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เรื่อง : ทีมบริการสารสนเทศการเรียนรู้

Monetary

Policy Normalization
การดำ�เนินนโยบายการเงินของประเทศ ในยุคที่เศรษฐกิจไทยเผชิญกับ
ความท้าทายจากความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยต่างประเทศและในประเทศ
เรียนรู้ ได้จากการถอดบทเรียนจากประวัติศาสตร์การกำ�หนดนโยบาย
การเงินในระดับโลกที่ผ่านมา รวมถึงการศึกษาปัญหาวิกฤติการณ์
ทางการเงินและเศรษฐกิจโลกจากข้อสรุปในอดีต ซึ่งมีส่วนช่วยให้เรา
สามารถมองไกล เพื่อเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากความผันผวน ซับซ้อน
ในอนาคตได้ BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ขอแนะนำ�หนังสือ
3 เล่มจากห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวฒ
ั นไชย ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ทีจ่ ะช่วย
ให้เรารู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Monetary Policy in an Uncertain World:
Ten Years After the Crisis

โดย James A. Dorn (Editor)
หนังสือดีทรี่ วบรวมการถอดบทเรียนจากนักวิชาการชัน้ น�ำ
และอดีตผู้ก�ำหนดนโยบายการเงิน ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในช่วง 10 ปีของการใช้นโยบายการเงินที่มิใช่
การด�ำเนินนโยบายตามปกติ (Unconventional Monetary
Policies) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางอืน่ ๆ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลกหลังการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 2008
บทความในหนังสือเล่มนี้ผสมผสานมุมมองทางประวัติศาสตร์ในอดีต
และการคาดการณ์อนาคตจากการที่ Fed ใช้นโยบาย Unconventional
Monetary Policies รวมทั้งข้อโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เป็นแบบแผน
ดัง้ เดิม (Rules-based Monetary Policy) ทัง้ ระดับภายในและระหว่างประเทศ

The Money Deception: What Banks &
Governments Don’t Want You to Know

โดย Thomas Herold (Author)
ส�ำหรับท่านทีส่ นใจข้อมูลเชิงลึกทีซ่ บั ซ้อนและรายละเอียด
ของระบบการเงินในปัจจุบัน ที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมใน
ระบบเศรษฐกิจในโลกใบนี้ หนังสือเล่มนี้ไม่ควรพลาด
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เปิดเผยถึง 20 วิธีการที่สถาบัน
การเงินและรัฐบาลใช้เพื่อการดึงรายได้ของคุณกว่า 90%
อย่างถูกกฎหมาย อาทิ เทคนิคทีส่ ถาบันการเงินใช้เพือ่ สร้างเงิน
ขึ้นมาในอากาศ เรื่องที่รู้ต่อกันมาเกี่ยวกับ GDP Growth

The Structural
Foundations of Monetary
Policy

โดย Michael D. Bordo (Editor),
John H. Cochrane (Editor),
Amit Seru (Editor)
หนังสือเล่มนี้รวบรวมการน�ำเสนอ
และข้อสรุปการหารือจากการประชุม
นโยบายการเงิ น ประจ� ำ ปี ข องสถาบั น
Hoover Institution เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการเงิน
และเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน โดยเน้นปัญหา
เชิงลึกด้านโครงสร้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มุ่งประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เกีย่ วกับความเป็น
อิสระของ Fed ในการก�ำกับดูแล และความสามารถในการ
ต้านทานต่อภาวะวิกฤติในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์ถึงผล
ของนโยบายการเงินของ Fed ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ในปี 2008 นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนน�ำเสนอประเด็นเกีย่ วกับบทบาท
ของ Fed ในศตวรรษที่ 21 ว่าควรเป็นอย่างไร อะไรคือ
นโยบายหรือกลยุทธ์ที่สามารถลดความเสี่ยงต่อวิกฤติที่อาจ
เกิดขึ้น ในขณะที่สามารถกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้ง
สร้างงานได้ดว้ ย เทคโนโลยีใหม่ทจี่ ะท�ำให้ระบบการช�ำระเงิน
ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรเป็นอย่างไร
การเกิด Cryptocurrencies เช่น Bitcoin มีผลอย่างไร
ในมิติของการแข่งขันและความมีเสถียรภาพ รวมทั้ง Fed
จะสามารถปกป้องตัวเองจากการหาประโยชน์ในทางมิชอบ
และกระแสทางการเมืองได้อย่างไร และท้ายสุดเป็นการเสนอ
แนวทางปฏิรปู เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า Fed จะยังคงเป็นอิสระ มัน่ คง
แข็งแกร่ง และสามารถรับมือในโลกที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
และสิ่งที่เป็นจริง ท�ำไม Bitcoin จึงไม่ใช่เครื่องมือ
การลงทุ น ที่ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง และจะล่ ม สลายในที่ สุ ด
Cryptocurrencies ท�ำให้เราเป็นอิสระจากสถาบัน
การเงินและการควบคุมของรัฐบาลอย่างไร เป็นต้น
แม้ว่าความจริงเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่น่าตกใจ แต่
หนังสือเล่มนี้ได้ให้แนวทางเลือกที่เรียบง่ายและไม่
ธรรมดา เป็นหนังสือที่จ�ำเป็นต้องอ่านส�ำหรับผู้ที่
ต้องการอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการ
เงินทั่วโลกที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ในขณะนี้
BOT MAGAZINE
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เรื่อง : ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค

ทิศทางเศรษฐกิจปี 2562
ยังเติบโตแต่ในอัตราที่ชะลอลง

นับจากปี 2555 เป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยไม่เคยขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4 สาเหตุมาจากปัจจัยสำ�คัญทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะภาคการส่งออกทีเ่ ผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างทัง้ จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ แม้ ในระยะหลัง
เศรษฐกิ จ ไทยเริ่ ม กลั บ มาขยายตั ว ดี ขึ้ น เป็ น ลำ � ดั บ โดยในปี 2561 คาดว่ า จะขยายตั ว ได้ สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 4
แต่ผลกระทบของสงครามการค้า (Trade War) ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น
ในปี 2562 ยังคงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่กดดันภาคการส่งออก
แม้วา่ ประเทศไทยจะเผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายนอกประเทศ แต่การใช้จา่ ยภายในประเทศทีย่ งั ขยายตัว
ได้ดี ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัว
ได้ที่ร้อยละ 4 นั้น นับเป็นอัตราที่ชะลอลงจากปีที่ผ่านมา แต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เติบโตดี และใกล้เคียงกับระดับ
ศักยภาพของเศรษฐกิจไทย
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การส่งออกสินค้า : เครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทย
ได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าชัดเจนขึ้น
ในปี 2562 นักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีนจะยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ
การค้าโลกอย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่
ของทั้งภาคธุรกิจและภาคเอกชน โดยเฉพาะนักลงทุนที่อาจตัดสินใจเลื่อน
การลงทุนออกไป อย่างไรก็ดี ในด้านการส่งออกสินค้า ประเทศไทยอาจได้รบั ผลดี
บ้างจากการย้ายฐานการผลิตหรือการโยกค�ำสัง่ ซือ้ ในบางประเภท (สินค้าจากจีน
มาไทย) แต่ยงั ไม่เพียงพอทีจ่ ะชดเชยการชะลอตัวของปริมาณการค้าโลกโดยรวม
ดังนัน้ ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทีย่ งั คงพึง่ พาภาคต่างประเทศสูง จึงหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ที่เศรษฐกิจไทยในปี 2562 นี้จะมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามไปด้วย
การท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวจีนทยอยฟื้นตัว
แต่ปัจจัยด้านอุปทานยังคงเป็นข้อจ�ำกัด
จากเหตุการณ์เรือท่องเทีย่ วล่มทีภ่ เู ก็ตเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2561 ส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนอย่างรุนแรง และส่งผล
ให้ภาคการท่องเทีย่ วของไทยทีข่ ยายตัวดีตอ่ เนือ่ งในช่วงก่อนหน้านัน้ ต้องสะดุดลง
รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่น รวมถึงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ อาทิ การยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้กบั นักท่องเทีย่ วในหลายประเทศและ
การขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ช่วยจัดมาตรการส่งเสริม
การขายในศูนย์การค้าต่าง ๆ ช่วงปลายปี 2561 ส่งผลให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วจีน
เริม่ ปรับตัวไปในทางทีด่ ขี นึ้ และน่าจะมีแรงส่งต่อเนือ่ งมาในปี 2562 อย่างไรก็ตาม
ภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง ผนวกกับเงินหยวนที่อ่อนค่าอาจท�ำให้จ�ำนวน
นักท่องเที่ยวจีนไม่ขยายตัวสูงเหมือนในอดีต ขณะที่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม
อื่น ๆ น่าจะยังขยายตัวดีต่อเนื่อง แต่ปัญหาด้านอุปทานในภาคการท่องเที่ยว
ของไทยโดยเฉพาะสนามบินต่าง ๆ ที่ปัจจุบันใช้งานเกินศักยภาพก็ยังคงเป็น
ข้อจ�ำกัดส�ำคัญส�ำหรับภาคการท่องเที่ยวไทย
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อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกร
ถือว่าไม่ดีนักเนื่องจากประสบปัญหาราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกต�่ำตามผลผลิตที่ออกมามาก
ทั่วโลก อาทิ ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน และกุ้ง

การบริโภคภาคเอกชน : ในภาพรวมไปได้ต่อ
แต่ยังมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มรายได้
การบริโภคภาคเอกชนหรือการใช้จ่ายของประชาชนนับเป็น
อีกหนึ่งเครื่องยนต์หลักที่มีความส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจพอ ๆ กับ
การส่งออกสินค้า โดยนับตัง้ แต่ปี 2555 หลังมีโครงการรถยนต์คนั แรก
การบริโภคภาคเอกชนของไทยถือว่าอยู่ในภาวะประคองตัว แต่ใน
ปี 2561 ที่ผ่านมาการบริโภคภาคเอกชนสามารถกลับมาขยายตัว
ในอัตราที่เกินความคาดหมาย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาระผูกพันใน
โครงการรถยนต์คันแรกที่ทยอยหมดลง ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ใน
ปี 2561 ขยายตัวสูง นอกจากนี้ ก�ำลังซื้อนอกภาคเกษตรกรรมยัง
ฟื้นตัวต่อเนื่องตามการจ้างงานที่ปรับดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้น
อีกทั้งรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้สูงยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม
รายได้เกษตรกรถือว่าไม่ดีนักเนื่องจากประสบปัญหาราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกต�ำ่ ตามผลผลิตทีอ่ อกมามากทัว่ โลก อาทิ ยางพารา
ปาล์มน�ำ้ มัน และกุง้ จึงถือได้วา่ การใช้จา่ ยของประชาชนในภาพรวม
ขยายตัวดี แต่ยงั มีความแตกต่างระหว่างกลุม่ ผูม้ รี ายได้ตำ�่ กับรายได้สงู
หรืออาจเทียบได้เสมือนกับไทยมีเศรษฐกิจสองความเร็ว ดังนั้น
ภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทผ่านการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผ่าน
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลือกช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา ซึ่งมาตรการ
ภาครัฐนีค้ าดว่าจะมีแรงส่งต่อเนือ่ งไปถึงปี 2562 จึงคาดว่าการบริโภค
ภาคเอกชนในปี 2562 จะยังคงเป็นแรงขับเคลือ่ นหลักให้กบั เศรษฐกิจ
ไทยในระยะต่อไป
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การใช้จ่ายภาครัฐ : เลือกตั้งไม่สะดุด
เสริมความเชื่อมั่นนักลงทุน
คงต้องยอมรับว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของไทย
ที่ยืดเยื้อมาหลายปีเป็นปัจจัยส�ำคัญที่บั่นทอนความน่าสนใจด้าน
การลงทุนของประเทศไทยในช่วงทีผ่ า่ นมา โดยในเดือนมีนาคม 2562 นี้
ไทยจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่อยู่ใน
แผนงานของรัฐบาลเดิมมีความต่อเนื่อง คาดว่าจะช่วยเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งปี 2562 จะเป็น
ปีสำ� คัญทีจ่ ะมีความชัดเจนในเรือ่ งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ
ที่จะมีผลดีต่อเศรษฐกิจจริง ทั้งโครงการรถไฟทางคู่ห้าสายและ
โครงสร้างพืน้ ฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor: EEC) ส่วนปัญหาความไม่เข้าใจใน พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ภาครัฐมีบทบาท
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่ โดยคาดว่า ปัญหาดังกล่าวจะทยอย
คลี่คลายลงเป็นล�ำดับ
การลงทุนภาคเอกชน : จุดติดและไปต่อ
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างยั่งยืนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแนวโน้ม
การลงทุนในระยะต่อไป ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทย
เติบโตต�่ำกว่าศักยภาพ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการลงทุนที่หายไป
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ร้อยละ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
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หมายเหตุ : F = ประมาณการโดย ธปท.
อ้างอิงจาก : รายงานนโยบายการเงิน ฉบับธันวาคม 2561

แต่การฟื้นตัวของภาคการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชนในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Megaproject)
ทีภ่ าคเอกชนต่างเฝ้ารอดูเริม่ เป็นรูปธรรมมากขึน้ ได้ชว่ ยจุดเครือ่ งยนต์
การลงทุนภาคเอกชนให้ติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้น สงคราม
การค้าทีอ่ าจยืดเยือ้ ครัง้ นีย้ งั อาจส่งผลบวกให้เกิดกระแสการย้ายฐาน
การลงทุนของบริษทั ข้ามชาติระลอกใหม่ ซึง่ การทีไ่ ทยมีความชัดเจน
ในโครงการ EEC และนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมน่าจะมีส่วน
ช่วยให้ไทยสามารถช่วงชิงความได้เปรียบในการเป็นฐานการผลิต
ของบางอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับประเทศตัวเลือกอื่น ๆ ในภูมิภาค
การลงทุนภาคเอกชนจึงเป็นความหวังของไทยในระยะข้างหน้า
โดยเฉพาะการลงทุนที่ช่วยสร้าง Productivities และความสามารถ
ในการแข่งขันให้กบั ประเทศจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัว
ในระดับศักยภาพได้อย่างยั่งยืน
อัตราเงินเฟ้อ : มีแนวโน้มทรงตัวในระดับต�่ำ
มองไปข้างหน้าคาดว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยูใ่ นระดับต�ำ่ แม้อตั รา
เงินเฟ้อพื้นฐานจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นบ้างจากเศรษฐกิจที่ขยายตัว
ต่อเนื่อง แต่เป็นการปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากปัจจัยเชิง
โครงสร้าง เช่น การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นท�ำให้ผู้ประกอบการ
ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาได้มากนัก ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป 1
ถูกกดดันเพิ่มเติมจากแนวโน้มราคาน�้ำมันที่มีทิศทางปรับลดลง
สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และแนวโน้มอุปทาน
น�้ำมันดิบที่มีมากขึ้นในระยะต่อไป
1

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) คือ อัตราเงินเฟ้อที่ครอบคลุม
ทุกหมวดสินค้าและบริการที่ใช้บริโภคทั่วไป

นโยบายการเงิน : ในระยะข้างหน้ามีความท้าทายมากขึ้น
ในปี 2561 ที่ผ่านพ้นไป อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
นับว่ากลับมาอยูใ่ กล้ระดับศักยภาพแล้ว การคงอัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ในระดับต�่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจึงมีความจ�ำเป็นลดลง ดังนั้น
คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ส�ำหรับ
ปี 2562 นี้ คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในทิศทางชะลอลงจาก
ปัจจัยด้านอุปสงค์ตา่ งประเทศ แต่ยงั อยูใ่ นระดับศักยภาพ ส่วนอัตรา
เงินเฟ้อคาดว่าอยู่จะภายในกรอบเป้าหมาย และภายใต้โลกของ
VUCA2 นี้ เศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ทัง้ จากปัจจัยต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงเสถียรภาพของระบบ
การเงินทีแ่ ม้โดยรวมจะยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี แต่ยงั คงมีบางจุดทีเ่ ปราะบาง
เช่น ภาคอสังหาริมทรัพย์ และพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทน
ที่มาพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงที่ต�่ำกว่าควร (Underpricing
of Risks) ที่สืบเนื่องมาจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่ำเป็นเวลานาน
การด�ำเนินนโยบายการเงินจึงต้องชั่งน�้ำหนักอย่างรอบด้าน โดยการ
ด�ำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าจะประเมินสถานการณ์ตาม
พัฒนาการของข้อมูล (Data-dependent) มากขึ้น จึงกล่าวได้ว่า
ปี 2562 จะเป็น “ปีหมูที่ไม่หมู” ส�ำหรับเศรษฐกิจการเงินไทยรวมไป
ถึงผู้ด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ เช่นกัน

Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity
คือมีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ
2
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ทิศทางเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยปี 2562

และบทบาทของธนาคารกลาง ในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ

คุณสุทธิชัย หยุ่น
ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้บริหารเครือเนชั่น
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ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ ธปท.

ฉบับที่ 1 ปี 2562

ปัจจุบันดูเหมือนมีหลากหลายปัจจัยเสี่ยงกดดันเศรษฐกิจโลก หลายคนอาจวิตกถึงทิศทางและภาวะของเศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2562 และบางคนอาจหวั่นใจว่าจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอีกรอบหรือไม่ เพื่อไขข้อสงสัย BOT
พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิชัย หยุ่น พิธีกร “เบอร์หนึ่ง” ของเมืองไทย มาร่วมพูดคุย
กับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
ในปีนี้ ตลอดจนบทบาทของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจในบริบทที่เต็มไปด้วยความผันผวนและไม่แน่นอน
เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวแต่ด้วยอัตราที่ชะลอลง
คุณสุทธิชัย : IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัว
ได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา และน้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ และมีอาการ
น่าเป็นห่วง เช่น ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนก็โตเพียง 6.6% ต�่ำสุดในรอบ
28 ปี ธปท. มองภาพเศรษฐกิจปีนี้อย่างไร? เป็นห่วงอะไรหรือไม่?
ดร.วิรไท : บางคนเห็นข่าวแล้วอาจตกใจนึกว่าเศรษฐกิจโลก
ก�ำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือจะเกิดวิกฤติ ผมคิดว่าเศรษฐกิจโลก
โดยรวมยังคงขยายตัวแต่ในอัตราทีน่ อ้ ยกว่าปีทแี่ ล้ว และอาจจะน้อยกว่า
ที่ IMF เคยประมาณการไว้ IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกปีนี้
ลง 0.2% แต่ก็ยังโต 3.5% ซึ่งถือว่ายังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ปีนี้มี
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบมากหน่อย ไม่ว่าสงครามการค้า เรื่อง
Brexit รวมทัง้ แนวโน้มเศรษฐกิจจีนและมาตรการต่างๆ ทีท่ างการจีน
จะออกมา ปัจจัยเหล่านีจ้ ะมีผลทีช่ ดั เจนมากขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของปี
ต่อเนื่องไปถึงปี 2563
ส�ำหรับความกังวลว่าจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอีกหรือไม่ ต้องเรียนว่า
โครงสร้างของเศรษฐกิจโลกโดยรวมเปลี่ยนไปมาก ถ้าดูวิกฤติรอบ
ก่อน ๆ จะพบว่าสาเหตุมาจากภาคการเงิน ความเปราะบางใน
ระบบสถาบันการเงิน หรือปัญหาฟองสบู่ แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ระบบธนาคารของทั้งโลกมีความเข้มแข็งมากขึ้น วิกฤติซับไพรม์เป็น
บทเรียนส�ำคัญที่น�ำไปสู่การปฏิรูปกฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงินให้รอบคอบรัดกุมมากขึ้น เศรษฐกิจของไทยเองได้ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้เข้มแข็งมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงวิกฤติ
ต้มย�ำกุ้ง ปัจจุบันสามารถรับแรงปะทะได้มากขึ้น เศรษฐกิจของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลักหลายประเทศก็เข้มแข็งมากขึ้น เห็นได้ชัด
จากภาวะในตลาดแรงงานที่ดี ในสหรัฐฯ อัตราการว่างงานต�่ำสุด
ในรอบ 50 ปี และปริมาณการจ้างงานในแต่ละเดือนก็เพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่ ใ นญี่ ปุ ่ น จ� ำ นวนต� ำ แหน่ ง งานที่ ว ่ า งมี ม ากกว่ า จ� ำ นวน
ผู้สมัครงาน ในยุโรปอัตราการว่างงานก็ลดต�่ำลงแทบจะทุกประเทศ
สงครามการค้าสหรัฐฯ - จีน กับผลกระทบต่อไทย
คุณสุทธิชัย : หลายคนเป็นห่วงเรื่องสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน ซึง่ นักวิเคราะห์จนี เองก็ยอมรับว่ามีผลกระทบมากกว่า
ทีค่ าด ขณะทีท่ างการของไทยแถลงว่า การส่งออกปีทผี่ า่ นมาต�ำ่ กว่าเป้า
ส่วนหนึง่ มาจากสงครามการค้า เราประเมินความเสีย่ งเรือ่ งนีอ้ ย่างไร?

ดร.วิรไท : เรื่องนี้ทาง ธปท. กังวลและได้ส่งสัญญาณมาตลอด

ว่า สงครามการค้าจะมีผลกับระบบเศรษฐกิจโลกและจะโยงมาถึง
เศรษฐกิจไทย แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นยากที่จะประเมินได้ชัดเจน
เพราะต้องดูรายละเอียดของมาตรการต่าง ๆ ที่จะออกมา ซึ่งมีทั้ง
ผลดีและผลเสีย ผลโดยตรงและผลทางอ้อมที่จะกระทบกับห่วงโซ่
อุปทานการผลิต (Supply Chain) เช่น สินค้าที่ส่งไปประกอบในจีน
แล้วส่งต่อไปสหรัฐฯ ก็จะได้รับผลลบ แต่ก็มีผลดีกับสินค้าบางอย่าง
ที่เดิมไทยไม่เคยส่งไปสหรัฐฯ โดยตรง ก็ได้เห็นการส่งออกเพิ่มขึ้น
แต่ถ้ามองในภาพรวมแล้ว คิดว่าผลเสียน่าจะมากกว่าผลดี เพราะ
สงครามการค้าจะกระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกระบวนการ
ผลิตในห่วงโซ่อุปทานเดิม แม้ว่าตอนนี้อาจจะเห็นบางด้านที่เป็น
ผลดีกับเรา คือ มีความสนใจของนักลงทุนจีนที่จะมาลงทุนใน
ไทยมากขึ้น แต่กว่าที่ห่วงโซ่อุปทานใหม่จะค่อย ๆ กลับขึ้นมา
ก็ต้องใช้เวลา
นอกจากนี้ สงครามการค้าไม่ได้กระทบแค่เศรษฐกิจจีนเท่านั้น
เศรษฐกิจสหรัฐฯ เองก็ถูกกระทบแรงด้วย บริษัทใหญ่ ๆ ของสหรัฐฯ
เข้าไปลงทุนในจีน ซึง่ ตลาดจีนถือเป็นตลาดส�ำคัญของสหรัฐฯ ส�ำหรับ
เศรษฐกิจไทย เราพึ่งพิงเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมากในหลายมิติ ไม่ใช่
แค่เรื่องการค้า แต่รวมถึงเรื่องการท่องเที่ยว หรือแม้แต่ในภาค
อสังหาริมทรัพย์ ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนชาวจีนเข้ามา
ซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่จ�ำนวนไม่น้อย ฉะนั้น
มองไปข้างหน้า การพิจารณาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศ
ใหญ่ ๆ ไม่ว่าจีน หรือสหรัฐฯ เราต้องบริหารความเสี่ยงในลักษณะ
ที่เป็นองค์รวมมากขึ้น
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ต้องจับตา
คุณสุทธิชัย : สรุปว่าในปีนี้ เราควรจะห่วงประเด็นอะไรบ้าง
ทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ?
ดร.วิรไท : ในระดับโลก ผมคิดว่าจ�ำเป็นต้องติดตามพัฒนาการ
ของหลายเรื่องอย่างใกล้ชิด ประการแรกคือ สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน ประการที่ 2 คือ เหตุการณ์ Brexit ทีแ่ ม้วา่ ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจจริงอาจจะไม่มาก แต่จะท�ำให้เกิดความผันผวนในตลาดเงิน
และตลาดทุน ซึง่ น�ำไปสูค่ วามผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได้คอ่ นข้างมาก
ประการที่ 3 คือ สภาวะเศรษฐกิจจีน ที่แม้จะยังโตได้ 6% แต่ก็
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เวลาพูดถึงค่าเงิน เราไม่ควรให้ความส�ำคัญว่า
‘อัตราแลกเปลี่ยนควรอยู่ระดับที่เท่าไร ที่ผ่านมา
ธปท. พยายามผลักดันในหลายเรื่องที่จะท�ำให้
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs สามารถบริหารความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น มีภูมิต้านทาน
กับความผันผวนที่จะสูงขึ้น
เป็นการเติบโตทีล่ ดลงมากเทียบกับอดีต ผนวกกับทีท่ างการได้เข้าไป
ดูแล “กิจกรรมธนาคารเงา” (Shadow Banking) ซึง่ ปัจจุบนั ธุรกิจจีน
จ�ำนวนไม่น้อยใช้ช่องทางนี้กู้ยืมและลงทุน ท�ำให้สภาพคล่องลดลง
มาก เศรษฐกิจไทยซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจจีนมาก ก็จะได้รบั
ผลกระทบด้วย และประการที่ 4 คือ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรง
มากขึน้ เช่น การประท้วงในฝรัง่ เศสทีร่ นุ แรงและลากยาวมาหลายเดือน
หรือเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ฯลฯ ประเด็นเหล่านี้อ่อนไหวและ
จะกระทบตลาดเงินและตลาดทุนโลกได้ ซึง่ ปฏิเสธไม่ได้วา่ เศรษฐกิจ
ไทยเป็ น เศรษฐกิ จ เปิ ด ที่ พึ่ ง พาเศรษฐกิ จ ภายนอกค่ อ นข้ า งมาก
ความเสี่ยงเหล่านี้จึงกระทบเราได้
นอกจากนี้ ปัจจัยการเมืองและการเลือกตัง้ ในประเทศของเราเอง
ยังมีความไม่แน่นอน ถือเป็นความเสี่ยงอีกประการที่ส�ำคัญของปีนี้
ฉะนัน้ ปีนที้ กุ ธุรกิจจ�ำเป็นต้องเท่าทันและให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยงให้มากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เพราะค่าเงินอาจผันผวนสูง ปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมานี้
กระทบต่อค่าเงิน กระทบต่อตลาดหุ้น และกระทบต่อราคาสินทรัพย์
ทิศทางของค่าเงินบาท
คุณสุทธิชัย : ช่วงที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าขึ้นพอสมควร ท่าน
ผู้ว่าการ มีความเห็นอย่างไร เห็นว่าเงินบาทแข็งค่าเกินไปหรือไม่?
ดร.วิรไท : ค่าเงินบาทเป็นเหมือนเหรียญซึง่ มีสองด้าน ทีผ่ า่ นมา
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเร็วเมื่อเทียบกับเงินหลายสกุลรวม
ทัง้ เงินบาท ถ้ามองตัง้ แต่ตน้ ปี ค่าเงินของ Emerging Market หลายสกุล
เช่น เงินรูเปียอินโดนีเซีย เงินแรนด์แอฟริกาใต้ เงินเรอัลบราซิล
ก็ แ ข็ ง ค่ า เร็ ว กว่ า เงิ น บาท ในบริ บ ทเช่ น นี้ นั ก ธุ ร กิ จ ต้ อ งให้
ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง อย่าชะล่าใจว่าจะมีใครมา
ก�ำหนดค่าเงินให้ได้ เพราะในความจริง ค่าเงินถูกก�ำหนดโดย
ปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีใครคาดคิดว่าในสหรัฐอเมริกา
จะเกิดเหตุการณ์ Government Shutdown ยืดเยือ้ หรือตลาดทุนโลก
จะปรับลดลงเร็วในช่วงปลายปีที่แล้ว
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เวลาพูดถึงค่าเงิน เราไม่ควรให้ความส�ำคัญว่า “อัตราแลกเปลีย่ น
ควรอยู่ระดับที่เท่าไร” ที่ผ่านมา ธปท. ได้ผลักดันหลายเรื่องที่จะ
ท�ำให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs สามารถบริหารความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น มีภูมิต้านทานกับความผันผวนที่จะสูงขึ้น เช่น
แทนที่จะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในการ Quote ราคาสินค้าส่งออก
ก็ส่งเสริมให้ใช้เงินสกุลผู้ค้า เช่น เงินเยนกรณีค้าขายกับญี่ปุ่นให้
มากขึ้น หรือการค้าขายกับมาเลเชียก็จะน่าจะ Quote เป็นบาทหรือ
ริงกิต ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจลดความเสี่ยงจากค่าเงินที่ต้องพึ่งพิง
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ดีขึ้น เป็นต้น
กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ยนนโยบายครั้งแรกในรอบ 7 ปี
คุ ณ สุ ท ธิ ชั ย : ปลายปี 2561 คณะกรรมการนโยบาย
การเงิ น (กนง.) ปรั บ ขึ้ น ดอกเบี้ ย นโยบายครั้ ง แรกในรอบ 7 ปี
หลังจากนั้นเศรษฐกิจโลกดูจะมีความเสี่ยงมากขึ้น หลายส�ำนัก
ปรั บ ลดประมาณการ เรื่ อ งเหล่ า นี้ ก ระทบกั บ การประเมิ น ภาพ
ของ กนง. หรือไม่?
ดร.วิรไท : กนง. ประเมิ น อยู่แล้วว่า เศรษฐกิจในปี 2562
จ ะ ข ย า ย ตั ว น ้ อ ย ก ว ่ า ป ี 2 5 6 1 ใ น ก า ร ตั ด สิ น นโยบาย
การเงิ น กนง. ชั่ ง น�้ ำ หนั ก 3 เรื่ อ งส� ำ คั ญ เรื่ อ งแรกคื อ
แรงกดดันของเงินเฟ้อ เรื่องที่ 2 คือการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ และเรื่องที่ 3 คือเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจการเงิน นอกจากนี้ กนง. ยังต้องชั่งน�้ำหนักระหว่าง
ผลกระทบระยะสัน้ และระยะยาว หน้าทีข่ องธนาคารกลางทุกประเทศ
คื อ ต้ อ งมองยาว มองไกล และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เสถี ย รภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ
ในเรื่ อ งของเงิ น เฟ้ อ ปี ที่ ผ ่ า นมาเงิ น เฟ้ อ ของไทยปรั บ เข้ า สู ่
กรอบเป้าหมาย (1 - 4%) แม้จะอยูใ่ นช่วงขอบล่างของกรอบเป้าหมาย
แต่ก็ไม่น่าห่วง เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมยังขยายตัวได้ดี
ไม่ได้เกิดปัญหาเงินฝืด
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยปี 2561 โต 4 - 4.2%
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และในปี 2562 คาดว่าจะโตประมาณ 4% ซึ่งเป็นการโตในระดับ
4% ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือว่าเป็นระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของเศรษฐกิจไทย ถ้าจะดูว่าเศรษฐกิจไทยรองรับอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับสูงขึ้นได้หรือไม่ ต้องย้อนกลับไปช่วงวิกฤติการเงินโลก ตอนนั้น
GDP ไทยติดลบ 0.9% กนง. จึงปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายมาอยูท่ ี่
1.25% ซึ่งเป็นระดับต�่ำสุดในประวัติศาสตร์เพื่อดูแลเศรษฐกิจ ต่อมา
เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว กนง. ก็ทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น จนเกิด
เหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 และความขัดแย้งทางการเมือง
กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาที่ 1.5% ในปี 2558 และคงอัตรา
ดอกเบีย้ ไว้เกือบ 3 ปี ซึง่ ปีทปี่ รับอัตราดอกเบีย้ มาที่ 1.5% ช่วงนัน้ ไทย
มีความวุน่ วายทางการเมืองรัฐบาลไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
นโยบายการคลังไม่ทำ� งาน GDP อยูป่ ระมาณ 0.8% จึงต้องปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยดูแลเศรษฐกิจ แต่วันนี้ภาพเปลี่ยนไปมาก
เศรษฐกิจไทยโตในระดับศักยภาพทีป่ ระมาณ 4% ต่อเนือ่ งมา 2 - 3 ปี
เงินเฟ้อปรับเข้าสูก่ รอบเป้าหมาย กนง. มีความเห็นว่าความจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องคงอัตราดอกเบีย้ ในระดับต�ำ่ มากเป็นพิเศษลดลง จึงปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ 0.25% ฉะนัน้ เวลาทีด่ อู ตั ราดอกเบีย้ นโยบายต้องดูในบริบท
ของวัฏจักรเศรษฐกิจและภาพรวมในระยะยาวด้วย
ต้องขอย�้ำว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรี การที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ต�่ำเป็นเวลานาน มีผลข้างเคียงต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน
ข้อแรก คือ อัตราดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ เป็นเวลานานส่งเสริมให้คนก่อหนีม้ าก
วั น นี้ ห นี้ สิ น เที ย บกั บ GDP ของทั้ ง โลกอยู ่ ใ นระดั บ สู ง สุ ด เป็ น
ประวัติการณ์ ส่วนของไทย หนี้ภาคครัวเรือนที่สูง เป็นปัญหาทั้ง
ในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ การบริโภคไม่คอ่ ยฟืน้ ตัว เพราะ
ประชาชนมีหนี้อยู่เยอะมาก อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำท�ำให้แรงจูงใจ
ในการออมก็ไม่มี การที่ประเทศไทยก�ำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย
ถ้าประชาชนมีเงินออมไม่เพียงพอก็จะกลายเป็นปัญหาของประเทศ
ในอนาคต นอกจากนี้ เราต้องไม่ลมื ว่าอัตราดอกเบีย้ คือต้นทุนของเงิน
สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
จากรายงานนโยบายการเงิน เดือนธันวาคม 2561
				
2560* 2561 2562
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
3.9
4.2
4.0
				
(4.4) (4.2)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป			
0.7
1.1
1.0
				
(1.1) (1.1)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน			
0.6
0.7
0.9
				
(0.7) (0.8)
หมายเหตุ : *ข้อมูลจริง, ( ) รายงานนโยบายการเงิน เดือนกันยายน 2561
ประมาณการจากข้อมูลล่าสุดถึงก่อนวันประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน 1 วัน (18 ธันวาคม 2561)

อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ต�่ ำ นาน ๆ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมแสวงหา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือ “Search for Yield” ที่ประเมินความเสี่ยง
ต�่ำกว่าที่ควร (Underpricing of Risk) ที่ผ่านมาเราเห็นพฤติกรรม
เช่นนีห้ ลายรูปแบบ เช่น การน�ำเงินไปฝากไว้ในสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย
ไม่ได้ตั้งค�ำถามว่าเขาเอาเงินเราไปท�ำอะไร ดูแลดีแค่ไหน มีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือไม่ หรือพฤติกรรมที่คนใช้เงินออม
หรือกูเ้ งินไปซือ้ บ้านหลังที่ 2 หรือ 3 โดยหวังเพียงว่าราคาบ้านมีแต่จะ
ปรับสูงขึ้น หรือได้ “เงินทอน” จากการกู้เงินสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
มาใช้ก่อน
เหตุผลเหล่านี้ท�ำให้ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกต้องปรับ
นโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น หรือ Monetary Policy
Normalization เช่นเดียวกัน กนง. มองว่านโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายยังจ�ำเป็นที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทย แต่ระดับ
การผ่อนคลายที่มากเป็นพิเศษเหมือนในอดีต มีความจ�ำเป็นน้อยลง
การเลือกตั้งกับเศรษฐกิจไทย
คุณสุทธิชัย : ท่านมองว่าการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้
จะมีผลอย่างไรกับเศรษฐกิจไทย
ดร.วิรไท : เราไม่สามารถคาดเดาผลของการเลือกตั้งได้ แต่
เรื่องส�ำคัญที่ต้องพิจารณา คือ นโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมือง
ต่าง ๆ และอีกเรื่องส�ำคัญที่เราต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้น คือ
ความขัดแย้ง ผมคิดว่า คนไทยรับรู้ถึงผลเสียจากความขัดแย้ง
ทางการเมือง ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล
ให้การเลือกตัง้ ครัง้ นีเ้ ป็นไปอย่างราบรืน่ เพือ่ ให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่
ระบบประชาธิปไตย
นอกจากนี้ เรือ่ งทีภ่ าคธุรกิจทัง้ ไทยและต่างชาติจะให้ความส�ำคัญ
คือ ความต่อเนื่องของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ที่ได้ริเริ่มเอาไว้แล้ว
ถ้ า มองย้ อ นกลั บ ไปในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ ่ า นมา ความขั ด แย้ ง ทาง
การเมืองท�ำให้เราเสียโอกาสลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น วันนี้
มีหลายโครงการที่ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการประมูล หรือ ก่อสร้าง ฯลฯ
เราคงอยากเห็นความต่อเนื่องของโครงการเหล่านี้ เพราะจะเป็น
รากฐานส�ำคัญทีจ่ ะช่วยยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

สุทธิชัย หยุ่น

ถื อ เป็ น “ผู ้ ขี่ ย อดคลื่ น ” แห่ ง วงการสื่ อ สารมวลชน
เป็นผู้ก่อตั้งและอดีตผู้บริหารเครือเนชั่น องค์กรสื่อแถวหน้า
ของประเทศไทย เขาถื อ เป็ น “ต้ น แบบ” ของนั ก ข่ า ว
และนักหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวในสายเศรษฐกิจและ
การเมืองระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของนักสื่อสาร
มวลชนยุคใหม่ที่มีการปรับตัวเข้ากับ “โลก 4.0” ได้เป็นอย่างดี
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เดช ฐิติวณิช

กับภารกิจยกระดับศักยภาพงานไอที
และการวางโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไอทีของระบบการเงินไทย
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล กำ � ลั ง สร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงในหลายมิติ และนับเป็นหนึ่งในหัวใจ
สำ � คั ญ ของทุ ก องค์ ก ร ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
(ธปท.) จึ ง ต้ อ งเร่ ง ยกระดั บ ศั ก ยภาพงานด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง จั ด วางโครงสร้ า ง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ระบบการเงิน
ไทยอย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว

เดช ฐิติวณิช
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ
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BOT พระสยาม MAGAZINE มี โ อกาสสนทนากั บ
คุณเดช ฐิติวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ สอบถามถึ ง ประโยชน์ แ ละความเสี่ ย ง
ของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความท้าทายส�ำหรับงานด้านไอที
ของ ธปท.
คุ ณ เดช ฐิ ติ ว ณิ ช ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวอร์เซสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์
สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการวางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และน�ำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลือ่ น
องค์กรชั้นน�ำขนาดใหญ่หลายแห่ง เป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง
กว่ า 25 ปี ในการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงองค์ ก รขนาดใหญ่
และมีความรอบรู้ในระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
Maximizing Value of Digital Tech
คุณเดชได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันว่า องค์กร
ต่าง ๆ ต้ อ งเร่ ง เดิ น หน้ า ปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
จะเห็ น ว่ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ถู ก น� ำ มาใช้ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ใน
ทุกอุตสาหกรรม องค์กรที่สามารถน�ำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์จะมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงกว่าองค์กรอื่นอย่างมาก
โดยตัวอย่างของเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ประกอบไปด้วย Cloud
Computing, Analytics, Mobility, Automation, Blockchain,
Artificial Intelligence และ Machine Learning เป็นต้น
เทคโนโลยีบน Cloud ก้าวล�้ำไปไกลและรวดเร็วกว่าเทคโนโลยี
เดียวกันที่ใช้อยู่ภายในองค์กร (On-premises) ในราคาที่ถูกลง
เรื่อย ๆ เทคโนโลยี Automation ช่วยเสริมให้ท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วยความแม่นย�ำและความรวดเร็ว เทคโนโลยี
Analytics ควบคู่กับเทคโนโลยี Machine Learning ช่วยให้ค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทีเ่ ราอาจจะมองไม่ออกด้วยความสามารถ
ของมนุ ษ ย์ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
สมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อ ธปท.
“งานด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนแปลงจากการ
พัฒนาระบบตามความต้องการของธุรกิจ มาเป็นการท�ำงานอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างธุรกิจกับหน่วยงานเทคโนโลยี โดยใช้วิธีการใหม่ ๆ
เช่น Design Thinking และ Agility เพื่อร่วมกันประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด” คุณเดชอธิบาย
Managing Information Security
ทว่าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ก็มาพร้อมความเสี่ยงภัยด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูล คุณเดชกล่าวว่า ความท้าทายที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับไอที คือ วิธีการปรับความสมดุลที่เหมาะสมที่สุด การน�ำ

งานด้านไอทีของ ธปท. มีความท้าทาย
ในส่วนที่ต้องเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอก
ให้ทันต่อสถานการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการและพฤติกรรมของประชาชน
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างประเทศในอนาคต
ในขณะที่ต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ของระบบพื้นฐานของประเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่มาใช้ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า โดยมี
ความเสี่ยงด้ า นความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ต�่ ำ และระบบต้ อ งมี
ความเสถียร ดังนั้นจึงต้องใช้ความรอบคอบอย่างมากในการปรับ
สมดุลทั้ง 3 ด้านนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไป
“งานด้านไอทีของ ธปท. มีความท้าทายในส่วนที่ต้องเชื่อมโยง
กับองค์กรภายนอกให้ทันต่อสถานการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศในอนาคต ในขณะที่ต้อง
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของระบบพื้นฐานของประเทศด้วย”
Digital Challenges
คุ ณ เดชยั ง ได้ ชั ก ชวนให้ ช าว ธปท. และประชาชนทุ ก คน
มองเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เป็นเรื่องสนุกและท้าทาย ควรศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้
กับพี่น้องและเพื่อน ๆ ทั้งในและนอกองค์กรของตน เพื่อจะได้น�ำ
ความรู้นี้มาใช้ในการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“อี ก เรื่ อ งที่ อ ยากจะฝากไว้ คื อ ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล
ซึ่ ง ไม่ เ ฉพาะแค่ ที่ ท� ำ งานเท่ า นั้ น แต่ อ ยู ่ ร อบตั ว เราตลอดเวลา
รวมถึงที่บ้านด้วย ผู้ไม่ประสงค์ดีมักใช้ช่องโหว่จากอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารส่วนตัว ในการหาข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อเข้าถึงระบบของเรา
เราจึงต้องตระหนักถึงความปลอดภัย และใช้อุปกรณ์สื่อสารด้วย
ความระมัดระวัง”
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อาร์ม ตั้งนิรันดร

สังคม วัฒนธรรม การค้า
และการรับมือสงคราม
การค้าของจีน
ดร.อาร์ ม ตั้ ง นิ รั น ดร อาจารย์ ด้ า น
กฎหมายกับการพัฒนา คณะนิตศิ าสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และอดี ต
ผู้ อำ � นวยการ ศู น ย์ วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์
ไทย-จีน สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่ ง ชาติ เป็ น หนึ่ ง ในผู้ เ ชี่ ย วชาญเรื่ อ ง
จี น ที่ เ คยใช้ ชี วิ ต ทั้ ง ในจี น และสหรั ฐ ฯ
การทีป่ ระธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศ
ทำ�สงครามการค้ากับประเทศจีน เป็น
เรื่องที่ถูกจับตามองจากทั่วโลก สำ�หรับ
ประเทศไทยทีเ่ ป็นคูค่ า้ ของทัง้ สองประเทศ
จะได้รบั ผลกระทบอย่างไร อาจารย์อาร์ม
ได้ นำ � เสนอทั ศ นะเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ที่ ผ่ า นมาของจี น และสงครามการค้ า
ครั้งนี้ไว้อย่างน่าสนใจ

ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
อาจารย์ด้านกฎหมายกับการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เขียนหนังสือ China 5.0: สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI
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สังคม วัฒนธรรม การค้า แดนมังกร
“ผมมีเพือ่ นคนจีนเยอะ เวลาชวนเขามาเมืองไทย สิง่ ทีเ่ ขามักบอก
ว่าไทยแตกต่างจากจีนอย่างชัดเจน คือ ชีวิตที่ไม่เร่งรีบของคนไทย
จังหวะชีวิตแบบสบาย ๆ ความรู้สึกอย่างนี้ไม่ค่อยมีในประเทศจีน
ที่จีนทุกอย่างดูจะเร่งรีบไปหมด เวลาเพียงหนึ่งปีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมโหฬาร มีค�ำกล่าวว่า ‘หนึ่งปีในประเทศจีน เท่ากับหลายปี
ในประเทศอื่น’
“คนจีนรู้สึกว่าเขาต้องปรับตัว รีบตามให้ทันความเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการจีนต้องปรับตัวตลอด ทั้งเปลี่ยนโมเดล
ธุรกิจ เปลี่ยนรูปแบบการท�ำงาน หาความรู้เพิ่ม คนจีนจะเรียนรู้
ปรับตัวได้รวดเร็ว ดิ้นรน ต่อสู้ มีความกดดันสูงมาก ไม่ใช้ชีวิต
แบบสบาย ๆ
“แนวคิดทีส่ ำ� คัญมากของคนจีนอีกอย่างคือ เขาไม่เคยตัง้ ค�ำถาม
ว่าจะเอาหรือไม่เอาสิง่ หนึง่ สิง่ ใด แต่มกั จะถามว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
จากสิ่งนั้น เช่น เรามักจะถามว่าจะเอาหรือไม่เอารถไฟความเร็วสูง
แต่คนจีนจะถามว่าถ้าสร้างรถไฟความเร็วสูงเพือ่ ขนคนหรือขนสินค้า
แล้ว จะพัฒนาพื้นที่รอบข้างได้อย่างไร จะใช้วิธีไหนในการสร้าง
จะใช้เทคโนโลยีอะไร ฯลฯ คนจีนเป็นคนที่คิดซับซ้อนและถนัดคิด
เชิงยุทธศาสตร์
“ลักษณะวิธคี ดิ อีกอย่างทีน่ า่ สนใจ คือ ‘การเลียนรู’้ (เลียนแบบและ
เรียนรู)้ ซึง่ หากดูในอดีตการเรียนหนังสือของจีนก็คอื การท่องจ�ำ และ
ฝึกเขียนเรียงความ เรียงความที่ดีต้องเขียนเลียนตามแบบแผนของ
เรียงความที่ยอดเยี่ยมในอดีต ดังนั้น คนจีนจึงมองว่าการลอกเลียน
ไม่ใช่เรื่องผิด เขา Copy แล้วพัฒนา เขาเลียนแบบและเรียนรู้
ชนวนส�ำคัญอันหนึ่งของสงครามการค้า ก็คือ การลอกเลียนและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วของจีน ซึ่งสหรัฐฯ มองว่าเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงในระยะยาวของสหรัฐฯ
“นอกจากนีป้ ระเทศจีนยังมีความเป็นชาตินยิ มสูงมาก อย่างตอนแรก
e-Commerce ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในจี น ก็ คื อ eBay ซึ่ ง เป็ น ต่ า งชาติ
คนจีนก็จะถามว่า เรื่องอะไรให้ต่างชาติทำ� ท�ำไมเราไม่ทำ� เอง ต่อมา
อาลีบาบาของจีนเองก็ทำ� แข่ง แถมท�ำได้ดกี ว่า ไล่ eBay กลับบ้านไป
เขา ‘เลียนรู้’ จากคนอื่น อาลีบาบาประสบความส�ำเร็จก็เพราะ
การท� ำ ระบบ Ecosystem ครบวงจร เป็ น ทั้ ง e-Commerce,
Finance และ Logistics มีแพลตฟอร์มครบวงจร อย่าง WeChat
ก็เหมือนกัน ท�ำครบวงจรจนตอนนีย้ ากทีค่ แู่ ข่งจะตามทันในตลาดจีน”
ทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
“เดิมในยุคเหมาเจ๋อตุง จีนใช้ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน
(Planned Economy) ซึ่งรัฐบาลท�ำหน้าที่วางแนวทางควบคุม
เศรษฐกิจทั้งหมด ก�ำหนดว่าโรงงานไหนจะผลิตสินค้าอะไร จ�ำนวน

เท่าไร โดยจะไม่มีกรรมสิทธิ์ของเอกชนเกี่ยวข้อง ต่อมาภายหลัง
ในยุคเติง้ เสีย่ วผิง จีนค่อย ๆ ปฏิรปู มาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
(Market Economy) ให้สิทธิเอกชน ส่งเสริมการลงทุนและส่งออก
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ
“ปั จ จุ บั น จี น อยู ่ ใ นยุ ค ที่ ต ้ อ งปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ
ครั้ ง ใหญ่ อี ก ครั้ ง โดยปรั บ จากอุ ต สาหกรรมแรงงานเข้ ม ข้ น
ที่ พึ่ ง พิ ง การส่ ง ออกสู ง มาเป็ น การส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้
เทคโนโลยีเข้มข้น และพึ่งพิงการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น
รวมถึงเปลี่ยนจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ขยับมาเน้นส่งเสริม
ภาคบริการที่ช่วยซึมซับแรงงานได้ดี และท�ำให้การกระจายรายได้
ดีขึ้นด้วย
“จีนให้ความส�ำคัญกับการยกระดับเทคโนโลยีมาตลอด ซึง่ ตอนนี้
เทรนด์จริง ๆ ของจีนยุคใหม่ คือ ยุค Mass Entrepreneurship,
Mass Innovation อั น นี้ เ ป็ น สโลแกนของรั ฐ บาลจี น เลย
ที่ต้องการส่งเสริมให้ทุกคนเป็นผู้ประกอบการ เป็นนักนวัตกรรม
นักสร้างสรรค์ และเราก็เห็นคนจีนรุ่นใหม่ท�ำธุรกิจเยอะมากผ่านวิธี
ท�ำธุรกิจที่หลากหลาย”
ต้นตอปัญหาสงครามการค้าจีน - สหรัฐฯ
“ผมคิดว่าความไม่พอใจของสหรัฐฯ มีสองเรื่อง เรื่องที่หนึ่ง คือ
จีนอุดหนุนรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนทีจ่ นี ต้องการจะส่งเสริม ท�ำให้
บริษัทจีนได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก เรื่องที่สอง
คือ เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และการได้มาซึ่งเทคโนโลยี
นั้น ๆ ซึ่งสหรัฐฯ มองว่าจีนขโมยเทคโนโลยี
“หลายอย่างจีนไม่ได้เริ่มต้นท�ำ Research and Development
(R&D) ด้วยตนเอง แต่เขาซื้อเทคโนโลยีชาวต่างชาติ หรือชวน
ชาวต่างชาติมาร่วมลงทุน ท�ำ Joint Venture และ ‘เลียนรู้’ หรือ
บังคับให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีดังกล่าว จึงท�ำให้จีนยกระดับ
เทคโนโลยีได้เร็วมาก
“เทคโนโลยีเป็นประเด็นส�ำคัญ เพราะมีมิติเรื่องความมั่นคงด้วย
ถ้าดูแผน Made in China 2025 ของจีน ซึ่งก�ำหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และก�ำหนดว่าบริษทั จีนจะต้องครองสัดส่วนส�ำคัญในตลาด
ภาคอุตสาหกรรมเหล่า นั้น ถ้า เราไปดู จะเห็น ว่า อุตสาหกรรม
เป้าหมายเกือบทัง้ หมดเป็นอุตสาหกรรมทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
ด้านการทหารได้ด้วย
“นอกจากนั้ น หลายคนในสหรั ฐ ฯ ยั ง ไม่ แ น่ ใ จเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจีนกับรัฐบาลจีน เช่น Huawei ใกล้ชิด
กับรัฐบาลแค่ไหน เรื่องที่เกี่ยวโยงกันคือ ในทางเทคนิค มีความ
เป็นไปได้ทจ่ี ะมีการติดตัง้ อุปกรณ์สอดแนมหรือเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงเริม่ มีกระแสกังวลว่า ถ้าอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่
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ทั้งหมดต้องมีชิ้นส่วนที่มาจากจีนอาจเกิดปัญหาได้ เป้าหมายหนึ่ง
ของสงครามการค้า คือ จีนต้องการกดดันให้บริษทั สหรัฐฯ เคลือ่ นย้าย
ฐานการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ออกจากจีน แต่นี่ยังเป็น
ค�ำถามที่น่าคิดว่า ในความเป็นจริง จะเป็นไปได้จริงหรือไม่? เพราะ
การผลิตที่จีนมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนและห่วงโซ่การผลิต
ที่มีประสิทธิภาพและค่อนข้างสมบูรณ์
“สิ่งที่ผมอยากชี้ให้เห็น ก็คือ ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นประเด็น
ความขัดแย้งที่มีมานานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งเริ่มมีในสมัยประธานาธิบดี
ทรัมป์ แต่ในสมัยก่อน สหรัฐฯ เลือกใช้รูปแบบการต่อสู้แนวทางอื่น
เช่น ประธานาธิบดีโอบามาใช้การสร้างกลไกความร่วมมือ TPP 1
เพื่อทัดทานจีน สมัยก่อน เราจะคิดว่า คนโดยปกติจะไม่ท�ำสงคราม
การค้า เพราะไม่สมเหตุสมผล คือ ท�ำแล้วแพ้ทั้งคู่ ค�ำนวณแล้ว
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมลดลง แต่ประธานาธิบดีทรัมป์
ไม่ได้คิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ เขาคิดแบบนักการเมืองและนักธุรกิจ
เมือ่ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รบั เลือกตัง้ เข้ามาจึงฉีก TPP และเลือกเล่น
เกมแบบนักเลงก็คือการท�ำสงครามการค้าแบบที่เราเห็น
1

ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Trans-Pacific Partnership
(TPP)
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“เราไม่รวู้ า่ เกมนีล้ กึ ซึง้ แค่ไหน ไม่รวู้ า่ สหรัฐฯ คิดอะไรกันแน่ ตืน้ ลึก
หนาบางเพียงใด ตื้น ๆ ก็แค่เป็นลูกบ้าของประธานาธิบดีทรัมป์
แต่ก็มีทัศนะของนักวิเคราะห์ไม่น้อยที่มองว่า เรื่องนี้มีมิติเรื่องการ
ต่อสู้ทางยุทธศาสตร์ ซึ่งสหรัฐฯ ต้องการรักษาต�ำแหน่งมหาอ�ำนาจ
เดิม และทัดทานการผงาดขึน้ มาของจีน ถ้าคิดแบบลึกซึง้ อาจต้องการ
ปรับเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิตของโลกใหม่ (Reorient Global Value
Chains) โดยเฉพาะในกลุม่ อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ลดการพึง่ พา
การผลิตหรือชิน้ ส่วนจากจีน แต่อย่างทีผ่ มเรียนในตอนต้น คือมีคำ� ถาม
ใหญ่วา่ จะเป็นไปได้จริงหรือในโลกทีส่ หรัฐฯ และจีนมีความเชือ่ มโยง
ทางเศรษฐกิจสูงมาก และการผลิตที่จีนคุ้มค่ากว่าในด้านต้นทุนและ
ประสิทธิภาพ”
ผลกระทบจากสงครามการค้าในระดับโลก และประเทศไทย
“ในระยะสั้น ทั้งสองฝ่ายคงพยายามบรรลุข้อตกลงบางอย่าง
เพื่อสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในทั้งสองประเทศ ตอนนี้
ประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ ก็ ต ้ อ งการประกาศชั ย ชนะในสงคราม
การค้ า เพื่ อ เรี ย กคะแนนนิ ย ม เพราะประธานาธิ บ ดี ท รั ม ป์ เ อง
ก็ ป ระสบปั ญ หาการเมื อ งภายในมาก ขณะเดี ย วกั น ก็ ดู เ หมื อ น

ฉบับที่ 1 ปี 2562

สิ่งที่ผมอยากชี้ให้เห็น ก็คือ ทั้งหมดที่กล่าวมา
เป็นประเด็นความขัดแย้งที่มีมานานแล้ว
ไม่ใช่เพิ่งเริ่มมีในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์
แต่ในสมัยก่อน สหรัฐฯ เลือกใช้รูปแบบการต่อสู้
แนวทางอื่น เช่น ประธานาธิบดีโอบามาใช้การสร้าง
กลไกความร่วมมือ TPP เพื่อทัดทานจีน สมัยก่อน
เราจะคิดว่า คนโดยปกติจะไม่ท�ำสงครามการค้า
เพราะไม่สมเหตุสมผล คือ ท�ำแล้วแพ้ทั้งคู่
ค�ำนวณแล้วประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมลดลง
แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้คิดแบบนักเศรษฐศาสตร์
เขาคิดแบบนักการเมืองและนักธุรกิจ
เมื่อทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเข้ามาจึงฉีก TPP
และเลือกเล่นเกมแบบนักเลงก็คือการท�ำสงคราม
การค้าแบบที่เราเห็น
จี น จะพร้ อ มที่ จ ะบรรลุ ข ้ อ ตกลงบางอย่ า ง เช่ น ซื้ อ สิ น ค้ า
เกษตรจากสหรั ฐ ฯ มากขึ้ น โดยที่ เ กษตรกรเป็ น ฐานเสี ย ง
ส�ำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ รวมทั้งเปิดภาคธุรกิจบางอย่าง
และให้ทุนสหรัฐฯ มาลงทุน
“แต่ในระยะยาว ถ้าเราเข้าใจเบื้องหลังของความขัดแย้งดังที่
กล่าวมาก่อนหน้านี้ เราก็จะเห็นว่า ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐฯ คงไม่จบง่าย ๆ คืออาจพักรบสัน้ ๆ แต่สดุ ท้ายก็จะปะทุขนึ้ มา
อีก และถึงแม้จะหมดยุคของประธานาธิบดีทรัมป์ แต่ประธานาธิบดี
คนต่อไปก็คงต้องสู้กับจีนเรื่องการค้า เพียงแต่รูปแบบ ความเข้มข้น
ความหวือหวาอาจไม่เท่าเดิม แต่โดยสาระแล้ว พื้นฐานของความ
ขัดแย้ง คือ การอุดหนุนรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนของรัฐบาลจีน
และการยกระดับเทคโนโลยีที่รวดเร็วของจีนยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
และจีนก็คงไม่ยอมเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาแบบนี้
“ส่วนผลกระทบในช่วงนี้ คนจีนคิดว่าเขาพออดทนและรับมือ
ได้ จะเห็นได้จากปี ค.ศ. 2008 ในช่วงวิกฤติการเงินโลกเป็นต้นมา
จีนได้ค่อย ๆ ปรับโมเดลเศรษฐกิจมามากแล้ว สัดส่วนการพึ่งพา
การส่ ง ออกของจี น ค่ อ ย ๆ ลดน้ อ ยลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น
ในภาพรวม สงครามการค้าครั้งนี้จีนคงไม่ได้เจ็บตัวจนพัง แต่ก็

ถือว่าเจ็บตัวอยู่เหมือนกัน เพราะภาคการส่งออกของจีนก็ยังคงเป็น
ส่วนส�ำคัญของเศรษฐกิจจีน
“แต่ปัญหาส�ำคัญกว่านั้น คือ สงครามการค้าท�ำให้เกิดความ
ผันผวน และคนจีนไม่ชอบความไม่แน่นอน พอเกิดความผันผวน
คนเริ่มไม่มั่นใจ ชะลอการลงทุน ชะลอการจับจ่ายใช้สอย สุดท้าย
มันก็กระทบเศรษฐกิจจีนทั้งระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
“ส่วนสหรัฐฯ เองก็เจ็บตัวเช่นกัน ทั้งบริษัทสหรัฐฯ ที่ลงทุนในจีน
ทั้งผู้บริโภคในสหรัฐฯ ต้องซื้อของแพงขึ้น ทั้งสินค้าสหรัฐฯ ที่ถูกจีน
ตั้งก�ำแพงภาษีตอบโต้ แต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มองว่าอีกฝ่ายน่าจะ
เจ็บตัวมากกว่า ฝ่ายเราน่าจะทนได้มากกว่า ทนได้นานกว่า ต้องดูกนั ว่า
ใครจะกะพริบตาก่อนกัน
“การท�ำสงครามการค้าท�ำให้เศรษฐกิจโลกผันผวน ท�ำให้
บรรยากาศเศรษฐกิจทั้งโลกไม่ดี ส่วนผลกระทบกับประเทศไทยต้อง
ดูว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมไหน ถ้าส่งชิ้นส่วนไปจีนก็อาจได้รับผล
กระทบมาก ซึ่ ง เรามี ภ าคธุ ร กิ จ จ� ำ นวนมากที่ ส ่ ง ชิ้ น ส่ ว นไปจี น
แต่ถา้ เป็นภาคอุตสาหกรรมทีแ่ ข่งกับจีนส่งออกไปสหรัฐฯ ก็อาจท�ำให้
มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้น
“ผู ้ ป ระกอบการและรั ฐ บาลต้ อ งหาโอกาสจากวิ ก ฤติ เช่ น
ผูป้ ระกอบการไทยทีส่ ง่ สินค้าแข่งกับจีน ต้องพยายามท�ำสัญญาระยะยาว
(Long Term Contract) กับคู่ค้าในช่วงสงครามการค้า เพราะถ้า
ไม่มีสัญญาระยะยาว เมื่อสงครามการค้าพักรบ คู่ค้าก็จะหันกลับไป
ซือ้ สินค้าจากจีน นอกจากนัน้ เราต้องพยายามชักจูงให้ตา่ งชาติเลือก
มาขยายการลงทุนในไทยมากขึน้ โดยดูภาคอุตสาหกรรมทีเ่ รามีความ
ได้เปรียบอยูแ่ ล้วหรือพอจะต่อยอดได้ หรือดูภาคอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นตามเทรนด์โลกอนาคต อุตสาหกรรมเหล่านี้จ�ำเป็น
ต้องมีความพร้อมในเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ เราจะมีความได้เปรียบ
ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ถ้าเราคิดจะแข่งแต่ในอุตสาหกรรมแรงงาน
เข้มข้น เราจะสู้เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามไม่ได้”
ความยากในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในจีน
“ผมคิดว่าการผงาดขึน้ มาของจีนสัน่ สะเทือนทัง้ โลก และสงคราม
การค้ า ระหว่ า งจี น -สหรั ฐ ฯ ก็ สั่ น สะเทื อ นทั้ ง โลกด้ ว ยเช่ น กั น
การติดตามจีนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และมีความซับซ้อน ส่วนทีค่ นชอบถามว่าเราเรียนรูอ้ ะไรจากจีนได้บา้ ง
เราเรียนรู้หลาย ๆ วิธีคิดของจีนได้ ทั้งการปรับตัว การแข่งขัน
การทดลอง และความจริงที่ว่าโมเดลการพัฒนาไม่มีสูตรตายตัว
เราต้ อ งวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นของเราเอง และต้ อ งปรั บ ตั ว
ตามสถานการณ์ สิง่ ทีเ่ คยท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จในอดีต หรือสิง่ ที่
ประสบความส�ำเร็จในประเทศอื่นๆ ก็ไม่จ�ำเป็นว่าท�ำแล้วจะประสบ
ความส�ำเร็จในประเทศเราเสมอไป”
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ภาพจากซ้ายไปขวา : ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ ธปท. ปี 2561 ปี 2562 และปี 2560 ตามล�ำดับ

ปฏิทินธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกลักษณ์และความภูมิใจขององค์กร
สวัสดีครับ ในวันแรกของการทำ�งานทุกปี ผมจะนำ�พวงมาลัยมากราบไหว้พระพุทธรูปและพระสยามเทวาธิราช
ที่ห้องทำ�งาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรให้การทำ�งานตลอดทั้งปีเป็นไปอย่างราบรื่น จากนั้นจึงจะนำ�ปฏิทิน
มาวางไว้บนโต๊ะทำ�งาน เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการทำ�งานในวันแรก แต่ด้วยความโดดเด่นของปฏิทินตั้งโต๊ะ
ธปท. ประจำ�ปี 2562 ทำ�ให้ผมต้องพลิกดูรูปภาพบนปฏิทินจนครบทั้ง 12 เดือนอยู่หลายรอบ
ความโด่ดเด่นของปฏิทนิ คือ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จกั รี ตามรูปภาพด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตร
แบบ 17 ทุกชนิดราคาทีเ่ ป็นธนบัตรหมุนเวียนในปัจจุบัน เป็นธนบัตร
ทีพ่ มิ พ์ขนึ้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการเสด็จขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็น
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 และเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อ
บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข น�ำความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์ และ
สร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมือง
ตลอด 236 ปี ที่ ผ ่ า นมา นอกจากนั้ น บนปฏิ ทิ น ยั ง จั ด วางลาย
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ดอกประดิษฐ์จากธนบัตรที่ปรับเป็นสีทอง และลายเส้นเอกลักษณ์
ของแบงก์ชาติที่แถบด้านล่าง
ปฏิทินตั้งโต๊ะของแบงก์ชาติฉบับแรกเกิดขึ้นในปี 2545 ในยุค
ท่านผู้ว่าการ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ซึ่งได้ให้ทีมพนักงานสัมพันธ์
สายทรัพยากรบุคคล จัดท�ำขึ้นให้พนักงานทุกคน เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานได้รู้จัก จดจ�ำ และเข้าใจถึงค่านิยมร่วมภายใต้ชื่อ
“O-TEACH” 1 ที่ ต ้ อ งการให้ พ นั ก งานได้ ช ่ ว ยกั น ผลั ก ดั น
เพื่อกอบกู้ศรัทธาแบงก์ชาติภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2541
รวมทั้งเห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมาพนักงานมักจะน�ำปฏิทินตั้งโต๊ะของ
ธนาคารพาณิชย์หรือองค์กรอื่น ๆ มาวางไว้ที่โต๊ะท�ำงานของตน

ฉบับที่ 1 ปี 2562

ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ ธปท. ปี 2560

ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ ธปท. ปี 2561

ปฏิ ทิ นในปี ดั งกล่ า วมี ข ้ อ ความอธิ บายถึ ง การปฏิ บัติตนตาม
ค่านิยมร่วม พร้อมตัวการ์ตูน (Mascot) ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
O-TEACH เพื่อสร้างการรับรู้และการจดจ�ำให้กับพนักงาน ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการจัดท�ำปฏิทินตั้งโต๊ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยใน
ช่วงแรกทีมงานสายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ออกแบบ ภายหลัง
ได้โอนงานมาให้ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร (ฝบร.) เป็นผู้จัดท�ำ
โดยรูปภาพในปฏิทนิ จะสอดคล้องกับไดอารีป่ ระจ�ำปีทมี่ คี วามเชือ่ มโยง
กับแบงก์ชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่านิยมต่างยุคต่างสมัย การสร้าง
ความรักความผูกพันในองค์กร ภาพเขียนและศิลปะที่ตกแต่งภายใน
อาคาร ศิลปะบนธนบัตรไทย รวมถึงภาพพระราชกรณียกิจของรัชกาล
ที่ 9 เป็นปฏิทนิ ประจ�ำปี 2560 เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ
อันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ในปี นี้ ฝบร. ได้ ส ่ ง ปฏิ ทิ น ตั้ ง โต๊ ะ ปฏิ ทิ น แขวน และสมุ ด
บันทึก เข้าประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัล “สุริยศศิธร” ของสมาคม
นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
ในประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และจากวันนั้น
ถึงวันนี้ ปฏิทนิ แบงก์ชาติไม่ได้มคี วามมุง่ หมายเพียงแค่สร้างการรับรู้
จดจ�ำ และน�ำไปใช้ประโยชน์ แต่ยังน�ำมาสู่เอกลักษณ์ความเป็น
แบงก์ชาติ เสริมสร้างความภาคภูมิใจ และยังทรงคุณค่าอีกด้วย

ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ ธปท. ปี 2562

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ผู้อ่านทุก ๆ ท่านประสบพบแต่ความสุข
ทั้ง กายและใจ คิด อะไรให้ได้ดั่ง ใจนึก ท�ำทุก ๆ สิ่ง ได้ ร าบรื่ น
สมกับเป็นปีกุนครับ
รณดล นุ่มนนท์
2 มกราคม 2562

1

O-TEACH หมายถึ ง O – Open Communication T – Teamwork
E - Efficiency A – Accountability C – Competence และ H – Honesty
and Integrity
*ขอขอบคุณ คุณมณีฉาย ไชยนุวัติ คุณพิชญา การสมดี คุณพิมลดา ปัณฑุก�ำพล
คุณกมลพรรณ แช่มชืน่ คุณรณรงค์ ไชยสมบัติ จาก ฝบร. และ คุณสหชัย เกตุบำ� รุงพร
จาก ฝทบ. ที่สนับสนุนข้อมูลในการจัดท�ำข้อมูลนี้
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เรื่อง : ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

ปลดล็อก SMEs ไทย
ปรับตัวอย่างไรให้เติบโต

ถ้าพิจารณาถึงจำ�นวนผูท้ เี่ กีย่ วข้องแล้ว คงยากทีจ่ ะปฏิเสธถึงความสำ�คัญของธุรกิจ SMEs ทีม่ ตี อ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม และคนไทยนับล้านคนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง ที่ผ่านมาธุรกิจ SMEs ต้อง
เผชิญความท้าทายจากเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึง่ ทำ�ให้กระบวนการผลิต การดำ�เนินธุรกิจ โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป
ธปท. จึงได้สำ�รวจ SMEs กว่า 2,400 รายทั่วประเทศ เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางการปรับตัวที่ตรงจุด

ปัญหาส�ำคัญที่ SMEs ไทยต้องเผชิญ

จากการส�ำรวจธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในการกระจายแบบส�ำรวจ
ให้แก่ SMEs ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่า SMEs ไทย
เผชิญกับ 2 ปัญหาส�ำคัญ คือ
(1) ปัญหาต้นทุนสูง นอกจาก SMEs จะมีภาระต้นทุนธุรกิจที่สูง
เช่น ราคาวัตถุดิบ ต้นทุนการเงิน และค่าจ้างแรงงานแล้ว ยังเผชิญ
กับต้นทุนแฝงที่เกิดจากความยุ่งยากในการติดต่อกับภาครัฐและการ
ขอสินเชื่อ
(2) การแข่งขันรุนแรงทีม่ าจากรอบด้าน ทัง้ จากคูแ่ ข่งทีเ่ ป็น SMEs
ด้วยกันเอง การแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ขยายสาขาไปทุกพื้นที่
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และการแข่งขันกับธุรกิจ e-Commerce ที่ท�ำให้พฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อประมวลผลส�ำรวจเพื่อศึกษาแนวทางที่ SMEs ใช้รับมือกับ
2 ปัญหาข้างต้นพบว่า ทางเลือกหลักที่ SMEs ส่วนใหญ่ใช้ โดยเฉพาะ
เมื่อประสบกับภาวะแข่งขันที่รุนแรง คือ การใช้กลยุทธ์ด้านราคา
เพือ่ ดึงดูดลูกค้าและเพิม่ ปริมาณขาย อย่างไรก็ตาม การแข่งด้วยราคา
โดยไม่ได้พัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพหรือมีความแตกต่าง
จากคูแ่ ข่ง กลับส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง โดยผลส�ำรวจ
พบว่า SMEs ทีเ่ น้นการแข่งขันด้วยราคาเป็นหลัก ส่วนใหญ่ประสบกับ
ภาวะยอดขายลดลง เนื่องจากธุรกิจขาด Brand Loyalty และเสีย
ฐานลูกค้าให้กับคู่แข่งได้ง่าย

ฉบับที่ 1 ปี 2562

อย่างไรก็ดี พบว่ามี SMEs อีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกใช้การปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ ดังนี้
(1) เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจและการควบคุมต้นทุน ด้วยการใช้เครือ่ งจักรและเทคโนโลยี รวมถึงน�ำระบบ IT มาใช้ในการวางแผนธุรกิจ
จัดท�ำบัญชีและบริหารสต็อกสินค้า
(2) พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคู่แข่ง และใช้โอกาสจากโลกออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและขยายตลาดไปสู่
กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ
56%

47%
33%

โอกาสในการเติบโตของ SMEs
(จ�ำแนกตามรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจทีแ่ ตกต่างกัน)

ขายสินค้า Mass
ผ่านหน้าร้าน
เพียงช่องทางเดียว

ขายสินค้า Mass
ผ่านหน้าร้าน
และช่องทาง Online

ขายสินค้าที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ผ่านหน้าร้าน
และช่องทาง Online

นอกจากนี้ ผลการส�ำรวจยังสะท้อนให้เห็นว่า การที่ SMEs น�ำธุรกิจเข้าสู่ตลาดออนไลน์ แต่ยังคงขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีเอกลักษณ์นั้น
ไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เนื่องจากตลาดออนไลน์มีการแข่งขันด้านราคาที่ดุเดือดจากคู่แข่งจ�ำนวนมาก และจากการ
ส�ำรวจพบว่า มี SMEs เพียงร้อยละ 47 ที่ธุรกิจสามารถเติบโตได้จากการเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการจ�ำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว (Mass Product) ดังนั้นการมุ่งยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคู่แข่ง และให้ช่องทางการค้าออนไลน์สร้างโอกาส
ในการเข้าถึงและขยายฐานลูกค้า จึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้แก่ธุรกิจในระยะยาว
ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเป็นผลลัพธ์จาก “การปรับตัว”
ผลพลอยได้ที่ตามมา คือ “ภาระต้นทุนการเงินที่บรรเทาลง”
SMEs ที่ปรับตัวได้

SMEs ที่ปรับตัวไม่ได้

รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ

ประยุกต์ ใช้เครื่องจักร หรือ IT
พัฒนาสินค้า / บริการให้แตกต่าง ทันสมัย และมีคุณภาพสูง
ใช้โอกาสจากยุค Digital เพิ่มช่องทางการขาย

ไม่ได้ยกระดับกระบวนการผลิต
สินค้า / บริการไม่ตอบโจทย์ตลาด
ขายสินค้า / บริการผ่านหน้าร้านเพียงช่องทางเดียว

SMEs ที่ปรับตัวได้มี โอกาสในการเติบโต “มากกว่า” SMEs ที่ปรับตัวไม่ได้

61%*

28**%

SMEs ที่ปรับตัวได้เห็นว่า ต้นทุนการเงินเป็นภาระ
“น้อยกว่า” SMEs ที่ปรับตัวไม่ได้

(*) สัดส่วนจาก SMEs ที่มีการปรับตัวรอบด้านทั้งหมด 285 ราย

31%*

64**%

(**) สัดส่วนจาก SMEs ที่ไม่มีการปรับตัวจ�ำนวน 923 ราย
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หากพิ จ ารณาผลลั พ ธ์ จ ากการปรั บ ตั ว ผลการส� ำ รวจพบว่ า
การที่ SMEs ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากจะท�ำให้ความ
สามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นและต้นทุนการบริหารจัดการลดลง
ซึ่งท�ำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นแล้ว ยังน�ำมาสู่ผลพลอยได้ด้าน
การเงินทีต่ ามมาอีกด้วย กล่าวคือ SMEs ทีม่ กี ารปรับตัวส่วนใหญ่เห็นว่า
ต้นทุนการเงินไม่ใช่ปัญหาหลักเพราะธุรกิจเข้มแข็งและมีรายรับ
เพียงพอต่อรายจ่าย
นอกจากปัญหาส�ำคัญที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ผลส�ำรวจยังพบว่า
SMEs ไทยบางกลุ่มต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ท�ำให้การ
เติบโตและการปรับตัวมีความท้าทายมากขึ้น โดยเมื่อวิเคราะห์
แบบส�ำรวจในมิติเชิงพื้นที่พบว่า SMEs ในเมืองรองมีความท้าทาย

ในการด�ำเนินธุรกิจมากกว่าเมืองหลัก จาก 3 ปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ขนาดของตลาดที่เล็ก ท�ำให้ผลกระทบจากการแข่งขันกับธุรกิจ
ขนาดใหญ่รนุ แรงกว่า SMEs ในเมืองหลัก อาทิ การแข่งขันกับ Modern
Trade ห้างสรรพสินค้า และโรงแรมที่พักที่มีเครือข่ายจากส่วนกลาง
(2) ปัญหาขาดแคลนแรงงาน จากการอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองหลัก
การดึงดูดแรงงานจากธุรกิจขนาดใหญ่ และความต้องการของแรงงาน
รุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป และ (3) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้ออ�ำนวย
ซึง่ เป็นสาเหตุให้ SMEs เมืองรองเสียโอกาสทางการค้าและภาระต้นทุน
ธุรกิจสูงขึ้น อาทิ ถนนช�ำรุดและคับแคบ ต้นทุนค่าขนส่งแพงกว่า
คู่แข่งในเมืองหลัก และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร

3 ปัญหาเพิ่มเติมที่ SMEs ในเมืองรองเผชิญ
1. ตลาดเล็ก...

สัดส่วน SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่

ท�ำให้ต้องแข่งขันรุนแรงกับธุรกิจขนาดใหญ่
ที่ขยายเข้ามาในพื้นที่

SMEs เมืองรอง

2. แรงงานขาดแคลน เพราะ...

คนอพยพ
ไปเมืองหลัก

ธุรกิจรายใหญ่
ดึงดูดแรงงาน

66%

55%

SMEs เมืองหลัก

3. โครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้ออ�ำนวย

คนรุ่นใหม่
ชอบงาน
ในส�ำนักงาน

หมายเหตุ : SMEs เมืองรอง ตั้งอยู่ใน 57 จังหวัดที่ GPP ต�่ำกว่า 1.5 แสนล้านบาท
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(จาก SMEs เมืองรอง จ�ำนวน 1,162 ราย และ SMEs เมืองหลัก จ�ำนวน 1,254 ราย)

ถนนช�ำรุด
และคับแคบ

ค่าขนส่ง
แพงกว่า
เมืองหลัก

อินเทอร์เน็ต
ไม่เสถียร
และเข้าไม่ถึง
บางพื้นที่

ฉบับที่ 1 ปี 2562

อี กหนึ่ งปั จ จั ย ที่เ ป็ น อุ ปสรรคส� ำ คั ญต่ อ การด� ำ เนิ น ธุรกิจ ของ
SMEs ไทย คื อ ความยุ ่ ง ยากในการติ ด ต่ อ กั บ ภาครั ฐ และภาค
การเงิน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดี ยวกั นว่ า การติ ด ต่ อ กั บภาครั ฐ และการขอสิ น เชื่ อ มี ขั้น ตอนที่
ซั บ ซ้ อ น มี เ งื่ อ นไขและใช้ เ อกสารมาก รวมถึ ง มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยแฝง
อาทิ ค่าประเมินหลักประกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเพิ่มภาระต้นทุน
ในการด�ำเนินธุรกิจ และท�ำให้ SMEs บางกลุ่มเสียโอกาสทางการค้า
นอกจากนี้ ผลส�ำรวจยังพบว่า SMEs มีความไม่แน่ใจต่อประสิทธิผล
ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ จากภาครัฐ
เนื่องจากเห็นว่ารูปแบบการติดตามและประเมินผลไม่ได้ยึดโยงกับ
ความส�ำเร็จของธุรกิจ

ผลส�ำรวจและความคิดเห็นจาก SMEs

การประมวลผลส�ำรวจและความคิดเห็นจาก SMEs กว่า 2,400
รายทั่วประเทศ น�ำมาซึ่งบทสรุป 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก ภาครัฐมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างแรงจูงใจและ
สนับสนุนให้ SMEs มีการปรับตัวและใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง โดยการจัดท�ำหรือ
สนับสนุนภาคเอกชนให้จัดท�ำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น
Cloud, Software ส�ำเร็จรูป หรือ Web Service และควรเน้นโครงการ
ให้ความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นแก่ผู้ประกอบการให้มีความพร้อมด้าน
การประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยียุคใหม่ พร้อมทั้งการฝึกอบรม
แรงงาน โดยเฉพาะทักษะที่ขาดแคลน อาทิ ทักษะทางภาษา การใช้
คอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน และการใช้และซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักร นอกจากนี้
ภาครัฐควรพิจารณาลดกฎเกณฑ์ และขัน้ ตอนทีย่ งุ่ ยาก ซับซ้อน เพือ่ ลด
ต้นทุนแฝง และเพิ่มความสะดวกให้แก่ SMEs ในการเข้ารับบริการ
ภาครัฐ ซึง่ จะช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จา่ ยด้วยการเชือ่ มโยงฐาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันเองให้มากขึน้ ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
นอกจากนี้ ภาครัฐควรพิจารณาขยายโอกาสและสร้างความ
เท่าเทียมแก่ SMEs ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจรายใหญ่ได้มากขึ้น
และเร่งยกระดับมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ ฐาน
โดยเฉพาะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเมืองรองให้ทดั เทียมกับเมืองหลัก เพือ่ ขยาย
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมและสร้างแรงจูงใจให้แรงงานท�ำงาน
อยู่ในท้องถิ่น
ประการที่สอง ในการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ดว้ ยต้นทุนทีเ่ หมาะสม ธปท. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วม
ผลักดันและส่งเสริม SMEs ให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงินกลาง อาทิ
Prompt Pay และ QR Payment ให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้าง
Track Record ที่จะน�ำไปใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ นอกจากนี้
ธปท. ได้ปฏิรูปกฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลสถาบันการเงินที่สร้างภาระ

แม้ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน
และ ธปท. จะร่วมกันสนับสนุน SMEs
อย่างเต็มก�ำลังแล้ว แต่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ของ SMEs ยังต้องพึ่งพาวิสัยทัศน์
ของผู้ประกอบการ SMEs เองที่ตระหนักรู้
และมีการเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอิทธิพล
ของเทคโนโลยี
ต้นทุนทางการเงินทีไ่ ม่จำ� เป็น เช่น การปรับปรุงกฎเกณฑ์การประเมิน
ราคาหลักประกัน สามารถประเมินหลักประกันเพียงครัง้ เดียวเพือ่ ยืน่
ขอสินเชือ่ กับสถาบันการเงินได้หลายแห่ง จากเดิมทีต่ อ้ งมีการประเมิน
ใหม่ทุกครั้ง รวมถึงได้มีการสนับสนุนให้เกิด Information-based
Lending มากขึ้น ด้วยการอนุญาตให้สถาบันการเงินใช้ข้อมูลอื่น ๆ
(Alternative Data) ในการพิจารณาสินเชือ่ อาทิ ข้อมูลการให้คะแนน
Rating ของผูใ้ ช้บริการ ข้อมูลคะแนนเครดิต ข้อมูลค่าน�ำ้ ค่าไฟ และ
ค่าโทรศัพท์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพสามารถ
เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น
ประการสุดท้าย แม้วา่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ธปท. จะร่วมกัน
สนับสนุน SMEs อย่างเต็มก�ำลังแล้ว แต่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ของ SMEs ยังต้องพึ่งพาวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ SMEs เองที่
ตระหนักรูแ้ ละมีการเตรียมพร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดจากอิทธิพลของเทคโนโลยี ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพ แตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงมีการประยุกต์
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการด�ำเนินงาน
ดังนัน้ การจะยกระดับความสามารถทางการแข่งขันและผลักดัน
ให้ SMEs เป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้แก่เศรษฐกิจไทยต้องอาศัย
การปรับตัวของทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคการเงิน และ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่พร้อมใจกันเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสภาวะ
แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเติ บ โตภายใต้ บ ริ บ ทของโลกยุ ค ใหม่ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

เสียงจากคนอาชีวะ

โครงการ Fin. ดี We Can Do!!!
ปีที่แล้ว BOT พระสยาม MAGAZINE ได้พาทุกท่านไปทำ�ความรู้จักกับโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ซึ่งเป็นเวทีแสดง
พลัง และศักยภาพของคนอาชีวะ พร้อมความประทับใจของทีมงานพี่เลี้ยงจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และในปีนี้
พบกับบทสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมโครงการทีไ่ ด้รบั รางวัลประเภทผลงานครู และนักศึกษา กับเรือ่ งราวการเดินทางและประสบการณ์ดี ๆ
ตลอดระยะเวลากว่า 8 เดือนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีคุณค่าเหนือกว่ารางวัลที่ได้

ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมการสอน คือ ผลงาน
“ฝันให้ไกล ไปให้ถึงด้วยการออม” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ น�ำเนื้อหาความรู้และกิจกรรม
ปลูกฝังทักษะทางการเงินผนวกเข้ากับการเรียนการสอนที่มีอยู่แล้ว
ในสถาบัน เช่น การตั้งเป้าหมายการออม รณรงค์ให้ปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ ในโครงงาน “บาทเดียวก็ออมได้” และการประกวดสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออม โดยให้แกนน�ำนักศึกษามีส่วนร่วม
ในการคิดออกแบบกิจกรรมและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อน ๆ เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด

“เริ่มต้นท�ำจากสิ่งง่าย ๆ สิ่งที่ไม่ไกลตัว หรือท�ำสิ่งที่กระบวนการในโรงเรียน
ท�ำอยู่แล้ว เพราะจะได้รู้สึกไม่เป็นภาระและมีความสุขในการท�ำ การเริ่ม
ท�ำจากจุดเล็ก ๆ จะเป็นแรงผลักดันในการท�ำโครงการให้ส�ำเร็จได้ง่ายกว่า
การเริ่มต้นท�ำสิ่งที่ยิ่งใหญ่”
ผู้ชนะเลิศประเภทนวัตกรรมการสอน :
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่

โดยสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ผลงานของทีมประสบความส�ำเร็จ คือ
ความมุ่งมั่น และจริงจังในการท�ำโครงการ รวมถึงการมี Teamwork
ที่เป็นเลิศของสมาชิกในทีมที่มาจากต่างแผนก ทั้งสายพาณิชยกรรม
และสายช่างอุตสาหกรรม ซึ่งผสมผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
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ของสมาชิกในทีมได้อย่างลงตัว ยิง่ ไปกว่านัน้ ทีมยังสานต่อโครงการนี้
ภายในวิทยาลัยโดยบรรจุลงในหลักสูตรวิชา Skill for Life เพื่อเป็น
วิชาพื้นฐานให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้ทางการเงิน
ส� ำ หรั บ ที ม ที่ ไ ด้ ร างวั ล ชนะเลิ ศ ประเภทโครงงานนั ก ศึ ก ษา
คือ ผลงาน “ทวี ท รั พ ย์ รั ก ษ์ ก ารออม” จากวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ซึ่งนักศึกษาแผนกบัญชีได้
เล็งเห็นปัญหาใกล้ตวั ทีเ่ กิดขึน้ ภายในสถานศึกษา และน�ำมาเป็นโจทย์
ในการท�ำโครงการออมเพือ่ เป็นทุนในวิชาโครงการของเพือ่ นนักศึกษา
แผนกช่างอุตสาหกรรม โดยอาศัยการออมแบบกลุ่มและให้เพื่อน
นักศึกษามีส่วนร่วมในการติดตามผล พร้อมทั้งให้ค�ำปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด
จุดเริ่มต้นของผลงานเกิดจากปัญหาที่น้อง ๆ ในทีมเห็นว่า
มีเพือ่ นนักศึกษาแผนกช่างอุตสาหกรรมบางส่วนทีไ่ ม่สำ� เร็จการศึกษา
ตามก�ำหนด เนื่องจากไม่มีทุนเพียงพอส�ำหรับท�ำผลงานในวิชา
โครงการจึงได้ประยุกต์ใช้กิจกรรมการออมเงินของแผนกบัญชีมา
ต่อยอดเป็นโครงการนี้ โดยจุดแข็งของผลงานนี้ คือ ผลลัพธ์ทชี่ ดั เจน
ไม่ใช่เฉพาะจ�ำนวนเงินออมที่เพิ่มขึ้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเงินของเพือ่ นทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จากเดิมซึง่ เป็นเด็กช่าง
ที่ไม่เคยสนใจเรื่องการออม วันนี้...กลับกลายมาเป็นแกนน�ำในการ
กระตุน้ เพือ่ นให้ออมเงินได้สำ� เร็จ และมีเงินออมของตนเองเพิม่ ขึน้ ด้วย
โดยความส�ำเร็จของผลงานนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้ทางวิทยาลัยเห็น
ความส�ำคัญและสร้างนักศึกษาแกนน�ำรุ่นต่อไปมาสานต่อโครงการ
เพื่อขยายผลไปยังแผนกอื่นอีกด้วย
นอกจาก 2 ผลงานชนะเลิศในแต่ละประเภทข้างต้นแล้ว ยังมีผลงาน
ที่น่าสนใจจากทีมอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลด้าน
บูรณาการ และรางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทุกผลงานล้วน
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของครู และนักศึกษา ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของคนอาชีวะ และนีก่ เ็ ป็นเสียงสะท้อนจากประสบการณ์การเดินทาง
ในโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ของแต่ละทีม
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“กยศ. เป็นหนีไ้ ด้ ใช้หนีเ้ ป็น” โครงการส่งเสริมความรูแ้ ละกระตุน้
การออมเพื่อเตรียมช�ำระหนี้ กยศ. ในอนาคต ผ่านสื่อกิจกรรม
ทั้ง Online และ Offline จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
“จากทีไ่ ด้เห็นข่าวปัญหาการค้างช�ำระหนี้ กยศ. ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อการให้กยู้ มื เงินของเพือ่ น ๆ ชาวอาชีวะ เราจึงอยากช่วยแก้ปญั หานี้
เพราะเขาเป็นเพื่อนเรา”

ผลงานที่ได้รับรางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์

“เมือ่ ไหร่ทเี่ รามองเห็นปัญหา ก็จะเกิดการเปลีย่ นแปลงตามมา ถ้าเรามาพูดกัน
โดยไม่ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเขา เขาก็จะไม่ท�ำตาม แต่เมื่อไหร่ที่เขา
รู้จักปัญหาก็จะรู้จักแก้ไข และแก้ได้ตรงจุด”
ผู้ชนะเลิศประเภทโครงงานนักศึกษา :
วิทยาลัยภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

“ชุดคู่มือการสอนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่ความส�ำเร็จ
ทางการเงินของเยาวชนไทย” น�ำกิจกรรมการเรียนรู้ 8 สัปดาห์
ที่ให้ทั้งความรู้ทางการเงินและฝึกลงมือปฏิบัติจริง จากวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
“อยากให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างเมล็ดพันธุ์ทางการเงินที่ดีให้กับ
สังคมไทย การท�ำจากคนกลุม่ เล็ก ๆ ไม่เพียงพอแล้ว เพราะนีถ่ อื เป็น
ภารกิจระดับชาติที่เราทุกคนต้องมาร่วมมือกัน”
“เยาวชนชนเผ่า รูจ้ กั คิด รูจ้ กั ใช้ ใส่ใจการเงิน” โดยใช้ภาษาชนเผ่า
เป็นสื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา และคนในชุมชน ทั้งเรื่องวางแผน
ทางการเงิน และรู้เท่าทันตลาด Online จากวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
“เราใช้ความเข้าใจ และภาษาถิน่ ในการสือ่ สาร ท�ำให้คนในชนเผ่า
ของพวกเรามีความรู้ทางการเงินมากขึ้น”

ผลงานที่ได้รับรางวัลด้านบูรณาการ

“Fin. Camp” ค่ายการเงินที่มีทั้งความรู้และความสนุกสนาน
จากการท�ำกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังความรู้และบ่มเพาะพฤติกรรมทาง
การเงินที่ดีแก่นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
“หลังจากร่วมโครงการ นอกจากเด็ก ๆ ที่เปลี่ยนพฤติกรรม
และตระหนักถึงประโยชน์ของการมีความรูท้ างการเงินแล้ว ตัวครูเองก็มี
วินัยทางการเงินมากขึ้น เราก็ต้องฝึกวินัยให้ตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อจะไปสอนเด็ก ๆ ได้”

“Plan your money” เกมเพิม่ พูนความรูแ้ ละสร้างความตระหนัก
ในการวางแผนทางการเงิน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
จังหวัดเชียงใหม่
“โครงการนี้เป็นเวทีให้ชาวอาชีวะได้แสดงถึงศักยภาพที่ไม่ได้
จ�ำกัดอยู่เพียงแค่สิ่งประดิษฐ์”
“3-color box” สื่อ ผสานการเรียนรู้และความสนุก เพื่อปลูกฝัง
ความรู้ทางการเงินแก่ผู้เรียนในระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
“ต้องการเปลี่ยนแนวทางการให้ความรู้ทางการเงิน จากเดิมที่มี
ความเป็นแบบแผน ให้มคี วามสนุกสนานและน่าสนใจ เพือ่ ให้เหมาะสม
กับผู้เรียนแต่ละกลุ่มมากขึ้น”
ทุ ก ผลงานได้ พิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น แล้ ว ว่ า การเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งการเงิ น
ไม่จำ� เป็นต้องเป็นเรือ่ งทีย่ ากและไกลตัว หากแต่เป็นการหยิบยกเรือ่ ง
ใกล้ตวั หรือปัญหาทีพ่ บในบริบทของตนออกมาท�ำให้เป็นเรือ่ งง่าย ๆ
ที่ทุกคนสามารถเริ่ม ท�ำได้ ซึ่งนี่ถือเป็นเคล็ดลับความส�ำเร็จที่แต่ละ
โครงการมีร่วมกัน
และแม้ว่าการประกวดจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่สิ่งส�ำคัญที่สุด
ทีเ่ ราอยากเห็น คือ ความต่อเนือ่ งและความยัง่ ยืนของโครงการต่าง ๆ
ในสถานศึกษา รวมถึงการขยายผลไปยังสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ
เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง อันจะน�ำไปสู่การเกิด “New Norm”
ในการมีพฤติกรรมทางการเงินทีด่ ขี องเยาวชนรุน่ ใหม่ในสังคมวงกว้าง
ซึ่ ง จะเป็ น รากฐานที่ ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ทางการเงิ น
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศสืบเนื่องต่อไป
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“อยู่รอด” อย่าง “ยั่งยืน”

โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
การบริหารจัดการน�้ำ เป็น 1 ในองค์ความรู้ 6 มิติ ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งมูลนิธิปิดทองหลังพระได้สืบสานแนวพระราชด�ำริ โดยน�ำมาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือ
ชาวบ้านที่เดือดร้อนในบริเวณหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เพียงแต่เข้ามาบริหารจัดการน�้ำ แต่ยังร่วมมือ
กับหลายฝ่ายในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จนกลายเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบ และแรงบันดาลใจ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ประสบความส�ำเร็จ
หนองเลิงเปือยเป็นแหล่งน�้ำมีขนาด 887 ไร่ ลึก 9 เมตร จุน�้ำ
ได้ 3.5 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ กษตรกรรมของ
ชาวบ้าน 53 หมู่บ้านจาก 4 ต�ำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ คิดเป็น
42,958 ไร่ หนองน�้ำแห่งนี้ แต่ละปีมีน�้ำหมุนเวียนเฉลี่ย 57.5 ล้าน
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ลูกบาศก์เมตร ก่อนการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบหนองเลิงเปือย
มีปัญหาจากฝายช�ำรุด ท�ำให้น�้ำตื้นเขินจนจุน�้ำได้เพียง 1 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ช่วงฤดูฝนเกิดน�ำ้ ท่วมถึง 4 เดือนต่อปี สร้างความเสียหาย
ต่ อ ผลผลิ ต ทางการเกษตร ในขณะที่ ฤ ดู อื่ น ๆ ประสบปั ญ หา
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น�้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤดูอื่น ๆ ชาวบ้านได้รับความ
เดื อดร้ อนต่ อเนื่ องเป็ น เวลานาน จนองค์ ก ารบริ หารส่ วนต�ำ บล
เหล่าอ้อย อ�ำเภอร่องค�ำ เป็นตัวแทนราษฎรยื่นฎีกาขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 และพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ
ซ่อมแซมฝายสันมนในพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือยเป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เมื่อปี 2554
การพัฒนาที่ไม่มีทางลัด
จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งคณะกรรมการสถาบั น ส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นากิ จ กรรมปิ ด ทองหลั ง พระ สื บ สานแนวพระราชด� ำ ริ
กั บ 4 หน่ ว ยงานได้ แ ก่ กองทั พ บก กรมชลประทาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด�ำเนินการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ
โดยการน�ำของ คุณการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ในการช่วยแก้ปัญหา
พยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม และสร้างชุมชน
ต้นแบบที่น�ำเอาแนวพระราชด�ำริโครงการแก้มลิง มาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผอ.การัณย์ เล่าถึงพัฒนาการของโครงการว่า “โจทย์คือ ต้อง
ให้ครัวเรือนพึ่งพาตัวเองได้ น�้ำเป็นหัวใจ เพราะฉะนั้นโครงสร้าง
พืน้ ฐานเรือ่ งน�ำ้ เรือ่ งดิน เรือ่ งเกษตร เป็นเรือ่ งส�ำคัญ และเรือ่ งทีน่ ำ� เข้ามา
ส่งเสริม คือ ทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ต้องไม่ปลูกพืช
เชิงเดีย่ ว เดิมชาวบ้านจะปลูกข้าวแต่ไม่ได้ปลูกพืชหลังนา จึงส่งเสริม

โจทย์คือ ต้องให้ครัวเรือนพึ่งพาตัวเองได้
น�้ำเป็นหัวใจ เพราะฉะนั้นโครงสร้าง
พื้นฐานเรื่องน�้ำ เรื่องดิน เรื่องเกษตร
เป็นเรื่องส�ำคัญ และเรื่องที่น�ำเข้ามาส่งเสริม
คือ ทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ที่ต้องไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เดิมชาวบ้านจะปลูกข้าว
แต่ไม่ได้ปลูกพืชหลังนา
จึงส่งเสริมให้ปลูกพืชหลังนาด้วย

ผู้สื่อข่าวรับฟังการบรรยายจาก คุณการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ
ในงาน BOT Press Trip 2018 จังหวัดขอนแก่น
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แปลงเกษตร ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ให้ปลูกพืชหลังนาด้วย หลังจากทีเ่ ราลองท�ำกันมา 5 ปี เราก็ชำ� นาญขึน้
ผลผลิ ต ดี ขึ้ น มาก จากที่ เ คยปลู ก ข้ า วได้ 200 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่
ปัจจุบันได้ถึง 400 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าข้าวก็เพิ่มขึ้น เพราะมีดิน
และน�้ำที่ดี”
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ แบ่งขัน้ ตอนการพัฒนา
เป็น 3 ระยะ ในระยะแรก (ปี 2556 - 2557) เริ่มที่การซ่อมแซม
ฝายสันมน สร้างอาคารบังคับน�้ำ และขุดลอกหนองน�้ำเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บให้มากกว่า 6 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับ
การชลประทานในพื้นที่โดยรอบในรัศมี 2.5 กิโลเมตรได้ นอกจากนี้
การขุดลอกท�ำให้มีดินไปถมพื้นที่รับน�้ำและท�ำการเกษตรให้ชาวบ้าน
ได้ถึง 2,039 ไร่ ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ระยะที่ 2 (ปี 2558 - 2560) เป็ น การพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พืน้ ฐาน ทรัพยากรมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจชุมชน มีการส่งเสริมให้ทำ�
เกษตรอินทรีย์ มีการรวมกลุ่มกับชาวบ้านเพื่อวางแผนบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีจุดประสงค์ให้พวกเขา “อยู่รอด”
หนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ ช าวบ้ า นมี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น คื อ
การสนับสนุนให้ปลูกพืชหลังนา ในช่วงแรกมีเป้าหมายเพื่อลดการ
บริโภค เมื่อเหลือจึงน�ำมาขายเพิ่มรายได้ การเลือกพืชมาปลูกหลัง
ท�ำนา เริ่มจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ช่วยหาตลาด วิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการลงทุน และยังต้องค�ำนึงถึงสภาพพื้นดินภายใน
พื้ น ที่ ที่ แตกต่ า งกั น โดยโครงการฯ สนั บสนุ น ให้ เ กษตรกรปลูก
มะเขือเทศซึ่งคาดว่าจะท�ำรายได้ดี แต่ด้วยระยะทางการขนส่งที่ไกล
และความไม่ช�ำนาญของผู้ปลูก ท�ำให้การปลูกมะเขือเทศไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จและกลายเป็นบทเรียนส�ำคัญในการเลือกปลูกพืชหลังนา
ชนิดอื่น ๆ ทุกวันนี้ชาวบ้านปลูกข้าวโพดและผักสวนครัว เลี้ยงปลา

และไก่ไข่ ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งรายได้แล้ว ยังเป็นต้นแบบ
ให้ กั บ องค์ ก รท้ อ งถิ่ น เช่ น โรงพยาบาลร่ อ งค� ำ ที่ ต ้ อ งการลด
รายจ่ายด้วยการปลูกผักอินทรีย์และเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อใช้ปรุงอาหาร
ให้กับผู้ป่วย
ระยะที่ 3 (ปี 2561 - ปั จ จุ บั น ) เมื่ อ ชาวบ้ า นอยู ่ ร อดแล้ ว
โครงการฯ จึงเริ่มถ่ายทอดความรู้และติดตามการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งใน 3 ด้ า น คื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่
หนองเลิงเปือย “อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน”
ตั้งแต่จัดตั้งโครงการมา 5 ปี มีชาวบ้านยอมเข้าร่วมเพียง 35%
จาก 1,000 ครอบครัว แม้ว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมจะมีรายได้ดีขึ้น มี
เงินปลดหนี้ และยังมีเงินเก็บ แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังคง
เป็นโจทย์ยากที่สุด ผอ.การัณย์ ตั้งเป้าหมายว่าต้องการให้ชาวบ้าน
80% เข้าร่วมโครงการและต้องการเห็นพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน
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การบริหารจัดการน�้ำ
อี ก เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ คื อ การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ที่ เ ป็ น โครงการ
สนับสนุนให้ชาวบ้านบริหารจัดการน�ำ้ เองด้วยการจัดตัง้ “กลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ”
ขึ้ น มาดู แ ลรั บ เรื่ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการใช้ น�้ ำ ส� ำ หรั บ แปลง
เกษตร ขณะนี้มีสถานีน�้ำ 5 สถานี แต่ละวันเกษตรกรที่ต้องการ
ใช้น�้ำจะแจ้งกลุ่มจัดการน�้ำ เมื่อได้รับอนุญาตจึงท�ำการเปิดวาล์ว
น�้ำเข้าสู่พื้นที่ของตัวเอง และต้องจ่ายค่าน�้ำเป็นเงิน 220 บาท ต่อ
หัวจ่ายน�้ำต่อวัน การจัดการแบบเรียบง่ายนี้จะช่วยให้ชุมชนสามารถ
ดูแลกันเองได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

ฉบับที่ 1 ปี 2562

งานวิจัยลองใช้ ในพื้นที่จริง
โครงการพั ฒ นาแก้ ม ลิ ง หนองเลิ ง เปื อ ยฯ ยั ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
Social Lab ที่เชิญชวนนักวิชาการให้น�ำเอาความรู้และงานวิจัยมา
ทดลองใช้ในสถานการณ์จริง โดยมีทมี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นทีมหลักของโครงการ
ผศ. ดร.บารเมศ วรรธนะภู มิ และที ม จากมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2557 โดย อ.บารเมศ
ยอมรับว่า การขุดลอกหนองน�ำ้ ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จึงผลักดัน
ให้มกี ารปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ และติดตามความคืบหน้าเสมอ
มีการปล่อยปลาเพื่อเพิ่มสิ่งมีชีวิตให้ระบบนิเวศ สนับสนุนการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อลดสารเคมีในดิน เมื่อผ่านมา 3 ปี ก็พบว่า นอกจาก
ดินและน�้ำจะมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเพาะปลูกยิ่งขึ้นแล้ว ยังมี
สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายขึ้น มีปลาและกุ้งน�้ำจืดขนาดใหญ่ให้คนใน
ชุมชนได้บริโภค อย่างไรก็ตาม อ.บารเมศ เล่าว่า ระบบนิเวศต้องใช้
เวลาในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ทางโครงการฯ จะยังคงติดตามดูแล
อย่างใกล้ชิดต่อไป
ดร.ภู มิ สิ ท ธ์ มหาสุ วี ร ะ และที ม จากคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกับโครงการปลายปี 2557 เพื่อศึกษา
ความเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านหลังจากมีโครงการ โดยเก็บข้อมูล
ครัวเรือนจาก 53 หมู่บ้าน พบว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตร
นอกจากนัน้ จะได้มาจากการรับจ้าง และเงินจากคนในครอบครัวทีไ่ ป
ท�ำงานต่างถิ่นส่งกลับบ้าน โดยรวมแล้วแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ปีละ 160,000 บาท แต่มีรายจ่ายประมาณ 130,000 บาท เหลือเงิน
ออม 30,000 บาท แต่มีหนี้สินต่อครัวเรือนประมาณ 270,000 บาท
ส่วนมากเป็นการก่อหนี้เพื่อการเกษตร เช่น ซื้อปุ๋ย อุปกรณ์ และ
สารเคมี รวมทั้ง เนื่องจากค่านิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ท�ำนาเพียง
อย่างเดียว ถ้าปีใดน�้ำท่วมก็ขาดทุน ถึงแม้บางปีจะท�ำก�ำไร แต่ก็
ไม่มากพอทีจ่ ะปลดหนีข้ องครอบครัวได้ นอกจากนี้ ชาวบ้านยังเล่นหวย
โดยใช้เงินถึง 10% ของรายได้ ซึง่ นับว่าค่อนข้างสูง จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหา
ทุ ก ข้ อ ด้ ว ยการปรั บ พฤติ ก รรม เพิ่ ม รายได้ และลดค่ า ใช้ จ ่ า ย
ที่ไม่จ�ำเป็น
ในช่วงแรกเกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลังนา
เนือ่ งจากกลัวความเสีย่ งทีต่ อ้ งปลูกพืชชนิดใหม่ทยี่ งั ไม่มปี ระสบการณ์
และไม่แน่ใจว่าจะขายได้ ทีมงานจึงทดลองการ “ถ่ายโอนความเสีย่ ง”
ด้วยการให้ยืมปัจจัยการผลิต หาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ รวมทั้ง
รับซือ้ ผลผลิตในปีแรก และประกันรายได้ให้เกษตรกร ท�ำให้มผี สู้ มัคร
กว่า 300 ราย แต่ภายหลังจากการคัดเลือกมีผู้เข้าร่วมจริง ๆ เพียง
181 ราย ลองท� ำ การเกษตรปลอดภั ย ไม่ ใ ช้ ส ารเคมี ฆ ่ า แมลง
กลายเป็นผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ ซึง่ สามารถท�ำก�ำไรได้
ถึง 2 เท่า ในปีถัดมามีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 252 ราย แม้ว่าโครงการ

คุณพ่อเรืองศิลป์ ยุบลมาตย์ บอกเล่าประสบการณ์การเข้าร่วม
โครงการหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

จะยกเลิกการประกันรายได้ แต่ก็จะเห็นว่าเริ่มมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเกษตรกรไปสู่หนทางที่ยั่งยืนขึ้นแล้ว
โครงการต่อไปที่จะท�ำ คือ การช่วยให้ชาวบ้านวางแผนทาง
การเงินโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยา เช่น การตัง้ เป้าหมายให้ชดั เจน การ
กระตุ้นให้ออม และก้าวส�ำคัญคือ การก่อตั้งบรรษัทชุมชน (Social
Enterprise) เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ถ้าในอนาคต
มูลนิธิฯ ถอนตัวออกไป
เกษตรกรไทย อยู่ได้อย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน ผักสดปลอดภัยที่ชาวบ้านในโครงการปลูก ถูกส่งต่อ
ไปยังห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาลท้องถิ่น ส่วนข้าวโพดหวาน
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็มีผู้มารับซื้อถึงที่ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ
คุณพ่อเรืองศิลป์ ยุบลมาตย์ หนึง่ ในผูเ้ ข้าร่วมโครงการทีพ่ ยายาม
หาความรู้ ทัง้ เรือ่ งการเกษตร และการท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย รวมถึง
การน�ำเอาปรัชญาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนในที่สุดสามารถ
ปลดหนี้ได้จากการปลูกผักสวนครัว มีรายได้สม�่ำเสมอ มีเงินออม
คุณพ่อเรืองสินพูดว่า สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ได้จากโครงการคือ ลูกชาย
ย้ายกลับภูมิล�ำเนาเพื่อมาช่วยครอบครัว และท่านทิ้งท้ายไว้ว่า
“แค่เปลีย่ นความคิด ทุกอย่างก็เปลีย่ น ... ตอนนีภ้ มู ใิ จมากเวลามีคน
เรียกผมว่าเกษตรกร”
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เรื่องน่ารู้ของ กนง.
ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมาหลายคนคงได้อ่าน
ข่าวเศรษฐกิจ และเจอข่าวที่ “คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน หรือ กนง.” ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย ผู้อ่านบางท่านอาจสงสัย
ว่าจริง ๆ แล้ว กนง. คือใคร มีความสำ�คัญ
อย่างไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง ฉบับนี้ เราจะ
มาแนะนำ� 5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ กนง. ให้หาย
สงสัยกัน

กนง. ประกอบด้วยใครบ้าง
คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) คือใคร
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) รับผิดชอบ
ด้านการก�ำหนดทิศทางของนโยบายการเงิน รวมถึง
ติ ด ตามภาวะและแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่ ธปท.
น�ำเสนอให้ทราบ และน�ำข้อมูลดังกล่าวไปกลั่นกรอง
พิจารณาในที่ประชุม เพื่อก�ำหนดทิศทางของนโยบาย
การเงิน
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กนง. มีกรรมการทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการจากภายใน
ธปท. 3 ท่าน และจากภายนอก ธปท. อีก 4 ท่าน เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจ
ผู้ว่าการ ธปท. ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม เนื่องจากผู้ว่า ธปท.
เป็นผู้รับผิดชอบการด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ กนง. ก�ำหนด
และเชื่อมโยงกับคณะกรรมการด้านนโยบายอื่นๆ ของ ธปท. กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ธปท. จะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
และจะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
นอกจากนี้ จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ธปท. เป็ น คณะเลขานุ ก าร
กนง. โดยมีหน้าที่จัดท�ำวาระการประชุมของ กนง. จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น
ที่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และประเมินภาวะเศรษฐกิจ
และการเงิน รวมถึงประเด็นส�ำคัญด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอประเด็นประกอบ
การตัดสินใจด�ำเนินนโยบายการเงินและเสนอแนะทางเลือกต่อ กนง.

ฉบับที่ 1 ปี 2562

กนง. สื่อสาร
กับประชาชน
ผ่านช่องทางใดบ้าง
อำ�นาจหน้าที่ของ กนง.

อ�ำนาจหน้าทีข่ อง กนง. ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย ดังนี้

(1) ก�ำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินของประเทศ
โดยค�ำนึงถึงแนวนโยบายแห่งรัฐ สภาวะเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ
(2) ก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินตรา
(3) ก�ำหนดมาตรการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และนโยบายตาม (1) และ (2)
(4) ติดตามการด�ำเนินมาตรการของ ธปท. ตาม (3) ให้
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(5) จั ด ท� ำ เป้ า หมายของนโยบายการเงิ น ของปี ถั ด ไป
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่รัฐและ
ธปท. ในการด�ำเนินการ เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพด้านราคา
โดยท�ำความตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และให้รัฐมนตรีเสนอเป้าหมายของนโยบายการเงินที่ได้ท�ำ
ความตกลงร่วมนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
กนง. มี ห น้ า ที่ ร ายงานผลการด� ำ เนิ น งานต่ อ คณะรั ฐมนตรี
ทุกหกเดือน

ความถี่ในการจัดประชุม

แถลงข่าว
ในช่ ว งบ่ า ยของวั น ประชุ ม เลขานุ ก าร
กนง. จะแถลงข่าวผลการประชุม รวมทั้งตอบ
ค�ำถามสื่อมวลชนเรื่องการตัดสินนโยบาย
ผ่านทาง Website ธปท.
l ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงิน
l ผลการประชุม
l รายงานการประชุมฉบับย่อ
l รายงานนโยบายการเงิน

ผ่านทาง Social Media
l แถลงข่าวผ่านทาง
Facebook Live (@bankofthailandofficial)
l ผลการประชุมในรูปแบบ Infographic ผ่านทาง Facebook
(@bankofthailandofficial) และ Twitter (@bankofthailand)

ประมาณทุ ก 6 สั ป ดาห์ (ปี ล ะ
8 ครั้ ง ) กนง. จะประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ
ประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงิน รวมทัง้
ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อแนวโน้ม
อัตราเงินเฟ้อและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพื่อพิจารณาก�ำหนดแนนโยบายการเงิน
ที่เหมาะสม
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เรื่อง : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

กับภารกิจสร้างทรัพยากรบุคคลด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
กว่า 50 ปีที่ผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มอบ
ทุนการศึกษาแก่เด็กไทยที่มุ่งมั่นและมีศักยภาพ ให้มี
โอกาสไปศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา นักเรียน
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้ที่มีส่วนในการ
วางรากฐานและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจการเงิน
ของไทยในหลายด้าน บทความนี้จะบอกว่าปัจจุบัน
ทุ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยมี กี่ ป ระเภท และให้
ความสำ�คัญกับการศึกษาในด้านใดบ้าง

ทุนประเภทแรก คือ ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทุน ม.ปลาย) ทีใ่ ห้ทนุ บุคคลภายนอกเพือ่ ไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี และหากมีผลการเรียนดีก็สามารถ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได้
ทุน Dr.Puey
ทุน BOT
(1)
Challenge
ซึ่งตัวอย่างผู้ได้ทุนประเภทดังกล่าวที่มีบทบาทส�ำคัญ
(10)
ทุน IDP (19)
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เช่น คุณไพบูลย์
วัฒนศิรธิ รรม คุณศุภชัย พานิชภักดิ์ ดร.ธาริษา วัฒนเกส ทุน ปี 2 - ปี 4
(10)
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ คุณไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน
ทุนวิวัฒนฯ
คุ ณ เมธี สุ ภ าพงษ์ คุ ณ รณดล นุ ่ ม นนท์ และอี ก
(1)
หลายท่านที่ร่วมงานและได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงของ ธปท.
ทุน
จากแนวคิ ด ในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและ
ดร.ป๋วย
การเรียนรู้ ต่อมา ธปท. ได้เพิ่มประเภททุนจากเดิม
(1)
ที่ จ�ำ กั ดอยู ่ ใ นกลุ ่ ม นั กเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ให้ครอบคลุมในวงกว้างมากขึ้นโดยเพิ่มทุนประเภท
ทุน ม.ปลาย
ทุน ป.โท
ทีส่ องขยายไปยังกลุม่ นักเรียนมัธยม/มหาวิทยาลัย หรือ
(4)
เศรษฐศาสตร์ (3)
ทุนแข่งขัน (20)
กลุ่มที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอก
อีกทั้งทุนการศึกษาเหล่านี้ยังกระจายในหลายสาขา
วิ ช าและปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นไป
จ�ำนวนทุนการศึกษา ธปท. ปี 2562
แต่ยังคงมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะน�ำมาใช้เพื่อการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
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ประเภททุน ธปท.

ทุน ธปท. สามารถแบ่งกลุ่มหลัก ๆ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ทุนการศึกษาเพื่อการสรรหาและพัฒนากลุ่มศักยภาพ เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ ธปท.
ที่ผ่านมาจะเน้นการให้ทุนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และการเงินเป็นหลัก เนื่องจากเป็นวิชาหลักในการด�ำเนินงานของธนาคารกลาง
ปัจจุบันได้เพิ่มจ�ำนวนทุนที่เน้นในด้านเทคโนโลยี ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ทั้ง Artificial Intelligence, Data Sciences, Innovation และ
Cybersecurity เป็นต้น
ระดับปริญญาตรี
l

ทุนธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ม.ปลาย)

l

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงิน บัญชี
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
หรือกฎหมาย)

ช่วงเวลาสมัคร

เปิดรับสมัคร
เดือนกันยายน

ระดับปริญญาโท และเอก

ช่วงเวลาสมัคร

l

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
(ทุนแข่งขัน หรือทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา)

เปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายน

l

ทุน Dr. Peuy Ungphakorn
Centenary Scholarship
(London School of Economics
and Political Science : LSE)

เปิดรับสมัครเดือนตุลาคม
(ต้องได้รับการตอบรับ
จากมหาวิทยาลัยก่อนสมัคร)

l

ทุนตามแผนพัฒนาพนักงาน
รายบุคคล (IDP) *

เปิดรับสมัคร
ช่วงไตรมาสแรกของปี

* (Individual Development Plan : IDP) เป็นทุนเฉพาะพนักงาน ธปท.
2. ทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศ
ธปท. ให้ความส�ำคัญกับการให้ทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน ธปท.
ระดับปริญญาตรี
l

ทุน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

l

ทุนปริญญาตรี ปี 2 - 4
สถาบันการศึกษาในประเทศ

l

ทุน BOT Challenge &
Experience

ช่วงเวลาสมัคร
เปิดรับสมัครเดือนกันยายน

ระดับปริญญาโท และเอก

ช่วงเวลาสมัคร

ทุนปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ในประเทศ

ติดตามการสมัคร
ที่มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครช่วงไตรมาสที่ 3

เพือ่ สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิง่ ธปท. ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทีป่ ระสงค์จะไปศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ด้วยทุนส่วนตัว หรือได้รับทุนจากสถาบันภายนอกแบบไม่มีเงื่อนไข สามารถลาศึกษาต่อและกลับมาท�ำงาน
หลังจบการศึกษาได้ โดยยังคงมีสถานะเป็นพนักงานเช่นเดิม
สามารถติดตามรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
BOT Website : https://bit.ly/2cLaNea
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช
อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช

นักเศรษฐศาสตร์ผู้หลงใหลงานวิจัยภาคเกษตร
โลกกำ�ลังเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทั้ง 2 ความเสี่ยงนี้เป็นประเด็นที่
หลายประเทศ ให้ความสำ�คัญและทำ�งานวิจัยขึ้นมารองรับ เพื่อนำ�ไปสู่นโยบายแก้ ไขปัญหาระยะยาว แต่สำ�หรับ
ประเทศไทย งานวิจยั ในประเด็นเหล่านีย้ งั มีอยูน่ อ้ ยมาก ยิง่ งานวิจยั เชิงนโยบายการเกษตรทีน่ ำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา
ภาคเกษตรที่แท้จริง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในระยะยาว กลับยิ่งหาได้ยากขึ้น
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.วิษณุ
อรรถวานิ ช อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและการเกษตร และยังเป็นเจ้าของรางวัล “ป๋วย อึง๊ ภากรณ์”
นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจ�ำปี 2562 จะมา
บอกเล่าถึงแรงบันดาลใจและความหลงใหลในการผลิตงานวิจัยเชิง
นโยบาย เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวติ ประชาชน
โดยเฉพาะในภาคเกษตร พร้อมทัง้ ได้ให้คำ� แนะน�ำทีเ่ ป็นประโยชน์แก่
นักวิจัยรุ่นใหม่ในการท�ำงาน
“ประโยชน์ของประเทศ” คือ เสน่ห์ของการท�ำงานวิจัย
ด้วยอุปนิสัยที่เป็นคนชอบสงสัย ชอบตั้งค�ำถาม และชอบหา
ค�ำตอบในประเด็นที่สงสัยมาตั้งแต่เด็ก รศ. ดร.วิษณุเชื่อว่า นั่นเป็น
จุดเริ่มต้นการบ่มเพาะพื้นฐานความเป็นนักวิจัย ทั้งที่ยังไม่รู้ด้วยซ�้ำ
ว่าการวิจยั คืออะไร กระทัง่ เมือ่ เรียนสูงขึน้ ประเด็นปัญหาทีพ่ บเจอเริม่
ใหญ่และยากขึ้น ขณะที่การท�ำวิจัยก็ซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น แต่
แลกมาด้วยค�ำตอบทีม่ คี ณุ ค่าและคุณประโยชน์ตอ่ ผูค้ นในวงกว้างขึน้
ซึ่งนี่เองที่อาจารย์หนุ่มมองว่า เป็นเสน่ห์ของการทําวิจัย
“เท่าทีเ่ คยสัมผัสมา การก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ ของบ้านเรา ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยใช้งานวิจัยในการขับเคลื่อนนโยบาย และหลายนโยบาย
ที่คิดอยากจะท�ำ ก็ลงมือท�ำโดยไม่มีการศึกษาด้วยซ�้ำว่าแนวทาง
แก้ไขที่ถูกต้องควรเป็นยังไง ผิดกับต่างประเทศ เขาใช้งานวิจัย
ขับเคลือ่ นนโยบาย ในฐานะนักวิชาการ ผมก็อยากจะเพิม่ เติมในส่วนนี้
ให้กับประเทศไทย ว่าท�ำยังไงให้งานวิจัยสามารถน�ำไปใช้งานได้จริง
และสอดคล้องกับบริบท ไม่วชิ าการจ๋าจนภาคการเมืองน�ำไปใช้ไม่ได้

แต่กต็ อ้ งไม่เอนเอียงภาคการเมืองจนข้อมูลไม่เป็นกลาง อีกทัง้ ต้อง
ผสานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ”
อาจารย์วิษณุเชื่อว่า เป้าหมายสูงสุดของนักวิจัยทุกคน คือ
อยากให้งานวิจัยเชิงวิชาการสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการแก้
ปัญหาหรือพัฒนาประเทศได้จริง ซึ่งหน้าที่หลักของนักวิชาการ
คือ การท�ำงานวิจยั ให้ออกมาถูกต้อง ครบถ้วน เป็นกลาง เป็นไปได้
และสอดคล้องกับบริบท หรือตอบโจทย์ของประเทศให้ได้มากทีส่ ดุ
ส่วนเมื่องานวิจัยออกมาแล้ว นักการเมืองหรือนักนโยบายจะน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ต่อหรือไม่ ให้ถือเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่นักวิจัย
“เรามี ห น้ า ที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หน้ า ที่ ข องเรา คื อ Watch Dog
(สุนขั เฝ้าบ้าน) เมือ่ ไหร่กต็ ามทีน่ โยบายออกมา แล้วคิดว่าไม่เหมาะสม
ในเชิงวิชาการ ก็ต้องเตือน ส่วนนโยบายไหนออกมาดี ก็ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน นี่เป็นหน้าที่หลักของนักวิชาการ”
“ลูกเกษตร” แรงบันดาลใจแห่งงานวิจยั เชิงนโยบายเกษตร
“จริง ๆ ผมก็เป็นลูกเกษตร คุณพ่อก็ท�ำเกษตร บ้านก็โตมา
จากการท�ำเกษตร ในอดีตคุณพ่อเป็นผูน้ ำ� กลุม่ เกษตรกรของภาคใต้
คุ ณ พ่ อ เล่ า ให้ ฟ ั ง ว่ า ตอนนั้ น อาจารย์ ป ๋ ว ย อึ๊ ง ภากรณ์ เป็ น
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจให้กับอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ท่านท�ำหลาย
นโยบายออกมาด้วยความเข้าใจถึงปัญหาเป็นอย่างดี ประกอบกับ
ผมไปเรียนปริญญาเอก เลยได้เจอกับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่าน
ไม่ได้เป็นนักวิจยั อย่างเดียว แต่ทา่ นยังท�ำงานในเชิงนโยบายให้กบั
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ผมก็เลยได้เห็นงานวิจยั เชิง
ประจักษ์ทเี่ อาไปใช้ได้จริง ก็ยงิ่ เพิม่ เติมแรงบันดาลใจในการท�ำงาน
วิจัยเชิงนโยบายการเกษตรเพื่อน�ำไปสู่ภาคปฏิบัติ”
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SCOOP
ส� ำ หรั บ แรงบั น ดาลใจส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ด อกเตอร์ ห นุ ่ ม สนใจ
ท�ำงานวิจัยเพื่อภาคเกษตร มาจากเวลาที่คนส่วนใหญ่พูดถึงอาชีพ
“เกษตรกร” ทุกคนมักนึกถึงความยากจน เพราะจ�ำนวนประชากร
ในภาคเกษตรมีสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ แต่
สัดส่วนรายได้จากภาคเกษตรที่อยู่ใน GDP ของประเทศไทย กลับมี
เพียง 10 % โดยประมาณเท่านั้น
ความตัง้ ใจทีจ่ ะน�ำเอาความรูค้ วามสามารถในการท�ำวิจยั มาช่วย
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร และยกระดับรายได้
ของเกษตรกร ประกอบกับการได้กลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สังคมคาดหวังให้เป็นที่พึ่ง
ด้านองค์ความรู้ และนวัตกรรมส�ำหรับภาคเกษตร องค์ประกอบ
ทั้งหมดนี้หลอมรวมเป็นแรงบันดาลใจและปณิธานของอาจารย์หนุ่ม
ในการท�ำงานวิจัยเชิงนโยบายภาคการเกษตรของไทยให้มีมากขึ้น
และดียิ่งขึ้น
“เป้าหมายใหญ่คือท�ำอย่างไรให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เพราะคนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มรากหญ้า อาจไม่มีโอกาสหรือ
มีโอกาสน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ด้านบน ดังนั้น การดูแลเอาใจใส่จึงเป็น
สิ่งส�ำคัญ ประเทศไทยจะโตอย่างเต็มที่ไม่ได้ ถ้าคนกลุ่มนี้ยังไม่โต
ถ้าเกษตรกรมีสถานะเศรษฐกิจดีขนึ้ เศรษฐกิจไทยในภาพใหญ่กย็ อ่ ม
ได้ประโยชน์”
อ.วิษณุย�้ำว่า การมองโจทย์ภาคเกษตรจ�ำเป็นต้องมองแบบ
มหภาพ (Macro) แต่ในการแก้ปัญหาจ�ำเป็นต้องท�ำในเชิงพื้นที่
(Micro) ซึง่ ทีผ่ า่ นมา รัฐบาลมักแก้ปญั หาภาคเกษตรโดยนโยบายแบบ
ใช้ทั่วราชอาณาจักร (One-fit-all Policy) ซึ่งท�ำให้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
ขณะที่ต่างประเทศจะใช้นโยบายเกษตรแบบเจาะจงในเชิงพื้นที่ แล้ว
แจกแจงนโยบายเป็นกลุม่ ๆ ดังนัน้ เพือ่ ประสิทธิผลในการท�ำนโยบาย
เกษตรเชิงปฏิบัติ ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องปฏิรูปการออกนโยบาย

ประเทศไทยกับความท้าทายในการท�ำงานวิจยั ภาคเกษตร
“ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การท�ำวิจัยภาคเกษตร ข้อมูลค้นหาได้
ยากมาก นอกจากการเข้าถึงข้อมูลตามหน่วยงานราชการทีค่ อ่ นข้าง
ยากแล้ว ถ้าคุณไม่มีคนรู้จัก (Connection) ยิ่งได้ข้อมูลยากขึ้น
ไปอีก นอกจากนั้น ระบบการจัดเก็บข้อมูลของหลายหน่วยงานก็ยัง
ไม่ดี ข้อมูลมักกระจายอยูค่ นละกรม/กอง และข้อมูลเดียวกันบางครัง้ ก็
มีนยิ ามทีต่ า่ งกัน จึงยากแก่การรวบรวมข้อมูลและน�ำไปใช้ เมือ่ ข้อมูล
ไม่ค่อยมี การท�ำวิจัยก็ยากขึ้นตามล�ำดับ ดังนั้นนักวิจัยหลายคนจึง
ถอดใจไปท�ำหัวข้อที่หาข้อมูลง่าย”
จากข้อจ�ำกัดพื้นฐานจึงกลายเป็นความท้าทายของผู้ท�ำงาน
วิจัยเชิงนโยบายภาคเกษตรของไทย ขณะที่อีกหนึ่งความท้าทาย
ที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญในการท�ำงานวิจัยเพื่อพัฒนาภาคเกษตร คือ
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นักการเมืองมักเข้ามาแทรกแซงนโยบายเกษตรเพือ่ หวังผลทางการเมือง
ในระยะสัน้ โดยสาเหตุทรี่ ฐั บาลต้องใช้นโยบายแทรกแซงราคา ส่วนหนึง่
ก็เพราะสังคมไทยมักใช้ราคาสินค้าเกษตรเป็นตัวชี้วัดผลงานของ
รัฐบาล ซึ่งจริง ๆ เราไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าในตลาดโลกได้
ดังนั้น วิธีคิด (Mindset) คนไทยต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนจากการวัด
ทีร่ าคาผลผลิตเป็นการดูทรี่ ายได้สทุ ธิตอ่ ไร่ ผลผลิตต่อไร่ หรือต้นทุน
ในการผลิตแทน
ความท้ า ทายอี ก ประการหนึ่ ง คื อ การที่ ผู ้ ก� ำ หนดนโยบาย
หรื อ ภาคการเมื อ งไม่ เ ปิ ด ใจยอมรั บ แนวคิ ด จากงานวิ จั ย
เพื่อน�ำไปใช้ในการก�ำหนดนโยบาย อีกทั้งเรื่องงบประมาณการ
ท�ำวิจัยและพัฒนาในภาคเกษตรก็ดูเหมือนจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ
เมื่อเทียบกับงบประมาณของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเวียดนาม
และฟิลิปปินส์ อาจารย์หนุ่มมองว่า นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตในภาคเกษตรของไทย
ถดถอยลงเรื่อย ๆ
“แม้ว่าไทยเรามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แต่ก็มีจ�ำกัด ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ ถ้าเราใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ ต่อให้รุ่นเรา
อยู่ได้ แต่ค�ำถามคือ คนรุ่นหลังจะมีทรัพยากรใช้หรือไม่ ถ้าเรายัง
ผลิตแบบไม่มปี ระสิทธิภาพ” ทุกคนบอกว่าไทยเป็นครัวโลก เป็นอูข่ า้ ว
อูน่ ำ�้ ของโลก ถ้าส่งออกผลผลิตเกษตรได้นอ้ ย โลกก็ขาดแคลนอาหาร
ดังนั้น ถ้ามองในประเทศ ประสิทธิภาพการผลิตถือเป็นเรื่องส�ำคัญ
และถ้ามองในต่างประเทศ มันก็ยิ่งส�ำคัญมากขึ้น งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ประเด็นนี้จึงส�ำคัญมาก
อย่างไรก็ดี ความท้าทายทั้งหมดนี้ รศ. ดร.วิษณุมองว่าเป็น
สิ่งที่นักวิจัยยากจะแก้ไข หน้าที่เพียงอย่างเดียวที่นักวิจัยสามารถ
ท�ำได้คือ “ท�ำต่อไป อย่าหยุด และอย่าท้อ” แต่ส�ำหรับความท้าทาย
ในส่วนที่นักวิจัยสามารถแก้ไขได้ อาทิ การคิดโจทย์งานวิจัยที่เป็น
ประเด็นปัญหาส�ำคัญของประเทศ การออกแบบงานวิจัยเชิงนโยบาย
ให้สามารถน�ำไปใช้ได้ผลจริง การแปลงผลงานวิจยั ออกมาแนวปฏิบตั ิ
(How-to) และการเปิดใจรับฟังความเห็นจากภาคการเมือง เหล่านี้
เป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องดูแล แก้ไข และท�ำออกมาให้ดี ให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติมากที่สุด
พลิกวิกฤติ “ฝุ่น PM2.5” เป็นโอกาสสร้างงานวิจัย
ท่ามกลางความตื่นตระหนกเกี่ยวกับวิกฤติ “ฝุ่นพิษ” หรือฝุ่น
PM2.5 อ.วิษณุกล่าวว่า จริง ๆ แล้วปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมา
นานแล้ว แต่ทผี่ า่ นมาไม่เคยมีการวิจยั ทีช่ ชี้ ดั ว่าปรากฏการณ์นเี้ กิดขึน้ จาก
ปัจจัยบ้าง โดยปีที่ผ่านมา ภาวะฝุ่นพิษและกระแสข่าวความตื่นตัวก็
รุนแรงไม่แพ้ปีนี้ แต่แล้วก็เรื่องเงียบไป
“ปีนี้เกิดขึ้นอีก เราก็โหมตีข่าวอีก ครั้งนี้ผมก็หวังว่าจะเกิดอะไร
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เรามีหน้าที่ให้ข้อมูล หน้าที่ของเรา คือ
Watch Dog (สุนัขเฝ้าบ้าน) เมื่อไหร่ก็ตาม
ที่นโยบายออกมา แล้วคิดว่าไม่เหมาะสม
ในเชิงวิชาการ ก็ตอ้ งเตือน ส่วนนโยบายไหน
ออกมาดี ก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุน
นี่เป็นหน้าที่หลักของนักวิชาการ
ขึ้นบ้างนอกเหนือจากการบัญญัติให้ฝุ่น PM2.5 เป็นมลพิษที่ต้อง
ถูกควบคุมและมีการตรวจวัดจัดเก็บข้อมูล ท�ำให้ท�ำวิจัยได้ง่ายขึ้น
จากนี้ไปน่าจะมีการส่งเสริมการท�ำวิจัย อย่างแรก คือ การวิจัย
หาสาเหตุและผลกระทบของเจ้าฝุ่นพิษที่มีต่อสุขภาพของคนไทย
ประโยชน์ของงานวิจัย คือ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ ประเทศ
จะแก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้ถ้าไม่เริ่มจากสร้างความตระหนักรู้
เมื่อทุกคนตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายจากจิตใต้ส�ำนึก เวลาผู้บริหาร
ประเทศจะออกนโยบาย ทุกคนก็จะได้ช่วยตรวจสอบได้ว่านโยบาย
และมาตรการรับมือที่ก�ำหนดมีงานวิจัยมารองรับหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้
งานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental) น่าจะช่วยได้เยอะ”
อาจารย์หนุ่มย�้ำว่า ประเทศไทยควรน�ำวิกฤติฝุ่นปีนี้มาสร้าง
โอกาสที่จะท�ำให้ทุกคนให้ความส�ำคัญกับงานวิจัย และเป็นงานวิจัย
ทีต่ อ่ เนือ่ งเพือ่ การวางแผนรับมือระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
ร่วมกันส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดการท�ำงานวิจัยเชิงนโยบาย
โดยเริ่มจากการปรับวิธีคิดในการก�ำหนดนโยบายที่ต้องให้มีงานวิจัย
มารองรับสนับสนุน และคนในหน่วยงานต้องเป็นผู้ริเริ่มท�ำงานวิจัย
เชิงนโยบาย
“ปัญหาบ้านเรา คือ คนยังไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับคนท�ำงาน
วิจัย และท�ำยังไงจะผลักดันงานวิจัยดี ๆ ออกมาจริง ๆ บ้านเรา
มีงานวิจัยดี ๆ จากอาจารย์หลายท่าน แต่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์
เหล่านัน้ ไม่ได้ถกู น�ำมาใช้ ส่วนหนึ่งเพราะไม่มีคนช่วยประชาสัมพันธ์
ขณะเดียวกัน สังคมก็ต้องมีระบบในการตรวจสอบการก�ำหนด
นโยบายต่าง ๆ ว่ามีงานวิจัยมารองรับไหม ถ้านโยบายใดไม่มีงาน
วิจัยรองรับ ก็จะไม่รับ”
และเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงงานวิจัยดี ๆ ที่มี
ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น รศ. ดร.วิษณุแนะว่า สถาบันการศึกษาที่เป็น
เจ้าของผลงานวิจัย ควรกลั่นกรองและย่อยงานวิจัยให้อ่านง่ายและ
น่าสนใจส�ำหรับแต่ละกลุ่มผู้อ่าน

“เรียนรู้อยู่เสมอและปรับตัวให้ทันโลก”
ค�ำแนะน�ำถึงนักวิจัยรุ่นน้อง
ดอกเตอร์ ห นุ ่ ม บอกกั บ นั ก เศรษฐศาสตร์ รุ ่ น น้ อ งถึ ง การเป็ น
นักวิจัยที่ประสบความส�ำเร็จในโลกยุคปัจจุบัน โดยกุญแจส�ำคัญ
ประกอบด้วย การติดตามข่าวสารอยู่เสมอ การไม่หยุดที่เรียนรู้
การปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและเครือ่ งมืออ�ำนวยความสะดวก
ในการท�ำงานวิจัยใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดึงข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ลืม “หัวใจ”
ของการเป็ น นั ก วิ จั ย ที่ ดี นั่ น คื อ การมองเห็ น ปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง
และการบูรณาการค�ำตอบได้อย่างรอบด้าน
“ยิ่งโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ เรายิ่งต้องไม่หยุดเรียนรู้
เพราะถ้าเราหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่ เราก็จะไม่เห็นว่าโลกไปถึงไหนแล้ว
เราต้องอ่านเยอะ พออ่านเราจะเริ่มเกิดค�ำถามว่าประเทศไทยไป
ถึงไหน เราจะเริ่มมองเห็นปัญหาที่ประเทศเจอ เริ่มเห็นช่องว่างใน
การพัฒนา เริ่มเชื่อมโยงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
ซึ่งจะน�ำไปสู่งานวิจัยที่ขับเคลื่อนจากปัญหา ผมเชื่อว่างานวิจัย
สามารถตอบโจทย์ทุกอย่างในเชิงของการขับเคลื่อนนโยบาย”
รศ. ดร.วิษณุทิ้งท้ายว่า บ่อยครั้งที่การท�ำงานของนักวิจัยไทย
เปรียบเหมือนงาน “ปิดทองหลังพระ” แม้อาจไม่ได้เลือ่ นขัน้ แม้สงั คม
ไม่รู้ว่าเบื้องหลังนโยบาย หรือแนวทางแก้ปัญหามาจากงานวิจัยใคร
แต่ถ้างานวิจัยนั้นช่วยแก้ปัญหาประเทศได้ นั่นถือเป็นรางวัลชีวิต แต่
ทัง้ นี้ ท่านยอมรับว่ารางวัลเกียรติยศ หรือการเชิดชูเกียรติจากองค์กร
ต่าง ๆ ถือเป็นน�้ำหล่อเลี้ยงก�ำลังใจในการท�ำงานได้อย่างดี ดังเช่น
ความรู้สึกที่นักวิจัยหนุ่มคนนี้ได้รับจากรางวัล “ป๋วย อึ๊งภากรณ์”
“อาจารย์ป๋วยถือเป็นบุคคลต้นแบบในหลายด้าน โดยเฉพาะ
ส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์ทที่ ำ� งานวิชาการอย่างผม ฉะนัน้ การได้รางวัลนี้
จึงถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต”
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
มือที่ไม่มีบาดแผล ย่อมไม่เกรงที่จะจับยาพิษ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ที่คลุกคลีกับงานด้านกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมของประเทศมายาวนาน และผ่ า นการพิ จ ารณาคดี ร ะดั บ ชาติ ม านั บ ไม่ ถ้ ว น ปั จ จุ บั น ในฐานะคณบดี
คณะนิติศาสตร์ ท่านมีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้งานด้านกระบวนการยุติธรรม หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ของผู้พิพากษา ซึ่งสามารถนำ�มาประยุกต์ ใช้กับการบริหารประเทศ การบริหารองค์กร และยังความสง่างามมาถึง
ผู้ประพฤติปฏิบัติ

ชีวิตที่ไม่มีแผน คือ ชีวิตที่ล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น
ในการด�ำเนินชีวิต อาจารย์วิชา ถือเป็นผู้หนึ่งที่ด�ำเนินชีวิต
อย่างมีระเบียบแบบแผน สิ่งที่หล่อหลอมท่านเกิดจากประสบการณ์
การใช้ ชี วิ ต การท� ำ งาน รวมถึ ง การปฏิ บั ติ วิ ป ั ส สนากรรมฐาน
ท�ำให้ท่านสามารถตั้งจิตในงาน และปล่อยวางเมื่อถึงเวลาพักผ่อน
ได้อย่างชัดเจน
“ผมจะท� ำ อะไรหลายอย่ า งได้ ใ นขณะเดี ย วกั น เพราะผม
ปฏิบตั ธิ รรมตัง้ แต่เด็ก ๆ คือ เจริญวิปสั สนากรรมฐาน มหาสติปฏั ฐาน 4                 
ก� ำ หนดรู ้ ว ่ า ท� ำ อะไรอยู ่ ต ลอดเวลา อี ก ทั้ ง ในระบบศาลเราจะ
ต้องพิจารณาคดีทุกวันท�ำการ  เราต้องทราบล่วงหน้าว่าวันนี้มีคดี
อะไรบ้าง ต้องเตรียมการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงผมไปศึกษา
ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจ�ำและท�ำวิจัยกับนักวิชาการชาวญี่ปุ่น
ท�ำให้ได้รู้เรื่อง Mind Map วางแผนการท�ำงาน และวางแผนชีวิต
ในรายละเอียด เขาบอกเลยว่าชีวติ ทีไ่ ม่มแี บบแผนเป็นชีวติ ทีล่ ม้ เหลว
ตั้งแต่เริ่มต้น สมมุติจะเข้าท�ำงานต้องรู้เลยว่าปีที่หนึ่ง สอง สาม
จะท�ำอะไร จนถึงปีสดุ ท้าย จะยืนอยูใ่ นต�ำแหน่งไหน ถ้าวันนีบ้ กพร่อง
ยังมีพรุ่งนี้ และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้”
หลักการด�ำรงตนบนความถูกต้อง
ในส่ ว นของการรั ก ษาตนให้ อ ยู ่ ใ นจริ ย ธรรมที่ จ ะด� ำ รง
ความน่าเชื่อถือศรัทธาได้นั้น อาจารย์วิชาได้ให้หลักคิดไว้ว่า จิตใจ
ทีม่ นั่ คง มีสงิ่ ส�ำคัญ 2 ประการ เรือ่ งแรก คือ ทฤษฎีทวี่ า่ ด้วยการตัดสินใจ
ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมเรื่องคุณค่าของมนุษย์ ตัวอย่างหนึ่ง
ที่อาจารย์วิชามักเล่าให้นักศึกษาฟัง คือ เมื่อพบคนตกทุกข์ได้ยาก

ต้องไม่ลังเลว่าจะช่วยหรือไม่ช่วย ให้นึกถึงว่าอะไรคือ จริยธรรม
แล้วท�ำทันที เพราะจริยธรรมคือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติโดยไม่นึกถึงภาระ
ของตนเอง เรื่ อ งที่ ส อง คื อ ทฤษฎี ภ าระหน้ า ที่ ซึ่ ง เป็ น ทฤษฎี
ที่อริสโตเติลสอนมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ภาระหน้าที่ท�ำให้เกิด
หลักการส�ำคัญ คือ Professionalism การท�ำอย่างมืออาชีพ คือ
Best Practice และ High Performance คือ ต้องท�ำให้ดีท่ีสุด
ท�ำในสิ่งที่สูงสุดไม่ใช่แค่มาตรฐานขั้นต�่ำ
Conflict of Interests บ่อนท�ำลายความน่าเชื่อถือ
ในการท�ำงาน ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้บคุ คล
ปราศจากข้อครหาต่าง ๆ นอกจากเรื่องร้ายแรง เช่น การทุจริตแล้ว
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ก็มีความส�ำคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
“สิ่งที่เป็นจริยธรรมสมัยใหม่ที่ต้องท�ำอยู่เสมอ แต่ท�ำยากมาก
คือ การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วคนจะขาด เพราะ
คิ ด ถึ ง ประโยชน์ ส ่ ว นตนก่ อ นส่ ว นรวม เมื่ อ ประโยชน์ มั น ขั ด กั น
การเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงกันเป็นปัจจัยส�ำคัญในการตัดสินใจ  
การที่องค์กรต่าง ๆ มีปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของคนในองค์กร ที่เรียกว่า พรรคพวกมาก่อน (Nepotism)
“หากเป็นองค์กร เราจะเห็นแก่พวกพ้องไม่ได้ ผลประโยชน์
ทับซ้อนถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญสูงสุดของมนุษย์ คนไทยในปัจจุบนั ไม่ได้รบั
การศึกษาอบรมในเรื่องนี้มาอย่างดี แต่ในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง
สอนกันตัง้ แต่เด็กว่าต้องไม่มเี รือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน ขณะทีบ่ า้ นเรา
ไม่เคยสอน เราจะปล่อยตามสบาย และยังท�ำให้เด็กเข้าไปอยู่ใน
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ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นต้นแบบแห่งความดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงไว้ซึ่งพระราชจริยวัตรที่งดงาม
ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอย่าง
มิรจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย เพือ่ ความสุขของอาณาประชาราษฎร์ พระองค์             
ทรงเป็นแบบอย่างในการท�ำความดีให้กับหลาย ๆ คน รวมถึง
อาจารย์วิชา
“ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนให้ราษฎรได้รู้ภาระหน้าที่
ของตนเองว่าต้องท�ำอะไร รู้ส�ำนึกตลอดเวลาเรื่องภาระหน้าที่
แล้วเดินทางสายกลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หลักทาง
สายกลางไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป
“พระองค์ทรงเป็นสุดยอดมนุษย์ ทรงมีพระราชหฤทัยที่นึกถึง
คนอื่นเสมอ ทรงคิดในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึง เช่น ทรงวางแผน
ว่าจะปลูกต้นไม้อะไรที่มีมูลค่าสูงในอนาคตทดแทนการปลูกฝิ่น  
พลต�ำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร เล่าให้พวกเราฟังว่า พระองค์เสด็จ
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พระราชด�ำเนินพาข้าราชบริพารขึ้นเขาอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
เพื่อทอดพระเนตรต้นกาแฟเพียงต้นเดียว และทรงไม่ค�ำนึงถึง
ความยากล�ำบากทีต่ อ้ งพบ แต่ทรงคิดถึงประโยชน์สขุ ของประชาชน
จึงเป็นจุดเริม่ ต้นโครงการหลวง ปลูกกาแฟบนทีส่ งู สามารถเปลีย่ น
วิถีชีวิตชาวเขาจากการปลูกฝิ่นมาเป็นการปลูกกาแฟ สอดคล้อง
กับพระปฐมบรมราชโองการ ‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’ ค�ำว่า ‘ครอง’ ของพระองค์
ไม่ใช่การ ‘ครอบครอง’ แต่เป็นการ ‘ปกครอง’ แผ่นดินโดยธรรม
ค�ำว่า ‘เพือ่ ประโยชน์สขุ ‘ ไม่ใช่ประโยชน์อย่างเดียว แต่คอื ประโยชน์                                                                           
สุขของคนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นหัวใจของลัทธิประโยชน์สุขนิยม หรือ
Utilitarianism มาจากหลักคิดของปราชญ์อังกฤษ ชื่อ Jeramy
Bentham และหลักกฎหมายโรมันโบราณ ซึ่งเชื่อว่าอะไรที่เป็น
ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่ นั่นคือ กฎหมายสูงสุด ไม่มี
กฎหมายอะไรจะเหนือกว่านี้อีกแล้ว”
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ถ้าเราเป็นคนบริสุทธิ์ ไม่มีบาดแผลในฝ่ามือ
เมื่อจับยาพิษ ยาพิษย่อมไม่แล่นเข้าสู่หัวใจฉันใด
ก็ฉันนั้น การท�ำงานหากตั้งอยู่บนความสุจริต
ก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใด

วงจรนั้นด้วย เช่น การเลือกหัวหน้าชั้นของเด็กอนุบาล พ่อแม่ก็มี
ส่วนเกี่ยวข้องบอกให้เอาขนมไปให้เพื่อน การแก้ไขเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนจะต้องท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่น นโยบายงดรับของขวัญ
ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารของหน่วยงาน ต้องแสดงให้เห็น
เป็นตัวอย่างว่า ‘ไม่รับของขวัญ’ อย่างเด็ดขาดไม่ใช่ท�ำแต่ปากพูด”
ถ้าไม่มีบาดแผลในฝ่ามือฉันใด เมื่อจับยาพิษย่อมไม่เข้าสู่หัวใจ
ได้ฉันนั้น
“เวลาจะท� ำ อะไรต้ อ งส� ำ รวจว่ า เราตั้ ง ต้ น ความคิ ด ไว้ ถู ก
หรือเปล่า ผมเคยตัดสินประหารชีวิตคนอยู่ครั้งหนึ่ง มันยากมาก
เพราะคิดอยูเ่ สมอว่าเราไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะไปประหารใคร ผมจึงยึดหลัก
ของท่านพุทธทาส ท่านสอนว่า ‘มนุษย์ ถ้าไม่มบี าดแผลในฝ่ามือฉันใด
เมื่อจับยาพิษย่อมไม่เข้าสู่หัวใจได้ฉันนั้น’ เราจึงเรียกหลักนี้ว่า
คือ ความบริสุทธิ์ยุติธรรม
“หากคนทีส่ จุ ริตและคนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยชอบ วินจิ ฉัยชีข้ าดคดี
โดยไม่ได้กลั่นแกล้งใคร ก็เปรียบเสมือนเราเป็นคนที่มีมืออันบริสุทธิ์
เมื่อจับยาพิษ ยาพิษย่อมไม่แล่นเข้าสู่หัวใจฉันใด การท�ำงานหาก
ตัง้ อยูบ่ นความสุจริตปราศจากอคติกไ็ ม่ตอ้ งกลัวสิง่ ใดฉันนัน้ ถ้าเมือ่ ใด
เรากลั่นแกล้งคน ก็เท่ากับเรามีบาดแผลในฝ่ามือจับยาพิษไม่ได้”
ความเป็นอิสระของธนาคารชาติ
“ผมคิดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาให้แก่สาธารณชนได้เพราะผมมองเห็นความเป็นอิสระ
ของ ธปท. ตัง้ แต่สมัยอาจารย์ปว๋ ย ผมนิยมชมชอบในความเป็นอิสระ
ที่ถูกปลูกฝังมา สิ่งที่ประเสริฐที่สุดของธนาคารในระดับธนาคารชาติ
คือ ความเป็นอิสระ ถึงแม้ไม่ใช่องค์กรอิสระ แต่ลกั ษณะในการท�ำงาน
และการตัดสินใจต้องเป็นอิสระ

“จริยธรรม” ของความ “น่าเชื่อถือ”
• ปฏิบัติโดยไม่นึกถึงภาระของตนเอง เสียสละความสุข
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
• นักกฎหมายต้องไม่มีฉายาแห่งความทุจริต “Shadow of
Corruption” คือ รู้จักกาลเทศะ และไม่พาตัวเองไปในที่
สุ่มเสี่ยงต่อค�ำครหา
• มีโยนิโสมนสิการ คือ การพิจารณาอย่างรอบคอบและ
ถี่ถ้วน ไม่ประมาทในกิจทั้งปวง
• มีความกล้าหาญ (Courage) ในการตัดสินใจ ไม่ใช่
กล้าหาญแบบบ้าบิ่น แต่กล้าหาญในวิชาชีพที่ตัวเองมี  
ตามที่ได้เล่าเรียนมา
• การยึดมั่นในความถูกต้อง Do the Right Things รู้ว่าดี
ไม่ดีอย่างไร สามารถแยกแยะได้
• มีความซื่อตรง (Integrity) คือ ความมั่นคง หนักแน่น
เอาจริงเอาจังต่อความถูกต้องชอบธรรม
• มีความพอประมาณ เดินทางสายกลาง (Sufficiency)
• มีความยุติธรรม (Justice) แม้ไม่ใช่นักกฎหมายก็ต้องมี
ความยุติธรรม ไม่มีอคติ หรือความล�ำเอียง
• สามารถแยกแยะ Fact กับ Truth ได้ ผู้พิพากษาที่ฉลาด
ต้องแยกให้ออกว่าอะไรเท็จ และอะไรจริง ส�ำหรับผม
“คนโกหกหรือพูดเท็จ ไม่ชั่ว ไม่มี”

“ธปท. ต้องแสดงสิ่งนี้ให้ปรากฏ คือ ‘ความเป็น Professional’
ใช้องค์ความรู้ในการตัดสินใจ มีความกล้าหาญ  มีความรอบรู้
คือ Prudence (ความชาญฉลาด, พิถีพิถัน, สุขุม) หยั่งรู้ลึกซึ้ง
ในสิ่งที่ตนเองรู้ คุณต้องตั้งอยู่ในศีลธรรม และวินัยของ ธปท.
คือ ความรอบรู้ มีอุดมการณ์สูงสุด การรักษาระเบียบวินัยทางการ
เงินของประเทศ”
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คนรุ่นใหม่ ธปท. จากสายงานผู้ดูแลเศรษฐกิจการเงิน
กับมุมมองต่อการท�ำงานบริบทที่เศรษฐกิจ
ก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ใหม่ - ชนวีร์ ค�ำมี
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แป้ง - พรวลี พิลาวรรณ

แบงค์ - กิตติพงษ์ วิวัฒน์สุจริตกุล
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ท่ า มกลางบริ บ ทเศรษฐกิ จ โลกที่ ผั น ผวนและเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว รวมทั้ ง ในปี นี้ เ ศรษฐกิ จ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เชิงโครงสร้างหลายด้าน การทำ�งานของ ธปท. ในฐานะธนาคารกลางมีความท้าทายมากขึ้นเช่นกัน BOT พระสยาม
MAGAZINE จึงไม่รอช้า ดึง “คนรุ่นใหม่” จาก สายงานหลัก ได้แก่ ใหม่ - ชนวีร์ คำ�มี ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายตลาดการเงิน
แป้ง - พรวลี พิลาวรรณ เศรษฐกร ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค และแบงค์ - กิตติพงษ์ วิวัฒน์สุจริตกุล เจ้าหน้าที่ลงทุน
ฝ่ายบริหารเงินสำ�รอง มาบอกเล่าถึงวิธคี ดิ และมุมมองการทำ�งานในภาวะเศรษฐกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง
ในหลายมิติ รวมถึงระบบเศรษฐกิจการเงินโลกที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
“คลื่นลูกใหม่” กับภาพรวมของแต่ละสายงาน
ใหม่ : งานหลักของทีมกลยุทธ์ตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน
คือ การก�ำหนดกลยุทธ์และกรอบการด�ำเนินนโยบายการเงินเพือ่ ปรับ
สภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่สมดุล และรักษาระดับอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดเงิ นให้ เคลื่ อ นไหวสอดคล้ อ งกั บอั ต ราดอกเบี้ ยนโยบาย
ทีค่ ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก�ำหนด โดย ธปท. มีหน้าที่
ท�ำให้ราคาในตลาดเป็นไปตามราคาที่ กนง. ก�ำหนดไว้ผ่านการ
ท�ำธุรกรรม Open Market Operations ที่ระดับใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายเพือ่ ปรับสภาพคล่อง หรือถ้าจะพูดในเชิงเปรียบเทียบ
คือ ดูแลปริมาณสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
แป้ง : ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ สายงานนโยบายการเงิน มีหน้าที่
ติดตามภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าที่ส�ำคัญของไทย รวมถึงการวิเคราะห์
และประเมินแนวโน้ม โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ เพื่อประเมินการส่งผ่านความเสี่ยงระหว่างประเทศ
และผลกระทบต่อการขยายตัวและเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ กนง.
ดังนัน้ หลัก ๆ จึงเป็นการเตรียมข้อมูลและจัดท�ำบทวิเคราะห์ รวมถึง
ท�ำงานวิจยั เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและท�ำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายให้แก่ กนง. ส�ำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง และในกรณี
ที่ กนง. มีข้อสงสัยให้ศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
แบงค์ : ฝ่ายบริหารเงินส�ำรอง สายตลาดการเงิน มีหน้าทีบ่ ริหาร
จัดการเงินส�ำรองทางการของประเทศเป็นหลัก โดยการน�ำไปลงทุน
ในตลาดต่างประเทศนั้น ต้องยึดหลักของการบริหารความเสี่ยง
เป็นส�ำคัญ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดตามหลักเกณฑ์และความเสีย่ ง
ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร อี ก ทั้ ง หน้ า ที่ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
บริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งสม�่ ำ เสมอ นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งติ ด ตาม
วิเคราะห์และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจตลาดการเงิน แนวโน้มอัตรา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และราคาสินทรัพย์ของประเทศที่มีการน�ำ
เงินส�ำรองไปลงทุน รวมถึงศึกษาความเหมาะสมของการลงทุน
ในตลาด หรื อ ตราสารการเงิ น ใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการบริหารเงินส�ำรอง

อีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ การสร้างความแข็งแกร่ง
ของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดการเงิน
มีความเสี่ยงมากขึ้น
ใหม่ - ชนวีร์ ค�ำมี
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ในฐานะเศรษฐกร นอกจากจะต้อง
‘รู้ทัน’ โลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว เราจะต้อง ‘รู้ลึก’
และ ‘เข้าใจ’ ถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วย
แป้ง - พรวลี พิลาวรรณ

งานที่รับผิดชอบอยู่นั้น ส่งผลต่อ “ส่วนรวม” อย่างไร
ใหม่ : งานที่ ผ มได้ รั บ มอบหมาย คื อ การท� ำ ให้ น โยบาย
การเงินสามารถส่งผ่านไปยังภาคเศรษฐกิจจริง ทัง้ ในส่วนการบริโภค
และการลงทุนตามที่ กนง. คาดหวังไว้ ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในเรือ่ งของเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพ
ระบบการเงินของประเทศ ซึ่งถ้าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ กนง.
ไม่สามารถส่งผ่านไปยังภาคเศรษฐกิจได้ ก็อาจท�ำให้นโยบายการเงิน
ไม่มีประสิทธิภาพและขาดความน่าเชื่อถือ
แป้ง : ส�ำหรับการด�ำเนินนโยบายการเงิน เราจะให้ความส�ำคัญ
กับการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ควบคู่ไปกับดูแลการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน ซึ่งเศรษฐกิจ
ที่มีเสถียรภาพด้านราคา หมายถึงระบบเศรษฐกิจที่รายได้และ
ค่าครองชีพเติบโตในอัตราที่สอดคล้องกัน ประชาชนสามารถซื้อหา
สินค้าและบริการได้ในราคาสมเหตุสมผล ขณะที่ระบบการเงินที่มี
เสถียรภาพ คือ ระบบการเงินทีส่ ามารถจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน
อย่างเหมาะสม โดยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ ซึ่งเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ท�ำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
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แบงค์ : เป้าหมายของการบริหารเงินส�ำรองของ ธปท. คือ
สร้างความเชื่อมั่นและเสถียรภาพให้กับค่าเงินบาท รวมถึงระบบ
เศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในปริ ม าณทุ น ส� ำ รองเงิ น ตราระหว่ า งประเทศ ว่ า เพี ย งพอต่ อ
การดูแลค่าเงินบาท และในส่วนภาคธุรกิจเอง สามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้จากการที่ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ และลดโอกาส
การถูกโจมตีค่าเงิน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ และ ธปท.
ได้รบั การยอมรับจากประชาชนและสถาบันการเงิน ว่ามีความเชีย่ วชาญ
ในการบริหารสินทรัพย์ต่างประเทศอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
เพื่อให้ประเทศชาติเติบโตได้อย่างมั่นคงมีเสถียรภาพและยั่งยืน
“ความท้าทาย” ในการท�ำงานยุคปัจจุบันเป็นอย่างไร
ใหม่ : ตลาดการเงินไทยและตลาดการเงินโลกจะมีความเสี่ยง
มากขึน้ ในระยะถัดไป ไม่วา่ จะเป็นผลจากการด�ำเนินนโยบายการเงิน
สูภ่ าวะปกติของธนาคารกลางหลักหรือความไม่แน่นอนด้านอืน่ ๆ เช่น
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจรุนแรงขึ้น การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีนและสถานการณ์ Brexit ดังนั้น ธปท. อาจต้อง
ปรับการด�ำเนินนโยบายการเงินทั้งเครื่องมืออัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพภายใต้บริบทที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น
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แป้ง : การวิเคราะห์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีความท้าทาย 2 อย่าง
คือ ความไม่แน่นอนเพราะเราก�ำลังอยู่ในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง
และเปลี่ยนแปลงเร็ว หากมองย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว คงไม่มี
ใครคาดเดาได้ว่าสหรัฐฯ จะประกาศสงครามทางการค้ากับจีน และ
หากมองไปข้างหน้าก็ยากที่จะคาดเดาได้ว่าสงครามการค้าจะจบลง
อย่างไร มีสถานการณ์ใหม่ ๆ ให้ตดิ ตามกันอย่างต่อเนือ่ งและพลิกไป
พลิกมาอย่างรวดเร็ว ส่วนความท้าทายอีกอย่าง คือ การเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่ ส ่ ง ผลให้ รู ป แบบของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เปลี่ ย นแปลงไป
เช่น พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากอดีต
ไม่วา่ จะเป็นการซือ้ ขายผ่าน e-Commerce ทีม่ ากขึน้ หรือการบริโภค
ในรูปแบบใหม่ ๆ อย่าง Sharing Economy เป็นต้น
ดังนั้น เศรษฐกรนอกจากจะต้อง “รู้ทัน” โลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วเราจะต้อง “รู้ลึก” และ “เข้าใจ” ถึงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดท�ำบทวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
แม่นย�ำ รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายทีเ่ หมาะสม และยืดหยุน่ ต่อสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจจริง
แบงค์ : งานด้านการบริหารเงินส�ำรองเป็นงานที่ Dynamic
ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาและปรับการลงทุน เพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีแนวทางการ
วิเคราะห์ทเี่ ป็นแบบแผน เพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงให้สอดรับกับ
World of VUCA1
“เตรียมพร้อมรับมือ” กับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอด
เวลา
ใหม่ : ผมคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญคือ การสร้างความแข็งแกร่ง
ของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาด
การเงินมีความเสีย่ งมากขึน้ เราอาจต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถ
รับมือความผันผวนในตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
ได้ ม ากขึ้ น ไม่ ว ่ า จะผ่ า นการเสริ ม สร้ า งความรู ้ ท างการเงิ น
การสร้างความตระหนักเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการพัฒนา
เครือ่ งมือ Hedging Instruments2 ทีห่ ลากหลายและสนับสนุนช่องทาง
ที่ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าวได้มากขึ้น
แป้ง : ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว อยากให้ผู้อ่านรู้ทันความเสี่ยง
และมองเห็นโอกาส “รูท้ นั ความเสีย่ ง” คือ รูว้ า่ งานหรือธุรกิจของเรามี
ความเสีย่ งซ่อนอยูต่ รงไหนบ้าง และเข้าไปจัดการกับความเสีย่ งอย่าง
ทันท่วงที ขณะเดียวกันก็อยากให้ “จับตาดูโอกาส” ทางสายอาชีพ
หรือธุรกิจด้วย เพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ท�ำให้เกิด
ธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเกิดขึ้นมากมาย และต้องการแรงงานที่
มีความสามารถหลากหลายขึ้นด้วย หากผู้อ่านมองเห็นโอกาสตรงนี้

เราจะต้อง ‘รู้ลึก คิดไกล เปิดใจ คล่องตัว’
เพื่อปรับการท�ำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบงค์ - กิตติพงษ์ วิวัฒน์สุจริตกุล
ก็น่าจะท�ำให้สามารถรับมือกับความท้าทายได้ไม่ยาก
แบงค์ : ส�ำหรับแนวโน้มในอนาคต ผมมองว่าจะมีความท้าทาย
มากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ในหลายด้าน ระบบการเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ดังนั้น
เราจะต้อง “รู้ลึก คิดไกล เปิดใจ คล่องตัว” เพื่อปรับการท�ำงานให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1

VUCA เป็นอักษรย่อจากค�ำว่า Volatility (ความผันผวน) Uncertainty (ความไม่แน่นอน)
Complexity (ความสลับซับซ้อน) และ Ambiguity (ความคลุมเครือ)
2
Hedging Instruments เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน
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เรื่อง : ฝ่ายนโยบายกำ�กับสถาบันการเงิน

การก�ำกับดูแลสินเชื่อ
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยมีทะเบียนรถเป็นประกันอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่มีหน่วยงานกำ�กับดูแล
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อร้องเรียนจากประชาชนจำ�นวนมาก ทั้งการคิดดอกเบี้ยแพงและแนวการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามากำ�กับดูแลการประกอบการในส่วนนี้ เพื่อให้ประชาชน
โดยเฉพาะรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชือ่ ได้ ในอัตราทีเ่ หมาะสม และได้รบั การบริการจากผูป้ ระกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
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การก�ำหนดแนวทางการก�ำกับดูแล
ในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบธุรกิจทีก่ ระจายทัว่ ประเทศมีความหลากหลาย
ค่อนข้างมาก ทัง้ ในเชิงขนาดของผูป้ ระกอบการและประเภทของการ
ให้บริการ ประกอบกับที่ผ่านมาทางการได้รับเรื่องร้องเรียนว่า
ในบางกรณี ผูบ้ ริโภคอาจไม่ได้รบั ความเป็นธรรมเท่าทีค่ วร เมือ่ เทียบ
กับมาตรฐานการให้บริการสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะในแง่ของ
ข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจขอสินเชือ่
หรือการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การไม่ได้รับ
เอกสารสัญญาใด ๆ รวมทั้งการถูกเอาเปรียบไม่ได้รับคืนส่วนต่าง
จากการขายรถที่เกินมูลค่าหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้
ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) จึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำหนดกฎกติกากลาง
ในการเข้ามาก�ำกับดูแลธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจนี้สามารถเป็นแหล่ง
เงินทุนให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องพึ่งเงินนอกระบบ
ในสถานการณ์ทอี่ าจต้องการเงินฉุกเฉิน ซึง่ มุง่ เน้นหลักการก�ำกับดูแล
3 ด้านหลัก ได้แก่ การเข้าถึง (Inclusion) การคุ้มครอง (Protection)
และการแข่งขัน (Competition)
กล่าวคือ ทางการพยายามจะออกแบบแนวทางการก�ำกับดูแล
โดยยังคงรักษาหัวใจส�ำคัญของธุรกิจการให้บริการสินเชื่อส�ำหรับ
ลูกค้าทีน่ ำ� รถมาเป็นประกันนีไ้ ว้ นัน่ คือ ลูกค้ายังคงสามารถ “เข้าถึง”
บริการสินเชื่อนี้ได้ ดังนั้นหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลจึงต้องมีความ
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับลักษณะการกู้ยืมและลักษณะลูกค้า ตลอดจน                                                           
ไม่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดจนกระทั่งท�ำให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่สามารถท�ำธุรกิจนี้ได้ ซึ่งอาจท�ำให้ลูกหนี้ต้องไปใช้บริการสินเชื่อ
นอกระบบ
อย่างไรก็ดี แม้วา่ กติกาดังกล่าวควรมีความยืดหยุน่ แต่ยงั คงต้อง
ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อนี้ “คือประชาชน”
ได้รับการ “คุ้มครอง” สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ในจ�ำนวนและราคา
ที่มีความเหมาะสม และได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ความหลากหลายของผู้ประกอบการ
ส่งเสริมให้เกิดการ “แข่งขัน” ในธุรกิจ
นอกจากนี้ เราเชือ่ มัน่ ว่า ความหลากหลายของผูป้ ระกอบการจะ        
ส่งเสริมให้เกิดการ “แข่งขัน” ในธุรกิจนี้ ท�ำให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้น
ทีจ่ ะให้บริการแก่ลกู ค้าทีม่ คี ณุ ภาพ ตอบโจทย์และความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้              
ดังนั้น ในการออกแบบนโยบายในการก�ำกับดูแลธุรกิจ ทางการ
จึงยังคงมุ่งเน้นที่จะรักษาความหลากหลายของผู้ประกอบการไว้
เห็นได้จากการให้มีผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจได้สองระดับ ได้แก่
ระดับของผู้ประกอบการที่สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ และผู้ที่

ให้บริการในวงค่อนข้างจ�ำกัดเฉพาะในจังหวัดเท่านัน้ ซึง่ ทางกระทรวง
การคลัง โดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดูแลในส่วนของผูป้ ระกอบการ                
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในระดั บ จั ง หวั ด ผ่ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ
รายย่อยระดับจังหวัด (Pico Finance) ซึ่งจะสามารถให้สินเชื่อ
ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย และเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย
รวมค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 36 (ไม่รวมค่าติดตามทวงถาม
หนี้) ส่วน ธปท. จะดูแลในส่วนของผู้ประกอบการที่ให้บริการใน
ระดับประเทศผ่านการก�ำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal
Loan) ซึ่งจะสามารถให้สินเชื่อได้ตามความสามารถในการช�ำระหนี้
ของลูกหนี้และเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมได้ไม่เกิน
ร้อยละ 28 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ ธปท. ก�ำหนด)
หลักการ “เข้าถึง คุ้มครอง แข่งขัน” นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ ลู ก ค้ า ประชาชนผู ้ ข อสิ น เชื่ อ ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารที่ เ ป็ น ธรรม
ในราคาและปริมาณที่เหมาะสม มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจว่า
ควรจะใช้บริการหรือไม่ และหากเลือกใช้ ควรใช้กับผู้ประกอบการ
รายใด และเมือ่ ตัดสินใจขอสินเชือ่ ไปแล้ว บริการทีไ่ ด้รบั ก็ยงั คงต้องมี
ความเป็นธรรม ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของอัตราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และสุดท้าย แม้ว่าเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการช�ำระเงิน ลูกหนี้
เหล่านีก้ ค็ วรได้รบั สิทธิพนื้ ฐานทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองดูแลทีเ่ ป็นธรรม
เช่นกัน  
ขณะเดียวกัน เมื่อการประกอบธุรกิจนี้มีการก�ำกับดูแลด้วย
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายสามารถท�ำธุรกิจภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน ก็จะท�ำให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่มีใคร
ได้เปรียบเสียเปรียบ และจะส่งผลในระยะยาว ให้ผู้ประกอบการจะ
สามารถท�ำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ
ในภาพรวม จะส่งผลดีต่อประเทศ ท�ำให้ประชาชนมีช่องทาง
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้หลากหลายในราคาและปริมาณที่
เหมาะสม โดยทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องเข้าไปเกีย่ วข้องกับหนีน้ อกระบบ ซึง่ จะ
เป็นการลดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อีกทางหนึ่ง
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GLOBAL
TREND

Data Analytics

ข้อมูล คือ ทรัพย์สินเศรษฐกิจยุคใหม่
“การทีโ่ ลกก้าวเข้าสูย่ คุ แห่งข้อมูลจะสร้างโอกาสอีกมหาศาลในการรังสรรค์ความรู้ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ประโยชน์นานัปการ” คือ คำ�พูด
ที่ท่านผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดร.วิรไท สันติประภพ เคยกล่าวไว้ ในงาน BOT Symposium 2016
ในเศรษฐกิจยุคใหม่ “ข้อมูล” คือ “สินทรัพย์” ทีม่ คี วามสำ�คัญยิง่ ยวด เพราะผูท้ รี่ จู้ กั การวิเคราะห์และการใช้ขอ้ มูลจะสามารถ
สกัดคุณค่าที่ซ่อนอยู่ออกมาเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ใช้ขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมอย่าง
ยั่งยืนได้

Data-driven World
ปัจจุบัน Data Analytics ถูกมองว่าเป็นขุมพลังที่ส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นของภาคธุรกิจ ช่วยสร้างความเข้าใจและประสบการณ์ใหม่ ๆ
ให้แก่ผู้บริโภค ช่วยเพิ่มช่องทางการตัดสินใจ และ Productivities
ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น
ช่วยลดกระบวนการที่ไม่จ�ำเป็นและลดต้นทุนขององค์กร รวมไปถึง
การบริหารความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ
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ไม่แต่เฉพาะภาคธุรกิจเท่านั้นที่ใช้ Data Analytics หน่วยงาน
ภาครัฐ ธนาคารกลาง โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งทีมฟุตบอล
ต่างก็ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใดแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
Business Intelligence, Real-time Analytics หรือ Machine
Learning

ฉบับที่ 1 ปี 2562

Unlock Untold Value
Data Analytics และ Big Data เกี่ยวพันอยู่ในหลายภาคส่วน
ของสังคมธุรกิจ โดยมีพลังอ�ำนาจในการปลดล็อก Untold Value ซึ่ง
เป็นคุณค่าทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใต้ขอ้ มูลเหล่านี้ ผูใ้ ช้จะต้องมีความเชือ่ มัน่ ต่อ
ข้อมูลและรู้จักที่จะใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร อาทิ สาขา
ร้านขายยาอาจเก็บข้อมูลหลากหลายจากการท�ำธุรกิจ ตั้งแต่ข้อมูล
ที่เก็บจากพฤติกรรมใช้จ่ายของผู้บริโภคผ่านบัตรสมาชิก การท�ำ
การตลาดเบื้องต้น ไปจนถึงสถิติประชากรและภูมิประชากรศาสตร์
เพื่อช่วยในการตัดสินใจเรื่องการเลือกต�ำแหน่งของร้านใหม่
บริษัทที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับ e-Commerce และ Microloan
ทีป่ ล่อยกูใ้ ห้ SMEs ก็ใช้ Algorithms1 เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างละเอียด
โดยน�ำมาใช้พิจารณาข้อมูลการท�ำธุรกรรมเพื่อประเมินว่าธุรกิจนั้น
ไปได้ดีแค่ไหน สินค้าและบริการแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหนในตลาด
และคู่ค้ามีเครดิตเรตติ้งสูงเพียงใด เพื่อแยกแยะระหว่างผู้กู้ที่ดี
ที่จะช�ำระเงินคืนตรงเวลา และผู้กู้ที่มีแนวโน้มจะผิดนัดช�ำระ ข้อมูล
พฤติกรรมเหล่านี้ถูกวิเคราะห์แบบอัตโนมัติและเรียลไทม์
ในภาคเกษตรกรรม ปัจจุบันก็มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากมาย ทั้งแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลปัจจัยเพาะปลูก
ทางการเกษตรเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ ทั้งพยากรณ์อากาศที่แม่นย�ำ
(Microclimate Weather) และข้อมูลวางแผนเพาะปลูกพืช ตัวอย่าง
เช่น NECTEC FAARM Series : “ฟาร์ม เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ด้ า นการเกษตร”เพื่ อ เกษตรกรยุ ค 4.0 เทคโนโลยี ผลงานจาก
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึง่ เป็น
ชุดเทคโนโลยีทจี่ ดั ท�ำโดยนักวิจยั ไทย อาทิ อุปกรณ์สำ� หรับผลิตภัณฑ์
ระบบควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ Smart Aqua Application
เทคโนโลยีกล่องควบคุมวาล์วให้น�้ำ (Irrigation Valve Control Box)
หรือเทคโนโลยีโซลาปั๊มอินเวอร์เตอร์ (SUN FLOW) เป็นต้น

บริษัทที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับ e-Commerce
และ Microloan ที่ปล่อยกู้ให้ SMEs
ก็ใช้ Algorithms เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด
โดยน�ำมาใช้พิจารณาข้อมูลการท�ำธุรกรรม
เพื่อประเมินว่าธุรกิจนั้นไปได้ดีแค่ไหน
Marketing Technology
อีกรูปแบบหนึง่ ของ Data Analytics ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ภาคธุรกิจ
ในประเทศไทย คือ Startup ด้านเทคโนโลยีทางการตลาดทีใ่ ห้บริการ
ทางด้าน Social Listening and Monitoring มีจุดประสงค์ให้ธุรกิจ
หรือแบรนด์สามารถรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริโภค เข้าถึงข้อมูล
เชิงลึก และตรวจสอบกระแสบนโซเชียลมีเดียแบบเรียลไทม์ ไม่วา่ จะ
เกี่ยวข้องกับแบรนด์สินค้าตัวเอง คู่แข่ง หรือเทรนด์ในอุตสาหกรรม
องค์กรธุรกิจ หรือ SMEs ที่ใช้บริการ Data Analytics ประเภทนี้
สามารถวัดผลลัพธ์ของธุรกิจและแบรนด์ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
แก้ไขปัญหาธุรกิจได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว เชือ่ มโยงไปสูก่ ารบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์และคอลเซ็นเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์
การสือ่ สารและท�ำการตลาดได้ตรงกลุม่ เป้าหมาย รวมถึงต่อยอดไปสู่
การพัฒนาสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

13%
52%

12%

8%
8%
7%

Banking
Discrete manufacturing
Process manufacturing
Government
Professional service
Others

ที่มา : IDC Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide of 2016

ที่มา : ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทั้งนี้ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับบริษัท ไอดีซี
รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เคยเปิดเผยผลการส�ำรวจข้อมูลและ
ประเมินอุตสาหกรรม Big Data ในประเทศไทย พบว่า กลุ่มธุรกิจ
ที่มีการใช้งานและมีการลงทุนในเทคโนโลยี Big Data มากที่สุด คือ
กลุม่ อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร และในปี 2562 มูลค่าของธุรกิจ
Big Data Analytics ในไทย มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็น 15,671 ล้าน
บาท โดยการลงทุนในด้านไอทีและบริการทางธุรกิจ ซอฟต์แวร์ และ
ฮาร์ดแวร์จะยังคงมีสัดส่วนมูลค่าสูงที่สุด

1

Algorithms คือ กระบวนการแก้ปัญหาโดยมีล�ำดับหรือวิธีเป็นขั้นตอนชัดเจน
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BESTINATION
เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

นิทรรศการศิลปะ

ประเทศเล็กที่สมบูรณ์
หนังสือ ถือเป็นหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดี
ที่จะช่วยให้เข้าใจความเป็นมา วิถีชีวิต พัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรม แต่บ่อยครั้งคนส่วนใหญ่ หรือแม้กระทั่ง
เราเองอาจจะแค่อา่ นเนือ้ หาภายในเล่ม และดูหน้าปกแบบผ่าน ๆ เท่านัน้ แต่จะมีสกั กีค่ นทีส่ นใจถึงตัวอักษร หรือรูปภาพ
ที่อยู่บนหน้าปกว่ากำ�ลังสื่อสารเรื่องราวอะไรกับเรา
“ประเทศเล็กที่สมบูรณ์” เป็นนิทรรศการศิลปะโดยอาจารย์
ประทีป สุธาทองไทย ณ 100 Tonson Gallery จัดแสดงผลงาน
ชุดล่าสุดผ่านรูปแบบงานจิตรกรรมและวิดโี อร่วมกัน ซึง่ ภาพจิตรกรรม
เป็นภาพจากหน้าปกหนังสือเมือ่ 40 - 50 ปีกอ่ น ทีไ่ ม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบนั
โดยมีทงั้ หนังสือแบบเรียน หนังสืออ่านทัว่ ไป และนิตยสาร ทีม่ เี นือ้ หา
ในการสร้ า งภาพจ� ำ เกี่ ย วกั บ ภาคอี ส าน และสั ง คมในยุ ค นั้ น
ที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นชาตินิยมและภูมิภาคนิยม ผลงานจิตรกรรม
ที่จัดแสดงจะใช้กระบวนการทางจิตรกรรมเข้ามาจ�ำลองเขียนปก
หนังสือด้วยวิธีการคัดลอกเหมือนจริง ด้วยสีน�้ำมันลงบนผืนผ้าใบ
ส่วนวิดีโอได้ร่วมงานกับอาจารย์ไพศาล อ�ำพิมพ์ แสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างของมุมมองที่คนภายนอกมองเข้าไปกับความเป็นจริง
ที่สวนทางกันโดยสิ้นเชิง
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อาจารย์ประทีป สุธาทองไทย
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“เหตุ ก ารณ์ ป ั จ จุ บั น ของโลก” คื อ หนั ง สื อ เหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ
ในสมัยสงครามเย็น หนึ่งในหน้าปกที่อาจารย์ประทีป เลือกมา
เขียนและจัดแสดงในครั้งนี้ โดยอาจารย์เล่าว่า สิ่งแรกที่เห็นคือ
ชือ่ หนังสือและสภาพของหนังสือไม่สอดคล้องกัน ด้วยสภาพทีย่ บั เยิน
และเลือนรางของหน้าปกซึ่งไม่มีทางเป็นปัจจุบันได้แน่ ๆ
“ประเทศเล็กที่สมบูรณ์” หนึ่งในชุดหนังสือนิทานร้อยบรรทัด
ที่กรมวิชาการใช้เป็นแบบสอนอ่านวิชาภาษาไทยส�ำหรับชั้นประถม
จ�ำนวน 6 เล่ม เป็นเล่มที่ 4 มีเนื้อหาพูดถึงสังคมไทยในสมัยนั้นว่า
ประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพของสังคม
ชนบท ความเจริญของคมนาคมในชนบทที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้น
ท่ามกลางการต่อสู้ของชาติมหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา และ
สหภาพโซเวียต ณ ช่วงเวลานั้น ประเทศไทยกลับเป็นประเทศเล็ก
ที่มีกิน มีใช้ ไม่อดอยาก ท�ำให้เราเป็นประเทศเล็กประเทศหนึ่งที่

มีความสมบูรณ์ โดยนอกจากภาพหน้าปกของหนังสือเล่มนี้จะถูก
น�ำมาเขียนแล้ว ยังเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการครั้งนี้อีกด้วย
นอกจากภาพเขี ย นหน้ า ปกหนั ง สื อ ทั้ ง สองเล่ ม ที่ ก ล่ า วมา
ภายในงานยังมีภาพเขียนหน้าปกหนังสือเล่มอื่นอีกมากมายอย่าง
“เจ้ า ชายของประชาชน” “ไม่ มี เ สี ย งหั ว เราะจากอี ส าณ” และ
“สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลผูพ้ ชิ ติ ” เป็นต้น โดยตัง้ แต่เปิดนิทรรศการมา
ผู้เข้าชมส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากกลับไปอ่านหนังสือ
เหล่านั้น อยากกลับไปเข้าห้องสมุดอีกครั้ง หรือหลายคนบอกว่า
“หนังสือเล่มนัน้ ฉันทันเรียนนะ” “เล่มนีเ้ กิดไม่ทนั ” “เล่มนูน้ ประหลาดจัง”
จึงเป็นเสียงตอบรับทีแ่ สดงให้เห็นถึงความชัดเจนในการสือ่ สารทีต่ งั้ ใจ
ส่งผ่านภาพหน้าปกหนังสือไปสู่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี อาจารย์ประทีป
ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมเลือกใช้งานจิตรกรรมมาเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร เพราะงานจิตรกรรมสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีคุณค่า
ให้กลายเป็นสิง่ ทีม่ คี ณุ ค่าได้ งานจิตรกรรมจึงนิยมเขียนถึงสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวส�ำคัญให้ผู้รับชมเห็นคุณค่าของสิ่งที่จิตรกร
ต้องการสื่อสาร”
นิทรรศการศิลปะ ประเทศเล็กที่สมบูรณ์
(A LITTLE RICH COUNTRY)
สถานที่
100 Tonson Gallery ถนนเพลินจิต
ระยะเวลาจัดแสดง วันนี้ - 5 พฤษภาคม 2562
เวลาเปิด/ปิด
วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์
เวลา 11.00 - 19.00 น.
โทรศัพท์
0 2010 5813

ผลงานวิดีโอที่จัดแสดงในนิทรรศการ

ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย อรุณ เพิ่มพูนโสภณ และ Atelier 247
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รวมร้านเด็ด

ย่านตลาดนางเลิ้ง

ตลาดนางเลิง้ เป็น ตลาดบก1แห่งแรกของไทย ทีแ่ ม้ จะยืนหยัดท้าทายกาลเวลากว่า 100 ปี แต่กย็ งั คงเสน่หอ์ นั เป็นเอกลักษณ์
ของตลาดไว้ ได้อย่างสมบูรณ์ แม้วา่ ตลาดแห่งนีจ้ ะมีพนื้ ที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่คณ
ุ ภาพของอาหารและไมตรีจติ จากพ่อค้า
แม่ค้าอัดแน่นจัดเต็มกันทุกร้าน บอกได้เลยว่าใครที่ชอบอาหารแนว Street Food ของอร่อยหากินยาก ต้องหาโอกาส
มาเยือนกันสักครั้ง
จิ๊บกี่ เป็ดย่าง
เริ่ ม ต้ น ที่ ร ้ า นแรกกั บ จิ๊ บ กี่ เป็ ด ย่ า ง ที่ มี ลู ก ค้ า แวะเวี ย นมา
ไม่ขาดสาย บรรยากาศในร้านที่ดูโปร่งสบาย เรียบง่าย แต่ยังคง
ความคลาสสิกไว้ได้อย่างลงตัว กับเมนูเป็ดย่างรสดั้งเดิมที่ตกทอด
กันมาเกือบ 100 ปี จึงเป็นร้านแรกที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาด
เวลา :
ราคา :
เมนูเด็ด :
โทร :

09.00 - 14.00 น. หยุดทุกวันตรุษจีนและสารทจีน
50 บาท
ข้าวหน้าเป็ด
0 2281 1283

รุ่งเรือง บะหมี่เกี๊ยว
ข้ามถนนมาฝั่งตลาดนางเลิ้ง กับร้านรุ่งเรือง บะหมี่เกี๊ยวชื่อดัง
จะเห็นว่ามีทั้งลูกค้าในร้านและลูกค้าที่โทรมาสั่งตลอดทั้งวัน ท�ำให้
ร้านบะหมีร่ งุ่ เรืองเป็นทีร่ จู้ กั และเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึง่ ความโดดเด่น
ของร้านนี้ อยู่ที่เส้นบะหมี่ที่คงวิธีท�ำแบบดั้งเดิม ท�ำให้ได้รสสัมผัส
ที่นุ่มเนียนไม่เหมือนใคร หากทานแล้วติดใจทางร้านก็มีเส้นบะหมี่
บรรจุกล่องแยกไว้บริการด้วย เรียกว่าร้านนี้เขามีดีที่เส้นจริง ๆ
เวลา :
ราคา :
เมนูเด็ด :
โทร :

08.00 - 19.00 น. หยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
40 บาท
บะหมี่หมูแดง บะหมี่เป็ด
0 2281 9755

เนื้อตุ๋นนางเลิ้ง
ถัดมาอีกนิด กับเนื้อตุ๋นนางเลิ้ง ที่คนแน่นขนัดตลอดทั้งวัน
เมนูมีก๋วยเตี๋ยว เกาเหลา ทั้งเนื้อและเครื่องในครบครัน เป็นอีกร้าน
ที่คนรักเนื้อต้องไม่พลาดเลยทีเดียว
เวลา :
ราคา :
เมนูเด็ด :
โทร :

10.00 - 14.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์
70 บาท
เกาเหลาเนื้อตุ๋น
0 2282 0608
1
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ตลาดบก คือ ตลาดที่มีแหล่งท�ำเล หรือที่ค้าขายอยู่บนบก ขนาดของตลาดขึ้นอยู่กับ
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ฉบับที่ 1 ปี 2562

ไส้กรอกปลาแนม
อีกร้านที่จะเห็นว่ามีลูกค้ามารอคิวตลอดเวลา เรียกว่าต่อแถว
ยาวและคับคั่งที่สุดในตลาด กับร้านไส้กรอกปลาแนม ของดีที่
หากินยาก ที่น้อยคนนักจะรู้จัก ตัวไส้กรอกของร้านท�ำจากข้าวและ
เครื่ อ งเทศรสหวานมั น กิ น คู ่ กั น กั บ ปลาแนมผสมพริ ก ขี้ ห นู ส ด
กับหอมแดงและเปลือกมะนาวให้รสชาติเปรี้ยว กินแกล้มกับผักกาด
หอม ได้รสชาติหวานมัน หอมอมเปรี้ยว ท�ำให้มีลูกค้าแวะเวียน
มาซื้อทานและซื้อเป็นของฝากกันอย่างเนืองแน่น
เวลา :
ราคา :
เมนูเด็ด :
โทร :

11.00 - 15.00 น.
ชุดละ 50 บาท
ไส้กรอกปลาแนม
0 2281 2261

นันทาขนมไทย
ขนมหวานที่อยู่คู่ตลาดนางเลิ้งมานาน คือ ร้านนันทาขนมไทย
ทีเ่ ป็นสูตรขนมเฉพาะของทางร้านทีส่ บื ทอดมาตัง้ แต่รนุ่ คุณปู่ ซึง่ ยังคง
เอกลักษณ์ของขนมไทยโบราณได้เป็นอย่างดี ปัจจุบนั ได้เพิม่ เมนูและ
มีให้เลือกหลากหลายกว่า 10 อย่าง แต่ขนมอร่อยทีท่ างร้านแนะน�ำว่า
ไม่ควรพลาด คือ ขนมตาล และตะโก้กล้วย
เวลา :
ราคา :
เมนูเด็ด :
โทร :

06.00 - 13.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์
25 บาท
ขนมตาล ตะโก้กล้วย ขนมต้ม
0 2282 5142 / 08 1348 1070

ป้าหงษ์ขนมไทย
ร้ า นสุ ด ท้ า ย คื อ ร้ า นป้ า หงษ์ ข นมไทย ที่ เ ป็ น ขนมไทยแท้ ๆ
ทัง้ วัตถุดบิ และรสชาติ ทางร้านท�ำขนมสดใหม่ทกุ วัน ทัง้ เมนูหม้อแกง
ข้างเหนียวตัด วุ้นกะทิ ทองหยิบทองหยอดมีให้เลือกมากมาย
เวลา :
ราคา :
เมนูเด็ด :
โทร :

10.30 - 18.00 น.
30 บาท
หม้อแกง ตะโก้มัน
08 9000 1780

ถ.กรุงเกษม
รุ่งเรือง บะหมี่เกี๊ยว

จิ๊บกี่ เป็ดย่าง

ถ.นครสวรรค์

ซ.นครสวรรค์ 8

รุ่งเรือง บะหมี่เกี๊ยว
ซ.นครสวรรค์ 6

ไส้กรอกปลาแนม

ตลาดนางเลิ้ง

ซ.นครสวรรค์ 4

เนื้อตุ๋นนางเลิ้ง ป้าหงษ์ขนมไทย

ตลาดนางเลิ้งยังคงคึกคักและรอคอยบรรดานักชิมที่แวะเวียน
ผลัดเปลี่ยนกันมาทุกวัน โดยร้านค้าส่วนใหญ่จะเปิดเฉพาะวันจันทร์
ถึงศุกร์ ช่วงเวลาตัง้ แต่ประมาณ 8-9 โมงเช้าไปจนถึงบ่าย 3 ท่านทีน่ ำ�
รถยนต์สว่ นตัวไปสามารถจอดรถได้ทวี่ ดั โสมนัส และถนนเลียบคลอง
ผดุงกรุงเกษม หรือไปรถสาธารณะได้เช่นกัน

นันทาขนมไทย

ซ.นครสวรรค์ 2
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ว.วินิจฉัยกุล

นักประพันธ์ชั้นครู
ผู้ก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง
“ว.วินิจฉัยกุล” และ “แก้วเก้า” เป็นชื่อที่นักอ่านนวนิยายชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งทั้งสองชื่อเป็นนามปากกาของ
รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินติ า ดิถยี นต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำ�ปี 2547 ท่านใช้เวลาเกือบทัง้ ชีวติ
อยู่ในแวดวงวรรณกรรม และเขียนนวนิยายหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็น จินตนิยาย ประวัติศาสตร์ โรแมนติก สะท้อน
ชีวิตและสังคม ฯลฯ ซึ่งแต่ละเรื่อง ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด จนบางครั้งต้องอ่านหนังสือเป็นพัน ๆ หน้า
เพือ่ จะหาข้อมูลมาเขียนเพียงไม่กคี่ �ำ บวกกับแรงบันดาลใจและจินตนาการส่วนตัว ผลงานทีเ่ ผยแพร่ออกมาจึงทัง้ สนุก
เข้มข้น และเต็มไปด้วยความรู้ทั้งทางภาษา วรรณคดี และประวัติศาสตร์ ทำ�ให้ผู้อ่านได้เห็นและเรียนรู้สังคมในแต่ละ
ยุคสมัยผ่านตัวละครที่โลดแล่นอยู่ในหน้าหนังสือ
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ครอบครัวนักอ่าน
รศ. ดร.คุณหญิงวินิตา เป็นลูกสาวคนเดียวในครอบครัวนักอ่าน
ตัวยง ในบ้านจึงมีตู้เก็บหนังสือดี ๆ ไว้มาก ตั้งแต่วรรณคดีไทยใน
สมัยคุณแม่เป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไปจนถึงนวนิยายดี ๆ ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ว. ณ ประมวญมารค
(พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรงั สิต) ดอกไม้สด (ม.ล.บุปผา
นิมมานเหมินท์) เมื่อมีเวลาอยู่บ้านก็จะอ่านหนังสือเป็นหลัก
นอกจากนี้ บรรยากาศในโรงเรียนก็เอื้อให้ท่านได้เขียนมาก
โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิ ยาลัยทีท่ า่ นศึกษา เน้นให้นกั เรียนอ่านเขียนได้
เร็วมาก นักเรียนเขียนเรียงความเป็นเรื่องเป็นราวได้ตั้งแต่อยู่ประถม
ศึกษาปีที่ 3
“เมื่อจบประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พวกเรา
ก็เขียนเรื่องกันได้แล้ว ถึงขั้นออกวารสาร ลงเรื่องสั้นและนิยาย
หลายตอนจบ โดยเขียนลงในสมุด ใครลายมือสวยก็ช่วยกันคัดจาก
ต้นฉบับ แล้วส่งเวียนกันอ่าน เพราะ 60 กว่าปีก่อนยังไม่มีใครมี
พิมพ์ดีดอยู่ในบ้าน ไม่มีการอัดส�ำเนา ทั้งหมดนี้ต้องแอบท�ำกันไม่ให้
ครูเห็น เพราะถ้าครูจับได้ว่าเอาหนังสือหรือสมุดอะไรที่ไม่ใช่หนังสือ
เรียนมาจะโดนริบไม่คืน การเขียนหนังสือก็เป็นเรื่องต้องห้ามเช่นกัน
“เพื่อน ๆ หลายคนมีหัวทางการประพันธ์ แต่พอเติบโตก็ไปได้ดี                               
ทางอื่นกันหมด เหลือดิฉันคนเดียวที่ยึดเป็นอาชีพมาจนทุกวันนี้
มีคนถามกันมากว่าเขียนหนังสือได้อย่างไร คงจะเกิดจากใจรักและ
ฝึกฝนตัวเอง ไม่ทอดทิ้งความสามารถทางนี้ แม้ว่าเจออุปสรรค
มากพอสมควรกว่าจะแจ้งเกิดได้”
แม้ครอบครัวจะส่งเสริมเรื่องการอ่านและเขียนเป็นอย่างมาก
ทว่ า คุ ณ แม่ ข องท่ า นก็ ไ ม่ อ ยากให้ ลู ก สาวยึ ด อาชี พ นั ก ประพั น ธ์
เพี ย งแค่ ย อมให้ เ ขี ย นเป็ น งานอดิ เ รกเท่ า นั้ น จึ ง กี ด กั น ทุ ก ทาง
เช่ น ไม่ ใ ห้ ติ ด ต่ อ กั บ บรรณาธิ ก าร ส่ ง ต้ น ฉบั บ ได้ ท างไปรษณี ย ์
เท่านั้น ทุกเรื่องคุณแม่ของท่านต้องอ่านก่อนส่ง และไม่ให้ไปรับ
ค่าเรื่อง โดยอ้างว่าถ้าบรรณาธิการเห็นว่าเป็นเด็กจะไม่ให้ลงอีก
จนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกจึงเขียนเรื่องได้ตามใจชอบ
การก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านีไ้ ด้ รศ. ดร.คุณหญิงวินติ าบอกสัน้ ๆ
แค่เพียง “ท�ำต่อไป” และผลจากการไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียว
เราจึงได้อ่านนวนิยายดี ๆ มากมาย งานเขียนของท่านประสบ
ความส�ำเร็จและเป็นที่นิยม รวมถึงได้รับรางวัลด้านผลงานประพันธ์
จากภาครัฐและเอกชนหลายสิบเรื่อง ในจ�ำนวนนี้ นวนิยายเรื่อง
“รัตนโกสินทร์” ได้รับการยกย่องเป็นวรรณกรรมแห่งชาติอีกด้วย
เรียงร้อยเรื่องราวจากสิ่งรอบตัว
อย่างที่ทราบกันดีว่าผลงานของ รศ. ดร.คุณหญิงวินิตา นั้นมี
หลากหลายแนว ซึ่งท่านหยิบเอาความรู้และประสบการณ์รอบตัวมา

ผลงานนวนิยายเรื่อง “รัตนโกสินทร์”

ผลงานนวนิยายเรื่อง “มาลัยสามชาย”

เรียงร้อยประกอบเข้ากับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน
“เมือ่ อ่านหนังสือมาก ๆ สมองก็จะท�ำงานไปเรือ่ ย ๆ จินตนาการ
ก็จะแตกแขนงงอกงามออกไป เหมือนคนที่ออกก�ำลังกายไม่หยุด
ร่างกายจะสร้างกล้ามเนือ้ ขึน้ มา แต่การเขียน คือ การออกก�ำลังสมอง
และจินตนาการ มันก็จะสร้างภาพสร้างเรือ่ งต่อไปเรือ่ ย ๆ ของมันเอง
“อีกอย่าง คือ ดิฉันไม่ได้นั่งอยู่กับที่ แล้วคิดกับเขียนไปเฉย ๆ
แต่ต่อยอดความรู้ไปด้วย เจอหนังสือที่ไหนก็อ่าน เรียนจบมาหลาย
สิบปีแล้วก็ยงั ค้นคว้าศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการเขียน
เรื่อง ความคิดใหม่ ๆ ก็จะเกิด ท�ำให้เราไม่ย�่ำจ�ำเจอยู่กับของเดิม ๆ
การไม่หยุดพัฒนาความรู้เป็นเรื่องส�ำคัญมาก ท�ำให้เราไม่ตกยุคเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไป”
เราจึงได้อ่านนวนิยายหลายแนวและน่าติดตามทุกเรื่อง เพราะ
รศ. ดร.คุณหญิงวินติ าไม่เคยสร้างข้อจ�ำกัดหรือตีกรอบเป็นสูตรส�ำเร็จ
ส�ำหรับงานแต่ละชิ้น
“งานเขียนไม่มีสูตรส�ำเร็จตายตัว แต่ละคนต้องลงมือท�ำแล้วจะ
รูเ้ อง ทัง้ หมดเกิดจากตัวเจ้าของ ผลงานจึงเปรียบได้กบั ลูกของผูเ้ ขียน
ไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องโปรดเป็นพิเศษ รักเท่ากัน”
แต่ในความหลากหลายนั้นยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เห็นเด่นชัด
ในงานเขียนของท่าน เรื่องที่เขียนในนาม “ว.วินิจฉัยกุล” ทุกเรื่องจะ
มีข้อคิด คติสอนใจ ไม่ได้ให้แต่ความบันเทิงเท่านั้น ส่วนหนังสือของ
“แก้วเก้า” เป็นนิยายแนวแฟนตาซี   จะวางเรือ่ งแปลกไปจากเรือ่ งอืน่ ๆ
ที่เคยอ่าน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเดาตอนจบได้ จึงกลายเป็นเสน่ห์
ที่ท�ำให้ผู้อ่านติดตามผลงานเสมอ
นักเขียนผู้ ไม่เคยตกยุค
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาทั้งอินเทอร์เน็ตและโซเชียล
มีเดีย เมื่อคนอ่านหนังสือหรือเสพข่าวสารผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
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ดิฉันไม่ได้นั่งอยู่กับที่ แล้วคิดกับเขียนไปเฉย ๆ
แต่ต่อยอดความรู้ ไปด้วย... การไม่หยุดพัฒนา
ความรู้เป็นเรื่องส�ำคัญมาก
ท�ำให้เราไม่ตกยุคเมื่อระยะเวลาผ่านไป

เพิ่มมากขึ้น จ�ำนวนคนอ่านหนังสือผ่านหน้ากระดาษก็น้อยลง แต่
สิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้ทำ� ให้คนยุคเก๋าอย่าง รศ. ดร.คุณหญิงวินติ า รูส้ กึ แปลก
หรือตื่นตกใจกับความเปลี่ยนแปลงเพราะท่านไม่เคยหยุดพัฒนา
ความรู้ โดยท่านเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ปี 2542 จนมีเว็บไซต์
ที่ดูแลเองในชื่อ www.reunthai.com ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดให้ความรู้
ทางศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย
“อินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นโซเชียลมีเดีย ช่วยขยาย
ขอบเขตความรูใ้ ห้กว้างขึน้ มาก มีผลดีตอ่ การเขียนแน่นอน อย่างน้อย
ก็ท�ำให้ติดตามข่าวคราวความเป็นไปของสังคมได้ทันและไม่ตกยุค”
ความฝันที่ถูกเติมเต็มเป็นชีวิตที่สมบูรณ์พร้อม
ในด้ า นชี วิ ต ส่ ว นตั ว รศ. ดร.คุ ณ หญิ ง วิ นิ ต าในวั ย เกษี ย ณมี
ความสุขกับลูก ๆ ที่ต่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีการงานมั่นคงและ
มีครอบครัวที่น่ารัก
ท่านเล่าให้ฟังว่า “ลูกสาว 2 คน  ชื่อ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ จบ
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย จบปริ ญ ญาโทและเอกทาง Theatre Practice
จาก University of Exeter ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเป็นอาจารย์
ภาควิชาการศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ส่วนคนน้อง
ผศ. ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์ จบศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ปริ ญ ญาโททาง Visual Arts
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(คะแนนเฉลีย่ 4.00) และปริญญาเอกทาง Educational Technology
(รางวัลดีเด่น 2 เหรียญทอง) จาก University of Northern Colorado
แห่งเดียวกับที่แม่จบมา ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“ดิฉันเป็นคนตามใจลูก ไม่เอาทฤษฎีอะไรมาใช้ทั้งนั้น ถ้าจะมี
หลักในการเลี้ยง เพื่อให้ชีวิตไปได้ด้วยดี ก็แค่ 2 ข้อ คือ หัดให้รัก
หนังสือตั้งแต่เด็ก กับท�ำให้เขารู้สึกเป็นสุขเมื่ออยู่บ้าน ข้อแรกเพื่อ
เพิ่มพูนสติปัญญา จะได้สร้างอนาคตให้มั่นคง ข้อสองท�ำให้เขาไม่
เตลิดออกนอกเส้นทางเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น”
อย่างไรก็ตาม ท่านยังไม่วางมือจากงานด้านสังคม ตั้งแต่
ปี 2558 จนปัจจุบันท่านเป็นอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน
ในกรรมาธิ ก ารสั ง คมฯ ของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (สนช.)
เป็นกรรมการและที่ปรึกษาในชุดอื่น ๆ ของ สนช. อีก 2 ชุด
เมื่ อ ได้ โ ลดแล่ น อย่ า งเต็ ม ที่ ไ ปกั บ การท� ำ งานอย่ า งที่ ฝ ั น ให้
กลายเป็นจริงได้แล้ว ชีวติ ของ รศ. ดร.คุณหญิงวินติ าจึงนับเป็นตัวอย่าง
ของการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีคุณค่ามากที่สุด
ท่านกล่าวทิ้งท้ายว่า “ดิฉันอยากได้อะไรก็ได้หมดแล้ว แต่ก็รู้ว่า
สรรพสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดในโลกนี้ เป็นเพียงของชั่วคราว ก็เลยอยู่
กับความเป็นจริง ท�ำชีวิตที่เหลือในแต่ละวันให้ดีที่สุดก็พอ จึงไม่มี
ความฝันอยากท�ำอะไรอีก”

INSPIRATION
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
วิถีคนจริง

เมื่อเดิมพันของการปฏิบัติการ คือ ชีวิต
ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย)
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INSPIRATION
ช่วงกลางปี 2561 ที่ผ่านมา คงไม่มีข่าวใดชวนลุ้นระทึก
และน่าตื่นเต้นเท่ากับปฏิบัติการช่วยชีวิตนักฟุตบอลเยาวชน
และผูช้ ว่ ยโค้ชทีมหมูปา่ อะคาเดมี ณ ถ�ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน
จั ง หวั ด เชี ย งราย ตลอด 18 วั น ของภารกิ จ ค้ น หาและ
ช่วยหมูป่า 13 ชีวิต มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน อาสาสมัคร
จิตอาสา ทั้งไทยและเทศนับหมื่นชีวิตร่วมภารกิจนี้
แน่ น อนว่ า ทุ ก การรบย่ อ มต้ อ งมี แ ม่ ทั พ ซึ่ ง แม่ ทั พ
น� ำ ที ม กู ้ ชี วิ ต ในครั้ ง นั้ น มี คุ ณ ณรงค์ ศั ก ดิ์ โอสถธนากร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพะเยา (อดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย)
เป็ น ผู ้ บั ญ ชาการ หลั ง เหตุ ก ารณ์ ท่ า นได้ รั บ เสี ย งชื่ น ชม
และรางวั ล ต่ า ง ๆ มากมาย ล่ า สุ ด คื อ รางวั ล สุ ด ยอด
วัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561 สาขาบุคคลแห่งปี
ด้ ว ยบทบาทเด่ น ชั ด ในการท� ำ งานที่ เ ด็ ด ขาด จริ ง จั ง
จนเอาชนะใจที ม งานผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พี่ น ้ อ งคนไทย และคน
ต่างชาติที่ติดตามข่าวนี้ได้อย่างอยู่หมัด

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
“วันนี้สิ่งที่ท่านเห็น (กรณีถ�้ำหลวง) เป็นการท�ำงานในภาวะ
วิกฤติจริง ๆ เราท�ำงานด้วยการคิดถึงเป้าหมายจริง ๆ คนไปช่วย
เป็นหมืน่ เครือ่ งมืออะไรก็ยงั ไม่รู้ กลยุทธ์อย่างไรก็ยงั ไม่รู้ แต่เป้าหมาย
คือ เด็ก 13 คน
“สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ ราท� ำ งานส� ำ เร็ จ มี 3 อย่ า ง คื อ Vision ที่ ดี
Well Planning และ Well Rescued สุดท้ายคือ Discipline โดยมี
Ultimate Goal คือ 13 ชีวิต เราเห็นคนเป็นหมื่นคนท�ำงานร่วมกัน
หากใครคนใดคนหนึ่งหายไป งานจะไม่ส�ำเร็จ สิ่งส�ำคัญอีกเรื่องคือ
หากพวกเราเปลี่ยนชีวิตเราคนละนิดเพื่อการอยู่เพื่อผู้อื่น โลกจะดี
กว่านี้แน่ ผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ผมเก่ง ไม่ใช่ผมส�ำเร็จ คนส�ำเร็จคือ
คนที่ยืนอยู่ข้างหลังผมเป็นหมื่นคน ความส�ำเร็จเกิดจากคนเหล่านั้น
แต่ผมในฐานะผูบ้ ญั ชาการ เป็นคนทีย่ นื อยูเ่ บือ้ งหน้า ท�ำหน้าทีอ่ อกหน้า
แทนเขาเหล่านั้น
“คืนวันที่ 2 กรกฎาคม ผมเชื่อว่า ทุกคนมีความสุข มีคนไทย
ติดตามแถลงข่าวผ่านทางโทรทัศน์ประมาณ 26 - 27 ล้านคน ช่องทาง
ออนไลน์อกี หลายล้าน เกือบครึง่ ประเทศ คนดูทวั่ โลกกว่าร้อยล้านคน
ท่านเชื่อไหมว่าคนที่เครียดที่สุด คือ ผมกับทีมงาน
“สิง่ ทีเ่ ราคล�ำด�ำมืด ตอนนัน้ เรารูแ้ ล้วว่า อะไรคืออุปสรรค อะไรคือ
สิง่ ทีเ่ ราต้องเอาชนะ การทีต่ อ้ งน�ำนักอุตนุ ยิ มวิทยามาหน้าถ�ำ้ เพราะเรา
ต้องรู้ว่าพายุลูกถัดไปจะเข้าวันไหน พอกรมอุตุฯ แจ้งว่าพายุลูกใหญ่
จะเข้าวันพุธ เราส่งอีกทีมเข้าไปจุดที่เด็กอยู่ทันทีเพื่อวัดปริมาณ
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ผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ผมเก่ง
ไม่ใช่ผมส�ำเร็จ คนส�ำเร็จคือคนที่ยืนอยู่ข้างหลังผม
เป็นหมื่นคน ความส�ำเร็จเกิดจากคนเหล่านั้น
แต่ผมในฐานะผู้บัญชาการ เป็นคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้า
ท�ำหน้าที่ออกหน้าแทนเขาเหล่านั้น
ออกซิเจน เราหายใจอยู่ที่ 21% ถ้า 12% เราจะหลับกันหมด พอ
รายงานออกซิเจนออกมา ยิ่งกุมขมับ เพราะตอนนั้นออกซิเจน
อยู ่ ที่ 15% เด็ ก จะอยู ่ ไ ด้ อี ก ประมาณ 6 - 7 วั น การตั ด สิ น ใจ
ต่าง ๆ ต้องอยู่บนเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น
“Key Factor ที่ท�ำให้เราส�ำเร็จต่อมาคือ การซ้อมกู้ภัย การซ้อม
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ถ้าไม่ซ้อม เราจะไม่รู้เลยว่าเวลาเกิดวิกฤติจะท�ำ
อย่างไร ผมเป็นผู้ว่าฯ เชียงราย 15 เดือน ผมสั่งซ้อมกู้ภัย 3 ครั้ง
เพราะฉะนัน้ เมือ่ เกิดเหตุวนั ที่ 24 มิถนุ ายน 2561 ห่างจากวันซ้อมกูภ้ ยั
ใหญ่เพียง 2 อาทิตย์กว่า ๆ เมื่อซ้อมมาดี เวลาเกิดสถานการณ์จริง
เจ้าหน้าที่รู้ว่าจะติดต่อหน่วยงานไหน ยืมอุปกรณ์อะไร และจะต้อง
ประสานงานอย่างไร ประสบการณ์ตรงนี้ต้องเรียนรู้จากชีวิตจริง
“ผู้ปฏิบัติภารกิจที่ว่ายน�้ำน�ำเด็กออกมา ต้องไปซ้อมว่ายน�้ำกับ
เด็ก ๆ ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับเด็กทั้ง 13 คน ซ้อมด้วยหน้ากาก
พิเศษ ชุดพิเศษ และท่าที่เหมาะสม การซ้อมอีกอย่าง คือ การซ้อม
โรงพยาบาล ถ้าไม่มีการซ้อมเราจะไม่รู้เลยว่าจะท�ำได้อย่างไร ผมจึง
บอกว่า ‘การซ้อม’ เป็น Key Factor ที่ส�ำคัญ”
บทพิสูจน์ผู้น�ำ : การตัดสินใจในภาวะวิกฤติ
“การตั ด สิ น ใจในภาวะวิ ก ฤติ คื อ ภาวะไม่ ป กติ ต้ อ งมี
การย่อหย่อนบางเรื่อง แต่ก็ต้องมีกติกาก�ำกับเหมือนกัน แม้จะลด
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ในภาวะวิกฤติ เราช่วยผู้อื่น
โดยไม่หวังอะไรเลย นี่คือ
น�้ำใจของคนไทย นี่คือบทเรียน
ที่เราควรน�ำมาปรับปรุง
เพื่อเดินหน้าประเทศไทย
ลึก ๆ แล้วเราเป็นคนอย่างนี้
เราเป็นคนมีน�้ำใจ
ที่มา www.matichon.co.th

ดีกรีความเข้มข้นลง แต่กต็ อ้ งโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในวิกฤติจะมี
ความเสีย่ ง วิธบี ริหารจัดการความเสีย่ งมีแค่ 3 วิธี ผมพูดจากการปฏิบตั ิ
วิธีแรก โยนความเสี่ยงทิ้งไป วิธีที่สอง กระจายความเสี่ยง สามคือ
ต้องมีหลายแผนและตัดสินใจบนแผนทีม่ คี วามเสีย่ งน้อยสุด และหาก
เกิดเหตุการณ์เลวร้าย เรายังรับความเสี่ยงนั้นได้
“เวลาวิกฤติ สังคมไทยดี ช่วยกันด้วยน�้ำใจไม่หวังผลประโยชน์
ใด ๆ ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เอาเด็กออกมาโดยปลอดภัย
ทุกคน เราส�ำรวจถ�ำ้ ร้อยกว่าโพรง ส่วนงานสูบน�ำ้ คนวางถังออกซิเจน
ท�ำงานกัน 400 - 500 คน นักวิชาการทุกแขนงอยู่หน้าถ�้ำ เราท�ำงาน
กันทัง้ วันทัง้ คืน เปลีย่ นผลัดใหม่ ๆ นีเ่ ป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้สำ� เร็จ
“ในภาวะวิกฤติ เราช่วยผูอ้ นื่ โดยไม่หวังอะไรเลย นีค่ อื น�ำ้ ใจของ
คนไทย นีค่ อื บทเรียนทีเ่ ราควรน�ำมาปรับปรุงเพือ่ เดินหน้าประเทศไทย
ลึก ๆ แล้วเราเป็นคนอย่างนี้ เราเป็นคนมีน�้ำใจ ผมไม่ใช่คนที่ท�ำให้
ส�ำเร็จ เราแบ่งงานออกไป ทีมด�ำน�้ำ ทีมสูบน�้ำ ทุกทีมมีผู้บัญชาการ

ไปแบ่งงาน ซึ่งเราให้เกียรติแต่ละทีมไปประชุมกันหมด ผมมีหน้าที่
ต่อจิก๊ ซอว์ตวั สุดท้ายเข้าไป ภาพทุกภาพต่อมาดีหมด และผมท�ำหน้าที่
แค่ต่อตัวสุดท้าย มันไม่ใช่ความส�ำเร็จของผม แต่เป็นความส�ำเร็จ
ของคนเป็นหมื่นคน
“มีคนสงสัยว่า คนเป็นหมื่นคนมาท�ำงาน คนเก่งมากมาย เรา
ท�ำได้อย่างไรในการควบคุมทีมงาน กติกาของทีมคือ หัวหน้าทีมเป็น
ผู้ตัดสินใจ ทุกคนมีความเสี่ยงหมด ใครเก่งขนาดไหนถ้าอยู่ร่วมทีม
กันไม่ได้ก็เชิญ เราไม่ตอบโต้ เพราะหน้าที่ของเราคือ กู้เด็ก
“ในสภาวะวิกฤติการตัดสินใจมันยากมาก และเราตัดสินใจบน
ชีวิตของคนอื่น ทหารพูดกับผมว่าภารกิจนี้ยากกว่าสงคราม เพราะ
สงครามเราประเมินความเสียหายได้ว่าจะสูญเสียเท่าไร แต่ภารกิจนี้
ห้ามสูญเสีย มีแค่ 0 กับ 1 ไม่มีตรงกลาง เอาเด็กออกมาได้ 12 คน
แต่ตาย 1 ก็ล้มเหลว วันนี้ตรงข้ามกันเลยนะครับ เด็กรอดทั้งหมด
13 คน ผมถึงได้มายืนตรงนี้”
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ในสภาวะวิกฤติการตัดสินใจมันยากมาก และเราตัดสินใจบนชีวิตของคนอื่น
ทหารพูดกับผมว่าภารกิจนี้ยากกว่าสงคราม เพราะสงครามเราประเมินความเสียหายได้ว่าจะสูญเสียเท่าไร
แต่ภารกิจนี้ห้ามสูญเสีย มีแค่ 0 กับ 1 ไม่มีตรงกลาง เอาเด็กออกมาได้ 12 คน แต่ตาย 1 ก็ล้มเหลว
ธรรมะของผู้น�ำ
ท่านผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ได้กล่าวถึงการเป็นผู้น�ำต้องมีศีล หรือ
ธรรมะ เพื่อบริหารทั้งอารมณ์ของตนเอง และบริหารคนด้วยไมตรี
โดยหลักธรรมที่ท่านน�ำมาใช้ประกอบด้วย อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4
รวมถึงพรหมวิหาร 4 และทศพิธราชธรรม
“ภาวะของผูน้ ำ� ต้องคุมคน ดูแลคน แก้ปญั หาพ่อแม่พนี่ อ้ ง ต้องมี
พรหมวิหาร 4 และ ทศพิธราชธรรม มีทาน ศีล บริจาค ความอ่อนโยน
ความไม่เบี่ยงเบน ฯลฯ ถ้าเรามีธรรมะและศีลเหล่านี้อยู่ในมือ และ
เลือกใช้ให้ถกู กับสถานการณ์ เราจะแก้ปญั หาได้ทกุ เรือ่ ง หลักคิดตรงนี้
เป็นหลักที่จะท�ำให้เป็นผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จ

60 BOT MAGAZINE

“แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ใช่ผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จ ผมเป็นเพียง
ผู้ท�ำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย เพียงแต่ว่าทีมงานผม
แข็งแกร่งทุกคน ผมโชคดีที่ด�ำเนินการตามแผนได้ และจุดอ่อนที่
อาจท�ำให้งานไม่ส�ำเร็จ คือ การขาดการประเมินผลที่ดี เราจึง
ปรับแผนหน้าถ�้ำทุกวัน เราประชุมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อรู้ว่า
สิ่งที่ผ่านมา จุดอ่อนคืออะไร ทีมไหนท�ำอะไรไป และอีก 12 ชั่วโมง
ต่อไปจะท�ำอะไร ทุกคนต้องรู้ ท�ำงานเข้าใจตรงกันหมด ถ้าประชุมแผน
และปรับปรุงแผนทุกวัน จะท�ำให้การท�ำงานดีขึ้นทุกวัน และประสบ
ความส�ำเร็จ”

