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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นวันส�ำคัญในชีวิต
ของพสกนิกรไทยที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี ในการเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บพระนคร โดย
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 BOT พระสยาม MAGAZINE น�ำเสนอความภาคภูมิใจนี้ผ่านคอลัมน์
Special Scoop ซึ่งได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประวัตศิ าสตร์และพระราชพิธี มาเล่าถึงเกร็ดความรูเ้ กีย่ วกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ได้อย่างน่าสนใจ
ส�ำหรับเนื้อหาหลักประจ�ำฉบับนี้ จะเล่าถึงผลการด�ำเนินงานส�ำคัญของ ธปท. ในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ธปท. ฉบับปัจจุบัน (ปี 2560 - 2562) โดยถือเป็นปีสุดท้าย
ของแผนและก้าวต่อไปของ ธปท. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ (ปี 2563 - 2565)
ผ่านบทสนทนาระหว่าง ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กับ คุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
ผู้ประกาศข่าว ส�ำนักข่าวไทย อสมท. ในคอลัมน์ Conversation with the Governor จากนั้น
ในคอลัมน์ Cover Story จะน�ำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมถึงความท้าทายส�ำคัญ 7 เรื่องที่ ธปท.
จะต้องเผชิญในช่วง 3 ปีต่อจากนี้
คอลัมน์ The Knowledge ฉบับนี้ ขอแนะน�ำผู้ช่วยผู้ว่าการใหม่ของ ธปท. 3 ท่าน
ผ่านการเล่าถึงภารกิจและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน ธปท. ในโลกการเงินยุคใหม่ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์พเิ ศษ คุณเอพริล ศรีวกิ รม์ รักษาการ Country Manager Google Thailand ทีม่ าแบ่งปัน
มุมมองเกี่ยวกับรายงานเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดท�ำทุก 2 ปี
การท�ำงานที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา ขอเชิญทุกท่านพบกับค�ำตอบได้จาก
คอลัมน์ Inspiration พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ แห่งวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ เ มตตาให้ ข ้ อ ธรรมะที่ เ หมาะกั บ คนท� ำ งานเพื่ อ พั ฒ นาฐานใจให้ เ ข้ ม แข็ ง ในหั ว ข้ อ
ใจที่ไม่ทุกข์ คือใจที่อยู่กับความจริง และคอลัมน์ Relax @ Reun Pae ได้รับเกียรติจาก
คุณเตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาเล่าถึงประสบการณ์และ
ปรัชญาในการท�ำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในช่วงเวลาส�ำคัญต่าง ๆ
ในฐานะนักการทูต
นอกจากนี้ ท่านผู้อ่านจะได้เรียนรู้ไปกับมุมมองและทัศนคติการจัดการเงินของชุมชน
บ้านคลองวัว จังหวัดสมุทรสงคราม ในคอลัมน์ Financial Wisdom และยังมีคอลัมน์แนะน�ำ
ร้านขนมไทยและสถานที่ในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่น่าสนใจอย่าง Eat Guide และ Bestination
สุดท้ายนี้ ในวาระขึน้ ปีใหม่ พ.ศ. 2563 ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และพระสยามเทวาธิราช
ได้โปรดอ�ำนวยพรให้ท่านผู้อ่านเปี่ยมด้วยความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง และขอให้เป็นปีที่
ประสบความส�ำเร็จตลอดไปค่ะ
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“อีกวาระหนึ่ง คือ การเสด็จพระราชด�ำเนินไปถวายผ้าพระกฐินหลังออกพรรษา
ซึ่งสมัยก่อนถือเป็นงานประจ�ำปี นอกจากจะเป็นไปเพื่อการกุศลแล้ว การเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคยังเป็น
พระบรมราโชบายของพระมหากษัตริยไ์ ทยในอดีตทีต่ อ้ งการฝึกซ้อมไพร่พลเพือ่ เตรียม
ความพร้อมหากเกิดศึกสงคราม ไพร่พลที่มาฝึกก็รู้สึกยินดีปรีดาไปกับงานกุศลด้วย
จึงเป็นที่นิยมและกระท�ำสืบเนื่องกันมา”
●

●

การเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ความภูมใิ จของคนไทยทัง
้ ชาติ
ท่ามกลางเสียงขับขานกาพย์เห่เรือที่ดังกังวานไปทั่วคุ้งน้ำ�เจ้าพระยา คนไทยมีโอกาสร่วมเฝ้ารับเสด็จและชมความงดงาม
ของริว้ ขบวนเรือพระราชพิธใี นการเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนือ่ งในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รบั ความกรุณาจาก ศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประวัตศิ าสตร์
และพระราชพิธี มาเล่าถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ซึ่งเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
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กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

หมายถึง ริว้ กระบวนเรือพระราชพิธที จี่ ดั ส�ำหรับ
พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชด�ำเนินไปในการต่าง ๆ
ทั้งที่เป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นพระราชพิธี
อาจารย์ธงทองเล่าว่า “โดยทั่วไป ถ้าเป็นการ
เสด็จพระราชด�ำเนินส่วนพระองค์ ก็ไม่ตอ้ งมีกระบวน
ใหญ่โต แต่ในโอกาสที่เป็นวาระส�ำคัญจะเสด็จ
พระราชด�ำเนินอย่างเต็มพระเกียรติยศ ซึ่งมีอยู่
หลัก ๆ 2 วาระ ได้แก่ การเสด็จพระราชด�ำเนิน
เลี ย บพระนคร ซึ่ ง เท่ า ที่ พ บในประวั ติ ศ าสตร์
คื อ ในพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก และงานเฉลิ ม
พระชนมพรรษา เนื่องด้วยสมัยก่อนไม่มีสื่อหรือ
ช่ อ งทางข่ า วสารหลากหลายเหมื อ นสมั ย นี้
เมื่ อ ผลั ด เปลี่ ย นแผ่ น ดิ น คราหนึ่ ง ประชาชนจึ ง
รับทราบได้โดยการบอกเล่าว่ามีกษัตริยพ์ ระองค์ใหม่
แล้วเท่านัน้ การเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร
ทั้งทางบกและทางน�้ำ นับเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนทราบข่าวสารและได้ชนื่ ชมพระบารมี และ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ความวิจต
ิ รตระการตาของราชประเพณีในสมัยอยุธยา

พระราชพิธีนี้เป็นที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยได้ปรากฎหลักฐาน
ที่ แ สดงถึ ง ความรุ ่ ง เรื อ งของวั ฒ นธรรมในสมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชว่ า มี
การจัด “กระบวนพยุหยาตราเพชรพวง” เมื่อพระองค์เสด็จไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ซึ่งนับเป็น
กระบวนพยุหยาตราใหญ่เต็มรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และเป็นต้นแบบ
ของกระบวนพยุหยาตราในสมัยต่อมา นอกจากนี้ ในสมัยนั้นยังมีการเจริญสัมพันธไมตรี
กับต่างประเทศบ่อยครั้ง อาทิ ได้โปรดให้จัดกระบวนเรือหลวงออกมารับคณะราชทูต
และแห่ พ ระราชสาส์ น ของพระเจ้ า หลุ ย ส์ ที่ 14 จากกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยามายั ง เมื อ งลพบุ รี
โดยบันทึกของบาทหลวงตาชาร์ด กล่าวว่า “ขบวนอันยืดยาวของเรือบัลลังก์หลวง
ซึ่งเคลื่อนที่ไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยนี้มีจ�ำนวนถึง 150 ล�ำผนวกกับเรือล�ำอื่น ๆ เข้าอีก
ก็แน่นแม่น�้ำแลไปได้สุดสายตา อันเป็นทัศนียภาพที่งดงามหนักหนา เสียงเห่แสดงความ
ยินดีตามธรรมเนียมนิยมของสยาม อันคล้ายจะรุกไล่เข้าประกบข้าศึกนั้น ก้องไปทั้ง
สองฝั่งฟากแม่น�้ำ ซึ่งมีประชาชนพลเมืองมาคอยชมกระบวนยาตราอันมโหฬารนี้อยู่”
ถือเป็นการแสดงแสนยานุภาพและพระบารมีออกสู่สายตาพระราชอาคันตุกะที่มาเยือน
เมืองสยาม

ภาพวาดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศส
ค�ำว่า “กระบวน” และ “ขบวน” มีเสียงคล้ายกันแต่ใช้ต่างกัน กระบวน หมายถึง แบบแผน วิธีการ
ส่วน ขบวน หมายถึง จัดเป็นแถวเป็นแนว ซึ่งมักจะมีแบบแผนเดียวกัน อนึ่ง ในเอกสารโบราณจะใช้ค�ำว่า
“กระบวนพยุหยาตรา” และเริ่มใช้ “ขบวนพยุหยาตรา” ในสมัยรัชกาลที่ 9 เป็นต้นมา
1
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กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
●

การฟืน
้ ฟูพระราชประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์

ในยุครัตนโกสินทร์ ผู้คนยังจดจ�ำความรุ่งเรืองและงดงามของ
บ้านเมืองในสมัยอยุธยาได้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชโปรดให้ฟื้นฟูราชประเพณีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
โดยใช้ในการอัญเชิญพระแก้วมรกตแห่ข้ามฟากมาประดิษฐานใน
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้กระท�ำสืบต่อมาในทุกรัชกาล
แต่ที่มีการบันทึกหลักฐานชัดเจน คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมัยพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทั้งสองรัชกาลเป็นการเสด็จ
พระราชด�ำเนินระยะสั้นจากท่าราชวรดิฐไปนมัสการพระพุทธรูป
ณ วัดอรุณราชวราราม
อาจารย์ธงทองเสริมว่า “ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีเรือเป็น
จ�ำนวนมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ช�ำรุดทรุดโทรมลง เพราะไม่ได้รับการ
ซ่อมแซมและไม่ค่อยได้ใช้งาน จ�ำนวนเรือที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงไม่สามารถ
จัดเป็นกระบวนเรือเต็มรูปแบบดั้งเดิม กอปรกับรูปแบบการสัญจรทางน�้ำ
เปลี่ยนแปลงไป อย่างในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 หากจะเสด็จ
พระราชด�ำเนินมาวัดบวรนิเวศวิหาร จะต้องใช้เส้นทางผ่านคลองเล็ก ๆ
ท�ำให้ไม่สามารถจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างเต็มรูปแบบได้
“ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตวางระเบียบริ้วกระบวนเรือ

พระราชพิธเี สียใหม่ ทรงพระด�ำริแบบแผนของกระบวนพยุหยาตราใหญ่
หรือกระบวนพยุหยาตราน้อย โดยจัดรูปกระบวนจากจ�ำนวนเรือทีม่ อี ยู่
เป็นส�ำคัญ และยึดหลักโบราณราชประเพณีโดยอนุโลม เพื่อใช้เป็น
หลักปฏิบัติต่อไป
“กระบวนพยุหยาตราใหญ่ ประกอบด้วยริ้วกระบวน 4 สาย
(รวมริ้วกระบวนสายพระราชยาน 1 สาย เป็น 5 สาย) ใช้ส�ำหรับงาน
พระราชพิ ธี ส� ำ คั ญ และกระบวนพยุ ห ยาตราน้ อ ย ประกอบด้ ว ย
ริว้ กระบวน 2 สาย (รวมริว้ กระบวนสายพระราชยาน 1 สาย เป็น 3 สาย)
ใช้ส�ำหรับการเสด็จพระราชด�ำเนินที่มีความส�ำคัญรองลงมา”
ทั้งสองริ้วกระบวนเต็มไปด้วยความสวยงามตระการตา แสดงถึง
พระบารมีทแี่ ผ่ไพศาลของพระมหากษัตริยผ์ เู้ ป็นทีพ่ งึ่ ของพสกนิกรทีอ่ ยู่
ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร และแสดงถึงเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณีอย่างหนึ่งของชาติ
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
หลังการเปลีย
่ นแปลงการปกครองปี 2475
●

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 เนื่องจากพระบาท
สมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว และพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรมิได้ประทับอยู่ในประเทศ
ประกอบกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือพระราชพิธีถูกระเบิดจาก
สงครามเสียหายไปมาก การเสด็จพระราชด�ำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน
โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคจึงขาดหายไปเป็นเวลากว่า 30 ปี
“ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นธรรมเนียมนี้ขึ้นอีกครั้งในปี 2500 ด้วย
จ� ำ นวนเรื อ ที่ มี อ ยู ่ ซึ่ ง ไม่ ค รบจ� ำ นวนตามแบบโบราณราชประเพณี
โดยเรียกว่า ‘ขบวนพุทธพยุหยาตรา’ เพื่อฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
ต่างกับขบวนพยุหยาตราปกติ คือ จะอัญเชิญพระพุทธรูปเป็นประธาน
ของขบวน แต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 9 มิ ไ ด้
เสด็จพระราชด�ำเนินร่วมขบวนด้วย”
ถัดมาจากนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ใช้ในการเสด็จประพาสส่วนพระองค์ ส่วนในปีนี้ จะเป็นการ
ปรั บ จากกาพย์ เ ห่ เ รื อ สมั ย รั ช กาลที่ 9 ให้ เ หมาะสม
กับยุคสมัยขึ้น ผู้แต่งคือ นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
นอกจากกาพย์เห่เรือแล้ว เรือบางล�ำจะมีวงดนตรีปี่ชวา
กลองแขกบรรเลงเพลง และเรือบางล�ำจะมีการกระทุ้งเส้า
และเป่าแตรให้จังหวะด้วย”
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนือ
่ งในพระราชพีธบ
ี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
●

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

กระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคส�ำหรับเสด็จพระราชด�ำเนินไป
ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม โดยได้บรู ณะซ่อมแซมเรือพระราชพิธหี ลายล�ำ
ที่ช�ำรุดเสียหายเพื่อให้มีสภาพบริบูรณ์สามารถใช้งานได้ และได้ต่อเรือพระที่นั่ง
เพิม่ ขึน้ ด้วย (เรือพระทีน่ งั่ นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9) จนเรือพระราชพิธมี จี ำ� นวน
ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี เป็นการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีอันทรงคุณค่า
และสืบสานความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย
●

เสน่หข
์ องเสียงในขบวน

อาจารย์ ธ งทองเล่ า ถึ ง บรรยากาศอั น เป็ น เสน่ ห ์ ข องขบวนพยุ ห ยาตรา
ทางชลมารคว่า “เราจะได้ยินเสียงเห่เรือที่เป็นบทประพันธ์กาพย์ยานี 11 ซึ่ง
เนื้ อ หาที่ แ ต่ ง จะต่ า งกั น ไปตามยุ ค สมั ย เช่ น กาพย์ เ ห่ เ รื อ ของเจ้ า ฟ้ า กุ ้ ง ใน
สมัยอยุธยา จะเป็นการแต่งชมความงามของกระบวนเรือ ‘สุวรรณหงส์ทรงพู่
ห้อยงามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์ ลินลาศเลื่อนเตือน
ตาชม...’ ใช้ ใ นคราวเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น โดยทางชลมารคไปนมั ส การ
พระพุ ท ธบาท จั ง หวั ด สระบุ รี หรื อ กาพย์ เ ห่ เ รื อ ของรั ช กาลที่ 2 ในสมั ย
รัตนโกสินทร์ จะเป็นการแต่งกาพย์แห่เรือชมเครื่องคาวหวาน ‘มัสมั่นแกง
แก้ ว ตา หอมยี่ ห ร่ า รสร้ อ นแรง ชายใดได้ ก ลื น แกง แรงอยากให้ ใ ฝ่ ฝ ั น หา...’

การเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวน
พยุ ห ยาตราทางชลมารคที่ ผ ่ า นมา พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด�ำเนินประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
โดยเส้ น ทางเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เริ่ ม จากท่ า วาสุ ก รี
ไปสิ้นสุดที่ท่าราชวรดิฐ รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร
โดยเป็ น การเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บพระนคร
เพียงอย่างเดียว ไม่มกี ารถวายผ้าพระกฐิน เพือ่ ให้ประชาชน
ได้ชื่นชมพระบารมี นับเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
อันวิจติ รงดงามและทรงคุณค่า ทีจ่ ะบันทึกในความทรงจ�ำ
ของประชาชนชาวไทยสืบไป

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ขณะยาตราผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 9

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์
วรพินิต จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตวางระเบียบริ้วกระบวนเรือ
พระราชพิธีเสียใหม่ ทรงพระด�ำริแบบแผนของกระบวนพยุหยาตราใหญ่
หรือกระบวนพยุหยาตราน้อย โดยจัดรูปกระบวนจากจ�ำนวนเรือที่มีอยู่เป็น
ส�ำคัญ และยึดหลักโบราณราชประเพณีโดยอนุโลม
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
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เรือพระทีน
่ ง
ั่ อันทรงคุณค่าในธนบัตรไทย
ธนบัตรไทยเป็นสิ่งพิมพ์มีค่าที่นอกจากจะผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อันทันสมัยแล้ว ยังเป็นพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราว
อันแสดงถึงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยมาโดยตลอด รวมถึงเรือพระที่นั่งอันทรงคุณค่าด้วย

ธปท. กับการรับเสด็จและการต้อนรับพระราชอาคันตุกะ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จและต้อนรับพระราชอาคันตุกะต่างประเทศคนส�ำคัญถึง 2 ครั้ง ณ เรือนแพ ธปท.

เรือพระทีน
่ ง
ั่ สุพรรณหงส์

ภาพด้านหลังธนบัตรแบบ 10 ชนิดราคา 100 บาท น�ำออกใช้วันที่ 22 พฤษภาคม 2511

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โขนเรือเป็นรูปศีรษะหงส์ การพายเรือใช้พายไม้ปิดทอง พายท่านกบิน ซึ่งเมื่อพายกระทบน�้ำและยกสูงขึ้น
แล้วบิดพายให้กระทบแสงอาทิตย์จะเกิดประกายระยับจับตา เรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์ เป็นความงดงามแห่งศิลปกรรมอันทรงคุณค่า แสดงถึงภูมปิ ญั ญา
ในการต่อเรือของช่างไทย แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ของชาติไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ ำ� คัญยิง่

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ พระราชสวามี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรพิธีซ้อมใหญ่
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2539

เรือพระทีน
่ ง
ั่ อนันตนาคราช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราขด�ำเนินไปทอดพระเนตรขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมกับประธานาธิบดี
เจียง เจ๋อ หมิน อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542
ภาพด้านหลังธนบัตรแบบ 11 ชนิดราคา 20 บาท น�ำออกใช้วันที่ 9 มิถุนายน 2514

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช โขนเรือเป็นรูปพญานาคเจ็ดเศียร หงอนแต่ละเศียรประดิษฐ์เป็นลายกระหนกนาค โคนโขนเรือมีช่องส�ำหรับ
สอดปืนใหญ่ บริเวณหัวโขนเรือ ล�ำเรือ และท้ายเรือ แกะสลักเป็นลายรูปนาคเกี้ยวเคล้ากระหนกปิดทองประดับกระจก สะท้อนถึงความเชื่อของ
สังคมไทยทีม่ ตี อ่ พระมหากษัตริยใ์ นฐานะทรงเป็นอวตารแห่งพระนารายณ์ เมือ่ พระองค์ได้เสด็จประทับในเรือพระทีน่ งั่ เปรียบเสมือนพระนารายณ์
ประทับเหนือพญาอนันตนาคราช
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ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ ธปท.
หนังสือน�ำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และหนังสือ 100 ปี ธนบัตรไทย
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

แผนยุทธศาสตร์ ธปท.
ตอบโจทย์คนไทย สังคมไทย อย่างไร

การดำ�เนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2562 ทีผ่ า่ นมา ได้เตรียมความพร้อม
และพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ในระยะข้างหน้า ธปท. ตระหนักดีวา่ โลกจะเปลีย่ นแปลงเร็วขึน้ และตลาดเงินตลาดทุนโลกจะผันผวนมากขึน้ จึงได้ปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ
สำ�หรับแผนยุทธศาสตร์ ธปท. ฉบับใหม่ (ปี 2563 - 2565) โดยนำ�ความท้าทายใหม่ ๆ ทีจ่ ะต้องเผชิญในอนาคตเป็นตัวตัง้ และ
จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านั้น BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก
คุณสุทวิ สั หงส์พนู พิพฒ
ั น์ สำ�นักข่าวไทย อสมท. มาร่วมพูดคุยกับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. ถึงผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ ธปท. ปี 2560 - 2562 และทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ ธปท. ฉบับใหม่ ทีจ่ ะมุง่ รักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจการเงินของประเทศภายใต้ความท้าทายสำ�คัญ 7 ประการ

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ ธปท.
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คุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
ผู้ประกาศข่าวจากส�ำนักข่าวไทย อสมท.

ก้าวที่ผ่านมาของ ธปท.
คุณสุทิวัส : ก่อนจะคุยกันถึงแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ฉบับใหม่
ของ ธปท. ขอให้ท่านผู้ว่าการช่วยเล่าถึงผลการด�ำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ธปท. ปี 2560 - 2562 ที่ผ่านมาครับ
ดร.วิรไท : แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ผ่านมายึดงานส�ำคัญตาม
พันธกิจหลักของ ธปท. เป็นตัวตั้ง โดยแบ่งได้เป็น 3 เรื่องหลัก
เรื่องแรกคือ การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็นเสถียรภาพด้านราคา ระบบการเงิน ระบบสถาบันการเงิน
และระบบการช� ำ ระเงิ น เรื่ อ งที่ ส องคื อ งานด้ า นพั ฒ นา เช่ น
การพัฒนาระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงระบบ
การเงินกับต่างประเทศ การส่งเสริมบริการทางการเงินให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมไปถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเรื่องที่สามคือ
การสร้ า งความเป็ น เลิ ศ ในองค์ ก ร ไม่ ว ่ า จะเป็ น ด้ า นการวิ จั ย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (data analytics) การยกระดับศักยภาพ
บุคลากรของ ธปท. และการปรับวิธีการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึน้ เราจะถามตัวเองเป็นประจ�ำว่า คนไทย เศรษฐกิจไทย สังคมไทย
ได้ประโยชน์อะไรจากการท�ำหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์ของ ธปท.
ถ้ามองย้อนกลับไปในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา ผมคิดว่ามีผลงานหลายเรือ่ ง
ที่เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
“จับควันให้ ไว ดับไฟให้ทัน ป้องกันอย่าให้ลาม”
ดร.วิรไท : ด้ า นเสถี ย รภาพ ผมขอพู ด ถึ ง 3 เรื่ อ งส� ำ คั ญ
เรื่องแรกคือ ธปท. ได้ขับเคลื่อนให้เกิดการดูแล “เสถียรภาพของ

ระบบการเงินโดยรวม (financial stability)” อย่างเป็นระบบ วันนี้
เราไม่สามารถมองเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่เราก�ำกับดูแลเป็นตัวตั้ง
เท่านั้น เพราะเงินเหมือนน�้ำ ย่อมไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
โดยเฉพาะเวลาที่บริการทางการเงินหลากหลายประเภทมีกฎเกณฑ์
ต่างกัน ระบบการเงินไทยมีสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ ที่มี
บทบาทส�ำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเชื่อมโยงกันสูงขึ้นมาก ทั้งตลาดทุน
ตลาดตราสารหนี้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ ธปท. จึงให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนากลไกทีจ่ ะวัดอุณหภูมขิ องระบบการเงินโดยรวม เพือ่ ให้
สามารถ “จับควันให้ไว ดับไฟให้ทัน ป้องกันอย่าให้ลาม” คือเมื่อ
เริ่มเห็นสัญญาณไม่ค่อยดีที่จะเป็นจุดเปราะบางของระบบการเงิน
ในอนาคต เราต้องจับสัญญาณให้ได้โดยเร็ว ต้องออกมาตรการดับไฟ
ให้ทนั เพือ่ ป้องกันไม่ให้ลาม ถ้ามองย้อนหลังไปในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา
เราเกิดเหตุการณ์ผิดนัดช�ำระหนี้ของตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชือ่ ถือต�ำ่ (unrated bond) ซึง่ ธปท. ได้ทำ� งานร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อจับสัญญาณต่าง ๆ และวางกลไกไม่ให้การผิดนัด
ช�ำระหนี้รุนแรงขึ้นและลามไปสู่ระบบการเงินอื่น
ตัวอย่างทีส่ อง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ทมี่ คี วามส�ำคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ
แม้ ว ่ า ธปท. จะไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ล แต่ ไ ด้ ท� ำ งานร่ ว มกั บ
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในการยกเครื่องกระบวนการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และวางแนวทางป้องกันไม่ให้ปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ลามไปกระทบระบบการเงินส่วนอื่น ๆ
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โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
และจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น รวมทั้งก�ำลัง
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คาดเดาได้
ยากขึ้นด้วย บางเรื่องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ไม่มีใครคุ้นเคยมาก่อน…ดังนั้น
ในการมองไปข้างหน้า ต้องแน่ใจว่า ธปท.
ต้องเท่าทัน หรือในบางครั้งอาจต้องน�ำหน้า
การเปลี่ยนแปลง เราต้องมีความเข้าใจ
เชิงลึกจึงจะสามารถก�ำหนดนโยบายเพื่อให้
ภาคส่วนต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างทีส่ าม คือเสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน ซึง่ การช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาเร็วมาก และมีความส�ำคัญกับวิถีชีวิตคนไทยมากขึ้น ธปท. ได้เสนอ
กฎหมายใหม่ที่รวมศูนย์การก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินเข้าไว้ด้วยกันที่ ธปท.
และให้อ�ำนาจ ธปท. ก�ำกับดูแลบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ
ได้อย่างเท่าทันด้วย
เวลาที่พูดถึงเรื่องเสถียรภาพ ถ้ายังไม่เกิดปัญหาขึ้น คนทั่วไปจะไม่ตระหนัก
ว่าเรื่องเสถียรภาพนี้มีความส�ำคัญมาก แต่ในฐานะของ ธปท. ซึ่งมีหน้าที่ดูแล
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ท�ำให้เราต้องมองไกล ต้องแน่ใจว่า มีเครื่องมือ
ทีพ่ ร้อมจะจับสัญญาณได้วา่ มีจดุ เปราะบางทีจ่ ะท�ำให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือไม่
และต้องเตรียมพร้อมเครือ่ งมือและกลไกต่าง ๆ เพือ่ จัดการปัญหาได้อย่างเท่าทัน
ไม่ให้มผี ลกระทบต่อประชาชน ธุรกิจ สถาบันการเงิน และเศรษฐกิจไทยโดยรวม
นอกจากนี้ เราต้องตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี
จุดเปราะบาง ในปีทผี่ า่ นมาเราก็ได้เข้าโครงการประเมินภาคการเงินตามโครงการ
Financial Sector Assessment Program (FSAP) ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า ผลการ
ประเมินกรอบการก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ของเราอยู่ในระดับดีมาก
ประสานประโยชน์บนเป้าหมายที่ร่วมกัน
เคล็ดลับความส�ำเร็จของงานด้านการพัฒนา
ดร.วิรไท : ในส่วนของงานด้านพัฒนา ตัวอย่างหนึง่ ทีเ่ ห็นการเปลีย่ นแปลง
อย่างก้าวกระโดดก็คือ การพัฒนาบริการการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
12 BOT MAGAZINE

เรือ่ งส�ำคัญและประเทศไทยอาจเคยเป็น “ผูต้ าม” ประเทศอืน่
แต่ในวันนี้ ถือได้วา่ เราเป็นผูน้ ำ� ในภูมภิ าค มีบญั ชีทผี่ กู กับ
ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เกือบ 50 ล้านบัญชี และ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากเดิมทีเ่ คยสูงเป็นอันดับต้น ๆ
ของภูมิภาค วันนี้ประชาชนไม่เสียค่าธรรมเนียมเลย
ท�ำให้ไทยกลายเป็นประเทศทีม่ คี า่ ธรรมเนียมการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต�่ำที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง
นอกจากนี้ ระบบพร้อมเพย์ยงั เป็นฐานส�ำคัญทีส่ ถาบัน
การเงินต่อยอดเพือ่ สร้างกลไกการให้บริการการช�ำระเงิน
ทีต่ อบโจทย์ผใู้ ช้บริการทีห่ ลากหลาย ทัง้ ธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจ SMEs และประชาชนทั่วไป โดยระบบพร้อมเพย์
เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงผู้ให้บริการช�ำระเงิน
ทีห่ ลากหลาย ท�ำให้ระบบการเงินโดยรวมมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
คุณสุทิวัส : สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในฐานะประชาชน คือ

ปัจจุบันมีการใช้ระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
สะดวกขึ้น ใช้ระบบพร้อมเพย์ QR code และ mobile
banking เรามีการถอดบทเรียนหรือไม่ว่า อะไรท�ำให้
ใช้เวลาเพียงแค่ 3 ปี แล้วสามารถมาเป็นแถวหน้าของ
ภูมิภาคได้
ดร.วิรไท : ธปท. ไม่สามารถท�ำงานได้โดยล�ำพัง

เราเป็นผู้วางนโยบาย เป็นผู้ก�ำกับดูแล การท�ำงานพัฒนาที่ส�ำคัญ
เราต้องท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอืน่ และมีเป้าหมายใหญ่รว่ มกัน ต้อง
เข้าใจวิธีการท�ำงานของหน่วยงานอื่น แล้วจัดโครงสร้างแรงจูงใจ
ให้ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยงานที่มาท�ำงานร่วมกันสามารถประสาน
ประโยชน์ได้ จึงจะขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่าง
รวดเร็วและยั่งยืน
นอกจากเรือ่ งระบบการช�ำระเงินแล้ว ในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา ธปท.
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอีกหลายเรื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม
เช่น (1) การเชื่อมโยงทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
เราก�ำลังส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบการช�ำระเงิน เพื่อให้การโอนเงิน
ข้ามประเทศสะดวกยิง่ ขึน้ เงินถึงปลายทางได้เร็ว และมีคา่ ธรรมเนียม
ทีเ่ หมาะสม นอกจากนัน้ เราส่งเสริมการใช้เงินบาทหรือเงินสกุลท้องถิน่
ในการท�ำธุรกรรมระหว่างประเทศ ซึง่ ช่วยลดต้นทุนให้ผปู้ ระกอบการ
อันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย
(2) การให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมแก่ประชาชน (market
conduct) เมือ่ ช่วง 3 - 4 ปีทแี่ ล้ว เรามักได้ยนิ ว่าไม่คอ่ ยมีใครอยากเข้า
สาขาธนาคารพาณิชย์เพราะกลัวถูกขายประกันหรือประชาชน
ถูกบังคับขายพ่วงบริการทางการเงิน ธปท. เห็นปัญหาของประชาชน
จึงยกเครือ่ งกฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลด้านการให้บริการอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งกลไกรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่มีปัญหาจากการ
ใช้บริการทางการเงิน นอกจากนี้เราได้สร้างระบบเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถาบันการเงินให้โปร่งใสชัดเจนมากขึ้น เช่น
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน
วิธีคิดค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย รูปแบบสัญญาที่เป็นธรรม
และ (3) ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (cybersecurity) ในภาคการเงิน
ธปท. ได้ท�ำงานร่วมกับทั้งหน่วยงานผู้ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและ
สถาบันการเงินเพือ่ ยกระดับการป้องกันภัยไซเบอร์ และการตอบสนอง
เวลาที่เกิดภัยไซเบอร์กับสถาบันการเงิน
เรือ่ งทัง้ หมดนีเ้ ป็นตัวอย่างของงานด้านพัฒนาในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา
ยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้พูดถึง เช่น การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
(financial literacy) ให้ กั บ ประชาชน นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของ ธปท. ให้เป็นจุดเรียนรู้ด้านการเงิน
ของภาคประชาชน การจัดท�ำคลินิกแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ยกระดับความสามารถขององค์กร ด้วยข้อมูล งานวิจัย
และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ดร.วิรไท : การสร้างความเป็นเลิศในองค์กร มีความส�ำคัญ
มากเช่ น กั น เพราะการมี ธ นาคารกลางที่ เ ข้ ม แข็ ง และเท่ า ทั น
การเปลี่ยนแปลงจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับประเทศและประชาชน

ในระยะยาว ในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา เราปรับเปลีย่ นหลายเรือ่ งมาก อาทิ
การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ผลงานวิชาการของสถาบันวิจยั เศรษฐกิจ
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ได้รบั การยอมรับในระดับสากล การพัฒนาศักยภาพ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (data analytics) รวมทั้ง ธปท.
ได้รับรางวัล Digital Organization of the Year ด้วย
นอกจากนี้ ธปท. ได้ปรับกระบวนการท�ำงานและสรรหาบุคลากร
ทีม่ คี วามสามารถสูงจากภายนอกมาร่วมงาน สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นที่จะท�ำให้ ธปท. เป็นองค์กรที่ฉับไวและคล่องตัวมากขึ้น และ
พนักงานต้องเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง
แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่กับความท้าทายส�ำคัญ
ใน 3 ปีข้างหน้า
คุณสุทวิ สั : ประชาชน สถาบันการเงิน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต่าง ๆ
ได้ เ ห็ น ผลการด� ำ เนิ น งานของ ธปท. ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ ่ า นมา
อย่างเป็นรูปธรรมกันแล้ว ส�ำหรับแผนยุทธศาสตร์ ธปท. ปี 2563 - 2565
ธปท. มีหลักคิดอย่างไร เพราะบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก
ดร.วิรไท : โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากและจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น
รวมทั้งก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คาดเดาได้ยากขึ้นด้วย
บางเรือ่ งเป็นการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่มใี ครคุน้ เคยมาก่อน เป็นเรือ่ งใหม่
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ธปท. ไม่สามารถท�ำงานได้โดยล�ำพัง เราเป็นผู้วางนโยบาย เป็นผู้ก�ำกับดูแล การท�ำงานพัฒนาที่ส�ำคัญ
เราต้องท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นและมีเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน ต้องเข้าใจวิธีการท�ำงานของหน่วยงานอื่น
แล้วจัดโครงสร้างแรงจูงใจให้ถูกต้อง...จึงจะขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ส�ำหรับทุกคน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและภาวะ
โลกร้อน ซึ่งจะกระทบกับทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ในการ
มองไปข้างหน้า ต้องแน่ใจว่า ธปท. ต้องเท่าทัน หรือในบางครั้ง
อาจต้องน�ำหน้าการเปลี่ยนแปลง เราต้องมีความเข้าใจเชิงลึกจึงจะ
สามารถก�ำหนดนโยบายเพือ่ ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ
การเงินไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เราจึงเปลี่ยนวิธีคิด
ตั้งแต่ตอนเริ่มท�ำแผนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยเอาความท้าทายส�ำคัญ
ในอนาคตเป็นตัวตัง้ แทนทีจ่ ะจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ตามงานแต่ละด้าน
ของ ธปท. เพราะถ้าดูความท้าทายข้างหน้าแล้ว หลายเรือ่ งเชือ่ มโยงกัน
สูงมากและมีหลายมิติที่ต้องพิจารณา ทุกฝ่ายและทุกสายงานต้อง
ช่วยกันคิดว่าจะร่วมกันตอบโจทย์ความท้าทายต่าง ๆ ในมิติใดบ้าง
บทบาทของแต่ละคนจะเชือ่ มโยงกันอย่างไร แทนทีแ่ ต่ละคนแต่ละฝ่าย
จะเอาหน้างานของตัวเองเป็นตัวตั้ง
ความท้าทายของโลกการเงินดิจิทัล
คุณสุทวิ สั : แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่นี้ จะมีความท้าทายอะไรบ้างที่
ธปท. ต้องเตรียมรับมือครับ
ดร.วิรไท : ใน 3 ปีขา้ งหน้านี้ เราคิดว่ามีความท้าทายอย่างน้อย
7 เรื่องส�ำคัญ ความท้าทายประการแรก คือ ระบบการเงินเข้าสู่โลก
การเงินดิจทิ ลั อย่างรวดเร็ว เรือ่ งนีจ้ ะเป็นประโยชน์มากส�ำหรับทุกคน
ธปท. จะให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางต่าง ๆ และ
โครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับระบบการเงินดิจิทัล เช่น การพัฒนาระบบ
พิสจู น์ตวั ตนดิจทิ ลั ในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน เพราะถ้ายังต้องใช้
บัตรประชาชน ก็ไม่มีทางเป็นโลกดิจิทัลได้ และเนื่องจากข้อมูลจะ
เป็นเรื่องส�ำคัญมากในโลกการเงินดิจิทัล เราต้องพัฒนามาตรฐานกลาง
ของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกัน
ระหว่างสถาบันการเงินได้ ในโลกดิจทิ ลั ทีม่ ขี อ้ มูลหลากหลายมากขึน้
เทคโนโลยีจะช่วยวิเคราะห์ความเสีย่ งและพฤติกรรมของคนได้ดขี นึ้ มี
กลไกติดตามลูกหนีไ้ ด้ดขี นึ้ ซึง่ จะช่วยให้เกิดบริการทางการเงินใหม่ ๆ
โดยเฉพาะส�ำหรับประชาชนฐานรากที่แต่เดิมถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูง
และบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ย าก ระบบการเงิ น ดิ จิ ทั ล จะช่ ว ยลด
หนี้นอกระบบได้
ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบการช�ำระเงิน
มีพัฒนาการที่ดี อย่างเช่นระบบพร้อมเพย์ที่ประชาชนใช้กันมาก
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แต่ภาคธุรกิจยังไม่ได้ใช้มากเท่าที่ควร เพราะยังไม่สอดคล้องกับวิถี
การท�ำธุรกิจที่เป็นระบบดั้งเดิม ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดระบบ
การเงินดิจทิ ลั จึงไม่ใช่แค่เรือ่ งเทคโนโลยี แต่ตอ้ งศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
พฤติกรรมของผู้ใช้ด้วย จึงจะน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เมื่อเราเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัล ความท้าทายประการที่สอง
ของ ธปท. คือ กรอบและกลไกการก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบ
การเงิ น ต้ อ งเท่ า ทั น กั บ ความเสี่ ย งและสภาพแวดล้ อ มใหม่ ด ้ ว ย
วิธกี ารติดตามตรวจสอบและนโยบายก�ำกับความเสีย่ งสถาบันการเงิน
รวมถึงบุคลากรทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบก็ตอ้ งปรับให้เท่าทันกับโลกการเงิน
ดิจิทัล เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน ในขณะเดียวกันก็ต้องลด
กฎเกณฑ์ที่มาจากโลกเก่า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงินสมัยใหม่ด้วย
ความท้าทายด้านนโยบายการเงิน การคลัง
และอัตราแลกเปลี่ยน
ดร.วิรไท : ความท้าทายประการที่สาม คือ นโยบายการเงิน
และนโยบายการคลังต้องค�ำนึงถึงขีดจ�ำกัดโดยเฉพาะจากปัจจัย
เชิงโครงสร้าง ถ้ามองไประยะยาวในอนาคต การกระตุน้ เศรษฐกิจด้วย
การลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงแรง ๆ เหมือนเมือ่ ปี 2551 - 2552 นัน้
ไม่สามารถท�ำได้ เพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยวันนี้อยู่ใน
ระดับต�่ำ (ร้อยละ 1.25) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายทั่วโลก ในส่วนของนโยบายการคลังที่มีส่วนส�ำคัญในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา แม้วันนี้ ไทยจะมีหนี้สาธารณะ
ต่อ GDP ไม่สูงมาก แต่เมื่อประเมินภาระทางการคลังในอนาคต
จะเห็นว่ามีข้อจ�ำกัดมากขึ้น เพราะภาระทางการคลังจะเพิ่มขึ้น
อี ก มากจากการเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง วั ย โจทย์ ส� ำ คั ญ คื อ เราจะมี
เครือ่ งมือใหม่ ๆ อะไรบ้างทีจ่ ะใช้ดแู ลเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะถ้าเกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวแรง
นอกจากนี้ ปัญหาหลายอย่างที่เศรษฐกิจไทยก�ำลังเผชิญและ
เกิดข้อจ�ำกัดทางด้านนโยบายนัน้ มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างทีส่ ะสม
มานาน ไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ผลิตภาพจาก
ภาคการผลิตและการลงทุนของภาคเอกชนที่อยู่ในระดับต�่ำ ดังนั้น
การจะท�ำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพในระยะยาวและมีความสมดุล
มากขึ้ น เราต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ นโยบายปฏิ รู ป โครงสร้ า ง

ทางเศรษฐกิจเพิม่ มากขึน้ เพราะนโยบายการเงินหรือสถาบันการเงิน
จะไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ และถ้าปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้
ไม่ได้รบั การแก้ไขแล้ว จะกลายเป็นข้อจ�ำกัดของนโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังเพิ่มขึ้นไปอีก
ความท้าทายประการที่สี่ คือ อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูง
และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของภาคเอกชน
จะมีความส�ำคัญมากขึ้น เพราะวันนี้ระบบการเงินโลกมีสภาพคล่อง
ส่วนเกินอยู่สูงมาก และระดับหนี้ทั่วโลกก็สูงสุดเป็นประวัติการณ์
ในระยะข้างหน้า เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
อีกหลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็นปัญหาสงครามการค้า ปัญหาภูมริ ฐั ศาสตร์
ในตะวันออกกลาง หรือการประท้วงที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ฯลฯ
สิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้อตั ราแลกเปลีย่ นมีแนวโน้มผันผวนสูง โจทย์สำ� คัญ
คือ เราจะสร้างกลไกและระบบนิเวศที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้นได้อย่างไร
เพราะทีผ่ า่ นมาผูป้ ระกอบการไทยใช้เครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าหลายประเทศ
ความท้าทายที่เป็นเรื่องเชิงโครงสร้าง
คุณสุทิวัส : ความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
รวมไปถึงบทบาทของธนาคารกลางแต่ละประเทศ ก็เป็นเรื่องที่ต้อง
ค�ำนึงถึงด้วยใช่ไหมครับ
ดร.วิรไท : ใช่ครับ ความท้าทายประการที่ห้า คือ ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีจะเป็นความเสี่ยงหลัก
ของระบบการเงิน เป็นความท้าทายทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ และมาหลากหลาย
รู ป แบบขึ้ น ตั้ ง แต่ ก ารหลอกลวงเอาพาสเวิ ร ์ ด หรื อ one-time
password (OTP) ไปจนถึงการเจาะระบบฝังมัลแวร์ ซึง่ เรือ่ งนีจ้ ำ� เป็น
ต้องสร้างมาตรฐานสูงให้กับสถาบันการเงินและสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างจริงจังด้วย

ความท้าทายประการทีห่ ก คือ การด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงความ
ยั่งยืน (sustainability) ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
จะเป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก สังคมไทยยังให้นำ�้ หนักกับเรือ่ งนีค้ อ่ นข้างน้อย
ธปท. จะผลักดันให้ภาคการเงินต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงที่จะมาจาก
เรื่องเหล่านี้มากขึ้นและสถาบันการเงินจะต้องค�ำนึงถึงผลข้างเคียง
ที่เกิดขึ้นจากทุกมิติหลักของการด�ำเนินธุรกิจด้วย ธปท. ก็ต้องปรับ
รูปแบบการด�ำเนินการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น รวมทั้งเร่ง
เดินหน้างานที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทางการเงินกับประชาชนด้วย
ประการสุดท้าย คือ การรักษาความเป็นอิสระและความน่าเชือ่ ถือ
ของธนาคารกลางจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายขึ้น
โดยเฉพาะการสื่อสารของธนาคารกลางในโลก social media
จะต้องท�ำให้ประชาชนเข้าใจเหตุผลของการตัดสินใจเชิงนโยบาย
สามารถชั่ ง น�้ ำ หนั ก ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ได้ แ ละเห็ น ทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ
ในอนาคต การสื่อสารในอนาคตจะท�ำได้ยากขึ้นมากเพราะคนจะ
ให้ความสนใจแต่เพียงหัวข้อข่าว ธุรกิจจึงถูกกระทบรุนแรงจากการ
น�ำเสนอข่าวสารผ่านโลกดิจิทัล และสังคมมีแนวโน้มที่จะสนใจเรื่อง
ระยะสั้นมากกว่าเรื่องระยะยาว ในขณะที่งานของธนาคารกลาง
ต้องมองระยะยาวเป็นหลัก
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นความท้าทาย 7 เรือ่ งส�ำคัญทีอ่ ยูใ่ นแผนยุทธศาสตร์
ธปท. ปี 2563 - 2565 แต่ละเรื่องมีความซับซ้อน มีหลากหลาย
มิติ ฉะนั้น การท�ำงานร่วมกันภายในองค์กร รวมถึงการท�ำงาน
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายนอกอย่ า งใกล้ ชิ ด จะเป็ น กุ ญ แจส� ำ คั ญ
เพือ่ การขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยให้เท่าทันกับความ
เปลีย่ นแปลงและสามารถทนทานต่อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ ากระทบได้
หลากหลายรูปแบบ

คุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์

ผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ไฟแรงของส�ำนักข่าวไทย อสมท.
เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการตลาด มีผลงานการรายงาน
และวิเคราะห์ข่าวอย่างหลากหลาย ปัจจุบันรับหน้าที่เป็น
ผู้ประกาศข่าวภาคค�่ำ และยังเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ และ
ผูด้ ำ� เนินรายการทางวิทยุ ด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการตลาด
นอกจากนี้ยังท�ำงานในแวดวงสตาร์ทอัปด้วย
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เรื่อง : กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร

มองไปข้างหน้า สภาพแวดล้อมแบบ VUCA จะยิ่งส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
เพิ่ ม ขึ้ น กว่ า ที่ ผ ่ า นมา ซึ่ ง อาจเรี ย กสภาพแวดล้ อ มดั ง กล่ า วว่ า
VUCA+ จากปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า ภาวะโลกร้อน
การเข้าสูส่ งั คมสูงวัย ปัญหาหนีค้ รัวเรือน รวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ในขณะที่ พั ฒ นาการทางเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดดก่อให้เกิดบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึง
มีความเชือ่ มโยงของบริการทางการเงินระหว่างประเทศมากขึน้ ข้อมูล
จะทวีความส�ำคัญมากขึ้นจนเป็นรากฐานส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และอ�ำนาจของปัจเจกบุคคลจะเพิ่มขึ้น (democratization)
จากความสามารถในการแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งอิ ส ระผ่ า น
สื่อสังคมออนไลน์

ธปท. ตระหนักดีว่า ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบ VUCA+ นี้
ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยจะต้องปรับให้เท่าทันกับความท้าทาย
ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การเข้าใจ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสนับสนุนและสร้างกลไกส่งเสริมให้แต่ละ
ภาคส่วนสามารถปรับตัวได้ดี และการผลักดันให้เกิดการท�ำงานร่วมกัน
จะท�ำให้ระบบเศรษฐกิจการเงินมีความทนทานและสามารถรับมือ
ความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสม แผนยุทธศาสตร์ ธปท. พ.ศ. 2563 - 2565
จึงจัดท�ำขึ้นภายใต้ชื่อ “ธนาคารกลางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
(central bank in a transformative world)”

ความท้าทายของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย

ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ธปท.
พ.ศ. 2563 - 2565

ธนาคารกลางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ช่ ว งระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ ่ า นมา ระบบเศรษฐกิ จ การเงิ น ไทยเผชิ ญ กั บ
สภาพแวดล้ อ มที่ มี ค วามผั น ผวน ไม่ แ น่ น อน ซั บ ซ้ อ น และคลุ ม เครื อ (VUCA1)
ดั ง นั้ น แผนยุ ท ธศาสตร์ 3 ปี ฉ บั บ เดิ ม ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.)
(พ.ศ. 2560 - 2562) จึงเน้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบเศรษฐกิจการเงินให้มีความมั่นคงและพร้อมรองรับสภาพแวดล้อมดังกล่าว

พัฒนาการทางการเมือง
(นโยบายประชานิยม)

สังคมสูงวัย

อ�ำนาจ
ของปัจเจกบุคคลเพิ่มขึ้น
(democratization)

VUCA +

พัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี

ปัญหาหนี้ครัวเรือน

ปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำ

ปัญหาเชิงโครงสร้าง
เศรษฐกิจ
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
shadow banking

VUCA +

1

volatility, uncertainty, complexity, และ ambiguity
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ตีโจทย์และรับมือกับความท้าทายในโลก VUCA+
แม้ภาพรวมผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม
(พ.ศ. 2560 - 2562) ที่ผ่านมา ธปท. ได้วางรากฐานทางเศรษฐกิจ
การเงินในหลาย ๆ ด้าน แต่เพื่อรับมือสภาพแวดล้อมแบบ VUCA+
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โดยแยก
ตามบทบาทหน้าที่ (function-based) ของแต่ละฝ่ายงานเหมือน
ในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา อาจไม่สามารถรับมือได้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลง
ที่รวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้น การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
3 ปี ฉ บั บ ใหม่ จึ ง เริ่ ม จากการตี โ จทย์ ค วามท้ า ทายส� ำ คั ญ ๆ
(theme-based) เป็นหลัก เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายงานทัง้ ภายในและภายนอก
ธปท. ตระหนักและมองเห็นความท้าทายทีเ่ ป็นเป้าหมายส�ำคัญทีต่ อ้ ง
รับมือร่วมกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความ
ท้าทายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
ความท้าทายอย่างน้อย 7 เรือ่ งส�ำคัญที่ ธปท. ต้องเตรียมพร้อม
รับมือ หรือผลักดันการท�ำงานของ ธปท. ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ได้แก่

1. ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

พัฒนาการทางเทคโนโลยีเร่งให้เกิดบริการทางการเงินดิจิทัล
(digital finance) ซึง่ ส่งผลให้บริการทางการเงินท�ำได้สะดวก รวดเร็ว
มีต้นทุนที่ลดลงมาก รวมทั้งเกิดบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ เช่น
การใช้ digital  platform หรือการใช้เทคโนโลยี Distributed Ledger
Technology (DLT) มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน และ
การใช้คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) และสินทรัพย์ดิจิทัล
(digital asset) ที่อาจท�ำให้รูปแบบของสื่อกลางในการช�ำระเงินและ
การลงทุนทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
ในขณะเดี ย วกั น ยั ง มี ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ประเภทใหม่
นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ส่งผลให้
เส้นแบ่งระหว่างสถาบันการเงินและผูใ้ ห้บริการประเภทอืน่ ๆ จางลง
เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ที่จะแข่งขันและสร้างความร่วมมือไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ ข้อมูลรายธุรกรรมจะเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาและ
ต่อยอดบริการทางการเงินในโลกดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการ
ทางการเงินสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ดีขึ้น

ความท้าทายและการวางรากฐานที่สำ�คัญของ ธปท.
การรักษาความเป็นอิสระ
และความน่าเชื่อถือ
ของธนาคารกลาง
ต้องเผชิญกับความท้าทาย
ที่หลากหลายขึ้น

การด�ำเนินงาน
โดยค�ำนึงถึงความยั่งยืน
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล
จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
จะเป็นความเสี่ยงหลัก
ของระบบการเงิน
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ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงิน
ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

ปลดล็อกและเสริมสร้าง
ศักยภาพพนักงาน
ให้เป็นพลังขององค์กร

ใช้เทคโนโลยี
และข้อมูล
เป็นเครื่องมือหลัก
ในทุกกระบวนการ
ท�ำงาน

ปรับวัฒนธรรม
องค์กรและ
กระบวนการท�ำงาน
สู่องค์กรที่มีความ
คล่องตัวสูง

กรอบและกลไก
การก�ำกับดูแล
เสถียรภาพระบบ
การเงินต้องเท่าทันกับ
ความเสี่ยงและ
สภาพแวดล้อมใหม่

นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลัง
ต้องค�ำนึงถึงขีดจ�ำกัด
โดยเฉพาะจากปัจจัย
เชิงโครงสร้าง
อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูง และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
ภาคเอกชนจะมีความส�ำคัญมากขึ้น

ดังนั้น ระบบการเงินของประเทศจึงต้องมีระบบนิเวศที่เอื้อให้
ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน
รวดเร็ว มีการแข่งขันที่เหมาะสมของผู้เล่นที่หลากหลาย และ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากบริ ก ารทางการเงิ น ดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ อาทิ
การผลักดัน smart banking ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการและมีต้นทุนต�่ำ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานกลางโดยใช้เครือข่าย
ร่ ว มกั น และพั ฒ นาต่ อ ยยอดจากเครื อ ข่ า ยดั ง กล่ า ว การสร้ า ง
ระบบนิเวศข้อมูล ตลอดจนการส่งเสริมการช�ำระเงินดิจิทัลให้เป็น
ทางเลือกหลักในการช�ำระเงินของทุกภาคส่วน
2. กรอบและกลไกการก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
ต้องเท่าทันกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่

สภาพแวดล้ อ มทางการเงิ น ที่ เ ปลี่ ย นไป โดยเฉพาะจาก
โลกการเงินดิจทิ ลั ท�ำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่และผูใ้ ห้บริการทางการเงิน
หลากหลายประเภท อาทิ บริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech)
และบริ ษัทเทคโนโลยี ข นาดใหญ่ (BigTech) ซึ่ งอาจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ จนอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
ในขณะเดี ย วกั น ความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ของกฎเกณฑ์ ก าร
ก�ำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินหลากหลายประเภท โดยเฉพาะ
สถาบันการเงินกับผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่นอกระบบธนาคาร
พาณิชย์ (shadow banking) อาจท�ำให้เกิดการได้เปรียบ - เสียเปรียบ
ในการแข่ ง ขั น จากช่ อ งโหว่ ข องกฎเกณฑ์ ซึ่ ง การก� ำ กั บ ดู แ ล
ในหลาย ๆ ด้านยังไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีและอาจเป็น
จุดเปราะบางในระบบการเงิน
ดังนัน้ กฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในอนาคต
จึงต้องเท่าทันกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ  และขณะเดียวกันก็ต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมด้วย อาทิ การน�ำหลักการ
Regulatory Impact Assessment (RIA) มาใช้ในการประเมิน
ผลกระทบก่อนออกหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล การยกระดับการก�ำกับดูแล
วัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสีย่ ง (risk culture) ของสถาบัน
การเงิน การพัฒนา Supervisory Technology (SupTech) การผลักดัน
กรอบการก�ำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
(non-bank) การประเมินความเสี่ยงเสถียรภาพระบบการเงิน
แบบมองไปข้างหน้า (forward-looking) และการสร้างกลไก
ความร่วมมือในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
3. นโยบายการเงิ น และนโยบายการคลั ง ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง
ขีดจ�ำกัดโดยเฉพาะจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง

นโยบายการเงินต้องค�ำนึงถึงขีดจ�ำกัดมากขึน้ ทัง้ จากอัตราดอกเบีย้

นโยบายทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ เข้าใกล้ระดับศูนย์ (zero lower bound) และ
อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�่ำมานาน ในขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจ
การเงินทีเ่ ปลีย่ นไปและการเข้าสูโ่ ลกการเงินดิจทิ ลั อาจส่งผลให้กลไก
การส่งผ่านนโยบายการเงินเปลี่ยนไปจากเดิม และอาจส่งผลให้
ประสิทธิผลของนโยบายลดลง ในขณะเดียวกัน ภาระการคลังมีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น จากรายจ่ า ยสวั ส ดิ ก ารสั ง คมเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู ้ สู ง วั ย
รวมถึงรายจ่ายลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นอกจากนี้
ปัญหาเชิงโครงสร้างอื่น ๆ ของเศรษฐกิจไทย เช่น การลงทุน
ภาคเอกชนและผลิตภาพการผลิตที่อยู่ในระดับต�่ำจะเป็นข้อจ�ำกัด
ของการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการทบทวนและพัฒนากรอบนโยบาย
การเงินปัจจุบนั พัฒนาเครือ่ งมือใหม่ และผสมผสานการใช้เครือ่ งมือ
ทางการเงินทีห่ ลากหลาย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลของการด�ำเนินนโยบาย
รวมถึงผลักดันให้เกิดการขับเคลือ่ นการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย
อย่างจริงจัง
4. อั ต ราแลกเปลี่ ย นจะผั น ผวนสู ง และการบริ ห าร
ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นของภาคเอกชนจะมี
ความส�ำคัญมากขึ้น

สถานการณ์เศรษฐกิจการเงินโลกทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูงจะส่งผลให้
เงินทุนเคลื่อนย้ายผันผวนมากขึ้นในระยะต่อไป การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ธปท. เคยมีบทบาทหลักจะมี
ข้อจ�ำกัดเพิ่มขึ้นจากงบดุลของ ธปท. ที่ต้องรับความเสี่ยงมากขึ้น
ในขณะที่ ก ารเข้ า สู ่ โ ลกการเงิ น ดิ จิ ทั ล อาจส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ของเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินลดลง
ดังนั้น ระบบนิเวศของการแลกเปลี่ยนเงินต้องเอื้อให้ภาคเอกชน
มี ก ลไกในการบริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความผันผวนที่สูง ในขณะเดียวกัน ธปท.
จะต้องปรับบทบาทในการดูแลตลาดเงินตราต่างประเทศ และ
การบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ เท่าทัน
สภาพแวดล้ อ มทางการเงิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลง รวมถึ ง สร้ า งกลไก
ความร่วมมือกับธนาคารกลางต่างประเทศในการลดความเปราะบาง
ของระบบเศรษฐกิจไทยต่อความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย
5. ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
จะเป็นความเสี่ยงหลักของระบบการเงิน

ในขณะที่ระบบการเงินไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพัฒนาการ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แต่โอกาสดังกล่าวมาพร้อมกับความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบที่หลากหลาย
คาดเดาได้ยาก และจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น การรั่วไหล
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ของข้อมูล การหยุดชะงักในการให้บริการ รวมถึงอาจส่งผลกระทบ
ในวงกว้างจากการใช้เทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และ
จากการกระจุ กตั ว ของการใช้ บริ ก ารจากผู ้ ใ ห้ บริ ก ารเทคโนโลยี
รายใดรายหนึ่ง
ภาคการเงินจึงต้องเร่งยกระดับความทนทานของโครงสร้างพืน้ ฐาน
ส� ำ คั ญ ของภาคการเงิ น เตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ ความเสี่ ย ง
ด้านเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ยกระดับ
การก�ำกับดูแล ธรรมาภิบาลข้อมูล รวมถึงสร้างกลไกความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยไซเบอร์ทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค
6. การด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงความยัง่ ยืน (sustainability)
ทั้ ง ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล จะเป็ น เรื่ อ ง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้

แนวคิ ด เรื่ อ งการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และการเงิ น เพื่ อ ความยั่ ง ยื น
มี ค วามส� ำ คั ญ มากขึ้ นจากปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และ
ธรรมาภิบาล อาทิ ภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอาจส่ง
ผลกระทบต่อบางภาคธุรกิจและคุณภาพสินเชือ่ ในระยะยาว ปัญหาหนี้
ครัวเรือนสูง และการขาดความรูค้ วามเข้าใจในการใช้บริการทางการเงิน
ท�ำให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบการเงิน
ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการขาดความรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั รวมถึง
ปัญหาหนีน้ อกระบบ ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเปราะบางในภาคการเงิน
และสังคมในระยะยาว รวมถึงปัญหาด้านธรรมาภิบาลของการด�ำเนินงาน
ที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ระยะสั้นเป็นหลัก อาจน�ำมาซึ่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงและความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว
ดังนั้น ทุกภาคส่วนรวมถึง ธปท. เองจึงต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยง
ระยะยาวจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยผนวกแนวคิดด้าน ESG 2 และ
การเงินเพื่อความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เร่งแก้
ปัญหาหนีแ้ ละลดความเปราะบางของภาคครัวเรือน ตลอดจนส่งเสริม
การให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม การให้ความรูท้ างการเงินและ
ให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัย
7. การรั ก ษาความเป็ น อิ ส ระและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
ธนาคารกลางต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายขึ้น

การด�ำเนินนโยบายของธนาคารกลางหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผล
ทัง้ เชิงบวกและลบต่อผูเ้ กีย่ วข้องกลุม่ ต่าง ๆ แตกต่างกัน และอาจน�ำไปสู่
การถูกตัง้ ข้อสงสัยถึงประสิทธิผลและความชอบธรรมในการท�ำหน้าที่
2

Environment (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล)
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เชิงนโยบายต่างๆ ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังของประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ ต่อบทบาทของธนาคารกลางเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน
พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมก็ให้ความส�ำคัญกับ
ความเร็วของข้อมูลข่าวสารและเนือ้ หาทีเ่ ข้าใจง่าย ในขณะทีเ่ หตุและผล
ของการท�ำนโยบายของธนาคารกลางเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ยากต่อ
การอธิบายให้สังคมเข้าใจ จึงท�ำให้มีโอกาสที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานจะถูกบิดเบือน และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ
ธนาคารกลาง
ดังนัน้ ธปท. จะต้องปรับการสือ่ สารเพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องกลุม่ ต่าง ๆ
เข้าใจหลักการ บทบาทและเหตุผล การด�ำเนินนโยบายของ ธปท.
และเชื่อมั่นว่า ธปท. ด�ำเนินนโยบายโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศเป็นส�ำคัญ รวมถึงเปิดโอกาสที่จะรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น

3. ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวน
การท�ำงาน

เพือ่ ให้ระบบงานและกระบวนการท�ำงานของ ธปท. ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องได้ดีและทันการณ์ยิ่งขึ้น
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพและการใช้ ท รั พ ยากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
สนับสนุนรูปแบบการท�ำงานภายในให้คล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้
จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
เพือ่ ช่วยให้การตัดสินใจและการด�ำเนินนโยบายมีประสิทธิภาพมากขึน้

แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่นี้ จะเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
ของ ธปท. เพื่อสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยสามารถ
พั ฒ นาให้ เ ท่ า ทั น กั บ ความท้ า ทายต่ า ง ๆ และสภาพแวดล้ อ ม
ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง โดย ธปท. คาดหวังว่าจะสามารถสร้างกลไก
ส่งเสริมให้แต่ละภาคส่วนสามารถปรับตัวได้ดี และผลักดันให้เกิด
การท�ำงานร่วมกัน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจการเงินมีความทนทาน
สามารถรับมือความเสีย่ ง (resilience) และส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทย
เติบโตได้เต็มศักยภาพ รวมทัง้ กระจายประโยชน์ได้อย่างทัว่ ถึงในระยะยาว

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากแผนยุทธศาสตร์ ธปท.

ปรั บ รากฐานส� ำ คั ญ เตรี ย มความพร้ อ มขององค์ ก ร
รับมือความท้าทายทั้ง 7 ด้าน
ความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรเป็นรากฐานส�ำคัญของ
ความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจหลักใน 3 ปี
ข้างหน้า ดังนั้น ธปท. จึงให้ความส�ำคัญกับการวางรากฐานส�ำคัญ
ขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจนใน 3 ด้าน คือ
1. ปลดล็อกและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้เป็น
พลังขององค์กร

โดยเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรให้ มี อ งค์ ค วามรู ้ ใ หม่
ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ที่หลากหลายรอบด้าน
พร้อมตอบโจทย์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่ซับซ้อนและ
เชื่อมโยงมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในการเลือก
เส้นทางการพัฒนาตนเองมากขึน้ (voice and choice) และส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่
2. ปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการท�ำงานสูอ่ งค์กร
ที่มีความคล่องตัวสูง

โดยเร่งปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ทั้งวัฒนธรรม
องค์ ก ร วิ ธี แ ละกระบวนการท� ำ งาน บรรยากาศการท� ำ งาน
การจัดโครงสร้างองค์กร ตลอดจนทัศนคติของพนักงาน เพือ่ มุง่ สูก่ าร
เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบ
ล่างขึน้ บน (bottom-up) ลด-ละ-เลิก งานหรือกระบวนการทีไ่ ม่จำ� เป็น
รวมถึงปรับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ยืดหยุ่น เท่าทัน
ความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ

ประชาชนและภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะ SMEs ใช้ ป ระโยชน์ จ ากบริ ก ารทางการเงิ น ดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น และ
บริการช�ำระเงินดิจิทัลได้ทั่วถึง ด้วยต้นทุนต�่ำได้รับบริการที่เป็นธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน
ใช้บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม และมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ผู้ให้บริการทางการเงิน

ระบบเศรษฐกิจการเงินไทย

สามารถพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมได้เท่าทันกับการแข่งขัน
ในโลกการเงินดิจิทัลและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้ า นต่ า ง ๆ ได้ ดี ใ นขณะที่ ค วามเสี่ ย งจากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ทางการเงินทีอ่ ยูน่ อกระบบธนาคารพาณิชย์ และความเสีย่ ง
รูปแบบใหม่ที่เกิดจากโลกการเงินดิจิทัลไม่ส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพระบบการเงินและระบบการช�ำระเงิน

ได้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล รายธุ ร กรรมผ่ า นการพั ฒ นา
นวัตกรรมทางการเงินและการช�ำระเงิน การแข่งขันในระบบ
การเงิ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมทางการเงิ น ใหม่ ๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานกลางทางการเงิ น
สามารถเชื่ อ มโยงการท� ำ ธุ ร กรรมระหว่ า งระบบต่ า ง ๆ
(interoperability) อย่างมั่นคงปลอดภัย
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

คุณนวอร เดชสุวรรณ์

การสร้างสมดุลของนโยบายก�ำกับสถาบันการเงินในโลกดิจิทัล
เมื่อสถาบันการเงินต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันได้
ในโลกยุคใหม่ สิ่งที่เราต้องท�ำคือ ปรับกฎเกณฑ์ ให้มี
ความยืดหยุ่นภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม...และในฐานะผู้ก�ำหนดนโยบายกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ เราต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของเกณฑ์นั้น
อย่างรอบด้าน

คุณนวอร เดชสุวรรณ์

คุณธัญญนิตย์ นิยมการ

ดร.รุ่ง โปษยานนท์ มัลลิกะมาส

3 ผู้ช่วยผู้ว่าการใหม่

เสริมทัพ ธปท. ในโลกการเงินยุคดิจิทัล
เศรษฐกิจการเงินกำ�ลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ผลักดันให้ผู้ ให้บริการทาง
การเงินพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ที่อาจเข้ามาพลิกโฉม
โลกการเงินในอนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
จึ ง ขยั บ ตั ว ปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทโลกยุ ค ใหม่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น BOT พระสยาม MAGAZINE
มี โ อกาสได้ พู ด คุ ย กั บ ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การ ธปท. ใหม่ 3 ท่ า น ได้ แ ก่ คุ ณ นวอร เดชสุ ว รรณ์ ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การ
สายนโยบายสถาบั น การเงิ น คุ ณ ธั ญ ญนิ ต ย์ นิ ย มการ ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การ สายกำ � กั บ สถาบั น การเงิ น 2
และ ดร.รุ่ ง โปษยานนท์ มั ล ลิ ก ะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร
ที่เข้ามาเสริมทัพ ธปท. ในโลกการเงินยุคใหม่
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกการเงินรวมถึง
รูปแบบการท�ำธุรกิจของสถาบันการเงิน ในฐานะผู้ก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงินในโลกดิจิทัล จึงต้องหันมาพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน
โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่ก�ำลังเกิดขึ้น
“การออกนโยบายเพือ่ ดูแลสถาบันการเงินให้มนั่ คงเข้มแข็งถือเป็น
หลักเกณฑ์สากลที่ ธปท. ต้องปฏิบตั ติ าม รวมถึงก็ตอ้ งสามารถน�ำมา
ประยุกต์เข้ากับบริบทของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาให้ได้อย่าง
เหมาะสมด้วย สิง่ ที่ ธปท. ต้องการเห็นไม่ใช่แค่เพียงความมัน่ คงของ
ระบบสถาบันการเงิน แต่ต้องการให้สถาบันการเงินเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธปท.
ยังให้ความส�ำคัญในมิติของการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคการเงิน
อีกด้วย บทบาทและมุมมองใหม่ ๆ ของสถาบันการเงินเหล่านีจ้ งึ เป็น
ความท้าทายของงานด้านนโยบายทีต่ อ้ งมีการปรับกรอบความคิดและ
วิธีท�ำงานอย่างมาก” คุณนวอรกล่าว
คุณนวอรย�้ำว่า “เมื่อสถาบันการเงินต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันได้
ในโลกยุคใหม่ สิง่ ทีเ่ ราต้องท�ำคือ ปรับกฎเกณฑ์ให้มคี วามยืดหยุน่ ภายใต้
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อให้สถาบันการเงินมีพัฒนาการ
สามารถให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ทตี่ รงกับความต้องการของ

ลูกค้ายิง่ ขึน้ ในราคาทีต่ ำ�่ ลง ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อประชาชน
และในฐานะผู้ก�ำหนดนโยบายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เราต้องค�ำนึงถึง
ผลกระทบของเกณฑ์ นั้ น อย่ า งรอบด้ า น รั บ ฟั ง และพู ด คุ ย กั บ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสถาบันการเงินและผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่าง
ผูป้ ระกอบการ ผูใ้ ช้บริการหรือลูกค้าของสถาบันการเงินด้วย ซึง่ เรือ่ งนี้
เราได้น�ำกระบวนการ Regulatory Impact Assessment (RIA)
มาใช้อย่างจริงจังในการค�ำนึงถึงผลกระทบกับทุกภาคส่วนให้ครบถ้วน
รอบด้านและชั่งน�้ำหนักข้อดีข้อเสียหาจุดสมดุลก่อนการปรับเปลี่ยน
นโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับสถาบันการเงิน”
เมื่อถามว่าบุคลากรที่จะท�ำงานด้านนี้ควรเป็นอย่างไร คุณนวอร
ให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่า “ต้องเรียนรูต้ ลอดเวลาและปรับวิธที ำ� งาน
ให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ เข้าใจภาคธุรกิจจริง เพราะเมื่อ
สภาพแวดล้อมเปลีย่ นแปลงไป กฎเกณฑ์ทเี่ คยเหมาะสมในอดีตก็อาจ
ใช้ไม่ได้แล้ว ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราห่วงอะไร ออกนโยบายนี้เพื่อ
เป้าหมายอะไร ต้องเปิดใจรับฟังผูไ้ ด้รบั ผลกระทบให้มาก พร้อมยืดหยุน่
ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์อย่างรวดเร็วทันเวลาโดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ในภาพใหญ่ของประเทศเป็นหลัก”
นอกจากนี้ คุณนวอรยังทิ้งท้ายถึงความประทับใจในการท�ำงาน
ว่า “ประสบการณ์การเป็นผูต้ รวจสอบสถาบันการเงินมานาน แล้วมี
โอกาสได้ไปปฏิบัติงานที่ส�ำนักงานภาคเหนือ ท�ำให้ได้ลงพื้นที่พบกับ
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในหลาย ๆ จังหวัด รวมถึงมีส่วนร่วมในการ
ผลั ก ดั น โครงการต่ า ง ๆ กั บ ส่ ว นราชการท้ อ งถิ่ น ท� ำ ให้ เ ข้ า ใจ
ภาคธุรกิจและประชาชนเพิ่มขึ้น เห็นความเชื่อมโยงของงาน ธปท.
กับภาคส่วนต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการท�ำงาน
ด้านนโยบายสถาบันการเงินที่ยืดหยุ่น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน
และเติบโตของธุรกิจในโลกอนาคต”
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คุณธัญญนิตย์ นิยมการ

การก�ำกับดูแลเพื่อความมั่นคงควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรม

ดร.รุ่ง โปษยานนท์ มัลลิกะมาส

ภารกิจด้านเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กรในโลกยุคใหม่

แนวคิดในการก�ำกับดูแลจึงต้องเปลี่ยนจากเดิม
ที่แยกกันตามองค์กร (entity-based) เป็นตาม
ลักษณะงาน (activity-based) เพื่อให้เกณฑ์
การก�ำกับดูแลสอดคล้องกัน สามารถน�ำไป
ปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ ในระยะยาว

เทคโนโลยีทางการเงินท�ำให้ค�ำนิยามของโลกธุรกิจการเงินต้อง
ขยายกว้างออกไป นอกจากธนาคารพาณิชย์แล้ว ยังมีผปู้ ระกอบธุรกิจ
ทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน (non-bank) เพิม่ มากขึน้ ด้วย การพัฒนารูปแบบ
บริการทางการเงินไปในทิศทางทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ ทัง้ การใช้เทคโนโลยี
ช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ นี่คือความท้าทายของคุณธัญญนิตย์
เมื่อต้องรับผิดชอบงานก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้
กระทรวงการคลังทัง้ 8 แห่ง และผูป้ ระกอบธุรกิจทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน
ควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับบริการ
อย่างเป็นธรรม (market conduct) ขณะเดียวกัน ก็ต้องมุ่งพัฒนา
เครื่ อ งมื อ และบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการก� ำ กั บ ดู แ ล
ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป
คุณธัญญนิตย์มองว่า เมื่อสถาบันการเงินพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ผู้ก�ำกับดูแลจึงต้องท�ำงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยยึด
หลัก 4 ข้อ คือ เข้าใจ พัฒนา หารือ และผลักดัน ซึ่งการท�ำความ
เข้าใจผู้เล่นทุกรายในตลาดเป็นความท้าทายของการก�ำกับดูแล
สถาบันการเงินในยุคนี้
“เข้าใจ ความแตกต่างของผู้เล่นแต่ละราย ทั้งในแง่ของธุรกรรม
ที่ท�ำ ซึ่งอาจมีตั้งแต่ธุรกรรมพื้นฐาน จนถึงธนาคารขนาดใหญ่ที่ใช้
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามซับซ้อน ฉะนัน้ การออก
กฎเกณฑ์ และการก�ำกับดูแลจะเป็น one-size-fits-all ไม่ได้ จะต้องใช้หลัก
ความสมเหตุสมผลกับธุรกรรมและความเสีย่ งของผูใ้ ห้บริการ เพือ่ ที่
ผู้ตรวจสอบจะไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
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เราเป็นเหมือนกรรมการตรงกลางที่จะท�ำให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การท�ำธุรกรรมทางการเงินกับการก�ำกับดูแลให้ธนาคารมีความมัน่ คง
“พัฒนา เกณฑ์กำ� กับดูแลผูต้ รวจสอบ และเครือ่ งมือในการก�ำกับ
ตรวจสอบให้เท่าทันกับผู้เล่นในตลาดและต้องเป็น smart supervisor
ที่รู้จักใช้เครื่องมือและข้อมูลมาช่วย เช่น ดาต้าอนาไลติกส์ (data
analytics) และการพัฒนา dashboard ต่างๆ เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์และเลือกตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยง
“หารือและผลักดัน เมื่อผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของ ธปท. หน่วยงานเดียว แต่มีหน่วยงานอื่นก�ำกับ
ดูแลด้วย ไม่วา่ จะเป็นกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม หรือคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย แนวคิดในการก�ำกับดูแลจึงต้องเปลี่ยนจากเดิมที่แยกกัน
ตามองค์กร (entity-based) เป็นตามลักษณะงาน (activity-based)
เพือ่ ให้เกณฑ์การก�ำกับดูแลสอดคล้องกัน สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
และเกิดประโยชน์ในระยะยาว”
นอกเหนือจากงานด้านก�ำกับดูแลแล้ว การส่งเสริมให้ผใู้ ห้บริการ
ทางการเงินให้บริการอย่างเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ ธปท. ให้ความส�ำคัญ
อย่างมาก และผลักดันให้ผู้ให้บริการทางการเงินตระหนักในเรื่องนี้
เพื่อสร้างกรอบความคิดหรือพฤติกรรมในการให้บริการที่เป็นธรรม
ให้อยูใ่ นดีเอ็นเอของเจ้าหน้าทีท่ กุ คน โดยยึดหลัก ไม่หลอก ไม่บงั คับ
ไม่รบกวน และไม่เอาเปรียบ
สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับการเป็นผูก้ ำ� กับดูแลสถาบันการเงินทีม่ คี วามซับซ้อน
และมีพฒั นาการอย่างก้าวกระโดดในตอนนี้ คุณธัญญนิตย์กล่าวว่า
“เมื่อก่อนเราเน้นว่า ผู้ตรวจสอบต้องจบการบัญชี การเงิน หรือ
เศรษฐศาสตร์ แต่ตอนนีเ้ รายินดีรบั คนทีจ่ บด้านไอที เมือ่ ธุรกิจการเงิน
ปรับเปลีย่ นรูปแบบไปใช้เทคโนโลยีและดิจทิ ลั มากขึน้ เราก็ต้องพัฒนา
ความรู้เรื่องพวกนี้ด้วย ไม่ใช่อยู่แค่ในกรอบเดิม ๆ ขณะเดียวกัน
องค์ความรู้เดิมที่เป็นทักษะในการตรวจสอบ (investigation skill)
ก็เป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เช่นกัน”

นอกจากการวิเคราะห์ประเด็น
ให้ลึกขึ้น คมขึ้น และการเตรียมบุคลากร
ภายในองค์กรให้พร้อม ธปท. ยังให้
ความส�ำคัญกับการยกระดับการเชื่อมโยง
กับผู้ก�ำกับดูแลอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ
มากขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงิน
มีกิจกรรมหลากหลายมากขึ้น

ภายใต้การดูแลของ ดร.รุ่ง มีภารกิจส�ำคัญ 2 ด้าน คือ การดูแล
เสถี ย รภาพระบบการเงิ น และการผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร
ซึ่ ง เสถี ย รภาพระบบการเงิ น เป็ น เรื่ อ งที่ ธปท. ให้ ค วามส� ำคั ญ
มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายคงจะอยู่ใน
ระดับต�ำ่ ไปอีกระยะหนึง่ เช่นนี้ ก็อาจสัง่ สมความเปราะบางและกระทบ
ต่อเสถียรภาพได้
“นอกจากการวิเคราะห์ประเด็นให้ลึกขึ้น คมขึ้น และการเตรียม
บุคลากรภายในองค์กรให้พร้อม ธปท. ยังให้ความส�ำคัญกับการ
ยกระดับการเชื่อมโยงกับผู้ก�ำกับดูแลอื่น ๆ อย่างเป็นระบบมากขึ้น
เนื่องจากสถาบันการเงินมีกิจกรรมหลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีผู้ให้
บริการทางการเงินมากขึน้ จากการทีม่ ธี รุ กิจอืน่ กระโดดเข้ามาในธุรกิจ
การเงิน สิ่งที่ผู้ก�ำกับดูแลทุกฝ่ายต้องค�ำนึงถึงคือ ผู้ให้บริการที่มี
ผลิตภัณฑ์หรือให้บริการในลักษณะเหมือนกันควรจะถูกก�ำกับภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด” ดร.รุ่งกล่าว
งานส� ำ คั ญ อี ก ด้ า น คื อ การผลั ก ดั น แผนยุ ท ธศาสตร์ ธปท.
ซึ่ง ดร.รุ่งยอมรับว่า การมีกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
(Strategy to execute the Strategic Plan) ให้ประสบความส�ำเร็จ
และเกิดได้จริงตามทีต่ อ้ งการนัน้ ก็มคี วามส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าขัน้ ตอน

การจั ด ท� ำ แผน นั่ น จึ ง เป็ น ที่ ม าของการรวมฝ่ายวางแผนและ
งบประมาณเข้ามาในสายงานเดียวกันกับกลุม่ งานยุทธศาสตร์องค์กร
ซึ่งจะท�ำให้เห็นภาพรวมและสามารถขับเคลื่อน รวมทั้งติดตาม
ทบทวนแผนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เมือ่ ถามถึงมุมมองต่อความท้าทายในโลกยุคใหม่ ดร.รุง่ กล่าวว่า
ความคาดหวังของสังคมในโลกดิจทิ ลั เปลีย่ นไปมาก และแพร่ไปอย่าง
รวดเร็ว ธปท. จึงต้องสื่อสารมากขึ้นเพื่อสร้างหรือปรับความเข้าใจ
เกีย่ วกับทีม่ าทีไ่ ปและเหตุผลในการเลือกใช้เครือ่ งมือหรือวิธกี ารต่าง ๆ
นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับ
ประเทศ เช่น ความก้าวหน้าที่รวดเร็วของเทคโนโลยี หรือการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย ก็เป็นอีกความท้าทายของ ธปท. ในการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์และวางนโยบายจึงต้องมองให้ออกว่า อะไรคือปัจจัย
ระยะสั้ น และระยะยาว ซึ่ ง ปั จ จั ย บางอย่ า งจะไม่ มี วั น กลั บ ไป
เป็นแบบเดิม และไม่สามารถใช้มาตรฐานเดิมมาวัดได้ ดังนั้น
แผนยุทธศาสตร์สมัยใหม่จงึ ต้องยืดหยุน่ ได้มากกว่าในอดีต เพือ่ รองรับ
สิง่ ไม่คาดคิดทีจ่ ะเข้ามาในอนาคต
ดร.รุ่งกล่าวทิ้งท้ายถึงแนวทางในการท�ำงานในแบบของตน เพื่อ
ขับเคลือ่ นงานตามยุทธศาสตร์อกี 3 ปีขา้ งหน้าของ ธปท. โดยให้ความ
ส�ำคัญกับระหว่างทางสู่เป้าหมายไว้ว่า
“มักถามคนในทีมเสมอว่า เขาท�ำงานนัน้ ๆ เพือ่ อะไร เป้าหมาย
สู ง สุ ด ของงานแต่ ล ะชิ้ น คื อ อะไร ถ้ า เป้ า หมายถู ก ต้ อ งแล้ ว
เขาจะสามารถขับเคลื่อนการท�ำงานไปได้จนถึงที่สุด”
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ยกระดับการก�ำกับดูแลภาคการเงินไทย
ด้วยการประเมินสุขภาพทางการเงิน FSAP

ภายในและระหว่างประเทศ และสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ผลการประเมินจะเป็น
“รายงานผลการตรวจสุขภาพการเงินของประเทศ” ทีแ่ สดงต่อนานาชาติ
อย่างน้อยอีก 5 - 10 ปี (หรือจนกว่าจะเข้าประเมินรอบใหม่) ซึง่ ถ้า
ผลประเมินตามมาตรฐานของสากลแสดงว่าประเทศ “มีสขุ ภาพการเงินดี”
ก็ จะช่ ว ยสร้ า งภาพลั ก ษณ์ เ ชิ งบวกอั น จะส่ งผลต่ อ การจั ด อั น ดั บ
ความน่าเชือ่ ถือของประเทศและระบบการเงิน ท�ำให้นกั ลงทุนให้การยอมรับ
และมีความมัน่ ใจในเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย
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การประชุมหารือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และคณะผู้ประเมิน

การประชุมเปิดการประเมิน FSAP ระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลไทยและคณะผู้ประเมิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

การประเมิน FSAP ของไทยท�ำอย่างไร
ขัน้ ตอนการประเมินเริม่ ต้นจากการเจรจาก�ำหนดขอบเขตเรือ่ งทีจ่ ะ
ประเมิน ซึง่ ถือเป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ เพราะต้องมัน่ ใจว่าผูป้ ระเมินเข้าใจ
สภาพแวดล้อมและโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยทีถ่ กู ต้องและครบถ้วน

ซึง่ เรือ่ งทีจ่ ะประเมินของแต่ละประเทศนัน้ จะแตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะโครงสร้างของระบบการเงินและขนาดของภาคการเงินต่าง ๆ รวมถึง
ความเสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญของแต่ละประเทศ โดยสรุปแล้ว สิง่ ทีท่ างการไทย
และผู้ประเมินเห็นสอดคล้องกันคือ จะต้องประเมินภาคการเงินที่มี
บทบาทหลักในระบบ ได้แก่ ภาคการธนาคาร ภาคตลาดทุน ภาคธุรกิจ
ประกันภัย และโครงสร้างพืน้ ฐานการช�ำระเงินทีส่ ำ� คัญ ในแบบเข้มข้น
กล่าวคือจะประเมินการก�ำกับดูแลในด้านต่าง ๆ เทียบกับมาตรฐานสากล
อย่างละเอียดและให้คะแนนตามระดับความสามารถในการปฏิบตั ไิ ด้
สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมถึงประเมินภาคการเงินอืน่ ๆ แบบการขอความเห็น
เชิงนโยบายและค�ำแนะน�ำในการพัฒนากรอบการก�ำกับดูแลทีเ่ หมาะสม
โดยไม่มกี ารให้คะแนน เช่น ระบบการออมเพือ่ การเกษียณโดยภาคเอกชน
ในขัน้ ตอนของการประเมิน คณะผูป้ ระเมินเกือบ 20 คน ได้เดินทาง
มาทีไ่ ทยถึง 3 ครัง้ (ช่วงปี 2561 - ต้นปี 2562) โดยใช้เวลากว่า 1 เดือน
ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร รวมถึงประชุมหารือเพือ่
แลกเปลีย่ นความเห็นกับหน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) และส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์
บริษทั ประกันภัย และบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ (credit rating
agency) เพือ่ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและการน�ำไปปฏิบตั จิ ริง
จึงถือได้วา่ แต่ละคะแนนทีไ่ ด้มา ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดจาก
คณะผูป้ ระเมินซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญระดับสากล

การตรวจสุขภาพเป็นประจำ�ทุกปีเป็นเรื่องที่ทุกคนพึงปฏิบัติเพื่อเช็คความแข็งแรงของร่างกาย และรับคำ�แนะนำ�ในการ
ปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ในทำ�นองเดียวกับระบบการเงิน ทีจ่ ะต้องมีการตรวจสุขภาพเพือ่ ให้รวู้ า่ ระบบ
การเงินนั้น มีเสถียรภาพและการดำ�เนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากน้อยเพียงใด รวมถึงควรปรับปรุง
เรื่องใดเป็นพิเศษ
นัน่ คือทีม่ าของการทีป่ ระเทศไทยขอเข้ารับการประเมินภาคการเงิน
ตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) ในปี 2561
โดยผู้เชี่ยวชาญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund : IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ซึง่ การเข้ารับ
การประเมินเป็นครัง้ ที่ 2 ห่างจากการประเมินครัง้ แรกถึงกว่า 10 ปี จึงนับว่า
เป็นเวลานานพอสมควรทีจ่ ะต้อง “ทบทวนผลประเมิน” ให้เหมาะสม
เพือ่ สะท้อนพัฒนาการของระบบการเงินไทยในหลายด้านทีห่ น่วยงานต่างๆ
ร่วมมือร่วมใจผลักดันกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายโครงการมาจาก
ข้อแนะน�ำจากการประเมิน FSAP ครัง้ แรก
ผลประเมิน FSAP ทีไ่ ด้รบั ครัง้ นีถ้ อื เป็นข่าวดี เพราะในมุมมองระดับสากล
“ภาพรวมสุขภาพการเงินของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก”
บทความนีจ้ ะเล่าถึงความส�ำคัญของการเข้ารับการประเมิน FSAP
26 BOT MAGAZINE

ประโยชน์ทปี่ ระเทศไทยจะได้รบั รวมถึงผลประเมินของภาคการเงินหลัก
ในหลายด้านจากความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญระดับสากล
ความส�ำคัญของการประเมิน FSAP
การประเมิน FSAP เป็นการประเมินทีส่ ากลให้การยอมรับ โดยประเทศ
ชัน้ น�ำของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และสิงคโปร์ ต้องเข้ารับการประเมิน
FSAP ทุก 5 ปี ขณะทีป่ ระเทศอืน่ ๆ ทยอยสมัครเข้ารับการประเมิน
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นโอกาสในการสะท้อนการด�ำเนินการของผูก้ ำ� กับดูแล
เพือ่ ให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนต่าง ๆ และดูวา่ เราอยูใ่ นระดับใดเมือ่ เทียบกับ
สากล รวมถึงได้แนวทางในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของนโยบาย ผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนากฎเกณฑ์และกรอบการก�ำกับดูแลต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล อีกทัง้ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

การประชุมสรุปผลการประเมิน FSAP ระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลของไทยและคณะผู้ประเมิน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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ฉบับที่ 6 ปี 2562

ภาพรวมผลการประเมินของภาคการเงินไทย

หน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิน FSAP ประกอบด้วย ธปท.
ดูแลการประเมินภาคการเงินทีม่ บี ทบาทหลักในระบบใน 2 ด้าน ได้แก่
ภาคการธนาคาร และโครงสร้างพืน้ ฐานการช�ำระเงินทีส่ ำ� คัญในส่วนระบบ
บาทเนต ซึง่ เป็นระบบการช�ำระเงินทีม่ มี ลู ค่าสูงของประเทศ ในขณะที่ ก.ล.ต.
ดูแลในส่วนของระบบการช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และการประเมินภาค
ตลาดทุน รวมถึง คปภ. ดูแลการประเมินภาคธุรกิจประกันภัย โดยภาพรวม
ผลการประเมินพบว่า ภาคการเงินไทยมีเสถียรภาพ มีมาตรฐานการก�ำกับ
ดูแลทัดเทียมสากล
ผลการประเมินด้านการก�ำกับดูแลภาคการธนาคาร

ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยมี ค วามมั่ น คงเข้ ม แข็ ง มี เ งิ น กองทุ น
และสภาพคล่องสูง การก�ำกับดูแลของ ธปท. มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เช่น มาตรการการดูแลความเสีย่ งและการตรวจสอบ
ด้านต่าง ๆ รวมถึงมีความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับธนาคารพาณิชย์และ
หน่วยงานก�ำกับดูแลทัง้ ในและต่างประเทศ โดยภาพรวมผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับดีมากเทียบเคียงกับประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง ซึง่ เป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินของเอเชีย
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ผลการประเมินด้านการก�ำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงินที่
ส�ำคัญ - ระบบบาทเนต

ระบบบาทเนตมีความมัน่ คงปลอดภัย มีการด�ำเนินการและการบริหาร
จัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลในระดับสูง
รวมถึงการท�ำหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ ธปท. (responsibilities for authority)
อยูใ่ นระดับดีมาก
ผลการประเมินของผู้ก�ำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส�ำหรับการประเมินด้านการก�ำกับดูแลตลาดทุนและการประเมินด้าน
ประกันภัยทีอ่ ยูใ่ นการดูแลของ ก.ล.ต. และ คปภ. ตามล�ำดับ พบว่า
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีถงึ ดีมาก และเทียบเคียงได้กบั ประเทศชัน้ น�ำ
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล
และมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินและการพัฒนาภาคการเงินไทย
ในระยะต่อไป
แม้ผลประเมินทีอ่ อกมาจะเป็นทีน่ า่ พอใจและสะท้อนการท�ำหน้าทีข่ อง
ผูก้ ำ� กับดูแลได้เป็นอย่างดี ผูป้ ระเมินก็ยงั มีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนา

ด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนากรอบก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ทีร่ บั เงินฝากให้เทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์ สนับสนุนให้พจิ ารณาน�ำ
กฎเกณฑ์และแนวทางตรวจสอบธนาคารพาณิชย์มาปรับใช้กบั สหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น และพิจารณาขยายการใช้มาตรการ
เชิงป้องกัน ( macroprudential policy) ไปยังสถาบันการเงินอืน่ เช่น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
รวมถึงพิจารณารูปแบบทีเ่ หมาะสมในการจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ก�ำกับดูแล
เสถียรภาพระบบการเงิน ซึง่ ก็สอดคล้องกับการด�ำเนินการของ ธปท.
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในปัจจุบนั
การประเมินสุขภาพการเงินตาม FSAP ครัง้ นี้ เป็นอีกก้าวส�ำคัญใน
การยกระดับการก�ำกับดูแลภาคการเงินของไทยให้ทัดเทียมสากล
และช่วยยืนยันสุขภาพการเงินของไทยว่า

“มีเสถียรภาพและมีความมัน่ คงในการรองรับความผันผวน
ต่าง ๆ ได้ดี รวมถึงมีแนวทางการก�ำกับดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานสากลในระดับดีถึงดีมากและเทียบเคียง
ได้กบั ประเทศชัน้ น�ำ”
ในระยะต่อไป ธปท. จะมีการติดตามและประเมินความเสีย่ งของ
เสถียรภาพระบบการเงินในลักษณะมองไปข้างหน้ามากขึน้ เพือ่ สามารถ
ประเมินสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ในอนาคต และเห็นถึงความ
เชือ่ มโยงของความเสีย่ งใหม่ ๆ เพือ่ ก�ำหนดนโยบายรองรับได้อย่าง
เท่าทัน ซึง่ ธปท. จะประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการดูแล
เรือ่ งดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงกฎเกณฑ์การก�ำกับดูแล
ต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพือ่ รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศ
ได้อย่างยัง่ ยืน

เรื่อง :

อาทิตยา บุญครองเกียรติ
ฝ่ายนโยบายการก�ำกับสถาบันการเงิน

วันวิธู โพธิทัต
ฝ่ายนโยบายการก�ำกับสถาบันการเงิน

ชนิกานต์ ปัจฉิมางกูร
ฝ่ายนโยบายการก�ำกับสถาบันการเงิน
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เรื่อง : ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

MD Georgieva และ ดร.วิรไท สันติประภพ กล่าวเปิดงาน

BOT-IMF High-Level Conference
Emerging Markets in the New Normal

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) จัดงานสัมมนา BOT-IMF High-Level Conference
ในหัวข้อ “Emerging Markets in the New Normal: Dealing with Rising Domestic Leverage and
the International Financial Cycles” และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Ms. Kristalina Georgieva
กรรมการจัดการ (Managing Director: MD) ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ท่านเดินทางมาปฏิบัติภารกิจภายหลัง
การเข้ารับตำ�แหน่งผู้นำ�คนใหม่ของ IMF
ในงานสั ม มนาครั้ ง นี้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของธนาคารกลาง
ในภูมิภาค ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญจาก
วงการวิชาการได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการ
ด�ำเนินนโยบายการเงินรวมถึงนโยบายดูแลและป้องกันความเสี่ยง
เชิงระบบ (macroprudential policy) เพื่อรับมือกับปัญหาระดับหนี้
ที่สูงขึ้นท่ามกลางวัฏจักรการเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการออกแบบและตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลาง
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ขณะเดียวกัน IMF ได้เปิดมุมมองการด�ำเนินนโยบายของประเทศ
ในภูมภิ าค รวมถึงข้อกังวลของกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็ก
(small open economy) ทีม่ กั เผชิญกับผลกระทบจากการด�ำเนิน
นโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยมุ่งหวังว่าการให้ค�ำแนะน�ำ
เชิงนโยบายของ IMF ในระยะข้างหน้าจะค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่ประเทศ
เศรษฐกิจขนาดเล็กต้องเผชิญมากขึ้น

หลักความยั่งยืนกับความท้าทายในการด�ำเนินนโยบาย
เศรษฐกิจการเงิน
งานสั ม มนาเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยรายการสนทนาพิ เ ศษ (fireside
conversation) ระหว่าง MD Georgieva และ ดร.วิรไท สันติประภพ
ผูว้ า่ การ ธปท. ในหัวข้อ “Sustainability Thinking & Macroeconomic
and Financial Challenges” เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง
ความยั่ ง ยื น ในการด� ำ เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ การเงิ น ท่ า มกลาง
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นจากหลายปัจจัย อาทิ
ผลของการด�ำเนินนโยบายในประเทศเศรษฐกิจหลักทีส่ ง่ ผลมาสูก่ ลุม่
ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Economies: EMEs)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความขัดแย้ง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้สะท้อนถึง
ความส�ำคัญของการด�ำเนินนโยบายอย่างรอบคอบและสอดคล้อง
กันมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายตัวอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก
MD Georgieva ให้ความเห็นต่อเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนว่า
นอกเหนือจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอก อาเซียนยังต้องเผชิญกับความท้าทายส�ำคัญอืน่ ๆ ได้แก่
(1) ระดับการพัฒนาที่หลากหลายภายในภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น
ระดับทุนมนุษย์ (human capital) ซึ่งสะท้อนถึงความจ�ำเป็นในการ
ลดความแตกต่างเชิงเศรษฐกิจและสังคมในอาเซียน และ (2) อาเซียน
เป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามเปราะบางสูงต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ซึ่ง MD Georgieva มองว่าเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่สุดต่อสังคม
ในปัจจุบัน
ผู้ว่าการ ธปท. ได้เสริมว่า โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และมีปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมมากขึ้น
โดยส�ำหรับกลุ่มประเทศ EMEs มีปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญ 3 ประการคือ
(1) เราอยูใ่ นโลกทีผ่ นั ผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือมากขึน้
(2) เป้าหมายและกรอบเวลาในการด�ำเนินนโยบายที่แตกต่างกัน
ระหว่ า งธนาคารกลางที่ เ น้ น การรั ก ษาเสถี ย รภาพในระยะยาว
กับนโยบายประชานิยมที่อาจให้น�้ำหนักกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในระยะสัน้ มากกว่า และ (3) สภาวะตลาดการเงินโลกทีม่ สี ภาพคล่อง
ส่วนเกินในระดับสูง ท�ำให้วัฏจักรของภาคการเงินและเศรษฐกิจจริง

ไม่สอดคล้องกัน เห็นได้จากระดับราคาสินทรัพย์และอัตราแลกเปลีย่ น
ทีถ่ กู ขับเคลือ่ นโดย flows ของเงินมากกว่าปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
ท่ามกลางความท้าทายข้างต้น MD Georgieva กล่าวว่า การน�ำ
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ในการท�ำหน้าที่ของ IMF
เป็นเรื่องส�ำคัญ โดยเฉพาะการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิรูป
เชิ ง โครงสร้ า งที่ จ ะยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนรุ่น หลั ง เช่ น
การเปลีย่ นผ่านไปสูเ่ ศรษฐกิจแบบคาร์บอนต�ำ ่ (low carbon economy)
โดยอยูร่ ะหว่างการศึกษาประสิทธิภาพของภาษีคาร์บอน (carbon tax)
เพื่อช่วยทดแทนภาษีที่เก็บจากบุคคล นอกจากนี้ ได้ยกย่องหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึง่ เชือ่ มโยงกับแนวทาง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเพิม่ หลักการทีส่ ำ� คัญ 3 ด้าน คือ จริยธรรม
(ethics) คุณค่า (values) และคุณธรรม (virtues) โดยมุมมองดังกล่าว
สอดคล้องกับผู้ว่าการ ธปท. ที่เสริมว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นแนวทางที่ ธปท. ให้ความส�ำคัญมาโดยตลอดเช่นกัน อีกทั้งยัง
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและหลั ก คิ ด ทาง
พุทธศาสนา ประกอบด้วย (1) รู้จักพอประมาณ เมื่อใดที่เศรษฐกิจ
ร้อนแรงเกินพอดี จ�ำเป็นต้องถอนการกระตุ้น (2) มีเหตุมีผล
ในการด�ำเนินนโยบายที่ตรงจุด ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ และ
(3) สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต อาทิ
มีทุนส�ำรองในระดับเหมาะสม และดูแลระดับหนี้ครัวเรือนไม่ให้สูง
จนเกินไป

รายการสนทนาพิเศษ fireside conversation
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การสัมมนาหัวข้อที่ 1 “Practical Lessons in Addressing High Private Debt”

ความท้าทายส�ำคัญของกลุ่มประเทศ EMEs
ในงานสัมมนานี้ ยังมีการเสวนาย่อยอีก 3 หัวข้อส�ำคัญ ได้แก่
หัวข้อแรก “Practical Lessons in Addressing High Private Debt”
ชี้ถึงภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต�่ำเป็นเวลานาน ต้นทุนการ
ก่อหนีต้ ำ�่ ท�ำให้เกิดปัญหาหนีส้ งู ในหลายประเทศ ประกอบกับงานศึกษา
ของ IMF พบว่า ปัจจุบันตลาดการเงินโลกมีโครงสร้างหนี้ที่เปลี่ยนไป
สัดส่วนหนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพโดยรวม
มากกว่าหนีภ้ าคธุรกิจ ทัง้ นี้ จากประสบการณ์ของหลายประเทศชีว้ า่
มาตรการเชิงป้องกันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้มาตรการแก้ไข
ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในภาวะอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่
เช่ น นี้ ถื อ เป็ น โอกาสอั น ดี ข องประเทศกลุ ่ ม EMEs ในการดึ ง
สภาพคล่องส่วนเกินมาสูก่ ารลงทุนในภาคเศรษฐกิจจริง เพือ่ สนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ
หัวข้อที่ 2 “Macro Policy Response to the International
Financial Cycle” ผู้ร่วมเสวนาชี้ว่า แนวคิดและกรอบวิเคราะห์ของ
ระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมอาจใช้ในทางปฏิบัติได้ไม่ดีนัก ซึ่งกลุ่ม
EMEs ได้เรียกร้องให้ IMF ท�ำความเข้าใจและให้ความส�ำคัญกับ
ปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะด้านอัตราแลกเปลีย่ น

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
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การสัมมนาหัวข้อที่ 2 “Macro Policy Response to the International
Financial Cycle”

การสัมมนาหัวข้อที่ 3 “The Nexus Between Monetary
and Macroprudential Policy”

และเงินทุนเคลือ่ นย้ายทีไ่ หลเข้ากลุม่ EMEs อย่างมหาศาล ธนาคารกลาง
จ�ำเป็นต้องมีนโยบายที่ยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง IMF ได้พยายามพัฒนากรอบแนวคิด
Integrated Policy Framework เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจ
การผสมผสานเครื่ อ งมื อ เชิ ง นโยบายที่ ห ลากหลายเพื่ อ รองรั บ
ความเสี่ยงในกรณีต่าง ๆ
หัวข้อที่ 3 “The Nexus Between Monetary and Macroprudential
Policy” ผู้ร่วมเสวนามองว่า นโยบายการเงินมีผลต่อเศรษฐกิจ
ในวงกว้าง และมีผลข้างเคียงต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน ในขณะที่
มาตรการดูแลความเสี่ยงเชิงระบบสามารถช่วยดูแลความเปราะบาง
เฉพาะจุดได้ จึงควรพิจารณาผสมผสานการใช้นโยบายการเงินและ
มาตรการดังกล่าวให้เหมาะสม โดยไม่จ�ำเป็นต้องเข้มงวดหรือ
ผ่อนคลายไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป แต่ผลของการด�ำเนินนโยบาย
ควรส่งเสริมกันและกัน โดยต้องค�ำนึงถึงระยะเวลาการส่งผ่าน
ตลอดจนขอบเขตและข้อจ�ำกัดของแต่ละนโยบาย และมาตรการ
ในการดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินและเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ในภาพรวม

การสนทนากับเยาวชน (Conversation with Youth)
นอกจากงานสัมมนาซึ่งเป็นกิจกรรมหลักแล้ว เยาวชนไทยระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษากว่า 200 คน ยังได้มีโอกาสรับฟังและ
แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างใกล้ชิดกับ MD Georgieva ในหัวข้อ
“Achieving Sustainable Growth” โดยมีผวู้ า่ การ ธปท. เป็นผูด้ ำ� เนิน
รายการ ซึง่ น้อง ๆ ได้สอบถามประเด็นทีน่ า่ สนใจและน่าน�ำไปคิดต่อ
หลายประเด็นด้วยกัน สรุปได้ดังนี้
Q: อยากให้เล่าถึงบทบาทของ IMF ต่อเศรษฐกิจโลก
MD Georgieva: IMF เปรียบเสมือนเครดิตยูเนียน (credit

union) ของโลก บทบาทในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินโลก
และการให้คำ� แนะน�ำในการด�ำเนินนโยบายก็เปรียบเสมือนหน้าทีข่ อง
หมอทีช่ ว่ ยจับชีพจรและตรวจสุขภาพของประเทศสมาชิก ในปัจจุบนั
ประชากรโลกกว่า 700 ล้านคนยังมีฐานะยากจนและไม่ได้รบั การดูแล
อย่างทัว่ ถึง ดังนัน้ บทบาททีส่ ำ� คัญของ IMF อีกด้านคือ การให้คำ� แนะน�ำ
เชิงนโยบายที่ค�ำนึงถึงปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในแง่มุมของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย อาทิ ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ 
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการเข้าสู่สังคมสูงวัย
นอกเหนื อ จากค� ำ แนะน� ำ เชิ ง นโยบายด้ า นเศรษฐกิ จ มหภาค
เพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท ี่ดีอย่างยั่งยืน

Q: เราจะรับมือกับผลกระทบจากเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว (disruptive technology) และระบบเครือ่ งจักร
อัตโนมัติ (automation) ที่จ ะส่งผลต่อการจ้างงานในทุก
อุตสาหกรรมทัว่ โลกอย่างไร
MD Georgieva: การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีไม่ใช่เรือ่ งใหม่

เพราะมีววิ ฒั นาการยาวนานมาตัง้ แต่การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม เพียงแต่
ในปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ รวดเร็วมาก การจะได้รบั ประโยชน์
จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงจ�ำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและดูแลผู้เสียประโยชน์ รวมถึงป้องกันความเสี่ยง
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Q: การบริหารจัดการปัจจัยด้านการเมืองที่กระทบต่อ
การด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการค้าอย่างมาก
โดยเฉพาะสงครามการค้า นักเศรษฐศาสตร์ควรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจการด�ำเนินนโยบายเหล่านีอ้ ย่างไร
MD Georgieva: การด� ำ เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ของกลุ ่ ม

ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยภาครั ฐ ควรให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานที่เหมาะสมผ่านโครงการพัฒนา
ทักษะแรงงาน การลงทุนในการศึกษาเด็กตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
Q: ธนาคารกลางและ IMF จะมีบทบาทในการดูแลผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อความยั่งยืนของ
เศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ า งไร เนื่ อ งจากภาคการเงิ น มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ
ในการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในด้านนี้
MD Georgieva: ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกกว่าพันล้านคน
และไม่ใช่ปญั หาทีป่ ระเทศใดเพียงประเทศหนึง่ จะแก้ไขได้ ทุกประเทศ
ต้องให้ความส�ำคัญและร่วมกันแก้ปญั หา โดย IMF สามารถมีสว่ นร่วม
ใน 3 มิติ คือ (1) การให้ขอ้ เสนอแนะในการด�ำเนินนโยบายการคลัง
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาล่ า สุ ด ของ IMF พบว่ า การเก็ บ ภาษี ค าร์ บ อน
เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการผลักดันให้อตุ สาหกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ
(2) การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในเครือข่าย Network for Greening
the Financial System (NGFS) ที่ประกอบด้วยธนาคารกลาง 46
แห่ง และองค์กรอีก 8 แห่ง เพื่อร่วมผลักดันให้ระบบการเงินสามารถ
รับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) โดยขณะนี้ อยูร่ ะหว่าง
การสร้างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงข้อมูล
การใช้คาร์บอน และกรอบการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่อสถาบันการเงิน และ
(3) การจัดท�ำมาตรฐานการออกพันธบัตรสีเขียว (green bond)
เพื่อรับรองพันธบัตรที่ลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมความเข้าใจของนักลงทุน
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ประเทศมหาอ� ำ นาจมี ผ ลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ทั่ ว โลก ประเทศ
เศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็ก รวมถึงไทย ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไป
มีส่วนร่วมในสงครามการค้า เนื่องจากประเทศเศรษฐกิจแบบเปิด
ไม่สามารถผลิตสิน ค้า ทุกอย่า งเองได้ และจะเสีย ผลประโยชน์
มากที่ สุ ด จากสงครามการค้ า ในทางกลั บ กั น ประเทศเหล่ า นี้
ควรสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการค้ากับประเทศอื่น ๆ ผ่าน
การเปิดเสรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาเซียนเป็นแบบอย่างที่ดีในสร้างความ
ร่วมมือกับอีก 6 ประเทศ จัดตั้งความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive Economic Partnership:
RCEP) ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุด
ในโลกในขณะนี้
ในช่วงท้าย MD Georgieva ได้ให้ข้อคิดว่า ปัญหาและความ
ท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หาใช่หน้าที่ของภาครัฐ
เพียงฝ่ายเดียว ทุกคนควรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งการตัดสินใจทั้งหมดล้วน
ขึ้นอยู่กับตัวเรา ส�ำหรับผู้ด�ำเนินนโยบายควรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในขณะทีค่ ำ� นึงถึงอนาคตและผลกระทบต่อคนรุน่ หลังด้วย โดยกล่าว
ทิ้งท้ายว่า “อย่ารีรอที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้น เพราะมันจะสายเกินไป”
(Don’t wait, because when you wait, you will be late!)

ท�ำความรู้จักกับ
Kristalina Georgieva
กรรมการจัดการคนใหม่

Ms. Georgieva นักเศรษฐศาสตร์ชาวบัลแกเรีย วัย 66 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ จาก
University of National and World Economy ถือเป็น
สุภาพสตรีคนที่ 2 ในประวัตศิ าสตร์ทไี่ ด้นงั่ เก้าอีก้ รรมการจัดการ
IMF และเป็นผู้แทนจากประเทศตลาดเกิดใหม่คนแรกที่ได้รับ
ต�ำแหน่งดังกล่าว โดยประเด็นที่ให้ความส�ำคัญ ได้แก่ นโยบาย
ด้านการศึกษาและพัฒนาทุนมนุษย์ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
รวมถึ ง บทบาทของภาคการเงิ น ในสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน
ที่ผ่านมา Ms. Georgieva มีประสบการณ์การท�ำงาน
ที่โดดเด่นในเวทีโลกและองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง
ทั้งการด�ำรงต�ำแหน่ง CEO ของธนาคารโลก (World Bank
Group) และรั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง ประธานธนาคารโลก
(Interim President of the World Bank Group) เป็นเวลา
3 เดือน รวมถึงเคยมีบทบาทส�ำคัญในฐานะรองประธาน
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป (European Commission Vice
President)

บทบาทและความสำ�คัญของ IMF
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2487 จากการประชุม
United Nations Monetary and Financial Conference หรือ
ที่รู้จักกันดีในนามของ Bretton Woods Conference โดยมี
ส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบนั มีสมาชิก 189 ประเทศ โดยประเทศทีส่ มัครเป็นสมาชิก
IMF จะต้องเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติกอ่ น เมือ่ เข้าร่วม
เป็นสมาชิก IMF แล้ว ประเทศสมาชิกจะได้รับจัดสรรโควตา
ซึ่ งก� ำ หนดตามขนาดเศรษฐกิ จและความส� ำ คั ญ ของแต่ ล ะ
ประเทศเทียบกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งจ�ำนวนโควตานี้ใช้เป็นหลัก
อ้างอิงในการก�ำหนดสิทธิออกเสียงของสมาชิกในประเด็นต่างๆ
และก�ำหนดวงเงินทีป่ ระเทศสมาชิกจะสามารถขอกูจ้ าก IMF ได้

มีบทบาทหลัก 3 ด้าน ได้แก่ (1) การสอดส่องดูแล
เศรษฐกิจ โดยรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
เพื่อน�ำมาประเมินภาพรวมภาวะเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก (2) ความช่วยเหลือทางการเงิน ส�ำหรับประเทศ
สมาชิกทีป่ ระสบปัญหาดุลการช�ำระเงินเพือ่ ช่วยฟืน้ ฟูเสถียรภาพ
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านโครงการเงินกู้ประเภท
ต่าง ๆ และ (3) ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของประเทศสมาชิกในการก�ำหนดและด�ำเนินนโยบาย
ด้านต่าง ๆ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม
และสั ม มนาที่ ส ถาบั น ฝึ ก อบรมของ
IMF ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และในแต่ละ
ภูมิภาค
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

โอกาสทองของธุรกิจไทย (Big Opportunity)
คุณเอพริลกล่าวว่า ภายในปี 2568 คาดว่ามูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเติบโตไปถึง 3 แสนล้านดอลลาร์ สรอ.
และส�ำหรับประเทศไทย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์
สรอ. ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วใกล้เคียง
กับประเทศเวียดนาม
“การช�ำระเงินผ่านช่องทางดิจทิ ลั (digital payment) เป็นส่วนส�ำคัญ
ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในภูมภิ าค เราได้ผา่ นจุดเปลีย่ นส�ำคัญ
(inflection point) กั น มาแล้ ว วั น นี้ บ ริ ก ารเรี ย กรถออนไลน์
(ride hailing) รวมถึงบริการส่งอาหาร (food delivery) และ
อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปแล้วจริง ๆ”  

เราจะเห็นความร่วมมือของธนาคารกับ
consumer tech platform มากขึ้น
เพราะว่าจุดเด่นของเขาคือ มีการเข้าถึงผู้บริโภค
มีข้อมูลของผู้บริโภค เพื่อน�ำไปใช้วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก (insight) และการแบ่งส่วนตลาด
(segmentation) ของธนาคาร

การชำ�ระเงินและการโอนเงินดิจิทัล มาถึงจุดเปลี่ยนสำ�คัญ
ขณะที่บริการการเงินดิจิทัลอื่น ๆ เริ่มเติบโตขึ้น
อีคอมเมิร์ซ

การเติบโตในยุคดิจิทัล

คุณเอพริล ศรีวิกรม์
รักษาการ Country Manager Google Thailand

เศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กับอนาคตของภาคธุรกิจไทย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia: SEA) ถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีจำ�นวนผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ
มากทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ จากข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 360 ล้านคนในภูมภิ าค พบว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
เป็นหลัก จะเห็นว่าทุกวันนี้ ผู้คนใช้ชีวิตผ่านโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการทำ�งาน การดูหนังฟังเพลง การสนทนา
กับเพื่อนและครอบครัว การซื้อของออนไลน์ รวมไปถึงการสั่งอาหารออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติทั่วไป จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่เศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต (internet economy) หรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) จะเติบโตอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ทำ�ให้ธุรกิจหลายรายมองเห็นศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงความท้าทายและโอกาสในภูมิภาคนี้

BOT พระสยาม MAGAZINE ได้ มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ พิ เ ศษ
คุณเอพริล ศรีวกิ รม์ รักษาการ Country Manager Google Thailand
ทีจ่ ะมาเล่าถึงผลการศึกษาจากรายงาน 2019 e-Conomy SEA Report
ซึ่งจัดท�ำโดยบริษัท Google Temasek และ Bain & Company
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เพือ่ ศึกษาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในภาพรวม และชี้ ใ ห้ เ ห็ น โอกาสในการแข่ ง ขั น ที่ ม าพร้ อ ม
ความท้าทายแบบใหม่ ๆ

บริการเรียก
รถออนไลน์

การศึกษาและ
บริการสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน

การช�ำระเงิน
ธุรกิจสินเชื่อ
การลงทุน
และประกันภัย

การโอนเงิน
ระหว่างประเทศ
สื่อออนไลน์

การท่องเที่ยว
ออนไลน์

การเปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างรวดเร็วของผู้บริโภค

จุดเปลี่ยนส�ำคัญ (inflection point)
ที่มา : บริษัท Google Temasek และ Bain & Company

การช� ำ ระเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางดิ จิ ทั ล เปรี ย บเหมื อ นประตู แ รก
ที่เปิดให้คนก้าวไปสู่โลกแห่งบริการทางการเงินออนไลน์ ซึ่งบริการ
ทางการเงินจะยังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ การลงทุน และประกันภัย
ซึ่งเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น
“ส�ำหรับการท�ำธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล การลงทุน และประกันภัย
ในภู มิ ภ าคนี้ อั ต ราการเติ บ โตในอี ก 5 ปี ข ้ า งหน้ า จะมากกว่ า
ร้อยละ 20 ต่อปี โดยตัวที่มองว่ามีโอกาสเยอะที่สุด คือ ธุรกิจ
การให้บริการสินเชื่อ เพราะผู้เล่นต่าง ๆ จะสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิวัฒนาการของธุรกิจดิจิทัล

(data analytics) เพื่ อ ค� ำ นวณความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น
(credit worthiness) ได้แม่นย�ำมากขึ้น” คุณเอพริลกล่าว
ทว่าหากมองภาพรวมในปัจจุบนั อัตราการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังอยู่แค่เพียงร้อยละ 50 ซึ่งนับว่ายังมี
แนวโน้มเติบโตได้อกี มหาศาล “เรามองว่ากลุม่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นการเติบโต
หลักไปสู่ปี 2568 คือกลุ่มที่ยังไม่ได้รับบริการทางการเงินอย่างเต็มที่
(underbanked) เพราะในอนาคตจะมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาใน
ระบบนิเวศเพิ่มขึ้น ซึ่งมีจุดแข็งและความสามารถในการเข้าถึง
ผู้บริโภคที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น” คุณเอพริลอธิบาย
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ผู้เล่น 4 กลุ่มในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
คู่แข่งในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินมีความหลากหลาย
และกระจายตัวมากขึ้น โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
(1) ผูใ้ ห้บริการทางการเงิน (financial service players) เช่น ธนาคาร
บริษัทประกันภัย ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค บริษัทบริหารความมั่งคั่ง
และบริษัทที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (2) บริษัทฟินเทค
(pure-play FinTechs) เช่น บริษทั ทีท่ ำ� ธุรกิจเกีย่ วกับสินเชือ่ การช�ำระเงิน
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ประกันภัย และ data
analytics (3) แพล็ตฟอร์มเทคโนโลยีผู้บริโภค (consumer tech
platforms) เช่น บริษัทที่ท�ำธุรกิจคอนเทนต์และโซเชียลมีเดีย
บริการเรียกรถออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ และค่ายระบบโทรศัพท์มือถือ
(4) ผู ้ เ ล่ น ที่ ท� ำ ธุ ร กิ จ ผู ้ บ ริ โ ภค (consumer players) เช่ น
บริษัทโทรคมนาคม ร้านค้าปลีก และสายการบิน
คุณเอพริลกล่าวว่า ในระบบนิเวศดังกล่าว เส้นที่เคยแบ่งผู้เล่น
ทั้ง 4 ประเภทถูกลบออกไป โดยจะเห็นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เล่นต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงและข้ามกลุ่มที่จับมือ
เป็นพันธมิตรกัน โดยอาศัยจุดแข็งของผู้เล่นแต่ละราย อาทิ ธนาคาร
จับมือกับ consumer tech platform เพื่อเชื่อมต่อบริการต่าง ๆ
เข้าไปในชีวติ ประจ�ำวันของลูกค้า โดยธนาคารเองมีจดุ แข็งตรงทีไ่ ด้รบั
ความไว้วางใจจากลูกค้าและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ในขณะเดียวกัน ธนาคารเองก็อยู่ในช่วงที่ต้องยกระดับสินทรัพย์
ดิจทิ ลั ไม่วา่ จะเป็นการเข้าแข่งขันในธุรกิจการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน
เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน เพื่อออกแบบบริการต่าง ๆ ให้ผู้บริโภค
ใช้งานง่ายขึ้นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากที่สุด เพราะ
โลกยุคปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคมีตวั เลือกจ�ำนวนมาก พร้อมด้วยความคาดหวังที่
สูงมากเช่นกัน
ส�ำหรับบริษัทฟินเทคพบว่า จะเลือกให้บริการทางการเงิน
ที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์
ผูบ้ ริโภคแบบเฉพาะส�ำหรับบริการนัน้ ๆ ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจสินเชือ่ หรือ
การออกแบบโปรแกรมช่วยวางแผนการเงิน (robo-advisors) เป็นต้น
ผู้ชนะในตลาดคือใคร?
คุณเอพริลกล่าวเสริมว่า “ในผูเ้ ล่นทัง้ 4 ประเภท ไม่จำ� เป็นว่าผูเ้ ล่น
ประเภทใดประเภทหนึ่งจะชนะเสมอไป ในปี 2568 เราจะเห็นผู้น�ำ
ที่มาจากทุกหมวด แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดในอนาคต คือผู้ชนะจะต้อง
เป็ น คนที่ ค รอบครองความสั ม พั น ธ์ ข องผู ้ บ ริ โ ภค (customergatekeeper relationship) ได้ ม ากที่ สุ ด ผู ้ บ ริ โ ภคในที่ นี้ คื อ
ลูกค้าและผู้ค้า โดยดูได้จาก 3 มุมมอง คือ (1) ใครคืออันดับหนึ่ง
ในใจ (top of minds) (2) ส่วนแบ่งเวลา (share of time) คือ มีการเข้าไป
ใช้บ่อยแค่ไหน และจะขยายการให้บริการอย่างไรเพื่อให้ผู้บริโภค

ผู้ชนะ คือคนที่ครอบครองความสัมพันธ์ของผู้บริโภคได้มากที่สุด

กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์

บัตร
อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจประกันภัย
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ผู้ครอบครอง
ความสัมพันธ์
ของผู้บริโภค
(Consumer
Gatekeepers)

ผู้บริโภค

ธุรกิจสินเชื่อ

การช�ำระเงิน

1การเป็Share
of mind
นผู้ ให้บริการอันดับหนึ่งในใจ
ที่ผู้บริโภคหรือผู้ค้านึกถึง

การลงทุน

ระบบบริการ
การบริหารความ
ณ จุดช�ำระเงิน (POS) สัมพันธ์กับลูกค้า

คลังสินค้า

ธุรกิจสินเชื่อ

สิ่งที่ผู้ครอบครอง
ความสัมพันธ์ของผู้บริโภค
และผู้ค้าจะได้รับ ได้แก่

ผู้ครอบครอง
ความสัมพันธ์
ของผู้ค้า
(Merchant
Gatekeepers)
Source: Bain, Google and Temasek

2การใช้Share
of time
ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการของเจ้าใดเจ้าหนึ่งเป็นประจ�ำ

ผู้ค้า

3ผู้บริโShare
of trust
ภคและผู้ค้าให้ความไว้วางใจและ
ยินดีที่จะให้เจ้าใดเจ้าหนึ่งมีส่วนแบ่ง
ในบริการทางการเงินที่ตนใช้

ถ้าเรามุ่งเน้นการเข้าถึง
บริการทางการเงินที่แท้จริง
เราต้องเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่เข้ามา
ในขณะที่ผู้เล่นรายเดิมในตลาดต้องพยายาม
น�ำเสนอสิ่งใหม่และบริการใหม่
เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

ยังอยู่ในแพลตฟอร์มนั้น และ (3) ส่วนแบ่งความไว้วางใจ (share
of trust) ถ้ามี 3 สิ่งนี้แล้ว คนอื่นก็ลอกเลียนได้ยาก”
แม้ความส�ำเร็จของผู้เล่นแต่ละรายประกอบด้วยหลายปัจจัย
แต่สงิ่ ทีจ่ ะสร้างความแตกต่างได้ยงั่ ยืนทีส่ ดุ คือ การเป็นอันดับหนึง่ ในใจ
และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า “ฉะนั้น เราจะเห็นความร่วมมือ
ของธนาคารกับ consumer tech platform มากขึ้น เพราะว่าจุดเด่น
ของเขาคือมีการเข้าถึงผู้บริโภค มีข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อน�ำไปใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก (insight) และการแบ่งส่วนตลาด (segmentation)
ของธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้ภาคการเงินเข้าถึงโอกาสที่อยู่ในกลุ่ม
underbanked”
กลุ่ม SMEs ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ส�ำหรับกลุ่ม SMEs ยังเป็นกลุ่มที่เข้าถึงบริการทางการเงิน
อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ  แม้ ว ่ า SMEs จะก้ า วเข้ า มาสู ่ เ ศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
ด้วยการรับช�ำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล แต่ก็ยังต้องการตัวช่วย
ในการขยายธุรกิจ จากการส�ำรวจในรายงานฉบับนี้พบว่า ประมาณ
ร้อยละ 80 ของ SMEs มีความต้องการขอสินเชื่อ แต่ยังไม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงิน เนือ่ งจากข้อมูลประวัตสิ นิ เชือ่ ทีเ่ ป็นทางการ
ของกลุ่ม SMEs มีอยู่จ�ำกัดมาก หรือแทบไม่มีข้อมูล จึงต้องอาศัย
การสร้างโมเดลประเมินคุณภาพสินเชือ่ ใหม่บนฐานข้อมูลทีห่ าได้จาก
โลกดิจิทัลและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นในการ
ทดลอง และสร้างโมเดลเหล่านั้นในการพิจารณาให้สินเชื่อ
บทบาทของหน่วยงานก�ำกับดูแลในอนาคต
คุณเอพริลกล่าวว่า บทบาทของหน่วยงานก�ำกับดูแลในการพัฒนา
ระบบนิเวศของบริการทางการเงินดิจิทัลควรมี 3 องค์ประกอบ
ดังนี้ (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เช่น โครงการ
National Digital ID เครดิตบูโรที่มีประสิทธิภาพ การยืนยันตัวตน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) สนามทดลองฟินเทค (Sandbox)
(2) การสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม (3) การสร้าง
แรงจูงใจที่จะส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินดิจิทัล
“การเน้นย�้ำอย่างต่อเนื่องถึงความส�ำคัญของการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินอย่างทั่วถึง (financial inclusion) เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
ถ้าเรามุง่ เน้นการเข้าถึงบริการทางการเงินทีแ่ ท้จริง เราต้องเปิดโอกาส
ให้ผเู้ ล่นรายใหม่เข้ามา ในขณะทีผ่ เู้ ล่นรายเดิมในตลาดต้องพยายาม
น�ำเสนอสิง่ ใหม่และบริการใหม่ เพือ่ ตอบโจทย์ผบู้ ริโภคได้มากยิง่ ขึน้ ”
คุณเอพริลกล่าวทิ้งท้าย
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ผูบ้ กุ เบิกการสถาปนาความสัมพันธ์ ไทย - จีน
การด� ำ เนิ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศต่ า ง ๆ ในโลกที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และผั น ผวนมากขึ้ น นั บ ว่ า เป็ น
สิ่ ง ที่ ท ้ า ทายอย่ า งยิ่ ง ท� ำ อย่ า งไรประเทศไทยจะสามารถปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ท่ า ทั น กาล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในปั จ จุ บั น
ที่ ส ถานการณ์ ก ารเมื อ งระหว่ า งประเทศหลายแห่ ง ทั่ ว โลก โดยเฉพาะสงครามการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ จี น
อาจน�ำไปสู่การจัดระเบียบโลกใหม่อีกครั้ง BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก คุณเตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรี
กระทรวงการต่างประเทศ และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาให้มมุ มองผ่านประสบการณ์อนั ล�ำ้ ค่าจากการท�ำงาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีย่ าวนานมากว่า 35 ปี โดยเฉพาะการบุกเบิกการสถาปนาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทยและจีน

คุณเตช บุนนาค
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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ความภาคภูมิใจในฐานะข้าราชการ “บัวแก้ว”
กับการผลักดันการสถาปนาความสัมพันธ์ ไทย - จีน
เส้นทางชีวิตของคุณเตชโลดแล่นอยู่บนถนนสายนักการทูต
มาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่ปี 2512 ที่เข้ารับราชการในกระทรวง
การต่างประเทศ กล่าวได้วา่ ท่านมีบทบาทอย่างมากในการวางรากฐาน
ความมั่นคงทางการทูตระหว่างไทยและจีน รวมถึงมีส่วนส�ำคัญ
ในการริเริม่ สร้างความสงบผาสุกภายในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คุณเตชเล่าถึงบริบทความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในช่วงนัน้ ว่า
แม้ไทยจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐจีนมาตั้งแต่
ก่อนปี 2492 แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็นทางการกับ
แผ่นดินใหญ่ ซึง่ เป็นผลมาจากประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 53 (ปว.53)
ที่ระบุว่า ห้ามน�ำเข้าสินค้าที่ผลิตในประเทศจีนคอมมิวนิสต์
กระทั่งปี 2512 สัญญาณความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มตั้งเค้า ไม่ว่าจะเป็นการที่สหรัฐอเมริกา
แสดงท่าทีจะถอนตัวจากสงครามเวียดนาม ซึง่ ข้าราชการไทยรวมถึง
คุณเตชทีเ่ ป็นข้าราชการชัน้ โทในขณะนัน้ เล็งเห็นว่า ถ้าเวียดนามเหนือ
เป็นผู้ชนะสงครามในครั้งนี้ จะท�ำให้จีนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน
เวียดนามเหนือมีบทบาทส�ำคัญในภูมิภาค เหตุการณ์ทางการเมือง
ของไทยในขณะนั้น เกิดการปฏิวัติตนเองของรัฐบาลจอมพลถนอม
กิตติขจร ในปี 2514 รวมถึงมีวิกฤตการณ์น�้ำมันโลกที่ท�ำให้ไทย
ขาดแคลนน�้ำมัน จนรัฐบาลไทยต้องขอความช่วยเหลือจากจีน และ
การเข้ามาของรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ในปี 2516
ส่งผลให้บริบทการเมืองไทยเปิดกว้างมากขึ้น
เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้น�ำไปสู่การเตรียมการเพื่อวางรากฐาน
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งไทยและจี น โดยคุ ณ เตชเป็ น หนึ่ ง
ในผู้ขับเคลื่อนการเตรียมการครั้งนั้น อันน�ำไปสู่ “การพลิกแผ่นดิน”
ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ทางการทูตไทย
“เมือ่ บริบททางการเมืองระหว่างประเทศเริม่ เปลีย่ นไป ไทยก็เห็นควร

ทีจ่ ะปรับปรุงความสัมพันธ์กบั จีน ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2514 โดย
ผมเองก็ต้องเริ่มศึกษาเรื่องเกี่ยวกับจีน ซึ่งถือว่ามีความท้าทายมาก
เพราะช่วงนัน้ ฝ่ายความมัน่ คงของไทยยังคงหวาดระแวงจีนอย่างมาก
เพราะว่ า เป็ น ประเทศคอมมิ ว นิ ส ต์ คนที่ มี ค วามสนใจเรื่ อ งจี น
จึงค่อนข้างเสี่ยงที่จะถูกกล่าวหาว่า ‘เอียงซ้าย’ แต่เมื่อเชื่อว่าก�ำลัง
ท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องก็ตอ้ งพยายามท�ำต่อไป และหาเหตุผลมาท�ำให้ทกุ ฝ่าย
เข้ า ใจ และมองเห็ น ถึ ง ผลประโยชน์ ที่ ป ระเทศไทยจะได้ รั บ ”
คุณเตชกล่าวอย่างหนักแน่นในหลักการ
“งานที่ผมภาคภูมิใจที่สุด คือตอนเป็นเลขานุการเอก และ
เลื่อนต�ำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้ากองเอเชียตะวันออก ผมมีส่วนในการ
กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งราชอาณาจั ก รไทยกั บ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนให้เป็นปกติ โดยมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2518 (เริม่ ต้นเจรจามาตัง้ แต่
ปี 2516) ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญ และ
เป็นจุดหักเหส�ำคัญในประวัติศาสตร์การทูตไทย”
สร้างความสงบและผาสุกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในระหว่ า งท� ำ หน้ า ที่ เ อกอั ค รราชทู ต ไทยประจ� ำ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างปี 2529 - 2533 คุณเตช
มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการหารื อ เพื่ อ ยุ ติ ส งครามในประเทศกั ม พู ช า
อันน�ำความสงบและผาสุกมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างแท้จริง เพราะนับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ภูมิภาคก็ยัง
ไม่เคยสงบสุข แม้ว่าในปี 2518 สงครามในเวียดนามและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะสิ้นสุดแล้ว แต่สงครามในกัมพูชา
ยั ง คงด� ำ เนิ น ต่ อ มาอี ก หลายปี ในฐานะข้ า ราชการกระทรวง
การต่างประเทศที่มีหน้าที่ด�ำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลไทยให้เป็นจริง ซึ่งขณะนั้น รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
มี น โยบายแน่ ว แน่ ที่ จ ะ “เปลี่ ย นสนามรบเป็ น สนามการค้ า ”
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ไทยควรรักษาจุดยืนเดิมที่ยึดถือมาตลอด
นั่นคือการรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ที่มีต่อสหรัฐฯ
และจีน พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์กับขั้วอ�ำนาจอื่น
เช่น สหภาพยุโรป และอาเซียน
เพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจขั้วต่าง ๆ
เป็นงานทีล่ ะเอียดอ่อนและมีปริมาณมาก ขณะทีค่ ณะผูแ้ ทนถาวรไทย
ประจ�ำสหประชาชาติ (ซึง่ มีอยูแ่ ต่เดิม) มีงานล้นมืออยูแ่ ล้ว การจัดตัง้
ส�ำนักงานใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้คณะทูตพาณิชย์สามารถท�ำหน้าที่
ในมิตเิ ศรษฐกิจระหว่างประเทศเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ได้อย่างเต็มที่

คุณเตชจึงต้องอธิบายให้ประเทศพันธมิตร โดยเฉพาะจีน เข้าใจและ
สนับสนุนการน�ำสันติภาพมาสูภ่ มู ภิ าคนี้ จนในทีส่ ดุ สงครามอินโดจีน
สิ้นสุดลงในปี 2534  
สร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกด้วยข้อตกลงการค้าเสรี
บทบาทนักการทูตไม่ได้มเี พียงมิตขิ องการเสริมสร้างความมัน่ คง
ทางการเมืองระหว่างประเทศ แต่ยงั มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจผ่านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย
บทบาทในมิตทิ างเศรษฐกิจของคุณเตชเริม่ โดดเด่นอย่างชัดเจนในช่วง
ที่ท่านด�ำรงต�ำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจ�ำส�ำนักงาน
สหประชาชาติ แ ละองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ณ นครเจนี ว า
สมาพันธรัฐสวิส ตั้งแต่ปี 2533
“ตอนทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ไปประจ�ำทีน่ ครเจนีวา ท�ำให้ผมได้รวู้ า่ งานหนัก
ที่สุดและส�ำคัญที่สุดของนักการทูตที่นั่น คือการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะช่วง 4 ปีแรกที่ผมอยู่ที่เจนีวา เป็น 4 ปี
สุดท้ายของการเจรจาการค้าพหุพาคีรอบอุรุกวัย1 ซึ่งกว่าจะปิดการ
เจรจาได้สำ� เร็จใช้เวลานานถึง 12 ปี และมีการลงนามทีเ่ มืองมาราเกซ
ประเทศโมร็ อ กโกในปี 2537 ผมได้ เ รี ย นรู ้ ห ลายอย่ า งมาก
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เพราะก่อนหน้าไม่เคยมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์พหุภาคี
แบบนี้มาก่อน”
คุณเตชเล่าให้ฟังต่อว่า “หลังจากการเจรจารอบอุรุกวัย ผู้ที่มี
ความหวังดีหรือมีเจตนาดีต่อโลกการค้าเสรี ก็อยากให้มีการเจรจา
การค้าหลายฝ่ายรอบต่อไป เพื่อท�ำให้การค้าในโลกเป็นไปอย่างเสรี
ยิ่งขึ้น อยากให้มีการลดภาษีลงไปอีก จึงมีการเริ่มต้นเจรจารอบใหม่
ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไปไม่ถึงไหน เพราะ
บรรยากาศการเมืองและการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป
โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน”
คุณเตชยังเล่าถึงอีกความภูมิใจในฐานะเอกอัครราชทูตฯ ประจ�ำ
สหประชาชาติในช่วงนั้น ได้แก่ การเสนอให้รัฐบาลไทยจัดตั้ง
ส�ำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจ�ำองค์การการค้าโลกเพิ่มอีก
แห่งหนึ่งในนครเจนีวา เนื่องจากงานด้านการค้าระหว่างประเทศ
1

รอบอุรุกวัย (Uruguay Round) คือ การเจรจาการค้ารอบที่ 8 ภายใต้กรอบ
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on
Tariffs and Trade: GATT) ซึ่งผลจากการเจรจาครั้งนี้น�ำไปสู่การก่อตั้งองค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization: WTO)

“จุดยืนการทูตไทย” ท่ามกลางมรสุมของสองขั้วอ�ำนาจ
ส�ำหรับบริบททางการเมืองระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก
ในปัจจุบนั คุณเตชมองว่า มนุษยชาติกำ� ลังมาถึงจุดเปลีย่ นหรือจุดหักเห
อีกจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ นโยบาย America First และสงคราม
การค้ากับจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หรือแม้แต่การลงมติ
เกี่ยวกับการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร
(Brexit) ท�ำให้รู้สึกว่า โลกก�ำลังกลับไปสู่ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งคุณเตชเห็นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงและ
อันตรายอย่างมาก
“สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯ ก�ำลังท�ำอยู่ในปัจจุบันถือว่าตรงกันข้ามกับ
สิง่ ทีส่ หรัฐฯ ได้ทำ� มาในฐานะผูน้ ำ� ในการริเริม่ ตัง้ แต่ปลายสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ซึ่งน�ำมาสู่การก่อตั้งสถาบันที่ท�ำหน้าที่ดูแลเศรษฐกิจโลก
3 สถาบัน ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และ
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ซึ่งต่อมา
กลายเป็นองค์การการค้าโลก แก่นแท้ของนโยบายนีเ้ ป็นปรากฏการณ์
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นทั่วโลก นั่นคือการปกป้องตลาดของตัวเองมากขึ้น
แทนที่จะเปิดเสรีอย่างที่เคยพยายามท�ำกันมา”
หลายคนมีขอ้ กังวลว่าประเทศทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจระดับกลางอย่างไทย
ควรแสดงจุ ด ยื น อย่ า งไรท่ า มกลางแรงปะทะของ 2 ยั ก ษ์ ใ หญ่
ทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน คุณเตชกล่าวว่า
“ไทยควรรักษาจุดยืนเดิมทีย่ ดึ ถือมาตลอด นัน่ คือการรักษาสมดุล
ในความสัมพันธ์ที่มีต่อสหรัฐฯ และจีน พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์
กับขั้วอ�ำนาจอื่น เช่น สหภาพยุโรป และอาเซียน เพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจ
ขั้วต่าง ๆ  ขณะเดียวกัน ถ้ายังมองว่าโลกที่เสรียังเป็นสิ่งที่ดีต่อโลก
ในฐานะผูท้ มี่ เี จตนาดีและหวังดีตอ่ โลก ไทยก็ควรผนึกก�ำลังกับทัว่ โลก
เพื่อป้องกันไม่ให้แนวโน้มที่ไม่ดีเลวร้ายลงไปกว่านี้”

“อยูร่ อดอย่างมีเอกราช” หลักการท�ำงานของนักการทูตไทย
“ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ไทยต้องต่อสู้กับลัทธิจักรวรรดินิยม และ
สามารถรักษาเอกราชไว้ได้ ไม่วา่ บริบททางการเมืองโลกหรือระเบียบโลก
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทั้งรัฐบาลไทย รัฐมนตรี และข้าราชการ
กระทรวงการต่างประเทศของไทย ต่างมีหน้าที่ต้องดูแลรักษา
ให้ประเทศอยู่รอดต่อไป ซึ่งต้องอยู่รอดอย่างมีเอกราช อิสรภาพ
และศักดิ์ศรี ทั้งในมิติทางการเมืองและมิติทางเศรษฐกิจ”
การทีจ่ ะรักษาจุดยืนดังกล่าวให้ได้อย่างเข้มแข็ง คุณเตชแนะน�ำว่า
พื้ น ฐานต้ อ งเริ่ ม จากความขยั น “ท� ำ การบ้ า น” ทั้ ง การติ ด ตาม
สถานการณ์บา้ นเมืองและสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชดิ ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเกีย่ วกับภูมหิ ลังของประเทศต่าง ๆ อย่างลึกซึง้ ต้องมีวสิ ยั ทัศน์
และความสามารถในการประเมิ น สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ต้องกล้าน�ำเสนอยุทธศาสตร์ หรือนโยบายให้กับผู้รับผิดชอบงาน
ด้านนโยบายต่างประเทศ และจ�ำเป็นต้องมีความกล้าทีจ่ ะยืนหยัด
เพือ่ น�ำเสนอในสิง่ ทีค่ ดิ ว่าดีทสี่ ดุ ส�ำหรับประเทศในระยะยาว แม้เสี่ยง
ที่อาจจะต้องเผชิญแรงปะทะบ้าง
นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่การท�ำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมักจะต้องอาศัย “สัญชาตญาณ” ในการตีความรายละเอียด
ปลีกย่อยทีส่ ำ� คัญ ซึง่ การจะพัฒนาสัญชาตญาณให้แม่นย�ำ ท�ำได้ไม่ยาก
ด้วยการเปิดหูเปิดตารับรู้สิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลง
อยูต่ ลอดเวลา การศึกษาประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ให้มาก ก็จะได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
“การศึกษาประวัตศิ าสตร์ระหว่างประเทศจะท�ำให้เราเข้าใจภูมหิ ลัง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ  รวมถึงต้นตอของปัญหา ท�ำให้เข้าใจว่าท�ำไม
แต่ละประเทศถึงเป็นแบบนี้ ซึ่งถ้าเราไม่รู้ ไม่เข้าใจภูมิหลัง ก็ยาก
ทีจ่ ะแก้สถานการณ์ในปัจจุบนั และอนาคตได้ ซึง่ บ่อยครัง้ ทีเ่ หตุการณ์
ทีค่ ล้ายกันในอดีตมักจะเกิดขึน้ อีกครัง้ เพียงแต่ไม่เกิดในรูปแบบเดิม”
ส�ำหรับบทบาทการทูตไทยบนเวทีระหว่างประเทศ คุณเตชย�้ำว่า
วันนีก้ ารทูตไทยควรท�ำหน้าทีเ่ ชิงรุก กล่าวคือ ไม่ตอ้ งรอให้เหตุการณ์
เกิดขึน้ ก่อนแล้วค่อยมีปฏิกริ ยิ า ต้องวิเคราะห์วา่ แนวโน้มทิศทาง “ลม”
จะไปทางไหน แล้วเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของ
ประเทศไว้ให้ได้
คุณเตช บุนนาค ในวัย 76 ปี ได้ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดในการท�ำงาน
ส�ำหรับคนรุ่นหลังว่า “ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม ขอเพียงให้ตั้งใจ
ท�ำงานให้ดีที่สุด เพราะเมื่อท�ำดีที่สุดแล้ว ตัวเองย่อมสบายใจ และ
ถ้าสิ่งที่ท�ำนั้นมีประโยชน์ต่อประเทศหรือเพื่อนร่วมชาติ ก็นับว่าเป็น
เรื่องที่ดียิ่งขึ้นไปอีก”
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ใจที่ไม่ทุกข์

คือใจทีอ่ ยูก่ บั ความจริง
ในการปฏิบัติงานนั้น นอกจากจะต้องมี “ฐานคิด” เพื่อใช้ ในการคิดวิเคราะห์แล้ว ยังต้องมี “ฐานใจ” เพื่อใช้เป็นหลัก
ในการคิดให้ถกู ต้องด้วย ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งหนึง่ ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความสำ�คัญ จึงได้นมิ นต์พระมหาฟูกจิ
ชุติปัญโญ วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี มาบรรยายธรรมะในโครงการฝึกปฏิบัติธรรม “เติมพลังชีวิต...
หลังเลิกงาน” เพื่อสร้างฐานใจของคน ธปท. ให้เข้มแข็ง พร้อมรับมือกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบในอนาคต
ด้วยการสอนข้อธรรมะทีใ่ ช้ ได้จริง เป็นไปตามคำ�สอนของพระพุทธเจ้า รวมถึงรูปแบบการบรรยายธรรมทีเ่ น้นการตัง้ คำ�ถาม
และกระตุ้นให้ผ้ฟ
ู ังหาคำ�ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถ่องแท้ ทำ�ให้การบอกเล่าข้อธรรมะของพระอาจารย์เป็นที่ช่นื ชอบ
ของคนทุกวัย
หนึ่ง อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน สอง เห็นผลชัดเจน
สาม มีที่มาอ้างอิงได้
3 ข้อข้างต้น คือแนวทางในการสอนข้อธรรมะของพระมหาฟูกิจ
ชุติปัญโญ “โดยข้อสามมีที่มาอ้างอิงได้ คือ มีที่มาที่ไปตามค�ำสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ภาษาบาลี ภาษาไทย
พระอภิธรรม ตลอดจนค�ำสอนจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์
ซึ่งสามารถย้อนกลับไปอ้างอิงที่มาได้อย่างชัดเจน สิ่งที่พูดไม่ขัดกับ
คั ม ภี ร ์ พ ระไตรปิ ฎ ก” นอกจากนี้ พ ระอาจารย์ ไ ด้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม ถึ ง
ความเป็นมาที่เกิดจากตัวท่าน “อะไรที่ได้ผลกับตัวเราเอง แสดงว่าก็
จะได้ผลกับคนอื่นเหมือนกัน ไม่ได้หมายถึงว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง
แต่เพราะจิตนี้ไม่มีเพศ ไม่มีอายุ ไม่มีวุฒิการศึกษา ทุกข์ สุข โลภ
โกรธ หลง นั้นจึงเหมือนกันหมด ส่งผลต่อจิตใจอย่างไร เร่าร้อน
ไม่สบายใจอย่างไร ถ้ามีสติ ใจก็จะไม่ทกุ ข์ เมือ่ มีสติกจ็ ะมองเห็นอะไร
ชัดเจนตามความเป็นจริงมากขึน้ เอาใจนีแ่ หละเป็นทีต่ งั้ ใจเขาใจเรา
เทศน์ธรรมะจากใจไปสู่ใจ”

พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ
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ชีวิตเราสั้นนิดเดียว
ด้วยแนวทางดังกล่าว ผนวกกับรูปแบบวิธสี อนโดยอุปมาสิง่ ต่าง ๆ
เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เน้นให้ผู้เรียนตั้งข้อสังเกตและ
กระตุ้นให้หาค�ำตอบ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีปฏิบัติได้โดยง่ายและ
ท�ำได้จริง “พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญูชนพึงจะรู้ได้ด้วยการอุปมา
เทคนิคที่สอนคือการอุปมาสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เห็นชัด เพราะส่วนใหญ่
พระพุ ท ธเจ้ า จะตรั ส เรื่ อ งนามธรรม แต่ ก ารอุ ป มาจะท� ำ ให้ สิ่ ง ที่

เป็นนามธรรมเห็นเป็นรูปธรรม สามารถสื่อสารให้คนเข้าใจได้ง่าย  
เช่น ‘สติ’ แปลว่าการระลึกรู้ รากศัพท์มาจาก สร (สะ-ระ) + ติ ‘สร’
เป็นลูกศร ลูกศรที่ดีต้องแหลม คม ตรง ชัดเจน โดนเป้าหมาย สติ
ก็เหมือนกัน ต้องแหลมคม ตรง ชัดเจน โดนเป้าหมาย...เมื่อเห็น
คุณลักษณะที่เป็นรูปธรรมชัด นามธรรมจะชัดด้วย ก็จะน�ำไปใช้
ในชีวิตประจ�ำวันได้ หรือที่พระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่าง ชีวิตของ
มนุ ษ ย์ เ หมื อ นน�้ ำ ค้ า งยามเช้ า เมื่ อ แดดขึ้ น มาก็ ห ายวั บ ไป ชี วิ ต
ของเรานั้นสั้นแวบเดียว เมื่อใช้การอุปมาอุปไมย แม้แต่เด็ก ผู้ใหญ่
คนมีการศึกษาหรือไม่มกี ารศึกษา ผูช้ าย ผูห้ ญิง ชาวไทย ชาวต่างชาติ
ล้วนสามารถรู้เช่นนี้ได้เหมือนกัน เพราะสิ่งนี้เป็นความเป็นจริง
เป็นสากล เถียงไม่ได้
“ถ้าใช้คำ� ว่าสติ อธิบายว่าการระลึกรูไ้ ม่เลอะเลือน มันก็ยากทีจ่ ะ
รับรู้ แต่ถ้าใช้อุปมาอุปไมย เช่น สติเหมือนกับลูกศร สติเหมือนกับ
สระน�ำ ้ สระน�ำ้ ต้องกว้าง เก็บน�ำ้ ได้ดี ใส สะอาด คนมีสติกจ็ ะมีลกั ษณะนัน้
เหมื อ นกั น ฉะนั้ น การอุ ป มาอุ ป ไมยจะน� ำ ไปสู ่ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
ได้ทั้งหมด”
ท�ำงานอย่างไรไม่ให้ทุกข์
เพื่อสร้างฐานใจของคน ธปท. ให้เข้มแข็ง พร้อมรับมือกับความ
ท้าทายหลากหลายรูปแบบในอนาคต ท่านได้สอนวิธกี ารน�ำธรรมะมา
ประยุกต์ใช้ปฏิบัติในชีวิตของการท�ำงาน ท�ำงานอย่างไรไม่ให้ทุกข์
“ต้องขยายความของแต่ละอย่างให้ชัดเจน ค�ำว่า ‘ธรรมะ’ มีหลาย
ความหมาย ขึน้ อยูก่ บั ว่าเรามองจากแง่มมุ ไหน ในทีน่ ขี้ อเลือกแปลว่า
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ถ้าเรามองเทคโนโลยีเป็นตัวร้าย หมายความว่า
เราจะแพ้มันตลอดเวลา...เหมือนมีดที่มีทั้งประโยชน์
และโทษ ฉะนั้น ต้องมีสติ และใช้มันอย่างรู้เท่าทัน
“สรุปรวมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมด คือเรื่องทุกข์กับเรื่อง
ไม่ทกุ ข์ เช่น การถากไม้ขา้ งต้น เราแค่รเู้ ฉพาะการถากไม้ ก็จะไม่ทกุ ข์
ท�ำไปได้เรื่อย ๆ เหนื่อยก็พัก แต่ถ้าท�ำไปแล้วคิดว่าจะขายไม้ได้ไหม
ก็ทุกข์ ถึงหยุดการถากไม้แล้วยังคิดอยู่ ก็ทุกข์อีก นั่นหมายความว่า
จะทุกข์หรือไม่ทกุ ข์ไม่เกีย่ วกับการท�ำงานหรือพัก และไม่ทกุ ข์ได้เช่นกัน
ด้วยการปฏิบตั ิ คือรูเ้ ฉพาะสิง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำอยูจ่ ริง ๆ ไม่คดิ กังวล ก็ไม่ทกุ ข์
เมือ่ ไหร่ไม่รเู้ ฉพาะสิง่ ทีท่ ำ 
� มีความอยาก ความคาดหวังมาบดบังก็เป็น
เหตุแห่งความทุกข์ได้”

บรรยากาศการบรรยายธรรมะในโครงการฝึกปฎิบัติธรรม “เติมพลังชีวิต...หลังเลิกงาน”

‘ความจริง’ ส่วนค�ำว่า ‘ปฏิบัติ’ แปลว่ารู้เฉพาะ มาจากรากศัพท์
ของบาลี คือ ปติ (เฉพาะ) + ปท (ไป รู้ ถึง บรรลุ) + ติ = ปฏิบัติ
แปลว่า ไปเฉพาะ รู้เฉพาะ ถึงเฉพาะ บรรลุเฉพาะ ไม่ใช่แปลว่า
‘กระท�ำ’ อย่างที่เข้าใจกัน
“ถ้ายังคงความหมายของการปฏิบัติแปลว่า ไปเฉพาะ รู้เฉพาะ
ถึงเฉพาะ บรรลุเฉพาะ ก็จะไม่งงว่าจะใช้ในชีวิตและการท�ำงาน
ได้อย่างไร เมือ่ การท�ำงานจะให้ผลอยูส่ องอย่าง คือ หนึง่ ส�ำเร็จ สอง
ไม่ส�ำเร็จ ถ้าเราหวังแต่ความส�ำเร็จ ทั้ง ๆ ที่ผลจากการท�ำงานมี
สองอย่าง แล้วเราอยากจะได้แต่ส�ำเร็จ มันมีโอกาสที่จะไม่ส�ำเร็จอยู่
หากต้องการผลลัพธ์เพียงด้านเดียว ทั้ง ๆ ที่ความจริงมีสองด้าน
ชีวิตของเราจะอยู่บนความเสี่ยงที่จะทุกข์อยู่ตลอดเวลา แต่หาก
เราท�ำเฉพาะที่เราท�ำ  ไม่ได้คาดหวังอะไร จะส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จ
ไม่เกี่ยว ก็จะไม่ทุกข์เลย นั่นหมายความว่าเราอยู่กับความเป็นจริง
อยู่กับธรรมะ ซึ่งท�ำให้ไม่ทุกข์”
พระอาจารย์ได้ชวนให้คน ธปท. มุง่ เป้าไปที่ “การท�ำงานเพือ่ ความ
ไม่ทกุ ข์” อยูก่ บั สิง่ ทีท่ ำ� อย่างแท้จริง รูเ้ ฉพาะ ท�ำเฉพาะสิง่ นัน้ ไม่เกีย่ วกับ
ความส�ำเร็จ เงินทอง หรือชื่อเสียง เราสามารถเลือกที่จะไม่ทุกข์ได้
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เมื่อการท�ำงานจะให้ผลอยู่สองอย่าง
คือ หนึ่ง ส�ำเร็จ สอง ไม่ส�ำเร็จ หรือล้มเหลว
ถ้าเราหวังแต่ความส�ำเร็จ...ชีวิตของเราจะอยู่บน
ความเสี่ยงที่จะทุกข์อยู่ตลอดเวลา
“ในโลกของการท�ำงานที่มีกฎเกณฑ์และการประเมินผลเข้ามา
เกีย่ วข้อง ถ้ามัวไปกังวลตรงนัน้ เราก็จะทุกข์ ไม่วา่ คนอืน่ จะประเมิน
ตัวเราอย่างไร ให้ถือถ้อยค�ำเหล่านั้นเป็นแบบประเมินเล็ก ๆ ที่เก็บ
มาพิจารณาตัวเองเพิ่ม
“คนอื่นนั้นเป็นแค่ปัจจัยภายนอก แต่ปัจจัยภายในที่จะส่งผล
ให้ทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่ตัวเราเอง”
พระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างเรื่องคนถากไม้ หากผู้ถากไม้ให้ใจ
ทั้งหมดลงไปในการถากไม้ ก็จะมีแต่การถาก ไม่มีคนถาก ถ้ามี
ความคิดกังวลเข้ามาแทรกระหว่างการถาก ก็จะเกิดผู้ถากขึ้นมา
มีตัวตนที่จะรับทุกข์ทันที

ตั้งสติรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เมือ่ หลายคนเกิดความวิตกกังวลว่า ตัวเองจะตามโลกดิจทิ ลั ไม่ทนั
พระอาจารย์ได้แนะน�ำวิธีการใช้สติในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ทีม่ ากระทบวิถกี ารด�ำเนินชีวติ และการท�ำงาน
ของผู ้ ค นว่ า “สติ แ ปลว่ า การระลึ ก รู ้ จะด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ท ่ า มกลาง
ความเปลี่ยนแปลงได้ เราต้องรู้จักรู้เท่าทัน เทคโนโลยีเป็นของนอกตัว
จะพัฒนาไปเท่าไหร่ก็ได้ แต่ว่ามันท�ำให้ไม่ทุกข์ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้
มั น ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ข้ า งนอก แต่ มั น ขึ้ น อยู ่ กั บ ข้ า งใน มนุ ษ ย์ รู ้ จั ก
ใช้เทคโนโลยีมาตลอด ถ้าเรามองเทคโนโลยีเป็นตัวร้าย หมายความว่า
เราจะแพ้มันตลอดเวลา แต่ถ้าคิดว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไปตาม
เรื่องราวของมัน ถ้าเราให้ความส�ำคัญกับเรื่องความทุกข์และความ
ไม่ทกุ ข์ เทคโนโลยีเป็นเพียงส่วนประกอบภายนอกเท่านัน้ เอง เราจะอยู่
ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงได้ มันเหมือนมีดทีม่ ที งั้ ประโยชน์และโทษ
ฉะนั้น ต้องมีสติ และใช้มันอย่างรู้เท่าทัน
“และแท้จริงแล้ว ชีวติ เราก็มกี ารเปลีย่ นแปลงอยูแ่ ล้ว ไม่มสี งิ่ ใดคงที่
การเปลี่ยนแปลงคือชีวิต เราต้องรู้จักวิธีบริหารความเปลี่ยนแปลง
ในชีวติ ให้เหมาะสมถูกต้อง ด้วยการสังเกตมันบ่อย ๆ รูก้ ายอย่างทีม่ นั เป็น
ที่มันก�ำลังเปลี่ยนแปลง ส่วนจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จิตใจก็มี
การเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยเหมื อ นกั น สุ ข ทุ ก ข์ เฉย เครี ย ด สบาย
มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ให้เราสังเกตรู้ทันจิตใจตรงนี้ด้วย เมื่อไหร่
จิตใจของเราตกค้างอยู่ในที่อื่น ๆ เช่น มีคนด่าตอนเช้า ถ้าตอนบ่าย
แล้วยังไปคิดถึงเรื่องตอนเช้า จิตใจของเราตกค้าง ไปยึดเรื่องของ
ตอนเช้า ไม่เปลีย่ นแปลง ก็ทำ� ให้ทกุ ข์ เราจะชวนจิตใจให้มนั มาไม่ทกุ ข์
ได้อย่างไร ง่ายทีส่ ดุ คือการกลับมาอยูก่ บั ปัจจุบนั ของร่างกาย ให้จติ ใจ
อยูก่ บั ร่างกาย ร่างกายก�ำลังเปลีย่ นแปลงอยู่ สังเกตลมหายใจเข้า - ออก
คือการพาจิตใจที่ยังตกค้างในอดีตย้ายมาอยู่ที่ปลายจมูก สัมผัส

ลมหายใจในปัจจุบนั เรือ่ งทีเ่ คยเครียด เคยโกรธ เคยไม่สบายใจก็หายไป
กลายเป็นใจใหม่ มีชีวิตชีวาอีกครั้ง ถ้ารู้ความจริงข้อนี้ ใจก็จะไม่มี
โอกาสทุกข์อีกเลย”
อย่ารอที่จะปฏิบัติธรรม
เราควรเริ่มปฏิบัติธรรมตามความหมายว่า “รู้เฉพาะความจริง”
ส�ำหรับคนทีม่ องว่าการปฏิบตั ธิ รรมเป็นเรือ่ งยาก ชอบผัดวันประกันพรุง่
พระอาจารย์ ก ล่ า วว่ า “ในโลกนี้ ทุ ก วิ น าที มี ค นตาย ความตาย
เป็นของแน่นอน ท�ำไมต้องรอเวลาที่จะให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
ทั้ง ๆ ที่เรามีโอกาสที่จะตายใน 1 วินาทีนี้เท่ากัน ถ้า 1 วินาทีนี้
เป็นของเรา แล้วตอนนัน้ ไม่เคยท�ำทานเลย ไม่เคยรักษาศีลเลย ไม่เคย
ภาวนาเลย ก็จะไม่มีทางเข้าใจความโล่งโปร่งใจที่ได้จากการท�ำทาน
รักษาศีล และการเจริญภาวนา ถ้าเรามีสติตอนนี้ ก็เสริมสร้างใจ
ให้พร้อมที่จะท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาในวินาทีนี้เลย ลงมือท�ำ
ทันที ได้รับผลทันที
“ถ้าบอกว่ายากแล้วก็ไม่ท�ำ  เป็นข้ออ้างของทุกคนที่จะไม่ท�ำ 
มีอะไรง่ายบ้าง ตอนเด็ก ๆ กว่าจะพลิกตัวได้ กว่าจะเดินได้ มนุษย์
ออกจากโลกไปถึงดวงจันทร์ได้ แล้วท�ำไมมนุษย์ท�ำสิ่งพวกนั้นได้
ถ้าเราใช้ข้ออ้างว่ายากเสมอ ก็หมายความว่ายอมรับตัวเองให้อยู่ใน
โลกที่ไม่เคยสัมผัสความสุขใจ ยากแปลว่าท�ำได้ เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้อง
ท�ำของยากสิ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้กับชีวิตมนุษย์ มีมนุษย์เท่านั้น
ทีท่ ำ� ได้ พระพุทธเจ้าตรัสสอนมนุษย์ นัน่ หมายความว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
สอน เราท�ำได้ทั้งหมด”
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ถ้าเรามีไอเดียดี ๆ แต่ไม่กล้าเสนอหรือไม่ได้ลงมือท�ำ สิ่งนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอน
หากเราต้องการให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
หนึ่งพลังเล็ก ๆ ก็มีความหมายที่ยิ่งใหญ่
องค์ความรู้ภายใน ธปท. อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสร้างพื้นที่การ
เรียนรูก้ ลางแบบออนไลน์ ซึง่ สามารถเข้าถึงได้งา่ ย จากทุกที่ ทุกเวลา
และทุกอุปกรณ์ รวมทั้งระบบจะเรียนรู้และสามารถเสนอเนื้อหา
ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยระบบ machine learning
ทีมฝากทิง้ ท้ายว่า “ถ้าเรามีไอเดียดี ๆ แต่ไม่กล้าเสนอหรือไม่ได้
ลงมือท�ำ สิ่งนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอน หากเราต้องการให้
องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หนึ่งพลังเล็ก ๆ ก็มีความหมาย

ที่ยิ่งใหญ่ ขอบคุณโครงการนี้ที่เป็นช่องทางการสื่อสารของพนักงาน
ท�ำให้ได้มโี อกาสเสนอไอเดียโดยตรงไปยังผูบ้ ริหารระดับสูง ท�ำให้ภาพ
ความคิด กลายเป็นความจริง ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ตอ่ พนักงาน
ทุกคน นอกจากนี้ ยังได้รบั มิตรภาพดี ๆ จากเพือ่ นในทีมและต่างทีม
ซึง่ แม้จะมาจากต่างฝ่าย แต่ทกุ คนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนา
ธปท. ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป”

ปลุกพลัง ปั้นไอเดีย
กับ Power Up BOT

โครงการนี้ท�ำให้ ได้เห็น
การร่วมมือของเพื่อนพนักงาน
จากหลากหลายสายงาน
และยังสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ
ให้เกิดขึ้น

การพัฒนาองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยน
การทำ�งานและทัศนคติแบบเดิม รวมถึงสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม (innovation culture) ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ริเริ่มโครงการ Power Up BOT เพื่อเป็นพื้นที่สำ�หรับพนักงานได้ร่วมเสนอ
ไอเดียเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ จะมาพูดคุยกับตัวแทนทีม
ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อบอกเล่ามุมมองและความประทับใจต่อโครงการนี้

Learn ConneXt

เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกซึง่ มีแนวคิด
เดี ย วกั น ว่ า ธปท. มี บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพ
และเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ อยู่มากมาย ที่
สามารถแบ่งปันให้เพื่อนพนักงานคนอื่นน�ำไป
พัฒนาต่อยอด แต่ไม่มีพื้นที่กลางให้พวกเขา
ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งสิ่งที่
ถนัดหรือชอบ ทีม Learn ConneXt จึงพยายาม
เชื่อมโยง “คนที่รู้” และ “คนที่อยากจะรู้”
เพือ่ สร้าง network effect สนับสนุนการพัฒนา
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BOT ตอบให้

ไอเดียของทีม BOT ตอบให้ เกิดจากการมองเห็นปัญหา
ของประชาชนในการค้นหาและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่าง ๆ ภายใต้การก�ำกับดูแลของ ธปท.
ซึง่ ข้อมูลเหล่านีก้ ระจายอยูต่ ามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ ท�ำให้การ
ประสานงาน การตอบค�ำถาม และการจัดส่งไฟล์ให้เป็นราย ๆ
เกิดความล่าช้า จึงเป็นทีม่ าของไอเดียการปรับระบบการเรียกดู
ข้อมูลดังกล่าวให้อยู่บนเว็บไซต์ของ ธปท. ซึ่งผู้ขอจะสามารถ
เรียกดูขอ้ มูลเองได้ โดยรวมข้อมูลไว้ในทีเ่ ดียวเพือ่ ให้งา่ ยต่อการ
ค้นหา รวมถึงสามารถพิมพ์ออกมาเพื่อใช้รับรองเป็นหนังสือ

ทางราชการได้ทนั ที ถือเป็นการลดการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ และ
เพิ่มความสะดวกให้กับผู้มาติดต่ออีกด้วย
สมาชิกทีมได้เล่าความประทับใจว่า “โครงการนีท้ ำ� ให้ได้เห็น
การร่วมมือของเพื่อนพนักงานจากหลากหลายสายงาน และ
ยังสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ ให้เกิดขึน้ ” พร้อมทิง้ ท้ายว่า “ขอขอบคุณ
โครงการดี ๆ อย่าง Power Up BOT เพราะถ้าหากไม่มโี ครงการนี้
การแก้ไขปัญหาในลักษณะที่ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพชัดเจนเช่นนี้
อาจจะท�ำได้ช้า หรือเป็นไปได้ยาก”
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โครงการนี้ถือเป็นก้าวเล็ก ๆ ของพวกเราใน ธปท. เพราะเชื่อว่าคน ธปท.
เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ ยังมีหลายท่านที่มีแนวคิดและพร้อมพัฒนา

การเข้าร่วมโครงการนี้ ท�ำให้ ได้
ใช้เวลาว่างจากการท�ำงาน
ให้เกิดประโยชน์ เพราะสามารถคิด
กระบวนการท�ำงานที่ลดขั้นตอนลง
ช่วยท�ำให้งานเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
Mini Automation

น�ำเสนอไอเดียการปรับปรุงการค�ำนวณเวลาการท�ำงานของ
พนักงานสัญญาจ้าง (outsource) ทีม่ หี ลากหลายบริษทั ซึง่ แต่ละ
บริษัทมีเงื่อนไขสัญญาที่แตกต่างกันออกไป โดยปัจจุบันยังใช้
วิธีการเซ็นชื่อเข้า - ออกงานอยู่ ซึ่งใช้เวลานานในกระบวนการ
ค�ำนวณเวลา การเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ
โครงการ Mini Automation ทีไ่ ด้นำ� ระบบอัตโนมัตมิ าช่วยในการ
ค�ำนวณเวลาท�ำงานเพือ่ ความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
ท�ำให้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่ได้รบั ความสะดวก การจัดท�ำพิกดั ทีต่ งั้ MC ด้วย Google Maps
ในรู ป แบบแอปพลิ เ คชั น ที่ มี ชื่ อ ว่ า “MCGO” จึ ง ถู ก พั ฒ นาขึ้ น
เพื่ อ รวบรวมต� ำ แหน่ ง ที่ ตั้ ง ของ MC ทั้ ง ประเทศ ให้ ส ามารถ
ดูภาพรวมการกระจุกตัวของ MC ในแต่ละพื้นที่ โดยแยกเป็น
รายภาค และรายจังหวัดได้ ทั้งยังมีระบบน�ำทางและการแสดง
ต�ำแหน่งปัจจุบันที่ท�ำให้รู้ต�ำแหน่งของ MC ในบริเวณใกล้เคียง
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีใ่ นการวางแผนออกตรวจแต่ละครัง้

ทีมได้กล่าวว่า “การเข้าร่วมโครงการนี้ ท�ำให้ได้ใช้เวลาว่าง
จากการท�ำงานให้เกิดประโยชน์ เพราะสามารถคิดกระบวนการ
ท�ำงานทีล่ ดขัน้ ตอนลง ช่วยท�ำให้งานเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ในขณะเดียวกัน พนักงานท่านอื่นสามารถน�ำไปต่อยอดงาน
ที่ท�ำได้ อี ก ด้ ว ย” โดยฝากทิ้ ง ท้ า ยไว้ ว ่ า อยากสนั บ สนุ น ให้
มีโครงการดี ๆ อย่าง Power up BOT นี้ต่อไปอีกเรื่อย ๆ

Money Changer ด้วย
Google Maps

ในการออกตรวจสถานประกอบการ
ของบุ ค คลรั บ อนุ ญ าตให้ แ ลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ (Money Changer:
MC) มักพบปัญหาในการวางแผนการ
เดินทาง ซึ่งเกิดจากความไม่ช�ำนาญ
พื้ น ที่ ป ระกอบกั บ ต� ำ แหน่ ง บนแผนที่
ของ MC ไม่ชดั เจน ท�ำให้การปฏิบตั งิ าน
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ทีมได้ฝากไว้ว่า “โครงการนี้ถือเป็นก้าวเล็ก ๆ ของพวกเรา
ใน ธปท. เพราะเชื่อว่าคน ธปท. เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ ยังมี
หลายท่ า นที่ มี แ นวคิ ด และพร้ อ มพั ฒ นาให้ เ ราเป็ น องค์ ก รชั้ น น� ำ
ในการจั ด ท� ำ ต้ น แบบของสตาร์ ท อั ป และมี อี ก หลายโครงการ
ยังไม่ได้น�ำเสนอในครั้งนี้ หากเป็นไปได้อยากให้มีการจัดโครงการ
แบบนีอ้ ย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งใหม่ ๆ ให้ ธปท.”

ทุกคนสามารถสร้างความเปลีย่ นแปลงได้
หากมีความตัง้ ใจและลงมือท�ำจริง
แม้วา่ จะไม่ใช่งานถนัด
และต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคคลจ�ำนวนมาก
Procurement One Stop Service
เกิดจากประสบการณ์ในการท�ำงานจัดซือ้ จัดจ้างของสมาชิก
ในทีมทีพ่ บว่ามีขนั้ ตอนและงานเอกสารทีต่ อ้ งท�ำจ�ำนวนมาก ไม่รวู้ า่
ต้องเริม่ ต้นอย่างไร และไม่สามารถประเมินระยะเวลาด�ำเนินงานได้
ขณะเดียวกันก็ท�ำให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายงานที่ดูแลการจัดซื้อ
จัดจ้างต้องคอยตอบค�ำถามเดิม ๆ บ่อยครั้ง ทีมจึงเสนอให้
ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบัน โดยให้แยกส่วนข้อมูล
ตามกลุม่ ผูใ้ ช้เพือ่ ให้งา่ ยต่อการเข้าถึง เพิม่ การติดตามสถานะงาน
และลดการใช้กระดาษให้มาอยู่ในระบบเพื่อช่วยกรองความ
ผิ ด พลาด ซึ่ ง ในเบื้ อ งต้ น ได้ พั ฒ นาระบบตรวจสอบหรื อ
Procurement Coaching ที่ช่วยให้ทราบขั้นตอนและวิธีการ
ได้จริง รวมถึงวางแผนการท�ำงานได้แม่นย�ำยิ่งขึ้น
ทีมได้เล่าถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการว่า “ทุกคนสามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ หากมีความตั้งใจและลงมือท�ำจริง

แม้ว่าจะไม่ใช่งานถนัดและต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล
จ�ำนวนมาก แต่เมื่อมีเป้าหมายชัดเจน สื่อสารให้คนอื่นเห็น
ในจุดหมายเดียวกัน รวมถึงมีการท�ำงานเป็นทีมที่ดี งานก็
จะส�ำเร็จได้เช่นกัน”
ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการ
Power UP BOT ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การจะขับเคลื่อน
องค์กรให้เดินหน้าไปได้นั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากทุกคนทุกฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ โครงการนีไ้ ด้จดุ ประกายให้
เกิดการปรับความคิด มองปัญหาให้เป็นโอกาสและความท้าทาย
อันจะเป็นการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้พร้อมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน
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เรื่อง : ส่วนวิเทศและองค์กรสัมพันธ์

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

การจัดโครงการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และ ธปท. ทำ�ให้ ได้รับความรู้
ในหลายมิติมากขึ้น ทั้งทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และบทบาท
หน้าที่ ธปท. ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

บรรยากาศการอบรมเศรษฐศาสตร์ส�ำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

บ่มเพาะต้นไม้ใหญ่

แตกกิ่งใบทางเศรษฐศาสตร์การเงินอย่างยั่งยืน
ทำ�ไมต้องเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์? หลายคนอาจรู้สึกว่า เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องซับซ้อนและไกลตัว เพราะการขึ้นลง
ของค่าเงินบาทและการเพิ่มลดอัตราดอกเบี้ยคงไม่กระทบตัวเองเท่าไหร่ แต่แท้จริงแล้ววิชาเศรษฐศาสตร์อยู่ใกล้ตัว
มากกว่าที่คิด เพราะในทุกวันเรามักต้องตัดสินใจอยู่เสมอว่า จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัด เช่น เงิน เวลา ให้มีค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ลองนึกดูว่า จะดีแค่ไหนถ้าคนไทยสามารถนำ�แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ไปปรับใช้
ให้เหมาะกับสาขาอาชีพของตนเองได้ และจะดีแค่ไหนถ้าเยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐาน เพื่อปรับใช้
ในชีวิตประจำ�วันและการต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคต
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของเรื่องนี้
และได้ริเริ่มโครงการ “อบรมเศรษฐศาสตร์ส�ำหรับครูผู้สอนวิชา
สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2539 ส�ำหรับปี 2562 เป็นปีแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ได้ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการด้วย เพื่อมุ่งเสริมสร้างความรู้
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ของครูให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์ต่อนักเรียนและชุมชนต่อไป
องค์ความรูภ้ ายในโครงการแต่ละปีจะมีการปรับเปลีย่ นให้ทนั สมัยและ
เท่าทันกับบริบททางเศรษฐกิจการเงินและสังคมใหม่ ๆ เพื่อให้ครู
ส่งต่อความรูส้ เู่ ยาวชนไทยทีจ่ ะเติบโตไปเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศ

ตลอดระยะเวลาการอบรม 4 วัน (วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2562)
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ครูจากโรงเรียนทั่วประเทศจ�ำนวน 110 คน
ได้รบั การเสริมทักษะความรูค้ วามเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ทงั้ ระดับจุลภาค
และมหภาค เศรษฐกิจการเงิน บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ตลอดจนการ
วางแผนทางการเงินและการใช้บริการทางการเงิน โดยคณาจารย์รุ่นใหม่
และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญจาก ธปท. ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย
กิจกรรมเวิร์คช็อป และการเยี่ยมชมนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้
ธปท. ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการเห็นว่า เป็นโครงการทีม่ ปี ระโยชน์ และควรจัดขึน้
อย่างต่อเนื่อง

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม
สามารถนำ�ไปประยุกต์ ใช้ในการสอน และการใช้ชีวิต
ประจำ�วัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการเงิน
และหนี้สิน ทำ�ให้รู้จักใช้ รู้จักออม และรู้เท่าทัน
ภัยการเงิน ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
เป็นเรื่องดีมากที่มีโครงการที่เห็นความสำ�คัญ
ของวิชาเศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู อยากให้จัด
ต่อไปเรื่อย ๆ เพราะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวและต้องติดตาม
ความรู้ที่เปลี่ยนไปเสมอ จะได้นำ�ไปสอนที่โรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจะได้ รั บ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แล้ว โครงการนี้
ยั งเป็ น พื้ น ที่ แ ลกเปลี่ ยนมุ มมองในการสอนวิชาสัง คมและ
เศรษฐศาสตร์ และเป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยครู ที่ จ ะมี ก าร
ต่อยอดองค์ความรู้ระหว่างกันต่อไปในอนาคต โดยมุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างเยาวชนไทยให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ด้ า นเศรษฐศาสตร์ แ ละมี ภู มิ คุ ้ ม กั น ทางการเงิ น มากขึ้ น
อั น จะเป็ น พื้ น ฐานในการด� ำ รงชี วิ ต และเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ
ของประเทศ
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ความฝันเริ่มจากการออม
ชาวสวนก็มคี วามฝันไม่ตา่ งจากคนในเมือง แต่การจะท�ำฝัน
ให้ส�ำเร็จได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการเก็บออม เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปกูห้ นี้
ยืมสินใคร พีเ่ ล็กยกตัวอย่างความฝันอยากนัง่ เครือ่ งบินไปเทีย่ วเชียงใหม่
ซึง่ ท�ำให้เป็นจริงได้ไม่ยาก เริม่ จากเก็บแค่วนั ละ 20 บาทเป็นเวลา 1 ปี
ก็จะได้เงิน 7,300 บาท ซึ่งพอส�ำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม และ
อาจจะรวมค่าเหมารถแดงได้อีกด้วย ซึ่งมีลูกบ้านท�ำได้จริงมาแล้ว
พี่เล็กย�้ำตอนเล่าเรื่องนี้จบว่า “อย่าคิดว่าชาวบ้านอย่างเราต้องมี
เงินล้านถึงจะได้นั่งเครื่องบิน แค่หลักพันก็ไปได้แล้ว”
ส�ำหรับการส่งเสริมการออม จะใช้การกระตุน้ ให้ออมผ่านเงินฝาก
สัจจะออมทรัพย์ โดยรับฝากเงินทุกครั้งที่มีการประชุมลูกบ้าน
ซึ่งพี่เล็กให้ก�ำลังใจทุกคนว่า “มีน้อยก็ฝากน้อย ไม่เป็นไร ดีกว่า
ไม่เก็บเงินเลย”

2

รวมพลังต่อรองผู้ซื้อ
สินค้าของชาวสวนแต่ละรายขายได้ราคาไม่เท่ากัน เพือ่ แก้ไข
ปัญหานี้ จึงต้องอาศัยการพูดคุยกับผู้ซื้อ และการรวมตัวกันตั้งศูนย์
สินค้าเกษตรเพื่อก�ำหนดราคากลางในชุมชน และมีป้ายราคาสินค้า
เป็นราคากลางของหมู่บ้านด้วย

3

7 เรื่องอยากเล่า

จากชุมชนต้นแบบสวนมะพร้าวที่อัมพวา
ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงินร่วมกับฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) ได้ลงพื้นที่
บ้ า นคลองวั ว หมู ่ ที่ 5 ต� ำ บลเหมื อ งใหม่ อ� ำ เภออั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ชุ ม ชนต้ น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่อศึกษาวิถีชีวิต การสื่อสาร และการเงินของคนในชุมชน เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ที่นี่เต็มไปด้วยมะพร้าว
และพื ช พั น ธุ ์ น านาชนิ ด ที่ น ่ า สนใจไม่ แ พ้ ต ลาดน�้ ำ รวมถึ ง เรื่ อ งราวจากการสั ง เกตการณ์ ก ารประชุ ม ลู ก บ้ า นทุ ก เดื อ น
ณ หมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งมีคุณณภัทร จาตุรัส หรือพี่เล็ก ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านกับสมาชิกลูกบ้านร่วมพูดคุยกัน ไม่น่าเชื่อว่า
การประชุ ม ลู ก บ้ า นที่ นี่ จะมี เ รื่ อ งราวที่ น ่ า ประทั บ ใจ และใช้ ได้ จ ริ ง ผ่ า นการถ่ า ยทอดแบบง่ า ย ๆ ตรงไปตรงมา
พวกเราจึงขอเก็บประเด็นที่น่าประทับใจมาเล่าสู่กันฟัง

โน้มน้าวน่าฟัง
พี่เล็กได้บอกเล่าปัญหาทางด้านการเงินของคนในชุมชนที่
เกิดขึ้น เช่น ปัญหาหนี้นอกระบบดอกเบี้ยสูง หรือการสร้างหนี้ใหม่
เพื่อใช้หนี้เก่าวนเวียนเป็นงูกินหาง โดยตั้งค�ำถามว่า อะไรคือสาเหตุ
ของปัญหา เพื่อให้ลูกบ้านคิดตามและเข้าใจต้นตอของปัญหา
พร้ อ มแชร์ วิ ธี แ บ่ ง เงิ น ของตนเองที่ ไ ด้ รั บ จากการปลู ก มะพร้า ว
ทุก 2 เดือนออกเป็นส่วน ๆ คือ พอได้เงินมาให้หักต้นทุนก่อน

1

54 BOT MAGAZINE

ที่เหลือแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกไว้ใช้ช่วง 2 เดือนถัดไป อีก 2 ส่วน
ออมเพือ่ ลูก 2 คน และส่วนสุดท้ายเป็นของตนเองกับคูช่ วี ติ ซึง่ ตรงกับ
กระแสเงินสดเข้าออกในแง่รายได้ - รายจ่ายส่วนตัวและอาชีพ
ซึ่งลูกบ้านสามารถน�ำไปปรับใช้กับครอบครัวตนเองได้
นอกจากการเล่าสู่กันฟังกับลูกบ้านแล้ว พี่เล็กยังเชิญตัวแทน
หน่วยงานทางการ เช่น เกษตรอ�ำเภอ พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ มาพูดคุย
หรือบรรยายสั้น ๆ ให้ลูกบ้านฟังอีกด้วย

ถ้าเราผิด เราต้องยอมรับ
พี่เล็กยังได้เล่าสาเหตุของการขายมะพร้าวไม่ได้ที่เกิดจาก
ฝั่งผู้ขาย 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ความกลัว เช่น การที่เกษตรกรกลัวว่า
จะต้องเสียภาษีมาก จึงรายงานจ�ำนวนผลผลิตต�่ำกว่าความเป็นจริง
อีกเรือ่ งหนึง่ คือ ความคาดหวัง เวลาเห็นราคามะพร้าวจะขึน้ ก็กกั ตุนไว้
ไม่ยอมขาย เมือ่ ของมีไม่พอกับทีโ่ รงงานต้องการ ก็ตอ้ งมีการน�ำเข้า
และเกิดการแย่งส่วนแบ่งในตลาด ส่งผลให้ในทีส่ ดุ เกษตรกรก็ขาดทุน
พี่เล็กกล่าวสรุปในเรื่องนี้ว่า “ถ้าเราผิดจริง เราก็ต้องยอมรับ”

4

สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
พี่เล็กได้น�ำความรู้จากการไปดูงานในต่างประเทศ เช่น
เรื่องมะพร้าวที่อินโดนีเซีย และเรื่องกล้วยที่จีนมาเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
ของชุมชน โครงการทีก่ ำ� ลังด�ำเนินงานอยูค่ อื โครงการมะพร้าวอินทรีย์

5

ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และน�้ำมันมะพร้าวผสมอะโวคาโดที่ได้พันธุ์จากจังหวัดตากมาปลูก
ในชุมชน เพือ่ ป้องกันปัญหาต้นทุนผันผวนจากราคาวัตถุดบิ นอกพืน้ ที่
ส่วนโครงการในอนาคตคือกล้วยและใบตอง พีเ่ ล็กบอกว่า ต้องค่อย ๆ ท�ำ
และหากอยากได้ความรูใ้ หม่ ๆ หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) และแบงก์ชาติ ก็พร้อมที่จะสนับสนุน

พอเพียง มั่นคง แล้วมั่งคั่งจะตามมา
“ต้องมีคอนโดริมแม่น้าเจ้าพระยาหรือเปล่าถึงมีความสุข?”
พี่เล็กตั้งค�ำถามให้ทุกคนในที่ประชุมลองคิดหาค�ำตอบให้แก่ตัวเอง
แม้วา่ นิยามความสุขของแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่ถา้ ทุกคนมีความสุข
จากความพอเพียง ไม่ต้องมีบ้านหรูหราหลายล้าน อยู่บ้านท้ายสวน
ใช้ชวี ติ ทีเ่ รียบง่ายกับครอบครัว แค่นกี้ ม็ คี วามสุขได้ เมือ่ มีความสุขกับ
ความพอเพียงได้ ความมั่นคงและความมั่งคั่งก็จะเกิดขึ้นกับทุกคน
และชุมชนต่อไป

6

หอกระจายข่าวยังไม่ตาย
นอกจากการประชุม หมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในต�ำบลนี้
ยังใช้หอกระจายข่าว (ในขณะที่ในบางชุมชนเป็นสื่อที่ไม่ค่อยได้รับ
ความนิ ย มแล้ ว ) มี ก ารจั ด ตารางในการสื่ อ สารกั บ ประชาชน
อย่างจริงจัง เช่น หมูท่ ี่ 5 ประกาศรอบ 6 โมงเช้า หมูท่ ี่ 1 ประกาศรอบ
7 โมงเช้า จึงได้ข้อสรุปที่ว่า ไม่มีสื่อไหนล้าสมัย และค�ำตอบของ
ค�ำถามที่ว่าจะใช้สื่ออะไรดี ก็คงขึ้นอยู่กับบริบท ความชอบ และ
ความเข้าถึงได้ของแต่ละชุมชนเอง

7

การได้มาเรียนรู้จากบ้านคลองวัว นอกจากท�ำให้เข้าใจวิถีชีวิต
การประกอบอาชีพ และวิธีการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่แล้ว
ยังได้ต้นแบบความเป็นผู้น�ำที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน และเหนือสิง่ อืน่ ใด การได้พดู คุยกับผูค้ นในชุมชน
เป็นโอกาสที่มีคุณค่ายิ่งของแบงก์ชาติที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจและ
เข้าถึงประชาชน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะน�ำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวมได้มากขึ้น

การลงพื้นที่ของ ธปท. เพื่อศึกษาวิถีชุมชนคนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เข้มข้น และมีรสสัมผัสของความกรอบจากข้าวเม่าลาว ถ้าหากเลือกไม่ถูกว่าจะชิม
เมนูอะไรดี ทางร้านมีเมนูแนะน�ำอย่าง “Sane Signature Set” ที่ลูกค้าจะได้ชิมขนม
หลากหลายชนิดที่จัดจานไว้อย่างน่ารับประทาน
นอกจากนี้ ทางร้านยังได้มกี ารส่งต่อเรือ่ งราวความเป็นมาของขนมไทย และขัน้ ตอน
การท�ำขนมไทยแบบโบราณ โดยได้เปิดชัน้ 2 ของร้านท�ำเป็นสถานทีส่ อนการท�ำขนมไทย
ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามตารางเวลาเพื่อส�ำรองเวลาล่วงหน้าได้อีกด้วย

ขนมไทย
เสน่ห์แห่งพระนคร

บุหลันดั้นเฆม

เวลาเปิด/ปิด		
โทรศัพท์		
ราคาเฉลี่ยต่อคน
ที่จอดรถ		

วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 19.00 น. (หยุดวันจันทร์)
063 541 4964
100 - 200 บาท
อาคารจอดรถ กทม. (บางล�ำพู)

บ้านขนมปังขิง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ BOT พระสยาม MAGAZINE ขอพาทุกท่านแวะไปชิมขนมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่ขึ้นชื่อ
เรือ่ งความประณีตในการทำ� และรสชาติกลมกล่อมแสนอร่อยกันทีร่ า้ น “เสน่ห”์ และ “บ้านขนมปังขิง” ร้านขนมไทยในย่านพระนคร
ที่แต่ละร้านมีจุดเด่นที่ทุกคนไม่ควรพลาด

เสน่ห์

น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีร้านขนมไทยโบราณเล็ก ๆ ที่ท�ำสดใหม่ทุกวัน
ตัง้ อยูย่ า่ นถนนข้าวสาร จากค�ำบอกเล่าของคุณหนุน่ ธัญชิตา อัตถากรโกวิท
เจ้าของร้านที่ได้ริเริ่มกับหุ้นส่วนอีก 2 คน เล่าให้ฟังว่า จุดเริ่มต้นมาจาก
การที่ตนแพ้โปรตีนกลูเตน (Gluten) ซึ่งเป็นสารที่พบอยู่ในธัญพืชจ�ำพวก
ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ และมักพบในขนมหวาน เมือ่ พบว่าขนมไทย
ส่วนใหญ่เป็นกลูเตนฟรีเพราะใช้ส่วนผสมจากแป้งข้าวเจ้า คุณหนุ่น
จึงเริ่มศึกษาเรียนรู้การท�ำขนมไทยอย่างจริงจัง และอยากจะส่งต่อความรู้
รวมถึงรสชาติของสูตรขนมที่ท�ำเองให้กับผู้ที่สนใจ จนกลายเป็นร้านเสน่ห์
ในปัจจุบัน
เมนูของทางร้านเป็นขนมไทยหาทานยาก อาทิ บุหลันดัน้ เฆม ทีม่ กี ลิน่ หอม
ของมะลิ มีเนื้อที่เหนียวนุ่มเคี้ยวเพลิน ขนมต้ม ที่มีแป้งเหนียวนุ่มก�ำลังดี

เสน่ห์จันทร์
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Sane Signature Set

เคลือบด้วยมะพร้าวทึนทึก สอดไส้ดว้ ย
กระฉีกฉ�่ำๆ เปียกปูนเผือก ท�ำจาก
เนือ้ เผือกเน้น ๆ ราดด้วยน�ำ้ กะทิคนั้ สด
และโรยหน้าด้วยงาด�ำ สัมปันนี มี
เนื้อที่เคี้ยวได้หนึบ ๆ มัน ๆ ไม่หวาน
จนเกินไป สอดไส้ดว้ ยเม็ดมะม่วงหิมพานต์
และขนมเหนียวดังโงะ ที่มีแป้งเนื้อนุ่ม
ก�ำลังพอดี ราดด้วยน�้ำตาลมะพร้าว

ร้ า นขนมหวานในเรื อ นไทยรู ป ทรงขนมปั ง ขิ ง
(Gingerbread House) ในย่านเสาชิงช้า เรือนไม้เก่าตั้งแต่
ปี 2456 ที่เจ้าของมีเจตจ�ำนงในการอนุรักษ์เรือนไม้หลังนี้
เอาไว้ให้คนรุน่ หลังได้เข้ามาศึกษาประวัตศิ าสตร์และสถาปัตยกรรม
จึงได้บูรณะเรือนไม้เก่าหลังนี้เป็นร้านกาแฟกึ่งพิพิธภัณฑ์
เมนูของทางร้านมีทั้งขนมไทย ขนมเค้ก และเครื่องดื่ม
หลากหลายเพื่อเติมความสดชื่น โดยมีเมนูชุดแนะน�ำส�ำหรับ
ลูกค้าทีม่ าเป็นกลุม่ อาทิ ชุดบัวทอง ประกอบไปด้วย ขนมไทย
หาทานยาก อย่างเช่น เสน่ห์จันทร์ จ่ามงกุฎ กลีบล�ำดวน
สั ม ปั น นี เค้ ก และชาร้ อ น หรื อ เมนู ชุ ด กรงทองส� ำ หรั บ ผู ้ ท่ี
ชอบทานข้าวเหนียวมะม่วง และเมนูลอดช่องก็ไม่ควรพลาด
ทางร้านได้น�ำเนื้อไอศกรีมกะทิวางตรงกลางถ้วย ล้อมรอบ
ด้วยเนื้อลอดช่อง โรยหน้าด้วยฝอยทอง และน�้ำตาลมะพร้าว
เป็นส่วนผสมที่เข้ากันอย่างลงตัว
เมนูเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์ของทางร้านที่อร่อยไม่แพ้กัน
อาทิ Iced Signature Coffee กาแฟเย็นสูตรเฉพาะของ

ชุดกรงทอง

ชุดบัวทอง

ทางร้ า นที่ ผ สมผสาน
ความเข้มข้นของกาแฟสด
และความหวานมันของนม
ได้อย่างเข้ากัน และเมนู
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ ดื่ ม กาแฟ
เราขอแนะน�ำ  Mint Lime
Soda ที่มีกลิ่นหอมของใบมิ้นท์ชื่นใจ เมื่อทานพร้อมขนมหวานก็ตัด
ความหวานของขนมได้อย่างลงตัว   
นอกจากจะได้ลมิ้ ลองขนมไทยหลากหลายชนิดแล้ว บรรยากาศเรือนไม้
หลังเก่าที่ยังคงมนต์ขลังจากวันวาน เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่ง รวมถึงภาพ
บนผนั ง ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ได้ ถึ ง เรื่ อ งราวของผู ้ ค นในอดี ต กั บ บรรยากาศ
ผ่อนคลายสไตล์ไทยโมเดิร์นที่สวยคลาสสิกทุกตารางนิ้ว
เวลาเปิด/ปิด		 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11.00 - 20.00 น.
		
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น
โทรศัพท์		
097 229 7021
ราคาเฉลี่ยต่อคน 200 - 300 บาท
ที่จอดรถ		
ศาลเจ้าพ่อเสือ
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“ไม่ณ อุมทยานธรรมชาติ
ีพืชใด ไม่
เ
ป็
น
ยา”
วิทยาสิรีรุกขชาติ
เกมธาตุเจ้าเรือน

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หากใครกำ�ลังมองหาพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เพื่อไปสูดอากาศ
สดชืน่ เติมพลังให้พร้อมกลับมาลุยทำ�งานในวันจันทร์ Bestination ขอแนะนำ� “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ”
ศูนย์การเรียนรูท้ างด้านสมุนไพรและธรรมชาติวทิ ยาที่ได้รวบรวมและอนุรกั ษ์สมุนไพรทีป่ รากฎในตำ�รายาไว้มากกว่า
800 ชนิด ภายในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จังหวัดนครปฐม ที่จะทำ�ให้ประสบการณ์
การมาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน

อาคารใบไม้สามใบ
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อุทยานฯ แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 140 ไร่ แบ่งออกเป็น
7 ลาน และ 7 อาคาร ซึ่งถ้าหากจะเดินชมให้รอบอาจต้อง
ใช้เวลาเกือบทั้งวัน แต่หากใครมีเวลาจ�ำกัด เราขอแนะน�ำ
4 โซนไฮไลท์ที่ห้ามพลาด เริ่มตั้งแต่บริเวณทางเข้า จะได้
พบกับอาคารใบไม้สามใบ ทีเ่ ป็นแลนด์มาร์คประจ�ำอุทยาน
เพราะหากมองจากด้านบนลงมาจะเห็นเป็นภาพใบไม้
ได้อย่างชัดเจน เมื่อเดินเข้ามาทางปีกขวาของอาคารจะ
พบกับห้องนิทรรศการถาวร “สมุนไพร ภูมปิ ญั ญาไทยสูส่ ากล”
ที่ชวนให้ตื่นตากับต�ำรับยาไทยจากสมุนไพรนานาชนิด
บอกเล่าเรือ่ งราวของภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้านของไทยผ่านเส้นทาง
ของสมุนไพรในวิถีการแพทย์แผนไทย โดยผู้เข้าชมจะได้

เรียนรู้และได้เห็นสมุนไพรของจริงอย่างใกล้ชิด รวมถึงสื่อแอนิเมชัน
สนุก ๆ เช่น การตรวจสอบสมดุลธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ ของแต่ละคน
ที่ไม่เหมือนกันได้ ผ่านเกมน่ารักที่มีชื่อว่า “ธาตุเจ้าเรือน”
จากนัน้ เราสามารถไปชมบริเวณสวนสมุนไพรในโซนต่าง ๆ ได้ 3 วิธี
ได้แก่ การเดิน การนั่งรถรางพร้อมไกด์บรรยาย หรือจะปั่นจักรยาน
ชมสวนด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน ซึ่งในครั้งนี้เราเลือกนั่งรถรางแล้ว
ค่อยเดินลัดเลาะเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ผ่านลาน
สมุนไพรเพื่อผู้พิการซึ่งถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจเพื่อรองรับกลุ่ม
ผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุให้สามารถเข้าใช้ได้อย่างสะดวก เช่น การจัดแปลง
ต้นไม้ให้ตำ�่ ลง เพือ่ ให้สามารถเอือ้ มไปสัมผัสได้ และจัดให้มี QR Code
ตามจุดต่าง ๆ ส�ำหรับดาวน์โหลดสือ่ บรรยายความรูส้ มุนไพร ในโซนนี้
เราได้รจู้ กั กับสมุนไพรใกล้ตวั มากมายทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ โดยสามารถ
เด็ดใบเล็ก ๆ มาลองดม ลองชม ลองชิมได้ ตัวอย่างเช่น พลูคาว
ทีม่ กี ลิน่ เหมือนคาวปลา มีฤทธิช์ ว่ ยต้านมะเร็ง และฟืน้ ฟูโรคความดัน
โลหิตสูง หรือหญ้าหวานที่เด็ดชิมสด ๆ ได้รสชาติหวานสมชื่อ
นิยมใช้ผสมกับเครือ่ งดืม่ แทนน�ำ้ ตาล เหมาะส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน

บึงน�้ำขนาดใหญ่บริเวณกลางอุทยาน

ที่ต้องการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด นอกจากที่กล่าวมา ยังมี
สมุนไพรอื่น ๆ มากมายให้ผู้เข้าชมได้มาสัมผัส
บริเวณกลางอุทยานเป็นทีต่ งั้ ของบึงน�ำ้ ขนาดใหญ่ทใี่ ช้เป็นแหล่งน�ำ้
หล่อเลี้ยงต้นไม้ทั้งหมดในอุทยานฯ ฝูงปลาที่แหวกว่าย นกกระยางที่
เดินตามใบบัว ศาลาริมน�้ำท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น เชื่อมกับ
สะพานไม้กว้างที่ทอดตัวยาวตามแนวบึง เป็นวิวที่สวยงามราวกับ
ภาพวาด ท�ำให้พื้นที่สีเขียวแห่งนี้เป็นเหมือนปอดขนาดใหญ่ ที่ท�ำให้
ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนได้สัมผัสกับการได้พักผ่อนอย่างแท้จริง
บรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติเช่นนี้ ท�ำให้ใจเราสงบนิง่ เหมือน
โลกหมุนช้าลง ต่างกับภายนอกทีร่ วดเร็ววุน่ วาย เมือ่ ได้เห็นรายละเอียด
ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เคยมองข้าม โดยเฉพาะพืชผักสมุนไพร
ทีเ่ ราได้คน้ พบว่าช่างน่าสนใจและวิเศษกว่าทีค่ ดิ “ไม่มพี ชื ใด ไม่เป็นยา”
เป็นค�ำพูดที่ยังดังอยู่หลังจากกลับมา วันนี้หากเดินไปรอบบ้าน
อย่างพิจารณา เราอาจพบคลังยาและความสุขจากเล็ก ๆ จากสวน
หลังบ้านก็เป็นได้
เวลาเปิด/ปิด
โทรศัพท์
ค่าเข้าชม

ห้องนิทรรศการถาวร
“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล”

รถรางพร้อมไกด์บรรยาย

ที่จอดรถ

วันพุธ - อาทิตย์ 06.00 - 18.00 น.
(ห้องนิทรรศการเปิด 09.00 - 16.00 น.)
ปิดวันจันทร์ - อังคาร
0 2441 5272 - 4
นักเรียน 50 บาท / ผู้ ใหญ่ 100 บาท /
ชาวต่างชาติ 250 บาท
เด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี
บริเวณด้านหน้าอุทยาน ฯ
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

คัมภีร์ติดอาวุธสู้

Disruption
ในยุค Disruption ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดล้มกระดานใน
หลายแวดวงธุรกิจ การทำ�ความเข้าใจเพื่อปรับตัวเตรียมพร้อม
รับมือกับสิ่งที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องจำ�เป็น BOT พระสยาม
MAGAZINE ขอแนะนำ�หนังสือ 3 เล่ม ทีจ่ ะเปิดมุมมองเพือ่ ให้เรารับมือ
กับกระแสของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมั่นคง

FUTURATION เปลี่ยนปัจจุบัน ทันอนาคต

โดย สันติธาร เสถียรไทย
อนาคตที่ ก� ำ ลั ง ไลลาทุ ก คนด้ ว ยนวั ต กรรม
“เทคโนโลยีดิจิทัล” เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกือบทุก
วงการ กลายเป็น “การปฏิวัติ” สู่รูปแบบโครงสร้าง
ใหม่ ทั้งเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และไลฟ์สไตล์ FUTURATION มาจากค�ำว่า Future
(อนาคต) x Generation (รุน่ ) โดยค�ำว่า Generation
มีอกี ความหมายคือ การ “สร้าง” อนาคตเราด้วยมือ
ของเราเอง
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ส รุ ป ภาพของอนาคตจากสิ่ ง ที่
เกิดและเป็นในวันนี้ ผนวกกับการคาดการณ์ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้เขียน ผ่านภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบ
จดหมายที่พ่อคนหนึ่งเขียนถึงลูก เพื่อบันทึก “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่”
ที่ก�ำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นถัดไป
ได้ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจ และเดินไปในอนาคตได้อย่างเท่าทัน

ไม่มีที่ว่างในวันหน้าให้กับคนที่อยู่เฉย ๆ

How to Prepare Now for What’s Next
โดย Michael McQueen (ผู้เขียน)
ญาณพล มุสิเกตุ (ผู้แปล)
หนังสือเล่มนี้แปลจากหนังสือขายดีชื่อ How to
Prepare Now for What’s Next เขียนโดย Michael
McQueen นักพูดระดับรางวัล นักวางแผนกลยุทธ์ และ
นักท�ำนายเทรนด์ระดับโลก ผู้มีส่วนท�ำให้หลายบริษัท
ชั้นน�ำรอดพ้นวิกฤติของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
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อ่านและแชร์

BOT พระสยาม MAGAZINE
ง่ำยกว่ำเดิมได้ที่

คน กับ AI Human & Machine
โอกาสและความเสี่ยง

โดย พอล ดอร์เฮอร์ตี้ และ เอช เจมส์ วิลสัน (ผู้เขียน)
ขุนทอง ลอเสรีวานิช (ผู้แปลและเรียบเรียง)
เทคโนโลยี ที่ จ ะเข้ า มา
เปลี่ ย นแปลงชี วิ ต รวมถึ ง
การด�ำเนินธุรกิจแบบพลิกโลก
ที่ เ รี ย กว่ า “Disruptive
Technology” ก็คอื เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial
Intelligence (AI)
ในมุ ม มองของผู ้ เ ขี ย น
มองว่า คน กับ AI ไม่จำ� เป็นต้อง
เป็นคูแ่ ข่งหรือศัตรูกนั แต่สามารถเป็นเพือ่ นทีท่ ำ� งานร่วมกัน
เพือ่ สร้างวิธกี ารท�ำงานแบบใหม่ ทีจ่ ะยกระดับประสิทธิภาพ
ของการท�ำงานอย่างทวีคูณ พร้อมน�ำเสนอหลักการส�ำคัญ
5 ประการ หรือ MELDS ได้แก่  (1) Mindset (ความคิดของ
องค์กร) (2) Experimentation (การทดลอง) (3) Leadership
(ภาวะผู้น�ำ) (4) Data (ข้อมูล) และ (5) Skill (ทักษะ) ที่ต้อง
มีการพัฒนาทักษะแบบผสมผสาน เพือ่ ให้เกิดการใช้จดุ แข็ง
ของ AI และของคนแบบ “หลอมรวม”
หนังสือเล่มนี้ เป็นการท�ำความเข้าใจกับเทคโนโลยี AI
ว่าส่งผลอย่างไรต่องานทีค่ นท�ำอยูใ่ นปัจจุบนั และคนจะต้อง
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อให้โลกในอนาคตอันใกล้
เป็นโลกที่คนกับ AI ก้าวไปด้วยกัน
   เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
การส�ำรวจขั้นพื้นฐานว่า องค์กรอยู่ในขั้นโคม่า
หรืออาจจะได้ไปต่อ การค้น หาจุด เด่น และ
ข้อด้อย กระบวนความคิด การรับมือกับอุปสรรค
ความล้มเหลว และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
เพือ่ ความอยูร่ อด หลังจากนัน้ เป็นการน�ำทางไปสู่
9 กุญแจส�ำคัญเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกผันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

https://www.bot.or.th
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ค�ำศัพท์จำกแผนยุทธศำสตร์ ธปท.
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Policy Space Financial Inclusion
หมายถึง ช่องว่างของดอกเบีย้
นโยบายที่สามารถลดลงได้ เพื่อ
ช่ ว ยกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ในยามที่
เศรษฐกิจชะลอตัว หรือเรียกง่าย ๆ
ว่า ขีดความสามารถในการด�าเนิน
นโยบายการเงิน

หมายถึง การเข้าถึงบริการทางการเงิน การที่
บุคคลหรือครัวเรือนมีโอกาสการเข้าถึงและสามารถ
ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เหมาะสมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ด้วยต้นทุนที่เป็นธรรม
โปร่งใส และสอดคล้องกับระดับรายได้ ภายใต้การ
ก�ากับดูแลที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขส�าคัญ ได้แก่
การเข้าถึง การเข้าใจ และการคุ้มครองผู้บริโภค

3

Market Conduct

หมายถึง การส่งเสริมการให้บริการทางการเงิน
ทีเ่ ป็นธรรม ซึง่ ถือเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของคนไทย
ทุกคน โดยครอบคลุม 5 ด้าน คือ (1) การสร้าง
ระบบการก�ากับดูแลการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(2) การเปิด เผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา
(3) ระบบการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ (4) การให้ความรู้และเตือนภัย
ทางการเงิน (5) การสนับสนุนการแก้ปญั หาหนี้
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