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เกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

นายวิ ร ไท สั น ติ ป ระภพ ผู ้ ว ่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
คณะผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มพิ ธี
บ�ำเพ็ญกุศลสตมวาร (สวรรคตครบ 100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เมื่ อ วั น ที่
20 มกราคม 2560

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับพระกรุณาจาก
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(ตั้งแต่สมัยด�ำรงพระยศสมเด็จพระมหามุนีวงศ์) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีกรรมทางศาสนาที่ส�ำคัญทุกปี
พระจริยวัตรอันเรียบง่าย และน�้ำพระทัยซึ่งเปี่ยมด้วยพระเมตตา
ได้น�ำความซาบซึ้งและปีติมาสู่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ค�ำถามส�ำคัญ 4 ข้อทีถ่ อื เป็นจุดเริม่ ต้นของแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ปี 2560 - 2562 คือ (1) ท�ำไมเราต้องเปลีย่ นแปลง (2) ทิศทางของการเปลีย่ นแปลง
ควรเป็นอย่างไร (3) จะวัดผลส�ำเร็จของแผนได้อย่างไร และ (4) จะด�ำเนินการอย่างไร
เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ เพื่อตอบค�ำถามและผลักดันแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้สามารถ
บรรลุผลส�ำเร็จ การเปิดรับฟัง “เสียง” จากทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร จึงเป็นหลักการ
ส�ำคัญในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ครัง้ นีท้ า่ มกลางกระแสของยุคสมัยทีผ่ นั ผวน ไม่แน่นอน
ซับซ้อน และไม่ชดั เจน
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับแรกของปี พ.ศ. 2560 น�ำเสนอเนือ้ หาภายใต้ Theme
“From Vision to Action” การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท. จากวิสัยทัศน์
สูก่ ารลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการ โดยคอลัมน์ “Cover Story” น�ำเสนอ
ความร่วมมือของหัวเรือใหญ่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันโครงการ
National e-Payment โดยเฉพาะบริการรับ - โอนเงิน PromptPay ทีพ่ ร้อมจะมาช่วยประชาชน
และผูป้ ระกอบการเข้าถึงบริการการเงินได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยต้นทุนทีถ่ กู ลง
รวมทังช่วยยกระดับการให้บริการทางการเงินและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
และในคอลัมน์ “Conversation with the Governor” พบกับ ดร.วิรไท สันติประภพ
ผูว้ า่ การ ธปท. และ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน พิธกี รข่าวมากประสบการณ์ มาร่วมสนทนากัน
ในประเด็น “Stakeholder Engagement” เพือ่ หาค�ำตอบว่า ท�ำไมธนาคารกลางในโลก
ยุคใหม่ตอ้ งให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง
จากบริบทของเศรษฐกิจการเงินโลกปัจจุบนั ทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ การแก้ไขปัญหา
หลายเรื่องของธนาคารกลางจ�ำเป็นต้องอาศัยพันธมิตรเพือ่ ช่วยกันขับเคลือ่ นแนวทางทีจ่ ะ
เป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมมากทีส่ ดุ ร่วมติดตามความร่วมมือระหว่าง ธปท. กับธนาคารกลาง
มาเลเซีย และธนาคารกลางอินโดนีเซีย ในการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อช�ำระ
ธุรกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฮอ่ งกง (ASTRI) ในเรือ่ งการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละพัฒนาบุคลากร
ด้าน Cyber Security และ Financial Technology ได้ในคอลัมน์ “The Knowledge”
นอกจากนี้ เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย พบกับ
คอลัมน์ใหม่ “In Remembrance of King Rama IX” ซึง่ จะน�ำเสนอเรือ่ งราวความประทับใจ
ของคน ธปท. ทีม่ ตี อ่ พระองค์ทา่ นในแง่มมุ ต่าง ๆ ตลอดทัง้ ปี โดยฉบับนี้ ขอเชิญอ่าน
บทสัมภาษณ์ของคุณเกริก วณิกกุล อดีตรองผูว้ า่ การ ธปท. ซึง่ จะมาบอกเล่าความทรงจ�ำ
ครัง้ หนึง่ เมือ่ มีโอกาสได้สมั ผัสการทรงงานของพระองค์
BOT พระสยาม MAGAZINE พร้อมเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผูเ้ กีย่ วข้อง และรับฟัง “เสียง” ทีส่ ะท้อนกลับมาจากภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ น�ำ
มาใช้สอื่ สาร สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าทีแ่ ละหลักคิดการด�ำเนินนโยบายของธนาคารกลาง
ทีถ่ กู ต้องและชัดเจน และจับมือร่วมกันขับเคลือ่ นประเทศสูเ่ ป้าหมายท่ามกลางบริบทโลกที่
ผันผวนยากจะคาดเดา
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เรื่อง : เกริก วณิกกุล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็นกษัตริยท์ ที่ รงพระปรีชาสามารถรอบด้าน แต่สงิ่ ที่
คุณเกริก วณิกกุล อดีตรองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพ
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นว่า
ส�ำคัญที่สุด คือ “ความดี” ซึ่งมาจาก “งานที่พระองค์
สร้างประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวม”
“ผมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยตรง โดยพระราชทานให้เรียน
ที่โรงเรียนจิตรลดา ด้วยเพราะคุณแม่ ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล
ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท เป็นอดีตราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ จึงมีโอกาสได้เห็น
เองบ้าง คุณแม่เล่าให้ฟังบ้าง แม้จะรู้เรื่องเพียงเสี้ยวเล็ก ๆ เกี่ยวกับ
พระองค์ท่าน ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่รุ่นน้องที่ ธปท.”
ก่อนและตอนที่เสด็จขึ้นครองราชย์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเติบโต
ในครอบครัวราชวงศ์ที่มีฐานะ ไม่ต้องทรงขึ้นครองราชย์ก็มีวังอยู่
แล้ว เมื่อครั้งท่านก�ำลังเดินทางไปขึ้นเครื่องบินเพื่อไปศึกษาต่อ
ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงได้ยินเสียงร้องจากประชาชนว่า
“ในหลวงอย่าทิง้ ประชาชนนะ” ท่านจึงทรงตัง้ ปณิธานว่า “ถ้าประชาชน
ไม่ ทิ้ ง ข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า จะทิ้ ง ประชาชนได้ อ ย่ า งไร” เป็ น อั น
ตกลงที่จะเข้ารับภาระของประเทศในยามทุกข์ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 เพิ่งเสด็จสวรรคต ไม่ใช่เรื่องเถลิงถวัลย์
พระราชอ�ำนาจอย่างในนวนิยายแต่ประการใด
เมื่อทรงเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น
กษัตริย์ไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ อันที่จริงแล้วอังกฤษและยุโรป
เป็นต้นแบบของไทยเรา ในอังกฤษ กษัตริย์เป็นประมุขแห่งชาติ แต่

อ�ำนาจอธิปไตยอยู่ในมือของประชาชน ผ่านรัฐบาล รัฐสภา และศาล
อ�ำนาจหน้าที่ที่ยังเหลืออยู่จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็คือ
พระราชอ�ำนาจที่จะชี้แนะรัฐบาล ตามจารีตประเพณีอังกฤษ กษัตริย์
มีสิทธิเพียง 3 ประการ กล่าวคือ (1) The right to be consulted
(2) to encourage และ (3) to warn ไทยเราก็คงเลียนแบบอังกฤษมา
ไม่ ม ากก็ น ้ อ ย ในรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยทุ ก ฉบั บ จะบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ฎหมาย
เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ จะออกใช้ บั ง คั บ ได้ ต ่ อ เมื่ อ กษั ต ริ ย ์ ท รงลง
พระปรมาภิ ไ ธยแล้ ว แต่ ถ ้ า ไม่ ท รงเห็ น ชอบด้ ว ยและมิ ไ ด้ ท รงลง
พระปรมาภิไธย หากรัฐสภายืนยัน ก็สามารถตราเป็นกฎหมายบังคับ
ใช้ได้ นีเ่ ป็นตัวอย่างของสิทธิของกษัตริยท์ จี่ ะตักเตือน (Warn) ได้แค่นนั้
เมื่อเกิดช่องว่างทางการเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ทรงเข้ามาประคับประคองประเทศหลายครั้ง ตั้งแต่กรณี
14 ตุลาคม 2516 กรณี 6 ตุลาคม 2519 กรณีพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ไม่ต้องอธิบาย ภาระหน้าที่ของพระองค์ท่าน
จึงมากกว่ากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญทั่วไป ทรงมีภาระที่ 4 คือ The
duty to intervene when needed และประชาชนก็อยากให้ท่านช่วย
เป็นภาระให้ แม้ไม่ได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ว่าถ้าคิดให้ดีแล้ว
ใครจะต้องท�ำเช่นนั้นได้โดยไม่หนักอกหนักใจคงไม่มี
แม่เล่าให้ฟังว่า พระองค์ทรงตั้งค�ำถามว่า ในเมื่อรัฐบาลเก็บภาษี
มาบริหารประเทศ สร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ แล้ว พระองค์จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร ค�ำตอบคือ
ท่านอยากให้ประชาชน “อยู่ดีกินดี มีสุขภาพที่ดี มีการศึกษาที่ดี
และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี” โครงการที่พระองค์ริเริ่มและจัดท�ำขึ้น
4,000 กว่าโครงการ จึงเป็นเรือ่ งน�ำ้ คุณภาพดิน และการบริหารกิจการ
ทางการเกษตรท้องถิ่นครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่
สุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชนเป็นเรื่องส�ำคัญ ในช่วงต้น
รัชกาล พระองค์ท่านเล็งเห็นว่า คนไทยยังขาดโปรตีน (เรากินผักและ
พริกกันมาก จึงไม่ขาดวิตามิน) ในพระต�ำหนักสวนจิตรลดาจึงมีการ
ขุดบ่อปลา พระองค์ทา่ นได้พนั ธุป์ ลาชนิดใหม่จากสมเด็จพระจักรพรรดิ
อะกิฮิโตะ เป็นปลาที่แพร่พันธุ์ง่ายและแข็งแรง ทรงเอามาเพาะพันธุ์
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“ความดี”
มรดกจากองค์ราชันย์

ในบ่อปลาที่สวนจิตรลดา สมัยผมเรียนหนังสือในโรงเรียนจิตรลดา
ก็ ไ ด้ มี โ อกาสเห็ น อยู ่ แต่ ไ ม่ เ ข้ า ใจถึ ง ความส� ำ คั ญ ของเรื่ อ งนี้
เมื่อเพาะพันธุ์ปลาได้จ�ำนวนหนึ่งแล้ว พระองค์ท่านได้พระราชทาน
ให้ขยายพันธุ์ที่ประเทศไทย โดยพระราชทานชื่อว่า “ปลานิล” เมื่อ
แพร่พันธุ์ง่ายและแข็งแรง ปลานิลจึงมีราคาถูก และเป็นแหล่งโปรตีน
ที่ส�ำคัญของคนไทย
ตอนเด็ก ๆ จ�ำได้วา่ เมืองไทยไม่ผลิตนมวัว ต้องน�ำเข้านมกระป๋อง
จากต่างประเทศ บ้างก็เลี้ยงเด็กโดยใช้นมข้นหวานที่ไม่มีประโยชน์
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว รัชกาลที่ 9 จึงทรงน�ำเข้าโคพันธุ์
จากต่างประเทศ ทดลองผสมกับพันธุพ์ นื้ เมืองของไทย เป็นต้นก�ำเนิด
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มสดในประเทศไทย สมั ย เรี ย นอยู ่ โ รงเรี ย น
จิ ต รลดาก็ จ ะเห็ น ทั้ ง บ่ อ เลี้ ย งปลาและการเลี้ ย งโคในพระต� ำ หนั ก
สวนจิตรลดา ผมมาเข้าใจถึงความส�ำคัญในเรื่องนั้นเมื่อโตขึ้น

ส�ำหรับการศึกษานั้น หลาย ๆ โครงการเริ่มในพื้นที่ห่างไกล
เมื่อ 50 ปีท่ีแล้ว อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ยังมีความแข็งแกร่งอยู่
การเปิดโรงเรียนสอนเด็กในพืน้ ทีท่ รุ กันดารท�ำได้ยาก พระองค์ทา่ นทรง
ให้เปิดโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน ครูกค็ อื ต�ำรวจตระเวนชายแดน
เสริมภาระหน้าทีข่ องกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ก็ได้ผล เด็กทีเ่ รียนจบ
จากที่นั่น หลายคนกลับไปเป็นครูในบ้านเกิดของตน และต่อมา
มีโทรทัศน์ ก็ทรงต่อยอดจากโรงเรียนไกลกังวลทีห่ วั หินทีพ่ ระองค์ทา่ น
ทรงตั้งขึ้น ส่งสัญญาณภาพและเสียงเป็นการศึกษาทางไกล
ส่วนเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้น จ�ำได้ว่า ครั้งหนึ่งเมื่อแม่ตามเสด็จ
ไปพระต�ำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ผมได้ตามแม่ไปด้วย พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ได้รับสั่งว่า คนน่าจะอยู่กับป่าได้ เอื้อประโยชน์
ซึง่ กันและกัน พอผมโตขึน้ จึงเข้าใจว่า ป่าสงวนหลายแห่งมีประชาชน
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ถ้ า มี เ รื่ อ งกระทบกั บ ประชาชนของท่ า นแล้ ว เป็ น อั น ว่ า เรา
อดเล่นแบดมินตันเช่นกัน ช่วงหนึ่งมีข่าวว่า แม่น�้ำแม่กลองเน่าเสีย
ช่ ว งนั้ น ท่ า นจะเสด็ จ ลงมาประทั บ ที่ ข ้ า งศาลาเริ ง มี ข ้ า ราชการ
น�ำน�้ำจากแม่น�้ำมาถวายให้ทอดพระเนตรทุกวัน มารู้ภายหลังว่า
ช่วงนั้นประเทศไทยเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จึงเกิดโรงงานขึ้น
หลายแห่งและเกิดน�ำ้ เสีย ช่วงทีม่ กี ารสร้างพระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์
ที่ภาคใต้ เพื่อใช้เป็นที่พ�ำนักในการออกเยี่ยมประชาชน ส่งแพทย์
เข้าไปรักษา ข่าวแยกดินแดนหายไปโดยสิ้นเชิง แม่บอกว่า ประชาชน
เริ่มไว้ใจ และมีประชาชนเอาลองกองมาให้ สีหน้าจากสงสัยก็เป็นมิตร
เมื่อท่านทรงพระประชวร ออกเยีย่ มประชาชนไม่ไหว อีกหลายปีตอ่ มา
ภาคใต้ก็ลุกเป็นไฟ ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ประชาธิปไตยเบ่งบานเต็มที่
มีการแย่งชิงอ�ำนาจกันไม่รู้จบ ตอนนั้นท่านมีพระชนมพรรษากว่า
80 พรรษา ต้องรักษาพระองค์ทโี่ รงพยาบาลศิรริ าช จะทรงลุกเดินหรือ
ทรงนัง่ ก็ไม่คอ่ ยได้แล้ว คงเศร้าพระราชหฤทัยอยูไ่ ม่นอ้ ย ผมเองจึงเข้าใจ
มากขึน้ ว่า เหตุใดจึงทรงรับสัง่ ให้ “รู้ รัก สามัคคี” มานานแล้ว เราไม่รเู้ อง
แค่นั้นก็พอสรุปได้ว่า เป็นพระมหากษัตริย์เมืองไทยนี่ไม่สบายเลย
มีแต่ภาระ จะทรงเพียรพยายามสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมเท่าไร ก็ยัง
วุ่นวายอยู่ดี จึงไม่แปลกที่พระองค์ยึดถือธรรมะในการปฏิบัติเสมอมา

“แม้พระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้ว อานุภาพแห่งคุณความดี
ของพระองค์ก็ยังส่งผล ท�ำให้เกิดความหวังในอนาคต
ของประเทศไทยต่อไป อย่างไรก็ดี ประเทศเราจะเป็นอย่างไร
ย่อมต้องขึ้นอยู่กับว่า พวกเราจะมีสติระลึกถึงแนวทาง
ของพระองค์ ท ่ า น สานต่ อ ความดี แ ละความถู ก ต้ อ ง
ได้หรือไม่”
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ท�ำมาหากินกันอยูก่ อ่ นหน้าทีจ่ ะออกกฎหมายก�ำหนดแนวเขตป่าสงวน
แล้ว ถ้าไล่ประชาชนออกจากเขตที่ก�ำหนดขึ้นใหม่คงเดือดร้อน
กันหมด จึงทรงห่วงใยในเรื่องนี้ ชาวเขาที่จะท�ำไร่แบบการถางโค่น
และเผาป่า หรือการปลูกฝิน่ พระองค์ทา่ นก็มโี ครงการปลูกพืชทดแทน
ยาเสพติด จนกลายเป็นโครงการหลวง ออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์
เลื่องชื่อในปัจจุบัน
พระองค์ ท ่ า นยั ง ทรงดู แ ลเรื่ อ งน�้ ำ เรื่ อ งดิ น ให้ ป ระชาชนกิ น ดี
อยู่ดี จัดระบบการท�ำกินเพื่อตนเองและครอบครัว ที่เหลือจึงขาย
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ก็ มี โ ครงการ
ศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อแม่บ้านจะได้มีรายได้สนับสนุน เราจะเห็นทั้ง
2 พระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในต่างจังหวัด เมื่อทราบสาเหตุ
และถ้าช่วยเหลืออะไรได้ พระองค์ท่านก็ทรงท�ำ
ตอนผมอายุ 11 - 14 ปี (พ.ศ. 2508 - 2511) ตรงกับช่วง
ปิ ด เทอม จ� ำ ได้ ว ่ า พระองค์ ท ่ า นจะเสด็ จ แปรพระราชฐาน
ไปที่ วั ง ไกลกั ง วลในหั ว หิ น ถ้ า ไม่ มี พ ระราชภารกิ จ ก็ จ ะเสด็ จ
ทรงเรือใบ ท่านพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็ก ๆ อย่างเรา
ไปหัดเล่นด้วย จากนั้นก็จะเล่นแบดมินตันกันที่ศาลาเริง ซึ่งปกติ
เป็นสถานที่อเนกประสงค์ที่ทรงใช้รับรองแขกส�ำคัญ แล้วปรับมา
เป็นสนามแบดมินตัน พวกเราเป็นเด็ก ก็ใจจดใจจ่ออยากเล่น
เรือใบ ตอนนัน้ ท่านมีโครงการกังหันลม โดยให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล
มาออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป
เราก็ จ ะเห็ น กั ง หั น ลมแบบตั้ ง แบบนอนหลายแบบ มาตั้ ง อยู ่
หน้าต�ำหนักใหญ่ เสร็จพระราชภารกิจแล้ว จึงจะเสด็จทรงเรือใบ
หลังจากทดสอบกังหันรูปแบบต่าง ๆ อยู่เป็นเดือน ท้ายที่สุด
ปรากฏว่ากังหันนั้นมีประสิทธิภาพดี แต่ไม่คงทน ที่ประชาชนใช้อยู่
ดีกว่า ถ้านับโครงการที่ไม่ได้ออกใช้จริง โครงการของพระองค์ท่าน
คงมีเกิน 4,000 โครงการไปไม่น้อย นอกจากนั้น ยังมีการประดิษฐ์
เรือหางกุด เพื่อพ่นน�้ำรดผักในร่องสวน มีกังหันน�้ำที่ทรงทดลอง
ที่ทะเลสาบน้อย (บ่อเก็บน�้ำขนาดใหญ่ในวังไกลกังวล) และเรื่อง
ฝนหลวงที่พระองค์ทรงใช้ความเพียรสูง กว่าจะควบคุมทิศทางให้
ฝนตกตรงบริเวณที่ต้องการได้
ที่รู้สึกเดือดร้อนก็คือ ตอนพระองค์ไม่เสด็จลงมาเลย เพราะทรง
ออกเยี่ยมประชาชน ครั้งหนึ่งแม่ให้ไปยืนส่งเสด็จ เลยถามแม่ว่า
ไม่สง่ เสด็จท่าน ท่านก็เสด็จได้อยูแ่ ล้ว จะส่งเสด็จไปท�ำไม แม่บอกว่า
เราเป็นข้าราชบริพารมาอยู่บ้านท่าน ท่านเสด็จไปสร้างประโยชน์
ให้ ส ่ ว นรวม เราเป็ น เด็ ก ท� ำ อะไรไม่ เ ป็ น ช่ ว ยอะไรไม่ ไ ด้
ก็ขอให้แสดงออกเป็นก�ำลังใจให้ท่าน ความสนุกในการเล่นเรือใบ
ก็ตะกุกตะกักไปตามระเบียบ

อานุภาพแห่งความดีของพระราชา

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 นักข่าว CNN ได้สัมภาษณ์เด็กหนุ่มที่ถือ
พระบรมฉายาลักษณ์เฝ้าเป็นก�ำลังใจให้พระองค์ที่โรงพยาบาลศิริราช
ว่ามาร่วมเป็นก�ำลังใจด้วยเพื่ออะไร เด็กหนุ่มตอบว่า “He only gives,
he does not take anything.” ผมคิดกับตัวเองว่า พ่อหนุ่มคนนั้น
สรุปว่าท่านท�ำอะไรไว้ได้ดี จึงขออ้างอิงบ้าง
70 ปีทที่ รงครองราชย์ ผลงานของพระองค์เป็นทีป่ ระจักษ์ ประชาชน
อยู่ดีกินดีมากขึ้น สุขภาพดีขึ้น การศึกษาดีขึ้น สิ่งแวดล้อมเสื่อมสลาย
ช้าลง แม้จะไม่ใช่ท่านเพียงพระองค์เดียวที่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นนี้
แต่พระองค์ทรงเป็นผู้หนึ่งที่เพียรพยายามสร้างความดีด้วยการปิดทอง
หลังพระอย่างไม่ย่อท้อมาตลอด
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว มีการ
เคลื่อนพระบรมศพเข้าพระบรมมหาราชวัง ผู้คนเข้าเฝ้าข้างทาง
คนแบงก์ชาติก็ไปร่วมด้วยไม่น้อย ผมเชื่อว่า อานุภาพคุณความดี
ของพระองค์สง่ ผลให้เกิด 3 ประการ คือ ประการแรก ประชาชนส�ำนึกได้
ถึงความดีของท่าน เป็นจุดรวมให้เกิดสามัคคีพลังขึ้น ผู้คนหลั่งไหล
เข้าวังหลวงเพื่อไปกราบพระบรมศพ ใช้เวลาเดินทางจากที่ห่างไกล
เข้าคิว ตากแดดกันเป็นหลายชั่วโมง หรือทั้งวัน กว่าจะได้เข้าไป
กราบพระบรมศพเพียงพริบตาเดียว รู้ทั้งรู้ก็ท�ำ ประชาชนเหล่านั้น

ท�ำเช่นนี้ไปเพราะอะไร ถ้าไม่ใช่อานุภาพแห่งคุณความดีของพระองค์
ประการที่สอง ประชาชนแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรเลว สังคมเกิด
สามัญส�ำนึก หันมาดูความดีเป็นหลัก ก่อนหน้านัน้ ถ้าได้รบั เลือกตัง้
มา ท�ำอะไรดีไม่ดีก็ดูจะถูกไปหมด แม้จะเผาบ้านเผาเมืองก็ถือว่า
ไม่ ใ ช่ อั น ธพาล แต่ ท� ำ ด้ ว ยอุ ด มคติ อั น สู ง สุ ด คื อ ประชาธิ ป ไตย
ก็ถือว่าถูก เพื่อนเคยบอกว่า เราเลือกตั้งเขาเข้ามาบริหารประเทศ
ถ้าไม่ดี ก็ ไ ม่ เ ลื อ กเข้ า มาอี ก ระบบนี้ ป ระเสริ ฐ สุ ด ฟั ง ดู ดี แต่
องค์ประกอบ ของประชาธิปไตยซับซ้อนกว่านี้มาก ก็เลยถามไปว่า
ก็ ไ ม่ เ ห็ น พี่ เ อาใครออกได้ เ ลย มี ทั้ ง ระบบใช้ เ งิ น รั ฐ เพื่ อ หาเสี ย ง
มีทุจริต มีการซื้อเสียง มีการกดดันสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกโดยก�ำลังของ
เสียงที่มีอยู่จ�ำนวนมาก แม้ผมเองยังเลือกประชาธิปไตย แต่กไ็ ม่คดิ ว่า
เราจะไปถึงจุดทีใ่ กล้เคียงกับสิง่ ทีท่ กุ คนหวังว่าจะได้ ต้องมีศลี มีความดี
ที่ไม่เบียดเบียนกันจนเกินไป เมื่อสังคมกลับมายอมรับคุณความดีของ

พระองค์ท่าน อนาคตของประเทศและประชาธิปไตยย่อมจะดีขึ้น
เคยมีรับสั่งท�ำนองว่า ความยากจนปราศจากการกินดีอยู่ดี เป็นเหตุ
ให้ประชาชนส่วนหนึง่ ไม่มอี สิ ระและเสรีภาพในการตัดสินใจ ประการ
ที่สาม อานุภาพแห่งคุณความดีของท่าน เป็นแรงบันดาลใจให้คนดี
ท�ำดีต่อไป ส่วนคนที่เคยหลงผิดก็เป็นแรงใจให้ตั้งใจท�ำความดีได้
รัฐบาลก็ใช้โอกาสนี้เอานักเรียนช่างกลมาปฏิญาณว่าจะไม่ยกพวก
ตีกัน
ผมเลยรู้สึกว่า แม้พระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้ว อานุภาพแห่ง
คุณความดีของพระองค์ก็ยังส่งผล ท�ำให้เกิดความหวังในอนาคต
ของประเทศไทยต่อไป อย่างไรก็ดี ประเทศเราจะเป็นอย่างไร ย่อม
ต้องขึ้นอยู่กับว่า พวกเราจะมีสติระลึกถึงแนวทางของพระองค์ท่าน
สานต่อความดีและความถูกต้องได้หรือไม่
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กดปุ่ม

ก้าวแรกของ National e-Payment
วางรากฐานรองรับอนาคตเศรษฐกิจใหม่

โครงการระบบการช� ำ ระเงิ นแห่ ง ชาติ (National e-Payment) มีเป้า ประสงค์เพื่อ วางโครงสร้างพื้นฐานด้า น
ระบบการช� ำ ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องประเทศ รองรั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในอนาคต และยกระดั บ
ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 5 โครงการ ได้ แ ก่ (1) บริ ก ารโอนเงิ น และรั บ โอนเงิ น
แบบใหม่ (พร้อมเพย์ - PromptPay) (2) การขยายการใช้บัตร (3) ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(4) e-Payment ภาครัฐ และ (5) การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

“National e-Payment”
ขับเคลื่อนประเทศสู่ “Digital Economy”
ภารกิจหลักของคนการเงิน เพื่อระบบ
การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
โครงการ National e-Payment นับเป็นหนึ่งในโครงการที่ส�ำคัญ
ของรัฐบาล ภายใต้การผลักดันของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง โดยมี ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสาย
พัฒนาระบบงาน ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน) อยูเ่ บือ้ งหลัง
การท�ำงาน ในฐานะที่ปรึกษาคณะท�ำงาน National e-Payment
ทั้ ง นี้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง ได้ ก ล่ า วในงาน
แถลงข่าวครั้งหนึ่งว่า “ระบบการช�ำระเงินแห่งชาติที่ ดร.อนุชิต
คิดค้นขึ้นมา ถือเป็นโครงสร้างทางการเงินที่มีความส�ำคัญของ
ประเทศไทยในอนาคต สามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่าง ทั้งเรื่อง
ความสะดวกสบาย ต้นทุนการเงิน เรื่องระบบภาษี การเลี่ยงภาษี
การเข้าถึงแหล่งเงิน หรือการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย และยังเป็นฐาน
ของธุรกิจ e-Commerce ได้ทั้งหมด ถือเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลก”
ดร.อนุชติ กล่าวถึงภาพรวมของโครงการว่า เป็นการวางโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทย เพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
ทัง้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินและไม่ใช่การเงิน ซึง่ ระบบการช�ำระเงิน

“การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้เปรียบได้
กับการตัดทางด่วนหรือสร้าง Super Highway
ของการช� ำ ระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องชาติ
เพื่อเปิดทางให้รถที่วิ่งบนทางด่วนที่เป็นผู้บริการ
ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ธนาคาร บริษัทเอกชน เข้ามา
พัฒนาบริการธุรกรรมออนไลน์อนื่ ๆ ให้ประชาชน
ใช้ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในอนาคต”
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพนับเป็น Backbone เพื่อรองรับ
e-Commerce ส่งผลให้ประเทศไทยเป็น Cashless Society และ
Digital Economy อย่างแท้จริง
ในภาพใหญ่ของประเทศนั้น แผนยุทธศาสตร์ทางด้านการเงิน
ประกอบด้วยกระดูกหลัก 3 ท่อน ท่อนแรก คือแผนทีก่ ำ� ลังปฏิบตั ิ
กันอยู่ หรือ National e-Payment มี 5 โครงการ ได้แก่ (1) ระบบ
การช�ำระเงินแบบ Any ID หรือพร้อมเพย์ (2) การขยายเครื่อง
รับช�ำระเงินจะต้องรับได้ทกุ บัตรและกระจายอย่างทัว่ ถึง (3) ระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4) e-Payment ภาครัฐทีเ่ ชือ่ มโยง
ระบบสวัสดิการในอนาคต และ (5) การให้ความรูแ้ ละส่งเสริมการใช้
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กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
ได้เปิดตัวพร้อมเพย์เป็นโครงการแรก โดยพร้อมเพย์เป็นบริการ
ทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ใช้ในการโอนเงิน
และรับเงิน เป็นบริการเพิ่มจากการโอนเงินแบบเดิม ที่ให้ประชาชน
เลือกใช้ได้และท�ำให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกมากขึ้น เพราะระบบ
พร้อมเพย์จะใช้เลขประจ�ำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์
มือถือของผู้รับเงินแทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยพร้อมเพย์
ส�ำหรับ “โอนเงินระหว่างบุคคลกับบุคคล” เริ่มเปิดให้บริการอย่าง
เป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้เจาะลึกแผนงาน เป้าหมาย
และฉายภาพให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการ National e-Payment
และพร้ อ มเพย์ กั บ ผู ้ ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง 4 ท่ า น ได้ แก่ ดร.อนุ ชิ ต
อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ธนาคารเกียรตินาคิน
จ�ำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาคณะท�ำงาน National e-Payment
คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบ
การช�ำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการ
ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) และคุณสุทธิรัตน์
รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
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เฟสต่ อ มาคื อ โครงการระบบภาษี แ ละเอกสารธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ Bill Payment
สามารถเชือ่ มแบงก์และ Non-bank ได้ รวมถึงการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
เช่น การโอนเงินไปยังคู่ค้ามูลค่า 100 บาท โอนจริงผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 97 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 บาท แต่ประเทศไทย
ไม่มรี ะบบส่งภาษี 3 บาท จึงต้องพิมพ์กระดาษแล้วส่งด้วยมอเตอร์ไซค์
หากแก้ ไ ขในส่ ว นนี้ ไ ด้ จะช่ ว ยลดต้ น ทุ น ของประเทศทั้ ง ภาครั ฐ
และผู้ประกอบการธุรกิจ
ส่วนโครงการที่ 4 คือ e-Payment ในภาครัฐที่เชื่อมโยงระบบ
สวัสดิการต่าง ๆ ในระบบเดิม การส่งเงินอาจจะตกหล่นท� ำให้
มีเงินค้างท่อ แต่การใช้เลขประจ�ำตัวประชาชนจ่ายเงินนี้ จะท�ำให้
ถึงผู้รับได้รวดเร็วและครบถ้วน หากสามารถท�ำตามโครงการที่ 1 - 4
นี้ได้ ก็จะเข้าสู่ Digital Economy อย่างชัดเจนขึ้น
“เราต้องพยายามลดการจ่ายเงินสด การจ่ายเงินสวัสดิการสังคม
และเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ต้องจ่ายตรงถึงผู้รับให้ได้ ซึ่งวิธีระบุ
ผู้รับที่ดีที่สุด คือ เลขประจ�ำตัวประชาชน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีคน
อยู่ในระบบสวัสดิการสังคม 11 ล้านคน ในปีนี้ใช้งบประมาณ 70,000
ล้านบาท ใน พ.ศ. 2568 จะมีคนอยูใ่ นระบบสวัสดิการสังคมเพิม่ เป็น 25
ล้านคน และจะต้องใช้งบประมาณ 2 - 3 แสนล้านบาท ในสถานการณ์
ที่คนท�ำงานลดลง แต่ภาระสวัสดิการเพิ่มขึ้น หากระบบสวัสดิการ
รั่วไหลก็จะเป็นอันตราย ท�ำให้ต้องยกเครื่องระบบการช�ำระเงินและ
ระบบการจัดการสวัสดิการทั้งหมด”
National e-Payment นับเป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญของระบบช�ำระเงิน
ของประเทศ ที่จะช่วยลดต้นทุนของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดปัญหาเศรษฐกิจ
นอกระบบ ท�ำให้ประเทศก้าวสู่ยุคดิจิทัล ผลักดันขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งสิ่งที่ต้องท�ำควบคู่กันไปต่อจากนี้ คือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค การให้ความรู้และส่งเสริม
การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็คือโครงการที่ 5 นั่นเอง

บทบาทหลายมิติของ ธปท.
เชื่อมประสานทุกภาคส่วน
ผลักดันพร้อมเพย์
ในฐานะผู้ก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินของประเทศ คุณสิริธิดา
พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการช�ำระเงิน
และเทคโนโลยีทางการเงิน ธปท. กล่าวถึงโครงการบริการโอนเงินและ
รับโอนเงินแบบใหม่ หรือพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งเป็นหนึ่งในสอง
โครงการที่ ธปท. รับผิดชอบว่า โครงการพร้อมเพย์เป็นระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานการช�ำระเงินทีใ่ ช้หมายเลขประจ�ำตัว (ID) แทนเลขบัญชีธนาคาร

“ธปท. ต้องผลักดันให้การพัฒนาระบบพร้อมเพย์
มีความพร้อมในการให้บริการ ด�ำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย เพิม่ การแข่งขัน ขณะเดียวกันต้องให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
รวมทั้งการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับผู้ ใช้
บริการด้วย”
ซึ่งในระยะแรกเลข ID ที่ใช้คือ เลขโทรศัพท์มือถือและเลขประจ�ำตัว
ประชาชน ท�ำให้การโอนและการรับโอนเงินมีความสะดวกมากขึ้น
ในราคาทีต่ ำ�่ ลง ถือเป็นก้าวส�ำคัญของการพัฒนาระบบการช�ำระเงินของ
ประเทศทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพและความสะดวกให้กบั ประชาชน ผูใ้ ห้
บริการประเภทต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานราชการ โดยในระยะถัดไป
พร้อมเพย์สามารถที่จะต่อยอดเรื่องการช�ำระเงินไปยังภาคส่วนอื่น ๆ
เช่น ภาคธุรกิจ ตลาด e-Commerce เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศต้น ๆ ที่น�ำเรื่อง ID มาใช้
ในการช�ำระเงินและสามารถท�ำได้ส�ำเร็จในเวลาไม่นาน ปัจจุบัน
หลายประเทศก็เริ่มพัฒนาระบบแบบนี้ที่เรียกว่า Faster Payment
เพราะเห็นว่า เป็นระบบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในทุกภาคส่วน
เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง และจะช่วยสนับสนุนเรื่องการค้า
ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
คุณสิริธิดากล่าวเสริมว่า ธปท. ในฐานะที่เป็นผู้ก�ำกับดูแล
ระบบการช�ำระเงินของประเทศ ขณะเดียวกันก็ทำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแล
ผูใ้ ห้บริการช�ำระเงินทีเ่ ป็นธนาคารพาณิชย์ และ Non-bank รวมทัง้
ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภคด้ ว ย จึ ง มี ห น้ า ที่ ใ นหลายมิ ติ ที่ ต ้ อ งดู แ ล
เกีย่ วข้อง ทัง้ บทบาทในด้านผูพ้ ฒั นาทีต่ อ้ งการให้เกิดความก้าวหน้า
มีผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองตรงความต้องการและ
เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น และบทบาทของการรักษาเสถียรภาพใน
ระบบการเงิน ท�ำให้ต้องหาสมดุลที่เหมาะสม
“ถ้ายกตัวอย่างให้ชัดกรณีพร้อมเพย์ ธปท. ต้องผลักดันให้การ
พัฒนาระบบพร้อมเพย์มีความพร้อมในการให้บริการ ด�ำเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย เพิ่มการแข่งขัน ขณะเดียวกัน ต้องให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ รวมทั้งการให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้บริการด้วย การท�ำงานจึงต้องเข้าไป
สัมผัสถึงจะเข้าใจมุมของผู้เกี่ยวข้องทุกด้าน ทั้งด้านผู้พัฒนาระบบ
และด้านธนาคารผู้ให้บริการ เพราะระบบของแต่ละธนาคารมีความ
แตกต่างกัน
รวมถึ ง ด้ า นผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ลอื่ น ที่ น อกเหนื อ จาก ธปท. เช่ น
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และด้านผู้ใช้บริการที่เป็นภาครัฐ
ภาคธุรกิจ และประชาชน ธปท. จึงต้องท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มต่อทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน รวมทั้งต้องให้ธนาคารมีการดูแลการให้
บริการลูกค้าและการรักษามาตรฐานและความปลอดภัยของระบบ
ด้วย” คุณสิริธิดาอธิบาย
ความส�ำเร็จของพร้อมเพย์อยู่ที่การเข้าถึง เข้าใจ น�ำไปปฏิบัติ
ผลักดันให้เห็นผล และไม่ยอ่ ท้อ ตลอดจนเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
เป็นที่ตั้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการช�ำระเงินและ
เทคโนโลยีทางการเงิน ธปท. กล่าวปิดท้ายว่า “ธปท. ต้องขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งธนาคารพาณิชย์ บริษัท เนชั่นแนล
ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด (NITMX) ภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท VocaLink
สื่อมวลชน รวมทั้งทีมงานของ ธปท. เบื้องหลังงานนี้ ต้องเรียกว่า
ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันท�ำเต็มที่ไม่มีหยุด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
แม้จะเป็นความยาก ความเหนื่อยจากอุปสรรคและความท้าทาย
แต่ทุกคนร่วมมือกัน ให้ก�ำลังใจและสนับสนุนกัน เพราะเห็นถึง
ประโยชน์ของประเทศเป็นส�ำคัญ”
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ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนท่อนที่สอง จะเป็นเรื่องตลาดทุน ซึ่งเริ่ม
มีการแก้ไขเรื่อง Settlement ของตลาดทุน ส�ำหรับท่อนที่สาม เป็น
เรือ่ งการเงินระหว่างประเทศกับการน�ำเข้าส่งออก ถ้าสามารถด�ำเนิน
ตามแผนยุทธศาสตร์การเงินทั้ง 3 ท่อนนี้ได้ครบถ้วน ประเทศไทย
จะมี พื้ น ฐานระบบการช� ำ ระเงิ น ที่ ดี แ ละรองรั บ การพั ฒ นาของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ธนาคารบริการทางการเงิน และ FinTech
รวมถึงไปสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้วย
“การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานครัง้ นีเ้ ปรียบได้กบั การตัดทางด่วน
หรือสร้าง Super Highway ของการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ชาติ เพื่อเปิดทางให้รถที่วิ่งบนทางด่วนที่เป็นผู้บริการ ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ธนาคาร บริษทั เอกชน เข้ามาพัฒนาบริการธุรกรรมออนไลน์
อื่น ๆ ให้ประชาชนใช้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในอนาคต”
ทั้ง 5 โครงการข้างต้นถือได้ว่าเป็นจิ๊กซอว์ที่ต้องสอดประสาน
กัน โดยมี 2 โครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของ
ระบบการช�ำระเงินคือ โครงการที่ 1 บริการโอนเงินและรับโอนเงิน
พร้อมเพย์ เป็นการน�ำข้อมูลตัวบุคคล (Identification) หรือ ID
ประเภทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเลขประจ�ำตัวประชาชน หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ อีเมล หรือ e-Wallet มาใช้แทนเลขที่บัญชีธนาคาร
ซึ่ ง เมื่ อ โครงสร้ า งพื้ น ฐานรองรั บ แล้ ว ต่ อ ไปหากมี ก ารพั ฒ นา
ระบบบัตรตั๋วร่วม บัตรเติมเงินของระบบดังกล่าวจะมาพร้อม ID
เวลาเติมเงินก็เหมือนสั่งโอนเงินเข้าสู่บัตร นอกจากนั้น FinTech
ที่จะเกิดขึ้นมาจะสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินนี้
และสามารถต่อยอดให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ได้
ถัดจากพร้อมเพย์ ก็คือการขยายการใช้บัตร โดยติดตั้งเครื่อง
รับช�ำระเงิน หรือ Electronic Data Capture (EDC) ทั่วประเทศ
ดร.อนุชิตกล่าวว่า เครื่อง EDC ที่เป็น Terminal ต้องกระจายอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอส�ำหรับผู้ใช้บริการจ�ำนวนมากได้ ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อลดและเลิกใช้เงินสด ตลอดจนเลิกใช้เช็ค สุดท้ายควรจะเหลือ
เพียงแค่บัตร 2 รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง นั้นคือ บัตรแตะ หรือ
บัตรรูดทีม่ ชี พิ อย่างไรก็ตาม แม้อนาคตจะไม่มกี ารใช้บตั รพลาสติก
แต่ระหว่างทางที่ไปสู่จุดนั้น บัตรก็ยังคงเป็นสิ่งที่ใช้ส�ำหรับการโอน
ช�ำระเงินอยู่
“ปัจจุบันเครื่อง EDC มีอยู่ 4 แสนเครื่อง ตั้งซ้อน ๆ กันใน
จุดเดียวกัน ถือว่าสิ้นเปลืองมาก จุดที่ใช้ได้เหลืออยู่แค่แสนกว่า
ถ้าประเทศจะเปลี่ยนได้ จุดทีใ่ ห้บริการต้องมีประมาณ 2 ล้านจุด เรา
ถึงต้องขยายการติดตั้งเครื่อง EDC และการขยายนี้จะตอบโจทย์
รองรับพัฒนาการอื่น ๆ ที่เราวางไว้ เช่น เราต้องการท�ำเรื่อง
สวัสดิการ ถ้าจะเช็คว่าคนไหนมีสิทธิส�ำหรับสวัสดิการอะไร ก็ต้อง
มีจุดที่ตรวจสอบได้ มีบัตรและอุปกรณ์ จะเห็นว่าทุกอย่างมันไป
ด้วยกันหมด ซึ่งแผนงานครอบคลุมครบสมบูรณ์ทุกด้าน”
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โครงการพร้อมเพย์เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหลาย
ภาคส่วน ทัง้ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสมาคม
ธนาคารไทย โดย คุณปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย
กล่าวถึงโครงการพร้อมเพย์ว่า เป็นโครงการที่จะท�ำให้ประเทศไทย
มีการช�ำระเงินทีส่ ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาทีถ่ กู กว่าระบบ
ช�ำระเงินแบบเดิม โดยพร้อมเพย์ผ่านกระบวนการท�ำงาน ตั้งแต่
การออกแบบระบบ พัฒนาระบบ การเลือก Vendor การฝึกอบรม
พนักงาน และการท�ำงานภายในระหว่างธนาคารทีม่ กี ารทดสอบระบบ
กันไปมา ซึ่งพร้อมเพย์ส�ำหรับ “โอนเงินระหว่างบุคคลกับบุคคล”
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2560 ทีผ่ า่ นมา

“ประการแรก National e-Payment เป็นโครงการ
ที่มีความส�ำคัญระดับชาติ ซึ่งเป็นแม่เหล็กอย่างดี
ในการระดมคนมาช่วยกันท�ำ”

“งานที่เราท�ำเกี่ยวกับพร้อมเพย์มันเยอะมาก ตั้งแต่เรื่องระบบ
เรื่องการสื่อความ เรื่องพนักงานต่าง ๆ เพราะจะกระทบคนหมู่มาก
เดิมเรามีการประเมินและคิดว่าอาจจะเปิดใช้งานได้ปลายปีที่แล้ว
แต่มีเนื้องานที่ต้องท�ำอีกเยอะมาก และที่ส�ำคัญมากคือ การทดสอบ
ระบบ เพราะเป็นระบบที่เกี่ยวกับการช�ำระเงิน ถ้าหากคนไม่เชื่อมั่น
ก็จะท�ำส�ำเร็จยาก” คุณปรีดีกล่าว
คุณปรีดีอธิบายเพิ่มเติมว่า ระบบพร้อมเพย์เป็นบริการใหม่ที่
อยู่บนพื้นฐานของระบบแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ เช่น ประชาชนที่เคยใช้
Mobile Banking โอนเงิน หรือการโอนเงินทางตู้เอทีเอ็ม ระบบพื้น
ฐานจะเหมือนเดิมหมด แต่นบั จากนี้ ไม่ตอ้ งระบุเลขบัญชีของผูร้ บั เงิน
เพียงแต่ ระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขประจ�ำตัวประชาชนของ
ผู้รับเงิน ก็โอนเงินได้ โดยสามารถใช้บริการผ่านตู้เอทีเอ็ม Mobile
Banking และ Internet Banking แต่ค่าธรรมเนียมถูกลงกว่าเดิมมาก
“เรามีความเชื่อมั่นว่าพร้อมเพย์จะได้รับความนิยมและเป็นที่
แพร่หลายกับคนทีใ่ ช้งาน เพราะค่าใช้จา่ ยถูกกว่าเดิม จากค่าธรรมเนียม
การโอนเงินต่างธนาคาร 25 บาท เปลี่ยนเป็นฟรี ต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการ
ไม่ต้องเดินทางเพื่อเอาเงินไปเข้าบัญชีผู้รับเงินที่ธนาคารเพื่อที่จะ
ประหยัดค่าธรรมเนียม หรือถ้าใช้ Mobile Banking ก็สามารถ
โอนเงินนอกเวลาท�ำการได้ เหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ท�ำให้พร้อมเพย์
ได้รบั ความนิยม และผูค้ นก็จะเปลีย่ นพฤติกรรมมาใช้พร้อมเพย์มากขึน้
ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยและเสียเวลาในเดินทางไปโอนเงินทีส่ าขาธนาคาร”
นอกจากภาคประชาชนจะได้ประโยชน์แล้ว ภาคธุรกิจก็จะหันมา
ใช้บริการพร้อมเพย์ เนื่องจากเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนธุรกิจ จากเดิม
ที่เคยส่งเช็ค วิ่งเอาเช็คไปให้กัน ซึ่งเสียทั้งเวลา ค่าจ้างพนักงาน และ
ค่าด�ำเนินการต่าง ๆ
แม้ว่าธนาคารพาณิชย์ต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมไป
บางส่วน แต่หากประชาชนพร้อมใจกันใช้ระบบพร้อมเพย์เพือ่ โอนรับเงิน
กันอย่างแพร่หลาย ประชาชนก็จะลดการเบิกเงินสด ส่งผลให้ปริมาณ
เงินสดในระบบเศรษฐกิจจะลดลง และภาระของธนาคารพาณิชย์
ในการบริหารจัดการเงินสดคาดว่าจะลดลง เช่น การจัดการต้นทุน
ต่าง ๆ ที่จะมาสร้างตู้เอทีเอ็ม ซึ่งต้องมีเงินสดส�ำรองอยู่ในตู้ และต้อง
มีศนู ย์เงินสดทีค่ ดั แยกธนบัตรเพือ่ จัดเตรียมให้ประชาชนได้ใช้ เป็นต้น
“ต้นทุนการบริหารจัดการเงินสดคาดกันได้ว่า ปีหนึ่งประมาณ
หมื่นล้านบาท ถ้าเราประหยัดตรงนี้ได้ก็เป็นประโยชน์ แต่มันจะมา
ไม่พร้อมกัน เราลดค่าธรรมเนียมไปแล้ว แต่จะประหยัดได้หรือไม่
ก็เป็นความท้าทายของทุกคนที่ท�ำงานอยู่ต้องช่วยกัน คิดว่าน่าจะ

เป็นไปได้ แต่จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า ก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ” คุณปรีดีกล่าว
ความท้าทายใหญ่ของพร้อมเพย์อยู่ที่การสร้างความเชื่อมั่นให้
กับประชาชน ในประเด็นนี้ ประธานสมาคมธนาคารไทยกล่าวยืนยัน
อีกครั้งว่า ระบบพื้นฐานของพร้อมเพย์เหมือนกับ Mobile Banking
และตู้เอทีเอ็ม
“เหมือนของเดิมเลย ไม่ต้องตกใจอะไร ใครใช้บัตรเอทีเอ็มอยู่
ก็ใช้เหมือนเดิม เพียงแต่ผู้ใช้บริการจะต้องกดเลือกเมนูพร้อมเพย์
ทุกอย่างระบบเหมือนเดิม เพราะฉะนัน้ เรือ่ งความปลอดภัยก็เหมือนเดิม
ถ้าถามผมเรื่องของความปลอดภัย ทุกวันนี้ก็จะบอกได้ว่า การใช้บัตร
เอทีเอ็ม การใช้ Mobile Banking เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย
ปัจจุบันธุรกรรมที่สาขาธนาคารพาณิชย์น้อยกว่าการท�ำธุรกรรมที่
ตูเ้ อทีเอ็มและ Mobile Banking ไม่รกู้ เี่ ท่า ผมมัน่ ใจเรือ่ งความปลอดภัย
เพราะเป็นความปลอดภัยที่เราใช้อยู่ในระบบทุกวันนี้”
อย่างไรก็ตาม ประชาชนต้องมีความระมัดระวังในการใช้งาน
ระดับหนึ่ง ซึ่งธนาคารพาณิชย์ได้เตรียมกระบวนการต่าง ๆ อย่าง
รัดกุม เช่น ถ้าลูกค้ามีการโอนผิดจะท�ำอย่างไร เจ้าหน้าทีจ่ ะตอบลูกค้า
ภายในเวลาเท่าใด คุณปรีดีกล่าวว่า “ผมเองก็หวังว่า ปัญหาจะเกิด
น้อยที่สุด แต่ที่เชื่อว่าจะไม่เกิดเลย คือ ปัญหาเรื่องความปลอดภัย
เราอยากให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์จริง ๆ แล้วก็จะได้รสู้ กึ ว่าทุก ๆ คน
มาช่วยกัน สร้างสังคม สร้างระบบของประเทศไทยให้เกิดความแข็งแกร่ง”
ในภาพกว้ า งของธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ กรรมการผู ้ จั ด การ
ธนาคารกสิกรไทย มองว่า เมื่อโลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน และ
กฎเกณฑ์กติกาเปลี่ยน ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจจึงเป็น
เรื่องส�ำคัญ หากสามารถลดต้นทุนเพือ่ ให้ภาคธุรกิจสามารถแข่งขันได้
ก็ควรท�ำ โดยธนาคารพาณิชย์เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของระบบ
เศรษฐกิจ หากธนาคารพาณิชย์ไม่แข็งแรง ธุรกิจต่าง ๆ ก็ไม่มีทาง
เติบโตได้ วันไหนที่เงินกองทุนของแบงก์ไม่พอที่จะเอาเงินไปให้คนกู้
ธุรกิจไม่มีเงินกู้ก็เติบโตไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องพึ่งพาอาศัยกัน
“ธนาคารพาณิชย์ถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ค่อนข้างมาก ซึ่งธุรกิจ
ทุกธุรกิจจะอยูร่ อดได้กต็ อ้ งมีการปรับตัว และปัจจัยทีม่ าบีบให้ปรับตัว
แรงทีส่ ดุ ก็คอื เทคโนโลยี ฉะนัน้ เราต้องสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ให้เขา
รู้สึกว่าได้ประโยชน์และมาใช้บริการ เรียกว่า เพิ่มลูกค้า เพิ่มบริการ
นี่ก็เป็นสูตรง่าย ๆ แต่เวลาท�ำจริงก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะฉะนั้น
มองไปข้างหน้าก็ต้องจัดการเรื่องรายได้ รายจ่าย ต้นทุนที่จะเป็นเงิน
ส�ำรองหนี้ เพื่อที่จะให้เงินกองทุนมีความแข็งแกร่ง” คุณปรีดีกล่าว
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ธนาคารกดปุ่มพร้อมเพย์ ชูจุดเด่น
สะดวก ปลอดภัย ประหยัด

“เรามีความเชือ่ มัน่ ว่าพร้อมเพย์จะได้รบั ความนิยม
และเป็นที่แพร่หลายกับคนที่ใช้งาน เพราะค่าใช้จ่าย
ถูกกว่าเดิม จากค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่าง
ธนาคาร 25 บาท เปลี่ยนเป็นฟรี”

กรมบัญชีกลาง กับการด�ำเนินงานโครงการ
e-Payment ภาครัฐ
โครงการ National e-Payment นับว่าเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ดำ� เนิน
ไปได้อย่างสะดวก เพือ่ เป็นกลไกส�ำคัญในการยกระดับศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ
คุณสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงปัจจัยที่
ขับเคลือ่ นโครงการ National e-Payment ว่า “ประการแรก National
e-Payment เป็นโครงการที่มีความส�ำคัญระดับชาติ ซึ่งเป็นแม่เหล็ก
อย่างดีในการระดมคนมาช่วยกันท�ำ สอง ผู้บริหารระดับสูงให้ความ
สนใจและให้การสนับสนุนอย่างดี สาม ทีมงานภายในของเรา และ
ทีมงานข้างนอกที่เป็นพันธมิตร ต่างมีความตั้งใจที่จะท�ำ และต่างก็มี

ที่ ผ ่ า นมา การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและการให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ
โดยภาครัฐยังมีขอ้ จ�ำกัดหลายด้าน กรมบัญชีกลางจ�ำเป็นต้องบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โดยแบ่งการท�ำงานออกเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 การบู ร ณาการการจ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและ
เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เริ่มตั้งแต่ หนึ่ง หน่วยงานเจ้าของ
ฐานข้อมูลมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สอง
ส่งข้อมูลให้กรมการปกครองตรวจสอบตัวตน การมีชีวิตของผู้มีสิทธิ
และเงื่อนไขการให้สวัสดิการ สาม ส่งข้อมูลต่อให้กรมบัญชีกลางเป็น
ผูจ้ า่ ยเงินตรงให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิดว้ ยวิธกี ารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในเบื้องต้น แล้วทยอยจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ต่อไป เพื่อให้การ
จ่ายเงินสวัสดิการสังคม มีความคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และสี่ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเป็น
ผู้ท�ำหน้าที่ประเมินผลการจ่ายเงินสวัสดิการสังคม ซึ่งระยะที่ 1
จะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2560

ระยะที่ 2 การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมและเงิน
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตามด�ำรินายกรัฐมนตรีที่ต้องการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อท�ำให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินสวัสดิการ
สังคมและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่รัฐต้องการให้
ความช่วยเหลือโดยตรง ถูกกลุ่มเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการ และประเมินผลประสิทธิภาพของ
เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และประชาชนสามารถใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรประชาชนเป็นสื่อในการรับเงินช่วยเหลือ และ
สามารถน�ำไปใช้จ่ายกับภาคขนส่งและนอกภาคขนส่ง
ส่วนโครงการย่อยทีส่ องของ e-Payment ภาครัฐ ทีก่ รมบัญชีกลาง
รับผิดชอบ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบวงจร ทัง้ การรับเงิน
จากประชาชนและภาคธุรกิจ การน�ำเงินส่งคลัง และการเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดย

การบูรณาการการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
หน่วยงานเจ้าของสิทธิ
สวัสดิการต่าง ๆ

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

1

2

3

ข้อมูลเด็กแรกเกิด
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลสวัสดิการอื่น ๆ

ส�ำนักทะเบียนกลาง
กระทรวงมหาดไทย
Linkage
Center

ระบบบูรณาการ
ข้อมูลสวัสดิการสังคม

ฐานข้อมูล
ทะเบียนกลาง

Social
Welfare
Data

GFMIS

Transfer
Money

เลขบัตร
ประชาชน
เบิกงบประมาณ
ของหน่วยงานเจ้าของเงิน

กระทรวงมหาดไทย

กรมบัญชีกลาง

ประชาชนผู้มีสิทธิ

ล้านคน

บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร

ประเมินผลการจ่ายเงินสวัสดิการ

4

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)

การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมและเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
1

ลงทะเบียน

ออกบัตรสวัสดิการ
และด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการ

2

ฐานข้อมูล
ผู้มีรายได้น้อย
เลขบัตร
ประชาชน

ผู้มีสิทธิเติมเงินของตนเอง

หลักเกณฑ์
คัดเลือกผู้มีสิทธิ
คุณสมบัติของบัตรสวัสดิการ
1) บัตรเดียวใช้ ได้กับทุกสวัสดิการ
2) เป็น Purse
3) Contactless
4) 2 in 1 Online / Offline
5) มีรูปผู้มีสิทธิ
6) รองรับตั๋วร่วม MANGMOOM
7) มีเงื่อนไขการใช้งาน / วงเงิน / อายุ
8) อื่น ๆ

e-Ticket

เครื่อง EDC

ใช้ ได้กับระบบ Payment
ของ ขสมก.

ปรับระบบ Payment
ของไฟฟ้า ประปา Counter Service
ให้รองรับการใช้บัตร

ตัวแทนเติมเงิน เติมเงินอัตโนมัติ เติมเงินออนไลน์

ผู้มีสิทธิ

เลขบัตร
ประชาชน
เลขบัตร
ประชาชน

กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลาง จะเป็นผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ เพื่อก�ำกับดูแล
และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง
ยังมีบทบาทในการผลักดันเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
ประชาชนและภาคธุรกิจที่ติดต่อกับภาครัฐ จากการใช้เงินสดและ
เช็ค เป็นการใช้ระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทน โครงการนี้
จะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2560
คุณสุทธิรัตน์กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการ National e-Payment
จะเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ ก็ ต ่ อ เมื่ อ ทุ ก ภาคส่ ว น
ของสังคมไทยตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
มาใช้งานระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทพี่ ฒั นาขึน้ ซึง่ ถือเป็น
ความท้าทายของประเทศในการผลักดันและยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางการเงินของไทย เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้ส�ำเร็จ

ส่งมอบบัตรสวัสดิการ
ให้ผู้มีสิทธิ

รูปและข้อมูล
บัตรประจ�ำตัว
ประชาชน

3

ส่งข้อมูลไปจัดท�ำ
บัตรสวัสดิการ

Activate

4

10
8

9

5
ผู้ให้บริการ (ภาคขนส่ง / นอกภาคขนส่ง)
Fare & Data Usage

เติมเงินสวัสดิการ
เมื่อขึ้นรอบใหม่

บริการช�ำระดุล

บริหารจัดการข้อมูล

6

เรียกเก็บเงินกับ
กรมบัญชีกลาง

Settlement

7

กรมบัญชีกลาง
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ความรูค้ วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งของตัวเองทีพ่ ร้อมจะแชร์ นอกจากนัน้
เรายังมีความอึด และทุม่ เทเวลา เพราะการจะท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ
มันไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติจริงในรายละเอียด
เจ้าของโมเดลแต่ละตัวต้องน�ำไปขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ แต่
พี่มีความเชื่อมั่นว่า เมือ่ ทุกฝ่ายเข้าใจแนวคิดเดียวกัน เขาจะเอาไป
ท�ำได้”
ส�ำหรับกรมบัญชีกลางนั้น มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดัน
โครงการ National e-Payment ผ่านการด�ำเนินโครงการที่ 4
คือ e-Payment ภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ หนึ่ง
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เป็นโครงการทีจ่ ดั ท�ำขึน้
เพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางในการดูแลให้ความช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการสังคมแก่ประชาชน เพื่อบูรณาการจัดระบบ การแจ้งสิทธิ
การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม รวมทัง้ การประเมินและตรวจสอบ
การใช้สิทธิสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Stakeholder
Engagement

ความส�ำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วม
กับผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Engagement)
ดร.วิทย์ : ที่ ผ ่ า นมาเป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า ธปท. ท� ำ ภารกิ จ

ด้านเสถียรภาพทางการเงินได้ดี แต่แผนยุทธศาสตร์ฯ ของ ธปท.
พูดถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)
มากขึ้น ท�ำไม ธปท. จึงต้องพัฒนางานด้านนี้ครับ
ผู้ว่าการวิรไท : การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ถือเป็นเรื่องใหญ่ของทุกหน่วยงานที่ท�ำงานด้านนโยบาย เพราะมี
นัยที่ส�ำคัญอย่างน้อยใน 2 มิติ
มิติแรก คือ นโยบายด้านเศรษฐกิจจะมีผลกับพฤติกรรมของ
คนในระบบเศรษฐกิจ การที่นโยบายจะมีประสิทธิภาพ ส่งผลอย่าง
ที่เราต้องการ คนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจต้องเข้าใจสิ่งที่ ธปท. ท�ำ
หรือก�ำลังขับเคลื่อนว่า จะมีผลต่อเขาอย่างไร ฉะนั้น การเข้าใจ
ซึ่ ง กั น และกั น มากขึ้ น จึ ง เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของการท� ำ นโยบาย
เพื่อให้นโยบายนั้นเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ
มิตทิ สี่ อง ในโลกปัจจุบนั ทีเ่ ศรษฐกิจซับซ้อนมากขึน้ การขับเคลือ่ น
นโยบายด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้สามารถ
ทนทานต่อความผันผวน รวมทั้งสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง
ธปท. ไม่สามารถท�ำงานเพียงฝ่ายเดียวได้ ต้องท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน การสร้างการมี
ส่วนร่วม จึงเป็นปัจจัยที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ

หั ว ใจของเรื่ อ งนี้ คื อ การสร้ า งความเข้ า ใจให้ ป ระชาชน
ทราบว่า ธปท. ก�ำลังท�ำอะไร เพือ่ อะไร และเห็นประโยชน์ในสิง่ ทีเ่ ราท�ำ
ก็จะท�ำให้การท�ำนโยบายของเราเกิดประสิทธิผล และน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม

ภารกิจที่หลากหลาย
กับ Stakeholders หลายหลาก
ดร.วิทย์ : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ Stakeholders ของ ธปท.

ที่พูดถึงครั้งนี้ประกอบด้วยภาคส่วนใดบ้าง
ผู้ว่าการวิรไท : กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. มีหลากหลาย
มาก ทั้งกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากสิ่งที่เราท�ำ
และกลุ ่ ม คนที่ มี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ง านของเราประสบความส� ำ เร็ จ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกลุม่ แรกทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ “ประชาชนทัว่ ไป” เพราะ
ทุกอย่างที่ ธปท. ท�ำ รวมถึงเครื่องมือที่ ธปท. ใช้ อาทิ “เงินเฟ้อ”
ซึ่งเป็นเป้าหมายการด�ำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. อัตรา
แลกเปลี่ยน หรืออัตราดอกเบี้ย ล้วนเป็นสิ่งที่กระทบกับความอยู่ดี
กินดีของประชาชนคนไทยทุกคน ทั้งนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในการ
ท�ำนโยบายย่อมมีทั้งผู้เสียประโยชน์และผู้ได้ประโยชน์ แต่อยากให้
ทุกคนเข้าใจว่า สิ่งที่ ธปท. ท�ำ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นหลัก และเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีกับสังคมในระยะยาว
สถาบั น การเงิ น ถื อ เป็ น กลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ ใ กล้ ชิ ด
และส�ำคัญ เพราะบทบาทด้านหนึ่งของ ธปท. คือ การเป็น
ผู้ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และ
ค�ำนึงถึงเสถียรภาพการเงินในระยะยาว ขณะเดียวกันสถาบัน
การเงินก็มีหน้าที่ส่งผ่านนโยบายการเงิน และช่วยพัฒนาระบบ
การเงินของประเทศ เช่น การพัฒนาระบบการช�ำระเงินหลาย ๆ อย่าง
ที่จะเกิดขึ้นใน 2 - 3 ปีน้ี และการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่ ๆ เป็นต้น
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มที่ต้องท�ำนโยบายร่วมกัน หรือ
บางหน่ ว ยงานให้ ข ้ อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ กั บ ธปท. เพื่ อ ให้ ก าร
ท� ำ งานของ ธปท. ตั้ ง อยู ่ บ นข้ อ เท็ จ จริ ง มี ข ้ อ มู ล ที่ ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ ตอบโจทย์ที่ต้องการอย่างตรงไปตรงมา ก็ถือเป็นกลุ่ม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส�ำคัญอีกกลุ่มด้วย
แม้ แ ต่ สื่ อ มวลชน ก็ ถื อ เป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งอี ก กลุ ่ ม ที่
ส�ำคัญมาก เพราะการสื่อสารสู่ประชาชนวงกว้าง สื่อมวลชน
จะเป็น “ตัวกลาง” ส�ำคัญที่รับสารจาก ธปท. แล้วน�ำไปสื่อสาร
ให้ กั บ ประชาชน อี ก ด้ า นหนึ่ ง สื่ อ มวลชนคื อ “กระจกเงา”
ที่สะท้อนภาพในสิ่งที่ ธปท. ท�ำ และในสิ่งที่สังคมคิด เพื่อให้ ธปท.
สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรวมจะเห็ น ว่ า ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานของ ธปท.
มีหลากหลายกลุ่ม เนื่องจากภารกิจของ ธปท. มีหลากหลาย
ตั้งแต่การด�ำเนินนโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพระยะยาว
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สร้างความเข้าใจ
สู่ความร่วมมือ

ภายใต้ บ ริ บ ทเศรษฐกิ จ การเงิ น โลกที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว และหลายเหตุ ก ารณ์ อาทิ วิ ก ฤติ
การเงิ น โลกที่ ผ ่ า นมา สะท้ อ นถึ ง ความซั บ ซ้ อ นเชื่ อ มโยง
ทางเศรษฐกิจการเงินของโลก จนเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงเตรียมพร้อมรับมือ
กั บ บริ บ ทใหม่ ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์ 3 ปี ข อง ธปท.
(พ.ศ. 2560 - 2562) ถึง 12 เรื่อง ดังที่กล่าวถึงใน BOT
พระสยาม MAGAZINE ฉบับที่แล้ว
หนึ่ ง ในสิ บ สองแผนงานส� ำ คั ญ ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ คื อ
“การมุ่งยกระดับความร่วมมือ” กล่าวคือ เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว
และซับซ้อนมากขึ้น ธปท. จ�ำเป็นต้องท�ำงานร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และจะต้องเน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิทย์
สิทธิเวคิน ผู้ด�ำเนินรายการโทรทัศน์ไฟแรง มาพูดคุยกับ ดร.วิรไท
สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงความส�ำคัญและ
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ทจี่ ะสร้างรากฐานเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ อี ย่างยัง่ ยืนของไทย

ของเศรษฐกิจ ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน การจัดการธนบัตร
การบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ
การช�ำระเงิน

ผู้ว่าการวิรไท : เราคงปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า แต่ ล ะองค์ ก รมี

โลกยุคดิจิทัล กับความท้าทาย
ในการสร้างการมีส่วนร่วมฯ
มากขึ้น รวมถึงมีผู้ให้บริการนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ มากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อวิธีการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
Stakeholder กลุ่มต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร
ผู้ว่าการวิรไท : เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกก�ำลังเคลื่อนเข้าสู่
ยุคดิจิทัล สิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงิน
และการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกิดใหม่อย่าง
Startup บริษัทที่ท�ำธุรกิจมานาน สถาบันการเงิน หรือประชาชน
รวมถึงพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารก็เปลี่ยนไป ผู้บริโภคยุคนี้
ให้ความส�ำคัญกับหัวข้อข่าวหรือข้อความสั้น ๆ ขณะที่นโยบาย
การเงินหรือข้อมูลเศรษฐกิจที่ ธปท. สื่อสาร อาจเป็นเรื่องไกลตัว
และเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก และต้องอธิบายกันพอสมควร ดังนั้น
ในการสือ่ สารข้อมูลจาก ธปท. ไปยังประชาชนเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทาย ถ้า
สัน้ ไปก็อาจท�ำให้เกิดความเข้าใจทีไ่ ม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือถ้า
ยากเกินไปก็จะท�ำให้ประชาชนไม่เข้าใจในสิ่งที่ ธปท. ต้องการ
สื่อสาร
กฎเกณฑ์ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลนวั ต กรรมทางการเงิ น ก็
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง จากเดิม ธปท. จะก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
เป็นหลัก แต่วันนี้เมื่อมีผู้ให้บริการใหม่ ๆ เข้ามา หรืออาจจะ
เป็นผู้ให้บริการเดิม แต่ต้องการน�ำเสนอบริการที่เป็นดิจิทัล หรือ
“ฟินเทค (FinTech)” ซึ่งเป็นการผนวกเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับ
ธุรกรรมทางการเงิน และสร้างนวัตกรรมทางการเงินแบบใหม่
ธปท. จ�ำเป็นต้องปรับวิธีการก�ำกับดูแลให้มีความยืดหยุ่นและ
สามารถตอบโจทย์ความเปลีย่ นแปลง เพือ่ ทีจ่ ะได้เรียนรูไ้ ปพร้อมกับ
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของ “กรอบการทดสอบและพั ฒ นา
นวั ต กรรมที่ น� ำ เทคโนโลยี ใ หม่ ม าสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารทาง
การเงิน (Regulatory Sandbox)” ซึง่ เป็นเวทีทเี่ ปิดให้ทดลองบริการ
นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ในวงจ�ำกัดและในช่วงเวลาที่จ�ำกัด
ซึ่ ง ทุ กฝ่ า ยจะได้ เรี ยนรู ้ ซึ่ง กั น และกั น จนแน่ ใ จว่ า นวั ต กรรมนั้น
มีศักยภาพทางธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงได้ดี และไม่สร้าง
ความเสี่ยงทั้งต่อประชาชนและความเสี่ยงเชิงระบบ ก่อนที่จะเปิด
ให้บริการทั่วไป
นอกจากนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ด้วยบริบทเศรษฐกิจการเงินโลก
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง การที่ ธปท. จะเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้นได้นั้น จ�ำเป็นจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตลอดจนมุมมองกับหน่วยงานอื่น และต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน

มากขึ้น เพื่อน�ำไปสู่การสร้างเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ที่จะช่วย
พัฒนาประเทศในระยะกลางและระยะยาว
แต่เดิมหน่วยงานที่ท�ำงานร่วมกับ ธปท. มักเป็นหน่วยงานการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นการเงิ น เช่ น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฯลฯ
แต่ทกุ วันนี้ สิง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญมากกับการด�ำเนินชีวติ ของประชาชน
และบริการทางการเงิน คือ Smartphone ปัจจุบนั มีผใู้ ช้บริการธนาคาร
ผ่าน Smartphone (Mobile Banking) มากถึง 14 ล้านบัญชี และ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจ�ำเป็นที่ทั้ง ธปท. และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะต้องท�ำงานร่วมกัน และ
ท�ำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้กฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลออกมา
สอดคล้องกัน และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
นอกจากนี้ ธปท. ยังจ�ำเป็นต้องท�ำงานร่วมกับหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลและธนาคารกลางในต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากบริการ
ทางการเงินข้ามพรมแดนมีความส�ำคัญมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ปัจจุบนั ธปท.
อยู่ระหว่างกระบวนการทบทวนกฎเกณฑ์ด้านการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ ภายใต้แนวทาง “Regulatory Guillotine” โดย
เปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการทบทวนกฎเกณฑ์
ให้ ทั น สมั ย รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละรู ป แบบ
การท�ำธุรกิจให้เหมาะสมเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เรายัง
ได้ศึกษาบทเรียนของประเทศต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า แนวทาง
ของเราตอบโจทย์ทุกด้านของระบบการเงินและภาคธุรกิจ โดยที่
ไม่สร้างความเสี่ยงเชิงระบบให้แก่เศรษฐกิจไทย

ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม (Engagement) จาก
ภายในสู่ภายนอก
ดร.วิทย์ : ภายใน ธปท. เอง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของ

พนักงาน เกีย่ วกับการมีปฏิสมั พันธ์กบั ทุกส่วนของสังคมทีต่ อ้ งมีมากขึน้
ท่านผู้ว่าการมียุทธศาสตร์ภายในอย่างไร
ผู้ว่าการวิรไท : จ�ำเป็นต้องสร้างการตระหนักรู้ว่า การสร้าง
การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับทุกหน่วยงาน
ภายใน ธปท. ในการท�ำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีของ ธปท. มีลักษณะ
เป็นการท�ำแผนจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) และเปิดโอกาสให้

พนักงาน ธปท. ร่วมกันคิดให้ความเห็นว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องส�ำคัญ
ส�ำหรับการท�ำงานของ ธปท. ในฐานะธนาคารกลาง ทั้งในระยะ
ปานกลางและระยะยาว จนสุ ด ท้ า ยออกมาเป็ น 12 แผนงาน
ส�ำคัญ ผมคิดว่าพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือบุคคล
ภายนอก ต่างตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างการมีสว่ นร่วมกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าต้องมีมากขึ้น โดยเฉพาะในบริบทของโลก
ที่ซับซ้อน การแก้ปัญหายาก หลายอย่างต้องอาศัยความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนด้วย

การประยุกต์หลักพระพุทธศาสนา
ในการสร้างการมีส่วนร่วมฯ
ดร.วิ ท ย์ : เท่ า ที่ ท ราบ ท่ า นผู ้ ว ่ า การสนใจหลั ก ธรรม

ทางพุทธศาสนาและน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันและการบริหารงาน
อยากทราบว่า มีการน�ำมาประยุกต์ในการบริหารงานในส่วนของ
Stakeholder Engagement บ้างหรือไม่
ผู ้ ว ่ า การวิ ร ไท : หลั ก ธรรมในพุ ท ธศาสนาสามารถ
น� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก เรื่ อ งในการด� ำ รงชี วิ ต รวมถึ ง
สิ่ ง ที่ ธปท. ท� ำ เกี่ ย วกั บ Stakeholder Engagement ก็ มี
หลายหลักธรรมที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ เช่น “การรับฟัง
ด้วยใจเป็นกลาง” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง หลายครัง้ ทีเ่ หมือน “เราได้ยนิ แต่เราไม่ได้ฟงั ” เพราะฉะนัน้
หลักอุเบกขาธรรมและการรับฟังด้วยใจเป็นกลางถือเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ ส� ำ คั ญ หลั ก ธรรมในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การเข้ า ใจคนอื่ น มี อ ยู ่
หลายเรือ่ งทีส่ ามารถน�ำมาปรับใช้ได้ อาทิ “หลักพรหมวิหาร” ธรรมที่
จะช่วยให้เราเห็นอกเห็นใจและเข้าใจปัญหาและข้อจ�ำกัดหรือ “ทุกข์”
ของผูอ้ นื่ และจะท�ำให้เรารูว้ า่ ควร “ยืน่ มือ” ในเรือ่ งอะไร ทีจ่ ะตอบโจทย์
กลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราสามารถ
น�ำหลักของพุทธศาสนามาประยุกต์ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ใช้ชีวิตทั่วไป และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล เป็นต้น

ช่องทางที่หลากหลาย
ตอบโจทย์ Stakeholders ที่แตกต่าง
ดร.วิทย์ : บางครั้งคนภายนอกมองเข้ามา อาจรู้สึกว่า ธปท.

มี ร ะยะห่ า ง และรู ้ สึ ก ว่ า พนั ก งานของ ธปท. ดู เ คร่ ง ขรึ ม
ท่านผูว้ า่ การอยากจะทักทายกับคนทีร่ สู้ กึ ว่า ธปท. อยูห่ า่ ง อย่างไรบ้าง

ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

พิ ธี ก รและผู ้ ด� ำ เนิ น รายการโทรทั ศ น์ ม ากประสบการณ์
เริ่ ม ต้ น ท� ำ งานในฐานะผู ้ ด� ำ เนิ น รายการด้ า นเศรษฐกิ จ
ครั้งแรกเมื่อ 20 ปีก่อนกับเครือเนชั่น จากนั้นเริ่มเป็นที่
รู ้ จั ก อย่ า งกว้ า งขวางจากรายการ “เช้ า นี้ ป ระเทศไทย”
รายการข่าวเช้าทาง ททบ. 5 พร้อมกันนั้น ยังรับบทบาท
เป็นผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรชั้นน�ำ
เช่น บริษทั บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จ�ำกัด และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลงาน
หนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาอีกด้วย
ชมการสัมภาษณ์ในรูปแบบวีดิทัศน์
ได้ทางแอปพลิเคชัน BOT MAGAZINE

19 BOT MAGAZINE Conversation with the Governor

18 BOT MAGAZINE Conversation with the Governor

ดร.วิทย์ : ปัจจุบันเศรษฐกิจมีแนวโน้มเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล

ภาพลักษณ์ต่างกัน ขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละแห่ง ส�ำหรับ ธปท.
ด้านหนึ่งเราท�ำหน้าที่เป็น “ผู้คุมกฎ” ท�ำให้หลายฝ่ายรู้สึกว่า
เราเคร่งขรึม เคร่งครัด และเข้มงวดในหลายเรือ่ ง แต่ภารกิจอีกด้าน
ในการดูแลผู้บริโภคและประชาชน รวมถึงการดูแลเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ ธปท. ต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกับ
ประชาชน ต้องสร้างความน่าเชือ่ ถือ รวมถึงต้องรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ประกอบกับงานของ ธปท. ที่มีหน้างานกว้างและ
หลากหลาย รวมทั้งทุกหน้างานมีความซับซ้อน ดังนั้น เพื่อให้
ประชาชนรูส้ กึ ว่า ใกล้ชดิ กับ ธปท. มากขึน้ เราต้องพยายามพัฒนา
ช่องทางสื่อสารกับประชาชนให้หลากหลาย สอดคล้องกับแนวทาง
ด�ำรงชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนไป
ปัจจุบัน ธปท. ได้เพิ่มช่องทางสื่อสารผ่าน Twitter Facebook
และ YouTube เพื่อให้สามารถสื่อสารได้เร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น รวมทั้งยังมีช่องทางแบบเดิมอีกหลากหลายรูปแบบ อาทิ
การปาฐกถาและร่วมวงเสวนาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
โดยข้อความที่สื่อสารจะแตกต่างกันไปส�ำหรับประชาชนแต่ละ
กลุม่ หรือการพบปะผูป้ ระกอบการตัง้ แต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก
ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เฉลี่ยปีละประมาณ 800 ครั้ง
นอกจากนี้ ธปท. มีส�ำนักงานภาคทั้ง 3 แห่ง เป็นกลไกส�ำคัญ
ในการ “ยื่นหู” และ “ยื่นมือ” ในการท�ำงานร่วมกับภาคธุรกิจและ
ภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาค เพื่อให้การท�ำงานของ ธปท.
อยู่บนฐานของความเข้าใจประชาชนอย่างแท้จริง ในปีนี้เราจะเน้น
การลงพื้นที่จริงมากขึ้น เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้การ
ก�ำหนดนโยบายของ ธปท. ตอบโจทย์ประชาชนในระดับฐานราก
ได้ตรงจุด และเอื้อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน

เรื่อง : ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ค.ศ. 2015

MALAYSIA
Exports to Malaysia
Imports from Malaysia
Trade Volume (X+M)

(จากซ้ายไปขวา) ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายอากุส มาร์โตวาร์โดโจ ผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซีย
และนายมูฮัมหมัด อิบราฮิม ผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซีย

การจัดตั้งกลไกการช�ำระเงินสกุลท้องถิ่น ระหว่าง
ธนาคารกลางมาเลเซีย และธนาคารแห่งประเทศไทย
กับธนาคารกลางอินโดนีเซีย
เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ธนาคารกลางอินโดนีเซีย ธนาคารกลาง
มาเลเซี ย และธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ได้ ล งนาม
ในบันทึกความเข้าใจทวิภาคีว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการช�ำระเงิน
สกุลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุน 2 ฉบับ ระหว่าง
ธนาคารกลางมาเลเซีย กับธนาคารกลางอินโดนีเซีย (ริงกิต - รูเปีย)
และธนาคารแห่งประเทศไทย กับธนาคารกลางอินโดนีเซีย (บาท รูเปีย) ตามล�ำดับ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเป็น
สื่อกลางในการช�ำระการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ
ในลักษณะเดียวกับกลไกการช�ำระเงินบาท - ริงกิต ซึง่ ได้จดั ตัง้ และ
เริ่มด�ำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
ในโอกาสที่ ธปท. เริ่มกระบวนการจัดตั้งกลไกการช�ำระเงิน
บาท - รูเปีย อย่างเป็นทางการ และการครบรอบ 1 ปี ของการด�ำเนินการ

กลไกการช�ำระเงินบาท - ริงกิต ในเดือนมีนาคม 2560 BOT พระสยาม
MAGAZINE ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปท�ำความรู้จักกับกลไกการช�ำระ
เงินสกุลท้องถิ่นดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
ทำ�ไมสนับสนุนให้มีการชำ�ระเงินโดยใช้เงินสกุลท้องถิ่น?
เหตุผลที่ ธปท. ส่งเสริมให้มีการใช้เงินสกุลท้องถิ่นช�ำระธุรกรรม
การค้าระหว่างประเทศ อาจกล่าวได้ในสองมิติ
มิ ติ แ รก ในเรื่ อ งของการสนั บ สนุ น การค้ า ระหว่ า งประเทศ
ในภูมภิ าค ซึง่ ก�ำลังขยายตัวอย่างมีนยั ส�ำคัญ ปัจจุบนั ทัง้ สามประเทศ
เป็นคูค่ า้ ล�ำดับต้น ๆ ของซึง่ กันและกัน โดยมูลค่าการค้าระหว่างไทย
กับมาเลเซียสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 15,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ส�ำหรับอินโดนีเซีย

แต่ทว่า ที่ผ่านมาการค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ช�ำระเงินกัน
เป็นเงินสกุลหลักโดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ ข้อมูล ณ สิ้นปี
พ.ศ. 2558 การค้าระหว่างไทยและมาเลเซียมีการช�ำระเงินด้วยเงินบาท
และริงกิตเพียงร้อยละ 13.4 ส่วนอินโดนีเซียมีเพียงร้อยละ 11.7 เท่านัน้
ที่ช�ำระราคาด้วยเงินบาทและรูเปีย การใช้เงินสกุลหลักช�ำระค่าสินค้า
ท�ำให้ผปู้ ระกอบการมีตน้ ทุนในการแลกเปลีย่ นเงิน เช่น ในกรณีการค้า
กับมาเลเซีย ผู้น�ำเข้ามาเลเซียต้องแลกเงินริงกิตเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ
ก่อน แล้วช�ำระเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ผสู้ ง่ ออกไทย จากนัน้ ผูส้ ง่ ออกไทย
ก็ต้องแปลงดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเงินบาท ซึ่งท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายใน
การช�ำระเงินค่อนข้างสูง
มิติที่สอง ในเรือ่ งของการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่ น
ซึ่งเป็นความเกี่ยวเนื่องมาจากความนิยมในการช�ำระค่าสินค้าและ

INDONESIA
Exports to Indonesia
Imports from Indonesia
Trade Volume (X+M)

2015
7,834
6,564
14,398

บริการด้วยเงินสกุลหลักนัน่ เอง ทัง้ นี้ โดยทัว่ ไปแล้ว ค่าเงินสกุลท้องถิน่
มักจะเคลือ่ นไหวไปในทิศทางเดียวกัน ในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจการเงินโลก
มีความผันผวน ค่าเงินสกุลหลักก็จะมีแนวโน้มผันผวนด้วย การช�ำระ
ค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสกุลท้องถิน่ โดยตรงจะช่วยลดผลกระทบ
ทีเ่ กิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ โดยผูป้ ระกอบการทีช่ ำ� ระ
หรือได้รบั ช�ำระเป็นสกุลเงินของตนจะไม่ตอ้ งเสีย่ งกับความผันผวนของ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ได้รับหรือช�ำระเงิน
สกุลท้องถิ่นของอีกฝ่าย แม้จะมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าเงิน แต่ก็จะน้อยกว่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยให้ความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของภาคธุรกิจปรับลดลง และช่วยบรรเทา
ผลกระทบต่อการค้าในภูมิภาคลงได้

กราฟแสดงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯ กับเงินสกุลท้องถิ่น ค.ศ. 2013 – 2015
การเคลื่อนไหวของเงินสกุลท้องถิ่นและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างปี ค.ศ. 2013 - 2015

21 BOT MAGAZINE The Knowledge

20 BOT MAGAZINE The Knowledge

Unit: Millions of US Dollars

2015
10,190
11,917
22,107

สัดส่วนการใช้เงินสกุลต่าง ๆ ในการชำ�ระราคาระหว่างไทยกับมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ค.ศ. 2015

THB11.3%

Thailand - Malaysia
MYR 2.1%
Others 2.6%

USD

84.0%
USD

83.7%

กลไกการชำ�ระเงินสกุลท้องถิ่น
มีการดำ�เนินการอย่างไร?

ส�ำหรับการส่งเสริมการใช้เงินบาท - ริงกิต ทีไ่ ด้มกี ารด�ำเนินการ
แล้ว และบาท - รูเปีย ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการนั้น จะอยู่ใน
รูปของการจัดให้มีกลไกการช�ำระเงินโดยเฉพาะ โดยธนาคารกลาง

Others 4.6%
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THB10.5%

IDR 1.2%

Thailand - Indonesia
ของแต่ละประเทศจะพิจารณาคัดเลือกธนาคารพาณิชย์เพื่อท�ำหน้าที่
เป็นตัวกลางในการด�ำเนินการช�ำระเงินสกุลท้องถิน่ และจะผ่อนคลาย
กฎเกณฑ์ด้านการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินให้ เพื่อให้การช�ำระ
ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศโดยใช้เงินสกุลท้องถิน่ ท�ำได้สะดวกขึน้
ในกรณีของกลไกการช�ำระเงินบาท - ริงกิต ธนาคารกลาง
มาเลเซียได้อนุญาตให้มกี าร Quote อัตราแลกเปลีย่ น และแลกเปลีย่ น
เงินบาทกับริงกิต รวมทั้งรับฝากเงินสกุลริงกิตได้ในประเทศไทย ใน
ขณะเดียวกัน ธปท. ก็ผ่อนปรนเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินบาทให้
ธนาคารพาณิชย์มาเลเซีย เป็นต้น เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์สามารถ
ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงิน และท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเงินสกุลบาท - ริงกิตได้สะดวกขึ้น ซึ่งจะเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
ของภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
ส่วนกลไกการช�ำระเงินบาท - รูเปียที่ ธปท. ก�ำลังพิจารณาร่วมกับ
ธนาคารกลางอินโดนีเซียอยู่ ก็จะด�ำเนินการตามแนวทางเดียวกับ
ที่ ธปท. ท�ำกับธนาคารกลางมาเลเซีย
นอกจากนี้ ธนาคารกลางของทัง้ สามประเทศยังตกลงทีจ่ ะร่วมกัน
ก�ำกับดูแลและแลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมการช�ำระราคา
ด้วยเงินสกุลท้องถิน่ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อก�ำหนดของ
แต่ละประเทศ

อย่างไรก็ตาม การผลักดันการใช้เงินสกุลท้องถิ่นดังกล่าว จะท�ำ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยระยะแรกจะสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิน่
เพือ่ การค้าระหว่างกันและขยายขอบเขตให้ครอบคลุมไปถึงการลงทุน
โดยตรงระหว่างประเทศในเวลาที่เหมาะสม

ทำ�ไมจึงทำ�ความตกลงเฉพาะแบบทวิภาคี?

การบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองประเทศท�ำได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากกว่า อีกทั้งกฎเกณฑ์ด้านการแลกเปลี่ยนเงินและ
ระดับความพร้อมในการเปิดเสรีทางการเงินในแต่ละประเทศทีม่ คี วาม
แตกต่างกันมาก ท�ำให้โอกาสในการเจรจาแบบพหุภาคีประสบความ
ส�ำเร็จได้ค่อนข้างยาก การผลักดันให้เกิดกลไกการช�ำระเงินสกุล
ท้องถิ่นจึงเริ่มต้นจากการเจรจาแบบทวิภาคี โดยอาจมีการพัฒนา
รูปแบบการเจรจาเป็นแบบพหุภาคีต่อไป

ธปท. คาดหวังอะไรจากการจัดตั้งกลไกการ
ชำ�ระเงินสกุลท้องถิ่น?

ธปท. หวังว่ากลไกและการสนับสนุนการช�ำระธุรกรรมการค้า
ระหว่างประเทศด้วยสกุลท้องถิ่นที่ด�ำเนินการร่วมกับธนาคารกลาง
มาเลเซีย และธนาคารกลางอินโดนีเซียนี้ จะมีบทบาทช่วยลดต้นทุน
และความเสี่ยงในการช�ำระเงินให้กับภาคธุรกิจ ซึ่งจะสนับสนุนให้มี
การค้าระหว่างกันมากขึน้ และจะช่วยกระตุน้ การเติบโตของเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค รวมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคจะ
เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกลไกการช�ำระเงินสกุลท้องถิ่น และสานต่อ
เจตนารมณ์นี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวส�ำคัญในการยกระดับความร่วมมือ
ทางการเงินการธนาคารของประเทศที่อยู่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

เรื่อง : ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความร่วมมือกับ

ปัจจุบันมีการน�ำเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) มาประยุกต์ ใช้ในการท�ำธุรกรรมการเงินและการช�ำระเงิน
อย่างกว้างขวาง ทัง้ ในภาคสถาบันการเงินและ Non-bank ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีตน้ ทุนถูกลง ตลอดจน
ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นในทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ แต่การใช้เทคโนโลยีต้องเผชิญกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ทีน่ บั วันจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว มีรปู แบบทีห่ ลากหลายและซับซ้อนมากขึน้ อาจส่ง
ผลเสียหายต่อสถาบันการเงินและลูกค้าผู้ใช้บริการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องมีควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งเรื่อง FinTech และเรื่อง Cyber Security
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) จึ ง ได้ ก� ำ หนดเป็ น
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) ทั้งในเรื่องการผลักดัน
ผูใ้ ห้บริการในระบบสถาบันการเงินและระบบการช�ำระเงิน ยกระดับ
ความพร้อมเพื่อรับมือด้าน Cyber Security รวมทั้งสนับสนุนให้
ระบบการเงินไทยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบุคลากรทีต่ อบสนอง
ความต้องการและความท้าทายของประเทศ
การด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ปัจจัยส�ำคัญอันหนึ่ง
คือ การมีความร่วมมือกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ
หนึง่ ในนัน้ คือ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ฮ่องกง (Hong Kong Applied Science and Technology
Research Institute: ASTRI) ซึ่งเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและมีความ
เชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี เนือ่ งจากเป็นองค์กรรัฐทีก่ อ่ ตัง้ โดยรัฐบาล
ของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เพื่อเป็น
ศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี (R&D) มี

บุค ลากรและนักวิจัย จ�ำนวนกว่า 500 คน ที่มีค วามเชี่ย วชาญ
ด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน Cyber Security และ FinTech
รวมถึงมีระบบและศูนย์วจิ ยั (Lab) ทีร่ องรับในเรือ่ งดังกล่าว อีกทัง้ ASTRI
ยังท�ำงานร่วมกับ Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
ซึ่งเป็นผู้ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินในฮ่องกง ในการร่วมสนับสนุน
การก�ำกับดูแลด้านเทคโนโลยีอีกด้วย
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ธปท. ได้มีการลงนามความร่วมมือ
(MOU) กับ ASTRI ในการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาบุคลากร
ในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ร่วมกันเป็นเวลา 3 ปี โดยความร่วมมือที่จะด�ำเนินการ
ร่วมกัน คือ
1. การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทั้งด้าน
Cyber Security และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนับสนุน FinTech เช่น
Blockchain และ Big Data เป็นต้น

ด้ า นเครื่ อ งมื อ ในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความรู ้ ที่ ร วดเร็ ว และมี ม าตรฐาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีขอบเขตชัดเจนและสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะช่วยให้บุคลากร ธปท. มีความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในเชิงลึก และ
รู้เท่าทันต่อภัยคุกคามมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนภารกิจของ ธปท. ด้านการผลักดันให้
มีการใช้เทคโนโลยีทางการเงินมากขึน้ เพือ่ ให้ระบบมีประสิทธิภาพ และด้านการก�ำกับ
ตรวจสอบความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งท�ำให้ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นต่อการท�ำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล

ASTRI สนับสนุนด้านเทคโนโลยีทางการเงินในฮ่องกงอย่างไร
• ASTRI ท�ำงานใกล้ชดิ กับผูก้ ำ� กับดูแลสถาบันการเงินของฮ่องกง
(Hong Kong Monetary Authority : HKMA) สมาคมธนาคาร
ของฮ่องกง รวมถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการพัฒนาด้าน Cyber
Security และ FinTech ที่สนับสนุนระบบสถาบันการเงินในฮ่องกง
เช่น พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภัยคุกคาม และการ
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านดังกล่าว ซึง่ เป็นเรือ่ งที่ HKMA
ผลักดัน และมีสว่ นช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีส่ นับสนุนด้านการเงิน เช่น
น�ำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนาการประเมินอสังหาริมทรัพย์

ในฮ่องกง เพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึง่ คาดว่าธนาคาร
ในฮ่องกงหลายแห่งจะร่วมกันน�ำมาใช้ รวมถึงการออก White Paper
ทีร่ ะบุความเสีย่ งและข้อกังวลในการน�ำ Blockchain มาใช้ เป็นต้น
• ASTRI มี Infrastructure ทีพ่ ร้อมสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี
โดยมี Security Lab, FinTech Innovation Hub, Co-working
Space, มีผู้เชี่ยวชาญ และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลหรือ
ภาคเอกชนใน 3 ลักษณะ คือ (1) รัฐบาลสนับสนุนทั้งหมด (2) ภาค
เอกชนลงทุนทั้งหมด (3) ร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน
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ด้าน Cyber Security & FinTech

2. การช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ในการพั ฒ นา
ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านไซเบอร์ (Cyber
Intelligence Sharing Platform: CISP) ซึ่งเป็น
เครื่ อ งมื อ ที่ ช ่ ว ยให้ ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ร วดเร็ ว
และทันสมัยเพียงพอต่อการรับมือภัยทางไซเบอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ทาง ธปท.
และสมาคมธนาคารไทยอยู ่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบดังกล่าว เพื่อใช้
เป็นช่องทางในการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างสถาบัน
การเงิน และการรายงานเหตุการณ์ส�ำคัญต่อ ธปท.
3. การพัฒนาบุคลากรด้าน Cyber Security และ
FinTech ของประเทศไทย อาทิ การฝึกงาน ศึกษา
ดูงาน ประชุมสัมมนา จัดอบรม พัฒนาหลักสูตร
หรือมาตรฐานกลาง และให้ค�ำปรึกษา ซึ่งขณะนี้
เริม่ ด�ำเนินการในการแลกเปลีย่ นบุคลากรเพือ่ ฝึกงาน
และมีการวางแผนจัดหลักสูตรการอบรมร่วมกันแล้ว
ดังนั้น เมื่อความร่วมมือกับ ASTRI เกิดขึ้น
จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่องานของ ธปท. และ
ต่ อ ระบบสถาบั น การเงิ น ไทยในหลายด้ า น ทั้ ง

เรื่อง : ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและติดตามการปฏิบัติงาน

Performance Audit Diagram
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Performance Audit

กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นองค์กรทีม่ องไกล มีหลักการ และร่วมมือ
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย จึงก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ ธปท. ปี 2560 - 2562
ให้มงุ่ เน้นการผลักดัน 3 ด้าน คือ ด้านเสถียรภาพ (Stability) ด้านการพัฒนา (Development)
และด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร (Internal Excellence)

เมือ่ เอ่ยถึงด้าน Internal Excellence แล้ว หลายท่านคงจะนึกถึงฝ่ายงานต่าง ๆ ใน ธปท. เอง
ที่ต้องช่วยผลักดันการยกระดับกระบวนการท�ำงานของตนให้มีประสิทธิภาพสูง คล่องตัว
ทันสมัย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สายตรวจสอบกิจการภายใน (สตน.) เป็นอีกหนึ่ง
สายงานที่เป็นกลไกอิสระและมีส่วนส�ำคัญที่จะช่วยเหลือฝ่ายงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
การปฏิบตั งิ านตามทีม่ งุ่ หวัง และช่วยส่งเสริมบทบาทของ ธปท. ในความเป็นธนาคารกลางของ
ประเทศในภาพรวม
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบกิจการภายในทีผ่ า่ นมา สตน. ยึดหลัก GRC ในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์กระบวนการท�ำงาน โดยเน้นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance) การบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance)
ซึ่งจากการท�ำหน้าที่ในฐานะกลไกอิสระมาโดยตลอด สตน. เห็นว่า ในภาพรวมของ ธปท.
ทุ ก ฝายงานมี ก ระบวนการท� ำ งานที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ระบบการควบคุ ม ภายใน
ที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งแล้ว สตน. จึงมุ่งหวังจะยกระดับการตรวจสอบขึ้นไปอีกก้าวหนึ่ง
โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบด้านการด�ำเนินงาน หรือ Performance Audit ให้มากขึ้น เพื่อ
สอดรับกับยุทธศาสตร์ของ ธปท.
Performance Audit หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “PA” คือ การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกในรายละเอียดของกิจกรรม โครงการ
แผนงาน หรือการด�ำเนินงานขององค์กร โดยใช้หลักการ 3Es ได้แก่ Economy (ประหยัด)
คือ การลดต้นทุนให้ต�่ำกว่าที่แผนก�ำหนด แต่ยังได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ Efficiency
(ประสิทธิภาพ) คือ การใช้ทรัพยากรเท่ากัน แต่ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่า หรือการได้ผลลัพธ์เท่ากัน
แต่ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า และ Effectiveness (ประสิทธิผล) คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ในการตรวจสอบแบบ PA ปัจจัย 3Es จะถูกน�ำมาจับคู่ความสัมพันธ์ในแต่ละกระบวนการ
ท�ำงาน เริม่ ตัง้ แต่ Inputs, Processes, Outputs, Outcomes และ Impacts (ตามภาพ Diagram)
เช่น Economy เน้นดูที่ Inputs ในขณะที่ Efficiency จะต้องดูความสัมพันธ์ระหว่าง Inputs
และ Outputs เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้การวิเคราะห์ 3Es มีความแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น สตน.
เน้นการน�ำข้อมูลที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากมาวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อหาความเชื่อมโยงของข้อมูล

Effectiveness

หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Data Analytics ซึ่ ง
เป็นการส่งเสริมการตรวจสอบแบบ PA
ที่ ส� ำ คั ญ สตน. ยั ง น� ำ เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการตรวจสอบ เช่น
Audit Command Language หรือ
ACL ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลที่มี
ปริ ม าณมากได้ ห ลากหลายรู ป แบบ
ท� ำ ให้ ส ามารถค� ำ นวณ วิ เ คราะห์
ประมวลผล และสุ ่ ม ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล
ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ ACL จึ ง ช่ ว ยให้ เ ห็ น
ประเด็ น ปั ญ หาและสาเหตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง
เพื่ อ ช่ ว ยปรั บ กระบวนการท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้น
ทุ ก คนอาจมองว่ า PA สามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบของ
สตน. เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง หาก
ทุกฝ่ายงานเข้าใจหลักการ 3Es ของ PA
และน�ำไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน จะ
ท�ำให้แต่ละฝ่ายงานบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ โ ดยใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ า และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ธปท. ในภาพรวม
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ที่มา : Performance Audit Manual by European Court of Auditors (ECA)

Efficiency

บทบาทหลัก Economist Society

BOT Library: Drawing the Future

วิสัยทัศน์ของห้องสมุด ธปท. ในการ “เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย
หลักของประเทศในการเข้าถึงข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน
และนโยบายการเงิน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงิน โดยมุ่งให้บริการข้อมูล
ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการธนาคารกลางทีม่ คี วามเฉพาะ
ที่แตกต่างไม่สามารถหาจากแหล่งอื่นได้ (The Best, The First,
The Different) ผนวกกับการให้บริการพื้นที่ในลักษณะของ Coworking Space ที่เอื้อต่อการท�ำงานและการพูดคุยแลกเปลี่ยน
มุมมองระหว่างกัน ต่อยอดด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ เปิดเวที
ส�ำหรับการสื่อสารนโยบายและแนวคิดระหว่างนักวิชาการ ธปท.
นักวิชาการภายนอก และสาธารณชน
สามปั จ จั ย ร่ ว มดั ง กล่ า วจะช่ ว ยสร้ า งชุ ม ชนนั ก วิ จั ย และ
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน (Economist Society)
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ห ้ อ งสมุ ด ธปท. แห่ ง นี้ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น แหล่ ง
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่เพิ่มขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้...โฉมใหม่ของ ธปท.

BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับทีผ่ า่ นมา ได้กล่าวถึงแผน
ยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้ ธปท. สามารถดูแลเสถียรภาพและ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินไทยได้อย่างสมดุล
ในสภาพแวดล้อมโลกทีม่ คี วามท้าทายใหม่ ๆ เพิม่ ขึน้ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ ด้านเสถียรภาพ (Stability) ด้านการ
พัฒนา (Development) และด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กร (Internal Excellence)

BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอบทบาทของ
ห้องสมุดในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ธปท. ด้าน Internal
Excellence
“ห้องสมุดรูปแบบใหม่ทศี่ นู ย์การเรียนรู้ ธปท. จะเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจการเงินครบวงจร ที่ท�ำหน้าที่ในการสื่อสารและเข้าถึง
สาธารณชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงิน
และการด�ำเนินนโยบายการเงิน และจะสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ ธปท.
ได้อย่างไร” ที่นี่มีค�ำตอบ

ห้องสมุดโฉมใหม่
Knowledge Center & Digital Library
ห้องสมุดที่จะเปิดให้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ในกลาง พ.ศ. 2560
นี้ ออกแบบด้วยการผสมผสานระหว่างแนวคิด “Knowledge Center”
และ “Digital Library” ด้วยการให้บริการหนังสือ วารสาร บทความ
รายงาน ข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึง
ได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่
แบบโปร่งโล่ง บรรยากาศผ่อนคลาย โดยมีเป้าหมายหลัก 2 เรื่อง คือ
“การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจ
การเงินส�ำหรับนักวิจัย และ นักวิชาการ” และ “การสร้างความรู้ด้าน
การบริหารจัดการการเงินส�ำหรับประชาชน”

บทบาทใหม่ Financial Literacy
การให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ทางการเงินพื้นฐาน จะช่วยส่งเสริมความรู้ทาง
การเงินให้กับประชาชนเพื่อสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจ�ำวัน และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจในการด�ำเนินนโยบาย และ
บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ด้วย
ห้องสมุด ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. คืออีกก้าวของบริการ
ห้องสมุดรูปแบบใหม่ ทีพ่ ร้อมให้บริการส�ำหรับนักวิจยั นักวิชาการ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และยังคงพร้อมสนับสนุน
พนักงาน ธปท. เช่นเดิม
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ข้อมูล : สำ�นักหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

เทวะประติทินเป็นปฏิทินแบบสุริยจันทรคติ กล่าวคือเป็นปฏิทินที่บอก
วันเดือนทั้งแบบสุริยคติและจันทรคติในแผ่นเดียวกัน ปฏิทินแบบสุริยคติ คือ
ปฏิทนิ ทีบ่ อกวันเดือนตามการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์ โดยแบ่งเดือนออกเป็น
12 เดือน ชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนตามปฏิทินแบบสุริยคติของไทยนี้ สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการทรงเป็นผูก้ ำ� หนดขึน้ โดยน�ำค�ำต้นของ
ราศี เช่น มกร กุมภ์ เมษ มาสมาสกับค�ำหลังคือ ค�ำว่า “อาพนฺธ” (อา-พัน-ทะ)
“อายน” (อา-ยา-นะ) และ “อาคม”(อา-คะ-มะ) ซึ่งทั้งสามค�ำนี้แปลว่าการมาถึง

ตัวอย่างชื่อเดือน เช่น มกราคม มาจาก มังกร
(ราศีมกร) + อาคม แปลว่า การมาถึงของราศีมังกร
กุมภาพันธ์ มาจาก กุมภ์ (ราศีกุมภ์) + อาพนธ
แปลว่า การมาถึงของราศีกุมภ์ เมษายน คือ เมษ
(ราศีเมษ) + อายน แปลว่า การมาถึงของราศีเมษ
หลักการใช้อาคม อายน และอาพนฺธ ดูจากจ�ำนวนวัน
กล่าวคือ เดือนที่มี 31 วันใช้อาคม เดือนที่มี 30 วัน
ใช้อายน และเดือนที่มี 28 หรือ 29 วันใช้อาพนฺธ
ส�ำหรับการนับเดือนตามแบบปฏิทินสุริยคตินั้น
ก่อน พ.ศ. 2484 นับเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ 1
และเมื่อถึง พ.ศ. 2484 ไทยใช้วันที่ 1 มกราคมเป็น
วันขึ้นปีใหม่ นับแต่นั้นมาเดือนที่ 1 ตามปฏิทิน
แบบสุรยิ คติของไทยจึงเป็นเดือนมกราคม ส่วนปฏิทนิ
แบบจันทรคติ คือ ปฏิทินที่บอกวันเดือนโดยอาศัย
การสังเกตการเปลีย่ นแปลงของดวงจันทร์ เรียกวันเป็น
ข้างขึ้นข้างแรมและเรียกเดือนเป็นเดือนอ้าย เดือนยี่
เรื่อยไปจนครบสิบสองเดือน
ผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ เ ทวะประติ ทิ น คื อ สมเด็ จ พระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ผู้ทรง
พระอั จ ฉริ ย ภาพด้ า นดาราศาสตร์ พระองค์ เ ป็ น
ผู้ประทานก�ำเนิดปฏิทินแบบสุริยคติและทรงจัดท�ำ
ปฏิทินแบบสุริยคติแผ่นแรกถวายพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. 2432 โดยก�ำหนด
ให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่
ส�ำหรับเทวะประติทิน 2462 นี้ แสดงวันเดือนของ
พ.ศ. 2462 ซึ่งเป็นปีที่ 10 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั วันเดือนแบบจันทรคติแสดง
ทางด้านขวาและวันเดือนแบบสุริยคติแสดงทางด้าน
ซ้ายมือ กรอบของปฏิทินแสดงภาพประจ�ำจักรราศี
ทั้ง 12 ตามแบบสากล
เทวะประติ ทิ น แผ่ น นี้ พิ ม พ์ ด ้ ว ยระบบพิ ม พ์ หิ น
ขอบล่างมีตัวย่อว่า ผ ท บ ซึ่งหมายถึงพิมพ์ปฏิทิน
ที่กรมแผนที่ทหารบก
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าชมเทวะประติทิน
ได้ ที่ วั ง เทวะเวสม์ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
วั น จั น ทร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ ระหว่ า งเวลา 09.00
- 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. (โปรดนัดหมาย
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์) สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2283 5286

Daring to Change

ท่ามกลางความผันผวนหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การปรับตัวขององค์กรเพื่อรับมือ
กลายเป็นหนึ่งในโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของผู้น�ำ ครั้งนี้จึงขอแนะน�ำหนังสือ 3 เล่ม ที่จะเป็นแรงกระตุ้น
ให้ทุกคน “กล้าเปลี่ยน” สามารถอ่านหนังสือทุกเล่มได้ที่ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย

The Values-driven
Organization:
Change Your Mind, Change
Your Business:

Using Co-creation to Unlock the
Hidden Potential of Your Organization
โดย Paul A. Brand

เขี ย นโดยที่ ป รึ ก ษาด้ า นการจั ด การที่
ท�ำงานร่วมกับบริษัทระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น
Shell, Heineken, Sony, ABN AMRO, Ahold
และ Eon ในการน�ำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลางความสับสนของสิ่งแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ โดยเชื่อว่ากลยุทธ์ในการน�ำองค์กร
ท่ามกลางความโกลาหลที่ดีที่สุดก็คือ การ
พัฒนาบุคลากร และยังเผยถึงเคล็ดลับในการ
ปรับเปลี่ยนโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงเป็นองค์กร
ที่ประสบความส�ำเร็จ

Unleashing Human Potential for
Performance and Profit
โดย Richard Barrett

Richard Barrett นักเขียนชาวอังกฤษ
ผู้ก่อตั้งทฤษฎี The Universal Stages
of Evolution เป็นทฤษฏีที่เชื่อว่า บุคลิก
และวั ฒ นธรรมขององค์ ก ร มี ผ ลต่ อ
ค่านิยมขององค์กร หนังสือเล่มนี้เป็นการ
ควบรวมหนังสือเดิมสองเล่มของผู้เขียน
นั่นคือ Liberating the Corporate Soul
(1998) และ Building a Values-driven
Organization (2006) เนื้อหาน�ำเสนอ
แนวทางการเปลี่ ย นแปลงองค์ ก รและ
วั ฒ นธรรมองค์ ก รด้ ว ยความเข้ า ใจและ
คุณค่าที่มีให้ผู้ร่วมงาน ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าจะ
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาองค์กรทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
มากที่สุด

Organization Development:

A Process of Learning and Changing
โดย Debra A. Noumair
และ Wyatt Warner Burke

เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษางาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หนังสือว่า
ด้วยแนวคิดและกระบวนการพัฒนาองค์กร
ให้ทันสมัย น�ำมาใช้วางแผนและผลักดันให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนื้อหาน�ำเสนอภาพรวมของแนวทางส�ำหรับ
ผู้บริหารทุกระดับชั้น เน้นทฤษฎีส�ำคัญเพื่อ
ให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ เนื้อหาที่ส�ำคัญ เช่น Organizational
Development (OD) กระบวนการของการ
เปลีย่ นแปลง การวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร
การประยุกต์ใช้แบบจ�ำลอง Burke-Litwin
และการประเมินวิธกี ารและเทคนิคทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับ OD
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เทวะประติทนิ

เรื่อง : ทีมบริการสารสนเทศการเรียนรู้

อาลัย “สงัด ปุยอ๊อก”
“ข้าพเจ้าเคารพธรรมชาติ เยี่ยงบิดาผู้ ให้กำ�เนิด
ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิเสธธรรมชาติ
เพราะดูเหมือนว่าข้าพเจ้ากับธรรมชาติ
ถูกหลอมให้เป็นหนึ่งเดียว รูปแบบธรรมชาติ
ที่งดงามผสมผสานกับอารมณ์สะเทือนใจ
นั่นคือ จุดหมายในการทำ�งานศิลปะของข้าพเจ้า”
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
วงการศิลปะไทยได้สญู เสียศิลปินอาวุโส
คนส�ำคัญ “สงัด ปุยอ๊อก” ด้วยอายุ
77 ปี ท่านเป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลายจาก
การถ่ายทอดบรรยากาศพื้นเมือง และ
ทิวทัศน์ทางภาคเหนือของไทยได้อย่าง
มี ชี วิ ต ชี ว าผ่ า นงานจิ ต รกรรม ด้ ว ย
ฝี แ ปรงที่ ทั้ ง คมชั ด เป็ น เอกลั ก ษณ์
และการเลื อ กใช้ สี สั น สดใส ท� ำ ให้
ภาพของท่ า นได้ รั บ ควานสนใจจาก
ผู ้ ชื่ น ชอบงานศิ ล ปะ จนมี ก ารจั ด
นิ ท รรศการแสดงผลงานส่ ว นตั ว ถึ ง
11 ครัง้ และได้รบั เชิญร่วมแสดงผลงาน
กับศิลปินท่านอื่น ๆ อีกนับครั้งไม่ถ้วน
Our Pride & Heritage ในฉบับนี้
ขอร่ ว มแสดงความอาลั ย ศิ ล ปิ น
ผู ้ แ ต่ ง แต้ ม สี สั น ให้ ว งการศิ ล ปะไทย
ด้ ว ยการประมวลผลงานของท่ า น
บางส่ ว นที่ จั ด แสดงอยู ่ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ศิลปะสะสมของธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อผลงาน :
เทคนิค :
ขนาด :
ปีที่สร้างผลงาน :
ปีที่สะสม :
สถานที่จัดแสดง :
หรือเข้าชมได้ที่ :

ดอยปุย เชียงใหม่
สี Acrylic บน Canvas
100 x 220 เซนติเมตร
2535
2535
อาคาร 1 ชั้น 5 ธปท.
https://goo.gl/CWLuja

ชื่อผลงาน :
เทคนิค :
ขนาด :
สถานที่จัดแสดง :
หรือเข้าชมได้ที่ :

ชื่อผลงาน :
เทคนิค :
ขนาด :
ปีที่สร้างผลงาน :
ปีที่สะสม :
สถานที่จัดแสดง :
หรือเข้าชมได้ที่ :

แม่ฮ่องสอน
สี Acrylic บน Canvas
60 x 90 เซนติเมตร
อาคาร 5 ชั้น 6 ธปท.
https://goo.gl/ioeS9b

เชียงใหม่หมายเลข 3 บ้านชนบท
สี Acrylic บน Canvas
90 x 139 เซนติเมตร
2533
2533
อาคาร 1 ชั้น 5 ธปท.
https://goo.gl/ioeS9b

ชื่อผลงาน :
เทคนิค :
ขนาด :
ปีที่สร้างผลงาน :
ปีที่สะสม :
สถานที่จัดแสดง :
หรือเข้าชมได้ที่ :

ชื่อผลงาน :
เทคนิค :
ขนาด :
สถานที่จัดแสดง :
หรือเข้าชมได้ที่ :

โครงการหลวงเชียงใหม่
สี Acrylic บน Canvas
80 x 72 เซนติเมตร
2538
2538
ส�ำนักงานภาคเหนือ ธปท.
https://goo.gl/Go6X2X

เชียงใหม่หมายเลข 7
สี Acrylic บน Canvas
120 x 160 เซนติเมตร
อาคาร 1 ชั้น 5 ธปท.
https://goo.gl/Go6X2X
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ศิลปินผู้ถ่ายทอดธรรมชาติผ่านปลายพู่กัน

คน ธปท. สู่การวางรากฐาน
เศรษฐกิจของประเทศ

ด ร . ก อ บ ศั ก ดิ์ ภู ต ร ะ กู ล คื อ นั ก
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ์ ลู ก ห ม ้ อ ที่ รั บ ทุ น ข อ ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานส�ำคัญใน
หลากหลายด้านของ ธปท. ตั้งแต่ช่วงวิกฤติ
ต้มย�ำกุ้ง และเป็นนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐกิ จ การเงิ น และตลาดทุ น และภาค
เศรษฐกิจจริงอย่างหาตัวจับได้ยาก

เรียนรูก้ ารเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทแี่ ท้จริงจากวิกฤติ
“ต้องบอกว่าที่มีวันนี้ ก็เพราะ ธปท.” ดร.กอบศักดิ์เริ่มต้น
เล่าถึงความผูกพันกับ ธปท. ด้วยประโยคดังกล่าว เหตุผลส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะได้รับทุนมัธยมปลายจาก ธปท. ไปศึกษาต่อที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี จนกระทั่งจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจาก Massachusetts Institute of Technology ด้าน
เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ อีกส่วนคือ
การได้ท�ำงานที่ ธปท. เป็นเวลา 15 ปี ที่ช่วยให้ค่อย ๆ เติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ ง จากนักเศรษฐศาสตร์มอื ใหม่ ขึน้ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ตวั จริง
หลังจบปริญญาเอก ดร.กอบศักดิ์รู้สึกโชคดีที่ได้กลับมาท�ำงานที่
ธปท. ก่อนที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540
“ส� ำ หรั บ ผมในฐานะที่ เ ป็ น นั ก เศรษฐศาสตร์ การได้
ท� ำ งานที่ ธ นาคารกลางในช่ ว งเกิ ด วิ ก ฤติ เ ป็ น การเรี ย นรู ้ ส� ำ คั ญ
อย่ า งยิ่ ง ที่ อ าจารย์ ไ ม่ ไ ด้ ส อนไว้ ใ นต� ำ รา เพราะเมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤติ
ขึ้ น ประเทศต้ อ งพยายามดิ้ น รนทุ ก วิ ถี ท าง เพื่ อ เอาตั ว เอง
ออกจากวิกฤติ ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงคับขัน จนกระทั่งคุยกันว่าเงิน
ส�ำรองระหว่างประเทศอาจจะไม่เพียงพอที่จะจ่ายหนี้ แต่โชคดีว่า
เมื่ อ เริ่ ม ต้ น พ.ศ. 2541 สถานการณ์ เ ริ่ ม ตี ก ลั บ การขาดดุ ล
การค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดกลับกลายเป็นเกินดุลเป็นครัง้ แรก ท�ำให้
ความเชือ่ มัน่ กลับคืนมา ซึง่ การท�ำงานในช่วงเกิดวิกฤติ ผมคิดว่าเป็น
ประสบการณ์ชนั้ ยอดทีห่ าได้ยากยิง่ ถ้าใครไม่เคยผ่านวิกฤติ ถือว่ายัง
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ไม่ครบ”
หลังจากพายุเศรษฐกิจผ่านพ้นไป คือช่วงของการวางรากฐานใหม่
ให้กับ ธปท. ซึ่งต้องออกจากระบบการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศแบบคงทีม่ าสูร่ ะบบอัตราแลกเปลีย่ นแบบลอยตัว ท�ำให้

การวางนโยบายด้านการเงินต้องเปลีย่ นไป ในขณะนัน้ ผูว้ า่ การ ธปท.
คือ หม่อมราชวงศ์จตั มุ งคล โสณกุล ริเริม่ น�ำแนวคิดเรือ่ งการก�ำหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation Targeting) มาใช้ กลายเป็นรากฐาน
นโยบายการเงินแบบใหม่ที่ ธปท. ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ในการวาง
กรอบนโยบายครั้งนั้น ดร.กอบศักดิ์เป็นหนึ่งในทีมงานที่ท�ำเรื่องนี้
“ตอนนั้นต้องท�ำงานศึกษาและตัดสินใจในหลายเรื่อง ทั้งเรื่อง
ของการใช้ดอกเบีย้ RP 14 วัน เป็นตัวส่งสัญญาณทิศทางของนโยบาย
การเงินแทนปริมาณเงินทีใ่ ช้กนั มานาน รวมทัง้ การก�ำหนดเป้าหมาย
เงินเฟ้อเป็นครั้งแรกของแบงก์ชาติ ซึ่งท้ายสุด เราก็ตัดสินใจ
ประกาศใช้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานระหว่าง 0 - 3.5% เป็นเป้าหมาย
ใกล้เคียงกับประเทศนิวซีแลนด์ทเี่ ป็นต้นแบบของเรา ซึง่ เป้าของเขา
คือ 0 - 3.0%
สิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจ ก็คือ เป้าแรกที่เราท�ำอยู่มานานมาก
และแทบจะไม่เคยออกจากเป้าเลย เพราะว่าเราค�ำนวณอย่างดียิ่ง
ว่า จะท�ำอย่างไร จึงจะเป็นเป้าที่เป็นไปได้ และขณะเดียวกันก็เป็น
เป้าทีไ่ ม่เข้มจนเกินไป และไม่ออ่ นจนเกินไป และสร้างความเชือ่ มัน่
กับทุกคนได้
ขณะเดียวกัน ผมก็ได้ชว่ ยท�ำงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ Inflation
Targeting เช่น การออกรายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ ซึง่ เป็นรายงานที่
คณะกรรมการนโยบายการเงินใช้ในการสือ่ สารกับสาธารณชนให้เข้าใจ
ว่า คณะกรรมการฯ คิดอย่างไร แล้วมองความเสีย่ งว่าคืออะไร ซึง่
มีความส�ำคัญมาก เพราะนโยบายการเงินแบบใหม่ตอ้ งเป็นนโยบาย
การเงินที่โปร่งใส เราจะต้องเล่าให้ทุกคนฟังว่าอะไรอยู่ในใจเรา
เราก�ำลังกังวลใจเรื่องอะไร และเราคิดว่าแนวโน้มคืออะไร เพื่อที่
ทุกคนจะปรับตัวไปได้ก่อน รายงานฉบับนี้ เราตั้งใจจะท�ำเพื่อ
สือ่ สารกับทุกคน แม้กระทัง่ ตัวจ�ำลองโมเดลเศรษฐกิจก็เป็นครัง้ แรก
ที่ ธปท. เปิดเผยให้ทกุ คนทราบ”
แรงบันดาลใจจากอดีตผู้ว่าการ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
อีกหนึ่งงานส�ำคัญที่สร้างประสบการณ์ดี ๆ และเป็นจุดเปลี่ยน
ของชีวิตให้กับ ดร.กอบศักดิ์ คือ เมื่อได้ท�ำงานประมาณ 2 ปี
กว่า ผู้ว่าการ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เสียชีวิต ธปท. มีธรรมเนียม
ปฏิบัติว่า จะต้องท�ำหนังสือเพื่อแจกในงานครบรอบ 100 วัน
การเสียชีวติ ของท่านผูว้ า่ การทุกท่าน ดร.กอบศักดิร์ บั อาสาร่วมเป็น
ผู้เขียนหนังสือเล่มนั้น
“นั่ น เป็ น จุ ด เปลี่ ย นครั้ ง ส� ำ คั ญ ในชี วิ ต เพราะการจะเขี ย น
หนังสือได้ ต้องศึกษาว่าท่านท�ำอะไรบ้าง ต้องไปคุยกับผู้ใหญ่
ยุคท่านอาจารย์ป๋วย ไปค้นดูเอกสารที่ศูนย์เก็บเอกสารย้อนหลัง
กลับไปเกือบ 50 - 60 ปี ใต้ตึกส�ำนักงานใหญ่ ธปท. หลังเก่า ว่า
ท่านสั่งการอะไรบ้าง โชคดีที่แบงก์ชาติเก็บเอกสารส�ำคัญ ๆ ที่
มีลายมือ ลายเซ็นท่านไว้หลายเรื่อง กระทั่งเอกสารเตรียมการ
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ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

และเพื่ อ ให้ ท ่ า นได้ มี ป ระสบการณ์ เ ชิ ง นโยบายด้ า นอื่ น
ที่ส�ำคัญต่อประเทศ ธปท. จึงสนับสนุนส่งคุณกอบศักดิ์ออกไป
เพิ่ ม ประสบการณ์ ภ ายนอก ไม่ ว ่ า จะเป็ น ที่ ท� ำ เนี ย บรั ฐ บาล
สมัยของนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในฐานะผู ้ ช ่ ว ยผู ้ จั ด การตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
และผู ้ บ ริ ห ารสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ ตลาดทุ น คนแรก และต่ อ มาได้
ออกไปท�ำงานกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งช่วยให้มีมุมมองที่รอบด้าน
มากขึ้น ด้วยศักยภาพเป็นที่ประจักษ์เช่นนี้ ท�ำให้คุณกอบศักดิ์
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และเป็นกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญในชุด ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ปัจจุบันท่านเป็น
หนึง่ ในทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจและการเงิน การพูดคุยระหว่าง BOT
พระสยาม MAGAZINE และ ดร.กอบศักดิ์ ครัง้ นี้ ไม่เพียงท�ำให้ทมี งาน
รูส้ กึ อบอุน่ ในความสุภาพและเป็นกันเองแล้ว ยังได้สาระ ประสบการณ์
และแรงบันดาลใจต่าง ๆ ทีช่ วนให้พวกเราได้ขบคิดต่อไป
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ท�ำวิจัยสร้างจุดเปลี่ยนด้านวิชาการให้กับ ธปท.
ในยุคของอดีตผู้ว่าการ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล ท่านต้องการให้มีการท�ำวิจัยด้าน
เศรษฐกิจและการเงิน เพื่อท�ำให้ ธปท. เป็นที่น่าเชื่อถือในเรื่องวิชาการอีกครั้งหนึ่ง จึง
ได้จดั งานสัมมนาประจ�ำปีขนึ้ ดร.กอบศักดิก์ ร็ บั หน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ตรียมการตัง้ แต่ครัง้ แรกและ
อีกหลายครั้งหลังจากนั้น
“ท่านผู้ว่าการสั่งว่า ให้เอานักวิชาการแบงก์ชาติออกไปให้คนข้างนอกรู้จัก และให้
แลกเปลี่ยนความรู้กัน ซึ่งครั้งแรกที่ท�ำใน พ.ศ. 2543 คือเรื่อง Inflation Targeting
เป็นงานสัมมนาเปิดตัวนโยบายการเงินกรอบใหม่ของ ธปท. สู่พี่น้องประชาชน แล้วก็
ประกาศใช้ปีนั้นเลย
งานของแบงก์ชาติส่วนใหญ่จะเป็นงานภาคปฏิบัติ แต่เราก็อยากใช้เวลาส่วนหนึ่ง
มาท�ำงานวิจัย เพื่อจะใช้เป็น Research-based Policy คือ เป็นนโยบายที่เกิดจาก
แนวคิดทางวิชาการ ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร ปัญหาอยู่ตรงไหน และเอาเรื่องของวิชาการ
เป็นตัวชี้น�ำแนวทางนโยบายที่เหมาะสม และน�ำงานวิชาการไปเป็นงานที่ทำ� ให้เราสร้าง
ฐานความเชื่อมั่นของ ธปท.”
ก้าวออกจากวังบางขุนพรหม
น�ำความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศชาติ
สมั ย ก่ อ น ธปท. ก� ำ กั บ ดู แ ลธนาคารพาณิ ช ย์ บ นพื้ น ฐานของหลั ก การ
กฎเกณฑ์ หรือเรียกว่าเป็น Rule-based Supervision แต่เมือ่ พบว่าการท�ำงานตาม Rulebased ไม่สามารถดูแลความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ได้เต็มที่ เพราะบางครั้งการ
ท�ำตามกฎทุกอย่างแล้ว ก็ยังมีความเสี่ยงมากและสุดท้ายอาจท�ำให้ธนาคารล้มได้ การ
ก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์แบบใหม่ คือ กํากับตรวจสอบสถาบันการเงินตามแนวทาง
การกํากับตรวจสอบความเสี่ยง หรือ Risk-based Supervision จึงได้ถูกน�ำมาใช้ ซึ่งใน
ช่วงที่ ดร. กอบศักดิ์ ย้ายไปท�ำงานทีส่ ายนโยบายสถาบันการเงิน เป็นหนึง่ ในทีมงานทีไ่ ด้
ช่วยด�ำเนินการศึกษา พร้อมๆ กับการร่วมเป็นทีมงานก�ำหนดแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ระยะที่ 1

เมื่อ ดร.กอบศักดิ์ตัดสินใจลาออกจาก ธปท. ไปท�ำงานในฐานะ
ผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ จึงเป็นโอกาสที่ได้เห็นว่านโยบายการ
ก�ำกับดูแลธนาคารพาณิชย์นั้น เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
“เราต้องออกไปอยูภ่ าคเอกชน เพือ่ จะได้รวู้ า่ เขาคิดอย่างไร ท�ำงาน
กันแบบไหน และสิ่งที่เราท�ำในเชิงนโยบายสอดรับกับสิ่งที่เขาท�ำจริง
มากแค่ไหน เราพบว่าหลายอย่างทีเ่ ราสัง่ ไป เขาท�ำไม่ได้ มีปญั หาใน
เชิงปฏิบตั ใิ นหลายเรือ่ ง ดังนัน้ สิง่ ที่ ธปท. ท�ำในช่วงหลัง ๆ คือ จะ
เชิญธนาคารมาคุยกันก่อน คือ แทนทีจ่ ะสัง่ ไปทีเดียว จะต้องมีการหารือ
กับภาคเอกชนก่อน พอได้คยุ จะเกิดความเข้าใจอันดีขนึ้ หลายอย่างว่า
จริง ๆ แล้วอุปสรรคอยูต่ รงไหน และจะต้องวางกฎเกณฑ์อย่างไรให้
เหมาะสม ขณะเดียวกันพอไปท�ำงานอยูภ่ าคเอกชน ก็ชว่ ยให้ธนาคาร
เอกชนประสานงานกับ ธปท. ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยการทีเ่ รารูจ้ กั ธปท. ดี เรา
ก็จะเป็นตัวเชือ่ มส�ำคัญทีท่ ำ� ให้นโยบายของทัง้ สองฝัง่ เดินไปได้”
หลังจากนั้น ดร.กอบศักดิ์มีโอกาสได้เข้าเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดูแลเรื่องการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ และได้ใช้หนึ่งในงานวิจัย
ชิ้นส�ำคัญ ที่ได้เริ่มศึกษาขณะที่ยังท�ำงานที่ ธปท. เรื่อง “ปัญหา
การกระจายรายได้ในไทยและทางออก” ซึง่ งานวิจยั ชิน้ นีไ้ ด้กลายเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง
“ถือว่าโชคดีมากทีเ่ คยได้ทำ� วิจยั เรือ่ งนีเ้ อาไว้ เพราะถ้าเราพยายาม
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำ โดยไม่มีงานวิจัยรองรับ ก็ไม่มีกรอบ
ไม่รวู้ า่ ปัญหาอยูต่ รงไหน ไม่รจู้ ะแก้ไขปัญหาอย่างไร ซึง่ ในช่วงทีผ่ า่ นมา
สภาปฏิรปู ฯ ได้เสนอไป 4 - 5 เรือ่ งทีเ่ ป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะช่วยยกระดับ
ชีวิตของคนจน คนในชนบท เช่น เรื่องกฎหมายเกษตรพันธสัญญา
ที่เป็นธรรม เพื่อดูแลความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรและธุรกิจ
ขนาดใหญ่ การประกันภัยการเกษตร เพือ่ ลดความไม่แน่นอนของรายได้
ของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอีก 2 ฉบับ คือ กฎหมาย
สถาบันการเงินชุมชน ที่จะช่วยให้คนในชนบทเข้าถึงแหล่งเงิน และ

กฎหมายธนาคารที่ดิน ที่จะช่วยไม่ให้ที่ดินหลุดมือจากเกษตรกร”
จุดเปลี่ยนในการท�ำงานของ ดร.กอบศักดิ์เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อ
รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ชวนไปร่วมงานกับ
รัฐบาล ในต�ำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ด้าน
เศรษฐกิจและการเงิน เป็นโอกาสให้ได้ท�ำงานหลากหลาย หนึ่งใน
นั้น คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรอบใหม่ให้ประเทศไทย
“เรามีแนวคิดเรื่องไทยแลนด์ 4.0 หรือ New Thailand เรา
ต้องพลิกโฉมประเทศให้ได้ ทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะ
เป็นรถไฟทางคู่ รถไฟใต้ดิน สนามบินสุวรรณภูมิ 4G ทางหลวง
ส�ำคัญ ๆ รวมไปถึงเรื่องการสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่ออนาคต
ของประเทศไทย ซึ่งโครงการ EEC หรือ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญของประเทศ
ที่ ผ มตั ด สิ น ใจมาท� ำ งานด้ า นภาครั ฐ เพราะตอนที่
เกิ ด วิ ก ฤติ ก ารเมื อ งเมื่ อ พ.ศ. 2556 - 2557 เห็ น เลยว่ า
เป็ น หน้ า ต่ า งของการเปลี่ ย นแปลงประเทศไทย หน้ า ต่ า งนี้
จะมี เ วลาเพี ย ง 2 - 3 ปี เ ท่ า นั้ น ซึ่ ง จะช่ ว ยวางพื้ น ฐานใหม่
ให้ กั บ ประเทศ และเปิ ด โอกาสทางด้ า นธุ ร กิ จ ให้ กั บ ทุ ก คน
เราต้องเข้ามาช่วยตอนนี้ ถ้ามา 5 ปีหลังจากนี้ ทุกอย่างก็จะ
เปลีย่ นแปลงหมดแล้ว นีค่ อื ช่วงของการออกแบบโครงสร้างส�ำคัญ ๆ
ของประเทศ ที่ต้องวางแผนให้ดีตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตของทุกคน”
ออกไปดูโลกเพื่อการรู้จริง
สิ่งที่ ดร.กอบศักดิ์แนะน�ำรุ่นน้องชาว ธปท. คือการออกไป
ดูโลก เพราะนโยบายของ ธปท. กระทบกับทุกคน “เราจะท�ำนโยบาย
ได้ดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่า เราเข้าใจโลกมากน้อยแค่ไหน
ที่เลือกออกไปอยู่ภาคเอกชน เพราะผมรู้ว่า ต้องไปท�ำงานอยู่กับ
เขา จึงจะเข้าใจเขา เพราะสิ่งที่จะท�ำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
และแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ก็คือ ภาครัฐและเอกชนต้องท�ำงาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด
การพยายามหาโอกาสไปดูโลก รวมถึงการเวียนงานใน ธปท.
ไปดูสิ่งที่เราไม่เคยเห็น ไปท�ำสิ่งที่เราไม่เคยท�ำมาก่อนด้วยมือ
ของเรา จะท�ำให้เรามองได้กว้างขึ้น ซึ่งยิ่งเห็นมากเท่าไร ก็จะยิ่ง
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและประเทศได้มากขึ้น การออกไป
ดูโลกจะท�ำให้รู้จริงมากขึ้น แก้ปัญหาวางนโยบายได้ตรงจุดยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การออกไปดูโลกจะช่วยให้มีเพื่อนมากมายหลายวงการ
ผมคิดว่าเราต้องมีเพื่อนให้มาก ๆ เพื่อนเหล่านี้จะเป็นแรงช่วยเรา
ภายหลัง ให้งานต่าง ๆ ที่ยาก ๆ ส�ำเร็จไปได้
ถ้าเราพยายามขวนขวายพัฒนาตนเอง ท้าทายตนเอง แสวงหา
ตนเอง ไม่ตดิ ที่ สุดท้ายแล้วเราจะเป็นบุคลากรทีด่ ใี ห้กบั องค์กรและ
ประเทศได้”
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กล่าวสุนทรพจน์ หรือการให้สัมภาษณ์ของท่าน
ก็ยังมี ท�ำให้เข้าใจว่าท่านมีหลักการในการคิด
อย่างไร ท�ำอะไร แล้วมีผลงานหลัก ๆ อะไรบ้าง
งานครัง้ นีท้ ำ� ให้เกิดความเข้าใจว่า เศรษฐกิจไทย
สามารถก่อร่างสร้างตัวก้าวมาจนถึงทุกวันนี้
ได้อย่างไร”
หนึ่งในบทเรียนส�ำคัญที่ ดร.กอบศักดิ์จดจ�ำ
ไว้เสมอ คือ ค�ำสอนของ ดร.ป๋วยที่บอกกับคน
ธปท. ว่า "เป็นคนแบงก์ชาติ จะอยู่ในรั้วในวัง
อย่างเดียวไม่ได้ ต้องไปสู้ศึกที่สะพานขาว"
ซึ่งหมายความว่า หากพนักงาน ธปท. ไม่
ออกไปสู้ศึกที่ข้างนอก ที่สภาพัฒน์ สุดท้าย
เมื่อรัฐบาลตัดสินใจใช้จ่ายหรือลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญมากโครงการเกินไป ในราคาแพง
เกินไป เกิดเป็นการใช้จ่ายเกินตัว ครั้นรัฐบาล
ไม่มีเงิน ก็ต้องไปกู้ยืม และสุดท้ายต้องน�ำเงิน
ธปท. ไปใช้ ซึง่ ถ้าจะรอแก้ตอนนัน้ ศึกก็จะเข้ามา
ประชิดเมืองเรียบร้อย ยากจะแก้ไขได้ แบงก์ชาติ
ก็ จ ะไม่ ส ามารถท� ำ หน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม
เสถียรภาพทางการเงินได้
นอกจากนี้ ความตั้ ง ใจในการพั ฒ นา
ประเทศไทยของ ดร.ป๋ ว ย เป็ น อี ก หนึ่ ง
แรงบันดาลใจในการท�ำงานของ ดร.กอบศักดิ์
“ ท ่ า น มี ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ประเทศไทยอย่ า งยิ่ ง นี่ คื อ หั ว ใจ ท่ า นเป็ น
คนที่รักการพัฒนาประเทศ ช่วยคนทุกข์ยาก
คนในชนบท ในขณะนั้นแบงก์ชาติไม่ได้ท�ำ
บทบาทแบงก์ ช าติ อ ย่ า งเดี ย ว แต่ มี บ ทบาท
ด้านการพัฒนา และบทบาทด้านการยกระดับ
ชีวิตคนไปพร้อม ๆ กัน
ดร.ป๋วยเป็นคนรักชนบท และท่านรักการ
ศึกษา ท่านยอมทิ้งเงินเดือนผู้ว่าการ ธปท.
ไปรับเงินเดือนต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สิ่งที่ท่านท�ำก็เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่
ที่จะเป็นก�ำลังออกไปช่วยกันพัฒนาประเทศ
พัฒนาชนบท พัฒนาชุนชน ซึ่งได้กลายเป็น
แรงบั น ดาลใจให้ เ ราอยากมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
พั ฒ นาเหมื อ นกั บ ท่ า น แม้ จ ะเพี ย งเล็ ก น้ อ ย
ก็ตาม”

“เราจะท�ำนโยบายได้ดมี ากน้อยแค่ไหน
ขึน้ อยูก่ บั ว่า เราเข้าใจโลกมากน้อยแค่ไหน
ทีเ่ ลือกออกไปอยูภ่ าคเอกชน เพราะผมรูว้ า่
ต้องไปท�ำงานอยูก่ บั เขา จึงจะเข้าใจเขา
เพราะสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ประเทศไทยเปลีย่ นแปลง
และแข่งขันกับประเทศอืน่ ได้ ก็คอื ภาครัฐและ
เอกชนต้องท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ ”
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มุง่ รักษาเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน โดยการก�ำกับตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมส่งเสริมให้สถาบันการเงิน
มีธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้พดู คุยกับผูต้ รวจสอบสถาบัน
การเงินและ IT รุน่ ใหม่ ได้แก่ นุน่ - ภูรทิ ตั กฤษณ์เพ็ชร์ ผูต้ รวจสอบอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ มิลค์ - บุรสั กร ตัง้ สัจจานันท์
ผูต้ รวจสอบ ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ
ดีวา่ - ราชาวดี ลีลาวิวฒ
ั น์ ผูต้ รวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ 3 ซึง่ ทัง้ หมด
จะมาถ่ายทอดเบื้องลึกของการท�ำงานจริง รวมถึงแง่คิดของการ
ท�ำงานในฐานะผูต้ รวจสอบจากแบงก์ชาติ
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ภาพรวมการท�ำงานในฐานะผู้ตรวจสอบ
นุน่ : ส�ำหรับต�ำแหน่งผูต้ รวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สายนโยบายระบบการช�ำระเงินและเทคโนโลยีทาง
การเงิน หลัก ๆ จะมีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ การก�ำกับตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ และผู้ให้บริการ e-Payment ครับ
มิลค์ : ส่วนฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
จะเป็นฝ่ายงานที่ออกนโยบาย ก�ำกับกฎเกณฑ์ ตรวจสอบสถาบัน
การเงิน และวิเคราะห์ตดิ ตามฐานะ ซึง่ มิลค์อยูใ่ นส่วนงานตรวจสอบ
ความรับผิดชอบหลัก คือ ตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ หรือ
SFIs โดยการประเมินความเสีย่ ง วิเคราะห์ฐานะและการด�ำเนินงาน และ
วิเคราะห์จดุ อ่อนในการบริหารความเสีย่ งของธุรกรรมหลัก ๆ ทีส่ ำ� คัญ
ดีวา่ : ขณะนีท้ ำ� งานทีส่ ว่ นตรวจสอบ 1 ฝ่ายตรวจสอบ 3 เป็นส่วน
ตรวจสอบธนาคารต่างประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั มีทงั้ หมด 16 แห่ง ธนาคาร
ที่รับผิดชอบดูแลอยู่ คือ ธนาคาร Deutsche Bank โดยเราจะเป็น
ผู้ประสานงานหลักกับธนาคารนี้ แต่เวลาออกตรวจสอบเราจะท�ำงาน
กันเป็นทีม ไม่ได้แบ่งแยกธนาคารกัน เรียกว่าไปไหนก็ไปด้วยกันค่ะ
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“ผู้ตรวจสอบเป็นเหมือนกรรมการ
ผู้ตัดสินใจในสนามฟุตบอล
ที่คอยก�ำกับดูแลผู้เล่นในสนาม
ให้เล่นอย่างถูกต้องตามกฎ กติกา
มารยาท และคอยเป่านกหวีดเตือน
หากเล่นนอกเกมส์ หรือผิดกติกา”
นุ่น - ภูริทัต กฤษณ์เพ็ชร์

“งานตรวจสอบจึงเปรียบได้กับ ‘แว่นขยาย’
ที่เป็นเครื่องมือที่ท�ำให้มองเห็นจุดความเสี่ยง
ที่แม้จะเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ แต่ส่งผลกระทบต่อสถาบัน
การเงินหรือระบบเศรษฐกิจโดยรวม
เพื่อให้ป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันการณ์”
มิลค์ - บุรัสกร ตั้งสัจจานันท์
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ดีว่า - ราชาวดี ลีลาวิวัฒน์

Smart Generations

คุณสมบัติของการเป็นผู้ตรวจสอบที่ดี
นุน่ : ต้องซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าที่ ยึดมัน่ ในความถูกต้อง นอกจากนัน้
ควรเป็นคนช่างสังเกต คิดวิเคราะห์รอบด้าน ติดตามสถานการณ์
ต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังความเห็นผู้อื่น รวมถึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สื่อสารชัดเจน และตรงประเด็น
มิลค์ : ในมุมมองมิลค์ ผู้ตรวจสอบที่ดีต้องเป็นคนใฝ่เรียนรู้
หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ พัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
และต้องเป็นคนรู้ลึกและรู้จริงในทุก ๆ งานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ไปตรวจค่ะ
ดีวา่ : การเป็นผูต้ รวจสอบทีด่ ตี อ้ งมีความรูล้ กึ และความเข้าใจ
ในนโยบายของ ธปท. เพื่อยึดเป็นหลักการ ท�ำให้การตรวจสอบ

บทเรียนที่ได้รับจากการท�ำงานจริง
นุน่ : ได้เข้าใจกลยุทธ์การท�ำธุรกิจและการบริหารความเสีย่ งของ
สถาบันการเงิน การบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้น
จนจบ โดยเฉพาะสายงานด้าน IT ที่เข้าไปตรวจสอบครับ ช่วยให้เรา
เข้าใจโครงสร้างระบบ IT ของสถาบันการเงิน รวมถึงการน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Digital Banking และ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี สิ่งส�ำคัญที่ได้เรียนรู้ คือ
การท�ำงานเป็นทีมเวิร์กของทีมตรวจสอบ IT ซึ่งต้องประสานงาน
ช่วยเหลือสนับสนุนกัน เพื่อให้งานในภาพรวมแล้วเสร็จภายในเวลา
ได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก�ำหนด และยังได้เรียนรู้การท�ำงานกับ
สถาบันการเงิน ซึง่ ในปัจจุบนั ผูต้ รวจสอบกับสถาบันการเงินจะท�ำงาน
เหมือนเป็น Partner กันมากขึ้น
มิลค์ : SFIs ท�ำหน้าที่เป็นกลไกส�ำคัญในการด�ำเนินนโยบายของ
ภาครัฐ และมีความส�ำคัญกับระบบเศรษฐกิจการเงินไทยเป็นอย่างมาก
ถือเป็นโอกาสที่ดีในการได้เรียนรู้งานในฝ่ายนี้ ส�ำหรับตัวเอง บอก
เลยว่าได้เรียนรู้เยอะมาก ๆ การบ้านแรกที่ต้องศึกษาก่อนออกตรวจ
คือ ศึกษาและเข้าใจ Business Model ของสถาบันการเงินที่ได้รับ
มอบหมายให้เข้าไปตรวจสอบ เพราะแต่ละ SFIs มีพนั ธกิจทีต่ อบโจทย์
ที่แตกต่างกัน ท�ำให้เรามีกรอบการเรียนรู้ที่กว้างมาก และยังได้เรียน
ทั้งเทคนิคการตรวจสอบจากพี่ ๆ ในทีมที่มีประสบการณ์จากการ
ตรวจสอบสถาบั น การเงิ น มาหลากหลายรู ป แบบ งานด้ า นการ
ตรวจสอบเป็ น งานที่ เ รี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ เ พื่ อ พั ฒ นากรอบ
ความคิดและกระบวนการวิเคราะห์ของตัวเราค่ะ

งานผู้ตรวจสอบ เปรียบได้กับ...
นุ่น : ผู้ตรวจสอบเป็นเหมือนกรรมการผู้ตัดสินใจในสนาม
ฟุตบอล ที่คอยก�ำกับดูแลผู้เล่นในสนามให้เล่นอย่างถูกต้องตามกฎ
กติกา มารยาท และคอยเป่านกหวีดเตือนหากเล่นนอกเกมส์ หรือ
ผิดกติกา เตือนด้วยใบเหลือง หรือลงโทษให้ใบแดง เมื่อท�ำผิดกติกา
ร้ายแรง ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเล่นบทบาทเป็น Facilitator เพื่อดูแล
ให้ผู้ชมได้ชมเกมส์การแข่งขันที่สนุกสนาน เร้าใจ เป็นไปตามความ
คาดหวังของผูช้ ม สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ กรรมการต้องมีความเป็นธรรม
และมีธรรมาภิบาล
มิลค์ : งานผู้ตรวจสอบเป็นงานที่ได้ท�ำอะไรหลากหลาย ได้
เรียนรู้ทั้งในมุมลึกและมุมกว้าง งานตรวจสอบจึงเปรียบได้กับ
“แว่นขยาย” ทีเ่ ป็นเครือ่ งมือทีท่ ำ� ให้มองเห็นจุดความเสีย่ งทีแ่ ม้จะเป็น
เพียงจุดเล็ก ๆ แต่สง่ ผลกระทบต่อสถาบันการเงินหรือระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม เพื่อให้ป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันการณ์ และแว่นขยายนี้
ไม่ได้มองจุดความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว แต่ยังใช้วิเคราะห์เพื่อการ
พัฒนาและผลักดันให้ SFIs เป็นเครื่องมือในการส่งผ่านนโยบาย
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ดีว่า : เปรียบได้กับโค้ชนักฟุตบอลทีมชาติ ที่ท�ำหน้าที่ดูแล
นักกีฬาให้พร้อมลงสนาม คอยถ่ายทอดความรู้ ทักษะ วิธกี ารเล่น ที่
ถูกต้องให้กบั นักกีฬา เพือ่ ให้ทกุ คนพร้อมทีจ่ ะรับมือกับเกมการแข่งขัน
ซึ่งนักกีฬาก็จะมีความถนัดแตกต่างกันไป บางคนถนัดรุก บางคน
ถนัดตั้งรับ โค้ชก็จะต้องเรียนรู้ความสามารถของแต่ละคน และ
คอยชีแ้ นะสิง่ ดี ๆ ให้กบั นักกีฬา ซึง่ ทีมจะมีเป้าหมายเดียวกัน คือ
ชัยชนะ ดังนัน้ โค้ชและนักกีฬาจะต้องสามัคคี ช่วยเหลือกัน เพือ่ ให้
ทีมของเรามีความมัน่ คง เข้มแข็ง และเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน

“โอกาสที่ได้ประสานงาน
กับผู้ก�ำกับดูแลของธนาคาร
ที่อยู่ในต่างประเทศ ท�ำให้มุมมอง
ของเราเปิดกว้างขึ้น และได้เรียนรู้
วิธีการท�ำงานของผู้ก�ำกับดูแล
ในประเทศอื่น จึงถือได้ว่า
การท�ำงานที่ ธปท.
ได้ให้ประสบการณ์ที่หลากหลาย
และมีคุณค่า”
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มีทิศทางชัดเจน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าพูดถึงคุณสมบัติ
เฉพาะตัว คงหนีไม่พ้นการมีอัธยาศัยที่ดีในการประสานงานกับ
สถาบันการเงิน ดุลยพินิจที่ดี ช่างสังเกต และจับประเด็นเก่ง เพราะ
เราต้องประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งของธนาคารทีร่ บั ผิดชอบและ
ผลกระทบที่มีต่อระบบการเงินทั้งระบบได้

ดีวา่ : ท�ำให้เราได้มองเห็นถึงความส�ำคัญและบทบาทของ ธปท.
ที่มีต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงิน โดยการก�ำกับดูแลผ่านเกณฑ์
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในระบบ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ต่อสาธารณชน รวมทัง้ ได้เรียนรูก้ ารบริหารงานของธนาคารแต่ละแห่ง
ที่มีสไตล์การบริหารและวางต�ำแหน่งตนเองในตลาดที่แตกต่างกัน
ได้เรียนรู้ถึง Nature จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละธนาคาร ซึ่งท�ำให้
เราสามารถปรับวิธีการท�ำงานให้เข้าสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ยืดหยุ่น
มากขึ้น นอกจากนี้ โอกาสที่ได้ประสานงานกับผู้ก�ำกับดูแลของ
ธนาคารที่อยู่ในต่างประเทศ ท�ำให้มุมมองของเราเปิดกว้างขึ้น และ
ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำงานของผูก้ ำ� กับดูแลในประเทศอืน่ จึงถือได้วา่ การ
ท�ำงานที่ ธปท. ได้ให้ประสบการณ์ที่หลากหลายและมีคุณค่า ท�ำให้
เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ท�ำงานให้ ธปท. ในฐานะผู้ตรวจสอบ และ
มีแรงบันดาลใจให้ท�ำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะ

ส่องวิธีคิด “โค้ชชีวิต”

ปัจจุบันอาชีพโค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) ได้รับความ
สนใจมากมาย ทั้งจากผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นน�ำที่ต้องการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ที่ต้องการเดินเข้ามาสู่สายอาชีพนี้
ท�ำให้ธุรกิจนี้มีอัตราการเติบโตเกือบเท่าตัวภายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ท่ามกลางบุคลากรในแวดวงที่เพิ่มขึ้น หนึ่งในชื่อที่โดดเด่นและ
หลายคนรูจ้ กั ดี ได้แก่ “โค้ชจิมมี”่ หรือ คุณพจนารถ ซีบงั เกิด ประธาน
กรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท จิมมี่ เดอะ โค้ช กรุ๊ป (Jimi
The Coach Group: JTCG) BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รบั เกียรติ
จากคุณพจนารถ มาถ่ายทอดมุมมอง วิธีคิด และชีวิตที่ตกผลึกจาก
การท�ำงานในฐานะ “โค้ชชีวติ (Life Coach)” แถวหน้าของวงการโค้ช
เมืองไทยกับสไตล์ที่แตกต่างด้วยแนวทางวิถีพุทธ
กว่าจะพลิกชีวิตมาเป็น “โค้ชจิมมี่”
ตามนิยามของคุณพจนารถ บริการด้าน Executive Coach ถือเป็น
เครื่องมือและวิธีการที่จะช่วยดึงพลังในแง่บวกที่ถูกบดบังไว้ด้วย
สภาพแวดล้อมและสาเหตุตา่ ง ๆ ขึน้ มาเป็นพลังทีช่ ว่ ยให้ผบู้ ริหารรูจ้ กั
ตัวตนของตัวเอง และสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
น�ำพาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายและความส�ำเร็จของชีวิตที่ต้องการ
ตลอดจนพาทีมงานและองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ
“เมื่อก่อน พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
เรียนจบด้านนิเทศศาสตร์ แล้วก็ไปท�ำงานประชาสัมพันธ์ โดยไม่เคย
ถามตัวเองว่าชอบหรือเปล่า แล้วก็มีการใช้ชีวิตเหมือนทั่ว ๆ ไป คือ
แต่งงาน มีลูก มีบ้าน โดยไม่เคยย้อนถามตัวเองว่า ชีวิตต้องเป็น
แบบนี้จริงหรือ”
ท�ำงาน PR หรืองานประชาสัมพันธ์ร่วม 20 ปี หลังวิกฤติต้มย�ำกุ้ง
คุณพจนารถได้ย้ายสายงานไปอยู่ในแวดวง HR หรือทรัพยากรบุคคล
ดูแลงานฝึกอบรมของบริษัทค้าปลีกชั้นน�ำของโลกที่มาเปิดสาขาใน
เมืองไทย แล้ววันหนึ่ง บริษัทแม่ก็ได้ส่ง “โค้ช” มาพัฒนาบุคลากรที่

เมืองไทย นั่นจึงเป็นครั้งแรกที่เธอได้รู้จักกับอาชีพนี้
“เขามีวิธีการพูดจาที่น่าฟัง ไม่พูดเยอะ แต่พูดแล้วท�ำให้เรารู้สึก
อยากคุยกับเขาเรื่อย ๆ เพราะท�ำให้เราได้คิดในสิ่งที่เราไม่เคยถาม
ตัวเอง” การจุดประกายของโค้ชชาวอังกฤษคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจ
ในชีวิตโค้ชของเธอ
อยูว่ งการ HR กว่า 10 ปี ในทีส่ ดุ เธอก็ได้โอกาสเดินตามความฝัน
ด้วยการลงเรียนการโค้ช (Coaching) ทีส่ ถาบันทีม่ ชี อื่ เสียงในประเทศ
ออสเตรเลีย พร้อมกับไปส่งลูกสาวศึกษาต่อที่นั่น แล้วเธอก็ได้ค้นพบ
ทันทีว่า การโค้ชเป็นสิ่งที่เธอชอบ และต้องการน�ำศาสตร์นี้กลับมา
เผยแพร่ในเมืองไทย แม้ช่วงนั้นอาชีพโค้ชจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก
“ชอบตัง้ แต่เบรกแรกทีเ่ รียน เพราะมันแฝงด้วยพุทธปรัชญา ท�ำให้
เรารู้จักตัวตนจากภายใน สิ่งที่พี่เรียน รวมเรียกว่า ‘ทักษะโค้ชชีวิต
(Life Coaching)’ เพราะวงล้อชีวิตประกอบด้วยด้านต่าง ๆ เช่น
ความรัก ความสัมพันธ์ การเงิน ฯลฯ งานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต
ถ้าเราสามารถดูแลชีวติ ของเราให้แข็งแรง ชีวติ ด้านทีเ่ หลือก็จะดีเอง”
ใน พ.ศ. 2552 คุณพจนารถเริ่มขายแนวคิด Life Coaching ใน
เมืองไทย ท่ามกลางเสียงเตือนว่า ไม่มีองค์กรใดจ้าง “โค้ชชีวิต (Life
Coach)” เพราะไม่เกี่ยวกับการท�ำงาน และผู้บริหารระดับสูงก็คง
ไม่เปิดใจยอมรับการโค้ชชีวิตง่าย ๆ แต่ด้วยความรักในงานนี้ เธอ
เริ่มต้นจากการทดลองโค้ชฟรีให้กับบุคคลและองค์กรที่เคยเป็นลูกค้า
ของเธอ และจากอานิสงส์ของการบอกต่อมาเรื่อย ๆ วันนี้ Jimi The
Coach กลายเป็นบริษัทให้บริการการโค้ชแถวหน้าของไทย และมี
ลูกค้าเป็นองค์กรชัน้ น�ำทัง้ ภาครัฐและเอกชนหลายราย โดยหนึง่ ในนัน้
คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
หน้าที่ของ “Executive Coach” ที่ดี
“โดยทั่วไป Coaching Agenda ต้องมาจากผู้เข้ารับการอบรม
แต่ส�ำหรับการเป็น Executive Coach ที่ดี ต้องฟังโจทย์ขององค์กร
ว่า องค์กรคาดหวังอะไร ทิศทางธุรกิจเป็นอย่างไร ฯลฯ แล้วกระทบ
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โจทย์ขององค์กรว่า เข้ากับเป้าหมายส่วนตัวของผู้บริหารที่เข้ารับการโค้ชหรือไม่
เพื่อช่วยให้ท่านเดินบนเส้นทางที่องค์กรต้องการได้อย่างประสบความส�ำเร็จและ
มีความสุข”
โค้ชจิมมีย่ กตัวอย่างโจทย์ของ ธปท. ทีม่ าจากพันธกิจและวิสยั ทัศน์ อันน�ำมาสู่
พฤติกรรมหลัก (Key Behavior) ของพนักงาน ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือ ค่านิยมองค์กร
(Values) เพราะ Key Behavior คือสิ่งที่จะน�ำพาองค์กรไปข้างหน้า ดังนั้น การ
โค้ชผู้บริหาร ธปท. จึงเน้นเพื่อให้ผู้บริหารสามารถจะด�ำรงตนในแนวทางของ
ค่านิยมองค์กรให้ได้ก่อน แต่เพราะผู้บริหารแต่ละท่านต่างมีค่านิยมส่วนตัว
ความท้าทายก็คอื ถ้าค่านิยมขององค์กรและค่านิยมส่วนตัวไม่ไปด้วยกัน ประเด็น
ส�ำคัญในการโค้ช คือ ท�ำอย่างไรให้ผู้บริหารสามารถด�ำรงตนใน ธปท. ได้อย่าง
มีความสุขและน�ำพาองค์กรให้บรรลุพันธกิจได้ด้วย
“โค้ชที่เก่ง คือ โค้ชที่ไม่ต้องถามเยอะ แต่ถามแล้ว ท�ำให้ผู้ได้รับการโค้ช
ได้คิดอย่างด�ำดิ่งลึก จนเหมือนได้คุยกับจิตใต้ส�ำนึกของตัวเอง จากนั้นก็ต้อง
‘ฟังให้ได้ยิน’ ได้ยินไปถึงเสียงข้างในของผู้รับการโค้ช ว่าความเชื่อหรือสิ่งที่เขา
ยึดถือ อะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้เขาไม่มีความสุขในองค์กร หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความคาดหมายขององค์กร แล้วก็สะท้อนให้เขาตระหนักรู้
ด้วยตัวเอง”

จุ ด เด่ น ของโค้ ช จิ ม มี่ คื อ การใช้ ทั ก ษะ Life
Coach ซึ่งเป็นการกระตุ้นและจุดประกายความคิด
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเอง
มองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของตนเองด้วยตนเอง
เข้าใจและขจัดอุปสรรคที่อยู่ภายในตัวเอง ตัดสินใจ
เลือกโดยอิสระ และน�ำศักยภาพที่มีและที่ซ่อนอยู่
ออกมาใช้ เพื่ อ น� ำ ตั ว เองไปสู ่ ค วามสุ ข แล้ ว
ความส�ำเร็จก็จะตามมา
“จริง ๆ โลกนี้มันเสรี มันกว้าง เรามองอะไร
ด้านไหนก็ได้ แต่ความเชื่อและประสบการณ์ของเรา
ท�ำให้เราปิดกั้นตัวเอง ท�ำให้เราไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น
ตามความจริงและความเป็นไป ท�ำให้เราไม่เข้าใจ
แม้กระทั่งชีวิตตัวเองว่า จริง ๆ เราต้องการอะไร พี่
เชือ่ ว่าถ้าเรารูจ้ กั ตัวตนภายใน เราจะก�ำกับชีวติ เราได้
และจะรับมือกับสิ่งรอบตัวได้อย่างสงบ มีสติ และ
มีความสุข”
โค้ชจิมมี่ ฝากถึง บุคลากร ธปท.
โค้ชจิมมี่กล่าวว่า แนวทาง Life Coach จะเน้น
ความสมดุลและความสุขของคนท�ำงานเป็นส�ำคัญ
และท�ำให้มนุษย์ “ใส” ขึ้น หลังจากถูกครอบง�ำด้วย
สภาพแวดล้อม ดังนั้น เพื่อความสุขในการท�ำงาน
ของคน ธปท. เธอโค้ชว่า “ให้มองภาพสูงกว่างาน
ที่ตนท�ำ”
“ค�ำว่าสูงกว่า ไม่ใช่พยายามแข่งกันไขว่คว้า
ไปเอาต�ำแหน่งที่สูงกว่า แต่ให้มองจุดประสงค์ของ
งานที่เราท�ำว่า มันตอบโจทย์อะไรที่สูงกว่าแค่ความ
รับผิดชอบของเรา ให้ระลึกรูเ้ สมอว่า เราไม่ได้ทำ� งาน
เพื่องาน ไม่ได้ต่อสู้เพื่อชนะ แต่เพื่อวัตถุประสงค์
บางอย่ า งที่ สู ง กว่ า นั้ น และเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
สร้างสรรค์ ทรงคุณค่า เมื่อเรารู้ว่าเราท�ำไปเพื่ออะไร
ก็จะท�ำให้เรามีความหวังในทุกๆ วินาทีที่ท�ำงาน”

นอกจากนี้ โค้ชจิมมี่มองว่า ในองค์กรที่เต็มไปด้วย “คนเก่ง” มัก
ตามมาด้วยการแข่งขันและความเครียด เธอแนะว่า พนักงานควรบอก
กับตัวเองว่า “เราเป็นในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราเกิดมาเพื่อจะเป็นแล้ว
ไม่มีความจ�ำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใคร เราเป็นคนเดียวในโลกใบนี้
ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ�้ำใคร”
“ทุกวันนี้ คนเราไม่ว่างพอจะหันมาดูตัวเองว่า เรามีดีตรงไหน ก็
เลยวุน่ วายไปกับการเปรียบเทียบกับคนอืน่ ถ้าเลิกเปรียบเทียบเมือ่ ไหร่
เราก็จะเลิกแข่งขันกับคนอื่น แล้วจะหันมาแข่งกับตัวเอง ว่าจะท�ำ
อย่างไรให้เรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงดีขึ้นกว่าเมื่อวาน เพื่อที่จะใช้
ศักยภาพทีม่ อี ยูอ่ ย่างสร้างสรรค์ เติมเต็มความเป็นตนเอง และเป็นผูใ้ ห้
ผู้อุทิศตนอย่างเบิกบาน ด้วยสติ ความนิ่ง และปัญญาญาณ เพื่อ
ปฏิบตั ภิ ารกิจให้ลลุ ว่ งตามทีต่ นเองรับผิดชอบ และตามทีต่ นเองเกิดมา
เพื่อจะเป็น และเกิดมาเพื่อจะท�ำ”
ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูงของ ธปท. โค้ชจิมมีเ่ ริม่ ด้วยการโค้ชให้
“กลับมาเป็นตัวตน (Grounded)” กล่าวคือ ให้นงิ่ และว่างเปล่าเสมือน
“ผ้าขาว” ทีพ่ ร้อมจะเปิดใจรับสิง่ ใดก็ได้ พร้อมเรียนรู้ เปลีย่ นแปลง
และท�ำในสิง่ ทีค่ วรท�ำอย่างไม่ยดึ ติดความเชือ่ หรือกรอบเดิม
“ถ้าเราเป็นผ้าขาว เวลาเรารับต�ำแหน่งอะไร เราก็รบั โดยตระหนักรู้
ว่า นั่นคือบทบาทสมมติที่ต้องเล่นให้สมบูรณ์ที่สุด แล้วเมื่อไร
ที่ต�ำแหน่งนั้นไม่มีแล้ว ก็กลับมาเป็นผ้าขาวที่พร้อมรับบทบาทใหม่
หรือพร้อมจะเกษียณอย่างไม่ยึดติด”
หนึง่ ในบทบาทของผูบ้ ริหารระดับสูง คือ การเป็น “ผูน้ ำ� ” โค้ชจิมมี่
ฝากค�ำแนะน�ำ 2 ข้อในการเป็นผู้น�ำที่ดี ข้อแรก คือ ต้องหลุดจาก
เหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ประสบอยู่ในช่วงเวลานั้น เพื่อออกมา
เป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งจะท�ำให้เห็นชัดเจนขึ้นว่า ปัญหาอะไรที่ก�ำลัง
เกิดกับองค์กรหรือชีวิตเรา อีกข้อคือ ผู้น�ำยุคใหม่ต้อง “โค้ช” หรือ
กระตุ้นให้พนักงานเห็นและดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่าง
เต็มใจและสร้างสรรค์ ซึง่ การเป็น “โค้ชทีด่ ”ี ต้องเริม่ จากมี “Mindset”
หรือ “ความเชื่อ” ว่าลูกน้องคนนั้นเป็นได้มากกว่าที่เห็นหรือเป็นอยู่
สุดท้ายในฐานะที่ ธปท. เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลผลประโยชน์และเสถียรภาพของประเทศชาติ โค้ชจิมมี่ฝาก
ทิ้งท้ายถึงผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. ว่า “ต้องมองภาพใหญ่ให้ขาด
แม้กระทั่งผลประโยชน์ของ ธปท. เพราะ ธปท. อยู่ได้ ก็เพราะ
ประเทศชาติอยู่รอด”
สมดุลชีวิตท�ำงานคือ “มีความสุขในทุกวัน”
โค้ชวัย 61 ปีกล่าวว่า เธอไม่มีค�ำว่า “Work-life Balance” ใน
สารบบ หลังจากเธอได้เข้าใจแก่นของการโค้ชและได้ผ่านหลักสูตร
“Who am I” หนึ่งในหลักสูตรของ PRH จากประเทศฝรั่งเศส จากนั้น

เธอก็รู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ท�ำงานอีกเลย ทั้ง ๆ ที่บ่อยครั้งเธอต้อง
ท�ำงานทั้ง 7 วันใน 1 สัปดาห์
“พี่เลิกท�ำงานตั้งแต่รู้จักว่า ‘Who am I’ เมื่อตอนอายุ 51 ปี
ตัง้ แต่ตอนนัน้ พีก่ ต็ งั้ เป้าว่า จะท�ำอะไรก็ได้ทมี่ คี วามสุขและเป็นสิง่ ที่
เราเกิดมาเพือ่ จะท�ำ เพราะมันไม่ใช่งานอีกต่อไป มันคือชีวติ ของเรา
มันคือการใช้ชีวิต การออกไปเล่น เล่นให้สนุก ซึ่งการได้โค้ชแล้ว
ท�ำให้คนอื่นค้นพบตัวเอง ท�ำให้เขาหลุดจากสิ่งที่ติดอยู่ นั่นคือ
ความสุขของพี่”
ส่วนเคล็ดลับความส�ำเร็จในสไตล์โค้ชจิมมี่ เธอกล่าวว่า มาจาก
หลักการใช้ชีวิตแบบไม่วาดฝันหรือหมกมุ่นกับอนาคตมากเกินไป
เพียงแค่พร้อมรับมือในสิ่งที่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า เพื่อความ
ไม่ประมาท เช่น ท�ำประกันชีวิตและสุขภาพ การวางแนวทาง
และวางแผนธุรกิจ การวางเส้นทางชีวิต เป็นต้น เมื่อวางแล้วก็ให้
นิ่งสงบอย่างมีสติ ขณะเดียวกันต้องปล่อยวางอารมณ์และอดีต
ไว้ข้างหลัง เพราะมันผ่านไปแล้ว โดยทุกขณะที่ก�ำลังก้าวเดินไป
ข้างหน้าสู่อนาคตที่วางแผนไว้ ก็ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน
“พีช่ อบหลักค�ำสอนของท่านติช นัท ฮันห์ คือค�ำว่า ‘Here and
Now’ คือรู้ว่าก�ำลังท�ำอะไร อยู่กับปัจจุบัน มีสติกับสิ่งที่ก�ำลังท�ำ”
โค้ชจิมมีก่ ล่าวว่า เธอมีกจิ กรรมสร้างแรงบันดาลใจหลากหลาย
เช่น การท�ำงานฝีมืองานประดิษฐ์ การได้สัมผัสกับธรรมชาติโดย
ไม่มีความรู้สึกแบ่งแยก เช่น คน ต้นไม้ แม่น�้ำ ภูเขา และสัตว์
ทุกประเภทล้วนเป็นสิ่งเดียวกัน การเข้าครัวท�ำอาหารและการ
ท�ำความสะอาดครัว รวมทั้งการเสพข่าวประจ�ำวัน เพื่อฝึกคิดและ
ตีความเข้ามาในโจทย์ของชีวติ เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจตัวเองและความเป็น
มนุษย์มากขึ้น
นอกจากนี้ ยังชอบการอ่านหนังสือ โดยหนังสือในดวงใจ 3 เล่ม
ที่เธออยากแบ่งปันให้คน ธปท. อ่านเพื่อความผ่อนคลาย ได้แก่
“ตักสุขใส่กะโหลก ชะโงกดูใจ” ซึง่ เป็นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจใน
การเปลีย่ นแปลงชีวติ ทีด่ แี ละอ่านง่ายเล่มหนึง่ “The Power of Now”
หรือพลังแห่งจิตปัจจุบัน ซึ่งเป็นคู่มือที่ช่วยสร้างความสงบทางใจ
ความสุข และความส�ำเร็จ และ “เว่ยหลาง” เรื่องราวของท่าน
สังฆปรินายกของศาสนาพุทธนิกายเซน แปลโดยท่านพุทธทาสภิกขุ
ซึ่งช่วยให้เข้าใจธรรมะ และความว่างเปล่าได้อย่างลึกซึ้ง
สุดท้ายนี้ โค้ชจิมมีก่ ล่าวว่า แม้เธอจะมีความสุขกับการท�ำงาน
อยู่ตลอดเวลา แต่ก็ใช่ว่าชีวิตเธอจะไม่มีความทุกข์เลย เพียงแต่
ทุกครั้งที่เกิดความทุกข์ เธอเลือกที่จะไม่จมอยู่ในความทุกข์
นั้น แต่จะใช้ความทุกข์นั้นเป็นบทเรียนน�ำไปสู่การรู้จักตัวเอง
ให้มากขึน้ และการรูจ้ กั ปล่อยวาง เพราะเธอเชือ่ ว่า ปัญหาใหญ่แค่ไหน
ก็แก้ได้แค่ “วางให้เป็น”
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“ถ้าเราเป็นผ้าขาว เวลาเรารับต�ำแหน่ง
อะไร เราก็รับโดยตระหนักรู้ว่านั่นคือ
บทบาทสมมติที่ต้องเล่นให้สมบูรณ์ที่สุด
แล้วเมื่อไรที่ต�ำแหน่งนั้นไม่มีแล้ว ก็กลับมา
เป็นผ้าขาวที่พร้อมรับบทบาทใหม่ หรือ
พร้อมจะเกษียณอย่างไม่ยึดติด”

เรือ่ ง : ฝ่ายนโยบายระบบการช�ำระเงิน

46 BOT MAGAZINE Payment Systems

การทีผ่ เู้ กีย่ วข้องทุกคนเก็บข้อมูลเหมือนกัน ท�ำให้ระบบงานที่
ใช้ Blockchain ไม่ต้องจัดตั้งและพึ่งพาคนกลางให้เป็นผู้ควบคุม
ข้อมูล (Trusted Intermediary) ส่งผลให้ท�ำธุรกรรมได้เร็วขึ้น
และลดค่าใช้จ่าย การช่วยกันบันทึกข้อมูลท�ำให้ระบบแข็งแกร่ง
กว่าเดิม สามารถด�ำเนินการต่อได้แม้ระบบของบางองค์กรจะล่ม
เนือ่ งจากไม่มศี นู ย์กลางทีเ่ ป็นหัวใจของระบบ ทีเ่ มือ่ หยุดแล้วท�ำให้
ด�ำเนินการต่อไม่ได้
นอกจากนั้นแล้ว การร่วมกันเก็บรักษาข้อมูลท�ำให้มั่นใจได้ว่า
ข้อมูลมีความปลอดภัย ไม่ถกู แอบแก้ไขย้อนหลัง เพิม่ ความโปร่งใส
ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและรายงาน
ต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล โดยสามารถให้หน่วยงานเหล่านั้นเข้ามา
ร่วมอ่านข้อมูลใน Blockchain
การน�ำ Blockchain มาประยุกต์ใช้ในภาคการเงิน
เนื่องจาก Blockchain เป็นเทคโนโลยีบันทึกข้อมูลโดยทั่วไป
จึงสามารถน�ำมาใช้ได้กับแทบทุกระบบ โดยการใช้งานเบื้องต้น
จะเน้นการน�ำสินทรัพย์หรือบริการมาผูกกับข้อมูลใน Blockchain
เช่น กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและมัน่ ใจว่าเจ้าหน้าที่
ไม่แก้ไขข้อมูลภายหลัง หรือประวัติอัญมณี เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมหรือปลอมแปลง

Blockchain

Blockchain
DATA CENTER

Trustless Trust

Blockchain เป็นค�ำศัพท์ทไี่ ด้รบั ความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงนี้
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ถูกคาดหวังว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และ
ส่งเสริมให้เกิดบริการและระบบใหม่ ๆ ขึน้ มาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ตอ้ ง
อาศัยองค์กรกลางทีน่ า่ เชือ่ ถือ

ข้อมูลบันทึกแบบรวมศูนย์ (Centralized Ledger)
เก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงานควบคุมกลาง

ข้อมูลบันทึกแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger)
ทุกหน่วยงานเก็บข้อมูลไว้กับตนเอง และเหมือนกับของผู้อื่น
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Blockchain คืออะไร
มีกระบวนการท�ำงานอย่างไร
ระบบสารสนเทศโดยทั่ ว ไปแล้ ว จะเก็ บ ข้ อ มู ล ไว้ ที่ เ ครื่ อ ง
แม่ข่ายกลางเพียงที่เดียวแบบรวมศูนย์ (Centralized Ledger)
ท� ำ ให้ ต ้ อ งพึ่ ง พาและเชื่ อ มั่ น ในระบบกลางและต้ อ งไว้ ใ จ
เจ้ า ของระบบกลาง ในขณะที่ ร ะบบตามแนวคิ ด ใหม่ จ ะให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเก็บบันทึกข้อมูลไว้ด้วยตนเองให้เหมือนกันทุกคน
ซึ่ ง เรี ย กว่ า บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบกระจายศู น ย์ (Distributed
Ledger) ระบบที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ที่ ใ ช้ วิ ธี นี้ คื อ ระบบเงิ น เสมื อ น
Bitcoin ซึ่งเรียกวิธีบันทึกข้อมูลของตนว่า Blockchain เนื่องจาก
รวบรวมธุรกรรมหลายรายการมาประกอบเป็นก้อนใหญ่ (Block) และ
น�ำ Block มาบันทึกต่อกันเป็นสาย (Chain)
ทั้งนี้ Distributed Ledger สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายวิธี โดย
Blockchain เป็นเพียงวิธีหนึ่งเท่านั้น แต่มักถูกน�ำมาเรียกเหมารวม
เพราะคนคุ้นเคยกับค�ำว่า Blockchain โดยในขณะนี้ผู้วิจัยและ
พัฒนาเริ่มนิยมใช้ค�ำว่า DLT (Distributed Ledger Technology)
เนื่องจากเป็นค�ำกลาง ๆ ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของวิธีที่ใช้บันทึก

ส�ำหรับการประยุกต์ใช้ในภาคการเงินจะเน้น 4 ด้านหลักคือ
(1) การโอนเงินระหว่างประเทศ (Remittance/Cross-border
Payment) สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่าย (2) การหักบัญชีและ
ช�ำระดุล (Clearing & Settlement) สามารถลดขั้นตอน ท�ำให้

Smart Contract
เทคโนโลยี Blockchain นั้น นอกจะน�ำใช้บันทึกข้อมูลแล้ว ยัง
สามารถน�ำมาบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย โดยถ้าคู่สัญญา
ระบุเงื่อนไขของสัญญาไว้ในโปรแกรมดังกล่าวก็จะเรียกเป็น Smart
Contract ซึง่ สามารถบังคับใช้งานได้โดยอัตโนมัติ เช่น ก�ำหนดเงือ่ นไข
ของตราสารหนี้ให้จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นในเวลาที่ก�ำหนด และอาจ
บันทึกหลักทรัพย์ค�้ำประกันไว้ใน Blockchain ด้วย อีกตัวอย่างหนึ่ง
ส�ำหรับโลกยุคใหม่ที่แทบทุกอย่างจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็คือ
สัญญาผ่อนรถที่เป็น Smart Car สามารถระบุเงื่อนไขผ่อนช�ำระไว้ใน
Blockchain ที่รถก็บันทึกไว้หรือสามารถเรียกดูข้อมูลได้ หากลูกค้า
หยุดช�ำระ รถก็จะไม่ยอมวิ่ง

Smart Contract มีศักยภาพสูงในภาคการเงิน เนื่องจากจะ
ท�ำให้สัญญาและธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เป็นไปได้โดยอัตโนมัติ
รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย แต่มีความไม่ชัดเจนหลายด้านที่ต้องแก้ไข
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านกฎหมายและการก�ำกับดูแล จึงยังต้องใช้เวลา
อีกนานกว่าจะได้รับการยอมรับ และยังต้องแก้ความยุ่งยากทาง
เทคนิคในการจัดการให้ Smart Contract รับรู้เหตุภายนอกที่อยู่

ในเงื่อนไขสัญญา เช่น ลูกหนี้หยุดช�ำระเงิน บริการที่ได้รับไม่เป็น
ไปตามข้อตกลง ราคาหลักทรัพย์สูงเกินจุดที่ระบุไว้ ฯลฯ และ
มีประเด็นความเสีย่ งในภาพรวมว่าระบบอัตโนมัตอิ าจก่อปัญหาแบบ
ลูกโซ่ในระบบการเงิน เช่นเดียวกับระบบ High-speed Algorithmic
Trading โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้กันอย่างแพร่หลาย
ความพร้อมของเทคโนโลยี และ ผลกระทบต่อประชาชน
เทคโนโลยี Blockchain ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวิจัยและ
พัฒนา โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าต้องใช้เวลา 5 - 10 ปี
ก่อนทีจ่ ะได้รบั การยอมรับและน�ำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยข้อจ�ำกัด
หลักคือ การยอมรับทางกฎหมายและการก�ำกับดูแล
การน�ำมาใช้ในช่วงแรก จึงจะจ�ำกัดอยูร่ ะหว่างองค์กรทีม่ คี วาม
สัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่แล้ว โดยอาจส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่รวดเร็วขึ้นและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง โดยในอนาคต เมื่อมีความ
ชัดเจนด้านกฎหมาย ก็จะมีบริการใหม่ ๆ เกิดขึ้น และในที่สุด
แล้ว พัฒนาการของโทรศัพท์มอื ถือทีเ่ พิม่ ขีดความสามารถขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ งจนกลายเป็นคอมพิวเตอร์ตดิ ตัวก็สามารถช่วยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมโดยตรงใน Blockchain
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ลดเวลาและลดหลักทรัพย์ค�้ำประกันที่ต้องจัดเตรียมไว้ (3) ธุรกรรม
การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) สามารถลดขั้นตอนใน
กระบวนการต่าง ๆ ทั้งการขนส่ง บริการศุลกากร และการช�ำระเงิน
(4) งานด้าน Operation/Back Office การใช้บัญชีร่วมกันทุกแผนก
หรือสาขา ท�ำให้ลดเวลาและขั้นตอนในการท�ำบัญชีแยกประเภท

ศิลปะ

คุณผู้อ่านเคยได้ยินค�ำว่า “อิสรภาพทางการเงิน” ไหมครับ
ค�ำ ๆ นีไ้ ด้รบั ความนิยมมากขึน้ ในช่วงสิบปีทผี่ า่ นมา ไม่วา่ จะเป็น
บนชั้ น หนั ง สื อ How to สารพั ด วิ ธี ล งทุ น ในหุ ้ น ทองค� ำ
ที่ดิน หรือเมื่อเพื่อนชักชวนให้ไปร่วมธุรกิจขายตรง ที่อ้างว่า
เมื่ อ ประสบความส� ำ เร็ จ แล้ ว ก็ ไ ม่ ต ้ อ งท� ำ งานอะไรอี ก เลย
คิ ด แต่ เ รื่ อ งใช้ เ งิ น ก็ พ อ อิ ส รภาพทางการเงิ น เป็ น สิ่ ง ที่ น ่ า
ดึงดูดใจจริง ๆ ถ้ามีพรวิเศษได้ 1 ข้อ หลายคนคงขออิสรภาพ
ทางการเงินเป็นแน่ แต่ถ้าถามว่าจริง ๆ แล้วสิ่งนี้คืออะไร ผมว่า
ถามสิบคนก็ได้ค�ำตอบสิบแบบ แล้วในความเห็นของคุณผู้อ่าน
ละครับ คิดว่าเป็นอย่างไร
ส� ำ หรั บ ตั ว ผมคิ ด ว่ า อิ ส รภาพทางการเงิ น คื อ การที่
ไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินอีกต่อไป ถ้าพูดสั้น ๆ แค่นี้
อาจจะตีความได้หลายอย่าง อาจจะเป็นการที่มีเงินจ�ำนวน
มาก ใช้เท่าไรก็ไม่หมดในชาตินี้ จึงไม่ต้องกังวลใจในการใช้จ่าย
ผมว่าตีความอย่างนีไ้ ม่ครอบคลุม เพราะจะมีแต่มหาเศรษฐีเท่านัน้
ทีเ่ ข้าถึงอิสรภาพทางการเงินได้ และขึน้ ชือ่ ว่าเงินนัน้ ย่อมมีชอ่ งทาง
ให้ใช้จ่ายนับไม่ถ้วน คุณผู้อ่านคงได้ยินเรื่องราวประเภทสามล้อ
ถูกหวยมามาก คนที่ได้เงินลาภลอยมหาศาล แต่กลับใช้จ่าย
จนหมดอย่างรวดเร็ว เงินเยอะแค่ไหนเราก็ใช้จนหมดตัวได้เสมอ
ครับ
การทีไ่ ม่ตอ้ งกังวลใจอีกต่อไป ผมหมายถึง การทีเ่ ราวางแผน
แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป และต้องท�ำสิ่งใดในอนาคต เหมือน
ตอนที่เราเตรียมตัวไปเที่ยวต่างประเทศ ถ้าเราจองโรงแรม
จองเครื่องบิน จัดกระเป๋า วางแผนการเดินทางเอาไว้เรียบร้อย
แล้วว่า จะไปเที่ยวที่ใดบ้าง เส้นทางเป็นอย่างไร คืนก่อนออก
เดิ น ทางก็ น ่ า จะนอนหลั บ ได้ ส นิ ท ไม่ ต ้ อ งมาสาละวนแพ็ ค

กระเป๋าและเอกสารให้วุ่นวายก่อนขึ้นเครื่องบิน ในท�ำนองเดียวกัน
ผมว่าอิสรภาพทางการเงิน คือการที่เราวางแผนเกี่ยวกับเรื่องเงิน
เอาไว้ดีแล้ว รู้ว่าจะได้เงินมาเท่าไร จะออมเงินเท่าไร จะใช้จ่าย
เท่าไร เมื่อรู้แล้วก็ปล่อยวางได้ สามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจ
ในทุก ๆ คืน ทุกคนสามารถมีอสิ รภาพทางการเงินแบบนีไ้ ด้ ไม่วา่ จะ
มีรายได้เท่าไรก็ตาม
ถ้าถามตอนนี้ว่า เดือนที่ผ่านมา คุณผู้อ่านได้รับเงินกี่บาท
จากการท�ำงาน และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ทั้งหมดกี่บาท จะตอบ
ได้ไหมครับ ถ้าใครเป็นพนักงานกินเงินเดือนก็งา่ ยหน่อย รูแ้ น่นอนว่า
จะมีรายได้เข้ามาเท่าไรทุก ๆ เดือน ถ้าใครประกอบธุรกิจส่วนตัวก็คง
พอกะเอาได้จากยอดขายเฉลีย่ แต่สำ� หรับรายจ่ายละครับ มีใครรูบ้ า้ ง
ว่าในแต่ละเดือนจะต้องจ่ายค่าอาหาร ค่ากาแฟเท่าไร ค่าเดินทางเท่าไร
ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ค่ามือถือ และอินเทอร์เน็ต
รวมทุกอย่างแล้วจ่ายเงินออกไปกี่บาท และเหลือเป็นเงินออมเท่าไร
ถ้าคุณผู้อ่านตอบได้ทันที ก็ขอแสดงความยินดีด้วย เพราะ
เข้าใกล้อิสรภาพทางการเงินไปครึ่งทางแล้ว เพราะว่าถ้าเรารู้รายได้
และพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราแล้ว เราก็สามารถวางแผนการเงิน
ในอนาคตได้ การจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายทีเ่ ราได้เรียนกันมาตัง้ แต่
สมัยประถม เป็นเรื่องส�ำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายเลยว่าเราจะอยู่อย่างสบาย
หรืออยู่อย่างกระเบียดกระเสียรเมื่อแก่ตัวลง
หลายคนพอจะทราบรายรับของตัวเอง และทราบว่าจะได้มาเมือ่ ไร
ในช่วงเวลาไหนบ้าง แต่บางคนอาจจะไม่ทราบว่า จ่ายอะไรออกไปบ้าง
ในหนึ่งเดือน และในแต่ละเดือนของปีจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ถ้าเป็นไปได้ ผมเชียร์ให้ทุกคนลองจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบ
ละเอียดทุกวันเป็นเวลา 1 เดือนก่อน แบบละเอียด คือ จดค่าใช้จ่าย
ทุกบาทที่ออกจากกระเป๋าเงิน ออกจากบัตรเครดิต และออกจาก

60 ปี ดังนั้น ขอให้วางแผนไปไกล ๆ 5 ปี 10 ปี 20 ปี จะซื้อบ้าน
ซื้อรถ แต่งงาน มีลูก ส่งลูกเรียน (เป็นคนโสดต้องยิ่งเก็บเงิน
เลี้ยงตัวเองตอนแก่นะครับ) ถึงแม้ว่าแผนของเราจะคร่าว ๆ
ไม่ชดั เจนนัก แต่กต็ อ้ งคิดล่วงหน้า และค่อย ๆ ปรับแผนไป เพือ่ ทีว่ า่
เมือ่ เวลาอันส�ำคัญมาถึง เราจะได้ไม่ตอ้ งนอนโดยเอามือก่ายหน้าผาก
หากท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายและวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ก็จะ
สามารถนอนหลับอย่างเป็นสุขได้ทุกคืนครับ
ท�ำอย่างไรจึงจะมีเงินเพียงพอส�ำหรับตอนแก่ตัว เราต้องน�ำ
เงินออมไปลงทุน เพือ่ ให้เงินท�ำงานแทนเรา ส�ำหรับเรือ่ งนีค้ ณุ ผูอ้ า่ น
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ไม่ยาก แค่เดินไปธนาคารใกล้บ้าน
ก็มีคนมาช่วยแนะน�ำจนเลือกไม่หมดแล้ว แต่ขอให้ยึดความจริง
ที่ว่า การลงทุนมีความเสี่ยง ยิ่งผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต้องสูง
ตามไปด้วย ไม่มีการลงทุนไหนที่ผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงต�่ำ
ดังนั้น พยายามซักถามให้ละเอียดว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง เพื่อ
ไม่ ใ ห้ เ งิ น ออมที่ เ ราอุ ต ส่ า ห์ เ ก็ บ หอมรอมริ บ มาต้ อ งสู ญ ไปกั บ
ความโลภในตัวเลขผลตอบแทนที่สูงกว่ากันไม่กี่เปอร์เซ็นต์
ผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่า คนรวยและคนจนแตกต่างกันเพียงแค่
เงิน 2 บาทเท่านั้น โดยคนจนเมื่อได้เงินมา 100 บาท ก็จะใช้ไป
101 บาท ขณะที่คนรวยเมื่อได้เงินมา 100 บาท ก็จะใช้ไป
99 บาท ความแตกต่างเพียง 2 บาทนี้ เป็นตัวก�ำหนดว่า ใครจะมีหนี้
และใครจะมีเงินออม ใครจะจนและใครจะรวย ดังนั้น ทุกคนมา
จดบัญชีรายรับรายจ่ายและเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
อย่างน้อยที่สุด เรารู้ว่ามีเงิน 100 บาท รู้ว่าจ�ำเป็นต้องใช้จ่าย
99 บาท ก็ยังมีเงินออม 1 บาท เราเป็นคนรวยได้ แต่ถ้าเรา
ไม่รู้ตัวว่ามีรายได้เท่าไร จะใช้จ่ายได้เท่าไร โอกาสที่จะใช้เงินทะลุ
100 บาท มีสูงมากเลยครับ
เงินหนึ่งร้อย ใช้ร้อยหนึ่ง กลายเป็นหนี้
แต่ถ้ามี ร้อยออมหนึ่ง เป็นเศรษฐี
ถ้ามีจด รับจ่าย วางแผนดี
ทุกราตรี หลับสบาย ไร้กังวล

บทความชนะเลิศ จากโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์
เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2559

นิธิสาร พงศ์ปิยะไพบูลย์

เศรษฐกรอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
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การใช้เงิน
ให้เป็นและ
รูจ้ กั เก็บออม

บัญชีธนาคาร (หลายคนหักค่าใช้จ่ายพวกค่าน�้ำค่าไฟอัตโนมัติ
เอาไว้ หลายคนก็ชอ้ ปปิง้ ออนไลน์ผา่ นการโอนเงิน อย่าลืมตรงนีค้ รับ)
เสร็จแล้วก็ลองรวมค่าใช้จา่ ยทัง้ เดือนออกเป็นหมวด ๆ ซึง่ แต่ละคน
มีพฤติกรรมการใช้เงินไม่เหมือนกันอยูแ่ ล้ว บางคนอาจมีคา่ กาแฟเยอะ
บางคนมี ค ่ า เสื้ อ ผ้ า รองเท้ า เยอะ บางคนอาจมี ห มวดท� ำ บุ ญ
เข้ามาด้วย ซึง่ บัญชีรายรับรายจ่ายจะท�ำให้เห็นภาพรวมว่า เราใช้จา่ ย
อะไรไปบ้าง บางคนอาจจะตกใจว่า ค่าใช้จ่ายบางอย่างในหนึ่งวัน
ดูไม่มากนัก เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ แต่เมือ่ รวมทัง้ เดือนแล้ว อาจสูงจนตัวเราเอง
อยากจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเลย
ส�ำหรับเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินในครึ่งหลัง คือ การ
วางแผนการเงินในอนาคต ว่าแต่ละเดือน (1) เรามีรายรับเท่าไร
(2) จะเก็บเงินออมเท่าไร และ (3) จะใช้จ่ายเท่าไร ล�ำดับก่อนหลัง
มีความส�ำคัญมาก ต้องวางแผนเงินออมก่อนวางแผนค่าใช้จา่ ยเสมอ
เพราะถ้าจัดค่าใช้จ่ายก่อน ก็จะไม่เหลือถึงเงินออมแน่นอน โดย
ทั่วไปเราควรออมเงินไว้อย่างน้อย 10% ของรายรับ ผมแนะน�ำให้
เปิดบัญชีธนาคารใหม่เพื่อการออมเงินโดยเฉพาะ โดยไม่ท�ำบัตร
ATM เพื่อให้ถอนมาใช้ได้ยากขึ้น ป้องกันการเห็นเงินเยอะแล้วใจสั่น
อยากถอนออกมาใช้ บางคนมีวิธีที่น่าสนใจ คือ ถอนเงินสดออกมา
เพียงครั้งเดียวในแต่ละเดือนตามที่วางแผนไว้ เช่น 5,000 บาท ซึ่ง
หากไม่พอใช้จนถึงสิน้ เดือน ก็แสดงว่าเราใช้จา่ ยนอกแผนไปเยอะแล้ว
เป็นสัญญาณให้กลับมาทบทวนตัวเองครับ
นอกจากนี้ เราต้องไม่แตะเงินออมเลย ต้องเป็นกรณีฉกุ เฉินจริง ๆ
เท่านั้น จึงจะน�ำมาใช้ เราต้องจัดสรรเงินส�ำหรับการใช้จา่ ยก้อนใหญ่
เป็นการเฉพาะแยกออกจากเงินออม เช่น การเดินทางท่องเที่ยว
โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ งานแต่งงาน (ถึงยังไม่มีคู่ก็ควรเก็บ
แต่เนิ่น ๆ ครับ) แต่ละคนมีแผนแตกต่างกันไปอยูแ่ ล้ว ซึง่ ในขัน้ แรก
อยากให้ลองท�ำแผนการใช้จ่ายทั้งหมดใน 12 เดือนข้างหน้าดูก่อน
บางคนอาจจะแย้งว่าไม่มใี ครรูอ้ นาคตหรอกว่าจะมีความจ�ำเป็นต้อง
ใช้เงินจ่ายอะไรบ้าง ถึงตรงนี้ก็ขอให้ใช้จินตนาการมาช่วย ถ้าเรา
คิดเอาไว้ครอบคลุมมากเท่าไร ก็จะนอนหลับสบายมากขึ้นเท่านั้น
เช่น บางเดือนมีซองกฐินเยอะ (ช่วงออกพรรษา) บางเดือนมีซอง
งานแต่งเยอะ (อันนี้ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ช่วงฤดูหนาว) บางเดือน
ต้องจ่ายภาษี (อันนี้แน่นอน ทุกเดือนมีนาคม) หรืออุบัติเหตุและการ
เจ็บไข้ได้ปว่ ยซึง่ เกิดได้ทกุ เวลา ถ้ามีสวัสดิการเบิกได้กด็ ไี ป แต่ถา้ ไม่มี
ก็ต้องเก็บเงินเผื่อตรงนี้เอาไว้หรือซื้อประกันสุขภาพ
ขั้นต่อมา คือ ต้องมองไกลไปจนถึงเราแก่เลยครับ ปัจจุบัน
อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ประมาณ 75 ปี เท่ากับว่าต้องออมเงิน
เพือ่ ใช้ในบัน้ ปลายชีวติ อีก 15 ปี ถ้าคิดง่าย ๆ ว่าจะใช้เดือนละ 10,000
บาท เราต้องมีเงินออมอย่างน้อย 1,800,000 บาท เมือ่ ตอนเกษียณอายุ
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เสวนาสร้างแรงบันดาลใจ

จากฮีโร่ “นักสู้ ผู้ ไม่ยอมแพ้”
เสียงปรบมือดังกึกก้องไม่ขาดสายตลอดรายการเสวนาสร้าง
แรงบันดาลใจ จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แขกรับเชิญผูใ้ ห้เกียรติถา่ ยทอดเรือ่ งราวการต่อสูฝ้ า่ ฟัน
ในฐานะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยบนเวทีพาราลิมปิกเกมส์
น�ำทีมโดย คุณรุง่ โรจน์ ไทยนิยม คุณเฉลิมพงษ์ พันภู่ และคุณยุทธนา
นามสง่า ผูท้ เี่ ราสามารถเรียกว่า “นักสู”้ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ เพราะ
ประสบการณ์ทที่ งั้ 3 ท่านมาร่วมแบ่งปันให้คนแบงก์ชาติได้รบั ฟังนัน้
ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความทุม่ เท ความมุง่ มัน่ ความแข็งแกร่ง
ทั้งกายและใจเท่านั้น แต่ยังเป็นกรณีศึกษาชั้นเยี่ยมในแง่ของ
ความส�ำเร็จทีม่ รี ากฐานมาจากจิตวิญญาณนักสู้ ผูไ้ ม่ยอมจ�ำนนต่อ
ชะตาชีวติ พิชติ ความฝันด้วยความมุง่ มัน่ ทัศนคติทยี่ งิ่ ใหญ่ และ
ใจเกินร้อย สูเ่ ส้นทางของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย จนสามารถ
คว้าชัย ได้เป็นแชมป์โลกในกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ นอกจากนั้น

นักกีฬาทัง้ 3 ท่านยังเป็นโค้ชและมีสว่ นส�ำคัญทีผ่ ลักดันให้ทมี นักกีฬา
เทเบิลเทนนิสของแบงก์ชาติได้รบั ชัยชนะในอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน
Inter-central Bank Games ครัง้ ล่าสุดอีกด้วย
Where Success Comes From
ส� ำ หรั บ นั ก กี ฬ าแล้ ว หนึ่ ง ในอุ ป สรรคที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ก็ คื อ
ความบกพร่องทางร่างกาย ทว่าเรือ่ งนีก้ ลับไม่ใช่สง่ิ ทีจ่ ะหยุดยัง้ ให้นกั สู้
อย่าง คุณรุง่ โรจน์ ไทยนิยม คุณเฉลิมพงษ์ พันภู่ และคุณยุทธนา นามสง่า
ล้มเลิกความตัง้ ใจทีจ่ ะพิสจู น์ตนเองในฐานะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
ได้ ถึงแม้แต่ละท่านจะต้องประสบกับความผิดปกติทางร่างกาย แต่
ด้วยความมุมานะและความฝันที่จะพิสูจน์ตนเองให้โลกได้รับรู้ว่า
ทุกคนมีความสามารถและสมควรได้รบั การยอมรับจากสังคม พวกเขา
จึงพยายามฝึกซ้อม ทุม่ เทแรงกายแรงใจ จนกระทัง่ สามารถเข้าแข่งขัน

ผมเลยถามตัวเองว่า แล้วเราล่ะ ความรูเ้ ราก็มี สามารถน�ำมาประกอบ
วิชาชีพได้ เรายังมีสมอง ยังมีลมหายใจอยู่ เราก็ตอ้ งสูต้ อ่ ไปเช่นกัน”
คุณรุง่ โรจน์ ไทยนิยม หรือ “รุง่ ” เริม่ ต้นเล่นเทเบิลเทนนิสเพือ่
ออกก�ำลังกาย แต่หลังจากได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัว เขาจึง
ค่อย ๆ บ่มเพาะทักษะและฝึกซ้อม จนกลายเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
คนพิการอันดับที่ 3 ของโลก และยังคว้าเหรียญทองแดงจากศึกเทเบิล
เทนนิสชายเดีย่ ว คลาส 6 ในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016
ณ กรุงริโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
“ผมได้รบั พลังจากครอบครัว พวกเขาไม่เคยคิดว่าผมพิการ ไม่เคย
เอาไปเปรียบเทียบกับคนอืน่ หรือทิง้ ไว้ทบี่ า้ น เขาพาผมไปทุกทีท่ ผี่ มไปได้
และอีกอย่างทีส่ ำ� คัญ คือ เขาจะให้ผมลองท�ำอะไรด้วยตัวเองหมด
เหมือนเป็นการสอนให้ผมออกไปสูส่ งั คมได้ รูจ้ กั ช่วยเหลือตัวเองได้
ซึง่ ในการได้เหรียญทอง ผมไม่ได้ซอ้ มแค่ไม่กวี่ นั ผมซ้อมมา 15 - 16 ปี
ผมวิง่ ทัง้ น�ำ้ ตา เพือ่ ทีจ่ ะเอาชนะร่างกายของตัวเอง ผมอยากให้พี่ ๆ
ทุกคน ดูจากผมเป็นตัวอย่าง ลุกขึน้ มาท�ำสิง่ ทีต่ วั เองชอบ และรักใน
สิง่ ทีต่ วั เองท�ำ ผมคิดว่า ไม่วา่ จะนานแค่ไหน ทุกคนก็จะประสบความ
ส�ำเร็จได้อย่างผมเหมือนกัน”
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กีฬาระดับอาชีพ รวมถึงพลังจากครอบครัวและก�ำลังใจจากคนรอบข้าง
ยังถือเป็นแรงผลักดันส�ำคัญทีห่ ล่อเลีย้ งหัวใจนักสูข้ องพวกเขาให้สามารถ
พิชติ อุปสรรคต่าง ๆ ได้
คุณยุทธนา นามสง่า หรือ “ยุทธ” พีใ่ หญ่ของทีม ได้แบ่งปันบทเรียนที่
ล�ำ้ ค่าทีส่ ดุ ในชีวติ หลังจากเขาต้องประสบอุบตั เิ หตุ จนท�ำให้รา่ งกายพิการ
ด้วยวัย 25 ปี “ก�ำลังใจทีแ่ ท้จริงของผมมาจากครอบครัว จากโอกาสทีไ่ ด้รบั
จากเพือ่ นและคนทีอ่ ยูร่ อบข้าง คือ ในเวลาทีเ่ ราไม่มใี ครเลย เรายังมี
ครอบครัวเราอยูน่ ะครับ แต่วา่ เราเองจะเข้าไปหาครอบครัวหรือเปล่า
รวมถึงสิง่ ทีเ่ ป็นความหวังของชีวติ คือ ตอนทีผ่ มเก็บตัวอยูแ่ ต่ในบ้าน
โทรทัศน์มฉี ายการแข่งขันกีฬาเฟสปิกส์ ผมก็ดแู ละเห็นนักกีฬาทีมชาติ
ที่ติดธงชาติไว้ที่เสื้อ ผมเลยคิดว่าตัวเราพิการ แต่เราก็อยากได้บ้าง
ตอนนัน้ ผมถามตัวเองว่า สิง่ นีเ้ ราจะท�ำได้ไหม เพราะเขาก็พกิ ารเหมือนกัน
หลังจากนัน้ ผมจึงเลือกเล่นกีฬา ก็เล่นหลายชนิด แล้วมาเล่นปิงปอง
รุง่ โรจน์กแ็ นะน�ำให้มาฝึกซ้อม จนได้เข้าร่วมทีมชาติในทีส่ ดุ ”
คุณเฉลิมพงษ์ พันภู่ หรือ “เนะ” กล่าวถึงแรงบันดาลใจของการต่อสู้
บนเส้นทางทีไ่ ม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทัง้ การฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ความ
กดดันจากเกมส์การแข่งขัน เขายอมรับว่า บางครัง้ ท�ำให้เขารูส้ กึ ท้อแท้ แต่
ไม่เคยล้มเลิกความตัง้ ใจลงง่าย ๆ “เพราะบางครัง้ ผมเดินทางไปยังสถานที่
ต่าง ๆ ได้พบเห็นคนพิการทีก่ ำ� ลังขอทาน ในใจผมรูส้ กึ ว่า เขายังสูเ้ ลย
ถึงแม้อาชีพของเขาจะไม่ได้การยอมรับจากสังคม แต่อย่างน้อยเขายังสู้

Finding Your Momentum
“กีฬาปิงปองมันโต๊ะสีเ่ หลีย่ มเล็ก ๆ แค่นเี้ อง แต่ตอ้ งใช้ไหวพริบ
ในการแก้ไขเกมส์ภายในระยะเวลาเสีย้ ววินาที” คุณรุง่ โรจน์กล่าวถึง
ประสบการณ์ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี บนเส้นทางของการแข่งขัน
ล่าสุดพวกเขายังประสบความส�ำเร็จในฐานะตัวแทนทีมนักกีฬา
พาราลิมปิกชาติไทย ผูไ้ ด้รบั เหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ ซึง่
เป็นของขวัญทีพ่ วกเขาตัง้ ใจมอบให้กบั คนไทยทุกคน
ทว่าอีกด้านหนึ่งของเหรียญ ยังมีอุปสรรคและความพ่ายแพ้
รอพวกเขาอยูเ่ ช่นกัน แต่ทกุ คนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า สิง่ ที่
ท�ำให้พวกเขายังคงมุง่ มัน่ และยืนหยัดได้ตอ่ ไปนัน้ คือ การแปรเปลีย่ น
ความพ่ายแพ้มาเป็นบทเรียน พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทีจ่ ะพัฒนา
ตัวเองในครัง้ ต่อไป
“ในการแข่งขัน Thailand Open ทีพ่ ทั ยาครัง้ ล่าสุด ผมเป็นฝ่ายแพ้
ให้กบั นักกีฬาทีมชาติญปี่ นุ่ ซึง่ เหตุการณ์นที้ ำ� ให้ผมกลับมาทบทวน
ตัวเอง และนึกย้อนไปสมัยที่อยู่วัด ผมเคยขอให้พระท่านมอบ
ของน�ำโชค ท่านตอบกลับมาว่า ‘ของดีกอ็ ยูก่ บั ตัวเอง ไม่ตอ้ งไปหา

ทีไ่ หนอืน่ หรอก เพราะมันไม่มี อยูท่ วี่ า่ จะท�ำให้ตวั เองรูส้ กึ ตัวได้ไหมว่า
ของดีนนั้ มันอยูก่ บั ตัวเราแล้ว’ ตอนนัน้ ผมไม่เข้าใจหรอกนะ ท่านยังช่วย
อธิบายต่อว่า ของดีนนั้ คือ สติ ว่าเราจะสามารถควบคุมตัวเองได้ไหม
นัน่ น่ะของดี ๆ ทัง้ นัน้ จนกระทัง่ วันทีแ่ ข่งกีฬา ในระหว่างทีผ่ มเล่น ผม
เข้าใจเลยว่า สมาธิและสติ จะต้องอยูก่ บั ตัวผมเอง ไม่ได้อยูก่ บั คูต่ อ่ สู้
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ผูช้ นะและน�ำเหรียญมาฝากคนไทยทัง้ ประเทศ นัน่ จึงเปรียบเสมือน
แรงผลักดันส�ำคัญ และการหันไปดูแชมป์ระดับประเทศ หรือมือหนึง่
ของโลกฝึกซ้อม ยิง่ ท�ำให้เห็นภาพว่า เขาซ้อมกันหนักแค่ไหน หาก
ต้องการชนะ ก็จำ� เป็นทีจ่ ะต้องฝึกซ้อมให้มากกว่าเดิม
The Greater Goals
นอกเหนือจากเกมส์กฬี าแล้ว ทัง้ 3 ท่านยังแบ่งเวลาให้กบั การเรียน
จนสามารถส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอีกด้วย
คุณรุง่ โรจน์ได้กล่าวทิง้ ท้ายถึงเป้าหมายส�ำคัญทีอ่ ยูเ่ หนือชัยชนะทัง้ หลาย
“การได้เหรียญจากการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ทลี่ อนดอน คือ
เป้าหมายสูงสุดในการแข่งขันของผม แต่นนั่ ไม่ใช่ความภูมใิ จสูงสุดที่
ผมอยากจะท�ำได้ สิง่ ทีผ่ มได้ คือ หลังจากไปแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์
แล้ว มีขบวนแห่ผมจากสนามบินสุวรรณภูมไิ ปท�ำเนียบรัฐบาล ตรงนี้
ผมท�ำให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ว่ามีกีฬาคนพิการ เพราะผมเล่นกีฬา
มาตลอด 10 กว่าปีกอ่ นหน้านัน้ ไม่เคยมีใครรับรูเ้ ลยว่า มีกฬี าคนพิการ
แต่ผมสามารถท�ำให้คนเห็นว่า ยังมีคนพิการทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั สังคม
ได้ ไม่ได้เป็นภาระแก่สงั คม อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีผ่ มคิดว่า ผมภูมใิ จทีท่ ำ� ให้
คนพิการรุน่ หลังมีจดุ ยืนในสังคมได้”
เมือ่ การเสวนาด�ำเนินมาถึงช่วงสุดท้าย คุณรุง่ โรจน์ได้เป็นตัวแทน
ของทีมนักกีฬาทีม่ าเยือนในฐานะผูส้ ร้างแรงบันดาลใจส�ำหรับบุคลากร
แบงก์ชาติ กล่าวปิดท้ายว่า “ผมขอขอบคุณแบงก์ชาติที่ให้เกียรติ
ผมมาวันนี้ ให้ผมมีโอกาสเปิดใจว่า ผมภูมใิ จ ทีถ่ งึ แม้เป็นคนพิการ
แต่ผมไม่เคยเรียกร้องอะไร และไม่ทำ� ตัวให้เป็นภาระสังคม ตรงกันข้าม
ผมตัง้ ใจจะเป็นผูใ้ ห้ และท�ำเพือ่ ผูอ้ นื่ เพือ่ ประเทศชาติของเรา และ
วันนีผ้ มท�ำได้แล้ว และเชือ่ มัน่ ว่าทุกท่านท�ำได้เช่นกัน”
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(จากซ้ายไปขวา) คุณรุ่งโรจน์ ไทยนิยม คุณเฉลิมพงษ์ พันภู่ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณยุทธนา นามสง่า

ไม่ได้อยู่ที่เกมส์ แล้วเวลาที่จะเล่น มันเริ่มตั้งแต่แต้มแรก ก่อนจะ
โยนลูกเสิรฟ์ ผมต้องมีสติทกุ การกระท�ำ นัน่ คือสิง่ ทีผ่ มยึดเป็นหลักปฏิบตั ิ
อยูใ่ นปัจจุบนั นี”้ คุณยุทธนาเผยถึงความรูส้ กึ และบทเรียนทีเ่ ขาได้รบั จาก
การแข่งขัน
คุณรุง่ โรจน์เองก็เคยผิดหวังกับการแข่งขัน จนถึงขัน้ ล้มเลิกความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิส แต่หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ดงั กล่าวมาได้
เขาเผยถึงเคล็ดลับทีส่ ำ� คัญมากทีส่ ดุ ข้อหนึง่ ในการเอาชนะคูแ่ ข่งระดับ
แชมป์โลก นัน่ คือ ก่อนจะชนะเขาได้ เราต้องชนะตัวเองก่อน
“ผมโชคดีทไี่ ด้เจอพระราชด�ำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผมจึงยึด
พระราชด�ำรัสของพระองค์ทา่ นมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ลุกขึน้ มาท�ำในสิง่ ที่
เรารัก ซึง่ ก็คอื กีฬาปิงปอง และผมคิดว่ากีฬาปิงปอง คงอยูก่ บั เราไม่ได้ตลอด
ผมเลยไปลงเรียนทีม่ หาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในโควตาของนักกีฬาคนปกติ
แล้วผมก็เริม่ มาวางแผนว่า ในอีก 4 ปีขา้ งหน้า จะท�ำอย่างไรเพือ่ ไม่ให้เรา
ต้องมาล้มเหมือนเดิม อย่างแรกเลย เราไปลงเรียนเพือ่ ให้จบปริญญาตรี
แล้วช่วงปี 3 จะมีแข่งพาราลิมปิกเกมส์พอดี ผมวางแผนเลยว่า ใน 1 วัน
ผมจะต้องท�ำอะไรบ้าง ภายใน 1 สัปดาห์ ต้องซ้อมตีปงิ ปอง 6 วัน แล้วก่อน
แข่งขันเราตีปงิ ปอง 7 วัน ไม่มวี นั พักเลย เพราะผมคิดว่า สิง่ ทีผ่ มท�ำเมือ่
4 ปีทแี่ ล้ว มันยังน้อยกว่าสิง่ ทีเ่ ราตัง้ เป้าไว้ คือ อยากได้เหรียญจากการ
แข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ซึง่ เป็นกีฬาทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก เวทีทที่ กุ คน
อยากเข้าร่วมและอยากจะได้เหรียญ ผมฝึกซ้อมแบบนี้ 1 เดือน เพือ่ ให้
เหมาะสมกับเป้าหมายทีต่ งั้ เอาไว้สงู มาก ยอมเสียสละเวลาส่วนตัว เพือ่
เวลาส่วนรวมของประเทศชาติ แล้วผลสุดท้ายเราท�ำได้จริง ๆ เราได้
เหรียญทองในการแข่งขันแมตช์นนั้ ”
ดังนั้น ทุกครั้งที่เหนื่อยล้า พวกเขาไม่เคยโทษในโชคชะตาหรือ
ความพิการทางร่างกาย แต่กลับย้อนไปดูเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้วา่ อยากเป็น

ชายสามัญ
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กันคือ ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม โดยมีอาวุธประจ�ำตัว
หลัก ๆ อยู่ 2 อย่างก็คือ ความเก่งและความดี ซึ่งอาวุธอย่างหลัง
มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลให้ใช้อาวุธอย่างแรกในทางที่
ถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย

จุฬาลักษณ์ พิบูลชล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
นักเขียนจากโครงการค่ายนักเขียนครั้งที่ 2

1. ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2. อาจารย์ป๋วยถึงแก่กรรมใน พ.ศ. 2542
หมายเหตุ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลบางส่วนของบทความนี้ ได้แก่ หนังสือท่านผู้ว่าการป๋วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2542 หนังสือการ์ตูนประวัติบุคคลส�ำคัญ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้ยึดมั่นในความจริง ความงาม และความดี ส�ำนักพิมพ์ซีเอ็ด 2543 นิตยสารสารคดี ฉบับพิเศษ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 2459 - 2542 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ www.psds.tu.ac.th
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คนแบบไหนเป็นคนที่เราไม่เคยลืม และรู้สึกเคารพ ศรัทธา
หรือตื้นตันใจทุกครั้งที่ระลึกถึง
ส�ำหรับฉัน ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ นักปราชญ์ นักรบ หรือเป็น
เพียงคนสามัญ คนที่เราจ�ำได้อย่างแม่นย�ำและยกย่องอยู่เสมอ
แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึง

แม้อาจารย์ปว๋ ยจะใช้ชวี ติ อย่างสงบ เรียบง่าย ในช่วงบัน้ ปลาย
ชีวิตเป็นเพียงชายสูงอายุธรรมดาคนหนึ่ง แต่คุณงามความดี
ต่าง ๆ ที่ท่านได้ท�ำไว้ ท�ำให้ใครหลาย ๆ คนยังคงคิดถึง
กล่าวถึง และอยากพบกับตัวจริงของท่าน เมือ่ ฉันเข้าเรียนชัน้ ปีที่
1 ที่ LSE ใน พ.ศ. 2541 ค�ำถามแรกที่ฉันถามรุ่นพี่ที่เป็นประธาน
สมาคมนักเรียนไทยก็คอื เป็นไปได้หรือไม่ทพี่ วกเราจะได้เข้าเยีย่ ม
อาจารย์ป๋วยที่บ้านชานกรุงลอนดอน แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่า
ไม่ได้มีโอกาสนั้น เนื่องจากพยาบาลที่ดูแลท่านแจ้งว่าสุขภาพ
ของท่านไม่สู้จะดีนัก2
สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในวันวานที่ผ่านมา ไม่ควรมีประโยชน์เพียง
เพื่อให้รู้สึกชื่นชม ปลาบปลื้มใจ หรืออวดใคร ๆ ว่าเราเคยรู้จัก
เคยเป็นลูกศิษย์ หรือเคยเกีย่ วข้องในทางใดทางหนึง่ กับคนทีส่ ร้าง
มันขึน้ มา แต่จะมีประโยชน์ทเี่ ห็นผลชัดเจนตามเจตนารมณ์ของ
ผู้ที่ได้ริเริ่มวางรากฐานไว้ หากคนรุ่นหลังจะน�ำแนวคิดของท่าน
มาเป็นแบบอย่างและลงมือสานต่อ โดยปรับให้เข้ากับกาลเวลา
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในการพัฒนาการใช้ชีวิต
ของตัวเอง การท�ำงานโดยเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นส�ำคัญ การช่วยเหลือแบ่งปันแก่สว่ นรวมในฐานะทีเ่ ป็นผูท้ เี่ คย
ได้รับโอกาสหรือมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในสังคม
ฉันเชื่อว่า นี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ป๋วยต้องการให้เกิดขึ้น
ในประเทศไทยอย่างแท้จริง
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ผู้ไม่ถูกเลือนไปในวันวาน

หากพูดถึงเรือ่ งเศรษฐกิจการเงิน ฉันมัน่ ใจว่า ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
เป็นบุคคลที่คนไทยจ�ำได้และนึกถึงในอันดับแรก ๆ ว่าเป็นผู้ที่
สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศไทยด้ ว ยความสามารถ และ
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในทุกการกระท�ำอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่อง
และหากต้องเลือกเพียงบางเรื่องของอาจารย์ป๋วยขึ้นมาเล่า
ให้จบใน 1 - 2 หน้ากระดาษหรือเวลาอันจ�ำกัด ฉันขอเลือกเรือ่ งราว
การเป็นนักพัฒนาและความเรียบง่ายในการด�ำรงชีวิตของท่าน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันอยากท�ำให้ได้อย่างท่านมากที่สุด
การเป็นนักพัฒนาของอาจารย์ปว๋ ยเริม่ ต้นทีก่ ารพัฒนาตัวเอง
ท่านเป็นคนทีม่ คี วามฉลาดอยูเ่ ป็นทุน แล้วต่อยอดด้วยความขยัน
มีการเตรียมตัวสอบที่ถูกวิธี หมั่นทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมา และ
อภิปรายกับเพือ่ น ๆ จนแตกฉาน อาจารย์ปว๋ ยจึงมีผลการเรียนที่
ยอดเยีย่ มตลอดชีวติ การศึกษาของท่าน สิง่ ทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ คือการ
เรียนในระดับปริญญาตรีที่ London School of Economics (LSE)
ท่านสอบได้ A 8 วิชาและ B 1 วิชา ได้รบั เกียรตินยิ มอันดับ 1 และ
เป็นที่ 1 ของชัน้ เรียน ซึง่ ท�ำให้ทา่ นได้รบั ทุนเพือ่ ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกทันที
เมือ่ ครัง้ อาจารย์ปว๋ ยเรียนจบ หน่วยงานหลายแห่งได้เสนองานดี
เงินเดือนสูงให้ แต่ท่านก็ยังคงตั้งใจที่จะกลับมารับราชการ
ในประเทศไทย และเมือ่ ได้มาท�ำงานในต�ำแหน่งรองผูว้ า่ การและ
ผู้ว่าการแบงก์ชาติ ท่านได้ทุ่มเท ตั้งใจที่จะพัฒนางานแบงก์ชาติ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และกล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
จนมี ผ ลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ม ากมาย เช่ น ค่ า เงิ น บาทที่ มี
เสถียรภาพ พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505
โรงพิมพ์ธนบัตร และทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อสร้าง
บุคลากรให้แก่แบงก์ชาติ นอกจากนี้ อาจารย์ป๋วยได้ท�ำงาน
ด้านการพัฒนาชนบทเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมผ่านมูลนิธิ
บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย และส�ำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในช่วงที่อาจารย์ป๋วยอยู่ในประเทศไทย ท่านและครอบครัว
อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก ๆ ไม่ได้ใช้ของหรูหรา แม้จะมีคนเสนอ
บ้านหลังใหญ่หรือสิ่งของต่าง ๆ ให้ด้วยเหตุผลนานาประการ
และเป็นเรื่องง่ายมากที่คนที่ไม่มีเงินทองมากนัก แถมยังต้อง
เลี้ยงดูครอบครัวจะหวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านี้ แต่ท่านก็ไม่รับ
และมั่นคงกับการใช้ชีวิตอย่างไม่เกินฐานะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
อาจารย์ป๋วยเคยกล่าวในท�ำนองว่า กินของแพงหรือของถูกก็
อิม่ เหมือนกัน ซึง่ เป็นค�ำสอนทีใ่ ช่และไม่เกินเลยจากความจริงเลย
(และช่วยให้ฉนั ฉุกคิดและตัดใจเดินจากหน้าร้านอาหารราคาแพง
น่าลิ้มลองในวันที่ความอยากเข้าจู่โจมได้หลายครั้งหลายคราว)

เรื่อง : นันทขว้าง สิรสุนทร

7

หากใครสั ก คนจะแนะนำ � ความหมายของ
“เทรนด์” การบอกว่ามันเป็นเพียง “กระแส
วู บ ไหว” ดู จ ะเรี ย บง่ า ยเกิ น ไป...ระหว่ า ง
“กลิน่ อาหารจากโรงครัว” กับ “แนวเพลงนิยม
ในช่วงเวลาหนึ่ง” อย่างหลัง น่าจะมีลักษณะ
เป็นเทรนด์มากกว่า หรือระหว่าง “การพัดพา
สายลมของฤดูกาล” กับ “ความสว่างวาบ
ของพลุน้อยใหญ่” อย่างแรก ก็น่าจะใกล้เคียง
กับรูปร่างหน้าตาของเทรนด์มากกว่าอย่าง
ชัดเจน

ไม่มีใครบอกได้ว่าเทรนด์อย่างหนึ่ง จะจาก
วงการการเงิน อาหาร ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์
ของแต่งบ้าน หนังสือ หรือการท่องเที่ยว มันจะมา
ยาวนานแค่ไหนชัด ๆ มันไม่มเี วลา มันไร้พรมแดน
และเขตแดน มาไม่รู้ตัวและจากไปอย่างเงียบ ๆ
(เหมือนการจับโปเกม่อน โก)
ทว่า แม้ไม่มีเวลาชัด ๆ ในการอยู่และไป แต่
เราจะรู้สึกถึงมันได้
นี่คือ 7 เทรนด์ร้อนแรง ที่เราจะถูก “เร้า”
จากมันในช่วงเวลา 12 เดือนนับจากนี้

1. Cashless Society
เทรนด์ ก ารเงิ น ที่ พั ด แรงมานาน และ
ยื น ตระหง่ า นตั ว นี้ จะท� ำ ให้ ทุ ก อย่ า งพลิ ก โฉม
มากไปกว่าแค่เรื่องของ FinTech ที่เราพูดถึงเมื่อ
ค.ศ. 2016 ค�ำว่า Cashless Society แปลตรงตัว
ได้เลยว่า สังคม “ไร้เงินสด” ผู้คนในทุกประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งประเทศไทย จะหันมาใช้

เงินจากอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อการใช้จ่าย แน่นอนว่าพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์นี้
เกิดจากการมาถึงของ FinTech แต่ “ผล” ของมันก็คือ คนจะติดเงินสดน้อยลง เพราะ
Cashless Society ข้อดีของมันในการใช้เงินคือ ง่ายขึน้ เร็วขึน้ ถูกลง และปลอดภัยขึน้

2. Upper Lifestyle
จะบอกว่าเทรนด์นี้กระเพื่อมอย่างเป็นเรื่องเป็นราว
จนรู้สึกได้มาตั้งแต่ปลาย ค.ศ. 2016 ก็น่าจะได้ Upper
คือการที่แบรนด์ปรับตัวเองจากภาวะของเศรษฐกิจตก
ที่น่าจะกินเวลายาวนาน หันมาทดลองจับกลุ่มผู้บริโภค
ในระดับบน เช่น รถยนต์บางค่ายออกรุ่นพิเศษที่ราคา
แพงขึ้นไปอีก ร้านกาแฟชื่อดังเปิดช็อปบางพื้นที่ โดยเสนอกาแฟราคาที่สูงขึ้น
กว่าเดิม มีฉากหลังในการเร้า ยัว่ เชือ้ เชิญการเข้าไปใช้บริการ (แทนทีจ่ ะแข่งกันตัดราคา
แบบกาแฟทั่วไป) คนโฆษณาท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า แม้แต่เครื่องเสียง ก็ Up เรียบร้อย
ด้วยการสั่งสินค้าแพง ๆ มีจ�ำนวนจ�ำกัดเข้ามาขาย ระดับหูฟังเหยียบหมื่น ล�ำโพง
ข้างเดียวเกือบสองล้านบาท
อาจจะบอกว่าเป็นจริตหรือรสนิยมก็ตาม แต่นี่คือการสวนทางของการตลาด
เพราะขณะทีใ่ ครต่อใครอาจจะแข่งกันลด ตัดราคาเพือ่ ได้ยอดขาย แต่แบรนด์บางส่วน
มองเห็นอาการ Upper ผ่านไลฟ์สไตล์ เพราะเมือ่ จ่ายแล้วได้ “ภาพลักษณ์” และสถานะ
ที่สูงขึ้น มันคือเสียงอย่างหนึ่งในการประกาศตัว
3. Chip Card Money Lifestyle
อันนี้ก็เกี่ยวกับการเงิน แต่ไม่ใช่แค่ “ชิปการ์ด” เฉย ๆ ไม่ใช่เศษแผ่นอะไรก็ไม่รู้
ที่ฝังแนบลงไปในบัตรของเรา แต่เทรนด์ตัวนี้ หมายถึงการที่ชิปการ์ดถูกออกแบบจาก
หลายบริษทั การเงิน ให้รวมข้อมูลและ “บริการ” ความสะดวก ความต้องการของลูกค้า
มันมีทั้งการให้บริการเข้าไปฟังเพลงจากแอปพลิเคชันที่มีเพลงมากกว่า 20 ล้านเพลง
การหาร้านอาหารใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นและทุกช่วงเวลา เรียกว่าตัวธนาคารเอง
ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง จะสรรหาและคัดกรองไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ มาให้บริการผ่านชิปการ์ด
เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่มีคอนเซปต์ว่า Anywhere, Anytime, Any Device

5. Individual Marketing
ในบรรดาทุกเทรนด์ที่ผมเขียนในครั้งนี้ ข้อที่ 5 น่าจะเป็นเทรนด์
ที่มีไซส์หรือขนาดใหญ่ที่สุด เราจะเห็นว่า แทบทุกแบรนด์หันมาใช้
การตลาดกับลูกค้าทุกช่องทาง ที่จะสามารถประกาศ “ตัวตน” ของ
คนซื้อหรือผู้ใช้ โดยแสดงถึงความเป็น Individual แบบชัดเจน
กล่าวคือ ไม่ใช่แค่การเซลฟี่ว่าท�ำอะไร แต่อะไรก็ได้ที่จะสามารถ
บ่งบอก น�ำเสนอ ส่งเสียงแห่งตัวตนของเขาคนนั้น ใครคนนั้น
การตลาดแบบนี้ ก็ จ ะได้ รั บ ความนิ ย มทั น ที พู ด ง่ า ย ๆ มั น คื อ
Marketing ที่โชว์ตัวตนของคนใช้ และสารพัดวิธีจึงมีมากมายใน
การน�ำเสนอ เพราะ Unsung Hero ไม่จ�ำเป็นต้องมาจากแนวทาง
เดิม ๆ อีกต่อไป
เมื่อสังคม “หิว” ก็มีการตลาด “หยิบยื่น”
6. Live-streaming & VR Tech Trends
อุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกได้คน้ พบแล้วว่า โรงงาน Hollywood
ไปต่อไม่ได้ เงินชนเพดาน ตลาดไม่มี Hollywood เลยขายตัวพลีร่าง
ให้กบั Chinawood โดยทีร่ ะหว่าง ค.ศ. 2016 ส่งไม้ตอ่ ให้ ค.ศ. 2017 นี้
การเกาะเกี่ยว Live-streaming เป็นตลาดใหม่ที่ขายได้อีกมาก
ดังจะเห็นได้ว่า Game of Thrones ท�ำการขายต่อ ด้วยการจัด Live
Concert ถ่ายสดตัวเองผ่านไปยังทั่วโลกในปีหน้านี้
เมื่ อ เป็ น แบบนี้ ออสการ์ ก็ คิ ด แตกขยายต่ อ ไปว่ า จะท� ำ การ
ขายสด ถ่ายสด เล่น Real Time แบบ Live-streaming ที่คนดู
ทั่วโลกเข้ามามีส่วนร่วมได้

7. Sports Prestige Exclusive Trips
หลายคนคงชายตามองกลับไปในปีลิง แล้วมองเห็นว่า (ไม่ใช่
กระทะวู้ดดี้แน่นอน) สิ่งที่ บวม เบ่ง พองตัว ใหญ่โตก็คือ การที่
เอเจนท์นักกีฬาต่าง ๆ น�ำเอาเสื้อผ้า การกินข้าวส่วนตัว หรือ
กิจกรรมเจอตัวแบบสั้น ๆ มาขายในออนไลน์ สิ่งนี้น�ำไปสู่เทรนด์
ของ Sports Marketing แบบพรีเมียม นั่นคือ การจัดทริปไปดูกีฬา
ต่าง ๆ เช่น ฟุตบอลอังกฤษ แข่งรถ F1 ดูเทนนิสแกรนด์สแลม
ดูกอล์ฟระดับโลก และสารพัดกีฬาใหญ่ ๆ ของทัวร์นาเมนท์
จุดตายไม้สลบของมันไม่ได้อยู่ที่ “การดูเกม” แต่ย้ายไปอยู่
ที่การพบปะ กินข้าว นั่งสนทนาแบบซื้อเวลามาเลย เช่น ค่าตัว
นักฟุตบอลคนนี้ 45 นาที 8 แสนบาท หรือ กินข้าวหลังแมทช์แล้ว
นั่งคุย แจกลายเซ็นกับแฟน ๆ แบบ “เฉพาะวง” การพัดพามาถึง
ของกิจกรรม “ซีฟ” แบบนี้ ท�ำให้วงการกีฬาสามารถจะขายตัวเอง
ต่อไปได้อีกหลายปี เพราะคนมีก�ำลังจ่าย ก็จะได้กลายเป็น
คนพิเศษ ตอบสนองความต้องการของการตลาดรุนแรงที่เรียกว่า
Personalized Marketing
เพราะนีค่ อื ยุคไลฟ์สไตล์เทรนด์ ทีอ่ ะไรก็ตามสามารถตอบสนอง
คน ให้เขาและเธอคือคนพิเศษ คนเฉพาะ เป็นอยู่คนเดียว เป็นอยู่
แบบ “ส่วนน้อย”
นั่นคือ ชัยชนะของ “เทรนด์” 2017
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เทรนด์
ร้อนแรง

4. Healthy Living Solutions
ข่าวเล็ก ๆ ของ BBC ที่บอกว่า มีการเปิดบริการ “เข้าค่ายทาง
จิตใจ” ด้วยการล้างมลพิษจากชีวิตยุคใหม่ ซึ่งไม่ต่างอะไรจากการ
หลีกหนีชีวิตแบบเมือง ๆ นั่นเอง เราจะเห็นว่ากิจกรรมที่ค่อย ๆ
บูมขึ้นมา คือการชะล้างมลพิษจากชีวิตที่เร่งรีบและจมปลักอยู่กับ
เทคโนโลยี ซึง่ นิตยสาร Wired เล่มใหม่เรียกสิง่ นีว้ า่ Anti-digital Tribe
ในบ้านเรามีเกิดขึน้ แล้วหลากหลายแบบ อาทิ การจัดกลุม่ ไปอยูบ่ น
เกาะไกลโพ้น โดยอยูก่ บั ธรรมชาติ งดมือถือ กินอยูก่ บั สายลมแสงแดด
บางกิจกรรมไม่อยากเสียเวลาเดินทาง ก็หาอาศรมในเมืองหรือรอบนอก
เป็นทีพ่ งึ่ พิงของชีวติ ทีอ่ ยากหลีกหนี หรือถ้ามีกำ� ลังหน่อย ก็จดั ไปอินเดีย
พม่า หรือลาว ทีม่ กี ารสแกนสถานทีไ่ ว้อย่างเรียบร้อย รับรองว่าได้ดมื่ ด�ำ่
สัมผัส Healthy Living Solutions แบบตัวจริง เสียงจริง

ส่วนกระแสของ Virtual Reality หรือ VR ที่ถล่มโลกตอนนี้ คือ
ส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้อุตสาหกรรมบันเทิง น�ำคอนเทนท์มาเล่นใหม่
ผ่านช่องทางนี้ ผลข้างเคียงของเทรนด์นี้ที่ตามมาอย่างชัดเจนก็คือ
เทรนด์ Wearable Tech Trends
กราฟิกภาพหนึ่งในหนังสือ The Escapist สีฟ้าของส�ำนัก
Monocle ทีด่ ไู ม่มอี ะไรพิเศษ แต่มนั ถูกลงซ�ำ้ คล้าย ๆ กันใน Wired
2017 ปกทองค�ำ ก็คอื คนยุคใหม่ตา่ ง “กิน นอน ท�ำงาน เดิน” โดย
มีเทคโนโลยีก�ำกับ โดยเฉพาะพวกแทรคเกอร์
ค.ศ. 2017 จะมี Tech Trends ในตลาดออกมาอีกมากมาย
และมีฟังก์ชั่นสามารถดีไซน์ชีวิตประจ�ำวันให้เข้าสู่โหมดของการ
ออกก�ำลังกาย ตั้งแต่เดินใช้บันไดในออฟฟิศแทนการขึ้นลิฟท์ นั่ง
ท�ำงานโดยมีไอทีสะกิดให้ดื่มน�้ำเป็นระยะ ๆ ถึงเวลากินอาหาร ก็
มองไปที่หน้าจอแทรคเกอร์ เพราะมันจะบอกว่า ควรจะกินอาหาร
ประเภทใดที่ลดพุง ลดไขมันด้วยมีภาพอาหารขึ้นจอ ไอทีแบบใหม่
พวกนีจ้ ะมีสภาพเหมือนเทรนเนอร์ทคี่ อยส่งเสียงบอกเราว่า จะต้อง
ดื่มน�้ำ กินอาหาร ออกก�ำลังกายอย่างไรในแต่ละวัน

พิธีเปิดอาคารสำ�นักงานใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น
What : พิ ธี เ ปิ ด อา คา รส� ำ นั ก งาน ให ม่
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ธนาคารแหง่ ประเทศไทย (ธปท.) ส�ำนักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์จัดการ
ธนบัตร ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ โดยมี
ผูว้ า่ การวิรไท สันติประภพ เป็นประธานในพธิ ี
ส�ำนักงานแหง่ ใหมน่ จี้ ะเปน็ ศูนย์กลางในการ
ดูแลเศรษฐกิจของภูมภิ าค รวมถึงเป็นประตู
เชื่อมสู่ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
When : วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
เวลา 06.30 - 12.00 น.
Where : อาคารส�ำนักงานใหม่ ธปท.
ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่
45 ถนนนิกรส�ำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น
แห่งปี 2560
ีเด่น โดย
What : การประกาศรางวัลธรรมาภิบาลด ิจไทย

ฐก
ความร่วมมือจาก 4 สถาบันส�ำคัญทางเศรษวิสาหกิจ
ได้แก่ สถาบนั ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ สถาบนั พัฒนาคารไทย
ขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมธนา พัฒนา
และธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ ส่งเสรมิ การงั คมไทย
ธรรมมาภบิ าลในองค์กรประเภทตา่ งๆ และส
โดยรวม
เวลา 14.00
When : วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
- 16.30 น.
ณ์ ธป ท.
Where : ห้ อ งป ระ ชุ ม ป๋ ว ย อึ๊ ง ภา กร
ส�ำนักงานใหญ่
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พกพา “BOT พระสยาม MAGAZINE” ติดตัวไปอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา
เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “BOT MAGAZINE”
จาก App Store และ Google Play (ดาวน์โหลดฟรี)

ธนาคารแหงประเทศไทย - Bank of Thailand added a new photo

