“

...การเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ถือเป็นการเปิดประตูบ้านของธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจ โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ซึ่งนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนประชาชน
จะได้มาศึกษาหาความรู้ พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ นิสัยการเรียนรู้ และการแบ่งปันความรู้
ซึ่งเป็นคุณสมบัติจ�ำเป็นในบริบทของโลกยุคใหม่...

“

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ค�ำกล่าวเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร แสดงธรรมกถาและให้ข้อคิดในพิธีประสาทพรปีใหม่
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561
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โลกทีเ่ ราเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั เป็นยุคเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) สิง่ ส�ำคัญคือ
การแชร์แลกเปลีย่ นข้อมูล ความรู้ ซึง่ ถือเป็นการแบ่งปันทีไ่ ม่สนิ้ สุด และเป็นภูมคิ มุ้ กันทีส่ ำ� คัญ
รวมทัง้ เป็นรากฐานในการพัฒนาไปสูส่ งิ่ ใหม่ ๆ BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ น�ำเสนอ
เรือ่ งราวภายใต้ Theme หลัก “Learn & Share : ศูนย์การเรียนรูธ้ นาคารแห่งประเทศไทย”
เริ่มต้นด้วยการเปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อต้นปี 2561
ที่ ผ ่ า นมา ถื อ เป็ น การเปิ ด ประตู บ ้ า นของ “แบงก์ ช าติ ” เพื่ อ ต้ อ นรั บ ผู ้ ที่ ส นใจ โดย
มุ ่ ง หวั ง ให้เป็นพื้นที่ที่สาธารณชนมารวมตัวกันเพื่อสร้างโอกาส แรงบันดาลใจ รวมทั้ง
บ่มเพาะอุปนิสัยการเรียนรู้และการแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติจ�ำเป็นในบริบทโลกใหม่
ศูนย์การเรียนรูฯ้ จะสนับสนุน Learn & Share อย่างไร ร่วมหาค�ำตอบจาก ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู ้ ว ่ า การ ธปท. และ ดร.การดี เลี ย วไพโรจน์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นอาเซี ย นและกู รู ด ้ า น
Creative Economy ในหัวข้อ “ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. มิติใหม่แห่งการเรียนรู้และ
แบ่งปัน” ได้ในคอลัมน์ “Conversation with the Governor” และพบกับเรื่องราว
ความเป็นมา และการท�ำงานด้วยความมุง่ มัน่ เพือ่ ผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ในปัจจุบนั
ผ่านเรื่องเล่าอันทรงคุณค่า โดยคุณทองอุไร ลิ้มปิติ อดีตรองผู้ว่าการ ธปท. ในคอลัมน์
“Special Scoop”
ถัดมากับเรื่องใกล้ตัวที่จะส่งผลกระทบถึงผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่ง ธปท. ได้เร่ง
ผลักดันและก�ำหนดให้เป็น 1 ใน 12 ยุทธศาสตร์สำ� คัญ ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2560 - 2562)
นัน่ คือ แนวทางการก�ำกับดูแลด้านการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม หรือทีเ่ รียกติดปากว่า
Market Conduct เพราะ “การได้รบั บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมถือเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ทีป่ ระชาชนพึงจะได้รบั ” ซึง่ เรือ่ งนีจ้ ะช่วยยกระดับศักยภาพของระบบการเงินไทยและประชาชน
จะได้ประโยชน์อย่างไร เรียนรูไ้ ปพร้อม ๆ กันได้ในคอลัมน์ “Cover Story”
และเมือ่ มองไปข้างหน้า ปี 2561 นับเป็นอีกปีแห่งความท้าทายของธนาคารกลางทัว่ โลก
จากเศรษฐกิจโลกทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัว ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เริม่ ปรับนโยบาย
การเงินเข้าสูภ่ าวะปกติ (Monetary Policy Normalization) มากขึน้ ก่อให้เกิดความผันผวน
ต่อตลาดเงิน ตลาดทุน และการค้าโลก สร้างแรงกดดันและความท้าทายต่อการด�ำเนินนโยบาย
การเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ทิศทางการด�ำเนินนโยบายการเงินโลก
ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินนโยบายการเงิน นโยบายสถาบันการเงิน และระบบ
การช�ำระเงินของไทยอย่างไร ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์รองผูว้ า่ การทัง้ 3 ท่าน ได้ในคอลัมน์
“The Knowledge”
ส�ำหรับคอลัมน์ “Relax @ Reun Pae” ขอเชิญร่วมค้นหาปริศนาธรรมจากพระอาจารย์
ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ เกีย่ วกับการน�ำหลักของพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ในการด�ำเนินชีวติ และการท�ำงาน เพือ่ ก่อให้เกิดสมดุลและความสุขทีแ่ ท้จริงท่ามกลาง
กระแสของโลกทุนนิยม
สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. แหล่งเรียนรูแ้ ห่งใหม่ทมี่ ชี วี ติ (Living Learning-hub) ริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ทีท่ นี่ กั เรียน นิสติ นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนประชาชน สามารถมาเรียนรูแ้ ละแบ่งปัน
(Learn & Share) เพือ่ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์อนั เป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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จากแผนยุทธศาสตร์ ธปท. สู่ภาคปฏิบัติ
แนวทาง Market Conduct ที่ผู้บริโภคสัมผัสได้
ในช่วงที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีรูปแบบที่หลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ก่อให้เกิดช่องว่างที่อาจ
น�ำไปสู่การให้บริการที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หลอกขายผลิตภัณฑ์
และรูปแบบอื่น ๆ จนเกิดข้อร้องเรียนมากมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของเรื่องนี้
จึงได้ตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เมื่อปี 2555 เพื่อให้ค�ำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
ทางการเงิน รวมถึงส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่ประชาชน และในปี 2560 ธปท. ได้ก�ำหนดให้เรื่องการยกระดับ
การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ ได้รับบริการทางการเงินที่เป็นธรรม (Market Conduct) บรรจุ
อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ ธปท. (ปี 2560 - 2562) เพราะ ธปท. ตระหนักว่า “การได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม
และมีคุณภาพ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงิน” และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้
สถาบันการเงินสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเอง

ฉบับที่ 1 ปี 2561

4

(จากซ้ายไปขวา) คุณฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. และคุณรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายก�ำกับสถาบันการเงิน แถลงข่าวเรื่องการก�ำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

คุณธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. กล่าวว่า “Market Conduct” เป็น
เรือ่ งของการให้บริการทีเ่ ป็นธรรมแก่ผใู้ ช้บริการ ฉะนัน้ “หัวใจส�ำคัญ”
สู่ความส�ำเร็จในงานด้าน Market Conduct จึงอยู่ที่ “ผู้เกี่ยวข้อง”
ทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดบริการที่เป็นธรรม
โปร่งใส และจริงใจ
“ผู้เกี่ยวข้อง” หลัก ๆ ประกอบด้วย (1) ธปท. ซึ่งมีหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลสถาบันการเงินอย่างเข้มแข็งทั้งในแง่ของการยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม การก�ำกับตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ของสถาบันการเงินและมีบทลงโทษ รวมทัง้ การก�ำกับดูแลทีส่ อดคล้อง
กับหน่วยงานก�ำกับอื่น ๆ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) (2) ผู้ใช้บริการ
หรือประชาชน ต้องมีข้อมูลเพียงพอ ทั้งผลิตภัณฑ์และคุณภาพ
การให้บริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องเข้าใจสิทธิของตนเองด้วย และ
(3) ผู้ให้บริการ หรือสถาบันการเงิน ต้องใส่ใจในการให้บริการอย่าง
เป็นธรรม โดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส�ำคัญในการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จนสามารถผลักดันให้กลายเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร สะท้อนออกมาในนโยบาย กระบวนการ และการเสนอขาย
ที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวข้องได้ ‘วอร์มอัพ’ และเรียนรู้ไปด้วยกัน”
เพราะเรื่อง Market Conduct เกี่ยวข้องกับคนในวงกว้าง
ธปท. จึงน�ำหลักการ Regulatory Impact Analysis (RIA) มาใช้ใน
กระบวนการจัดท�ำหลักเกณฑ์ โดยคุณธัญญนิตย์ย�้ำว่า หัวใจส�ำคัญ
ของหลัก RIA คือการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อที่ทุกคนจะได้ท�ำตามด้วยความเข้าใจ
และเต็มใจ จึงมีการจัดตั้ง “ชมรม Market Conduct” เพื่อรวมกลุ่ม
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็น Focus Group
ชมรม Market Conduct ประกอบด้ ว ยตั ว แทนผู ้ บ ริ ห าร
ของสถาบันการเงิน ทีด่ แู ลด้านผลิตภัณฑ์และเครือข่ายสาขา ตัวแทน
หน่วยงานก�ำกับดูแล (Regulator) เช่น คปภ. ก.ล.ต. นอกจากนี้
เราได้พูดคุยกับตัวแทนภาคประชาชน เช่น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
บริษทั ป่าสาละ และบริษทั ทีเ่ ปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ
ใน Social Media เช่น “ออมมันนี่” และ “เช็คราคา” อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้หลักเกณฑ์และงานด้านอื่นที่สนับสนุนเป้าหมายหลักของเรา
ตอบโจทย์อย่างแท้จริง
“การใช้หลัก RIA ท�ำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมตั้งแต่
เริ่มก�ำหนด (Define) ปัญหาการใช้บริการทางการเงินที่ควรเร่งแก้ไข
เป้าหมายทีต่ อ้ งการ ตลอดจนร่วมพิจารณาแนวทางต่าง ๆ โดยค�ำนึง
ถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุน (Cost Effective) และความสอดคล้อง
ของหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น ๆ เพื่อไม่เป็นภาระ
ในทางปฏิบัติแก่ผู้ให้บริการ ควบคู่ไปกับการรับฟังความเห็นจาก
สาธารณะ”
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“หุ้นส่วนความส�ำเร็จ”
ของงานด้าน Market Conduct

ปี 2560 ปีแห่งการ “อุ่นเครื่อง” และเรียนรู้ร่วมกัน
เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินมีอยูจ่ ำ� นวนมาก
ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกในการด�ำเนินแผนงานด้าน Retail Market
Conduct ธปท. จึงเลือกประเด็นปัญหาหลักทีม่ กี ารร้องเรียนมากทีส่ ดุ
และเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข มาเป็น Theme หลักที่มุ่งเน้นก�ำกับดูแล
ในปี 2560 อันประกอบด้วย การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ทั้งกรณี
ขายพ่วงและขายแยกเดี่ยว ที่มาในรูปแบบของการบังคับขายหรือ
หลอกลวง และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (Customer Privacy)
“ในปีแรก ถ้าเราเลือกทุกผลิตภัณฑ์ ภาพอาจจะไม่ชัดเจน
เราก็เลยคิดว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสถาบันการเงินว่า แบงก์ชาติ
จะเอาจริงเรื่อง Market Conduct จึงเลือก 2 เรื่องนี้มาเป็น Theme
หลัก และก่อนจะออกเป็นเกณฑ์บงั คับใช้กต็ อ้ งให้เวลาสถาบันการเงิน
ได้ปรับตัว เพราะสิ่งส�ำคัญคือ เราต้องการให้ผู้ให้บริการเข้าใจและ
ร่วมมือกับเรา ฉะนั้น เราต้องเข้าใจปัญหาและการท�ำธุรกิจของเขา
ขณะเดียวกันก็ต้องให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์
ที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริงด้วย ปี 2560 จึงถือเป็นปีที่ทุกฝ่ายที่

5

คุณธัญญนิตย์ นิยมการ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท.

การยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างเป็นธรรมใน 9 ด้านส�ำคัญ
ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังคือ 4 ไม่...
ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ

1

วัฒนธรรมองค์กร
และบทบาทหน้าที่
ของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

9

การปฏิบัติงาน
และแผนฉุกเฉิน

2

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
การจัดกลุ่มลูกค้า

8
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การบริหารจัดการ

9 ระบบ

7

4

การแก้ ไขปัญหา
และการจัดการ
เรื่องร้องเรียน

กระบวนการขาย

6

การดูแลข้อมูลลูกค้า

9 ระบบงานเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
จากกระบวนการจั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ อ ย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มของทุกฝ่า ย
น�ำมาสู่หลักปฏิบัติส�ำหรับ 9 ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่
ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-end Process) ซึ่งเป็น “หัวใจส�ำคัญ”
และเป็นโครงสร้างพื้นฐานท�ำให้เกิด Market Conduct เพื่อน�ำไปสู่การ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ได้แก่
(1) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงผลักดันเรื่อง Market
Conduct อย่างเป็นรูปธรรม ก�ำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องเหมาะสมกับลูกค้า
ความสามารถของพนักงานขาย ช่องทางการขาย ระบบงานและ
การควบคุม และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม (3) การจ่ายค่าตอบแทนและ
มาตรการลงโทษต้องไม่ผลักดันการขายที่ไม่เหมาะสม (4) กระบวนการ
ขายให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่รบกวนลูกค้า
(5) การสื่อสารและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการให้บริการอย่าง
เป็นธรรมเป็นไปอย่างทั่วถึง (6) การดูแลข้อมูลลูกค้ามีความปลอดภัย
และค� ำ นึ ง ถึ ง ความเป็ น ส่ ว นตั ว (7) การดู แ ลลู ก ค้ า หลั ง การขายมี
ความเป็นธรรม (8) การควบคุม ก�ำกับ และตรวจสอบมีความรัดกุม

5

การสื่อสาร
และให้ความรู้
พนักงาน

และ (9) ระบบการปฏิบัติงานและแผนฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ ให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง
คุณธัญญนิตย์ กล่าวว่า การก�ำกับดูแลด้าน Market Conduct
ของ ธปท. ก็เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่คาดหวัง (Customer Outcome)
5 ประการ ได้แก่ (1) ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าผู้ให้บริการมุ่งเน้นการให้บริการ
อย่างเป็นธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบ (2) ลูกค้าได้รบั ค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม
ชัดเจน เปรียบเทียบได้ ไม่รบกวน (3) ลูกค้าได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการที่
เป็นธรรมทัง้ ด้านราคาและเงือ่ นไข (4) ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวก
และได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และ (5) ผู้ให้บริการ
ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
“พูดง่าย ๆ ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังคือ 4 ไม่... ไม่หลอก ไม่บังคับ
ไม่รบกวน ไม่เอาเปรียบ”

“ผลลัพธ์” ที่ผู้ ใช้บริการฯ เริ่มสัมผัสได้ ในปี 2561
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ข ้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจอย่ า งเพี ย งพอ
รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมในระบบสถาบัน
การเงินไทย ธปท. ผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

พื้นฐาน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เงินฝาก บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชื่อ
ส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเช่าซื้อ โดยปัจจุบัน ธปท.
ได้เผยแพร่ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินฝากของสถาบันการเงิน
ทางเว็บไซต์ ศคง. (www.1213.or.th) และเว็บไซต์ ธปท. (www.bot.or.th)
แล้ ว และจะทยอยเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ที่ เ หลื อ ภายใน
กลางปี 2561 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียน และการปรับหรือ
กล่าวโทษสถาบันการเงินแต่ละแห่ง เพือ่ ให้ประชาชนได้ทราบถึงคุณภาพ
การให้บริการด้วย
นอกจากนี้ ธปท. ยังมุ่งเน้นที่จะขยายการก�ำกับดูแลด้าน Market
Conduct ไปยัง 6 ผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่กล่าวข้างต้น โดยลูกค้าจะเริ่ม
สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนประการหนึ่งคือ เอกสาร
ประกอบการขายที่เปลี่ยนไป จนไปถึงการได้รับบริการที่ดีขึ้น
เริ่ ม จากเอกสารก่ อ นการขาย (Sales Sheet) คุ ณ ธั ญ ญนิ ต ย์
อธิบายว่าปัญหาที่พบบ่อย คือ ลูกค้ามักลงนามในสัญญาโดยไม่อ่าน
รายละเอียด หรือลงนามทั้งที่ไม่เข้าใจ เพื่อแก้ปัญหานี้ ธปท. จึงก�ำหนด
ให้มีการสรุปสาระส�ำคัญ (Key Features) ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นั้น
ให้อยูใ่ นเอกสารเพียงแผ่นเดียว โดยผูข้ ายมีหน้าทีต่ อ้ งอธิบายสาระส�ำคัญ
ดังกล่าวอย่างชัดเจนให้ลูกค้ารับทราบ ส่วนเอกสาร ณ จุดขาย เช่น
ใบสมัครใช้บริการ ก็ตอ้ งแยกหมวดหมู่ และสรุปสาระส�ำคัญของผลิตภัณฑ์
ที่ลูกค้าก�ำลังจะลงนามให้ชัดเจน ส�ำหรับเอกสารหลังการขาย เช่น
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การจ่าย
ค่าตอบแทน
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การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน ก็ต้องแยกรายละเอียดให้ชัดเจนว่า
เงินที่ลูกค้าช�ำระนั้นเป็นการช�ำระหนี้เท่าใด เป็นค่าทวงถามหนี้หรือ
ค่าธรรมเนียมผิดนัดเท่าใด เป็นต้น
“สิ่งเหล่านี้มาจากการท�ำงานร่วมกันกับชมรม Market Conduct
เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงินต่าง ๆ มีค�ำอธิบายที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย สิ่งส�ำคัญที่สุด
ก็คอื สถาบันการเงินต้องควบคุมให้พนักงานขายอธิบายให้ครบถ้วน และ
ลูกค้าก็ต้องอ่านและท�ำความเข้าใจเพื่อรักษาสิทธิของตนเองด้วย”
ทั้งนี้ คุณธัญญนิตย์เชื่อว่า สิ่งที่ประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงิน
น่าจะสัมผัสได้ คือ คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นและเป็นธรรมมากขึ้น
เนื่องจากหลักเกณฑ์ด้าน Market Conduct ทีม่ คี วามชัดเจน จะน�ำไปสู่
แรงกดดันทางสังคมและยังเป็นข้อบังคับตามกฎหมายทีท่ ำ� ให้ผใู้ ห้บริการ
ต้องปรับเปลี่ยน
“เราไม่ได้มุ่งหวังว่า เมื่อ ธปท. ออกประกาศฉบับนี้แล้ว ทุกอย่าง
จะดีขนึ้ ทัง้ หมดในเวลาอันสัน้ เพราะเรือ่ งนีเ้ ป็นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของคนจ�ำนวนมาก ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ซึ่งต่างก็คุ้นชินกับ
พฤติกรรมแบบเดิม ๆ แต่เชื่อว่าในปี 2561 ผู้ใช้บริการทางการเงิน
จะได้เห็นความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ เรือ่ ย ๆ อย่างน้อยก็ไม่ถกู บังคับให้ซอื้
ผลิตภัณฑ์หรือถูกหลอกขาย”
คุณธัญญนิตย์ กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ ธปท. จะประเมินสถาบันการ
เงินด้าน Market Conduct ต่อเนื่องจากปีก่อนและจะน�ำปัญหาการให้
บริการทางการเงินที่พบไปประกอบการพิจารณาอนุญาตธุรกรรมใหม่
หากสถาบันการเงินใดมีพฤติกรรมการเสนอขายที่ไม่เป็นไปตาม “4 ไม่”
ก็จะพิจารณาอนุญาตธุรกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการทางการเงินต่อไป และในปี 2562 อาจจะน�ำ
ผลการประเมินด้าน Market Conduct รวมเป็นปัจจัยหนึง่ ในการประเมิน
การจัดระดับโดยรวม (Composite Rating) ประจ�ำปีของสถาบัน
การเงินด้วย
สุดท้ายนี้ ไม่เพียงประชาชนที่ได้ประโยชน์จากการก�ำกับดูแลด้าน
Market Conduct ของ ธปท. แต่สถาบันการเงินเองก็ได้รับประโยชน์
มหาศาลไม่แพ้กัน แม้ว่าในระยะสั้นดูเหมือนสถาบันการเงินต้องลงทุน
ส�ำหรับการปรับเปลีย่ นเพือ่ ให้มี 9 ระบบงานทีด่ แี ละสอดคล้องตามเกณฑ์
Market Conduct แต่ในระยะยาวการให้บริการที่เป็นธรรม จะเป็น
แรงสนับสนุนส�ำคัญให้สถาบันการเงินมีวนิ ยั ในการให้บริการกับประชาชน
อันเป็นปัจจัยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีฐานลูกค้าที่มั่นคง
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ธปท. ยกระดับการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
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ฉบับที่ 1 ปี 2561
BOT MAGAZINE The Knowledge
8

คุณฤชุกร สิริโยธิน
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท.

คุ ณ ฤชุ ก ร สิ ริ โ ยธิ น รองผู ้ ว ่ า การ ด้ า นเสถี ย รภาพสถาบั น
การเงิ น ธปท. กล่ า วถึ ง งานด้ า นเสถี ย รภาพสถาบั น การเงิ น
ในปี 2561 ว่า ธปท. มีแผนเพิม่ ศักยภาพในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
หลายมิติ คือ
มิติแรก เป็นการพัฒนาการก�ำกับตรวจสอบแบบติดตามต่อเนื่อง
(Ongoing Supervision) ให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อบริการ
ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการติดตามความเสี่ยงของสถาบัน
การเงิน ในรูปแบบ Off-site Monitoring อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
มากขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบงานและปรับปรุงฐานข้อมูลในการ
ติดตามการด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน เพื่อจับจุดความเสี่ยง
ได้ทันเวลา และมีความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
“ธปท. มีฐานข้อมูลธุรกรรมของสถาบันการเงินอยู่จ�ำนวนมาก
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ตดิ ตาม
ความเสี่ยงของสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องได้ดีขึ้นและทันการณ์
รวมถึงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการตรวจสอบเชิงลึก และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบัน
การเงินในลักษณะมองไปข้างหน้า จะช่วยให้สามารถพร้อมป้องกัน
และรับมือกับความเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้” คุณฤชุกรกล่าว

มิติที่สอง ธปท. ให้ความส�ำคัญต่อการเข้าใจในพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Behavior and Culture) ของ
สถาบันการเงินมากขึน้ จึงได้นำ� แนวคิดนีม้ าเป็นเครือ่ งมือประกอบกับ
การก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน โดยให้กรรมการและผู้บริหารของ
สถาบันการเงินตระหนักและเข้าใจว่า การก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบาย
ของแต่ละองค์กรมีความเสีย่ งอะไรทีเ่ กีย่ วข้อง และมีกลไกในการดูแล
บริหารความเสี่ยงดังกล่าวเพียงพอหรือไม่
คุณฤชุกรอธิบายว่า “เราต้องเข้าใจพฤติกรรมและวัฒนธรรม
องค์กรของสถาบันการเงินแต่ละแห่งซึ่งแตกต่างกัน และผู้บริหาร
รวมถึงกรรมการของสถาบันการเงินนั้น ๆ ต้องเข้าใจด้วยว่า ทิศทาง
กลยุทธ์ของธนาคารในระยะต่อไปมีความเสี่ยงอะไร และเขามีกลไก
ดูแลความเสี่ยงจุดนั้นเพียงพอหรือไม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมั่นใจว่า
ได้ทำ� หน้าทีข่ องตนในการควบคุมนโยบายความเสีย่ งต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีกลไกถ่วงดุลอ�ำนาจในสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม
โครงการนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ปีที่ผ่านมาได้ท�ำโครงการน�ำร่อง
การศึกษาพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรกับธนาคารขนาดใหญ่ 5 ราย
ด้วยการออกแบบสอบถามให้กรรมการสถาบันการเงินประเมินตนเอง
รวมถึงการออกไปสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันการเงินเพื่อประมวลผล
เพิ่มเติม ซึ่งในปีนี้ เราจะปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสมขึ้น เพื่อใช้
ท�ำความเข้าใจสถาบันการเงินเพิ่มเติม”

ฉบับที่ 1 ปี 2561

การก�ำกับดูแลระบบสถาบันการเงิน

BOT MAGAZINE The Knowledge

ในบริบทที่ระบบสถาบันการเงินมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การแข่งขัน
พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและภัยไซเบอร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงพัฒนา
การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินให้เท่าทันและฉับไว ดังสโลแกน “จับควันให้ ไว ดับไฟให้ทัน ป้องกันไม่ให้ลาม” โดยในปี
2561 การด�ำเนินนโยบายด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินเป็นงานต่อเนื่อง ตามทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธปท.
พ.ศ. 2560 - 2562 โดยจะเน้นนโยบายการดูแลความมั่นคงและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน และการดูแล
ระบบการช�ำระเงินให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของผู้ให้บริการ
ทางการเงิน เพื่อเอื้อการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ
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ธปท. จะพัฒนาการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง
เน้นการติดตามในรูปแบบ Off-site Monitoring มากขึ้น
โดยใช้ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบต่าง ๆ มาสนับสนุนการท�ำงาน
เพื่อจับจุดความเสี่ยงได้ทันเวลา และมีความเข้าใจต่อเหตุการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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มิติที่สาม การยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและ
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นความเสี่ยงส�ำคัญ
ทีเ่ กิดได้ทกุ เมือ่ และในหลายรูปแบบ ปีทผี่ า่ นมา ธปท. ก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงิน ว่ามีการบริหารความเสีย่ งของเรือ่ งนีใ้ นด้านของการป้องกันและ
ตรวจจับภัยที่จะเกิดขึ้น และในปีนี้จะเน้นเรื่องการตอบสนองและฟื้นฟู
(Response and Recovery) เมือ่ เกิดภัยไซเบอร์ขนึ้ “ทีผ่ า่ นมาภัยไซเบอร์
สามารถเกิดขึ้นและกระทบกับสถาบันการเงินได้หลายรูปแบบ ฉะนั้น
ท�ำอย่างไรให้สถาบันการเงินมีความพร้อม ถ้าถูกโจมตีแล้วตอบสนอง
และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างฉับไว เพือ่ ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมถึง
การเร่งพัฒนาความรูใ้ นระดับกรรมการและบุคลากรของสถาบันการเงิน”
มิ ติ ที่ สี่ เป็ น เรื่ อ งการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า รั บ การประเมิ น
ภาคการเงินทีเ่ รียกว่า Financial Sector Assessment Program (FSAP)
โดยกองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) และธนาคารโลก (World Bank) การประเมิ น นี้

ระบบการช�ำระเงินของประเทศไทยมีการพัฒนาไปค่อนข้างมาก
จากแนวโน้มการน�ำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาด้านการช�ำระเงิน ช่วยให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการช�ำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว และต้นทุน
ต�่ำลง โดยเฉพาะโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)
มีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมการใช้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้ ง ผ่ า นระบบพร้ อ มเพย์ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และมี ก ารเติ บ โตที่ ดี
ในปีที่ผ่านมา มีประชาชนลงทะเบียนในระบบพร้อมเพย์ 37 ล้านคน
และยอดปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 7 แสนรายการ รวมถึงนโยบาย
การส่งเสริมการใช้บตั รเดบิตในประเทศ ด้วยการติดตัง้ อุปกรณ์รบั ช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปีนี้ ธปท. ยังคงมียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การช�ำระเงินอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน
ด้านแรก คือ การมีโครงสร้างการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน
ทีเ่ หมาะสม ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. 2560
ทีก่ ำ� ลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 เมษายน 2561 สาระส�ำคัญ คือ เน้นการ

นโยบายด้าน FinTech
และ Bangkok FinTech Fair 2018
นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินเป็นกลยุทธ์สำ� คัญอีกด้าน
ของ ธปท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบการเงิน เพราะจะช่วยให้มีการ
แข่งขัน บริการที่มีประสิทธิภาพ สถาบันการเงินมีต้นทุนลดลง รวมทั้ง
เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน ทีผ่ า่ นมา ธปท.
ได้จัดตั้งสนามทดสอบนวัตกรรม (Regulatoly Sandbox) ซึ่งนวัตกรรม
ในเรื่อง QR Payment ได้ผ่านการทดสอบ และสามารถให้บริการทั่วไป

ได้แล้ว แต่ยงั คงมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการทดสอบ
อาทิ การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนในการ
ท�ำธุรกรรมทางการเงิน
“นโยบายเพิ่มเติมของฟินเทคปีนี้ จะชักจูงให้มีผู้ให้บริการทาง
การเงินต่าง ๆ มีการเข้าทดสอบใน Sandbox มากขึ้น และให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้างมาตรฐาน เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็น
โครงสร้างระบบการเงินกลาง เช่น การน�ำมาตรฐาน QR Code ไปใช้
กับบัตรเครดิต การส่งเสริมนวัตกรรมการยืนยันตัวตน โดยใช้ลักษณะ
ทางชีวภาพของแต่ละบุคคล เป็นต้น” คุณฤชุกรกล่าว
นอกจากนี้ ธปท. ก�ำหนดจะจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2018:
SME and Consumer Financial Solutions ในวันที่ 19 - 20 มีนาคม
2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
ทางการเงินที่รองรับบริการแก่กลุ่มผู้ประกอบการ SME และผู้บริโภค
รายย่อย ซึ่งยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อสื่อสารนโยบายด้าน
นวัตกรรมทางการเงินส�ำคัญให้ตลาดรับทราบ และให้เห็นศักยภาพ
ของนวัตกรรมทางการเงินด้านนี้ในประเทศไทย
คุณฤชุกรกล่าวว่า ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ อาทิ
สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ธนาคารกลางต่างประเทศ ผู้ให้
บริการช�ำระเงิน ผู้ให้บริการฟินเทค ผู้ประกอบการ SME และประชาชน
ทีส่ นใจ “การจัดงานนีต้ อ้ งการตอบโจทย์นวัตกรรมใหม่ ๆ ทีจ่ ะสนับสนุน
บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SME และผู้บริโภครายย่อย ในงาน
จะมีบูธแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ
ที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันได้เชิญวิทยากรชั้นน�ำจากในประเทศและ
ต่างประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาร่วม
พูดคุยแลกเปลีย่ นความเห็น ซึง่ ผูร้ ว่ มงานน่าจะได้รบั ประโยชน์อย่างมาก
จากการจัดงานครั้งนี้”

ฉบับที่ 1 ปี 2561
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เสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน
และการสนับสนุน FinTech

รวมศูนย์การก�ำกับดูแลผูใ้ ห้บริการระบบการช�ำระเงิน ให้มเี อกภาพภายใต้
คณะกรรมการนโยบายระบบการช�ำระเงิน โดยมีผู้ว่าการ ธปท. เป็น
ประธาน
“ในส่วนของ ธปท. เมื่อ พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงินฉบับใหม่
บั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว เราจะมี ก ลไกและเครื่ อ งมื อ ก� ำ กั บ ดู แ ลผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ช�ำระเงินแต่ละประเภทที่สะท้อนความเสี่ยงที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
สากล อี ก ทั้ ง ท� ำ ให้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลมี ค วามยื ด หยุ ่ น เอื้ อ ต่ อ การเกิ ด
นวัตกรรม รวมถึงมีกลไกดูแลและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการทีช่ ดั เจน”
คุณฤชุกรกล่าว
ด้านทีส่ อง คือ การก�ำหนดแผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน (Payment
System Roadmap) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 - 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการพัฒนาระบบการช�ำระเงินภายใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งมีวิสัยทัศน์
ในการส่งเสริมให้การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกหลัก
ในการช�ำระเงิน
หัวใจของ Payment System Roadmap ฉบับที่ 4 ประกอบด้วย
แนวทางส�ำคัญ 5 เรื่อง คือ (1) การสนับสนุนนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็ว และต้นทุนต�่ำ เช่น การช�ำระเงินด้วย QR Code
(2) การส่งเสริมการเข้าถึงและการช�ำระเงินแบบดิจิทัลอย่างแพร่หลาย
(3) การพั ฒ นาและยกระดั บโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการช� ำ ระเงิ น
(4) การยกระดับการช�ำระเงินให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี และ (5) การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน
การช�ำระเงิน
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เป็นการประเมินการก�ำกับระบบการเงินของประเทศ ทั้งในเรื่องการ
ดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานก�ำกับดูแล
ที่เป็นมาตรฐานและกระบวนการดูแลแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดย
เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลระบบการเงิน ได้แก่
ธปท. กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมถึงกรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม
มิติที่ห้า คือ การก�ำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้ใช้บริการทาง
การเงิน (Market Conduct) ทีส่ ถาบันการเงินจะต้องมีระบบทีด่ ใี นการดูแล
เรือ่ งนี้ ตามมาตรฐานที่ ธปท. ก�ำหนด โดย ธปท. จะออกตรวจสอบ เพือ่
ให้มนั่ ใจว่าสถาบันการเงินมีการพัฒนาเรือ่ งดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ใช้บริการทางการเงิน
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มุ่งรักษาเสถียรภาพ
และสมดุลทางเศรษฐกิจ

ฉบับที่ 1 ปี 2561
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด�ำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น (Flexible Inflation
Targeting) มาตั้งแต่ปี 2543 โดยได้มีการทบทวนและปรับปรุงกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อมาอย่างสม�่ำเสมอ ในช่วงแรก
ธปท. ด�ำเนินนโยบายโดยให้ความส�ำคัญกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาค่อนข้างมาก ผ่านการก�ำหนดเป้าหมาย
เงินเฟ้อ แต่ในช่วงหลังได้ให้ความส�ำคัญกับอีก 2 เป้าหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งเป้าหมายด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และเป้าหมายเสถียรภาพระบบการเงิน การด�ำเนินนโยบายการเงินในภาพรวมเป็นการชั่งน�้ำหนักรักษาสมดุลของ
ทั้ง 3 เป้าหมายให้เหมาะสมในแต่ละห้วงสถานการณ์
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ด้วยการด�ำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น

นโยบายการเงินภายใต้กรอบเงินเฟ้อ
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คุณไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน
รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธปท.

คุณเมธี สุภาพงษ์
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธปท.

คุ ณ เมธี สุ ภ าพงษ์ รองผู ้ ว ่ า การ ด้ า นเสถี ย รภาพการเงิ น
ธปท. และคณะกรรมการนโยบายการเงิน กล่าวว่า การด�ำเนิน
นโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นมีความ
น่าเชื่อถือ เพราะกรอบนี้เน้นไปที่ความโปร่งใส ทั้งความโปร่งใส
ของข้อมูลและความโปร่งใสของการด�ำเนินนโยบาย มีการเปิดเผย
ถึงหลักการเหตุผลต่อสาธารณะ และมีการประกาศเป้าหมายของ
นโยบายการเงินที่ชัดเจน
“กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น ค�ำว่า ‘ยืดหยุ่น’ ไม่ใช่
เฉพาะเงินเฟ้อยืดหยุ่น แต่รวมถึงเป้าหมายด้านการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และเป้าหมายเสถียรภาพระบบการเงิน โดยการให้ความ
ส�ำคัญแต่ละเป้าหมายขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแนวโน้ม
บางครั้งเราให้น�้ำหนักในบางเรื่องมากกว่าเรื่องอื่น เช่น ในช่วงที่
เศรษฐกิจมีการชะลอตัว เงินเฟ้อไม่ได้เป็นปัญหาหลัก เราพยายาม
ด�ำเนินนโยบายการเงินทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น”

คุณเมธีอธิบายถึงเป้าหมายเสถียรภาพราคาว่า ทุกประเทศ
ต้องการให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับต�่ำและไม่ผันผวน โดยเงินเฟ้อต�่ำ
มีประโยชน์ เพราะท�ำให้วางแผนการใช้จา่ ยได้ชดั เจน ถ้าผันผวนน้อย
ยิ่งดี เพราะจะช่วยการวางแผนระยะยาวในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การท�ำ
งบประมาณ การลงทุน และการบริโภค
ส�ำหรับเป้าหมายด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตมาก ๆ แต่ต้องการให้ขยายตัวใกล้เคียงกับศักยภาพ
และความสามารถทางเศรษฐกิจในแต่ละขณะ เพราะศักยภาพทาง
เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจขยายตัว
เกินกว่าศักยภาพ ก็มีโอกาสที่จะเกิดวิกฤติเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ถ้า
เศรษฐกิจเติบโตต�่ำกว่าศักยภาพมากเกินไป ก็เท่ากับมีค่าเสียโอกาส
ในการท�ำให้การกินดีอยู่ดีของประชาชนสูงขึ้น จึงต้องสร้างสมดุลให้
ชัดเจน
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“ในช่วงหลัง มีหลายประเทศบอกว่า เงินเฟ้อต�่ำ เศรษฐกิจก็ไม่ได้
ขยายตัวสูง แต่ท�ำไมมีวิกฤติด้านเสถียรภาพระบบการเงิน หลังวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกในปี 2551 ธนาคารกลางทุกแห่งจึงให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งนี้
ปัญหาทีส่ ำ� คัญก็คอื ธนาคารกลางมีเครือ่ งมือทางการเงินหลัก คือ อัตรา
ดอกเบีย้ นโยบาย การจะใช้หนึง่ เครือ่ งมือบรรลุผลส�ำเร็จหลายเป้าหมายนัน้
ท�ำได้ยาก และอาจท�ำได้ไม่มีประสิทธิภาพ” คุณเมธีกล่าว
ในประเด็นเสถียรภาพของระบบการเงิน ธปท. จึงมีเครื่องมืออื่น
ที่เข้ามาช่วย เช่น Macroprudential Measures ซึ่งสามารถออกแบบให้
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะและแต่ละภาคส่วน อาทิ
อสังหาริมทรัพย์ ตลาดพันธบัตรเอกชน การใช้จ่ายภาคเอกชน การ
บริโภค หนี้ครัวเรือน โดยเป็นเครื่องมือที่ Target ในแต่ละจุดแบบเฉพาะ
เจาะจง โดยไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องใช้เครือ่ งมืออัตราดอกเบีย้ ซึง่ จะกระทบใน

วงกว้างต่อทุกคนทุกภาคส่วนพร้อมกัน แต่เครื่องมือต่าง ๆ นั้น จะใช้ได้
เฉพาะภาคส่วนที่ธนาคารกลางมีอ�ำนาจก�ำกับดูแลเท่านั้น
“ถ้าจะด�ำเนินนโยบายให้ได้ผล ก็ต้องดูประกอบกัน ทั้งเครื่องมือ
นโยบายการเงิน ดอกเบี้ย และเครื่องมือทางด้าน Macroprudential มา
ใช้ร่วมกันให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะเครื่องมือแต่ละอัน
จะมี Trade-off มีข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกัน” คุณเมธีกล่าว

ภาวะเงินเฟ้อต�่ำ
ภาวะเงินเฟ้อต�่ำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก และ
เป็นเรื่องที่ท้าทายของธนาคารกลางทั่วโลก โดยสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้
เงินเฟ้อต�่ำมาจาก 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกอยู่ในด้านอุปสงค์ คุณเมธีกล่าวว่า
หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก หลายประเทศฟื้นตัว แต่ฟื้นตัวช้ามาก

แนวทางพัฒนากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
คุ ณ เมธี ก ล่ า วว่ า ธปท. อยู ่ ใ นกระบวนการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น และก�ำลังทบทวน
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็น Input ของการด�ำเนินนโยบาย เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจ
และเครื่องชี้ต่าง ๆ โดยปัจจุบัน ภาคบริการมีขนาดใหญ่กว่าภาค
อุตสาหกรรมมาก แต่อาจมี Indicator ภาคบริการที่ยังไม่มากเพียงพอ
ที่จะติดตามหลาย ๆ เรื่อง เช่น e-Commerce ว่ามีกี่ราย เสียภาษีกัน
มากน้อยแค่ไหน ปริมาณธุรกรรมมีมากแค่ไหน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา
กันต่อ ในภาพรวมถ้าตัวเลข Input สะท้อนภาวะเศรษฐกิจได้ดี การตัดสินใจ
เชิงนโยบายก็จะถูกต้องเหมาะสมและทันเวลามากขึ้น
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บางประเทศยังเจอวิกฤติเศรษฐกิจของตัวเองซ�ำ้ ขึน้ มา การฟืน้ ตัวทีช่ ดั เจน
ของเศรษฐกิจโลกเพิ่งเริ่มเมื่อกลางปี 2560 ดังนั้น ปัจจัยทางด้านอุปสงค์
ค่อย ๆ ฟื้นตัว เป็นสาเหตุให้ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่
ปัจจัยที่สองซึ่งมีความส�ำคัญมาจากทางด้านอุปทาน และทางด้าน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านสินค้าเกิดขึ้นทั่วโลก มี
การวาง Supply Chain ไว้กระจัดกระจายในหลาย ๆ ประเทศ ธุรกิจ
สามารถหาแหล่งวัตถุดิบคุณภาพดีและแรงงานที่ถูกที่สุด ท�ำแต่ละส่วน
ย่อย ๆ ของผลิตภัณฑ์ และส่งมาประกอบได้ในต้นทุนที่ต�่ำ ราคาและ
ต้นทุนการผลิตจึงไม่อยู่ในระดับที่สูง
“ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การผลิตน�ำ้ มันดิบ สหรัฐอเมริกา
พบ Shale Gas และ Shale Oil มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต�่ำ และ
มีแหล่งผลิตกระจายอยู่ทั่วประเทศ เมื่อใดที่ราคาเริ่มปรับขึ้น หรือ
อุ ป ทานในตลาดโลกหายไป ก็ ส ามารถผลิ ต ขึ้ น มาทดแทนได้ ทั น ที
ท�ำให้สร้างเพดานของราคาน�้ำมันในตลาดโลก แต่ช่วงนี้ที่ราคาน�้ำมัน
ปรับตัวสูงขึ้นมาจากปัจจัยพิเศษ เช่น อากาศที่หนาวเย็นมากกว่า
ปกติทั่วโลก ท�ำให้มีการเพิ่มการใช้น�้ำมันเพื่อผลิตไฟฟ้า อย่างไร
ก็ตาม ในระยะปานกลางและระยะยาว ราคาน�้ำมันไม่น่าจะสูงขึ้น
เหมือนในอดีต นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายเทคโนโลยีที่พัฒนาเร็ว เช่น
e-Commerce และ Automation ซึ่งท�ำให้ประสิทธิภาพการผลิต
เพิ่มขึ้น ต้นทุนแรงงานลดลง ช่วยลดต้นทุนการผลิต” คุณเมธีกล่าว
ทว่าเรือ่ งพลวัตเงินเฟ้อและเหตุปจั จัยต่าง ๆ ยังคงต้องติดตามศึกษา
อย่างใกล้ชิด เพราะยังไม่มีข้อสรุปที่ตายตัว
“เรือ่ งค่าจ้าง ในกรณีสหรัฐอเมริกา การจ้างงานอยูใ่ นเกณฑ์ดี ระดับ
การว่างงานต�่ำ แต่ท�ำไมแรงกดดันเงินเฟ้อจากค่าจ้างจึงมีน้อย หรือ

แทบไม่มี ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาว่า พลวัตทางด้านต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุน
แรงงาน ท�ำไมสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อได้ไม่มาก ซึง่ ตรงนีม้ ี 2 แนวทาง
หนึ่ง ต้องใช้เวลาหรือไม่ เพราะเศรษฐกิจเพิ่งฟื้นต้ว หรือสอง จะเป็น
แนวโน้มนี้จริง ๆ เพราะมี Automation เอาเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์มา
แทนคน หรือใช้จากแหล่งทีม่ ตี น้ ทุนถูก รวมถึงวิธกี ารผลิตและพฤติกรรม
การบริโภคก็เปลี่ยนไป เหล่านี้ต้องมาดูว่า ในที่สุดการปรับตัวต่าง ๆ จะ
เป็นไปในทิศทางไหน”
พลวัตเงินเฟ้อขึ้นอยู่กับโครงสร้างเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
แต่ จากการศึ ก ษาพบว่ า เงิ น เฟ้ อ จากต่างประเทศมีผ ลต่อเงินเฟ้อ
ในประเทศค่อนข้างสูงขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากการเชื่อมต่อทางด้าน
การค้า Globalization และ e-Commerce มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น
ส�ำหรับประเทศไทย คุณเมธีกล่าวว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้น
ค่อนข้างมาก โดยมาจากการส่งออกและการท่องเทีย่ วเป็นหลัก เศรษฐกิจ
ภายในดีขึ้นบ้าง แต่ยังไม่กระจายตัวเต็มที่ เนื่องจากราคาสินค้าในภาค
เกษตรยังไม่ดี กระทบต่อก�ำลังซื้อของภาคเกษตร ส่งผลให้การค้าปลีก
และร้านค้าเล็ก ๆ ในต่างจังหวัดได้รับผลกระทบ บวกกับการแข่งขันที่
เพิม่ ขึน้ จากธุรกิจขนาดใหญ่ทขี่ ยายการลงทุนไปสูต่ า่ งจังหวัด “เศรษฐกิจ
ขยายตัวสูงขึน้ แต่ประชาชนไม่รสู้ กึ เพราะว่าส่วนใหญ่ทอี่ ยูใ่ นภาคเกษตร
และแรงงานไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เรื่องนี้คงต้องใช้เวลา”
ทั้งนี้ ธปท. ได้คาดการณ์ว่า ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 เงินเฟ้อ
จะกลับเข้าสู่กรอบล่างของเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยรายปี
ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 หรือร้อยละ 1.0 - 4.0 “ปัจจัยหลักมาจากราคาน�ำ้ มันที่
ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรคงยังไม่ปรับขึ้นเร็ว
ส่วนเรื่องค่าจ้างขั้นต�่ำน่าจะมีผลบ้าง แต่ยังต้องรอดู”
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ถ้าจะด�ำเนินนโยบายให้ได้ผล ก็ตอ้ งดูประกอบกัน
ทัง้ เครือ่ งมือนโยบายการเงิน ดอกเบีย้ และเครือ่ งมือ
ทางด้ า น Macroprudential มาใช้ ร ่ ว มกั น
ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะเครือ่ งมือ
แต่ละอันจะมี Trade-off มีขอ้ ดีขอ้ เสียไม่เหมือนกัน

15

BOT MAGAZINE The Knowledge

Policy Normalization ในประเทศอุตสาหกรรมหลัก
และผลต่อประเทศไทย
คุณไพบูลย์ กิตติศรีกงั วาน รองผูว้ า่ การ ด้านบริหาร ธปท. และคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน กล่าวว่า หลังวิกฤติการเงินโลก ธนาคารกลาง
ของประเทศอุตสาหกรรมหลักส�ำคัญ ๆ ได้ดำ� เนินนโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลาย
เป็นพิเศษ โดยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือศูนย์หรือติดลบ รวมทั้ง
การซื้อพันธบัตรจ�ำนวนมาก เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
(Quantitative Easing) อย่างไรก็ตาม หลังจากเศรษฐกิจของประเทศ
เหล่านี้เริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน ความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายดังกล่าว
ก็ลดน้อยลง ธนาคารกลางจึงเริ่มทยอย “ถอนยา” โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย และลดการอัดฉีดสภาพคล่อง เพื่อปรับนโยบายการเงินเข้าสู่
ภาวะปกติ หรือ Normalize นโยบายการเงิน ซึ่งเป็นความท้าทายของ
ผูก้ ำ� หนดนโยบายว่า จะด�ำเนินการในลักษณะ “Soft Landing” ได้อย่างไร
“ถ้าถอนยาเร็วเกินไป ก็อาจจะมีผลกระทบต่อ Momentum ของการ
ฟืน้ ตัว ท�ำให้เศรษฐกิจสะดุดได้ แต่ถา้ ท�ำช้าเกินไป ก็อาจมีความเสีย่ งด้าน
เงินเฟ้อและความไม่สมดุลทางการเงิน เช่น การกู้หนี้ยืมสินที่สูงเกินไป

การเก็งก�ำไรในสินทรัพย์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเสถียรภาพ
ระบบการเงินในระยะยาว และทีส่ ำ� คัญ ในการถอนยานัน้ ต้องระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อมในตลาดการเงิน เพราะถ้าท�ำอย่างกะทันหัน
รวดเร็ว หรือไม่ได้ส่ือสารล่วงหน้า ปฏิกิริยาในตลาดอาจจะรุนแรง
น�ำไปสู่ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ อัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยระยะยาว และราคาหลักทรัพย์ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน” คุณไพบูลย์กล่าว
ตั้งแต่ปลายปี 2558 ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ได้ทยอย
ปรับขึน้ ดอกเบีย้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการส่งสัญญาณให้ตลาดรับรู้
ล่วงหน้า โดยในปี 2561 ตลาดยังคาดว่า Fed จะปรับดอกเบีย้ อย่างน้อย
อีก 3 ครั้ง ส่วนธนาคารกลางยุโรปก็เริ่มลดปริมาณพันธบัตรที่ซื้อลง
แต่ ป ี นี้ อ าจยั ง ไม่ เ ห็ น การปรั บ ดอกเบี้ ย จากธนาคารกลางยุ โ รป
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ธนาคารกลางเกาหลี ใ ต้ ข ยั บ ขึ้ น ดอกเบี้ ย ไปเมื่ อ
ปลายปีที่แล้ว ตามด้วยธนาคารกลางมาเลเซียเมื่อต้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม
ธนาคารกลางส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับ
ผ่อนคลาย เนื่องจากต้องการให้มั่นใจว่าการฟื้นตัวจะยั่งยืนและมั่นคง
“มีค�ำถามว่า ประเทศอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
ปรับดอกเบี้ยขึ้นเป็นล�ำดับ และปีนี้ก็จะปรับอีก ประเทศไทยต้องปรับ
ดอกเบีย้ ตามหรือไม่ เราได้พดู เสมอว่า อัตราดอกเบีย้ นโยบายการเงินของ
ไทย มีไว้เพือ่ ดูแลเศรษฐกิจไทย เราไม่จำ� เป็นต้องปรับอัตราดอกเบีย้ ตาม
สหรัฐอเมริกา การด�ำเนินนโยบายการเงินของเราขึน้ อยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจ
แนวโน้มเงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงินของไทยเป็นหลัก”
“นโยบายการเงินในปีนี้ค่อนข้างท้าทาย ในภาวะที่การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างดี เงินเฟ้อต�่ำ แต่มีความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบ
การเงิน จากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนการลงทุนที่สูงขึ้น (Search
for Yield) โดยอาจไม่ค�ำนึงถึงความเสี่ยงหรือประเมินความเสี่ยงต�่ำกว่า

ที่ควร (Underpricing of Risks) ทั้งในส่วนของภาคครัวเรือน ธุรกิจ และ
สถาบันการเงิน อันสืบเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่ำและยาวนาน ใน
ความเห็นส่วนตัว อัตราดอกเบีย้ แบบทีใ่ ช้ยาแรงมานาน ถึงจุดหนึง่ ก็ตอ้ ง
ปรับเข้าสูภ่ าวะปกติ ความท้าทายส�ำคัญของการด�ำเนินนโยบายในระยะ
ต่อไปก็คือ ควรจะเริ่มถอนยาเมื่อไหร่ ในภาวะเช่นใด เพื่อสร้างความ
สมดุลของสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง
และการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินควบคู่กันไป”

ฉบับที่ 1 ปี 2561
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“การใช้ Big Data มาจับชีพจรเศรษฐกิจ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญมาก
เพราะเป็นข้อมูลที่สร้างมาจากระดับปัจเจกบุคคล คือ จาก Micro
มาสู่ Macro จะเห็นการเคลือ่ นไหวพฤติกรรมต่าง ๆ ชัดเจนขึน้ และการ
เห็นภาพสะท้อนทางด้าน Micro มากขึน้ จะเป็น Indicator ทีค่ อ่ นข้างเร็ว
ทีบ่ อกว่าภาคสังคม ธุรกิจ หรือผูบ้ ริโภคเริม่ เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางใดแล้ว
ธปท. มีกลุ่มงานที่ศึกษาเรื่อง Big Data และท�ำเรื่อง Data Analytics
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และคิ ด ว่ า จะใช้ ป ระโยชน์ จ ากเรื่ อ งเหล่ า นี้ ม ากขึ้ น
นอกจากนัน้ เราพร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ทีส่ นใจเรือ่ งนีม้ าหารือ
และมาศึกษาร่วมกัน” คุณเมธีกล่าว
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ฉบับที่ 1 ปี 2561

ถ้าถอนยาเร็วเกินไป ก็อาจจะมีผลกระทบต่อ Momentum ของการฟื้นตัว
ท�ำให้เศรษฐกิจสะดุดได้ แต่ถ้าท�ำช้าเกินไป ก็อาจมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
และความไม่สมดุลทางการเงิน เช่น การกู้หนี้ยืมสินที่สูงเกินไป
การเก็งก�ำไรในสินทรัพย์ต่าง ๆ เป็นต้น
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเสถียรภาพระบบการเงินในระยะยาว

ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทย
คุณไพบูลย์กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวค่อนข้างดี คาดว่า
GDP ปีนจี้ ะเติบโตร้อยละ 3.9 ต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น โดยมีปจั จัยสนับสนุน
จากการส่งออกและการท่องเที่ยว รวมทั้งแรงกระตุ้นจากมาตรการ
การคลังและโครงการลงทุนภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ส่วนการ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
“แน่นอนว่านโยบายการเงินมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัว
ในจุดทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีผ่ อ่ นคลาย และสภาพคล่อง
ที่มีมาก ภาวะสินเชื่อเอื้อต่อการลงทุนและการบริโภค”
ส�ำหรับปัจจัยเสีย่ งจากภายนอกต่อเศรษฐกิจไทยนัน้ แม้เศรษฐกิจโลก
จะขยายตัวได้ดีในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในปีนี้
แต่ก็ยังมี Downside Risks จากหลายปัจจัย ในสหรัฐอเมริกายังมีความ
ไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณ
การค้าโลก และกระทบต่อประเทศที่พึ่งพาการส่งออก นอกจากนั้น
ยังมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค หากสถานการณ์
ปะทุขึ้น ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
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“ด้ า นภายในประเทศก็ มี ป ั จ จั ย เชิ ง โครงสร้ า งหลายเรื่ อ งที่ เ ป็ น
ความท้าทาย อาทิ ประชากรเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ปัญหาขาดแคลน
แรงงานที่จะรุนแรงขึ้นในอนาคต รวมถึงปัญหาทักษะแรงงานที่มีอยู่
อาจไม่ตรงกับความต้องการของธุรกิจและตลาด ผลกระทบจากการ
ใช้เครื่องจักรมาทดแทนแรงงาน และการขยายตัวของ e-Commerce
นอกจากนั้ น ยั ง มี ป ระเด็ น ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ
SME ตลอดจนการกระจายผลประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจ
ที่ยังไม่ทั่วถึง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นข้อจ�ำกัดต่อศักยภาพการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว” คุณไพบูลย์กล่าวทิ้งทาย
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ฉบับที่ 1 ปี 2561

ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SEACEN Governors’
Conference ครั้งที่ 53 โดยมีธีมหลักของการประชุมคือ “Pursuing Stability in a World of Instability” การเสวนาครั้งนี้
เน้นในประเด็นเกี่ยวกับการดูแลเสถียรภาพท่ามกลางโลกแห่งความผันผวน
Central Banking and the Global Economy
ในหั ว ข้ อ การด� ำ เนิ น งานของธนาคารกลางกั บ เศรษฐกิ จ โลก
Dr. Jacob Aharon Frenkel ประธาน JP Morgan Chase
International กล่าวว่า จากการทีป่ ระเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง
ที่มีอัตราดอกเบี้ยเกือบเป็นศูนย์ และมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นลบ
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึง่ เป็นสภาวการณ์ทที่ ำ� ให้การด�ำเนินนโยบาย
การเงิน ที่ส่งผ่านผลไปยังระดับราคาไม่มีประสิทธิผลดังเช่นในภาวะ
ปกติ Dr. Frenkel จึงได้เสนอแนวคิดในการด�ำเนินนโยบายการเงิน

แบบ Unconventional เพือ่ ดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในมิตอิ นื่ ๆ
ควบคู่ไปพร้อมกัน
ในสภาวการณ์เช่นนี้ หากธนาคารกลางยังคงยึดมั่นการรักษา
เป้าหมายเงินเฟ้อ เป็นเป้าหมายหลักเพียงอย่างเดียว (Conventional)
จะก่อให้เกิด “ต้นทุน” ต่อระบบเศรษฐกิจ จากการปรับตัวสู่ “New
Normal” ทีเ่ ป็นไปอย่างเชือ่ งช้า เนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่
เป็นเวลานาน สร้างสภาวะที่เอื้อต่อการลงทุนในหลักทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ เก็งก�ำไรและการก่อหนี้ มากกว่าการลงทุนทีแ่ ท้จริง

Dr. Jacob Aharon Frenkel ประธาน JP Morgan Chase International
น�ำเสนอแนวคิดการด�ำเนินนโยบายการเงินแบบ Unconventional

ฉบับที่ 1 ปี 2561
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Will Politics Lead Economics?
ในหัวข้อ “Will Politics Lead Economics?: Geopolitical Risks
and Implications for Central Banks” มีผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบ
ด้วย Mr. Norman T.L. Chan ผู้ว่าการธนาคารกลางฮ่องกง Mr. Lee
Juyeol ผู้ว่าการธนาคารกลางเกาหลีใต้ Mr. Lesetja Kganyago
ผูว้ า่ การธนาคารกลางแอฟริกาใต้ และ Mr. Benoît Coeuré กรรมการ
บริหารจากธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรป
ผู้อภิปรายส่วนใหญ่เห็นว่า ในทางปฏิบัติ การเมืองมักจะเป็น
ตัวน�ำการด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ เนื่องจากนักการเมืองเป็น
ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจในการด�ำเนินนโยบายการคลัง ผ่านการอนุมตั กิ าร
เบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงเป็นผู้ร่วมตัดสินใจในการแต่งตั้งผู้ว่าการ
ธนาคารกลาง ธนาคารกลางจึงมีอำ� นาจจ�ำกัดในการทัดทานรัฐบาล ใน
กรณีที่นโยบายการคลังของรัฐบาลขัดกับความเห็นของธนาคารกลาง
ในฐานะผูด้ ำ� เนินนโยบายการเงิน ทัง้ นี้ มีผอู้ ภิปรายแสดงความเห็นว่า
แม้รัฐบาลและธนาคารกลางอาจร่วมกันท�ำงานได้ดีโดยไม่มีการ
ขัดแย้งในปัจจุบนั แต่กค็ วรก�ำหนดความเป็นอิสระของธนาคารไว้เป็น
กฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าความเป็นอิสระของธนาคารจะยังคงอยู่เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอนาคต
ในระยะทีผ่ า่ นมา การด�ำเนินนโยบายการเงินในหลายประเทศโดย
คงอัตราดอกเบี้ยในระดับต�่ำเป็นเวลานาน ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์
และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สู ง ขึ้ น เป็ น ล� ำ ดั บ จึ ง เป็ น ผลดี ต ่ อ กลุ ่ ม ผู ้ มี
รายได้สูงซึ่งลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ ขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศเป็นกลุม่ ผูฝ้ ากเงิน ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ รี ายได้นอ้ ยหรือเป็นกลุม่ ใน
วัยเกษียณซึ่งรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ จะมีรายได้จากดอกเบี้ยรับที่ลดลง
ท�ำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท�ำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การด�ำเนินนโยบายการเงินในหมู่
สาธารณชน และเป็นเหตุผลหนึง่ ทีน่ กั การเมืองใช้กดดันธนาคารกลาง
ในประเด็นเกี่ยวกับ Mandate ขอบเขต และเครื่องมือในการด�ำเนิน
นโยบาย
ดั ง นั้ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายจาก
แรงกดดันทางการเมืองคือ การด�ำรงไว้ซงึ่ อิสระของธนาคารกลาง โดย
อาศัยกรอบทางกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ของธนาคารกลางไว้ชัดเจน นอกจากนี้ ธนาคารกลางควรให้ความ
ส�ำคัญกับการสื่อสารกับสาธารณชนให้เข้าใจขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ของธนาคารกลาง มุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจและการส่งสัญญาณ
การด�ำเนินนโยบายหรือออกมาตรการ เพื่อให้ตลาดมีการปรับตัว
และการคาดการณ์ล่วงหน้าตามสมควร ตลอดจนการสื่อสารและ
ประสานงานใกล้ชิดกับรัฐบาล เพื่อให้การด�ำเนินนโยบายการเงิน
การคลังสอดประสานกันเป็นอย่างดี มีการก�ำหนดบทบาท ขอบเขต
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ในภาคการผลิตและภาคการเงิน ซึ่งจะส่งผลลบต่อเสถียรภาพทาง
การเงิน รวมถึงผลิตภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย
ธนาคารกลางจึงควรค�ำนึงถึง “ต้นทุน” เหล่านี้ด้วย แม้การรักษา
เสถียรภาพด้านราคาจะยังคงเป็นหน้าทีห่ ลักทีธ่ นาคารกลางพึงยึดมัน่
เป็นพันธกิจหลัก แต่ในบางกรณี ธนาคารกลางอาจจ�ำเป็นต้อง
ผ่อนปรนเป้าหมายเงินเฟ้อบ้างในระยะสัน้ เพือ่ สร้างสมดุลในการรักษา
เสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนแนวการด�ำเนินนโยบายการเงินตามแบบ
Unconventional เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อระบบ
การเงินและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนโฉมไปจากหลายทศวรรษก่อนนั้น
ยังคงอาศัยรากฐานจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และประสบการณ์
จากการผ่านวิกฤติเศรษฐกิจโลกหลายครั้งที่ผ่านมา จะยังคงเป็น
บทเรียนส�ำคัญที่ช่วยเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในความเชื่อมโยง
และกลไกการส่งผ่านผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายและวิกฤติเศรษฐกิจ
ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
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และเป้าหมายที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี ในท้ายที่สุดแล้ว ภาวะเศรษฐกิจ
จะเป็นตัวสะท้อนผลการด�ำเนินนโยบายของทางการ ซึ่งทั้งนักการเมือง
และธนาคารกลางต้องให้ความส�ำคัญและใช้เป็นเป้าในการประเมินผล
ในการด�ำเนินนโยบาย
Technological Innovations
ในหัวข้อ “Technological Innovations: Implications for Central
Banks in the Next Five Years” มีผเู้ ข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วย ดร.วิรไท
สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. Mr. Ravi Menon ผู้ว่าการธนาคารกลาง
สิงคโปร์ Mr. B.P. Kanungo รองผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดีย และ
Ms. Neav Chanthana รองผู้ว่าการธนาคารกลางกัมพูชา
ผู้เข้าร่วมอภิปรายแสดงความเห็นว่า แม้นวัตกรรมทางการเงินจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจและ
ธุรกรรมทางการเงิน ช่วยเพิ่ม Financial Inclusion และก่อให้เกิดการ
จัดเก็บข้อมูลเชิงลึกจ�ำนวนมหาศาล ซึ่งสามารถน�ำมาวิเคราะห์และ
สร้างเครือ่ งชีภ้ าวะเศรษฐกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ได้ แต่การเติบโตของ
FinTech ก็กอ่ ให้เกิดความเสีย่ งต่อระบบการเงิน หากปราศจากการก�ำกับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ
ธนาคารกลางในฐานะผู้ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบการ
ช�ำระเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจใน FinTech และผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ ระบบเศรษฐกิจ เพือ่ วางระบบ

การก�ำกับดูแลธุรกิจ FinTech และเตรียมแผนรองรับผลกระทบต่อภาคส่วน
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรัดกุม โดยตัวอย่างของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินในระยะ
ทีผ่ า่ นมา อาทิ ราคาสินค้าทีม่ กี ารซือ้ ขายออนไลน์ มีการปรับตัวรวดเร็วกว่า
สินค้าที่วางขายในร้าน เริ่มมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนการจ้างงาน
มากขึ้น จากเดิมที่เน้นทดแทนกลุ่มงานไร้ทักษะ ขยายมาสู่กลุ่มงาน
กึ่งทักษะ และช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างผลิตภาพของผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่มีเงินทุนและสามารถน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต กับผลิตภาพของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีเงินทุนจ�ำกัดและ
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีต�่ำ
ดังนั้น หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลธุรกิจเหล่านี้ควรต้องมีความยืดหยุ่น
สูง พร้อมปรับตัวและก้าวทันไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงิน และท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ดีในการกระตุ้นและ
สร้างบรรยากาศ หรือออกกฎเกณฑ์ที่เอื้อให้ภาคเอกชนสามารถน�ำ
นวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการเงิน
รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมทาง
การเงินให้แก่สาธารณชนด้วย นอกจากนี้ โจทย์ที่ท้าทายอีกประการ
หนึ่ง คือ การสร้างและรักษาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security)
ธนาคารกลางในกลุ่ม SEACEN หลายแห่งได้มีการด�ำเนินการเพื่อ
รองรับการใช้นวัตกรรมทางการเงินบ้างแล้ว เช่น ธนาคารกลางกัมพูชา
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ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ร่วมอภิปรายในหัวข้อ Technological Innovations: Implications for Central Banks in the Next Five Years

Redefining Mandates of Central Banks
ในหัวข้อ “Redefining Mandates of Central Banks: Monetary
Policy and Financial Cycles?” มีผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วย
Mr. Agustín Carstens กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการช�ำระเงิน
ระหว่างประเทศ Mr. David Lipton รองกรรมการบริหารกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ Mr. Muhammad Ibrahim ผู้ว่าการธนาคารกลาง
มาเลเซีย และ Mr. Nestor A. Espenilla, Jr. ผู้ว่าการธนาคารกลาง
ฟิลิปปินส์
ผู้อภิปรายส่วนใหญ่เห็นว่า ธนาคารกลางยังควรด�ำเนินนโยบาย
การเงินโดยมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพด้านราคาเป็นขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่หลัก แต่ควรเพิ่มความยืดหยุ่นในการด�ำเนินนโยบายโดยค�ำนึงถึง
ผลต่อเสถียรภาพทางการเงินเป็นประเด็นร่วมด้วย โดยทีผ่ า่ นมาประเทศ
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ก็ด�ำเนินนโยบายการเงินโดยใช้เงินเฟ้อเป็นเป้าหมาย
ซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสม ทั้งนี้
ควรก�ำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นช่วงตัวเลขและส�ำหรับช่วงเวลาหลายปี
เพื่อเป็นเข็มทิศและเพื่อให้ยังคงมีความยืดหยุ่นในการด�ำเนินนโยบาย
สิ่งที่ธนาคารกลางควรท�ำในการด�ำเนินนโยบายการเงินมีหลาย
มาตรการ อาทิ การสือ่ สารให้สาธารณชนเข้าใจชัดเจนถึงขอบเขต เป้าหมาย

และเครื่องมือในการด�ำเนินนโยบายการเงิน การประสานกับผู้ก�ำหนด
นโยบายอืน่ ๆ ในประเทศ เพือ่ ไม่ให้เกิดการสร้างภาระต่อนโยบายการเงิน
มากเกินความจ�ำเป็น โดยในกรณีของประเทศไทย เห็นได้ชัดเจนว่า
นโยบายภาครัฐในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานไม่ได้กอ่ ให้เกิดภาระด้านเงินเฟ้อ
จนเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินนโยบายการเงิน
ธนาคารกลางควรประสานกับผูก้ ำ� หนดนโยบายของประเทศอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินและหาแนวทางร่วมกันในการบรรเทาผลกระทบ
จากภายนอก (Spillover Effects) เช่น ผลจากการด�ำเนินนโยบายของ
Fed และจีน ที่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
การใช้เสถียรภาพทางการเงินมาเป็นอีกเป้าหมายหนึง่ ของการด�ำเนิน
นโยบายการเงินอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากยังขาดความ
ชัดเจนว่า ผู้ด�ำเนินนโยบายควรยึดเครื่องชี้หรือตัวแปรใดเป็นเป้าหมาย
ส�ำหรับการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งความไม่ชัดเจนนี้จะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการด�ำเนินนโยบายการเงิน ดังนั้น ผู้อภิปรายส่วนใหญ่จึง
ให้ความเห็นว่าไม่จ�ำเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย โดยธนาคารกลางยังควร
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลเสถียรภาพด้านราคา และใช้เครื่องมือ
อืน่ ๆ อาทิ มาตรการก�ำกับดูแลความมัน่ คงของสถาบันการเงินเชิงระบบ
(Macroprudential Measures) เพื่อดูแลเสถียรภาพทางการเงินควบคู่
กันไป
ทั้งนี้ ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบเช่นในปัจจุบัน การ
ด�ำเนินนโยบายการเงินควรเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจท�ำได้ด้วยการ
ปรับแนวทางการด�ำเนินนโยบายการเงิน (Redefine the Framework)
หรือใช้แนวทางที่หลากหลายในการด�ำเนินนโยบายการเงิน และอาจใช้
นโยบายทางการคลังหรือการปฏิรูปทางการเมืองร่วมด้วย เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายโดยเกิดการบิดเบือนตลาดน้อยที่สุด
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ได้เตรียมการปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการช�ำระเงินและ
การค้าหลักทรัพย์ออนไลน์ ธนาคารกลางสิงคโปร์ได้ท�ำการศึกษา
และทดลองเสมือนจริงในการก�ำกับดูแลการช�ำระธุรกรรมที่ท�ำผ่าน
Blockchain (ทดลองในระดับการช�ำระธุรกรรมในประเทศแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างประสานกับธนาคารกลางแคนาดาเพื่อทดลองในระดับการ
ช�ำระธุรกรรมระหว่างประเทศ) ธปท. ได้น�ำใช้ระบบ PromptPay แล้ว
และธนาคารกลางอินเดียได้น�ำใช้ Unified Payments Interface (UPI)
เพื่อรองรับการช�ำระเงินและโอนเงินผ่านอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ
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(แถวหน้า จากซ้ายไปขวา) Mr. Agustín Carstens กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการช�ำระเงินระหว่างประเทศ Mr. David Lipton รองกรรมการบริหารกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ Mr. Nestor A. Espenilla, Jr. ผู้ว่าการธนาคารกลางฟิลิปปินส์ และ Mr. Muhammad Ibrahim ผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซีย ขณะร่วมอภิปรายในหัวข้อ Redefining
Mandates of Central Banks: Monetary Policy and Financial Cycles?
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อีกหนึ่งมิติใหม่ และความภูมิใจของ ธปท.

เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่สำ�คัญของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็น
ปีที่ครบรอบ 75 ปี การสถาปนา ธปท. แล้ว ยังเป็นปีที่ ธปท. ได้ผลักดันให้เกิดพิพิธภัณฑ์ทางการเงินที่สำ�คัญ อีก 2 แห่ง
ซึ่งถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการเงินการธนาคาร ที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุด โดย ธปท. มุ่งหวังให้ทั้งสองพิพิธภัณฑ์นี้
เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งต่อเรื่องราวการเงินในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยและน่าสนใจ และเป็นจุด
บ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจ ที่จะเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปอย่างยั่งยืน
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แหล่งรวมความรู้ด้านการเงินของไทย
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ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยแห่งแรกคือ พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดแสดงอยูท่ ี่
ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ซึง่ เดิมคือโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของไทย โดย
แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 4 ชั้น ประกอบด้วย (1) นิทรรศการโรงพิมพ์
ธนบัตร / เรื่องเล่า ธปท. (2) นิทรรศการบทบาทหน้าที่ ธปท. (3)
นิทรรศการเงินตรา 2 และ (4) นิทรรศการเงินตรา 1
ชั้น 2 นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร / เรื่องเล่า ธปท. ร่วม
เปิดประสบการณ์ชมห้องมั่นคงของโรงพิมพ์ธนบัตร ซึ่งเคยเก็บ
รั ก ษาธนบั ตรก่ อ นน� ำ ออกไปใช้ หมุ น เวี ยนในระบบเศรษฐกิ จ ณ
สถานทีแ่ ห่งนีไ้ ด้จดั แสดง “เรือ่ งเล่า ธปท.” เพือ่ ให้ผมู้ าเยีย่ มชมได้เรียนรู้
ถึงภารกิจส�ำคัญของธนาคารกลางของประเทศ ซึง่ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคน
ชั้น 1 นิทรรศการบทบาทหน้าที่ ธปท. เรียนรู้ประวัติและบทบาท
หน้าที่ของ ธปท. ซึ่งมีพันธกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศ โดยเฉพาะการด�ำเนินนโยบายการเงิน การ
ก�ำกับดูแลและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและระบบการช�ำระเงิน ซึง่
น�ำเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ชั้ น B1 นิ ท รรศการเงิ น ตรา 2 สั ม ผั ส รู ป แบบการเรี ย นรู ้
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยควบคู่กับวิวัฒนาการของเงินตราไทย
ซึ่งเล่าเรื่องผ่านชีวิตของชาวสยามในยุครัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน
พร้อมชมธนบัตรทีจ่ ดั พิมพ์ขนึ้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดที่นี่ที่เดียว
ชัน้ B2 นิทรรศการเงินตรา 1 ร่วมย้อนรอยอารยธรรมของเงินตรา
ค้นหาทีม่ าของเงินซึง่ ปรากฏตัวขึน้ ในแหล่งอารยธรรมต่าง ๆ ของโลก
ผ่านการแลกเปลี่ยนข้ามภูมิศาสตร์และชาติพันธุ์ รวมถึงพัฒนาการ
ข้ามกาลเวลา ชวนให้ค้นหาความหมายของเงินและค้นหาค�ำตอบว่า
มนุษย์สร้างเงินขึ้นมาเพื่ออะไร
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พิพิธภัณฑ์ ธปท. เปิดท�ำการเวลา 09.30 - 16.30 น.
(หยุดวันจันทร์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2356 7766
e-mail : learningcenter@bot.or.th
และเว็บไซต์ www.botlc.or.th
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นิทรรศการกิจการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร
เรือ่ ง : สายออกบัตรธนาคาร

แห่งที่สองคือ นิทรรศการกิจการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร เปิด
ด�ำเนินการเป็นครั้งแรกในปี 2550 พร้อมกับการเปิดอาคารที่ท�ำงาน
แห่งใหม่ของสายออกบัตรธนาคาร ธปท. ณ อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม นิทรรศการนี้จัดแสดงบทบาทหน้าที่ของสายออกบัตรธนาคาร
วิวฒั นาการธนบัตรไทย กระบวนการผลิตธนบัตรและความรูด้ า้ นธนบัตร
ตลอดระยะเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา ได้รบั ความสนใจจากหน่วยงานภายนอก
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักเรียน นิสติ นักศึกษา เข้าชมแล้วประมาณ
1 แสนคน
ในปี 2560 ที่ผ่านมา สายออกบัตรธนาคาร ธปท. ได้ปรับปรุงห้อง
นิทรรศการฯ ครัง้ ใหญ่ ภายใต้แนวคิด “เชือ่ มัน่ ธนบัตรไทย ก้าวไกลด้วย
เทคโนโลยี” ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น 6 โซน ดังนี้
โซน 1 แนะน�ำสายออกบัตรธนาคาร น�ำเสนอเรื่องราวความเป็นมา
ของธนบัตรตัง้ แต่เริม่ ออกใช้ธนบัตรครัง้ แรกในสมัยรัชกาลที่ 5 จนกระทัง่
มีการจัดตั้ง ธปท. จัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร และเริ่มการผลิตธนบัตรขึ้น
ใช้เองได้ภายในประเทศ โดยเป็นการเกริ่นน�ำเพื่อให้เห็นภาพรวม ก่อน
น�ำเข้าสู่ห้องนิทรรศการ
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ห้องจัดแสดงธนบัตรแบบต่างๆ
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โซน 4 วิวัฒนาการธนบัตรไทย
จัดแสดงธนบัตรไทยตัง้ แต่แบบแรก
จนถึงแบบทีใ่ ช้กนั ในปัจจุบนั รวมถึง
ตัวอย่างธนบัตร ตัวอย่างธนบัตรที่
ระลึกฉบับจริงที่ครบสมบูรณ์ที่สุด
ซึ่งหาชมได้ยาก
โซน 5 ลักษณะต่อต้านการ
ปลอมแปลงและการตรวจสอบ
ธนบั ต ร ให้ ค วามรู ้ ด ้ า นธนบั ต ร
อย่างละเอียด ด้วยวิธกี ารตรวจสอบ
ธนบัตรอย่างง่าย ๆ ด้วยตนเอง
ผ่านเทคนิควิธีการ “สัมผัส ยกส่อง
พลิกเอียง” และสาระความรูใ้ นการ
แลกค่ า ธนบั ต รช� ำ รุ ด และการใช้
ธนบั ต รอย่ า งถู ก วิ ธี รวมถึ ง โทษ
ของการปลอมแปลงธนบัตร
โซน 6 กระบวนการผลิ ต อุปกรณ์แกะโลหะเพื่อใช้จัดท�ำแบบพิมพ์ธนบัตร
ธนบัตร น�ำเสนอเรื่องราวตั้งแต่
เบื้องหลังงานออกแบบธนบัตรจาก
เจ้าหน้าทีอ่ อกแบบโดยตรง สูก่ ระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การพิมพ์ เก็ บ สิ่ ง พิ ม พ์ มี ค ่ า ซึ่ ง มี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย อย่ า งเข้ ม งวด และ
สีพื้น พิมพ์เส้นนูน ตรวจสอบคุณภาพและพิมพ์เลขหมายลายเซ็น ก่อน จอทัชสกรีนที่รวบรวมเกร็ดความรู้เรื่องธนบัตรพร้อมแบบทดสอบสั้น ๆ
การน�ำไปตัดเป็นธนบัตรรายฉบับ รวมทัง้ ห้องมัน่ คงจ�ำลองทีเ่ ก็บทรัพย์สนิ
การปรับปรุงนิทรรศการกิจการธนบัตรในครั้งนี้ จัดท�ำในโอกาส
ของชาติ ซึ่งจะได้เห็นผ่านกระบวนการท�ำงานจริง
ครบรอบ 10 ปี พิธีเปิดอาคารที่ท�ำการสายออกบัตรธนาคาร และโอกาส
นิ ท รรศการกิ จ การธนบั ต รรู ป แบบใหม่ นี้ เน้ น การเสริ ม สร้ า ง ครบรอบ 75 ปีของการสถาปนา ธปท. ด้วย นิทรรศการกิจการธนบัตร
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าชมมากยิ่งขึ้น อาทิ การตรวจสอบธนบัตรด้วย แห่งนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านธนบัตรในเชิงลึกแบบครบวงจร ซึ่ง
ตนเองจากแผ่นพิมพ์ธนบัตรขนาดใหญ่ การแลกค่าของธนบัตรช�ำรุด เป็นส่วนต่อยอดขยายความรู้มาจาก “ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.” และเพื่อ
โทษของการปลอมแปลงธนบัตร และการออกแบบธนบัตร นอกจากนี้ ให้เข้าใจในอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของ ธปท. นั่นก็คือ การบริหารจัดการ
ได้เพิ่มเติมระบบจอภาพ LED เพื่อให้สามารถมองเห็นกระบวนการผลิต และน�ำออกใช้ธนบัตร
ทุกขัน้ ตอนได้อย่างใกล้ชดิ ถึงเครือ่ งพิมพ์ การท�ำงานในห้องมัน่ คงสถานที่
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โซน 2 ผังนิทรรศการ แนะน�ำรายละเอียด เรื่องราวจัดแสดงแต่ละ
โซนภายในห้องนิทรรศการ และเส้นทางการเข้าชม รวมทัง้ เส้นทางหนีไฟ
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
โซน 3 วงจรธนบัตรและการบริหารจัดการธนบัตร น�ำเสนอวงจรชีวติ
ของธนบัตร ที่มีจุดเริ่มต้นจากโรงพิมพ์ธนบัตร และเดินทางไปสู่มือ
ของประชาชนผ่านช่องทางหลักคือธนาคารพาณิชย์ และเดินทางกลับ
เข้ามาสู่สายออกบัตรธนาคารอีกครั้ง โดยเป็นการน�ำเสนอผ่านวีดิทัศน์
แอนิเมชันแบบที่น่ารักและเข้าใจง่าย

นิทรรศการกิจการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร จังหวัดนครปฐม
เปิดท�ำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2356 8687-90
e-mail : banknoteinfo@bot.or.th
และเว็บไซต์ www.bot.or.th
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ไม่นานมานี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดบ้าน
แบ่งปันพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และ
สร้างแรงบันดาลใจ การ “เปิดบ้าน” ครั้งนี้มีความหมายต่อ ธปท.
และต่ อ สั ง คมไทยอย่ า งไร BOT พระสยาม MAGAZINE ได้
รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.การดี เลี ย วไพโรจน์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
อาเซี ย นและกู รู ด ้ า น Creative Economy มาร่ ว มพู ด คุ ย กั บ
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. เกี่ยวกับ “ศูนย์การเรียนรู้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT Learning Center)”

แนวคิด ที่มา และความมุ่งหมาย
ของศูนย์การเรียนรู้ฯ
ดร.การดี : อยากให้ ท ่ า นผู ้ ว ่ า การ เล่ า ถึ ง ที่ ม าที่ ไ ป และ
วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งใหม่นี้
ดร.วิรไท : ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นโอกาสดีมาก เพราะเป็นปีที่
ธปท. ด�ำเนินงานครบ 75 ปี สถานที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้
เดิมเคยเป็นที่ตั้งของ “โรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย”
ซึ่งริเริ่มจัดตั้งโดยท่านผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในปี 2512 และ
เมื่อ 10 ปีก่อน ธปท. ได้ย้ายโรงพิมพ์ธนบัตรออกไปอยู่นอกกรุงเทพฯ
พื้นที่ตรงนี้จึงไม่ได้ใช้งานมาร่วม 10 ปี ในยุคของท่านผู้ว่าการ
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ท่านเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ควรใช้ให้เกิดประโยชน์
จึงเป็นที่มาของการจัดท�ำศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ขึ้น ช่วง 2 - 3 ปี
ที่ผ่านมา เราใช้เวลาออกแบบ ปรับปรุง และต่อเติมพื้นที่ เพื่อสร้าง
พื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์ของคนไทย

ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ นั้น ธปท.
มองว่า “ในบริบทโลกยุคใหม่นี้เป็นยุคเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน (Sharing
Economy) ทักษะที่ส�ำคัญมากส�ำหรับคนรุ่นใหม่ คือ ทักษะการ
แบ่งปัน และทักษะการเรียนรู้ ในอนาคตจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคน
จะต้องมีสองทักษะนี้”
นอกจากนี้ ธปท. ตระหนักว่า ประเทศไทยยังไม่คอ่ ยมีพนื้ ทีเ่ ปิด
(Public Space) ส�ำหรับแบ่งปันความรู้ จึงต้องการเปิดพื้นที่
ให้ป ระชาชนที่อยากเรีย นรู้ อยากแบ่ง ปัน ความคิด หรืออยาก
ท�ำงานร่วมกันมาใช้ประโยชน์ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ ไม่ได้
ตอบโจทย์เฉพาะคนรุ่นใหม่ แต่ตอบโจทย์คนทุกรุ่น เพราะการเข้าสู่
โลกยุคใหม่ ทุกคนจ�ำเป็นต้องมีทักษะเหล่านี้ และที่นี่ก็จะช่วย
ตอบโจทย์ของคนไทย

ความน่าสนใจของแต่ละพื้นที่ในศูนย์การเรียนรู้ฯ
ดร.การดี : ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ มีอะไรน่าสนใจบ้าง และ

กลุ่มเป้าหมายที่ ธปท. มองไว้
ดร.วิ ร ไท : ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ฯ ประกอบด้ ว ยหลายพื้ น ที่
พื้ น ที่ แ รก คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย ธปท.
ได้รับมอบทรัพย์สินมีค่าให้เก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เช่น
ธนบั ต รโบราณ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง เหรี ย ญรุ ่ น แรก ๆ ของโลก
อายุ ป ระมาณ 2,600 ปี ฯลฯ ก่ อ นหน้ า นี้ เราจั ด เก็ บ ไว้ ที่
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นวั ง บางขุ น พรหม ซึ่ ง พื้ น ที่ ต รงนั้ น ค่ อ นข้ า งจ� ำ กั ด
เราจึงย้ายพิพิธภัณฑ์มาที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ ความพิเศษ
ของที่ นี่ คื อ เคยเป็ น โรงพิ ม พ์ ธ นบั ต ร จึ ง มี ห ้ อ งมั่ น คงที่ ใ ช้ เ ก็ บ
ทรัพย์สินมีค่ามาตั้งแต่โบราณ และเก็บธนบัตรก่อนจะแจกจ่ายไป
ทั่วประเทศ ซึ่งห้องมั่นคงเป็นห้องขนาดใหญ่และลึกลงไป 4 ชั้น
เป็นห้องทีม่ กี ำ� แพงหนา มีประตูเซฟแบบโบราณ เราจึงย้ายพิพธิ ภัณฑ์
จากวังบางขุนพรหมมาไว้ที่ห้องมั่นคง เพื่อจัดแสดงทรัพย์สินมีค่า
ทั้งของไทยและของต่างประเทศ
พื้นที่ส่วนที่สอง คือ พิพิธภัณฑ์แสดงการพิมพ์ธนบัตร ซึ่งมี
เครื่องพิมพ์ธนบัตรโบราณที่เคยใช้พิมพ์ธนบัตร โดยจัดแสดงพร้อม
ข้อมูล เช่น วีดิทัศน์ และสื่อสมัยใหม่ แสดงขั้นตอนและวิธีการ
พิมพ์ธนบัตร เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องการพิมพ์ธนบัตรได้รับทราบ
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ในโลกยุ ค ใหม่ ที่ บ ริ บ ททางสั ง คมและเศรษฐกิ จ
ก� ำ ลั ง เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว หนึ่ ง ในรู ป แบบ
ทางเศรษฐกิจที่มีการพูดถึงกันมาก คือ “เศรษฐกิจ
เชิงแบ่งปัน (Sharing Economy)” ไม่ว่าการแบ่งบ้าน
ให้นกั ท่องเทีย่ วพักของ Airbnb หรือการแบ่งรถส่วนตัว
ให้เป็นรถสาธารณะอย่าง Uber รวมถึงการแบ่งพื้นที่
ให้คนอื่นร่วมท�ำงาน หรือ “Co-working Space”
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ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน
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ดร.การดี เลียวไพโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน
และกูรูด้าน Creative Economy

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานที่ถ่ายท�ำ : ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.การดี : ต้องบอกว่าพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันเช่นนี้ หาได้

ยากมาก และเป็นพื้นที่ที่วิวสวยมาก ความน่าชื่นใจอยู่ตรงที่ ธปท.
มีพื้นที่ที่เรียกได้ว่า “เพียบพร้อมที่สุด” แต่แทนที่จะเก็บไว้กับตัวเอง
แล้วดูกันเอง วันนี้ ธปท. เปิดพื้นที่ให้ประชาชนอย่างเราได้เข้าถึง
ต้องขอชืน่ ชมในวิธคี ดิ และวิสยั ทัศน์ของท่านผูว้ า่ การทีผ่ า่ นมา รวมถึง
ดร.วิรไท ด้วย
ดร.วิรไท : โชคดีทเี่ รามีพนื้ ทีต่ รงนี้ ซึง่ เป็นพืน้ ทีร่ มิ น�ำ้ และติดกับ
สะพานพระราม 8 พืน้ ทีศ่ นู ย์การเรียนรูฯ้ แห่งนีเ้ ป็นพืน้ ทีท่ วี่ วิ สวยทีส่ ดุ
ใน ธปท. ก็ว่าได้ ในสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้จัดเป็น “พื้นที่หวงห้ามและ
มั่นคงระดับสูง” ด้วยเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรเดิม แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่
ของ ธปท. เอง ก็ไม่สามารถเข้ามาเดินเล่นในนี้ได้ แต่วันนี้ ธปท.
“เปิดบ้าน” ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณนี้และ
มีโอกาสชื่นชมวิวที่สวยงาม
ส�ำหรับห้องสมุดที่เป็นพื้นที่เปิด ประชาชนทุกรุ่นสามารถเข้ามา
ใช้บริการได้ ไม่วา่ จะเข้ามาอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออยากจะ
มีพื้นที่เงียบ ๆ ส�ำหรับอ่านหนังสือของตัวเอง มานั่งท�ำงาน ซึ่ง
ธปท. เปิดพื้นที่ตรงนี้ เพือ่ ให้ประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ ในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ ประชาชนที่สนใจเรื่องราวของธนบัตรโบราณหรือการ
ท�ำงานของ ธปท. ก็สามารถเข้าชมได้ โดยจะมีการน�ำชมเป็นรอบ
ขณะนีม้ วี นั ละ 6 รอบ ซึง่ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ
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หลากหลายความท้าทาย
ก่อนจะมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ
ดร.การดี : กว่าจะส�ำเร็จเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ในฝันอย่าง
ทุกวันนี้ ระหว่างทางมีความท้าทายอะไรที่ ธปท. ต้องฝ่าฟัน จนสามารถ
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้
ดร.วิรไท : มี ห ลายเรื่ อ ง เรื่ อ งแรก คื อ โครงสร้ า งทาง
กายภาพ อย่างที่เรียนว่า ที่นี่เดิมเคยเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตร
ซึ่งสร้างมาเกือบ 50 ปีแล้ว ต้องบอกว่าการท�ำศูนย์การเรียนรู้ฯ
บนอาคารเก่ า ยากกว่ า การสร้ า งเป็ น อาคารใหม่ ถ้ า ได้ เ ดิ น ดู
จะเห็ น ว่ า เราพยายามรั ก ษารู ป แบบดั้ ง เดิ ม ของอาคารเก่ า ไว้
ให้ ม ากที่ สุ ด อย่ า งหลั ง คาทรงโค้ ง ก็ มี ค วามพิ เ ศษ เนื่ อ งจาก
โรงพิมพ์ธนบัตรปกติจะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ เสียงก็จะดังมาก
ฉะนัน้ การออกแบบหลังคาโค้งก็เพือ่ เก็บเสียงและลดเสียงก้อง (Echo)
ธปท. ตั้งใจที่จะรักษาหลังคาแบบเดิมนี้ไว้ หรือแม้แต่กระเบื้องเก่า
ที่ช�ำรุดและหลุดในหลายจุด ก็เป็นความตั้งใจที่จะรักษากระเบื้อง
แบบโบราณไว้ ดังนั้น บริเวณไหนที่กระเบื้องหลุด เราก็ไม่ได้ไปซ่อม
เพิ่มเติม
นอกจากนี้ การจัดแสดงนิทรรศการในห้องมั่นคงยังต้องค�ำนึงถึง
ทั้งเรื่องแสงสีเสียง และเรื่องความปลอดภัยที่ต้องได้มาตรฐาน เช่น
บันไดหนีไฟ จึงเป็นประเด็นความท้าทายในตอนออกแบบและก่อสร้าง
ความท้าทายประการที่สอง เป็นเรื่องการจัดนิทรรศการต่าง ๆ
เพื่ อ สื่ อ สารให้ ต รงกั บ กลุ ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ ง เรามี ก ลุ ่ ม เป้ า หมายที่
หลากหลายมาก ฉะนั้น จึงต้องกลั่นเนื้อหาออกมาให้ดีที่สุด เพื่อให้
แน่ใจว่าตรงกับการรับรู้และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
อีกความท้าทายที่ส�ำคัญมาก คือ วิธีคิดของคน ธปท. เอง
ต้องยอมรับว่า ธปท. ก็เหมือนธนาคารกลางส่วนใหญ่ที่คุ้นเคย
กับ “การปิดบ้าน” เพราะงานของเราหลายเรื่องเป็นความลับ คน
ที่มาติดต่อกับ ธปท. อาจรูส้ กึ ว่าเกร็ง เพราะด้านหนึง่ ธปท. ก�ำกับ

“ในบริบทโลกยุคใหม่นเี้ ป็นยุคเศรษฐกิจ
เชิงแบ่งปัน ทักษะทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับ
คนรุน่ ใหม่ คือ ทักษะการแบ่งปัน
และทักษะการเรียนรู้ ในอนาคตจ�ำเป็นอย่างยิง่
ทีท่ กุ คนจะต้องมีสองทักษะนี”้
ดูแลสถาบันการเงิน หลายคนจึงมองว่า เราถือ “ไม้เรียว” การ
“เปิ ด บ้ า น” ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ แ ละเข้ า มาใช้ พื้ น ที่
ที่เดิมเคยเป็น “พื้นที่หวงห้าม” ได้นั้น ชาว ธปท. ต้องปรับวิธีคิด
(Mindset) และกระบวนการท�ำงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่จ�ำเป็น ส�ำหรับ
ในโลกยุคใหม่ที่ ธปท. ต้องเข้าไปอยูใ่ นเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน และต้อง
โปร่งใสมากขึ้น เราจึงใช้โอกาสนี้ในการปรับวิธีคิด เพื่อที่จะได้รู้จัก
กับประชาชนคนไทยหลากหลายขึ้น ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้คนในแวดวง
การเงินที่พูดภาษาเดียวกัน ดังนั้น ศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงเป็นอีก
กลไกส�ำคัญที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพวกเราชาว ธปท.
เองด้วย

คุณค่าของศูนย์การเรียนรู้ฯ
ต่อการท�ำหน้าที่ของ ธปท.
ดร.การดี : จากที่ฟังมา ธปท. ตั้งใจท�ำให้เป็นพื้นที่เปิดและ

เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของคนไทย ซึ่งประชาชนได้ประโยชน์แน่ ๆ
แล้วถ้ามองมุมกลับ ธปท. จะได้คุณค่าอะไรจากการ “เปิดบ้าน”
แห่งนี้ให้กับประชาชน
ดร.วิรไท : ผมคิดว่าประโยชน์ที่ ธปท. จะได้รับมีหลายเรื่อง
เรื่องแรก คือ ประชาชนจะได้รู้จัก ธปท. และเข้าใจการท�ำงานของ
ธปท. มากขึ้น ว่าการท�ำหน้าที่ของธนาคารกลาง ทุกการตัดสินใจ
ย่อมจะมีทั้งคนได้ประโยชน์และคนเสียประโยชน์ แต่ในกระบวนการ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ธปท. ต้องมองถึงผลประโยชน์โดยรวมของ

ประเทศชาติเป็นหลัก และหลายเรื่องต้องมองไกลไปในอนาคต
อาจต้องยอมเสียผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนกว่า
ในระยะยาว ก่อนหน้านี้ เรื่องพวกนี้ประชาชนจะไม่ค่อยเข้าใจและ
ไม่รู้จะไปรับทราบได้จากที่ไหน ฉะนั้น ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้จะ
ช่วยให้ประชาชนเข้าใจวิธีคิดและวิธีการท�ำงานของ ธปท. มากขึ้น
อี ก เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ มาก ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ฯ จะมี ก ารจั ด
นิทรรศการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน (Financial
Literacy) ให้ กั บ ประชาชน เนื่ อ งจากความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ทางการเงินถือเป็นทักษะชีวิตที่ส�ำคัญในโลกยุคใหม่ แต่คนไทย
ไม่ ไ ด้ รั บ การปลู ก ฝั ง ทั ก ษะเรื่ อ งการวางแผนและการบริ ห าร
จัดการเงินมากนัก เราถึงมีปัญหาหนี้ครัวเรือนและมีปัญหาหนี้สิน
ล้ น พ้ น ตั ว คนรุ ่ น ใหม่ เ ป็ น หนี้ เ ร็ ว มากและเป็ น หนี้ เ สี ย ในอั ต รา
ค่ อ นข้ า งสู ง และถ้ า มองไปในอนาคต ประเทศไทยก� ำ ลั ง จะ
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหมายความว่าเราทุกคนจ�ำเป็นต้อง
สร้างความมั่นคงทางการเงินส�ำหรับชีวิตระยะยาว แต่ปัจจุบัน
ยังไม่ค่อยมีการสอนเรื่องนี้ รวมทั้งน�ำเสนอหลักคิดในเรื่องนี้อย่าง
เป็นระบบ ดังนั้น ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะมีพื้นที่ส�ำหรับจัดกิจกรรม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะและความรู ้ ค วามเข้ า ใจทางการเงิ น ให้ กั บ
ประชาชนด้วย
นอกจากนี้ การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนหลากหลายกลุ่มได้เข้ามา
ใช้บริการ ชาว ธปท. จะได้เรียนรู้ร่วมกันกับประชาชน ซึ่งจะท�ำให้
เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสื่อสารต่าง ๆ ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายของงานที่เราท�ำในเรื่อง Financial Literacy ได้ดียิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะรุ่นไหน
อาชีพอะไร ให้มาใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งเปิดให้บริการ
ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ เปิดให้บริการตั้งแต่
เวลา 09.30 - 16.30 น. ส่วนพื้นที่ภายในห้องสมุด นิทรรศการ
ความรู้ทางการเงิน และพื้นที่เปิด จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา
09.30 - 20.00 น.

ดร.การดี เลียวไพโรจน์

อดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการแห่งศูนย์ C asean
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอาเซียน และกูรดู า้ น Creative Economy และ
เป็นผูส้ รรค์สร้างชุมชนคนรุน่ ใหม่ของอาเซียน เพือ่ การบ่มเพาะ
นวัตกรรมและนักธุรกิจรุ่นใหม่ “ดีเอ็นเออาเซียน” นอกจากนี้
ยั ง เป็ น ผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ไอโครา จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท
ให้คำ� ปรึกษาการระดมทุนผ่านทาง Initial Coin Offering (ICO)
สแกนเพื่อรับชมในรูปแบบวีดิทัศน์
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ดื่มด�่ำกับวิวที่สวยงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ศูนย์การเรียนรู้ฯ (www.botlc.or.th) หรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่
หมายเลข 0 2356 7766
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ห้องประชุมขนาดใหญ่ (Auditorium)
สามารถจั ด กิ จ กรรมได้ ป ระมาณ 200 คน ในอนาคตก็ จ ะมี
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
พูดคุย โดยวิทยากรภายนอก ไม่ว่าจากมหาวิทยาลัย จากบริษัท
ฟินเทค หรือจากสถาบันการเงิน ก็สามารถติดต่อขอใช้พื้นที่ได้
ขณะเดียวกัน นักวิชาการของ ธปท. จะใช้พื้นที่จัดสัมมนาที่ไม่
เป็นทางการกับประชาชนได้ด้วย พื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นกลไกที่ช่วย
ให้เกิดการสื่อสารและท�ำความรู้จักกันแบบสองทาง (Two-way
Communication) คือประชาชนจะได้รจู้ กั ชาว ธปท. ได้ดขี นึ้ ในเวลา
เดียวกันชาว ธปท. ก็จะได้รจู้ กั มุมมองและความคิดทีห่ ลากหลายของ
คนไทยได้มากขึ้นด้วย
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พื้นที่ส่วนที่สาม คือ นิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจการท�ำงานของ
ธนาคารกลาง อาทิ การตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงิน หรือการ
ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน จุดประสงค์ นอกจากเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�ำหน้าที่ของธนาคารกลางแล้ว ธปท.
ยังหวังว่า เนื้อหาตรงนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจ
อยากเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ และอยากเข้ามาร่วมงานกับธนาคารกลาง
อีกพืน้ ทีข่ องศูนย์การเรียนรูฯ้ คือ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวฒั นไชย
เราตั้งชื่อห้องสมุดตามพระนามของพระองค์ เพื่อระลึกถึงผู้ว่าการ
พระองค์แรกของ ธปท. ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ยาวไกล และมีบทบาท
ส�ำคัญในการก่อตั้งธนาคารกลางขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
ห้องสมุดแห่งนี้เป็นพื้นที่เปิดที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการ
หาความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีบริการในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
กับห้องสมุดอีก 7,000 แห่งทั่วโลก และสามารถยืมหนังสือด้าน
เศรษฐศาสตร์การเงิน นอกจากนี้ ยังมีสื่อมัลติมีเดียไว้ให้บริการด้วย
ภายในบริ เ วณศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ฯ ยั ง มี พื้ น ที่ ท� ำ งานร่ ว มกั น
(Co-working Space) ซึ่งเปิดให้คนทั่วไปสามารถมาใช้บริการ
ไม่วา่ เด็กนักเรียนมานัง่ ท�ำการบ้าน นิสติ นักศึกษามาท�ำงานกลุม่ หรือ
แม้แต่ประชาชนที่อยากมาคุยเรื่องงาน รวมถึงสตาร์ทอัพและฟินเทค
ทีอ่ ยากมาใช้พนื้ ทีใ่ นการประชุมหารือร่วมกัน รวมทัง้ ยังมีหอ้ งประชุม
ไว้ให้บริการแก่สมาชิกที่ต้องการความเป็นส่วนตัวด้วย
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คุณทองอุไร ลิ้มปิติ
อดีตรองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

จากโรงพิมพ์ธนบัตรหลังแรก
สู่ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.
“หากถามว่างานของ ธปท. มีอะไรบ้าง สาธารณชนจะไม่ค่อย
ทราบ ส่วนใหญ่จะคิดว่าเราพิมพ์ธนบัตรอย่างเดียว ทัง้ ทีง่ านของ ธปท.
ครอบคลุมตัง้ แต่ Macroeconomics, Micro-stability และ Financial
Stability นั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิดการท�ำห้องบทบาทหน้าที่ของ
ธปท. ทีเ่ รียกกันติดปากว่า BOT Experience ขึน้ มา ในขณะเดียวกันก็
คิดว่า ท�ำไมเราไม่คดิ ทีจ่ ะท�ำศูนย์การเรียนรูข้ อง ธปท. ขึน้ มาบ้างล่ะ”
หลังจากนัน้ คุณทองอุไรก็เริม่ เก็บข้อมูลผ่านการเดินทางไปส�ำรวจ
พิพธิ ภัณฑ์ของธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ เช่น มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์
และ สิงคโปร์ เป็นต้น โดยเฉพาะในส่วน Learning Experience ของ
พิพิธภัณฑ์ที่มาเลเซีย ซึ่งมีขนาดใหญ่และน�ำเสนอเรื่องราวได้อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน
นอกจากนั้น ระหว่างการเยี่ยมชม ท่านยังได้สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดกับ Dr.Zeti Akhtar Aziz ผู้ว่าการธนาคารกลางของมาเลเซีย
ในขณะนัน้ โดยท่านยังได้จดุ ประกายให้คณุ ทองอุไรเห็นถึงความส�ำคัญ
ของระบบ e-Library แทนทีจ่ ะโฟกัสเพียงแค่หอ้ งสมุดแบบเดิม นัน่ จึง
เป็นอีกหนึ่งที่มาของการปรับพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ให้กลายเป็น
Co-working Space ซึง่ ไม่เพียงต้อนรับสาธารณชนให้เข้ามาใช้บริการ
อย่างเป็นมิตร แต่ยังหมายถึงโครงสร้างการท�ำงานที่คล่องตัวและ
เชื่อมโยงมากขึ้น โดยบรรดานักวิจัย เศรษฐกรจากหลากหลายฝ่าย
สามารถมานั่งท�ำงานร่วมกันได้ในห้องเล็ก ๆ โดยมีอินเทอร์เน็ต
Wi-Fi เสียบปลั๊กพร้อมท�ำงานได้ทันที แทนที่จะแยกขาดจากกัน
เหมือนสมัยก่อน
“พอได้ไอเดียแล้วก็น�ำมาประกอบกันเป็น Concept ของเรา
ในปัจจุบนั ทุกคนในทีมก็ชว่ ยกันคิดโมเดล คือ เราท�ำ Survey เยอะมาก
กว่ า จะออกมาเป็ น โมเดลอย่ า งที่ เ ห็ น ถามว่ า พวกเขาอยากได้
อะไรจาก ธปท. ซึ่ ง ทุ ก คนพู ด เป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า อยากได้
อะไรที่ เ ป็ น WOW Factor จึ ง เป็ น ที่ ม าของห้ อ งสมุ ด ในระบบ
e-Library ที่ ส มาชิ ก สามารถมาใช้ บ ริ ก ารได้ มี ห ้ อ งประชุ ม
ระดมความคิดกัน ซึ่งเห็นตรงกันว่า ศูนย์การเรียนรู้นี้จะต้องมี
กลิ่นอายของความสะดวก สบาย เข้าถึงง่าย เพื่อดึงดูดความสนใจ
ให้คนมาใช้บริการ จ�ำได้ว่าตอนนั้นไปคุยกับห้องสมุดทุกที่ คุยกับ
นั ก เศรษฐศาสตร์ รวมทั้ ง ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะใช้
ห้องสมุด และเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
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ที่มาแนวคิด
หากย้อนภาพกลับไปยังจุดเริ่มต้น ในสมัยที่คุณทองอุไรด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นรองผูว้ า่ การ ด้านบริหาร โดยมีภารกิจของการขับเคลือ่ น
องค์กรในหลากหลายระดับ อันหมายรวมถึงการดูแลคุณภาพชีวติ ของ
บุคลากรทัง้ หมด นอกจากนีใ้ นช่วงนัน้ ธปท. ยังมีแผนทีจ่ ะปรับปรุงหมู่
อาคารโรงพิมพ์ธนบัตรเดิม ได้แก่ อาคาร ก ข ค ง และ จ บริเวณ
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามวังบางขุนพรหม
คุณทองอุไรเล่าให้ฟงั ว่า เธอและคุณสุรยี ์ จิรรัตนาโสภา ผูอ้ ำ� นวยการ
อาวุโส ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร ได้เดินข้ามไปส�ำรวจอาคาร
โรงพิมพ์ธนบัตรเก่า ในสภาพทีถ่ กู ทิง้ ร้างไว้นานหลายปี “พอเปิดเข้าไปดู
ก็รู้สึกเสียดาย เพราะหมู่อาคารโรงพิมพ์ธนบัตรเก่าถือเป็นอาคารที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของอดีตผู้ว่าการ ธปท.
ท่านอาจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในการริเริ่มให้ประเทศไทยสร้าง
โรงพิมพ์ธนบัตรเป็นของตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ นอกจากนั้น
โครงสร้างอาคารยังแข็งแรงดี แม้จะสร้างมานานกว่า 50 ปี อีกทั้งมี
คุณค่าทางสถาปัตยกรรม ด้วยเอกลักษณ์ของหลังคาคอนกรีตทรงโค้ง
ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย”
ด้ ว ยเหตุ นี้ คุ ณ ทองอุ ไ รจึ ง กลั บ มาทบทวนแผนการปรั บ ปรุ ง
อาคารอีกครั้ง จากเดิมที่มีแผนจะทุบอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรเก่าเพื่อ
ปรับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ โดยท่านได้พิจารณาถึงแนวคิดความ
เป็นไปได้ที่จะทุบบางส่วนทิ้ง และเหลือบางส่วนไว้ ซึ่งหมายถึงการ
ปรับปรุง (Renovate) อาคาร ก และ ข เพื่ออนุรักษ์สถานที่ส�ำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ พร้อมกับพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
“ธปท. มีวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้เกิดค่านิยมร่วมระหว่าง
พนักงานแบงก์ชาติ ได้แก่ ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน ต้องบอก
ว่าเรื่อง ‘ยืนตรง มองไกล’ ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมของบุคลากรใน
ธปท. อยู่แล้ว ส�ำหรับ ‘ยื่นมือ ติดดิน’ นั้น มักจะเป็นเรื่องที่เราถูก
วิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชน คือ อธิบายง่าย ๆ ว่าคนทั่วไปจะ
ไม่สงสัยในความสามารถ ความเก่ง การยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง
(Integrity) ของคนแบงก์ชาติเลย ดังนัน้ เรือ่ ง ยืนตรง มองไกล ถือว่า
เราได้เรท A+ เลยนะ แต่เรื่อง ยื่นมือ ติดดิน ทุกคนบอกเป็นเสียง
เดียวกันว่า การเข้าถึง ธปท. ท�ำได้ยาก มีระบบรักษาความปลอดภัย
สูง ฟังดูยากไปหมด จึงคิดว่านี่เป็น 2 จุดที่เราน่าจะท�ำอะไรเพื่อสื่อ
ถึงการยื่นมือและติดดินให้ได้”
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The Visionary behind the Bank of Thailand Learning Center

บทสัมภาษณ์พเิ ศษทีฉ่ ายภาพรายละเอียดเบือ้ งหลังกว่าจะส�ำเร็จเป็น “ศูนย์การเรียนรูธ้ นาคารแห่งประเทศไทย” กับบุคคล
ส�ำคัญผู้ที่บุกเบิกแนวคิดการสร้างและบริหารศูนย์การเรียนรู้ที่มีพื้นที่กว่า 12,900 ตารางเมตร อย่าง คุณทองอุไร ลิ้มปิติ
อดีตรองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้สะท้อนวิสัยทัศน์ ในการ “ยื่นมือ” เพื่อคืนประโยชน์กลับคืนสู่สังคม
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เป็นอย่างนั้น ตั้งใจอย่างมากที่จะผลักดันพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต มาแล้วต้องอยากมาอีก มีความเป็น Edutainment
คือ ได้สอนด้วย เรียนรู้ด้วย และสนุกสนานไปด้วย มาถึงตรงนี้เราจึง
ต้องการบุคคลส�ำคัญทีจ่ ะเข้ามาช่วย โดยจะต้องรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับ ธปท.
เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการน�ำทีมเพือ่ จัดท�ำพิพธิ ภัณฑ์ของเรา
ได้ พี่นึกถึงคุณชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผู้ว่าการ ธปท. ซึ่งท่านตอบรับ
พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างทุ่มเทมากจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ”
นอกจากการยื่นมือสู่สาธารณชนได้อย่างเต็มที่แล้ว คุณทองอุไร
ยังให้ความส�ำคัญกับการเข้าถึง โดยก�ำหนดแนวทางการออกแบบให้
ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้สามารถเข้าถึงได้สะดวกสบาย มีการเชื่อมต่อกับ
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทั่วไป
“เวลาท�ำ Survey เราจะรูว้ า่ ความสะดวกในการเข้าถึงมันต้องมี ตอนนี้
เราสามารถเข้าถึงผ่านทางรถยนต์อย่างเดียวใช่ไหม แต่โมเดลทีว่ างไว้คอื
ตอนออกแบบได้คิดเผื่อส�ำหรับการเข้าถึงผ่านทางเรือ ประสานงานกับ
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บริเวณหมู่อาคารโรงพิมพ์ธนบัตรในอดีต

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน

รายชื่อคณะท�ำงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้
ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรมเจ้าท่าไว้เบื้องต้น เพื่อที่ต่อไปจะได้เอื้อกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ทางเรือ รวมถึงทางเข้าจากรถไฟฟ้าใต้ดินที่เชื่อมถึงศูนย์การเรียนรู้ได้
ทันที โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี”
หยาดเหงื่อแรงใจ
นับจากวันแรกที่คุณทองอุไรเล่าถึงไอเดียของศูนย์การเรียนรู้ ธปท.
ให้ทมี งานจากหลากหลายสาขาอาชีพ แผนกงานทีแ่ ตกต่าง ท่านยังจดจ�ำ
ประกายความดีใจในแววตาของบุคลากรทั้งหลายได้เป็นอย่างดี รวมถึง
เสียงสะท้อนที่บอกกับท่านว่า น้อง ๆ ดีใจมากที่อย่างน้อยก็มีคนเห็นค่า
ของห้องสมุด เห็นค่าของพิพิธภัณฑ์
“พี่ขอชื่นชมทีมงานจากใจ โดยเฉพาะระดับเจ้าหน้าที่ ซึ่งสู้ตาย
ไม่วา่ จะถูกกระทบด้วยอะไรก็ตาม เพราะทุกอย่างย่อมมีความกดดัน แต่
ในที่สุดก็ส�ำเร็จลงด้วยดี ดังนั้น หากรับรู้ถึงกระบวนการ จะเข้าใจว่า
มันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ทุกอย่างผ่านความทุ่มเท ก�ำลังใจ แรงกายของทีม
งานทุกคน ยอมรับว่าพอวันนี้มาเห็นผลงานตรงหน้า อย่างแรกเลย คือ
น�้ำตาไหล ชื่นใจที่น้อง ๆ ที่พี่ชวนมาท�ำ พวกเขาไม่ทิ้ง พวกเขาสู้ตาย
จนโครงการส�ำเร็จ”
หลังจากเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อย่างเป็นทางการ คุณทองอุไร
ยังคงเห็นว่านโยบายถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการบริหารศูนย์การเรียนรู้
ในลักษณะนี้ “นโยบายส�ำคัญค่ะ เพราะต้องยอมรับว่าศูนย์ฯ แห่งนี้
เป็น Good Cost Center เราไม่สามารถจะคิดก�ำไรขาดทุนในเชิง
เศรษฐศาสตร์ได้เลย กับการผลักดันค่านิยมยื่นมือและติดดิน เพราะ
คุณค่าที่คืนสู่สังคม ถือเป็นมูลค่ามหาศาลต่อความรู้สึกที่ผู้คนมีต่อ
ธปท. ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่แชร์ใน Facebook รวมถึง Feedback จาก
ผู้ที่มาเยี่ยมชม”
ก่อนจบบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ คุณทองอุไรได้ทิ้งท้าย โดยเล่าถึง
เหตุการณ์หนึง่ ทีย่ งั คงประทับอยูใ่ นใจท่าน หลังจากได้รบั ฟังเสียงตอบรับ
ของบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ธปท. “เคยมีคนเดินเข้ามา
บอกพี่ว่า ดีใจมากที่มีคนคิดตอบแทนคืนสู่สังคมบ้าง เพราะแบงก์ชาติมี
คลังความรูท้ ผี่ อู้ นื่ ไม่มี อีกทัง้ มีพลังมากพอทีจ่ ะท�ำได้ ถ้าแบงก์ชาติไม่ทำ�
...แล้วใครจะท�ำ”

Project Sponsor : รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
นางทองอุไร ลิ้มปิติ (พ.ศ. 2556 - 2559)
Project Owner : ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ
นางสาวนวพร มหารักขกะ (พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
นางสุภาวดี ปุณศรี (พ.ศ. 2557 - 2558)
นางอมรา ศรีพยัคฆ์ (พ.ศ. 2556 - 2557)
ที่ปรึกษา / ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ที่ปรึกษา ธปท.
2. นายเมธินทร์ อังคทะวานิช ด้านการจัดท�ำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ ธปท.
3. นายประธาน ธีระธาดา
ด้านการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์
			
จัดท�ำศูนย์การเรียนรู้
4. ผศ. ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ด้านการพัฒนาห้องสมุด
			
และการส่งเสริมการเรียนรู้
5. ผศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม ด้านการจัดท�ำชุดข้อมูล Digital Archives
			
การด�ำเนินงาน ธปท.
6. ผศ. ดร.อภิรดี เกษมสุข
ด้านการจัดท�ำโปรแกรมเพื่อการออกแบบ
			
ปรับปรุงอาคาร
7. รศ. ดร.ต้นข้าว ปาณินท์
ด้านการจัดท�ำโปรแกรมเพื่อการออกแบบ
			
ปรับปรุงอาคาร
คณะท�ำงานด้านวิชาการพิพิธภัณฑ์
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พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
“ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ สมัยก่อนถ้าเราพาคนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เงินตรา ก็จะพบว่าไม่มีอะไรสื่อถึง ธปท. เลย นั่นจึงเป็นที่มาของการ
จัดท�ำห้องนิทรรศการบทบาทหน้าทีข่ อง ธปท. (BOT Experience) ขึน้ มา
เพือ่ เชือ่ มโยงงานที่ ธปท. ได้ทำ� ทัง้ หมด ทัง้ เรือ่ งเสถียรภาพระบบการเงิน
เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน เสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน รวมถึง
การพิมพ์ธนบัตร และการกระจายเงินสดด้วย ซึง่ ตอนนัน้ มองว่า ถ้า ธปท.
จะท�ำพิพิธภัณฑ์ ก็ท�ำได้ตั้ง 2 - 3 พิพิธภัณฑ์แล้ว ได้แก่ (1) นิทรรศการ
บทบาทหน้าที่ ธปท. (2) พิพิธภัณฑ์เงินตรา ซึ่งเดิมเรามีอยู่แล้ว และ (3)
พิพิธภัณฑ์โรงพิมพ์ธนบัตร เพราะเรามีเครื่องพิมพ์ธนบัตรที่ใช้งานจริง
แทนที่จะน�ำไปท�ำลายทิ้งเป็นเศษเหล็ก หากน�ำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
น่าจะได้ประโยชน์กว่า เพือ่ ให้อนุชนรุน่ หลังเห็นว่า การพิมพ์ธนบัตรยุคแรก
ของไทยมีเครื่องจักรหน้าตาเป็นอย่างไร”
ด้วยความที่คุณทองอุไรชื่นชอบกิจกรรมการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์
เป็นทุนเดิมทั้งในและต่างประเทศ ท่านจึงเริ่มตั้งค�ำถามส�ำคัญว่า
ท�ำอย่างไรให้พิพิธภัณฑ์ในศูนย์การเรียนรู้ ธปท. จะอยู่ในใจของผู้คนที่
เข้ามาเยี่ยมชม
“พี่รู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ไปไหนก็ต้องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์
คือชีวิต คือสถานที่ที่บอกเล่าความเป็นมาต่าง ๆ พี่อยากสร้างให้มัน

“หากถามว่างานของ ธปท. มีอะไรบ้าง สาธารณชน
จะไม่ค่อยทราบ ส่วนใหญ่จะคิดว่าเราพิมพ์ธนบัตร
อย่างเดียว ทั้งที่งานของ ธปท. ครอบคลุมตั้งแต่
Macroeconomics, Micro-stability
และ Financial Stability นั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิด
การท�ำห้องบทบาทหน้าที่ของ ธปท.
ที่เรียกกันติดปากว่า BOT Experience ขึ้นมา
ในขณะเดียวกันก็คิดว่า ท�ำไมเราไม่คิดที่จะท�ำ
ศูนย์การเรียนรู้ของ ธปท. ขึ้นมาบ้างล่ะ”
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ตัวอย่าง เช่น พิพิธภัณฑ์ศิริราช พิพิธภัณฑ์สยามภิวัฒน์ เป็นต้น”
คุ ณ ทองอุ ไ รอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ถึ ง กระบวนการกว่ า ที่ จ ะได้ ม าซึ่ ง
ผลสุดท้ายทีท่ กุ คนได้สมั ผัสอย่างในปัจจุบนั “ตอนนัน้ เราก็เขียนขอบเขต
งาน (TOR) เป็นปึกเลย และก�ำลังจะเปิดประมูล ทีมงานเสนอเรื่องการ
จ�ำลองการใช้พื้นที่ (Space Syntax) ซึ่งส�ำคัญมาก เพื่อพิจารณาว่าเรา
สามารถใช้ประโยชน์อะไรจากตึกนีไ้ ด้บา้ ง ควรเปิด-ปิดตรงไหน กว่าจะได้
TOR ส�ำหรับการจ้าง เราต้องไปเดินส�ำรวจอย่างละเอียดกันเลยว่าส่วนที่
เข้าถึงได้และส่วนที่เข้าถึงไม่ได้ของอาคารเป็นอย่างไร และอยากให้เกิด
ประโยชน์ใช้สอยอย่างไร”

ส�ำนักหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

1. น.ส.ประภากร วรรณกนก
2. นางน�้ำทิพย์ สาครรัตนกุล
3. น.ส.ชญานิน พนมยงค์
4. นางสุมัยวดี เมฆสุต
5. น.ส.อัมพร สาครวาสี
6. นางยุพร ฉินนานนท์

7. นางนิรมล หลีกอธรรม
8 นายสันต์ชัย วงศ์ศรวณีย์
9. นางนภาพันธ์ วิจิตรสุข
10. น.ส.พุทธชาด นิ่มนคร
11. นางพัชรียา ยิ้มงาม

นักวิชาการจากฝ่ายงานต่าง ๆ

1. ดร.ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์
2. นายวิจักขณ์ เศรษฐบุตร
3. น.ส.ชัญญา พันธจารุนิธิ
4. นายชรินทร์ สิงห์นิล
5. นายธรรมนูญ สดศรีชัย
6. ดร.วัชรกูร จิวากานนท์

7. นายสิทธิพัฒน์ ไตรพงษ์
8. นายพรชัย ฬิลหาเวสส
9. นายอนุชิต ศิริรัชนีกร
10. นายหรรษธน วรรณโสภา
11. น.ส.พรทิพย์ ไทยถิ่นงาม
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รายชื่อคณะท�ำงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะท�ำงานพัฒนา Digital Library
ส�ำนักหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

1. น.ส.ประภากร วรรณกนก
2. นางจิราภรณ์ ศิริธร
3. นางเรืองสิริ ศรีสละ
4. น.ส.นันทนา กรดเต็ม
5. นางอุไรวรรณ พะมณี
6. นางรวีวรรณ โยธา
7. นางนิรมล หลีกอธรรม
8. นางวรรณา วัฒนาศิริวิโรจน์
9. นางดาราพร มิ่งมาลัยรักษ์
10. น.ส.ศุภรางศ์ สุขถาวรธรรม
คณะท�ำงาน Digital Archives

คณะท�ำงานเฉพาะกิจ
โครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ
1. นายจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ที่ปรึกษา)
2. น.ส.ประภากร วรรณกนก (ที่ปรึกษา)
3. นายวิจักขณ์ เศรษฐบุตร (หัวหน้าคณะท�ำงาน)
4. นายกวีวุฒิ สุมาวงศ์
5. นายณธช จิตรสมบูรณ์
6. นายวีระพล เทียนงามสัจ
7. นางกาบเงิน เศรษฐจินดา
8. นางศิริเพ็ญ น้าสกุล
9. นางอุทัยวรรณ โกมลตะเมธี
10. นายชัยวัฒน์ อุปพงษ์
11. นางอุรวี ถิระพานิช

เรื่อง : ทีมบริการสารสนเทศการเรียนรู้

The Speed
of Trust

BOT MAGAZINE Special Scoop

ผู้ก�ำกับดูแลโครงการด้านการออกแบบและปรับปรุงอาคาร
1. นางสุรีย์ จิรรัตนโสภา ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร
2. นายบุญเลิศ ตระกูลขจรศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร
3. นายอาริชย์ ตันติถาวร
4. นายชูชีพ การสมดี
5. นายวัชรินทร์ คงวิทยานนท์
6. นางศรันยา บูรณวิทยวุฒิ
7. นายนครินทร์ ชายทวีป
8. นายประสาณฐ์ เอื้อสัมฤทธิผล
9. นายธรรมรัตน์ ชาติต�ำนาญ
10. นายอาจ ศรีสัจจา
11. นายประภาศ สรรพคุณ
12. นายเอกพงศ์ นุตนากุลพงศ์
13. นายสมาน ศรีใส
14. นายณัฐพงษ์ บัวคอม
15. นายปวุฒิ เทพปฐม
16. นายสมพร จารุภิญโญ
17. นางสาวสุกันยา ย่านเดิม
18. นายจักรพงษ์ กิจวรรณ
19. นายนริศ แดงกลม
20. นางสาวอาทิตา ผลเจริญ
ผู้ก�ำกับดูแลศูนย์การเรียนรู้ ธปท. :

นางชนาธิป จริยาวิโรจน์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
ออกแบบสถาปัตยกรรม : บริษัท ครีเอทีฟ ครูส์ จ�ำกัด
ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง : บริษัท วอร์นส์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
ออกแบบวิศวกรรมระบบ : บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน : บริษัท สถาปนิก คิดดี จ�ำกัด
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : บริษัท ฉมา จ�ำกัด
ออกแบบระบบแสงสว่าง : บริษัท บีลิท จ�ำกัด
ผู้จัดท�ำ Consumer Insight & Business Model : บริษัท อินโนแวนซ์ พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด
ผู้รับจ้างก่อสร้าง : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ออกแบบและจัดท�ำพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย : บริษัท แปลน โมทิฟ จ�ำกัด
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนต์ จ�ำกัด

The One Thing That Changes Everything
โดย Stephen M. R. Covey และ Rebecca R. Merrill

หนังสือ “The Speed of Trust” เขียนโดย Stephen M. R. Covey
บุตรชายของ Stephen R. Covey ผูเ้ ขียนหนังสือยอดนิยม The Seven
Habits of Highly Effective People
The Speed of Trust น�ำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว
ของ “ความวางใจ” (Trust) ซึ่งผู้เขียนมีความเชื่อมั่นว่า ส่งผล
กระทบต่อชีวิตประจ�ำวันของทุกคนตลอดเวลา เป็นฐานรากและ
ตัวแปรต่อคุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ และการสื่อสารระหว่างกัน
ผู้เขียนกล่าวว่า ความวางใจที่ได้รับการพัฒนาฟูมฟักให้งอกงาม
มีพลังอ�ำนาจสร้างความส�ำเร็จที่ย่ิงใหญ่ ก่อให้เกิดความเจริญ
รุ่งเรืองในทุกมิติของชีวิต แต่หากปราศจากความวางใจ จะท�ำลาย
ได้แม้แต่รัฐบาลทรงอ�ำนาจที่สุดในโลก ท�ำลายองค์กรธุรกิจที่ประสบ
ความส�ำเร็จสูงสุด ท�ำลายตลาดเฟื่องฟู ท�ำลายผู้น�ำทรงอิทธิพล
ท�ำลายความสัมพันธ์ฉันเพื่อน และแม้แต่ท�ำลายความรักสุดซึ้ง

เนื้อหาของหนังสือกล่าวถึง แบบจ�ำลอง “ระลอกคลื่นทั้ง 5 ของ
ความวางใจ” ซึ่งเป็นค�ำจ�ำกัดความของห้าบริบทที่จะช่วยให้เข้าใจ
และน�ำไปปฏิบัติได้ ประกอบด้วย
ระลอกคลื่นที่หนึ่ง : ความวางใจตนเอง เป็นการรับมือกับ
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ความสามารถทีจ่ ะก�ำหนดเป้าหมายและท�ำให้
บรรลุเป้าหมายนั้น
ระลอกคลื่นที่สอง : ความวางใจความสัมพันธ์ เป็นการสร้าง
และเพิ่มความวางใจที่มีต่อผู้อื่น เพิ่มความสามารถในการเผยแผ่
ความวางใจออกไปรอบข้าง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แกร่งขึ้น
ร่วมมือกันท�ำงานสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น
ระลอกคลื่นที่สาม : ความวางใจองค์กร เน้นการที่ผู้น�ำต้อง
สร้างความวางใจให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยย่อยขององค์กร
ระลอกคลืน่ ทีส่ ี่ : ความวางใจตลาด เป็นเรือ่ งของการสร้างแบรนด์
เพื่อให้เกิดความวางใจและความภักดีของลูกค้า
ระลอกคลื่นที่ห้า : ความวางใจสังคม กล่าวถึงการให้คุณค่าต่อ
ผู้อื่นและต่อสังคมโดยรวม
ส่วนสุดท้ายของหนังสือ เป็นเรือ่ งของการจุดประกายความวางใจ
การฟื้นคืนความวางใจและการสร้างนิสัยให้วางใจผู้อื่น
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจการเพาะบ่ ม และจุ ด ประกาย
ความวางใจในทุกมิติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานของความส�ำเร็จในชีวิต
ที่ยั่งยืน
ผูส้ นใจสามารถอ่านเพิม่ เติมได้ที่ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวฒั นไชย
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย
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1. นายราม ป้อมทอง
2. น.ส.วิยะดา สุธีรภัทรานนท์
3. นางฉวีวรรณ พรรณศิริ
4. นางศรีพรรณ ประสพธรรม
5. นางวิไล เศารยะเสน
6. นางวนิดา สว่างเดือน
7. น.ส.อภิวรรณ ไชยพฤกษ์
8. นางณัฐยา อรพินท์พิศุทธิ์
9. นางสุมาลี บุญเจริญ
10. นางวิจิตรา เพ็ชรสม
11. น.ส.พรรณิการ์ เกียรติกุล
12. นายสุรวิทย์ แจ่มใส
คณะท�ำงานเตรียมการด้านเทคโนโลยี
1. น.ส.ศิริพรรณ อิสริยะพฤทธิ์
2. น.ส.ประภากร วรรณกนก
3. นายราม ป้อมทอง
4. น.ส.อาวีวรรณ อินทกาญจน์
5. น.ส.จินดา ยาปนเวช
6. นางจิราภรณ์ ศิริธร
7. น.ส.นันทนา กรดเต็ม
8. น.ส.อัมพร สาครวาสี
9. น.ส.วิยะดา สุธีรภัทรานนท์
10. น.ส.สิริกุล ภัทรธรรมกุล
11. น.ส.กาญจณี ธนฤกษ์ชัย
12. น.ส.ชัชวลัย เตชะแสนศิริ
13. น.ส.รัชนี เอิบอาบ
14. นางกาบเงิน เศรษฐจินดา
15. นางนิรมล หลีกอธรรม
16. นายสมโชค สุขแสนนาน
17. น.ส.ชนิดา ปริกขิตตานนท์
18. นายณัฐพัชร์ ดิลกธรรมพันธ์
19. น.ส.ศุภรางศ์ สุขถาวรธรรม
20. น.ส.กมลวรรณ สาลีคงประยูร
21. นางยุพดี นาคจ�ำรัสศรี

BOT MAGAZINE Special Scoop

ฉบับที่ 1 ปี 2561

ส�ำนักหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

35

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
วิถีบริโภคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

หลังจากที่ประเทศไทยเปิดรับเอาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเข้ามาเป็นกระแสหลักของเศรษฐกิจไทย จากนั้นก็มีค�ำ
2 ค�ำ ทีด่ จู ะเป็นดัง่ เงาติดตามวัฒนธรรมทุนนิยมแบบไทย ๆ ปรากฏในสังคม ได้แก่ “บริโภคนิยม” และ “วัตถุนยิ ม”
ซึง่ ได้แพร่หลายกระจายสูส่ งั คมไทยทุกหย่อมหญ้า และหยัง่ รากลึกจนกลายเป็นสองลัทธิทบี่ นั่ ทอนความสุขของ
คนไทยมาอย่างยาวนาน เพราะทั้งสองลัทธิเป็นตัวกระตุ้นส�ำคัญให้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่
ปริมาณ “ความสุข” ในครัวเรือนกลับลดลงเรื่อย ๆ

ฉบับที่ 1 ปี 2561
BOT MAGAZINE Relax @ Reun Pae

พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

“เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ” กับ “เศรษฐกิจพอเพียง”
เพือ่ ให้เข้าใจง่าย พระไพศาลเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับ
แนวคิดของ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ทีค่ นไทยคุน้ เคย โดยพระอาจารย์
มองว่า ทัง้ สองแนวคิดนีม้ คี วามใกล้เคียงกันและไปด้วยกันได้
“เศรษฐกิจพอเพียง ก็คอื เศรษฐกิจทีเ่ น้นการบริโภคแต่พอดี (Optimal
Consumption) แต่มคี วามสุขจากการมีชวี ติ ทีเ่ รียบง่ายและมีคณุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ี ซึง่ ความพอเพียงในทีน่ คี้ อื ความพอเพียงในการบริโภค ไม่ใช่
ความพอเพียงในคุณภาพชีวติ กล่าวคือเราบริโภคแต่พอเพียง เพือ่ เพิม่ พูน
คุณภาพชีวติ ให้มากขึน้ โดยต้องเป็นคุณภาพชีวติ ทีไ่ ม่แยกขาดจากคนอืน่
หมายความว่ายิง่ คุณภาพชีวติ ของนาย ก ดีขนึ้ เท่าไหร่ ก็ยงิ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ของคนอืน่ ให้ดขี นึ้ ไปด้วย เพราะคนทีม่ คี ณุ ภาพชีวติ ตามแนวพุทธนีจ้ ะ
มีความเอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูลต่อคนอืน่ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารกระจายโภคทรัพย์ ทีไ่ ม่ใช่
คนแค่ 1% ของประเทศมีชวี ติ ทีส่ วยหรู แต่คนอีก 99% กลับต้องอยูแ่ บบ
ขาดแคลน ดังทีเ่ ห็นในปัจจุบนั ”
ส�ำหรับสิง่ ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างสองแนวคิดนี้ พระไพศาลมองว่า
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ โดยหลักการจะไม่มกี ารก�ำหนดว่าต้องบริโภคเท่าไหร่
เนือ่ งจากคนเรามีความหลากหลาย ดังนัน้ ระดับความพึงพอใจของแต่ละ
คนจึงไม่เท่ากัน ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น พระสามารถมีความพึงพอใจแม้จะ
มีการบริโภคทีน่ อ้ ย แต่ฆราวาสส่วนใหญ่จะมีความสุขได้กต็ อ้ งมีการบริโภค
มากกว่าพระ ด้วยเหตุนี้ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธจึงยอมให้มกี ารบริโภค
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“เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ” ค�ำตอบของสังคมไทย
“เศรษฐศาสตร์ ด้านหนึ่งก็คือความรู้เพื่ออธิบายการท�ำงานของ
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็เป็นตัวก�ำหนดรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ
ไปด้วยในตัว” พระไพศาลกล่าว ก่อนจะเริม่ อธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
โดยพระอาจารย์อธิบายว่า เศรษฐศาสตร์แบบเสรีนยิ มหรือทุนนิยม
ซึง่ เป็นระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีพนื้ ฐานหรือตัง้ อยูบ่ นชุดความคิดที่
มีจดุ มุง่ หมายว่า “จะท�ำอย่างไรให้คนมีการบริโภคมากทีส่ ดุ (Maximize
Consumption) โดยใช้ทรัพยากรเพือ่ การผลิตน้อยทีส่ ดุ ” ด้วยความเชือ่ ว่า
การบริโภคน�ำมาซึง่ ความสุข ดังนัน้ ยิง่ บริโภคมากเท่าไหร่ ก็นา่ จะยิง่ มี
ความสุขมากขึน้ เท่านัน้
แต่ความเป็นจริงกลับพบว่า ประเทศทีไ่ ม่ได้รำ�่ รวย หรือบางครัง้ ถูกจัด
ให้เป็นประเทศยากจนด้วยซ�ำ้ ไป แต่คนในประเทศเหล่านัน้ กลับมีความสุข
มากกว่าคนในประเทศทีร่ ำ�่ รวยมากกว่า เช่นเดียวกับทีม่ กั จะพบว่า คนทีฆ่ า่
ตัวตาย ไม่ใช่คนยากจนเสมอไป ตรงกันข้ามหลายคนเป็นคนมีอนั จะกิน
หรือมีฐานะร�ำ่ รวยเสียด้วยซ�ำ้
จึงน�ำมาสูข่ อ้ สรุปทีว่ า่ กลุม่ คนทีม่ รี ายได้นอ้ ย และมีความสามารถใน
การบริโภคน้อย ไม่ได้แปลว่าคนกลุม่ นีจ้ ะมีความสุขน้อยไปกว่ากลุม่ คนทีม่ ี
รายได้และความสามารถในการบริโภคได้มากกว่า ดังนัน้ “เศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก” ซึง่ ได้แก่ ระบบทุนนิยม รวมถึงลัทธิบริโภคนิยมและวัตถุนยิ ม
จึงไม่ใช่คำ� ตอบแห่งความสุข
ส�ำหรับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ตัง้ อยูบ่ นความเชือ่ ทีว่ า่ “การบริโภค
กับความสุขไม่ใช่เรือ่ งเดียวกัน” เพราะมีการบริโภคมากมายทีอ่ าจไม่นำ� มา
ซึง่ ความสุขเลยก็ได้ ในทางกลับกัน การบริโภคน้อยมากอาจน�ำมาซึง่ ความ
สุขในระดับทีส่ งู มากก็ได้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากพระภิกษุ โดยเฉพาะ
พระอริยเจ้า ซึง่ ถือได้วา่ เป็นแบบอย่างของผูท้ มี่ คี วามสุขหรือความพึงพอใจ
ในระดับสูง แต่กลับมีเครือ่ งบริขารเพียงไม่กชี่ นิ้

“จุดมุง่ หมายทางเศรษฐกิจของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ไม่ใช่การ
ท�ำให้คนบริโภคมากทีส่ ดุ แต่เป็นการท�ำให้คนมีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
(Maximize Satisfaction) โดยการบริโภคทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ เพราะมองว่าการ
บริโภคหมายถึงการท�ำลาย ยิง่ บริโภคมากก็ยงิ่ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก
และก็ยงิ่ ท�ำลายสิง่ แวดล้อมมาก”
พระไพศาลย�ำ้ ว่า ตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ “ความพึงพอใจ”
ต้องสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ทีด่ ี ซึง่ “คุณภาพชีวติ ทีด่ ”ี ในทีน่ ี้ ไม่ได้
หมายถึงการมีชวี ติ หรูหรา มีรถหลายคัน มีบา้ นหลังใหญ่ แต่หมายถึง
การมีชวี ติ ทีไ่ ม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ และการมีความสามารถในการ
เผือ่ แผ่แบ่งปันผูอ้ นื่ อันจะน�ำมาซึง่ ความสุขทีแ่ ท้จริง นีจ่ งึ เป็นทีม่ าว่า ท�ำไม
“เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ” จึงเป็นค�ำตอบแห่งความสุข และเป็นค�ำตอบ
ส�ำหรับสังคมไทย

BOT MAGAZINE Relax @ Reun Pae

BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับความเมตตาจาก
พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พระนักเผยแผ่ธรรมะทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ดีรปู หนึง่ ของคนไทย มาช่วยชีแ้ นะแนวทาง
การด�ำเนินชีวติ ทีม่ ี “ความสุข” บนวิถกี ารบริโภคแนวใหม่ นัน่ คือการ
บริโภคตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
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เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ กับการวางนโยบาย
เนือ่ งจากเศรษฐกิจกระแสหลักในปัจจุบนั เน้นทีก่ ารพัฒนาทางด้าน
วัตถุ รวมถึงปริมาณการผลิต และปริมาณการบริโภค ซึง่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ และดัชนีชวี้ ดั (Indicators) ระดับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบของ “เม็ดเงิน” ในมิตติ า่ ง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) และผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบือ้ งต้น (GNP)
เป็นต้น เพราะเป็นดัชนีทวี่ ดั การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ชดั เจน
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ขณะที่ปัจจัยทางสังคมที่อาจแปรเป็น “มูลค่าเชิงตัวเลข” ไม่ได้
หรือได้ยาก อย่างความรักความกลมเกลียวในชุมชน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สิง่ แวดล้อมทีด่ ี วัฒนธรรมชุมชน ฯลฯ ระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก
มักจะละเลยและมองข้ามไป ซึง่ ตรงข้ามกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธทีม่ งุ่
เน้นให้ความส�ำคัญในประเด็นเหล่านี้ เพราะมองว่าเหล่านีเ้ ป็นปัจจัยทีจ่ ะ
สร้างเสริมคุณภาพชีวติ และความสุขให้กบั ชุมชนและสังคม
“เศรษฐศาสตร์กระแสหลักอาจมองว่าสนามเด็กเล่น โรงเรียน หรือ
วัด ไม่กอ่ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมองว่า
แม้สงิ่ เหล่านีจ้ ะไม่กอ่ ตัวเลขเม็ดเงิน แต่กส็ ร้างคุณค่าเชิงนามธรรม เพราะ
จะช่วยสร้างความสุข ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวติ ด้วยเหตุนี้ ใน
ปัจจุบันจึงมีบางประเทศพยายามเปลี่ยนมาใช้ “ความสุขมวลรวม
ประชาชาติ หรือ Gross National Happiness (GNH) มาเป็นตัวชีว้ ดั
เศรษฐกิจและความเจริญของประเทศแทน”
ส�ำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะหน่วยงานที่มี
หน้าทีว่ างนโยบายเศรษฐกิจการเงินและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ พระไพศาลชีแ้ นะว่า ธปท. ต้องพยายามวางนโยบายโดยไม่
ให้แนวคิดเรือ่ งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือตัวเลข GDP หรือ GNP

4 เคล็ดลับสร้างความสุขในชีวิต
สุดท้ายนี้ พระอาจารย์ไพศาลเมตตาให้คำ� แนะน�ำถึง เคล็ดลับ 4 ข้อที่
จะช่วยให้ทกุ คนผ่านพ้นความผันผวนและความเปลีย่ นแปลงใด ๆ ทีอ่ าจ
เข้ามากระทบโดยไม่ตอ้ งเกิดความทุกข์มาก
ข้อแรกคือ “ต้องตัง้ สติ” อย่าตืน่ ตระหนกหรือโอดครวญ เพราะนัน่
จะยิง่ ท�ำให้เกิดทุกข์ ควรยอมรับความจริงทีเ่ กิดขึน้ ให้ได้ แล้วค่อยคิดว่า
จะท�ำอย่างไรต่อไป ข้อทีส่ องคือ พึงตระหนักว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นของ
ชัว่ คราว ไม่จรี งั ยัง่ ยืน แม้จะตกต�ำ่ ย�ำ่ แย่เพียงใด ไม่ชา้ ก็เร็ว สถานการณ์กจ็ ะ
กระเตือ้ งและดีขนึ้ ดังนัน้ อย่าท้อแท้สนิ้ หวัง ข้อทีส่ ามคือ พึงตระหนักว่า
แท้จริงแล้วความสุขของคนเราไม่ได้ผกู ติดกับจ�ำนวนเงินในกระเป๋า แต่อยูท่ ี่
การวางใจให้เป็น รวมทัง้ “การรูจ้ กั พอ” พูดอีกอย่างคือ “ความสุขอยูท่ ใี่ จ”
และอยูท่ รี่ ะดับความคาดหวัง เช่น เงิน 10 บาทอาจจะถือว่ามากเมือ่ เทียบ
กับเงิน 1 บาท แต่ 5,000 ล้านบาท ถือว่าน้อยถ้าเทียบกับ 10,000 ล้านบาท
ดังนัน้ คนทีไ่ ด้ 5,000 ล้านบาทแต่คาดหวังอยากจะได้ 10,000 ล้านบาท
อาจทุกข์ใจกว่าคนทีไ่ ด้เงิน 10 บาทก็ได้
ค�ำแนะน�ำข้อสุดท้ายคือ “รูจ้ กั แสวงหาความสุขทางใจ” เพราะถึงทีส่ ดุ
แล้ว ความสุขมนุษย์เราไม่ได้อยูท่ วี่ า่ มีเงินมากหรือบริโภคได้มาก แต่อยูท่ ี่
ความสุขสงบทางใจว่ามีมากหรือมีนอ้ ย ซึง่ ความสุขสงบใจ เกิดได้จากการ
หมัน่ พัฒนายกระดับจิตใจด้วยการท�ำความดี ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ความ
มีนำ�้ ใจไมตรี การมีความสัมพันธ์ทอี่ บอุน่ ราบรืน่ ในครอบครัว ฯลฯ ดังที่
พระอาจารย์กล่าวไปก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยังมีอกี หนทางส�ำคัญในการ
พัฒนาจิตใจทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามสุขทีแ่ ท้จริง นัน่ คือการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา
“เมือ่ เจริญสติดว้ ยสมาธิภาวนาเป็นประจ�ำ เราจะพบว่าจริง ๆ แล้ว
ความสุข ความสงบพบได้ทใี่ จ ส่วนความทุกข์กเ็ กิดจากการขาดความ
สงบใจ ไม่ใช่เพราะการมีเงินน้อยหรือการบริโภคได้นอ้ ย ดังนัน้ ทุกคน
ควรต้องหมัน่ พัฒนาจิตใจด้วยการท�ำความดี และสมาธิภาวนา เกิดความ
สงบใจและปัญญา จนกระทัง่ เข้าถึงแก่นแท้ของชีวติ เมือ่ นัน้ ทุกคนก็จะได้
พบกับความสุขทีแ่ ท้จริงของชีวติ ” พระไพศาลทิง้ ท้าย
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ทีอ่ าจจะเกินความพอเพียงได้ แต่กจ็ ะมี “ระบบ” ทีจ่ ะช่วยสร้างปัจจัยที่
เกือ้ กูลให้คนคนนัน้ ค่อย ๆ ลดการพึง่ พาการบริโภคลง โดยมีคณุ ภาพชีวติ
ทีด่ ขี นึ้ และมีความสุขมากขึน้
“ดังนั้น การบริโภคตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธจึงมีหลาย
ระดับตามความเจริญทางสติปญั ญาและจิตใจของมนุษย์ ซึง่ ถ้าทุกคนมี
พัฒนาการความเจริญทางจิตใจมากขึน้ การพึง่ พาความสุขจากวัตถุหรือ
การบริโภคก็จะลดลงจนอยูร่ ะดับทีเ่ รียกว่าพอเพียงหรือเรียบง่าย อย่างไร
ก็ตาม เศรษฐศาสต์แนวพุทธไม่พงึ ส่งเสริมการบริโภคทีฟ่ งุ้ เฟ้อเกินตัว หรือ
ส่งเสริมการผลิตทีท่ ำ� ลายสิง่ แวดล้อม” พระคุณเจ้าสรุป

ประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธในชีวิตประจ�ำวัน
ส�ำหรับปุถชุ นคนธรรมดา ค�ำแนะน�ำแรกจากพระอาจารย์ไพศาลใน
การน�ำเศรษฐศาสตร์แนวพุทธมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน คือ ต้องตระหนัก
เสียก่อนว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยูท่ กี่ ารบริโภค
“ระบบทุนนิยมปัจจุบนั กระตุน้ ให้คนบริโภคมาก ๆ จนเป็นทีม่ าของ
‘บริโภคนิยม’ โดยลัทธินพี้ ยายามท�ำให้ทกุ คนเชือ่ ว่า ยิง่ บริโภคมากยิง่ มี
ความสุข แต่ในความเป็นจริง การทีบ่ ริโภคมาก สะสมวัตถุมาก ก็ไม่ได้
แปลว่าจะมีความสุขมาก เราสะดวกสบายขึน้ จากการมีเครือ่ งปรับอากาศ
รถยนต์ โทรศัพท์มอื ถือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ แต่ความสบายกับความสุข
ไม่เหมือนกัน สบายกายแต่ไม่มคี วามสุขใจก็มาก ฉะนัน้ ทุกคนต้องถาม
ตัวเองก่อนว่า สุดท้ายตัวเองต้องการอะไร ต้องการเงินมาก ๆ ต้องการ
ความสบาย หรือทีจ่ ริงแล้วต้องการความสุข”
พระไพศาลอธิบายเพิม่ เติมว่า จริงอยูท่ ที่ กุ คนต้องการกินอิม่ นอนอุน่
และไม่เจ็บป่วย หรือต้องการ “ปัจจัยสี”่ เพือ่ ก่อให้เกิดความสุขขัน้ พืน้ ฐาน
เงินและการบริโภคจึงมีความจ�ำเป็นในระดับหนึง่ แต่หลังจากทีท่ กุ คนมี
ปริมาณเงินและการบริโภคเกิน “จุดหนึง่ ” ทีเ่ รียกว่าระดับ “พอมีพอกิน”
จะกลับกลายเป็นว่ายิง่ มีเงินมาก ความสุขกลับยิง่ ลดลง เรียกว่า “เส้นโค้ง
แห่งความสุข”
“มีการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า เงินท�ำให้เรามีความสุขได้ระดับหนึง่ แต่พอ
เลยจุดนัน้ ไป มันจะท�ำให้ทกุ ข์เพราะวิตกกังวล นีจ่ งึ ท�ำให้เราได้เห็นว่า
คนอเมริกนั หรือคนยุโรปทีร่ วยมาก ๆ หลายคนเครียดแล้วก็เริม่ หันมาหา
สมาธิและการภาวนา เพือ่ แสวงหาคุณภาพชีวติ จากภายในจิตใจ ฉะนัน้
เราต้องถามตัวเองก่อนว่าต้องการเงินหรือความสุข ถ้าต้องการความสุข
ก็ตอ้ งคิดถึงอะไรทีม่ ากกว่าแค่การหาเงิน หรือการเสพด้วยวัตถุ เช่น การ
ท�ำความดี การช่วยเหลือเกือ้ กูล การมีความสัมพันธ์ทรี่ าบรืน่ การให้
ความรักผูอ้ นื่ การมีความสามัคคีในชุมชน ฯลฯ เหล่านีล้ ว้ นช่วยท�ำให้เรา
มีความสุขทีย่ งั่ ยืนกว่าการมีเงินหรือการบริโภควัตถุได้ทงั้ นัน้ ”

“จุดมุ่งหมายของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ไม่ใช่การท�ำให้คนบริโภคมากที่สุด
แต่เป็นการท�ำให้คน
มีความพึงพอใจมากที่สุด
โดยการบริโภคที่น้อยที่สุด”

BOT MAGAZINE Relax @ Reun Pae
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กลายเป็นเป้าหมายสูงสุด ชนิดทีว่ า่ ไม่สน ถ้าเป้าหมายนัน้ จะต้องกระทบกับ
สิง่ แวดล้อมหรือกระเทือนความสัมพันธ์ในชุมชน หรือบัน่ ทอนความผูกพัน
ระหว่างผูค้ นกับวัฒนธรรม ฯลฯ
“ในการก�ำหนดนโยบายหรือเป้าหมายใด ๆ ของแบงก์ชาติ ควรต้องมี
การถ่วงดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็นเม็ดเงินกับคุณภาพ
ชีวติ โดยเฉพาะคุณค่าในเชิงนามธรรมและคุณค่าทางจิตใจ หมายความว่า
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะด้วยมาตรการใดก็ตาม จะต้องไม่ไป
บัน่ ทอนคุณภาพชีวติ ต้องไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรม รวมถึง
ต้องไม่ทำ� ลายจิตวิญญาณของชุมชนและสังคม และถ้าแบงก์ชาติเห็นว่า
นโยบายเศรษฐกิจใด ทีเ่ น้นแต่การบริโภคหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จนอาจไปท�ำลายคุณค่าหรือปัจจัยอืน่ ๆ ทีจ่ ะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของ
คนไทย ก็ควรต้องท้วงติง”
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ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม นับวันเทคโนโลยียิ่งทวีความสำ�คัญมากยิ่งขึ้น บุคลากรด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ไม่ใช่เพียงหน่วยสนับสนุนในส่วนหลังบ้าน ที่จะทำ�ให้ทั้งองค์กรสามารถทำ�งานได้อย่างสะดวกสบาย ราบรื่น และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนำ�มาประยุกต์ ใช้ ให้เหมาะสมและ
ทันกับสภาวการณ์ ในงานด้านต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
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คุณสิบพร ถาวรฉันท์
อดีตผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ สายระบบข้อสนเทศ ธปท.

ยุคบุกเบิกระบบฐานข้อมูล (Database) ของ ธปท.
คุณสิบพรเริม่ ท�ำงานที่ ธปท. เมือ่ ปี 2524 ในต�ำแหน่งผูว้ เิ คราะห์ผชู้ ว่ ย
รับผิดชอบงานด้านเทคนิคระบบฐานข้อมูล ส�ำนักวางแผนและจัดการ
คอมพิวเตอร์ หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั ช่วงเวลาหนึง่
ได้หมุนเวียนงานไปดูแลงานด้านระบบการช�ำระเงิน เธอมีส่วนร่วม
ในการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญอีกช่วงหนึง่ ซึง่ ในขณะนัน้ ม.ร.ว.จัตมุ งคล
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BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้มโี อกาสพูดคุยกับ คุณสิบพร
ถาวรฉันท์ อดีตผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ สายระบบข้อสนเทศ ผูม้ สี ว่ นร่วมในการ
วางระบบฐานข้อมูลของ ธปท. ในยุคเริ่มแรก รวมถึงผลักดันระบบ
การช�ำระเงินทีเ่ รียกว่าระบบบาทเนต และระบบการหักบัญชีเช็คด้วย
ภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค หรือ ICAS ซึง่ ทุกระบบยังคง
ใช้งานมาจนถึงปัจจุบนั
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ผู้มีส่วนร่วมผลักดัน
ระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

โสณกุล ผูว้ า่ การ ธปท. ท่านมองเห็นว่า งานต่าง ๆ ของ ธปท. สามารถ
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพได้มากยิง่ ขึน้
ต้องยอมรับว่าเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศยังไม่เต็มทีส่ มประโยชน์ คนยังไม่ยอมรับหรือมัน่ ใจในการน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนหรือสนับสนุนการท�ำงานแบบเดิม ๆ ทีค่ นุ้ เคย
โดยเฉพาะการยึดติดเอกสารกระดาษหรือบันทึกทางการ ท่านผูว้ า่ การ
ม.ร.ว.จัตมุ งคลจึงมีแนวนโยบายผลักดันให้สว่ นงานปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงาน โดยน�ำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน ทัง้ การติดต่อสือ่ สาร การ
เสนองาน และการเข้าถึงระบบงานหรือข้อมูล โดยให้ยดึ เอกสารหรือ
ข้อมูลที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างยิง่ และเป็นรากฐานมาจนถึงปัจจุบนั
หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบเทคโนโลยี คือ การน�ำเรื่อง
ระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้ ซึง่ คุณสิบพรรับผิดชอบงานด้านเทคนิคระบบ
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ผลักดันและพัฒนาระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ในปี 2536 ธปท. มีนโยบายในการผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาปรับปรุง
ระบบการช�ำระเงินของประเทศเป็นครัง้ แรก ทัง้ ระบบบาทเนต (Bank of
Thailand Automated High-value Transfer Network: BAHTNET) ซึง่ เป็น
โครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน เพือ่ รองรับการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่าง
สถาบันการเงินและสถาบันทีม่ บี ญั ชีเงินฝากกับ ธปท. ในลักษณะ Real
Time Gross Settlement (RTGS) และระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค
และระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and
Archive System: ICAS) ซึง่ เป็นระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่าง
ธนาคาร โดยใช้ภาพเช็คในกระบวนการเรียกเก็บ แทนการใช้ตวั เช็คจริง
ระบบบาทเนต และระบบ ICAS เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการ
ช�ำระเงินทีส่ ำ� คัญของประเทศ ทีจ่ ำ� เป็นต้องมีในทุก ๆ ประเทศ แต่
ขณะนัน้ ยังไม่มใี นประเทศไทย ธปท. จึงเล็งเห็นความส�ำคัญว่า ควรจะมี
ระบบเหล่านีข้ นึ้ มา เพือ่ ให้การช�ำระเงิน ช�ำระดุลต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย ลดความเสีย่ งในเรือ่ งการช�ำระเงิน

ระบบบาทเนตจะเกีย่ วข้องกับธนาคารพาณิชย์เป็นส�ำคัญ เพราะ
เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน หลักการเบือ้ งต้น คือ เรือ่ งของ
ความเสีย่ ง เพราะเงินทีเ่ คลือ่ นไหวในแต่ละครัง้ นัน้ มีมลู ค่าสูง ถ้าการ
ช�ำระเงิน ช�ำระดุลต่าง ๆ ไม่มปี ระสิทธิภาพ ไม่ถกู ต้อง และไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ทนั ทีตามทีเ่ ราตัง้ เป้าไว้ จะเกิดผลกระทบกับสภาพคล่อง
ต่อเนือ่ งเป็นลูกโซ่ไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจด้วย
ส่วนระบบ ICAS มีความซับซ้อนตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับคนจ�ำนวนมาก
ทัง้ ผูบ้ ริหารธนาคารพาณิชย์และพนักงานทุกสาขาทัว่ ประเทศ เจ้าหน้าที่
ด้านกฎหมาย และประชาชน ต้องมีการลงทุนทีค่ อ่ นข้างสูง และมีการ
เตรียมการทางเทคนิคและด้านกฎหมาย เพือ่ รองรับภาพถ่ายเช็ค
“การด�ำเนินการทั้งสองระบบมีความยากล�ำบาก เนื่องจากเป็น
โครงการใหญ่ เรือ่ งใหม่ทงั้ ทางด้านธุรกิจและด้านเทคนิคทีต่ อ้ งเรียนรูแ้ ละ
ท�ำความเข้าใจ เกีย่ วข้องกับบุคลากรของส่วนงานต่าง ๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอก ธปท. ต้องการความร่วมมือจากสถาบันการเงิน ทีต่ อ้ งมีการ
ลงทุน ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการ รวมถึงการออกระเบียบและ
วางมาตรการต่าง ๆ เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านการช�ำระเงิน”
ช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา ธปท. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบงานภายใน จัดท�ำข้อมูลและสถิติด้านเศรษฐกิจและ
การเงิน พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการช�ำระเงินทีส่ ำ� คัญของประเทศ
ปัจจุบนั ก�ำลังสนับสนุนผลักดันและร่วมมือกับองค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศ เช่น โครงการ e-Payment การ
ร่วมมือด้าน Cyber Security การร่วมมือในการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
องค์กรภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น

งานฝ่ายไอทีสะท้อนลักษณะของคน ธปท.
จากการท�ำงานที่ ธปท. ถึง 32 ปี จึงหล่อหลอมความเป็น ธปท.
ให้แก่คุณสิบพรเรื่อยมา เธอได้ใช้ความรู้ความสามารถ ขวนขวาย
ใฝ่เรียนรูท้ จี่ ะใช้วชิ าชีพให้กอ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
เนื่องจากภารกิจงานของฝ่ายไอทีจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบงาน ซึง่ อยูใ่ นรูปของโครงการเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี พนักงาน
ฝ่ายไอทีนอกจากจะต้องมีความรูท้ างด้านเทคนิคเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้อง
เรียนรูแ้ ละเข้าใจงานด้านธุรกิจ เพือ่ จะหาโซลูชนั ทีเ่ หมาะสมตอบโจทย์
ให้กบั งานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของ ธปท. รวมทัง้ ต้องมีทกั ษะในการวิเคราะห์งาน แก้ไขปัญหา และ
บริหารโครงการด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายไอทียงั เป็นหน่วยงานทีม่ กี ารใช้
งบประมาณค่อนข้างสูงในแต่ละปี เพื่อจัดจ้างหรือจัดซื้ออุปกรณ์
โปรแกรม และเครือ่ งมือทางเทคนิค จึงต้องใช้ความระมัดระวัง ความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต และเป็นธรรม เรือ่ งเป็นธรรมนัน้ ไม่ได้หมายความว่า
ต้องเป็นธรรมต่อ ธปท. เท่านัน้ แต่ตอ้ งเป็นธรรมกับบริษทั คูค่ า้ หรือ
คนทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
“เราโชคดีที่มีโอกาสเข้าท�ำงานที่ ธปท. สิ่งที่เราจะตอบแทนได้
คือ รักองค์กร รักในงาน มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจท�ำงาน ใช้ความรูค้ วาม
สามารถ และประสบการณ์ สร้างผลงานให้กอ่ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
เพราะว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว งานซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น เราจึงต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตระหนักว่าเราท�ำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องพึง่ พาเพือ่ นร่วมงาน หัวหน้างาน
หรือส่วนงานอืน่ ๆ ดังนัน้ การมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี การมีสมั พันธภาพ
ทีด่ ี รวมถึงการสือ่ สารทีด่ ี จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ” คุณสิบพรกล่าวทิง้ ท้าย
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ฐานข้อมูล หรือทีเ่ รียกว่า Database รวมทัง้ ศึกษาคัดเลือกเครือ่ งมือ
ทีจ่ ะให้ผใู้ ช้งานเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ยขึน้ ซึง่ ขณะนัน้ ธปท. ยังไม่มรี ะบบ
ดังกล่าว แต่เล็งเห็นแล้วว่า อนาคตจ�ำเป็นต้องมีเครือ่ งมือเหล่านีเ้ ข้ามา
ช่วยในการท�ำงานของ ธปท. ทีก่ ำ� ลังขยายตัวทัง้ ในเชิงความซับซ้อนของ
งานและข้อมูลต่าง ๆ
ระบบ Database ของ ธปท. ท�ำงานในสองลักษณะ คือ งานด้าน
ธุรกรรม เช่น ระบบการช�ำระเงิน ระบบตลาดเงิน ระบบธุรกรรมต่าง ๆ
อีกด้านหนึ่งเป็นงานด้านการวิเคราะห์และเรียกใช้ข้อมูลสถิติต่าง ๆ
ของ ธปท. “ข้อมูลเป็นสิง่ ส�ำคัญ ไม่ควรเป็นของผูใ้ ดหรือส่วนงานใด
ส่วนงานหนึง่ ข้อมูลเหล่านีเ้ ป็นของธนาคาร ให้รจู้ กั Sharing หมายถึง
มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน จัดการให้เข้าถึง
ข้อมูล เพื่อช่วยในการด�ำเนินงานและด�ำเนินนโยบายของธนาคาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย”
จนปัจจุบันนี้ Database ที่คัดเลือกมา ก็ยังใช้อยู่ และพัฒนา
เทคโนโลยีไปเรือ่ ย ๆ จาก Database พัฒนาเป็น Data Warehouse
จนปัจจุบนั เป็น Big Data Analytics

คุณสิบพรและคณะผูบ้ ริหารสถาบันการเงินในงานประชุมและแถลงข่าว ICAS เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2555
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“ข้อมูลเป็นสิ่งส�ำคัญ ไม่ควรเป็นของ
ผู้ใดหรือส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้เป็นของธนาคาร
ให้รู้จัก Sharing หมายถึง มีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ใน
แหล่งเดียวกัน จัดการให้เข้าถึงข้อมูล
เพื่อช่วยในการด�ำเนินงานและด�ำเนิน
นโยบายของธนาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย”
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BOT MAGAZINE Smart Generations

ครัง้ นี้ BOT พระสยาม MAGAZINE จึงถือ
โอกาสพูดคุยกับบุคลากรแบงก์ชาติรุ่นใหม่
จากสายงานต่าง ๆ ได้แก่ แอ้ - วรัญญา
น�้ำสมบูรณ์ เลขานุการ ฝ่ายส่งเสริมความรู้
ทางการเงิน แต้ว - บุญเมธา แน่นหนา
ผู ้ วิ เ คราะห์ ฝ่ า ยตลาดการเงิ น และ
บิว - ขวัญชนก ไกรกุลชูโชค นักบัญชี
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
โดยทั้งสามจะมาบอกเล่าประสบการณ์
จริงและมุมมองเกีย่ วกับ Financial Lifestyle
หรือ FinLife ที่ได้สัมผัสด้วยตนเอง รวมถึง
ข้อคิดในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินใน
ชีวิตประจ�ำวันอย่างปลอดภัย และเพื่อให้
รู้เท่าทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
หมุนไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย

BOT MAGAZINE Smart Generations

HOW’S
YOUR
FIN
LIFE?

ปั จ จุ บั น มี เ ทคโนโลยี ท างการเงิ น
หลากหลายรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมา
เพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ผู้คนในยุค
สมัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริการยอดนิยม
อย่าง Mobile Banking, QR Code
Payment หรือ e-Wallet ซึ่งเข้ามา
มีบทบาทอย่างมากในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา

แอ้ - วรัญญา น�้ำสมบูรณ์
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นอกจากศึกษาการใช้เทคโนโลยี
การเงินประเภทต่าง ๆ แล้ว อยาก
ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ภัยทางการเงินอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพที่แฝงตัว
เข้ามาหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
แอ้ - วรัญญา น�้ำสมบูรณ์

HOW’S YOUR FINLIFE?
แอ้ : ปกติใช้ Mobile Banking ในการท�ำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เช่น จ่ายค่า
ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ช�ำระหนี้บัตรเครดิต และซื้อสินค้าออนไลน์ เนื่องจากไม่ค่อยมี
เวลา จึงท�ำให้สามารถจัดการเรื่องการเงินของตัวเองได้ทุกวัน ทุกเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลา
เดินทาง นอกจากนี้ ยังเคยใช้บริการ QR Code Payment ซื้อสินค้าด้วย พบว่ามีความ
สะดวก รวดเร็ว เพราะปกติแล้วเป็นคนไม่ชอบพกเงินสดติดตัวไว้มาก นับว่าตอบโจทย์การ
ใช้ชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี
แต้ว : เทคโนโลยีทางการเงินที่ใช้อยู่เป็นประจ�ำ เช่น การโอนเงินผ่าน Mobile Banking
บริการ PromptPay ใช้ e-Wallet ต่าง ๆ บนแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน หรือจะใช้ซอื้ ตัว๋ หนัง
ตั๋วเครื่องบิน ก็ช่วยประหยัดเวลาได้มาก นอกจากนี้ แต่ละเดือนก็จะตั้งให้มีการหักเงิน
ออกจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เพื่อน�ำเงินบางส่วนไปลงทุนในกองทุนรวม ช่วยสร้างวินัย
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อย่างแรกที่ควรให้ความส�ำคัญ
คือ เรื่องความรู้ทางการเงิน
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การออมได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่า เทคโนโลยีทางการเงินเหล่านี้ช่วยให้ชีวิตการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินของเราสะดวกสบายขึ้นอย่างครบวงจร
บิว : ส่วนตัวทีใ่ ช้เป็นประจ�ำ คือ Mobile Banking และ e-Wallet เช่น Rabbit Line Pay ในการ
จ่ายเงินตามร้านค้าต่าง ๆ ทีเ่ ข้าร่วม หรือใช้แอปพลิเคชันของร้านค้าโดยตรง เช่น Starbucks ใน
การจ่ายเงินและเติมเงินซือ้ กาแฟ ด้วยการสแกน QR Code ของบัตรสมาชิกของเราทีไ่ ด้ลงทะเบียน
ไว้ ซึง่ การน�ำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ท�ำให้เกิดความสะดวกสบาย ไม่ตอ้ ง
ใช้เงินสด และสามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปที่ธนาคารหรือตู้
ATM ถือเป็นความโชคดีของคนรุ่นใหม่ที่สามารถน�ำเวลาไปท�ำประโยชน์อย่างอื่นได้
เทคโนโลยีทางการเงินที่อยากให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต
บิว : ระบบการจ่ายช�ำระเงินที่ไม่ต้องใช้เงินสด บัตร หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ โดยแต่ละ
ร้านค้านัน้ จะมีเครือ่ งรับการช�ำระเงินทีส่ ามารถดึงฐานข้อมูลบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตั รเครดิต
ที่เราลงทะเบียนไว้ และมีการยืนยันตัวตนโดยใช้เทคโนโลยี Biometric Authentication เช่น
การสแกนม่านตาหรือลายนิว้ มือ รวมถึงอาจมีการใส่รหัสผ่าน หรือตอบค�ำถามอีกเล็กน้อย เพือ่
ยืนยันการช�ำระค่าสินค้าหรือบริการ วิธีนี้จะช่วยให้การจ่ายเงินสะดวกสบายยิ่งขึ้น ถึงแม้จะลืม
กระเป๋าเงิน ไม่ได้กดเงินสด ไม่ได้พกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต โทรศัพท์มือถือหาย ก็สามารถ
ซื้อสินค้าหรือรับบริการตามร้านค้าต่าง ๆ ได้

เทคโนโลยีทางการเงิน VS การเสริม
สร้างวินัยการใช้จ่ายและการออม
ของ Gen Y
แต้ว : อย่างแรกที่ควรให้ความส�ำคัญ
คือ เรื่องความรู้ทางการเงิน ซึ่งคนส่วนมาก
อาจจะยังไม่ตระหนักถึง ไม่ใช่แค่กลุ่มคน
Gen Y แต่รวมถึงคนทัว่ ไปด้วย ซึง่ ถ้าคนเรา

มีความรู้ทางการเงินที่ดีแล้ว การจะใช้เทคโนโลยี
ทางการเงินมาช่วยในการสร้างวินัยการออมก็จะ
เป็นเรือ่ งง่าย เพราะทุกวันนีเ้ ทคโนโลยีทางการเงิน
ที่เข้ามาช่วยในเรื่องนี้มีอยู่มากพอสมควร แต่
หลาย ๆ คนอาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจที่
จะน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
บิว : วินัยทางการเงินสามารถสร้างขึ้นควบคู่
ไปกับความสะดวกสบายในการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ได้ วิ ธี หนึ่ งคื อ การจั ด สรรเงิ น ไปยั งบั ญ ชี ที่มี
วัตถุประสงค์แตกต่างกัน เช่น บัญชีเพื่อการออม
บัญชีเพื่อการลงทุน และบัญชีเพื่อการใช้จ่ายใน
ชีวติ ประจ�ำวัน เป็นต้น ซึง่ การจัดสรรเช่นนีจ้ ะช่วย
ให้เกิดการออมก่อนใช้ รวมถึงจ�ำกัดการใช้จ่ายที่
ไม่จ�ำเป็นอีกด้วย นอกจากนี้ การตรวจสอบยอด
การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจากแอปพลิเคชันหรือ
เว็บไซต์ของธนาคาร จะท�ำให้ทราบได้ทันที โดย
ไม่ตอ้ งรอใบแจ้งหนีเ้ มือ่ สิน้ รอบบัญชี ว่าเรามีภาระ
ที่จะต้องจ่ายช�ำระมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นการ
ป้องกันการก่อหนี้บัตรเครดิตที่เกินตัว ซึ่งนั่นอาจ
จะสายเกินไปแล้ว
แอ้ : Gen Y เป็นกลุม่ คนทีเ่ ติบโตมาพร้อมกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเงิน จึง
เป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะสั่งสม เรียนรู้ จน
เข้าใจการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการใช้จา่ ยเงินคล่องตัว และอาจละเลย
ที่จะออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งส่วนตัวคิดว่า
เทคโนโลยีทางการเงินเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่
ตัวช่วยด้านความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังช่วย
ให้เราติดตามพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองได้
อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่า

บิว - ขวัญชนก ไกรกุลชูโชค

เราให้ความส�ำคัญกับการออมมากน้อยแค่ไหน และจะสามารถน�ำเทคโนโลยีทางการเงิน
มาปรับใช้ สร้างวินัยการใช้จ่ายของเราได้อย่างไร
TIPS & TRENDS
แอ้ : นอกจากศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการเงินประเภทต่าง ๆ แล้ว อยากให้
ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยทางการเงินอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพ
ที่แฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ในฐานะที่ท�ำงานในฝ่ายส่งเสริมความรู้
ทางการเงิน จึงได้รับรู้ภัยทางการเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านแฟนเพจ “ศคง. 1213”
อยูเ่ สมอ ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ทีท่ ำ� ให้เราได้รเู้ ท่าทัน ป้องกันตนเอง และคนรอบข้าง
จากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
แต้ว : ควรจะติดตามข่าวสารอยูเ่ สมอว่า ช่องทางหรือรูปแบบการโจรกรรมและการ
คุกคามทางการเงินถูกพัฒนาไปทางไหนและจะรับมือได้อย่างไร เช่น พวก Spam Mail
ที่ระบาดอยู่ตอนนี้ ซึ่งเนื้อหาในอีเมลจะมีความใกล้เคียงกับอีเมลจากผู้ให้บริการทาง
การเงินตัวจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ เราก็ต้องคอยสังเกตความผิดปกติ โดยหากมีข้อสงสัยก็
ควรติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินโดยตรง
บิว : แม้จะมีหน่วยงานทีค่ อยก�ำกับดูแลเรือ่ งความปลอดภัยของข้อมูล แต่สงิ่ ส�ำคัญ
เหนืออืน่ ใดก็คอื ตัวเราเอง ทีจ่ ะต้องมีความระมัดระวังตัวอยูเ่ สมอ เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวแก่บคุ คลอืน่ ก�ำหนดรหัสผ่านทีย่ ากต่อการคาดเดา ล็อกหน้าจอเมือ่ ไม่ใช้งาน ไม่
เข้าเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง

ฉบับที่ 1 ปี 2561
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แต้ว - บุญเมธา แน่นหนา

แอ้ : แม้วา่ ปัจจุบนั เทคโนโลยีทางการเงิน
จะช่วยให้เราไม่ตอ้ งเดินทางไปท�ำธุรกรรมที่
ธนาคารโดยตรง แต่กย็ งั มีกจิ กรรมบางอย่าง
ที่ยังต้องอาศัยบุคคลในการด�ำเนินการ เช่น
การเปิ ด บั ญ ชี ห รื อ การขอสิ น เชื่ อ ต่ า ง ๆ
จึงอยากให้สถาบันการเงินพัฒนาให้ผู้ใช้
บริการ สามารถจองคิวผ่านเว็บไซต์ หรือ
Mobile Application ได้ล่วงหน้า ก่อน
จะเข้าใช้บริการที่สาขาธนาคาร เช่นเดียว
กับการจองคิวเข้าท�ำพาสปอร์ตหรือจองคิว
ร้านอาหาร เพื่อลดปัญหาการรอคิวนาน
ซึ่งจะช่วยให้เราบริหารจัดการเวลาได้ลงตัว
มากยิ่งขึ้น
แต้ว : ทุกวันนี้คนส่วนมากพกบัตรไว้
ในกระเป๋าสตางค์เยอะพอสมควร ท�ำให้ใช้
ยาก บางทีหาไม่เจอ แล้วก็มีความเสี่ยงที่
จะท�ำหายได้บ่อย ๆ ถ้าจะมีเทคโนโลยีที่
สามารถรวมบัตรเครดิตหลาย ๆ ใบ บัตร
โดยสาร BTS และ MRT ไว้ในใบเดียว หรือ
แอปพลิเคชันเดียวก็น่าจะช่วยให้เกิดความ
สะดวก และช่วยพัฒนาสังคมไปสู่ Cashless
Society ได้มากขึ้น

บิว - ขวัญชนก ไกรกุลชูโชค
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วินัยทางการเงินสามารถสร้างขึ้น
ควบคู่ไปกับความสะดวกสบาย
ในการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้
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ONCE IN A LIFETIME

เมือ่ หมุนมาท�ำงานด้าน Training ตัง้ แต่ชว่ งปลายปี 2554 จึงมีโอกาส
จัดหลักสูตรการธนาคารกลางส�ำหรับกลุ่ม Talent ประธานหลักสูตร
ให้แนวทางใหม่ จัดให้ไปเยี่ยมส�ำนักงานภาค พบผู้ประกอบการจริง
ไปทัศนศึกษา ณ สปป. ลาว และจัดหลักสูตรกลุ่ม CLMV ที่จัดให้
ระดับ Director ของกลุ่ม ซึ่งเราเป็นเจ้าภาพบ้าง สลับเวียนไปจัดที่
ประเทศกลุ่ม CLMV บ้าง ช่วงนั้นจึงเดินทางบ่อย ได้ท�ำหลายหน้าที่
ร่วมทีมจัดการรับวิทยากร ไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรี ผู้ว่าการ และ
ผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. มาบรรยาย จากการท�ำงานจึงรู้สึกได้ว่า
ธปท. เรามีคนเก่งไม่แพ้ประเทศใดเลย
เมื่อนึกย้อนกลับไปถามตัวเองว่า แล้วมีเรื่องราวเหตุการณ์
ประทับใจ ภาคภูมใิ จกับการท�ำงานที่ ธปท. ตรงไหนบ้าง คงยากที่
จะบอกได้วา่ ช่วงนัน้ ช่วงนี้ สืบเนือ่ งจากเหตุและผลทีต่ อ่ เนือ่ งเชือ่ มโยง
ร้อยเรียงเข้าด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน ยิ่งท�ำให้เราพบ
สิ่งดี ๆ สิ่งใหม่ ๆ ได้เรียนรู้ น�ำไปสู่การปรับตัว และเพิ่มพูน

BOT Moments
BOT MAGAZINE

คุณจิรายุ สุพิชญ์
นักฝึกอบรมอาวุโส
สถาบันพัฒนาบุคลากร ธปท.

เหตุการณ์ที่ประทับใจ มีโอกาสได้เข้าร่วมในเวทีประชุม
หัวหน้าส่วนงาน และคณะกรรมการบริหารบุคคล ที่มีผู้บริหาร
ระดับสูงร่วมด้วย ถือเป็นโอกาสดีทไี่ ด้เรียนรูว้ ธิ คี ดิ และการท�ำงาน
จากคนเก่ง และหลายครั้งที่ได้มีโอกาสขับเคลื่อนงานส�ำคัญ ๆ
ใน ธปท. ทั้งบทบาทของพิธีกร หรือคณะท�ำงาน รวมทั้งหน้าที่
ความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงานปัจจุบัน คือ โครงการพัฒนา
ด้าน Leadership ให้กับผู้บริหารของ ธปท.
จากหลาย ๆ สิ่งที่เกิดขึ้น ดิฉันพบว่า ธปท. เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตและรักมากตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบ แม้ว่าดิฉันต้องเริ่ม
นับถอยหลังแล้วก็ตาม ทุก ๆ นาทีต่อจากนี้เป็นเวลาอันมีค่า
ที่ตั้งใจว่าจะลงมือท�ำทุกอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของ ธปท.
ขอฝากประโยคค� ำ ถามทิ้ ง ท้ า ย ที่ อ าจเป็ น จุ ด เปลี่ ย น
หรือแง่คิดบางอย่างให้กับชีวิตเหมือนอย่างดิฉัน ค�ำถามนั้นคือ
“ในชีวติ คุณ... ธปท. มีความหมายว่าอย่างไร?” แน่นอนค�ำตอบ
ทีไ่ ด้คงไม่เหมือนกัน แต่เมือ่ ได้คำ� ตอบแล้ว นัน่ จะเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการกระท�ำของคุณ ณ ธปท. แห่งนี้
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คุณพีระศักดิ์ อัคครินทร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธปท.

จิรายุ สุพชิ ญ์
ธปท. คือบ้านทีร่ กั และผูกพัน
ทุกอย่างทีท่ ำ� เพือ่ ธปท. ต้องดีทสี่ ดุ
ระยะเวลา 23 ปี กับชีวติ ท�ำงานใน ธปท. คงเหมือนหลาย ๆ คน
ที่เช้ามาท�ำงาน เลิกงานก็กลับบ้าน เป็นอย่างนี้มาโดยตลอด จน
กระทั่งเย็นวันหนึ่ง ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตก็ว่าได้ ดิฉันนั่งที่
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา มองกลับมาที่วังบางขุนพรหมและอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ ธปท. แล้วเกิดค�ำถามขึ้นมาในใจ “นี่คือที่ท�ำงาน
ของเราเหรอ…ที่ท�ำงานที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่เราใช้ชีวิต
อยู่มามากกว่า 20 ปี เป็นที่ที่ให้อะไรต่ออะไรกับเราและครอบครัว
มากมาย แล้วเราล่ะ ได้ท�ำอะไรให้กับบ้านหลังนี้บ้าง?” การตอบ
ค�ำถามนี้ ต้องใช้ความสงบอยู่กับตัวเอง เพื่อคิดถึง ธปท. ในแง่มุม
ที่อาจไม่เคยมองเห็นให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ความภาคภูมิใจ พูดได้อย่างเต็มปากว่า เราคือพนักงาน ธปท.
องค์กรที่มีส่วนในการดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศ
กว่า 60 ล้านคน ไม่ใช่ใครก็จะมาท�ำงานที่นี่ได้ มีเพียง 3,000
กว่าคนเท่านั้น และ 1 ในนั้น ก็คือดิฉัน หรือคิดเป็น 0.0057%
จากประชากรทั้งหมด ความภูมิใจนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ดิฉัน แต่ยัง
กระจายพลังออกไปถึงครอบครัวและญาติพนี่ อ้ ง เวลาตอบคนอืน่ ๆ
ว่าลูกท�ำงานที่ไหน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถบอกอย่างภูมิใจและ
สุขใจว่า “แบงก์ชาติ”
แรงบันดาลใจ ได้จากความภูมิใจที่มีต่อ ธปท. ส่งผลโดยตรง
ต่อการท�ำงาน เพราะท�ำแล้วมีความสุข รู้สึกอยากมาท�ำงานทุกวัน
เพราะยังมีอะไรให้คิดให้ท�ำอีกมากมาย ฟันเฟืองเล็ก ๆ ชิ้นนี้ มี
ความเต็มที่ในทุกงาน ทุกเรื่อง ท�ำด้วยหัวใจ เมื่อถึงวันหนึ่ง วันที่
ต้องจากไป จะไม่เสียใจแม้แต่น้อย
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พีระศักดิ์ อัคครินทร์
29 ปี แห่งรักและภาคภูมกิ บั ธปท. ในก้าวย่างปีที่ 75
แอบอมยิม้ อย่างสุขใจทุกทีเมือ่ หวนค�ำนึงถึงเหตุการณ์การท�ำงาน
การร่วมกิจกรรมกับ ธปท. ที่ผ่านมา เริ่มต้นที่ฝ่ายการธนาคาร หรือ
ปัจจุบันคือ สายตลาดการเงิน เมื่อปี 2532 ยุคที่ข้อมูลข่าวสารยัง
ไม่เขย่าโลกเช่นทุกวันนี้ จึงถือเป็นงานที่น่าสนใจและท้าทายมาก
เพือ่ นพ้องและหัวหน้าล้วนเก่งและมีความมุง่ มัน่ เรามากันแต่เช้า เพือ่
ก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจ�ำวัน แล้วจึงอัดเทป ให้แบงก์พาณิชย์
โทรศัพท์เข้ามาฟังทุกเช้า และติดตามการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ช่วงเย็น เพื่อรายงานสถานการณ์ทุกวัน ถึงจะมาเช้ากลับมืด แต่
ก็ไม่รู้สึกอะไรนัก เพราะเราอยู่กันอย่างพี่น้อง ช่วยเหลือกันด้วยดี
ต่อมาหัวหน้าคนแรกของผมได้เลื่อนต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารส่วนไปที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ได้เอ่ยปากชวนไปร่วมงาน จังหวะชีวติ ใน
ปลายปี 2543 จึงได้ท�ำงานเกี่ยวกับคน ช่วงนั้น ธปท. ปรับโครงสร้าง
ท�ำให้ต้องบริหารและรายงานสถิติพนักงานนอกโครงสร้างเป็นระยะ
สัมผัสได้ถึงความวิตกกังวลของเพื่อนพนักงานที่อยากจะเป็นตัวจริง
อีกทั้งได้เป็นทีมเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล
(กบค.) ท�ำให้ได้รจู้ กั คุน้ เคยกับผูบ้ ริหารระดับสูงด้วย และที่ HR นีเ่ อง
ที่ได้ท�ำกิจกรรมอย่างเป็นจริงเป็นจัง ทั้งกิจกรรมฝ่าย กิจกรรมกลาง
เช่น งานสงกรานต์ ลอยกระทง รวมถึงงานใหญ่อย่างงานวันพนักงาน
ได้กระทบไหล่พิธีกรและดาราชื่อดังสมัยนั้น
โอกาสในการท�ำหน้าที่กับกิจกรรมของ ธปท. แบบนี้ ทุกคนก็
สามารถท�ำได้ เพียงแค่เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัว
ศึกษาเรียนรู้ ที่ส�ำคัญฝึกฝนบ่อย ๆ และต้องขอบคุณ ธปท. ที่ส่งไป
อบรมหลักสูตรของ เดล คาเนกี ซึง่ เรียนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบตั ิ จน
กวาดมาหลายรางวัลในการน�ำเสนอแต่ละครั้ง ช่วยเพิ่มความมั่นใจ
และทักษะให้ครบเครื่องยิ่งขึ้น ท�ำให้สามารถช่วยงานหลักสูตร Soft
Skill ต่าง ๆ รวมถึงงานพิธีการอื่น ๆ ของ ธปท. ได้เสมอ

BOT MAGAZINE

ฉบับที่ 1 ปี 2561

ในวาระครบรอบ 75 ปีการสถาปนาธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) BOT พระสยาม MAGAZINE จึง
อยากแบ่งปันเรือ่ งราวความประทับใจ อันเต็มเปีย่ มไปด้วย
แง่คิดและความภาคภูมิใจ ในฐานะผู้บริหารและพนักงาน
แบงก์ชาติ ซึง่ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ หลักคิด และ
ปณิธานในการท�ำงาน พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจอันแสน
ยิง่ ใหญ่ให้แก่บคุ ลากรรุน่ ใหม่ ๆ ต่อ ไป

ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่พอจะบอกได้ชัดเจนว่า หากเรา
ตั้งใจทุ่มเทท�ำงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ภายใต้ร่มบารมี
พระสยามเทวาธิราช เชือ่ ว่าเราจะมีความสุขทุกนาทีทที่ ำ� อย่างแน่นอน
ปั จ จุ บั น มี โ อกาสได้ ท� ำ งานในระดั บ บริ ห ารที่ HR ยั ง รู ้ สึ ก
ภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้รับเชิญให้ท�ำหน้าที่งานที่ถนัด นอกเหนือจาก
งานปกติ ท้ายที่สุดเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่า ถึงโลกจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม บริบทที่ส�ำคัญอยู่ที่ตัวเรา ต้องมีใจหนักแน่น สติ
มั่นคง พร้อมปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมหลักของ ธปท.
โดยท�ำให้เป็นปกติวิสัยในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือ
ยุ่งยากที่จะท�ำ แล้วจะพบว่า ใจที่หนักแน่น สติที่มั่นคง จะน�ำมาซึ่ง
ความสงบร่มเย็น รู้รักสามัคคี พร้อมที่จะก้าวเดินเข้าสู่ปีที่ 75 และ
ปีต่อ ๆ ไปกับ ธปท. อย่างเต็มภาคภูมิ
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เรือ่ ง : ฝ่ายนโยบายระบบการช�ำระเงิน

“เข้าใจ เพื่อเข้าถึง”

BOT MAGAZINE Payment Systems

“ระบบการช�ำระเงิน” เป็นฟันเฟืองส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มโยงและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทุกภาคส่วน ทัง้ ภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาคการเงินการธนาคาร การพัฒนาระบบการช�ำระเงินจึงต้องสอดรับกับ
ความต้องการของทุกภาคส่วนและสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการ
ในปัจจุบนั ดังนัน้ การก�ำหนดนโยบายจึงจ�ำเป็นต้องเริม่ จากการท�ำความ “เข้าใจ” ผูใ้ ช้บริการเพือ่ ให้การด�ำเนิน
นโยบายตอบโจทย์ความต้องการและ “เข้าถึง” ประชาชนได้อย่างแท้จริง
ปี 2560 ที่ผ่านมา ธปท. ได้จัดท�ำโครงการส�ำรวจความรู้ความ
เข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
วัดระดับความเข้าใจของประชาชน รวมถึงศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการช�ำระเงินของประชาชน เพือ่ น�ำไปใช้ในการจัดท�ำแผน

กลยุทธ์ระบบการช�ำระเงินฉบับที่ 4 ซึง่ การส�ำรวจครัง้ นี้ ธปท. ร่วมกับ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 10,805 ราย จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุม
พืน้ ทีเ่ ขตเมืองและชนบท กระจายตามกลุม่ อายุตงั้ แต่ 18 - 89 ปี โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรง (Face-to-Face Interview)

84%
39%

28%
22%

21%
16%

บัตรเอทีเอ็ม

บัตรเครดิต

บัตรเดบิต บัตร e-Money

Mobile
Banking

Internet
Banking

7%
e-Wallet

4. รายได้ ความจ�ำเป็นในการใช้จา่ ย Generation และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการช�ำระเงินเป็น 4 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ e-Payment : รายได้ส่งผลต่อก�ำลังซื้อของ
บุคคล และความจ�ำเป็นในการใช้จ่ายเพิ่มโอกาสการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ�ำวัน คนที่มีรายได้สูงและมีความจ�ำเป็นในการจับจ่าย
ใช้สอยสูงจึงมีแนวโน้มที่จะใช้ e-Payment สูงตาม แต่ทั้งนี้
ก็ขึ้นกับความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีด้วย เห็นได้จากกลุ่ม
ประชากรที่เติบโตมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาง
การเงินอย่างกลุ่ม Generation Y จะมีสัดส่วนการใช้บริการ
e-Payment สูงกว่ากลุ่มประชากรในรุ่นการเกิดอื่น ๆ ในขณะ
เดียวกัน ปัจจัยด้านความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับสือ่ การช�ำระเงิน
ก็มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ e-Payment เนื่องจากความรู้ ความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องก่อให้เกิดความเชือ่ มัน่ จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมมาใช้ e-Payment มากขึ้น
การส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้บริการ
e-Payment มากขึ้นนั้น ธปท. จ�ำเป็นต้องส่งเสริมทั้งในแง่การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
e-Payment ได้อย่างทัว่ ถึง เช่น การพัฒนาระบบพร้อมเพย์ การขยาย
จุดรับบัตร เป็นต้น ควบคูไ่ ปกับการรณรงค์เพือ่ สร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในกลุม่ ประชาชน อย่างไรก็ดี การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมซึ่งเป็นความเคยชิน การใช้เงินสดให้หันมาใช้บริการ
e-Payment มากขึน้ นัน้ ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้เกิด
การใช้งาน ภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ผูใ้ ห้บริการ จึงจ�ำเป็นต้องประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพือ่ เป็น
แรงขับเคลือ่ นส�ำคัญในการผลักดันบริการ e-Payment ไปยังภาค
ประชาชนทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลองใช้ เกิดประสบการณ์
การใช้ e-Payment ทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมในวงกว้างต่อไป
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ข้อมูลจากแบบส�ำรวจบ่งบอก 4 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้ e-Payment ของคนไทย ดังนี้
1. คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบความแตกต่างระหว่างบัตรเดบิต
และบัตรเอทีเอ็ม : ผลส�ำรวจพบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับ e-Payment ค่อนข้างน้อย แม้วา่ กลุม่ ตัวอย่างถึง
84% รู้จักบัตรเอทีเอ็ม แต่คนที่รู้จักสื่อการช�ำระเงินอื่น ๆ เช่น บัตร
เครดิต บัตรเดบิต Mobile Banking และ Internet Banking มีไม่ถึง
50% ยิง่ ไปกว่านัน้ ผลส�ำรวจยังพบว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบความ
แตกต่างระหว่างบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญที่
ท�ำให้ผู้ถือบัตรเดบิตส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้บัตรรูดซื้อสินค้าตามร้านค้า
ต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลในเขตเมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
และเขตเทศบาล รู้จักสื่อการช�ำระเงินหลากหลายประเภทมากกว่า
เขตชนบท ซึ่งอาจเป็นผลจากการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
e-Payment ยังไม่เข้าถึงทุกพื้นที่
2. กลุ่ม Generation Y มีสื่อการช�ำระเงินหลากหลายประเภท
กว่า Generation อื่น ๆ : จากการส�ำรวจพบว่ากลุ่ม Generation
ต่าง ๆ มีพฤติกรรมการใช้ e-Payment ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี
เป็นทีน่ า่ สนใจว่ากลุม่ Generation Y (ช่วงอายุระหว่าง 21-37 ปี) มีการ
ถือครองสื่อการช�ำระเงินหลากหลายที่สุดเมื่อเทียบกับ Generation
อื่น ๆ เนื่องจากคนกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี จึงมีความคุน้ เคยและสามารถท�ำความเข้าใจขัน้ ตอนการ
ใช้บริการ e-Payment ได้อย่างรวดเร็ว และอยู่ในช่วงวัยท�ำงานซึ่งมี
รายได้ ท�ำให้มีก�ำลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอย
3. แม้คนกว่าครึ่งมีสื่อการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังเคยชิน
กับการใช้เงินสด : จากการส�ำรวจพบว่า 68% มีสื่อการช�ำระเงิน
อย่างน้อย 1 อย่าง แต่ส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้เงินสดในชีวิตประจ�ำวัน
ส�ำหรับการใช้จ่ายที่มูลค่าไม่สูงมากนัก โดยให้เหตุผลเรื่องความ
สะดวกและความเคยชินเป็นหลัก อย่างไรก็ดี หากเป็นการช�ำระเงิน
มูลค่าสูง คนส่วนใหญ่นิยมใช้ e-Payment มากกว่า เช่น การ
โอนเงินและการช�ำระบิลมูลค่าสูง เนือ่ งจากรูส้ กึ ปลอดภัยและสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการท�ำธุรกรรมย้อนหลังได้ นอกจากนี้ พบว่าการ
ใช้ e-Payment ของภาครัฐและภาคธุรกิจเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่
กระตุ้นการใช้ในภาคประชาชน เห็นได้จาก 45% ของกลุ่มตัวอย่างมี
การรับโอนเงินผ่านช่องทาง e-Payment ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับเงิน
สวัสดิการจากภาครัฐและเงินเดือนค่าจ้าง ส�ำหรับบริการพร้อมเพย์
ซึ่งเป็นบริการ e-Payment รูปแบบใหม่ที่เริ่มเปิดให้บริการในช่วง
ต้นปี 2560 พบว่า 21% ของกลุ่มตัวอย่างรู้จักและเข้าใจบริการ
พร้อมเพย์ โดยกว่าครึ่งหนึ่งของคนกลุ่มนี้ได้ลงทะเบียนผูกบัญชีและ
เคยใช้บริการพร้อมเพย์แล้ว โดยเฉพาะบริการรับคืนภาษี
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

เราเริ่มจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยและนักเรียนอาชีวศึกษา
โดยท�ำโครงการ Financial Literacy Lab กับกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน
3,000 คน จาก 13 สถาบันทั่วประเทศ โดยการออกภาคสนาม
ไปท�ำความรู้จักพูดคุยให้รู้ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ของ Gen Y
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสะกิดให้พวกเขารู้ว่า
“การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก”
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สะกิดแบบไหน ถึงจะได้ผล
ตัวอย่างการแทรกแซงหรือการสะกิดให้เปลีย่ นพฤติกรรมทางด้าน
การออมทีเ่ ห็นชัดและใช้กนั แพร่หลายก็คอื การตัง้ ค่าเริม่ ต้นอัตโนมัติ
(Default Option) โดยให้ตดั เงินจากเงินเดือนไปออมหรือลงทุนทันที
เมือ่ เงินเดือนออก แต่หากใครรูส้ กึ ว่าเงินทีเ่ หลือไม่พอใช้จา่ ยก็สามารถ
ขอปรับเปลีย่ นได้ (Opt-out) ซึง่ คนส่วนใหญ่มกั จะไม่มาเปลีย่ น และ
พยายามบริหารการใช้จา่ ยให้พอกับตัวเงินทีไ่ ด้รบั ซึง่ เมือ่ เวลาผ่านไป
เงินออมก็เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียว
แบงก์ชาติ...สะกิดใคร
ตั้งแต่ต้นปี 2560 ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (ฝสร.) และ
ส�ำนักงานภาคทัง้ 3 แห่ง ได้เริม่ น�ำหลักการต่าง ๆ ของเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมทักษะทางการเงินของ Gen Y
ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายหลักของ ธปท. โดยนอกจากจะส่งเสริมให้ Gen Y
มีความรู้ทางการเงินแล้ว ก็ยังพยายามปรับพฤติกรรม Gen Y ซึ่งมี
แนวโน้มใช้ชีวิตแบบ YOLO หรือ You Only Live Once ที่ไหลไป
ตามกระแสวัตถุนยิ มจนใช้จา่ ยเกินตัวและไม่คอ่ ยออมเงินเพือ่ อนาคต
ให้หนั มาสนใจเรือ่ งการบริหารจัดการเงิน เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันก่อนจะ
สายเกินแก้หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

สะกิดแล้ว...ท�ำอย่างไรต่อไป
จากผลที่ได้ข้างต้น จึงได้มีการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
ขึน้ โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ลุม่ อาชีวศึกษาซึง่ มีโอกาสได้เริม่ ท�ำงานมีรายได้
พิเศษตั้งแต่ในวัยเรียน และมีความสนใจที่จะบริหารเงิน ฝสร. และ
ส�ำนักงานภาคจึงได้เก็บข้อมูลและน�ำรูปแบบการให้ความรูไ้ ปทดสอบ
เพิ่มเติมกับนักเรียนอาชีวศึกษาจ�ำนวน 1,300 คน จาก 17 สถาบัน
ทัว่ ประเทศ ซึง่ พบว่าพวกเขาต้องการพืน้ ทีแ่ สดงออกและได้ฝกึ ทักษะ
ทางการเงินควบคูก่ นั ซึง่ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากทักษะทางวิชาชีพ
ที่มีอยู่อย่างหลากหลายอีกด้วย ดังนั้น โครงการนี้จึงจะเปิดเวทีให้
กลุม่ นักเรียนอาชีวะได้มสี ว่ นร่วมในการคิดค้นผลงานทีน่ ำ� ความรูท้ าง
การเงินไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม เพือ่ เป็นการประยุกต์
องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นทักษะที่ถนัดของชาวอาชีวะนั่นเอง
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เคย (เป็นแบบนี้) มั้ย
“เวลาเลื อกอั ต ราเงิ นสะสมหรื อ แผนลงทุ น ในกองทุ น ส� ำ รอง
เลี้ยงชีพแล้วไม่ค่อยอยากเปลี่ยน กว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนก็ใช้เวลา
และพลังมากเหลือเกิน สุดท้ายเวลาผ่านไปก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเสียที”
เหตุการณ์แบบนี้อธิบายได้โดยทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เรียกว่า
“Status Quo Bias” คือ หากเลีย่ งได้...ขอไม่เปลีย่ นดีกว่า เพราะลึก ๆ
แล้ว คนส่วนใหญ่กลัวว่าผลลัพธ์จากการตัดสินใจอาจจะออกมาไม่ดี
(Loss Aversion) แล้วเราในฐานะผูท้ ำ� นโยบายจะท�ำยังไงดีละ่ ถ้าอยาก
ให้คนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไปในทางทีจ่ ะเป็นประโยชน์กบั ตัวเขาเอง
ในปัจจุบันหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี
นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญีป่ นุ่ และสิงคโปร์
ได้จัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลด้านการกระตุ้นพฤติกรรม หรือ Nudge
Unit เพื่อตอบสนองต่อการด�ำเนินนโยบายสาธารณะ โดยการน�ำ
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (ศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างเศรษฐศาสตร์
และจิตวิทยา) มาช่วยกระตุ้นหรือแทรกแซงให้เปลี่ยนพฤติกรรม
โดยยังเคารพเสรีภาพในการตัดสินใจของบุคคลอยู่ (ไม่ได้มกี ฎหมาย
บังคับว่าต้องท�ำ หรือไม่มีโทษหากไม่ท�ำ)

จากการออกภาคสนามดังกล่าว พบว่าการปรับทัศนคติและ
พฤติกรรม Gen Y ควรเป็นแบบกิจกรรมน�ำความรู้ โดยเปิดโอกาสให้
น้อง ๆ ได้ทดลองท�ำจริง พร้อมทั้งมีการสะกิดให้เกิดพฤติกรรมที่ดี
ผ่านช่องทาง Social Media อย่างพอดี เพราะ Gen Y ไม่ชอบให้ใคร
มารุกรานพื้นที่ส่วนตัวมากจนเกินไป ดังนั้น การสื่อสารต้องท�ำอย่าง
เหมาะสมทั้งเนื้อหาที่โดนใจและความถี่ที่เหมาะสม
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สะกิด Gen Y
ให้ใส่ใจการเงิน

สะกิด Gen Y ให้ถูกจุด
การสะกิด Gen Y ในเรือ่ งการเงินนัน้ ต้องท�ำให้รสู้ กึ ว่า เป้าหมาย
ทางการเงิ น สามารถท� ำ ได้ จ ริ ง โดยเริ่ ม จากหลั ก การ Mental
Accounting ทีว่ า่ เมือ่ เราตัง้ ใจจะใช้เงินส�ำหรับเรือ่ งใดก็ จะเคร่งครัด
ในการกันเงินนัน้ เพือ่ ใช้ตามทีต่ งั้ ใจ ดังนัน้ หากได้ตงั้ เป้าหมายการออม
ทีช่ ดั เจนแล้วก็จะส่งผลให้มโี อกาสออมได้สำ� เร็จมากขึน้ นอกจากนัน้
ยังใช้หลักการ Pennies a Day ให้น้อง ๆ แบ่งเงินเป็นหน่วยย่อย ๆ
และทยอยออมทีละน้อย เช่น ชวนให้หยอดกระปุกวันละ 20 บาท
แทนชวนออมเดือนละ 600 บาท เพื่อให้รู้สึกว่าออมได้ไม่ยาก ซึ่ง
ตลอดเวลาที่น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการพยายามเก็บเงินกันนั้นก็จะ
มีการอาศัยเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ในการส่ง Infographic
และเกร็ดความรู้ที่พวกเขาสนใจผ่าน Facebook และ Line เพื่อ
เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมผ่านช่องทางสื่อสารส�ำคัญของ Gen Y
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Let’s Enjoy
Scan and Go!

Where: 		
When: 		
Contact:

BOT MAGAZINE Bestination

Where:
		
When:
Contact:

ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วนั
(สถานีรถไฟฟ้าสยาม ฝัง่ ตรงข้ามสยามพารากอน)
เปิดบริการทุกวันตัง้ แต่ 10.00 - 22.00 น.
โทร. 0 2115 1435

Wicked

Growth Cafe & Co.

ร้านอาหารทีต่ กแต่งสวยเท่ ถูกใจวัยรุน่ น�ำเสนอภาพลักษณ์ของปีศาจ
ใจดี ทีม่ อบความอร่อยให้แก่ผคู้ น ผ่านเมนูฟวิ ชันสนุก ๆ ออกแบบโดย
เชฟพล ตัณฑเสถียร ซึง่ นอกจากหน้าตาอาหารจะสวยงามแล้ว รสชาติก็
อร่อยไม่เบา อย่างเมนู “สุดยอดข้าวหมูแดง” พืน้ ฐานคือสตรีทฟูด้ ทีค่ นไทย
รูจ้ กั กันดี น�ำมาประยุกต์ให้เข้ากับอาหารจีน เพิม่ มูลค่าด้วยการใช้ซโี่ ครงหมู
อบน�ำ้ ผึง้ มีนำ�้ จิม้ สูตรเด็ดเป็นเครือ่ งเคียง
ในยุคทีค่ นเริม่ พกเงินสดน้อยลงทุกทีเช่นนี้ ทางร้าน Wicked จึงขานรับ
กระแส QR Payment จากการมองการณ์ไกลของผูป้ ระกอบการทีเ่ ห็นว่า
ช่องทางการจ่ายเงินรูปแบบนีช้ ว่ ยประหยัดเวลา เพียงคว้าสมาร์ทโฟนมา
สแกนก็สามารถจ่ายค่าบริการได้ เรียกว่าอิม่ หน�ำส�ำราญโดยไม่จำ� เป็นต้อง
พกกระเป๋าสตางค์เข้ามาในร้านเลย

“โอเอซิสแห่งสยามสแควร์” นี่คือประโยคที่ Growth Cafe & Co.
นิยามตัวเอง เพราะทีแ่ ห่งนีไ้ ม่ได้มเี พียง “พืน้ ที”่ ส�ำหรับการใช้เวลาใน
ชีวิตของคุณไปกับแรงบันดาลใจ ไอเดีย หรือความหลงใหลคลั่งไคล้
เท่านั้น แต่ยังเป็นที่บ่มเพาะเรื่องราวดี ๆ ให้งอกงามเป็นคอมมูนิตี้
ขนาดใหญ่ ร้านจึงแบ่งฟังก์ชันออกเป็น 3 ส่วน คือ คาเฟ่ บริเวณชั้น
2 จ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ และของว่าง มีสเปซให้นงั่ ดืม่ ด�ำ่ กับเมนูดี ๆ และ
พูดคุยกับผองเพือ่ นได้ แต่หากขึน้ มาบริเวณชัน้ 3 จะเป็น Co-working
Space ส�ำหรับคนท�ำงานที่ต้องการพื้นที่จุดไฟไอเดียในบรรยากาศ
สมาร์ท ๆ โดยมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบ ไม่เพียงแค่นนั้ หากขึน้ ไป
ชั้น 4 ก็จะได้เห็นพื้นที่ส�ำหรับเวิร์คช็อป หรือจัดอีเวนท์ เหมาะส�ำหรับ
เหล่านักคิดนักท�ำทั้งหลายมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน
เมือ่ เป็นพืน้ ทีท่ ท่ี นั ยุคทันสมัยขนาดนี้ Growth Cafe & Co. จึง
พร้อมขับเคลือ่ นไปกับ Cashless Society โดยสามารถช�ำระเงินผ่าน QR
Code ของ AliPay ทีร่ ดั กุมและปลอดภัย รวมถึง Cashless Payment ใน
รูปแบบอืน่ ๆ ซึง่ ทางร้านเองก็สนุกกับการได้ศกึ ษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและ
ร่วมเติบโตไปด้วยกัน

ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วนั (สถานีรถไฟฟ้าสยาม ฝัง่ ตรงข้ามสยามพารากอน)
เปิดบริการทุกวันตัง้ แต่ 11.00 - 22.00 น.
โทร. 0 2252 2411, 09 5353 6526 และ 09 0907 0935

Where: 		
When: 		
Contact:

ชัน้ 2 - 4 สยามสแควร์ ซอย 2
เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
โทร. 09 5991 4856

ฉบับที่ 1 ปี 2561

54

เมือ่ รูปแบบการใช้ชวี ติ ของผูค้ นผูกติดอยูก่ บั ความรีบเร่ง ฉับไว รวมถึง
กระแสของรูปแบบการใช้จา่ ยยุคใหม่อย่าง Cashless Society ได้เข้ามา
มีบทบาทในไลฟ์สไตล์คนยุคนีค้ อ่ นข้างมาก โดยเฉพาะในประเทศจีนนัน้
สังคมไร้เงินสดดูเหมือนจะกลืนสังคมการใช้จา่ ยแบบอนาล็อกให้คอ่ ย ๆ
ลดความส�ำคัญลง เนือ่ งจากการใช้จา่ ยด้วย e-Payment นัน้ ช่างสะดวก
และง่ายดาย เพียงแตะหน้าจอสมาร์ทโฟน แล้วสแกน ก็สามารถจ่ายเงิน
ได้ทนั ที เทรนด์นกี้ ำ� ลังมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้กบั ร้านค้าในบ้านเรา
เพราะถ้ามองในรายละเอียดแล้ว การใช้จ่ายด้วยวิธีนี้เอื้อประโยชน์
ให้ผู้ประกอบการร้าน
อาหารอยูห่ ลายข้อเลย
ทีเดียว
Bestination ฉบับนี้
จึงไม่พลาดที่จะชี้จุด
ร้านเก๋ ๆ ใจกลางเมือง
ย่านสยามสแควร์ ที่
กล้าก้าวขึ้นมาน�ำร่อง
สนับสนุนการใช้จ่าย
ในรูปแบบใหม่ให้กับ
คนไทย พร้อมรับมือ
ยุค Cashless Society
แบบเต็มใบในอนาคต
อันใกล้

รุน่ ที่ 3 ของลิม้ เหล่าโหงว ร้านก๋วยเตีย๋ วลูกชิน้ ปลาในต�ำนานทีม่ ปี ระวัติ
ความอร่อยมาตัง้ แต่รนุ่ คุณปูค่ ณุ ย่า โดยฉีกแนวร้านให้เป็นรูปแบบบิสโทร
ตามยุคสมัย ตกแต่งสไตล์ Modern Contemporary เป็นมิตรกับความ
ทันสมัย จึงแทบดูไม่ออกว่านีค่ อื ร้านก๋วยเตีย๋ วเลือ่ งชือ่ ทว่าเรือ่ งความอร่อย
นัน้ ยังคงความดัง้ เดิมทีห่ ลายคนติดใจ อย่างเมนูกว๋ ยเตีย๋ วทีน่ บั ว่าเป็น
จานเด็ดของทางร้านนัน้ ได้นำ� มาตีความใหม่ให้มเี รือ่ งราวมากกว่าแค่
ก๋วยเตีย๋ วลูกชิน้ ปลาแบบทีเ่ คยคุน้ เพิม่ ทางเลือกให้ลกู ค้าสามารถสังสรรค์
ร่วมกันได้ในรูปแบบหม้อไฟ มีวตั ถุดบิ ทีห่ ลายคนโปรดปรานอย่างแซลมอน
มารวมอยูใ่ นชาม
ไม่เพียงแค่นนั้ Lim Lao Ngow Bistro ยังเป็นผูน้ ำ� ด้านเทคโนโลยี
การช�ำระเงินรูปแบบใหม่อย่างเด่นชัด ด้วยวิสยั ทัศน์ของเจ้าของร้านที่
ชืน่ ชอบเทคโนโลยี จึงน�ำ QR Code Payment มาใช้อำ� นวยความสะดวก
แก่ลกู ค้า โดยเฉพาะกลุม่ นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ทัง้ พร้อมเพย์ AliPay
และ WeChat Pay ให้เลือกใช้และอิม่ อร่อยได้งา่ ยๆ เพียงพกสมาร์ทโฟน
เข้ามาในร้านก็พอ
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สิง่ ทีผ่ กู ติดมากับวัฒนธรรมคนเมืองในยุคนี้ คือเรือ่ งของ
การออกไปเสาะหาร้านอาหารดี ๆ นัง่ ชิลล์ ถ่ายรูป ลิม้ รสเมนู
แปลกใหม่ทชี่ ว่ ยสร้างประสบการณ์ทางรสชาติ ซึง่ ดูเหมือนว่า
เทรนด์นจี้ ะเป็นลักษณะร่วมของคนเมืองทัว่ โลก

Lim Lao Ngow Bistro
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App-based Investing

คาดว่าภายในปี ค.ศ. 2020 จะมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนกว่าร้อยละ 90
ที่ เ คยใช้ ช� ำ ระเงิ น ผ่ า นกระเป๋ า เงิ น ดิ จิ ทั ล (Digital Wallet)
มาแล้ว ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่การช�ำระเงินหรือท�ำธุรกรรม
ผ่านสมาร์ทโฟนเคยเป็นความสะดวกสบายรูปแบบใหม่ที่น่าลอง
ทว่าตอนนี้ กระเป๋าเงินดิจิทัลก�ำลังกลายเป็นฟังก์ชันบริการทาง
การเงินที่ขาดไม่ได้ในอนาคตอันใกล้ ผู้ผลิตหลายค่ายต่างลงสนาม
พร้อมน�ำเสนอโซลูชันที่ใช้งานง่าย ตัวอย่างเช่น Apple Pay และ
Samsung Pay ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เชื่อว่าในอนาคต
ผู้บริโภคนั้นไม่จ�ำเป็นต้องพกเงินสดหรือบัตรพลาสติกในการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันอีกต่อไป โดยจะถูกแทนที่ด้วยการช�ำระเงินในรูปแบบ
Digital Wallet ผ่านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา

การลงทุนผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนกลายเป็นทางเลือก
ที่น่าสนใจและถูกจับตามองในภาคอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลก
โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเงินที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อทดแทนการ
ให้ค�ำปรึกษาด้านการออมและการลงทุนแบบตัวต่อตัว (Face-toface Advisory) อีกทั้งสามารถปรับสมดุลพอร์ตลงทุนอัตโนมัติ
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง และมีบริการเสริมอืน่ ๆ ทีเ่ ริม่ ครบวงจรมากขึน้
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Super App Phenomenon

เทรนด์ชีวิต
ของคนยุคดิจิทัล

FinLife

เมื่อเทคโนโลยีทางการเงินมีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั่วโลก จากเดิมที่นวัตกรรมการเงินเคยเป็นเรื่อง
ไกลตัว แต่ปจั จุบนั กลับเป็นโซลูชนั ทีส่ ามารถเข้าไปช่วยแก้ปญ
ั หาการใช้ชวี ติ ประจำ�วันของผูบ้ ริโภคในแทบทุกมิติ ได้อย่างง่ายดาย
ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนหน้าจอสมาร์ทโฟน ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของพฤติกรรมการ
จับจ่ายใช้สอย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการเงินที่เรียกว่า FinLife (Financial Lifestyle)
ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนยุคดิจิทัลได้ ไกลเกินกว่าการเป็นเพียงระบบชำ�ระเงินออนไลน์ สะท้อนได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และการลงทุนที่เปิดช่องทาง ให้ผู้บริโภคเข้ามากำ�หนดโครงสร้างหรือรูปแบบได้เองตามความต้องการ

แอปพลิเคชันที่เรียกว่า Super App ก�ำลังกลายเป็นปรากฏการณ์
ที่พลิกโฉมรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะกรณีที่
เห็นได้ชดั อย่าง WeChat ทีพ่ ฒั นาโซเชียลแอปพลิเคชันให้ครองใจผูใ้ ช้
ชาวจีน ด้วยฟีเจอร์ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของแต่ละ
บุคคลได้ในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ความต้องการทางการเงินในชีวิต
ประจ�ำวัน ไปจนถึงธุรกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญมากขึ้น หรือแม้
กระทัง่ ฟังก์ชนั การเรียกรถโดยสาร บริการด้านการแพทย์ การยืน่ และ
ด�ำเนินการเอกสารทางราชการ เรียกว่า Super App อย่าง WeChat
นั้น สามารถตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินในชีวิตภายใน
แอปพลิเคชันเดียว โดยอิงกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้เป็นส�ำคัญ

ฉบับที่ 1 ปี 2561

56

Digital Wallet

Biometric
ปัจจุบนั มีผคู้ นจ�ำนวนมากทีห่ นั ไปเลือกท�ำธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน
มากขึ้น พวกเขาเรียกหากระบวนการรองรับด้านความปลอดภัย
และโปร่งใสยิ่งขึ้น อย่างเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ และกระบวนการ
จดจ�ำลูกค้าแบบอัตโนมัตผิ า่ นคุณลักษณะทางชีวภาพ เช่น การจดจ�ำ
ด้วยเสียงและลักษณะของรูม่านตา ลายนิ้วมือ และรูปแบบการ
ตรวจจับเส้นเลือดบนนิว้ มือ ซึง่ ถือเป็นอัตลักษณ์ทไี่ ม่ซำ�้ กันของผูใ้ ช้งาน
แต่ละคน เพือ่ ป้องกันการลอกเลียนแบบ ดังนัน้ สมาร์ทโฟนทุกเครือ่ ง
จะมี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ไ บโอเมตริ ก ซ์ ม าใช้ เ ป็ น ฟี เ จอร์ ต รวจสอบ
ตัวตนส�ำหรับบริการด้านการเงินและการธนาคารภายในปี ค.ศ. 2018
นอกจากนั้น เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์จะมีบทบาทในอีกหลายแวดวง
ทั้งภาคธุรกิจ ระบบรักษาความปลอดภัย เรื่อยไปจนถึงกระบวนการ
ตรวจสอบของภาครัฐ

57

เรื่อง : ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค

เปรียบเทียบสัดส่วนของหุ่นยนต์ต่อแรงงานในภาคการผลิต
(ความหนาแน่นของการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน)
หุ่นยนต์ (ตัว) : แรงงาน (10,000 คน)
หุ่นยนต์
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กระแสใหม่ท่แ
ี รงงานต้องกังวลจริงหรือ?
กระแสการพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี กำ � ลั ง มาแรง และ
ภาครั ฐ มองเห็ น โอกาสที่ จ ะนำ � หุ่ น ยนต์ ม าใช้ ม ากขึ้ น
การนำ�หุ่นยนต์มาใช้ ในการผลิตมีประเด็นให้ชวนคิด
หลายแง่มุม ทั้งด้านประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
เช่น ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน
และก่อให้เกิดงานใหม่ ๆ แต่ในอีกด้านหนึ่ง เกิดคำ�ถาม
ว่าหุน่ ยนต์จะเข้ามาทำ�งานแทนแรงงานจนส่งผลกระทบ
ต่อการจ้างงานหรือไม่ โดยเฉพาะในปัจจุบนั ทีม่ ขี า่ วการ
ใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานให้เห็นมากขึ้น บริษัท Foxconn
ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับ Apple
เป็น 1 ใน 10 บริษัทที่มีการจ้างงานมากที่สุดในโลก
มี ข่ า วปลดคนงานถึ ง 60,000 คน เพื่ อ ใช้ หุ่ น ยนต์
ในการผลิตแทน จึงเป็นที่น่าสนใจว่าประเทศไทยจะนำ�
หุ่นยนต์มาใช้งานมากน้อย และรวดเร็วเพียงใด จะส่ง
ผลกระทบต่ อแรงงานหรื อ ไม่ และควรเตรี ยมพร้ อ ม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรม (Industrial
Robotics) ของไทยนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ มีการน�ำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในไทยราว 5 - 10 ปี
มาแล้ว โดยข้อมูลจาก International Federation of Robotics (IFR) พบว่า
ในปี ค.ศ. 2017 จ�ำนวนหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยอยู่อันดับที่ 10
ของโลก โดยเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ในปี ค.ศ. 2012 หลังจากเหตุการณ์นำ�้ ท่วมครัง้ ใหญ่
ที่โรงงานจ�ำนวนมากมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่องจักรที่เสียหาย
ประกอบกับค่าจ้างขั้นต�่ำที่ปรับสูงขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการตัดสินใจใช้หุ่นยนต์
ในการผลิต สาเหตุที่มีการใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยอยู่ในอันดับ
ต้น ๆ ของโลกนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมของไทยมี
ขนาดใหญ่ แต่เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของหุ่นยนต์ต่อแรงงานในภาคการผลิต
หรือความหนาแน่นของการใช้หุ่นยนต์แทนแล้วกลับพบว่า ความหนาแน่นของ
การใช้หุ่นยนต์อยู่ที่ 45 ตัวต่อแรงงาน 10,000 คน ซึ่งต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่
หุน่ ยนต์ 74 ตัวต่อแรงงาน 10,000 คน โดยประเทศทีม่ กี ารใช้หนุ่ ยนต์ในการผลิต
มาก เช่น เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น มีความหนาแน่นของหุ่นยนต์ต่อแรงงานถึง 631
และ 303 ตัวต่อแรงงาน 10,000 คน

ไทย

45

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

631
303

การที่ความหนาแน่นของการใช้หุ่นยนต์ในไทยยังต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
โลก เนื่องจากการใช้หุ่นยนต์กระจุกตัวอยู่เพียง 3 อุตสาหกรรมคือ
อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โดยค่าแรงใน 3 อุตสาหกรรมดังกล่าวสูงกว่าค่าแรงเฉลี่ย
ของภาคการผลิตทั้งหมด ประกอบกับความสามารถของเทคโนโลยีที่
เอื้อต่องานในอุตสาหกรรมดังกล่าว เช่น งานเชื่อมเหล็ก งานขึ้นรูป
พลาสติก ขณะที่อุตสาหกรรมอื่นบางอย่างอาจมีความจ�ำเป็นในการน�ำ
หุ่นยนต์มาใช้ด้วยเหตุผลอื่น ๆ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมและความ
สะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างไรก็ดี ความสามารถของหุ่นยนต์

ยังไม่เอือ้ ต่อการน�ำมาใช้ในบางอุตสาหกรรม เช่น การจับความตึงของผ้า
เพื่อตัดเย็บเป็นงานที่เหมาะกับการใช้มือคนมากกว่า นอกจากนี้แรงงาน
ในอุ ต สาหกรรมเสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กายยั ง คงมี ค ่ า จ้ า งที่ ถู ก กว่ า โดย
เปรี ย บเที ย บ แต่ ใ นอนาคตความเร็ ว ของเทคโนโลยี จ ะส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ดีขึ้นและราคาถูกลง ท�ำให้ความคุ้มทุนจาก
การลงทุนในหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมที่ค่าแรงยังถูกก็มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะน�ำหุน่ ยนต์มาใช้ในอนาคต โดย Boston Consulting Group ได้ศกึ ษา
ความคุ้มทุนของการน�ำหุ่นยนต์มาใช้ในสหรัฐอเมริกา พบว่าในปัจจุบัน
ราคาของหุ่นยนต์เชื่อมเหล็กถูกกว่าการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรม
รถยนต์แล้ว และในปี ค.ศ. 2018 ราคาของหุ่นยนต์และแรงงาน
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดกับ
อุตสาหกรรมที่ค่าจ้างที่ถูกกว่าอุตสาหกรรมอื่นโดยเปรียบเทียบด้วย
เช่นกัน เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในปี ค.ศ. 2023
ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น การน�ำหุ่นยนต์มาใช้ก็ยิ่งคุ้มค่า
มากขึ้น และจะเข้ามาตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงานของไทยที่จะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยในอีก 15 ปีข้างหน้า โดย
ช่วยลดการบาดเจ็บจากการท�ำงาน ช่วยยืดอายุการท�ำงานของแรงงาน
และเพิ่มการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานของแรงงานกลุ่มผู้หญิงและ
ผู้สูงอายุ เนื่องจากการท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมไม่จ�ำเป็นต้องใช้
แรงมากอย่างในอดีตอีกต่อไป นอกจากนี้ เทคโนโลยียังช่วยสร้างอาชีพ
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ลักษณะดังกล่าวเป็นที่น่ากังวลส�ำหรับแรงงานไทยในระยะข้างหน้า
แม้วา่ ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการไทยส่วนใหญ่มกั ไม่ไล่แรงงานออก เนือ่ งจาก
ประสบปัญหาขาดแคลนเป็นทุนเดิม แต่จะปรับตัวโดยการไม่รับแรงงาน
ในต�ำแหน่งที่มีการน�ำหุ่นยนต์มาใช้แทน เพื่อเป็นการทยอยลดคน
รวมทั้งมีการย้ายคนงานเดิมไปท�ำในต�ำแหน่งอื่น เช่น งานด้านบริการ
หรือจ้างแรงงาน Outsource แทนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการ
แรงงาน ท�ำให้แรงงานต้องประสบปัญหาในการปรับตัว งานวิจยั หลายชิน้
เห็นตรงกันว่า เทคโนโลยีจะเข้ามาแทนทีเ่ ฉพาะบางส่วนของงานในอาชีพ
นั้น ๆ มากกว่าจะแทนที่คน ๆ หนึ่งไปเลย เช่น แมคโดนัลได้เริ่มมีการ
ทดลองใช้เครื่อง Kiosk ในการรับออเดอร์จากลูกค้า ซึ่งแมคโดนัลไม่ได้
ปลดคนงานออก แต่จะหมุนแรงงานในการรับออเดอร์ไปท�ำงานอ�ำนวย
ความสะดวกลูกค้าแทน แรงงานภาคการผลิตก็เช่นกัน ต้องมีการปรับตัว
เพื่อให้ท�ำงานกับเทคโนโลยีได้ ไม่เช่นนั้นอาจตกงานหรือต้องเปลี่ยนไป
ท�ำงานที่ใช้ทักษะต�ำ่ กว่างานเดิม ซึ่งส่งผลให้รายได้ลดลง โดยแรงงาน
กว่าร้อยละ 15 ของไทยท�ำงานที่ต�่ำกว่าระดับทักษะของตนเอง และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
แรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 70 ท�ำงานในสายการผลิต
ที่ มีลัก ษณะซ�้ ำ ๆ ซึ่ งหากใช้ ก รอบความคิ ด ของ Carl Benedikt
Frey และ Michael Osborne เพื่ อ หาสั ด ส่ ว นของอาชี พ ที่ มี
ความเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี โดยไม่ได้หมายความเฉพาะ
หุ่นยนต์ แต่ครอบคลุมถึง Machine Learning และ Mobile Robotics
พบว่ า กว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของแรงงานในอุ ต สาหกรรม หรื อ แรงงานราว

3 ล้ า นคนมี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะถู ก ทดแทนด้ ว ยเทคโนโลยี ใ นอี ก
10 - 20 ปีข้างหน้า ท�ำให้ตลาดแรงงานไทยต้องเร่งปรับตัว แต่จากอดีต
พบว่า 15 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างอาชีพของไทยแทบไม่มีการปรับตัวเพื่อ
รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สัดส่วนของแรงงาน
ทักษะที่อยู่ในกลุ่มผู้บริหาร หรือผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น วิศวกร ปรับ
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น

}Wordbook }
เงินสำ�รองระหว่�งประเทศ
(International Reserve)

เงินสำ�รองระหว่�งประเทศ คืออะไร?

ประเทศไทยจึงต้องเร่งวางแผนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อตลาด
แรงงาน โดยในอนาคตการศึกษาจ�ำเป็นต้องมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ รองรับ
เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นไป มีคำ� กล่าวว่าร้อยละ 65 ของเด็กทีก่ ำ� ลังเรียนระดับ
ประถมศึกษาอยูใ่ นขณะนีจ้ ะจบมาท�ำงานในอาชีพทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ภาค
การศึกษาจึงเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก อย่างไรก็ดี การยกระดับ
คุณภาพแรงงานด้วยระบบการศึกษาเป็นเรือ่ งระยะยาวทีใ่ ช้เวลามากกว่า
10 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เวลา 15 ปีในการเพิม่ สัดส่วนแรงงานระดับ
ปริญญาตรีจากร้อยละ 26 เท่าไทยในปัจจุบัน ไปเป็นร้อยละ 40 เท่ากับ
ค่าเฉลี่ยสัดส่วนแรงงานระดับปริญญาตรีของกลุ่มประเทศ OECD
การปฏิรูปการศึกษาเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทันการ แต่ประเทศไทย
ต้องให้ความส�ำคัญกับแรงงานปัจจุบัน โดยเน้นให้เกิดการปรับตัว
ผ่านการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
โดยแรงงานต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ สร้างแรงจูงใจให้เอกชน
พัฒนาทักษะให้แก่แรงงาน รวมทั้งเน้นให้ตัวแรงงานตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการพัฒนาทักษะ และรับการอบรมตามความสนใจ ตัวอย่าง
เช่น ในสิงคโปร์มกี ารใช้ระบบคูปอง ให้เงินแรงงานเพือ่ น�ำไปพัฒนาทักษะ
ขณะที่เดนมาร์กอนุญาตให้แรงงานลาหยุดโดยได้รับเงินเดือนเพื่อไป
พัฒนาทักษะของตนเอง
นอกจากทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว แรงงานต้อง
ปรับตัวด้าน Soft Skill ด้วยเช่นกัน โดยเน้นทักษะที่เทคโนโลยีจะแทนที่
ได้ยาก หรือ 21st Century Skills ประกอบด้วย การท�ำงานเป็นทีม
(Collaboration) การสื่อสาร (Communication) การคิดอย่างมีเหตุ
มีผล (Critical Thinking) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
ภาครัฐก็ต้องวางระบบเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี
ในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง เช่น ระบบประกันสังคมควรมีส่วนช่วยในการ
ยกระดับทักษะแรงงานที่ตกงาน เพื่อท�ำให้แรงงานสามารถกลับมา
ท�ำงานได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลเพื่อช่วย
จับคู่คนกับงาน

เงินตรำและสินทรัพย์สกุลต่ำงประเทศ
ทีถ่ อื ครองโดยธนำคำรกลำง
ส�ำหรับประเทศไทย แบงก์ชำติคอื ผูด้ แู ล
และบริหำรจัดกำรเงินส�ำรองระหว่ำงประเทศ

ปัจจุบัน ไทยมีเงินสำ�รองระหว่�งประเทศเท่�ไหร่
ม�กหรือน้อย? และเพียงพอหรือไม่?
ณ สิน้ ปี 2560 ไทยมีเงินส�ำรองระหว่ำงประเทศ
202,562 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ
คิดเป็น 3.3 เท่ำของหนีต้ ำ่ งประเทศระยะสัน้ *
สะท้อนถึงสถำนะทำงด้ำนต่ำงประเทศของไทยทีแ่ ข็งแกร่ง
202,562

(หน่วย : ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ)

157,108

156,514

171,853

วิกฤติต้มยำ�กุ้ง

เงินส�ำรองระหว่ำงประเทศมีไว้เพือ่ เป็นกันชน (Cushion)
รองรับควำมเสีย่ งด้ำนต่ำงประเทศ ในกรณีเกิดเงินทุนไหลออกจ�ำนวนมำก
หรือตลำดเงินขำดสภำพคล่องเงินตรำต่ำงประเทศเฉียบพลัน
เรำจึงต้องมีเงินส�ำรองทำงกำรไว้เพียงพอ เพือ่ สร้ำงควำมเชือ่ มัน่
ให้กบั ประเทศและนักลงทุน

เงินสำ�รองระหว่�งประเทศของไทย
ประกอบด้วยอะไรบ้�ง?
เงินตราและสินทรัพย์สกุลต่างประเทศ*
โดยเป็นสกุลเงินหลักและสกุลเงิน
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ กว่ำ 10 สกุล

96%
3%
1%

ทองค�ำกว่ำ 150 ตัน
เงินส�ำรองที่ IMF

หม�ยเหตุ : ข้อมูล ณ สิ้นปี 2560
*กระจ�ยต�มสัดส่วนก�รค้�ข�ยระหว่�งประเทศของไทย และเพื่อกระจ�ยคว�มเสี่ยงก�รลงทุน

26,968
2540

ทำ�ไมแบงก์ช�ติ
ต้องมีเงินสำ�รองระหว่�งประเทศ?

2557

2558

2559

2560

*หนี้ต่�งประเทศระยะสั้น คือ หนี้สินต่�งประเทศที่มีอ�ยุครบกำ�หนดชำ�ระเงินคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นส�กล เช่น เกณฑ์ IMF สัดส่วนเงินสำ�รองระหว่�งประเทศต่อหนี้ต่�งประเทศระยะสั้น ไม่ควรต่ำ�กว่� 1 เท่�

ธปท. เผยแพร่ข้อมูลเงินสำ�รองระหว่�งประเทศ
ท�งเว็บไซต์ www.bot.or.th เป็นประจำ�ทุกสัปด�ห์
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ใหม่ ๆ โดย 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า เกิดอาชีพใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น
อาชีพผู้ดูแลฐานข้อมูล ซึ่งมีการเติบโตถึง 10 เท่า
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีก็ส่งผลเสียต่อแรงงาน
อีกกลุ่มเช่นกัน (Skill-biased Technological Change) ท�ำให้ความไม่
เท่ า เที ย มเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง กลุ ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะถู ก แทนที่ ไ ด้ ง ่ า ยด้ ว ย
หุ่นยนต์และเทคโนโลยี คือกลุ่มคนที่ท�ำงานลักษณะซ�้ำ ๆ สามารถ
คาดเดาได้ หรือมีข้อก�ำหนดในการตัดสินใจชัดเจน เช่น กลุ่มพนักงาน
เสมียน พนักงานคิดเงิน หรือแรงงานในสายการผลิต ในขณะที่แรงงาน
ที่ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะทางสังคมที่ต้องปรับตัว
ตามสถานการณ์เฉพาะหน้า เช่น งานดูแลผู้สูงอายุ จะยังเป็นที่ต้องการ
เนื่องจากหุ่นยนต์ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์
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