 บรรทัดครึ่ง” สื่อออนไลน์ที่ถ่ายทอด
เรือ่ งราวนวัตกรรมทางธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก ด้วยความสามารถ
ในการคิ ด สร้ า งสรรค์ และประสบการณ์ก ารมีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมจากหลายเวทีบ่มเพาะ (incubator)
ท�ำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็น “กูรู” และอาจารย์พิเศษบรรยาย
เรื่องการสร้างนวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นน�ำ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
BOT MAGAZINE

13

COVER
STORY

ฉบับที่ 4 ปี 2563

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

FINANCIAL
STABILITY
3-REGULATOR STEERING COMMITTEE

BSFFSAP2

STABILITY

SOFT LOAN MFLF

PAYMENT ACT

REGULATORY GUILLOTINE DEBT RESTRUCTURING

ADVISORY INVESTMENT COMMITTEE (AIC)
BANKING

Financial Stability

ACCOUNT

X

FIN. D

BASIC

FIN. D

SANDBOX

DEBT CLINIC
BANKNOTE SANDBO
PROMPTPAY e-DONATION
FINTECH FAIR INTHANON / CBDC
SCRIPLESS BOND SANDBOX
FIN. D
FIN. D

FIN. D

LOCAL CURRENCY

e-DONATION
BANKNOTE

PROMPTPAY

MARKET CONDUCT
e-DONATION

SUSTAINABLE BANKING

BASIC BANKING ACCOUNT

BOT LEARNING CENTER

LOCAL CURRENCY

SCENTRAL
QUAD
COMMON ROOM
BANKING INITIATIVE AWARD
MOBILITY
DLIFEATA
ANALYTICS
COACH AND COACH IN RESIDENCE
TIDE

ASEAN PAYMENT CONNECTIVITY

SQUAD

TIDE

TIDE SOCIAL MEDIA AND SOCIAL LISTENING

BOTTOM-UP
POWER UP TRUST SURVEY
ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA)TIDE
SQUAD

RIA INTENDED OUTCOME TIDE

5 ปีกับค�ำใหม่ ๆ ในแบงก์ชาติ

รุ่ง มัลลิกะมาส

สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร

ระบบการเงินทุกวันนี้มีความเชื่อมโยงสูงและปัญหาลุกลามได้รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้
ระบบการเงินมีเสถียรภาพและกลไกตลาดท�ำงานได้เป็นปกติ ธปท. ต้องยกระดับ
การท�ำงานในทั้ง 3 ด้าน คือ (1) “จับควันให้ไว” หมั่นประเมินความเสี่ยงและสอดส่อง
“สัญญาณ” ปัญหาเพือ่ หาทางป้องกัน (2) “ดับไฟให้ทนั ” แก้ปญั หาทีต่ น้ ตอและด�ำเนินการ
อย่างทันท่วงที และ (3) “ป้องกันไม่ให้ลาม” คือมีวิธีล้อมรั้วเพื่อจ�ำกัดวงของปัญหา
โดยเฉพาะการลุกลามเพราะประชาชนขาดความเชื่อมั่น งานทั้งสามส่วนต้องช่วยกัน
หลายฝ่ายใน ธปท. และต้องท�ำงานอย่างใกล้ชดิ กับองค์กรอืน่ รวมถึงต้องให้ความส�ำคัญ
กับการมองไปข้างหน้าเพื่อให้เท่าทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

3-Regulator Steering Committee
เป็นการท�ำงานประสานกันระหว่างหน่วยงานผู้ก�ำกับดูแลภาคการเงิน ได้แก่ ธปท.
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก่อนทีก่ ระทรวงการคลัง
จะเข้าร่วมด้วยในภายหลัง เพือ่ ให้การรักษาเสถียรภาพระบบการเงินไทยเป็นไปอย่างสอดคล้อง
มีประสิทธิภาพและทันท่วงที มีกลไกการแบ่งปันข้อมูล ประสานงาน และตัดสินใจ ทีค่ รอบคลุม
ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน ประกัน และระบบสถาบันการเงิน
ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์
ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

ตลอด 5 ปีทผี่ า่ นมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและกระแสโลกาภิวตั น์สง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างของเศรษฐกิจโลกหลาย ๆ ด้าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายใต้การน�ำของ ดร.วิรไท สันติประภพ
ได้ปรับวิธีคิด วิธีทำ� งาน และผนึกก�ำลังกับพันธมิตรจากหลากหลายองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้าง
การเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ ในระบบเศรษฐกิจการเงินไทย รวมถึงยกระดับศักยภาพภายใน ธปท. ให้เท่าทันโลก VUCA+1
BOT พระสยาม MAGAZINE ขอน�ำเสนอค�ำศัพท์ ใหม่ ๆ ที่บอกเล่าโดยตัวแทนของชาว ธปท. จากแต่ละสายงาน
เพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญที่เกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น 3 หมวด คือ การรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ
และระบบการเงิน (Stability) การพัฒนา (Development) และการสร้างความเป็นเลิศขององค์กร (Internal Excellence)
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทย

กองทุนรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond
Stabilization Fund: BSF) เป็นหนึง่ ในมาตรการส�ำคัญที่ ธปท. ด�ำเนินการในช่วงวิกฤติโควิด 19
เพื่อดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน โดยช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาการขาดสภาพคล่องในตลาด
ตราสารหนีล้ กุ ลามกลายเป็นปัญหาการผิดนัดช�ำระหนีข้ องภาคธุรกิจ ซึง่ อาจท�ำให้เกิดผลกระทบ
เป็นลูกโซ่ และน�ำไปสู่วิกฤติิความเชื่อมั่นในระบบการเงินและเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
ของประเทศโดยรวมได้

1

ศรัณยกร อังคณากร

volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity คือ มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือ
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ฝ่ายตลาดการเงิน
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Soft Loan

AIC

สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs จึงเกิดมาตรการ
สนับสนุนสินเชื่อใหม่ หรือ soft loan ซึ่งเป็นกลไกเติมเงินใหม่ ๆ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับ
ธุรกิจ SMEs น�ำไปหมุนเวียน ช่วยประคับประคองธุรกิจให้ผ่านช่วงเวลาวิกฤตินี้ไปได้ โดย ธปท.
น�ำสภาพคล่องที่มีอยู่มาปล่อยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
เพือ่ น�ำไปปล่อยสินเชือ่ ต่อให้ธรุ กิจ SMEs ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ด้วยอัตราดอกเบีย้
ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี ส�ำหรับช่วง 6 เดือนแรก รัฐช่วยจ่ายดอกเบี้ยแทนให้ด้วย

การบริหารเงินส�ำรองทางการในโลก VUCA ถือเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสส�ำคัญ
ดังนั้นเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลักดันให้การบริหารเงินส�ำรองฯ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในระยะยาวภายใต้โลกใหม่ จึงน�ำไปสู่การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการลงทุน
(Advisory Investment Committee: AIC) ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุน
ในต่างประเทศหลายท่าน มาช่วยชี้แนะแนวทางและให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
เงินส�ำรองฯ ของ ธปท. ให้ก้าวทันทัดเทียมมาตรฐานสากล ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากร
ในฝ่ายได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการท�ำงานของ ธปท. ต่อไป

ทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง
ฝ่ายตรวจสอบ 2

สุวดี กุกเรย่า

ฝ่ายบริหารเงินส�ำรอง

MFLF
ภายใต้โครงสร้างระบบการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลง ธนาคารมีบทบาทลดลง การออมและการระดมทุน
ของประชาชนและภาคธุรกิจท�ำผ่านช่องทางอื่นเพิ่มขึ้น การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ของธนาคารกลางจึงต้องปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน Mutual Fund Liquidity Facility หรือ MFLF
เป็นเครื่องมือใหม่ของ ธปท. ที่เป็นกลไกเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้
ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนในตลาดการเงินที่เพิ่มขึ้นฉับพลันในช่วงแรกของการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 เพือ่ ป้องกันไม่ให้การเร่งไถ่ถอนกองทุนรวมลุกลามไปยังตลาดตราสารหนี้
จนอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศได้

คลินิกแก้หนี้
ชนุตพร บุญส่งสวัสดิ์
ฝ่ายตลาดการเงิน

สินเชื่อจ�ำน�ำทะเบียนรถ
การเข้าถึงบริการทางการเงินเป็นเรื่องที่ ธปท. ให้ความส�ำคัญมาอย่างต่อเนื่อง สินเชื่อ
จ�ำน�ำทะเบียนรถโดยใช้เล่มทะเบียนรถเป็นหลักประกัน เป็นธุรกิจหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีต่ อ้ งการใช้เงินเร็ว และไม่มี
หลักฐานรายได้ประจ�ำ  ธปท. จึงยกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลธุรกิจนี้ เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงสินเชื่อได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ถือเป็นหนึง่ ในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ความส�ำคัญของคลินกิ แก้หนีอ้ ยูท่ ี่
(1) ช่วยจัดการปัญหาหนี้บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งถ้าดูข้อมูลรายจ่ายที่ครัวเรือนไทย
จ่ายคืนหนี้ในแต่ละเดือนจะพบว่าหนี้ส่วนนี้มีมากกว่าร้อยละ 40 (2) ช่วยแก้ปัญหาที่เจ้าหนี้
ไม่ร่วมมือกัน ท�ำให้การแก้หนี้ส�ำเร็จยาก ปัจจุบันมีสถาบันการเงินเจ้าหนี้ร่วมเป็นภาคีกว่า
35 แห่ง และได้ขยายขอบเขตครอบคลุมกรณีเจ้าหนี้รายเดียวด้วย และ (3) เป็นต้นแบบของ
การสร้างข้อตกลงกลางที่เป็นมาตรฐานซึ่งส�ำคัญมากในช่วงที่ต้องแก้ปัญหาในวงกว้าง
เช่น ช่วงวิกฤติิโควิด 19 เดิมนั้นการแก้หนี้จะดูเป็นรายกรณีไป และเจ้าหนี้เป็นผู้ก�ำหนด
ระยะเวลาผ่อนช�ำระแต่คลินิกแก้หนี้ให้ลูกหนี้สามารถเลือกได้

ฝ่ายคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน

ทางด่วนแก้หนี้

วิชญ์พล สุธาสินีนนท์
ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

ฝ่ายอุปทาน
“เพราะเข้าถึงจึงเข้าใจ”
เพราะเข้าถึง : ฝ่ายอุปทานเน้นท�ำงานใกล้ชิดกับผู้รู้ในภาคการผลิต การเกษตร และ
บริการ รวมถึงเจ้าของธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อเข้าถึงความเคลื่อนไหวของแต่ละอุตสาหกรรม
จึงเข้าใจ : ฝ่ายอุปทานรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วน�ำมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อให้เข้าใจ
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการประมาณการ GDP
ฝ่ายอุปทานจึงพร้อมขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในทุกจุดของประเทศไทย
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ณัคนางค์ กุลนาถศิริ

ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

ชวนันท์ ชื่นสุข

ขจร ธนะแพสย์

ฝ่ายคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน

เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการแก้หนี้ที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในยุคของผู้ว่าการวิรไท เดิมนั้น
ธนาคารกลางจะไม่เข้าไปยุง่ กับการแก้ปญั หาหนี้ โดยปล่อยให้เจ้าหนีแ้ ละลูกหนีห้ าข้อยุตกิ นั เอง
แต่ด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับหนี้ร่วมกันในช่วงวิกฤติโควิด 19
“ทางด่วนแก้หนี้” จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางส�ำหรับเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่พยายาม
ปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกันแล้วแต่ไม่ส�ำเร็จ ประชาชนสามารถส่งค�ำขอมาที่ทางด่วนแก้หนี้
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ 24/7 โดย ธปท. รวบรวมค�ำขอและส่งต่อไปที่เจ้าหนี้ทั้งที่
อยู่ในการก�ำกับและนอกก�ำกับ หลังจากเริ่มด�ำเนินการได้ 3 เดือน มีค�ำขอเข้ามามากกว่า
2 หมื่นรายการ ความส�ำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทางด่วนแก้หนี้สามารถเชื่อมให้เจ้าหนี้
และลูกหนี้ หาข้อยุติในการปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกันได้ประมาณร้อยละ 70
BOT MAGAZINE
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ฝ่ายตรวจสอบ IT

พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงิน
พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายที่ใช้ก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน
และบริการการช�ำระเงินให้มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีการจัดการความเสี่ยงและคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคอย่างเหมาะสม โดยบูรณาการกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการช�ำระเงินในอดีตมาไว้ใน
ฉบับเดียว เพื่อลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจ และมีการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดและ
ความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งเอื้อต่อการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้พัฒนาบริการ
การช�ำระเงิน รวมถึงยกระดับการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เสาวลักษณ์ ตรีพจนีย์

ฝ่ายนโยบายระบบการช�ำระเงิน

มาตรการ LTV

สักกะภพ พันธ์ยานุกูล

ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น การบริหารความเสี่ยงด้าน IT
และภัยไซเบอร์จึงมีความส�ำคัญมาก ท�ำให้เกิดฝ่ายงานใหม่คือ ฝ่ายตรวจสอบ IT ซึ่งมีบทบาท
ส�ำคัญในการยกระดับความแข็งแกร่งด้านการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ของระบบสถาบันการเงิน
และยังผลักดันให้เกิดความร่วมมือของสถาบันการเงินในการจัดตัง้ TB-CERT (Thailand Banking
Sector Computer Emergency Response Team) เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภัยคุกคามไซเบอร์ และเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่มีความช�ำนาญด้านไซเบอร์ของภาค
การธนาคาร อีกทั้งจัดให้มี cyber range exercise เป็นการฝึกทักษะและซักซ้อมการรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์รว่ มกันผ่านสถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง เพือ่ ให้รบั มือกับวิกฤตการณ์
ได้อย่างทันท่วงที

เป้าประสงค์ของมาตรการ LTV (Loan to Value) คือการดูแลการเก็งก�ำไรที่ส่งผลให้ราคา
ที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้นเกินไป จนอาจท�ำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เกิดปัญหาฟองสบู่และมี
ปัญหาในวงกว้างตามมาได้ การท�ำมาตรการ LTV เช่นเดียวกับนโยบายอื่น ๆ ของ ธปท. ตั้ง
อยู่บนพืน้ ฐานของหลักการและวัตถุประสงค์ของมาตรการ โดยพิจารณาข้อมูลหลักฐานอย่างรอบ
ด้าน รวมทัง้ รับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และพร้อมปรับมาตรการหากพบว่าไม่เป็นตาม
วัตถุประสงค์ ส่งผลข้างเคียงมากเกินไปหรือกระทบต่อผู้ต้องการมีบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริง

ภิญโญ ตรีเพชราภรณ์

ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้าน IT

การลงทุนในหุ้น
การลงทุนในโลกปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูง การกระจายความเสี่ยงจึงเป็นหัวใจส�ำคัญ
ในการลงทุน ดังนั้นเพื่อให้เงินส�ำรองทางการระหว่างประเทศของไทยด�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพ
และสามารถท�ำหน้าที่เป็น “กันชน” ต่อสถานการณ์ของโลก VUCA ในอนาคต ธปท. จึงได้
เริม่ น�ำเงินส�ำรองไปลงทุนในหุน้ ถึงแม้สดั ส่วนของหุน้ จะมีไม่มากเมือ่ เทียบกับพันธบัตรรัฐบาล
แต่ถอื เป็นก้าวส�ำคัญของ ธปท. ในการบริหารเงินส�ำรองฯ สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินการ
ของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกที่ขยายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่าง ๆ นอกเหนือจาก
พันธบัตรรัฐบาล

ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน

Regulatory Guillotine
เป็นการ ลด ละ เลิกหลักเกณฑ์ให้เหลือเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการดูแล
เสถียรภาพของระบบการเงินกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ โดยค�ำนึงถึงผูบ้ ริโภค
เป็นหลัก ซึ่ง ธปท. มีการปรับเปลี่ยน mindset และกระบวนการท�ำงานให้สอดรับกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ โดยปรับตัวจาก regulator เป็น facilitator เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและ
สาเหตุที่แท้จริง พิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคธุรกิจและประชาชน เพื่อให้นโยบายตอบโจทย์มากที่สุด

ศรัณย์ เลิศหิรัญวงศ์
ฝ่ายบริหารเงินส�ำรอง

ลลิดา วิวัฒน์วานิช

ฝ่ายนโยบายการก�ำกับสถาบันการเงิน

มาตรา 43

ศศิน กิระกุล

ฝ่ายนโยบายการก�ำกับสถาบันการเงิน
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การปรับปรุง พ.ร.บ. ธปท. เพิม่ เติม มาตรา 43/1 - 43/9 เป็นการก�ำหนดกรอบกฎหมาย
ไว้ล่วงหน้า เตรียมให้มีกลไกรองรับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม และเป็นการเตรียมโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน
ส�ำคัญ (financial safety net) ให้สอดคล้องกับแนวทางสากล ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ
ในการป้องกันการลุกลามของปัญหา ช่วยดูแลให้ผู้ใช้บริการทางการเงินได้รับบริการ
ทางการเงินที่ส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง และรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณชน

FSAP2
การประเมินสุขภาพของภาคการเงินไทยตามโครงการ Financial Sector Assessment
Program (FSAP) ครั้งที่ 2 หลังจากการประเมินครั้งแรกเมื่อปี 2550 โดยคณะผู้ประเมินจาก
IMF และ World Bank ได้ประเมินภาคการเงินส�ำคัญของไทยเทียบกับมาตรฐานสากลคือ
ภาคการธนาคาร ภาคตลาดทุน ภาคประกัน และระบบการช�ำระเงิน และให้ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ดีมากเทียบเคียงกับประเทศอื่นในระดับสากล ซึ่งเป็นผลดีต่อการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือของประเทศ ช่วยสร้างความมัน่ ใจให้กบั นักลงทุนต่อระบบเศรษฐกิจการเงินไทย
นับเป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายงานใน ธปท.

เปรมจิต สมรัตนชัย
ประจ�ำ ธปท.
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DEVELOPMENT
พร้อมเพย์
“พร้อมเพย์” ถือเป็น game changer ของการโอนเงินและช�ำระเงินของไทย เป็นถนน
แห่งการช�ำระเงินเส้นใหม่ของประเทศ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมของบริการการช�ำระเงิน
แบบใหม่ ๆ ทีต่ อบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้บริการทีเ่ ป็นประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
ด้วยประสิทธิภาพของพร้อมเพย์ทรี่ องรับผูใ้ ห้บริการหลากหลาย  น�ำมาสูก่ ารลดค่าธรรมเนียม
การช�ำระเงินและโอนเงินทีท่ ำ� ให้ระบบการช�ำระเงินของไทยมีคา่ ธรรมเนียมต�ำ่ ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในโลก
และด้วยความสะดวกที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอย่าง
แพร่หลาย วันนีพ้ ร้อมเพย์มยี อดลงทะเบียนกว่า 55 ล้านหมายเลข และมียอดการใช้งานสูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนต้องอยู่กับบ้าน มีการใช้ระบบมากที่สุด
ในประวัตกิ ารณ์ นับว่าเป็นโครงการทีช่ ว่ ยเร่งให้ระบบการเงินไทยพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดและ
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

ธนบัตรแบบ 16.5 และแบบ 17
ปี 2560 ธปท. ได้จดั พิมพ์ธนบัตรทีร่ ะลึก ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ อันหาทีส่ ดุ มิได้
แห่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึง่ เป็นธนบัตรรัชกาลที่ 9
แบบสุดท้าย (พนักงาน ธปท. เรียกกันว่า ธนบัตรแบบ 16.5) โดยเชิญภาพพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวบนด้านหลัง เพื่อให้
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จารึกไว้ในดวงใจปวงพสกนิกรตราบนิรันดร์ และในปี 2561
ธปท. ได้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบ 17 ซึ่งเป็นธนบัตรแบบแรกที่เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเป็นภาพประธานบนด้านหน้า ส่วนด้านหลังเป็นเรื่องราว
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์จกั รี และได้ปรับปรุงลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง
โดยเฉพาะที่ ด ้ า นหน้ า ธนบั ต รให้ ทั น สมั ย ง่ า ยต่ อ การสั ง เกตของประชาชนมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท ยังได้รับรางวัล The Regional Banknote Award
ประเภท The Best New Banknote ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า
ประจ�ำปี 2561 ซึ่งมอบให้แก่ธนบัตรที่ออกแบบได้สวยงาม ผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ต่อต้านการปลอมแปลงอันทันสมัยอีกด้วย

ศรัณย์ ธ�ำรงรัตน์

สายนโยบายระบบการช�ำระเงิน
และเทคโนโลยีทางการเงิน

โรงพิมพ์ธนบัตร

Scripless Bond

e-Donation
สายบุญวิถีใหม่ “ท�ำบุญได้เมื่อใจนึกถึง” ผ่าน mobile application ของธนาคารใดก็ได้
ผ่านการสแกนป้ายหรือรูปภาพ Thai QR code ที่มีค�ำว่า e-Donation (ระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์) ของจุดรับบริจาค ท�ำได้ง่าย ปลอดภัย ลดหย่อนภาษีได้สะดวกเพียงกด
แจ้งส่งข้อมูลการบริจาคนั้นไปยังกรมสรรพากรโดยไม่ต้องส่งใบอนุโมทนาบัตรเพิ่มเติม อีกทั้ง
ยังช่วยลดการใช้เงินสดทีม่ ตี น้ ทุนสูง ลดความเสีย่ งจากการถูกมิจฉาชีพขโมยตูเ้ งินบริจาค และ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัล

ทัชชา ตรีเนตร

วิภา ผดุงชีวิต

ฝ่ายการช�ำระเงินและพันธบัตร

คื อ มิ ติ ใ หม่ ข องพั น ธบั ต รชนิ ด ไร้ ใ บตราสาร นั ก ลงทุ น ได้ รั บ สมุ ด พั น ธบั ต ร (bond book)
เป็นหลักฐานแทนใบพันธบัตร หรือได้รับพันธบัตรในรูปของวอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (สบม.)
บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ไม่เป็นภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการซื้อพันธบัตร โดยสามารถตรวจสอบยอดพันธบัตรได้ตลอดเวลา ผ่านวอลเล็ต สบม. หรือน�ำ 
bond book ไปปรับปรุงข้อมูลได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติหรือเคาน์เตอร์ธนาคาร และเมื่อพันธบัตร
ครบก�ำหนดไถ่ถอน เงินต้นจะถูกโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันที

ฝ่ายนโยบายระบบการช�ำระเงิน

FinTech Fair

Regulatory Sandbox
เป็นกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่น�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
โดยผูใ้ ห้บริการทัง้ ทีเ่ ป็นสถาบันการเงินและ non-bank สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
กับลูกค้าจริงได้ในวงจ�ำกัดตามที่หารือร่วมกับ ธปท. และมีเกณฑ์การก�ำกับดูแลที่ยืดหยุ่น
ภายใต้หลักการส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
(2) มีการดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ (3) มีการคุ้มครองผู้บริโภค
อย่างเหมาะสม โดย ธปท. จะติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดก่อนอนุญาตให้บริการ
ในวงกว้าง
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ทรงชัย เงินหมื่น

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน

คืองานสัมมนาที่ ธปท. ริเริม่ เพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นนวัตกรรมทางการเงินและพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ในมิตติ า่ ง ๆ ผ่านการเสวนา บรรยาย สาธิต และนิทรรศการ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
และผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง อีกทัง้ เป็นเวทีเพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการน�ำเทคโนโลยี
ทางการเงินมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการให้บริการ ส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงิน และยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยในปี 2562 มีผู้สนใจ
เข้าร่วมงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 3,500 คน

ธัญญฉัตร์ รุ่งศรีสวัสดิ์
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
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Option ช่วยชาติ

Market Conduct

option ช่วยชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs มีการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลีย่ นมากขึน้ โดยจะได้ทดลองซือ้ FX option โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย และหากในอนาคต
ธุรกิจเสียหายจากค่าเงินบาทก็จะได้รับเงินชดเชย คล้ายการซื้อประกันที่จะได้รับเงินชดเชย
หากเกิดรถชน ที่ผ่านมาพบว่าธุรกิจ SMEs ไม่ค่อยป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน เพราะการซื้อ
FX forward ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปต้องวางหลักประกัน ธปท. จึงเห็นว่า FX option
จะตอบโจทย์ของธุรกิจ SMEs ได้ดี เพราะไม่ต้องวางหลักประกัน เพียงจ่ายค่าธรรมเนียม
การซื้อเพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย

market conduct ไม่ใช่เรื่องใหม่ ธปท. เริ่มให้ความส�ำคัญเรื่องนี้
เมือ่ 5 ปีทผี่ า่ นมา ปัจจุบนั มีความคืบหน้าไปมาก ทัง้ ผูใ้ ห้บริการทางการเงิน
และประชาชนเริม่ คุน้ ชินกับการให้บริการทีเ่ ป็นธรรม โดยเฉพาะในลักษณะ
“ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ” และ ธปท. มุ่งหวังว่า
market conduct จะเป็น new normal ที่ยั่งยืนส�ำหรับสังคมไทย
ในระยะต่อไป

ธัญญนิตย์ นิยมการ

สายก�ำกับสถาบันการเงิน 2

วชิรา อารมย์ดี
สายตลาดการเงิน

เงินสกุลท้องถิ่น
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธปท. ได้ผลักดันการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในภูมิภาคเพื่อเป็นทางเลือก
แก่ผู้ประกอบการในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสกุลหลัก
รวมทัง้ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีพฒั นาการทีส่ ำ� คัญ
เช่น การท�ำ Bilateral Swap Agreement (BSA) ร่วมกับธนาคารกลางจีน การจัดตั้งกลไก
การช�ำระเงินร่วมกับธนาคารกลางอินโดนีเซียและธนาคารกลางมาเลเซีย และการผ่อนคลาย
กฎระเบียบการแลกเปลีย่ นเงินให้แก่ธนาคารพาณิชย์ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกหรือ Appointed Cross
Currency Dealer (ACCD) โดยในช่วงที่ผ่านมามีการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อช�ำระธุรกรรม
การค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Sustainable Banking

สาธิตา บูรณสัมปทานนท์
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

การธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืนไม่ได้หมายถึงการทีส่ ถาบันการเงินท�ำโครงการ CSR แต่หมายถึง
การด�ำเนินธุรกิจการเงินโดยอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ผลลัพธ์จากแนวคิดนี้จะช่วยป้องกันปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่กระทบต่อหลายภาคส่วนอยู่ในปัจจุบันและก�ำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาสภาวะโลกร้อน หนี้ครัวเรือน หรือการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อตัวสถาบันการเงินเอง รวมทั้งเป็นแรงผลักดันส�ำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับ
ประเทศในระยะยาว

ธรรมชาติ ธรรมประทีป
ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

อินทนนท์ / CBDC
เราเชื่อว่า การที่โลกเข้าสู่การเงินดิจิทัลนั้น รูปแบบของ “เงิน” ที่ต้องอาศัยบทบาท
ของผู้เล่นหรือตัวกลางในระบบการเงินจะเปลี่ยนแปลงหรือลดบทบาทลง ขณะที่เทคโนโลยี
ที่ถูกกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า จะเข้ามาแทนที่พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency:
CBDC) ในโครงการอินทนนท์ (Inthanon Project) จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส�ำหรับ
การรักษาไว้ซึ่งบทบาทหลักของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพการเงินในอนาคต ที่จะต้องมี
การเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ควบคู่กัน
ซึ่งจะน�ำมาสู่การออกแบบเงินดิจิทัลที่เหมาะสมและค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่างเสถียรภาพ
และนวัตกรรม

กษิดิศ ตันสงวน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร
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บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
บัญชีออมทรัพย์แบบใหม่ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน ส�ำหรับ
ผู้มีรายได้น้อย (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปได้ใช้บริการ
โดยสามารถใช้บริการพื้นฐาน เช่น ฝาก ถอน โอนเงินได้ตามปกติ และเพิ่ม
ความพิเศษคือ ไม่มเี งือ่ นไขวงเงินขัน้ ต�ำ่ ในการเปิดบัญชี (จากเดิม 500 บาท) และ
ฟรีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมบัตร ATM (จากเดิม 100 - 200 บาท)
และค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี โดยปัจจุบันผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุสามารถ
เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้ที่ธนาคารใกล้บ้าน

ธนธรรศ บ�ำเพ็ญบุญ
ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
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ศรร.
ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. (ศรร.) เปิดอย่างเป็นทางการในปี 2561 เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิต
เพื่อการเรียนรู้ส�ำหรับประชาชน และมุ่งเสริมสร้างความรู้ทางเศรษฐกิจการเงินและทักษะทางการเงิน
ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่จ�ำเป็นของทุกคน การ “เปิดบ้าน” ซึ่งเดิมเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้าม
ของ ธปท. แสดงถึงการยื่นมือและยินดีจะเป็นพื้นที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นเวทีเปิดกว้าง
ให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์

Central Banking Initiative Award

นวพร มหารักขกะ

สายบริหารความเสี่ยงองค์กร

ASEAN Payment Connectivity
โครงการนี้เป็นการใช้นวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงระบบการช�ำระเงินในอาเซียน ที่ท�ำให้
ประชาชนและภาคธุรกิจเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ผลที่ได้คือ นักท่องเที่ยวสามารถใช้
โทรศัพท์เพื่อช�ำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยการสแกน QR code ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ส่วนแรงงานต่างชาติก็ส่งรายได้กลับบ้านเกิดได้อย่างประหยัดและปลอดภัย หรือภาคธุรกิจ
ก็สามารถโอนเงินข้ามชาติด้วยสกุลเงินท้องถิ่น ท�ำให้ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขณะนี้ได้เริ่มใช้ระหว่างไทยกับบางประเทศแล้วและก�ำลังขยายวงต่อไป เพื่อเป็นรูปแบบ
ของความร่วมมือที่ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ สามารถต่อยอดบริการที่หลากหลาย
และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ปริวรรต กนิษฐะเสน

ฝ่ายนโยบายระบบการช�ำระเงิน

จันทวรรณ สุจริตกุล

สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร

Central Banking Awards 2020: Initiative of the Year เป็นชือ่ รางวัลที่ ธปท. ได้รบั จากวารสาร
การธนาคารกลาง หรือ Central Banking ในฐานะธนาคารกลางทีม่ ผี ลงานโดดเด่น ประจ�ำปี 2563
ด้านการริเริ่มผลักดันโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน ตลอดช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา
ค�ำ  ๆ หนึ่งที่ใช้กันมากใน ธปท. คือ stakeholders engagement หรือการสร้างการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมากับงานการธนาคารกลางยุคใหม่ที่มิได้จ�ำกัดวงของ stakeholder แต่เพียง
สถาบันการเงินทีเ่ ราก�ำกับดูแล นักวิชาการ หรือธุรกิจเอกชนทีเ่ ราแลกเปลีย่ นมุมมองด้วยในการจับชีพจร
เศรษฐกิจ แต่ได้ขยายไปสู่ non-bank หรือสถาบันที่เราไม่ได้ก�ำกับโดยตรง ธุรกิจ SMEs
ในระดั บ ภู มิ ภ าค นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา องค์ ก รพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ผู ้ บ ริ โ ภค กลุม่ ฟิ น เทค สตาร์ ท อั ป
และกลุ่มอื่นๆ อีกมาก วารสาร Central Banking จึงได้ยกย่อง ธปท. ใน 3 ด้าน คือ
(1) การเปิดใจรับฟังผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างจริงจัง (2) การสือ่ สารแบบสองทางอย่างโปร่งใสและทันกาล
และ (3) การร่วมมือกับภาคเอกชนในเรื่องที่ไม่เพียงจะดีต่อธุรกิจ แต่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้น
ต่อสังคม เช่น พร้อมเพย์ คลินกิ แก้หนี้ รางวัลนีถ้ อื เป็นเกียรติยศและความภูมใิ จอย่างยิง่ ของชาว ธปท.

Life Coach / Coach in Residence
Fin. ดี

ทีม Fin. ดี

จันทร์ธิดา พัวรัตนอรุณกร
ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
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เพราะเป้าหมายคือการสร้างภูมคิ มุ้ กันทางการเงินให้กบั ประชาชน
เราจึงต้องท�ำให้เรื่องความรู้ทางการเงิน เข้าถึงและใกล้ตัวมากขึ้น
โดยท�ำให้เรื่องการเงินดูง่าย สนุก และไม่น่ากลัว เราจึงเลือกใช้ค�ำว่า
“Fin.” ที่มาจาก Finance และ “ฟินนนเว่อร์” เพื่อให้เป็นค�ำสั้น ๆ
เรื่องการเงินที่มีความสนุก สดใส เข้าถึงได้ง่าย โดยกลุ่มน้อง ๆ
อาชีวะที่เน้นการคิดและปฏิบัติผ่านการประกวดใช้ชื่อเพื่อให้เกิด
แรงฮึดว่า “Fin. ดี  We Can Do!!!” ส่วนกลุม่ วัยท�ำงานเป็นผูใ้ หญ่ขนึ้
เป็นเรื่องของการเงินกับชีวิตความเป็นอยู่มากขึ้น จึงใช้ชื่อ “Fin. ดี
Happy Life!!!” และจากการลงไปเจอกับคนที่ร่วมกิจกรรม Fin. ดี
กับเรานั้นผลตอบรับดีมาก ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจความส�ำคัญ
และเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินในทางที่ดีขึ้น ท�ำให้ทีมงานทุกคน
“ฟินนน” ไปตามๆ กัน

life coach เป็นทักษะการโค้ชที่ช่วยให้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น
และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบ ซึ่งมีผลต่อการคิด การตัดสินใจ
และการใช้ชวี ติ เมือ่ เราเข้าใจ จะท�ำให้มมุ มองต่อชีวติ และการมองโลก
เปลีย่ นไป เริม่ เห็นคุณค่าในทุกสิง่ มีพลัง สนุกกับการท�ำงาน ได้ปลดล็อก
ศักยภาพของตนเอง และมีความสุขกับชีวติ และการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ธปท.
จึงได้เชิญโค้ชมาประจ�ำที่ ธปท. (coach in residence) เพื่อให้
ผู้บริหารที่สนใจรับการโค้ช ทั้งในเรื่องการบริหารงาน การบริหารคน
หรือเรื่องส่วนตัวที่มีผลต่องาน ให้สามารถปลดล็อกตนเองในเรื่อง
ที่ จ ะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การท� ำ งานและชี วิ ต ได้ ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง วิ ธี
การพัฒนาที่ตอบโจทย์ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้แวะเวียน
มาพัฒนาตนเองในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการ ซึง่ โค้ชประจ�ำองค์กรจะสามารถ
ตอบโจทย์และช่วยคลายเรื่องที่ติดขัด ช่วยให้ผู้บริหารสามารถค้นหา
หนทางเพื่อน�ำไปแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดกระบวนการ
พัฒนาในระยะยาว

ผู้บริหารและทีมงาน Coaching สถาบันพัฒนาบุคลากร

วรรณศิริ วงศ์ศุภลักษณ์
สถาบันพัฒนาบุคลากร
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RPA

การลาปฏิบัติธรรม

ถ้าได้ “เวลา” มาช่วยให้เราสามารถเพิ่ม “คุณค่า” ให้กับงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่เราท�ำรวมทั้ง
เพิ่ม “โอกาส” ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้เราเท่าทันสภาวการณ์รอบตัวได้มากยิ่งขึ้น
คงจะดีกับตัวเราและองค์กรไม่น้อย ธปท. ได้ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยี RPA (Robotic Process
Automation) มาช่วยท�ำงานที่ใช้เวลานาน และมีกระบวนการซ�้ำ  ๆ ซึ่งจะช่วยให้คน ธปท. มีเวลา
ไปสร้างงานใหม่ ๆ ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดได้ ตอนนี้เริ่มประสบความส�ำเร็จ
ในการใช้งานจริงที่ ธปท. ไปบ้างแล้ว เช่น ช่วยเตรียมข้อมูลแรงงานจากชุดข้อมูลส�ำนักงาน
ประกันสังคม และช่วยตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการผู้บริหารสถาบันการเงินซึ่งมีจ�ำนวนมาก

ธปท. มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้ฝึกปฏิบัติธรรมในหลักสูตรมาตรฐาน
ที่เปิดทั่วไป ต่อเนื่อง 3 - 7 วัน เพื่อพัฒนาฐานใจ ซึ่งเป็นทักษะส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิตควบคู่
ไปกับฐานคิดและฐานท�ำ โดยไม่ถอื เป็นวันลา ปีละ 1 ครัง้ ผ่านโครงการส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรม
ตั้งแต่ปี 2559 ต่อมาในปี 2560 ได้จัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเบื้องต้น
จ�ำนวน 4 วัน เพื่อคุณภาพชีวิตและการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจ�ำนวนมาก

ตวงพร ขอเจริญพร

สุเมธ จินดามานพ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันพัฒนาบุคลากร

Data Analytics

วัฒนธรรม Bottom-Up
เพราะทุกเสียง ทุกความคิด และการลงมือท�ำของพนักงานทุกคนมีความหมาย
และเป็นพลังส�ำคัญของ ธปท. “วัฒนธรรม bottom-up” จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในการสร้างและส่งเสริมให้เกิดแนวทางการท�ำงาน รวมถึงบรรยากาศการท�ำงาน
ที่เปิดรับและสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิด กล้าท�ำ  ล้มแล้วลุก โดยมั่นใจได้ว่า
ทุกเสียง ทุกความคิดจะได้รับการรับฟังจากผู้บริหารที่พร้อมยื่นมือและให้โอกาส
สนับสนุน ตัวอย่างเช่นโครงการ Power up BOT ซึ่งเป็นพื้นที่ให้พนักงาน
ร่วมเสนอไอเดียเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับ
จากพนักงานดีมาก

ทีม Power up BOT

ดาต้าอนาไลติกส์เป็นศาสตร์และศิลป์ของการน�ำเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อไปใช้ในการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทุกสายงาน
ใน ธปท. ได้มีการน�ำเอาเทคนิคเชิงดาต้าอนาไลติกส์หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ไปใช้ประโยชน์ ตัง้ แต่การวิเคราะห์ การสร้างแบบจ�ำลองเพือ่ การพยากรณ์ การท�ำ dashboard
เพื่อหา insight จากข้อมูล รวมไปถึงการน�ำเอา AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
เชิงปฏิบัติการ

พรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์

เพียงตา แสงสิงแก้ว

ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

กินกาแฟกับผู้ว่าการ

RIA

เป็นช่องทางการสือ่ สารอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผูว้ า่ การและพนักงานระดับรองลงไปจาก
กลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้มโี อกาสพบปะพูดคุยกันเป็นกลุม่ เล็ก ๆ ประมาณ 10 คนตามหัวข้อ
ที่ก�ำหนด ซึ่งท�ำให้ได้ทราบข้อมูลและความคิดเห็นจากพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและผลักดันพันธกิจของ ธปท. ต่อไป โดยหัวข้อการพูดคุย
แบ่งเป็น 2 เรื่องหลัก ๆ คือ เรื่องทั่วไป เช่น การบริหารงานหรือบุคคลในภาพรวม
ของ ธปท. หรือของแต่ละส่วนงาน บทบาทของผู้บริหารเมื่อเลื่อนต�ำแหน่ง การหมุนเวียนงาน
การท�ำงานแบบ squad การไปปฏิบัติงานองค์กรภายนอก และเรื่องงานที่ต้องการผลักดัน
เช่น IT capability & cyber risk, data analytics, financial stability

ชัยวัฒน์ อุปพงษ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
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รัชพร วงศาโรจน์

เป็นหลักคิดและเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้เราวิเคราะห์ประเมินผลกระทบทัง้ ด้านบวกและลบจาก
การออกกฎเกณฑ์ได้อย่างรอบด้าน โดยหลัก RIA (Regulatory Impact Assessment)
เริม่ จากการวิเคราะห์สาเหตุทแี่ ท้จริงของปัญหา การก�ำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทชี่ ดั เจน
การพิจารณาทางเลือกของการแก้ปัญหาซึ่งได้จากการวิเคราะห์เชิงลึกทั้งประโยชน์ที่ได้รับ
และต้นทุนต่อสังคม การรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และการประเมินผลสัมฤทธิ์
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำมาปรับกฎเกณฑ์ให้เหมาะสมมากขึน้ ธปท. นับเป็นหน่วยงานแรก ๆ ของไทย
ที่ให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลัก RIA มาใช้เพื่อให้การออกนโยบายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ไม่สร้างต้นทุนหรือภาระที่เกินจ�ำเป็น มุ่งเน้น
ให้ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ “ตอบโจทย์ โดนใจ ใช้ได้จริง”

กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร
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Trust Survey

Intended Outcome

“trust” คือหัวใจของการเปิดใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งตัวเรา หัวหน้า
ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงาน หากทุกคนมี trust ต่อกัน เราจะมีความ “กล้า” (กล้าพูด กล้าคิด
กล้าท�ำ) และลด “ความกลัว” (กลัวผิด กลัวพลาด) ซึ่งเป็นตัวปิดกั้นการสร้างภาวะผู้น�ำ 
เราจึงได้พฒั นากระจกบานเล็ก ๆ ให้กบั คนในองค์กรทีเ่ รียกว่า “trust survey” เพือ่ ให้แต่ละคน
มี self-awareness “กล้า” ที่จะรับความคิดเห็นจากผู้อื่น และ “ไม่กลัว” ที่จะให้ความคิดเห็น
ซึ่ ง ในที่ สุ ด กระจกบานนี้ จ ะท� ำ ให้ ทุ ก คนตระหนั ก และได้ น� ำ ความเห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ไปใช้พัฒนาภาวะผู้น�ำต่อไป
ทีม Trust Culture

ความหมายที่น่าจะใกล้เคียงและตรงคือ สัมฤทธิ์ผล หรือผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ สามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงจุด ปกติบางทีเราจะสับสนกับค�ำว่า output ซึ่งคือผลงานที่เกิดขึ้น หรือ
งานที่ท�ำเสร็จ แต่จะพบว่า output ที่เราพยายามท�ำออกมาและใช้ทรัพยากรมากมาย
บ่อยครั้งไม่ตอบโจทย์ ไม่ช่วยแก้ปัญหา ในที่สุดไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ ดังนั้นในช่วง
ที่ผ่านมา ก่อนที่จะออกนโยบาย หรือไม่ว่าจะด�ำเนินการสิ่งใดก็ตาม เราจึงต้องหันมาถาม
ตัวเราเองอยูเ่ สมอว่า เป้าหมายของเราคืออะไร สิง่ ทีเ่ ราอยากเห็นหรืออยากได้จริง ๆ คืออะไร
พยายามมองให้เห็นถึงผลลัพธ์ของ ธปท. เป็นหลัก และเมื่อด�ำเนินการแล้วจะได้ผลลัพธ์
อย่างที่ต้องการหรือไม่ ไม่มุ่งเน้นรูปแบบ หรือเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ

อธิพัชร์ เจริญธรรมวัฒน์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

สุพัฒน์พงษ์ นาวารัตน์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

Squad
เป็นการรวมกลุม่ คนท�ำงานในลักษณะ cross functional team มีเป้าหมายเพือ่ ตอบสนอง
งานเฉพาะกิจ นอกเหนือจากงานประจ�ำ ซึง่ อาจเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ หรือการแก้ปญั หา
งานขององค์กร มีอ�ำนาจในการตัดสินใจและจัดการตัวเองได้อย่างคล่องตัว รวมถึงมีอิสระ
ในการท�ำงานโดยยึดหลักความรวดเร็วและผลกระทบ (speed & impact)

Mobility

เจษฎา กิ่งสวัสดิ์

ณรงค์รัตน์ แต่งตั้ง

ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร

ธปท. ได้ปรับพืน้ ทีห่ อ้ งสมุดเดิม เป็น co-working space มีพนื้ ทีท่ ำ� งานหลากหลายรองรับ
ผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและแบบกลุ่มเพื่อระดมสมอง อีกทั้งยังมีพื้นที่ผ่อนคลาย เช่น
ร้านกาแฟ ร้านขายหนังสือ และห้องพักผ่อน โดยมีการสอบถามความต้องการจากเพื่อน
พนักงานเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ รวมทั้งการท�ำประชาพิจารณ์ก่อนก่อสร้าง ถือว่าเป็น
มิติใหม่ในงานปรับปรุงพื้นที่ท�ำงานของ ธปท.
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นิรุท ภูริฉาย

สถาบันพัฒนาบุคลากร

การเรียนรู้และประสบการณ์จากภายนอกเป็นสิ่งส�ำคัญ ในช่วงที่ผ่านมา ธปท. ส่งเสริม
ให้เกิด mobility หรือการหมุนเวียนงานทั้งภายในและภายนอก ธปท. เพื่อสร้างประสบการณ์
และองค์ความรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงให้กับพนักงานด้วยการลงมือท�ำงานจริง ซึ่งเป็น
การเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความ
ท้าทายมากขึ้น โดยได้สื่อสารให้พนักงานรู้จักและตระหนักในความส�ำคัญของ mobility และ
ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือ่ นต�ำแหน่งเพือ่ กระตุน้ ความสนใจให้กบั พนักงาน วันนีค้ ำ� ว่า
“mobility” กลายเป็นส่วนหนึ่งของการท�ำงานที่ ธปท. ไปแล้ว

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

Common Room

TiDE
เมื่อข้อมูลเศรษฐกิจที่สนใจหายาก กระจัดกระจาย ใช้งานยาก เว็บไซต์ TiDE (Thailand’s
Integrated Database for Economics) หรือศูนย์รวมข้อมูลเศรษฐกิจไทยจึงเกิดขึ้น
เพือ่ เป็นแหล่งข้อมูลให้กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เช่น นักวิชาการ นักศึกษา สือ่ มวลชน และผูท้ มี่ คี วามสนใจ
ในข้อมูลเศรษฐกิจให้สามารถสืบค้นง่าย ข้อมูลมีความต่อเนือ่ งและอยูใ่ นรูปแบบทีพ่ ร้อมน�ำไป
ใช้งานต่อได้ง่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดและ
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยให้มีมากขึ้น

อัจจนา ล�่ำซ�ำ

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

Social Media / Social Listening
social media ของ ธปท. เปรียบเสมือนสะพานทีเ่ ชือ่ มไปหาประชาชนโดยตรง เป็นเครือ่ งมือ
ที่ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้การสื่อสารมีลักษณะที่เปิดเผย สะท้อน
การด�ำเนินงานที่โปร่งใสของ ธปท. ซึ่งจะมาคู่กันกับ social listening คือการรับฟังความเห็น
จากประชาชนบนโลกออนไลน์ และวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกจากความเห็นเหล่านั้น
เพือ่ น�ำมาปรับปรุงการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ของ ธปท. ได้ตรงจุดมากขึน้ และบางครัง้ เป็นการ
ส่งสัญญาณให้ ธปท. เตรียมสื่อสารได้อย่างตรงประเด็นและทันการณ์

ปัญจพาณ์ จารุจินดา
ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ธุรกิจฝ่าวิกฤติ ได้ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
คุณวรงค์ วงศ์วรกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพร่ธ�ำรงวิทย์ จ�ำกัด
“ถึงแม้ธุรกิจของผมซึ่งเป็นธุรกิจก่อสร้างจะไม่ได้ถูกสั่งปิด แต่มาตรการในการยับยั้ง
โควิด 19 ท�ำให้การด�ำเนินการค่อนข้างล�ำบาก นับตั้งแต่การเคลื่อนย้ายแรงงาน การขนส่งวัสดุ
เครื่องจักร เครื่องมือทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ ท�ำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่
ประสิทธิภาพการท�ำงานลดลง
“ผมว่า soft loan มาได้ถูกที่ถูกเวลาและค่อนข้างตอบโจทย์ สามารถเข้ามาเติมเต็ม
สภาพคล่องในยามฉุกเฉินส�ำหรับด�ำเนินธุรกิจได้อย่างดียงิ่ สินเชือ่ ทีไ่ ด้มา ส่วนใหญ่นำ� มาใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนและเงินส�ำรองส�ำหรับด�ำเนินธุรกิจต่อไป เพราะไม่รู้ว่าวิกฤติครั้งนี้จะสิ้นสุดลง
เมือ่ ไร อาจจะใช้เวลา 3 - 5 เดือนหรือข้ามไปถึงปีหน้า ต้องขอบคุณทีม่ โี ครงการดี ๆ เพือ่ สนับสนุน
ให้ธุรกิจ SMEs ด�ำเนินกิจการต่อไปได้อย่างราบรื่น ไม่สะดุด”
เติมก�ำลังใจ เติมทุนให้เกษตรกรไทยเดินได้ ไม่ต้องหยุด
คุณชะลอ วันดี
ผู้น�ำวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุก หมู่บ้านห้วยกรด
“ทีว่ สิ าหกิจชุมชนกลุม่ ผูเ้ ลีย้ งปลาดุก หมูบ่ า้ นห้วยกรด เราท�ำกิจการกันแบบชุมชนธรรมดา ๆ
มานานหลายปี โดยเริ่มท�ำมาจากเล็ก ๆ ขับเคลื่อนมาเรื่อย ๆ แต่ในช่วงวิกฤติ เราขายไม่ออก
ราคาต�่ำลง ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป ความเดือดร้อนมาแน่ ๆ เราต้องการเงินหมุนเวียน ถ้าเรา
ซื้อเหยื่อซื้อของมาแต่ขายปลาไม่ได้เลย เราก็อยู่ไม่ได้
“สินเชื่อ soft loan ตอบโจทย์ได้ดี ท�ำให้เราไม่เครียดและมีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามา
ต่อทุนขยายลูกปลาได้อีก ท�ำเรื่องแค่เดือนเดียวก็ได้รับเงินแล้ว ท�ำให้ลูกกลุ่มมีก�ำลังใจท�ำต่อ
หลังจากที่กังวลกันอยู่ว่าจะเดินต่ออย่างไรถ้าทุนหมด”

พาธุรกิจ SMEs ก้าวผ่านวิกฤติ   
ด้วยมาตรการ Soft Loan

การหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท�ำให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นแหล่งการจ้างงานหลักของประเทศ เผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่อง
อย่างเฉียบพลัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนและ
ธุรกิจทีป่ ระสบปัญหาในช่วงนีห้ ลายมาตรการ หนึง่ ในนัน้ คือการปล่อยสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ หรือ soft loan เพือ่ เสริมสภาพคล่อง
ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง BOT พระสยาม MAGAZINE ขอน�ำเสียงตอบรับจากตัวแทนผู้ประกอบการ SMEs
ที่ได้รับสินเชื่อ soft loan ว่าเงินฉุกเฉินนี้ช่วยต่อลมหายใจให้กับธุรกิจอย่างไร
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ธุรกิจอยู่รอดเพราะเข้าใจสถานการณ์
คุณสะท้อน อ่อนแก้ว และคุณศศิอ�ำไพ ศิริวิโรจน์
ผู้บริหารตลาดซิเคด้า
“ซิเคด้า มาร์เกตเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในอ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ พอช่วงโควิด 19
การท่องเทีย่ วเริม่ มีการเปลีย่ นแปลง นักท่องเทีย่ วน้อยลง ไม่มนี กั ท่องเทีย่ วหน้าใหม่ เราจึงปรับลด
อัตราค่าเช่าพื้นที่ในตลาดให้กับผู้ค้า แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้ว โครงการก็ยังไม่เก็บ
ค่าเช่าเพื่อให้ผู้ค้าในตลาดมีความแข็งแรงก่อน เพราะถ้าผู้ค้าอยู่ไม่ได้ ตลาดก็อยู่ไม่ได้
“วันทีร่ ฐั บาลประกาศล็อกดาวน์ เราเรียกประชุมทีมงานเพือ่ พิจารณาธุรกิจตามสถานการณ์จริง
และได้ปรึกษากับธนาคารขอพักช�ำระเงินต้น 12 เดือน เพราะคาดการณ์วา่ วิกฤติครัง้ นีค้ งยาวนาน
แต่พอมีสินเชื่อ soft loan ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ซึ่งเป็นความช่วยเหลือในแบบทันท่วงที
เราจึงกล้ายืน กล้าที่จะลงทุน และกล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่น ต้องบอกว่าอยากจะท�ำหนังสือไป
ขอบคุณจริง ๆ”
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เติมเงินหมุนเวียนให้ธุรกิจที่หยุดชะงัก
คุณพินิต เหล่าสุนทร
กรรมการ บริษัท ยางวีเอ จ�ำกัด
“เรามีโรงงานผลิตน�้ำยางข้นที่จังหวัดตรัง ช่วงโควิด 19 มาเป็นช่วงที่น�้ำยางออกมากพอดี
พอผลิตเสร็จ ลูกค้าที่มีค�ำสั่งซื้อร้อยละ 70 เป็นลูกค้าต่างประเทศในโซนยุโรป ท�ำให้ไม่สามารถ
รับสินค้าได้ เราก็ต้องเก็บสต็อกสินค้าไว้ท�ำให้ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างมาก
“เราไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อน ผมต้องให้ทุกคนใช้เงินอย่างประหยัด
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พอดี ธปท. ออกมาตรการ soft loan มาช่วยเหลือธุรกิจ SMEs
เราจึงขอเข้าร่วมด้วย ซึง่ ขัน้ ตอนไม่ยงุ่ ยาก ใช้เวลาด�ำเนินการและอนุมตั ไิ ม่ถงึ 7 วัน ต้องขอบคุณ
ที่ออกมาตรการนี้มาช่วยเหลือพวกเรา”

เงินทุนที่ผลักดันธุรกิจสู่โลกยุค New Normal
ดร.นิษฐา รัชไชยบุญ นันทขว้าง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สีฟ้าลุมพินี จ�ำกัด
“ธุรกิจของสีฟา้ มีทงั้ หมด 3 ธุรกิจ ธุรกิจแรกคือห้องอาหารสีฟา้ ซึง่ ในช่วงโควิด 19 จะมีรายได้
จากดิลิเวอรีเท่านั้น ธุรกิจที่สองคือรับจ้างท�ำอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม เรียกว่าช่วงนั้น
แทบจะไม่มีรายได้เลย ส่วนธุรกิจที่สามคือรับผลิตอาหารกล่องให้กับแอร์เอเชีย ในขณะที่
สายการบินก็หยุดบิน เพราะฉะนั้นรายได้จึงหายไปเกินร้อยละ 90 ร้านอาหารเป็นธุรกิจเงินสด
ต้องพึง่ พารายได้ทเี่ ข้ามาวันต่อวัน ฉะนัน้ เมือ่ ต้องปิดร้านก็จะกระทบต้นทุนคงที่ต่าง ๆ เช่น
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าน�้ำ และค่าไฟ รายได้ที่เข้ามาไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตรงนี้
“พอธนาคารแจ้งเราว่ามี soft loan ของ ธปท. เราก็ติดต่อขอสินเชื่อเลย จากบริษัทที่ไม่มี
รายได้กม็ เี งินสดหมุนเวียนมากขึน้ สภาพคล่องดีขนึ้ พอพยุงให้ธรุ กิจด�ำเนินต่อไปได้ เราเอาเงิน
ส่วนนีม้ าจ่ายค่าจ้างพนักงานและซัพพลายเออร์ เพื่อให้ทุกคนอยู่รอดไปพร้อมกัน”

ตัวช่วยในวันที่เจอความเปลี่ยนแปลง
คุณวิชัย อริยรัชโตภาส
เจ้าของธุรกิจโรงแรม Loftel Group
“ธุรกิจ Loftel Group จะมี Loftel22 โฮสเทลในย่านเจริญกรุง ตามมาด้วย Loftel Station
และ Four Sister Homestay โฮมสเตย์ที่แรกในย่านชุมชน แล้วขยับมาท�ำโรงแรมตั๊กหลักเกี้ย
ตลาดน้อยและก�ำลังจะเปิดสาขาใหม่ แต่มาเจอพิษโควิด 19 พอดี ตอนแรกก็นึกไม่ถึงว่า
จะรุนแรงขนาดนี้ แต่ด้วยธุรกิจของเราอยู่ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและที่พัก ผลกระทบจึงมาก
เหมือนโดนช็อต ยิ่งพอล็อกดาวน์ มีเคอร์ฟิวก็ยิ่งกระทบหนัก จึงต้องปรับเปลี่ยนตั้งหลักใหม่
โชคดีที่เราเป็นธุรกิจครอบครัว เป็นธุรกิจ SMEs ท�ำให้ตัดสินใจง่าย
“พอได้ข่าวว่าจะมี soft loan เราสนใจมาก เมื่อธนาคารตอบกลับมาว่าเซ็นสัญญาได้แล้ว
ได้รับเงินแล้วก็ดีใจที่ธุรกิจ SMEs อย่างเราได้รับเงินจริง”
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ส่งต่อ Soft Loan สู่ Soft Rent ต่อลมหายใจผู้ค้าในตลาดนัด
คุณรัตนไชย สราธิวัฒน์ประไพ
ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดเซฟวัน จ�ำกัด
“เมื่อตลาดเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด 19 ตามมาตรการของภาครัฐ ตลาดเซฟวัน
ซึง่ เป็นตลาดนัดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ก็เข้าข่ายและต้องหยุดกิจการชัว่ คราว ยกเว้นอาหาร
ทีซ่ อื้ กลับบ้านซึง่ มีอยูไ่ ม่ถงึ ร้อยละ 10 แม้จะไม่มรี ายรับเข้ามาเลยก็ตาม บริษทั ก็พยายามปรับตัว
โดยลดค่าจ้างพนักงานเหลือร้อยละ 75 และน�ำเงินเก็บมาจ่ายค่าจ้างเพื่อให้สามารถอยู่รอด
กันทั้ง 2 ฝ่าย
“เมื่อมีมาตรการ soft loan เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ให้มีเงินทุน มีสภาพคล่องเพียงพอ
และรักษาการจ้างงานต่อไปได้ สินเชื่อนี้จึงเป็นก�ำลังใจให้ผม เหมือนกับตอนที่ร่างกายขาด
ออกซิเจนแล้วได้ปฐมพยาบาลก็สามารถเดินต่อไปได้ หลังจากได้รับเงิน ผมน�ำเงินไปช่วย
ผู้ค้ารายย่อยในตลาดที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันในรูป soft rent คือยืดระยะเวลาช�ำระค่าเช่า
ส�ำหรับผู้ค้าประจ�ำและลดค่าเช่าส�ำหรับผู้ค้ารายวันเหลือร้อยละ 25 เขาอยู่ได้ ผมถึงจะอยู่ได้”

ความช่วยเหลือทางการเงินที่ SMEs จะได้รับจาก Soft Loan

สินเชื่อเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดสินเชื่อคงค้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากวงเงินสินเชื่อเดิมที่มีอยู่แล้วกับ
สถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก (รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
โดยคิดตามวงเงินที่เบิกใช้จริง)
ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดจ�ำนองหลักประกัน

SMEs ที่มีสิทธิ์ ได้รับ Soft Loan

เป็นลูกค้าปัจจุบันของสถาบันการเงิน
ไม่เป็นหนี้เสีย (NPL)
มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกบริษัทในกลุ่ม
กับแต่ละสถาบันการเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ BOT COVID-19

ที่มา : www.facebook.com/prdphrae, https://thainews.prd.go.th, https://tv11.prd.go.th/khonkaen, www.facebook.com/saveonemarket, www.facebook.
com/bankofthailandofficial, www.thairath.co.th, www.facebook.com/cicadamarket, www.nationtv.tv, www.workpointtoday.com/seefah-interview/,
www.facebook.com/seefahfanpage, www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD, www.krungthai.com, www.facebook.com/loftel22, www.facebook.com/
loftelstation
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เรื่อง : ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

ชวนคุยชวนคิด

ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่น
ในโลกใหม่อย่างยั่งยืน

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ร่วมสนทนาในหัวข้อ “ก้าวต่อไป...ทิศทาง
เศรษฐกิจหลังยุคโควิดภิวัฒน์” ด�ำเนินรายการโดยคุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์

ปรับคุณภาพด้วยเทคโนโลยี คือแนวคิดในโลกยุคใหม่
การท�ำธุรกิจแบบเดิม ๆ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับปริมาณเพียงอย่างเดียว
อาจไม่ใช่แนวทางเพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายอย่างเดิมได้ การแข่งขันในโลก
ยุคใหม่จึงต้องหันมาเน้นที่คุณภาพให้มากขึ้น วิกฤติครั้งนี้เป็นตัวเร่ง
ให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในธุรกิจเร็วขึ้น ท�ำให้ธุรกิจต้อง
ปรับตัวไปใช้เทคโนโลยีให้เร็วที่สุด เช่น การบริการจัดส่งอาหาร
ทางออนไลน์ (online food delivery) ที่เป็นทางรอดเดียวของธุรกิจ
ร้านอาหารในช่วงปิดเมือง หรือการช�ำระเงินทางดิจิทัล (digital
payment) ทีเ่ ป็นทางเลือกหลักของการช�ำระเงินในช่วงโควิด 19 ทัง้ นี้
การปรับตัวไปใช้เทคโนโลยีของผูบ้ ริโภคอาจแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่
ซึ่งธุรกิจต้องเตรียมรับมือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ทีศ่ กั ยภาพยังดีอยู่ พร้อมกับร่วมมือกันปฏิรปู ปรับปรุงกฎเกณฑ์กติกา
และลดข้อจ�ำกัดให้เอื้อต่อการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย
เพื่อน�ำไปสู่ความยั่งยืนในโลกยุคใหม่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงภาคธุรกิจ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส�ำนักงานภาค จึงได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการ ส�ำนักงานภาค
ประจ�ำปี 2563 ภายใต้ธมี “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถธี รุ กิจท้องถิน่ ในโลกใหม่อย่างยัง่ ยืน” ภายในงาน ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ ธปท. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คุณมารุต ชุ่มขุนทด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Class Café และคุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง
แอปพลิเคชัน Wongnai ได้มาร่วมพูดคุยเรื่องทิศทางเศรษฐกิจ เสนอแนวคิดโลกหลังโควิด 19 และแลกเปลี่ยนมุมมอง
ให้ภาคธุรกิจท้องถิ่นก้าวข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้

วิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ต่างจากวิกฤติที่ผ่านมา ดังนั้น
โครงสร้างเศรษฐกิจ คือสิ่งส�ำคัญที่ต้องตระหนัก
วิกฤติโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาด้าน
สาธารณสุขซึ่งแตกต่างจากวิกฤติครั้งก่อนที่มักเกิดขึ้นจากด้าน
เศรษฐกิจมหภาคหรือสถาบันการเงิน วิกฤติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและการส่งออก
ธปท. จึงได้ออกมาตรการการเงินต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อ
ประชาชน อย่างไรก็ดี ในด้านสถาบันการเงินยังถือว่ามีความเข้มแข็ง
และเสถียรภาพด้านต่างประเทศยังอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี หากไม่มกี ารระบาด
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รุนแรงเกิดขึ้นอีก คาดว่าเศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวและกลับมาอยู่ใน
ระดับก่อนเกิดวิกฤติได้ในปลายปี 2564
เมื่อมองย้อนดูความได้เปรียบของไทยในวิกฤติครั้งนี้ พบว่า
เราสามารถควบคุมการระบาดได้เร็วกว่าประเทศอื่น แม้การเยียวยา
เป็นสิ่งส�ำคัญ แต่สิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญมากกว่าคือ การช่วยกัน
ปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็น โดยใช้เทคโนโลยีเป็นหัวใจของการปรับตัวส�ำหรับโลกยุคหลัง
โควิด 19 จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยย้ายทรัพยากร
จากภาคเศรษฐกิ จ ที่ ศั ก ยภาพด้ อ ยลงมากไปสู ่ ภ าคเศรษฐกิ จ

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงมากขึ้นท่ามกลางโลก
ที่ไม่แน่นอน
ภายใต้โลกทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูง นอกจากเราจะต้องมองโควิด 19
เป็นความสัมพันธ์ทซี่ บั ซ้อนในระยะยาว (long-term complicated
relationship) ที่มา ๆ หาย ๆ ไม่ไปไหนง่าย ๆ และไม่รู้ว่าจะสิ้นสุด
ลงเมื่อไร ซึ่งท�ำให้ต้องค�ำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นแล้ว
ภาคธุ ร กิ จ ต้ อ งเตรี ย มรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายใหม่ ๆ ด้ ว ยการ
ตัง้ ข้อสังเกต ทดลองท�ำ จัดการกับองค์ความรูใ้ ห้เป็น รักษาสภาพคล่อง
ทางการเงิน ลดต้นทุน อุดหนุนเครือข่ายธุรกิจ กระจายความเสี่ยง
มองทุกวิกฤติให้เป็นโอกาส รวมถึงปรับแนวคิดการด�ำเนินธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่

คุณมารุต ชุม่ ขุนทด และคุณยอด ชินสุภคั กุล ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ชวนคุยชวนคิด
ปรับวิถธี รุ กิจท้องถิน่ ในโลกใหม่อย่างยัง่ ยืน” ด�ำเนินรายการโดยคุณสุภทั ทกิต เจตทวีกจิ

เปลี่ยนกระบวนการท�ำงานเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน
การเตรียมตัวเข้าสูโ่ ลกทีไ่ ม่แน่นอน ต้องปรับกระบวนการท�ำงาน
ใน 3 ด้าน คือ (1) ลดการใช้สิ่งที่ไม่จ�ำเป็นให้มากที่สุดหรืออาจลด
ขนาดธุรกิจ (lean) (2) ปรับตัวให้ไว (speed) และ (3) มีความยืดหยุน่
และพร้อมเปลี่ยนแปลง (flexibility) ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถ
อยู่รอดได้หากมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ ธุรกิจ
ขนาดเล็กสามารถใช้วกิ ฤติครัง้ นีใ้ ห้เป็นโอกาสเพราะมีความคล่องตัว
ในการปรับได้เร็วกว่า ซึง่ จะเป็นการเพิม่ โอกาสให้เติบโตได้ ท้ายทีส่ ดุ แล้ว
ทุกคนล้วนต้องปรับตัว ปรับใจ ปรับทัศนคติ ในโลกที่เปลี่ยนไว
ซับซ้อน และคลุมเครือ เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในการบรรยายหัวข้อ “ชวนท้องถิ่น พลิกมุมคิด...
มองโลกใหม่หลังโควิด”
BOT MAGAZINE

35

THE
KNOWLEDGE

ฉบับที่ 4 ปี 2563

เรื่อง : ทีมโครงการสกุลเงินดิจิทัล

CBDC ต่างกับคริปโตเคอร์เรนซีอย่างไร
CBDC ถือเป็น “สกุลเงิน” ในรูปแบบดิจทิ ลั ทีอ่ อกโดยธนาคารกลาง
ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นสื่อกลางเพื่อช�ำระค่าสินค้าและบริการ
สามารถรักษามูลค่า และเป็นหน่วยวัดทางบัญชีได้ ซึ่งต่างจาก
คริปโตเคอร์เรนซีอย่าง Bitcoin Ether หรือ Ripple ทีอ่ อกโดยภาคเอกชน
และมีมูลค่าผันผวนจากการใช้เพื่อเก็งก�ำไร จึงไม่เหมาะส�ำหรับ
การน�ำมาใช้เป็นสื่อกลางในการช�ำระค่าสินค้าและบริการ
CBDC สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ส�ำหรับการท�ำ
ธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงิน (wholesale CBDC) และส�ำหรับ
ธุรกรรมรายย่อยของภาคธุรกิจและประชาชน (retail CBDC)
การตื่นตัวเรื่อง CBDC ของธนาคารกลางทั่วโลก
นอกจากประเทศจี น ที่ ป ระกาศใช้ เ งิ น ดิ จิ ทั ล หยวนส� ำ หรั บ
ประชาชนอย่างเป็นทางการไปแล้วเมือ่ ช่วงต้นปี 2563 ยังมีหลายประเทศ
ที่ ก� ำ ลั ง เดิ น หน้ า ศึ ก ษาและทดลองเรื่ อ งนี้ อาทิ การทดสอบ
การใช้ e-krona ของประเทศสวีเดน การออกแนวทางการศึกษาและ
ออกแบบอย่างธนาคารกลางอังกฤษและแคนาดา โดยในส่วนของ
ประเทศไทยนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับธนาคาร
พาณิชย์ 8 แห่งได้รเิ ริม่ “โครงการอินทนนท์” ตัง้ แต่ปี 2560 เพือ่ ศึกษา
ประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ของการใช้ CBDC ในภาคสถาบัน
การเงิ น รวมถึ ง มี ก ารทดลองการโอนเงิ น ข้ า มประเทศร่ ว มกั บ
ธนาคารกลางฮ่องกง ซึ่งผลการทดสอบและองค์ความรู้ในการท�ำ
โครงการฯ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเงินสกุลดิจทิ ลั ของไทย
ในอนาคตที่ต้องให้ความส�ำคัญต่อเสถียรภาพการเงินและการสร้าง
นวัตกรรมที่สนับสนุนภาคธุรกิจเอกชน

ท�ำความรู้จักกับ CBDC
และความคืบหน้าในประเทศไทย

ในโลกการเงินดิจิทัล คริปโตเคอร์เรนซี (cryptocurrency) หรือที่ร้จู ักในชื่อว่าสกุลเงินดิจิทัล ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย
ว่าจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่จะมาทดแทนการใช้เงินสดหรือแม้แต่เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ที่เป็นที่นิยม
ในปัจจุบันได้หรือไม่ และด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ที่อยู่เบื้องหลังอย่างบล็อกเชน
(blockchain) ทีม่ คี วามปลอดภัยและสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผู้ ใช้งาน ขณะทีเ่ ทคโนโลยีดงั กล่าวช่วยลดบทบาทตัวกลาง
อย่างสถาบันการเงิน ที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ธนาคารกลางทั่วโลกจึงหันมาศึกษาความเป็นไปได้ ในการน�ำ
บล็อกเชนมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการช�ำระเงิน และการออกใช้ Central Bank Digital Currency (CBDC) หรือ
สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่จะเป็นตัวแทนของเงินได้จริง ๆ
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โครงการอินทนนท์กับการต่อยอดสู่ภาคธุรกิจเอกชน
หลายคนคงจ�ำได้ถงึ การเปิดตัว Libra ของเฟซบุก๊ เมือ่ กลางปี 2562
ที่ท�ำให้ธนาคารกลางทั่วโลกตื่นตัวยิ่งขึ้นและเริ่มให้ความสนใจกับ
การพัฒนา CBDC ส�ำหรับรายย่อยมากขึ้น โดย ธปท. อยู่ระหว่าง
ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบต้นแบบ CBDC ร่วมกับภาคธุรกิจ
เอกชน ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดการพัฒนาจากโครงการอินทนนท์
เพื่อศึกษารูปแบบ ผลกระทบ และข้อจ�ำกัดในการน�ำ CBDC ไปใช้
ในภาคเอกชน โดยเริ่มจากการเชื่อมต่อระบบการบริหารการจัดซื้อ
และการช�ำระเงินระหว่างบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กับคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน โดยมีบริษทั ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส จ�ำกัด ซึง่ เป็น
ผู้พัฒนาระบบดังกล่าวร่วมทดสอบ อย่างไรก็ดี การน�ำระบบต้นแบบ
มาปรับใช้จริงในวงกว้างนั้น จ�ำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาและพิจารณา
ผลกระทบในมิติอื่น ๆ อย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมาย
เสถียรภาพของระบบ ความปลอดภัยในการใช้งาน และความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีของผู้ใช้ เป็นต้น

เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาระบบ
การช�ำระเงินโดยใช้ CBDC คือการที่ประเทศไทยต้องมี
ระบบที่พร้อมใช้งานได้เท่าทันความต้องการ
หากเมื่อถึงวันที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีความพร้อม
ในการเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดังค�ำกล่าวที่ว่า
‘digital currency for digital economy’
หมายถึง การมีสกุลเงินดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจในโลกใหม่ ขณะเดียวกันธนาคารกลาง
ยังคงรักษาความสามารถในการรักษาเสถียรภาพ
ระบบการเงิน และนโยบายการเงินของประเทศได้
นางสาววชิรา อารมย์ดี
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท.

ประชาชนกับ CBDC ในอนาคต
การพัฒนาเงินดิจิทัลส�ำหรับประชาชนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และ
ต้องพิจารณาให้รอบด้าน ซึ่งยากที่จะสามารถตอบได้ว่าเมื่อใด
เราจะมี CBDC ใช้ เพราะความพร้อมอาจไม่ขนึ้ อยูก่ บั ธปท. เพียงฝ่ายเดียว
แต่ตอ้ งไปทัง้ องคาพยพ ในด้านความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน รวมถึงมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน
มั่นใจในเสถียรภาพระบบการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการท�ำหน้าที่
ของธนาคารกลาง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอินทนนท์ได้ที่
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สุทธิชัย หยุ่น
ผู้ก่อตั้งบริษัท กาแฟด�ำ จ�ำกัด
และผู้ร่วมก่อตั้งสื่อเครือเนชั่น

จากใจสื่อมวลชน...

ถึงผู้ว่าการ ธปท.
ภาระหน้าที่ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นอกเหนือจากการเป็นผู้น�ำการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
ของประเทศไทยในภาพรวมแล้ว ตลอดระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. คนที่ 20 ได้ ให้ความส�ำคัญ
กับนโยบายการท�ำงานที่มุ่งแก้ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง การยืนตรงบนหลักการและความเฉียบขาดในการท�ำงาน
สะท้อนผ่านบทสัมภาษณ์จากสือ่ มวลชนในแขนงต่าง ๆ ทีพ
่ ร้อมใจกันบอกเล่าความประทับใจในการท�ำงานกับ “ผูว้ า่ ฯ แบงก์ชาติ”
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ผมท�ำข่าวเกีย่ วกับผูว้ า่ การ ธปท. มาตัง้ แต่ยคุ ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
ตลอดมาจนถึง ดร. วิรไท สันติประภพ วันนีก้ อ่ นจะเปลีย่ นผ่านไปถึง
ผูม้ ารับต�ำแหน่งอันส�ำคัญต่อในเร็ว ๆ นี้
ในสายตาของประชาชนผู้ว่าการธนาคารกลางเป็นต�ำแหน่ง
ทีไ่ ม่เพียงแต่เป็นผูก้ ำ� กับดูแลนโยบายการเงินและเศรษฐกิจในภาพรวม
เท่านั้น แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือการเป็น “คนที่พูดอะไรแล้วเชื่อได้
สนิทใจ” ว่ามาจากพื้นฐานแห่งข้อมูลและการวิเคราะห์สถานการณ์
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะสอดคล้องกับแนวทางและผลประโยชน์
ของผู้มีอ�ำนาจทางการเมืองในขณะนั้นหรือไม่ก็ตาม
ในหลาย ๆ มิติ ความคาดหวังของสาธารณชนต่อผู้นั่งเก้าอี้
บริหารสูงสุดของธนาคารกลางนั้นมีสูงกว่าต�ำแหน่งรัฐมนตรีและ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งการเมืองอื่น ๆ ด้วยซ�้ำไป
ยิ่งประเทศต้องเผชิญกับวิกฤติด้านการเมืองและเศรษฐกิจบ่อย
เพียงใด ผู้คนก็ยิ่งหวังพึ่งที่จะได้ “ความจริงรอบด้านของบ้านเมือง”
ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากผู้ว่าการธนาคารกลางเท่านั้น
อีกทัง้ เมือ่ ความหมายของค�ำว่า “ความมัน่ คง” ได้ขยายวงมารวมถึง
เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนยั ส�ำคัญด้วยแล้ว บทบาท
ของคนบริหาร “ธนาคารกลาง” ยิ่งต้องเผชิญกับความท้าทาย
มากยิ่งขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้
การวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จาก ธปท. จึงเป็นช่องทางแห่งข่าวสารทีเ่ ชือ่ ถือได้ เพราะภาพลักษณ์
ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอันไม่สอดคล้องกับท�ำนองคลองธรรม
ทั้งด้านการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ใด
การปรับบทบาทของผูว้ า่ การธนาคารกลางจาก “หอคอยงาช้าง”
ในอดีตมาสู่การเป็น “ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติที่เข้าถึงได้” ในวันนี้จึงเป็น
ก้าวย่างทีส่ ำ� คัญน�ำมาสูก่ ารปรับตัวของคน ธปท. ทุกฝ่ายทีต่ ระหนักถึง
การปรั บ ตั ว ในยุ ค disruption ทั้ ง ที่ เ หตุ ม าจากเทคโนโลยี
และการอุ บั ติ ขึ้ น ของวิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ หรื อ ด้ า นสาธารณสุ ข
ที่เราก�ำลังเผชิญในขณะนี้
ดังนั้น “ภูมิคุ้มกัน” ส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอันส�ำคัญนี้จึงมิใช่
เพียงแต่การบริหารธนาคารกลางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทางด้าน
วิชาการและก�ำกับดูแลเท่านั้น แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือการปรับตัว
ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงในระดับสากลและความผันผวนในบ้าน

การปรับบทบาทของผู้ว่าการธนาคารกลาง
จาก ‘หอคอยงาช้าง’ ในอดีต
มาสู่การเป็น ‘ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติที่เข้าถึงได้’
ในวันนี้จึงเป็นก้าวย่างที่ส�ำคัญน�ำมาสู่
การปรับตัวของคน ธปท. ทุกฝ่ายที่ตระหนักถึง
การปรับตัวในยุค disruption ทั้งที่เหตุมาจาก
เทคโนโลยีและการอุบัติขึ้นของวิกฤติทางเศรษฐกิจ
หรือด้านสาธารณสุขที่เราก�ำลังเผชิญในขณะนี้
ที่ก�ำลังจะกลายเป็นเรื่อง “ปกติใหม่” จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่
ในระดับโลกและต้องเป็นมาตรฐานสากลทีช่ าวบ้านสัมผัสและมีสว่ นร่วม
ได้อย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตประจ�ำวันจริง ๆ อีกด้วย
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บุญลาภ ภูสุวรรณ

ประอร นพคุณ

บรรณาธิการบริหาร ส�ำนักข่าวไทยพับลิก้า

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

มีโอกาสได้สมั ภาษณ์ ได้พดู คุยหารือเป็นการส่วนตัว ได้รจู้ กั ท่าน
ทั้งในสายข่าวด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ได้เห็นวิสยั ทัศน์ทมี่ องไกลในการวางฐานรากเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อการก้าวย่างที่มั่นคงของประเทศ
ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่มีส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ได้เห็นถึงการยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน
ยิ่งได้อ่าน speech หรือได้ฟังเสวนา จะรับรู้ได้ถึงข้อความ
ที่ ต ้ อ งการสื่ อ สารชั ด เจน และมี ค วามเชื่ อ ลึ ก ๆ ว่ า ผู ้ ที่ จ ะมา
ด�ำรงต�ำแหน่งผูว้ า่ การ ธปท. แต่ละยุคสมัยถูกเลือกให้มาถูกที่ ถูกคน
ถูกเวลาเสมอ
หลายคนอาจจะรู้สึกว่าฟังแล้วไม่ได้ยิน แต่เชื่อว่า ดร.วิรไท
ฟังแล้วได้ยิน แต่การใช้วิจารณญาณอาจจะแตกต่างกันไป
ขอแสดงความยินดีทไี่ ด้ทำ� ภารกิจลุลว่ งดังตัง้ ใจ แม้จะไม่ทงั้ หมด
แต่กไ็ ด้ลงมือท�ำแล้ว ขอให้กา้ วจากนีไ้ ด้ทำ� งานทีจ่ ะท�ำให้ประเทศไทย
ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ถือเป็นการเดินทางที่สง่างาม ในช่วงตอนหนึ่งของชีวิตของ
ดร.วิรไท สันติประภพ ทั้งในมุมมองของทั้งสื่อมวลชนและคน
จ�ำนวนมากในประเทศ
จากผูว้ า่ การ ธปท. ทีไ่ ด้รบั การกล่าวขานว่า เป็นผูว้ า่ การคนหนุม่
ที่ อ ายุ แ ละประสบการณ์ ใ นการท� ำ งานอาจจะน้ อ ยกว่ า ผู ้ ว ่ า การ
ท่านอื่น ๆ ดร.วิรไทได้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจ
อย่างแรงกล้าที่จะสานต่องานหลักของ ธปท. ให้คงความน่าเชื่อถือ
และเป็นหลักพิงของเศรษฐกิจไทย
ท�ำให้ชว่ งทีผ่ า่ นมา ธปท. ได้รบั การยอมรับในวงกว้าง โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในสถานการณ์ ล ่ า สุ ด กั บ การเตรี ย มการภาคการเงิ น
สถาบันการเงิน และตลาดทุน เพื่อเป็นเสาหลักช่วยลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
จากวิกฤติโควิด 19
ในขณะเดียวกัน ดร.วิรไทยังใช้ประสบการณ์และมุมมองที่ได้รับ
จากการท�ำงานเพื่อสาธารณะในภาคประชาสังคม เข้ามาประสาน
ในการวางนโยบายการเงินและการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินของ ธปท.
ท�ำให้ 5 ปีที่ผ่านมา มุมมองของ ธปท. ลงไปสัมผัสถึงคนธรรมดา
เดินถนน ผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกรมากขึ้น มีการท�ำวิจัยและ
การส�ำรวจความคิดเห็นมากขึ้น ท�ำให้เราได้เห็นนโยบายของ ธปท.
ทีช่ ว่ ยดูแลให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนและลงมายืนข้างประชาชน
โดยเฉพาะการสร้างความเป็นธรรมในภาคการเงินชัดเจนมากขึ้น
ทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค การดูแลเรื่องค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย
ที่เอาเปรียบลูกค้า หรือการสร้างระบบการแก้หนี้ให้กับประชาชน
ในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่การตัดสินใจ “ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย”
ลงมาอยู่ในระดับต�่ำสุดที่เคยมีมาและการลดเพดานดอกเบี้ยเงินกู้
หลายประเภทลง สามารถช่วยประชาชนได้ในวงกว้าง
ในด้านการให้ข่าวต่อสื่อมวลชนและการสื่อสารกับประชาชน
หากเป็นการออกมาตรการใหม่ทสี่ ำ� คัญหรือสร้างผลกระทบในวงกว้าง
ดร.วิรไทจะมาแถลงข่าวด้วยตัวเองเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งถือเป็น
เรื่องที่ดีที่สื่อมวลชนจะได้รับข้อมูลและการตอบค�ำถามที่สร้างความ
ชัดเจนในการท�ำงานของ ธปท. และยังถือเป็นอีกหนึ่งในพรสวรรค์
ของ ดร.วิ ร ไท ที่ ไม่ว่าจะเป็ น การให้ สั ม ภาษณ์ ห รื อ การพู ด
ในงานสัมมนา มักได้รับค�ำชมเสมอว่า “สามารถพูดเรื่องทาง
เศรษฐศาสตร์ยาก ๆ ให้เข้าใจง่าย”

ยิ่งได้อ่าน speech หรือได้ฟังเสวนา จะรับรู้ ได้ถึงข้อความที่ต้องการสื่อสารชัดเจน
และมีความเชื่อลึก ๆ ว่า ผู้ที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการ ธปท.
แต่ละยุคสมัยถูกเลือกให้มาถูกที่ ถูกคน ถูกเวลาเสมอ
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เราได้เห็นนโยบายของ ธปท.
ที่ช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมต่อประชาชน
และลงมายืนข้างประชาชนมากขึ้น
โดยเฉพาะการสร้างความเป็นธรรม
ในภาคการเงินชัดเจนมากขึ้น

และในวันที่ ดร.วิรไทตัดสินใจ “ไม่สมัคร” ขอรับการคัดเลือก
เป็นผู้ว่าการ ธปท. ต่อเป็นสมัยที่ 2 เชื่อว่าคงท�ำให้หลายคน รวมทั้ง
สือ่ มวลชน “ประหลาดใจ” และยิง่ ไปกว่านัน้ คือ “เสียดาย” คนทีต่ งั้ ใจ
ท�ำงานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของประเทศ โดยไม่อิง
การเมือง รวมทั้งความรู้ความสามารถและความทุ่มเทในการท�ำงาน
ที่เห็นได้อย่างประจักษ์ตลอดการด�ำรงต�ำแหน่งที่ผ่านมา
ดร.วิรไทเคยบอกว่า “งานนี้เป็นงานหนักและเหนื่อยมากที่สุด
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา” แต่ส่วนตัวเชื่อว่า “ถือเป็นการท�ำงานหนัก
ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ” รวมทัง้ มีความหวังว่า ด้วยความรูค้ วามสามารถและ
จิตใจทีต่ อ้ งการช่วยให้ประเทศไทยดีขนึ้ จะท�ำให้ ดร.วิรไทยังคงพร้อม
จะท�ำงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคตไม่ทางใด
ก็ทางหนึ่ง
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สุธารัตน์ เกษร

มนต์ชยั วงษ์กติ ติ ไกรวัล

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360

ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16
และนักข่าวธุรกิจออนไลน์

ดร.วิรไท สันติประภพ นับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่ง หลากหลาย
ผลงานของท่านท�ำให้ประชาชนอย่างพวกเราได้ประโยชน์และมีชีวิต
ที่สะดวกในการท�ำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น สังคมไร้เงินสด
เกิดขึ้นได้จริงภายใต้การบริหารจัดการของ ธปท. ยุคนี้
การผลักดันการใช้เงินสกุลของประเทศเพือ่ นบ้านในอาเซียนและ
การใช้สกุลเงินดิจิทัลภายใต้โครงการอินทนนท์ ซึ่งจะต่อยอดไปสู่
รายย่อยเกิดขึ้นได้จริง ลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็มไม่ต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมจากการท�ำธุรกรรมของธนาคารอีกต่อไป ช่วยบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหาหนีส้ นิ ครัวเรือนได้มาก สิง่ เหล่านีเ้ ป็นตัวอย่าง
ของการท�ำหน้าที่บริหารจัดการนโยบายการเงินอย่างเข้าใจปัญหา
ปากท้องของประชาชน อีกทั้งยังพลิกโฉมธนาคารกลางและระบบ
สถาบั น การเงิ น อย่ า งมาก ท� ำ ให้ ร ะบบการเงิ น ดิ จิ ทั ล ของไทย
เจริญรุดหน้าไปมาก
นอกจากนี้ท่านยังเป็นคนตรงไปตรงมาและท�ำงานจริงจัง เพื่อ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงบุคลากรของ ธปท. ให้เข้าถึง
ประชาชนมากยิ่งขึ้น นักข่าวเองก็เข้าถึงผู้ว่าการ ธปท. และเข้าใจ
ภารกิจของ ธปท. มากยิง่ ขึน้ เพราะท่านให้เกียรตินกั ข่าวและเปิดให้มี
ช่องทางสื่อสารระหว่างนักข่าวและผู้บริหาร ธปท. ในแต่ละด้าน
แต่ละนโยบายได้ตลอดเวลา เปิดโอกาสให้นักข่าวเป็นสื่อกลาง
ในการน�ำข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชน รวมทั้งเปิดช่องทางข้อมูล
ข่าวสารใหม่ ๆ อีกหลายช่องทาง ท�ำให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ข้อมูลของ ธปท. มากขึ้น
ประทับใจในความใจดี มีเมตตา และทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจ
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญปัญหา
เศรษฐกิจและการเงินอย่างหนักหน่วง ดร.วิรไทก็ท�ำหน้าที่ได้อย่างดี
ดูแล ธปท. และสถาบันการเงิน รวมถึงลูกหนี้ในระบบ ด้วยความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมา
ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด 19 บทบาทของ
ธปท. มีความส�ำคัญต่อภาคการเงินการคลัง ด้วยการน�ำของ ดร.วิรไท
ธปท. ได้แสดงจุดยืนและน�ำนโยบายการเงินมาช่วยแก้ปญั หาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เยียวยาผู้ประกอบการรายย่อย ช่วยดูแลลูกหนี้ให้ได้รับ
โอกาส ควบคูไ่ ปกับการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินให้ทำ� หน้าทีเ่ ติมเต็ม
ความต้องการของภาคธุรกิจและบริหารจัดการคุณภาพหนี้ ด�ำรง
สถานะการเงินขององค์กรและประเทศตามมาตรฐานสากลได้อย่าง

หลายคนคงเห็นด้วยกับผมว่า ดร.วิรไท สันติประภพ ถือเป็น
ผูว้ า่ ฯ แบงก์ชาติทนี่ า่ เคารพและเป็นทีจ่ ดจ�ำมากทีส่ ดุ ท่านหนึง่ ไม่เพียง
เพราะความเป็นกันเองกับบรรดานักข่าวเท่านั้น แต่ยังเฉียบคม
ลุ่มลึก และรักษาระยะห่างตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมด้วย
ผมได้มีโอกาสพบ ดร.วิรไทครั้งแรกที่งาน World Economic
Forum on ASEAN 2018 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม จ�ำได้ว่า
ท่านยืนข้างหน้าผมระหว่างขึน้ บันไดเลือ่ นไปทีห่ อ้ งประชุม ด้วยความ
เป็นนักข่าวหน้าใหม่ที่ไม่รู้ประสีประสาดีนัก จึงได้ทักทายกันตรงนั้น
และขอสัมภาษณ์สั้น ๆ เพื่อน�ำไปประกอบคลิปสรุปงาน ในตอนนั้น
ผมไปตัวคนเดียวไม่มอี ปุ กรณ์อะไรนอกจากโทรศัพท์มอื ถือหนึง่ เครือ่ ง
และขาตั้งกล้องอันเล็ก ๆ ยังนึกชื่นชมความใจดีของท่านที่เอ็นดู
และให้สัมภาษณ์โดยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า
หลั ง จากนั้ น ก็ มี โ อกาสเข้ า ไปท� ำ ข่ า วที่ ธปท. และร่ว มงาน
press trip กับคณะของ ดร.วิรไท ทั้งที่จังหวัดขอนแก่นและเมือง
หลวงพระบาง สปป. ลาว เมื่อได้ฟังความคิดและมุมมองของท่าน
ที่ใส่ใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยแล้วก็ยิ่งรู้สึกทึ่งถึงบทบาทและ
หน้าที่ทสี่ ำ� คัญของธนาคารกลางทีต่ อ้ งก�ำกับดูแลเสถียรภาพของระบบ
การเงินไปให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ง่ายเลย
แต่ละก้าวของ ธปท. ในยุค ดร.วิรไท ต้องข้ามผ่านความ
ท้าทายหลายประการตั้งแต่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
จากดิจิทัล สงครามการค้าระหว่างสองชาติมหาอ�ำนาจ รวมทั้ง
งานหนักในช่วงโควิด 19 แน่นอนว่าประชาชนจดจ�ำและรับรูถ้ งึ สิง่ ใหม่ ๆ
ทีท่ ำ� ให้คณุ ภาพชีวติ ของทุกคนดีขนึ้ ทัง้ เรือ่ งพร้อมเพย์ การใช้เงินสกุล
ท้องถิ่นกับคู่ค้า และคลินิกแก้หนี้ เป็นต้น
ครัง้ แล้วครัง้ เล่าทีผ่ มเห็น ดร.วิรไทแถลงข่าวพร้อมกับการประกาศ
เรื่องใหม่ ๆ ให้ได้ติดตามอยู่เสมอ ทุกครั้งที่ตอบค�ำถามผู้สื่อข่าว
จะตอบได้ชดั เจน ตรงประเด็น และไม่ปล่อยให้เกิดความคลาดเคลือ่ น
ของข้อมูลเลย ดร.วิรไทจึงเป็นคนที่ “เป๊ะ” มากในสายตาของผม
นอกจากนี้ สิ่งที่มั่นใจได้อีกอย่างคือ ท่านเป็นคนที่คิดดีและ
หวังดีกับบ้านเมือง เห็นได้จากการผลักดันแนวคิดการธนาคาร
เพือ่ ความยัง่ ยืนซึง่ น�ำไปสูแ่ นวคิดเรือ่ งการปล่อยสินเชือ่ อย่างรับผิดชอบ
ของธนาคารพาณิชย์และอีกหลายมาตรการที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ที่ต้นตออย่างที่ควรจะเป็นจริง ๆ
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ประทับใจในความใจดี มีเมตตา และทุ่มเทในการ
ปฏิบัติภารกิจตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ประเทศไทยเผชิญปัญหาเศรษฐกิจและการเงินอย่าง
หนักหน่วง ดร.วิรไท ก็ท�ำหน้าที่ได้อย่างดี ดูแล ธปท.
และสถาบันการเงิน รวมถึงลูกหนี้ในระบบ
ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมา
น่าชื่นชม ท�ำให้ ธปท. เป็นเสาหลักทางการเงินของประเทศและ
ประชาชนคนไทยโดยแท้จริง
ขอขอบพระคุณ ดร.วิรไท ในการท�ำบทบาทหน้าที่อย่างเป็น
มืออาชีพเสมอมา และขอเป็นก�ำลังใจให้ในก้าวต่อไปจากนี้ ไม่ว่าจะ
เลือกเดินเส้นทางไหนก็ตาม หวังว่าความรู้ความสามารถของท่าน
จะช่วยเหลือสังคมได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
ผ่านค�ำพูด ข้อเสนอแนะ หรือบทความใด ๆ ที่พวกเราจะได้ติดตาม
ต่อไป ด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงตลอดไป

ท่านเป็นคนที่คิดดีและหวังดีกับบ้านเมือง
เห็นได้จากการผลักดันแนวคิดการธนาคาร
เพื่อความยั่งยืนซึ่งน�ำไปสู่แนวคิด
เรื่องการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
ของธนาคารพาณิชย์และอีกหลายมาตรการ
ที่จะช่วยแก้ ไขปัญหาที่ต้นตออย่างที่ควรจะเป็นจริง ๆ
ในฐานะนักข่าวและคนไทยคนหนึ่งจึงขอขอบพระคุณ ดร.วิรไท
ส�ำหรับการท�ำงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา เชื่อว่าเกียรติประวัติ
จะหนุนน�ำให้ทา่ นยังคงเป็นทีร่ กั และส่งเสริมให้ทำ� สิง่ ทีด่ ี ๆ แบบนีต้ อ่ ไป
ไม่ว่าจากนี้บทบาทของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม พวกเรา
จะคิดถึง ดร.วิรไทเสมอ
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ความหมายของชีวติ และพลังในการท�ำงาน
“การพัฒนาทางเลือกในการดำ�รงชีวิตที่ยั่งยืน” คือภารกิจสำ�คัญของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
การทำ�งานสืบสานแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ได้หล่อหลอมให้ คุณดุ๊ก - หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ค้นพบความสุขและความหมายของชีวิตการทำ�งานเพื่อพัฒนา
คนไทยอย่างยั่งยืน

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ต้อง “ปลูกคน” จึงจะ “ปลูกป่า” ได้อย่างยั่งยืน
คุ ณ ดุ ๊ ก เล่าว่า มู ล นิ ธิ แม่ฟ ้ า หลวงฯ ตั้ ง ขึ้ น มาเพื่ อ แก้ ป ั ญ หา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตามแนวพระราชด�ำริฯ
โดยเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาดอยตุง
“สมั ย เริ่ ม ต้ น โครงการ คนในพื้ น ที่ ด อยตุ ง มี ค วามยากจน
ต้องพึง่ พาการค้าฝิน่ และการท�ำไร่เลือ่ นลอยซึง่ ท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม
อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐเข้าไปไม่ถึง ท�ำให้เกิดช่องว่างในเรื่อง
การพัฒนา หลายคนต้องประกอบอาชีพไม่สุจริตเพื่อความอยู่รอด
คุณพ่อ (หม่อมราชวงศ์ดศิ นัดดา ดิศกุล) เคยเล่าให้ฟงั ถึงพระราชด�ำรัส
ของสมเด็จย่าว่า ‘ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง’ จริง ๆ แล้วหากตีความหมาย
ให้ดี ๆ เราจะเข้าใจว่าสิ่งที่ทรงตั้งพระทัย คือ การ ‘ปลูกคน’”
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการสร้างอาชีพเพื่อให้
ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นได้ เพราะเมื่อคนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ก็จะมีเงินออม
สามารถน�ำไปลงทุนหรือซื้อของที่จ�ำเป็นได้ เช่น หลายคนสามารถ
ซื้อทรัพย์สิน ลงทุนในที่ท�ำกิน และเปลี่ยนจากการท�ำไร่เลื่อนลอย
เป็นการปลูกไม้ยืนต้น รวมถึงการลงทุนเพื่อการศึกษาของลูกหลาน
เมื่อคนมีอนาคตที่มองไปได้ไกล พวกเขาจึงจะสามารถดูแลป่าได้
“เมื่อเราต้องการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่
จึงต้องเริม่ จากการเปลีย่ นทัศนคติของคนให้ยอมรับว่าเขาก็เป็นส่วนหนึง่
ที่ก่อให้เกิดปัญหาในชุมชน ท�ำให้เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนบทบาท
และอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหานั้นจึงจะยั่งยืน
เช่น ชาวบ้านต้องเข้าใจว่าป่าไม้หายไปจากการกระท�ำของเขา และ
ต้องพร้อมทีจ่ ะลุกขึน้ มาดูแลธรรมชาติเมือ่ มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพใหม่ ๆ ที่สุจริต”
คุณดุ๊กกล่าวเสริมว่า มนุษย์ทุกคนสามารถสร้างความพยายาม
ให้เกิดขึน้ ได้ แม้เราจะมีตน้ ทุนติดตัวมาไม่เท่ากัน และสิง่ ทีม่ คี วามหมาย
อย่างยิ่งในโลกปัจจุบันคือ ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงพยายาม

ให้ความรู้ เพราะเมื่อชาวบ้านมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นถึงการท�ำงาน
ในมิติต่าง ๆ จากการท�ำงานร่วมกัน ก็จะช่วยพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้ ม แข็ ง ตั ว ชี้ วั ด ความส� ำ เร็ จ ของโครงการพั ฒ นาดอยตุ ง
จึงไม่อาจวัดด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ควรวัด
ด้วยตัวชี้วัดทางสังคมคือ การสร้างสังคมที่เคารพกฎกติกา สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และหมั่นยกระดับตนเองอย่างต่อเนื่อง และตัวชี้วัด
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มคื อ ความสมบู ร ณ์ ข องป่า ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นต้น
จากโมเดลพัฒนาชุมชนสู่ต้นแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม”
ด้วยข้อจ�ำกัดเรื่องพื้นที่ท�ำการเกษตรและการดูแลทรัพยากร
ธรรมชาติบนพืน้ ทีด่ อยตุง ท�ำให้การสร้างอาชีพและรายได้ให้กบั ชุมชน
อย่างยัง่ ยืนต้องเน้นการแปรรูปผลผลิตจากการเกษตรและการสร้างแบรนด์
เพื่อเพิ่มมูลค่า จึงเป็นที่มาของแบรนด์ “ดอยตุง” ที่ได้รับยกย่อง
ให้เป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคม
“แบรนด์ ‘ดอยตุง’ มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนเพือ่ พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และ
สามารถปรับตัวต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ควบคู่กับ
การดูแลรักษาป่าต้นน�้ำและสิ่งแวดล้อม”
อัตลักษณ์ของแบรนด์ “ดอยตุง” อยู่ที่การน�ำภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาผสานกับการตลาดที่ทันสมัย บวกกับคุณค่าของแบรนด์ในเรื่อง
การสร้างงานและธุรกิจ เพื่อน�ำไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังใช้ปัจจัยเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม
เป็นเงื่อนไขในการรับซื้อสินค้าหรือบริการของชุมชน เข้าสูโ่ มเดล
การพัฒนาชุมชน “ดอยตุง” ด้วย เช่น ชุมชนทีร่ บั จ้างผลิตสินค้าแฟชัน่
ต้องจัดการกับของเสียจากกระบวนการผลิตด้วย เช่น ไม่ปล่อยน�ำ้ เสีย
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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“เราใช้ ‘ดอยตุง’ เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาธุรกิจให้กับ
ชุมชน อย่างงานหัตถกรรม เรามีดีไซเนอร์ช่วยออกแบบสินค้า
แล้วให้ชุมชนผลิตส่งมา โดยในช่วงแรกเราจะเป็นผู้รับซื้อทั้งหมด
เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงของชุมชน ชาวบ้าน
ก็จะได้ทำ� งานอย่างต่อเนือ่ ง มีโอกาสพัฒนาฝีจกั รและฝีมอื การตัดเย็บ
ของเขาให้ ดีขึ้ น เมื่ อถึ ง จุ ด หนึ่ ง เขาก็ พ ร้ อ มจะเริ่ ม ออกแบบเอง
สร้างแบรนด์ของตัวเอง ขณะเดียวกันเราก็มีการให้ทุนการศึกษาเด็ก
ในชุมชน ถ้าวันหนึง่ มีเด็กทีเ่ รียนจบด้านการออกแบบกลับมา เขาก็จะมี
ฐานการผลิตในชุมชนรองรับ นีค่ อื ทิศทางทีเ่ ราใช้ในการพัฒนาชุมชน
“ฐานลูกค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันของเรานั้นเป็น gen X baby
boomer และลูกค้าต่างประเทศ มันมีความส�ำคัญต่อความยั่งยืน
ขององค์กรในระยะยาวที่จะขยายฐานลูกค้าของเราให้ครอบคลุม
ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ ด้วย โดยเราพยายามพัฒนาวิธีสื่อสารแบรนด์
ของเราให้เข้าถึงตลาดกลุ่ม gen Y และ gen Z โดยเน้นวิธีการ
สื่อสารแบบออนไลน์มากขึ้น เราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องราว
ของเราใหม่ ต้องพยายามเข้าใจบุคลิกของเขาและปรับกลยุทธ์
ให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น รวมถึงพัฒนาสินค้าให้สวย ใช้ดี
และราคาจับต้องได้ เพื่อสร้าง brand value ในระยะยาว”
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หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างธุรกิจและชุมชน
ในมุมมองของคุณดุ๊ก องค์ประกอบในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ได้แ ก่ ความพอประมาณ ความมีเ หตุมีผล และการ
มี ภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ ต ้ อ งตั้ ง อยู ่ บ น 2 เงื่ อ นไขส� ำ คั ญ ในการตั ด สิ น ใจ
ได้แก่ ความรู้และคุณธรรม ทั้ง 5 คุณสมบัตินี้ ถือเป็นหลักส�ำคัญ
ในการใช้ ชี วิ ต และเป็ น ทั ศ นคติ ที่ ช ่ ว ยเสริ ม สร้ า ง “ศั ก ยภาพ”
ให้บุคคลหรือธุรกิจสามารถพึ่งพาตัวเองและปรับตัวให้เข้ากับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
“เวลาพูดว่า ‘พอเพียง’ คนส่วนใหญ่มักรู้สึกว่า ต้องทิ้งของ
ต้องละทิ้งความสะดวกสบาย ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบที่ต้องการได้
ก็เลยไม่อยากท�ำ  ซึ่งอันที่จริงแล้ว ทุกคนสามารถก�ำหนดได้ว่า
‘พอเพียง’ ส�ำหรับแต่ละคนคือแค่ไหนและอะไรคือ ‘ส่วนเกิน’
ผมเชื่อว่า คนที่ประสบความสําเร็จและสร้างความเปลี่ยนแปลง
ใ นประเทศไทย เกื อ บทุ ก คนมี ค รบทั้ ง 5 คุ ณ สมบั ติ เ หล่ า นี้
ฉะนั้น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบได้กับแสงน�ำทางให้เดิน
ไปสู่หนทางที่ดีขึ้นที่บุคคล ชุมชน หรือธุรกิจควรน�ำไปใช้”

มนุษย์ทุกคนสามารถ
สร้างความพยายามให้เกิดขึ้นได้
แม้เราจะมีต้นทุนติดตัวมาไม่เท่ากัน
และสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน
คือ ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
จึงพยายามให้ความรู้
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เวลาพูดว่าพอเพียง คนส่วนใหญ่มักรู้สึกว่า
ต้องทิ้งของ ต้องละทิ้งความสะดวกสบาย
ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบที่ต้องการได้
ก็เลยไม่อยากท�ำ ซึ่งอันที่จริงแล้ว
ทุกคนสามารถก�ำหนดได้ว่า พอเพียง
ส�ำหรับแต่ละคนคือแค่ไหนและอะไรคือส่วนเกิน
ความยั่งยืนกับความท้าทายในบริบททุนนิยม
กลไกของระบบทุ น นิ ย มในปั จ จุ บั น ถู ก พั ฒ นาไปเพื่ อ ที่ จ ะ
กระตุ้นให้เกิดการบริโภคอย่างไร้สติ (consumption without
conscience) และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความหายนะใหญ่
ของโลก
“ระบบทุ น นิ ย มในปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ ก่อ ให้ เ กิ ด ความเท่าเที ย ม
หรื อ สร้ า งความสมดุ ล ในมิ ติ อ ะไรเลย คนที่ มี ทุ น มากมั ก จะได้
ผลตอบแทนสูงกว่าคนที่มีทุนน้อย ระบบมันเอื้อประโยชน์ให้กับ
คนทีม่ ที นุ มากกว่าอยูโ่ ดยตลอด คุณพ่อใช้คำ� ว่า greed drives growth
หรือความโลภขับเคลื่อนการเติบโต ก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุล
ของโลก (global imbalance) จากการท� ำ ลายทรั พ ยากร
ธรรมชาติ ซึ่งน�ำไปสูป่ ัญหาภาวะโลกร้อน (climate change)
ที่เราทุกคนก็สัมผัสได้และนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วด้วย
“ปัญหาของโลกเราวันนี้ก็เหมือนดอยตุงเมื่อกว่า 30 ปีก่อน
ทุกคนรู้ว่ามีปัญหาแต่ไม่ตระหนักว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
หรือมองว่าปัญหายังไกลตัว หลักคิดแบบนี้ไม่มีทางสร้างความยั่งยืน
ให้เกิดขึ้นได้ ผมคิดว่าการท�ำธุรกิจในปัจจุบันต้องท�ำบนวิสัยทัศน์
ที่ไกลขึ้น บนโจทย์ที่ยากขึ้น และต้องพยายามที่จะเปลี่ยนจาก
การสร้างผลก�ำไรทางเศรษฐกิจมาเป็นการสร้างผลก�ำไรในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแทน”
ดอยตุงเองก็พยายามปรับตัวให้เป็นธุรกิจที่ท�ำให้โลกนี้ดีขึ้น
โดยพยายามลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม อย่างเช่น การน�ำนโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต
การลด carbon footprint และการมุ่งสู่การเป็นองค์กร carbon
neutral หรื อ แม้ ก ระทั่ ง การเป็ น องค์ ก รที่ ไม่มี ข ยะสูบ่ ่อ ฝังกลบ
ซึง่ ได้ขยายผลลงสูท่ งั้ ชุมชน และคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เพราะตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน

“ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง
มั น อาจจะสร้ า งความไม่ส ะดวกสบายให้ กั บ ชี วิ ต เรา แต่ก็ เ ป็ น
ความไม่สะดวกสบายที่จ�ำเป็น (inconvenience is necessary)”
แหล่งพลังในการท�ำงานและความสุขแห่งชีวิต
“ผมตั้งค�ำถามกับตัวเองเสมอว่า คนคนหนึ่งจะสามารถทุ่มเท
ท�ำงานได้มากขนาดไหน เท่าที่จ�ำความได้ ไม่มีวันไหนที่สมเด็จย่า
และในหลวงรัชกาลที่ 9 จะไม่เสด็จทรงงาน พอเราได้ใกล้ชิดกับ
คนที่มีระดับความทุ่มเทสูงมาก เลยรู้สึกว่าเรายังทุ่มเทไม่มากพอ”
หลักการส�ำคัญ 3 ข้อทีค่ ณุ ดุก๊ ปฏิบตั เิ ป็นกิจวัตร คือ (1) พัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุกงาน และทุกงานต้องมีพัฒนาการที่ดีกว่า
ครัง้ ก่อนหน้าแม้จะเป็นงานเดิม ๆ ก็ตาม (2) คิดแบบ “ไม่ตดิ กรอบ”
และไม่คดิ ว่า “ท�ำไม่ได้” แต่จะเปลีย่ นมุมมองเป็น “ท�ำอะไรได้บา้ ง”
และ (3) เน้ น การท� ำ งานร่ ว ม หรื อ ที่คุณดุ๊ก เรียกว่าการท�ำงาน
แบบ “แกงโฮะ”
“ผมชอบคุยร่วม ฟังร่วม ตกลงร่วม แล้วค่อยแยกกันท�ำ เพราะ
การท�ำงานร่วมจะท�ำให้ได้ความหลากหลายของไอเดียและมุมมอง
ที่ แ ตกต่าง ท� ำ ให้ ทุ ก คนได้ ม องเห็ น กว้ า งและรอบด้ า นมากขึ้ น
และยังท�ำให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกันตลอดเวลา แถมยังท�ำให้งาน
เดินหน้าเร็วขึ้นเพราะไม่ต้องมานั่งพูดซ�้ำกับคนทีละคน”
คุณดุ๊กทิ้งท้ายว่า “ความสุขในบ้าน” คือเคล็ด (ไม่) ลับของ
ความส�ำเร็จในการท�ำงาน เพราะเมื่อ “บ้าน” เรียบร้อย ครอบครัว
มีความสุข ทุกคนก็มีพลังที่จะออกไปท�ำงานได้ด้วยความสบายใจ
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ถ่ายทอดบทเรียนและความประทับใจ

การที่ท่านให้โอกาสเด็กที่มีประสบการณ์ ไม่มาก
มาลองท�ำงานที่ท้าทาย โดยเฉพาะกับการเป็น PA คนแรก
แม้จะมีภาระงานรัดตัว ท่านก็ยังสละเวลาให้ค�ำแนะน�ำ ตอบค�ำถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็นกันเองอยู่เสมอ

จาก 4 “ผู้ช่วย” ของผู้ว่าการวิรไท

เอิร์ธ - ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์
(ปี 2558 - 2559)

พนักงานปฏิบัติงานพิเศษ ประจ�ำ ธปท.
(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ)
ตอนได้รับโอกาสมาเป็น PA ผู้ว่าการเมื่อปี 2558 ผมท�ำงานที่
ธปท. มาได้เพียง 3 ปีเศษ ประสบการณ์ทำ� งานเกือบทัง้ หมดในตอนนัน้
เป็นทักษะด้านนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจ การท�ำงาน
ในฐานะ PA จึงเรียกได้ว่าเป็นการ “เปิดโลก” เกี่ยวกับงานของ ธปท.
ผมได้ชว่ ยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับพันธกิจหลาย ๆ ด้าน ทัง้ นโยบายการเงิน
ซึ่งคุ้นเคยอยู่แล้ว ตลอดจนงานด้านตลาดการเงิน การก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน และการต่างประเทศ เพียงช่วงเวลา 1 ปีที่เป็น PA
ท�ำให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และการขับเคลื่อนนโยบายของ ธปท.
มากขึ้นมาก
บทเรียนส�ำคัญอันหนึ่งคือ ธปท. มีพันธกิจหลากหลายด้าน
ซึง่ ล้วนเกีย่ วพันอย่างลึกซึง้ กับความกินดีอยูด่ ขี องคนไทย อย่างไรก็ตาม
ดร.นครินทร์ อมเรศ

ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์

ดร.วิรไท สันติประภพ

วรภัทร ปราณีประชาชน

ดร.ฐิติ ทศบวร

โจทย์ ส� ำ คั ญ คื อ ธปท. จะท� ำ อย่างไรให้ น โยบายมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(แบบพิ สู จ น์ ไ ด้ ) และเท่ า ทั น บริ บ ททางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยการคิดนอกกรอบโดยยึดถือ
หลักการของการเป็นนายธนาคารกลางที่ดี
ผู้ว่าการเป็นผู้ด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจและหัวหน้าที่น่าเลื่อมใส
หลายประการ แต่มสี องอย่างทีอ่ ยากจะกล่าวถึงเป็นพิเศษ ข้อแรกคือ
ท่านแสดงให้เห็นว่า ท�ำนโยบายอย่างไรให้ภาพใหญ่ไม่หลุด ขณะที่
รายละเอียดปลีกย่อยทุกอย่างก็ต้องไม่มีที่ติเช่นกัน ผมได้ซึมซับสิ่งนี้
ผ่านการร่วมเขียนสุนทรพจน์ ก่อนเริ่มเขียนทุกครั้ง ท่านจะขอให้เล่า
strategic message ทีต่ อ้ งการสือ่ สารกับผูฟ้ งั และถกกับท่านจนกว่า
จะได้ข้อสรุปที่น่าพึงพอใจ ก่อนจะพูด ท่านจะแก้ไขร่างหลายครั้ง
ด้วยความอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง โดยมักจะสอนเสมอว่า ค�ำทุกค�ำ
มีความหมาย ต้องคิดให้ถี่ถ้วน ข้อสองคือ การที่ท่านให้โอกาสเด็ก
ทีม่ ปี ระสบการณ์ไม่มากมาลองท�ำงานทีท่ า้ ทาย โดยเฉพาะกับการเป็น
PA คนแรก แม้จะมีภาระงานรัดตัว ท่านก็ยังสละเวลาให้ค�ำแนะน�ำ 
ตอบค�ำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็นกันเองอยู่เสมอ
การเป็น PA ถือเป็นประสบการณ์การท�ำงานที่ผมภาคภูมิใจและ
เป็นความทรงจ�ำที่พิเศษของผมที่ ธปท. ครับ

เวนส์ - ดร.นครินทร์ อมเรศ
(ปี 2559 - 2560)

เป็นที่ทราบกันดีว่าภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นั้นเป็นงาน
ที่หนักแค่ไหน นอกจากการมุ่งมั่นดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินร่วมกับเพื่อนพนักงาน ธปท. ทุกคนแล้ว
ในยุคสมัยของผูว้ า่ การ ดร.วิรไท สันติประภพ ท่านยังให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคน ธปท. และมีตำ�แหน่งงาน
ทีเ่ รียกว่าได้เรียนรูก้ ารทำ�งานโดยตรงกับผูว้ า่ การ นัน่ คือ “ผูช้ ว่ ย” หรือ PA (Personal Assistant) ของผูว้ า่ การ
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ได้พูดคุยกับ PA ผู้ว่าการวิรไท ทั้ง 4 คน เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
และความประทับใจสุดพิเศษ
48 BOT MAGAZINE

รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ
สิ่งที่ได้เรียนรู้มากที่สุดคือ ได้เห็นผู้ว่าการแสดงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ของการท�ำงานอย่างกลมกล่อม โดยเฉพาะการเป็นแบบอย่างในการออกแบบ
ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจอย่างสมดุลบนสามฐานหลัก คือ ฐานคิด ประเมิน
สถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลและเครื่องมืออย่างรอบด้าน มีการให้มุมมอง
ไปข้างหน้าอย่างครบถ้วนทั้งในด้านบวกและด้านลบ แล้วน�ำไปสู่ ฐานท�ำ
ลงมือปฏิบัติให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด ทั่วถึง เพียงพอ และทันการณ์  
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สิ่งที่ได้เรียนรู้มากที่สุดคือ ได้เห็นท่านผู้ว่าการแสดง
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการท�ำงานอย่างกลมกล่อม
โดยเฉพาะการเป็นแบบอย่างในการออกแบบขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจอย่างสมดุลบนสามฐานหลัก
คือ ฐานคิด ฐานท�ำ และฐานใจ
อย่างไรก็ดี การคิดและท�ำจะไม่เพียงพอ เพราะการด�ำเนินนโยบาย
เศรษฐกิจนัน้ จะมีทงั้ ผูไ้ ด้ประโยชน์และผูเ้ สียประโยชน์ในคราวเดียวกัน
โดยเป็นเรื่องปกติที่ผู้ได้ประโยชน์มักจะไม่แสดงออกนัก ต่างจาก
ผู้เสียประโยชน์ที่อาจแสดงความคิดเห็นได้มากในวงกว้าง ท�ำให้การ
ด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจต้องยึดฐานที่สาม ฐานใจ ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
ต่อแรงกดดันรายรอบ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

ฉบับที่ 4 ปี 2563

ในภาพรวม มีการรักษาความสมดุลระหว่างการกระจายตัวทัว่ ถึงของ
กลุ่มผู้ได้รับความช่วยเหลือและไม่ให้เป็นภาระต่อประเทศในอนาคต
มากเกินควร รวมถึงความสมดุลระหว่างการเยียวยาให้ภาคเศรษฐกิจ
เดินหน้าต่อได้โดยไม่บนั่ ทอนแรงจูงใจในการขวนขวายปรับตัวพัฒนา
ประสบการณ์ ท� ำ งานที่ ป ระทั บ ใจมี ม ากครั้ ง เกิ ด ขึ้ น ทุ ก ครั้ ง
ทีน่ โยบายของ ธปท. มีผลจริงในทางปฏิบตั ิ แต่ทปี่ ระทับใจเป็นพิเศษ
ไม่ใช่งานของ ธปท. โดยตรง แต่เป็นการสนับสนุนผู้ว่าการในช่วงที่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต โดยท่านได้ปรับเนื้อหาปาฐกถา
ทีม่ กี ำ� หนดการล่วงหน้า เพือ่ อัญเชิญพระบรมราโชวาทส�ำหรับสะท้อน
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ นอกจากนี้ ยังได้มโี อกาสได้รบั ฟัง
ท่านให้สมั ภาษณ์ในฐานะนักเรียนทุนอานันทมหิดล จึงเกิดความเข้าใจ
ในหลักคิดของพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้ง และมีแรงบันดาลใจที่จะ
น้อมน�ำองค์ความรู้พระราชทานมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

หลายคนอาจไม่ทราบว่าในแต่ละวัน
ตารางของผู้ว่าการแน่นขนาดไหน คนใกล้ชิดจะรู้ว่า
หนึ่งวันของท่านจะอยู่ในที่ประชุมแทบจะตลอดเวลา
บ่อยครั้งเวลารับประทานอาหารกลางวัน
ก็ยังประชุมด้วยซ�้ำ แต่ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหน
ท่านก็พยายามหาเวลาไปพูดคุยกับพนักงาน
อย่างสม�่ำเสมอ

โป้ง - วรภัทร ปราณีประชาชน
(ปี 2560 - 2562)

รองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร
สิง่ ส�ำคัญทีไ่ ด้เรียนรูค้ อื การทีไ่ ด้ซมึ ซับหลักการขับเคลือ่ นงานของ
ผูว้ า่ การแบบ end-to-end เริม่ จากท่านจะคอย challenge หลักการ
หรือแนวคิดเพือ่ ให้เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึง้ น�ำไปสูก่ ารหา “intended
outcome” หรือผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ ซึง่ การตัง้ เป้าหมายให้ชดั ตัง้ แต่ตน้
เป็นสิ่งที่ท่านให้ความส�ำคัญมาก เพราะจะช่วยให้เราท�ำนโยบาย
ที่ตอบโจทย์ปัญหาอย่างแท้จริงได้ บางครั้งเราใช้เวลาทั้งหมดในการ
ประชุมเพื่อถกเป้าให้ชัดด้วยซ�้ำ  ถัดมาคือความเข้าใจบริบทของ
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คนทีเ่ กีย่ วข้อง เราต้องหา “champion” หรือคนทีอ่ ยากได้ในสิง่ ทีเ่ รา
อยากได้ให้เจอ จึงจะสามารถขับเคลื่อนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นร่วม
กับแนวทางไปพร้อมกับเราได้ ท้ายที่สุดคือการสื่อสารนโยบาย
หรือทีท่ า่ นเรียกว่า “last mile” เพราะแม้นโยบายทีเ่ ราคิดจะดีเพียงใด
แต่ ห ากละเลยไม่สื่ อ สารให้ ผู ้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า ใจ ก็ จ ะท� ำ ให้
ตกม้าตายได้
หลายคนอาจไม่ท ราบว่าในแต่ ล ะวั น ตารางของผู ้ ว่าการ
แน่นขนาดไหน คนใกล้ชิดจะรู้ว่าหนึ่งวันของท่านจะอยู่ในที่ประชุม
แทบจะตลอดเวลา บ่อยครั้งเวลารับประทานอาหารกลางวันก็ยัง
ประชุมด้วยซ�้ำ  แต่ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหน ท่านก็พยายามหาเวลา
ไปพูดคุยกับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ ครั้งหนึ่งท่านได้ไปเซอร์ไพรส์
น้อง ๆ สายนโยบายการเงินระหว่างการประชุม Macro Focus
ที่ เ ป็ น การประชุ ม ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ น ้ อ ง ๆ เศรษฐกรได้ น� ำ เสนอ

ภาพเศรษฐกิจทีต่ นรับผิดชอบ ในจังหวะทีท่ า่ นเดินเข้าไป เสียงถกเถียง
กันไปมากลับเงียบลง น้อง ๆ ที่ก�ำลังน�ำเสนอเริ่มพูดสะดุดติดอ่าง
แต่เมื่อตั้งสติได้พวกเขาก็ไม่ท�ำให้ผิดหวัง น�ำเสนองานต่ออย่าง
เต็มความสามารถ วันนั้นท่านใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงรับฟังและ

ให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้น้อง ๆ พัฒนาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งยิ่งขึ้น
ผมเชื่อว่าน้อง ๆ ในวันนั้นคงไม่ลืมอย่างแน่นอน
ท้ายสุดนี้ ผมขออวยพรให้ท่านผู้ว่าการ “พี่ก็” ได้พักผ่อนดูแล
ครอบครัวตามที่ได้ตั้งใจไว้ครับ

สิ่งหนึ่งที่จะได้ยินผู้ว่าการถามบ่อยมากคือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขากังวลเรื่องอะไร และเราจะปรับแก้
มาตรการหรือสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ความกังวลของเขา
ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งผมคิดว่าการ ‘เอาใจเขามาใส่ใจเรา’
เป็นหัวใจของการออกมาตรการและการสื่อสารมาตรการที่ดี
เพื่อให้ ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย

อาร์ต - ดร.ฐิติ ทศบวร
(ปี 2562 - ปัจจุบัน)

พนักงานปฏิบัติงานพิเศษ ประจ�ำ ธปท.
แม้ว่าก่อนที่จะมาเป็น PA ผมจะได้มีโอกาสไปเวียนงาน
และได้เรียนรู้งานหลักของ ธปท. จากพี่ ๆ หลายท่าน แต่เมื่อ
มีโอกาสติดตามผู้ว่าการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ก็เรียกได้ว่า
มีสิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้อยู่เกือบทุกวัน โดยเรื่องที่คิดว่าได้เรียนรู้
มากทีส่ ดุ คือการสือ่ สาร อาจเพราะหน้าทีส่ ำ� คัญหนึง่ ของผูบ้ ริหาร
คื อ การน� ำ เอาสิ่ ง ที่ ส ายงานคิ ด และคั ด กรองมาอย่ า งดี แ ล้ ว
มาสื่อสารต่อ ให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อให้
การด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ประสบผลส�ำเร็จ
สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะได้ยนิ ผูว้ า่ การถามบ่อยมากคือ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เขากังวลเรื่องอะไรและเราจะปรับแก้มาตรการหรือสื่อสาร
เพือ่ ตอบโจทย์ความกังวลของเขาได้อย่างไรบ้าง ซึง่ ผมคิดว่าการ
“เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เป็นหัวใจของการออกมาตรการและ
การสื่อสารมาตรการที่ดีเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
บางครั้งท่านจะเอาค�ำถามนี้มาใช้กับพวกเราด้วย โดยเฉพาะ
ตอนปรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ว่า ถ้าเอาเกณฑ์นี้ออกไปแล้ว
เรามี ข ้ อ กั ง วลอะไร มี วิ ธี อื่ น ไหมที่ จ ะปิ ด ข้ อ กั ง วลนี้ ไ ด้
หรือตั้งค�ำถามว่างานที่ท�ำต่อ ๆ กันมานั้นยังจ�ำเป็นอยู่หรือไม่
เพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการคิดและการท�ำงานของตัวเอง

ตัง้ แต่มาท�ำงานเป็น PA มีเรือ่ งทีป่ ระหลาดใจและประทับใจ
เกีย่ วกับผูว้ า่ การเยอะมาก ตัง้ แต่ความสามารถในการบริหารเวลา
การน�ำการประชุม ไปจนถึงความเป็นกันเองและการเอาใจใส่
คนรอบข้าง หลายครั้งที่จะได้ยินท่านพูดว่า สินทรัพย์ท่ีส�ำคัญ
ที่สุดของ ธปท. คือพนักงาน ซึ่งสิ่งนี้ถูกถ่ายทอดออกมาใน
หลาย ๆ ด้าน อาทิ การจัด Town Hall เพื่อสื่อสารกับพนักงาน
ทุกครั้งท่านจะหารือก่อนว่าประเด็นอะไรที่พนักงานอยากจะรู้
หรืออยากจะฟัง การส่งเสริมให้เกิดช่องทางที่พนักงานสามารถ
สื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูงได้ผ่านการเชิญพนักงาน
มาทานกาแฟร่วมกันหรือผ่านทาง LINE @บ้านเลขที่ 273
ทีเ่ ห็นชัดทีส่ ดุ คือ การผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม bottom-up
เมื่ อ ก่ อ นการท� ำ งานอาจมี เ วที ใ ห้ เ สนอความเห็ น ผ่ า นวาระ
การประชุมเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียวที่น้อง
เสนอไป ผู้บริหารก็จะตัดสินใจว่าผ่านหรือไม่ โดยอาจจะไม่ได้
ทราบว่าท�ำไมข้อเสนอของตนจึงไม่ผ่าน เวที Power Up BOT
จึ ง ถู ก จั ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งของการท� ำ ให้ เ กิ ด การสื่ อ สาร
สองทาง ผู้บริหารมีช่องทางในการสื่อสารความเห็น ข้อกังวล
เกี่ยวกับไอเดียที่เสนอมา ขณะที่ผู้เสนอไอเดียก็มีโอกาสที่จะ
ปรับข้อเสนอของตนให้ตอบโจทย์ แทนที่จะถูกตีตกไปแต่แรก
ซึ่งท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกกับสภาพแวดล้อม
การท�ำงานหลาย ๆ อย่างขึ้นได้
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

Podcasting Trend ปี 2563

“พอดแคสต์” (podcast) ถือเป็นหนึ่งในสื่อออนไลน์ที่ ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ทั้งในไทยและ
ต่างประเทศทั่วโลก เทรนด์ดังกล่าวตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการท�ำหลาย ๆ กิจกรรมพร้อมกัน
โดยผูฟ
้ งั สามารถเลือกเนือ้ หารายการทีส่ นใจและฟังได้ทกุ ที่ ทุกเวลา BOT พระสยาม MAGAZINE ขอแนะน�ำพอดแคสต์
ที่มีเนื้อหาเอาใจคอเศรษฐกิจและการเงิน รับรองว่าฟังสนุก มีสาระ พร้อมถ่ายทอดให้ฟังแบบเข้าใจง่ายอีกด้วย
The Secret Sauce: Executive Espresso
พอดแคสต์ที่จะมาอัพเดทความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจ
ธุรกิจ เทรนด์ทนี่ า่ จับตาและส่งผลต่อชีวติ คนเรา โดยถ่ายทอดเนือ้ หา
ให้สั้นและกระชับ แต่เข้มข้นเหมือนเอสเพรสโซถ้วยโปรด ให้บรรดา
ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ฟ ั ง ไม่ พ ลาดประเด็ น ส� ำ คั ญ ด� ำ เนิ น รายการโดย
คุ ณ เคน - นคริ น ทร์ วนกิ จ ไพบู ล ย์ บรรณาธิ ก ารบริ ห ารของ
The Standard
The Money Case by The Money Coach
หนึ่งในรายการยอดนิยมที่น�ำเสนอไอเดียเพื่อช่วยออกแบบชีวิต
ที่คุณต้องการ ด้วยการออกแบบวิธีการดูแลเงิน พร้อมเรียนรู้ผ่าน
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ของคุณหนุ่ม - จักรพงษ์
เมษพั น ธุ ์ หรื อ The Money Coach ผู ้ มี ป ระสบการณ์ ส อน
เรื่องการเงิน เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
เรื่องเงินให้กับลูกศิษย์มานานกว่า 10 ปี
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The Future Sight
พอดแคสต์ที่เชื่อว่าทุกอย่างรอบตัวเราคือเทรนด์ และ
ไม่จำ� กัดอยูแ่ ค่เรือ่ งแฟชัน่ เท่านัน้ โดย ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล
จะคัดสรรเทรนด์ในปัจจุบนั และอนาคตมาพูดคุย ไม่วา่ จะเป็น
เทรนด์เทคโนโลยี สังคม ธุรกิจ เศรษฐกิจ ฯลฯ ว่าโลก
วันนี้และวันข้างหน้าจะเกิดสิ่งใหม่อะไรขึ้น พร้อมวิเคราะห์
ต่อยอดว่าเทรนด์เหล่านี้จะสามารถสร้างสรรค์อะไรให้กับ
ผู้ฟังหรือธุรกิจของเราได้บ้าง

Club Fund Day
พอดแคสต์ที่จะมาพูดคุย แลกเปลี่ยน และให้ความรู้
ทุ ก แง่ มุ ม เกี่ ย วกั บ กองทุ น รวม โดยใช้ ค วามเชี่ ย วชาญ
ในฐานะผู้ให้บริการฟินเทค สตาร์ทอัป ด้านกองทุนรวมของ
Finnomena (เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน)
และด�ำเนินรายการโดยทีม Finnomena Gurus เพื่อช่วยให้
ผู้ฟังมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการลงทุน โดยเฉพาะ
กองทุนรวมมากขึ้น

สแกนเพื่อฟัง
https://salmonpodcast.com
/series/the-future-sight

สแกนเพื่อฟัง
https://www.finnomena.com
/tag/cfd-podcast

มี 8 Episodes แล้วนะรู้ยัง!

สแกนเพื่อฟัง

https://thestandard.co/podcast
_tag/executive-espresso

สแกนเพื่อฟัง

https://thestandard.co/podcast
_channel/themoneycase

BOT on the Go
ช่ อ งทางการสื่ อ สารใหม่ ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ด้วยสโลแกน “พอดแคสต์ที่จะมาท�ำให้เรื่องการเงินการธนาคาร
กลายเป็นเรือ่ งง่าย ๆ ส�ำหรับทุกคน” มุง่ น�ำเสนอความรูท้ างเศรษฐกิจ
การเงิ น ต่ า ง ๆ และสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ทางการเงิ น ให้ กั บ ผู ้ ฟ ั ง
เช่น มาตรการของ ธปท. การเตือนภัยทางการเงินในรูปแบบ
ที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเอง
สแกนเพื่อฟัง
https://soundcloud.com
/user-758550105

EP.1
EP.2
EP.3
EP.4
		
EP.5

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
แชร์ลูกโซ่
ค่าเงินบาทกับปัญหาเชิงโครงสร้าง
ทางเลือกส�ำหรับลูกหนี้ในช่วงที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
กองทุน BSF เพื่อเสริมสภาพคล่อง
ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน
		 ในช่วงวิกฤติโควิด 19
EP.6 ช่วงโควิด 19 ธปท.
ออกมาตรการอะไรบ้าง?
EP.7 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
		 ระยะที่ 2
EP.8 การโอนเงินผิดบัญชี
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ก�ำหนดอนาคตการเงินได้ง่าย ๆ

แค่ท�ำ “แผนการใช้เงิน”

ท่ามกลางความไม่แน่นอนทีเ่ กิดขึน้ รอบตัวเราในช่วงครึง่ แรกของปี 2563 ทีผ่ า่ นมา หลายคนอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบกับชีวิต สุขภาพ การงาน การเงิน จนไม่รู้จะเริ่มต้นชีวิตในครึ่งปีหลังอย่างไร ในวันนี้ Financial Wisdom
จึงมีเครื่องมือส�ำคัญที่เรียกว่า “แผนการใช้เงิน” มาเป็นตัวช่วยในการสร้างอนาคตทางการเงินให้สดใส ซึ่งท�ำได้ง่าย ๆ
ด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คาดการณ์รายรับล่วงหน้า
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) รายรับ
จากการท�ำงาน (active income) เช่น เงินเดือน
เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการท� ำ ธุ ร กิ จ ค่ า ตอบแทนจากการ
ท�ำงานพิเศษ และ (2) รายรับจากการออมหรือลงทุน
(passive income) เช่น ค่าเช่า ดอกเบีย้ เงินฝาก หรือ
เงินปันผลจากการลงทุน
การแยกรายรับแบบนีจ้ ะท�ำให้เห็นว่า หากวันหนึง่
ต้องหยุดท�ำงานกะทันหัน จะท�ำให้ขาดรายรับจาก
การท�ำงานเท่าไร และรายรับจากการออมหรือลงทุน
ที่มีอยู่จะเพียงพอต่อรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นหรือไม่
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ขั้นตอนที่ 2 คาดการณ์รายจ่ายที่จะเกิดขึ้น
ตามระยะเวลาของแผนการใช้เงินที่เราก�ำลังจะจัดท�ำ เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ
12 เดือนล่วงหน้า ทั้งรายจ่ายประจ�ำและรายจ่ายตามช่วงเวลา เช่น ค่าเทอมลูก
ค่าประกันชีวติ ประจ�ำปี โดยรายจ่ายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  (1) รายจ่าย
จ�ำเป็น คือรายจ่ายที่มีความจ�ำเป็นต่อการใช้ชีวิต เช่น อาหาร ยารักษาโรค
ค่าเดินทางไปท�ำงาน หนี้สินที่ต้องผ่อนช�ำระ และ (2) รายจ่ายไม่จ�ำเป็น คือรายจ่าย
เพื่อสร้างความสุข แต่หากขาดไปก็ไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตมากนัก เช่น ค่าชอปปิง
กาแฟ เหล้า บุหรี่ หวย
เมือ่ ส�ำรวจรายรับและรายจ่ายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แล้ว ให้บนั ทึกออกมาด้วยการเขียน
หรือใช้โปรแกรมค�ำนวณเพื่อให้เห็นรายการของรายรับและรายจ่ายที่ชัดเจน จากนั้น
รวมยอดรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือนจะท�ำให้ง่ายต่อการท�ำแผนการใช้เงิน

ขั้นตอนที่ 3 ท�ำแผนการใช้เงิน
เมื่อได้ข้อมูลรายรับและรายจ่ายแล้ว ให้น�ำรายรับที่คาดการณ์
ล่วงหน้าและรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกัน แล้วปรับ
การใช้จ่ายนั้นให้กลายเป็น “แผนการใช้เงิน” ดังนี้
1. รายรับมากกว่ารายจ่าย หากรายรับทีค่ าดว่าจะได้รบั ครอบคลุม
รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถใช้จ่ายได้ตามแผนที่เขียนไว้
ได้เลย หรืออาจมองหาช่องทางในการออมเพือ่ เป้าหมายต่าง ๆ ในชีวติ
และพยายามรักษาระดับรายจ่ายให้น้อยกว่ารายรับอยู่เสมอ
2. รายรับพอดีกับรายจ่าย แม้รายรับจะพอดีกับรายจ่ายก็ควร
ส�ำรวจเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินหรือไม่ หากไม่มี
ควรลดรายจ่ายไม่จำ� เป็นบางอย่างลงและน�ำเงินมาออมเพือ่ เตรียมไว้
ใช้ในสถานการณ์ทไี่ ม่คาดฝันอย่างตกงาน เจ็บป่วย อุบตั เิ หตุ เป็นต้น
3. รายรับน้อยกว่ารายจ่าย เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งระวังมากทีส่ ดุ เพราะนัน่
แสดงให้เห็นว่ารายรับที่มีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย อาจส่งผลให้เกิด
ปัญหาการเงินในอนาคต ดังนัน้ ต้องปรับลดหรือตัดรายจ่ายไม่จำ� เป็น

เช่น ลดการกินข้าวนอกบ้าน ละเว้นการชอปปิง เลิกซือ้ หวย เพือ่ น�ำเงิน
มาใช้จ่ายในสิ่งที่จ�ำเป็น รวมถึงส�ำรวจว่าหนี้สินที่มีอยู่เกินความ
สามารถในการช�ำระหรือไม่เพือ่ หาแนวทางในการป้องกันปัญหาหนีส้ นิ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การท�ำแผนการใช้เงินควรคาดการณ์รายรับและรายจ่ายล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 เดือน แต่หากท�ำได้มากกว่า 3 เดือน ก็จะยิ่งท�ำให้
เห็ น ภาพรวมรายรั บ และรายจ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้ ม ากขึ้ น
เปรียบเหมือนเข็มทิศที่ช่วยให้เราสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้แบบ
ไม่หลงทาง แต่สิ่งที่ส�ำคัญนอกเหนือจากการมองเห็นอนาคตคือ
การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด พยายามใช้จ่ายให้
น้อยกว่าที่ได้รับ เท่านี้ก็สามารถมีอนาคตทางการเงินที่สดใสได้โดย
ไม่ต้องอาศัยโชคชะตาใด ๆ เป็นตัวช่วย
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ท�ำเลทีต่ งั้ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บนถนนสามเสนนัน้ รายล้อมไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่มากมายทีเ่ ป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักชิมทุกรุ่น Eat Guide ฉบับนี้จะพาทุกท่านมาตามรอยร้านโปรดของ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.
พร้อมแนะน�ำเมนูแสนอร่อยที่ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด

Seven Spoons

ตามรอย
ร้านอาหารโปรด

ร้านอาหารสไตล์เมดิเตอเรเนียนและมังสวิรตั บิ นถนนจักรพรรดิพงษ์
โดยทางร้านคัดสรรวัตถุดบิ ตามฤดูกาลของไทยมาปรุงอาหาร อย่างเมนู
Mango salsa shrimp soft taco ที่มีมะม่วงสุกและมะเขือเทศ
ให้ความหวานและเปรี้ยวสดชื่น ผสมกับซอสสูตรเฉพาะของทางร้าน
และกุ้งตัวโต แล้วห่อด้วยแป้งทาโก้ที่กรอบก�ำลังดี ถ้าต้องการเมนู
ทีอ่ มิ่ ท้องขึน้ มาสักหน่อย ทางร้านมีเมนูซกิ เนเจอร์อย่าง Creamy risotto

mushroom with truffle oil ข้าวผัดแบบอิตาเลียนที่เข้มข้นด้วยครีม
ผสมกับเห็ดและชีสพร้อมกลิน่ หอมกรุน่ ของน�ำ้ มันทรัฟเฟิลอย่างเข้ากัน
หรือถ้าชอบเมนูที่รสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทย ขอแนะน�ำ  Angel
hair pasta with crab meat mushroom & habanero pepper
ทีท่ างร้านใช้เนือ้ ปูสดผัดกับเส้นพาสต้า รสชาติกลมกล่อมเผ็ดก�ำลังดี
เนือ่ งจากวัตถุดบิ ทีใ่ ช้สว่ นใหญ่เปลีย่ นไปตามฤดูกาล จึงไม่นา่ แปลกใจ
ที่จะพบกับความแปลกใหม่ของเมนูอาหารอยู่เสมอ

ของผู้ว่าการวิรไท
รอบรั้วแบงก์ชาติ

Angel hair pasta with crab meat mushroom
& habanero pepper

Creamy risotto mushroom with truffle oil

Mango salsa shrimp soft taco

เวลาเปิด/ปิด		
		
		
		
โทรศัพท์		
ราคาเฉลี่ยต่อคน
ที่จอดรถ		
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วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 09.00 - 15.00 น.
และ 17.00 - 23.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 17.00 - 23.00 น.
02 629 9214
200 - 300 บาท
ในซอยคลองถมวัดโสมมนัส หรือ
ริมถนนฝั่งตรงข้ามร้าน
(หลังเวลา 21.00 น.)
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ครัวปลอดเนื้อ

Thamna Hometaurant
(ท�ำนา โฮมเตอรองท์)

ร้านอาหารมังสวิรตั สิ ดุ สร้างสรรค์รมิ ถนนสามเสน อัดแน่นไปด้วย
วัตถุดบิ ทีม่ คี ณุ ภาพและรสชาติทจี่ ดั จ้านถึงเครือ่ ง เมนูแนะน�ำของร้าน
ที่ห้ามพลาดคือ สลัดเต้าหู้อ่อน หัวใจส�ำคัญของเมนูนี้อยู่ที่เต้าหู้อ่อน
โฮมเมดของทางร้าน ราดด้วยน�ำ้ สลัดงาและย�ำสาหร่ายทานคูก่ บั ผักสด
เป็นเมนูที่อร่อยเข้ากันอย่างลงตัว ถัดมาคือ ข้าวแกงขี้เหล็กและ
เห็ดเค็มฝอย น�ำ้ แกงทีเ่ ข้มข้นออกขมนิด ๆ และกลิน่ หอมของใบขีเ้ หล็ก
กินแกล้มกับเห็ดเค็มฝอยและข้าวสวย ท�ำให้กนิ ง่ายถูกใจคนรักสุขภาพ
และอีกเมนูที่ห้ามพลาดก็คือ บอลเห็ดฟางราดซอสมัสตาร์ดโยเกิร์ต
ที่ทางร้านน�ำมันฝรั่งบดกับเห็ดทอดปั้นเป็นก้อนกลม ทอดกรอบ
ราดด้วยซอสมัสตาร์ดสูตรเฉพาะของทางร้าน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนู
ที่มาร้านนี้แล้วห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง
เวลาเปิด/ปิด
		
โทรศัพท์		
ราคาเฉลี่ยต่อคน
ที่จอดรถ		

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 11.00 - 15.00 น.
และ 17.00 - 21.00 น. หยุดวันอาทิตย์
02 282 4979
200 - 300 บาท
ในซอยวัดสามพระยา

น�้ำพริกอ่อง

มะตะบะ

สลัดเต้าหู้อ่อน

แกงขี้เหล็กและเห็ดเค็มฝอย

บอลเห็ดฟางราดซอส
มัสตาร์ดโยเกิร์ต

ถือเป็นร้านที่ชาวแบงก์ชาติรู้จักเป็นอย่างดี เพราะตั้งอยู่ภายใน
ธปท. นั่นเอง โดยพี่นัน - คุณนันทนา คุ้มพงษ์พันธ์ เจ้าของร้าน
เล่าให้ฟงั ว่า แนวคิดของร้านคือไม่ใช้เนือ้ สัตว์กอ็ ร่อยได้ และเน้นวัตถุดบิ
ที่จะต้องดีต่อสุขภาพเท่านั้น เช่น ผักปลอดสาร เห็ด ถั่ว และโปรตีน
บางชนิดที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ เมนูที่ขอแนะน�ำคือ มะตะบะ
ไส้ทะลัก ที่มีส่วนผสมอย่างโปรตีน มันฝรั่ง แครอทสับ คลุกกับ
เครื่องเทศและซอสปรุงรสสูตรพิเศษ ห่อด้วยแป้งโรตีแผ่นบางแล้วน�ำ
ไปทอด เสิรฟ์ คูก่ บั อาจาด ตัดความเลีย่ นได้เป็นอย่างดี เมนูถดั มาคือ
น�้ ำ พริ ก อ่ อ ง ที่ ใ ช้ ข าเห็ ด หอม เห็ ด ออริ น จิ แ ละเต้ า หู ้ สั บ หยาบ
น�ำมาคลุกกับมะเขือเทศสดแล้วน�ำไปตุ๋น รสชาติจัดจ้านจนแทบ
ไม่ทราบเลยว่าไม่มเี นือ้ สัตว์เป็นส่วนผสม และอีกเมนูหายากทีเ่ ป็นเมนู
โปรดของท่านผูว้ า่ การคือ สลัดแขก ทีม่ สี ว่ นผสมอย่างผักปลอดสารพิษ
ไข่ต้ม โรยหน้าด้วยมันเทศทอด ทานคู่กับน�้ำสลัดถั่วลิสงรสหวานมัน
ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ชอบรสออกหวานมากนักก็สามารถบีบมะนาว ได้รสชาติ
อร่อยไปอีกแบบ นอกจากนี้ ทุกเมนูของที่ร้านจะมีผักสดหลากชนิด
พร้อมเสิร์ฟให้เลือกกินได้อย่างจุใจ
พีน่ นั ยังกล่าวทิง้ ท้ายว่า การสัง่ อาหารของท่านผูว้ า่ การในแต่ละครัง้
ถือได้ว่าแบบอย่างที่ดีมากที่จะท�ำให้สุขภาพแข็งแรง เพราะท่าน
มักจะเลือกทานอาหารที่หลากหลายและมีสัดส่วนของอาหารที่พอดี
เวลาเปิด/ปิด		 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 14.00 น.
โทรศัพท์		 091 140 5650
ราคาเฉลี่ยต่อคน 50 - 100 บาท

สลัดแขก

Teddy the Bake

ร้านอาหารโฮมเมดในซอยสามเสน 5 เจ้าประจ�ำของคนแบงก์ชาติ
ภายในร้านเต็มไปด้วยตุ๊กตาตัวใหญ่สุดน่ารัก ให้ความรู้สึกอบอุ่น
และเป็นกันเองเหมือนบ้าน เมนูที่ห้ามพลาดของร้านนี้คือ สปาเกตตี
ปลาสลิดทอด รสชาติกลมกล่อม ผัดคลุกเคล้ากับเนื้อปลาสลิดทอด
แบบไร้กา้ งกวนใจ นอกจากนี้ ยังมีเมนูจานกลางทีส่ ามารถสัง่ มาแชร์
กับเพื่อน ๆ ได้อย่าง ปอเปี้ยะไส้ผักโขมครีมชีส ที่ทางร้านเสิร์ฟคู่กับ
ซัลซ่ามะเขือเทศ เครื่องเคียงรสเปรี้ยวที่ตัดความเลี่ยนได้เป็นอย่างดี
หากมาร้านนี้แล้วไม่สั่งของหวานจะถือว่ายังมาไม่ถึง โดยของหวาน
ที่แนะน�ำก็คือ ออริโอนิวยอร์คชีสเค้ก เนื้อชีสที่หนึบหนับและออริโอ
ที่กรุบกรอบ เข้มข้นและเข้ากันอย่างลงตัว
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ออริโอนิวยอร์คชีสเค้ก
ปอเปี้ยะไส้ผักโขมครีมชีส
เสิร์ฟคู่กับซัลซ่ามะเขือเทศ
สปาเกตตีปลาสลิดทอด
เวลาเปิด/ปิด		
		
โทรศัพท์		
ราคาเฉลี่ยต่อคน
ที่จอดรถ		

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 - 21.00 น.
หยุดวันอาทิตย์
02 281 5889, 02 281 0131
200 - 300 บาท
ในซอยสามเสน 5
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

“ระยะห่ า ง” ในยุ ค โควิ ด ภิ วั ต น์ ทำ � ให้ ผู้ ค นต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต
สู่ “ความปกติ ใ หม่ ” ห้ อ งสมุ ด พระองค์ เ จ้ า วิ วั ฒ นไชย ศู น ย์ การเรี ย นรู้ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทย ขอชวนมารู้จัก “ชวนกันอ่าน (Let’s Read)” ซีรีส์แนะนำ�หนังสือ
ทางเพจ Facebook “ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC” เพื่อบรรดาคนรัก
หนังสือที่อาจยังกลับมาใกล้กันไม่ได้เหมือนเคย

“ชวนกันอ่าน” เสิร์ฟความรู้ ส่งตรงถึงมือผู้ติดตามเพจศูนย์การเรียนรู้ฯ ทุกวันอังคาร
โดยยกขบวนหนังสือหลากหลายสาระมาแนะน�ำกัน ทั้งหนังสือด้านความรู้ทางการเงิน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไปจนถึงการพัฒนาตนเอง ที่ย่อยเนื้อหาแบบครบถ้วน จบภายใน
โพสต์เดียวด้วยแนวคิด “ไม่ต้องอ่านตัวเล่ม...ก็ได้ความรู้”
ตัวอย่างโพสต์แนะน�ำหนังสือ 3 เล่ม ทีม่ เี นือ้ หาเหมาะสมกับช่วงเวลานี้ ทีจ่ ะช่วยเสริมแรง
ให้ผู้อ่านตามโลกที่หมุนเร็วขึ้น…แบบรู้เท่าทัน
ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC

รู้ทันอนาคตที่ (อาจจะ) ไม่มีคุณ

โดย Alec J. Ross (ผู้เขียน)
บดินทร์ พรพิลาวัณย์ (ผู้แปล)
เฉลยทุกอย่างเกี่ยวกับ “โลกอนาคต” ใน 10 ปีขา้ งหน้า 
เพือ่ เตรียมคุณไม่ให้ตกยุคและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ศิลปะของ
การปล่อยของ
ดิจิทัลมินิมัลลิสม์

โดย Cal Newport (ผู้เขียน)
บุณยนุช ชมแป้น (ผู้แปล)
แนะน�ำ “แนวทางการใช้ชีวิต
ติดหน้าจออย่างมีความสุข”
ด้วยปรัชญา “ดิจิทัลมินิมัลลิสม์”

โดย Shion Kabasawa (ผู้เขียน)
อาคิรา รัตนาภิรัต (ผู้แปล)
เผย “เคล็ ด ลั บ การปล่ อ ยของ” ที่ เ พี ย ง
เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเรี ย นหรื อ การท� ำ งานมาเน้ น ที่
ผลลัพธ์ ก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่าง
ก้าวกระโดดและแสดงความสามารถได้อย่าง
ไร้ขีดจ�ำกัด

หากอยากหยิบจับตัวเล่มมาอ่านแบบจุใจ ก็สามารถมาอ่านได้ทหี่ อ้ งสมุดพระองค์เจ้าวิวฒั นไชย ศูนย์การเรียนรู้
ธนาคารแห่งประเทศไทย และขอเชิญชวนให้มาติดตามเพจ Facebook “ศูนย์การเรียนรูแ้ บงก์ชาติ - BOTLC”
ที่นอกจากจะได้พบกับ “ชวนกันอ่าน” ทุกวันอังคารแล้ว ยังมีสาระความรู้อื่น ๆ หมุนเวียนมาให้ได้ติดตาม
กันทุกวัน
แม้ตัวไม่ได้มาเจอ ก็อยากชวน (เธอ) มา “อ่าน” ด้วยกัน
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