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ส�ำหรับพสกนิกรชาวไทยทุกคน
การที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
เป็นเหตุการณ์ครั้งส�ำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงปลื้มปีติยินดียิ่ง
ในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่ เพื่อน�ำออกใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียน
ภายใต้แนวคิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี
ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข
น�ำความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์ และสร้างความเป็นปึกแผ่น
และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมืองตลอด 236 ปีที่ผ่านมา
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การเสด็จขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี นับเป็นเหตุการณ์ครั้งส�ำคัญยิ่ง
ของประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย ที่ พ สกนิ ก รชาวไทยทั้ ง ปวงปลื้ ม ปี ติ ยิ น ดี ยิ่ ง ด้ ว ยส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ BOT พระสยาม MAGAZINE จึงขอน�ำเสนอเรื่องราว
ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี”
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย น้ อ มส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้
ทีไ่ ด้รบั พระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์ ธนบัตรแบบ 17 ซึ่งเป็นธนบัตรหมุนเวียนแบบใหม่ ที่ออกใช้ครั้งแรก
ในวันจักรี 6 เมษายน 2561 ภายใต้แนวคิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข น�ำความร่มเย็น
มาสู่อาณาประชาราษฎร์ สร้างความเป็นปึกแผ่น และความเจริญรุง่ เรืองให้แก่ชาติบา้ นเมือง
ตลอด 236 ปีที่ผ่านมา ติดตามอ่านรายละเอียดได้ในคอลัมน์ “Cover Story” และ
คอลัมน์ “Conversation with the Governor”
พลาดไม่ได้กับคอลัมน์ “Bestination” ที่น�ำท่านไปสัมผัสบรรยากาศงาน “อุ่นไอรัก
คลายความหนาว” รวมทั้งอ่านบทสัมภาษณ์ของอาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร ผู้อยู่เบื้องหลัง
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในคอลัมน์ “Special Scoop” และเกาะติดกระแสละครดัง
ขอเชิญทุกท่านร่วมกันค้นประวัติศาสตร์ “เงินตรา” สมัยอยุธยาที่ใช้ในละครว่า มีแบบไหน
และเรียกว่าอะไรในคอลัมน์ “Our Pride & Heritage: The Treasure” ส่วนคอลัมน์ “Relax
@ Reun Pae” ได้รับเกียรติจาก ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน ประธานคณะกรรมการธนาคาร
แห่งประเทศไทย จะมาถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์อนั ทรงคุณค่ากว่า 10 ปีที่ ธปท. และ กว่า
35 ปี การท�ำงานราชการในต�ำแหน่งส�ำคัญ ๆ ในองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีว่ างยุทธศาสตร์ให้กบั ประเทศ
หลากหลายองค์กร
ในคอลัมน์ “Payment Systems” น�ำเสนอบรรยากาศการจัดงาน Bangkok FinTech
Fair 2018 ครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีทางการเงินให้กบั กลุม่ ผูร้ ว่ มงานทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
หน่วยงานภาครัฐ สมาคมที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ SMEs ภายในงานมีการน�ำเสนอ
นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ รวมถึงให้ความรู้ว่า ภาคธุรกิจ SMEs จะป้องกันภัยไซเบอร์ได้
อย่างไร
กองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ภายใต้ร่มพระบารมี ขอน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด
สร้างสุขปวงประชา” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินภารกิจ
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทย

สุพฒั น์พงษ์ นาวารัตน์
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสือ่ สารองค์กร
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หนังสือชุดนี้มี 9 เล่ม รวบรวมสาระข้อมูล
ทัง้ ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1
ถึงรัชกาลที่ 9 (รัชกาลละ 1 เล่ม) เนื้อหาเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่
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ศิลปหัตถกรรมฝีพระหัตถ์ เครื่องเบญจรงค์ สมบัติประจ�ำแผ่นดินในแต่ละรัชกาล ของใช้ส่วนพระองค์ ภาพพระราชประวัติ พระราชพิธีที่ส�ำคัญ
และพระราชหัตถเลขา ถือเป็นมรดกอันล�ำ้ ค่าของไทยทีค่ วรบันทึกไว้ให้อนุชนรุน่ หลัง ตลอดจนชาวโลกได้ศกึ ษาหาความรูเ้ พือ่ ความเข้าใจอันลึกซึง้
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หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงสร้างสมพระบรมเดชานุภาพ (Dignity) ด้วย
พระปรีชาญาณ (Wisdom) และความกล้าหาญ (Courage) ท่ามกลางปฏิกิริยาท้าทายพระบรม
เดชานุภาพ ตลอดรัชกาลของแต่ละพระองค์ เนื้อหาแบ่งเป็น 6 บท เริ่มตั้งแต่ บทที่ 1 การ
สร้างสมพระบรมเดชานุภาพของรัชกาลที่ 5 บทที่ 2 ช่วงแห่งการท้าทายพระบรมเดชานุภาพ บทที่ 3
ราชสกุลมหิดล บทที่ 4 การสร้างสมพระบรมเดชานุภาพของรัชกาลที่ 9 บทที่ 5 สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และบทที่ 6 อีกย่างก้าว
ของพระบรมเดชานุภาพ พร้อมภาคผนวก จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
และหลักการทรงงานของพระองค์
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กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่งการทรงงาน
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ บ รรยายถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละเครื่ อ งค�้ ำ จุ น อั น มี เ อกลั ก ษณ์ ข องสถาบั น
พระมหากษัตริย์ไทย ที่ยืนยงผ่านกระแสความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมจากภายใน
และภายนอกประเทศมากว่า 750 ปี เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ภาค คือ ภาคที่ (1) พระราชประวัติ
เล่าถึงพระราชประวัตขิ องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ตัง้ แต่เสด็จพระราชสมภพ
เมื่อ พ.ศ. 2470 ภาคที่ (2) พระราชกรณียกิจ มุ่งเน้นเรื่องการทรงงานด้านสาธารณสุข การศึกษา
เกษตรกรรม และการพัฒนาชนบท เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย และภาคที่ (3) สถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นการอธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
กฎหมาย กระบวนการ และพิธีการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบัน
ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือทุกเล่ม ได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ธนบัตรแบบ 17
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ลักษณะด้านหน้าธนบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ มาออกแบบเป็นภาพประธานบนด้านหน้าธนบัตรทุกชนิดราคา

เรื่อง : สายออกบัตรธนาคาร

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์
เป็นพระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จกั รี นับเป็นเหตุการณ์ครัง้ ส�ำคัญของประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
ทีพ
่ สกนิกรชาวไทยทั้งปวงปลื้มปีติยินดียิ่ง
4
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ในการนี้ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย น้ อ มส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
พระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่เพื่อน�ำออกใช้เป็นธนบัตร
หมุนเวียน ภายใต้แนวคิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
ทุ ก พระองค์ แ ห่ ง ราชวงศ์ จั ก รี ที่ ท รงประกอบพระราชกรณี ย กิ จ
เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข น�ำความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์และ
สร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมือง
ตลอด 236 ปีที่ผ่านมา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานพระราชานุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยน�ำธนบัตร

แบบ 17 ออกใช้ภายในปีนี้ โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยก�ำหนดวัน
อั น เป็ น มงคลยิ่ ง ส� ำ หรั บ น� ำ ธนบั ต ร 3 ชนิ ด ราคาแรก คื อ
20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ออกใช้ในวันจักรี วันที่ 6 เมษายน
2561 ส�ำหรับชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ในวัน
เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ธนบัตรแบบ 17 นี้ ได้ก�ำหนดให้รูปแบบของธนบัตรโดยรวม
มีความต่อเนื่องกับธนบัตรแบบ 16 ที่ยังคงเน้นความสวยงาม และ
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย

ตัวอย่างธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท

ตัวอย่างแบบสีธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท
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ภาพด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 50 บาท

ภาพด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 100 บาท

ภาพประธาน
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช
รัชกาลที่ 1 คู่กับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
ภาพประกอบ
แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 1
ทีท่ รงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
รวมถึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวั ง และพระราช
กรณี ย กิ จ ในรั ช กาลที่ 2 เป็ น ภาพจาก
บทละครเรื่ อ งอิ เ หนา ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง
พระปรี ช าสามารถในด้ า นวรรณคดี แ ละ
พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ ที่ ท ร ง ท� ำ นุ บ� ำ รุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยหลายสาขาให้ เ จริ ญ
รุ่งเรือง

ภาพประธาน
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 คู่กับ
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
รัชกาลที่ 4
ภาพประกอบ
แสดงถึ ง พระปรี ช าสามารถของ
รัชกาลที่ 3 ในการส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า จนมีรายได้เข้า
แผ่นดินเพิ่มขึ้นมาก และพระราชกรณียกิจ
ในรัชกาลที่ 4 เป็นภาพหอชัชวาลเวียงชัย
พระนครคี รี จั ง หวั ด เพชรบุ รี ที่ ท รง
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ ส ร้ า งขึ้ น
เพื่อเป็นหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
สะท้ อ นถึ ง พระปรี ช าสามารถในด้ า น
วิทยาศาสตร์ และการวางรากฐานความเจริญ
ก้าวหน้าในแบบอารยประเทศ

ภาพประธาน
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 5
คู ่ กั บ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ภาพประกอบ
แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 5
เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินประพาสยุโรป
เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
ยังผลให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราช
ได้สบื มา รวมทัง้ ได้ทรงน�ำวิทยาการสมัยใหม่
จากต่างประเทศมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ
รุ่งเรือง และพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 6
เป็นภาพทรงฝึกกองเสือป่าทีท่ รงสถาปนาขึน้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี
ขึน้ ในหมูร่ าษฎร รวมทัง้ เป็นกองก�ำลังส�ำรอง
ในการป้องกันประเทศ

ตัวอย่างแบบสีธนบัตรชนิดราคา 500 บาท

ตัวอย่างแบบสีธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท

ภาพประธาน
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 คู่กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 8
ภาพประกอบ
แสดงถึ ง พระราชกรณี ย กิ จ ในรั ช กาลที่ 7 ที่ ท รงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช 2475 ให้แก่ปวงชนชาวไทย และพระราชกรณียกิจ
ในรัชกาลที่ 8 เป็นภาพการเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
ที่ ส� ำ เพ็ ง เพื่ อ เสริ มสร้ า งความสมานฉั น ท์ ให้ ค นไทยทุ ก เชื้ อ ชาติ
อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกกลมเกลียว

ภาพประธาน
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คูก่ บั พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ภาพประกอบ
แสดงถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9 ทรงรับดอกบัวจาก
ราษฎร สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตลอดรัชสมัย และพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 10 เป็น
ภาพขณะทอดพระเนตรแผนที่ระหว่างเสด็จเยี่ยมราษฎร บริเวณ
โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำ
และบรรเทาภาวะน�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ซึง่ สะท้อนถึงการประกอบ
พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงพสกนิกรอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ก่อนเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ จวบจนถึงปัจจุบัน

ฉบับที่ 2 ปี 2561
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ภาพด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 20 บาท
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ลักษณะด้านหลังธนบัตร
ภาพประธานด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคา เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามล�ำดับรัชกาล โดยมีภาพประกอบ
เป็นภาพหนึง่ ในพระราชกรณียกิจส�ำคัญของแต่ละพระองค์ ทีม่ คี วามโดดเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์ และจารึกอยูใ่ นความทรงจ�ำของพสกนิกรชาวไทย

7

ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง
รูปแบบมีความคล้ายกับแบบทีผ่ า่ นมาโดยได้ปรับปรุงใหม่ในบางส่วน เพือ่ ให้มคี วามสวยงามและทันสมัยมากขึน้ สามารถสังเกตและ
ตรวจสอบได้ดว้ ยวิธี “สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง” ส�ำหรับธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ทีจ่ ะน�ำออกใช้กอ่ นมีวธิ สี งั เกต ดังนี้

รูปดอกไม้แทนสัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาในอักษรเบรลล์ส�ำหรับผู้บกพร่องทางสายตา จะรู้สึกนูนสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ

ฉบับที่ 2 ปี 2561

BOT MAGAZINE Cover Story

ภาพพระตราประจ�ำพระองค์ ค�ำว่ารัฐบาลไทย ตัวอักษรและตัวเลขแจ้งชนิดราคาจะรู้สึกนูนสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ
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ตัวเลขแจ้งชนิดราคาซ่อนในลายประดิษฐ์จะมองเห็นได้เมื่อพลิกเอียงมองในมุมที่เหมาะสม

ลายน�้ำพระสาทิสลักษณ์ และตัวเลขแจ้งชนิดราคามีความโปร่งแสงเป็นพิเศษจะมองเห็นชัดเจนได้ทั้งสองด้านเมื่อยกส่องกับแสงสว่าง

8

9

เส้นใยเรืองแสง ลายประดิษฐ์บริเวณตอนกลางธนบัตร ตัวเลขแจ้งชนิดราคาและหมวดเลขหมายจะเรืองแสงเมื่อน�ำธนบัตรส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง
แถบสีในเนื้อกระดาษมีบางส่วนของแถบปรากฏให้เห็นเป็นระยะ และเห็นการเปลี่ยนสีเมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมองส�ำหรับชนิดราคา 100 บาท จะเห็นภาพเคลื่อนไหวด้วย
เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นข้อความบอกชนิดราคาภายในแถบสีทุกชนิดราคา

ส�ำหรับธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ ยังสามารถใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนได้เช่นเดิม

ดร.อำ�พน กิตติอำ�พน

บนเส้นทางการทำ�งานที่หลากหลาย
ท้าทาย ทรงคุณค่า และน่าภูมิใจ
ฉบับที่ 2 ปี 2561
BOT MAGAZINE Relax @ Reun Pae
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ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน
ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

14 ปี แห่งความภูมิใจกับการท�ำงานที่ ธปท.
ดร.อ�ำพนเริ่มต้นชีวิตการท�ำงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงฯ เมื่ออายุ 47 ปี ท่าน
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หรือ “สภาพัฒน์” ซึ่งโดยต�ำแหน่งก็จะได้นั่งเป็น
กรรมการ ธปท. ด้วย
“ฉายาของผมคือ ‘ข้ามห้วย’ เพราะผมมาจากกระทรวงชาวนา
แต่ได้รับแต่งตั้งให้มานั่งต�ำแหน่งเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ แต่หลังจากไปนัง่ ทบทวนว่าท�ำไมเราถึงโดนย้ายมาทีน่ ี่
(สภาพัฒน์) คงเป็นเพราะ (1) เราท�ำงานด้านวางแผน (2) เราอยู่
ที่ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาโดยตลอด และ (3) ช่วงหลังเรา
ท�ำงานด้านการเจรจาระหว่างประเทศ เมื่อรู้ว่าการเป็นเลขาธิการ
สภาพัฒน์ จะเป็นกรรมการ ธปท. โดยต�ำแหน่ง ต้องบอกว่า เมื่อมา
ประชุมครัง้ แรก ตืน่ เต้นและต้องเตรียมตัวเยอะมาก เพราะรูต้ วั เองว่า
ขณะนัน้ อาจจะไม่มคี วามรูท้ างด้านเศรษฐกิจการเงินเพียงพอทีจ่ ะเป็น
กรรมการ ธปท. และเมื่อท่านผู้ว่าการ ธปท. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ขอให้ผมนั่งเป็นกรรมการนโยบายการเงินอีกหนึ่งต�ำแหน่ง ก็ยิ่งต้อง
ทบทวนศึกษาหาความรู้มากขึ้น และนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้

ผมก็ยงั มิได้เลิกทีจ่ ะต้องศึกษาหาความรูใ้ นทุกด้าน เพือ่ มิให้บกพร่อง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เมื่อเริ่มคุ้นเคยกับบทบาทและภารกิจในต�ำแหน่งกรรมการ ธปท.
และ กนง. ดร.อ�ำพนเริ่มมีความมั่นใจในการท�ำหน้าที่ ธปท. เป็นอีก
สถาบันหนึง่ ทีผ่ มได้อาศัยเป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการเชือ่ มโยง “ชาวบ้าน”
หรือเศรษฐกิจชนบทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยระดับมหภาค รวมถึง
ตลาดการเงิน การธนาคารและตลาดทุน ตลอดจนนโยบายการคลัง
และนโยบายการเงินไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ธปท. และ กนง. ยังได้
มีส่วนในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจให้สามารถข้ามผ่านเหตุการณ์
ทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ อาทิ ในปี 2549 ทีม่ เี งินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศมา
ลงทุนในตราสารหนีจ้ ำ� นวนมาก ในปี 2551 ทีเ่ กิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์
กนง. ก็ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึง 4 ครั้ง เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง
ทีค่ า่ เงินบาทได้รบั แรงกดดันจากสถานการณ์ความกังวลต่อพระอาการ
ประชวรและการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ด้วย
“จริง ๆ แล้วต้องขอบคุณ ธปท. ด้วยซ�้ำไป เพราะผมได้ใช้
ความรูจ้ ากทีน่ ไี่ ปใช้ในการท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 ขณะเดียวกัน ผมก็ใช้ความรู้และประสบการณ์จาก
สภาพัฒน์มาช่วยในการท�ำงานในฐานะคณะกรรมการ ธปท. และ
กนง. เพราะทั้ง 2 สถาบันมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งจริง ๆ ต้องบอกว่า
สถาบันหลักที่มีภารกิจในการดูแลเศรษฐกิจไทย 4 แห่ง คือ ธปท.
สภาพัฒน์ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และส�ำนักงบประมาณ ล้วน
เชื่อมโยงกัน”

ฉบับที่ 2 ปี 2561

ดร.อ�ำพนร่วมงานกับ ธปท. เริ่มจากต�ำแหน่งคณะกรรมการ
ธปท. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 9 ปี และด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ ธปท. ถึง 2 สมัย ซึ่งจะหมดวาระในวันที่
1 กรกฎาคม 2561 นี้ BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก
ท่านมาร่วมพูดคุยถึงมุมมองชีวิตและความประทับใจจากการท�ำงาน
รวมถึงแผนชีวิตหลังเกษียณในปีหน้า

BOT MAGAZINE Relax @ Reun Pae

กว่า 35 ปีในชีวิตการท�ำงาน ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน ผ่านต�ำแหน่งส�ำคัญมาหลายต�ำแหน่ง ในหลายองค์กร
รวมทั้งด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6 ปี เลขาธิการคณะ
รัฐมนตรีอกี 6 ปี อยูค่ คู่ ณะรัฐบาลมาถึง 7 นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ท่านยังได้รบั ความไว้วางใจให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในองค์กรส�ำคัญของประเทศอีกหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เป็นเสาหลักในการ
ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
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คนคือหัวใจส�ำคัญของทุกสถาบัน
ความรู้อยู่ที่ตัวคน แล้วความรู้
จะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมือง
ก็อยู่ที่จริยธรรม (Governance)
ของผู้มีความรู้
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ดร.อ�ำพนกล่าวว่า มาถึงวันนี้ ท่านรูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ คือ ประธานกรรมการ ธปท. และประธาน
คณะกรรมการส�ำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่
ความภูมใิ จมาพร้อมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ซึง่ ท�ำให้ทา่ น
ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต
“สุดท้ายนี้ ผมและคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีความ
ภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั พระมหากรุณาธิคณุ จากสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จดั ท�ำธนบัตรที่ระลึก ด้วยส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณุ อันหาทีส่ ดุ มิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17)”
ความท้าทายที่ ธปท. เตรียมรับมือ
ดร.อ�ำพนกล่าวว่า เมื่อมองย้อนไป 14 ปีที่เริ่มร่วมงานกับ ธปท.
ช่วง 8 - 9 ปีแรก แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่ก็ยังไม่รวดเร็ว
ในช่วงหลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากขึ้น แต่เมื่อมองไปข้างหน้า
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางการเงินจะขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอาจสร้างผลกระทบที่
รุนแรง หรือทีเ่ รียกว่า “Disruptive Technology” โดยเฉพาะในแวดวง
การเงินและการธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารกลางเองก็ไม่เว้นทีต่ อ้ งปรับตัว
แต่เชื่อมั่นว่า ธปท. จะสามารถรับมือได้ เพราะ ธปท. มีการ
เตรียมพร้อมและมีทรัพยากรส�ำคัญที่ดีที่สุด คือ คน
“คนคือหัวใจส�ำคัญของทุกสถาบัน ความรู้อยู่ที่ตัวคน แล้ว
ความรู้จะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ก็อยู่ที่จริยธรรม
(Governance) ของผู้มีความรู้ ธปท. เป็นองค์กรที่มีทุนทางสังคม
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และพนักงานของ ธปท. คือทุนที่
ส�ำคัญ เพราะได้รับการยอมรับเชิงความรู้ การมีหลักการ และความ

ซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น หน้าที่ที่ส�ำคัญของผู้บริหาร ธปท. คือ จะต้อง
รักษาคนเอาไว้ให้ได้ ซึ่งถือเป็นความท้าทาย แม้แต่คณะกรรมการ
ธปท. เอง ก็ให้ความส�ำคัญในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ เป็นความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญขององค์กร”
ส� ำ หรั บ ภารกิ จ ในการรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ ดร.อ�ำพนมองว่าไม่น่าห่วง เพราะนอกจากองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจการเงินของคน ธปท. ที่มีอยู่อย่าง
เต็มเปี่ยม ท่านเชื่อว่า คน ธปท. ยังมีความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และได้น้อมน�ำมาใช้ในการวางแผนและด�ำเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจมหภาค
และเศรษฐกิจในชนบท ทั้งนี้ ก็เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน
เป็นหลักอยู่แล้ว
ชีวิตที่ยังคงท�ำงาน (หนัก)
ชีวิตการท�ำงานภายใต้การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองมาหลาย
ยุคสมัยและหลายนายกรัฐมนตรี กับการได้รับความไว้วางใจให้รับ
ภารกิจในหลากหลายบทบาทหน้าที่ จึงเป็นธรรมดาทีอ่ าจน�ำมาซึง่ การ
ถูกกล่าวหา ใส่ร้าย และถูกตรวจสอบ หลายครั้งที่ประเด็นบั่นทอน
ก�ำลังใจเหล่านี้ ท�ำให้ ดร.อ�ำพนเครียดโดยไม่รู้ตัว จนเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2559 ก่อนจะเกษียณอายุราชการเพียง 3 เดือน ท่านต้อง
เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช ด้วยอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ
“หมอบอกว่า ถ้าผมยังอยากมีชีวิตอยู่ยาว ๆ ต้องเปลี่ยน
ไลฟ์สไตล์ ต้องเลิกท�ำงาน เพราะความเครียดท�ำให้หลอดเลือด
หัวใจตัน ผมได้บอกกับภรรยาของผม แล้วก็ยกมือไหว้ขึ้นไปที่ชั้น
16 ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงงานมา 70 ปีแล้ว แม้แต่
ในเวลานี้ที่พระองค์ท่านจะทรงประชวร พระองค์ท่านก็ยังไม่หยุด

ที่จะเป็นห่วงประชาชน และยังคงทรงงานตลอดเวลาที่ประทับอยู่ที่
โรงพยาบาล ผมไม่สัญญากับหมอ จากนั้นผมก็กลับเข้าไปท�ำบอลลูน
อีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560”
แม้จะเกษียณอายุราชการตั้งแต่ปลายปี 2559 และแม้จะมี
ขดลวดขยายหลอดเลือด (Stent) ถึง 7 เส้นทีห่ วั ใจ แต่ทกุ วันนี้ ดร.อ�ำพน
ยังมีภารกิจในหลายบทบาท อาทิ ประธานคณะกรรมการ ธปท.
ประธานคณะกรรมการสภาพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) ประธานกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น
“ปี ห น้ า ผมคงหมดวาระหลายต� ำ แหน่ ง การท� ำ งานคงจะ
ลดลงบ้าง แต่ก็จะยังคงพยายามใช้ความรู้และประสบการณ์มา
ท�ำประโยชน์ให้เกิดกับประเทศต่อไป เพราะยิ่งเวลาเหลือน้อยลง
ก็ยิ่งต้องคิดว่า จะท�ำยังไงให้เวลาที่เหลืออยู่มีประโยชน์และมีคุณค่า
ที่สุด ซึ่งหมายถึง (1) ท�ำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเท่าที่จะพอช่วยได้
(2) ใช้เวลาดูแลสุขภาพของตัวเอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับคนที่รักเรา
และ (3) กลับไปใช้ชีวิต ไปท�ำในสิ่งที่อยากท�ำกับคนที่รักและดูแลเรา
มาโดยตลอด เมื่อก่อนผมเดินทางไปทั่วโลก แต่ไม่เคยพาภรรยาไป
ด้วยเลย หลังจากภารกิจเริ่มลดลง ก็คิดว่าเราควรกลับไปใช้ชีวิต
ท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ กับเขาบ้าง”
เคล็ดลับความสุขสไตล์ ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน
ดร.อ�ำพนกล่าวว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อน เวลาที่ถูกกล่าวหา อาจรู้สึก
เครียดและท้อใจ เพราะมัวแต่คดิ ว่า ทีท่ ำ� ไปก็เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศชาติแท้ ๆ และกว่าที่ความบริสุทธิ์จะถูกพิสูจน์ก็มักจะ
ต้องใช้เวลานาน ความรู้สึกเหล่านั้นไม่เพียงบั่นทอนจิตใจ แต่ยัง
บั่นทอนสุขภาพกายด้วย

“แต่ทุกวันนี้ ผมคิดว่า อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ถ้าเราท�ำกรรมไม่ดี
ก็ต้องชดใช้กรรม แต่ถ้าเราท�ำด้วยใจบริสุทธิ์ ทุกอย่างที่ท�ำ ไม่ได้ท�ำ
เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง มันก็จบ เราก็จะนอนหลับ โดยไม่ต้อง
เอางานหรือความเครียดกลับไปที่บ้านด้วย” นี่คือเคล็ดลับความสุข
ข้อแรกของ ดร.อ�ำพน
ท่านยังมีคำ� แนะน�ำส�ำหรับคนท�ำงานทีอ่ าจจะเคยท้อแท้ เวลาทีท่ ำ�
สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง แต่อาจไม่ถูกใจคนบางกลุ่ม ท่านบอกว่า อย่าท้อถอย
ในการท�ำความดี ให้คดิ เสียว่า “ท�ำดีเพือ่ ให้มโี อกาสได้ทำ� ดีตอ่ ไป แล้ว
อานิสงส์กรรมดีจะตกไปที่คนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเอง”
นอกจากนี้ ความสุขง่าย ๆ ของ ดร.อ�ำพน ยังมาจากการวิ่ง
วันละ 5 กิโลเมตร เพื่อรักษาสุขภาพ การได้ดูแลคุณแม่ในวัย 92 ปี
ให้มีความสุขในทุกวัน รวมถึงการใช้ชีวิตกับคนที่รักที่สุด คือ ภรรยา
ลูก และหลาน
“ความสุขทีผ่ มรอคอย คือ การได้ไปเลีย้ งหลานวัย 4 ขวบ ทีเ่ มือง
เพิรธ์ (ประเทศออสเตรเลีย) จริง ๆ ไม่ใช่เราทีไ่ ปเลีย้ งดูแลเขา แต่เขา
ต่างหากทีส่ อนให้เราเรียนรู้ เขาพาเราไปเล่น ผมเริม่ เรียนรูค้ วามส�ำคัญ
ของธรรมชาติในมุมมองของเด็ก ๆ จากแต่กอ่ นทีผ่ มไม่มโี อกาสได้เลีย้ งลูก
วันนีไ้ ด้เลีย้ งหลาน ท�ำให้เข้าใจว่า การเลีย้ งเด็กมันเป็นความสุข ผมมี
ความสุขมากทีไ่ ด้เล่นกับเขา เป็นความสุขทีแ่ ม้การเป็นทีป่ รึกษาให้กบั
บริษทั ใหญ่ ๆ ไม่วา่ จะให้ผลตอบแทนมากแค่ไหน ก็ไม่อาจแลกได้”
เคล็ดลับความสุขอีกข้อ ซึ่ง ดร.อ�ำพนมองว่าส�ำคัญ ที่จะท�ำให้มี
ความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ คือ การไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมา
“ผมคิดว่าสิ่งที่ท�ำให้ผมมีความสุขในทุกวันนี้ คือ ผมไม่เสียดาย
เวลาทีผ่ า่ นมา ไม่เสียดายแม้ผมท�ำร้ายร่างกายตัวเองไปถึงระดับหนึง่
เพราะผมคิดว่าสิง่ ทีผ่ า่ นมาทัง้ หมด ล้วนเป็นประสบการณ์ชวี ติ ทีท่ ำ� ให้
ผมมีความภูมใิ จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีไ่ ด้เข้ามาร่วมงานกับ ธปท.
ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่ส�ำคัญของชาติ”
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ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน ทูลเกล้าฯ ถวายธนบัตรที่ระลึกด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

BOT MAGAZINE Relax @ Reun Pae
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 2 ธปท.
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพัันธ์ 2558
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“ธนบัตรแบบ 17”

ธนบัตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

ฉบับที่ 2 ปี 2561

แนวคิด ความเป็นมา และก�ำหนดออกใช้
คุณพีระวัฒน์ : จากการแถลงข่าวของ ธปท. เกี่ยวกับธนบัตร
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ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค
ผู้ประกาศข่าวจากช่อง ONE 31

รุ่นใหม่แบบ 17 หลายคนได้เห็นตัวอย่างครบทุกชนิดราคาแล้ว
มีความสวยงามมาก จึงอยากรู้ว่า ธนบัตรแบบ 17 มีที่มาที่ไปอย่างไร
และจะน�ำออกใช้ช่วงใดบ้าง
ดร.วิรไท : ธนบัตรนอกจากเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สิ น ค้ า และบริ ก ารแล้ ว ยั ง เป็ น สื่ อ กลางบอกเล่ า เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ในมิติต่าง ๆ ด้วย ธนบัตรไทยทุกแบบที่ผ่านมา
บอกเล่ า เรื่ อ งราวที่ น ่ า สนใจจ� ำ นวนมาก โดยเฉพาะเรื่ อ งราว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ
การเสด็จขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ถือเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่ง
ของประวัตศิ าสตร์ชาติไทย ซึง่ ธปท. ได้รบั พระราชทานพระราชานุญาต
ให้จัดท�ำธนบัตรแบบใหม่ขึ้น ปกติเมือ่ ธปท. ออกธนบัตรใหม่ ก็มกั จะ
ออกใช้เพียง 1 - 2 ชนิดราคา ไม่คอ่ ยเปลีย่ นธนบัตรทัง้ ชุด 5 ชนิดราคา
พร้อมกัน การออกธนบัตรพร้อมกันทัง้ ชุดจะสามารถน�ำเสนอเรือ่ งราว
ที่เชื่อมโยงเป็นชุดเดียวกันได้
กระบวนการออกแบบธนบั ต รชุ ด นี้ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ ป ลายปี 2559

ความพิเศษ
และความสวยงามของธนบัตรแบบใหม่
คุณพีระวัฒน์ : ธนบัตรแบบ 17 มีความพิเศษและความสวยงาม

แตกต่างจากธนบัตรแบบ 16 อย่างไร
ดร.วิรไท : มี ค วามแตกต่ า งในหลายมิ ติ ประการแรก
คือ ภาพประธานด้านหน้าของธนบัตรแบบ 17 เป็นพระสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ส่วนในธนบัตรแบบ 16 รุ่นสุดท้าย
ซึง่ พนักงาน ธปท. เรียกกันว่า “แบบ 16.5”  ซึง่ ออกใช้เมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว
เพื่อน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนบัตรชุด 16.5 นี้ ได้เชิญ
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
มาเป็ น ภาพประธานด้ า นหน้ า ส่ ว นภาพประธานด้ า นหลั ง ของ
ธนบัตรแบบ 16.5 ได้ร้อยเรียงพระราชประวัติตลอดช่วงพระชนมายุ
ของพระองค์ท่าน โดยใช้พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เมื่อครั้งยังทรง
พระเยาว์เป็นภาพประธานส�ำหรับธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ไล่เรียง
ไปจนถึงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในช่วงปลายรัชกาล ทีป่ รากฏเป็น
ภาพประธานด้านหลังของธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท
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นับตั้งแต่ ธปท. จัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรก เมื่อปี 2512
ประเทศไทยสามารถพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เอง เริ่มตั้งแต่ธนบัตรแบบ 11
จนถึงแบบล่าสุด (แบบ 17) ที่น�ำออกใช้เมื่อวันจักรี 6 เมษายน 2561
ที่ผ่านมา ธนบัตรแบบ 17 มีความเป็นมา แนวคิด และความพิเศษ
ต่างจากแบบเก่าอย่างไร คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค ผู้ประกาศข่าว
สายเลือดใหม่ จากช่อง One 31 จะมาคุยกับ ดร.วิรไท สันติประภพ
ผูว้ า่ การ ธปท. ในหลากหลายประเด็นทีน่ า่ สนใจของธนบัตรแบบใหม่
ที่ก�ำลังเข้ามาอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของคนไทยทุกคน

แนวคิดในการออกแบบธนบัตรแบบ 17 คือ ต้องการเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี โดย ธปท. ได้อัญเชิญ
พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มาเป็นภาพประธาน ส่วนภาพด้านหลัง
เป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 10 พระองค์
โดยแต่ละชนิดราคา ธปท. ได้อัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ของ
พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามล�ำดับรัชกาล เป็นภาพประธาน
ด้านหลัง พร้อมด้วยภาพประกอบที่แสดงถึงการทรงงานและพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ ที่ตราตรึงอยู่ในความ
ทรงจ�ำของประชาชนคนไทยทุกคน
ส� ำ หรั บ ก� ำ หนดออกใช้ เนื่ อ งจากธนบั ต รชุ ด นี้ เ ป็ น ชุ ด ที่
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง ราชวงศ์ จั ก รี ธปท.
ได้รับพระราชทานวันน�ำออกใช้ ซึ่งเป็นวันมหามงคลยิ่ง 2 วัน วันแรก
คือ วันจักรี วันที่  6 เมษายน 2561 โดยจะน�ำธนบัตร 3 ชนิดราคา
คือ 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ออกให้ประชาชนได้ใช้ก่อน
ส่วนวันมหามงคลวันที่สอง คือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็น
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ธปท. จะน� ำ ธนบั ต รชนิ ด ราคา 500 บาท และ 1000 บาท
ออกให้ประชาชนได้ใช้เป็นล�ำดับต่อไป
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การจั ด ท� ำ และออกใช้ ธ นบั ต ร ภายใต้ ก ารบริ ห าร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
เป็ น หน้ า ที่ ที่ ส� ำ คั ญ อี ก ด้ า นของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) ธนบัตรนอกจากจะมีบทบาท
เป็ น สื่ อ กลางในการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า และบริ ก าร
ซึ่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และ
ความมั่ น คงทางการเงิ น ของประเทศแล้ ว ยั ง มี
ความงามเชิงศิลปะและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วย
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คุณพีระวัฒน์ : ขนาด โทนสี และมาตรฐานความปลอดภัย

จะแตกต่างจากเดิมไหม โดยเฉพาะเรื่องของการปลอมแปลงธนบัตร
ของธนบัตรแบบ 17 จะมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร
ดร.วิรไท : โทนสียงั เป็นโทนสีเดิมทีพ่ วกเราคุน้ ชิน อาทิ ชนิดราคา
20 บาท ก็ยงั เป็นโทนสีเขียว ชนิดราคา 50 บาท ก็เป็นโทนสีฟา้ เป็นต้น
เพียงแต่เราได้ปรับเฉดสีให้ดูมีความทันสมัยและมีความสดใสมากขึ้น
การพิมพ์ธนบัตรมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราออกธนบัตร
ชุดใหม่ก็ต้องค�ำนึงถึงมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคง
แบบใหม่ดว้ ย ส�ำหรับธนบัตรแบบ 17 มีเทคโนโลยีหลายอย่างทีป่ รับเพิม่
เข้ามา เพื่อให้ปลอมแปลงยากขึ้น ขณะเดียวกันก็ใส่วิธีการพิมพ์
บางอย่าง เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถแยกแยะธนบัตร
แต่ละชนิดราคา และสังเกตธนบัตรปลอมได้ง่ายขึ้น ด้วยการสัมผัส
ตัวนูน ซึ่งธนบัตรแบบ 17 มีการพิมพ์ตัวนูนในหลายจุด
นอกจากการสัมผัสแล้ว เรายังสามารถสังเกตได้ด้วยสายตา
โดยเฉพาะธนบัตรราคา 100 บาท บนแถบสีที่คาดธนบัตรจะมีตัวเลข
มูลค่าของธนบัตรที่เปลี่ยนสีได้ นอกจากนี้ ยังมีซ่อนอีกหลายจุด
ซึ่งสามารถสังเกตด้วยสายตา เมื่อน�ำธนบัตรไปส่องกับแสงไฟยูวี
ก็จะเห็นชัดเจนขึ้น ซึ่งลักษณะเสริมในการตรวจสอบธนบัตรเหล่านี้
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพัฒนาการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับธนบัตรแบบ
ก่อนหน้า
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ธนบัตรแบบเดิมยังคงใช้ ได้ตามกฎหมาย
คุณพีระวัฒน์ : ประชาชนบอกว่าอยากใช้เร็ว ๆ แต่บางคนก็ยงั
เป็นห่วงหรือสงสัยอยู่ว่า แล้วธนบัตรแบบเดิมจะยังมีการพิมพ์เพิ่ม
เข้าสู่ระบบอีกไหม หรือยังจะใช้งานได้อยู่ไหม
ดร.วิรไท : ส�ำหรับการแจกจ่ายธนบัตร ธนาคารพาณิชย์ และ
สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ จะท� ำ หน้ า ที่ ช ่ ว ยน� ำ ธนบั ต รแบบใหม่
ไปแจกจ่าย เหมือนกับการออกใช้ธนบัตรใหม่ไปใช้หมุนเวียนทุกครั้ง
ประชาชนสามารถเบิกเงินสดจากสาขาธนาคารพาณิชย์ หรือไปกดเงิน
จากตู้เอทีเอ็ม แล้วน�ำมาใช้หมุนเวียนได้เลย  
ธนบัตรแบบ 17 เป็นธนบัตรใช้หมุนเวียน ฉะนั้น จะพิมพ์
ออกมาใช้อย่างต่อเนื่อง ธปท. ต้องค�ำนวณว่า ในระบบเศรษฐกิจมี
ความต้องการธนบัตรใหม่เท่าไหร่ จะวางแผนการผลิตเพือ่ น�ำธนบัตรใหม่
ออกไปให้ประชาชนใช้จ่าย ในขณะเดียวกัน ต้องย�้ำว่า ธนบัตร
แบบเดิมก็ยังคงใช้ได้ เพราะธนบัตรทัง้ หมดทีเ่ คยออกมา ธปท. ไม่เคย
ถอนคืน ธนบัตรทุกแบบทุกชนิดราคายังใช้ได้ตามปกติ จนกระทั่ง
เมือ่ ธนบัตรเสือ่ มสภาพ ช�ำรุด หรือคุณภาพไม่ดแี ล้ว เราจะมีกระบวนการ
เก็บคืนธนบัตร ฉะนั้น พี่น้องประชาชนยังสามารถใช้ธนบัตรแบบเดิม
ได้ตามปกติ แต่ธนบัตรที่จะผลิตใหม่ต่อจากนี้ ก็จะเป็นธนบัตร
แบบ 17 เป็นหลัก โดยจะไม่มีการพิมพ์ธนบัตรแบบเดิมเพิ่มเติม
ขอให้ประชาชนวางใจได้ว่า ไม่ใช่เฉพาะธนบัตรแบบใหม่เท่านั้น
ที่สามารถใช้ได้ ธนบัตรแบบเดิมก็ยังคงใช้ได้ตามกฎหมายเช่นกัน
อย่างไรก็ดี ในช่วงแรก ธนบัตรแบบ 16 หรือ 16.5 ทีม่ ภี าพประธาน
เป็ น พระบรมฉายาสาทิ ส ลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
รัชกาลที่ 9 ยังจะทยอยออกมาคู่กับธนบัตรแบบ 17 เพราะเรายังมี
ของเดิมอยู่ในสต็อก  

ธนบัตรยังคงจ�ำเป็นต่อสังคมไทยอีกระยะหนึ่ง
คุณพีระวัฒน์ : ท่านผู้ว่าการมีข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการรักษา

และการดูแลเพือ่ ยืดอายุการใช้งานของธนบัตรอย่างไร และท่านมองว่า
ในยุคดิจิทัล “Thailand 4.0” ที่เราสามารถจัดการหลายอย่างได้
บนสมาร์ทโฟน ธนบัตรยังจะมีความจ�ำเป็นอยู่ไหม  
ดร.วิรไท : ส�ำหรับการรักษาสภาพธนบัตร อยากให้ช่วยกัน
ระมัดระวังเหมือนกับการที่เรารักษาของมีค่าสักชิ้น ดูแลอย่าให้ยับ
เก็บในที่ที่ควรเก็บ ยิ่งสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของบ้านเรา ไม่ค่อย
เอื้อกับการรักษาคุณภาพของธนบัตรอยู่แล้ว ก็อยากจะเชิญชวน
พีน่ อ้ งประชาชนให้ชว่ ยกันระมัดระวังรักษาคุณภาพของธนบัตร เพราะ

ธนบัตรเป็นของมีค่าและมีต้นทุนในการผลิตและจัดเก็บ และอย่าใช้
ธนบัตรไปอย่างผิดวัตถุประสงค์ เช่น พับเป็นรูปดอกไม้ รูปนกบ้าง
หรือขีดเขียนลงไปบนธนบัตร เพราะจะท�ำให้ธนบัตรช�ำรุดเร็ว หรือ
อาจใช้ไม่ได้ตามกฎหมาย และสุดท้ายก็ตอ้ งถูกเก็บคืนออกจากระบบ
แม้เราจะก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น ผมมองว่า ธนบัตร
ยังคงจ�ำเป็น เพราะประชาชนจ�ำนวนมากอาจจะยังไม่เข้าถึงธุรกรรม
การเงินดิจิทัล แม้จะเริ่มเห็นการเพิ่มของธนบัตรใหม่ในอัตราที่ชะลอ
ลง ซึ่งเป็นทิศทางที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเช่นกัน แต่ประเทศไทย
ยังคงไม่ถงึ จุดทีจ่ ะหยุดใช้ธนบัตรในอนาคตอันใกล้นี้ ผมคิดว่า ธนบัตร
จะยังเป็นกลไกส�ำคัญที่ใช้ช�ำระค่าสินค้าและบริการอยู่
ขณะเดียวกัน เราปฏิเสธไม่ได้ว่า การใช้ธนบัตรก็มีต้นทุนสูง
ส�ำหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะธนาคารพาณิชย์เท่านั้น เพราะธนบัตร
แต่ละใบ เวลาที่เราหรือร้านค้ารับมา ตกเย็นก็ต้องนับ แล้วน�ำไปเข้า
ธนาคาร ธนาคารก็ตอ้ งนับ นับเสร็จก็ตอ้ งส่งไปศูนย์จดั การเงินสด แล้ว
ศูนย์ฯ ก็นบั อีก นอกจากนี้ ยังต้องเสียเวลาและค่าขนส่งอีกหลายทอด
กว่าที่ธนบัตรใบเดิมจะถูกส่งกลับเข้าตู้เอทีเอ็ม รวมถึงต้นทุนในเรื่อง
ค่าประกัน การรักษาความปลอดภัย และการตรวจเช็คคุณภาพ
ขณะที่ธนบัตรที่ช�ำรุด ก็ต้องถูกคัดออก เพื่อท�ำลาย จะเห็นว่า
กระบวนการจัดการธนบัตรมีต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับการช�ำระเงิน
ผ่านระบบการเงินดิจิทัล แต่การจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้
ธนบัตรไปใช้ระบบการเงินดิจิทัลเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา อย่างน้อย
ก็อีกสักระยะหนึ่ง

คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค

ผู้ประกาศข่าวที่ก�ำลังมาแรงในสังเวียนผู้ประกาศข่าวเมืองไทย
เริ่มต้นจากผู้ประกาศสายข่าวเศรษฐกิจที่ Money Channel
สู่ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี และปัจจุบันท�ำหน้าที่ผู้ประกาศข่าว
ควบคู่กับต�ำแหน่งบรรณาธิการข่าว ติดตามผลงานได้ทางช่อง
One 31 ด้วยน�้ำเสียงในการอ่านข่าวที่น่าฟัง บวกกับบุคลิก
คล่องแคล่ว การรายงานข่าวที่ฉะฉาน และความสามารถในการ
ตั้งประเด็นข่าวได้อย่างน่าสนใจ จึงก้าวเข้าสู่ต�ำแหน่งหนึ่งใน
พิธีกรข่าวแถวหน้าในปัจจุบัน
สแกนเพื่อรับชมการสนทนาในรูปแบบวีดิทัศน์
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ธนบัตรแบบใหม่
กับมาตรฐานความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

ธนบัตรนอกจากจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้ว
ยังเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในมิติต่าง ๆ ด้วย
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ส� ำ หรั บ ภาพประธานด้ า นหลั ง ธนบั ต รแบบ 17 เริ่ ม จาก
ชนิดราคา 20 บาท เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โดยมีวัดพระแก้วและพระบรม
มหาราชวังเป็นภาพประกอบ เพื่อแสดงถึงพระราชกรณียกิจใน
การสร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นให้กับแผ่นดินสยาม
คู่กับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 2 พร้อมภาพจากวรรณคดีเรื่องอิเหนา ซึ่งสะท้อนถึง
พระอัจฉริยภาพในด้านวรรณคดี และพระราชกรณียกิจทีท่ รงท�ำนุบำ� รุง
ศิลปวัฒนธรรม
ชนิดราคา 50 บาท เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 3 พร้ อ มภาพประกอบเป็ น
เรือส�ำเภา ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านในการ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เจริญก้าวหน้า คู่กับพระบรม
สาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
พร้อมภาพของหอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
หอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และการค�ำนวณ
ทางดาราศาสตร์
ส่วนชนิดราคา 100 บาท เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมภาพประกอบเป็น
พระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี
กับนานาประเทศ ยังผลให้ประเทศไทยสามารถด�ำรงเอกราชมาได้
จนถึงทุกวันนี้ และยังทรงได้น�ำวิทยาการสมัยใหม่กลับมาพัฒนา
ประเทศให้ทันสมัยในหลากหลายด้าน คู่กับพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พร้อมด้วย
ภาพทรงฝึกกองเสือป่าที่ทรงสถาปนาขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีใน
หมู่คนไทย และยังเป็นกองก�ำลังส�ำรองในการป้องกันประเทศ
ส� ำ หรั บ ชนิ ด ราคา 500 บาท เป็ น พระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พร้อมภาพที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชนชาวไทย

คูก่ บั พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมภาพประกอบเมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ส�ำเพ็ง เพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้กับคนไทย
ทุกเชื้อชาติ
ส่ ว นชนิ ด ราคา 1000 บาท เป็ น พระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เราทุกคนทราบกันดีว่า
พระองค์ทา่ นทรงด�ำเนินพระราชกรณียกิจมากมาย เพือ่ ประโยชน์ของ
คนไทย แต่ผมเชื่อว่า ภาพที่ประทับใจคนไทยทุกคนมากภาพหนึ่ง
ก็ คื อ ภาพที่ ท รงรั บ ดอกบั ว จากคุ ณ ยายที่ ม ารอรั บ เสด็ จ ตั้ ง แต่ เ ช้ า
จนดอกบัวเหี่ยว ผมคิดว่า ภาพนีต้ ราตรึงใจคนไทยทุกคน เพราะเป็น
ภาพที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้กับคนไทย
ทุกกลุม่ และทรงใช้เวลาตลอดรัชสมัยของพระองค์เสด็จเยีย่ มเยียนราษฎร
ในถิน่ ทุรกันดารทัว่ ประเทศ ธปท. จึงอัญเชิญภาพนีม้ าเป็นภาพประกอบ
คู่กับพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมภาพ
ขณะทอดพระเนตรแผนที่ระหว่างเสด็จเยี่ยมราษฎรบริเวณโครงการ
พัฒนาลุ่มน�้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสะท้อนความสนพระทัย
ของพระองค์ท่านในเรื่องความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรชาวไทยตั้งแต่
ก่อนเสด็จขึ้นทรงราชย์ จะเห็นว่า ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการ
เล่าเรื่องส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยผ่านชุดธนบัตร
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“คลินิกแก้หนี้”

โครงสร้างพื้นฐานในการช่วยลูกหนี้กลุ่มต่าง ๆ
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(จากซ้ายไปขวา) คุณวิชญา ยถาภูธานนท์ คุณชวนันท์ ชื่นสุข ฝ่ายตรวจสอบ 1
คุณรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ำกับสถาบันการเงิน ธปท.
และคุณวรางคณา ธ�ำรงรัตน์ ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร

เจตนารมณ์เริ่มต้นของโครงการฯ
แรกเริ่ม “โครงการคลินิกแก้หนี้” หรือ “โครงการแก้ไขปัญหา
หนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน” เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นมาเพื่อ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้บัตรเครดิตและ
สินเชือ่ ส่วนบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักประกัน ซึง่ เป็นหนีเ้ สีย หรือเรียกสัน้ ๆ
ว่า หนี้ NPL กับธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ได้มีโอกาส
ปลดหนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยมีบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
จ�ำกัด (บสส.) หรือ SAM ท�ำหน้าที่เป็น “ตัวกลาง” ในการเจรจา
ปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารพาณิชย์
ทุกรายให้ยุติในคราวเดียว (One Stop Service) โดยลูกหนี้ที่
เข้าร่วมโครงการฯ จะจ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง เหลือเพียง 4 - 7%

(ตามช่วงรายได้) และผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี จากเดิมทีต่ อ้ งจ่ายดอกเบีย้
สูงถึงประมาณ 20 - 25% แต่มีเงื่อนไขว่า ลูกหนี้ต้องไม่ก่อหนี้เพิ่ม
ในระยะเวลา 5 ปี และพร้อมเรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินที่ดี
“ทีมงานต้องท�ำความเข้าใจความต้องการของทุกฝ่าย แล้วหา
สมการที่ลงตัวที่สุด เนื่องจากโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนัน้ จึงต้องลดภาระการผ่อนช�ำระหนีร้ ายเดือนลง
โดยลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาการผ่อนช�ำระให้นานขึ้น
ซึ่งมีผลต่อรายได้ของธนาคารไม่มากก็น้อย ขณะที่ธนาคารเอง
ก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้น โครงการนี้คงไม่เกิด
หากธนาคารมองผลประโยชน์ที่เป็นเม็ดเงินเป็นหลัก”
คุ ณ รณดลกล่ า วว่ า “ตั ว ตั้ ง ” ของโครงการฯ จึ ง เป็ น เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติในภายภาคหน้า ซึ่งน�ำมาสู่
โจทย์ส�ำคัญของประเทศ คือ จะแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน
ได้อย่างไร
เป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย 2 แกนส�ำคัญ ซึ่งต้อง
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับลูกหนี้
ที่สุจริตและมีความตั้งใจจริง (Corrective Approach) เพื่อท�ำให้
ลูกหนี้เหล่านี้มีโอกาสปลดภาระหนี้สินที่มีกับเจ้าหนี้หลายรายอย่าง
ครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ควบคู่ไปกับการให้ความรู้
ทางการเงินที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องกลับเข้ามาในโครงการฯ อีก
(Preventive Approach) แต่โจทย์ใหญ่ของประเทศ คือ ท�ำอย่างไร
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แม้ จ ะเป็ น เวลาเพี ย งไม่ ถึ ง ปี แต่ ด ้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ในการ
ขยายผลเพื่ อ แก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ ค รอบคลุ มกลุ ่ มลู ก หนี้
มากขึ้น ท�ำให้โครงการฯ มีความคืบหน้าในหลายมิติ โดย BOT
พระสยาม MAGAZINE ฉบั บ นี้ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ รณดล
นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายก�ำกับสถาบันการเงิน ธปท. และ
ทีมงาน ซึ่งประกอบด้วย คุณวรางคณา ธ�ำรงรัตน์ ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร คุณชวนันท์ ชื่นสุข และคุณวิชญา
ยถาภูธานนท์ ฝ่ายตรวจสอบ 1 มาเล่าสูก่ นั ฟังถึงผลตอบรับ ความคืบหน้า
ก้าวต่อไปของโครงการฯ รวมถึงเป้าหมายสูงสุดของทีมงาน
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“หนี้ครัวเรือน” กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่อยู่คู่กับสังคมมาหลายปี โดยก่อนหน้านี้ สัดส่วนหนี้ครัวเรือนเทียบกับ
รายได้ประชาชาติ (GDP) ของไทย สูงถึงร้อยละ 80 กลายเป็นอุปสรรคในการดำ�รงชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ โครงการ “คลินิกแก้หนี้” จึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา
หนีค้ รัวเรือน จากความร่วมมือกันของธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และบริษทั
บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำ�กัด โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเริ่มดำ�เนินการเปิดรับลูกหนี้
เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
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ผลตอบรับช่วงแรกของคลินิกแก้หนี้
จากกลุ่มเป้าหมายแรกของโครงการฯ คือ ลูกหนี้บัตรเครดิตและ
สินเชือ่ ส่วนบุคคลฯ ทีม่ หี นีค้ า้ งช�ำระเกิน 3 เดือน (NPL) กับธนาคารตัง้ แต่

“ถ้าไม่เยียวยาคนกลุม่ นี้ ประเทศก็จะแย่ไปด้วย เพราะไม่สามารถ
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่” คุณวรางคณากล่าวย�้ำ
ก้าวต่อไปในการขยายผลสู่ลูกหนี้กลุ่มต่าง ๆ
ไม่เพียงการปรับเกณฑ์ให้ลูกหนี้ที่เป็นผู้มีอาชีพอิสระสามารถ
เข้าร่วมโครงการฯ ได้ คุณรณดลเชื่อว่า ภายในไตรมาส 2 ปี 2561
จะขยายไปถึงกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกด�ำเนินคดี แต่ยังไม่มีค�ำพิพากษา
ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้กลุ่มนี้มีโอกาสแก้ไขหนี้ผ่านคลินิกแก้หนี้โดย
ไม่ตอ้ งขึน้ ศาล ซึง่ ลูกหนีท้ เี่ ข้าคุณสมบัตดิ งั กล่าวมีประมาณ 90,000 ราย
รวมยอดหนี้ 20,000 ล้านบาท1
นอกจากนี้ คุณรณดลกล่าวว่า ภายในสิ้นปีนี้ อาจมีอีกก้าวส�ำคัญ
ในการขยายผลของคลินิกแก้หนี้ นั่นคือ การปรับเกณฑ์เพื่อให้กลุ่ม
ลูกหนี้ของ Non-bank สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ด้วย
“เนือ่ งจากขอบเขตการท�ำธุรกิจของบริษทั บริหารสินทรัพย์ (บบส.)
ตามพระราชก�ำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (พ.ร.ก.)
ยังไม่อนุญาตให้ บบส. บริหารหนี้ NPL ของกลุ่ม Non-bank ได้
แต่หลังจาก พ.ร.ก. ฉบับนี้แก้ไขเสร็จ บบส. ก็จะสามารถให้บริการ
กับลูกหนี้ของกลุ่ม Non-bank ได้ ซึ่งลูกหนี้กลุ่มนี้มีจ�ำนวนสูงถึง
360,000 ราย รวมยอดหนี้ 28,000 ล้านบาท2
เป้าหมายสูงสุดของคณะทำ�งานฯ
นอกจากการปรับเกณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่เดือดร้อนใน
กลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น อีกสิ่งที่ทีมงานมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งท�ำ
คือ การปรับทัศนคติของลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายสามารถเข้าร่วม
โครงการฯ ได้ แต่ยงั ไม่เข้าร่วม เพราะยังไม่พร้อมทีจ่ ะหยุดก่อหนีเ้ พิม่

ส� ำ หรั บ ดั ช นี ชี้ วั ด ความส� ำ เร็ จ ของผลการด� ำ เนิ น งาน (KPI)
คุณรณดลมองว่า ในระยะสั้น KPI ของทีมงาน คือ การเพิ่มจ�ำนวน
ลูกหนีท้ เี่ ข้าร่วมโครงการฯ ให้มากขึน้ 10% ทุกปี ซึง่ นัน่ หมายความว่า
จะมีคนที่ได้รับความรู้ทางการเงินและเสริมสร้างวินัยทางการเงิน
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ทุกปีเช่นกัน โดยโครงการฯ ได้จัดอบรมให้แก่
ลูกหนีท้ เี่ ข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงพนักงานของบริษทั และภาคเอกชน
ต่าง ๆ ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง
“อันที่จริง ผมไม่ได้อยากตั้งโจทย์ว่า ในอนาคตจะต้องมีคน
เข้ามาใช้บริการคลินิกแก้หนี้เยอะ ๆ แต่ในช่วงแรก อาจจะต้องเป็น
อย่างนั้น เพราะจากข้อเท็จจริง คือ มีคนกลุ่มหนึ่งที่ล�ำบากในการ
ด�ำรงชีวิตจากปัญหาหนี้ เราจึงต้องยื่นมือช่วยเหลือให้แก่เขา แต่ใน
ระยะยาว เราไม่ควรมีคนเข้ามาในคลินิกแก้หนี้นี้เลย เพราะกลุ่ม
ลูกหนีท้ จี่ บจากโครงการฯ ไปแล้ว ก็จะมีวนิ ยั ทางการเงิน ท�ำให้สภาพ
การเงินของเขาดีขึ้น ขณะที่คนที่ยังไม่เป็นหนี้ หรือยังไม่เป็น NPL เรา
ก็ตอ้ งท�ำให้พวกเขาตระหนักว่า ต้องมีวนิ ยั ทางการเงิน เพือ่ จะได้ไม่กอ่
ปัญหาสะสม จนต้องเข้าโครงการฯ ในที่สุด”
สุดท้ายนี้ คุณรณดลมองว่า โครงการคลินิกแก้หนี้เป็นการแก้
ปัญหาที่ปลายเหตุ ส่วนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ การปลูกฝังวินัย
ทางการเงินและความพอเพียงให้กับประชาชน เพื่อที่จะไม่ก่อปัญหา
หนี้สินล้นพ้นตัว จนกลายเป็นภาระแก่ตัวเองและสังคม ควบคู่ไป
กับการกระตุ้นและดูแลสถาบันการเงินให้ปล่อยสินเชื่ออย่างมีความ
รับผิดชอบ (Responsible Lending) ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ท้าทายของ
ธปท.

1 กลุ่มลูกหนี้ที่ค้างเกินกว่า 3 เดือน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กับธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ที่ยังไม่ถูกฟ้องด�ำเนินคดี และที่ถูกด�ำเนินคดีซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้ที่มีและไม่มี
ค�ำพิพากษา
2 กลุ่มลูกหนี้ที่ค้างเกินกว่า 3 เดือน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กับเจ้าหนี้กลุ่ม Non-bank ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป หรือกลุ่มธนาคารพาณิชย์และ Non-bank รวมกัน 2 แห่งขึ้นไป ที่ยังไม่
ถูกฟ้องด�ำเนินคดี และที่ถูกด�ำเนินคดี ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้ที่มีและไม่มีค�ำพิพากษา
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ที่ประชาชนจะมีทักษะในการบริหารจัดการทางการเงินและมีวินัย
ทางการเงินที่ดี โดยไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับโครงการฯ เลยตั้งแต่ต้น
เรื่องนี้เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน
เพื่อให้การด�ำเนินงานของโครงการฯ เป็นไปอย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลโครงการคลินิก
แก้หนี้ (กคน.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จาก ธปท. สมาคมธนาคารไทย ธนาคารพาณิชย์ และ บสส. เพื่อ
ติดตามดูแลความคืบหน้าของโครงการฯ รวมทัง้ ทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
โครงการฯ รวมถึงให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้ เพื่อปรับพฤติกรรม
ด้านการเงินและเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี

2 แห่งขึ้นไป (ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560) และยอดหนี้เงินต้นรวม
ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยคุณสมบัติเพิ่มเติมของลูกหนี้ที่จะเข้าร่วม
โครงการฯ คือ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา เป็นผู้มีรายได้ประจ�ำ (เพื่อให้
ง่ายในการประเมินรายได้) และไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องด�ำเนินคดี
“ตอนนี้ มี ลู ก หนี้ เ ซ็ น สั ญ ญากั บ คลิ นิ ก แก้ ห นี้ ไ ปทั้ ง หมด
กว่า 500 ราย แต่จ ริง ๆ มีค นให้ค วามสนใจมาก มีเ ข้ามา
ติดต่อขอสมัครกว่า 30,000 ราย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้สถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) นอกจากนี้ ก็มีคนที่ไม่เข้า
คุณสมบัติ เช่น รายได้ไม่พอ เป็นผู้มีอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้
ประจ�ำ เป็นลูกหนี้ที่ถูกฟ้องด�ำเนินคดีแล้ว หรือเป็นหนี้ที่ยังไม่เป็น
NPL ซึ่งก็ท�ำให้กลุ่มคนเหล่านี้ถูกกันออกไปเป็นจ�ำนวนมาก กคน.
จึ ง พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ลู ก หนี้ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
ลูกหนี้หลายกลุ่มมากขึ้น”
เมื่ อ วั น ที่ 1 มกราคม 2561 ที่ ผ ่ า นมา โครงการฯ มี ก าร
ปรั บ เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ เพื่ อ ให้ ก ลุ ่ ม ลู ก หนี้ ที่ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบ
อาชี พ อิ ส ระ หรื อ ลู ก จ้ า งที่ ไ ม่ มี ร ายได้ ป ระจ� ำ สามารถเข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ ได้ รวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การค�ำนวณความสามารถ
ในการช� ำ ระหนี้ ใ ห้ ยื ด หยุ ่ น ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ กระแสเงิ น สด
รั บ - จ่ า ยของลู ก หนี้ ที่ มี ห ลายลั ก ษณะ ส่ ง ผลให้ สั ด ส่ ว นของ
ผู้สมัครเข้าโครงการฯ ที่มีอาชีพอิสระสูงขึ้นจาก 3% ในปี 2560 เป็น
15% ในช่วงมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561)
ส�ำหรับอายุเฉลี่ยของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ที่ประมาณ
30 ปี ซึง่ เป็นช่วงอายุเดียวกับกลุม่ ทีเ่ ริม่ ก่อหนีเ้ ยอะ โดยคนกลุม่ นีถ้ อื เป็น
แรงงานกลุม่ ส�ำคัญทีจ่ ะสร้างผลิตภาพ (Productivity) คืนกลับสูป่ ระเทศ
ดังนัน้ ถ้าคนกลุม่ นีต้ อ้ งเผชิญปัญหาหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว จนไม่มสี มาธิและ
ก�ำลังใจในการท�ำงาน ก็จะท�ำให้สร้าง Productivity ได้น้อย กระทบ
ต่อครอบครัวและสังคม ยิ่งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย”
แรงงานกลุ่มนี้ก็จะทวีความส�ำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและ
สร้างผลิตผลให้กับประเทศ ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นการช่วยเหลือ
ทั้งตัวลูกหนี้ ครอบครัวของลูกหนี้ และสังคมโดยรวม
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โจทย์ใหญ่ของประเทศ คือ ท�ำอย่างไรที่ประชาชนจะมีทักษะในการบริหารจัดการทางการเงิน
และมีวินัยทางการเงินที่ดี โดยไม่จ�ำเป็นต้องเข้าโครงการฯ
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The Future of Finance

FinTech’s Transformative Innovations
ในช่ ว งปลายเดื อ น มี น าคม 2561 ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) และ Milken Institute สถาบั น วิ จั ย ทาง
เศรษฐกิจการเงินชั้นนำ�ของสหรัฐอเมริกา ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกันภายใต้ธีม “The Future of Finance” เพื่อ
ร่วมเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพของภาคการเงินในอนาคต รวมทั้งบทบาทของแต่ละหน่วยงานที่จะต้อง
ปรับตัว เพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโฉมภาคการเงิน โดยได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากองค์กรชั้นนำ�ต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ผู้ประกอบการ FinTech และ TechFin ผู้บริหารจากสถาบันการเงิน ผู้ ให้บริการระบบ
การชำ�ระเงิน ตัวแทนจากตลาดตราสารทุน และหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ ในหลากหลายมุมมอง

“จากความจ�ำเป็นในการพัฒนาภาคการเงินทัง้ 3 ด้าน ค�ำถามหลัก
ส�ำหรับการเสวนาโต๊ะกลม ในครั้งนี้ก็คือ ใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการก�ำหนดอนาคตของภาคการเงิน”
ดร.วิรไท กล่าวว่า โดยปกติแล้ว บทบาทเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสถาบัน
การเงินและหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลาง
ภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิทัล
ได้ ก ลายเป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ของบริ ก ารทางการเงิ น ใหม่ ซึ่ ง
ผู้ประกอบการ FinTech1 และ TechFin2 ต้องมีส่วนร่วมในการวาง
รากฐานส�ำหรับอนาคตของภาคการเงินด้วยเช่นกัน
“ในขณะที่การเกิดขึ้นของผู้ประกอบการ FinTech และ TechFin
ได้เพิ่มแนวโน้มการแข่งขันส�ำหรับสถาบันการเงินและความท้าทาย
ทางด้านการก�ำกับส�ำหรับหน่วยงานก�ำกับดูแล ผมเชื่อว่าเราทั้งหมด
สถาบันการเงิน หน่วยงานก�ำกับดูแล ผู้ประกอบการ FinTech
และ TechFin สามารถที่จะอยู่ร่วมกัน เพื่อช่วยก�ำหนดอนาคตของ
ภาคการเงิน และกุญแจส�ำคัญส�ำหรับการอยูร่ ว่ มกันก็คอื ความร่วมมือ
ไม่ว่าจะผ่านการสร้างและแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน การ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสากล และการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์
ระหว่างสถาบันการเงินและผู้ประกอบการ Fintech และ TechFin
ทั้งหมดนี้สามารถที่จะช่วยสร้างนวัตกรรมทางการเงินและผลิตภัณฑ์
ทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจเกิดผลิตภาพ
สร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มการเข้าถึงภาคการเงินโดยรวม”

1 FinTech คือ นวัตกรรมที่เกิดจากการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การท�ำกิจกรรมทางการเงินมีความสะดวกต่อผู้ใช้ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2 TechFin คือ บริษัทที่ท�ำงานด้านเทคโนโลยี แล้วขยายมาให้บริการทางการเงินด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Platform ที่มีฐานผู้ใช้งานมาก่อน
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ภาพผู้เข้าร่วมรับฟังและอภิปรายการประชุมร่วมระหว่าง ธปท. และสถาบัน Milken ณ ธปท.

Productivity, Immunity, and Inclusivity
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวเปิดงานในหัวข้อ
“The Future of Finance: FinTech’s Transformative Innovations”
โดยมี ใ จความตอนหนึ่ ง ว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ อนาคตของ
ภาคการเงิน เราไม่ควรและไม่สามารถที่จะลืมบทบาทพื้นฐานของ
ภาคการเงินได้ ทั้งในด้านการพัฒนาการจัดสรรทรัพยากร การรักษา
ความสามารถในการปรับตัวของเศรษฐกิจ (Resiliency) และการขยาย
ศักยภาพและความเป็นไปได้ของประชาชนและธุรกิจ
“ผมเชื่อว่า อนาคตของภาคการเงินจ�ำเป็นต้องโฟกัสไปที่ 3 ด้าน
ส�ำคัญ นั่นคือ การส่งเสริมผลิตภาพ การสร้างภูมิคุ้มกัน และการลด
ความเหลื่อมล�้ำ” ดร.วิรไท กล่าว
ส�ำหรับเรื่องผลิตภาพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า บริการทาง
การเงินจ�ำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ เพือ่ ยกระดับผลิตภาพของเศรษฐกิจ
โดยรวม เรื่องภูมิคุ้มกัน บริการทางการเงินจ�ำเป็นต้องช่วยพัฒนา
การบริหารความเสีย่ งและสร้างความยืดหยุน่ โดยไม่ทำ� ให้ระบบการเงิน
อยู่ในภาวะเสี่ยง และเรื่องการลดความเหลื่อมล�้ำ สาธารณชนต้อง
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง ในราคาที่ไม่แพง
พวกเขาจึงจะสามารถปลดล็อกศักยภาพและมีความมัน่ คงทางการเงิน
อย่างยัง่ ยืน โดยถึงทีส่ ดุ แล้ว พัฒนาการของทัง้ 3 ด้านนี้ สามารถทีจ่ ะ
ยกระดับภาคเศรษฐกิจจริงและมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยรวมได้
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(จากซ้ายไปขวา) คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.
Ms. Staci Warden ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตลาดการเงิน สถาบัน Milken และ Mr. Richard Ditizio ประธานและกรรมการบริหาร สถาบัน Milken ขณะร่วมการอภิปราย
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ทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง หากสถาบั น การเงิ น ด� ำ เนิ น การเองคงเป็ น ไปไม่ ไ ด้
เพราะมี Operational Cost ที่สูงมาก
ความเปลี่ ย นแปลงที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของภาคการเงิ น ไม่ ไ ด้
มาจาก FinTech แต่มาจากผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม
อื่น ซึ่งได้เข้ามาเป็นผู้เล่นในภาคการเงินด้วย เช่น ผู้ประกอบการ
e-Commerce, Retailer และ Telecom ตัวอย่างในประเทศ
จีน Tencent และ Alibaba ได้กลายเป็นผู้เล่นในภาคการเงิน
ซึ่งใช้ฐานข้อมูลลูกค้าจากธุรกิจเริ่มต้น มาสร้างเครือข่ายทางการเงิน
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง Platform ของ Alipay สามารถให้ บ ริ ก าร
ได้ ห ลากหลายทั้ ง ในด้ า นการเงิ น และในด้ า นอื่ น ๆ แน่ น อนว่ า
Platform ที่ ใ หญ่ แ ละถู ก น� ำ มาใช้ ใ นภาคการเงิ น ย่ อ มน�ำ มาซึ่ ง
ความเสี่ยงทางไซเบอร์มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นความท้าทายของ
หน่วยงานก�ำกับดูแล ในการก�ำกับและรักษาสมดุลของภาคการเงิน
ระหว่างสถาบันการเงินและผู้เล่นหน้าใหม่
ช่วงทีส่ าม หัวข้อเกีย่ วกับ “Regulators’ Perspective on the Future
of Finance” มีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย Mr. Jun Mizuguchi
จาก Government of Japan, Mr. Sopnendu Mohanty
จาก Monetary Authority of Singapore คุณสิรธิ ดิ า พนมวัน ณ อยุธยา
จาก ธปท. และคุณทิพยสุดา ถาวรามร จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู ้ ร ่ ว มเสวนาพู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ สไตล์ วิ ธี ก าร และเครื่ อ งมื อ
ที่ ใ ช้ ใ นการก� ำ กั บ โดย Mr. Mohanty แสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกั บ มุ ม มองของหน่ ว ยงานที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นการเงิ น ใน
อนาคตว่ า ควรดู ภ าพรวมนโยบายของทั้ ง ประเทศ ความ
ท้าทายแบ่งเป็น 3 เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) การสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การแชร์ข้อมูล KYC หรือข้อมูล
Digital Data ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ จ าก Digital Platform
เพื่อช่วย SMEs (2) การสร้างนโยบาย ขณะที่เราก�ำลังวางนโยบาย
เกี่ยวกับ Data ก็ต้องเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกสร้างมาได้อย่างไร
การจัดเก็บท�ำอย่างไร และจะรักษาความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล
อย่างไร เมื่อมี Data แล้ว ผู้วางนโยบายต้องศึกษาการสร้างระบบ
ซึง่ ปัจจุบนั ยังเป็นแบบรวมศูนย์ จะท�ำอย่างไรให้ระบบสามารถรองรับ

ข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลในอนาคต และเราจะสร้างนโยบายเท่าทันกับ
การเปลีย่ นแปลงและเทคโนโลยีหรือไม่ (3) มุมมองในฐานะประชาชน
ทั่วประเทศ ต้องเปลี่ยนจาก Physical Economy เป็น Digital
Economy ประชาชนต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
สุดท้ายต้องมี Cybersecurity ที่แข็งแกร่ง
คุ ณ สิ ริ ธิ ด า พนมวั น ณ อยุ ธ ยา เล่ า ถึ ง จุ ด ประสงค์ ข อง
Regulatory Sandbox ของ ธปท. ว่ า จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
โปรโมทนวั ต กรรมทางการเงิ น ปกป้ อ งผู ้ บ ริ โ ภค และจ� ำ กั ด
ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น Sandbox จะสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า ง
นวัตกรรมและการก�ำกับดูแล รวมทั้งยังถูกใช้เป็นที่เรียนรู้ส�ำหรับ
ธปท. อีกด้วย
ทั้งนี้ ดร.วิรไท ได้ทิ้งท้ายการเสวนาในครั้งนี้ โดยเน้นย�้ำถึง
ความส�ำคัญของการพัฒนาภาคการเงิน เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ
และของโลกใน 3 ด้าน คือ การส่งเสริมผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจ
การสร้างภูมิคุ้มกันแก่ระบบเศรษฐกิจการเงิน และการลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึง่ การจะตอบโจทย์เหล่านี้
ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการผลักดันภาคการเงินในอนาคต ไม่ว่าจะ
เป็นผูป้ ระกอบการ FinTech และ TechFin สถาบันการเงิน ผูใ้ ห้บริการ
ระบบการช�ำระเงิน รวมทั้งหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ก�ำลังมาถึง
คือ ภาคการเงินจะมีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างและเชื่อมโยง
กับภาคอื่น ๆ มากขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้และควบคุมมาตรฐาน
ในด้านข้อมูล ความเชื่อมโยงที่มากขึ้นกับภาคโทรคมนาคม เป็นต้น
นอกจากนี้ ประเด็นเรือ่ งภาษีกเ็ ป็นอีกหนึง่ ความท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการ
พัฒนานวัตกรรมของประเทศที่จะต้องนึกถึงเช่นกัน ดังนั้น ในฐานะ
หนึ่งในหน่วยงานก�ำกับดูแลภาคการเงิน ธปท. ต้องปรับตัวให้ทันกับ
โลกสมัยใหม่ ด�ำเนินการอย่างรวดเร็วคล่องตัว เปิดใจและเรียนรูส้ งิ่ ใหม่
รวมทั้งร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อรักษาสมดุลของภาคการเงินทั้ง
แบบเก่าและใหม่ให้เกือ้ หนุนและเปลีย่ นผ่านอย่างราบรืน่ และสุดท้าย
เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและภาคการเงินที่ยั่งยืน
ในอนาคต

ฉบับที่ 2 ปี 2561

The Changing Financial Landscape
ใน ช่วงแรก เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ “Fintech, TechFin and the
Changing Financial Landscape” มีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย
Ms. Hanna Qiu จาก Ping An OneConnect Financial Technology,
Mr. Yashesh Kampani จาก IBM ASEAN, Mr. Sahil Kini จาก Aspada

ผมเชื่อว่า อนาคตของภาคการเงินจ�ำเป็นต้อง
โฟกัสไปที่ 3 ด้านส�ำคัญ นั่นคือ
การส่งเสริมผลิตภาพ การสร้างภูมิคุ้มกัน
และการลดความเหลื่อมล�้ำ
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New Digital Solutions
ทางด้าน Mr. Richard Ditizio, President and Chief Operating
Officer, Milken Institute ได้กล่าวเปิดงาน โดยมีใจความตอนหนึง่ ว่า
นักลงทุนและผู้ประกอบการในต่างประเทศต่างแสวงหาโอกาสอย่าง
ต่อเนื่อง ในการเป็นพันธมิตรกับผู้น�ำทางการเงินและผู้น�ำทางธุรกิจ
ของประเทศไทย ซึง่ ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นของคนไทย ทั้งนี้ โอกาสในการสร้างความส�ำเร็จระยะยาว
จะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถน�ำ เสนอความคิ ด เห็ น
และมุมมองของตน ไม่ว่าจะเป็น ผู้น�ำภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิ ช าการ Think Tanks องค์ ก รภาคประชาสั ง คม และ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหลายท่านที่กล่าวมา ได้มาเป็น
ตัวแทนอยู่ ณ ที่นี่ในวันนี้
บ่อยครั้งที่ที่มาของการคิดนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจด้าน
นโยบาย ไม่ได้ถูกคิดหรือรับฟังจากผู้ที่ได้รับผลของนโยบายดังกล่าว
แต่ ณ ทีแ่ ห่งนี้ ธปท. ตัง้ ใจทีจ่ ะแสวงหาความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นแนวคิด
จากหลากหลายมุมมอง เพื่อการตัดสินใจด้านนโยบายที่รัดกุมและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยวิสัยทัศน์เช่นนี้เอง จะท�ำให้ ธปท.
คงความเป็นผูน้ ำ� ในภูมภิ าค และประยุกต์ใช้นโยบายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีนวัตกรรม ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการเงิน
และตลาดทุนต่อไป
ส�ำหรับประเทศไทย Mr. Ditizio กล่าวว่า FinTech และเทคโนโลยี
ดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทต่อสถาบันการเงิน หน่วยงานก�ำกับดูแล
และประชาชนคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสร้างระบบนิเวศที่
สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0
อย่างแน่นอน ซึง่ จะเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจและเปลีย่ นประเทศไทย
ให้เป็นประเทศรายได้สูง

Investments Advisors, คุณกรณ์ จาติกวณิช จาก Thai FinTech Club
และคุณจรัมพร โชติกเสถียร จากธนาคารกรุงเทพ
คุณกรณ์ จาติกวณิช กล่าวว่า ธนาคารไม่ได้เป็นคนก�ำหนด
ขอบเขตของ FinTech Landscape อีกต่อไป แต่เทคโนโลยีต่างหากที่
เป็นผูก้ ำ� หนดมากกว่า ในมุมมองจากคนทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการ FinTech
พวกเขาเชื่อว่า FinTech สามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
มี 5 เทคโนโลยีส�ำคัญ ที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ ได้แก่
1. Chat BOT ไม่ใช่การตั้งใจที่จะติดต่อพูดคุยกับลูกค้าน้อยลง
แต่เพื่อให้พูดคุยได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น
2. Machine Learning & AI เพราะข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามา
มีจ�ำนวนมาก และเราต้องการเครื่องมือหรือกระบวนการในการ
วิเคราะห์ตีความ โดยบางธนาคารได้ใช้ AI มาช่วยในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล ท�ำให้สามารถลดต้นทุนต่าง ๆ ได้มาก
3. Blockchain เทคโนโลยีของความเชื่อใจจากคนสองฝั ่ ง
ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดค�ำถามว่า
ถ้า Blockchain ท�ำแบบนี้ได้ แล้วบทบาทของธนาคารพาณิชย์ใน
อนาคตควรจะเป็นอย่างไร
4. Cryptocurrency ที่มากระทบกับบทบาทของธนาคารพาณิชย์
เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ Blockchain
5. Internet of Things (IOT) ทุกคนสามารถ Connect กันได้
กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้
“ผมเชื่อว่า 5 เทคโนโลยีนี้ เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง
Financial Landscape ที่เป็นอยู่” คุณกรณ์กล่าว
ช่วงที่สอง หัวข้อเกี่ยวกับ “How will established multinational
technology and financial firms respond?” มีผู้เข้าร่วมเสวนา
ประกอบด้วย Mr. Greg Li จาก Bitfury Group, Mr. James Lloyd
จาก EY, Ms. Pearlyn Phau จาก DBS Bank Limited, Mr. Rahul Shinghal
จาก PayPal Southeast Asia, และคุณบุญทักษ์ หวังเจริญ อดีต CEO
ธนาคารทหารไทย
ผูร้ ว่ มเสวนาได้มกี ารอภิปรายถึงบทบาทของผูป้ ระกอบการ FinTech
ที่มีต่อสถาบันการเงินและผู้เล่นในภาคการเงิน โดยสรุปภาพรวม
คือ ประมาณ 95 - 98% ของผูป้ ระกอบการ FinTech ต้องการทีจ่ ะ
ร่วมมือหรือขายเทคโนโลยีที่ตนมีให้กับสถาบันการเงิน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการเหล่านี้ ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือ
เพียงพอในด้านการให้บริการทางการเงิน ฝ่ายสถาบันการเงินก็
มีความตื่นตัวและตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิด
ขึน้ โดย Ms. Phau ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่มี จากการร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ FinTech ในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการเข้าถึง
และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคทั้งในด้านการเงินและไลฟ์สไตล์
เพื่อสร้าง Intelligent Banking ในการตอบโจทย์ลูกค้า Retail
ที่ มี ค วามต้ อ งการที่ ห ลากหลายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
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คุณอัชพร จารุจินดา
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรมและ
อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

ลดความเหลื่อมล�้ำ
เพิ่มความเชื่อมั่น

เรือ่ งของการปฏิรปู ประเทศในด้านต่าง ๆ นับเป็นวาระแห่งชาติทที่ กุ คนจับตามอง โดยทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ
ปฏิรปู ประเทศใน 13 ด้าน ซึง่ หนึง่ ในนัน้ มีการปฏิรปู ด้านกระบวนการยุตธิ รรมรวมอยูด่ ว้ ย แต่เมือ่ พูดถึงคำ�ว่า “กระบวนการ
ยุติธรรม” ประชาชนทั่วไปหลายคนรู้สึกว่า เป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่จริง ๆ แล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว และถ้าหากการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมสำ�เร็จ ชีวิตคนไทยจะเกิดความผาสุก ได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาค และสังคมไทยจะมี
ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และ
อดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณอัชพร จารุจินดา มา
ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
และประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับ หากการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมไทยครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดจนสิ่งที่
คนไทยควรติดตาม เพื่อช่วยขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่
ครั้งนี้ให้เกิดขึ้นได้จริง

ความจำ�เป็นที่ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
คุณอัชพรกล่าวว่า กระบวนการยุติธรรม คือ หลักประกัน
ที่ส�ำคัญในการท�ำให้ประชาชนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก โดย
ที่ผ่านมา กระบวนการยุติธรรมท�ำหน้าที่ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่
เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความตื่นตัวใน
สิทธิเสรีภาพขึ้นอย่างมาก จึงท�ำให้เกิดค�ำวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหา
ต่าง ๆ ในกระบวนการยุตธิ รรมไทย ไม่วา่ จะเป็นประเด็นทีก่ ระบวนการ
กฎหมายยังไม่มกี ารพัฒนาให้ทนั สมัยและเข้ากับบริบทของสังคมไทย
ปัญหาความล่าช้าและความยากล�ำบากในการเข้าถึงความช่วยเหลือ

เป้าหมายสำ�คัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
จากปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมา น�ำมาสู่บทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทีร่ ะบุให้มกี ารปฏิรปู
กระบวนการยุติธรรมให้เห็นผลภายใน 5 ปี ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
คือ (1) ให้มีการก�ำหนดระยะเวลาในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุตธิ รรม (2) มีกลไกช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ได้โดยสะดวก ลดความเหลื่อมล�้ำ (3) ปรับปรุงการสอบสวนให้มี
ระบบถ่วงดุล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งมีการใช้นิติวิทยาศาสตร์
ในการพิสูจน์ความผิด และ (4) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม

“คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมจึงได้
พิจารณาจัดท�ำแผนปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมให้เป็นไปตามแนวทาง
ทีร่ ฐั ธรรมนูญได้กำ� หนดไว้ โดยตัง้ เป้าหมายว่า แผนปฏิรปู และกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน 5 ปีขา้ งหน้า ต้องตอบโจทย์ให้ได้วา่ ท�ำอย่างไร
ให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง มีความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมว่ามีความโปร่งใส รวดเร็ว มีมาตรฐาน และ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ภายใต้ความแตกต่างกันของบุคคล
ในสังคม”
10 ประเด็น ในแผนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
จากเป้าหมายในการปฏิรูปน�ำมาสู่การรวบรวมความเห็นและ
จัดท�ำแผนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย 10 ประเด็น
ส�ำคัญ ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการยุติธรรม ได้แก่
ประเด็นที่ 1 การก�ำหนดให้หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
ต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจนในการด�ำเนินงานแต่ละขั้นตอนและในทุก
ขัน้ ตอนของกระบวนการยุตธิ รรม เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความยุตธิ รรม
โดยไม่ล่าช้า และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้
ประเด็นที่ 2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมโดยสะดวก เช่น การสร้างสถานี
ต�ำรวจให้มีความพร้อม เป็นที่พึ่งในทางคดีแก่ประชาชนในทุกเรื่อง
ที่มีปัญหาทางกฎหมาย
ประเด็นที่ 3 การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ เช่น การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา
ในคดีอาญา โดยใช้ระบบประเมินความเสี่ยงและก�ำกับดูแลหลัง
ปล่อยตัว มาใช้แทนการเรียกทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
ประเด็นที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม
เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งหมายถึง
การปรั บ แนวความคิ ด ของทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ม องว่ า
“การคืนคนดีสสู่ งั คม” และ “การลดการกระท�ำความผิดซ�ำ้ ” เป็นหนึง่ ใน
เป้าหมายในการด�ำเนินงานยุติธรรม
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แผนปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมไทย

ทางคดี ความเหลื่อมล�้ำในด้านการปฏิบัติต่อบุคคลที่ต่างฐานะกัน
และประเด็นทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ความไม่เชือ่ มัน่ ในกระบวนการยุตธิ รรม
ว่ามีความโปร่งใสและมีมาตรฐานเพียงพอ
“ถ้าติดตามข่าวสารในช่วงเวลาที่ผ่านมา จะพบว่าข่าวใหญ่ ๆ
ที่กระทบสังคม มักเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งสิ้น เช่น การกระท�ำความผิดในลักษณะเดียวกัน ถ้า
ชาวบ้านเป็นคนท�ำผิด จะต้องติดคุกทันที เพราะไม่มีเงินประกันตัว
แต่คนรวยสามารถวางเงินประกัน แล้วใช้ชวี ติ เป็นอิสระต่อไปได้ หรือ
การที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จนต้องแจ้งความให้ด�ำเนินคดี
แต่คดีก็หายไป ไม่มีความคืบหน้า หรือแม้แต่การที่ผู้มีอ�ำนาจ
กระท�ำผิดแล้วมีการแทรกแซงคดี เปลี่ยนส�ำนวนการสอบสวน ฯลฯ
เหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้ผลส�ำรวจความเห็นจากประชาชน
ออกมาว่า ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมีไม่ถึง 50% ในทุก
ครั้งและทุกคดี”
คุณอัชพรย�้ำว่า ปัญหาเหล่านี้ หากปล่อยทิ้งไว้ ไม่มีการแก้ไข
ปัญหาอาจจะไปไกลถึงจุดทีป่ ระชาชนไม่ยอมรับกระบวนการยุตธิ รรม
จนเกิดภาวะไม่เกรงกลัวต่อการกระท�ำความผิด และเกิดการใช้วธิ กี าร
แก้แค้นกันเอง ซึ่งจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อความสงบสุขของสังคม
นีจ่ งึ เป็นเหตุผลส�ำคัญทีต่ อ้ งมีการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ระบบ
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27

BOT MAGAZINE The Knowledge

สัญญาในประเทศไทย เพราะไม่มนั่ ใจในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย
จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการยุตธิ รรมให้มมี าตรฐานเป็นที่
เชื่อถือในระบบสากล รวมถึงอาจต้องมีการจัดตั้ง “ศาลพาณิชย์” ขึ้น
มาพิจารณาคดีทางการค้าโดยเฉพาะ
ผลประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับ
คุณอัชพรมองว่า ความพยายามในช่วง 5 ปีตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนี้ อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเมืองไทย
ซึ่งถ้าการด�ำเนินการตามแผนปฏิรูปทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดไว้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง
เริ่มจาก (1) ประชาชนจะเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรม
อย่างแท้จริง กล่าวคือ เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องการ
ได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรม พวกเขาจะได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็วในการด�ำเนินการ มีระยะเวลาแล้วเสร็จ
ที่ชัดเจน ติดตามผลได้ง่าย มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และได้รับ
ความคุ้มครองในระหว่างคดีและภายหลังคดีอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เมื่อความเหลื่อมล�้ำในกระบวนการยุติธรรมลดลง ประชาชน
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค แม้จะมีความ
แตกต่างในฐานะของบุคคล เช่น การประกันตัวทีจ่ ะได้รบั การพิจารณา
อย่างเหมาะสมถึงความเสีย่ งทีจ่ ะหลบหนี มิใช่การวางเงินประกันเพียง
อย่างเดียว เป็นต้น
(3) เมือ่ ระบบการสอบสวนได้รบั การปฏิรปู เช่น การสอบสวนต้องท�ำ
โดยคณะผูส้ อบสวน มีทนายร่วมรับฟัง และพนักงานอัยการร่วมสอบสวน
การใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความผิด การที่พนักงาน
สอบสวนมีความเป็นอิสระในวิชาชีพและมีมาตรฐานการท�ำงาน
ฯลฯ จึงท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมขั้นต้น
ก่อนคดีขึ้นสู่ศาล
“ผมเชื่อว่า การปฏิรูประบบการลงโทษทั้งระบบ เพื่อให้การ
บังคับการตามกฎหมายมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยเริ่มที่การ
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากเดิมที่ว่า บุคคลที่กระท�ำความผิดต้อง
จ�ำคุกสถานเดียว ซึง่ ไม่เกิดผลดีตอ่ ประเทศ เปลีย่ นมาเป็นการดูแลว่ามี

กระบวนการใดทีจ่ ะแก้ไขผูก้ ระท�ำความผิดให้ลดการกระท�ำความผิดซ�ำ้
และกลับคืนสู่สังคมได้ แนวทางนี้จะท�ำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคม
ที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”
นอกจากนี้ การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการ
ด�ำเนินคดีพาณิชย์ให้เป็นไปโดยง่าย รวดเร็ว มีมาตรฐานเป็นที่
เชื่อถือในระบบสากล และเป็นที่ยอมรับในความก้าวหน้า จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของประเทศ
ความท้าทายและความคาดหวัง
คุณอัชพรเล่าว่า แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ขณะนี้
อยู่ในระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อ
ให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งหลังจากนั้น ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐทีถ่ กู ก�ำหนดให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
ก็จะเริ่มด�ำเนินการตามแผนที่ก�ำหนดไว้
“ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนปฏิรูปมีได้หลาย
ประการ เพราะหลายเรือ่ งเป็นการเปลีย่ นแนวความคิดใหม่ ทีจ่ ะสร้าง
ทัศนคติให้ยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงจะส่งผลดีต่อประเทศชาติ

และประชาชนอย่างไร นับเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เพราะไม่ว่าแผน
จะดีอย่างไร แต่ถ้าผู้ปฏิบัติตามแผนไม่ยินยอมที่จะขับเคลื่อนให้เกิด
ผลส�ำเร็จ การปฏิรูปก็เกิดขึ้นไม่ได้”
แต่นับว่าเป็นข่าวดีที่ในช่วงเวลาจัดท�ำแผน ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการด�ำเนินการตามแผน และมีความหวังว่า
จะสามารถปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมขึ้นได้ และขณะนี้หลาย
หน่ ว ยงานก็ เ ริ่ ม เตรี ย มการด� ำ เนิ น การในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้
เป็นไปตามแผนแล้ว โดยทั้งหมดนี้ ประชาชนเองก็ต้องเข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว ม ด้ ว ยการติ ด ตามการด� ำ เนินการตามแผนปฏิรูป ของ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ เป็ น อี ก หนึ่ ง แรงผลั ก ดั น
ส�ำคัญให้การปฏิรูปครั้งนี้บรรลุผลส�ำเร็จตามที่มุ่งหวัง
“การปฏิ รู ป เรื่ อ งใดก็ ต าม จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกว่ า จะส� ำ เร็ จ เห็ น ผลอย่ า งจริ ง จั ง โดยเฉพาะ
ในเรื่ อ งของกระบวนการยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ใกล้ ชิ ด กั บ ประชาชนทุ ก คน เสี ย งสะท้ อ นจากประชาชน
จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ก ารปฏิ รู ป เกิ ด
ผลส�ำเร็จ” คุณอัชพรทิ้งท้าย
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ประเด็นที่ 5 การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา เพื่อให้มี
การตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
อย่างเหมาะสม ซึ่งหมายความว่า ต่อไปนี้จะไม่มีการสอบสวนโดย
นายต�ำรวจเพียงคนเดียวอีกต่อไป ในการสอบสวนจะต้องมีนายต�ำรวจ
2 คนขึน้ ไป โดยในคดีสำ� คัญ พนักงานอัยการเองก็ตอ้ งมาร่วมสอบสวน
ด้วย และในอนาคตจะต้องมีระบบทนายร่วมรับฟัง โดยอาจต้อง
เริ่มจากการผลักดันให้มีทนายประจ�ำทุกสถานีต�ำรวจก่อน
ประเด็นที่ 6 การก�ำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อมิให้ขาดอายุความ
ประเด็นที่ 7 การพัฒนาระบบการสอบสวน เพื่อสร้างความ
เชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการสอบสวนและผู้ท�ำหน้าที่สอบสวน
ให้มีมาตรฐาน เพื่อลดปัญหาการน�ำคนไม่ผิดมาเข้าสู่กระบวนการ
ด�ำเนินคดี ซึง่ อาจจ�ำเป็นต้องมีกลไกเสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนา
บุคลากรในการสอบสวน เช่น การจัดตั้งสถาบันการสอบสวนขึ้นมา
โดยเฉพาะ เป็นต้น
ประเด็นที่ 8 การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี เช่น การท�ำให้มกี ฎหมายบริหารจัดการ
ระบบนิติวิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรมความสามารถของพนักงาน
สอบสวนให้มีความรู้เบื้องต้นในด้านนี้ เพื่อการรักษาสถานที่เกิดเหตุ
หรือสามารถเก็บหลักฐานได้ทันทีหากมีความจ�ำเป็น
ประเด็ น ที่ 9 การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการยุ ติ ธ รรม เพื่ อ มุ ่ ง อ� ำ นวย
ความยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ ว ซึ่ ง
หมายถึ ง การเปลี่ ย นแนวความคิ ด (Mindset) ของบุ ค ลากรใน
องค์กรให้ความยุติธรรมทั้งหมด ทั้งกรมต�ำรวจ อัยการ ศาล และ
กระทรวงยุติธรรม ถึงแม้ว่าองค์กรเหล่านี้จะได้รับยกย่องว่าเป็น
องค์กรระดับสูง แต่ก็ถือเป็นหนึ่งในส่วนราชการที่มีหน้าที่รับใช้
แผ่นดินด้วยการให้บริการแก่ประชาชน
ประเด็นที่ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมา พบว่า
สาเหตุหนึง่ ทีน่ กั ลงทุนต่างชาติไม่คอ่ ยลงทุนในประเทศไทย หรือไม่ทำ�
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การปฏิรูปเรื่องใดก็ตาม จ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะส�ำเร็จเห็นผล
อย่างจริงจัง เสียงสะท้อนจากประชาชนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การปฏิรูปเกิดผลส�ำเร็จ
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เรื่อง : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ใช้เทคโนโลยีมาต่อยอดแนวคิดการท�ำนโยบาย

Banking Agent

ประเทศไทยถือได้ว่ามีแหล่งให้บริการทางการเงินเป็นจ�ำนวนมาก และเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่แหล่งบริการทางการเงิน
ที่มี ถูกกระจายไปทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศหรือไม่? หรือแหล่งบริการทางการเงินส่วนใหญ่ยังมีการกระจุกตัวอยู่แค่ใน
บางพื้นที่ จนอาจสร้างความแตกต่างของต้นทุนในการใช้บริการของคนในกลุ่มต่าง ๆ หรืออาจเกิดความซ�้ำซ้อนในการให้
บริการกับคนบางกลุ่ม จนน�ำมาซึ่งความไม่มีประสิทธิภาพ?
ฉบับที่ 2 ปี 2561
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เปิดข้อมูลจุดพิกัดบริการทางการเงินทั่วประเทศไทย
ฐานข้อมูลนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 โดยดึง
จุดพิกัดทั้งหมดของผู้ให้บริการทางการเงินประเภทต่าง ๆ จาก
Google Map ซึง่ ประกอบไปด้วย (1) สถาบันการเงินในระบบ 35,410 จุด
ซึ่งรวมถึงสาขาและจุด ATM/CDM ของธนาคารพาณิชย์ สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (SFI) และผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ
Non-bank (2) สถาบันการเงินกึ่งในระบบ 9,682 จุด ซึ่งรวมถึง
สหกรณ์และโรงรับจ�ำน�ำ (3) สถาบันการเงินนอกระบบ 3,115 จุด ซึ่ง
รวมถึงกลุ่มอาชีพและกลุ่มการเงินชุมชนอื่น ๆ และ (4) Potential
Banking Agent 29,878 จุด ซึ่งประกอบไปด้วยร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตู้เติมเงิน ปั๊มน�้ำมัน และไปรษณีย์
นอกจากนีย้ งั รวมถึงจุดให้บริการเครือ่ งรับ/รูดบัตร (EDC) 158,675 จุด
ซึ่งรวมถึงร้านค้า ร้านโชห่วย ผู้ประกอบการที่ติดตั้งเครื่อง EDC
ภายใต้โครงการ National e-Payment และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
ทั้งนี้ การตีความข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูล ควรต้องตระหนักถึง

ข้อจ�ำกัดบางประการคือ (1) ข้อมูลไม่ได้ครอบคลุมถึงกองทุนหมูบ่ า้ น
เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ากองทุนใดยังคงด�ำเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพอยู่ (2) ข้อมูลที่สร้างขึ้นคือข้อมูล “จุด” ให้บริการ
ทางการเงินไม่ใช่ข้อมูล “เครื่อง” ให้บริการทางการเงิน ดังนั้น เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลชุดนี้กับข้อมูลที่มีการรายงานอย่างเป็นทางการ
จะต�่ำกว่าประมาณ 30% โดยเฉพาะข้อมูลจุดให้บริการเอทีเอ็ม
จะน้อยกว่าข้อมูลเครือ่ งเอทีเอ็มไปค่อนข้างมาก เนือ่ งจากหนึง่ จุดพิกดั
มักจะมีเครื่องเอทีเอ็มมากกว่าหนึ่งเครื่องของสถาบันการเงินเดียวกัน
รูปที่ 1 แสดงข้อมูลจุดพิกัดที่สร้างขึ้นและการกระจายตัวของ
แหล่งบริการทางการเงินประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชดั โดยบริการทางการเงินกึง่ ในระบบและนอกระบบ และ
Potential Banking Agent จะมีความครอบคลุมเชิงพื้นที่มากกว่า
ในระบบ โดยในบรรดา Potential Banking Agent จะเห็นว่าปัม๊ น�ำ้ มัน
มีการกระจายตัวอย่างทัว่ ถึงทีส่ ดุ ส่วนร้านสะดวกซือ้ และไปรษณียม์ กั
จะอยู่ในเขตเมือง
ปริ ม าณและประเภทของจุ ด บริ ก ารทางการเงิ น มี ค วาม
แตกต่างเชิงพืน้ ทีอ่ ย่างชัดเจน โดยรวมประเทศไทยมี 66.3 จุดเอทีเอ็ม
27.3 สาขา และ 20.8 สหกรณ์ต่อประชากรผู้ใหญ่ 100,000 คน เรา
พบว่าภาคอีสานมีจำ� นวนแหล่งบริการทางการเงินน้อยกว่าภาคอืน่ ๆ
ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง รวมถึงชุมชนเมือง
มีจ�ำนวนหนาแน่นมากกว่าสองเท่า และมีแหล่งบริการทางการเงิน
จ�ำนวนมากที่เป็นของสถาบันการเงินในระบบ
ระยะทางจากแต่ ล ะชุ ม ชนสู ่ บ ริ ก ารทางการเงิ น ก็ มี ค วาม
แตกต่างกัน สะท้อนถึง “ต้นทุน” ของการใช้บริการทีย่ งั แตกต่างกันมาก
เมื่อน�ำเอาจุดหมู่บ้านกว่า 67,423 จุดทั่วประเทศ และข้อมูล GIS
ของถนนทุกสายทั่วประเทศ มาผนวกกับเทคนิคทางภูมิสารสนเทศ
เพื่อวัด “ระยะเดินทางโดยถนน” จากหมู่บ้านแต่ละแห่งไปสู่แหล่ง
บริการทางการเงินประเภทต่าง ๆ เราพบว่า หมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่
ใกล้สหกรณ์ที่สุดในบรรดาแหล่งบริการทางการเงินทั้งหมด โดยมี
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เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ธปท. ได้มกี ารปรับหลักเกณฑ์ Banking
Agent เพื่อกระจายการให้บริการให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและ
ทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ขณะนีเ้ ล็งเห็นถึงผูท้ อี่ าจท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของ
แบงก์ในการให้บริการทางการเงิน (Potential Banking Agent) ที่
หลากหลายและเป็นจ�ำนวนมากในประเทศ
งานวิจัยเรื่อง “บริการทางการเงินของประเทศไทย: มุมมองเชิง
พืน้ ทีจ่ ากข้อมูลจุดพิกดั กว่า 300,000 จุดทัว่ ประเทศ” ของสถาบันวิจยั
เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ สามารถน�ำมาช่วยต่อยอดแนวคิดการ
ท�ำนโยบายข้างต้น โดยพยายามจะตอบค�ำถามว่า หากเราต้องการ
เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินในพื้นที่ ๆ ห่างไกล หรือเพิ่มความ
หลากหลาย ความสะดวก ตลอดถึงลดอุปสรรคในการให้บริการ
ทางการเงินกับคนกลุ่มต่าง ๆ ของประเทศ แบงก์จะสามารถใช้
ผู้ให้บริการประเภทใด ที่ไหน เป็น Potential Banking Agent ได้บ้าง
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5 กิโลเมตร ซึง่ ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางในการเพิม่ การเข้าถึง
บริการทางการเงินแก่หมูบ่ า้ นทีห่ า่ งไกล อาจไม่ควรจ�ำกัดแค่ในรูปแบบ
ของจ�ำนวนช่องทางจุดบริการ แต่ควรส่งเสริมการท�ำธุรกรรมทาง
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วย ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานไอซีทีเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการข้างต้น
ทั้ ง นี้ ในบางหมู ่ บ ้ า นที่ ห ่ า งไกลก็ อ าจจะมี ก องทุ น หมู ่ บ ้ า น
และ/หรือสถาบันการเงินชุมชนประเภทต่าง ๆ ที่มีการบริหารจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีศกั ยภาพพอทีจ่ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็น Banking Agent
ได้บา้ ง ซึง่ ในขณะนีส้ ถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบางแห่ง ตลอดถึง
แนวคิดภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันการเงินชุมชน ก็ได้เริม่ พิจารณาถึงเรือ่ งนี้
ค�ำถามที่น่าสนใจก็คือ เราเข้าใจศักยภาพของสถาบันการเงินชุมชน
ของประเทศดีแล้วหรือยัง?

ค่ากลางของระยะเดินทางทีใ่ กล้ทสี่ ดุ จากหมูบ่ า้ น
ไปสู่สหกรณ์ที่ 5 กิโลเมตร ตามมาด้วยเอทีเอ็ม
(5.4 กิโลเมตร) และสาขา (6.6 กิโลเมตร)
และหากเปรี ย บเที ย บในบรรดา Potential
Banking Agent พบว่าใกล้ที่สุดอยู่ที่ปั๊มน�้ำมัน
(5.4 กิโลเมตร) ตามมาด้วยไปรษณีย์ (7.6
กิโลเมตร) และร้านสะดวกซื้อ (7.8 กิโลเมตร)
ลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินด้วย Banking Agent:
ดีแค่ไหน และแบงก์ควรใช้ ใคร ที่ไหนดี
ในขณะที่ประเทศไทยมีแหล่งบริการทาง
การเงินเป็นจ�ำนวนมาก แต่ยังกระจายไม่ทั่วถึง
โดยรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า มีจ�ำนวนหมู่บ้าน
ถึง 55% ที่ยังไม่มีแหล่งบริการทางการเงินใน
ระบบในระยะรัศมีที่ 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยัง
สะท้อนถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ของสถาบันการเงิน
กึ่งในระบบและนอกระบบ รวมถึง Potential
Banking Agent ประเภทต่าง ๆ ที่เข้ามาเป็น
ตั ว แทนแบงก์ เ พื่ อ เติ ม เต็ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ทางการเงินในพื้นที่ที่ห่างไกลอีก 24% ของ
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หมู่บ้านที่ห่างไกลเหล่านั้น ตลอดถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ของร้านค้า
ร้านโชห่วย หรือผู้ประกอบการที่มีการติดตั้งเครื่อง EDC ไว้แล้ว ที่จะ
เข้ามาช่วยเติมเต็มอีก 7.4% ของหมู่บ้านห่างไกลดังกล่าว
สถาบันการเงินกึ่งในระบบ เช่น สหกรณ์ หรือนอกระบบ เช่น
สถาบันการเงินชุมชน และปั๊มน�้ำมัน มีศักยภาพเชิงพื้นที่สูงสุด
ในการลดต้นทุนในการเดินทางและเป็น Banking Agent ที่ช่วย
เติมเต็มบริการทางการเงินในชนบททีห่ า่ งไกล ในขณะทีร่ า้ นสะดวกซือ้
และไปรษณีย์อาจช่วยเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนอื่น ๆ ในการ
เข้าถึงบริการทางการเงินในชุมชนเมือง แต่อย่างไรก็ดี ก็มีปัจจัยอื่น
ที่จะต้องพิจารณาประกอบ เช่น ความสามารถในการบริหารเงินสด
การบริหารสภาพคล่องและความเสี่ยงของจุดบริการ รวมถึงความ
ปลอดภัยต่าง ๆ ที่แบงก์ต้องให้ความส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม ยังมีหมู่บ้านอีก 23% ที่ยังคงห่างไกลจากแหล่ง
บริการทางการเงิน รวมถึง Potential Banking Agent ในระยะรัศมี
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รูปที่ 2 :
สัดส่วนของหมู่บ้านที่สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินในแต่ละประเภทในรัศมี 5 กิโลเมตร

At least formal
At least semiformal
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Alternative only
None

รูปที่ 2 : (ต่อ)

}Wordbook }

กำ�ไรหรือขาดทุนทางบัญชี คืออะไร ?
ก�ำไรหรือขาดทุนทางบัญชี คือ ก�ำไรหรือขาดทุน ทีเ่ ป็นผลจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึง่ ตามมาตรฐานทางบัญชี ก�ำหนดให้ทกุ สิน้ ปี บริษทั และองค์กรต่าง ๆ
ต้องตีราคาสินทรัพย์ เช่น ทองค�ำ เงินสกุลต่างประเทศ ในรูปสกุลเงินท้องถิน่

Net Interest Margin (NIM)

คือ อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
แล้ว NIM ค�ำนวณอย่างไร ?

BOT MAGAZINE Wordbook

แบบนีไ้ ม่ถกู ต้อง

ทองค�ำ

เงินสกุลต่างประเทศ

พันธบัตรสกุลต่างประเทศ

ตามหลักสากล ต้องดูรายได้ รายจ่ายดอกเบีย้ และสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน ซึง่ มีวธิ คี ำ� นวณแบบนี้

NIM = รายได้ดอกเบีย้ รับ (บาท) – รายจ่ายดอกเบีย้ (บาท)
สินทรัพย์ (บาท)

ตีราคาให้เป็นราคาตลาดในรูปเงินบาท

แบบนีถ้ กู ต้อง

ตัวอย่าง การตีราคาสินทรัพย์ ให้อยู่ ในรูปเงินบาท

NIM ของไทยในปี
2550 2555 และ 2560
2.9%
2550

2.7%
2555

2.8%
2560

ข้อมูลเฉพาะส่วนของธนาคารพาณิชย์ไม่รวมบริษทั ย่อย

NIM ของไทยอยู่ในระดับกลาง ๆ
เมือ่ เทียบกับประเทศเพือ่ นบ้าน
5.3% อินโดนีเซีย			

2.8% ไทย

3.1% สหรัฐอเมริกา		

2.1% มาเลเซีย

3.0% ฟิลปิ ปินส์			

1.7% สิงคโปร์

2.5% จีน			

1.7% เกาหลีใต้		

ข้อมูล ณ ปี 2560 (จีนปี 2555, สิงคโปร์และเกาหลีใต้ ไตรมาส 3/2560)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
สินทรัพย์ของบริษทั A เมือ่ เริม่ กิจการ

+
1 ล้านบาท
1 ล้าน $
อัตราแลกเปลีย่ น 33 ฿ = 1$
1 ล้านบาท + 33 ล้านบาท
รวม 34 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
สินทรัพย์ของบริษทั A

ฉบับที่ 2 ปี 2561
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สมมติวา่ ...
ดังนัน้ NIM = 6.25% - 0.5%
อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ (MLR) = 6.25%
= 5.75%
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลีย่
= 0.5%
แบบนีเ้ รียกว่า ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ เงินกูแ้ ละอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก หรือ Interest Rate Spread

BOT MAGAZINE Wordbook

ฉบับที่ 2 ปี 2561

สิง่ ทีค่ นส่วนใหญ่อาจจะคิด

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
สินทรัพย์ของบริษทั A

+
1 ล้านบาท
1 ล้าน $
บาทอ่อนค่า อัตราแลกเปลีย่ น 34 ฿ = 1$
1 ล้านบาท + 34 ล้านบาท
รวม 35 ล้านบาท
ปี 59 บริษทั A มีกำ� ไรทางบัญชี 1 ล้านบาท

+
1 ล้านบาท
1 ล้าน $
บาทแข็งค่า อัตราแลกเปลีย่ น 32 ฿ = 1$
1 ล้านบาท + 32 ล้านบาท
รวม 33 ล้านบาท
ปี 60 บริษทั A ขาดทุนทางบัญชี 1 ล้านบาท
(เทียบกับสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58)

จะเห็นว่า บริษทั A ยังคงมีสนิ ทรัพย์ที่ 1 ล้านบาท และ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้ใช้จา่ ยในอนาคตอยูเ่ ท่าเดิม
แต่บางปีกำ� ไร บางปีขาดทุน ตามอัตราแลกเปลีย่ นในช่วงเวลานัน้
สรุปว่า ก�ำไรหรือขาดทุนทางบัญชี เป็นเพียงผลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการตีราคาสินทรัพย์ ยังไม่ใช่กำ� ไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบการจริง
ซึง่ ในความเป็นจริง สินทรัพย์ดงั กล่าวยังมีอยูค่ รบถ้วน
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จากกระแสละครเรื่ อ ง “บุ พ เพสั น นิ ว าส” ที่ กำ � ลั ง เป็ น ที่ นิ ย ม มี อ ยู่
ฉากหนึ่งที่แม่หญิงการะเกด ได้นำ�เงินให้พี่ผินและพี่แย้มไปซื้อมุ้งมาให้
บ่าวรับใช้ ในบ้านทุกคนใช้ เพื่อป้องกันโรคไข้มาลาเรียที่กำ�ลังระบาด
ทำ�ให้ผู้ที่ชมละครทุกท่านได้มีโอกาสเห็นการใช้เงินในช่วงกรุงศรีอยุธยา
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันนี้ BOT พระสยาม MAGAZINE
จะมาค้นประวัติศาสตร์เงินตราในสมัยนั้นว่าเป็นอย่างไร มีแบบไหนบ้าง
และเรียกว่าอะไร
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ภาพจากละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส
(ที่มา : www.thairath.co.th)

ฉากการใช้เงินในละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส
(ที่มา : http://teen.mthai.com)

จากข้อมูลในบันทึก “จดหมายเหตุลาลูแบร์” และบันทึกของชาวต่างชาติ
รายอื่น อาทิ บาทหลวงเดอ ชัวซีย์ บาทหลวงกี ตาชาร์ด และนิโกลาส์ แชรแวส
ที่เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มีเงินตราที่ใช้กันอยู่
หลายประเภท ที่เป็นเงินตราของไทยได้แก่ เงินพดด้วง และเบี้ย
• เงินพดด้วง
เงินพดด้วง ท�ำขึ้นจากแท่งเงินที่หลอมให้มีทรงคล้ายเม็ดขนุน ทุบปลายงอเข้า
หากั น มี ลั ก ษณะขดกลมคล้ า ยตั ว ด้ ว ง ชาวต่ า งประเทศเรี ย กเงิ น ชนิ ด นี้ ว ่ า
“Bullet Coin” เงินพดด้วงจัดเป็นเงินตราทีม่ มี ลู ค่าสูง เพราะก�ำหนดมูลค่าจากน�ำ้ หนัก
ของเงินทีใ่ ช้ผลิต จึงมักใช้ในหมูพ่ อ่ ค้าและขุนนางมากกว่าทีช่ าวบ้านจะใช้กนั แบ่งได้
หลายชนิดราคา เช่น บาท สลึง เฟื้อง และไพ เป็นต้น

ภาพหอยเบี้ยและเงินพดด้วง (จดหมายเหตุลาลูแบร์)

เงินพดด้วง ถือเป็นเงินที่แสดงเอกลักษณ์ประจ�ำชาติไทย เพราะ
มีลักษณะไม่เหมือนเงินชาติอื่น การผลิตถูกผูกขาดโดยรัฐ มีการ
ประทับตรา “ธรรมจักร” ทีด่ า้ นบนของเงินพดด้วง ซึง่ เป็นเครือ่ งหมาย
ประจ�ำแผ่นดิน ส่วนด้านหน้ามีการประทับตราทีเ่ ชือ่ ว่าเป็นตราประจ�ำ
รัชกาล มีรูปร่างแตกต่างกันไปตามรัชสมัย เช่น ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์ เป็ น ตรา “พุ ่ ม ข้ า วบิ ณ ฑ์ ” ลาลู แ บร์ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง
ตราประทับทั้งสองบนเงินพดด้วงนี้ว่า “ไม่ทราบว่าเป็นรูปอะไร
และไม่มีใครสามารถอธิบายให้เราทราบได้” ปัจจุบัน มีการค้นพบ
ตราประจ�ำรัชกาลในพดด้วงอยุธยาราว 10 ตรา ขณะที่สมัยอยุธยา
มีกษัตริย์ 33 พระองค์

อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มี เ งิ น สมั ย อยุ ธ ยาอี ก ชนิ ด ที่ เ รี ย กว่ า
“เหรี ย ญดอกไม้ อ ยุ ธ ยา” ท� ำ ขึ้ น จากการหล่ อ ดี บุ ก ผสมตะกั่ ว
ซึ่ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า ได้ ถู ก น� ำ มาใช้ เ มื่ อ หอยเบี้ ย ขาดแคลนในสมั ย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งเป็นสมัยหลังสมเด็จพระนารายณ์
กว่า 40 ปี
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมเงินโบราณของจริงในสมัยต่าง ๆ
รวมทั้ ง ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ เ งิ น ตราได้ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ งิ น ตรา
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันอังคาร - อาทิตย์
(ปิดให้บริการวันจันทร์และวันหยุดธนาคาร) โดยจัดแสดงวันละ
6 รอบ รอบละไม่เกิน 40 ท่าน คือ รอบเช้าเวลา 09.30 น. 10.00 น.
และ 10.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.30 น. 14.00 น. และ 14.30 น. โดย
สามารถจองเวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.botlc.or.th)

• เบี้ย
เบี้ย คือ เปลือกหอยเล็กๆ มีลักษณะเป็นมันวาว พบในทะเล
เขตอบอุ่น เคยนิยมใช้เป็นเงินในจีน อินเดีย ยุโรป และแอฟริกา
โดยในสมัยอยุธยา พ่อค้าชาวต่างชาติเป็นผู้น�ำมาจากแถบหมู่เกาะ
มัลดีฟส์ เบี้ยเป็นเงินที่มีมูลค่าต�่ำ ชาวบ้านจึงใช้ในการจับจ่ายใช้สอย
อย่างแพร่หลาย เบี้ยที่น�ำมาใช้มีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้กันส่วนมาก
คือ เบี้ยจั่นและเบี้ยนาง

หอยเบี้ยของจริง (พิพิธภัณฑ์เงินตรา ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.)

ฉบับที่ 2 ปี 2561

BOT MAGAZINE Our Pride & Heritage The Treasure

ส่องละคร “บุพเพสันนิวาส”
ค้นประวัติศาสตร์ “เงินตรา” สมัยอยุธยา

เงินพดด้วงสมัยพระนารายณ์

BOT MAGAZINE Our Pride & Heritage The Treasure

ฉบับที่ 2 ปี 2561

ตราพุ่มข้าวบิณฑ์ (ซ้าย) และตราธรรมจักร (ขวา)
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เหรียญดอกไม้อยุธยาของจริง (พิพิธภัณฑ์เงินตรา ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.)

จิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
อดีตผู้วางกลยุทธ์การสื่อสาร ธปท.

ฉบับที่ 2 ปี 2561
BOT MAGAZINE Alumni’s Wisdom

คุณจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
อดีตผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสือ่ สารองค์กร
และอดีตโฆษก ธนาคารแห่งประเทศไทย

สอง ท�ำให้คนเชือ่ มัน่ ว่า ธปท. คิดครบ คิดด้วยเป้าประสงค์ทเี่ ป็น
กลางและเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกคน
และสาม ท�ำให้คนเชื่อใจ ว่าไม่ได้มีอะไรซุกซ่อนไว้ อธิบาย
อย่างโปร่งใส มีทมี่ าทีไ่ ป จะเห็นว่ากระบวนการตัดสินใจของ ธปท.
ในช่วงหลัง เป็นการตัดสินใจผ่านคณะกรรมการ มีการเผยแพร่ผลการ
ประชุมผ่านการแถลงข่าว
“เหมือนเราต้องจับชีพจรของคนที่ล้อมรอบ ธปท. หรือผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องว่า เขาคิดอะไรกับเราอยู่ จะต้องสือ่ สารอย่างไรเพือ่ จะได้รบั
ความเข้าใจ ได้รบั ความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจ เพราะว่าสิง่ ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ของธนาคารกลาง คือ การสร้างความเชือ่ ถือและประสบการณ์ที่
ทุกคนจะเชื่อมั่นว่าเราจะท�ำความดี เราจะคิดดี ท�ำดี ท�ำสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ แต่ยงิ่ ไปกว่านัน้ ยังมีความท้าทายทีเ่ ราต้องท�ำให้เขารูส้ กึ ว่า
เราเป็นห่วง และต้องเข้าถึงได้มากขึน้ ”
ยกตัวอย่างการสือ่ สารเรือ่ งธนบัตรปลอม ในยุคก่อนอาจจะบอกว่า
มีโอกาสพบธนบัตรปลอมน้อยกว่า 1 ใบต่อ 1 ล้านฉบับ ซึง่ เป็นตัวเลข
ทีน่ อ้ ยมากหากมองในเชิงสถิติ แต่ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผูว้ า่ การ
ธปท. ในยุคนั้นบอกว่า คนที่มีธนบัตรปลอมมูลค่า 1,000 บาทอยู่
ในมือ เขาไม่ได้ถกู กระทบแค่หนึง่ ในล้าน แต่ถกู กระทบทัง้ 1,000 บาท
ดังนัน้ จะบอกว่ามีผลกระทบน้อยไม่ได้ ธปท. จึงต้องเปลีย่ นวิธกี ารสือ่ สาร
กับประชาชนเพือ่ บอกว่า (1) ธปท. รับทราบปัญหาแล้ว (2) จะป้องกัน
ปัญหาอย่างเร็วทีส่ ดุ ได้อย่างไร มีการตรวจสอบอย่างไร และ (3) ธปท.
ก�ำลังติดตามและดูแลเรือ่ งนีอ้ ยู่

ฉบับที่ 2 ปี 2561
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Story Teller
ทัง้ 2 บทบาทของคุณจิรเทพ ล้วนใช้ทกั ษะเดียวกัน คือ การสือ่ สาร
เพียงแค่ผรู้ บั สารเป็นคนต่างกลุม่ กัน มีเนือ้ หาข้อมูลทีต่ า่ งกัน ในฐานะ
นักการต่างประเทศ หน้าทีข่ องเขาคือวางกลยุทธ์การสือ่ สาร ว่าจะมี
เป้าหมาย เนือ้ หาการเจรจาและการต่อรองอย่างไร เพือ่ ท�ำให้ความคิด
หรือจุดยืนของ ธปท. ได้รบั การยอมรับในสายตาต่างประเทศ เพราะ
สิง่ ทีธ่ นาคารกลางท�ำ ไม่ได้ทำ� เพือ่ ผลประโยชน์เฉพาะของประเทศ แต่
เป็นผลประโยชน์ตอ่ ภูมภิ าคและต่อโลก
“บนพืน้ ทีข่ องเวทีโลก แม้ประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศทีใ่ หญ่มาก
แต่ก็ไม่ใช่ประเทศที่เล็กมากเช่นกัน ฉะนั้น การวางตัวจะเป็นผู้ตาม
ก็ไม่ได้ หรือจะเป็นผูน้ ำ� เต็มทีก่ ไ็ ม่ได้ การอยูก่ ลาง ๆ จึงเป็นความท้าทาย
ว่าจะวางจุดยืนอย่างไร ให้ได้รบั ความชืน่ ชมและน�ำมาซึง่ การยอมรับ
และความร่วมมือ”
โครงสร้างและขั้นตอนการท�ำงานเดียวกันนี้ได้ถูกน�ำมาใช้กับการ
สือ่ สารองค์กรด้วย เป้าหมายของการสือ่ สารของ ธปท. ไปสูผ่ มู้ สี ว่ น
เกีย่ วข้อง (Stakeholders) และประชาชนทัว่ ไป คือ การท�ำให้นโยบาย
มีประสิทธิภาพสูงสุดแม้วา่ จะยังไม่ลงมือท�ำ เพียงแค่คดิ ว่า ธปท. จะท�ำ
ก็เกิดผลกระทบแล้ว ซึง่ การจะไปถึงเป้านัน้ ได้ตอ้ งสร้างความน่าเชือ่ ถือ
และความไว้วางใจ ด้วยกลยุทธ์ 3 ประการ คือ
หนึ่ง ท�ำให้คนเข้าใจ จึงต้องพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย พูด
เรือ่ งยากให้รสู้ กึ เป็นเรือ่ งใกล้ตวั เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนทัว่ ไปและ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
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ตลอดระยะเวลา 25 ปีในฐานะคนแบงก์ชาติ คุณจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นนักเศรษฐศาสตร์ทใี่ ช้ความรู้ ในการบอกเล่า
เรือ่ งราวเพือ่ สร้างความเข้าใจกับผูค้ นผ่าน 2 บทบาท บทบาทแรกในด้านการต่างประเทศ ตัง้ แต่ตดิ ตามภาวะเศรษฐกิจโลก
และดูแลเรือ่ งความร่วมมือระหว่างประเทศ นับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้ามาทำ�งานในธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จนกระทัง่ ก้าวขึน้
เป็นผู้อำ�นวยการฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากนั้นจึงผันตัวเองมาสู่บทบาทที่สอง คือ ดูแลเรื่องการสื่อสารองค์กรใน
ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร และทำ�หน้าที่โฆษก ธปท. ไปพร้อมกัน
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ภาพลักษณ์หลากมิติของ ธปท.
ภาพลักษณ์ของ ธปท. เคยถูกมองว่าเป็นองค์กรที่น่าเกรงขาม
เข้าถึงยาก เต็มไปด้วยเรือ่ งทางการเงินการธนาคารทีด่ จู ะไกลตัวจาก
ประชาชนนีเ่ ป็นโจทย์หนึง่ ของคุณจิรเทพทีจ่ ะสร้างการเข้าถึงและสร้าง
ภาพลักษณ์แบบใหม่ ๆ ลงไป
“การทีเ่ ราจะเปลีย่ นคนดัง้ เดิมให้เป็นอีกแบบหนึง่ นัน้ สิง่ ส�ำคัญคือ
เราต้องสร้างเหมือนกับครอบครัวของคน ๆ นีข้ นึ้ มา มีพชี่ ายคนโต คือ
นักเศรษฐศาสตร์ของ ธปท. คนเดิมซึง่ ยังคงท�ำงานหนักอยูก่ บั วิชาการ
อาจจะไม่ได้ใกล้ชดิ กับคนทัว่ ไปมากนัก ยังพูดเรือ่ งทฤษฎีและเรือ่ งยาก ๆ

เราจึงสร้างน้องมาอีก 2 คน น้องคนกลางอาจจะปลดเนคไท ถอดสูท
พูดเรื่องยากให้ง่ายขึ้น เข้าไปใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น และน้อง
คนสุดท้องทีใ่ ส่เสือ้ โปโล นุง่ กางเกงยีนส์ สามารถไปเดินเจอะเจอคนที่
อายุ 12 - 13 ปีได้ ฉะนัน้ วิธกี ารทีจ่ ะสร้างกลไกทีจ่ ะสือ่ สาร คือ ไม่ได้พงึ่
แค่กลไกดัง้ เดิม แต่มกี ลไกในภาพใหญ่ทจี่ ะท�ำให้คนยังเชือ่ มัน่ ยังเข้าใจ
ไว้วางใจ แต่ในรูปแบบทีง่ า่ ยขึน้ ใกล้ชดิ มากขึน้ และไม่ได้สญู เสียความ
น่าเชือ่ ถือ หรือความขลังของการเป็นธนาคารกลาง”
ตัวอย่างเมือ่ เดินทางมาจากฝัง่ ธนบุรขี า้ มสะพานพระราม 8 จะเห็น
อาคารสองอาคารของ ธปท. ทีก่ ลายมาเป็นแลนด์มาร์กของบริเวณนี้
โดยด้านหนึ่งเป็นวังบางขุนพรหมอายุกว่าร้อยปี ขณะที่อีกด้านหนึ่ง
เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่แปลงโฉมจาก
โรงพิมพ์ธนบัตรให้กลายเป็นอาคารกระจกเปิดโล่งจนมองเห็นแม่น�้ำ
เป็นพืน้ ทีส่ าธารณะทีเ่ ปิดให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ามานัง่ ดืม่ กาแฟ
อ่านหนังสือ หรือท�ำงาน สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกหรือภาพความเป็น
ธปท. ในปัจจุบนั ทีม่ ที งั้ สองมิตอิ ยูเ่ คียงข้างกัน

ธปท. ปลูกฝังความเป็นมืออาชีพ
ในการท�ำงานกว่า 25 ปี คุณจิรเทพมีโอกาสได้ทำ� งานกับผูว้ า่ การ
ธปท. ถึง 8 ท่าน ซึง่ ทุกยุคสมัยต้องตอบโจทย์ความท้าทายทางเศรษฐกิจ
และการต่างประเทศที่ต่างกัน ได้เดินทางติดตามผู้ว่าการไปในเวที
ต่าง ๆ ได้ทำ� งานเป็นคณะท�ำงานอยูเ่ บือ้ งหลังพร้อมกับเรียนรูก้ ารสือ่ สาร
ให้เป็นทีย่ อมรับและเข้าใจ ธปท. จึงเสมือนสถานทีห่ ล่อหลอมความเป็น
มืออาชีพให้กบั ผูช้ ายคนนี้
“ชีวิตในการท�ำงานเราได้มีโอกาสเรียนรู้ ท�ำงานใกล้ชิด และได้
น�ำความรูเ้ หล่านีไ้ ปประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวติ ของเรา ท�ำให้เราเป็น
คนต้องคิดหน้าคิดหลัง ระมัดระวัง คิดเป็นระบบ และพยายามประเมิน
ทัง้ ข้อดีขอ้ เสียว่า ควรจะท�ำไหม ท�ำแล้วมีประโยชน์อะไร มีทางเลือก
อืน่ ไหม ท�ำให้เราเป็นคนทีม่ รี ะบบความคิด และนับว่าเราโชคดีทไี่ ด้รบั
โอกาสให้ทดลองความคิดสร้างสรรค์ของเรา ซึง่ ก็ทำ� ให้เราอยูม่ าได้ เรา
สามารถท�ำอะไรทีส่ นุกและรูส้ กึ มีความหมาย
เรารูส้ กึ เสมอว่า ธปท. เป็นทีท่ มี่ สี งิ่ ทีเ่ ราเรียนรูม้ ากมาย สร้างหลักคิด
หลักการตัดสินใจหลายอย่างในชีวิต และถ้าคนที่อยากเลือกออกไป
ผจญภัยภายนอก ทีน่ เี่ ป็นเหมือนโรงเรียนวิทยายุทธ์ชนั้ น�ำส�ำหรับการ
ติดตามดูแลเรือ่ งเศรษฐกิจและการเงิน เมือ่ ออกไปสูใ้ นยุทธภพท�ำให้เรา
สามารถทีจ่ ะน�ำความรูท้ นี่ ไี่ ปปรับใช้ได้
สิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งไม่ลมื คือ ธปท. สร้างให้เรามีจติ สาธารณะ เป้าหมาย
ในชีวติ เราไม่ได้มองว่าเราท�ำเพือ่ ก�ำไร เพือ่ ประโยชน์หรือเพือ่ กลุม่ คนใด
กลุม่ คนหนึง่ แต่เราท�ำเพือ่ ส่วนรวม”
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“นีค่ อื การสือ่ สารทีถ่ กู ท�ำให้เป็นระบบ สมัยก่อนในหน่วยงานมีคน
70 คน เราต้องจัดสรรว่าแต่ละคนจะดูงานกลยุทธ์อย่างไร สร้าง
ผลิตภัณฑ์การสือ่ สาร และติดตามข่าวสารอย่างไร ซึง่ การสือ่ สารของ
ธปท. จะสื่อสารผ่านการจัดงานอีเวนท์ ผ่านนักข่าว ผ่านกิจกรรม
ผูบ้ ริหาร หรือผ่านผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ดังนัน้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการทีจ่ ะ
ท�ำต�ำแหน่งนีไ้ ด้ คือ ต้องได้รบั ความเชือ่ ใจทัง้ จากผูบ้ ริหารและนักข่าว”

คลังความรู้พระสยาม
วารสาร “BOT พระสยาม MAGAZINE” ทีท่ กุ ท่านก�ำลังเปิดอ่านอยูน่ ี้
ก็เป็นหนึง่ เครือ่ งมือทีท่ ำ� ให้คนทัว่ ไปเข้าถึง ธปท. ได้มากขึน้ จากวารสารที่
สือ่ สารสาระเชิงวิชาการให้คนภายในได้รบั รูต้ ง้ั แต่สมัย ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
เป็นผูว้ า่ การ ธปท. ในชือ่ วารสาร “ธนาคารสาร” เติบโตมาสูใ่ นยุคที่
การสือ่ สารสามารถท�ำได้รวดเร็วขึน้ ผ่านอีเมลหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
วารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE ทีม่ กี ำ� หนดวาง 2 เดือน 1 เล่ม แม้จะ
ช้าไปส�ำหรับการสื่อสารในเชิงข่าว แต่เป็นช่องทางที่มุ่งสื่อสารเชิง
ความคิดเชิงกลยุทธ์ ซึง่ นอกจากจะพลิกโฉมจากวารสารแบบดัง้ เดิมแล้ว
ยังเป็นการสือ่ สารข้อความเดียวกันไปถึงคนในและคนนอกได้รบั รู้ เป็นการ
รักษาความสัมพันธ์กับอดีตพนักงานให้ได้ติดตามและท�ำหน้าที่เป็น
กระบอกเสียงให้กบั ธปท. ต่อไป
“หลักคิดของ BOT พระสยาม MAGAZINE คือ การทีน่ ำ� ช่องทางที่
เคยสือ่ สารเฉพาะภายในองค์กรมาสือ่ สารให้ครบทัง้ ในและนอกองค์กร
ให้เห็นว่า ธปท. ก�ำลังคิดอะไรอยู่ บางครัง้ เราอ่านข้อมูลในสือ่ จะเป็นข่าว
เฉพาะเรือ่ งตอนนัน้ แต่ไม่ได้เห็นมุมมอง ไม่ได้เห็นการเตรียมการ ไม่ได้
เห็นการวิเคราะห์ เพราะฉะนัน้ BOT พระสยาม MAGAZINE จะท�ำหน้าที่
ปิดช่องว่างเรือ่ งของข่าวทีม่ แี ต่ระยะสัน้ เราให้ภาพทีเ่ ป็นระยะกลางและ
ระยะยาวมากขึน้ อีกอันหนึง่ คือ เป็นอุบายในการทีจ่ ะท�ำให้คนใน ธปท.
เปิดตัวมากขึน้ ถึงแม้ไม่ได้เปิดสูส่ าธารณะแต่เปิดผ่านนิตยสาร นีก่ เ็ ป็น
อีกกลไกหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เราใกล้ชดิ กับภายนอกมากขึน้ ”
การสือ่ สารในรูปแบบดิจทิ ลั ได้ประโยชน์ในเชิงความเร็วและความ
กว้าง แต่บางครั้งจะสูญเสียความลึกหรือความต่อเนื่องของเรื่องราว
ความรูข้ องธนาคารกลาง คือ บทเรียนในอดีต ทฤษฎีปจั จุบนั และความ
ท้าทายในอนาคตมาผนวกรวมเชือ่ มเป็นเรือ่ งราวเดียวกัน BOT พระสยาม
MAGAZINE จึงท�ำหน้าทีเ่ ป็น คลังความรู้ (Archive of Knowledge) ของ
ธปท. ให้กบั คนในและคนนอก
“การท�ำนิตยสารไม่ใช่แค่สร้างนิตยสารขึน้ มาฉบับหนึง่ แต่เป็นการ
สร้างคลังข้อมูล ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะค้นดูว่าเรื่องราวต่าง ๆ ถูก
วิเคราะห์มาอย่างไร เช่น เรือ่ ง Payment Systems ถูกพัฒนามาอย่างไร
คนสามารถดึงทุกอย่างมาจาก BOT พระสยาม MAGAZINE ได้วา่ ใคร
เคยพูดเรือ่ งนีใ้ นกีป่ ที ผี่ า่ นมา BOT พระสยาม MAGAZINE ก็ทำ� หน้าที่
คล้ายจดหมายเหตุเล็ก ๆ แต่ขนึ้ อยูก่ บั ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันอย่างไร”

สิ่งส�ำคัญที่สุดของธนาคารกลาง คือ
การสร้างประสบการณ์ที่ทุกคนจะเชื่อมั่นว่าเรา
จะท�ำความดี เราจะคิดดี ท�ำดี ท�ำสิ่งที่
เป็นประโยชน์ แต่ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีความ
ท้าทายที่เราต้องท�ำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นห่วง
และต้องเข้าถึงได้มากขึ้น
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แม้ว่าประเด็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับภาคการเกษตร
ของไทย อาจไม่หวือหวาเท่ากับข่าวการพัฒนาซอฟท์แวร์
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ส�ำ หรับทีมงานนักวิจยั จากธนาคาร
แห่งประเทศไทย กลับมุ่งมั่นที่จะทำ�หน้าที่ในการค้นคว้า
วิจัยเพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรให้สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนผ่านสู่เกษตร 4.0 ได้อย่างราบรื่น
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เปิดแนวคิดทีมวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร
ยุค Thailand 4.0

การเกษตร 4.0 ควรเป็นการพัฒนาด้าน
การเกษตร ที่น�ำองค์ความรู้และเทคโนโลยี
มาปรับใช้ ไม่ควรเป็นเพียงแค่หลักการ
หรือแนวคิด แต่ต้องสามารถท�ำได้จริง
น�้ำหวาน - มณฑลี กปิลกาญจน์
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ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ที่สนใจท�ำงานด้านการวิจัยลดลง
ส่วนตัวคุณคิดว่าเพราะเหตุใด
น�้ำหวาน : เนื่องจากตัวอย่างคนที่ประสบความส�ำเร็จจาก
การท�ำงานด้านวิจัยในไทยมีน้อย รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับ และ
ความก้าวหน้าในสายงานของนักวิจัยไม่ชัดเจนเหมือนอาชีพอื่น ๆ
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้คนรุ่นใหม่สนใจงานด้านนี้ลดลง อีกทั้งการ
ท�ำงานวิจยั ต้องใช้ทงั้ เวลาและความพยายาม ซึง่ อาจจะส�ำเร็จหรือไม่
ก็ได้ ดังนั้น คนที่อยากจะท�ำจริง ๆ ต้องมีความสนใจ ทุ่มเท และ
มีใจที่จะท�ำมากพอ ซึ่งน่าจะหาได้ยากในยุคนี้
เจ๋ง : ผมไม่ทราบว่าน้อยลงหรือไม่ แต่หากลดลง ส่วนตัวเห็น
ว่าอาจเพราะเหตุผล 2 ข้อ ได้แก่ (1) ต้นทุนในการท�ำวิจยั สูง และ
(2) การท�ำวิจยั ให้ผลตอบแทนช้า เพราะการท�ำวิจยั คือ การพยายาม
ตอบค�ำถามหรือแก้ปัญหาอย่างรัดกุมโดยอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริง
เชิงประจักษ์ และบ่อยครั้งก็ได้ข้อสรุปว่าสมมติฐานที่เราตั้งไว้
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจากข้อมูล ต้องใช้ทงั้ จินตนาการและใจ

เหตุใดคุณจึงเลือกท�ำงานเกี่ยวกับการวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร
เจ๋ง : ผมเริม่ ต้นจากการได้รบั มอบหมายให้ตดิ ตามภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตร ซึ่งไม่เคยอยู่ในความสนใจมาก่อนเลย พอนานเข้า
จึงเริ่มเห็นว่า ภาคเกษตรมีโจทย์น่าสนใจและเราน่าจะมีส่วนช่วย
ได้บ้าง เช่น การพัฒนาเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรให้แม่นย�ำ
และทันกาลขึ้น หรือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่
ส�ำคัญของภาคเกษตรไทยทั้งเทคโนโลยีการผลิต และความท้าทายที่
เกษตรกรเป็นกลุ่มสูงวัยก่อนบุคคลากรในภาคเศรษฐกิจอื่น
น�้ำหวาน : ส่วนตัวคิดว่า การเกษตรเป็นศาสตร์ที่มีความ
ส�ำคัญต่อประเทศไทย และในเมื่อเราสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้

BOT MAGAZINE Smart Generations

BOT พระสยาม MAGAZINE ได้สมั ภาษณ์พดู คุยถึงประเด็นต่าง ๆ ที่
น่าสนใจกับทีมงานด้านการวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ น�ำ้ หวาน มณฑลี กปิลกาญจน์ เศรษฐกร เจ๋ง - สุเมธ พฤกษ์ฤดี เศรษฐกร
และ รัฐ - จิรัฐ เจนพึ่งพร เศรษฐกรอาวุโส จากฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
นั ก วิ จั ย รุ ่ น ใหม่ ที่ จ ะมาช่ ว ยให้ ทุ ก ท่ า นได้ เ ปิ ด มุ ม มองกั บ ค� ำ ว่ า
“เศรษฐกิจการเกษตร” ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ที่เป็นกลางในการพิจารณาข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อสรุปหรือสมมติฐาน
ใหม่ แล้วหาข้อมูลมาทดสอบเพิ่มเติม เป็นอย่างนี้เรื่อยไป จนกว่า
จะได้คำ� ตอบทีส่ อดรับกับข้อมูลจึงจะน�ำไปใช้ประโยชน์ จะเห็นได้วา่ การ
วิจยั เป็นกระบวนการทีใ่ ช้เวลาและมีโอกาสล้มเหลวสูงในตอนเริม่ ต้น
รัฐ : ผมคิดว่าคนทีท่ ำ� งานวิจยั ได้ จะสามารถใช้ทกั ษะวิเคราะห์
ท�ำงานอืน่ ๆ ได้เช่นเดียวกัน ประกอบกับทางเลือกอืน่ ๆ ในตลาด
แรงงาน ให้ผลตอบแทนได้สงู กว่า ค่าเสียโอกาสในระดับบุคคลจึงเป็น
ปัจจัยหนึง่ และแม้วา่ จะมีนกั วิจยั ไม่นอ้ ยทีค่ ำ� นึงถึงประโยชน์ในระดับ
ส่วนรวม แต่เมือ่ ท�ำวิจยั ได้ผลมาแล้วกลับขึน้ หิง้ ไม่ถกู น�ำไปใช้จริงให้เกิด
ประโยชน์อย่างทีต่ งั้ ใจไว้ จึงมีสว่ นให้คนทีท่ ำ� งานวิจยั มีจำ� นวนลดลง
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รัฐ - จิรัฐ เจนพึ่งพร

เจ๋ง - สุเมธ พฤกษ์ฤดี

ด้วยตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หากเรามีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเติมทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อต่อยอดจากสิ่งที่
เราผลิตได้ ไปสู่การวางแผนและการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการผลิต การตลาด หรือแม้กระทั่งการเสนอแนะ
เชิงนโยบายทางด้านการเกษตร สิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อ
ประเทศในปัจจุบัน และจะทวีความส�ำคัญยิ่งขึ้นต่อไปใน
อนาคต
รั ฐ : ภาคเกษตรเกี่ ย วข้ อ งกั บ คนไทยส่ ว นใหญ่
มานาน นอกจากนัน้ การเผชิญหน้ากับ Mega Trends ส�ำคัญ
ของโลก ทัง้ สังคมผูส้ งู อายุ ปัญหา Climate Change หรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ภาคเกษตรเต็มไปด้วย
ประเด็นท้าทายที่น่าสนใจ แม้ว่าภาครัฐจะเห็นความส�ำคัญ
โดยใช้นโยบายอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกร แต่นโยบาย
ส่วนใหญ่ยังขาดประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเสียหาย
ส�ำหรับผม การท�ำวิจัยเชิงนโยบายท�ำให้ได้เข้ามาคลุกคลีกับ
ภาคเกษตร จึงเห็นว่าการวิจยั เศรษฐกิจการเกษตรยังสามารถ
ช่วยปิดช่องว่าง และก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้อีกมาก
“เศรษฐกิจการเกษตร” คืออะไร และมีความส�ำคัญ
อย่างไรในยุค Thailand 4.0
น�ำ้ หวาน : เศรษฐกิจการเกษตร คือ กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสินค้าและบริการทางด้านการเกษตร อาทิ การวางแผนและ
การจัดสรรการผลิต การบริโภค รวมถึงการตลาดสินค้าเกษตร
ซึง่ เศรษฐกิจไทยขึน้ อยูก่ บั การเกษตรเป็นหลัก ดังนัน้ เศรษฐกิจ
การเกษตรจึงมีความส�ำคัญต่อประเทศของเรา ทัง้ ในอดีตจนถึง
ยุค Thailand 4.0 ซึง่ ถ้าการเพิม่ มูลค่าและการน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ควบคู่ในภาคการเกษตรนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริง
เชื่อว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจการเกษตรสามารถพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืนและจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้
อีกด้วย

รัฐ : เศรษฐกิจการเกษตร คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก ชี้วัดได้ด้วยผลผลิตที่ไร่นาเป็นส�ำคัญ ในยุค
4.0 หรือในยุคอนาคต เมื่อมองด้านอุปสงค์ แน่นอนว่ามีแต่จะส�ำคัญยิ่งขึ้น
จากความต้องการทั้งอาหารและพลังงานที่เพิ่มตามจ�ำนวนประชากร และ
ในด้านอุปทาน การทีค่ นไทยส่วนใหญ่ยงั คงอยูใ่ นภาคเกษตร หากจะยกระดับ
ประเทศไทย ทางคณิตศาสตร์ การยกระดับภาคเกษตรจึงนับว่าส�ำคัญที่สุด
เจ๋ง : เศรษฐกิจการเกษตร คือ กิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรทัง้ พืชและ
ปศุสตั ว์ ตัง้ แต่การพัฒนาสายพันธุ์ การปลูกและดูแลในแปลง หรือโรงเพาะเลีย้ ง
จนได้ผลผลิตและส่งต่อให้ผู้บริโภค หรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีความ
ส�ำคัญ เพราะภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มได้เพียง 8% ของ GDP แต่มี
แรงงานในภาคนี้เกือบ 40% และมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่น ๆ นอกจากนั้น
ภาคเกษตรยังถูกกระทบจากเทคโนโลยีไม่แพ้ภาคธุรกิจอื่น ๆ ทั้งจาก
เทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรม หรือเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้เครื่องจักรและ
Sensor ต่าง ๆ ในการควบคุมสภาวะในแปลงหรือโรงเลี้ยงให้ได้ผลิตภาพ
และคุณภาพสูงสุด ซึง่ ไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเหล่านีเ้ ลย แต่กลับต้อง
แข่งขันกับคูแ่ ข่งทีม่ เี ทคโนโลยีเหล่านัน้ และนับวันผูบ้ ริโภคก็ยงิ่ ต้องการสินค้า
ทีม่ มี าตรฐานสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ ซึง่ เทคโนโลยีทเี่ รามีอยูใ่ นปัจจุบนั อาจไม่เพียงพอ
ผลจากการท�ำวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตร
คิดว่าการเกษตร 4.0 ควรเป็นอย่างไร
รัฐ : ส่วนตัวคิดว่าการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า
การเกษตร 4.0 ของไทยในยุคนี้ ควรมีการปรับตัวของทุกภาคส่วน เกษตรกร
ควรเพิม่ ทักษะและปรับใช้เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพแก่ผลผลิตได้อย่าง
คล่องแคล่วและทันกับการเปลีย่ นแปลง รวมถึงภูมอิ ากาศด้วย ขณะทีภ่ าครัฐ
ก็ไม่ควรให้การช่วยเหลือภาคการเกษตรด้วยการแจกการแถมแบบเดิม ๆ

เพราะนอกจากจะเป็นการบิดเบือนตลาดไม่ให้สะท้อนราคาตาม
ความเป็นจริงแล้ว ยังท�ำให้เกษตรกรไม่ปรับตัวด้วย
เจ๋ง : คิดว่าโจทย์ที่ส�ำคัญในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เกษตร 4.0 คือ
ท�ำอย่างไรให้ขอ้ มูลสารสนเทศต่าง ๆ เช่น อุตนุ ยิ มวิทยาทัว่ โลกหรือ
ราคาตลาดล่วงหน้าของผลผลิตและวัตถุดบิ สามารถเข้าถึงเกษตรกร
ทั่วไป และเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจผลิต รวมถึงท�ำอย่างไร
ให้ครัวเรือนเกษตรที่เปราะบางสามารถรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่
การเกษตร 4.0 ได้อย่างราบรื่น
น�้ำหวาน : การเกษตร 4.0 ควรเป็นการพัฒนาด้านการเกษตร
ที่ น� ำ องค์ ค วามรู ้ แ ละเทคโนโลยี มาปรั บ ใช้ กั บ การเกษตรและ
เกษตรกรของประเทศได้ ไม่ควรเป็นเพียงแค่หลักการหรือแนวคิด
แต่ต้องสามารถท�ำได้จริง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบและสภาวะ
การเกษตรของไทยที่ประสบอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะท�ำให้การเกษตร
ของไทยให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ในฐานะทีเ่ ป็นนักวิจยั รุน่ ใหม่ คุณมีแนวคิดในการท�ำงานอย่างไร
เจ๋ง : พยายามท�ำสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ แม้เป็นสิ่งใหม่ก็ต้อง
ทดลองท�ำ และพยายามสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ สรุปบทเรียนเสมอ
รับฟังความเห็นและไม่กล่าวโทษกัน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด
น�ำ้ หวาน : แนวคิดในการท�ำงาน เริม่ จากต้องมีใจทีอ่ ยากจะท�ำ
ก่อน เมื่อเราเห็นว่างานที่ท�ำมีคุณค่าและมีประโยชน์ แม้จะเป็นเพียง
สิ่งเล็ก ๆ ก็ตาม สิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความมุ่งมั่น ลงมือ
ท�ำงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีความอดทนและพยายามจนสามารถ
ท�ำงานให้ส�ำเร็จได้
รัฐ : อย่างแรกควรจะตอบให้ได้ว่า แต่ละงานจะให้ประโยชน์
เพิม่ ขึน้ ได้หรือไม่ มีใครท�ำแล้วหรือยัง จากนัน้ หากคิดให้สนุก ท�ำแล้ว
มีความสุข การท�ำงานก็จะขับเคลื่อนไปได้อย่างสม�่ำเสมอ สุดท้าย

งานวิจัยในปัจจุบัน ท�ำเสร็จแล้วต้องสื่อสาร ซึ่งแตกต่างจากงานขาย
ทั่วไป ที่เน้นสร้างการรับรู้และรบเร้าให้ซื้อของ แต่งานวิจัยเป็นการ
สร้างความเข้าใจโดยหวังว่าจะเปลีย่ น ซึง่ ประโยชน์จริง ๆ อยูต่ รงนีเ้ อง
หากคนเข้าใจมากขึ้น ประโยชน์ก็เพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ
อะไรคืออุปสรรคของการท�ำงานวิจัยในปัจจุบัน
น�้ำหวาน : อุ ป สรรคที่ ส� ำ คั ญ น่ า จะมาจากการขาดแคลน
นักวิจยั ทีต่ งั้ ใจจริงในการท�ำงานเพือ่ พัฒนาประเทศชาติ ท�ำให้ชนิ้ งาน
วิจยั ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ได้จริงนัน้ ยังมีไม่มาก นอกจากนีย้ งั มีขอ้ จ�ำกัด
ในเรื่องข้อมูล เช่น ความถูกต้องของข้อมูล ความไม่ต่อเนื่องหรือ
การขาดหายของข้อมูลที่ไม่ได้มีการเก็บไว้ การกระจัดกระจายของ
ข้อมูลตามหน่วยงานต่าง ๆ และการเข้าถึงข้อมูลท�ำได้ยาก ซึ่ง
นับเป็นอุปสรรคที่มีผลส�ำคัญต่อการวิจัยด้วยเช่นกัน
รัฐ : ประสบการณ์ในโลกแห่งความจริงของนักวิจยั ถือเป็นหนึง่ ใน
ข้อจ�ำกัด เพราะบ่อยครั้งท�ำให้งานวิจัยเศรษฐกิจ ท�ำได้แค่ไล่ตาม
ประเด็นทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ขณะทีข่ อ้ มูลเป็นอีกข้อทีต่ อ้ งใช้อย่างระมัดระวัง
เนือ่ งจากเกษตรกรมีอยูห่ ลักสิบล้านคน ข้อมูลบางตัวไม่ได้ครอบคลุม
พื้นที่หรือช่วงเวลา (นาน ๆ เก็บข้อมูลที) บางตัวเป็นประมาณการ
จึงอาจท�ำให้ผลสรุปการวิจัยยังคลาดเคลื่อนและมีข้อจ�ำกัด
เจ๋ง : อุปสรรคที่ส�ำคัญส�ำหรับนักวิจัยทั่วไป คือ ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลระดับ Micro Data ที่เป็น
รายบุคคล บริษัท หรือพื้นที่ ซึ่งส่วนหนึ่งถูกจัดเก็บโดยภาครัฐ
หากภาครัฐสามารถเปิดให้คนทัว่ ไปเข้าถึงโดยรักษาความเป็นส่วนตัว
ของเจ้าของข้อมูลได้ จะสร้างมูลค่าเพิม่ จากข้อมูลดังกล่าวได้อกี มาก
ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเล็งเห็นความส�ำคัญและได้ตั้งส�ำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มาขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้ว
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โจทย์ที่ส�ำคัญในการเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่เกษตร 4.0 คือ ท�ำอย่างไรให้
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงเกษตรกรทั่วไป
และเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ
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งานวิจัยในปัจจุบัน ท�ำเสร็จแล้วต้องสื่อสาร
เพราะงานวิจัยเป็นการสร้างความเข้าใจ
โดยหวังว่าจะเปลี่ยน ซึ่งประโยชน์จริง ๆ
อยู่ตรงนี้ หากคนเข้าใจมากขึ้น
ประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ
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SME and Consumer Financial Solutions

ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในชีวติ ประจ�ำวัน ภาคธุรกิจของไทยต้องเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงและ
ปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพ (Productivity) และขีดความสามารถในการแข่งขัน ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงิน ทัง้ ในและต่างประเทศ
มาร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางการเงิน และการร่วมพัฒนา FinTech
Ecosystems ในปัจจุบนั
งาน Bangkok FinTech Fair 2018 จัดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 น�ำเสนอความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทางการเงินต่อผู้เข้าชมงานจากสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ
สมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs และ
ผูบ้ ริโภครายย่อย ซึง่ ครอบคลุมเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ ในด้านการให้สนิ เชือ่
ให้แก่ SMEs การพัฒนาระบบการช�ำระเงินรายย่อย ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การวางโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน และ Cybersecurity

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า “เรื่องส�ำคัญที่
ใช้ในการวางนโยบาย ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพ การสร้างภูมิคุ้มกัน
จากภัยทางการเงิน และการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกขึ้น”
“ผลิตภาพเป็นเรื่องที่ควรให้ความส�ำคัญ เพราะการยกระดับ
ผลิตภาพจะเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว
ในปัจจุบัน หลายประเทศก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่จะมีจ�ำนวนน้อยลง ส่งผลต่อ

The Future of SME Financial Solutions
ห้องสัมมนา Main Conference รวบรวมผู้มีประสบการณ์ทั้งใน
และต่างประเทศมาพูดคุยเกีย่ วกับ FinTech และการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงินล่าสุดจากผู้ให้บริการที่หลากหลาย ให้เกิดการรับรู้เป็น
วงกว้าง ควบคูไ่ ปกับการสร้างความตระหนักถึงการป้องกันความเสีย่ ง
ด้านภัยคุกคามไซเบอร์
เริ่มด้วยการเสวนาในหัวข้อ “The Future of SME Financial
Solutions: Reaping the Full Benefits from Digital Innovation”

พูดคุยถึงอนาคตของผู้ประกอบการ SMEs ในการน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและความต้องการของ
ผู้บริโภค
โดยคุณสฤณี อาชวานันทกุล จากบริษัท ป่าสาละ จ�ำกัด
เล่าถึง SMEs ว่า มีเพียงประมาณ 350,000 รายในไทยที่จดทะเบียน
แต่ตัวเลขจริง อาจมีมากถึง 2.8 - 4 ล้านราย ที่ท�ำการค้าขายโดย
ไม่ได้จดทะเบียน เมื่อปี 2560 TMB Analytics ได้ท�ำวิจัยพบว่า SMEs
ที่ลงทะเบียน 350,000 รายนี้ นับเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 2
เรียกกลุ่มนี้ว่า “Cream SMEs” ที่มีผลก�ำไรและการเติบโตที่มั่นคง
แต่ สัด ส่ ว นน้ อ ยมาก ความท้ า ทาย คือ ท�ำอย่างไรถึง จะช่วย
ผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง นั่นคือศักยภาพที่ฟินเทคสามารถท�ำได้
คุณพัชร สมะลาภา รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย
ให้ความเห็นว่า ก่อนหน้านี้เจ้าของธุรกิจพึ่งเงินกู้นอกระบบ เมื่อ
ธนาคารคิดว่าเข้าใจ SMEs ดีแล้ว และเริม่ ให้กยู้ มื เงิน ก็พบว่าธนาคาร
ไม่รู้ว่า SMEs จะยืมเงินไปท�ำอะไรบ้าง และจะมีความสามารถใน
การใช้หนี้มากแค่ไหน ซึ่งข้อมูลจาก FinTech จะช่วยให้ธนาคาร
เข้าใจ User Behavior มากขึ้น โดยใช้ Data Analytics วิเคราะห์
ข้อมูลผู้บริโภค

ฉบับที่ 2 ปี 2561

Bangkok FinTech Fair 2018

บรรยากาศบริเวณส่วนจัดแสดงของธนาคารพาณิชย์
และผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ
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บรรยากาศภายในห้อง Main Conference

โอกาสในการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เราต้องเพิ่มผลิตภาพเพื่อเพิ่ม
ผลิตผล และปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น”
ผลิ ต ภาพยั ง เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะผลั ก ดั น ความสามารถ
ในการแข่งขันภาคธุรกิจไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
รวมทั้ ง กระตุ ้ น กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ออนไลน์ ใ ห้ เ ข้ า สู ่ ก ารแข่ ง ขั น มากขึ้ น
ขณะเดียวกันบทบาทของธนาคารก�ำลังถูกท้าทายจากบริษัทฟินเทค
ทีน่ ำ� เสนอบริการใหม่ ๆ ทีแ่ ตกต่างออกไป หากไม่มกี ารเพิม่ ผลิตภาพ
การเติบโตของเศรษฐกิจคงอยู่ในระดับที่ถดถอยลงเรื่อย ๆ
ในด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน แม้ว่าขณะนี้เราก�ำลังกลับเข้าสู่
วงโคจรของ Policy Normalization แต่การเปลี่ยนแปลงราคา
สินทรัพย์ที่รวดเร็ว การกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ภาวะโลกร้อน
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี
จะน�ำเอาความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ เข้ามา การสร้างภูมิคุ้มกันที่
เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการวางนโยบายการเงิน
ดร.วิรไท ยังกล่าวว่า “นโยบายใดที่ไม่ให้ความส�ำคัญกับความ
ไม่เสมอภาค อาจส่งผลในระยะยาวต่อเสถียรภาพด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ เมื่อกลุ่มที่มีฐานะดีกว่าจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่กลุ่มคนที่ไม่สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยี หรือไม่รู้วิธีการใช้จะถูกทิ้งไว้ด้านหลัง”
กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น ห้องสัมมนา Main Conference
เล่าถึงภาพรวมของ Financial Landscape และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทางการเงินของไทย รวมทั้งพัฒนาการของต่างประเทศ
เช่น Cross-border Payment & Remittance, Next Generation of
Retail Payments, Data Analytics, Standard & Interoperability และ
All-in-one e-Platform ห้องสัมมนา Cybersecurity ให้ความรู้เกี่ยว
กับภัยไซเบอร์หลากหลายรูปแบบที่ผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ประกอบการ
ต้องเผชิญ และห้องสัมมนา Technology Talk รวบรวมเอาผู้รู้จาก
ภาคสถาบันการเงิน บริษัทฟินเทค ผู้ให้บริการระบบช�ำระเงิน และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน มาพูดคุยถึงเทคโนโลยีในปัจจุบนั และแนวโน้ม
ในอนาคต รวมทั้งยังมีบูธจัดแสดงเทคโนโลยีทางการเงินล่าสุดจาก
ธนาคารพาณิชย์ ผู้ให้บริการทางการเงิน Card Scheme ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและไอทีชั้นน�ำ
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Mr. Sopnendu Mohanty, Chief FinTech Officer, Monetary
Authority of Singapore ชวนให้ลองมองปัญหาจากมุมมองของ
SMEs (1) เริ่มต้นต้องการบัญชีธนาคาร (2) ถ้าเป็น SMEs ขนาดเล็ก
มาก ๆ ก็ต้องการที่จะรวบรวมทุนเพื่อเปิดกิจการ (3) ต้องการเข้าสู่
Ecosystems (4) ต้องการเข้าสู่ Marketplace และ (5) เมือ่ การค้าขาย
มีอัตราการเติบโตดีก็ต้องการเงินมาพัฒนาธุรกิจ ซึ่งแต่ละขั้นตอน
ล้วนมีความท้าทาย โดยที่ในปัจจุบัน SMEs ยังไม่มีข้อมูลแบบดิจิทัล
มากนัก การเปลี่ยนเข้าสู่ Digital World ควรเริ่มต้นด้วยการสร้าง
ข้อมูลดิจิทัลผ่าน Digital Marketplace ให้ผู้เล่นทุกคนได้สื่อสาร
แลกเปลีย่ นข้อมูล โดยมีปจั จัยพืน้ ฐานต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครอง
ผู้ใช้งาน เช่น แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ Cloud Computing ที่
ชัดเจน การจัดการความปลอดภัยจาก Killer Application และในยุค
โลกาภิวัตน์ เราต้องการ Platform ที่เชื่อมถึงกันได้ทั่วโลก
ในการเสวนาเรื่อง “All-in-one e-Platform: Future Solutions
for SMEs” ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นว่า e-Platform เป็นเครื่องมือในการ
ท�ำธุรกิจยุคดิจทิ ลั ของ SMEs เป็นช่องทางทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายจะได้พบกัน
ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ทุกฝ่าย โดย Machine Learning จะเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญทีม่ าช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ นี้

สิ่งส�ำคัญที่ควรต้องมีในการให้บริการ e-Platform คือ Objective,
Customer-centric, Trust, Talent, Traffic, Data และ Collaboration
จากภาพรวมของการเสวนาในหลาย Session วิทยากรต่าง
ให้ความเห็นว่า Digital Data มีความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการ
ให้บริการทางการเงินในยุคนี้ ทั้งด้านสินเชื่อ การช�ำระเงิน Supply
Chain Financing และการให้บริการ e-Platform ซึง่ สามารถน�ำข้อมูล
ไปวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยี Data Analytics, Machine Learning
(ML) และ Artificial Intelligence (AI) ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
ส�ำหรับ SMEs และผูบ้ ริโภครายย่อย เช่น Alternative Credit Scoring,
Information-based Lending และการวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้าที่ถูกต้อง โดยสิ่งที่จ�ำเป็นต้องมีเพื่อสนับสนุนการใช้ข้อมูล คือ
Open Data Policy, Data Governance, Platform ส�ำหรับ Share
ข้อมูลทีม่ มี าตรฐานและปลอดภัย รวมทัง้ การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
ในส่วนของการวางโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน National Digital
ID และ e-KYC System เป็นจุดเริม่ ต้นส�ำคัญในการเข้าสูร่ ะบบ Digital
Banking และบริการ Online อื่น ๆ โดยขณะนี้รัฐบาลและ ธปท. อยู่
ระหว่างด�ำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกรรม

Wearable Payment Technology จาก VISA และ UnionPay และการอธิบาย
แนวคิดของ Master Card ด้วย AR Code

ทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างครบวงจร นอกจากนี้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานกลางส�ำหรับธุรกรรม
ทางการเงินถือเป็นการวางรากฐานที่ส�ำคัญ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถ
พัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเชื่อมต่อกันได้ โดยเป็น
ประโยชน์ทั้งการ Share ข้อมูล SME การจัดท�ำเอกสาร (เช่น Invoice)
การพัฒนาระบบการช�ำระเงิน การพัฒนา Application ต่าง ๆ ช่วย
ลดต้นทุนของระบบโดยรวม น�ำไปสู่การสร้าง Shared Infrastructure
และ Interoperability ในระบบการเงิน
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บูธของ ธปท. ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ BOT API

Today’s Technology
VISA น�ำเอา Wearable Payment Technology ที่ใช้ในโอลิมปิค
ฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ที่ผ่านมามาจัดแสดง นักกีฬาและผู้เข้าชมงาน
เพียงน�ำเข็มกลัดหรือถุงมือไปสแกนก็สามารถจ่ายค่าอาหาร เครือ่ งดืม่
และของที่ระลึกภายในงานได้ นอกจากนี้ยังมีการน�ำ Contactless
Payment ไปใช้กับการเดินทางด้วยรถสาธารณะในกรุงลอนดอน ซึ่ง
ช่วยให้การจ่ายค่าโดยสารสะดวกขึ้น และได้รับความนิยมจากชาว
ลอนดอนมากขึ้นเรื่อย ๆ
Master Card มาในแนวคิด Smart Cities เน้นการสร้างเทคโนโลยี
เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการและ SMEs รวมทั้งมี e-Wallet บัตร
เครดิตไม่จ�ำกัดค่าย ส�ำหรับผู้ใช้ที่ถือบัตรหลายใบให้จัดการกับ
การใช้จา่ ยได้งา่ ยขึน้ ขณะที่ UnionPay น�ำเสนอ Wearable Payment
Technology ทีใ่ ช้ได้กบั นาฬิกา Smart Watch หลายแบรนด์ ผูส้ วมใส่
เพียงแค่แตะลงบนเครื่อง POS (Point of Sale Machine) เพื่อ
จ่ายค่าสินค้าและบริการที่มีราคาไม่เกิน 1,400 บาท ซึ่งได้รับความ
นิยมมากในประเทศจีน และอีกหลายบูธที่น�ำเทคโนโลยี QR Code
และ Biometrics มาปรับใช้กบั สินค้าและบริการ เพือ่ เพิม่ ความสะดวก
ปลอดภัยให้ผู้ใช้งาน
บูธให้ความรู้ทางการเงินของ ธปท. น�ำเอา BOT API มาให้ผู้
เข้าชมงานได้ทดลองใช้ BOT API เป็นเทคโนโลยีด้านข้อมูลที่จะช่วย
ให้ประชาชน สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
FinTech ต่าง ๆ ให้สามารถน�ำข้อมูลจาก ธปท. ไปใช้ได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องน�ำไฟล์ข้อมูลไปปรับอีกทีก่อนใช้
นอกจากนี้ ยังมีบูธของธนาคารพาณิชย์ที่มาร่วมแสดงนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย องค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ
การต่อต้านภัยไซเบอร์มาให้ความรู้อีกหลายแห่ง

BOT MAGAZINE Payment Systems

ฉบับที่ 2 ปี 2561

และสุดท้ายสิง่ ทีข่ าดไม่ได้ คือ หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลทีเ่ อือ้ ต่อ
การน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน โดยมีหลายเรื่องที่ควรต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การโอนเงินระหว่างประเทศ การก�ำหนด Data
Policy การก�ำหนดหลักเกณฑ์ KYC ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของ
ธุรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ก�ำกับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ให้บริการ ต้องมีการหารือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมสร้าง FinTech
Ecosystem ที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน
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บรรยากาศบริเวณส่วนจัดแสดงของธนาคารพาณิชย์
และผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ
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Cybersecurity
ส�ำหรับห้อง Cybersecurity ได้มีการจัด Sessions ให้ความรู้
ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และแนวทางป้องกันภัยไซเบอร์ โดย
ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาร่วมพูดคุยและแบ่งปัน
ประสบการณ์จริงที่หาจากที่ไหนไม่ได้ หลัก ๆ คือ
1. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส�ำคัญในปี 2018 จากผลการวิจัยด้าน
การรักษาความปลอดภัยของบริษัท Imperva พบว่า แนวโน้มของภัย
คุกคามทางไซเบอร์ที่จะควรให้ความส�ำคัญในปี 2018 ประกอบด้วย
(1) การรั่วไหลของข้อมูลจากการใช้บริการ Cloud (2) การโจมตีผ่าน
เหมืองขุดเงินดิจิทัล (3) การขู่กรรโชกและสร้างความโกลาหลทาง
ไซเบอร์ (4) การเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามที่มาจากคนในองค์กร
2. สิ่งที่ควรรู้เมื่อตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ปัจจุบัน
กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) คือ หน่วยงานหลักในการก�ำกับดูแล

บรรยากาศในส่วนจัดแสดง ส่วนบริษัทที่ปรึกษา และส่วน Cybersecurity

ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี
ซึ่ ง หน่ ว ยงานนี้ อ ยู ่ ภ ายใต้ ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ และใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 (แก้ไข พ.ศ. 2560) เป็นกฎหมายหลักในการบังคับ โดย
อาชญากรรมทางไซเบอร์ทอี่ าจเกิดกับเทคโนโลยีทางการเงิน สามารถ
จ�ำแนกได้ 3 ลักษณะ (1) เทคโนโลยีทางการเงินที่ตกเป็นเป้าหมาย
ในการกระท�ำความผิด (FinTech as a Target) (2) เทคโนโลยีทาง
การเงินถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท�ำความผิด (FinTech as a
Tool) (3) เทคโนโลยีทางการเงินทีถ่ กู ดัดแปลงให้มเี นือ้ หาไม่เหมาะสม
(Inappropriate Content)
ซึ่งหากตกเป็นเหยื่อของภัยทางไซเบอร์แล้ว ควรจะเก็บรวบรวม
หลักฐานทางดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการสืบหา
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด 3 สิ่ ง ที่ ค วรเก็ บ เป็ น หลั ก ฐาน ได้ แ ก่ หลั ก ฐาน
ความเสียหาย ข้อมูลการสื่อสารกับคนร้าย และข้อมูลของคนร้าย
3. ภัยคุกคามรอบกาย อันตรายที่อยู่บนมือถือ ในความเป็นจริง
แล้ว การใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ มีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกโจมตีทางไซเบอร์
มากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมักจะเชื่อมต่อ
กับ Internet หรือ WiFi อยู่ตลอดเวลา และผู้ใช้มักจะไม่ค่อยลง
โปรแกรม Anti-malware เท่าไหร่นกั ตัวอย่างภัยทางไซเบอร์ทเี่ กิดขึน้
ได้แก่ ภัยจากโปรแกรม Judy ถูกสร้างเสมือนแอปพลิเคชัน สามารถ
ส่งข้อมูลของผู้ที่ดาวน์โหลดไปยัง Server ของกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี

แอปพลิ เ คชั น นี้ มี ค นดาวน์ โ หลดถึ ง 36 ล้ า นเครื่ อ งทั่ ว โลก
ภัยจากโปรแกรม DU Antivirus Security ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Antivirus ปลอม ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลส�ำคัญในโทรศัพท์มอื ถือ และ
สามารถส่งข้อมูลรายชือ่ รายการโทรเข้า-ออก ไปยัง Server ของกลุม่
ผู้ไม่ประสงค์ดีได้ แอปพลิเคชันนี้มีคนดาวน์โหลดถึง 50 ล้านครั้งใน
ช่วงกันยายน 2560 และ Wi-Fi Attack บนเครื่อง iOS ท�ำงานโดยใช้
ช่องโหว่ของระบบปฏิบตั กิ าร iOS ในการเจาะระบบและแปลงโทรศัพท์
มือถือเป็น Access Point เพื่อดักจับข้อมูลหรือกระจาย Malware ไป
สู่เครื่องอื่นที่เข้ามาเชื่อมต่อ
การจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2018 ในครั้งนี้ ได้รับผล
ตอบรับเป็นอย่างดี โดยตลอดทั้ง 2 วัน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ
2,000 คน ซึ่ ง ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ดี ใ นการสื่ อ สารนโยบายและ
การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ทางการเงินให้มีก ารรับ รู้เป็นวงกว้าง
เป็นการจุดประกายการพัฒนาบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้ได้ดยี งิ่ ขึน้ สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อย่ า งเต็ มศั ก ยภาพภายใต้ ก ารดู แ ลความเสี่ยงและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และผู้บริโภครายย่อย ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการจัดงานครั้งนี้ โดยจะเป็นแรงขับเคลื่อน
ส�ำคัญให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ฉบับที่ 2 ปี 2561

50

ผู้ประกอบการมาเล่าถึงความส�ำคัญของ Supply Chain Finance ที่
มีต่อ SMEs และบริการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบ
การสามารถติดต่อซื้อขายกับต่างชาติได้สะดวกขึ้น
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The Next Big Things
นอกจากบูธของสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการระบบช�ำระเงิน และ
บริษัท FinTech ต่าง ๆ จะน�ำเทคโนโลยีทางการเงินมาแสดงและให้
ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกแล้ว งาน Bangkok FinTech Fair ครั้งนี้ ยัง
ได้เชิญกูรูจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมอธิปรายและให้ความรู้ใน
ประเด็นที่ก�ำลังเป็นที่สนใจในห้องสัมมนา Technology Talk
ตั้งแต่เรื่องการใช้ฟินเทคเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ SMEs
นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ที่ท�ำให้การซื้อขายง่ายขึ้น บริการ
ด้าน Supply Chain ที่จะเปิดโอกาสทางการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ
ให้กว้างขึ้น ไปจนถึง Stable Coin ซึ่งเป็น Token ที่มีความเสี่ยงต�่ำ
กว่า Cryptocurrency
Mr. Ian Chapman-Banks จาก KPMG เล่าให้ฟังถึงการใช้ Big
Data เพื่อหากลุ่มลูกค้าที่ตรงกับสินค้าหรือบริการ KYC สามารถใช้
เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานอย่าง FBI จับกุมผู้กระท�ำผิด และในปัจจุบัน
สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มยอดขายได้ด้วยการจัดท�ำโปรโมชันให้
เหมาะกับผู้บริโภค
ในการเสวนาหั ว ข้ อ “Enhancing SME Business and
Opportunity through Cross Border Supply Chain and
e-Commerce” โดยสมาคมธนาคารไทย มีตัวแทนจากธนาคารและ
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

วิธีการใช้งานง่ายและสะดวก
สามารถค้นหาข้อมูลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินฝากดังกล่าว
ได้บนเว็บไซต์ของ ศูนย์คมุ้ ครองผูใ้ ช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธปท.
(www.1213.or.th) และเว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th) โดย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากในหน้าแรก จะจัดเรียงล�ำดับตามอัตรา
ดอกเบีย้ จากมากไปน้อย รวมถึงแสดงข้อมูลเงือ่ นไขของดอกเบีย้ และ
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการฝาก เช่น ต้องซื้อประกันชีวิตควบคู่การเปิด
บัญชีหรือไม่ ต้องฝากเงินเป็นระยะเวลานานแค่ไหน จ�ำเป็นต้องฝาก
ทุกเดือนหรือไม่ หรือต้องใช้เงินในการเปิดบัญชีขั้นต�่ำเท่าใด เป็นต้น

สูง

เงินฝากดอกเบี้ย
เงื่อนไขดี หาได้จากไหน?
ฝากเงินที่ไหนดี ได้ดอกเบี้ยสูง ๆ
เป็นค�ำถามทีใ่ ครหลาย ๆ คนมักจะได้ยนิ อยูเ่ สมอ บางครัง้ ทีเ่ ราเห็น
โฆษณาจูงใจชวนฝากเงินให้ดอกเบี้ยสูง แต่พอจะไปฝาก กลับพบว่า
มีเงื่อนไขเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นการต้องท�ำประกันชีวิต ต้องมี
เงินฝากขั้นต�่ำเป็นจ�ำนวนสูง ต้องฝากระยะเวลานาน หรือต้องฝาก
ทุ ก เดื อ น หากเราสามารถเปรี ย บเที ย บผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ งิ น ฝาก
ของทุกธนาคารได้และรู้เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อน คงจะดีไม่น้อย
ตอบโจทย์ด้วยศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก
การได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ได้ผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
พื้นฐาน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เงินฝาก บัตรเดบิต บัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเช่าซื้อ โดยปัจจุบัน
ได้จดั ท�ำ “ศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก” ทีเ่ ปิดเผยข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้สะดวก เพื่อประโยชน์
ของผู้ฝาก ดังนี้

1. ประชาชนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย ช่วยในการเลือก
ผลิตภัณฑ์ทตี่ รงกับความต้องการและความสามารถของตนได้ดยี งิ่ ขึน้
2. ประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ และ
รับทราบเงื่อนไขที่ส�ำคัญของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ก่อนตัดสินใจ
เลือกใช้ รวมถึงป้องกันการถูกหลอกขายหรือบังคับขายได้ เช่น
ดอกเบี้ยที่สูงอาจมีเงื่อนไขที่ต้องซื้อประกันภัย
3. ประชาชนสามารถวางแผนการออมและการบริหารเงินได้
ดีขนึ้ เป็นการส่งเสริมการออม โดยเฉพาะในภาวะทีป่ ระเทศไทยก�ำลัง
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
4. เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในระบบสถาบันการเงินไทย
ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะธนาคาร
ขนาดเล็ก ซึง่ ทีผ่ า่ นมาออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก แต่ไม่ได้รบั ความสนใจ
เท่าที่ควร เนื่องจากอาจไม่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ ธปท. จะทยอยเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์พื้นฐานอื่นที่เหลือ
ภายในกลางปี 2561

2
1

เข้าสู่ www.1213.or.th เลือกที่แถบเมนู
“หน้าเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินฝาก”

คลิกเลือกเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ในช่อง “เปรียบเทียบ”
(เลือกได้สูงสุด 9 ผลิตภัณฑ์)
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ขั้นตอนการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินง่าย ๆ ผ่าน www.1213.or.th
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ในการค้ น หาข้ อ มู ล ผู ้ ฝ ากยั งสามารถเลือกให้แสดงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ตามปัจจัยที่ก�ำหนด (Filter) ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ของ
สถาบันการเงินทีร่ ะบุ ผลิตภัณฑ์ตามทีร่ ะบุ จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งการฝาก
หรือระยะเวลาการฝาก หรือผลิตภัณฑ์ที่พ่วงกับประกันภัย เป็นต้น
ตอบค�ำถามที่ว่า “เงินฝากดอกเบี้ยสูง เงื่อนไขดี หาได้จากไหน”
ผู ้ ฝ ากจึ ง สามารถหาข้ อ มู ล ได้ จ าก www.1213.or.th และ
www.bot.or.th เท่านั้น

53

4
หน้าแสดงการประมวลผลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เราเลือกไว้

3
ระบบจะแสดงผลเฉพาะผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เราเลือกเท่านั้น
และเลือกแถบเมนู “กดดูข้อมูล” อีกครั้งเพื่อประมวลผล
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ฉบับที่ 2 ปี 2561

นี่คงจะเป็นงานฤดูหนาวที่อบอุ่นหัวใจที่สุด
เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมงานพร้อมใจกันนุง่ โจง ห่มสไบ เดิน
เที่ยวเล่นท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคกลับไป
ยังสมัยรัชกาลที่ 5 ในงาน “อุ่นไอรัก คลาย
ความหนาว” ชนิดที่ว่าคนที่แต่งตัวสมัยใหม่
เข้าไปกลับกลายเป็นคนหลงยุคเสียเอง โดยรอบ
บริเวณงานล้วนสะท้อนให้เห็นถึงภาพความเป็นไทย
ทัง้ ในรูปแบบนิทรรศการ ซุม้ กิจกรรม และอาหาร
คาวหวานทีต่ อ้ งแวะเยีย่ ม แวะชมกันตลอดงาน

ย้อนอดีต หวนวันวานในสมัยรัชกาลที่ 5
จากพืน้ ทีโ่ ล่งบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ถูกเนรมิตให้กลายเป็นสวน
ดอกไม้ขนาดใหญ่สไตล์องั กฤษ และลานน�ำ้ พุทเี่ ต้นระบ�ำล้อกับแสงสีตระการตา
ด้านหน้าพระทีน่ งั่ อนันตสมาคมในยามค�ำ่ คืน โดยรอบบริเวณล้วนถูกจัดตกแต่ง
อย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 จัดเป็นนิทรรศการพระราช
ประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ใน
ช่วงเวลาส�ำคัญแห่งการพัฒนาประเทศด้วยพระราชกุศโลบาย และบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทีท่ รงก่อตัง้ ขึน้ อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
ไปรษณียไ์ ทย ธนาคารสยามกัมมาจล รวมถึงพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีของ

ฉบับที่ 2 ปี 2561
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Love and Warmth
at Winter’s End

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่
ท�ำให้ประเทศไทยพัฒนามาจนถึงปัจจุบนั นอกจากนี้ ยังได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
ของคนไทยในอดีต ชมการแสดงวิธที ำ� หัตถกรรมชัน้ สูงในราชส�ำนักแบบ
ต่าง ๆ เช่น การร้อยดอกไม้สด ปักผ้า และสาธิตการท�ำขนมหวาน
หลากหลายเมนูจากในวังทีห่ าชมได้ยาก
เช่นเดียวกับสนามเสือป่า ทีไ่ ด้ถกู แปลงโฉมให้เป็นย่านร้านค้าใน
พระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ 904 ร้านภูฟา้ ร้าน
จิตรลดา ร้านมูลนิธเิ พือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธโิ ครงการหลวง ซึง่
นอกจากร้านค้าแล้ว ยังมีกจิ กรรมเสีย่ งโชคสอยต้นกัลปพฤกษ์ ในราคา 25
บาท และสลากการกุศลราคา 129 บาท กลางสนามได้จดั ตัง้ เวทีขนาดใหญ่
เพือ่ แสดงวัฒนธรรมพืน้ บ้านและฉายหนังกลางแปลงทีฉ่ ายภาพยนตร์เก่า
หาชมได้ยาก รายได้จากการจัดงานทั้งหมดจะน�ำไปช่วยเหลือ
ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ
รอบนอกของสนามเสือป่า คือ ย่านตลาดของกินกว่า 30 ร้าน ทีต่ กแต่ง
ภายใต้แนวคิด “ใต้รม่ พระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถไี ทย” วาง
ขายอาหารไทยต้นต�ำรับ ขนมไทยโบราณ และเครือ่ งดืม่ รสชาติดใี นราคา
ไม่แพง พร้อมทัง้ ชมการสาธิตเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ไปพร้อมกัน
เพือ่ ให้เข้ากับบรรยากาศทัว่ ทัง้ งานทีจ่ ดั ขึน้ อย่างประณีต จึงได้มกี าร
เชิญชวนให้ประชาชนทีม่ าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคหรือชุด
ผ้าไทยมาเทีย่ วชมงาน หากไม่มกี ส็ ามารถแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือมาเช่า
ชุดไทยทีจ่ ดั ไว้ตามจุดต่าง ๆ ได้เช่นกัน
แม้กจิ กรรมนีจ้ ะผ่านพ้นไปแล้ว แต่งาน “อุน่ ไอรัก คลายความหนาว”
ได้กลายเป็นงานทีป่ ระทับใจคนไทย ด้วยความยิง่ ใหญ่ สนุกสนาน และการ
พร้อมใจกันแต่งกายชุดไทยสืบสานวัฒนธรรม ความส�ำเร็จอย่างล้นหลาม
ท�ำให้กจิ กรรมดี ๆ เช่นนีจ้ ะจัดขึน้ อีกในฤดูหนาวครัง้ ต่อไป
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นิติกร กรัยวิเชียร
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อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร
ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
และที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพแห่งความผูกพัน
เมื่ อ ถามถึ ง ความภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น ภั ณ ฑารั ก ษ์ ใ ห้ นิ ท รรศการ
“ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” อาจารย์นิติกรจึงเริ่มเล่าตั้งแต่การท�ำงานและแนวคิดที่
ท�ำให้นิทรรศการครั้งนั้นประทับอยู่ในใจปวงชนชาวไทย
“สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้
ท�ำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งแต่
สมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรง
มีพระชนม์อยู่ ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตและได้รับภาพมาเมื่อ
เข้ า สู ่ รั ช กาลปั จจุ บัน ซึ่ งกองงานช่ า งภาพส่ ว นพระองค์ ส� ำ นั ก
พระราชวัง ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี”
ในเบื้องต้นกองงานช่างภาพส่วนพระองค์ได้คัดเลือกภาพมาให้
จ�ำนวนหลายร้อยภาพ เมื่ออาจารย์นิติกรได้ดูภาพรวมและก�ำหนด
แนวคิ ด ของงานแล้ ว จึ ง คั ด เลื อ กภาพตามแนวคิ ด อี ก ครั้ ง เมื่ อ
เลือกภาพที่จะจัดแสดงทั้งหมดแล้ว ก็ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อให้
ทรงมีพระราชวินิจฉัย จนได้ภาพชุดนี้ออกมา
แนวคิดในการจัดแสดงนิทรรศการ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” แบ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ออกเป็นแต่ละยุคสมัย ช่วงแรกเป็นช่วงต้นรัชกาลที่ 9 ประมาณ
ช่วงปี 2490 เป็นต้นมา ซึ่งพระองค์ทรงโปรดการถ่ายภาพครอบครัว
มีภาพพระบรมวงศานุวงศ์ทุก ๆ พระองค์ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
ช่วงต่อมาเป็นช่วงกลางรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ มเยียนประชาชนทัว่ ประเทศ

รวมทั้งปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จึงมีภาพถ่ายจ�ำนวนมากที่สะท้อน
ถึ ง โครงการในพระราชด� ำ ริ ต ่ า ง ๆ โดยเฉพาะภาพถ่ า ยสภาพ
ภูมปิ ระเทศทีเ่ ริม่ ต้นตัง้ แต่ยงั เป็นพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง ผูเ้ ยีย่ มชมจึงได้เห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงจากการทรงงานหนักในช่วงเวลาหลายสิบปี
“ในช่วงกลางรัชกาล จะบอกเล่าเรื่องราวเยอะมาก โดยเฉพาะ
เรื่องพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการชลประทานที่พระองค์ทรงให้ความส�ำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่
ท�ำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ เรื่องของเกษตรกรรม และความเป็นอยู่
ของประชาชน”
ช่วงปลายรัชกาล เป็นช่วงเวลาทีพ่ ระองค์ทรงมีพระชนมายุมากขึน้
จึงได้เห็นภาพจ�ำนวนมากในช่วงทีเ่ สด็จแปรพระราชฐานไปประทับอยู่
ที่พระราชวังไกลกังวล สะท้อนถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ พระองค์
ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์วังไกลกังวล หรือสัตว์ทรงเลี้ยง
“ภาพถ่ายตั้งแต่ต้นรัชกาลจนถึงปลายรัชกาล แสดงให้เห็น
ชัดเจนถึงเรือ่ งความผูกพันระหว่างพระองค์ทา่ นกับประชาชนชาวไทย
พระองค์ท่านจะถ่ายภาพประชาชนที่มาคอยเฝ้ารับเสด็จด้วยความ
ตืน่ เต้นและด้วยความจงรักภักดี รวมถึงภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส และพระราชธิดา
ทุกพระองค์ โดยเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเยี่ยมประชาชน รับทราบ
สารทุกข์สุกดิบของชาวบ้านโดยไม่ถือพระองค์ ความผูกพันของ
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในทุกยุคทุกสมัยอย่างแยกกัน
ไม่ได้ เป็นสิ่งส�ำคัญที่ผมต้องการสื่อในฐานะภัณฑารักษ์”
เรียงร้อยภาพเพื่อคล้องใจ
นอกจากบทบาทในการเป็นภัณฑารักษ์นิทรรศการ ภาพถ่าย
ฝีพระหัตถ์ฯ แล้ว อาจารย์นิติกรยังได้ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลายครัง้ โดยได้รบั พระราชทาน
พระราชานุญาตให้ถ่ายภาพอย่างเป็นทางการของพระองค์มานาน
กว่า 30 ปี
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BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบั บ นี้ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ช่างภาพรุ่นใหม่
จะมาบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจในการถวายงานในฐานะ
ช่ า งภาพและภั ณ ฑารั ก ษ์ ใ ห้ กั บ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์
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ผู้อยู่เบื้องหลังนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

หากใครทีไ่ ด้ไปเทีย่ วงาน “อุน่ ไอรัก คลายความหนาว” เมือ่ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา อาจจะได้ไปถ่าย
ภาพย้อนยุคทีร่ า้ น “ฉายานิตกิ ร” ซึง่ ได้รบั ความนิยมจากผูร้ ว่ มงาน เข้าแถวถ่ายภาพเนืองแน่นตัง้ แต่เช้าทุกวัน แต่หลายท่านอาจจะ
ไม่ทราบว่า เบือ้ งหลังแนวคิดและชือ่ ของร้าน “ฉายานิตกิ ร” นี้ มีทมี่ าจาก อาจารย์นติ กิ ร กรัยวิเชียร ผูอ้ ำ� นวยการโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และทีป่ รึกษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย
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ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่จัดแสดงในนิทรรศการ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่จัดแสดงในนิทรรศการ

โครงการในอนาคต
อาจารย์นติ กิ รยังได้เล่าว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร่วมกับบริษทั
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และสมาคมถ่ายภาพฯ จะมีการจัด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ
นิทรรศการฟิลม์ กระจกและภาพต้นฉบับของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "กาวยประภา" (ที่มา : www.rpst.or.th)
เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึน้ ทะเบียนฟิลม์ กระจกและภาพ
ต้นฉบับของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นมรดกความทรงจ�ำแห่งโลก
ประจ�ำปี 2560 ผูท้ สี่ นใจสามารถเข้าชมได้ที่ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ในเดือนพฤษภาคม 2561 และยังมีกจิ กรรมอืน่ ๆ
ทีส่ มาคมฯ จัดขึน้ ให้แก่ผทู้ สี่ นใจตลอดทัง้ ปี ไม่วา่ จะเป็นงานประกวด
ภาพถ่ายทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน งานประกวดถ่ายภาพ ONE
SHOT KNOCK OUT งาน Chang Fine Art Photo Contest รวมถึง
การให้ความรู้กับประชาชนที่ชอบการถ่ายภาพ ด้วยการจัดหลักสูตร
สอนและจัดทริปถ่ายภาพ ท่านที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (http://www.rpst.or.th)
บรรยากาศในงานนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ถ่ายภาพทัว่ ประเทศไทย เพือ่ น�ำกลับไปแสดงทีก่ รุงปักกิง่ ประเทศจีน
โดยได้ทราบมาว่า พระองค์ทา่ นเคยเสด็จพระราชด�ำเนินไปทัว่ ประเทศ
จีน จึงขอพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อน�ำไปจัดแสดงร่วมกัน
ในงานของเธอ พระองค์ทรงมีรับสั่งกับอาจารย์นิติกรให้ช่วยคัดเลือก
ภาพที่จะน�ำไปจัดแสดง โดยเลือกออกมาได้จ�ำนวน 100 ภาพ ทาง
คุณจ้าวก็จัดแสดง 100 ภาพเช่นกัน จนเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ
“ร้อยภาพ คล้องใจ ไทย - จีน” ซึ่งยังมีความหมายดี ๆ นอกจาก
จ�ำนวนหนึ่งร้อย คือ “ร้อยเรียง (ภาพ)” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง 2 ประเทศ จัดแสดงที่ Capital Museum, Beijing และได้
รับการตอบรับดีมาก จนมีเสียงเรียกร้องว่า คนไทยก็อยากมีโอกาสได้
ชืน่ ชมภาพเหล่านัน้ ด้วย เป็นทีม่ าของการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย
ฝีพระหัตถ์ในเมืองไทยครั้งแรก เมื่อปี 2550 ในชื่อเดียวกัน
จนมาถึ ง นิ ท รรศการภาพถ่ า ยฝี พ ระหั ต ถ์ ค รั้ ง ล่ า สุ ด มี ชื่ อ ว่ า
“กาวยประภา” ซึ่งเป็นชื่อที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตั้งขึ้นเอง หมายถึง “แสงสว่างแห่งบทกวี” แสดง
ภาพถ่ายที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จฯ ไปยังสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงปี 2559 - 2560 ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชม
ยังสามารถหาชมภาพบรรยากาศงานนิทรรศการได้จากเว็บไซต์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (http://www.bacc.or.th)
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“เป็นพระมหากรุณาธิคณุ อย่างยิง่ ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ผมท�ำงานนี้ ตลอดเวลา 30 ปี ผมท�ำด้วยความสบายใจและด้วยความ
ชื่นใจ แต่ไม่เคยมีครั้งใดที่ไม่ตื่นเต้น แล้วก็มีความรู้สึกว่าพระองค์
ท่านทรงมีพระเมตตาจริง ๆ คือ ให้เวลาในการท�ำงานอย่างเต็มที่”
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เป็ น กิ จ กรรมที่ ส มาคมถ่ า ยภาพ
แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ข อพระราชทาน
พระราชานุญาตจัดมาเป็นเวลาถึง 11 ปีต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่
นิ ท รรศการ “ร้ อ ยภาพ คล้ อ งใจ ไทย - จี น ” เมื่ อ ปี 2549
จั ด ขึ้ น ที่ เ มื อ งปั ก กิ่ ง ซึ่ ง อาจารย์ นิ ติ ก รรั บ หน้ า ที่ เ ป็ น ภั ณ ฑารั ก ษ์
จุดเริ่มต้นของงานนิทรรศการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มขึ้นเมื่องาน
พระราชพิธีเฉลิมฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 ซึ่งมี
พระราชอาคันตุกะจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมแสดงความยินดีเป็น
จ�ำนวนมาก รวมทั้งมีส�ำนักข่าวจากทั่วโลกมาท�ำข่าวด้วย
หนึ่ ง ในจ� ำ นวนนั้ น เป็ น ส� ำ นั ก ข่ า วของจี น โดยมี คุ ณ ริ ต า
จ้าว (Ms. Rita Zhao) เป็นผู้ท�ำข่าวและเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คุณจ้าวได้ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูลเรื่องการมาท�ำข่าว และการเป็นช่างภาพที่ตระเวน
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อาลัย
ผู้ว่าการวิจิตร สุพินิจ
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ผู้ว่าการวิจิตร สุพินิจ
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2533 - 1 กรกฎาคม 2539

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ขึ้น เพื่อก�ำหนดให้มีองค์กร คือ
“คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ท�ำหน้าที่
ควบคุมธุรกิจหลักทรัพย์และก�ำกับการออกหลักทรัพย์ เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคอินโดจีน ธปท.
ได้พัฒนาระบบการเงินของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยอนุญาตให้
ธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศเปิดให้มีกิจการวิเทศธนกิจ
เพื่อให้บริการด้านวาณิชธนกิจได้ด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทยขอแสดงความเคารพและความอาลัย
ต่อการจากไปของผู้ว่าการวิจิตร สุพินิจ และขอร�ำลึกถึงคุณูปการ
และผลงานที่ท่านมีต่อ ธปท. และเศรษฐกิจไทย นับเป็นต้นแบบ
ให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

ฉบับที่ 2 ปี 2561

ผลงานทีส่ ำ� คัญ
การปฏิรูประบบการเงินครั้งใหญ่ ท่านได้ด�ำเนินงานสานต่อตาม
แผนพัฒนาระบบการเงินขั้นที่ 1 (ระหว่างปี 2533 - 2535) ด้วยการ
ผ่อนคลายข้อจ�ำกัดทางการเงินด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาการก�ำกับ
ตรวจสอบสถาบันการเงิน การพัฒนาตราสารทางการเงินและบริการ
ทางการเงิน และการปรับปรุงระบบการช�ำระเงิน เพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และมุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค พร้อมกับ
ด�ำเนินนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ
การพั ฒ นาตลาดทุ น : การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการตราพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์

ผู้ว่าการวิจิตร สุพินิจ ท�ำพิธีเปิด
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ผูว้ า่ การวิจติ ร สุพนิ จิ เกิดเมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2484 จบการศึกษา
B.A. (Economics and Social Studies) University of Manchester,
England ในปี 2509 M.A. (International and Foreign Economics
Administration) Yale University, U.S.A. ในปี 2515 และปริญญาบัตร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในปี 2532
ท่านเริม่ ท�ำงานที่ ธปท. ในปี 2509 ดูแลงานด้านการต่างประเทศ
และงานด้านการเงินระหว่างประเทศมาโดยตลอด ได้แก่ เศรษฐกร
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าเศรษฐกร หัวหน้าหน่วยการเงินระหว่างประเทศ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการธนาคาร
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการธนาคาร ผู้ช่วยผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และได้
รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ ธปท. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2533 ก่อนจะ
ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539
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ผูว้ า่ การวิจติ ร สุพนิ จิ ถือเป็นผูว้ า่ การลูกหม้อธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) อีกท่านหนึ่งที่มีความผูกพัน
กับ ธปท. มายาวนาน โดยท่านเป็นนักเรียนทุนรุ่นแรก
ภายใต้โครงการให้ทนุ การศึกษาแก่นกั เรียนมัธยมปลายไป
ศึกษาต่อต่างประเทศในปี 2503 ทีม่ าจากการริเริม่ ในยุค
ของผูว้ า่ การป๋วย อึง๊ ภากรณ์
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ผู้ว่าการวิจิตร สุพินิจ ประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย

ผู้ว่าการวิจิตร สุพินิจ ขณะเยือนสาขาภาคใต้ (ส�ำนักงานภาคใต้ในปัจจุบัน)

