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ปี พ.ศ. 2559 ครบรอบ 100 ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ว่าการคนที่ 7
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้สร้างคุณูปการมากมายแก่ประเทศไทย และ
พิเศษยิ่งขึ้นเมื่อ UNESCO ได้ยกย่องให้ท่านเป็น “บุคคลส�ำคัญของโลก” เพื่อจารึก
ให้ประจักษ์ถงึ “ความจริง ความงาม ความดี” ทีท่ า่ นได้สร้างไว้เป็นมรดกทางปัญญา
ในสมัยที่ท่านเป็นผู้ว่าการ ได้มีวารสารธนาคารเกิดขึ้นในชื่อ “ธปท. ปริทรรศน์”
และต่อมาได้พัฒนาเป็นวารสาร “พระสยาม” และ “BOT พระสยาม MAGAZINE”
ในปัจจุบัน ฉบับนี้ขอร่วมเชิดชูเกียรติท่านด้วยการน�ำเสนอเนื้อหาผ่านคอลัมน์
“100 ปีชาตกาล ป๋วย อึง๊ ภากรณ์” บอกเล่าถึงการน�ำแนวคิดและปรัชญาในการท�ำงาน
ของท่าน มาประยุกต์ใช้กบั การด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ให้ประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน รวม
ทั้งชมภาพชุดหาดูยาก และเอกสาร Unseen ของท่านในวาระต่าง ๆ นอกจากนี้
ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร เทวกุล ประธานกรรมการ สถาบันป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ร่วมร�ำลึกถึงอดีต
และความประทับใจที่มีต่ออาจารย์ที่เคารพยิ่ง ผ่านคอลัมน์ “The Mentor”
“Alumni’s Wisdom” พาไปพบกับคุณเอกกมล คีรีวัฒน์ หนึ่งในนักเรียนทุน
รุ่นแรกๆ ของ อ.ป๋วย อดีตรองผู้ว่าการ ธปท. และอดีตเลขาธิการ ก.ล.ต. คนแรก
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ตลาดเงินและตลาดทุน จะมาให้มมุ มองการท�ำงานและหลักการท�ำงาน
ส�ำคัญที่จะช่วยให้การท�ำงานมีความส�ำเร็จ
มีเรือ่ งเล่าสมัย อ.ป๋วย ว่า การประชุมกับท่าน มักเป็นการประชุมถึงแผนการท�ำงาน
ระยะยาวเสมอ การมี “วิสัยทัศน์” จึงเป็นหนึ่งใน DNA ที่ส�ำคัญของ ธปท. ที่
ถ่ายทอดมาสู่ปัจจุบัน คอลัมน์ “Cover Story” จะเล่าถึงการจัดท�ำวิสัยทัศน์ร่วมของ
คณะกรรมการหลายคณะ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์
ของ ธปท. และคอลัมน์ “Special Scoop” น�ำเสนอเรือ่ ง BOT Connection ทีป่ ระมวล
การสือ่ สารเชิงนโยบาย เพือ่ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง รวมทัง้ ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่าง
ธปท. กับ Stakeholders ต่างๆ
เมื่อพูดถึงการสื่อสาร ไม่อยากให้พลาดคอลัมน์ “Relax @ Reun Pae” ฉบับนี้
พบกับ Media Mogul คุณสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนชื่อดังแห่งวงการสื่อสารเมืองไทย
จะมาแบ่งปันประสบการณ์การท�ำงานด้านสือ่ อันทรงคุณค่าของสือ่ มวลชนระดับรางวัล
“ศรีบูรพา”
สุดท้ายนี้ ผู้สนใจติดตามบทความ จดหมายจากผู้ว่าการถึงอาจารย์ป๋วย ที่เคย
เผยแพร่ใน BOT พระสยาม MAGAZINE มาตลอด 4 ปี เพื่อน�ำเสนอวิธีคิด แนวคิด
ของธนาคารกลาง 2 ยุค 2 สมัย ได้เผยแพร่แล้วในรูปแบบ Pocket Book และ
e - Book ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ในเล่มครับ
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Our Pride & Heritage / The Treasure
ข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคเหนือ

Behind
The
Seams
ภารกิจการสืบทอด

ผ้ า ทอเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ

และอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมไทย

ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด
เชียงใหม่ ได้รวบรวมผ้าทอโบราณทีท่ รงคุณค่าไว้มากมาย หนึง่ ในนัน้ คือ ผ้าทอ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในมหามงคลสมัย
ทีท่ รงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2547

Art & Design

เบื้องหลังแนวคิดงานทอผ้าชิ้นสำ�คัญของชาติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดท�ำ
ผ้าทอผืนพิเศษขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และ
น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอุทิศ
พระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์
ส่ ว นพระองค์ เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
โดยเฉพาะการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่า
ความสวยงามของผ้าไทยให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย
ทั้งในและต่างประเทศ
ผ้าทอเฉลิมพระเกียรติฯ ผืนนี้ ได้นำ� มาจัดแสดง
ครัง้ แรกในนิทรรศการชัว่ คราว ประจ�ำปี พ.ศ.2547 เรือ่ ง
“สีสันลวดลายบนผืนผ้า: สุนทรียะ ความเชื่อ และ
ความศรัทธา” และจัดแสดง ณ พิพธิ ภัณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ มาจนถึง
ทุกวันนี้
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แนวคิดในการออกแบบผ้าทอเฉลิมพระเกียรติฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดี
ของ ธปท. ที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีคุณูปการต่อผ้าไทย
ทรงส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพการทอผ้า เพื่อความอยู่ดีกินดีของช่างทอชาวไทยตั้งแต่อดีต
มาจนถึงปัจจุบัน
ในฐานะที่ ธปท. ได้กอ่ ตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ เพือ่ เป็น
แหล่งรวบรวมผ้าโบราณทีม่ คี ณุ ค่าไว้ ทาง ธปท. จึงได้จดั ท�ำผ้าทอผืนพิเศษเนือ่ งในมหามงคลสมัย
ดังกล่าว โดยได้น�ำสัญลักษณ์มงคลทั้งหลายที่สะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อ
พระองค์ท่าน อันได้แก่ การน�ำภาพสัญลักษณ์รูปปราสาท ประดิษฐานบนฐานเก้าชั้น ใจกลาง
ซุ้มปราสาทพิมพ์และเขียนทองตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. เหนือยอดปราสาทเป็นวงกลม
รูปพระอาทิตย์ ปิดด้วยทองค�ำเปลว 6 ดวง ด้านข้างรูปปราสาทซ้ายขวา ประดับช่อช้าง 6 ช่อ
และสัญลักษณ์ปีนักษัตร (ปีวอก) 6 ตัว ตัวที่ 6 ถือธงชัย
• รูปปราสาท ตรงกลางภาพเขียนทองตราอักษรพระนามาภิไธย หมายถึง สถานที่อันเป็น
ที่อยู่ของเหล่าทวยเทพ หรือหมายถึงความมีบุญบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
• ฐาน 9 ชั้น หมายถึง พระองค์ทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
• วงกลมรูปพระอาทิตย์ปดิ ทองค�ำเปลว 6 ดวง หมายถึง พระบารมีขณะเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 6 รอบ ที่แผ่ไพศาลทั่วหล้าทั่วจักรวาล ประดุจพระอาทิตย์เปล่งรัศมี
• ช่อช้าง 6 ช่อ หมายถึง เครื่องสักการะบูชาในพิธีกรรมส�ำคัญของชาวล้านนาที่ทูลเกล้าฯ
ถวายแด่พระองค์ท่านในมหามงคลสมัย
• นักษัตร (วอก) 6 ตัว และตัวที่ 6 ถือ ธงชัย หมายถึง การเจริญพระชนมพรรษาครบ
6 รอบ และความเจริญรุ่งโรจน์อย่างสูงสุดในรอบที่ 6 ของพระองค์ท่าน

ผ้าทอเฉลิมพระเกียรติฯ ผืนนี้ มีขนาดความกว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 145 เซนติเมตร ทอ
ด้วยเส้นไหม เส้นยืนตีเกลียว 6 เส้น เส้นพุ่งตีเกลียว 6 เส้น ควบ 2 ครั้ง ทอด้วยเทคนิคพื้นฐาน
หลากหลายเทคนิค ได้แก่ เทคนิคจก ยกดอก เกาะหรือล้วง มัดหมี่ และมัดย้อม ชายผ้าด้านล่าง
ทอโปร่ง แสดงให้เห็นโครงสร้างของเส้นพุ่งและเส้นยืน
ผ้าผืนนี้เป็นฝีมือการทอโดย นายโกมล พานิชพันธ์ ศิลปินช่างทอชาวอ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่
ซึ่งนับเป็นผ้าที่ ธปท. ส�ำนักงานภาคเหนือสั่งทอขึ้นเป็นพิเศษ โดยใช้สัญลักษณ์มงคลต่าง ๆ
สือ่ แทนความจงรักภักดีของประชาชนชาวเหนือทีม่ ตี อ่ พระองค์ทา่ น เพือ่ ให้มคี วามแตกต่างจากผ้าทอ
ผืนพิเศษที่ ธปท. จัดท�ำขึ้นในปีเดียวกัน ซึ่งได้ทอเป็นรูปพระพักตร์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยพื้นบ้าน นามว่า “หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ 12 สิงหาคม 2547” ณ อาคารตึกแดง
ในบริเวณพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ ธปท. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา

ในฐานะพิพิธภัณฑ์ ส�ำนักงานภาคเหนือ
ยังถือเป็นองค์กรหนึง่ ทีม่ บี ทบาทอย่างมากในการ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าโบราณ
ในเขตภาคเหนือ จึงได้มกี ารจัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้เรื่องผ้าโบราณ โดยเฉพาะในอาณาจักร
ล้านนาและใกล้เคียง ให้กับผู้สะสม ผู้จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจ
ทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดนิทรรศการ
ชั่วคราวประจ�ำปี การจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับ
ผ้ า โบราณในครอบครองของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ
ส�ำนักงานภาคเหนือ การจัดบรรยายเสวนา
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับผ้าและสิง่ ทอ ตลอดจนการให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำในการอนุรักษ์และเก็บรักษา
ผ้าโบราณ การจัดหาสินค้า OTOP ในกลุ่มผ้า
และสิง่ ทอมาจ�ำหน่ายใน Museum Shop เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังเป็นที่น่ายินดีว่า หลังจากที่
ส�ำนักงานภาคเหนือ ได้ตีพิมพ์หนังสือ “สุนทรี
แห่งลีลา ผืนผ้าแพรพรรณ: พินิจผ้าชิ้นเด่นของ
พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย” เมือ่ ปลายปี
พ.ศ. 2553 ได้ปรากฏว่า มีศิลปินช่างทอรุ่นใหม่
หลายรายสนใจน�ำรูปแบบและลวดลายผ้าที่
ตีพมิ พ์ในหนังสือดังกล่าว มาเป็นต้นแบบในการ
ผลิ ต ผ้ า ทอที่ มี ลั ก ษณะแบบและลวดลาย
คล้ายคลึงกับผ้าที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผ้ า ที่ มี คุ ณ ค่ า และหายากมาก
ในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จึงมีส่วนช่วยกระตุ้น
ศิลปินช่างทอรุน่ ใหม่ให้ผลิตผ้าทอรูปแบบโบราณ
ออกจ�ำหน่าย และเป็นทีน่ ยิ มกันอย่างกว้างขวาง
ในตลาดค้าผ้า สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ช่างทอรุ่นใหม่เป็นอันมาก
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เรื่อง : หอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

สงัด ปุยอ๊อก

กับมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ
สงัด ปุยอ๊อก

(2482 - ปัจจุบัน)
เกิด
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482
การศึกษา
ประกาศนียบัตร โรงเรียนเพาะช่าง
อนุปริญญา
อนุปริญญาศิลปบัณฑิต
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี
ปริญญาศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2505

รางวัลและเกียรติยศ
รางวัลเกียรตินิยม เหรียญทองแดง
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14

สงัด ปุยอ๊อก ศิลปินอาวุโสผูม้ ชี อื่ เสียง และมีผลงานเป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างกว้างขวาง
ในแวดวงศิลปินร่วมสมัยของไทย มีความช�ำนาญในการเขียนภาพทิวทัศน์ดว้ ย
สีนำ�้ และสีอะคริลคิ บนผืนผ้าใบ ทีส่ ว่ นใหญ่สอื่ ถึงเเนวคิดเกีย่ วกับธรรมชาติทใี่ ห้
ทั้งความงาม และความจริงแก่มนุษย์
ท่านมองว่าธรรมชาติเป็นครู เป็นผูใ้ ห้ชวี ติ ให้อาชีพ คือความงามและสัจธรรม ทิวทัศน์
คน สัตว์ ต้นไม้ ดอกไม้ ล้วนบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นความจริงของสังคม ผลงานภาพ
ทิวทัศน์ที่มีสีสันสวยงาม ให้ความรู้สึกในแง่บวกต่อธรรมชาติ ด้วยฝีแปรงที่พลิ้วไหวและ
เทคนิคการใช้สี ที่แทบจะไม่มีสีด�ำอยู่ในจานสีของศิลปินผู้นี้ ท�ำให้เป็นที่ยอมรับในวงการ
ถึงงานระดับยอดฝีมือที่สร้างชื่อมาให้เห็นแล้วหลายต่อหลายครั้งในนิทรรศการต่าง ๆ

Live and Learn

BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ขอแนะน�ำหนังสือ 3 เล่ม ทีไ่ ด้รวบรวมข้อคิดและประสบการณ์
จากความเป็นไปของโลกเศรษฐกิจการเงิน จากประวัตศิ าสตร์สนู่ วัตกรรม รวมทัง้ หนังสือรวบรวม
แง่คิดจาก ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อกระตุ้นต่อมความคิดของผู้อ่าน อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ชื่อผลงาน : หนองบัวเชียงใหม่
เทคนิค : สี Acrylic บน Canvas
แนวคิด : ธรรมชาติในบางฤดูกาลยังมีสีสันเพิ่มเติมให้ดูงามสง่า สดใส น่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้น ท�ำให้เกิดความ
รู้สึกเหมือนฝังตัวเองอยู่ในสวนดอกไม้ ท่ามกลางแมกไม้น้อยใหญ่ไพศาล และการด�ำรงชีวิตสงบเรียบง่ายของผู้คน
ที่กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างยิ่ง ความงามตามธรรมชาติเท่านั้นที่บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นที่สุดของความงาม
ขนาด :
ปีที่สร้างผลงาน :
ปีที่สะสม :
สถานที่จัดแสดง :
หรือเข้าชมได้ที่ :

146 x 245 (กว้าง x ยาว / ซม.)
2535
2535
ส�ำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 5 โซน 2
www.bot.or.th/App/VirtualArtsMuseum/ebook/Thai/index.html#p=596

Social Finance โดยผู้เขียน 3 ท่าน

"รูปแบบของ
ธรรมชาติที่งดงาม
ผสมผสานกับ
อารมณ์ที่สะเทือนใจ
นั่นคือจุดหมาย
ในการทำ�งานของ
ข้าพเจ้า"
ที่มา : www.puiock-gallery.com
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ได้แก่ Alex Nicholls ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
นวัตกรรมด้านสังคม และความเป็นผูป้ ระกอบการ
Rob Paton ผู้บุกเบิกการใช้เทคโนโลยีใหม่
ในการสอนวิ ช าการจั ด การและการวิ จั ย
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิธีการเรียนรู้แนวใหม่ และ
James Emerson ผู้ เ ขี ย นหนั ง สื อ รางวั ล
เหรียญทอง Nautilus Gold Book ปี ค.ศ. 2012
โดยรวมบทความเกีย่ วกับนโยบาย งานวิจยั และ
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับ Social Finance ตอบคำ�ถาม
เรื่องมูลค่าของ Social Finance และคุณค่า
ทางการเงิ น จากสั ง คม รวมทั้ ง วิ ธี ตี มู ล ค่ า
สินทรัพย์ทางสังคมกับค่าตอบแทนทางการเงิน

Finance, Trade and
Economic Development in
Thailand : Essay in Honour
of Khunying Suparb
Yossundara เป็นอนุสรณ์แก่คุณหญิง

สุภาพ ยศสุนทร อดีตผูจ้ ดั การทุนรักษาระดับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ธนาคารแห่งประเทศไทย
และอดีตกรรมการบริหารในธนาคารโลก โดย
นักเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา และเพือ่ นร่วมงาน
ของท่ า น อาทิ ดร.อั ม มาร สยามวาลา
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์
เนือ้ หาแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ภาพรวมของ
เศรษฐกิจไทย, การเงินในด้านสถาบันการเงินและ
นโยบายการเงิน, การค้า, การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และการกระจาย
รายได้ โดยมีบทความเรือ่ งการจัดระเบียบทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดย อ.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
เป็นบทนำ�

หนังสือทุกเล่มในคอลัมน์นี้ สามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุด ธปท.

Best Wishes for Asia รวบรวม

และตีพมิ พ์สนุ ทรพจน์ บทความ และบทสัมภาษณ์
ของ ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2510
- 2517 โดยเรื่องราวของสงครามเวียดนามที่
สงบลง และการปฏิวัติภายในประเทศเมื่อปี
พ.ศ. 2516 เป็นช่วงเวลาสำ�คัญที่ครอบคลุม
ในหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาประเมินมาจากปัญหา
ที่สยามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญ
อย่างต่อเนื่อง และผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ศ. ดร.ป๋วย ได้หวังให้ผู้อ่านร่วมค้นหาแนวทาง
ในการพัฒนาปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้น
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แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปี กระทั่งก้าวเข้าสู่ 100 ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ แต่บทบันทึกค�ำสอนอันเปี่ยมไปด้วยคุณค่าต่อการด�ำเนินชีวิตในทุกมิติ
ทั้งการถือครองชีวิต การปฏิบัติหน้าที่การงาน หรือการหยิบยื่นความช่วยเหลือ
ให้โอกาสผู้อื่นได้พัฒนาตนเอง ยังเป็นแนวคิดหลักที่ประทับอยู่ในความทรงจ�ำของ
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้บอกเล่า
ค�ำสอนของ ศ. ดร.ป๋วย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแนวความคิดที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อ
สังคมส่วนรวมและในมิติที่ลงลึกถึงการด�ำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล
ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง

บทบันทึกค�ำสอนอันล�้ำค่าของ
ผ่านค�ำบอกเล่าจาก

อ.ป๋วย

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
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“สมัยผมยังเด็ก เวลาอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นภาพ อ.ป๋วย ท่านเป็นข้าราชการที่เก่ง ไม่ว่าปัญหาใด
ท่านสามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้หมด อีกทั้งเป็นข้าราชการที่รักษาความซื่อสัตย์ จ�ำได้แม่นว่า สมัยนั้นบ้านเมือง
มีการวางท่อประปาและเกิดการคดโกง อ.ป๋วยท่านก็ลงพืน้ ทีย่ นื ตรวจงานอยูใ่ นท่อประปาขนาดใหญ่ใต้ดนิ ลงมือ
แก้ปัญหาการโกง นี่เป็นสิ่งที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็ก” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรเล่าย้อนภาพความทรงจ�ำในอดีตและ
ความชื่นชมที่ท่านมีต่อข้าราชการผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถอันน่ายกย่องอย่าง ศ. ดร.ป๋วย
จนกระทั่งในวันที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรงกับ
ช่วงที่ ศ. ดร.ป๋วยด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีของคณะเศรษฐศาสตร์ที่ท่านศึกษาอยู่พอดี ประสบการณ์ในตอนนั้น
ถือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจ�ำของท่านไม่เสื่อมคลาย
“นับเป็นช่วงทีผ่ มได้สมั ผัสความเก่งของ อ.ป๋วย ท่านเก่งมากจริง ๆ ครับ ท่านสามารถพูดเรือ่ งยากให้เป็น
เรื่องง่าย อ.ป๋วยไปพูดที่ไหน ใครก็อยากไปฟัง เมื่อได้ซึมซับความเก่งของ อ.ป๋วย จึงพลอยท�ำให้ชอบวิชา
เศรษฐศาสตร์มากขึ้น นี่ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจ แม้ว่าท่านจะมีอุดมการณ์เป็นที่ตั้ง ยึดถือความถูกต้องเสมอ แต่
ขณะเดียวกันก็คุยได้เถียงได้ รับฟังเด็กนะ ไม่ใช่ไม่รับฟัง ท่านเป็นกันเองกับลูกศิษย์ลูกหา”
จากมุมมองของศิษย์ที่เฝ้าสังเกตและเรียนรู้แนวความคิดของผู้เป็นอาจารย์ ด�ำเนินมาจนถึงวันที่ ม.ร.ว.
ปรีดิยาธร ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2544 ท่านยิ่งมองเห็นคุณความดีของ
อ.ป๋วยมากขึ้น “เมื่อเข้ามาท�ำงานในต�ำแหน่งผู้ว่าการ ยิ่งตอกย�้ำให้เห็นเรื่องความซื่อสัตย์ของ อ.ป๋วย แต่ที่
เห็นเพิม่ ขึน้ คือ ในการท�ำงาน อ.ป๋วยจะยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก และกล้าสูด้ ว้ ย สูก้ บั ผูม้ อี ำ� นาจทางการเมือง
ไม่ว่าจะสมัยใดก็ตาม ถ้าไม่ถูกต้อง อ.ป๋วยจะยึดถือความถูกต้อง ขอมาให้แก้โน่นแก้นี่ ท่านก็ไม่แก้ จะแก้
ก็ตอ่ เมือ่ มันถูกต้องเท่านัน้ ในประวัติ อ.ป๋วยเคยต่อสูก้ บั ผูม้ อี ำ� นาจ เรือ่ งทีจ่ ะมาใช้อำ� นาจโดยให้บริษทั ต่างชาติ
มารับจ้างพิมพ์ธนบัตร ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีตัวตน อ.ป๋วยก็ต่อสู้และไม่ยอม จนเป็นผลให้ยกเลิกไป
ส�ำหรับผมถือว่า ไม่เพียงยึดความถูกต้องเท่านั้น แต่ อ.ป๋วยยังกล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้องด้วย ไม่เคยกลัว
ว่าจะถูกย้าย ซึ่ง อ.ป๋วยก็เคยถูกย้าย เนื่องจากไปขัดใจผู้มีอ�ำนาจเพราะไม่ยอมเซ็นอนุมัติอะไรบางอย่างให้
ท่านก็ถูกย้ายไป ท่านก็ไปท�ำงานในที่ใหม่โดยยึดถือความถูกต้องตามเดิม นอกเหนือจากการเป็นบุคคลที่
ซื่อสัตย์แล้ว เพื่อนผม (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์) ยังใช้ค�ำว่า อ.ป๋วยซื่อสัตย์มากพอที่จะเรียกร้องให้คนอื่นซื่อสัตย์
ตามได้ หมายความว่า ท่านซื่อสัตย์จนกระทั่งทุกคนสามารถยึดถือท่านเป็นแบบอย่างได้”

รู้จักการเป็นผู้ ให้

อีกหนึง่ บทเรียนส�ำคัญที่ ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร จดจ�ำได้ไม่มวี นั ลืม คือ การด�ำรงชีวติ อย่างสมถะและรูจ้ กั หยิบยืน่
ความช่วยเหลือให้ผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม มากบ้างน้อยบ้าง ซึ่งเป็นข้อคิดที่เรียบง่าย แต่ปรากฏให้เห็น
อย่างชัดเจนในวิถีชีวิตของ ศ. ดร.ป๋วย
“ในชีวติ ปกติ อ.ป๋วยเป็นคนสมถะ ใช้ชวี ติ เรียบง่าย ไม่ได้อยูอ่ ย่างฟุม่ เฟือย ผมอ่านเจอในเอกสารของท่าน
บอกไว้ว่า มนุษย์เราต้องรู้จักค�ำว่าบริจาคด้วย ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ท่านจะแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งของท่าน
ไว้บริจาค ซึ่งเงินเดือนของท่านเองก็ไม่ได้มากนัก”
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ด้วยเหตุนจี้ งึ ไม่นา่ แปลกใจที่ ศ. ดร.ป๋วยจะกลายเป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเคารพรัก
จากพี่น้องผองเพื่อน ซึ่งเชื่อมโยงด้วยสายใยของความผูกพันทางหน้าที่การงาน
“ท่านเป็นคนทีล่ กู น้องรักมาก ท่านจะห่วงใยลูกน้อง โดยเฉพาะลูกน้องทีต่ ำ� แหน่งน้อย
รายได้น้อย อ.ป๋วยจะห่วงใยมาก อาทิ นักการภารโรง อ.ป๋วยจะห่วงใยมากที่สุด
แม้กระทัง่ ตอนทีท่ า่ นท�ำงานอยูห่ ลายต�ำแหน่ง เป็นทัง้ ผูว้ า่ การแบงก์ชาติ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงบประมาณ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตลอดจนเป็น
คณะกรรมการของสภาพัฒน์ด้วย เหล่านี้ส่งผลให้ท่านต้องเดินทางไปประชุมบ่อย
แต่ในการประชุมทุกครั้ง ด้วยความที่งานมันเยอะ จึงต้องมีคนคอยเตรียมเอกสารให้
เมื่อท่านได้เบี้ยประชุมมา ท่านจะแบ่งให้คนเตรียมเอกสารทันที เพราะว่าเขา
ท�ำงานมาให้ ท่านเก็บไว้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนท่านก็แบ่งให้ ทุกคนจึงประทับใจว่า
ท่านนึกถึงงานทีท่ ำ� ให้ ตามปกติใครได้ทำ� งานให้ทา่ นก็ดใี จแล้ว แต่ อ.ป๋วยยังนึกถึงงาน
ที่เราท�ำอีก กลายเป็นสิ่งที่ลูกน้องเก่า ๆ ประทับใจมาก”

ไทยต้องสร้างไทย...เพื่อรากฐานอันมั่นคง

“ลูกศิษย์ทุกคนจะยึดถือเรื่องความซื่อสัตย์ของ อ.ป๋วยเป็นหลัก แต่นอกเหนือ
จากความซื่อสัตย์ ส่วนตัวของผมยังยึดถือเรื่องความถูกต้องเป็นหลักด้วย เราต้อง
ยึดความถูกต้องและต้องตัดสินด้วยความถูกต้อง อ.ป๋วยเคยกล่าวว่า คนเราหาก
ไม่พะวงรักษาเก้าอี้ ก็มักจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ฉะนั้น เวลาท�ำงาน เราอย่าไป
นึกเลยว่า ต้องตัดสินไปแบบนี้จึงจะไม่หลุดจากเก้าอี้ มันไม่ใช่นะ เราควรยึดความ
ถูกต้องก่อน ถ้าจะหลุดก็หลุด ท�ำไปก่อน ยึดความถูกต้องก่อน นีเ่ ป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้
แบงก์ชาติเจริญเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ ผมคิดว่า อ.ป๋วยเป็นส่วนส�ำคัญเลยครับ”
ตลอดระยะเวลาการท�ำงานทัง้ หมด 12 ปี ในฐานะผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
ของ ศ. ดร.ป๋วย ซึง่ ได้ชอื่ ว่าอยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ ม.ร.ว.ปรีดยิ าธรเห็นว่าท่านได้
วางรากฐานเกือบทุกสิง่ อย่างทีธ่ นาคารกลางของประเทศพึงมีไว้อย่างครบถ้วน
“ผมคิดว่า อ.ป๋วยได้วางรากฐานให้เกือบทุกสิง่ ทัง้ ในระบบธนาคารพาณิชย์ หรือ
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ากลใช้ อ.ป๋วยได้พจิ ารณาและน�ำมาใช้ เช่น อัตราเงินส�ำรอง
เป็นต้น แต่ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ อ.ป๋วยยังสร้างนักเรียนทุน เพราะท่านคิดว่า
ประเทศจ�ำเป็นต้องมีคนเก่งสืบงานต่อเนื่อง ซึ่งนักเรียนทุนการศึกษาของ อ.ป๋วย
จนถึงตอนนี้กลายเป็นผู้ว่าการมาหลายคนแล้ว และปัจจุบันยังเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ นี่เป็นสิ่งที่ อ.ป๋วยสร้างไว้”
ทีส่ ำ� คัญ ในประวัตศิ าสตร์ของการขับเคลือ่ นระบบการธนาคารพาณิชย์ไทย ยังมี
อีกหนึ่งสิ่งที่ ศ. ดร.ป๋วย ได้สร้างเสาหลักที่แข็งแกร่งให้กับระบบการธนาคารพาณิชย์
ของไทยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ได้แก่ การออกพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย์ พ.ศ. 2505 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในช่วงที่ธนาคารพาณิชย์ของ
ต่างประเทศเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบ อีกทัง้ เป็นช่วงเริม่ ต้นถือก�ำเนิดระบบธนาคาร
พาณิชย์ของไทย ส่วนใหญ่ยังเป็นธนาคารขนาดเล็ก ขาดก�ำลังต่อรองที่จะมาแข่งขัน
กับแบงก์ต่างชาติ โดยทาง ม.ร.ว.ปรีดิยาธรได้ฉายภาพความเคลื่อนไหวในช่วงนั้น
ให้ฟังต่อว่า
“อ.ป๋วยท่านคิดว่า ถ้าไม่มอี ะไรช่วยบ้าง ธนาคารพาณิชย์ไทยคงไม่สามารถแข่งกับ
ธนาคารพาณิชย์ต่างชาติได้ ท่านต้องการให้ธนาคารพาณิชย์ไทยเติบโตจนมีบทบาท
ส�ำคัญในเศรษฐกิจไทย ท่านจึงตัดสินใจก�ำหนดเป็นมาตราไว้หนึ่งมาตรา ระบุว่า
ห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์ตา่ งชาติเปิดสาขาอีกต่อไป มีเพียงเฉพาะธนาคารไทยเท่านัน้
ที่สามารถเปิดสาขาได้ หลังจากนั้นธนาคารไทยก็เติบโตอย่างก้าวกระโดด จะบอก
ว่ากีดกันไหม ท่านได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าต้องการให้ธนาคารพาณิชย์ไทยเติบโต
เสียก่อน เพราะพวกเราก็ยังเพิ่งเริ่มต้น ท่านยึดหลักว่าไทยต้องสร้างไทยให้ได้ก่อน”
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ม.ร.ว.ปรีดิยาธร บอกเล่าเรื่องประทับใจเกี่ยวกับ อ.ป๋วย
ให้ทีมงานผู้ผลิตวีดิทัศน์เรื่อง “ความจริง ความงาม ความดี”
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

“ไม่เพียงยึดความถูกต้องเท่านั้น
แต่ อ.ป๋วย ยังกล้าต่อสู้
เพื่อความถูกต้องด้วย”
สืบสานปณิธาน...
สู่ 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ยังด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในฐานะกรรมการ
และเลขานุการมูลนิธอิ าจารย์ปว๋ ย รวมถึงเป็นประธานกรรมการ
สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งทั้งสองต�ำแหน่งต่างมีวัตถุประสงค์
ในการสืบทอดปณิธานแห่งความจริง ความงาม ความดี และ
การพัฒนาที่ควรให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของทุกคน
“เริม่ จากมูลนิธิ อ.ป๋วย จากเดิมทีเ่ คยมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว จนเมื่อภายหลัง
มี ก ารมอบทุ น จากฝั ่ ง เอกชนมากรายขึ้ น ทางมู ล นิ ธิ ฯ จึ ง
ปรับเปลี่ยนการให้รางวัล โดยยังคงยึดถือตามความประสงค์
ของ อ.ป๋วย ซึ่งหน้าที่ของทางมูลนิธิจะเป็นผู้รวบรวมเงิน โดยมี
ทางสถาบันป๋วยฯ เป็นผูจ้ ดั งาน และในปัจจุบนั เรายังแบ่งออกเป็น
2 รางวัล รางวัลหนึ่งจะมอบให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นที่อายุ
ไม่เกิน 45 ปี จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกๆ 2 ปี ซึง่ ในทีส่ ดุ พวกเขาก็กลาย
มาเป็นก�ำลังส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ ส่วนอีกรางวัลหนึ่ง
ที่มอบให้ทุกปี ได้แก่ การมอบรางวัลส�ำหรับธุรกิจ SMEs
ที่มีธรรมาภิบาล คือ การให้ SMEs ที่ท�ำดี ซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะ

ท�ำดีอย่างไร บางรายท�ำดีต่อพนักงาน บางราย
ท�ำดีตอ่ ผูบ้ ริโภค บางรายอาจท�ำดีตอ่ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยเรามุ่งหวังจะมอบรางวัลนี้ให้
อย่างต่อเนื่อง”
ส� ำ หรั บ การคั ด เลื อ กธุ ร กิ จ SMEs ที่ มี
ธรรมาภิบาลดีเด่นนั้น จะเป็นการลงความเห็น
จากหลายฝ่าย โดยมีสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นแกนหลัก และ
ร่วมกับตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ออกไป
ตรวจงานผู้เข้าประกวด โดยจะตรวจพิจารณา
ตัง้ แต่สภาพความเป็นอยูข่ องพนักงาน คุณภาพ
ของสินค้า รวมถึงสภาพแวดล้อม เรียกว่า
ครบถ้วนทุกปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อการให้คะแนน
“วิธีการให้คะแนนของเราจะไม่เหมือนกับ
หลักเกณฑ์ของทางตะวันตก เราเป็นธรรมาภิบาล
ฉบับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คือ ท่านพระ
ธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เคยกล่าวไว้ว่า
ในศาสนาพุทธนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธไว้ด้วย หมายความว่า
ในการมีหน่วยธุรกิจหรือองค์กรเศรษฐศาสตร์
หากจะไปได้ดี จะต้องค�ำนึงอยู่ 3 - 4 อย่าง

ได้แก่ ข้อแรก จะต้องไม่เอาเปรียบพนักงาน
ข้อที่สอง จะต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า ข้อที่สาม
จะต้ อ งไม่ เ อาเปรี ย บสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
และข้อสี่ ไม่เอาเปรียบตัวเอง คือ จะต้องท�ำดี
และมีก�ำไรอยู่ได้ ถ้า 4 อันนี้ครบ องค์กร
หรือธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์นั้น จะสามารถ
เดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืน เพราะลูกค้าชอบ
พนักงานชอบ สังคมชอบ ตัวเราเองก็มีก�ำไร
นี่คือที่มาของแนวคิด CSR (Corporate Social
Responsibility) แบบตะวันตก ซึง่ สอดคล้องกับ
ปรัชญาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนั่นเอง”
สืบเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 100 ปี
ชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ทางมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
ได้ด�ำเนินการเฉลิมฉลองวาระส�ำคัญดังกล่าว
โดยการเปิด “ลานนิทรรศการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- PUEY Open Library” ที่มูลนิธิบูรณะชนบท
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
รวมถึงการเสนอชื่อ ศ. ดร.ป๋วย ให้แก่ทาง
ยูเนสโก (UNESCO) ในฐานะบุคคลส�ำคัญของโลก

ผู ้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ทางด้ า นการศึ ก ษา และ
มนุษยศาสตร์ อันเป็นที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน
อยู่แล้วในหมู่คนไทยและน�ำไปสู่การยอมรับใน
ระดับโลก ซึ่งองค์กร UNESCO ได้มีมติยกย่อง
ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงบุคคล
อันเป็นทีเ่ คารพยิง่ อย่าง ศ. ดร.ป๋วย ไว้วา่ “หาก
ใช้ ค� ำ กล่ า วนี้ ก็ อ าจไม่ เ กิ น ไปนั ก ผมคิ ด ว่ า
อ.ป๋วย ท่านคือ ปูชนียบุคคลอันเป็นแบบอย่างที่
พวกเราควรเจริญรอยตาม หากใครมีโอกาสได้
อ่านประวัติ อ.ป๋วย ยึดถือและน�ำไปปฏิบัติ ก็
เท่ากับการได้ทำ� ความดีไปด้วย หากข้าราชการ
ทั้งประเทศยึดแบบแผนของ อ.ป๋วย ประเทศนี้
คงเจริญก้าวหน้าได้อีกมาก”

ชมบทสัมภาษณ์ในรูปแบบ
วีดิทัศน์ฉบับเต็มได้ใน

“ความจริง ความงาม ความดี”

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับธนาคารแห่งประเทศไทย
ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ช าตกาล ศ. ดร.ป๋ ว ย อึ๊ ง ภากรณ์ ในปี พ.ศ. 2559
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวมากมาย
ในองค์กรแห่งนีต้ ลอด 12 ปี ของ “ผูว้ า่ การป๋วย” ผ่านมุมมองหลากมิตจิ ากอดีตผูร้ ว่ มงาน
อดีตผูว้ า่ การ ธปท. นักวิชาการ และพนักงานปัจจุบนั ด้วยภาพยนตร์สารคดีขนาดสัน้ “ความจริง
ความงาม ความดี” ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ กับธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 5 ตอน เพือ่ ส่งต่อ
มรดกทางอุดมคติ “ความจริง ความงาม ความดี” ทีอ่ ยูเ่ หนือกาลเวลาของ ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
ให้แพร่หลายยิง่ ขึน้
ติดตามรับชมภาพยนตร์สารคดี “ความจริง ความงาม ความดี” ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ กับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้ 5 ตอน ได้ทาง www.bot.or.th ตัง้ แต่วนั ที่ 9 มีนาคม 2559
เป็นต้นไป
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บทเรียนส�ำคัญ
บนเส้นทางการท�ำงาน
ของ

เอกกมล คีรีวัฒน์
อาจกล่าวได้ว่าเส้นทางการท�ำงานของ คุณเอกกมล คีรีวัฒน์
มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทว่ากลับเต็มไปด้วยความท้าทายและ
การเผชิญหน้ากับวิกฤติทา่ มกลางความผันผวนของตลาดเงิน
ตลาดทุน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ประสบการณ์ตลอดระยะเวลา
หลายสิบปีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และองค์กรชั้นน�ำ
มากมาย ได้บ่มเพาะแนวคิดที่เป็นประโยชน์มหาศาลต่อศิษย์
รุ่นปัจจุบัน บุคลากรที่คุณเอกกมลเล็งเห็นว่ามีศักยภาพและ
ความสามารถรอบด้าน ซึ่งจ�ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศชาติ
เพื่อมุ่งสู่ทิศทางของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

Learn from the Best
คุณเอกกมลคือนักเรียนทุน ธปท. ซึ่งเป็นทุนที่ ธปท. มอบให้กับนักเรียนที่
จบระดับมัธยมศึกษาได้ไปศึกษาต่อปริญญาตรีและโทที่ต่างประเทศ โดยท่าน
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินยิ มด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Dartmouth
College ประเทศสหรัฐอเมริกา และศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน)
จาก Harvard Graduate School of Business Administration ประเทศ
สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นด้วยวัย 24 ปี พร้อมดีกรีนักเรียนทุนแบงก์ชาติ
คุณเอกกมลได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการท�ำงานในตลาดเงินและตลาดทุนที่ ธปท.
อันเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญในการบ่มเพาะประสบการณ์ท�ำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่
ของบ้านเมือง ณ ขณะนั้น
12
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“ในช่วงแรกของการท�ำงานที่แบงก์ชาติ ผมได้เริ่ม
ท�ำงานด้านต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการดูแลเรื่อง
ทุนส�ำรองเงินตราและระบบอัตราแลกเปลี่ยน ตอนที่เข้ามา
ท�ำงานแรก ๆ ผมจึงพยายามท�ำหน้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ อาศัยความรู้
ความช�ำนาญ (Expertise) ทีเ่ คยเล่าเรียนมาทัง้ หมด พร้อมทัง้
พยายามศึ ก ษาหาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ในการดู แ ลปั ญ หา
เรือ่ งเงินตราต่างประเทศ เพราะตลาดเงินตราต่างประเทศ
ในอดีตแตกต่างจากในปัจจุบนั มาก แม้วา่ ตอนแรกผมยังไม่ได้อยู่
ในส่วนงานบริหารก็ตาม แต่สภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ที่แบงก์ชาติเมื่อ 30 - 40 ปีที่แล้ว ยังไม่ซับซ้อนหรือเป็น
องค์กรที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น ต�ำแหน่งระดับล่างหรือผู้น้อย
อย่างผมจึงได้สมั ผัสการท�ำงานร่วมกับผูใ้ หญ่ตลอดเวลา ได้
ท�ำงานใกล้ชิดกับผู้ว่าการ ถือเป็นช่วงที่ผมมีความสุขมาก
เพราะเมื่อมองย้อนกลับไป ทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์
ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตการท�ำงาน”
ท่านยังเล่าถึงเส้นทางการท�ำงานที่ ธปท. เริม่ ตัง้ แต่การ
ท�ำงานในต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีผ่ คู้ อยดูแลและแก้ไขเรือ่ งเงินตรา
ระหว่างประเทศ จนกระทั่งท่านได้ก้าวขึ้นเป็นผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และรองผู้ว่าการ

ความเชื่อ

“ผมมี
ในเรื่องการบริหารมาก
ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า

แม้จะเป็นองค์กรของรัฐ
การบริหารก็ส�ำคัญ”
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“ผมท�ำงานด้านตลาดเงินและตลาดทุนมาตลอด รวมถึงมีโอกาส
ได้แก้ปัญหาในยุคที่เกิดปัญหาของระบบธนาคารไทย ซึ่งเราจ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินงานภายใต้กฎหมายที่ไม่ค่อยตรงกับหลักของ Corporate
Finance นัก แต่เราต้องพยายามแก้ไขเท่าที่จะท�ำได้ ซึ่งผมเชื่อว่า
ประสบการณ์ของปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้มีการแก้ไขกฎหมายในเวลา
ต่อมา ทุกอย่างย่อมพัฒนา และเมือ่ มาถึงจุดทีเ่ กิดวิกฤติ ปัญหาเหล่านี้
จะถูกแก้ให้หายอย่างถาวร”

The Idea of Integrity
เมื่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ก� ำ หนดให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี
คุณเอกกมลด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 - 2538
ท่ามกลางบรรยากาศความกดดันรอบด้าน อย่างไรก็ตาม บทพิสจู น์เรือ่ ง
ความซื่อตรง (Integrity) ได้ปรากฏชัดอยู่ในทุกการตัดสินใจของท่าน
ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีของการปฏิบัติหน้าที่ใน ก.ล.ต.
“ผมเชือ่ ว่า Contribution (ผลงาน) ทีผ่ มได้พสิ จู น์ให้ทกุ คนเห็นช่วงที่
ท�ำงานอยู่ ก.ล.ต. นัน่ คือ การรักษาความน่าเชือ่ ถือของ ก.ล.ต. ซึง่ ทุกอย่าง
ล้วนมาจากสปิริตของแบงก์ชาติ จากปรัชญาของผู้ว่าการ โดยเฉพาะ
อ.ป๋วย ที่เน้นเรื่องการท�ำงานด้วยความซื่อตรง เพราะเราได้เห็น
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็น Integrity ที่สะสมอยู่ในตัวคนแบงก์ชาติ”
นอกเหนือจากประสบการณ์การท�ำงานแล้ว คุณเอกกมลได้ยดึ หลัก
เรื่องความซื่อตรงเป็นเสมือนอาวุธต่อกรกับทุกวิกฤติที่เข้ามาเยือน
“ส�ำหรับหลักการท�ำงานยามทีต่ อ้ งเผชิญวิกฤติ สิง่ ส�ำคัญ คือ ความมัน่ คง
หลักการต้องมั่นคง ซึ่งสิ่งที่แบงก์ชาติไม่เคยขาด คือ ความไม่กลัว
ตอนท�ำงานอยู่แบงก์ชาติเราอาจไม่รู้สึก แต่พอได้ออกไปท�ำงาน
ภายนอกแบงก์ชาติ การจะผ่านทุกวิกฤติไปได้นั้น คือ ความไม่กลัว
ไม่ว่าการเมืองจะรุนแรงขนาดไหน เราต้องยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
ท�ำสิ่งที่คนทั้งองค์กรเชื่อ ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองเชื่ออย่างเดียว”
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“การจะผ่านทุกวิกฤติไปได้นนั้ คือ ความไม่กลัว ไม่วา่ การเมือง
จะรุนแรงขนาดไหน เราต้องยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
ท�ำสิ่งที่คนทั้งองค์กรเชื่อ ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองเชื่ออย่างเดียว”
Enhance Organizational Capability

Moving Forward

ต่อมา คุณเอกกมลได้ผนั บทบาทหน้าทีส่ กู่ ารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษทั ชัน้ น�ำหลายแห่ง รวมถึงเคยด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง เป็นสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร ในช่วง พ.ศ. 2544 - 2547 แต่เมือ่ เอ่ยถึงงานทีค่ ณุ เอกกมล
ประทับใจมากที่สุด คงหนีไม่พ้นงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ซึง่ ท่านมีโอกาสวางรากฐานและแนวทางการบริหารเรือ่ ง “คน” ไว้ที่ ธปท.
และยังเดินหน้าใส่ใจเรื่องบุคลากรต่อไป
“ผมมีความเชื่อในเรื่องการบริหารมาก ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า แม้จะ
เป็นองค์กรของรัฐ การบริหารก็สำ� คัญ และผมได้ใช้เรือ่ งการบริหารอย่างมาก
หลังจากไปท�ำงานอยู่ที่ ก.ล.ต. เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มก่อตั้งพอดี ดังนั้น
ท�ำอย่างไรให้องค์กรขับเคลือ่ นด้วยการใช้หลักบริหาร หลักส�ำคัญของการ
บริหาร คือ ทุกอย่างต้องไปด้วยกัน ต้องให้ทกุ คนรูจ้ ดุ มุง่ หมายเหมือนกัน
จุ ด มุ ่ ง หมายอย่ า งกว้ า ง ๆ อย่ า งของแบงก์ ช าติ ถื อ เป็ น Ultimate
Objective คือ การท�ำเพื่อสังคมและเพื่อประเทศด้วยความซื่อตรง”
คุณเอกกมลให้ความเห็นเพิม่ เติมอีกด้วยว่า คนเรามักจะพิจารณาจากผลงาน
ที่ปรากฏสู่สายตาของบุคคลภายนอกเป็นหลัก ซึ่งนั่นถือเป็นหลุมพรางที่
กีดขวางองค์กรให้ออกห่างจากความส�ำเร็จและความแข็งแกร่งที่แท้จริง
นอกจากนั้น คุณเอกกมลยังเผยถึงมุมมองในเรื่องของความเชื่อถือ
ทีบ่ คุ คลภายนอกมีตอ่ ธปท. ว่า “เนือ่ งจาก Expertise ของคนในแบงก์ชาติ
มีมาก มุมมองจากภายนอกจะรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่เหมาะสม เหตุการณ์
ในปัจจุบันเองก็เปลี่ยนไป ผมเชื่อว่าแบงก์ชาติในตอนนี้แข็งแกร่งมาก
โดยเฉพาะสิ่งที่ผมได้สัมผัสโดยตรง ขณะนี้ผมเป็นกรรมการอยู่ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ได้เห็นรายงานการตรวจสอบ ซึง่ ผมว่ามันเยีย่ มมากเลย และ
จับประเด็นได้เยี่ยมมาก”

“ปรัชญาของผม คือ การมีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดีที่สุด มี Integrity มีความรับผิดชอบ ในระยะแรกไม่ต้องมองไกล
แต่ค่อย ๆ ก้าวไปทีละก้าว เมื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับหน่วย
ระดับส่วน ให้คิดถึงการที่เราจะก้าวไปด้วยกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ก้าว
ไปด้วยกัน ทุกข์ด้วยกัน สุขด้วยกัน ไม่ควรเด่นอยู่คนเดียว ผมเชื่อว่าการ
เป็นองค์กร สิง่ ส�ำคัญคือก้าวไปด้วยกัน ถ้าเรามีความสุข ก็ขอให้ทงั้ องค์กร
มีความสุข ผมยังเชื่ออย่างนั้นนะ เรื่อง Incentive ต้องจัดสรรให้อย่าง
ถูกต้อง และให้คนมีความรูส้ กึ ว่า เราเป็นผูบ้ งั คับบัญชาทีม่ คี วามยุตธิ รรม
คือ ส่วนมากเราจะชื่นชมเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองของเรื่องต่าง ๆ ซึ่งการ
ท�ำแบบนั้นมันสร้างให้เกิดความโดดเด่นในองค์กร คนอื่นฉันไม่สน แต่
ถ้าโดดเด่น มันต้องโดดเด่นทั้งองค์กร ส�ำหรับผมเองผมเชื่ออย่างนั้นนะ
จะท�ำอย่างไร จะหาทางพัฒนาพวกเขาได้อย่างไร”
คุณเอกกมลอธิบายถึงปรัชญาในการท�ำงาน พร้อมฉายภาพให้เห็น
ชัดเจนยิง่ ขึน้ สมัยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญที่ ก.ล.ต. ว่า “ผมคิดว่าได้ทำ� เรือ่ งนี้
อย่างเต็มที่ตอนอยู่ ก.ล.ต. หากคุณถามคนที่ท�ำงาน ก.ล.ต. ผมคิดว่า
ผมได้สร้างและท�ำเต็มที่จริง ๆ ในเรื่องของการฝึกคนและความยุติธรรม
ต่าง ๆ ซึง่ สิง่ ทีผ่ มได้รบั ตอบแทนกลับคืนมา คือ ความรักจากคนท�ำงานด้วยกัน
และคุณต้องแน่ใจว่าการที่คุณท�ำอย่างนั้น มันท�ำให้ทุกคนมีก�ำลังใจ
คิดถึงข้างล่าง คิดถึงอนาคตของสถาบัน”
นอกจากนัน้ คุณเอกกมลยังฝากข้อคิดในฐานะศิษย์เก่าทีเ่ คยเผชิญหน้า
กับวิกฤติ และสังเกตุเห็นความเปลีย่ นแปลงในช่วงหลายสิบปีทผี่ า่ นมาของ
ตลาดเงินและตลาดทุน ถึงรุ่นน้องเลือดใหม่ที่ ธปท. ว่า
“ผมเชื่อว่าพวกเราต้องมองตอนนี้ก่อนที่จะมองไกล เมื่อเราเป็น
ผู้น้อย ขอให้มี Integrity ท�ำงานในหน้าที่รับมอบหมายให้ดีที่สุด การ
ศึกษาหาความรู้ ทุกคนคงต้องท�ำกันอยู่แล้ว ท�ำให้ดีที่สุด พอขึ้นมาเป็น
หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย ให้คดิ ถึงการบริหาร ท�ำอย่างไรให้องค์กรทีเ่ ราอยู่
แข็งแกร่งขึ้น แม้ว่าเราอาจท�ำบางอย่างไม่ได้ แต่วันหนึ่งหากเราขึ้นไป
อยูใ่ นสายงานทีค่ วบคุมพนักงานได้ เราจ�ำเป็นต้องท�ำสิง่ เหล่านี้ ผมอยาก
จะฝากให้พวกเขายึดมัน่ ในสิง่ ทีเ่ ป็น Tradition ของแบงก์ชาติ คือ Integrity
ในงาน และมีความมัน่ คง เห็นว่าการบริหารส�ำคัญ คิดถึงองค์กร จริง ๆ แล้ว
มันอาจท�ำให้คณุ ไม่ใช่ดาวเด่นในการท�ำงาน แต่ผบู้ ริหารจ�ำเป็นต้องท�ำให้
ทุกคนเชื่อและพยายามท�ำงานให้องค์กรแข็งแกร่ง”
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รับมือความท้าทาย
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ในโลกเศรษฐกิจการเงิน
จนท�ำให้ภูมิทัศน์ทางการเงิน (Financial Landscape) เริ่มเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไป
จนเห็นชัด สถาบันการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ดังกล่าว จึงต้องมีการปรับตัว
เพือ่ รับมือให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผูก้ ำ� กับ
ดูแลสถาบันการเงิน จึงได้วางแนวทาง (Roadmap) เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่ม
ศักยภาพให้สถาบันการเงินเพือ่ ฝ่าฟันความเปลีย่ นแปลงและความท้าทายทีจ่ ะเกิดขึน้
อันเป็นที่มาของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (แผนพัฒนาฯ)
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจาก คุณทองอุไร ลิม้ ปิติ รองผูว้ า่ การ
ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน มาบอกเล่าถึงความต่อเนื่อง ความท้าทาย และ
การเตรียมความพร้อมให้กับสถาบันการเงิน ที่จะปรากฏในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2559 - 2563) ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นภาพของโลกเศรษฐกิจการเงิน
ล่วงหน้าได้ ไม่มากก็น้อย

แผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน

ระยะที่ 3
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พัฒนาการของแผนพัฒนาฯ
“หัวใจของแผนพัฒนาฯ คือ เป็น Guiding Principle ให้กบั
ภาคเอกชนด้วยว่า อีก 5 ปี เราอยากเห็นธนาคารพาณิชย์
เป็นอย่างไร” คุณทองอุไรเกริ่นน�ำ
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547 - 2551) มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงโครงสร้างและจัดรูปแบบระบบสถาบันการเงินไทย
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน พ.ศ. 2540 ควบคู่กับการ
ให้บริการทางการเงินอย่างทัว่ ถึง (Financial Inclusion) ภายใต้
วิสยั ทัศน์ Financial Services for All Potential Users ซึง่ ถือเป็น
ครั้งแรกที่ ธปท. เริ่มให้ความส�ำคัญกับการเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน (Accessibility) ของประชาชน
ขณะที่แผนระยะที่ 1 เปรียบได้กับการ “เก็บกวาดบ้าน”
แผนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553 - 2557) มุ่งเน้นการสร้าง
ประสิทธิภาพระบบสถาบันการเงินด้วยการลดต้นทุนจาก
กฎเกณฑ์ทางการต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน

พร้อมกับเปิดให้มี “ผูเ้ ล่นรายใหม่” จากต่างประเทศเข้ามา และยังคงให้
ความส�ำคัญเรือ่ ง Accessibility มาอย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ยังมีการปรับปรุง
กระบวนการตรวจสอบและก�ำกับ เพือ่ ให้สถาบันการเงินสามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น
“ส�ำหรับแผนระยะที่ 3 ตอนที่เราก�ำลังวางแผนฉบับนี้ เรามองไปถึง
เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ทีต่ อ้ งการผลักดัน
ให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า (Trading Nation) นั่นแปลว่า
เราต้องมีเครือข่ายการค้าไปทั่วอาเซียน (ASEAN+5) เป็นเข็มทิศส�ำคัญ”
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็น Roadmap ของชาติ
น�ำมาสู่วิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ได้แก่ การพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินไทยให้สามารถแข่งขันได้ทงั้ ในและต่างประเทศ มีบริการ
ที่หลากหลายด้วยราคาที่เป็นธรรม และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
การค้า และการลงทุนในภูมภิ าค โดยด�ำรงไว้ซงึ่ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงิน
BOT MAGAZINE
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From Vision to Strategies
จากวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 น�ำมาสู่แนวทางส�ำคัญใน
การด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน 4 ด้าน ดังนี้

1. ส่ ง เสริ ม การใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น และการช� ำ ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพ (Digitalization & Efficiency)

เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และโครงการ National
e - Payment ของภาครัฐ โดยเน้นให้มีระบบการเงินที่เชื่อมโยง “ผู้เล่น”
ทั้งหมด (Open Architecture) มีกลไกราคาที่ส่งเสริมการใช้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินกลาง ซึ่งจะช่วย
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ โดย ธปท. รับเป็น “เจ้าภาพ”
ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางโครงสร้าง
พื้นฐานฯ ดังกล่าว
2. สนั บ สนุ น การเชื่ อ มต่ อ การค้ า และการลงทุ น ในภู มิ ภ าค
(Regionalization) เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถ

ลงทุนในภูมิภาคได้สะดวกขึ้น มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนธุรกรรม
ทางการเงินและการช�ำระเงินระหว่างประเทศ และสร้างสภาพแวดล้อม
ภาคการเงินทีเ่ อือ้ ต่อการเชือ่ มโยงการค้าการลงทุนในภูมภิ าค เช่น นโยบาย

Local Currency ที่จะช่วยลดต้นทุนจากการบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยน เป็นต้น
3. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Accessibility) ของผูใ้ ช้
บริการทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นภาคครัวเรือน หรือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs
ตลอดจนเพิม่ ผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการทีห่ ลากหลายและเข้าถึง
ง่ายขึ้น เช่น Internet และ Mobile Banking เป็นต้น
4. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน (Enablers)

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบสถาบันการเงินไทยให้มีความมั่นคงและ
ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล และการมีกฎหมายทางการเงินที่
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาและสร้างการยอมรับบริการทางการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์
“อีกกุญแจส�ำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน คือ
‘คน’ สถาบันทางการเงินและ ธปท. เองต้องให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรทางการเงินให้มีศักยภาพก้าวทันกับการพัฒนาต่าง ๆ
ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาประชาชนให้มีความรู้และวินัยทางการเงิน
การเติบโตของเศรษฐกิจการเงินจึงจะยั่งยืน”

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3
วิสัยทัศน์

ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้น ด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน
และสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การก�ำกับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

Digitization & Efficiency

1.1 บริการ Digital channels และ e-Payment
ที่สนับสนุน e-Business และ e-Government
1.2 Common Utilities และ Automate Process
ของระบบงานธนาคารไทยพาณิชย์ / ธปท.
1.3 รูปแบบและโครงสร้างระบบสถาบันการเงิน
ทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งในและต่างประเทศ

แข่งได้

เข้าถึง

การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
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2.1 สถาบันการเงินไทยสามารถประกอบธุรกิจ
ในภูมิภาคได้สะดวกขึ้น (เช่น เจรจา QABs)
2.2 โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนธุรกรรมทางการเงิน
และการช�ำระเงินระหว่างประเทศ (เช่น APN)
2.3 สภาพแวดล้อมภาคการเงินที่สนับสนุน
การเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนในภูมิภาค GMS

เชือ่ มโยง

(Inclusive Growth)

Access

3.1 Household Access และ Retirement
Saving
3.2 SMEs Access และ Capacity Building
3.3 การระดมทุนส�ำหรับธุรกิจและโครงการ
ขนาดใหญ่ ผ่านตลาดทุน

Regionalization

Enablers

ยัง่ ยืน

4.1 บุคลากรทางการเงิน
4.2 ความรูท้ างการเงินและการคุม้ ครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน
4.3 กฎหมายทางการเงิน
4.4 เกณฑ์ก�ำกับดูแล

ความท้าทายข้างหน้า
กับก้าวต่อไปของแผนพัฒนาฯ
คุณทองอุไรกล่าวว่า ความท้าทายส�ำคัญ
ในระบบเศรษฐกิจการเงินในช่วง 5 ปีข้างหน้า
คือ การเปลี่ยนแปลงของ Financial Landscape
อันเกิดจากนวัตกรรมทางการเงิน (Fin - Tech)
และผูใ้ ห้บริการทางการเงินทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน
(Non - bank) เช่น Telco ตลอดจนการพัฒนา
บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดทุน ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน
และการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินของ ธปท.
โดยขณะนี้ “ผูเ้ ล่นใหม่” เหล่านัน้ ได้กลายเป็น
โจทย์ส�ำคัญให้ ธปท. ต้องกลับมาทบทวนว่า
ธปท. ได้ออกกฎเกณฑ์อะไรทีเ่ ป็นอุปสรรคส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ในการพัฒนาและรับมือกับการ
แข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่หรือไม่ พร้อมกับ
ศึ ก ษาโครงสร้ า งระบบสถาบั น การเงิ น ไทย
(Landscape) เพื่อพิจารณารูปแบบ ขอบเขต
ธุรกิจ และแนวทางในการก�ำกับดูแลธนาคาร
พาณิชย์ และผู้ให้บริการอื่น เพื่อสามารถรองรับ
กับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นไป
นอกจากนี้ ยังมีอีกความท้าทายทีจ่ ะเกิดขึน้
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ซึง่ มุง่ เน้นการเดินหน้า
สู่บริการรูปแบบ Digital Banking ส่งผลให้
ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้าน
Cyber Risk มากขึน้ ดังนัน้ ธปท. จึงได้เตรียม
พร้อมรับมือกับความเสี่ยงและให้ความส�ำคัญ
กับการบริหารจัดการความเสีย่ งมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็น
การยกระดั บ การควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ า น IT
การปรั บ ปรุ ง แนวทางในการก� ำ กั บ ตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านระบบ IT รวมถึง
การสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน IT
หรือเทคโนโลยีการเงินใหม่ๆ เข้ามาท�ำหน้าที่
ก�ำกับตรวจสอบ
“ในอนาคต ไม่วา่ จะมีความท้าทายอะไรเข้ามา
และไม่ว่า Financial Landscape จะเปลี่ยนไป
อย่างไร แต่สุดท้ายแล้ว หัวใจส�ำคัญของแผน
พัฒนาฯ คือ แข่งได้-เข้าถึง-เชื่อมโยง-ยั่งยืน
จะต้องด�ำเนินต่อไป เหมือนกับที่ ค่านิยมร่วม
คือ ยืนตรง-มองไกล-ยืน่ มือ-ติดดิน จะยังคงเป็น
DNA ของ ธปท. ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
การเงินจะเปลี่ยนไปเช่นไร” คุณทองอุไรทิ้งท้าย

“สุดท้ายแล้ว หัวใจส�ำคัญของแผนพัฒนาฯ คือ
แข่งได้-เข้าถึง-เชื่อมโยง-ยั่งยืน จะต้องด�ำเนินต่อไป
เหมือนกับที่ ค่านิยมร่วม คือ
ยืนตรง-มองไกล-ยืน่ มือ-ติดดิน
จะยังคงเป็น DNA ของ ธปท. ไม่ว่าสิ่งแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจการเงินจะเปลี่ยนไปเช่นไร”
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กรอบ เป้าหมายเงินเฟ้อ
กับความท้าทาย
ในการด�ำเนิน

นโยบายการเงินของ ธปท.
เป้าหมายสูงสุดในการด�ำเนินงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) คือ เพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การเงิน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในระยะยาว โดยหนึง่ ใน
“เครื่องมือส�ำคัญ” ของ ธปท. เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว คือ “นโยบายการเงิน”
นั บ ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2543 เป็ น ต้ น มา ธปท. ได้ น� ำ
กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation Targeting) มาใช้
ในการด� ำ เนิ น นโยบายการเงิ น ภายใต้ ค วามเชื่ อ มั่ น
ว่า การด�ำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อที่เหมาะสม จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต
เต็มศักยภาพและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีเสถียรภาพ
ด้านราคา (Price Stability) และเสถียรภาพทางการเงิน
(Financial Stability)
เพือ่ ความเข้าใจในเจตนารมณ์และกระบวนการในการ
ด�ำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ภายใต้กรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อ คุณจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สาย
นโยบายการเงิน จึงได้ ให้เกียรติกับ BOT พระสยาม
MAGAZINE มาให้ขอ้ มูลและความรูเ้ กีย่ วกับการก�ำหนด
เป้าหมายนโยบายการเงินของ ธปท. ตลอดจนมุมมองต่อ
ความท้าทายภายใต้ภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้
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พัฒนาการของเป้าหมายนโยบายการเงิน

ธปท. มีการใช้กรอบการด�ำเนินนโยบายการเงินมาแล้วหลายรูปแบบ
โดยในช่วงก่อนวิกฤติทางการเงินเมือ่ ปี พ.ศ. 2540 มีการด�ำเนินนโยบาย
การเงินภายใต้ “กรอบเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยน” (Exchange Rate
Targeting) ซึ่งเป็นการผูกค่าเงินบาทกับตะกร้าเงินสกุลต่าง ๆ ซึ่งมี
ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินหลัก ต่อมาเมื่อเกิดปัญหาการเก็งก�ำไร
ค่าเงินบาทและปัญหาเงินทุนไหลอออก จนไม่สามารถรักษาเป้าหมาย
อัตราแลกเปลี่ยนแบบเดิมไว้ได้ รัฐบาลขณะนั้นจึงประกาศลอยตัว
ค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคม 2540
หลังจากนัน้ ประเทศไทยเปลีย่ นมาใช้นโยบายการเงินภายใต้ “กรอบ
เป้าหมายปริมาณเงิน” (Monetary Targeting) ตามแนวทางของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) โดย
มีหลักการส�ำคัญ คือ การก�ำหนดเป้าหมายปริมาณเงินให้ขยายตัว
ในอัตราทีเ่ หมาะสม และให้เกิดความสอดคล้องระหว่างนโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง เงินทุนเคลื่อนย้าย และดุลการช�ำระเงิน เพื่อให้ได้
ภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและระดับราคาตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
(Ultimate Objectives)
กระทั่งเดือนพฤษภาคม 2543 ธปท. เปลี่ยนมาด�ำเนินนโยบาย
การเงินภายใต้ “กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ” ซึง่ เป็นแนวทางทีธ่ นาคารกลาง
ทั่วโลกใช้กันแพร่หลายมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน ภายใต้กรอบนโยบาย
การเงิ น นี้ ธปท. จะประกาศเป้ า หมายอั ต ราเงิ น เฟ้ อ และรั ก ษา
อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ให้ อ ยู ่ ใ นกรอบที่ ก� ำ หนด เพื่ อ ให้ ส าธารณชนใช้
ยึดเหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือของธนาคารกลางและนโยบายการเงิน
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ข้อดีของ “กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
แบบยืดหยุ่น”

“การใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อธุรกิจและประชาชน เขาสามารถน�ำ
ไปใช้วางแผนทางการเงินได้จริง โดย ธปท. ใช้
กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น (Flexible
Inflation Targeting) มาตัง้ แต่แรกเริม่ กล่าวคือ
เราไม่ได้ดแู ลแค่อตั ราเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียว แต่
ยังดูแลการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพ
ด้านอื่น ๆ อาทิ ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน
ภาคสถาบั น การเงิ น และตลาดการเงิ น
ไปพร้อมกันด้วย จึงอาจเรียกการด�ำเนินนโยบาย
การเงินของไทยให้ชดั เจนขึน้ ว่า กรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น” คุณจาตุรงค์เกริ่น
คุณจาตุรงค์ขยายความเพิ่มเติมว่า การที่
สาธารณชนได้ รั บ ทราบถึ ง กรอบเป้ า หมาย
เงินเฟ้อไปในระยะข้างหน้าจะเป็นประโยชน์
ต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนและการด�ำเนิน
ธุรกิจของภาคเอกชน โดยยกตัวอย่างประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับโดยตรงเมื่อได้ทราบถึง
อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ เช่น สามารถวางแผน
การบริโภค การออม และการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น
รวมถึ ง ใช้ ใ นการเจรจาต่ อ รองค่ า จ้ า งหรื อ
การปรับขึ้นค่าจ้างได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
เป็นต้น
ส�ำหรับภาคธุรกิจ อัตราเงินเฟ้อถือเป็น
เครื่องมือในการวางแผนงบประมาณ และเป็น
ตัวเปรียบเทียบ (Benchmark) เบื้องต้นที่ดี
ส�ำหรับโครงการขยายธุรกิจหรือการลงทุนต่าง ๆ
หากพบว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนต�ำ่ กว่า
อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ ผูป้ ระกอบการอาจต้อง
ทบทวนแผนการลงทุนให้รอบคอบยิ่งขึ้นหรือ
ชะลอโครงการลงทุนไว้ก่อน
“ภารกิจหลักของธนาคารกลางเกือบทุกแห่ง
คือ การดูแลเสถียรภาพด้านราคา คือ ต้องดูแล
ให้ราคาสินค้าและบริการปรับเพิม่ ขึน้ ในอัตราที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับพืน้ ฐานเศรษฐกิจและ
ไม่ผนั ผวนมากเกินไป (Low and Stable Inflation)
เพราะหากอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไป อ�ำนาจการ
จับจ่ายใช้สอยของประชาชนก็จะลดลง แรงจูงใจ
ในการออมก็จะลดลง ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคากับต่างประเทศก็ลดลง แต่หากเงินเฟ้อ
ต�ำ่ เกินไปก็จะท�ำให้ผปู้ ระกอบการไม่มแี รงจูงใจ
ในการลงทุน”
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ความยืดหยุ่นในการด�ำเนินนโยบายการเงินที่รองรับความผันผวนของ
ราคาพลังงานและอาหารสด โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ กนง. ก�ำหนด
อยู่ในกรอบอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เฉลี่ยรายปีที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 ต่อปี
คุณจาตุรงค์ยอมรับว่า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสามารถ
ถูกกระทบได้จากปัจจัยทางด้านอุปทาน (Supply) ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุม
ของ ธปท. และคาดการณ์ได้ยาก อาทิ ราคาน�้ำมันที่มีการขึ้นลงตาม
ราคาในตลาดโลก จึงท�ำให้อตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปมีโอกาส “หลุดกรอบ” ได้
มากกว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ยกตัวอย่าง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของทั้งปี
พ.ศ. 2558 ทีต่ ดิ ลบ ซึง่ ถือว่าต�ำ่ กว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายนโยบาย
การเงิน โดยสาเหตุส�ำคัญมาจากราคาน�้ำมันที่ลดต�่ำลงอย่างมาก
ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันนั้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังเป็นบวกอยู่
“ไม่ใช่ไทยประเทศเดียว ประเทศที่ใช้กรอบเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไป ‘หลุดกรอบ’ เป็นส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2558 โดยสิ่งส�ำคัญที่สุด
เมือ่ เงินเฟ้อหลุดกรอบเป้าหมาย คือ ต้องชีแ้ จงต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังและสาธารณชนถึงเหตุผลในการหลุดกรอบเป้าหมาย และ กนง.
มีแนวทางในการท�ำให้เงินเฟ้อกลับเข้าสูเ่ ป้าหมายได้อย่างไร เพือ่ ความโปร่งใส
และความเชือ่ มัน่ ของสาธารณชนทีม่ ตี อ่ นโยบายการเงิน”

ความท้าทายในการด�ำเนินนโยบายการเงิน

“ปัจจุบนั โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเปลีย่ นแปลงไปค่อนข้างมาก ต้อง
เผชิญกับความท้าทายในหลายเรือ่ ง เช่น การสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันของบางภาคธุรกิจ การเข้าสู่สังคมสูงวัย การขาดแคลนแรงงาน
ฯลฯ ขณะที่ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของนโยบายการเงินก็มีมากขึ้น อีกทั้งการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลานี้ก็ไม่ได้เท่าเทียมกันในทุกภาคส่วน

จาก “เงินเฟ้อพื้นฐาน” พัฒนาสู่ “เงินเฟ้อทั่วไป”

ในการพิจารณาก�ำหนดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ คุณจาตุรงค์อธิบายว่า มีหลักการส�ำคัญ 3 ประการ
ข้อแรก คือ ต้องสอดคล้องกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Economic Fundamentals) ในช่วงเวลานั้น ๆ
ตลอดจนสามารถสะท้อนค่าครองชีพ หรือระดับราคาสินค้าและบริการโดยรวมส�ำหรับประชาชนได้ดี
ประการที่สอง คือ ควรเป็นเป้าหมายระยะปานกลาง (3 - 5 ปี) เพื่อที่ภาคธุรกิจจะสามารถวางแผน
การด�ำเนินธุรกิจ หรือประชาชนจะสามารถวางแผนการบริโภคและการออมได้โดยไม่เปลีย่ นแปลงบ่อย
ประการสุดท้าย คือ ต้องสามารถสือ่ สารได้ชดั เจน ซึง่ หลักการข้อนีเ้ ป็นเหตุผลสนับสนุนให้ ธปท.
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ให้เปลีย่ นมาใช้อตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไป (Headline Inflation)
แทนการใช้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่ง ธปท. ใช้มากว่า 10 ปี (พ.ศ. 2543 - 2557)
โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ไม่รวมดัชนีราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดและกลุ่ม
พลังงาน โดยก่อนการเปลี่ยนแปลง มีการก�ำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยรายไตรมาส
ที่ร้อยละ 0.5 - 3.0 ต่อปี
ต้นปี พ.ศ. 2558 ธปท. เปลี่ยนมาใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ไม่มีการขจัดราคา
อาหารสดและพลังงานออกไป จึงสะท้อนค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงได้ดีกว่า ส่งผลให้
ธปท. สามารถท�ำการสือ่ สารเป้าหมายนโยบายการเงินกับสาธารณชน ทัง้ ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
ให้เข้าใจได้ง่ายกว่า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินนโยบายการเงิน
อย่างไรก็ดี เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีความผันผวนมากกว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ดังนั้น
เป้าหมายใหม่จึงอนุญาตให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสามารถเบี่ยงเบนจากค่ากลางได้ระดับหนึ่ง เพื่อเพิ่ม

“นโยบายการเงินไม่ใช่ทางแก้ปัญหาได้ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบนั ทีเ่ ศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิ จ ไทยยั ง ไม่ ฟ ื ้ น ตั ว เต็ ม ที่ และ
มีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายเรื่อง”
ส่งผลให้การมองภาพเศรษฐกิจไปข้างหน้า (Forward Looking) เพื่อก�ำหนดกรอบนโยบาย
การเงินที่เหมาะสม จึงไม่ใช่เรื่องง่าย” คุณจาตุรงค์ย�้ำ
ขณะเดียวกัน ก็ยังมีอีกความท้าทายส�ำคัญ คือ การรักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายใน
การรักษาเสถียรภาพด้านราคา เสถียรภาพทางการเงิน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยปัจจุบัน นโยบายการเงินก็ไม่ใช่เครื่องมือเดียวในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ฟื้นความเชื่อมั่นของประเทศ ดังนั้น การด�ำเนินนโยบายการเงินจึงต้องสอดประสานกับ
นโยบายจากหน่วยงานทางเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะในภาวะที่ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้มี
ต้นตอมาจากสถาบันการเงินและระบบการเงิน

“นโยบายการเงินไม่ใช่ทางแก้ปัญหาได้ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และมีปัจจัยเสี่ยง
อยู่หลายเรื่อง จ�ำเป็นต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้ง
การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ และการแก้ ไ ขปั ญ หา
เชิงโครงสร้าง เพือ่ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
และศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย”
ด้วยเหตุนี้ คุณจาตุรงค์มองว่า โจทย์ในการสร้างความ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
จึงกว้างกว่าแค่การก�ำหนดกรอบอัตราเงินเฟ้อหรือการ
ปรับขึน้ ลงของอัตราดอกเบีย้ (Policy Rate) สายนโยบาย
การเงินจึงได้ร่วมมือกับสายนโยบายสถาบันการเงิน
ในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านเสถียรภาพทางการเงิน
(Financial Stability) ทีม่ คี วามครอบคลุมมากขึน้ และมี
ความลึกขึน้ กว่าเดิม โดยเฉพาะในส่วนของระบบการเงิน
ที่ ธปท. ไม่ได้ก�ำกับดูแลเอง เช่น สหกรณ์ ประกันภัย
ตลาดทุน ข้อมูลของภาคธุรกิจและครัวเรือน หรือที่
เรียกว่า “Go Micro” นั่นเอง
โดยคุณจาตุรงค์เห็นความจ�ำเป็นในการร่วมมือกัน
มากขึน้ ระหว่าง 2 สายงานดังกล่าว เนือ่ งจากก่อนมารับ
ต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ท่านมี
ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
และจากประสบการณ์ท�ำงานกว่า 10 ปีในสายงาน
ด้านสถาบันการเงิน ท�ำให้ทา่ นเข้าใจถึง “กลไก” การท�ำงาน
ของระบบสถาบั น การเงิ น และความเชื่ อ มโยงกั บ
ระบบเศรษฐกิจได้ดีขึ้น อีกทั้งยังท�ำให้ทราบด้วยว่า
แต่ละสายงานมีขอ้ มูลส�ำคัญและผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละเรือ่ ง
อยู่ที่ฝ ่า ยไหน เพื่อ ที่จะสามารถน�ำมาเชื่อมโยงกัน
ในการประเมินภาพเศรษฐกิจการเงินให้มคี วามชัดเจนขึน้
คุณจาตุรงค์ยงั ได้กล่าวถึงความท้าทายอีกประการ
ของสายนโยบายการเงิน นั่นคือ การสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจกับสาธารณชน โดยเฉพาะในประเด็น
ส�ำคัญที่ว่านโยบายการเงินที่ผ่านมา ไม่ได้ค�ำนึงถึง
เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้
ความส�ำคัญกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ และ
เสถียรภาพการเงินของประเทศ
“เพราะการด�ำเนินนโยบายการเงินโดยยึดกรอบ
เป้าหมายเงินเฟ้ออย่างเดียว โดยไม่ค�ำนึงถึงภาวะ
เศรษฐกิจหรือความเสี่ยงอื่น ๆ อาจท�ำให้เศรษฐกิจ
ผันผวนมากขึ้น และปัญหาเศรษฐกิจทวีความรุนแรง
ขึ้นได้” คุณจาตุรงค์ทิ้งท้าย
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The Knowledge
เรื่อง : ทีมกลยุทธ์และมาตรฐานข้อมูล ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ

จากกระแสการน�ำ “Big Data” มาประยุกต์ ใช้เพื่อสนับสนุนการท�ำงานอย่างแพร่หลาย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน
ในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความส�ำเร็จจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่สะท้อนพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดขึน้ จริงได้ สามารถน�ำไปใช้วางกลยุทธ์เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการต่าง ๆ ได้อย่างทันการณ์ และ
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร น�ำมาช่วยในการตัดสินใจในลักษณะ Data - Driven ซึง่ จากเดิมทีใ่ ช้แต่ประสบการณ์
หรือข้อมูลในอดีตในการตัดสินใจเท่านัน้ นับว่าเป็นการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการท�ำงานทีน่ ำ� ประโยชน์จากการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรม มาสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อวางแผน วางยุทธศาสตร์แนวทางการ
ด�ำเนินงาน และก�ำหนดนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Big Data คือ การบริหารจัดการ
ข้อมูลทีม่ ขี นาดใหญ่ซงึ่ ไม่สามารถจัดการ
ได้ด้วยเครื่องมือทั่วไป มีลักษณะส�ำคัญ
ของข้อมูล 4 ข้อหลัก หรือที่เรียกย่อๆ
ว่า 4Vs (Volume-Velocity-VarietyVeracity) คือ ข้อมูลที่มีปริมาณมาก
เกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้ (Volume)
ซึ่ ง ข้ อ มู ล นั้ น มี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็วแบบ Real - time (Velocity)
มีรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย (Variety)
ทั้งแบบ Structured, Semi-structured
และ Unstructured และเป็นข้อมูลทีม่ คี วาม
คลุมเครือ (Veracity) ซึง่ โดยธรรมชาติ
ของข้อมูลที่มาจากหลากหลายช่องทาง
ย่อมมี Errors หรือ Noise รวมอยูด่ ว้ ย
จึงต้องมีการท�ำให้ข้อมูลมีคุณภาพก่อน
น�ำมาใช้ประโยชน์ต่อไป อย่างไรก็ตาม
Big Data จะมีคณุ ค่าก็ตอ่ เมือ่ น�ำข้อมูลนัน้
มาใช้วเิ คราะห์เชิงลึก (Insights) ท�ำให้เห็น
โมเดล เห็นรูปแบบ ทีส่ ะท้อนพฤติกรรม
ของข้อมูลในมุมมองต่างๆ หลากหลาย
มิติ ส่งผลต่อการคาดการณ์ที่รวดเร็ว
ถูกต้องแม่นย�ำมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
องค์กรไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนใน Big Data
ซึ่งอาจจะมีต้นทุนสูงให้เสร็จก่อนที่จะ
เริ่มการวิเคราะห์เชิงลึก แต่สามารถ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ฐานข้ อ มู ล เดิ ม
ที่ ใ ช้ อ ยู ่ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ท� ำ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก Big Data นัน้
อาจท�ำให้ผลลัพธ์ของรูปแบบที่เกิดขึ้น
(Pattern Recognitions) แตกต่าง
ไปจากที่วางกรอบแนวคิดไว้ เมื่อน�ำ
กรณีศกึ ษาของธนาคารกลางในต่างประเทศ
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ที่มีการประยุกต์ใช้ Big Data สรุปแนวทางการวิเคราะห์
ได้ดงั นี้ การคาดการณ์จากข้อมูลปัจจุบนั (Nowcasting) คือ
เปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีต
เป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือข้อมูลเร็ว ท�ำให้สามารถคาดการณ์
ได้รวดเร็ว แม่นย�ำมากขึ้น ที่ส�ำคัญสามารถวางกลยุทธ์เพื่อ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทันที การคาดการณ์
จากพฤติกรรมการค้นหา (Search Behavior) โดยใช้
แหล่งข้อมูลจากการค้นหาในอินเทอร์เน็ตในแต่ละช่วงเวลา

มาวิเคราะห์ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นจริงของผู้บริโภคในเวลานั้นๆ
ซึ่งอาจน�ำมาใช้แทนการท�ำแบบส�ำรวจ
ที่ ต ้ อ งใช้ ร ะยะเวลานาน และผู ้ ต อบ
แบบสอบถามอาจตอบไม่ตรงกับความ
เป็นจริงทั้งหมด การคาดการณ์จาก
ข้อมูลเชิงลึก (Information Insights)
เกิดจากการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อหาความสัมพันธ์
และความเชื่อมโยงของข้อมูล ท�ำให้
ทราบข้อมูลเชิงลึกในแต่ละภาคส่วน
เศรษฐกิจ ซึง่ ต่อยอดไปสู่ การคาดการณ์
จากการทุจริต (Fraud Detection/
Prevention) จากการสังเกตรูปแบบเส้นทาง
ของข้อมูล อาจท�ำให้เห็นความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้น ท�ำให้สามารถตรวจสอบ และ
หาวิธีการป้องกันได้ทันการณ์
จากประโยชน์ดงั กล่าวของ Big Data
ท�ำให้ธนาคารกลางในต่างประเทศเริม่ ใช้
Big Data เพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
นโยบายการเงิน และสถาบันการเงิน
รวมทั้งระบบการช�ำระเงิน ตัวอย่างเช่น
ธนาคารกลางอังกฤษ ได้กำ� หนดให้การท�ำ
Analytic Excellence เป็ น หนึ่ ง ใน
แผนยุทธศาสตร์ มีการจัดตัง้ Data Lab
และ Data Community เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ Big Data
รวมถึงการน�ำข้อมูลการค้นหาใน Google
เพื่อจัดท�ำดัชนีด้านแรงงาน และดัชนี
อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารกลางแคนาดา
น� ำ ข้ อ มู ล ระบบการช� ำ ระเงิ น เพื่ อ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการอุ ป โภคบริ โ ภค
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา เผยแพร่
การน� ำ ข้ อ มู ล ข่ า วที่ ผ ่ า นการคั ด กรอง

จากการน�ำ Neural Network Application และ Machine - learning
Algorithm มาใช้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้
ในรายงานการส�ำรวจปี พ.ศ. 2558 ของ IFC เกีย่ วกับการใช้และความสนใจ
Big Data ของธนาคารกลาง กล่าวถึงตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ที่สามารถใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ท�ำการวิเคราะห์ได้ เช่น Micro - Economic
Behavior, Financial Market Liquidity and Pattern, Investor Behavior/
Expectations, Modeling of SME และ Government Balance Sheet
Transaction Data for Network Analysis เป็นต้น
จากแผนการด�ำเนินงานของ ธปท. ปี พ.ศ. 2559 ได้มกี ารเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการน�ำ Big Data มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี ที่ต้องบริหารจัดการข้อมูลระดับ Big Data และการท�ำ DMS
Transformation เพือ่ รองรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก ความพร้อมด้านข้อมูล
ที่มีแนวโน้มการใช้ข้อมูลระดับ Micro หรือการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data
Sharing) มากขึ้น ซึ่งจะมีการก�ำหนดหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data
Governance) อย่างชัดเจน ท�ำให้สามารถน�ำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และความพร้อมด้านบุคลากร ที่ต้องพัฒนาทักษะความรู้

ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ สามารถใช้เครื่องมือส�ำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงลึกได้ ด้านข้อมูล สามารถวินิจฉัย อธิบาย
และสังเกตความผิดปกติของข้อมูลได้ รวมถึงด้านธุรกิจ สามารถ
สร้างโจทย์ สร้างโมเดล เพื่อคาดการณ์หรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของข้อมูลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ ซึ่งบุคลากรที่ท�ำหน้าที่ส�ำคัญนี้คือ
“นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล” (Data Scientist) นอกจากนีไ้ ด้มกี ารน�ำแนวทาง
การท�ำงานแบบ Agile มาประยุกต์ใช้ มีการประสานงานเพือ่ ท�ำงานร่วมกัน
มากขึ้ น ทั้ ง ภายในและภายนอก มี ก ระบวนการท� ำ งานที่ เ ป็ น แบบ
Dynamic และ Cross Function เพิ่มขึ้น รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับ
การท�ำวิจัย และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ธปท. ก้าวสู่
Information Excellence Organization

แนวทางการประยุกต์ ใช้ Big Data ของธนาคารกลางในต่างประเทศ
GDP, Inflation Index, CPI
• ท�ำ Nowcasting Performance เพื่อเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ ที่ได้จากแหล่งข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลใหม่
• ใช้ Survey Data หรือตัวแปรอืน่ ๆ ส่งผลต่อการน�ำไปใช้
ในการคาดการณ์ที่สะท้อนภาพจริงได้เร็วขึ้น
• วิเคราะห์ผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น
*กรณีศึกษาจาก UK, US, Norway

Nowcasting
Payment System
• Implement Liquidity Saving Mechanism (LSM) ใน
ระบบการช�ำระเงิน ช่วยลดเวลาการ Offset และ Settle
ท�ำให้ความต้องการสภาพคล่องลดลง ส่งผลให้เพิม่ ความ
ยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของระบบช�ำระเงิน
• น�ำข้อมูล Debit และ Cheque Transaction Volume
เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ Personal Consumer Expenditures
Trade Repository
• ความเข้าใจโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรม
ที่สนใจได้มากขึ้น
• การประเมิน Derivative Exposures ที่เกิดขึ้นระหว่าง
คู่สัญญาต่าง ๆ แม่นย�ำขึ้น ซึ่งจ�ำเป็นต่อการก�ำกับดูแล
และการวางนโยบาย
• อนาคต BOE วางแผนที่จะศึกษาความเชื่อมโยงของ
ข้อมูลในรายละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ทราบแนวทางที่จะใช้
ในการวางนโยบาย และก�ำกับดูแล

Search
Behavior

Labour/Housing
Indicator
• ท�ำการเปรียบเทียบรูปแบบ ที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลในปัจจุบันกับค�ำที่ใช้ใน
การค้นหาข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาใน
อินเทอร์เน็ต (ข้อมูลจาก Google
เป็น Index ไม่ใช่ Volume)
• Search Term Data ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนภาพ Real - time มากขึ้น
• การน�ำพฤติกรรมการ Search
มาใช้ประกอบการวิเคราะห์
*กรณีศึกษาจาก UK, US, Germany,
Italy, Israel

Advanced
Analytics

Information
Insights

Fraud
Detection/
Prevention

How to Investigate Behavior?
• Digital Technology Approached by
• Rule Based
Mobile, Internet Banking, etc.
• Relationship - Behavior,
• Adaptive Based
Data Source
Pattern, Linkage, Structure
• Traditional Financial
• Administrative - Credit
Transaction
Bureau, Watch List, etc.
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The Knowledge

ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน

ภารกิจแห่งการอนุรักษ์
และสืบสานผ้าไท
ในการเตรียมพร้อมประเทศเพือ่ ก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (AEC) ซึง่
จะปรากฏภาพของทุนและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ไหลบ่าเข้ามาอย่างมหาศาล
ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การเรียนรู้สภาพสังคมและวัฒนธรรมของ
กลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้านจึง เป็นเรือ่ งส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าการเมืองและ
เศรษฐกิจ ดร.สิงห์ชยั บุณยโยธิน ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ส�ำนักงานภาคเหนือ
ได้เผยถึงภารกิจการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะ
การขับเคลือ่ นให้พพิ ธิ ภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ
ด� ำ เนิ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานผ้ า ไท ซึ่ ง ปั จ จุ บั น กลาย
เป็ น ศู น ย์ ก ลางของการศึ ก ษาค้ น คว้ า ทางด้ า นผ้ า โบราณใน
เขตภาคเหนือทีเ่ ต็มไปด้วยคอลเลกชันหายาก และเปีย่ มไปด้วยคุณค่า
ทางประวัตศิ าสตร์เป็นอย่างยิง่
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บทบาทของ ธปท. ในมิติทางวัฒนธรรม
พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่
สนองนโยบายของธนาคารในการร่วมอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมปิ ญั ญา
ของชาติ จนถึงปัจจุบันได้เปิดด�ำเนินการมาเป็นปีที่ 16 แล้ว นับเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าทางด้านเงินตราและผ้าโบราณในเขตภาคเหนือที่มีผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งจากภายในประเทศ
และต่างประเทศ
“พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ถือเป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีเ่ ปิดโอกาส
ให้ ป ระชาชนและผู ้ ส นใจทั่ ว ไปทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ
ได้เข้ามาสัมผัส อีกบทบาทหน้าที่หนึ่งในบริบทนี้ของ ธปท. และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (AEC)

อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ทางพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จึ ง ต้ อ งมี
ความพร้อมในทุกด้าน ที่จะรองรับผู้เข้าชม
จากนานาประเทศ การปรับเปลี่ยนแนวทาง
ในการน�ำเสนอข้อมูลความรู้สู่สาธารณะ จึง
ได้มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงความรู้ทางด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมระหว่ า ง
ประเทศในกลุม่ ประชาคมอาเซียน ซึง่ มีรากฐาน
ทางประวัติศาสตร์ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
ที่คล้ายคลึงกัน” ดร.สิงห์ชัยกล่าวถึงอีกหนึ่ง
บทบาทส�ำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายในการผลั ก ดั น ให้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ความรู้ และความเข้าใจแก่สาธารณชนในเรื่อง
บทบาทและการด�ำเนินนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะบทบาททางด้าน
การอนุรกั ษ์สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรม ควบคูไ่ ปกับ
การให้ขอ้ มูลความรูท้ างการเงินแก่ผมู้ าเยีย่ มชม
พิพิธภัณฑ์
“สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็นจุดเชือ่ มโยงระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หากผูเ้ ข้าชม
สามารถเข้าใจเรือ่ งราวเหล่านีไ้ ด้อย่างถ่องแท้ ก็
จะเข้าใจอดีตมากขึน้ และมองเห็นความเชือ่ มโยง
ถึงเรื่องอื่น ๆ ในอนาคตได้ นอกจากนั้น
เรายังต้องการให้ ธปท. เป็นศูนย์กลางที่คน
ทั่วไปนึกถึง เวลาที่พูดถึงผ้าโบราณ เสมือน
เรากลมกลืนและเป็นส่วนหนึง่ กับท้องถิน่ ”
เรียนรู้มรดกผ้าไทในอุษาคเนย์
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรูท้ างด้านเงินตราและผ้าโบราณเป็นประจ�ำ
ทุกปี ส�ำหรับครัง้ นีก้ เ็ ช่นกัน นิทรรศการ “ผ้าไท
ในอุษาคเนย์: ความสัมพันธ์ร่วมทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม” ได้จดั ท�ำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เผยแพร่เรือ่ งราวของกลุม่ คนไทกลุม่ ต่าง ๆ
ซึ่งกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกลุ่มคนไทเหล่านี้มีความ
เชื่อมโยงกันหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม มีการติดต่อค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ
ผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงงานหัตถกรรม
ระหว่างกัน
“การเรียนรู้เรื่องราวของคนไทในประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียน เรื่องวัฒนธรรมร่วม
ควบคู่ไปกับเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่ง

เป็นสองเสาหลักทีส่ ำ� คัญแห่งประชาคมอาเซียน
นับเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความตระหนักรับรู้
ถึงความสัมพันธ์ของชนชาติไทในภูมิภาค เพือ่
เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจและ
ก�ำหนดวิถีทางการพัฒนาประเทศไทยในฐานะ
ส่วนหนึ่งของอาเซียนได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่
จะก้าวไปสูก่ ารช่วยเหลือเกือ้ กูล แบ่งปัน และเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกัน ก้าวไปสู่ความไพบูลย์ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
ความมั่นคงร่วมกัน”
เป็นที่ทราบกันดีว่าผ้าในคลังสะสมของ
พิพธิ ภัณฑ์ฯ ส่วนใหญ่ ถือเป็นผ้าทีม่ คี ณุ ค่าและ
หายาก โดยเฉพาะผ้าของชาวไทกลุ่มต่าง ๆ
ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีค่อนข้าง
จะครบถ้วนสมบูรณ์ นิทรรศการครั้งนี้จึงได้น�ำ
ผ้ า ชิ้ น เด่ น หลายชิ้ น มาจั ด แสดงตามกลุ ่ ม
ชาติพนั ธ์ตุ า่ ง ๆ เช่น กลุม่ ไทใหญ่ ไทเขิน ไทลือ้
ไทยวน ไทลาว ไทครั่ง ไทด�ำ ไทแดง ไทพวน
ไทเหนือ ไทเมือง ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 200 กว่าชิ้น
โดยเนือ้ หาทีน่ ำ� เสนอนัน้ ได้มงุ่ เน้นทัง้ ในมิตขิ อง
ความวิจิตรงดงามของผืนผ้า และมิติทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ อันเป็นที่ยอมรับในระดับโลกว่า
ชาวไทเป็นกลุม่ ชนทีม่ กี ารใช้เทคนิคการทอและ
ตกแต่งผ้าที่หลากหลาย เป็นเอกลักษณ์ และ
ได้กลายเป็นสินค้าท้องถิน่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของกลุ่มชนชาวไทมาช้านาน
“ผ้ า โบราณแต่ ล ะผื น ที่ จั ด แสดงอยู ่ นี้
สามารถมองได้หลายมิติ นอกเหนือจากมิติ
ในเรื่องสุนทรียะ ความงาม ภูมิปัญญาของ

ช่ า งทอในการใช้ เ ทคนิ ค การตกแต่ ง ผื น ผ้ า
ที่มหัศจรรย์สวยงามแล้ว ยังมองได้ทั้งมิติทาง
ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่
การเชื่ อ มโยงทางการค้ า และความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งเมื อ งต่ า ง ๆ มิ ติ ท างด้ า นสั ง คม
วัฒนธรรมทีส่ ะท้อนถึงวิถชี วี ติ ความเชือ่ ความ
ศรัทธา การเชื่อมโยงทางศิลปวัฒนธรรมของ
กลุ่มชนกลุ่มต่างๆ การถ่ายโยงทางวัฒนธรรม
การค้าและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และ
การผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายผ่าน
ผืนผ้าโบราณทีว่ จิ ติ รสวยงามเหล่านี้ ซึง่ เรือ่ งราว
เหล่ า นี้ ล ้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจศึ ก ษา และ
น�ำเสนอข้อมูลความรูแ้ ก่ผสู้ นใจเพือ่ ต่อยอดองค์
ความรู้ต่อไป”
ส�ำหรับผูเ้ ข้าชมนิทรรศการผ้าไทในอุษาคเนย์ฯ
ระหว่ า งวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2558 ถึ ง
30 พฤศจิกายน 2559 นอกเหนือจากจะได้ชม
ผ้าโบราณที่สวยงามและหลากหลาย ยังมีการ
จัดนิทรรศการแสดงสินค้าพืน้ เมืองทีก่ ลุม่ ชนชาวไท
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซื้อขายแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันในอดีต เรื่องราวความสัมพันธ์ทาง
ด้านวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาวคนไทด้วยกัน
เรื่องราวของผืนผ้าที่มิใช่เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่ม
แต่ผ้าเปรียบดังผืนชีวิตหลากหลายเผ่าพันธุ์
ที่ร่วมกันถักทอบนผืนแผ่นดินแห่งอุษาคเนย์
ร้ อ ยเรี ย งเรื่ อ งราวกว่ า จะมาเป็ น ประชาคม
อาเซียนในทุกวันนี้

พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคเหนือ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 68/3 ถนนโชตนา ตำ�บลช้างเผือก
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมเวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. ตั้งแต่
วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดธนาคาร โดยสามารถติดต่อขอเข้าชมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
053 931 1823 และเว็บไซต์ www2.bot.or.th/museum/index.html
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Payment Systems
เรื่อง : ฝ่ายนโยบายระบบการชำ�ระเงิน

ทิศทางการพัฒนาระบบการช�ำระเงิน
กับการเข้าสู่สังคม Digital
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้ เทคโนโลยี Digital ได้เข้ามามีบทบาท
ในชีวติ ประจำ�วันมากขึน้ และมีพฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนือ่ ง จนกลายมาเป็น
หนึ่ ง ในแรงผลั ก ดั น สำ � คั ญ ที่ กำ � ลั ง ทำ � ให้ ป ระเทศไทยก้ า วเข้ า สู่
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่สามารถนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้
ให้เกิดประโยชน์กบั ประเทศในหลายด้าน
ธปท. เองก็ ได้มีการเตรียมความพร้อมของระบบการชำ�ระเงิน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้มาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากแผนกลยุทธ์
ระบบการชำ�ระเงิน ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาระบบการชำ�ระเงิน

ของประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไปและแตกต่างกัน
ในแต่ละยุคสมัย โดยทีผ่ า่ นมา ธปท. ได้จดั ทำ�แผนกลยุทธ์ระบบการชำ�ระเงิน
มาแล้ว 3 ฉบับ ได้แก่ แผนฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545 - 2547) ที่ม่งุ เน้น
การวางรากฐานที่ สำ � คั ญ ในระบบการชำ � ระเงิ น แผนฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ. 2550 - 2553) ทีม่ งุ่ เน้นการส่งเสริมการใช้ e - Payment ผ่าน
ความร่วมมือระหว่าง Stakeholder กลุม่ ต่าง ๆ ทัง้ ภาคธนาคาร และ
ภาคธุรกิจ และแผนฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึง่ เน้นการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการชำ�ระเงินทีส่ นับสนุนทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�ำหรับการพัฒนาระบบการช�ำระเงินของ ธปท. ระยะต่อไปในยุคดิจทิ ลั นี้
ธปท. ได้วางแนวทางผลักดันการส่งเสริมและพัฒนาบริการทางการเงินผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ครอบคลุมงานที่ส�ำคัญหลัก 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาบริการการช�ำระเงินและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการช�ำระเงิน มุ่งเน้นใน 2 เรื่อง ได้แก่
• การส่งเสริมและพัฒนาบริการการช�ำระเงินเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่
Digitalization ของทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาบริการ
การช�ำระเงินใหม่ ๆ ทีส่ ง่ เสริมให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ เข้าถึง
และสามารถใช้ประโยชน์จาก e - Payment ได้อย่างแพร่หลาย ซึง่ ประชาชน
จะได้รับบริการการช�ำระเงิน เช่น การโอนเงิน การช�ำระเงิน การจ่ายบิล
ในลักษณะ Anywhere Anytime Any device สามารถท�ำธุรกรรมได้ทุกที่
ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ช่วยตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูใ้ ช้บริการ ด้วยค่าใช้จา่ ย
ที่เหมาะสม ร้านค้าและกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ก็จะสามารถขยายช่องทาง
การค้ า /ช่ อ งทางการช� ำ ระเงิ น ทางออนไลน์ ทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น ผ่าน e - Business, e - Commerce และ
หน่วยงานภาครัฐ ก็จะมีระบบ e - Payment ทีช่ ว่ ยสนับสนุนการให้บริการ
แก่ประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว และเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (Online Service Single Portal) ซึง่ จะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ
มีระบบบริหารจัดการการเงินที่ดีขึ้น โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
• การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการช�ำระเงิน โดยส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการช�ำระเงิน ที่เอื้อต่อการพัฒนาบริการใหม่ ๆ
ที่ใช้ร่วมกันได้ (Interoperable) และลดต้นทุนในการให้บริการ (Shared
Cost) ที่ จ ะท� ำ ให้ ต ้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยต�่ ำ ลง แล้ ว ส่ ง ผ่ า นประโยชน์ ไ ปสู่
ประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศโดยรวม
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Road Map ฉบับที่ 1
(2545 - 2547)

Road Map ฉบับที่ 2
(2550 - 2553)

วางรากฐานระบบการช�ำระเงิน
ที่ส�ำคัญ

สร้างความร่วมมือระหว่าง
Stakeholder เพื่อส่งเสริม
การใช้ e-Payment

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การช�ำระเงิน เพื่อสนับสนุน
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ

• ระบบการหักบัญชีเช็คด้วย
ภาพ (ICAS) ลดเวลาการ
เรียกเก็บเช็คเหลือ 1 วัน
(ธุรกิจ, รัฐ)
• มาตรฐานกลางข้อความ
ช�ำระเงินระหว่างสถาบันการเงิน
กับภาคธุรกิจ (NPMS)
(ธุรกิจ, รัฐ)
• กฎเกณฑ์ดูแลธุรกิจ
บริการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(ประชาชน, ธุรกิจ)

• ระบบ ICAS ครอบคลุม
ทั่วประเทศ (ธุรกิจ, รัฐ)
• มาตรฐานกลางทีส่ นับสนุน
e-Business เชื่อมโยง
ภาคธุรกิจและภาครัฐ
แบบ Straight-through
Processing (e-Invoicing:
e-Payment: e-Tax Invoice)
(ธุรกิจ, รัฐ)
• ส่งเสริมการจัดตั้ง
Industry Body เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
และ Share Cost
(ประชาชน, ธุรกิจ, รัฐ)

• ระบบกลางทีร่ องรับการโอนเงิน
ข้ามธนาคาร (NITMX)
(ประชาชน, ธุรกิจ, รัฐ)
• มาตรฐาน Barcode รองรับ
การช�ำระเงินของภาคธุรกิจ
(ประชาชน, ธุรกิจ)
• เชื่อมโยงระบบการช�ำระเงิน
ระหว่างประเทศอาเซียน
(ประชาชน, ธุรกิจ)

การด�ำเนินการข้างต้น ธปท. ได้รว่ มกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง (Stakeholders)
ที่ส�ำคัญ เช่น ธนาคารพาณิชย์, Non - bank, สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ
ในคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e - Payment
ทีท่ ำ� หน้าทีผ่ ลักดันการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส�ำเร็จ
ในอนาคตตามโครงการ National e - Payment ของรัฐบาล ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนา
ระบบการช�ำระเงินของไทยให้เข้าสู่การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e - Payment) อย่างครบวงจร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน
2. ด้านต่างประเทศ (Cross - border Payment) สนับสนุนให้มี
บริการการช�ำระเงินที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศ CLM
(กัมพูชา ลาว และพม่า) เพือ่ รองรับธุรกรรมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ
หรือตามชายแดน รวมทัง้ รองรับธุรกรรมทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
จากประเทศเพื่อนบ้าน และการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานข้ามชาติ

Road Map ฉบับที่ 3
(2555 - 2559)

Moving Forward
บริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
ทีส่ นับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาบริการช�ำระเงิน
รายย่อย รองรับภาคธุรกิจ
ภาครัฐ ประชาชน
• ช่องทางช�ำระเงินที่หลาก
หลายรองรับ e-Commerce/
m-Commerce (ประชาชน,
ธุรกิจ, รัฐ)
Mobile
Debit Card
Credit Card
Pay
Internet
Banking
e-Money
• บริการผ่าน Mobile ที่
สะดวกรวดเร็ว (QR Code,
เบอร์มือถือ) (ประชาชน, ธุรกิจ)
• ใช้เครื่องรับบัตรร่วมกัน
และกระจายเครื่องรับบัตร
(ประชาชน, ธุรกิจ, รัฐ)
• แนวทางลดการใช้เช็ค
(การปรับโครงสร้างกลไกราคา/
e-Cheque) (ประชาชน, ธุรกิจ)
ด้านต่างประเทศ
• การช�ำระเงินระหว่างประเทศ
รองรับการค้า แรงงาน ท่องเทีย่ ว
(ประชาชน, ธุรกิจ)
ด้านกฎหมาย
• กฎหมายระบบการช�ำระเงิน
(Payment System Act)
ที่เอื้อต่อการก�ำกับดูแล
และพัฒนาระบบช�ำระเงิน
(ประชาชน, ธุรกิจ, รัฐ)

3. ด้านกฎหมาย ธปท. ได้ ย กร่ า งกฎหมายระบบการช� ำ ระเงิ น
(Payment Systems Act) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการช�ำระเงินได้ดียิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ใช้บริการ เอื้อต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมธุรกิจ

ในอนาคตอันใกล้จากนี้ต่อไป เราจะเห็นถึงพัฒนาการของบริการ
การช�ำระเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ
และสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่ง ธปท. เองก็ยังคง
มุ่งมั่นพัฒนาระบบการช�ำระเงินซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญที่จะช่วยสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนให้ดำ� เนินไปได้อย่างต่อเนือ่ ง มัน่ คง
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพต่อไป
BOT MAGAZINE

29

Financial Wisdom / We Share
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บัตร ATM และบัตรเดบิต

บัตรเครดิต

เป็นบัตรที่ผูกกับบัญชีเงินฝากที่เรามีอยู่กับธนาคาร สามารถใช้เพื่อ
ฝาก ถอน โอน จ่าย หรือสอบถามยอดเงิน ได้ทเี่ ครือ่ ง ATM แต่บตั รเดบิตมี
Function ที่เหนือกว่าบัตร ATM คือ สามารถน�ำไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการ
ต่าง ๆ ที่เคาน์เตอร์ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ที่รับบัตรได้ด้วย จึงท�ำให้
ผู้ใช้บัตรเดบิตประหยัดเวลาและมีความสะดวกในการ Shopping มากขึ้น
ทั้งนี้ บัตร ATM และบัตรเดบิตจัดเป็นบัตรประเภท Pay Now เนื่องจาก
เงินจะถูกตัดออกจากบัญชีทันทีที่มีการเบิกถอนหรือใช้จ่าย

เป็นบัตรที่ใช้ช�ำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดภายในวงเงินที่
ผูอ้ อกบัตรก�ำหนด ซึง่ ผูอ้ อกบัตรจะจ่ายเงินให้กบั ร้านค้าไปก่อนและจะเรียก
เก็บเงินจากผู้ถอื บัตรภายหลัง (Pay Later) โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
แต่หากช�ำระคืนเป็นยอดขั้นต�่ำหรือช�ำระบางส่วน หรือใช้เบิกถอนเงินสด
ก็จะเสียดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี และหากน�ำไป
เบิกถอนเงินสดจะเสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอนอีกไม่เกินร้อยละ 3 ของ
ยอดที่ถอน และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมการเบิกถอน
ดังนัน้ ผูถ้ อื บัตรควรพยายามยับยัง้ ชัง่ ใจ ไม่ถอนเงินออกมาถ้าไม่จำ� เป็นจริง ๆ
หรือใช้จ่ายเพลินจนเกินตัว เพราะอาจเป็นการสร้างภาระหนี้ให้แก่ตนเอง
ในอนาคต

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e - Money)

e-Payment

รู้จัก เข้าใจ ใช้อย่างสบายใจ
e-Payment1 เป็นระบบการช�ำระเงินที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การโอนเงิน
หรือการช�ำระค่าสินค้าและบริการ มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการน�ำ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์มาช่วย จึงท�ำให้เราโอนเงิน หรือช�ำระเงินได้ทกุ ที่ ทุกเวลา และ
ไม่ต้องพกพาเงินสดจ�ำนวนมากเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการเหมือนในอดีต
แม้ในปัจจุบนั จะมีผใู้ ช้บริการ e - Payment เป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ย แต่หลายคน
ก็ยังกลัวหรือลังเลที่จะใช้ “We Share” ฉบับนี้จึงอยากจะพาไปท�ำความรู้จัก
e - Payment ให้มากยิ่งขึ้น โดยขอยกตัวอย่างบริการที่แทบทุกคนมีอยู่แล้ว
ในกระเป๋าสตางค์ของตนเองก็คือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี 4 ประเภทด้วยกัน
ได้แก่ บัตร ATM บัตรเดบิต บัตรเครดิต และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

30

BOT MAGAZINE

มีทั้งแบบเป็นบัตรพลาสติกที่มูลค่าเงินจะถูกบันทึกอยู่ในบัตร เช่น
บัตรโดยสารรถไฟฟ้า บัตรศูนย์อาหาร และแบบทีม่ ลู ค่าเงินจะถูกเก็บอยู่ที่
ระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ แต่ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินใน e - Money
ก่อนจึงจะใช้งานได้ (Pay Before) ด้วยการใช้งานง่ายไม่ต้องพกพาเงินสด
จ�ำนวนมาก e - Money จึงเป็นที่นิยมใช้แพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สิงคโปร์ ฮ่องกง โดยว่ากันว่าในฮ่องกงทุก ๆ 1 วินาที จะมีการใช้ e - Money
มากถึงประมาณ 120 ครั้ง

เคล็ดลับการใช้บัตรที่เครื่อง ATM
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
• ฟรีทุกครั้ง ถ้าใช้บริการผ่านเครื่องของผู้ออกบัตร ATM และ
อยู่ภายในเขตเดียวกัน
• ฟรีครั้งแรกของเดือน เมื่อใช้บริการโอนเงินธนาคารเดียวกัน
แต่ข้ามเขต
• ฟรีแต่ไม่ทุกครั้ง ถ้าไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน ส�ำหรับการ
ถอนเงินหรือสอบถามยอดจากเครื่องต่างธนาคารในเขต
เดี ย วกั น (การสอบถามยอดเงิ น คงเหลื อ ที่ เ ครื่ อ ง ATM
จะนับว่าเป็นการท�ำรายการ 1 ครัง้ แม้จะเป็นการสอบถามยอด
โดยไม่มีการถอนเงิน)
ธนาคารบางแห่งอาจมีข้อเสนอที่แตกต่างจากที่กล่าวมา เช่น
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี แต่คิดค่าธรรมเนียมเป็นรายครั้ง
ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ เ ครื่ อ ง ATM จึ ง ควรหาข้ อ มู ล หรื อ สอบถาม
รายละเอียดก่อนใช้บริการ
1 ขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายระบบการช�ำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 สกิมมิง (Skimming) เป็นการขโมยข้อมูลทีเ่ ก็บอยูใ่ นแถบแม่เหล็กบนบัตรอิเล็กทรอนิกส์
โดยจะน�ำอุปกรณ์ไปติดตัง้ ทีเ่ ครือ่ ง ATM พร้อมกับแป้นครอบกดตัวเลขหรือติดกล้องขนาดจิว๋
เพือ่ แอบถ่ายข้อมูลรหัสบัตรระหว่างทีเ่ จ้าของบัตรกดเงิน และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปผลิตบัตรปลอม
ก่อนน�ำไปใช้ถอนเงินจากบัญชีของเหยือ่ ต่อไป

วิธีรักษาบัตรให้ปลอดภัย
ควรเก็บรักษาบัตรให้ปลอดภัยเสมือนเก็บรักษาเงินสด ไม่เก็บรหัสบัตร
กับตัวบัตรไว้ในที่เดียวกัน บัตรหายให้รีบแจ้งอายัด แต่หากเป็นบัตร
e - Money บางประเภทที่ไม่มีการลงทะเบียน หากบัตรหายก็เหมือนกับ
ท�ำเงินหายด้วย นอกจากนี้ หากน�ำบัตรไปใช้งานทีเ่ ครือ่ ง ATM ควรสังเกต
สิง่ แปลกปลอมทีอ่ าจติดตัง้ อยูก่ บั เครือ่ งด้วย เช่น บริเวณภายในช่องสอดบัตร
เพื่อป้องกันการสกิมมิง
อย่างไรก็ดี ธนาคารต่าง ๆ ได้เพิ่มความปลอดภัย
โดยน�ำเทคโนโลยีชิปข้อมูล (Chip) มาใช้ในบัตรรุ่นใหม่
ซึ่งมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าแบบแถบ
แม่เหล็ก จึงป้องกันการสกิมมิงได้ ผูใ้ ช้บริการ
จึงวางใจในความปลอดภัยได้มากขึน้
นีเ่ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
e - Payment เท่านั้น ส�ำหรับรายละเอียด
และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับช่องทางการช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ สามารถหาอ่านเพิม่ เติม
ได้ จ าก Booklet ชุ ด รู ้ ร อบเรื่ อ งการเงิ น
e - Payment ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ศคง.
www.1213.or.th หัวข้อ สื่อและโปรแกรม
ค�ำนวณ แล้วเลือกหัวข้อย่อย สื่อสิ่งพิมพ์
1
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เรื่อง : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง. 1213)

เงินมาจากไหน

เริ่มจากบอกลูกว่า “เงินมาจากไหน” เด็กหลายคนอาจเข้าใจว่าเงินมาจากตู้ ATM
อยากได้เมือ่ ไหร่กแ็ ค่ไปกด ๆ ออกมา ซึง่ แท้จริงแล้ว เงินมาจากการท�ำงาน ต้องใช้กำ� ลังกาย
ก�ำลังสมอง หรือก�ำลังทรัพย์ในการหา
การมอบให้ท�ำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามความเหมาะสมของวัย เช่น ปูและเก็บ
ที่นอน ล้างจาน ถูบ้าน แล้วให้เงินเป็นรางวัล ก็เป็นวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้ลูกได้มี
ประสบการณ์ท�ำงานแลกเงิน และรู้สึกได้ว่ากว่าจะได้เงินมาไม่ใช่เรื่องแค่ปลายนิ้วสัมผัส
เด็กก็จะเสียดายและไม่ปล่อยเงินไปง่าย ๆ จ่ายออกทันทีทุกครั้งที่อยากซื้ออะไร

“จ�ำเป็น” กับ “อยากได้”

พ่อแม่ (อย่า) รังแกฉัน
“ลูกผมท�ำงานยังไม่ถงึ 2 ปี แต่มหี นีบ้ ตั รเครดิตบัตรกดเงินสดเต็มไปหมด กลุม้ ใจจริง ๆ
ครับ” นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคุณพ่อคุณแม่มาระบายและขอค�ำปรึกษาเกี่ยวกับหนี้สินของลูก
กับ ศคง. 1213
ค�ำกล่าวที่ว่า “พ่อแม่อายุหนึ่งร้อยเป็นห่วงลูกน้อยอายุแปดสิบ” ก็คงไม่ใช่ค�ำกล่าว
เกินจริง เพราะไม่วา่ ลูกจะโตหรือ (ดูเหมือน) จะพึง่ ตัวเองได้แค่ไหนแล้ว ก็ไม่มวี นั ไหนทีพ
่ อ่ แม่จะ
ไม่เป็นห่วงลูก แต่งานนี้ ศคง. รู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่มากกว่า เพราะถ้ามีลูกอยู่ในวัยเริ่มท�ำงาน
พ่อแม่ก็น่าจะก�ำลังก้าวเข้าสู่หรืออยู่ในกลุ่ม ส.ว. (สูงวัย) เรียบร้อยแล้ว ข่าวร้ายก็คือ ถ้าใคร
ต้องเจอเรื่องแบบนี้ บอกได้เลยว่า คุณอาจก�ำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะไม่มีเงินเหลือไว้ใช้
ในบั้นปลายชีวิต เพราะหมดไปกับการที่ต้องไปช่วยแก้ ไขปัญหาเรื่องเงินให้ลูก ไม่ว่าจะตาม
ใช้หนีใ้ ห้ หรือยังต้องให้เงินลูกใช้ทกุ เดือนทัง้ ๆ ทีล่ กู ก็ทำ� งานมีรายได้ของตัวเอง และก็ยงั ไม่แน่วา่
ลูกจะเป็นอย่างไรในวันที่คุณช่วยเหลือเขาไม่ได้แล้ว
แต่กย็ งั มีขา่ วดี คือ พฤติกรรมทีด่ ที างการเงินสามารถปลูกฝังได้ตงั้ แต่ยงั เด็กไม่ตา่ งกับ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาด้านอื่น ๆ “We Care” จึงขอยกตัวอย่างวิธีการรักลูกให้ถูกทาง
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ “พ่อแม่รังแกฉัน” ทางการเงินดังนี้

เด็ก ๆ มักจะคิดว่าอะไรก็ตามที่เขาอยากได้...จ�ำเป็นหมดทุกอย่าง ดังนั้น
ทักษะเล็ก ๆ แต่ส�ำคัญมากที่ควรถูกฝึกฝนเรื่องการตัดสินใจก่อนใช้จ่ายก็คือ แยกความ
แตกต่างระหว่าง “จ�ำเป็น” กับ “อยากได้” ให้ออก “จ�ำเป็น” แปลว่าขาดไม่ได้ ถ้าขาด
จะมีผลต่อชีวิต เช่น อาหาร ยารักษาโรค ส่วน “อยากได้” คือ ไม่มีก็ไม่เป็นไร แม้จะ
ทรมานใจบ้างแต่กย็ งั มีชวี ติ อยูไ่ ด้ตอ่ ไป และพ่อแม่ควรฝึกให้ลกู คิดก่อนซือ้ เช่น บอกพ่อแม่
ให้ได้ก่อนว่า “จ�ำเป็นแน่ ๆ หรือแค่อยากได้” พร้อมกับเหตุผลอีก 3 ข้อที่ควรจะซื้อของ
ชิ้นนี้ เมื่อโตขึ้นเขาจะเคยชินกับการตั้งค�ำถามกับตัวเอง และใช้เวลาใคร่ครวญหาเหตุผล
ก่อนซื้อ ซึ่งบางทีความอยากได้ก็หายไปได้ในช่วงเวลาที่ใช้ในการไตร่ตรองหรือเพียงแค่
เดินออกมาห่าง ๆ จากของชิ้นนั้น

เก็บเงินให้ครบก่อนค่อยซื้อ

ที่บอกมาทั้งหมดอาจจะดูจริงจัง แต่เราไม่จ�ำเป็น
ที่จะต้องสอนในบรรยากาศที่เคร่งเครียด พ่อแม่สามารถ
สอดแทรกข้อความบางอย่างผ่านกิจกรรมที่ท�ำร่วมกันใน
ครอบครัว เช่น ช่วงดูละครหรือโฆษณาด้วยกัน ก็ชวน
ลูกคุยเกี่ยวกับตัวละครที่ลูกชอบ ว่ามีนิสัยการใช้เงิน
เป็นอย่างไร การไป Shopping ก็เป็นโอกาสที่จะให้
ลูกได้ฝกึ ตัดสินใจเรือ่ งการจัดการค่าใช้จา่ ย หรือดูความชอบ
ของลูกประกอบ เช่น ถ้าลูกชอบเล่นเกม ก็อาจจะจ่าย
ค่าตอบแทนให้ลกู เป็นแต้ม โทเคน (Token) หรือสติกเกอร์
สะสมไว้ แล้วค่อยมาแลกเป็นเงินสดหรือของที่อยากได้
วันหลัง
อย่าลืมว่าพ่อแม่ไม่สามารถอยู่ดูแลลูกตลอดไป จึง
ต้องสอนและฝึกจนแน่ใจว่าเขาสามารถรับผิดชอบตัวเองได้
ตั้งแต่วันที่เรายังอยู่ ศคง. ขอเป็นก�ำลังใจให้ทั้งพ่อแม่ที่
ต้องมาช่วยลูกแก้ปญั หาการเงิน (ซึง่ การทีล่ กู ท�ำพลาดตอน
เริ่มท�ำงานก็ยังพอจะมีแง่มุมดี ๆ อยู่บ้าง ถ้าลูกได้เรียนรู้
และตั้งใจมั่นไม่ท�ำซ�้ำอีกตั้งแต่ในวัยที่ยังพอมีโอกาสให้
ปรับปรุงตัว) และพ่อแม่มือใหม่ที่ยังมีเวลาปลูกฝังนิสัย
ทางการเงิ น ที่ เ หมาะสมให้ แ ก่ ลู ก ได้ ตั้ ง แต่ วั ย เริ่ ม ต้ น
ของชีวิต

เพือ่ ให้ลกู เข้าใจว่าไม่อาจซือ้ ทุกอย่างได้ทนั ที เมือ่ ลูกอยากได้ของ พ่อแม่ควรฝึกให้ลกู
เก็บเงินให้ครบก่อนแล้วค่อยซื้อ (อาจสมทบให้ลูกส่วนหนึ่งหากเป็นของราคาสูง)
เพื่อให้ลูกรู้จักรอคอยและสร้างนิสัยเก็บออมด้วยตัวเอง ซึ่งการใช้กระปุกออมสินแบบใส
หรือโปร่งแสงจะช่วยให้ลูกมองเห็นว่ามีเงินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นการสร้างก�ำลังใจ
ในการออม ที่ส�ำคัญ ไม่ควรใจอ่อนให้ลูกเบิกเงินล่วงหน้าจากพ่อแม่มาใช้ เพราะลูกอาจ
ติดนิสัยที่คล้ายการกู้ยืมแบบนี้ไปจนโต

หัดตั้งเป้าหมาย

เรื่องการเก็บเงินให้ครบเชื่อมโยงกับการตั้งเป้าหมายทางการเงิน พ่อแม่จึงควรสอน
ให้ลูกหัดตั้งเป้าหมายที่มีจ�ำนวนเงินไม่สูงมากและใช้เวลาไม่นาน เช่น เก็บวันละ 5 บาท
เพื่อให้ได้ 150 บาทภายใน 1 เดือน ลูกก็จะเห็นผลลัพธ์เร็ว ท�ำให้ภูมิใจในความส�ำเร็จ
และมีแรงจูงใจที่จะท�ำ  ขั้นต่อไป เพื่อให้ลูกเรียนรู้ว่าเงินไม่ได้มีไว้ซื้อของที่อยากได้
เท่า นั้น พ่อ แม่ควรชวนลูก ให้ล องนึก และตั้ง เป้า หมายที่หลากหลายมากขึ้น เช่น
ฝากธนาคาร บริจาคช่วยเหลือสัตว์จรจัด และซื้อกระปุกออมสินให้ลูกหลาย ๆ ใบ
ตามจ�ำนวนเป้าหมายที่ลูกตั้งไว้ และช่วยหาแหล่งเงินออมที่เหมาะสมให้ลูก เช่น บัญชี
เงินฝาก สลากออมทรัพย์ โดยอธิบายให้เด็กเข้าใจความแตกต่าง ผลตอบแทน และ
ความเสี่ยงของการออมแต่ละวิธี

www.1213.or.th

facebook.com/
hotline1213

ขอขอบคุณค�ำแนะน�ำบางส่วนจาก www.moneysense.gov.sg www.moneysmart.gov.au และ www.moneyadviceservice.org.uk

32

BOT MAGAZINE

BOT MAGAZINE

33

Cover Story

พระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม
ใน พ.ศ. 2551 นับเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ในหลายมิติ หนึ่งในนั้นคือ การเปลี่ยนแปลงในกระบวน
การตัดสินใจเรือ่ งนโยบาย จากสมัยก่อนทีก่ ารตัดสินใจนโยบาย
ส�ำคัญ ๆ ของ ธปท. จะรวมอยูท่ บี่ คุ คลคนเดียวคือ ผูว้ า่ การ ธปท.
ต่อมา พ.ร.บ. ธปท. ฉบับดังกล่าว ก�ำหนดให้กระจายอ�ำนาจการ
ตัดสินใจไปสูค่ ณะกรรมการนโยบายต่าง ๆ ของ ธปท.

นอกจากเพือ่ เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กบั ธปท. โดยเพิม่ ระบบสอบทาน
(Checks and Balances) ให้มากขึ้น การมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ผู้บริหาร ธปท. และบุคคลภายนอก ยังมีประโยชน์ในด้านการเชื่อมโยง
มุมมอง ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย
รอบด้าน อันจะน�ำไปสู่การด�ำเนินนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการรองรับ
กับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้น
และเพือ่ ให้เป้าหมายการก�ำหนดนโยบายของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงจ�ำเป็นต้องมีการสร้าง “วิสัยทัศน์ร่วม” (Common
Vision) ของผูบ้ ริหาร ธปท. และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ ผลักดัน
ภารกิจของ ธปท. ให้บรรลุเป้าหมายในการน�ำพาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่าง
ยั่งยืนของคนไทย อันน�ำมาสู่เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะ
กรรมการชุดต่าง ๆ ที่เรียกว่า “Board Retreat”
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ขอน�ำคุณผู้อ่านมาท�ำความรู้จัก
กับ Board Retreat รวมถึงความส�ำคัญและพัฒนาการของ Board
Retreat ตลอดจนทิศทางในอนาคตของ ธปท. ที่จะปรากฏในแผน
ยุทธศาสตร์องค์กรฉบับต่อไป ซึ่งสาระส�ำคัญหลาย ๆ ส่วนก็ได้มาจาก
การประชุม Board Retreat ครั้งที่ 4 เมื่อปลายเดือนมกราคม 2559 ที่
เพิ่งผ่านไปนี้เอง

จาก วิสัยทัศน์ร่วม
สู่ แผนยุทธศาสตร์ ธปท.
34

BOT MAGAZINE

ความส�ำคัญของ Board Retreat
Board Retreat เกิดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2554 ในสมัย
ผูว้ า่ การประสาร ไตรรัตน์วรกุล โดยมีเป้าหมายเพือ่ แสวงหามุมมอง
ที่มีความหลากหลายและรอบด้านในการก�ำหนดทิศทางในการ
ท�ำงานของ ธปท. รวมถึงสร้างวิสัยทัศน์ร่วมที่ชัดเจนระหว่าง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ กับ ธปท. เพือ่ ให้เป้าหมายการก�ำหนดนโยบาย
ของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ เป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านและการสื่ อ สารขององค์ ก ร
ตลอดจนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของ ธปท.
Board Retreat เป็นเวทีการประชุมกึ่งทางการระหว่าง
คณะกรรมการหลักของ ธปท. ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
ธปท. และคณะกรรมการนโยบายอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
(กนส.) และคณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.) มาหารือ
ร่วมกัน (ในบางครั้งจะรวมถึงคณะกรรมการอื่น ๆ ด้วย เช่น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและอุทธรณ์รอ้ งทุกข์) โดยผูว้ า่ การ
ประสารได้เปรียบคณะกรรรมการแต่ละคณะเสมือนหมวกที่ต่างมี
หน้าทีข่ องตนเอง Board Retreat จึงเป็นเวทีทหี่ ารือความเชือ่ มโยง
ของหมวกแต่ละใบ เพื่อน�ำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันและ
เป็นหมวกใบเดียวกัน
เนือ่ งจากคณะกรรมการหลักของ ธปท. ทัง้ 4 ชุด ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาท�ำหน้าที่
ในการก�ำหนดนโยบายในแต่ละด้านของ ธปท. ขณะเดียวกัน
ก็ท�ำหน้า ที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนในการสอบทานการท�ำ
ภารกิจของ ธปท. ให้สามารถตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ของ ธปท. ทุกกลุ่ม
ลักษณะการท�ำงานนี้ จึงเป็นภาพสะท้อนว่า กระบวนการ
ท�ำงานของ ธปท. ไม่ได้ด�ำเนินไปเพียงล�ำพังโดยไม่ฟังความเห็น
หรื อ มุ ม มองของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย นอกจากนี้ โครงสร้ า ง
กรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ จะมีบุคคลภายนอก ธปท. มากกว่า
ผู้บริหาร ธปท. ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ธปท. เปิดรับฟังความคิดเห็น
จาก “บุคคลภายนอก” มากขึ้น
Board Retreat จึงเป็นเวทีระดมแนวคิดที่จะน�ำไปสู่การ
ก�ำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจการเงินที่เป็นประโยชน์สูงสุด และ
ยังมีความส�ำคัญ ในการบริหารสายสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ของ ธปท. ซึ่งเป็นหนึ่งใน Stakeholders ที่ ธปท.
มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งดู แ ลและตอบโจทย์ ค วามคาดหวั ง ของคนกลุ ่ ม นี้
ด้วยเช่นกัน โดยการประชุม Board Retreat มักจัดขึ้นในช่วง
สุดสัปดาห์ ในบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการเชือ่ ม
ความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการกับคณะผู้บริหาร
ธปท. ได้คุยกันนอกรอบ
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ที่ประชุมได้ประเมินสภาพแวดล้อมในอนาคต ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทาย
ส�ำหรับการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ธปท. ฉบับใหม่ ที่ส�ำคัญ 3 ด้าน คือ
1. ความท้าทายภายนอกประเทศ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลก การปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ Digitalization และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ (Financial
Technology)
2. ความท้าทายในประเทศ ในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเติบโตของ
สังคมเมือง และความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ลดลง
3. ความท้าทายขององค์กร เรื่องความเข้าใจและความคาดหวังของ
สังคมต่อบทบาท ธปท. เพิ่มขึ้น (Public Scrutiny) ความสามารถของ
องค์กรในการบริหารจัดการ Event Risk (Low Probability/High Impact)
และความรวดเร็วในการปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงส�ำคัญต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้น
จากความท้าทายดังกล่าว ที่ประชุมได้หารือในประเด็นที่มีนัยต่อการ
ท�ำงานของ ธปท. ในอนาคต 3 เรื่องหลัก คือ 1. Financial landscape
ของระบบการเงินไทย 2. Macro and Financial Stability และ
3. การเตรียมความพร้อมองค์กรและบุคลากรของ ธปท.

“องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” เหมือนที่อาจารย์ป๋วยเคยกล่าวไว้สมัยที่
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. ว่า “ผมอยากให้ปรับปรุงงานในธนาคารนี้
ให้สมกับธนาคารกลาง แต่ก่อนที่เราจะท�ำการ Operation เพื่อควบคุม
การเงินของประเทศ และควบคุมธนาคารอืน่ ๆ ได้ เราจะต้องท�ำ Internal
Organization ของเราให้มั่นคง”

จาก Board Retreat ครั้งที่ 4
สู่แผนยุทธศาสตร์ ธปท. ฉบับใหม่
Board Retreat ครั้งที่ผ่านมานี้ ถือเป็นเวทีเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มุมมอง และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับทิศทางการท�ำงานและ
การด�ำเนินนโยบายของ ธปท. ในระยะกลางและระยะยาว โดยอาศัย
ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารจากองค์กรชัน้ น�ำจากหลากหลายภาคส่วน อันจะท�ำให้ได้คำ� แนะน�ำ
ที่มีความลึก กว้าง และรอบด้านมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของงานในบทบาทด้านเสถียรภาพและด้านการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนการให้น�้ำหนักต่อความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทีมเลขานุการคณะกรรมการต่างๆ สนับสนุนประชุมและการเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้าน

พัฒนาการของ Board Retreat ที่ผ่านมา
พ.ร.บ. ธปท. ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมเมือ่ พ.ศ. 2551 ถือเป็นกฎหมาย
ที่มีการปรับใหม่ในขณะนั้น ดังนั้น ความเข้าใจในบทบาทและความ
สัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการชุดต่าง ๆ กับคณะผู้บริหารของ ธปท.
ตลอดจนกระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่จึงยังไม่ชัดเจน Board Retreat
ครัง้ แรกทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2554 ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา จึงเป็นการซักซ้อม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดที่มีความเชื่อมโยงกัน
ในการประชุมครัง้ นัน้ ได้มกี ารหารือเกีย่ วกับเป้าหมายและการบริหารงาน
ของ ธปท. จึงมีการริเริ่มน�ำเครื่องมือบริหารจัดการที่เรียกว่า Balance
Scorecard (BSC) เข้ามาช่วยในการวัดผลการท�ำงาน โดยหลังการประชุม
Board Retreat ครั้งแรก แนวคิดและข้อสรุปในหลาย ๆ ประเด็นส�ำคัญ
ได้ถูกน�ำไปใช้ในการก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ ธปท.
Board Retreat ครัง้ ที่ 2 จัดขึน้ ในปี พ.ศ. 2555 ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
เป็ น การต่ อ ยอดทางความคิ ด โดยได้ มี ก ารหารื อ เกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และความท้าทายของ ธปท.
ในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน โดยทีป่ ระชุมมีความเห็นว่า อยากให้ ธปท.
มีบทบาทเรื่องการพัฒนามากขึ้น ซึ่งอาจต้องพิจารณาหาจุดสมดุลที่
เหมาะสม (Trade - off) ระหว่างการพัฒนากับความมีเสถียรภาพ
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ส�ำหรับ Board Retreat ครัง้ ที่ 3 จัดขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2557 ทีจ่ งั หวัดชลบุรี
ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจการเงินของไทยและของโลกที่มีความซับซ้อน
และเชื่อมโยงกันมากขึ้น การหารือในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างแนวคิดร่วมที่ชัดเจนในประเด็นความท้าทายต่าง ๆ และ
การเตรียมความพร้อมของ ธปท. นอกจากนี้ การหารือครั้งนี้ยังหยิบยก
ประเด็นเรื่องบทบาทด้านการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม “ยื่นมือ”
ของ ธปท. ขึ้นมาต่อยอดจนมีการก�ำหนดเป็น “เครื่องมือ” ในการพัฒนา
ทีเ่ ป็นรูปธรรม อาทิ การจัดตัง้ ศูนย์คมุ้ ครองผูใ้ ช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นต้น

Board Retreat ครั้งล่าสุด กับความท้าทายในอนาคต
ปลายเดือนมกราคม 2559 ทีผ่ า่ นมา ธปท. ได้จดั ประชุม Board Retreat
ครั้งที่ 4 ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยประเด็นส�ำคัญในการหารือครั้งนี้
คือการระดมสมองเพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ธปท. ฉบับใหม่ แทนแผน
ยุทธศาสตร์ปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในปลายปีนี้ โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่
มีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) จากเดิมที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินของโลกมีความผันผวนและ
เปลีย่ นแปลงรวดเร็ว การด�ำเนินนโยบายของ ธปท. จึงจ�ำเป็นต้องตอบสนอง
ต่อสถานการณ์และความท้าทายที่จะเกิดขึ้นให้ได้อย่างทันท่วงที

“องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” กุญแจรับมือความท้าทาย
ในการบรรลุภารกิจในการน�ำพาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินทีม่ คี วามซับซ้อนและความ
ท้าทายเพิ่มมากขึ้น ผู้ว่าการวิรไท สันติประภพ เชื่อว่า การจะก้าวไปสู่
เป้าหมายดังกล่าวได้ แนวทางการท�ำงานของ ธปท. จะต้องมีความเชือ่ มโยงกัน
ระหว่างสายงานต่าง ๆ มากขึ้น และมีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกให้มากขึ้น
นอกจากนี้ ในการด�ำเนินบทบาทด้านการรักษาเสถียรภาพและ
บทบาทด้านการพัฒนาประเทศ ผู้ว่าการวิรไท สันติประภพ มองว่าการที่
ธปท. จะแน่ใจได้ว่ามีกรอบการท�ำนโยบายอย่างมีฐานความรู้ที่เท่าทัน
ต่อเหตุการณ์ สามารถที่จะทนทานต่อความเสี่ยงและความผันผวนทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ดี ตลอดจนช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
และขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศให้เกิดขึน้ ได้นนั้ สิง่ ทีจ่ ะเป็นหลักประกัน
ที่ดีที่สุดก็คือ การที่ ธปท. ต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ก้าวสู่

แม้ Board Retreat จะเป็นการประชุมหารือแบบกึ่งทางการ แต่ผล
จากการประชุมที่ได้กลับส่งผลในทางปฏิบัติต่อองค์กรอย่างยิ่ง เนื่องจาก
แนวคิด มุมมอง และค�ำแนะน�ำที่ได้จากเวทีประชุมนี้จะกลายเป็นวัตถุดิบ
ส�ำคัญในการพิจารณาก�ำหนดนโยบายของสายงานต่าง ๆ ของ ธปท.
นอกจากนี้ Board Retreat ในครัง้ ล่าสุดนี้ มีความส�ำคัญยิง่ ขึน้ เพราะ
ความเห็นและมุมมองที่ได้รับจากที่ประชุมจะถูกน�ำไปเป็นฐานข้อมูล
ส�ำหรับพิจารณาท�ำแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยสาระส�ำคัญจากเวทีนี้
บางประเด็นจะถูกน�ำไปหารือขยายผลกับผู้บริหารในแต่ละสายงาน และ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดจน Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ำ
ข้อมูลที่ได้รับมากลั่นกรองเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้แล้วเสร็จ
จากนั้นจึงน�ำเสนอให้คณะกรรมการ ธปท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไปในเดือนสิงหาคม 2559
โดยงานส�ำคัญของ ธปท. ซึ่งที่ประชุม Board Retreat หยิบยกขึ้น
มาอาจมีหลากหลายประเด็น แต่งานส�ำคัญที่จะถูกน�ำมาพิจารณาท�ำ
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“ผมอยากให้ปรับปรุงงานในธนาคารนี้
ให้สมกับเป็นธนาคารกลาง แต่ก่อนที่เรา
จะทำ�การ Operation เพื่อควบคุม
การเงินของประเทศ และควบคุมธนาคาร
อื่น ๆ ได้ เราจะต้องทำ� Internal
Organization ของเราให้มั่นคง”

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนที่ 7

แผนยุทธศาสตร์องค์กร จะมีหลักเกณฑ์ คือ เป็นงานส�ำคัญที่เป็นประเด็น
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Issue) ซึ่งท�ำให้ ธปท. ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดและ
วิธีการท�ำงาน และที่ส�ำคัญคือ เป็นงานที่ต้องมีความร่วมมือข้ามสายงานและ
เชื่อมโยงกับฝ่ายงานต่าง ๆ ของ ธปท. อันเป็นแนวทางที่ผู้ว่าการวิรไท
ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
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บทบาทของคณะกรรมการหลักของ ธปท.
ทั้งนี้ หลังจากคณะกรรมการ ธปท. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์
องค์กรออกมาแล้ว สาระส�ำคัญในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะ
เป็นกรอบส�ำคัญในการน�ำไปใช้พิจารณาจัดท�ำนโยบายต่าง ๆ ของ
ธปท. เพื่อให้การด�ำเนินงานของ ธปท. มุ่งไปสู่ทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกัน
จะเห็นได้ว่า Board Retreat มีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทาง
การท�ำหน้าที่ของ ธปท. โดยการรักษาดุลยภาพระหว่างการท�ำงาน
โดยมองบทบาทของ ธปท. ในวันนี้ กับการวางทิศทางบทบาทของ
ธปท. ในอนาคต ไม่ใช่งานที่ถูกก�ำหนดจาก ธปท. เพียงฝ่ายเดียว
หากแต่ยังมี Stakeholders ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วม ผ่านทางคณะกรรมการของ ธปท. ทุกชุด
ในการสร้าง “วิสัยทัศน์ร่วม” ถึงแนวทางและทิศทางในการจัดการ
และรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือก�ำลังจะเกิดขึ้น
อันจะก่อให้เกิดพลังขับเคลือ่ นทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการสานต่อพันธกิจ
ของ ธปท. ให้สืบเนื่องต่อไป

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ ธปท.)

มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการและการด�ำเนินการ
ของ ธปท. ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึง่ ซึง่ พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง ผู้ว่าการ ธปท. เป็นรองประธาน และรองผู้ว่าการ 3 คน
นอกจากนี้ ยังมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมทัง้ ผูท้ รง
คุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก 5 คนเป็นกรรมการ และเลขานุการซึ่ง
ผู้ว่าการแต่งตั้งจากพนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) รับผิดชอบด้านการ
ก�ำหนดทิศทางของนโยบายการเงิน โดยท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ของ ธปท. อย่างใกล้ชิดในการติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและ
ต่างประเทศ ทัง้ นี้ กนง. แต่งตัง้ โดย คณะกรรมการ ธปท. ประกอบด้วย
ผูว้ า่ การ ธปท. เป็นประธานกรรมการ รองผูว้ า่ การซึง่ ผูว้ า่ การก�ำหนด จ�ำนวน
2 คน โดยให้รองผู้ว่าการคนหนึ่งที่ผู้ว่าการมอบหมาย เป็นรอง
ประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ ธปท. แต่งตั้ง
4 คนเป็นกรรมการ และเลขานุการซึ่งผู้ว่าการแต่งตั้งจากพนักงาน

คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) รับผิดชอบด้านการ
ก�ำหนดนโยบายระบบสถาบันการเงินของ ธปท. ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
รอบคอบ เพื่อให้สถาบันการเงินมีเสถียรภาพมั่นคง ประกอบด้วย
ผู้ว่าการ ธปท. เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าการซึ่งผู้ว่าการก�ำหนด
จ�ำนวน 2 คน โดยให้รองผู้ว่าการคนหนึ่งที่ผู้ว่าการมอบหมาย เป็น
รองประธานกรรมการ นอกจากนี้ ยังมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ คณะกรรมการ ธปท. แต่งตัง้ 5 คน
เป็นกรรมการ และเลขานุการซึง่ ผูว้ า่ การแต่งตัง้ จากพนักงาน
คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน (กรช.) รับผิดชอบด้านการ
ก�ำหนดนโยบายการช�ำระเงินของ ธปท. ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของภาคธุรกิจและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการช�ำระเงิน ประกอบด้วย
ผู้ว่าการ ธปท. เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าการซึ่งผู้ว่าการก�ำหนด
จ�ำนวน 2 คน โดยให้รองผู้ว่าการคนหนึ่งที่ผู้ว่าการมอบหมาย เป็นรอง
ประธานกรรมการ นอกจากนี้ยังมีประธานสมาคมธนาคารไทย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ ธปท. แต่งตั้ง 3 คนเป็นกรรมการ และ
เลขานุการซึ่งผู้ว่าการแต่งตั้งจากพนักงาน
BOT MAGAZINE

39

Relax @ Reun Pae

พูดถึงชื่อ “สุทธิชัย หยุ่น” คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เพราะเรื่องราวชีวิต
และการท�ำงานของของเขา ในฐานะ “ผู้บุกเบิก” และ “เจ้าพ่อ” แห่งวงการ
สื่อมวลชนไทยนั้นมีให้เห็นอยู่มากมาย BOT พระสยาม MAGAZINE
ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอวิสัยทัศน์และมุมมองของ “คนข่าวคุณภาพ” ท่านนี้
เพื่อสะท้อนให้คุณผู้อ่านได้เห็นว่า เหตุใดหลาย ๆ คนจึงยกย่องให้เขาคือ
“ผูข้ ยี่ อดคลืน่ ” ทีอ่ ยูเ่ หนือกระแสความเปลีย่ นแปลงในวงการสือ่ สารมวลชนไทย
มาได้ทุกยุคทุกสมัย

Pioneer Always See Beyond Present

อีกมุมชีวิตของ “สุทธิชัย หยุ่น”
ผู้ขี่ยอดคลื่นแห่งวงการสื่อไทย
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ปีนี้เป็นปีที่ 29 ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ธุรกิจ
รายวั น ฉบั บ แรกของเมื อ งไทย นี่ คื อ ตั ว อย่ า งวิ สั ย ทั ศ น์ แ รก ๆ ของ
คุ ณ สุ ท ธิ ชั ย หยุ ่ น ผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษากองบรรณาธิ ก าร และ
คณะกรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
เขายังเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ สถานีขา่ วแห่งแรก คือ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี และ
ต่อมาก็กอ่ ตัง้ สถานีโทรทัศน์ เนชัน่ ชาแนล ตัง้ แต่สมัยทีเ่ มืองไทยเพิง่ เริม่ มี
ทีวดี าวเทียม จนปัจจุบนั ทีวไี ทยเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั ไม่ตอ้ งนับรายการข่าวหลาย ๆ
รายการทีม่ รี ปู แบบน�ำเสนอแปลกใหม่ ซึง่ มักเกิดขึน้ ทีเ่ นชัน่ เป็นทีแ่ รก
ความมีวิสัยทัศน์ของคุณสุทธิชัยมักจะปรากฏโดดเด่นในช่วงที่วงการ
สื่อมวลชนก�ำลังจะก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนส�ำคัญต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมื อ งถื อ เป็ น จุ ด เปลี่ ย นส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งบทบาทของสื่ อ มวลชน
โดยเฉพาะเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย 14 ตุลาคม ซึ่งท�ำให้บทบาท
ของสื่อมวลชน ไม่ใช่แค่การรายงานความเคลื่อนไหวอีกต่อไป
“ตอนนัน้ เป็นช่วงก่อเกิดของสือ่ ยุคใหม่ทแี่ สวงหาเสรีภาพ และบทบาท
ของสื่อในฐานะหมาเฝ้าบ้าน (Watchdog) ก็ดี ในฐานะกระจกส่องสังคม
หรือสปอตไลท์ส่องสังคมก็ดี ล้วนเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงนั้น” คนข่าวอาวุโส
ยกตัวอย่าง
นอกจากการเมือง เทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในวงการสื่อ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งคุณสุทธิชัยกล่าวถึงความท้าทายดังกล่าว
เอาไว้ว่า “ถ้าเราไม่ขี่อยู่บนยอดคลื่น เราก็จะถูกคลื่นซัด แต่การทรงตัว
อยู่บนยอดคลื่นตลอดเวลา ก็ย่อมต้องเหนื่อยหน่อย”

จุดเปลี่ยนที่ท้าทายอีกประการ คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคข่าวสาร
อันเกิดจากความสามารถในการเข้าถึงสือ่ ได้ตลอด (Always - on) สือ่ จึงต้อง
ตอบสนองความต้องการบริโภคข่าวตลอดเวลาเช่นกัน ซึง่ ผูบ้ ริโภคมีหลายยุค
หลายวัย ความต้องการเนื้อหาและวิธีการน�ำเสนอก็แตกต่างไป ขณะที่
คนท�ำงานในเนชัน่ ก็มที งั้ รุน่ เก่า รุน่ กลาง และรุน่ ใหม่ ความท้าทายในฐานะ
ผู้บริหารองค์กร จึงอยู่ที่การท�ำให้ทุกคนเท่าทันความเปลี่ยนแปลงและอยู่
บนความพร้อมเดียวกัน
“เราต้องมีทั้ง Content ที่สั้นกระชับเพื่อรองรับกับสมาธิคนที่สั้นลง
และก็ต้องมี Content วิเคราะห์เจาะลึก เพราะยังมีคนที่ต้องการเนื้อหา
เหล่านี้ ถือเป็นความท้าทายเพราะความต้องการมันไปคนละด้าน นี่คือ
ศิลปะใหม่ที่คนข่าวต้องฝึกฝน”

บทบาทสื่อในยุค Social Media
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ถือเป็นอีกจุดเปลี่ยนส�ำคัญ
ในบทบาทของสือ่ เพราะ Social Media สามารถเปลีย่ นประชาชนให้กลายเป็น
“นักข่าวพลเมือง” ได้ โลกยุคปัจจุบันจึงท่วมท้นไปด้วยข้อมูลข่าวสาร
“เราบอกคนข่าวของเราว่า ในโลก Social Media ถ้าจะเป็นสื่ออาชีพ
ที่ทุกคนยอมรับ คุณต้องรับรองได้ว่าอะไรที่ผ่านประตูของคุณ เชื่อถือได้
ยิง่ มีขา่ วล้น ข่าวลือ ข่าวปล่อยมาก คนเสพสือ่ ก็จะมาถามหาความจริง เขาก็
จะเลือกอ่านจากแบรนด์ทไี่ ว้ใจ ดังนัน้ บทบาทนักข่าวมืออาชีพทีย่ งั เหลืออยู่
ที่จะรับใช้สังคมได้ก็คือ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้
สาธารณชนรูว้ า่ ข่าวนีเ้ ชือ่ ถือได้ และอธิบายความได้อย่างมืออาชีพ รวมถึง
วิเคราะห์อย่างไม่มีอคติบนข้อมูลของทั้งสองฝั่ง ไม่ใช่เพราะคุณชอบหรือ
ไม่ชอบเหมือนที่คนอื่นท�ำ”
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คุณสุทธิชัยกล่าวว่า เนื่องจากเนชั่นให้ความส�ำคัญกับการ
สือ่ สารในโลก Social Media และมีนโยบายให้นกั ข่าวใช้ชอ่ งทางนี้
สร้างแบรนด์ของตนและองค์กร แต่ก็มองว่า การสื่อสารในโลก
Social Media นั้นเร็ว กว้าง และอันตราย ในคู่มือจริยธรรม
ขององค์กรที่เรียกว่า Nation Way จึงเพิ่มหลักปฏิบัติในการ
ใช้สื่อใหม่นี้เข้าไป โดยเขายกตัวอย่างหลักการ 2 ข้อที่เป็น
หัวใจส�ำคัญเบื้องต้น
“ไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวใน Social Media อะไรที่คุณ
ขึ้นในนี้ถือว่าเป็นสาธารณะ นี่คือหลักข้อแรกที่คนในองค์กรสื่อ
หรือองค์กรระดับประเทศทุกคนต้องตระหนัก ส่วนหลักอีกข้อ
คือ จริยธรรมใน Social Media นัน่ คือ คุณต้องไม่เอาข้อความที่
กล่าวหาคน ข้อความทีม่ องออกว่าเราไม่เป็นธรรม และข้อความ
ที่ไม่ได้เช็คก่อนว่าจริงหรือไม่ เพราะทุกข้อความที่คุณขึ้น
คุณต้องรับผิดชอบ แม้ว่าจะเป็นข้อความที่อ่านเจอแล้วแชร์ต่อ”

คุณสุทธิชัยกล่าวย�้ำว่า ในโลก Social Media บทบาทของ
สื่อมืออาชีพยิ่งมีความส�ำคัญ เพราะการที่ข่าวสารมีมากจนล้น
ผู้บริโภคก็จะยิ่งต้องการคนมากลั่นกรอง และจัดการข้อมูลให้
นอกจากนีส้ อื่ อาชีพควรท�ำหน้าทีส่ ร้างข่าวน�ำ้ ดีเข้าไปล้างข่าวน�ำ้ เน่า
ในสื่อ Social Media ที่มีอยู่มากมาย

ธปท. คือ แสงสว่าง
ในสมั ย เป็ น นั ก ข่ า วใหม่ คุ ณ สุ ท ธิ ชั ย มี โ อกาสได้ สั ม ผั ส
การท�ำงานของ ธปท. ครัง้ แรกในสมัยผูว้ า่ การป๋วย ซึง่ ท่านได้จดุ ไฟ
แห่งความประทับใจและความศรัทธาที่มีต่อ ธปท. ให้โชติช่วง
ในตัวเขานับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ ผ่านสุนทรพจน์ประจ�ำปี
ที่ไม่ได้กล่าวถึงเพียงนโยบายของ ธปท. แต่ยังพูดถึงภาพรวม
เศรษฐกิจไทย ตลอดจนวิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาล หน่วยงาน
ราชการ หรือทหาร อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งสุนทรพจน์ดังกล่าว
จะเป็นข่าวใหญ่ และเป็นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ
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“ความคิดเห็นที่ผู้ว่าการป๋วยให้ต่อบ้านเมือง ท�ำให้ภาพของแบงก์ชาติโดดเด่น
ขึ้นมาในแง่ของการเป็นประภาคาร (Beacon of Light) ของประเทศ ในท้องทะเล
อันกว้างใหญ่ไพศาลทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะกลางคืน เพราะกลางวัน
เราอาจไม่ต้องอาศัยแสงประภาคารก็ได้ แต่ในยามที่มืดมิด มองหาแสงที่ไหนไม่ได้
เราหวังว่าแบงก์ชาติจะรักษาความเป็นประภาคารทีจ่ ะเป็นความหวังและเป็นแสงสว่าง
ด้วยจุดยืนของข้อมูลที่เป็นความจริง”
คุณสุทธิชยั มองว่า ความซือ่ สัตย์สจุ ริต การยึดมัน่ ในหลักการ และความเป็นอิสระ
จากอ�ำนาจมิชอบ ถือเป็นสิ่งที่ผู้ว่าการ ธปท. สืบทอดมาอย่างแน่วแน่ในทุกสมัย
แม้จะผ่านยุคมืดที่สุดของ ธปท. คือการถูกโจมตีค่าเงินบาท ที่ท�ำให้ภาพพจน์
ของ ธปท. สั่นคลอนไปบ้าง แต่ยุคผู้ว่าการประสาร ความมั่นใจที่สาธารณชน
มีต่อ ธปท. ก็ฟื้นกลับมาได้
“จะเห็นว่า สือ่ ยืนอยูข่ า้ งแบงก์ชาติตลอด อันนีเ้ ป็นคุณปู การอีกข้อหนึง่ ที่ ดร.ป๋วย
ได้สร้างเอาไว้ และผู้ว่าการ ธปท. ท่านต่อ ๆ มาก็รักษาจุดยืนนี้ได้อย่างมั่นคง จน
ไม่รวู้ า่ อะไรเกิดก่อน ระหว่างการทีแ่ บงก์ชาติอยูข่ า้ งสาธารณชน หรือสาธารณชนอยู่

ข้างแบงก์ชาติ เพราะมันกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน โดยเฉพาะในประเด็นใหญ่ ๆ ของ
ประเทศ ดังนัน้ ไม่วา่ ประเด็นจะเกีย่ วกับแบงก์ชาติหรือไม่ แต่เสียงเดียวทีเ่ ป็นเสียงอิสระ
เป็นเสียงที่ฟังแล้วรู้ว่าเป็นความจริง เชื่อถือได้ ก็คือเสียงที่มาจากแบงก์ชาติ”
คุณสุทธิชยั ยอมรับว่า ปัจจุบนั ทัง้ สือ่ และสาธารณชนมีความคาดหวังต่อ ธปท.
สูงมาก ซึ่งถือเป็นแรงกดดัน แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งตัวเขาเองเชื่อว่า ทุกคน
ในสังคมคาดหวังอยากเห็น ธปท. ยังคงยึดมั่นในจุดยืนเหล่านี้ต่อไป

ดุลยภาพชีวิตแบบ สุทธิชัย หยุ่น
ด้วยภาระหน้าที่รับผิดชอบมากมาย หลายคนจึงเชื่อว่า คุณสุทธิชัย หยุ่น น่าจะ
ท�ำงานอย่างหนักจนแทบไม่มีเวลาผ่อนคลาย แต่ในความเป็นจริง เขารักษาสมดุล
ชีวิตการท�ำงานได้อย่างลงตัว
“Work - Life Balance ของผมคือ การท�ำงานให้สนุก โชคดีที่ผมเป็นคนสนุก
กับการท�ำงาน เพราะงานท�ำให้เกิดความพอใจ แน่นอนว่าในการท�ำงานย่อมมีปญั หา
อุปสรรค ก็มคี วามเครียดเป็นธรรมดา แต่ความท้าทายมันยิง่ ท�ำให้เราสนุก ผมก็เลย

มีความสุขกับสิง่ ทีท่ ำ� ขณะทีเ่ วลาออกก�ำลังกาย เราก็คดิ เรือ่ งงาน เพราะการ
ออกก�ำลังท�ำให้สมองแล่น ซึง่ ก็ทำ� ให้เราล�ำดับเรือ่ งต่าง ๆ ได้ดี เวลาทีส่ มอง
ของผมจะปลอดโปร่งจริง ๆ คือ เวลาอ่านหนังสือธรรมะ”
กีฬาโปรดของคุณสุทธิชยั ได้แก่ การเดิน บาสเกตบอล ปัน่ จักรยาน และ
ว่ายน�ำ้ โดยเขาย�ำ้ ว่า กีฬาทัง้ 4 อย่างนี้ เขายังท�ำมาจนถึงทุกวันนี้ และทุกวัน
เขาจะบังคับตัวเองให้ต้องออกก�ำลังให้ได้ ซึ่งนี่คงเป็นเคล็ดลับสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงของหนุ่มใหญ่วัย 70 ปีคนนี้
ส�ำหรับเคล็ดลับในการรักษาสุขภาพใจ เขาเชื่อว่าเป็นเพราะการอ่าน
หนังสือธรรมะเป็นงานอดิเรก โดยหนังสือทีเ่ ขาแนะน�ำ คือ หนังสือของท่าน
พุทธทาส และของท่านติช นัท ฮันห์ ซึ่งเป็นการย่อยปรัชญาพุทธศาสนา
และน�ำแก่นค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้เข้าใจง่าย และสามารถน�ำ
มาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

“ผมอ่านหนังสือธรรมะ ถือเป็นการพักผ่อน เพราะมันง่าย ไม่ยึดติด
ไม่มีความรู้สึกว่าต้องได้โน่นได้นี่ ท�ำให้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวน้อยลง
แต่คงไม่หมดไปหรอก เพราะเป็นมนุษย์ก็คงยังมีกิเลส แต่มันท�ำให้เรา
เข้าใจตัวเราเองมากขึน้ ได้ และผมเชือ่ เหมือนทีท่ า่ นผูว้ า่ การวิรไทเคยพูดว่า
หนังสือธรรมะช่วยให้เราท�ำงานดีขึ้น และมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา”

ความส�ำเร็จและความสุขสไตล์ คนข่าวมืออาชีพ
ชื่อ “สุทธิชัย หยุ่น” ไม่เพียงได้รับการยอมรับในเมืองไทย แต่ยัง
ได้รับการยอมรับในแวดวงสื่อสารมวลชนระดับสากล แต่คุณสุทธิชัย
กลับบอกว่า ทุกครั้งที่เขาท�ำงาน เขาไม่เคยคิดถึงเป้าหมายว่าท�ำไป
แล้วต้องมีคนยอมรับ
“ถ้าเราคิดว่าต้องท�ำงานแบบนี้ ๆ เพื่อให้ใครต่อใครยอมรับ เราคง
เหนื่อยและเครียด แต่แนวคิดของผมคือ ท�ำในสิ่งที่มันดีที่สุด ท�ำในสิ่งที่
คิดว่าสนุก และมีเป้าหมายที่จะท�ำ เมื่อท�ำเสร็จแล้วผลงานจะออกมา

“ในยามที่มืดมิด มองหาแสงที่ไหน
ไม่ได้ เราหวังว่าแบงก์ชาติจะรักษา
ความเป็นประภาคารทีจ่ ะเป็นความหวัง
และเป็นแสงสว่าง ด้วยจุดยืนของ
ข้อมูลที่เป็นความจริง”

เป็นยังไงก็แล้วแต่ ไม่เคยตั้งจุดหมายปลายทางว่า ต้องมีคนยอมรับหรือ
ต้องประสบความส�ำเร็จ”
เขายอมรับว่า ตลอดชีวิตการท�ำงาน เขามีสิ่งที่ท�ำไม่ส�ำเร็จเยอะกว่า
สิง่ ทีท่ ำ� แล้วส�ำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาเปลีย่ นวงการสือ่
แต่ดว้ ยวิธคี ดิ ทีว่ า่ “สูตรความส�ำเร็จในโลกดิจทิ ลั คือ ต้องไม่หยุดทดลอง”
ท�ำให้เขาไม่เครียด และไม่เคยรูส้ กึ เสียหน้าหรือเสียฟอร์ม เมือ่ สิง่ ทีพ่ ยายาม
ท�ำล้มเหลว
“ในหนังสือ Steve Jobs เล่าว่า หลังจากที่เขาถูกไล่ออกจาก
Apple พอกลับเข้าไปใหม่ สิ่งแรกที่เขาท�ำ คือ เรียกประชุม แล้วบอกว่า
ตอนนี้ Apple ท�ำสินค้า 50 - 60 อย่าง แต่ที่ดูมาแล้ว น่าจะโฟกัส
ให้เหลือเพียง 4 อย่างพอ ที่เหลือเขาทิ้งหมดโดยไม่กลัวเสียหน้า ซึ่งผม
ก็เห็นด้วยว่าการ ‘โฟกัส’ ท�ำให้ชัดเจนในเป้าหมายที่จะไป”
ส�ำหรับความสุขของคุณสุทธิชัย เขากล่าวว่า ความสุขที่สุดของเขา
คือ การได้เห็นคนข่าวท�ำงานบนมาตรฐานวิชาชีพที่ควรจะเป็น และ
การได้เห็นคนข่าวรุ่นใหม่รักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพของนักข่าว
เอาไว้อย่างแน่วแน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคทีส่ งั คมก�ำลังต้องการการปฏิรปู
ในหลายด้าน ซึง่ สือ่ ควรมีบทบาทอย่างมากในการกระตุน้ ส�ำนึกทีถ่ กู ทีค่ วร
ให้กับสังคม เช่น การเมืองสะอาด การปฏิรูปการศึกษา หรือการต่อต้าน
คอร์รัปชัน เป็นต้น
“รัฐบาล หรือคณะกรรมการปฏิรปู อะไรต่าง ๆ เขาเข้ามาแล้วเขาก็ไป
พอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่หรือคณะท�ำงานใหม่ แผนปฏิรูปต่าง ๆ ก็อาจจะ
เปลีย่ นอีก แต่ความทีส่ อื่ อยูย่ งั่ ยืน ฉะนัน้ สือ่ ก็ควรท�ำหน้าทีผ่ ลักดันในสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
ต้องแก้ไข และติดตามให้เกิดความต่อเนือ่ งต่อไป เพือ่ ท�ำให้ประเด็นส�ำคัญ
ของการปฏิรปู เป็นวาระของสังคมตลอดเวลา เพราะประเด็นในการปฏิรปู
เหล่านี้ มันคือการสร้างประเทศไทย” ไพโอเนียร์แห่งวงการสือ่ มวลชนไทย
กล่าวทิ้งท้าย
BOT MAGAZINE

43

Special Scoop

สานสัมพันธ์-สร้างความเชื่อมั่น-เชื่อมความเข้าใจ

ด้วยกลไก

BOT

CONNECTION

เพราะทุกการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่ว่าจะเป็นภายใต้บทบาท
ด้ า นการดู แ ลเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ การเงิ น หรื อ
บทบาทด้านการพัฒนาประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่ม โดยที่
ผลกระทบอาจไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่ม ขณะเดียวกัน
Stakeholders แต่ละกลุม่ ก็มคี วามคาดหวังในการท�ำ
หน้าที่ของ ธปท. ที่แตกต่างกันไป
เพื่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินนโยบาย ธปท.
จึงจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
นโยบายและการท� ำ หน้ า ที่ ข อง ธปท. ให้ กั บ
Stakeholders ทุกกลุ่ม ขณะเดียวกัน ธปท. เอง
ก็ต้องเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของ
Stakeholders แต่ละกลุ่ม อันจะน�ำไปสู่การตัดสินใจ
เชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์สูงสุด
หนึ่งในกลไกส�ำคัญในกระบวนการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันระหว่าง ธปท. กับ Stakeholders คือ

พนักงาน
ธปท.
คณะกรรมการต่างๆ
ของ ธปท.

แนวคิด BOT Connection โดย BOT พระสยาม
MAGAZINE ฉบับนี้ ขอแนะน�ำให้คุณผู้อ่านได้รู้จัก
กับ BOT Connection ให้มากขึ้น ผ่านค�ำอธิบายใน
มิติต่าง ๆ และการประมวลแนวทางในการสื่อสารเพื่อ
สร้างความเชือ่ มัน่ และความเข้าใจร่วมกัน อันจะน�ำมาสู่
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายของ ธปท.
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
บริหารสายสัมพันธ์และความคาดหวังที่หลากหลาย
เนือ่ งจาก Stakeholders ของ ธปท. มีความหลากหลาย ความต้องการ
และความคาดหวังทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินภารกิจของ ธปท. จึงมีความแตกต่าง เพือ่
ให้งา่ ยในการบริหารจัดการความสัมพันธ์และความคาดหวังของสาธารณชน
ธปท. จึงจ�ำแนก Stakeholders ของ ธปท. ออกเป็น 8 กลุม่ หลัก ได้แก่ 1. คณะ
กรรมการชุดต่าง ๆ ของ ธปท. 2. พนักงาน ธปท. 3. สถาบันการเงินทัง้ ใน
และต่างประเทศ ภายใต้กำ� กับดูแลของ ธปท. 4. รัฐบาล รัฐสภา และหน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง 5. องค์กรระหว่างประเทศ และธนาคารกลางของทุกประเทศ
6. ผูป้ ระกอบการและนักลงทุน 7. สือ่ มวลชนและนักวิชาการ และ 8. ประชาชน
ทัว่ ไป และนักเรียนนักศึกษา

สถาบันการเงินใน
และต่างประเทศ
ภายใต้ก�ำกับดูแล รัฐบาล
ของ ธปท. รัฐสภา
และหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลัก
ของ ธปท.

ประชาชนทั่วไป
และนักเรียน
นักศึกษา
สื่อมวลชน
และนักวิชาการ
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องค์กร
ระหว่างประเทศ
ธนาคารกลาง
ของทุกประเทศ
ผู้ประกอบการ
และนักลงทุน
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ธปท. ตระหนักถึงความคาดหวังทีห่ ลากหลาย และทราบดีวา่
การทีจ่ ะท�ำให้ Stakeholders ทุกกลุม่ ถูกใจและพอใจในนโยบาย
เดียวกัน ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงจ�ำเป็นต้องจัดล�ำดับความส�ำคัญ
และหาแนวทางในการด�ำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของ Stakeholders แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับ
การให้ขอ้ มูลกับ Stakeholders กลุม่ ต่าง ๆ เพือ่ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของการตัดสินใจเชิงนโยบายในแต่ละครั้ง
โดยเนื้ อ หาและรู ป แบบในการสื่ อ สารกั บ Stakeholders
แต่ละกลุ่ม ย่อมแตกต่างกันไปตามความต้องการและความ
คาดหวังที่ต่างกัน
กระบวนการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการท�ำงาน
ของ BOT Connection ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสร้าง
สายสัมพันธ์อันดีระหว่าง ธปท. กับ Stakeholders กลุ่มต่าง ๆ
โดยเกิดขึน้ ครัง้ แรกหลังการออกพระราชบัญญัติ ธปท. พ.ศ. 2551
และกฎหมายใหม่อีกหลายฉบับ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับบทบาทของ ธปท. ภายใต้กฎหมายใหม่ ธปท. จึงได้
ออกมาให้ข้อมูลกับ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง
BOT Connection ถือเป็นกระบวนการสานสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กบั กลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ ให้หลากหลายขึน้ แทนทีจ่ ะมุง่
เน้นเฉพาะ Stakeholders ทีเ่ ป็นกลุม่ สถาบันการเงินเหมือนในอดีต
โดยหัวใจส�ำคัญของ BOT Connection คือการให้ข้อมูล
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง อันน�ำไปสู่ความไว้วางใจและ
ความเชื่อมั่นในการท�ำหน้าที่ของ ธปท. รวมถึงความคาดหวัง
ที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับภารกิจหลักของ ธปท. ในฐานะ
ธนาคารกลางของประเทศ
BOT Connection คือ CRM Model ในแบบฉบับ ธปท.
ในบริษัทเอกชน การจะท�ำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการ
ใช้สินค้า/บริการของบริษัท นอกจากสินค้า/บริการต้องเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค บริษัทยังต้องมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งความคาดหวั ง ต่ อ สิ น ค้ า /บริ ก าร
ได้ อ ย่ า งเหมาะสม การสร้ า งการรั บ รู ้ ดั ง กล่ า วต้ อ งอาศั ย
การสื่อสารที่ชัดเจนและการส่งผ่านประสบการณ์ที่ดีไปสู่ลูกค้า
ซึง่ กระบวนการดังกล่าวรวมเรียกว่า การบริหารสายสัมพันธ์อนั ดี
กับลูกค้า (CRM: Customer Relationship Management)
BOT Connection จึงเปรียบได้กับการท�ำ CRM ของ
บริษัทเอกชน เพียงแต่มีความยากและละเอียดอ่อนกว่ามาก
เนื่องจากสินค้าหลัก ของ ธปท. คือนโยบายทางการเงิน
ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ส่วนลูกค้า
ของ ธปท. ก็คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด�ำเนินนโยบายของ
ธปท. (Stakeholders) ซึ่งมีอยู่หลากหลายกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม
จะได้รบั ผลกระทบจากนโยบายหรือการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ธปท. ที่แตกต่างกัน
เช่นเดียวกับการท�ำ CRM ของบริษัทเอกชน ที่ “กุญแจ
ความส�ำเร็จ” อยู่ที่การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ
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8 ก.พ. 2559 l H.E. Mr. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย และคณะเข้าเยีย่ ม
คารวะผู้ว่าการ พร้อมสนทนาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น และประเด็นเศรษฐกิจไทย

ของผู้บริโภคเพื่อน�ำไปปรับปรุงสินค้า/บริการอย่างต่อเนื่อง “กุญแจส�ำคัญ”
ของ BOT Connection ก็อยู่ที่การสื่อสารแบบสองทาง คือ นอกจากการที่ ธปท.
จะเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ Stakeholders ยังต้องรับฟังความเห็นและความต้องการ
ของ Stakeholders ทุกกลุม่ อันจะน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจเชิงนโยบายทีท่ กุ ฝ่ายยอมรับ
และให้ความมั่นใจ
ยิ่งไปกว่านั้น การรับฟังและส่งผ่านประสบการณ์อันดีไปยัง Stakeholders
จะช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันและความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (Constructive Engagement) ในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย
ให้กา้ วข้ามความท้าทาย มุง่ สูเ่ ป้าหมายเดียวกัน นัน่ คือ เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ อี ย่างยัง่ ยืน

ในการบริหารสายสัมพันธ์เชิงรับ มีตั้งแต่การให้ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และพันธกิจของ ธปท. หรือการ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ธปท. ผ่านแหล่งเรียนรู้ของ ธปท. ซึ่ง
การเข้ามามีประสบการณ์ตรงของคนกลุ่มนี้ มักมีจุดประสงค์
เพื่อเรียนรู้หรือท�ำความรู้จักกับ ธปท. มากขึ้น เรียกว่าเป็น
“General Visit” หรือ “Study Visit” โดยรูปแบบในการสื่อสาร
มักจะเป็นลักษณะของการน�ำเสนอสื่อหรือข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
เช่น การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธปท. เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Specific Group
Visit) คือ กลุ่มคนที่เข้ามามีประสบการณ์ตรงกับ ธปท.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอข้อมูลหรือความกระจ่างใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น หอการค้า สมาคม
ธนาคารไทย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กลุ่มนี้มักจะเข้ามาพบปะ
กับผู้บริหารของ ธปท. เพื่ออัพเดทสถานการณ์เศรษฐกิจหลังมี
เหตุการณ์มากระทบ หรือเพือ่ ให้ความเห็นต่อการด�ำเนินงานของ
ธปท. ในสถานการณ์นั้น ๆ รวมถึงเพื่อรักษาสายสัมพันธ์อันดี
กับ ธปท. ซึ่งรูปแบบการสื่อสารจะให้น�้ำหนักกับการถามตอบ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นส่วนใหญ่
ส�ำหรับการบริหารจัดการความสัมพันธ์เชิงรุก ธปท. จะมี
การเชิญ Stakeholders กลุม่ ต่างๆ เข้ามาแลกเปลีย่ นข้อมูลหรือ
ออกไปพบปะพูดคุยกับ Key Stakeholders เป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะ
หลังการตัดสินใจเชิงนโยบายครั้งส�ำคัญ เพื่อท�ำความเข้าใจ
ในนโยบายและจุดยืนในการท�ำงานของ ธปท. อาทิ คณะ
กรรมาธิการต่างๆ ของรัฐสภา, รัฐบาล, นักการเมือง, ข้าราชการ,
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทย, สมาคม
ธนาคารไทย, สือ่ มวลชน, นักเศรษฐศาสตร์ และกลุม่ อืน่ ๆ

“BOT Connection เป็ น หลั ก คิ ด ให้
Stakeholders มามีประสบการณ์โดยตรง
กับ ธปท. เราให้ความรู้ และรับฟัง ขณะเดียวกัน
ก็สร้างความเชื่อมั่นในบทบาทหน้าที่ น�ำไปสู่
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน”
จิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร

แต่ในยามทีเ่ กิดเหตุการณ์ทกี่ ระทบต่อความเชือ่ มัน่ ในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศ ธปท. ก็มักจะออกไปสร้างความมั่นใจกับทูตและองค์กร
ระหว่างประเทศ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุน รวมถึงหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการไปพบปะพูดคุยหรือรับเชิญไปกล่าวตามเวทีสัมมนา
ระดับประเทศหรือระดับสากล เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับ Key
Stakeholders เหล่านี้

ดัชนีวัดความส�ำเร็จคือ เชื่อมั่น เข้าถึงง่าย เข้าใจได้ และต่อเนื่อง
การวัดความส�ำเร็จของ BOT Connection ถือเป็นเรื่องยาก เพราะดัชนีชี้วัด
หลาย ๆ ตัวค่อนข้างเป็นนามธรรม เกณฑ์ทงี่ า่ ยทีส่ ดุ ในการประเมินความส�ำเร็จใน
การท�ำ BOT Connection อาจวัดได้จากความรูส้ กึ เชือ่ มัน่ ในข้อมูลทีไ่ ด้รบั ว่า ธปท.
เข้าถึงได้ง่าย (Accessible) รวมถึงข้อมูลที่ได้รับก็สามารถเข้าใจได้ง่าย
นอกจากนี้ อีกสิง่ ทีอ่ าจมองเป็นความส�ำเร็จของ BOT Connection คือความหวัง
ที่จะเปลี่ยนภาพจ�ำที่หลายคนเคยมีต่อ ธปท. ในฐานะการเป็น “หอคอยงาช้าง”
ที่อยู่สูงจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าใจได้ ให้กลายเป็น “หอคอย”
ที่คนทั่วไปสามารถสัมผัสได้ หรือมากกว่านั้น คือเป็น “ประภาคาร” ที่ช่วยให้
4 ก.พ. 2559 l คณะโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก หลักสูตรนายทหาร แสงสว่างในยามมืดมิด (Beacon of Light) เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวเดินไปได้
ปลัดบัญชีระดับบริหาร รุ่นที่ 23 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธปท. และฟังบรรยายเรื่อง อย่างมั่นใจ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของ ธปท. ที่มีมาอย่างยาวนาน
“บทบาทหน้าที่ ธปท.” ณ วังบางขุนพรหม

คณะโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรับฟังบรรยาย ณ วังบางขุนพรหม

เชื่อมความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
เพราะตระหนักดีว่า เมื่อใดที่เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจการเงิน ยิ่งหาก
เป็นสถานการณ์ที่เข้าใจได้ยากและมีความขัดแย้งสับสน ภาวะเช่นนี้มักจะสร้าง
ความกลัวและผลกระทบด้านลบต่อความคาดหวังของ Stakeholders อันจะน�ำไปสู่
ความอ่อนไหวต่อความเชือ่ มัน่ ทีป่ ระชาชนมีให้กบั ธปท. สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้สถานการณ์นนั้
ผ่ า นพ้ น ไปได้ คื อ การให้ ข ้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนและเข้ า ใจง่ า ยเพื่ อ สร้ า งความรู ้
ความเข้าใจให้กับ Stakeholders
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทีท่ วีความซับซ้อนและ
ความผันผวนมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ธปท. จึงได้ปรับแนวทางในการสือ่ สารเพือ่ สร้างความ
เข้าใจและความเชื่อมั่นต่อ ธปท. ภายใต้ BOT Connection จากที่เคยเป็นเชิงรับ
ให้เปลี่ยนมาเป็นเชิงรุกมากขึ้น
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27 ก.ค. 2558 l ผู้ว่าการเลี้ยงรับรองคณะเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประจ�ำประเทศไทย เพือ่ ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่าง ธปท. และสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประจ�ำประเทศไทย ณ เรือนแพ ธปท.
26 พ.ย. 2558 l BOT Connection ครัง้ ที่ 5 โดยมี รองผูว้ า่ การ
ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน คุณทองอุไร ลิ้มปิติ
เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา ณ โรงแรมแชงกรีล่า
กรุงเทพฯ

15 ต.ค. 2558 l คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 58) รับฟัง
การบรรยายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของ ธปท. และแผนงานรองรับนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล” โดย รองผูว้ า่ การ ด้านบริหาร คุณไพบูลย์ กิตติศรีกงั วาน
ณ ห้องประชุม ป๋วย อึ๊งภากรณ์

20 ม.ค. 2559 l การบรรยายพิเศษให้กับคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) ณ ห้องบริพัตรสุขุมพันธุ์

ในการก้าวข้ามความท้าทายดังกล่าว ธปท. จ�ำเป็นต้องท�ำให้กลุม่ เป้าหมาย
รู้สึกว่า ธปท. เข้าถึงได้ง่าย ข้อมูลที่ได้รับก็สามารถเข้าใจได้ ซึ่งต้องอาศัย
การเชือ่ มความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดี รวมถึงการสัง่ สมความน่าเชือ่ ถือ
มาอย่างต่อเนื่อง
ดัชนีชวี้ ดั ความส�ำเร็จอีกประการ อาจดูได้จากยามที่ ธปท. กลายเป็น
องค์กรอันดับแรกๆ ที่สาธารณชนนึกถึง ในยามที่เกิดความผันผวนหรือ
ความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะหน่วยงานทีเ่ ป็น “ทีพ่ งึ่ ทาง
ปัญญา” ช่วยสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับสถานการณ์นนั้ รวมถึง
ชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม
หลายปี ที่ ผ ่ า นมา ธปท. นั บ เป็ น องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก
สาธารณชนในเรือ่ งความน่าเชือ่ ถือมาอย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีค่ วามสัมพันธ์กบั
Stakeholders กลุ่มต่าง ๆ ของ ธปท. ก็ดูจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ดังจะ
เห็นจากการที่ ธปท. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก Stakeholders กลุ่ม
ต่าง ๆ ในการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ของ ธปท.
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากความสัมพันธ์อนั ดีและความน่าเชือ่ ถือไม่สามารถสร้างได้
ภายในวันเดียว BOT Connection จึงเป็นกระบวนการที่ต้องด�ำเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาแนวคิดและปรับปรุงแนวทางการสื่อสาร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ Stakeholders กลุม่ ต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็
ต้องสอดรับกับสิง่ แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมทีน่ บั วันจะทวีความซับซ้อน
และความท้าทายมากขึ้นเรื่อย
อย่างไรก็ดี ด้วยความน่าเชื่อถือของ ธปท. ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
ท�ำให้ทุกครั้งเวลาที่ ธปท. ส่งสัญญาณหรือสื่อสารสิ่งใดออกมา มักจะได้รับ
ความสนใจและความเชื่อถือ แต่ขณะเดียวกันก็น�ำไปสู่ความคาดหวังของ
Stakeholders ต่อการท�ำหน้าที่ของ ธปท. ที่อาจไกลเกินกว่าขอบเขต
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6 ส.ค. 2558 l สภา
ธุรกิจสหรัฐอเมริกา อาเซียน (US - ASEAN
Business Council USABC) น�ำคณะนักธุรกิจ
สหรั ฐ อเมริ ก าเข้ า พบ
ผู ้ ว ่ า การในโอกาสที่
เดินทางมาประเทศไทย
ณ ห้องเทวะวงศ์วโรปการ

13 - 14 ธ.ค. 2558 l Press Trip ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทบาทหน้าที่ที่ ธปท. สามารถด�ำเนินการได้ ซึ่งความคาดหวังดังกล่าวนับเป็นอีก
ความท้าทายส�ำคัญของ ธปท.
ด้วยเหตุนี้ อีกหลักเกณฑ์ที่น่าจะถือเป็นดัชนีตัวหนึ่งในการวัดความส�ำเร็จของ
BOT Connection ได้แก่ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจุดยืนในการท�ำ
หน้าทีข่ อง ธปท. นัน่ คือ การเป็นหลักยึดในการสร้างความเชือ่ มัน่ ของเศรษฐกิจไทย
ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ที่ Stakeholders กลุม่ ต่าง ๆ มีความคาดหวังต่อบทบาทหน้าทีข่ อง ธปท.
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะน�ำไปสู่ความเชื่อมั่นที่มีต่อ ธปท. ในระยะยาว

20 ก.พ. 2558 l Lord Mayor of London เข้าพบผู้ว่าการ ในโอกาสเดิน
ทางมาประเทศไทย ณ ห้องรับรองแขกผู้ว่าการ

20 ก.พ. 2558 l สถาบันพระปกเกล้า เข้าดูงานที่ ธปท.

11 ก.พ. 2558 l หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ขอหารือ ธปท. เรือ่ งภาวะเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลีย่ น ณ ห้องประชุมวิวฒั นไชย
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Giving is True
ไม่วา่ พลวัตของการเปลีย่ นแปลงรอบโลกจะหมุนเวียน
ไปยั ง ทิ ศ ทางใด การขั บ เคลื่ อ นให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของ
สั ง คมสามารถปรั บ ตั ว ได้ เ ท่ า ทั น และพร้ อ มรั บ มื อ กั บ
การเปลี่ ย นแปลงทุ ก รู ป แบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ
การเงิน ยังถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทส�ำคัญของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากรภายในองค์กร ผสานกับค่านิยมร่วมทัง้ 4 ได้แก่
“ยืนตรง มองไกล ยืน่ มือ ติดดิน” ส่งผลให้การ “ยืน่ มือ”
เพือ่ ช่วยเหลือสังคมเกิดขึน้ และเห็นได้เป็นรูปธรรมมากขึน้
คอลัมน์ Smart Generations ไม่รอช้าที่จะสนทนา
กับตัวแทนพนักงานรุ่นใหม่จากต่างสายงาน ที่เข้าร่วม
โครงการ ธปท. อาสา ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 โครงการดี ๆ
จาก ธปท. เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ างการเงินให้กบั ประชาชน

สร้างสังคมแห่งปัญญาทางการเงินอย่างยั่งยืน ได้แก่
นุย้ - ศิรริ ตั น์ รัศมีทนิ กรกุล นิตกิ รอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
แก๊ป - ธนิก พรเทวบัญชา ผูว้ เิ คราะห์ ส่วนคุม้ ครองและ
ให้ความรูฯ้ ส�ำนักงานภาคใต้ และ แน็ต - ลักษิกา แสงสันต์
นักวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตร
ธนาคาร
นอกเหนือจากความประทับใจทีพ่ วกเขาได้ประสบพบเจอ
มาตลอดระยะเวลาทีเ่ ข้าร่วมโครงการแล้ว ยังมีขอ้ คิดและ
มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการยื่นมือให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมจากคนรุน่ ใหม่ทเี่ ชือ่ ว่า การช่วยเหลือสังคม
เป็นหนึง่ ในหน้าทีข่ องพวกเขา และจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
วางแผนด�ำเนินการอย่างเหมาะสม ด้วยความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ เพือ่ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในทีส่ ดุ

การเผยแพร่ความรู้ทางการเงินสู่สังคมมีความส�ำคัญอย่างไร
นุย้ : ปัจจุบนั ประชาชนจ�ำนวนมากยังขาด “ความรูท้ างการเงิน” ซึง่ นอกจากจะเป็นความรู้
แล้ว ยังเป็นทักษะที่จะช่วยให้แต่ละคนสามารถจัดการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงแต่ท�ำให้ชีวิตไม่ติดลบ (รายจ่ายมากกว่ารายได้) แต่ยังเป็นการวางรากฐานเพื่อความ
มั่นคงด้านการเงินในอนาคต ธปท. ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในประเด็นนี้ จึงได้ส่งเสริมและ
ผลักดันให้มีการ “ยื่นมือ” เผยแพร่ความรู้ทางการเงินสู่สังคม ผ่านโครงการ “ธปท. อาสา”
ซึง่ โครงการนีเ้ ปิดโอกาสให้พนักงานทีอ่ าสาเข้าร่วมโครงการ ได้รเิ ริม่ และด�ำเนินกิจกรรมได้เอง
ทั้งการเลือกกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่จัดกิจกรรม เนื้อหา และรูปแบบการน�ำเสนอ ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการที่แตกต่างกันไปของประชาชนแต่ละพื้นที่และสาขาอาชีพ โครงการนี้
ยังช่วยให้ได้รบั รูถ้ งึ ปัญหาทางการเงินของประชาชนในแง่มมุ ต่าง ๆ ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
แก๊ป : ส�ำคัญอย่างมากครับ เพราะการที่ ธปท. จะสามารถท�ำตามพันธกิจ “มุง่ เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง”
ได้นนั้ ประชาชนถือเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญมาก เพราะสิง่ ทีส่ ง่ ผลให้เศรษฐกิจมีการพัฒนาหรือไม่นนั้
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โดยหลักแล้วก็คอื ประชาชน หากประชาชนทัว่ ประเทศ
มีความรู้ทางการเงินที่ดี และสามารถสร้างฐานะการ
เงินได้อย่างมั่นคง ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตและ
พัฒนา ดังนั้น การเสริมความรู้ทางการเงินให้กับ
ประชาชน ก็เปรียบเสมือนเป็นการเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับเศรษฐกิจของประเทศนั่นเอง
แน็ต : การยื่นมือสู่สังคมนั้นเป็นสิ่งที่ดี และเป็น
กิจกรรมที่ควรส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม การยื่นมือ
จากพนักงาน ธปท. ส�ำหรับบางพื้นที่นั้น เป็นเสมือน
เพื่อนคู่คิดแก่ชุมชน เป็นการสื่อถึงความพร้อมที่จะ
มอบความรู้ ความรัก ความใส่ใจ ซึง่ ท�ำให้เข้าถึงทุกคน
ได้ ม ากขึ้ น และเป็ น กลไกส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยลดปั ญ หา
ที่เกิดจากการขาดความรู้ทางการเงินค่ะ
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คุณคิดว่าใครควรได้รับความรู้ทางการเงิน
เป็นล�ำดับแรก
“การเสริ ม ความรู ้ ท างการเงิ น ให้ กั บ
ประชาชน ก็ เ ปรี ย บเสมื อ นเป็ น การ
เสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ
ของประเทศ”
แก๊ป - ธนิก พรเทวบัญชา

“หากท�ำด้วยใจทีม่ คี วามสุขของ
การให้แล้ว ผู้รับก็จะสัมผัสถึง
ความสุขนั้นได้”
แน็ต - ลักษิกา แสงสันต์

“การปลูกฝังให้เด็กมีวินัย
ทางการเงินจะเป็นพื้นฐาน
ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ พฤติ ก รรม
ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย เ งิ น ที่ ดี ใ น
อนาคต”
นุ้ย - ศิริรัตน์ รัศมีทินกรกุล
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แน็ต : คนวัยท�ำงานค่ะ วัยเพิง่ เริม่ ท�ำงานเลย เพราะถือว่าเป็นช่วงชีวติ
ที่หาเงินเองได้แล้ว มีความทะนงตัวอยู่ลึก ๆ ว่าหาเงินเองได้ และ
เริ่มอยากใช้ชีวิต อยากเห็นโลกที่กว้างขึ้น เพราะฉะนั้นช่วงนี้ของชีวิต
การมีเงินเก็บเป็นสิง่ ทีย่ ากมาก ดังนัน้ เราจึงควรให้ความรูก้ ลุม่ นีก้ อ่ น แม้วา่ ทุกคน
จะมีความรูอ้ ยูแ่ ล้วก็ตาม เพราะพวกเขาจะได้เห็นถึงประโยชน์ของการออมเงิน
การจัดสรรรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายรับ และไม่เพลิดเพลินกับการใช้
บัตรเครดิตจนเกินความสามารถในการช�ำระหนี้ ถ้าห้ามไม่ให้ใช้เลยคงยาก
แต่ถา้ ให้คนวัยเริม่ ท�ำงานรับรูว้ า่ ดอกเบีย้ บัตรเครดิตค�ำนวณอย่างไรกันแน่
จ่ายก้อนใหญ่ดีกว่าไหมหรือทยอยผ่อนดี รวมทั้งผลกระทบกับประวัติ
Credit Bureau ในอนาคตของพวกเขา
แก๊ป : กลุม่ เด็กอนุบาลครับ และคิดว่าควรได้รบั การปลูกฝังถึงความส�ำคัญ
และความรูท้ างการเงินตัง้ แต่เริม่ จ�ำความได้ เพราะสิง่ ทีเ่ ด็กเรียนรูแ้ ละได้รบั
การปลูกฝังจะเป็นสิง่ ทีก่ ำ� หนดว่าเมือ่ โตขึน้ เขาจะเป็นผูใ้ หญ่แบบใด ดังนัน้
หากเราสามารถปลูกฝังให้เด็ก ๆ เห็นถึงความส�ำคัญของความรูท้ างการเงินได้
เมื่อเด็กเหล่านั้นโตขึ้น ก็จะมีความรู้ทางการเงินและสามารถบริหาร
เงินได้ รวมถึงเมื่อมีลูกก็จะสอนให้ลูกรับรู้ถึงความส�ำคัญและมีความรู้
ทางการเงินต่อไป
นุย้ : กลุ่มคนที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ของรัฐและเอกชนที่จะท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่ เกษตรกร หรือ
ผูใ้ ช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมค่ะ ในปีทผี่ า่ นมาได้ไปจัดกิจกรรม ธปท. อาสา
ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา โดยมีกลุม่ เป้าหมายคือ เกษตรกร ซึง่ จากแบบส�ำรวจ
สุขภาพทางการเงินพบว่า คนกลุม่ นีย้ งั ขาดความเข้าใจเกีย่ วกับความรูท้ าง
การเงินในอีกหลายเรือ่ ง เช่น การคิดดอกเบีย้ ทบต้น การค�ำนวณดอกเบีย้
ของสินเชือ่ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
เป็นต้น ดังนัน้ การให้ความรูท้ างการเงินจะช่วยให้เกษตรกรรูจ้ กั การใช้เงิน
บริหารจัดการหนี้สิน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมไปถึงการเก็บออม
เพื่อให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หากต้องอธิบายเรื่อง “การวางแผนทางการเงิน”
ให้กลุ่มคนเหล่านี้ คุณจะมีวิธีการอย่างไร
ให้เนื้อหามีความน่าสนใจและจดจ�ำได้ง่าย
แก๊ป : “กลุ ่ ม ชาวเขาในพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ธ นาคาร” การจะอธิ บ าย
การวางแผนทางการเงินให้เข้าใจและสามารถจดจ�ำได้นั้น ไม่สามารถ
ใช้วิธีการและเนื้อหาการบรรยายที่เหมือนกับประชาชนทั่วไปได้ เพราะ
สภาพแวดล้อมและพื้นฐานความรู้ทางการเงินของชาวเขานั้นต่างกับ
ประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงควรปรับเนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้องกับวิถี
การด�ำเนินชีวติ ของเขา เพือ่ ให้เขาสามารถจินตนาการตามได้ รวมทัง้ สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวติ ได้ เช่น ในกรณีชาวเขาท�ำเกษตรกรรม
ปลูกพืชผัก เลีย้ งสัตว์ และน�ำมาขาย ก็อาจจะอธิบายให้รถู้ งึ ความส�ำคัญ
ของการออมเงินเพื่อใช้ในเหตุการณ์เหตุฉุกเฉิน เช่น ประสบปัญหาภัยแล้ง
ผลผลิตไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่มรี ายได้ หรืออาจน�ำเงินออมบางส่วนไปลงทุน
เพิม่ เติม ซื้อที่ดิน หรือปลูกพืชที่มีผลผลิตตลอดปี เป็นต้น

นุ้ย : “กลุ่มนักเรียนชั้น ป.1” ควรบ่มเพาะความรู้เรื่อง “การวางแผน
ทางการเงิน” โดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก อาจจะเริ่มเมื่อเด็กเริ่มนับเลข
บวกเลขได้ โดยเริ่มต้นจากการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจ�ำวัน
เช่น สอนเรือ่ งรายได้ คือ เงินค่าขนมทีไ่ ด้รบั จากผูป้ กครอง ส่วนรายจ่าย คือ
ค่าอาหารกลางวัน ค่าขนม ค่าเดินทางต่อมาก็สอนให้เด็กได้เริม่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
การท�ำบัญชีรายรับ - รายจ่ายอย่างง่าย ๆ เพื่อให้เด็กรู้ว่าเมื่อได้รับเงิน
ค่าขนมในแต่ละวัน เด็กใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง เหลือเงินออมเท่าไหร่
และฝึกให้รู้จักเก็บเงินหยอดกระปุกจนเป็นนิสัย ซึ่งอาจจะก�ำหนดเป็น
ระยะเวลาแน่นอน เช่น ทุก 3 เดือน จะต้องน�ำเงินไปฝากธนาคาร และ
ทุก 6 เดือน 12 เดือน อธิบายให้เห็นจ�ำนวนเงินในสมุดบัญชีที่พอกพูน
มากขึ้น และดอกเบี้ยเงินฝาก เด็กก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการออม
ของตนเอง นอกจากนี้การส่งเสริมให้เด็กรู้จักการบริหารเงินอีกวิธีหนึ่ง
คือ การพาเด็กไปเลือกซื้อสินค้า โดยสอนให้รู้จักการเปรียบเทียบราคา
และคุณภาพของสินค้า ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท�ำให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลิน
ในระหว่างการเรียนรู้ ทัง้ นี้ การปลูกฝังให้เด็กมีวนิ ยั ทางการเงินจะเป็นพืน้ ฐาน
ส�ำคัญส�ำหรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่ดีในอนาคต
แน็ต : “กลุ่มคนขับจักรยานยนต์รับจ้าง” ควรจะเน้นไปที่การออม
เพื่อป้องกันไม่ให้มีหนี้สินค่ะ เนื่องจากรายรับของกลุ่มนี้มีไม่มากนัก และ
ยังมีรายจ่ายประจ�ำวันต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าน�้ำมัน เพราะฉะนั้น
การมีเงินเก็บถือว่าไม่ง่ายเลย การจะท�ำให้มีเงินออมได้ คือ ให้ตั้งไว้เลย
ว่าในหนึ่งวันต้องเก็บขั้นต�่ำเท่าไหร่ และพอได้ถึงจ�ำนวนนั้น ให้เก็บ
ใส่กระเป๋าไปเลย ห้ามใช้ ถ้าวันไหนมีรายได้มากพอ ให้แยกเก็บไว้อีก
ส่วนหนึง่ ส�ำหรับใช้ในยามฉุกเฉิน ซึง่ หากกลุม่ นีม้ กี ารวางแผนทางการเงินทีด่ ี
และมีวนิ ยั พอ ก็จะไม่เป็นหนีน้ อกระบบ ซึง่ ก่อให้เกิดผลเสียตามมาอีกมากมาย

คุณสมบัติส�ำคัญของผู้เข้าร่วมการท�ำกิจกรรม
เพื่อสังคมคืออะไร
นุ้ย : คนที่มีจิตอาสา (Voluntary Mind) คือ มีจิตใจที่จะเป็นผู้ให้
ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละแรงกาย แรงสมอง รู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้มีส่วนร่วม
ในการท�ำประโยชน์เพือ่ สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีการสือ่ สารทีด่ ี
สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
แน็ต : ต้องเป็นคนที่เสียสละ พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ และเปิดใจยอมรับ
ความแตกต่าง เพราะพื้นฐานทางการเงินของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ซึ่งพอ
เรายอมรับและเข้าใจในตัวผู้ฟังแล้ว เราจะรู้วิธีที่จะสื่อสารกับพวกเขาและ
ยกตัวอย่างที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังได้ ซึ่งหากท�ำด้วยใจที่มีความสุขของ
การให้แล้ว ผู้รับก็จะสัมผัสถึงความสุขนั้นได้ค่ะ
แก๊ป : ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะช่วยครับ เนือ่ งจากคนเราต่างมีขอ้ จ�ำกัด
ไม่เหมือนกัน เช่น หากมีกิจกรรมที่จะไปช่วยสร้างโรงเรียนให้เด็ก
ทีต่ า่ งจังหวัด แต่ตวั เองมีขอ้ จ�ำกัด เช่น มีลกู และไม่สามารถออกต่างจังหวัดได้
ก็อาจจะช่วยรวบรวมเงินบริจาคหรือสิ่งของจากผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งการร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมไม่มีอะไรตายตัว หากไม่สะดวกแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ก็ย่อมจะหาทางร่วมกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถครับ
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LOST IN

PRACHUAPKHIRIKHAN
อยากให้คณ
ุ รูจ้ กั ประจวบคีรขี นั ธ์
ในมุมที่มากกว่าการเป็นจังหวัด
ของสถานทีต่ ากอากาศยอดนิยม
อย่ า ง “หั ว หิ น ” เพราะเนื้ อ แท้
ของความเป็นประจวบคีรขี นั ธ์นนั้
รุม่ รวยไปด้วยความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม รวมถึงยังมีคณ
ุ ค่า
จากวันวานคละเคล้าอยู่ในชีวิต
ความเป็ น อยู ่ ข องผู ้ ค นในพื้ น ที่
ยังไม่นับรวมผืนป่าและท้องทะเล
ที่ธรรมชาติสรรสร้างเอาไว้ ซึ่ง
ล้ ว นท� ำ ให้ ป ระจวบคี รี ขั น ธ์ เ ป็ น
เมื อ งน่ า อยู ่ แ ละน่ า เที่ ย ว BOT
พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้
จึงขอเป็นมัคคุเทศก์น�ำทางท่าน
ท่ อ งเที่ ย วไปใน 3 สถานที่
ส� ำ คั ญ ของ 3 อ� ำ เภอ ใน
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ได้ แ ก่
ถ�ำ้ พระยานคร อุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี และถนนคนเดิน ตลาดเก่า
200 ปี

ถ�้ำพระยานคร
ถ�้ำขนาดใหญ่ที่เป็นดั่งองค์ประธานประจ�ำอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด สถานที่ที่แขกไปใครมาจะต้อง
มาชื่นชมความงาม เสน่ห์ของถ�้ำแห่งนี้เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงที่ให้อารมณ์แบบผจญภัย ระหว่างทางต้องผ่านบ่อน�้ำ
กรุอิฐดินเผารูปสี่เหลี่ยมคางหมู เรียกว่า “บ่อพระยานคร” เมื่อเดินลึกไปถึงภายในใจกลางถ�้ำ แล้วเงยหน้ามอง
เพดาน เราจะพบปากปล่องซึง่ เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ เป็นทีล่ อดผ่านของแสงตะวันสีทองเพือ่ มาปะทะกับความมืด
ภายใน ส�ำหรับหัวใจของถ�ำ้ อยูท่ ี่ “พระทีน่ งั่ คูหาคฤหาสน์” พลับพลาแบบจตุรมุข สร้างขึน้ เมือ่ ครัง้ รัชกาลที่ 5 เสด็จ
ประพาส โดยเป็นฝีพระหัตถ์ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ พระทีน่ งั่ คูหาคฤหาสน์นบั เป็นถาวรวัตถุ
คู่บ้านคู่เมืองประจวบที่ผู้คนรักและหวงแหน จนยกให้เป็นตราประจ�ำจังหวัดมาจวบจนปัจจุบัน
ส�ำหรับใครทีอ่ ยากไปค้างแรม ทางอุทยานฯ มีทพี่ กั ให้บริการบริเวณเขาแดงและหาดแหลมศาลา หรือถ้าอยาก
ติดดินและสัมผัสธรรมชาติ สามารถกางเต็นท์หรือเช่าเต็นท์ได้ โดยติดต่อสอบถามกับทางอุทยานฯ
ต�ำบลเขาแดง อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

When : เปิดให้เที่ยวชมตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่แนะน�ำ คือ ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
Contact : อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด โทร. 0 3261 9078
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ชีวติ ของชาวประจวบคีรขี นั ธ์เกิดขึน้ ทีน่ ี่ เพราะอุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี คือ แหล่งต้นน�ำ้ ส�ำคัญของแม่นำ�้ 2 สายหลักในจังหวัด ได้แก่
แม่นำ�้ กุยบุรแี ละแม่นำ�้ ปราณบุรี ทีห่ ล่อเลีย้ งผูค้ นจากรุน่ สูร่ นุ่ ภายใน
อุทยานแห่งชาติมคี วามหลากหลายทางชีวภาพสูง มีสตั ว์ปา่ สงวน
และพันธุ์ไม้หายากมากมายด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน อีกทั้งยังมีน�้ำตก
หลายแห่งอยูภ่ ายใน ไม่วา่ จะเป็น น�ำ้ ตกผาหมาหอน น�ำ้ ตกด่านมะค่า
น�้ำตกแพรกตะคร้อ และน�้ำตกผาสวรรค์ นับเป็นป่าที่สมบูรณ์
อีกแห่งหนึง่ ของประเทศ
อุทยานแห่งชาติกยุ บุรขี นึ้ ชือ่ มากในฐานะเป็นบ้านของช้าง จน
ได้รบั การยกย่องให้เป็น “ซาฟารีเมืองไทย” ใครทีไ่ ปเดินป่าทีน่ จี่ งึ มี
โอกาสสูงทีจ่ ะได้เห็นช้าง เมือ่ มีประชากรช้างอยูม่ าก ทีน่ จี่ งึ ถูกปลุกปัน้
เป็น “กุยบุรโี มเดล” ต้นแบบของการอยูร่ ว่ มกันระหว่างชุมชนและช้าง ทีเ่ ข้ามาผจญภัยใกล้ชดิ ธรรมชาติ ทางอุทยานฯ ได้ทำ� ทางเดินเฉพาะไว้ให้ พร้อม
อันเป็นทีม่ าของ “โครงการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวน จุดแวะพักส�ำหรับถ่ายรูปและทักทายกับช้างป่าน้อยใหญ่และสัตว์ปา่ อืน่ ๆ เหมาะ
แห่งชาติปา่ กุยบุรี อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ” ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว อย่างยิง่ กับผูท้ ชี่ อบการเดินป่าและสัมผัสกับวิถธี รรมชาติ
Where : ตั้งอยู่ที่ ต�ำบลหาดขาม อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
When : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโขลงช้างป่าและสัตว์อื่น ๆ
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น. สามารถกางเต็นท์ค้างคืนในป่าได้
Contact : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี โทร. 0 3264 6292

ถนนคนเดิน
ตลาดเก่า 200 ปี

Where : ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด หมู่ 2 บ้านเขาแดง
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อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ผลัดเปลี่ยนแนวการเที่ยวจากธรรมชาติมารับรสวิถีชีวิต
ผู้คน ลิ้มลองของอร่อย และซื้อของที่ระลึกกลับบ้าน ณ
ถนนคนเดิน ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี หลายคนอาจคิดว่า
ถนนคนเดินแห่งนี้คงไม่ต่างจากสถานที่อ่ืนๆ ที่มีพ่อค้า
แม่ขายน�ำสิ่งของแฮนด์เมดหรืออาหารประจ�ำท้องถิ่นมา
วางจ�ำหน่ายเรียงรายบนถนนเส้นส�ำคัญของเมือง ภาพเช่นนัน้
คุณอาจจะได้เห็นอยู่บ้าง แต่ที่ต่างไปคือ ตัวบรรยากาศ
ที่โอบล้อมการเดิน Shopping ของคุณ บรรยากาศของ
เมืองเก่า สองข้างทางยังคงสภาพสถาปัตยกรรมห้องแถวไม้
ทีแ่ สนจะคลาสสิคเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ บ่งบอกอายุอานาม
ที่มีไม่ต�่ำกว่า 2 ศตวรรษ โดยถูกแปลงตามสมัยให้กลาย
เป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คน
ได้ สั ม ผั ส กลิ่ น อายของวั น วาน และอี ก อย่ า งที่ คุ ณ จะ
ได้สัมผัส คือ วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของผู้คน รวมทั้งร่องรอย
แห่งความประทับใจทีไ่ ม่อาจซือ้ หากลับไปได้ นอกจากจะมา
สัมผัสด้วยตัวเอง
Where : ตั้งอยู่ข้างสถานีรถไฟปราณบุรี อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
When : เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 - 21.30 น.
Contact : ส�ำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3251 3885
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Bestination

/ Gadget

พลิกรูปแบบการใช้ชีวิต
ด้วยเทคโนโลยี

Printing

Health / Bestination
ขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมมีการใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
หรือ 3D Printing ในกระบวนการผลิตมานานนับสิบปี ทว่า
พัฒนาการของการพิมพ์ 3 มิติ กลับเริม่ กระจายตัวสูว่ งกว้าง
เมือ่ ไม่กปี่ มี านี้ จากเดิมทีผ่ บู้ ริโภคทัว่ ไปเคยสัง่ พิมพ์แผ่นกระดาษ
ได้จากเครือ่ งพริน้ เตอร์ธรรมดา แต่ในปัจจุบนั พวกเราสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านสินค้าและบริการ
ซึ่งอาศัยข้อได้เปรียบของการพิมพ์ 3 มิติ ในการสร้างสรรค์
วัตถุที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ภายใต้ระดับราคาที่ย่อมเยา
ลงกว่าเดิม ทีส่ ำ� คัญ เครือ่ งพิมพ์การพิมพ์ 3 มิติ ยังเปิดโอกาส
ให้ผู้บริโภคสามารถสั่งพิมพ์วัตถุ ลงมือก�ำหนดรูปทรงของ
ชิ้นงาน พร้อมชั่ง-ตวง-วัด ให้ขนาดตรงกับที่ตัวเองต้องการ
ได้ทุกรายละเอียด จนหลายฝ่ายคาดว่า โลกก�ำลังก้าวเข้าสู่
ยุคที่ความสามารถทางการผลิตจะตกอยู่ในมือของผู้บริโภค
อย่างแท้จริง

เตรียมความพร้อม
ก่อนไต่ระดับสู่

Vertical
Marathon

VOXEL8

STRATI

นับเป็นมิตใิ หม่ของวงการยานยนต์ เมือ่ ค่ายผูผ้ ลิตอย่าง Local Motors เปิดตัว
รถยนต์เปิดประทุน 2 ทีน่ งั่ รุน่ STRATI ซึง่ ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
เป็นคันแรกของโลก ทีด่ ำ� เนินการได้งา่ ย ใช้ชนิ้ ส่วนน้อยกว่า และสนนราคาถูกกว่า โดยใช้
วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ขึ้นรูปด้วยการพิมพ์ทับซ้อนกันกว่า 212 ชั้น พร้อมการ
ประกอบชิ้นส่วนเพียงแค่ 49 ชิ้น นับว่ารวดเร็วและสะดวกกว่าการขึ้นรูปตัวถัง
แบบเดิม ๆ โดยเฉพาะกับวัสดุทตี่ อ้ งใช้วธิ กี ารพิเศษอย่างคาร์บอนไฟเบอร์ ส่วนระบบ
ขับเคลือ่ นนัน้ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าก�ำลัง 17 แรงม้า แต่อย่างไรก็ตามทาง Local Motors
ยังวางแผนที่จะปรับปรุงเทคโนโลยีและสมรรถนะให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
คาดว่า STRATI จะพร้อมจ�ำหน่ายภายในปี ค.ศ. 2016 ราคาขายคันละ 18,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 584,000 บาท)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.localmotors.com/3d-printed-car

ด้วยศักยภาพของพริน้ เตอร์
3D อย่าง Voxel8 ทีถ่ กู คิดค้น
ให้สามารถพิมพ์ชนิ้ ส่วนของ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าได้จริง ด้วย
หมึกพิมพ์ชนิดพิเศษ ซึง่ ผสม
อนุภาคน�ำไฟฟ้าที่ท�ำจาก
ผงเงิน (Conductive Silver Ink)
ไม่วา่ จะเป็นแผงวงจรของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าหรือชิน้ ส่วนของไมโครชิป
ต่างๆ ทัง้ นี้ ตัวเครือ่ งของ Voxel8 จะท�ำงานแบบสองหัวฉีด โดย
หัวฉีดแรกจะฉีดพลาสติกเหมือนเครือ่ ง 3D Printer ทัว่ ไป แต่หวั ฉีด
ทีส่ องนีจ้ ะไว้สำ� หรับฉีดหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษ ซึง่ ทางบริษทั ผูผ้ ลิต
ภูมใิ จน�ำเสนอเป็นอย่างยิง่ เพราะว่า Conductive Silver Ink ทีใ่ ช้นนั้
สามารถน�ำกระแสไฟฟ้าได้ดกี ว่าหมึกชนิดอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ใน 3D Printer
ทัว่ ไปถึง 5,000 เท่า คาดว่าพริน้ เตอร์นจี้ ะช่วยปลดล็อกให้ผบู้ ริโภค
สามารถลงมือผลิตและสร้างสรรค์ชนิ้ ส่วน 3 มิตสิ ำ� หรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ภายในครัวเรือนเองได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.voxel8.co

New Balance x 3D Systems
เมือ่ โลกขานรับการมาถึงของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ แบรนด์รองเท้ากีฬาชือ่ ดัง New Balance จึงไม่รอช้า
โดยจับมือกับบริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน 3D Printing อย่าง 3D Systems ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมการผลิตชิน้ ส่วน
จากผงยาง ทีม่ ชี อื่ เรียกเฉพาะว่า DuraForm® Flex TPU ซึง่ เป็นวัสดุทมี่ คี วามยืดหยุน่ สูงและน�ำ้ หนักเบามาก
ส่งผลให้สว่ นพืน้ ล่างของรองเท้ารุน่ พิเศษนี้ สามารถรองรับน�ำ้ หนักได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นับเป็น
การใช้ขอ้ ได้เปรียบของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ทีเ่ อือ้ ให้ New Balance สามารถสร้างสรรค์พนื้ รองเท้า
จากวัสดุสดุ พิเศษชนิดดังกล่าว ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลได้อย่างลงตัว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.newbalance.com
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Vertical Marathon ถือเป็นอีกหนึง่ รูปแบบของการวิง่
ระยะไกล ซึ่งมีลักษณะเส้นทางแตกต่างจากการวิ่ง
มาราธอนโดยทั่วไป เพราะนักวิ่งทุกคนจ�ำเป็นต้อง
วิ่งไต่ระดับความสูงขึ้นไปจนถึงเส้นชัยที่อยู่บนยอด
ตึกระฟ้า พวกเขาต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลก
ภายในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ความลาดชันของ
บันไดแต่ละขัน้ รวมถึงสภาพแวดล้อมของตัวอาคาร
ทีย่ ากจะคาดเดา ทว่าความท้าทายเหล่านีก้ ลับเป็น
เสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักวิ่งระยะไกลจากทั่วทุกมุมโลก
พร้อมใจลงสมัครแข่งขัน และต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ
เพื่อให้ร่างกายเคยชินกับการวิ่งไต่ระดับความสูง
เคล็ดลับทีน่ ำ� มาฝากจึงน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ นักวิง่
ทุ ก วั ย ที่ ส นใจรู ป แบบการวิ่ ง ระยะไกลในองศาที่
ต่างออกไปดูบ้าง

จัดโปรแกรมการฝึกซ้อมแบบมืออาชีพ
ฝึกให้รา่ งกายคุน้ เคยกับการวิง่ แนวตัง้

ขณะที่ร่างกายของนักวิ่ง Vertical Marathon ก�ำลัง
ต่อกรกับแรงโน้มถ่วงของโลก ภาวะดังกล่าวย่อมส่งผลให้
ร่างกายเกิดความเครียดโดยไม่รตู้ วั ซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ต่อระบบหลอดเลือดหัวใจและ
ระบบกล้ามเนือ้ กับโครงกระดูก รวมทัง้ สภาพความอับชืน้
และการระบายอากาศบริเวณปล่องบันได ยังส่งผล
โดยตรงต่อการท�ำงานของหัวใจและปอดของนักวิง่ ดังนัน้
หนทางที่ดีที่สุด คือ คุณควรฝึกซ้อมวิ่งขึ้นบันไดหรือ
ทางลาดชัน ประมาณ 4 - 6 สัปดาห์กอ่ นหน้าการแข่งขันจริง

เคล็ดลับจากนักวิ่งตัวจริง

พยายามนวดและเหยียดกล้ามเนื้อส่วนน่องกับเอ็นร้อยหวาย พร้อมทั้งเขย่ง
ปลายเท้าขึ้นทุกวัน เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างน้อย 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์
เนือ่ งจากคุณจ�ำเป็นต้องใช้กล้ามเนือ้ ส่วนนีใ้ นการวิง่ ขึน้ บันได นอกจากนี้ การ
ออกก�ำลังกายท่อนบน เช่น การใช้ราวบันไดช่วยยกร่างกายขึ้น การวิดพื้น
หรือการออกก�ำลังแขนรูปแบบอืน่ ๆ ย่อมสอนให้คณุ รูจ้ กั ใช้กล้ามเนือ้ ส่วนแขน
ขณะวิ่งที่สูง ซึ่งจะช่วยลดการเทน�้ำหนักลงเข่าเยอะเกินจ�ำเป็น และท�ำให้
สภาพกล้ามเนื้อแข็งแกร่งพอจะวิ่งได้จนจบ

ความแข็งแกร่งของสภาพร่างกายไม่สามารถรวบรัดให้เกิดขึ้นได้
ภายในระยะเวลาอันสั้น ส�ำหรับนักวิ่ง Vertical Marathon
ก็เช่นกัน พวกเขาจ�ำเป็นต้องฝึกซ้อมตลอดทั้งปี โดยอาจลงแข่ง
วิ่งมาราธอนอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้สภาพความฟิตของร่างกาย
พัฒนาถึงจุดสูงสุด จากนั้นก่อนลงแข่งประมาณ 4 - 6 สัปดาห์
จึงค่อยเพิ่มการวิ่งขึ้นบันได (Stair Session) ประมาณ 1 - 2 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ลงในแผนการฝึกซ้อมตามปกติ นอกจากนั้น คุณอาจ
ฝึกซ้อมวิ่งความเร็วแบบ Speed Work ขณะวิ่งขึ้นบันไดได้ด้วย
เช่น วิง่ ขึน้ บันไดแบบอัดความเร็วสัก 10 ชัน้ พัก 30 วินาที จากนัน้
วิ่งอัดความเร็วอีก 10 ชั้น และท�ำซ�้ำเดิม 4 - 5 รอบ เป็นต้น

ค้นหาโปรแกรมการวิ่ง
Vertical Marathon ใกล้ตัวคุณ

โปรแกรมการแข่งขัน Vertical Marathon ขึน้ ชือ่ ของไทยเรา อาทิ
การแข่งขันวิ่งมาราธอนแนวตั้งเพื่อพิชิตเส้นชัยบนความสูงกว่า
196 เมตร (คิดเป็นบันได 1,093 ขั้น) ในชั้นที่ 61 ของโรงแรม
บันยันทรี กรุงเทพฯ หรือการพิชิตยอดตึกชั้นที่ 84 ของโรงแรม
ใบหยกสกาย ซึ่งครองต�ำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย
ส่ ว นใหญ่ จ ะจั ด ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี แ ละยั ง ได้ รั บ ความนิ ย ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย
ติ ด ตามโปรแกรมการแข่ ง ขั น Vertical Marathon ได้ ที่
www.forrunnersmag.com/events
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100 ปีชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ธรุ กิจประสบความส�ำเร็จ
ได้อย่างยัง่ ยืน นอกเหนือจากความสามารถ
ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ของผู ้ ป ระกอบการ นั่ น คื อ
การค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม
ทั้งด้านผู้บริโภคที่จะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ
และด้านพนักงานที่จะช่วยสร้างงาน สร้าง
อาชีพ และเป็นแหล่งรายได้ของครอบครัว
ตลอดจนการดูแลผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม อันเป็นหัวใจของการประกอบธุรกิจ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ คือ ผูเ้ ป็นแรงบันดาลใจ
ส�ำคัญ ให้ “รางวัลธรรมาภิบาล” ได้เกิดขึ้น
โดยสถาบันป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ในฐานะผูร้ บั ไม้ตอ่
เพือ่ สืบทอดเจตนารมณ์ของ ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
ทั้งเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การท�ำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ได้ร่วมกับ
สถาบันพันธมิตรอีก 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคม
ธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย
จัดให้มกี ารมอบ “รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี”
แก่ผปู้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
SMEs ทีย่ ดึ หลักธรรมาภิบาลจากทัว่ ประเทศ ผ่าน
การกลัน่ กรอง สรรหา และคัดเลือก โดยส่งผูแ้ ทน
จากหลายฝ่ายออกท�ำการตรวจเยีย่ มเพือ่ ให้แน่ใจ
ว่า เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ หมาะสมและสมควร
จะได้รบั รางวัลจาก 4 สถาบันอย่างแท้จริง
เรื่ อ งธรรมาภิ บ าลนั้ น ถื อ เป็ น จุ ด เด่ น อี ก
ประการหนึ่งของทางสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
เนือ่ งจาก ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ นับเป็นบุคคล
ตัวอย่างในเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล
ซึง่ รวมความถึงประชาธิปไตย เสรีภาพ ความเป็นธรรม
ในสังคม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และความถูกต้อง
ดีงามต่าง ๆ พร้อมทัง้ ให้ความส�ำคัญเรือ่ งคุณธรรม
จริยธรรมในการด�ำรงชีวิตทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น
การท�ำงาน การบริหาร และการปกครอง
ส�ำหรับพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น
แห่งปีนั้น จัดขึ้นทุกวันที่ 9 มีนาคมของทุกปี
ซึง่ ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
โดยแบ่งประเภทของรางวัลออกเป็น 4 ประเภทหลัก
ได้แก่ รางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี
รางวัลเฉพาะด้านดีเด่นแห่งปี 3 รางวัล (รางวัล
ธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่น
แห่งปี รางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อ
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Open
Library
ถ่ายทอดชีวติ และผลงาน ผ่านลานนิทรรศการ อ.ป๋วย

Good
Governance
สานต่อเจตนารมณ์ สะท้อนคุณค่าทีแ่ ท้จริงแห่งความส�ำเร็จ
ผูบ้ ริโภคดีเด่นแห่งปี และรางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบตั ติ อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมดีเด่นแห่งปี) และ
รางวัลเกียรติคณุ บัตรยกย่องส�ำหรับผูเ้ ข้ารอบสุดท้ายในแต่ละปีอกี ด้วย
การมอบรางวัลธรรมาภิบาล เริม่ ต้นจัดขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 ทีผ่ า่ นมาได้พจิ ารณามอบรางวัลให้แก่
SMEs แล้วจ�ำนวนกว่า 36 บริษัท กระบวนการพิจารณาให้รางวัล SMEs จะเริ่มจาก “คณะกรรม
การสรรหาองค์กรเพือ่ เสนอให้รางวัล” ซึง่ ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย, ธนาคารพาณิชย์, สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เพื่อด�ำเนินการสรรหาบริษัทที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไข แล้วจึงมอบหมายให้คณะท�ำงาน
ตรวจเยีย่ มเพือ่ พิจารณาให้รางวัล ออกไปดูขอ้ เท็จจริงเพือ่ ให้คะแนนแต่ละด้าน เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการตัดสินให้รางวัล ซึง่ ก็คอื “คณะกรรมการสถาบันป๋วย อึง๊ ภากรณ์”
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2559 นี้ เนือ่ งในวาระโอกาส “100 ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์” พิธมี อบ
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ได้มกี ำ� หนดจัดขึน้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเกีย่ วกับชีวประวัตแิ ละคุณปู การในด้านต่าง ๆ
ของ ศ. ดร.ป๋วย การเสวนาในหัวข้อ “แนวคิดทางการศึกษาของอาจารย์ปว๋ ย” และ “อาจารย์ปว๋ ย กับ
การพัฒนาชนบท” รวมทั้งปาฐกถาเรื่อง “ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย”
โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนักเรียนทุนธนาคาร
แห่งประเทศไทย พร้อมกับไฮไลท์ส�ำคัญประจ�ำปี นั่นคือ การมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น
แก่ธรุ กิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชนดีเด่น รางวัลประกวดเรียงความ

และบทความดีเด่นระดับอุดมศึกษา และสรุปท้ายด้วยปัจฉิมกถาจาก
ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ ในโอกาส 100 ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ยังนับ
เป็นวาระพิเศษที่จัดขึ้นหลังจากองค์กร UNESCO ได้มีมติยกย่อง
ให้ทา่ นเป็นบุคคลส�ำคัญของโลกเมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ใน
คุณสมบัตขิ องผูม้ ผี ลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ นอกจากงานมอบรางวัลธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องยังได้มกี ารจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ฉลอง “100 ปีชาตกาล
ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ บุคคลส�ำคัญของโลก” ถือเป็นการร่วมร�ำลึกถึง
บุคคลส�ำคัญของการพัฒนาชาติไทยในหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นทางด้านการศึกษา และการพัฒนาบุคคล
ในฐานะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหัวหน้าองค์กรหลักทีด่ แู ลเศรษฐกิจของ
ประเทศอีก 3 แห่ง ในขณะเดียวกัน ท่านได้ทมุ่ เทท�ำงานอย่างหนัก
ในการวางรากฐานเพือ่ พัฒนาประเทศให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่าง
มัน่ คง ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การพัฒนาชนบท และการต่อต้าน
การทุจริต ซึง่ ปัจจุบนั ศ. ดร.ป๋วย ได้รบั การยอมรับจากคนทัว่ โลกให้เป็น
บุคคลส�ำคัญทีค่ วรค่าแก่การยกย่อง อันเป็นบทพิสจู น์แห่งความจริง
ความงาม ความดี ในแบบ ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาชนบท
ที่ ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดท�ำโครงการพัฒนา
แบบผสมผสานและมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชน นับเป็นมรดกทางปัญญา
ชิ้นส�ำคัญที่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งมีบทบาทสืบสานอุดมการณ์
ด้ า นการพั ฒ นาชนบทและเผยแพร่ เ กี ย รติ คุ ณ ของท่ า น เพื่ อ ให้ เ ป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย
“ลานนิทรรศการป๋วย อึ๊งภากรณ์” (PUEY Open Library) ณ มูลนิธิ
พัฒนาชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต�ำบลบ้านกล้วย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เกิดขึ้นได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่
เคารพรัก ศิษย์ และญาติของท่าน โดยมุ่งมั่นก่อตั้งให้เป็นสถานที่รวบรวม
เรื่องราวอันเป็นคุณงามความดี ตลอดจนอุดมคติต่าง ๆ ของ ศ. ดร.ป๋วย
เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ซึมซับไว้เป็นแบบอย่าง
เนื้อหาที่น�ำเสนอภายในลานนิทรรศการประกอบไปด้วยเรื่องราวชีวิต
และผลงานของ ศ. ดร.ป๋วย รวมถึงเมล็ดพันธุ์ในอุดมคติ ที่กล่าวถึง
งานพัฒนาชนบทของ ศ. ดร.ป๋วย อย่างละเอียด ควบคู่ไปกับการน�ำเสนอ
เรื่องราวของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยจะให้บริการฝึกอบรมแก่คนในชุมชนและ
ผู้สนใจ ตามฐานการเรียนรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตในชนบท ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมถึงมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียน เนื่องจากถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้นักศึกษาเหล่านี้
เห็นภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจในชนบทได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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...ภาพแห่งความทรงจ�ำ...

100 ปี ช าตกาล

บทบันทึกส�ำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ ไทยมักปรากฏชื่อ ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้ซึ่งมุ่งมั่นท�ำงานและรังสรรค์คุณค่านานัปการสู่สังคมไทยในหลากมิติ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และการเมือง
รวมทั้งยังเป็นบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณชนส่วนรวมยิ่งกว่าสิ่งใด
ในโอกาส “100 ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์”
BOT พระสยาม MAGAZINE จึงได้รวบรวมภาพถ่ายหายากของ อาจารย์ป๋วย และน�ำมาร้อยเรียง
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของบุรุษผู้เป็นนิยามแห่งความจริง ความงาม ความดี
ที่จะไม่มีวันเลือนหายไปจากความทรงจ�ำของพนักงาน ธปท. ทุกคน
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มุ่งมั่นในอุดมการณ์แห่งการท�ำงาน
ศ. ดร.ป๋วย เป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร สังคม และการศึกษาไทย
ในทุกงานที่เข้าไปมีส่วนร่วม ท่านได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ไม่เพียงแค่ผลส�ำเร็จของงาน
แต่ยังรวมไปถึงความมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์ที่จะท�ำงานเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้โอวาทก่อนอ�ำลาพนักงาน ที่สนามหญ้าหน้าอาคารสวัสดิสงเคราะห์ (พ.ศ. 2514)
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งานเลี้ยงรับรองประธานธนาคารโลกและภรรยา
ผู้ว่าการป๋วยแนะน�ำนายสุนทร หงส์ลดารมภ์
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง ต่ อ
Mr. Eugene Black ประธานธนาคารโลก
ณ วังบางขุนพรหม

ผู้ว่าการป๋วยส่งมอบต�ำแหน่งผู้ว่าการ
ให้คุณพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์

จดหมายเชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมธนาคารไทย
และภาพจากงานเลี้ยงของสมาคมธนาคารไทย

ผู้ว่าการป๋วยในงานเลี้ยงครบรอบ 25 ปี ก่อตั้ง ธปท.
การประชุมอาเซียน พ.ศ. 2513 เยือนธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานล�ำปาง
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ผู ้ ว ่ า การป๋ ว ยให้ ก ารต้ อ นรั บ
Richard Nixon ประธานาธิบดี
แห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสทีท่ า่ น
มาเยือน ธปท. เมื่อปี พ.ศ. 2512
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2
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
แม้หน้าที่รับผิดชอบจะมีมากมาย ผู้ว่าการป๋วยยังเติมสุนทรียภาพให้กับชีวิต อาทิ การเล่นดนตรีไทย
การเขียนหนังสือและโคลงกลอน นอกจากนี้ ท่านยังไม่ลืม “การพัฒนาคน ชนบท และประเทศชาติ”
ที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญต่อไปในอนาคต จนได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการรัฐกิจ ปี พ.ศ. 2508
นับเป็นสุนทรียภาพแห่งชีวิตที่สมบูรณ์ด้วย “ความจริง ความงาม และความดี”

ผู้ว่าการป๋วยในโอกาสเดินทางไปรับรางวัลรามอน แมกไซไซ
ปี พ.ศ. 2508 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

อาจารย์ป๋วยถ่ายภาพคู่กับพระไพศาล วิสาโล

ผู้ว่าการป๋วยเขียนให้ ธปท. ปริทรรศน์ ฉบับปฐมฤกษ์ (วารสารภายใน ธปท.)
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อาจารย์ป๋วยร่วมเล่นดนตรี
กับวงดนตรีไทย เพลงโปรด
คือ เพลงนกขมิน้ เหลืองอ่อน
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3

ผู้ว่าการป๋วยและอดีตผู้ว่าการ ธปท.

ภาพความทรงจ�ำระหว่าง อาจารย์ป๋วย
กับธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา 12 ปี ในการด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการป๋วยเปรียบได้กับอาจารย์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลส�ำคัญหลายท่าน ที่ต่อมากลายเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศไทย เมื่อครั้งที่ท่านกลับมาเยือน...ก็ยังคงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ในรั้วบางขุนพรหมแห่งนี้

พระองค์เจ้าวิวัฒนไชยทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้ว่าการป๋วย รองผู้ว่าการ และอดีตผู้ว่าการ ธปท. เมื่อครั้งเสด็จมาที่
วังบางขุนพรหม เพื่อเสวยพระกระยาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2502
(จากซ้ายไปขวา) พลโท เจียม ญาโนทัย รองผู้ว่าการ, ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ว่าการคนที่ 7, นายเล้ง ศรีสมวงศ์
ผู้ว่าการคนที่ 3, พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ผู้ว่าการพระองค์แรก, ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ผู้ว่าการคนที่ 4,
นายเกษม ศรีพยัคฆ์ ผู้ว่าการคนที่ 5 และ ม.ร.ว.ขจิต เกษมศรี รองผู้ว่าการ

อาจารย์ป๋วยและลูกศิษย์ ขณะพักผ่อนออกก�ำลังโดยการถ่อเรือเที่ยวที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
คนพายเรือ คือ นายชวลิต ธนะชานันท์ ต่อมาคือ ผู้ว่าการคนที่ 12
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อาจารย์ปว๋ ย กับ ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร เทวกุล
(ต่อมาคือ ผูว้ า่ การคนที่ 17) ทีบ่ ้านพักใน
กรุงลอนดอน
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ผูว้ า่ การป๋วยต้อนรับจอมพลถนอม กิตติขจร ทีโ่ รงพิมพ์ธนบัตร ธปท.
โดยมี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ติดตามไปด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ว่าการ
นายสมหมาย ฮุนตระกูล ผู้อ�ำนวยการช่วยผู้ว่าการ
นายเฉลิม ยงบุญเกิด ผู้อ�ำนวยการ โรงพิมพ์ธนบัตร
นายพิพรรธน์ ไกรฤกษ์ รองผู้อ�ำนวยการ โรงพิมพ์ธนบัตร
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เศรษฐกร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ต่อมาคือ ผูว้ า่ การคนที่ 16
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อาจารย์ปว๋ ย กลับมาเยือน
ธปท. อีกหลายครัง้
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2530 - 2538
และได้มอบความประทับใจ
ไว้จวบจนปัจจุบนั
คุณเสนีย์ศิริ ศิริวัฒนกุล

อาจารย์ป๋วยและพนักงาน ธปท.

(ผู้ประคองอาจารย์ป๋วย)

“ความรูส้ กึ ครัง้ นัน้ คือ ผมได้ดแู ล
ผู ้ ใ หญ่ ที่ รั ก และที่ น ่ า รั ก ท่ า นที่
ผมสัมผัส มอบความไว้วางใจให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น วันนั้น
แม้ท่านไม่ได้พูดออกมา ท่านยิ้มด้วย
สายตาแล้วพยักหน้า สือ่ ว่า ‘ขอบใจนะ’
ผมมี ค วามสุ ข มาก เป็ น ความสุ ข
และความภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ดู แ ลคนดี
แบบท่าน”

10 มิถุนายน 2537 นายวิจิตร สุพินิจ (ผู้ว่าการคนที่ 13) เชิญอาจารย์ป๋วย
และกลุ่มนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทยที่ก�ำลังศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ
พบปะและรับประทานอาหาร ในฐานะที่อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ริเริ่มโครงการ
นักเรียนทุนธนาคารขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2503

คุณสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์

(สุภาพสตรีแถวหลัง ด้านขวาสุด)

“ดีใจที่ได้มีโอกาสกราบอาจารย์ป๋วย ได้เห็นรอยยิ้ม
ของท่าน และคิดว่าท่านคงปิตทิ ไี่ ด้กลับมาเยีย่ มบ้านแบงก์ชาติ
ท่ า มกลางความรั ก ความอบอุ ่ น ของพวกเรา อาจารย์ ค ะ
ความดีงามของอาจารย์ยงั คงตราตรึงในใจตราบนานเท่านาน”

คุณวราพรรณ ชิณวังโส

คุณสมมาด แสงจันทมณี

“วันทีพ่ วกเราจากส�ำนักงานภาค ได้เข้าไปกราบอาจารย์ปว๋ ย
เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดแล้ว แม้ท่านไม่ได้เอ่ยวาจากับเรา
สักถ้อยค�ำ แต่สมั ผัสได้จากแววตาทีม่ พี ลังของคนดี มีเมตตา
เป็ น แบบอย่ า งที่ ท� ำ ให้ เ รามี พ ลั ง ใจ มุ ่ ง มั่ น ท� ำ งาน ท� ำ ดี
อย่างเต็มที่เพื่อ ธปท.”

“ดีใจมากทีอ่ าจารย์ปว๋ ยกลับมาเยีย่ ม ธปท. ท่านเคยเป็นผูบ้ งั คับ
บัญชา เป็นครูทคี่ ณะเศรษฐศาสตร์ภาคค�ำ่ และหลังจากเรียนจบ ป.โท
จากต่างประเทศ ท่านได้กรุณาเป็นธุระให้ผมได้กลับเข้าท�ำงานที่ ธปท.
อีกครั้งหนึ่ง ท่านมีพระคุณต่อผมเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการเรียน
และการท�ำงาน”

(สุภาพสตรีชุดสีม่วง ด้านซ้ายของอาจารย์ป๋วย)

งานเลี้ยงต้อนรับแขกจากต่างประเทศ ณ วังบางขุนพรหม
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(สุภาพบุรุษเชิ้ตขาว เนคไทด�ำ)

คุณนงนาท สนธิสุวรรณ
(สุภาพสตรีชุดเขียว)

“ดีใจไม่รู้ลืมปลื้มนักหนา ท่านกลับมาเยือนถิ่นเก่าเฝ้าค�ำนึง
ดั่งลูกคอยพ่อรอวันที่มาถึง ต่างซาบซึ้งก้มลงกราบแทบบาทเอย”
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4
สามัญชน คนชื่อ “ป๋วย”
เบื้องหลังผลงานมากมายที่ท�ำเพื่อประเทศไทย คือ
คนธรรมดาผู้กล้าท�ำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และกล้ายืนหยัดบนหลักการ
เพื่อผลประโยชน์อันใหญ่ยิ่งต่อสาธารณชน

ภาพถ่าย ณ ห้องท�ำงานเดิมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ ห้องวิวัฒนไชยานุสรณ์) ที่ท่านได้สร้างสิ่งต่าง ๆ เพื่อประเทศชาติ
ตลอดช่วงการท�ำงาน ถ่ายเมื่อกลับมาเยือนเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2538

ในชั้นเรียนเศรษฐศาสตร์กับอาจารย์และ
เพื่อนที่ London School of Economics
and Political Science พ.ศ. 2484
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ภาพถ่ายด้านหน้าวังบางขุนพรหม
ต่อมามีการใช้ภาพนี้เป็นปก ธปท. ปริทรรศน์

บ้านอาจารย์ป๋วย ที่ซอยอารีย์

อาจารย์ป๋วยและภรรยา คุณมาร์กาเร็ต สมิท ขณะพักผ่อนที่ประเทศอังกฤษ
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เปิดประสบการณ์การอ่าน BOT MAGAZINE
สุดล�้ำในรูปแบบ e-Magazine

งานฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
บุคคลสำ�คัญของโลก

- พกพาสะดวก ติดตัวไปอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา
- ลดการใช้กระดาษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มอรรถรสในการอ่านกับ อัลบั้มภาพและ
VDO Clip เพิ่มเติมมากกว่าฉบับปกติ

ท่านสามารถติดตามชมและอ่าน เรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์ป๋วย ได้ตลอด
ปี พ.ศ. 2559 ทาง www.bot.or.th และทาง Application BOT MAGAZING
ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนร�ำลึกถึง ศ. ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ในวาระ 100 ปีชาตกาล
และโอกาสที่องค์กร UNESCO ได้ยกย่องท่านให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย
ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2559
What : ร่วมพิธเี ปิดอนุสาวรีย์ ศ. ดร.ป๋วย ทีค่ ณะเศรษฐศาสตร์ ในช่วงเช้า จากนัน้
เป็นการเสวนาและปาฐากถาพิเศษ หลากหลายหัวข้อ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ตลอดทัง้ วัน
When : วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 07.30 - 17.30 น.
Where : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/puey100th/
“แนวคิดทางการศึกษาของ
What : การเสวนาในหัวข้ปวอ๋ ย กับการพฒั นาชนบท” ต่อด้วย
อาจารยป์ ว๋ ย” และ “อาจารย์ อึ๊งภากรณ์ กับ ธนาคารแห่ง
ปาฐกถาเรื่อง “ดร.ป๋วย ัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ จากนั้นจะ
ประเทศไทย” โดย ดร.ชาภิบาลดีเด่น และรางวัลองค์กร
เป็นการมอบรางวัลธรรม ภิบาลดีเด่นแหง่ ปี พ.ศ. 2559 โดย
สวสั ดิการชุมชนทีม่ ธี รรมานั และชมนทิ รรศการรวบรวมภาพ
ความร่วมมอื ของ 4 สถาบ ศ. ดร.ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์ อีกด้วย
และแนวคิดทีน่ า่ สนใจของ ม 2559 เวลา 8.30 - 17.30 น.
When : วันที่ 10 มีนาค ธนาคารแห่งประเทศไทย
Where : ห้องภัทรรวมใจ

เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน
กองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและติดตามอ่านวารสารด้วยดี
เสมอมา ในทุก ๆ ช่องทางการเผยแพร่
เพื่อให้การจัดพิมพ์วารสารเกิดประโยชน์สูงสุด และ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คมในการรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม
กองบรรณาธิการขอเชิญชวนท่านติดตามอ่านวารสารฯ
ในรูปแบบ e - Magazine ทัง้ ทาง Website และ Application
หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะรับวารสารแบบรูปเล่ม
ต่อไป โปรดแจ้งกองบรรณาธิการวารสารฯ ภายในวันที่
3 พฤษภาคม 2559 นี้ ที่ทีมกลยุทธ์การสื่อสาร e-mail:
ratchanp@bot.or.th โทรศัพท์ 0 2283 6440
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�ำปี พ.ศ. 2559
สัมมนาวิชาการประจเห
ธปท. ส�ำนักงานภาค นือ
สัมมนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน ร่วมฟัง
การปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. และ
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศักยภาพเชียงใหม่: Hub ทางธุรกิจ
และการเงินของ GMS” โดยวิทยากรชั้นน�ำ อาทิ คุณรพี สุจริตกุล
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คุณสาระ ล�่ำซ�ำ และคุณสุวัชชัย ทรงวานิช
ด�ำเนินการเสวนาโดย คุณวรวรรณ ธาราภูมิ
What : วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น.
Where : อาคารเอนกประ สงค์ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 5393 1132

BOT MAGAZINE
THE NEW READING EXPERIENCE

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการดาวน์โหลด BOT MAGAZINE Application
1. กดค้นหาและดาวน์โหลด Application จาก App Store หรือ Play Store
โดยใช้ Keyword ว่า “BOT MAGAZINE” หรือ “พระสยาม”
2. ส�ำหรับผู้ใช้งานครั้งเเรกให้ลงทะเบียนเพื่อสร้าง Account ส�ำหรับใช้ดาวน์โหลด
3. เลือกดาวน์โหลด BOT MAGAZINE ฉบับที่ต้องการ

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

