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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ตามที่ส�ำนักเลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการ
เหนือเกล้ าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามพระราชประเพณี
เพื่อความเป็น สวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2562 นี้ ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่
ทั่วกัน นับเป็นเหตุการณ์ครั้งส�ำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งพสกนิกรชาวไทย
ทั้งปวงอย่างยิ่ง
วารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงขอน�ำเสนอบทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธาน
กรรมการฝ่ายจัดพิธกี ารงานพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความรูต้ า่ ง ๆ ใน
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก รวมไปถึงเนือ้ หาเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของพระราชพิธฯี
ในคอลัมน์ Cover Story และในคอลัมน์ The Knowledge จะเป็นการน�ำเสนอบทความ
เกีย่ วกับพระมหากรุณาธิคณุ ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงมีตอ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และบทสัมภาษณ์ของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ
ปี 2562 เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งของประเทศไทยในการรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน
คอลัมน์ Conversation with the Governor ขอน�ำเสนอการร่วมสนทนาระหว่าง
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กับ คุณณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการ
ข่าวอาเซี ยน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในหัวข้อ “ASEAN Financial Integration”
นอกจากนั้น คุณจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความ
สัมพันธ์องค์กร ได้มาเล่าถึงบทบาทของ ธปท. ในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การเงินในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
ในส่ ว นคอลั ม น์ Public Trust เราได้ รั บ เกี ย รติ จ ากตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ศาสตราจารย์พิ เศษจรัญ ภักดีธนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์และกระบวนการ
ยุติธรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำหน้าที่ ด้วยการยึดมั่นในหลักการของ
ความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และด�ำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรม ส่วนคอลัมน์
Relax @ Reun Pae พบกับเส้นทางการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเงิน การธนาคารและเศรษฐกิจ รวมทัง้ ความท้าทายในการผลักดันงานกฎหมายภายใต้
บทบาทเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจาก ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล
เรียนรู้ไ ปกับ คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย นักธุรกิจหนุ่มที่สั่งสมประสบการณ์จาก
หลากหลายวัฒนธรรม และน�ำมาต่อยอดในการเป็นที่ปรึกษา ที่มีส่วนในการสร้างความ
ส�ำเร็จของการท�ำธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ในคอลัมน์ Inspiration
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(จากซ้ายไปขวา) พระบรมฉายาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 4-7 และรัชกาลที่ 9 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2493 คนไทยส่วนใหญ่คงไม่มีโอกาสได้เห็น หรือมีส่วนร่วมกับพิธีบรมราชาภิเษกที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ที่สำ�คัญพระราชพิธีนี้ไม่เพียงเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามและยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่
ยังเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงการเข้ารับตำ�แหน่งพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี งานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นี้
จึงเป็นโอกาสสำ�คัญที่ประชาชนชาวไทยจะได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธาน
กรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มาฉายภาพถึงที่มา ความสำ�คัญ และการสืบสานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลจวบจนปัจจุบัน

4
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• ความส�ำคัญพระราชพิธบี รมราชาภิเษก

ค�ำว่า “บรมราชาภิเษก” มาจากค�ำว่า “บรม” หรือ “ปะระมะ”
แปลว่า ยิง่ ใหญ่ สมาสกับค�ำว่า “ราชะ” แปลว่า พระมหากษัตริย์
และสนธิกับค�ำว่า “อภิเษก” แปลว่า รดน�้ำ เมื่อรวมกันก็คือ
การรดน�้ำถวายพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งในสมัยอยุธยา
ไม่เรียกว่า “บรมราชาภิเษก” เรียกว่า “ราชาภิเษก” เท่านัน้ แล้ว
ภายหลังมีการเพิ่มค�ำว่า “บรม” เข้ามา
ความส� ำ คั ญ ของพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ข้ อ ที่ ห นึ่ ง
เป็นการด�ำเนินการตามโบราณราชประเพณี หรือพิธีกรรมของ
ศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามามีอิทธิพลในทวีปเอเชีย ผ่านทางลังกา
เข้าพม่า ลาว ไทย กัมพูชา พิธีบรมราชาภิเษก หรือที่ฝรั่งเรียกว่า
Coronation นั้น เป็นพิธีที่มีในทุกประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดิน
แม้แต่ประเทศในฝั่งยุโรปที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาคริสต์ ทั้ง
ในอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี ในอดีต หรือสเปนในปัจจุบัน
จะมีสงั ฆราชบาทหลวงมาท�ำพิธี และบางประเทศเป็นผูส้ วมมงกุฎ
ให้พระเจ้าแผ่นดิน ความส�ำคัญข้อที่สอง เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงการเข้ารับต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ตามโบราณ
ราชประเพณี ไม่ใช่สมบูรณ์ตามกฎหมาย
การขึ้ น เป็ น พระเจ้ า แผ่ น ดิ น ของประเทศไทยที่ ผ ่ า นมา
จะมี ขั้ น ตอน 2 ขั้ น ตอน ขั้ น ตอนที่ ห นึ่ ง ขั้ น ตอนรั บ
พระราชสมบั ติ การที่ พ ระองค์ ท รงยอมรั บ พระราชสมบั ติ
และขึ้ น ครองราชย์ เพี ย งเท่ า นี้ ก็ ส มบู ร ณ์ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
สมบู ร ณ์ ทั้ ง พฤติ นั ย และนิ ติ นั ย สามารถลงพระนามใน
เอกสารทุกอย่าง มีพระราชสิทธิและพระราชอ�ำนาจเต็ม ไม่มี
ลดหย่อนผ่อนอะไรเลย อย่างไรก็ดี ประเทศไทยรับคตินิยม
มาจากศาสนาพราหมณ์ เราจึ ง มี พิ ธี ใ นขั้ น ตอนที่ ส อง คื อ
การบรมราชาภิ เ ษก เป็ น ขั้ น ตอนตามโบราณราชประเพณี
ซึ่ ง จะมี ห รื อ ไม่ ก็ ไ ม่ ก ระทบกั บ การเป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์
โดยสมบูรณ์ เพราะสมบูรณ์ในขั้นตอนที่หนึ่งอยู่แล้ว

• พระมหากษัตริยท์ ไี่ ม่เคยผ่าน
พระราชพิธบ
ี รมราชาภิเษก

รัชกาลที่ 8 แม้ไม่เคยผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็ถือว่า
เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ พระองค์ทรงรับราชสมบัติ
ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 ในขณะที่
มีพระชนมพรรษาเพียง 9 พรรษา ทรงมีพระราชอ�ำนาจเต็ม

แต่เนื่องจากทรงพระเยาว์และยังประทับอยู่ต่างประเทศ จึงมี
ผู้ส�ำเร็จราชการท�ำหน้าที่แทน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2488 ทรงเสด็จ
นิวัติพระนคร แต่เนื่องจากสงครามเพิ่งจบ ภาวะเศรษฐกิจไม่สู้ดี
รัฐบาลไม่มีความพร้อม และต้องกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ จึ ง ไม่ มี ก ารจั ด พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
ในคราวเสด็จกลับครั้งนั้น และในปีรุ่งขึ้น ก่อนเสด็จกลับก็เสด็จ
สวรรคต รัชกาลที่ 8 จึงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียว
ที่ครองราชย์ 12 ปี โดยไม่มีพิธีบรมราชาภิเษก แต่ก็ไม่มีอะไรที่
จะไปลดพระเกียรติยศลงได้

• พระมหากษัตริยท์ ผี่ า่ น

พระราชพิธบ
ี รมราชาภิเษกมากกว่า 1 ครัง
้

พระมหากษัตริย์พระองค์อื่นทรงมีโอกาสและมีเวลาจึงผ่าน
ทัง้ 2 ขัน้ ตอน บางรัชกาลทรงประกอบพิธบี รมราชาภิเษกถึง 2 ครัง้
รัชกาลที่ 1 มีพิธีบรมราชาภิเษก 2 ครั้ง เมื่อพระองค์ทรง
ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี จึงประกอบพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2325
ซึ่งขณะนั้น บ้านเมืองยังไม่เรียบร้อย พระราชวังยังไม่สร้าง
เครื่องใช้ไม้สอยก็มีไม่พอ แต่หลังจากพระองค์ทรงประกอบ
พิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก นอกจากงานเตรียมพระราชวัง
และเครื่องใช้ไม้สอยแล้ว พระองค์ได้สืบหาพราหมณ์และผู้รู้
ธรรมเนียมต่างๆ โดยบุคคลส�ำคัญที่ช่วยพระราชพิธีในครั้งนั้น
คือ เจ้าฟ้าพินทวดี ซึ่งเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ ทรงมีบทบาทส�ำคัญในการถ่ายทอดราชประเพณี
ในราชส�ำนักฝ่ายในตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา และทรงโปรดให้
เจ้าพระยาเพชรพิชัยเป็นผู้จดบันทึก จนกระทั่งท�ำเป็นต�ำราได้
หนึ่งเล่มชื่อ “ต�ำราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาส�ำหรับหอหลวง”
ซึ่ ง ได้ ใ ช้ เ ป็ น แบบแผนสื บ มา หนึ่ ง ในเรื่ อ งที่ น ่ า อั ศ จรรย์ คื อ
ในระหว่างรอพิธีบรมราชาภิเษกครั้งใหม่ ชาวบ้านไปทอดแห
ทีท่ ะเลสาบในประเทศเขมร (สมัยนัน้ ยังเป็นของไทย) ได้พระขรรค์
ที่พระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ กษัตริย์เขมรใช้ในพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อมีผู้น�ำมาถวาย รัชกาลที่ 1 ทรงโสมนัสยิ่ง และทรงน�ำ
พระขรรค์นี้มาใส่ฝักไม้หุ้มทองค�ำจ�ำหลักลวดลายลงยาราชาวดี
และใช้พระขรรค์นใี้ นพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2328
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สระเกษ สระแก้ว สระคา และสระยมนา แหล่งที่สาม คือ น�้ำจากเมือง
ต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 9 น�ำมาจากหัวเมือง 18 แห่ง แต่ในรัชกาล
ที่ 10 ทรงให้ทุกจังหวัดมีส่วนร่วม ซึ่งในบางจังหวัดมีแหล่งน�้ำ 2 จุด
บางจังหวัดมี 3 จุด สูงสุดคือ 6 จุด ส�ำหรับกรุงเทพฯ จะน�ำน�้ำศักดิ์สิทธิ์
จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังมาร่วมในพิธดี ว้ ย รวมทัง้ หมด
108 แห่ง นอกจากนี้ ก่อนตักน�้ำจะมีพิธีพลีกรรม หรือพิธีบวงสรวง
เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหน้าแหล่งน�้ำนั้น ๆ
วันที่ 8-9 เมษายน จะน�ำน�้ำทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่วัดศักดิ์สิทธิ์
โบราณในเมืองนั้น ๆ
วันที่ 18-19 เมษายน จะเชิญน�้ำจากทุกแหล่งเข้ามาที่วัดสุทัศน
เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วันที่ 22-23 เมษายน เป็นพิธจี ารึกพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย
ในอุ โ บสถวั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม โดยวิ ธี จ ารึ ก อาลั ก ษณ์ จ ะใช้
เหล็กแหลมแกะพระนามพระเจ้าแผ่นดินที่จะตั้งขึ้นใหม่ลงบนแผ่นทองค�ำ
แผ่นดวงพระราชสมภพ (วันเกิด) และพระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาล
ซึง่ ใช้เป็นดวงตราประทับก�ำกับพระปรมาภิไธย และเอกสารราชการแผ่นดิน
วันที่ 3 พฤษภาคม จะมีพิธีส�ำคัญคือ การประกาศการพระราชพิธี
บรมราชาภิ เ ษก ซึ่ ง พระราชาคณะผู ้ ใ หญ่ ชั้ น สมเด็ จ หรื อ รองสมเด็ จ

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์
ประจ�ำแผ่นดินรัชกาลที่7

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์
ประจ�ำแผ่นดินรัชกาลที่9

พระราชาคณะ เป็นผูอ้ า่ นบทชุมนุมเทวดา และประกาศเรือ่ งการ
สถาปนากษัตริยเ์ พือ่ ให้เทพยดาฟ้าดินได้รบั รู้ ซึง่ พิธนี ที้ ำ� มาตัง้ แต่
สมัยอยุธยา
พระราชพิธีเบื้องกลาง หรือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม
วั น ที่ 4 พฤษภาคม เป็ น วั น ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด เรี ย กวาวั น
บรมราชาภิเษก ตามพระฤกษ์ที่ก�ำหนดไว้ ช่วงเช้า มีพิธีส�ำคัญ
เป็นล�ำดับไป

• พิธสี รงมุรธาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก พ.ศ. 2411 (ภาพซ้าย) และครั้งที่ 2 พ.ศ. 2416 (ภาพขวา)

รัชกาลที่ 5 ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก พ.ศ. 2411 เมื่อพระชนมพรรษา 15 ปี หลังจากรัชกาลที่ 4 เสด็จสวรรคตไม่กี่วัน
พิธีครั้งนั้นจึงท�ำแค่พอประมาณ เพราะขณะนั้นอยู่ในช่วงทุกข์โศก และพระองค์ยังทรงมีพระชนมายุน้อย อีกทั้งในช่วงนั้นพระองค์ทรง
ประชวรหนัก หลังจากนั้น ปี พ.ศ. 2416 เมื่อมีพระชนมายุ 20 พรรษา ทรงผนวชตามประเพณี ซึ่งถือว่าบรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้ว
จึงทรงจัดให้มีพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2
รัชกาลที่ 6 ในช่วงพิธบี รมราชาภิเษกครัง้ แรก ประเทศไทยยังอยูใ่ นช่วงสงคราม หลังจากนัน้ หนึง่ ปี พระองค์ทรงมีพระวินจิ ฉัยว่าควรจัดพิธี
อีกครั้งให้ยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงศักดานุภาพให้ปรากฏแก่นานาประเทศว่า ไทยมีประเพณีอันเป็นอารยะ จึงทรงจัดพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช
ซึ่งเป็นพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 โดยทรงเชิญผู้น�ำจากนานาประเทศและมีแขกมาร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก

• พระราชพิธบี รมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ว
ั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

ในการด�ำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้มี
คณะกรรมการใหญ่หนึ่งชุด ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานและ
ที่ปรึกษา โดยมีคณะกรรมการอีก 5 คณะ โดยงานพระราชพิธีครั้งนี้
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง พระราชพิธีเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย
6

BOT MAGAZINE

พระราชพิธีเบื้องต้น เป็นขั้นตอนการตระเตรียมงาน
เริ่มวันแรกในวันที่ 6 เมษายน ซึ่งเป็นวันจักรี เป็นวันเตรียม
น�้ำที่จะน�ำมาใช้ในพระราชพิธี นับตั้งแต่สมัยอยุธยา น�้ำจะมา
จากหลายแหล่ง แหล่งแรก คือ “เบญจสุทธคงคา” แปลว่าแม่น�้ำ
บริสุทธิ์ 5 สาย ได้แก่ แม่น�้ำเจ้าพระยา แม่น�้ำบางปะกง แม่น�้ำ
ป่าสัก แม่น�้ำราชบุรี และแม่น�้ำเพชรบุรี แหล่งที่สอง คือ จากสระ
ศักดิ์สิทธิ์ 4 สระที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งขุดมาตั้งแต่โบราณ ได้แก่

เริ่มจากพิธีสรงมุรธาภิเษก พระเจ้าแผ่นดินจะทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ที่เรียกว่า เศวตพัสตราภรณ์ (นุ่งขาวห่มขาว) เสด็จขึ้น
ไปประทับที่มณฑปพระกระยาสนาน ต่อจากนั้นจะเข้าสู่การสรงมุรธาภิเษก “สรง” แปลว่า อาบน�้ำ “มุรธา” แปลว่า ศีรษะส่วน
บนสุ ด “อภิ เ ษก” แปลว่ า รดน�้ ำ รวมความคื อ รดน�้ ำ จากหั ว จรดเท้ า โดยการไขพระสุ ห ร่ า ย (ฝั ก บั ว ) ซึ่ ง ท� ำ แบบนี้ ม าแต่ โ บราณ
เรียกว่า “สหัสธารา” แปลว่า น�้ำพันสาย จากนั้นสมเด็จพระสังฆราชทรงสรงน�้ำถวายเบื้องพระปฤษฎางค์และพระหัตถ์ ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ
คติของพราหมณ์ในอินเดียโบราณทีใ่ ช้นำ�้ เป็นสือ่ แสดงการสถาปนาแต่งตัง้ บุคคลส�ำคัญ โดยถือว่าการรดน�ำ้ หรือ สรงช�ำระร่างกาย แสดงถึงการ
ก้าวย่างเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่มีสถานะต่างไปจากเดิม พิธีการสถาปนากษัตริย์ด้วยการสรงน�้ำ ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็น
สมมติเทพ

การสรงพระมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ตามล�ำดับ
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เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

• ความหมายทีล่ กึ ซึง้ ของ

เครือ
่ งเบญจราชกกุธภัณฑ์

รัชกาลที่ 6 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

• พิธถี วายสิรริ าชสมบัติ

เมือ่ สรงมุรธาภิเษกเสร็จแล้ว จะเสด็จออกจากมณฑปพระกระยา
สนานไปยังหอพระสุลาลัยพิมาน ซึ่งเป็นหอพระเก็บพระพุทธรูป
ศักดิส์ ทิ ธิ์ เพือ่ เปลีย่ นฉลองพระองค์เป็นเครือ่ งบรมขัตติยราชภูษติ าภรณ์
หมายถึง เครือ่ งทรงเต็มยศพระเจ้าแผ่นดิน ขาดแต่พระมงกุฎ และเสด็จ
เข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประทับพระราชอาสน์ที่มี
ชือ่ ว่า พระที่นงั่ อัฐทิศอุทมุ พรราชอาสน์ แปลว่า แท่นทีน่ งั่ ทีม่ แี ปดมุม
แปดเหลี่ยมท�ำจากไม้มะเดื่อ ซึ่งโบราณถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ แล้วแต่
พระองค์จะเสด็จประทับมุมหนึง่ มุมใดหรือทิศใดทิศหนึง่ โดยแต่ละทิศ
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รัชกาลที่ 7 ประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระแท่นบัลลังก์
ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร

จะสะท้อนความศิริสวัสดิมงคลด้านต่าง ๆ และในแต่ละทิศจะ
มีผู้รอถวายน�้ำอภิเษก แล้วทรงเวียนไปจนครบแปดทิศ แล้วจึง
เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายใต้
นพปฎลมหาเศวตฉัตร ขั้นตอนที่พระที่นั่งนี้ส�ำคัญมากเพราะเมื่อ
เสร็จจากขั้นตอนนี้ พระองค์จะเปลี่ยนจาก “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เป็น “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เมื่อพระองค์เสด็จประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ พราหมณ์จะเข้าไป
ถวายพระราชสมบั ติ เริ่ ม จากถวายพระสุ พ รรณบั ฏ ต่ อ มาคื อ
พระมหาสั ง วาลที่ ใ ช้ ม าตั้ ง แต่ รั ช กาลที่ 1 ตามด้ ว ยการถวาย
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

เครื่ อ งเบญจราชกกุ ธ ภั ณ ฑ์ เป็ น สิ่ ง
ที่มีความหมายแยบคาย เพื่อให้กษัตริย์
พระองค์ใหม่ตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่ออาณาประชาราษฎร์ กล่าวคือ
พระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหนักถึง 7.3
กิโลกรัม เพื่อบอกให้รู้ว่าการเป็นพระเจ้า
แผ่ น ดิ น นั้ น ต้ อ งทรงรั บ พระราชภาระที่
หนักยิง่ เสมือนหนึง่ ต้องทรงพระมหามงกุฎ
ไว้บนพระเศียร
พระแสงขรรค์ ชั ย ศรี เพื่ อ บอกว่ า
พระแสงขรรค์ตัดอะไร เป็นเส้นตรงหมด
ไม่เคยคด จึงต้องทรงตัดสินคดีทั้งหลาย
อย่างเที่ยงธรรม
ธารพระกร เพื่อบอกว่าคนเราจะเดิน
ไปข้างหน้าได้ต้องมีหลักยึด เสมือนหนึ่งมี
ไม้เท้า ไม่เช่นนั้นจะซวนเซง่าย
วาลวิชนี เพื่อบอกว่าพระเจ้าแผ่นดิน
คื อ ผู ้ บ� ำ บั ด ทุ ก ข์ บ� ำ รุ ง สุ ข ขจั ด ปั ด เป่ า
ภยันตราย ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
เสมือนหนึ่ง การใช้แส้และพัด
ฉลองพระบาทเชิ ง งอน เพื่ อ บอกว่ า
ถ้าพระองค์เสด็จไปทางใดไม่ใส่รองเท้าก็
จะถูกหนามต�ำ ถ้ามีรองเท้าจะเดินสบาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระปฐมบรมราชโองการว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พสกนิกรทั้งหลายเปรียบเสมือนแผ่นดินและฉลองพระบาท ไม่ให้มีภยันตรายใด ๆ จึงมีหน้าที่
ต้องรักษารองเท้าคู่นี้ให้ดี ต้องทะนุบ�ำรุงรักษาประชาชน เพราะเป็นผู้รองรับพระองค์ไว้
ต่อจากนั้นจะถวายพระแสงราชศาสตราวุธ และพระแสงอื่น ๆ ซึ่งล้วนเป็นของที่เราเรียน
มาตั้งแต่เด็ก เช่น พระแสงปืนต้นข้ามแม่น�้ำสะโตง พระแสงดาบคาบค่าย พระแสงของ้าว
เจ้าพระยาแสนพลพ่าย รวมกับพระแสงอื่นที่เป็นเครื่องใช้ของพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นสิริมงคล
หลังจากถวายครบถือว่าพิธีถวายสิริราชสมบัติเสร็จสิ้น พราหมณ์จะพูดประโยคส�ำคัญ
แปลเป็นไทยว่า “ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม บัดนี้ พระองค์
ทรงรับราชสมบัติ เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมบูรณ์แล้ว ขอได้มีพระปฐม
บรมราชโองการ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”
ประโยคที่พราหมณ์กล่าว มีความส�ำคัญ 3 ประการ คือ หนึ่ง เป็นครั้งแรกที่เราจะใช้ค�ำว่า
“ขอเดชะ” กับพระองค์ ทุกวันนี้ยังใช้ไม่ได้ สอง เราจะเริ่มเรียกพระองค์ว่า “พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ” นับแต่นาทีนนั้ เป็นต้นไป สาม ค�ำพูดของพระองค์จะเป็น “พระบรมราชโองการ”
จากเดิมที่เป็นพระราชโองการ ซึ่งค�ำสามค�ำนี้สงวนไว้ใช้กับพระมหากษัตริย์ที่ผ่านพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเท่านั้น
BOT MAGAZINE

9

COVER
STORY

ฉบับที่ 2 ปี 2562

• พระราชพิธเี ฉลิมราชมณเฑียร

ช่ ว งค�่ ำ มี พ ระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระราชมณเฑี ย ร
พระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้นประทับ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิ
พิ ม าน ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นการขึ้ น บ้ า นใหม่ การท� ำ พิ ธี จ ะมี
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และในหลวงทรงเอนพระองค์
ลงบรรทมเป็ น ปฐมฤกษ์ เ หนื อ พระแท่ น ราชบรรจถรณ์ ที่
พระเจ้าแผ่นดินทรงใช้มาทุกรัชกาล เดิมพระเจ้าแผ่นดิน
จะประทับที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานจนสิ้นรัชกาล แต่ต่อมา
พระเจ้ า แผ่ น ดิ น จะประทั บ หนึ่ ง ราตรี โดยรั ช กาลที่ 9
ทรงประทับแรมอยู่คืนหนึ่ง เป็นการจบพิธีของ วันที่ 4 พฤษภาคม
และวันที่ 4 พฤษภาคมปีหน้าจะเป็น “วันฉัตรมงคล” แต่ปนี ยี้ งั
ไม่เรียกวันฉัตรมงคล เพราะ “ฉัตรมงคล” แปลว่าวันที่ระลึก
คล้ายวันที่ทรงรับเศวตฉัตร
วันที่ 5 พฤษภาคม ตอนเช้า ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
มีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนา
พระฐานันดรศักดิพ์ ระบรมวงศานุวงศ์ ต่อจากนัน้ เวลา 16.30 น.
จะเป็ น พิ ธี เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค เรียกสั้น ๆ ว่า “เลียบพระนคร”
เพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ได้เฝ้าชมพระบารมี

• การเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารค

การเลี ย บพระนครครั้ ง นี้ มี ร ะยะทางประมาณ 7 กิ โ ลเมตร
ใช้เวลาในขบวนประมาณ 3 ชัว่ โมง โดยประทับพระราชยานพุดตานทอง
เสด็ จ จากพระบรมมหาราชวั ง ไปยั ง อารามหลวง 3 แห่ ง คื อ
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดละ 30 นาที
รวมเป็น 4 ชั่วโมงครึ่ง
จุดที่ขบวนไปหยุดหน้าวัดจะมีแท่น เรียกว่า “เกย” ซึ่งเมืองไทย
จะมีอยู่ที่วัดบวรฯ วัดราชบพิธฯ และวัดพระเชตุพนฯ เพื่อนมัสการ
พระประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร ดังนั้น วัดที่มีเกย ก็คือ
วัดที่พระมหากษัตริย์เสด็จโดยขบวนพยุหยาตราบ่อย ๆ
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9 พระองค์ไม่ได้เสด็จ
เลียบพระนครทันที เนื่องด้วยต้องเสด็จกลับต่างประเทศ พระองค์
จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการเสด็จเลียบพระนคร เมื่อครั้งมีพระราชพิธี
รัชดาภิเษก เพื่อเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ ครบ 25 ปี และ
เสด็จวัดบวรฯ เพียงแห่งเดียว
กระบวนเสด็จพยุหยาตราโดยทางสถลมารคเลียบพระนคร
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7

การเสด็จออกมหาสมาคม เพื่อโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเฝ้าถวาย
พระพรชัยมงคลในรัชกาลที่ 6

• การเสด็จออกมหาสมาคม

จากนั้นตอนบ่าย เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
และเสด็จประทับพระทีน่ งั่ พุดตานกาญจนสิงหาสน์ ทรงรับการถวายพระพร
จากพระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี ข้าราชการผู้ใหญ่ และมีพระราช
ด�ำรัสตอบ ถือเป็นการว่าราชการครั้งแรก
ตอนเย็ น เสด็ จ ไปวั ด พระศรี รั ต นศาสดารามโดยขบวนราบใหญ่
ขึ้นบนเสลี่ยงคานหาม เพื่อไปนมัสการพระแก้วมรกต และปฏิญาณ
พระองค์ตอ่ หน้าคณะสงฆ์วา่ จะทรงเป็นองค์พทุ ธศาสนูปถัมภกตามโบราณ
ราชประเพณี เหมือนดังที่รัชกาลที่ 1 ทรงเคยตรัสไว้ว่า “ตั้งใจจะอุปถัมภก
ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี”
10 BOT MAGAZINE

พระแท่นบรรทม ในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
ส�ำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7
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• น้อมใจภักดิ์ ราชสดุดี

สุ ด ท้ายนี้ ดร.วิษณุ แนะน�ำว่า
ประชาชนสามารถรอเฝ้ า รั บ เสด็ จ
ได้ ต ลอดสองข้ า งทางในวั น ที่ 5
พฤษภาคม ขณะเสด็จเลียบพระนคร
และวันที่ 6 พฤษภาคม ขณะเสด็จ
ออกสีหบัญชร เป็นธรรมเนียมเสด็จ
ออกให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมี ณ
พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ทั้งนี้
อยากเชิญชวนให้ประชาชนแต่งกาย
ด้วยชุดสีเหลือง ตั้งแต่เดือนเมษายน
จนถึ ง เดื อ นกรกฎาคมเป็ น เวลา
4 เดือน และอยากชวนเชิญประชาชน
ติดเข็มสัญลักษณ์ตราพระราชพิธีไว้ที่
อกเสื้อด้วย
และนีค่ อื แง่มมุ ด้านประวัตศิ าสตร์
ของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีแห่งพระมหากษัตริย์ที่มี
การสืบสานมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล
ซึ่ ง เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมของ
แผ่นดิน และมีความส�ำคัญยิ่ง เพราะ
การประกอบพิธแี ต่ละขัน้ ตอนแฝงด้วย
ความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละแสดงถึงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
การเสด็จออกสีหบัญชร โปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในรัชกาลที่ 9

• การเสด็จออกสีหบัญชร

วันที่ 6 พฤษภาคม วันสุดท้ายของพระราชพิธีเบื้องกลางจะมี
พิธีส�ำคัญตอน 16.30 น. คือ การเสด็จ ณ สีหบัญชรของพระที่นั่ง
สุทไธสวรรยปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวาย
พระพรชัยมงคล จากนั้น จะเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
คณะทูตานุฑูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล

กระบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7

• การเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค

พระราชพิ ธี เ บื้ อ งปลาย คื อ การเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บ
พระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งจะมีขึ้นในเดือน
ตุลาคม มีขบวนเรือทั้งหมด 52 ล�ำ เต็มยศสูงสุด เสด็จออกจาก
ท่าวาสุกรี ไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพือ่ ทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม

หลังจากถวายเครื่องเบญราชกกุธภัณฑ์ และพระแสงราชศาสตราวุธครบถือว่า
พิธีถวายสิริราชสมบัติเสร็จสิ้น...ประโยคที่พราหมณ์กล่าว มีความส�ำคัญ
3 ประการ คือ หนึ่ง เป็นครั้งแรกที่เราจะใช้ค�ำว่า ‘ขอเดชะ’ กับพระองค์
ทุกวันนี้ยังใช้ ไม่ได้ เดือนที่แล้วก็ใช้ ไม่ได้ สอง เราจะเริ่มเรียกพระองค์ว่า
‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ นับแต่นั้นเป็นต้นไป สาม ค�ำพูดของพระองค์
จะเป็น ‘พระบรมราชโองการ’ จากที่เป็นพระราชโองการ ซึ่งค�ำสามค�ำนี้สงวน
ไว้ใช้กับพระมหากษัตริย์ที่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเท่านั้น

รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของในหลวงรัชกาลที่ 10
ทีท
่ รงมีตอ
่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ก้าวแรกกับความมั่นคงขององค์กร
ในปี 2488 ธปท. ได้ย้ายที่ท�ำการมาอยู่ ณ วังบางขุนพรหม ต่อมา เมื่อเศรษฐกิจเติบโตและขอบเขตงานกว้างขวางขึ้น พนักงานมีจ�ำนวน
มากขึ้น จนอาคารเรือนไม้ชั่วคราวที่ใช้เป็นที่ท�ำงานมีสภาพทรุดโทรมและคับแคบ จึงมีแนวคิดก่อสร้างอาคารที่ท�ำการใหม่เพื่อให้เหมาะสม
ส�ำหรับประกอบกิจการธนาคารกลางและรองรับจ�ำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก
วันที่ 3 มิถุนายน 2520 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 มาเป็น
ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารส�ำนักงานใหญ่ (อาคาร 2 ในปัจจุบัน) เพื่อให้อาคารแห่งนี้มีความมั่นคง ถาวร ให้พนักงานที่ท�ำงานใน
อาคารแห่งนี้ท�ำงานได้อย่างเป็นสุขและร่มเย็น ภายหลังเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว พระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมชมโรงพิมพ์ธนบัตร
ยังความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งแก่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�ำเนินมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารส�ำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2520

สำ�หรับพสกนิกรชาวไทยทุกคน การที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์
สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี นับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำ�คัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่
พสกนิ ก รชาวไทยทั้ ง ปวงปลื้ ม ปิ ติ ยิ น ดี ยิ่ ง ในวาระมหามงคลที่ ใ นหลวงรั ช กาลที่ 10 เสด็ จ ขึ้ น เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ
วารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE ขอน้ อ มรำ � ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของในหลวงรั ช กาลที่ 1 0 ที่ ท รงมี ต่ อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา
14 BOT MAGAZINE

ขณะเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมชมโรงพิมพ์ธนบัตร ธปท.
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ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นวาระมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ ท รงช่ ว ยแบ่ ง เบาพระราชภาระในการบ� ำ เพ็ ญ พระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้า นต่า ง ๆ ตั้ ง แต่ ก ่ อ นขึ้ น
ทรงราชย์ ธปท. ได้ รั บ พระราชทานพระราชานุ ญ าตให้ จั ด ท� ำ ธนบั ต รที่
ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร ชนิดราคา 100 บาท ซึง่ จัดพิมพ์ขนึ้ จ�ำนวน 10,000,000 ฉบับ
ธนบัตรด้านหน้ามีลักษณะทั่วไป สี และขนาด เช่นเดียวกับธนบัตร
ชนิ ด ราคา 100 บาท แบบ 15 (ปรั บ ปรุ ง ) ส่ ว นภาพธนบั ต รด้ า นหลั ง
เชิ ญ พระสาทิ ส ลั ก ษณ์ ในฉลองพระองค์ เ ครื่ อ งแบบเต็ ม ยศทหาร
มหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ ฉลองพระองค์ ค รุ ย มหาจั ก รี บ รมราชวงศ์
ทรงสายสร้อยและสายสะพายแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ
รุ่ง เรืองยิ่ง มหาจักรีบ รมราชวงศ์ และพระสัง วาลปฐมจุลจอมเกล้า วิเ ศษ
เป็ น ภาพประธาน โดยมี ภ าพพระราชพิ ธี ส ถาปนาเฉลิ ม พระนามาภิ ไ ธย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
เป็ น ภาพประกอบ โดยพระองค์ ท รงเป็ น สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม ารพระองค์ แ รกที่ มี พ ระสาทิ ส ลั ก ษณ์ ป รากฏอยู่ใ น
ธนบัตรของไทย
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ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ทั้ง 5 ชนิดราคา

พระสาทิสลักษณ์ขณะทอดพระเนตรแผนทีบ่ ริเวณโครงการพัฒนาลุม่ น�ำ้ บางนรา
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ณ วัดพระพุทธ จังหวัดนราธิวาส

ธนบัตรชุดแรกแห่งรัชสมัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ ในราชวงศ์จักรี
ธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ
อย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ จั ด พิ ม พ์ ธ นบั ต รชุ ด แรกในรั ช สมั ย ที่ 10 หรื อ
ธนบั ต รแบบ 17 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ธนบั ต รหมุ น เวี ย นทั่ ว ไป
ภายใต้แนวคิดเพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยท์ กุ พระองค์
แห่ ง ราชวงศ์ จั ก รี ที่ ท รงประกอบพระราชกรณี ย กิ จ เพื่ อ
บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข น�ำความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์
และสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติ
บ้านเมือง
โดยทรงมี พ ระราชวิ นิ จ ฉั ย ก� ำ หนดวั น อั น เป็ น มงคลยิ่ ง
ส�ำหรับน�ำธนบัตร 3 ชนิดราคาแรก คือ 20 บาท 50 บาท และ
100 บาท ออกใช้ในวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2561 และอีก 2
ชนิดราคา คือ 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งถือเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์การพิมพ์ธนบัตรของไทยที่สามารถพิมพ์และ
น�ำธนบัตรใหม่ออกใช้ได้ครบทั้ง 5 ชนิดราคาภายในปีเดียว
ภาพด้ า นหน้ า ของธนบั ต รทุ ก ชนิ ด ราคา ได้ เ ชิ ญ
พระสาทิ ส ลั ก ษณ์ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ
ของกองทัพอากาศ เป็นภาพประธาน และภาพด้านหลัง
ธนบั ต รแต่ ล ะชนิ ด ราคา เชิ ญ พระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ์
พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามล�ำดับรัชกาล มาเป็น
ภาพประธาน พร้อมภาพหนึ่งในพระราชกรณียกิจส�ำคัญของ
แต่ละพระองค์ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และจารึกอยู่
ในความทรงจ�ำของพสกนิกรชาวไทย มาเป็นภาพประกอบ

ส�ำหรับภาพประธานด้านหลังของธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
คูก่ บั พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีภาพประกอบคือ พระสาทิสลักษณ์ขณะทอดพระเนตรแผนที่
บริเวณโครงการพัฒนาลุม่ น�ำ้ บางนรา อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ณ วัดพระพุทธ จังหวัดนราธิวาส
เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2544 เพือ่ พัฒนาแหล่งน�ำ้ และบรรเทาภาวะน�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ซึง่ สะท้อนถึงการประกอบพระราชกรณียกิจเพือ่ ประโยชน์
สุขของปวงพสกนิกรอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่กอ่ นเสด็จขึน้ ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ โดยเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มราษฎรทัว่ ทุกภูมภิ าค
นอกจากนี้ ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท ยังได้รบั รางวัล The Best Banknotes Award ระดับนานาชาติจากการออกแบบที่
โดดเด่น และมีนวัตกรรมต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัยอีกด้วย
ทั้งหมดนี้คือ พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานให้กับธนาคาร
แห่งประเทศไทยตลอดเวลามากว่า 4 ทศวรรษ
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ทุนพระราชทาน รัชกาลที่ 10

แสงทองจากฟ้าส่องสว่างทั่วแดนดิน
ที่มาภาพ : www.weloveking.com

ส.ต.อ.ณัฐพล สุตาวงค์
ส.ต.ท.อมรเทพ วงศ์พรประดิษฐ์
ว่าที่ ร.ต.กฤษดา กิจโสภี
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สำ � หรั บ นั ก เรี ย นผู้ ข าดโอกาส การได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาไม่ เ พี ย งทำ � ให้ ชี วิ ต ของเขาดี ขึ้ น เท่ า นั้ น แต่ ยั ง ทำ � ให้ พ วก
เขามุ่งมั่นและมีเป้าหมายที่จะทำ�ประโยชน์ ให้กับประเทศชาติ และกลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าในอนาคต
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบั บ นี้ น้ อ มสำ � นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 10
จึ ง ขอนำ � เสนอพระเมตตาด้ า นการศึ ก ษาผ่ า นประสบการณ์ ข องผู้ ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาพระราชทานฯ
3 ท่าน
ความสงบสุขแก่ประชาชน อีกทั้งเข้ารับการถวายความปลอดภัย
ทุนการศึกษาพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จทรงงานในพื้นที่อีกด้วย ผม
แห่งสยามินทร์
ส.ต.อ.ณัฐพล สุตาวงค์ (ผู้บังคับหมู่ สังกัดกองบังคับการปฏิบัติ ภูมิใจที่ได้ยืนในจุดนี้
“ทุกวันนี้ มีคนถามผมว่าท�ำไมจึงคิดอาสาที่จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
การพิเศษต�ำรวจภูธรจังหวัดยะลา กองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 9
อันตราย ผมคิดว่าถ้าทุกคนขอไปปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่สบาย ก็จะ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ)
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะ ไม่มีใครท�ำหน้าที่ปกป้องประชาชน สร้างความสงบสุขในพื้นที่นี้ ผม
สร้างโอกาสให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นก�ำลังของชาติ โดยพระองค์ จึงมุง่ มัน่ อาสาปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ตอบแทนแผ่นดินเกิดตามปณิธานของ
ทรงเล็งเห็นความส�ำคัญของการศึกษา ทรงมีพระราชด�ำริให้จัดท�ำ ผม คือ ตอบแทนคุณแผ่นดิน ตราบสิ้นลมหายใจ”
‘โครงการทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ’
ขึ้นเมื่อปี 2552 และต่อมาทรงมีพระราชด�ำริให้จัดตั้ง ‘มูลนิธิทุน
การศึกษาพระราชทานฯ’ และพระองค์ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อ
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ยากจนได้มีโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา
ที่สุดมิได้ของเหล่านักเรียนทุนพระราชทานฯ ทุกคน
“ตัวผมเองเป็นหนึ่งในนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 1 ที่ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน นับเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ที่สุด
ในชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่มีพ่อและแม่คอยให้ค�ำแนะน�ำชี้ทาง
อนาคต เนื่องจากท่านแยกทางกันตั้งแต่ผมยังเด็ก ผมจึงต้องอาศัย
อยูก่ บั ตาและยาย จากเส้นทางทีม่ ดื มนจึงเหมือนมีแสงสว่างชีน้ ำ� ทาง
ชีวิตอยู่เสมอ
“เมื่อจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ผมมีโอกาสสอบและ
ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบต�ำรวจ และบรรจุ
เข้ารับราชการต�ำรวจ สังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัดยะลา โดยผมสมัคร
ใจทีจ่ ะขอปฏิบตั งิ านในเขตพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ สร้าง
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ขอเป็นข้าฝ่าละอองธุลพ
ี ระบาทสนองพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ส.ต.ท.อมรเทพ วงศ์ พ รประดิ ษ ฐ์ (ผู ้ บั ง คั บ หมู ่ ฝ่ า ยตรวจ
คนเข้า เมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
“ผมและครอบครัวส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้
พระองค์พระราชทานโอกาสให้ผมซึง่ ครอบครัวมีฐานะยากจนได้รบั ทุน
การศึกษาพระราชทานฯ พระองค์ทรงเห็นความส�ำคัญทางการศึกษา
ของเด็ กไทยซึ่งจะต้องเติบโตเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และน�ำความรู้นั้นช่วยกันพัฒนาประเทศ
“การได้ รบั คัดเลือกให้เป็นผูไ้ ด้รบั ทุนฯ ในครัง้ นี้ ท�ำให้ผมมีกำ� ลังใจ
และตระหนักว่าต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคต สร้างความดี
ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม ขยั น มุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการพั ฒ นาตนเอง เพื่ อ ท� ำ
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างสูงสุดและรับใช้ประเทศชาติต่อไป
“ผมมีความใฝ่ฝันอยากรับราชการต�ำรวจมาตั้งแต่เด็ก ถึงแม้มี
รูปร่างเล็ก เพราะคิดว่าเป็นอาชีพทีท่ ำ� ประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติได้
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ท�ำให้ผมมุ่งมั่น ขยัน อดทน ตั้งใจ
เรียนมากกว่าเดิม และหมัน่ ท�ำความดี ท�ำกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
สังคม ความตัง้ ใจ ความพยายาม ท�ำให้ผมท�ำตามความฝันได้สำ� เร็จ
สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบต�ำรวจได้สมดั่งตั้งใจ
“เมือ่ จบการศึกษาจากศูนย์ฝกึ อบรมต�ำรวจภูธร ภาค 2 ผมเลือก
บรรจุต�ำแหน่งที่ สภ.แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยปฏิบัติหน้าที่
เป็นต�ำรวจชุดสืบสวน และปัจจุบันผมรับราชการต�ำรวจในต�ำแหน่ง
ผู้บังคับ หมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
“ผมตั้ ง ป ณิ ธ านไว้ ว ่ า เมื่ อ เข้ า มารั บ ราชการต� ำ รวจ ผมจะ
ตั้งใจท�ำงานรับใช้ประชาชน ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
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ปราบปรามผู้กระท�ำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติ ด เพราะผมคิ ด ว่ า อาชญากรรมส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศ
มีสาเหตุมาจากยาเสพติดทัง้ สิน้ ผมต้องการเป็นส่วนหนึง่ ในการแก้ไข
ท�ำประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท นอกจากนี้
ผมได้น้อมน�ำ พระราชด�ำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทาน
ให้แก่นักเรี ยนทุน ความว่า ‘เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส
ท�ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ มีความสุข’ มาปฏิบตั ทิ งั้ ในชีวติ ส่วนตัว
และในการปฏิบั ติงาน โดยจะน�ำความรู้ ความสามารถที่มีมาช่วย
พัฒนาประเทศชาติ
“แม้ว่าหลายครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่จะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แต่ก็
คุม้ ค่า เพราะผลจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นงานสืบสวนอย่างเต็มที่ ตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ท�ำให้ผมได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นข้าราชการ
ต�ำรวจที่มีผลงานในด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ประจ�ำปี
2559 จากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ถือเป็นความภาคภูมใิ จอย่างยิง่
และเป็นเครือ่ งพิสจู น์ตนเองจากการท�ำงาน แม้วา่ ปัจจุบนั ผมย้ายมา
ปฏิบัติหน้าที่ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง อย่างไรก็ดี ผมก็ยังมีปณิธาน
แน่วแน่ทจี่ ะกลับไปปฏิบตั หิ น้าทีส่ บื สวนจับกุมผูก้ ระท�ำผิด โดยเฉพาะ
คดียาเสพติด และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการยุติปัญหายาเสพติด
ของประเทศ และเพือ่ สนองพระมหากรุณาธิคณุ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ”

เมื่อหยาดฝนตกต้องผืนดินแห้งระแหง
ว่าที่ ร.ต.กฤษดา กิจโสภี (นายทหารระบบสื่อสารข้อมูลและ
เทคโนโลยีเ ฝ้าตรวจ สังกัดกองกิจการอวกาศ ศูนย์วิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ)

“ด้วยน�้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยัง
ทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ทีพ่ ระองค์ทรงเล็งเห็นถึงนักเรียนทีม่ ฐี านะครอบครัวยากจน
ยากล�ำบาก จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุน
การศึกษา ผมเป็นผูห้ นึง่ ทีไ่ ด้รบั พระราชทานทุนการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
“ผมเป็นแค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่ง มองไปทางไหนก็เจอแต่ทุ่งนา
รายล้อม เป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ในสังคม แต่พระองค์ไม่ทรงมองข้ามเด็ก
ทีม่ คี วามยากล�ำบากอย่างผมเลย ผมคิดว่าทุก ๆ คนอาจจะมีความฝัน
เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็นแรงกระตุ้นให้ท�ำส�ำเร็จ พอมีทุนนี้
เข้ามาเหมือนเป็นพลังทีค่ อยกระตุน้ ให้ผมก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง
“ความรู้สึกในวันที่ครูแนะแนวเดินมาบอกผมว่า ‘กฤษดา เธอ
ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนของพระองค์ท่านแล้วนะ’ วินาทีนั้นผม
น�้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว เนื่องด้วยฐานะทางบ้านไม่มั่นคง ท�ำให้
ผมเคยคิดว่า อนาคตจะได้เรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้ การได้รับโอกาสอัน
ยิ่งใหญ่นี้เป็นเหมือนลมหายใจมาต่อชีวิต วันที่ได้เข้าวังศุโขทัยเพื่อ
รับพระราชทุนกับพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน ผมเชื่อว่านักเรียนทุน
ทุกคนคงจ�ำความรูส้ กึ ได้ดแี ละมิอาจลืมเลือนไปจากชีวติ เป็นความรูส้ กึ
ที่ตื้นตันใจมากจนยากที่จะบรรยาย
“ส�ำหรับผม ทุนนี้เป็นยิ่งกว่าทุนการศึกษา เพราะท�ำให้ผมได้
ครอบครัวผมกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ ก่อนได้รับทุน พ่อแม่ผม
แยกทางกัน พ่อติดเหล้ามาก เหลือเพียงแม่ทเี่ ป็นเสาหลักเลีย้ งดูครอบครัว
มาด้วยความยากล�ำบาก พอผมได้รบั คัดเลือกให้ได้รบั ทุน พ่อผมต้อง
เซ็นข้อตกลงร่วมกับทางมูลนิธฯิ ซึง่ ข้อตกลงนัน้ คือ พ่อต้องเลิกเหล้า
“เมื่อพ่อทราบว่าผมได้รับคัดเลือกแล้ว พ่อดีใจมาก และสัญญา
กับผมว่าจะเลิกเหล้าให้ได้ หลังจากวันนั้นพ่อหยุดดื่มเหล้าทันที เลิก
อย่างเด็ดขาด กลับมาอยูก่ บั แม่ กลับมาอยูก่ บั ครอบครัว ผมจึงเหมือน
ได้ชีวิตใหม่ เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เปลี่ยนจากด�ำเป็นขาว
ได้ครอบครัวกลับคืนมา และได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่อย่างเต็มที่
“สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ ประสบการณ์ ก ารฝึ ก งานที่
สภาพัฒน์ฯ ในช่วงปิดเทอม นอกจากเป็นการหารายได้เสริมแล้ว ผมยัง
ได้น�ำทักษะต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานกับองค์กรระดับชาติมาใช้
ในการท�ำงานรับราชการทหารอากาศ ต�ำแหน่งนายทหารระบบ
สื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีเฝ้าตรวจ แผนกระบบสื่อสารข้อมูลและ
เทคโนโลยีเฝ้าตรวจ กองกิจการอวกาศ ศูนย์วจิ ยั พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศอย่างเต็มที่อีกด้วย
“ผมคิดว่าหากผมและบรรดานักเรียนทุนพระราชทานจะตอบแทน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ชีวิตนี้คงตอบแทนได้ไม่หมด
แต่สิ่งที่พวกเราทุกคนท�ำได้คือตั้งใจจะท�ำความดีตอบแทนแผ่นดิน
ตราบสิ้นลมหายใจ ดั่งพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่น
ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

“ผมขอตัง้ ปณิธานว่าไม่วา่ ผมจะอยูใ่ นสถานภาพใด ผมจะขอเป็น
แรงเล็ก ๆ ที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน ตอนนี้ผมได้เป็นข้าราชการ
ตามที่ ตั้ ง ใจ ผมจะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนเองให้ เ ต็ ม ที่ สุ ด ก� ำ ลั ง
ความสามารถ ท�ำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ท�ำสิ่งที่ดี ไม่คิดทรยศ
แผ่นดินเกิ ด จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ
พัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอให้ก้าวทันโลก เป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป”

ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สมเด็ จพระเจ้ า อยู ่ หัว ทรงมี พ ระราชด�ำริให้ด�ำเนิน
โครงการทุ น การศึ ก ษาสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ขึน้ เมือ่ ปี 2552 ทรงให้นำ� พระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้าง
ความรู ้ สร้ า งโอกาสแก่ เ ยาวชนไทยที่ มี ฐ านะยากจน
ล�ำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รบั
โอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจนส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความ
สามารถของแต่ละคน
ต่ อ มา ในปี 2553 ทรงมี พ ระราชด� ำ ริ ใ ห้ จั ด ตั้ ง
“มูลนิธทิ นุ การศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (พระนามก่อนขึ้นทรงราชย์) หรือ
ม.ท.ศ.” ขึ้น โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ ทรงให้น�ำ
โครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของ
มูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป โดย
ให้มีการท�ำสัญญารับทุนและชดใช้ทุน ภายใต้เงื่อนไขเมื่อ
จบการศึกษา ให้ชดใช้ทุนพระราชทาน ด้วยการเข้าสู่เส้น
ทางอาชีพอย่างมั่นคง ตามที่โครงการทุน ม.ท.ศ. จะเชื่อม
โยงต�ำแหน่งงานรองรับสู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ
การท�ำงานในภาครัฐ หรือการท�ำงานในสายงานความมัน่ คง
ทหาร ต�ำรวจ
สามารถศึกษารายละเอียดโครงการ ได้ที่
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ฉบับที่ 2 ปี 2562

เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

ประธานอาเซียนกับการสานต่อความร่วมมือ
ภาคการเงิน และการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจ
ประเทศไทยรับหน้าที่ประธานอาเซียน
ในปี 2562 ด้วยแนวคิดหลัก “ร่วมมือ
ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing
Partnership for Sustainability)
ซึ่งนับเป็นโอกาสสำ�คัญในการประสาน
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นอาเซี ย น
อย่างมีพลวัต สร้างความเป็นหุ้นส่วน
ภายในอาเซี ย นและกั บ ประชาคมโลก
รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting)
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562

ประเทศไทยรั บ หน้ า ที่ ป ระธานอาเซี ย นในปี 2562 ด้ ว ยแนวคิ ด หลั ก “ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ก้ า วไกล ยั่ ง ยื น ”
(Advancing Partnership for Sustainability) ซึ่ ง นั บ เป็ น โอกาสสำ � คั ญ ในการประสานความร่ ว มมื อ
เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนอย่างมีพลวัต สร้างความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียนและกับประชาคมโลก รวมถึงการสร้าง
ความยั่งยืนในทุกมิติ
ในส่วนของภาคการเงิน มีบทบาทส�ำคัญที่จะหนุนเสริมการค้า
การลงทุนในอาเซียน และสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจจริง
ในภู มิ ภ าค BOT พระสยาม MAGAZINE มี โ อกาสสนทนากั บ
คุณจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และ
ความสัมพันธ์องค์กร เกี่ยวกับบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ในการผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ การเงิ น
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้สกุลเงินท้องถิ่น
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ของภูมิภาค การเปิดเสรีการประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ
การยกระดั บ ความปลอดภั ย ทางไซเบอร์ รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม
ความเชื่อมโยงทางด้านการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน

ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา โดยได้รับอานิสงส์จากความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค ทั้ ง การเชื่ อ มโยงด้ า นระบบการผลิ ต
ของอุตสาหกรรม และการพึ่งพาการบริโภคภายในภูมิภาคกันเอง
มากขึ้น การค้าระหว่างกันเองในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับการค้ากับนอกภูมิภาคนับตั้งแต่ปี 2547 และเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกันชนให้กับเศรษฐกิจเอเชียในช่วงจากวิกฤต
การเงินโลกในปี 2551 ทว่าการค้ากันเองภายในอาเซียนมีสดั ส่วนเฉลีย่
เพียงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับการค้าภายในสหภาพยุโรปที่มีสัดส่วน
กว่าร้อยละ 50 อาเซียนจึงยังมีเส้นทางเดินอีกยาวไกลในการก้าวไปสู่
การเชื่อมโยงตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน
“ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ไทยจะยกระดับ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้แน่นแฟ้นขึ้น นอกจาก
จะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยบรรเทาผลกระทบ
ท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ
กั บ จี น ตามแนวคิ ด หลั ก ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ก้ า วไกล ยั่ ง ยื น ”
คุณจันทวรรณกล่าว
ภาคการเงินนับว่ามีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจจริง เนื่องจากเป็นการสนับสนุนการค้า และการลงทุน
ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง และ
ต้นทุนต�่ำ ในปีนี้ ธปท. เตรียมสานต่อความร่วมมือทางการเงิน
ที่ส�ำคัญของอาเซียน อาทิ การส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่น
ในการช�ำระค่าสินค้าบริการและการลงทุน การเชือ่ มโยงการช�ำระเงิน
รายย่อย และการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศ เป็นต้น
ส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
ในเรื่องเกี่ยวกับสกุลเงิน ธปท. สนับสนุน
ให้ผปู้ ระกอบการส่งออกและน�ำเข้ามีทางเลือก
ในการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการท�ำธุรกรรม
ทางการเงิ น เพื่ อ ลดผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจาก
การแปลงรายรับ เช่น ในสกุลดอลลาร์ สรอ.
มาเป็นบาท โดยการก�ำหนดราคา (Invoicing
Currency) และการช�ำระธุรกรรม (Settlement)
การค้ า การลงทุ น ระหว่ า งประเทศในรู ป

เงินสกุลท้องถิ่นเมื่อมีการซื้อขายกันเองในระหว่างอาเซียน หรือ
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ซึ่ ง อั ต ราแลกเปลี่ ย นของสกุ ล เงิ น ในภู มิ ภ าค
มักจะเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จึงท�ำให้ลดความเสีย่ งในการ
แปลงค่ า เป็ น เงิ น บาท คุ ณ จั น ทวรรณกล่ า วว่ า ปั จ จุ บั น ธปท.
ได้จัดท�ำ ความร่ วมมื อในการส่ งเสริม การใช้เงินสกุลท้องถิ่นกับ
หลายประเทศ ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันไป ตามความเหมาะสม ได้แก่
(1) การส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
หยวน-บาท เพื่อสนับสนุนธุรกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย
และจีน ในขณะที่ภาครัฐมีการจัดท�ำ Bilateral Swap Arrangement
(BSA) ระหว่างธนาคารกลาง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ร่วมตลาดว่า
จะมีสภาพคล่องเงินบาทและเงินหยวนเพียงพอรองรับการท�ำธุรกรรม
ระหว่างประเทศ

ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
คุณจันทวรรณ เกริน่ น�ำว่า ในช่วงทีผ่ า่ นมา กลุม่ ประเทศอาเซียน
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงเฉลี่ยร้อยละ 5.4
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(2) การแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อท�ำหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นเงินรูเปียอินโดนีเซีย
กั บ เงิ น บาท และเงิ น ริ ง กิ ต มาเลเซี ย กั บ เงิ น บาท
เพื่อสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นส�ำหรับช�ำระ
ค่าสินค้าและบริการ โดยทางการผ่อนคลายกฎเกณฑ์
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินให้บางส่วนเพื่อความ
สะดวกในการบริหารสภาพคล่องในสกุลเงินของคู่ค้า
(3) การผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ก�ำหนดอัตรา
แลกเปลีย่ นระหว่างบาท-เยน โดยไม่ตอ้ งค�ำนวณผ่าน
ดอลลาร์ สรอ. (Direct Quotation) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ผู้เล่น และสภาพคล่องในตลาด และน�ำไปสู่การลด
ต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงิน (Spread) และจะช่วย
กระตุ้นความต้องการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
คุณจันทวรรณกล่าวว่า การค้าระหว่างไทยกับ
ประเทศคูค่ า้ เหล่านี้ เริ่มจะเห็นสัดส่วนการใช้เงินบาท
เพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับ ทว่าการใช้เงินสกุลท้องถิน่ ยังไม่สงู
มากนัก ส่วนหนึ่งเพราะผู้ประกอบการยังคุ้นเคยกับ
การใช้เงินสกุลหลัก แต่การเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
มี ค วามจ� ำ เป็ น เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณธุ ร กรรมการใช้
สกุลเงินท้องถิ่นที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น เมื่อผู้ประกอบการ
เล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการใช้ เ งิ น สกุ ล ท้ อ งถิ่ น
เป็นทางเลือก และน�ำไปสู่ต้นทุนการท�ำธุรกรรม
ที่ลดลง
ธปท. ได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้
กลไกการส่ ง เสริ ม การใช้ เ งิ น สกุ ล ท้ อ งถิ่ น
ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้เงินสกุลท้องถิ่น ผ่านการ
จัดสัมมนาให้กบั ผูป้ ระกอบการ และช่องทางสือ่ ต่าง ๆ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคเอกชนมีความเข้าใจ
และเลือกใช้เงินสกุลท้องถิ่นตามความเหมาะสม
“ในปีนี้ ธปท. อยู่ระหว่างเจรจาจัดตั้งกลไก
การช�ำระเงินสกุลท้องถิ่นกับฟิลิปปินส์ เพื่อสนับสนุน
การช�ำระเงินสกุลท้องถิ่นระหว่างกัน และผลักดัน
ความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศอื่ น ๆ โดยใช้ รู ป แบบ
ที่ เ หมาะสมตามบริ บ ทของประเทศคู ่ เ จรจา”
คุณจันทวรรณกล่าว
“ความท้าทายจากสภาพแวดล้อมทางการเงินทีม่ ี
แนวโน้มผันผวนขึ้นมาก จากความไม่แน่นอนของ
นโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักจะ
กระทบต่อการไหลกลับของเงินทุนต่างชาติ และความ
ผันผวนของตลาดการเงิน โดยเฉพาะในประเทศ
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ก�ำลังพัฒนา (Emerging Markets Economies - EME) การหารือแนวทาง
ในการบรรเทาความเสี่ยงร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถเลือกใช้เงินสกุล
ที่เหมาะสมในการค้าระหว่าง EME จะเป็นอีกทางเลือกในการช่วยลดผลกระทบ
จากการค้าขายในเงินสกุลหลักที่มีแนวโน้มผันผวนขึ้น” คุณจันทวรรณอธิบาย

เปิดเสรีธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ
ปัจจุบันค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศของประชาชนรายย่อยผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ และตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Money Transfer Agent)
อยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ งู กว่าหลายประเทศในภูมภิ าค ซึง่ สะท้อนถึงต้นทุนของการท�ำธุรกรรม
โอนเงินที่สูง โดยสาเหตุหนึ่งมาจากผู้ให้บริการในไทยที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด
คุณจันทวรรณกล่าวว่า “ธปท. จึงได้ผ่อนคลายการประกอบธุรกิจโอนเงิน
ระหว่างประเทศ โดยลดเงือ่ นไขคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบการจากเดิมทีค่ นไทยต้องมี
สัดส่วนถือหุน้ ร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 25 เพือ่ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบธุรกิจรายใหม่ ๆ

สามารถเข้ า มาให้ บริ ก ารได้ มากขึ้ น ซึ่ งจะเพิ่ มการแข่ งขั น และ
พัฒนาการให้บริการมีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่ค่าธรรมเนียมที่ลดลง
เพราะในปัจจุบัน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของประชาชนไปยัง
บางประเทศผ่านธนาคารพาณิชย์ และตัวแทนโอนเงิน อาจสูงถึง
ร้อยละ 10 ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาค”
ทัง้ นี้ การประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศจ�ำเป็นต้องอาศัย
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ การเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่
ที่มีเครือข่ายที่ครอบคลุมในหลายประเทศ จะช่วยให้เกิดการแข่งขัน
และมีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาให้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อคนไทย และคนในภูมิภาคโดยรวมให้สามารถท�ำธุรกรรมสะดวก
คล่องตัว ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คนไทยที่ท�ำงานใน
ต่างประเทศที่ต้องส่งเงินกลับให้ครอบครัว แรงงานต่างด้าวในไทย
ทีต่ อ้ งส่งเงินกลับประเทศ ผูป้ ระกอบการ SMEs รวมทัง้ ผูท้ คี่ า้ ขายตาม
แนวชายแดน ซึ่งจะมีต้นทุนการโอนเงิน และการท�ำธุรกิจที่ถูกลง
รวมทัง้ จะส่งเสริมให้การค้าชายแดนของประเทศมีความคล่องตัวและ
เติบโตมากขึ้น
“การเปิดเสรีครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการของ ธปท. เพื่อสนับสนุน
ให้ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อยทั้งภูมิภาคได้รับบริการ
ทางการเงินด้วยต้นทุนที่ถูกลง สะดวก และทั่วถึงมากขึ้น เช่นเดียว
กับการส่งเสริมบริการ e-Payment ที่ผ่านมาที่ท�ำให้ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในประเทศ และข้ามประเทศในภูมิภาคถูกลงอย่างมาก
เพื่อรองรับการรวมกลุ่มทางการเงินในอาเซียน” คุณจันทวรรณกล่าว

พัฒนามาตรฐาน QR Code ในอาเซียน
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการด้านการช�ำระเงินของไทย
ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีการใช้บริการช�ำระเงินออนไลน์ หรือโอนเงิน

ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ อย่ า งแพร่ ห ลายด้ ว ยระบบพร้ อ มเพย์ และ
เทคโนโลยีมาตรฐาน QR Code ที่สะดวกรวดเร็วแทนการใช้เงินสด
ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs สามารถโอนเงิน
ได้สะดวก และเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
และเข้าสู่สังคมที่ใช้เงินสดน้อยลง (Less Cash Society)
ปัจจุบัน เทคโนโลยี QR Code นับเป็นวิธีการช�ำระเงินผ่าน
มือถือทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด ซึง่ ความก้าวหน้าของพัฒนาการระบบ
การช�ำระเงินในไทย นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพั ฒ นาการช� ำ ระเงิ น ผ่ า นมาตรฐานที่ เ ชื่ อ มโยงกั น
(Interoperability) ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยง
การช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันในอาเซียน
“ธปท. จึงได้สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกในอาเซียนพัฒนา
มาตรฐาน QR Code เพื่อรองรับบริการการช�ำระเงินทั้งภายใน
ประเทศและข้ามประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
ระบบการเงินในภูมภิ าคทีท่ นั สมัย สอดคล้องกับหลักการน�ำมาตรฐาน
สากลมาใช้ให้เกิดประโยชน์รว่ มกัน ซึง่ เป็นวิธที งี่ า่ ยสะดวก เพิม่ ความ
สะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้จ่ายและผู้รับ มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง
ลดภาระการถือเงินสด นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต�่ำกว่า
การจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต หรือการแลกเงินตราต่างประเทศ
ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และยังเป็นการสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
ระหว่างกันอีกทางหนึ่งด้วย”
คุณจันทวรรณอธิบายเสริมว่า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การที่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
ไม่สามารถจะใช้บตั รเครดิตในทุกๆ ร้านค้าได้ เพราะบางร้านค้าไม่มี
การติดตั้งเครื่องรับบัตรเครดิตเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูง การช�ำระเงิน
จึงเป็นลักษณะของการแลกเงินสดแล้วใช้เงินตราของประเทศนั้นๆ
ช�ำระค่าอาหาร หรือของทีร่ ะลึก แต่เงินสดทีแ่ ลกก็จะเป็นภาระให้ตอ้ ง
แลกกลับเมื่อเหลือเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น หากนักท่องเที่ยว
สามารถใช้ QR Code เพื่อช�ำระค่าสินค้าและบริการ โดยหัก
จากบั ญ ชี โ ดยตรงของประชาชนก็ จ ะสะดวกขึ้ น มาก ลดภาระ
ในการถือเงินสด และสามารถบริหารบัญชีรายจ่ายการท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs
ก็จะสามารถขายของและได้รับช�ำระเงินเร็วขึ้น ทั้งสินค้าพื้นเมือง
ที่ขายนักท่องเที่ยวโดยตรง และสินค้าที่วางขายออนไลน์ที่จะมีคน
สั่งซื้อข้ามประเทศ
“ดังนั้น การส่งเสริมการช�ำระเงินรายย่อยข้ามประเทศจะเป็น
การสนับสนุนการรวมตัวในระดับประชาชน และ SMEs จากทีป่ จั จุบนั
ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ส ามารถขยายการลงทุ น ในสมาชิ ก อาเซี ย นได้
เป็นอย่างดีแล้ว”
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ธปท. อยู่ในฐานะที่จะเล่นบทบาท
สนับสนุนให้ภาคการเงินในอาเซียน
มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
และมีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อน
การรวมตัวของภาคเศรษฐกิจจริง
ในอาเซียน ผ่านการอ�ำนวย
ความสะดวกของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
การสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่น
เพื่อการค้าและการลงทุน
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ที่มีต้นทุนต�่ำและปลอดภัย

คุณจันทวรรณ สุจริตกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร
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กลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์
คุณจันทวรรณกล่าวถึงประเด็นทางด้านเทคโนโลยีว่า เทคโนโลยี
ที่ ก ้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ในหลายมิติ ทัง้ ในมิตขิ องการสือ่ สาร การด�ำเนินธุรกิจ การให้บริการ
ของภาครัฐ รวมถึงการใช้ชีวิตประจ�ำวันของประชาชน บริการ
ทางการเงินก็ไม่ได้รับการยกเว้น และอาจจะเป็นอุตสาหกรรมแรกๆ
ทีม่ กี ารน�ำดิจทิ ลั มาใช้อย่างแพร่หลาย ซึง่ ช่วยเพิม่ ความสะดวกสบาย
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพตลอดจนการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น
อย่างทั่วถึง อาทิ การพัฒนาระบบข้อมูล SMEs ที่จะสนับสนุนการให้
สินเชื่อโดยไม่ต้องพึ่งพิงหลักประกันเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนในการปล่อยสินเชื่อ อันจะน�ำไปสู่บริการทางการเงินที่ถูกลง
ทั่วถึง และเป็นธรรม
“ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมธนาคารและสถาบันการเงิน หากเกิดความเปราะบาง
ทางไซเบอร์ ท�ำให้เสีย่ งต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์เพราะความเชือ่ มโยง
ทางการค้ า และธุ ร กิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ” คุ ณ จั น ทวรรณกล่ า วเสริ ม ว่ า
ยั ง มี ป ระเด็ น เรื่ อ งการลงทุ น ด้ า นดิ จิ ทั ล เพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย ไซเบอร์
ที่ ก ้ า วไม่ ทั น กั บ พั ฒ นา การเทคโนโลยี รวมถึ ง ภั ย ทางไซเบอร์
ที่ มี ผ ลกระทบขนาดใหญ่ ต ่ อ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการเงิ น
และนับเป็นความเสี่ยงเชิงระบบ
ในปี นี้ ไทยร่ ว มกั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นจะยกระดั บ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เป็นหนึ่งในวาระส�ำคัญของอาเซียน
โดยธนาคารกลางอาเซียนเองได้ร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายกลไก
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางไซเบอร์ ทั้งภัยคุกคาม และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (Cyber-threat Intelligence) เพื่อเท่าทันภัยไซเบอร์
รวมถึ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพในการดู แ ลความปลอดภั ย ทางไซเบอร์
ในอาเซียน เพือ่ ให้ธรุ กิจและผูใ้ ช้บริการสามารถเก็บเกีย่ วผลประโยชน์
จากโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ดิ จิ ทั ล และเทคโนโลยี ท างการเงิ น
ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวกสบาย
เน้นเสถียรภาพระบบการเงินในภูมิภาค
คุณจันทวรรณกล่าวสรุปว่า “ธปท. อยู่ในฐานะที่จะเล่นบทบาท
สนับสนุนให้ภาคการเงินในอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น และ
มีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนการรวมตัวของภาคเศรษฐกิจจริง
ในอาเซียน ผ่านการอ�ำนวยความสะดวกของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
การสนั บ สนุ น การใช้ เ งิ น สกุ ล ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การค้ า และการลงทุ น
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพือ่ เพิม่ การเข้าถึงบริการทางการเงิน
ที่มีต้นทุนต�่ำและปลอดภัย”
นอกเหนื อ จากการส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงทางการเงิ น แล้ ว
ภาคการเงินในอาเซียนยังต้องเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการเงิน

ในภูมิภาค เพื่อรองรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจการเงินโลก รวมถึง
ส่ งเสริ มให้ ส ถาบั น การเงิ น ในภู มิภ าคมีแนวปฏิบัติที่ค�ำนึง ถึง ผล
ในระยะยาวต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และมี ก ารเสริ ม สร้ า งหลั ก
ธรรมมาภิบาลที่ดี เพื่อยกระดับให้ภูมิภาคอาเซียนมีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
สุดท้ายนี้ ความร่วมมือทางการเงินที่ส�ำคัญในกลุ่มอาเซียน
อีกด้านหนึ่งที่เป็นรากฐานส�ำคัญในการท�ำงานของธนาคารกลาง
ในการดูแลเสถียรภาพการเงิน ก็คือ การที่อาเซียนสามารถจะ
ผนึ ก ก� ำ ลั ง และมี ท ่ า ที ร ่ ว มในการเจรจากั บ คู ่ ค ้ า ในความตกลง
ทางการค้า (Free Trade Agreement - FTA) ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความตกลงหุ ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) หรือความตกลง
ทวิภาคีกับประเทศคู่เจรจาอื่นๆ หัวข้อส�ำคัญที่อาเซียนสามารถ
ผลักดันให้เกิดความเข้าใจร่วมกันมากขึ้น คือ เรื่องสิทธิ์ของประเทศ
ในการด�ำเนินการเพื่อรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
แม้ว่า สิทธิ์นั้นอาจจะกระทบต่อคู่ค้าบ้างในบางช่วงเวลา แต่ทุกฝ่าย
ก็ยอมรับว่าการด�ำเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
เป็นเป้าหมายส�ำคัญที่ควรได้รับการยกเว้นจากหน้าที่อื่นๆ เช่น
หน้าที่ในการเปิดตลาด หรือในการต้องให้ National Treatment
กับต่างชาติ โดยมีกติกาก�ำกับดูแลการใช้มาตรการต่าง ๆ ในกรณี
ที่ จ� ำ เป็ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ มี ก ารใช้ เ พื่ อ การกี ด กั น คู ่ ค ้ า หรื อ หลี ก เลี่ ย ง
การปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลง จะเห็นได้ว่าความร่วมมือ
ทางการเงินสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเงินอาเซียน
ซึ่งส่วนนี้พลเมืองของอาเซียนโดยทั่วไปอาจจะไม่สามารถสัมผัสหรือ
เห็นชัดได้เท่ากับเรื่องการอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการโอนเงิน
รายย่อยข้ามประเทศหรือบริการการเงินอื่น ๆ แต่ก็ถือว่าเป็นความ
ร่วมมือที่ช่วยสร้างอ�ำนาจต่อรองของเรากับองค์กรระหว่างประเทศ
หรือมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ ล่าสุด อาเซียนก็สามารถหาจุดยืน
ร่ ว มกั น ในเรื่ อ ง การใช้ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ บริ ห ารเงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ย
(Safeguard for Capital Flows Management) ซึ่งจะเพิ่มความ
คล่องตัวให้กับทางการในการบริหารเงินทุนเคลื่อนย้ายที่มีแนวโน้ม
ผั น ผวนสู ง รวมทั้ ง เพิ่ ม ความมั่ น ใจให้ กั บ สมาชิ ก ในการทยอย
เปิดบัญชีเสรีทนุ * (Progressive Liberalization of Capital Accounts)
เพราะจะยั ง คงมีอ�ำนาจในการจัดการในยามฉุกเฉินหากจ�ำเป็น
ต้องน�ำมาตรการเงินทุนเคลื่อนย้ายมาใช้

*การเปิดบัญชีเสรีทุน เพื่อให้ประชาชนและนักลงทุนในแต่ละประเทศสามารถ
ไปลงทุนในประเทศอื่นในภูมิภาคได้สะดวกขึ้น
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แผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน
ฉบับที่ 4 ปี 2562 - 2564

น์
ศ
ั
ท
ย
ั
วิส

Digital Payment
เป็นทางเลือกหลัก
ในการช�ำระเงิน
ภายใต้ระบบการช�ำระเงินที่มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย ต้นทุนต�่ำ ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ

Digital Payment
เป็นทางเลือกหลักในการช�ำระเงิน

แผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน ฉบับที่ 4

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รูปแบบการชำ�ระเงินของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
Digital Payment อย่างชัดเจน ซึง่ หนึง่ ในปัจจัยสำ�คัญของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว มาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้องในการวางรากฐานถนนการชำ�ระเงินของไทยด้วยการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ�คัญ ทัง้ การพัฒนาระบบ
พร้อมเพย์ การพัฒนามาตรฐาน Thai QR Code เพื่อการชำ�ระเงิน รวมถึงการวางเครื่องรับบัตร เพื่อขยายบริการ
ชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
ในระยะต่อไป ยังมีโจทย์ท้าทายที่ ธปท. ต้องด�ำเนินการต่อ คือ
ท�ำอย่างไรให้ Digital Payment ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือก แต่เป็นวิธี
การช�ำระเงินหลักของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ธปท.
จึ ง ได้ จั ดท� ำ แผนกลยุ ท ธ์ ร ะบบการช� ำ ระเงิ น ฉบั บที่ 4 เพื่ อเป็น
กรอบทิศทางในการพัฒนาระบบการช�ำระเงินของไทยในช่วงปี
2562 - 2564 โดยแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนี้ ให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
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ระบบนิเวศ หรือ Ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริม
การแข่งขัน และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
โดยเฉพาะ e-Commerce และ Social Commerce ที่มีการเติบโต
สูง รวมถึงกลุ่มธุรกิจทั้ง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนเร่ง
ขยายการใช้งาน Digital Payment ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมี
กรอบการพัฒนาที่ส�ำคัญ 5 ด้าน ดังนี้

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงิน
ที่เชื่อมโยงกัน (Interoperable Infrastructure)
โครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงินสมัยใหม่ต้องเป็นระบบที่เปิด
โอกาสให้สามารถใช้งานร่วมกันหรือเชื่อมโยงกับระบบอื่นได้ ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม และสนับสนุนการแข่งขัน
ระหว่างผูใ้ ห้บริการ โดยยังคงให้ความส�ำคัญกับการรักษาเสถียรภาพ
และความมัน่ คงปลอดภัย โดยมาตรการทีส่ ำ� คัญในด้านนีป้ ระกอบด้วย
(1) เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการบริหารความเสี่ยง
ของระบบการช�ำระเงินทีม่ คี วามส�ำคัญ ได้แก่ ระบบพร้อมเพย์ ระบบ
บาทเนต และระบบของผู้ให้บริการช�ำระเงิน ทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน
และผูใ้ ห้บริการทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-banks) ให้รองรับปริมาณ
และมูลค่าธุรกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) ผลักดันการใช้มาตรฐานข้อความสากล ISO20022 กับระบบ
การช�ำระเงินทีส่ ำ� คัญเพือ่ รองรับการรับ-ส่งข้อมูลการช�ำระเงิน ข้อมูล
ทางธุรกิจ และการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
(3) ออกมาตรฐาน Biometrics ส�ำหรับการยืนยันตัวตนใน
กระบวนการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Know-Your-Customer: e-KYC) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมช�ำระเงินในอนาคต
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงินสด เพื่อลดต้นทุนของระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม
ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและบริการช�ำระเงิน
(Innovation)
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการเงิ น เข้ า มามี บ ทบาทต่ อ

1.

Interoperable
Infrastructure

5.

Information

บูรณาการข้อมูลช�ำระเงิน
เพื่อใช้ประโยชน์
พัฒนาการเชื่อมโยง
และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยี

4.

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคง
ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
รองรับนวัตกรรม และพร้อม
เชื่อมโยงกับต่างประเทศ

2.

Innovation

ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมบริการ
ที่หลากหลาย
ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้

กรอบการพัฒนา
5 ด้าน (5Is)

Immunity

รักษาเสถียรภาพ
ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่ดี
ก�ำกับตรวจสอบเท่าทัน
และคุ้มครองผู้ใช้บริการ

3.

Inclusion

ส่งเสริมการเข้าถึง
สร้างความรู้ความเข้าใจ
และส่งเสริมการใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง

การด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันและสร้างโอกาสในการพัฒนาบริการ
ทางการเงินที่สะดวก ปลอดภัย ต้นทุนต�่ำลง ดังนั้น การสร้าง
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้
นวัตกรรมจึงเป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยให้ระบบการช�ำระเงินในอนาคต
มีการพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โดยมาตรการส�ำคัญ
ในด้านนี้ประกอบด้วย
(1) สนับสนุนให้สถาบันการเงินทดสอบนวัตกรรมเฉพาะรายใน
Sandbox ของตนเอง (Own Sandbox) เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจ
และตอบโจทย์ของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
(2) ผลักดันโครงการน�ำร่องร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้
กระบวนการท�ำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และ Digital
Payment อย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการท�ำงาน
(3) สนับสนุนการพัฒนาบริการช�ำระเงินโดยใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลาย อาทิ Bio-payment, Contactless Payment
บริการทางเลือกทดแทนการใช้เช็ค และบริการโอนเงินและช�ำระเงิน
ระหว่างประเทศที่สะดวก ต้นทุนต�่ำ
(4) น�ำกระบวนการออกกฎเกณฑ์ที่ดีหรือ Regulatory Impact
Assessment (RIA) มาใช้ในกระบวนการออกและทบทวนหลักเกณฑ์
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและลดภาระผู้ให้บริการ
ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการช�ำระเงิน
(Inclusion)
การพัฒนา Digital Payment ของไทยจะเกิดประโยชน์สูงสุด
หากสามารถตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ
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ข้อมูลสถิติการช�ำระเงินที่ส�ำคัญ

การใช้ Digital Payment
ในภาพรวม*
5,868 ล้านรายการ

ปริมาณการใช้

(ณ 31 ธ.ค. 61)

เพิ่มขึ้น 83%
จากปี 59

การใช้ Mobile และ Internet Banking
Mobile Payment

Internet Banking

ปริมาณการใช้
โตเฉลี่ย 116% ต่อปี
(ปี 59 - ปี 61)

จ�ำนวนครั้ง
(ต่อคนต่อปี)

89 ครั้ง

(ณ 31 ธ.ค. 61)
เพิ่มขึ้นจาก 49 ครั้ง
ในปี 59

มีจ�ำนวน 47 ล้านบัญชี

มีจ�ำนวน 27.8 ล้านบัญชี
(ณ 31 ธ.ค. 61)
เพิ่มขึ้นจาก 14.6 ล้านบัญชี
ในปี 59

(ณ 31 ธ.ค. 61)
เพิ่มขึ้นจาก 21 ล้านบัญชี
ในปี 59

*หมายเหตุ : การใช้ Digital Payment ในภาพรวม ประกอบด้วย ธุรกรรมโอนเงินและช�ำระเงินผ่านช่องทาง Internet / Mobile, สาขา, ATM,
การโอนเงินให้ลูกค้าผ่านระบบบาทเนต, Bulk Payment, บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ e-Money

ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงและส่งเสริมการใช้
Digital Payment ที่สะดวกและแพร่หลาย เพื่อทดแทนการใช้เงินสด
และเช็ค โดยมาตรการส�ำคัญประกอบด้วย
(1) ขยายการใช้ Digital Payment ของหน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจทีต่ ดิ ต่อกับประชาชนจ�ำนวนมาก เพือ่ เป็นกลไกขับเคลือ่ น
การใช้ Digital Payment
(2) ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับบริการ Mobile Payment เพื่อช่วย
ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ด้วย
ต้นทุนที่ต�่ำลง
(3) สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการ Digital Payment
และเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการมีความเชือ่ มัน่ และเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม
ด้านการก�ำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง (Immunity)
การรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ย ของระบบการช� ำ ระเงิ นและ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพและความ
เชือ่ มัน่ ในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุค
ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยมาตรการส�ำคัญประกอบด้วย
(1) ผลั ก ดั น การใช้ ม าตรฐานความมั่ น คงปลอดภั ย สากล
เพื่อรับมือภัยไซเบอร์ทั้งระดับองค์กรและระดับประเทศ
(2) สร้างกลไกบริหารจัดการและธรรมาภิบาลที่ดีในกลุ่มผู้ให้
บริการช�ำระเงิน
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(3) ยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
(4) พัฒนาการก�ำกับตรวจสอบให้เหมาะสมกับลักษณะการให้
บริการและระดับความเสี่ยง (Risk-based Supervision)
ด้านการพัฒนาข้อมูลการช�ำระเงิน (Information)
ข้อมูลเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งข้อมูลการช�ำระเงินสามารถน�ำมาใช้
ประโยชน์ได้ในหลายมิติ ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลทีเ่ หมาะสมและ
การพัฒนาอย่างบูรณาการ โดยมาตรการส�ำคัญในด้านนีป้ ระกอบด้วย
(1) เพิ่มมิติการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่มี
ความพร้อม ภายใต้การก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูล (Data Governance)
และการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล (Data Privacy) ที่
เหมาะสมและรัดกุม
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
การช�ำระเงิน เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน สนับสนุนงานด้าน
นโยบายและการก�ำกับตรวจสอบ
แผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน ฉบับที่ 4 นี้ มุง่ หวังให้ประเทศไทย
มี Ecosystem ที่สนับสนุนให้ Digital Payment เป็นทางเลือกหลัก
ในการช�ำระเงินของทุกภาคส่วน ช่วยอ�ำนวยความสะดวก เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการท�ำธุรกรรมของประชาชนและ
ภาครัฐ เป็นส่วนส�ำคัญทีส่ นับสนุนการเติบโตของ SMEs e-Commerce
และธุรกิจขนาดใหญ่ ช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศ และสร้างความพร้อมในการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ เพื่อ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทย

พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นปี 2562
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น รางวัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน “ธรรมาภิบาล” ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาธรรมาภิบาล และยกมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเป็น
การทั่วไป การนำ�ธรรมาภิบาลมาใช้ ในธุรกิจนั้น นับเป็นเรื่องที่สำ�คัญเพราะการที่ธุรกิจจะสามารถเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงและมั่นคง
ได้จะต้องมีความน่าเชื่อถือ หากองค์กรหรือธุรกิจขาดความน่าเชื่อถือก็ย่อมที่จะประสบความสำ�เร็จได้ยาก

พิ ธี ม อบรางวั ล ธรรมาภิ บ าลดี เ ด่ น แห่ ง ปี 2562 จั ด ขึ้ น
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 มีนาคม 2562
ที่ผ่านมาซึ่งจัดเป็นประจ�ำทุกปีในวันดังกล่าว เนื่องจากตรงกับ
วันคล้ายวันเกิดของ ศ.ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ผูท้ เี่ ป็นตัวอย่างของบุคคล
ที่ประพฤติปฏิบัติ และอุทิศชีวิตให้กับการท�ำประโยชน์ส่วนรวม
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างพร้อมมูล
จนกระทั่ ง ได้ รั บ การยกย่ อ งจากองค์ ก ารยู เ นสโก (UNESCO)
แห่ ง สหประชาชาติ ใ ห้ เ ป็ น บุ ค คลส� ำ คั ญ ของโลกในปี 2558
จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังยึดถือเป็นแบบอย่าง ให้มุ่งมั่น
พัฒนามาตรฐานธรรมาภิบาลต่อไป

รางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2562 นี้ได้แก่ บริษัท
กรุ ง เทพสกรี น จ� ำ กั ด บริ ษั ท ออกแบบและผลิ ต สติ ก เกอร์
ส�ำหรับพิมพ์โลโก้ และลวดลายต่าง ๆ บนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและ
อุปกรณ์กฬี า ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ทคี่ ำ� นึงถึงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญกับพนักงาน มาตรฐานของสินค้า
สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ “ยึดถือความ
เป็นธรรม เชื่อมั่นคุณค่าคน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ช่วยเหลือสังคม รักษา
สิ่งแวดล้อม เข้าถึงวัฒนธรรม” นอกจากนี้ยังมีรางวัลด้านอื่น อาทิ
ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานดี เ ด่ น ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ่ อ สั ง คมและ
สิง่ แวดล้อมดีเด่น และรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชนทัว่ ประเทศ เป็นต้น
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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WITH THE GOVERNOR

ฉบับที่ 2 ปี 2562

เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

บทบาทของ ธปท. ในการเป็นประธาน
ธนาคารกลางของ ASEAN

คุณณัฏฐา โกมลวาทิน
ผู้ประกาศข่าว บรรณาธิการข่าวอาเซียน
ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ ธปท.

ปี 2562 นับเป็นปีสำ�คัญของประเทศไทยในหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือ การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ทำ�หน้าที่
ประธานอาเซี ย น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) จึ ง ได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ธนาคารกลางอาเซี ย น
เมื่ อ วั น ที่ 2 - 5 เมษายน 2562 ณ จั ง หวั ด เชี ย งราย BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบั บ นี้ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
คุณณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าวหญิงแกร่ง บรรณาธิการข่าวอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส มา
พูดคุยกับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. เกีย่ วกับความสำ�คัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทัง้ ประเด็นที่
หารือกันในการประชุมธนาคารกลางอาเซียนปีนี้ และความร่วมมือในช่วงที่ผ่านมา
ความส�ำคัญของอาเซียนต่อเศรษฐกิจไทย
คุณณัฏฐา : คนไทยจ�ำนวนมากอาจยังไม่เข้าใจว่า อาเซียน
มีความส�ำคัญและเกี่ยวกับข้องกับคนไทยอย่างไร ขอให้ผู้ว่าการ
ช่วยอธิบายด้วย
ดร.วิรไท : ปัจจุบันอาเซียนอายุ 52 ปี มีพัฒนาการต่อเนื่อง
มาเป็นล�ำดับ เริม่ ต้นจากความร่วมมือด้านความมัน่ คงเป็นส่วนใหญ่
แต่ ห ลั ง จากภู มิ ภ าคอาเซี ย นมี ค วามมั่ น คงทางการเมื อ งมากขึ้ น
ประเด็นความสนใจจึงเปลี่ยนมาที่เรื่องเศรษฐกิจ และเป็นที่มาของ
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community:
AEC)
วันนี้ ขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนรวมกันใหญ่เป็นอันดับที่ 6
ของโลก มีประชากร 600 ล้านคน และทีส่ ำ� คัญสมาชิกแต่ละประเทศมี
ลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน สามารถเป็นพลังเสริมซึง่ กันและกันได้ ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัด เช่น เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยไม่มีพลังงาน
แต่สามารถน�ำเข้าพลังงานจากเพื่อนบ้าน ประเทศไทยขาดแคลน
แรงงานในวัยท�ำงาน เพราะก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุเร็วกว่าประเทศอืน่
แต่กไ็ ด้ประโยชน์จากแรงงานประเทศเพือ่ นบ้านทีเ่ ข้ามาท�ำงานอยูใ่ น
ประเทศไทย ตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ถ้าประเทศอาเซียนท�ำงาน
ร่วมกันลดความเป็นพรมแดนของประเทศลงก็จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรวมได้
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จะช่วยให้การท�ำธุรกิจ การติดต่อ
ค้าขาย หรือการลงทุนร่วมกันภายในอาเซียนสะดวกมากขึ้น ด้วย
ต้นทุนทีถ่ กู ลงเสมือนกับค่อย ๆ ลดพรมแดนด้านเศรษฐกิจลง ขณะที่
การน�ำจุดแข็งด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมาส่งเสริมซึง่ กันและกัน
จะท�ำให้ผลิตภาพ (Productivity) ของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนดีขนึ้
ส่งผลให้ศักยภาพเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนดีขึ้น สุดท้ายก็ย่อมกลับ
มายังประโยชน์ให้กับธุรกิจไทยและคนไทย
ถ้าดูตัวเลขการส่งออก อาเซียนถือเป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุด
ของไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ หมด
นอกจากนี้ “การค้าชายแดน” กับประเทศเพื่อนบ้านถือเป็ น กลไก

ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน
ในขณะเดี ย วกั น คนของประเทศเพื่ อ นบ้ า นก็ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว
หรือรักษาพยาบาลในประเทศ ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย
มองไปข้างหน้าความส�ำคัญของภูมิภาคอาเซียน และความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจในอาเซียนจะยังมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เราจึงไม่อาจ
มองข้ามพลังของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปได้
“ชนะไปด้วยกัน (Win-Win)” โจทย์ส�ำคัญของประชาคม
คุณณัฏฐา : การที่นักท่องเที่ยวมาเมืองไทย แล้วใช้จ่ายผ่าน
QR Code อาจมีค�ำถามว่าสุดท้ายใครได้ประโยชน์ หรือการเปิดให้
สถาบันการเงินต่างประเทศเข้ามาท�ำธุรกิจในเมืองไทยก็อาจมีความ
กังวลว่าผลประโยชน์จะไปตกอยู่กับสถาบันการเงินต่างประเทศ
หรือไม่
ดร.วิรไท : สิง่ ส�ำคัญเมือ่ พูดถึงการรวมกลุม่ กัน คือ เราต้องคิดถึง
โจทย์ที่จะ “ชนะไปด้วยกัน” หรือ “Win-Win” เพราะถ้ายังคิดอยู่ใน
กรอบของการมี “ผู้แพ้-ผู้ชนะ” หรือ “Zero-sum Game” ก็จะท�ำให้
การรวมกลุ่มเกิดขึ้นได้ยาก การรวมกลุ่มของอาเซียนมีความส�ำคัญ
เพราะมีโอกาสสูงที่ประเทศสมาชิกจะ “ชนะไปด้วยกัน” อาเซียน
มีประชากรกว่า 600 ล้านคน และเป็นตลาดที่ก�ำลังขยายตัวมาก
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�ำงาน และก�ำลังเข้าสู่ “ชนชั้นกลาง”
(Middle Class) มีอ�ำนาจซื้อสูง ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันไทยมีแรงงาน
เมียนมากว่า 3 ล้านคน การส่งเงินกลับต้องเสียค่าธรรมเนียมค่อนข้าง
แพง ส่วนหนึ่งเพราะความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างสองประเทศ
มีจ�ำกัด แต่ถ้าเราร่วมมือกันสร้างความเชื่อมโยงทางการเงินจะสร้าง
โอกาสทางธุรกิจในลักษณะ “ชนะไปด้วยกันทุกฝ่าย” ทั้งสถาบัน
การเงินไทย สถาบันการเงินเมียนมา และทีส่ ำ� คัญ คือ แรงงานเมียนมา
ทีม่ าท�ำงานในไทยจะสามารถส่งเงินกลับไปให้ญาติพนี่ อ้ งในเมียนมา
ได้ดว้ ยต้นทุนทีถ่ กู ลง แล้วเงินเหล่านี้ ส่วนหนึง่ จะกลับมาใช้ซอื้ สินค้า
ที่ผลิตในประเทศไทย
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บทบาทของ ธปท. ในฐานะประธานธนาคารกลางอาเซียน
คุณณัฏฐา : การทีป่ ระเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ และ

ธปท. ต้องรับบทบาทประธานธนาคารกลางของอาเซียน ผู้ว่าการ
คิดว่าปีนี้วาระทางเศรษฐกิจที่ต้องผลักดันคือเรื่องอะไรบ้าง
ดร.วิรไท : ไม่อยากให้มองระเบียบวาระของอาเซียนเป็นเรื่อง
ปีต่อปี เพราะการประชุมอาเซียนทุกครั้งเป็นการวางรากฐานที่
ทุกประเทศจะชนะไปด้วยกันในระยะยาว ซึง่ ในปีนจี้ ะให้ความส�ำคัญ
ใน 4 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ASEAN Payment Connectivity

ธปท. กับบทบาทผลักดันการรวมกลุ่มทางการเงินใน
อาเซียน
คุณณัฏฐา : ที่ผ่านมา ธปท. มีบทบาทส่งเสริมและผลักดัน
ให้เกิด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อย่างไร
ดร.วิรไท : การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ จะร่วมมือกัน
ในหลายมิติ ในส่วนที่ ธปท. เข้าไปเกี่ยวข้อง คือ การส่งเสริมความ
ร่วมมือทางการเงิน เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่วา่ การค้าขายหรือ
การลงทุนจะไม่สะดวกถ้าขาดความร่วมมือทางการเงิน
เป้าหมายความร่วมมือในช่วงแรกมีอยู่ 3 ด้านส�ำคัญ ได้แก่
การส่งเสริมการรวมกลุม่ ในภาคการเงิน (Integration) การส่งเสริมให้
พลเมืองในอาเซียนเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดี และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (Inclusion) และการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินใน
ประชาคมอาเซียน (Stability) ซึง่ เกีย่ วข้องกับการก�ำจัด “จุดเปราะบาง”
และสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้กับระบบการเงินของทุกประเทศสมาชิก
ซึ่ ง ส� ำ หรั บ การรวมกลุ ่ ม ทางการเงิ น มี พั ฒ นาการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในหลายด้าน ตั้งแต่การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน การเปิด
โอกาสให้สถาบันการเงินในประเทศหนึ่งสามารถเข้าไปท�ำธุรกิจใน
อีกประเทศได้ง่ายและสะดวกขึ้น ตามกรอบความร่วมมือเปิดเสรีใน
ภาคธนาคาร “Qualified ASEAN Bank (QAB)” ซึ่งเป็นการเจรจา
ทวิภาคีตามความสมัครใจและความพร้อมของประเทศสมาชิกเป็น
คู่ ๆ ไป เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารกลางมาเลเซียทีไ่ ด้
เจรจาเสร็จแล้ว ในอนาคตธนาคารพาณิชย์มาเลเซียจะขยายธุรกิจมา
ในประเทศไทยสะดวกขึ้น และธนาคารพาณิชย์ไทยก็จะขยายธุรกิจ
ไปประเทศมาเลเซียสะดวกขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ประเทศอาเซียน
และจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง ร่วมมือสร้างกลไกดูแลเวลาที่ประเทศ
อาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่งขาดสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ
ดังที่รู้จักกันในนาม Chiang Mai Initiative Multilateralisation
(CMIM) ซึง่ จะช่วยรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศอาเซียน
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การน�ำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการเงินเข้ามาช่วยให้ระบบ
การช�ำระเงินในอาเซียนเชื่อมโยงกันมากขึ้น สถาบันการเงินใน
อาเซียนค่อนข้างตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีการเงินทีก่ า้ วหน้าสามารถต่อยอดและช่วยให้การเชือ่ มโยง
ทางการเงินเกิดได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการช�ำระเงินและ
โอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งหากท�ำให้การเชื่อมโยงการช�ำระเงิน
(ASEAN Payment Connectivity) สะดวกทัง้ รับและโอนผ่านธนาคาร
พาณิชย์เดียว หรือใช้มาตรฐานการช�ำระเงินทีส่ อดคล้องและเชือ่ มต่อกัน
ได้อย่าง QR Code สุดท้ายแล้ว ทั้งภาคธุรกิจและประชาชนอาเซียน
ก็จะสามารถใช้บริการช�ำระเงินและโอนเงินภายในกลุ่มอาเซียนด้วย
ต้นทุนที่ถูกลงและสะดวกมากขึ้น
ในการประชุมผูว้ า่ การธนาคารกลางอาเซียนทีเ่ ชียงราย เมือ่ วันที่
4 - 5 เม.ย. 2562 นี้ ได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างธนาคารพาณิชย์และ Non-banks ที่จะตอบโจทย์ประชาชน
ของอาเซียนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หลากหลาย อาทิ การน�ำ
Blockchain มาใช้ในการโอนเงินและท�ำธุรกรรมสินเชือ่ การค้าระหว่าง
ประเทศ (Trade Finance) ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา และ
ต้นทุนทัง้ ของธนาคารและลูกค้าทีเ่ ป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือแม้กระทัง่
การส่งเงินกลับประเทศของแรงงานหรือผู้ที่ท�ำงานในต่างแดน
การใช้มาตรฐาน QR Code ของไทยก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะช่วย
ให้เกิดการเชื่อมโยงการช�ำระเงินในอาเซียนได้ดีขึ้น เป็นที่น่ายินดี
ที่ธนาคารกลางกัมพูชาประกาศว่าจะใช้มาตรฐานที่สอดคล้องกัน
กับประเทศไทย ท�ำให้ในอนาคต การโอนเงินหรือช�ำระเงินระหว่าง
ประเทศไทยกับกัมพูชาผ่าน QR Code จะสะดวกมากขึ้น และ
ค่าธรรมเนียมถูกลง การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเหล่านี้ จะช่วย
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย
และจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการเงิน ท�ำให้การท�ำธุรกิจและ
การค้าระหว่างประเทศสะดวกขึน้ ลดต้นทุนให้แก่ผใู้ ช้บริการและเพิม่
การเข้าถึงบริการทางการเงินของประชากรในอาเซียน เทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็นโอกาสส�ำหรับกลุ่มอาเซียน และธนาคารกลางควรมีบทบาท

ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการปรับตัวได้เร็ว โดยการท�ำงานร่วมกันเพื่อ
สนับสนุนนวัตกรรมทางการเงินที่จะลดอุปสรรคจากกฎเกณฑ์ก�ำกับ
ดูแล และผลักดันให้เกิดโครงสร้างพืน้ ฐานการช�ำระเงิน และมาตรฐาน
กลางที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ (Interoperability)
เรื่องที่ 2 การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)

เราจะต้องคิดถึงเรื่อง “การธนาคารหรือการเงินเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Banking/Finance)” มากขึ้น เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่
ที่กลุ่มประเทศอาเซียนยังตามหลังสหรัฐอเมริกาหรือประเทศใน
ยุโรปที่จะให้ความส�ำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม ผลข้างเคียงทางสังคม
ธรรมาภิบาล หรือแม้กระทั่งปัญหาคอร์รัปชัน เพราะเรื่องเหล่านี้
สถาบันการเงินสามารถเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ปัญหาหลายเรื่องที่เราก�ำลังเผชิญมิได้เกิดขึ้นภายใต้
พรมแดนประเทศใดประเทศหนึง่ ตัวอย่างเช่น ปัญหาภาวะหมอกควัน
ในภาคเหนือของเราที่ส่วนหนึ่งได้มาจากประเทศข้างเคียง หรือ
ปัญหาเขือ่ นแตกในประเทศลาวก็ปฎิเสธไม่ได้วา่ มีสถาบันการเงินไทย
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้เงินกู้ด้วย เพราะฉะนั้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และภาคการเงินเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน เพราะสถาบันการเงินเป็น
ผู้จัดสรรทรัพยากรทางการเงินหรือทุนในระบบเศรษฐกิจ ถ้าสถาบัน
การเงินในอาเซียนให้ความส�ำคัญกับเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึน้ ก็จะท�ำให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได้ในระยะยาว การขับเคลือ่ น
เรื่ อ งนี้ จ ะต้ อ งปรั บ แนวคิ ด และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องประเทศอาเซี ย น
ให้ ใกล้ เ คี ยงสอดคล้ อ งกั น โดยหวั งว่ า ในที่ สุ ด แล้ ว จะท� ำ ให้ เ กิ ด
มาตรฐานของอาเซียนในเรื่อง Sustainable Finance
เรื่องที่ 3 การส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency)

ความร่วมมือทีส่ ำ� คัญมากอีกเรือ่ ง คือ การส่งเสริมการใช้สกุลเงิน
ท้องถิน่ ในการท�ำธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอาเซียนให้
มากขึน้ ตัวอย่างเช่นประเทศไทยกับมาเลเซีย ทัง้ สองประเทศมีการค้า
ที่ค่อนข้างสมดุล สินค้าที่เราส่งออกไปกับน�ำเข้ามามีมูลค่าใกล้เคียง
กัน แต่ในการช�ำระเงินมักก�ำหนดราคาในรูปของเงินดอลลาร์ สรอ.
หรือ ดอลลาร์สิงคโปร์ ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายในการแปลงเงินท้องถิ่นเป็น
ดอลลาร์ สรอ. และแปลงดอลลาร์ สรอ. กลับเป็นเงินท้องถิ่น อีกทั้ง
ในช่วงที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ผันผวนสูง และมีแนวโน้มจะ
ผันผวนสูงต่อไป ดังนั้น เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน ธปท. และธนาคาร
กลางมาเลเซีย ได้ทำ� ข้อตกลงร่วมกันส่งเสริมการใช้เงินริงกิตและเงิน
บาทท�ำธุรกรรมการค้าและการลงทุน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทางเลือก
ทีด่ ใี ห้กบั ผูป้ ระกอบการไทยและมาเลเซียในการลดส่วนต่างจากอัตรา
แลกเปลีย่ น และช่วยลดความเสีย่ งจากความผันผวนของเงินสกุลหลัก
หลังจากที่ ธปท. ตกลงกับธนาคารกลางมาเลเซียแล้ว ธนาคาร
กลางอินโดนีเซียเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีก็เข้ามาร่วมด้วย และในการ

ประชุมเมื่อต้นเดือน ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ได้ลงนามจะเข้าร่วม
โครงการด้วยเช่นกัน เรือ่ งนีเ้ ป็นตัวอย่างความพิเศษของข้อตกลงภายใต้
กรอบอาเซียนทีป่ ระเทศใดพร้อมก็สามารถทีจ่ ะขับเคลือ่ นเดินหน้าไป
ก่อนได้
เรื่องที่ 4 การป้องกันภัยทางด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)

เรื่องนี้เป็นโจทย์ใหม่ที่กลุ่มประเทศอาเซียนต้องท�ำงานร่วมกัน
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาเรื่องเสถียรภาพระบบการ
เงินอาจไม่ได้มาในรูปแบบเดิม ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ส�ำคัญมาก
ขึ้นเมื่อโลกการเงินเข้าสู่ยุคดิจิทัล โจทย์เรื่องการป้องกันภัยทางด้าน
(Cybersecurity) ไซเบอร์ของภาคการเงิน จึงเป็นหนึ่งในประเด็น
ส�ำคัญที่ ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางของประเทศอาเซียนจะช่วยกัน
ผลักดันมากขึ้น ทั้งในด้านความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเวลาที่
ประเทศหนึ่งเผชิญภัยไซเบอร์ ไปจนถึงการพัฒนากระบวนการตอบ
สนองได้เร็ว ต้องรู้ว่าจะจัดการกับปัญหาอย่างไร จากการที่เราร่วม
มือกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นจะช่วยท�ำให้ระบบการ
เงินของอาเซียนมีภูมิคุ้มกัน สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านไซเบอร์
ได้อย่างเท่าทันมากขึ้น

คุณณัฏฐา โกมลวาทิน

ผูป้ ระกาศข่าวหญิงแกร่ง ผูด้ ำ� เนินรายการ “ทีน่ ไี่ ทยพีบเี อส”
และบรรณาธิการข่าวอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ผู้มีประสบการณ์ในวงการข่าวที่ยาวนาน ทั้งจาก เนชั่นทีวี
สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี และสถานีวทิ ยุบบี ซี ภี าษาไทยกรุงลอนดอน
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ท�ำความรู้จักกับพันธกิจ
และงบการเงิน ธปท.
เมื่ อ มี ก ารเปิ ด เผยตั ว เลขผลการ
ดำ � เ นิ น ง า น ป ร ะ จำ � ปี ธ ป ท .
ออกมา มักจะตามมาด้วยคำ�ถาม
จากประชาชน BOT พระสยาม
MAGAZINE ฉบับนี้จึงขอนำ�เสนอ
พันธกิจและงบการเงินของ ธปท.
แบบเข้าใจง่ายมาให้อ่านกัน

ก่อนจะเข้าใจ “งบการเงิน”
ต้องรู้จักกับ “พันธกิจ” ธปท.

ก่อนที่จะดูงบการเงินขององค์กรใดก็ตาม สิ่งส�ำคัญคือควร
ท�ำความเข้าใจพันธกิจขององค์กรนัน้ ก่อน ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ในฐานะธนาคารกลางมีพนั ธกิจแตกต่างจากองค์กรภาคธุรกิจ
ดั ง นั้ น งบการเงิ น ของธนาคารกลางจึ ง มี ลั ก ษณะพิ เ ศษต่ า งจาก
งบการเงินของธุรกิจทั่วไป โดย ธปท. มีพันธกิจที่ส�ำคัญ 2 ด้าน คือ
1. การรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ และ 2. การจัดพิมพ์
และน� ำ ธนบั ต รออกใช้ ห มุ น เวี ย นในระบบเศรษฐกิ จ พั น ธกิ จ
ทั้ง 2 ด้านนี้มีความเกี่ยวข้องกัน และถือเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญ
ของเศรษฐกิจไทย
พันธกิจแรก คือ การรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ หมายถึง
การรักษามูลค่าของเงินบาทและสินทรัพย์ของคนไทยไม่ให้ดอ้ ยค่าลง
จากเงินเฟ้อ และดูแลไม่ให้เกิดฟองสบู่ หรือจุดเปราะบางในระบบ
การเงินที่อาจจะน�ำไปสู่วิกฤตการเงินในอนาคต ส่วนการรักษา
เสถี ย รภาพด้ า นต่ า งประเทศ หมายถึ ง การดู แ ลค่ า เงิ น บาท
ให้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับพื้นฐานเศรษฐกิจ ไม่ผันผวนจนเกินไป
รักษาอ�ำนาจซื้อของเศรษฐกิจไทยในตลาดโลก รักษาระดับหนี้
ต่างประเทศให้อยู่ในระดับต�่ำ  รวมทั้งมีเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
เพียงพอ เป็นกันชนรองรับแรงปะทะจากความผันผวนของตลาดเงิน
และตลาดทุนโลก
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พันธกิจข้อสอง คือ การจัดพิมพ์และน�ำธนบัตรออกใช้ ธปท.
จะต้องน�ำสินทรัพย์ต่างประเทศมูลค่าเท่ากับธนบัตรที่จะออกใช้ใหม่
เก็บแยกไว้หนุนหลังธนบัตร ดังที่มาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. เงินตรา
ระบุ ไ ว้ ว ่ า “เพื่ อ ด� ำ รงไว้ ซึ่ ง เสถี ย รภาพของเงิ น ตราให้ ธปท.
รักษาทุนส�ำรองเงินตราไว้กองหนึ่งเรียกว่า ทุนส�ำรองเงินตรา”

บัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย
และบัญชีของทุนสำ�รองเงินตรา

ในการด�ำเนินงานตามพันธกิจ 2 ด้านข้างต้น กฎหมายจึงได้
ก�ำหนดให้ ธปท. แยกการลงบัญชีเป็น 2 บัญชี คือ บัญชีของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และบัญชีของทุนส�ำรองเงินตรา

บัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
พั น ธกิ จ รั ก ษาเสถี ย รภาพระบบเศรษฐกิ จ ถ้ า เราดู บั ญ ชี
ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างย่อ ฝัง่ สินทรัพย์ประกอบด้วยสินทรัพย์
ที่ส่วนหนึ่งเป็นเงินส�ำรองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในรูปสกุลเงิน
ต่างประเทศ และมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 85 ของสินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ส่วนที่เหลือ คือ พันธบัตรรัฐบาลไทย ในขณะที่ฝั่งขวาหรือ
ฝัง่ หนีส้ นิ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธบัตร ธปท. ทีเ่ กิดจากการด�ำเนิน
นโยบายการเงิน เพื่อดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ เงินรับฝาก
จากสถาบันการเงินและรัฐบาล ซึง่ ส่วนนีเ้ ป็นหนีท้ อี่ ยูใ่ นรูปของเงินบาท
ทั้งหมด

บัญชีของทุนส�ำรองเงินตรา คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้าน
การพิมพ์และน�ำธนบัตรออกใช้ในระบบเศรษฐกิจ ฝั่งสินทรัพย์
ประกอบด้วย สินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งโอนมา
จากบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ ใช้เป็นสินทรัพย์หนุนหลัง
การพิมพ์ธนบัตรตามที่กฎหมายก�ำหนด ส่วนฝั่งหนี้สินประกอบด้วย
ธนบัตรทีใ่ ช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (Banknotes in Circulation)
ในรูปของเงินบาท กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ธนบัตรที่ประชาชนจับจ่าย
ใช้สอยในระบบเศรษฐกิจ ถือเป็นหนี้สินของธนาคารกลาง
ดังนั้น งบการเงินของธนาคารกลางจึงมีความไม่สมดุลระหว่าง
สินทรัพย์ (ที่อยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ) และหนี้สิน (ที่อยู่ในสกุลเงิน
ท้องถิน่ ) โดยด้านสินทรัพย์จะเปลีย่ นแปลงค่าได้งา่ ยตามความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ท�ำให้งบการเงินของ ธปท. มีลักษณะพิเศษที่
ควรรู้อยู่ 4 ข้อ คือ

ลักษณะพิเศษข้อที่ 1
สินทรัพย์และหนี้สินไม่ใช่สกุลเงินเดียวกัน

สกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศ หรือสกุลเงินบาท
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ไม่ใช่สกุลเงินเดียวกัน (Currency Mismatch)
ท�ำให้ทกุ สิน้ ปีตอ้ งมีการตีราคาสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศให้อยูใ่ น
รูปเงินบาท เปรียบเสมือนการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สกุลเงิน
ต่างประเทศว่า ถ้าต้องขายสินทรัพย์ต่างประเทศออกทั้งหมดจะได้
เงินบาทเท่าใด แต่ข้อเท็จจริง คือ ธนาคารกลางไม่ได้ขายสินทรัพย์
ต่างประเทศออกไปทุกสิ้นปีที่มีการตีราคา แต่จะถือไว้ตามหลักการ
ที่ว่า ต้องมีเงินส�ำรองระหว่างประเทศเพียงพอและพร้อมใช้ส�ำหรับ
การด�ำเนินงานตามพันธกิจหลัก ตัวเลขก�ำไรหรือขาดทุนที่ปรากฏ
ในงบการเงินส่วนใหญ่จึงเป็น “ก�ำไรหรือขาดทุนที่เป็นผลจากการ
ตีราคา” หรือเรียกว่า “ก�ำไรหรือขาดทุนทางบัญชี” เพราะไม่ได้
เกิดขึ้นจริง การที่ต้องตีราคาทุกสิ้นปีหมายความว่าการเปลี่ยนแปลง
ของอั ต ราแลกเปลี่ ย นจะมี ผ ลต่ อ ตั ว เลขในงบการเงิ น ได้ อ ย่ า ง
มีนัยส�ำคัญ โดยเฉพาะเมื่อมีสินทรัพย์ต่างประเทศอยู่ในสัดส่วนสูง
เช่น ณ สิ้นปี 2561 ธปท. มีเงินส�ำรองระหว่างประเทศประมาณ
240,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. ถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 1 บาท จะท�ำให้
เกิดก�ำไรทางบัญชีทันที 240,000 ล้านบาท ในทางตรงกันข้าม
ถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 1 บาทก็จะท�ำให้เกิดขาดทุนทางบัญชีทันที
240,000 ล้านบาท ดังนั้นถ้าเห็นงบการเงินของธนาคารกลางปรากฏ
ผลขาดทุนในบางช่วง อย่าเพิ่งกังวลใจเพราะอาจเป็นผลจากการ
ตีราคา

ลักษณะพิเศษข้อที่ 2
การบริหารเงินสำ�รองระหว่างประเทศ
มุ่งรักษามูลค่าในรูปเงินตราต่างประเทศ
ในระยะยาว

พันธกิจของธนาคารกลาง คือ การดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ซึ่งท�ำให้ต้องมองไกลมองไปในระยะยาวมากกว่าการให้น�้ำหนักกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงสั้น ๆ การบริหารเงินส�ำรอง
ระหว่างประเทศก็เช่นกัน ธนาคารกลางจะลงทุนในสินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่า
ทีด่ ใี นระยะยาวและกระจายความเสีย่ งอย่างเหมาะสม โดยในระยะสัน้
อาจเห็นความผันผวนได้บ้าง ประเด็นส�ำคัญ คือ ในการบริหาร
เงินส�ำรองระหว่างประเทศจะดูผลตอบแทนใน “รูปเงินตราต่างประเทศ”
เพราะในทีส่ ดุ ธนาคารกลางยังต้องด�ำรงเงินส�ำรองระหว่างประเทศไว้

สิ่ ง ที่ ง บการเงิ น ของธนาคารกลางต่ า งจากงบการเงิ น ของ
ธุรกิจเอกชน คือ สินทรัพย์ของธนาคารกลางส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์
ต่างประเทศหรือเงินส�ำรองระหว่างประเทศ แต่ในด้านหนีส้ นิ จะอยูใ่ น
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เกิดอะไรขึ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา หนี้ของ ธปท. ที่สูงขึ้นมาจากไหน?

ให้ พ ร้ อ มใช้ แ ละเพี ย งพอ ในขณะที่ ก ารจั ด ท� ำ งบการเงิ น ปกติ
จะจัดท�ำขึ้นในกรอบระยะเวลา 1 ปี จึงท�ำให้มีความต่างเรื่องกรอบ
ระยะเวลากับการพิจารณาผลตอบแทนจากการบริหารเงินส�ำรอง
ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ การบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศตามปกติจะมี
การปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิ จ การเงิ น โลก หรื อ เพื่ อ กระจายความเสี่ ย งและ
เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งจะเกิดการรับรู้ก�ำไร/ขาดทุนเมื่อมี
การขายตราสารบางประเภทออกไป ซึง่ เดิมอาจลงบัญชีไว้ในรูปก�ำไร
หรือขาดทุนทางบัญชี (Unrealized Gain & Loss) ดังนัน้ ตัวเลขในกรณี
เช่นนีม้ กั เป็นการรับรูผ้ ลก�ำไรหรือขาดทุนทางบัญชีทเี่ คยตีราคาไว้เดิม
ไม่ ใ ช่ ก ารขายหรื อ ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ ต ่ า งประเทศเพื่ อ การเก็ ง ก� ำ ไร
แต่อย่างใด

ลักษณะพิเศษข้อที่ 3
หนี้สินของธนาคารกลางต่างจากหนี้สิน
ของธุรกิจ

หนีส้ นิ ของธุรกิจทีก่ อ่ ขึน้ ไม่วา่ เพือ่ ใช้จา่ ยหรือลงทุนก็เพือ่ ประโยชน์
ของธุรกิจนัน้ ๆ (Private Benefit) ในขณะทีห่ นีส้ นิ ของธนาคารกลาง
เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของประเทศโดยรวม (Public Benefit) โดยหนีส้ นิ
ของ ธปท. เกิดจาก
1. ธนบัตรที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เป็นจุดเริ่มต้นของการ
แลกเปลี่ยนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2. เงินฝากของสถาบันการเงินที่ธนาคารกลางเป็นจุดเริ่มต้นของ
ระบบสถาบันการเงินและระบบการช�ำระเงิน
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เริ่มชะลอตัวซึ่งในปีนั้นเงินบาทอ่อนค่าลงขณะที่ ธปท. มีก�ำไรกว่า
9 หมื่นล้านบาท

3. เงิ น ฝากของรั ฐ บาลหรื อ เงิ น คงคลั ง เกิ ด จากการบริ ห าร
กระแสเงินสดของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา
4. พันธบัตรที่ออกโดย ธปท. หนี้ที่เกิดจากการดูแลเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ และท�ำให้ได้มาซึ่ง “เงินส�ำรองระหว่างประเทศ”

ด้วยลักษณะทั้งหลายที่กล่าวมานี้ จึงสรุปได้ว่า ตัวเลขก�ำไรหรือ
ขาดทุนทางบัญชี มิใช่สิ่งที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
ธนาคารกลาง ตราบใดที่ ธปท. ยังด�ำเนินนโยบายได้อย่างเหมาะสม
และสาธารณะชนให้ความเชื่อมั่น

ลักษณะพิเศษข้อที่ 4
การทำ�กำ�ไรไม่ใช่พันธกิจของธนาคารกลาง

ในปี 2561 นี้ งบของ ธปท. เป็นอย่างไร?

ธนาคารกลางเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาก�ำไร (Nonprofit
Organization) พันธกิจของภาคธุรกิจ คือ การแสวงหาก�ำไร เพราะ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งต่างจากก�ำไร
หรือขาดทุนในงบการเงิน พันธกิจของธนาคารกลาง คือ ดูแล
เสถียรภาพของเศรษฐกิจ ดังนัน้ ก�ำไรหรือขาดทุนในงบการเงินจึงไม่ได้
สะท้ อ นความส� ำ เร็ จ ของการด� ำ เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของ
ธนาคารกลางเพราะธนาคารกลางเป็นองค์กรที่ด�ำเนินนโยบาย
เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
นอกจากลักษณะพิเศษทั้ง 4 ที่กล่าวมา ข้อสังเกตที่ส�ำคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ ความเชื่อมโยงระหว่างภาวะเศรษฐกิจและ
งบการเงินของธนาคารกลางบ่อยครั้งมักจะสวนทางกัน กล่าวคือ
ในปีทเี่ ศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตได้ดมี เี สถียรภาพ (เช่นปี 2560 - 2561
เศรษฐกิจไทยเติบโตประมาณร้อยละ 4) ในทางตรงข้ามในปีที่ ธปท.
มีกำ� ไรก็ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจไทยจะดีหรือประชาชนจะได้ประโยชน์
เช่น ปี 2554 เกิดเหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่ เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียง
ร้อยละ 0.8 เศรษฐกิจโลกอ่อนแอ ค่าเงินบาทอ่อน ธปท. มีก�ำไรกว่า
แสนล้านบาท หรือ ปี 2558 เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองขยายตัวในระดับต�่ำ  และเศรษฐกิจจีน

ในช่ ว งเวลาที่ เ ศรษฐกิ จ โลกผั น ผวนสู ง และคาดเดาได้ ย าก
เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ และเมื่อเทียบกับประเทศตลาด
เกิดใหม่หลายประเทศแล้ว ระบบการเงินของไทยมีความมั่นคง
ค่าของเงินบาท อ�ำนาจซื้อของคนไทย และมูลค่าของสินทรัพย์ของ
คนไทยไม่ถูกลดทอนลง เพราะอัตราเงินเฟ้อคงอยู่ในระดับต�่ำ  และ
อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพเมื่อเทียบเงินบาทกับเงินสกุลหลัก ๆ
เสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยเข้มแข็งโดยเฉพาะเงินส�ำรอง
ระหว่างประเทศอยูใ่ นระดับมัน่ คง ดุลบัญชีเดินสะพัดทีเ่ กินดุลต่อเนือ่ ง
รวมทั้งหนี้ต่างประเทศอยู่ในระดับต�่ำ  ซึ่งได้ช่วยเป็นกันชนและ
ภูมคิ มุ้ กันทีช่ ว่ ยรองรับแรงปะทะจากความผันผวนภายนอก ส่งผลให้

เศรษฐกิจไทยโดยรวมสามารถเติบโตได้ตอ่ เนือ่ งในระดับสอดคล้องกับ
ศั ก ยภาพ ท� ำ ให้ บั ญ ชี ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทยในปี 2561
มีผลขาดทุนรวม 153,168 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักมา
จากการขาดทุ น ทางบั ญ ชี จากการตี ร าคาสินทรัพย์ต่างประเทศ
(Valuation หรือ Unrealized Loss) ในขณะทีร่ ายรับดอกเบีย้ จากการ
บริหารสินทรัพย์ต่างประเทศสูงกว่าภาระดอกเบี้ยจ่ายในการด�ำเนิน
นโยบายการเงินเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี
การด�ำเนินงานตามพันธกิจด้านการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 153,168 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 880,221
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลรวมจาก 3 ส่วนประกอบกัน คือ ส่วนที่ 1)
การด�ำเนินงานตามพันธกิจ 2) การบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
และรายการอื่ น ๆ และ 3) ผลจากการตี ร าคา ขณะที่ บั ญ ชี
ทุนส�ำรองเงินตรามีก�ำไรสะสม 763,584 ล้านบาท แต่มีขาดทุนใน
ปี 2561 ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ตา่ งประเทศในบัญชี
ของทุนส�ำรองเงินตรา

งบการเงินที่ปรากฏผลขาดทุน
ต้องกังวลหรือไม่?

ตัวเลขขาดทุนในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนจากการตีราคา
สิ น ทรั พ ย์ ต ่ า งประเทศให้ อ ยู ่ ใ นสกุ ล เงิ น บาท ในขณะที่ ห ลายปี
ทีผ่ า่ นมา ผลการด�ำเนินงานตามพันธกิจเพือ่ ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ปรับดีขนึ้ ต่อเนือ่ งและเริม่ มีรายรับสุทธิในปี 2561 และการด�ำเนินงาน
ตามพั น ธกิ จ การจั ด พิ ม พ์ ธ นบั ต รออกใช้ มี ร ายรั บ ต่ อ เนื่ อ ง
ธนาคารกลางในหลายประเทศ อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์
ออสเตรเลีย อิสราเอล ชิลี เคยมีผลขาดทุนเช่นกัน และผลขาดทุน
ไม่ ไ ด้ ก ระทบความสามารถในการด� ำ เนิ น งานตามพั น ธกิ จ
ถ้าการด�ำเนินนโยบายมีเหตุมีผลและยังได้รับความเชื่อมั่น ส�ำหรับ
ธปท. ตลาดการเงิน และนักลงทุนยังคงเชื่อมั่น สะท้อนจากการออก
พันธบัตรของ ธปท. จะมีนักลงทุนมาประมูลซื้อพันธบัตร ธปท.
มากกว่าจ�ำนวนที่ออก

สรุปภาพรวมงบการเงิน (เฉพาะส่วน) ของบัญชีของ ธปท. และบัญชีของทุนส�ำรองเงินตรา
รายการ
1. ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิปี 2561
• การด�ำเนินงานตามพันธกิจ

(การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ หรือการพิมพ์และน�ำธนบัตรออกใช้)

• การบริหารเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
และรายการอื่น
• ผลจากการตีราคา (Valuation)
2. ก�ำไร/ขาดทุนสะสม

บัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย
-153,168
+18,776

บัญชีของทุนส�ำรองเงินตรา
-30,024
+19,453

-95,834

+731

-76,110
-880,221

-50,208
+763,854
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล
นักกฎหมายทีค่ วามเชีย่ วชาญเกิดจากการลงมือท�ำและปฏิบตั จิ ริง
ดร.จารุ ว รรณ เฮงตระกู ล ลู ก หม้ อ ของสำ�นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามาร่วม 37 ปี กับวั น นี้ ใ นตำ�แหน่ ง
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า ตลอดเส้ น ทาง
การทำ�งาน ท่านได้มีส่วนสำ�คัญในการปรับปรุงแก้ ไข
กฎหมายด้านเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหลายฉบับ
ซึ่งทั้งหมดเป็นการเรียนรู้และเก็บเกีย่ วประสบการณ์จาก
การลงมือทำ�และปฎิบตั จิ ริงทีห่ าเรียนไม่ได้จากตำ�ราหรือ
มหาวิทยาลัยใด กระทั่งกลายเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมายด้านเศรษฐกิจและกฎหมายมหาชนของประเทศ
ลัดฟ้าเพื่อศึกษากฎหมายในภาคพื้นยุโรป
ดร.จารุวรรณเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เลือกเรียนด้านกฎหมาย
มหาชน ที่ University Robert Schuman ประเทศฝรั่งเศส
จนจบปริญญาโทและปริญญาเอก การเรียนของ ดร.จารุวรรณ
นอกเหนื อ จากวิ ช ากฎหมายต่ า ง ๆ อาทิ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ
กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลังสาธารณะซึง่ เป็นวิชาหลักแล้ว
ดร.จารุวรรณได้ใช้ชว่ งเวลาในฝรัง่ เศสอย่างคุม้ ค่าด้วยการลงเรียนวิชา
กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร ปรัชญา และสังคมซึง่ เป็นวิชา
ที่สอนในระดับปริญญาตรีไปพร้อมกัน
“การเรียนกฎหมายมหาชนในระดับปริญญาโท หากเรียนแบบ
ก้าวกระโดดอาจไม่รู้ความคิดหรือเบื้องหลังระบบกฎหมายของเขา
ดิฉันจึงดูว่าวิชาใดน่าสนใจบ้าง แล้วเดินเข้าไปขออนุญาตอาจารย์
ในชั้นปริญญาตรี เข้าไปนั่งฟังในห้องบรรยายรวม เขาอนุญาต
และรู้สึกยินดีเพราะไม่มีนักศึกษาปริญญาโทที่เป็นต่างชาติเข้าไป
ขอเรียนมาก่อน เมื่อเข้าไปเรียนท�ำให้ได้รู้รากฐานและแนวคิดของ
กฎหมายฝรัง่ เศสอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันก็ได้ฝกึ ภาษากฎหมาย
ของฝรั่งเศสด้วย ท�ำให้มีอะไรติดสมองกลับมาใช้งานมากมาย
แม้ทุกวันนี้จะจ�ำรายละเอียดได้ไม่แม่น แต่เราจะรู้ว่าโครงสร้างหรือ
ระบบใหญ่เป็นอย่างไร”
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ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
และกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมจากนอกต�ำรา
หลั ง จากที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก ดร.จารุ ว รรณ
กลับเข้าท�ำงานในปี 2539 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจ
และได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจขนานใหญ่ในช่วงนั้น
ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
จนกระทั่งในปี 2550 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี Hamburger Crisis
เกิดขึ้น ช่วงนั้น ดร.จารุวรรณได้ท�ำงานร่วมกับ ธปท. อย่างใกล้ชิด
เพราะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นเริ่มต้นจากปัญหาสถาบันการเงิน
ของสหรัฐฯ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการปรับปรุงและสังคายนา
กฎหมายการเงินและการธนาคารครั้งใหญ่เช่นกัน
ต่อมาในช่วงปี 2554-2555 ต้องออกกฎหมายเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)
เพื่อจัดการหนี้ของประเทศจ�ำนวน 1.44 ล้านล้านบาท การวาง
โครงสร้างของกฎหมายดังกล่าวช่วยให้การจัดการหนี้บรรลุผลตาม
ความมุง่ หมายอย่างมีประสิทธิภาพ และคาดการณ์วา่ จะสามารถช�ำระหนี้
ได้ภายในระยะเวลา 20 ปี จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ในปี 2554
ว่าหนี้ FIDF จะต้องใช้ระยะเวลาช�ำระหนี้ถึง 40 ปี
ดร.จารุวรรณได้ขอบคุณโอกาสทีไ่ ด้รว่ มงานกับ ธปท. ในอีกหลายวาระ
ไม่วา่ จะเป็นการท�ำงานในฐานะหนึง่ ในกรรมการคุม้ ครองข้อมูลเครดิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
จนกระทั่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. โอกาส
เหล่านี้ท�ำให้เห็นภาพและเรียนรู้การใช้บังคับกฎหมายด้านการเงิน
การธนาคาร และเศรษฐกิจจากผู้ที่มีความรู้ทั้งจากคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ รวมถึงผู้ว่าการ และเจ้าหน้าที่ของ ธปท. “ช่วงเวลา
ที่เข้ามาท�ำงานเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท�ำให้มีโอกาสได้จับงาน
การเงินการธนาคาร และกฎหมายเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด โอกาส
เหล่านีท้ �ำให้เกิดการสั่งสมความรู้ความเข้าใจที่ไม่อาจหาได้ในต�ำรา
ไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่จะสอนเราได้ครบถ้วนอย่างนี้”
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ช่วงเวลาที่เข้ามาท�ำงานเป็นช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจท�ำให้มีโอกาสได้จับงานการเงิน
การธนาคาร และกฎหมายเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โอกาสเหล่านี้ท�ำให้เกิด
การสั่งสมความรู้ความเข้าใจที่ไม่อาจหาได้
ในต�ำรา ไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่จะสอนเรา
ได้ครบถ้วนอย่างนี้

ความท้าทายของนักกฎหมายสมัยใหม่
ดร.จารุวรรณได้สรุปกระบวนการท�ำงานของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาว่า มีหน้าที่ส�ำคัญ 2 ส่วน หนึ่ง คือ การจัดท�ำกฎหมาย
ไม่ว่าในรูปของการยกร่างกฎหมายใหม่ หรือ การตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายทีค่ ณะรัฐมนตรีอนุมตั หิ ลักการ สอง คือ การให้ความเห็น
ทางกฎหมายที่ ห น่ ว ยงานมี ปั ญ หาในการใช้ บัง คั บกฎหมาย ซึ่ง
การท�ำงานเหล่านี้จะมีส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นฝ่าย
เลขานุการท�ำหน้าที่ค้นคว้าหลักกฎหมาย เอกสารข้อมูลต่าง ๆ
และอธิบายหลักกฎหมายให้ครอบคลุมทัง้ หมด โดยจัดท�ำเป็นความเห็น
เบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา การพิจารณาให้ความเห็น
ของคณะกรรมการฯ สามารถกระท�ำได้โดยอิสระ แต่ถา้ เห็นต่างออกไป
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คณะกรรมการฯ ต้องมีเ หตุผลและมีน�้ำหนักที่ห นักแน่น ยิ่ง กว่ า
ฝ่ายเลขานุการ ระบบการท�ำงานนีเ้ ป็นระบบทีต่ รวจสอบซึง่ กันและกัน
และในยุคนี้การท�ำงานของคณะกรรมการกฤษฎีกามีความท้าทาย
มากขึ้น ด้วยสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว จึงต้องน�ำนวัตกรรมทางกฎหมายเข้ามาใช้ในเรื่องการ
ออกบังคับกฎหมายมากขึ้นด้วยเช่นกัน
“ในโลกปัจจุบันทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดความ
คาดหวั ง ในการท� ำ งานของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ภายใต้เงื่อนไขว่างานที่รวดเร็วนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย เป็น
อะไรที่ค่อนข้างยาก จึงตั้งใจว่าในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
ดิฉันจะพยายามปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท�ำงานให้

เร็วขึ้นกว่าเดิม และครบถ้วนถูกต้องอย่างที่เราเคยได้ชื่อในเรื่องนี้มา
เพือ่ ให้ได้รา่ งกฎหมายหรือความเห็นทางกฎหมายไปใช้ได้ทนั กาลและ
มีคุณภาพ โจทย์ที่ค่อนข้างยากคือต้องหาวิธีการว่าท�ำอย่างไรจึงจะ
ท�ำให้งานกฎหมายของรัฐสามารถเดินไปได้”
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของการออกกฎหมาย
(Regulatory Impact Assessment)
อี ก หนึ่ งความท้ า ทายของนั ก ร่ า งกฎหมายของทุ ก หน่ ว ยงาน
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น นั่ น คื อ การจั ด ท� ำ กฎหมายที่ มี
คุณภาพตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่มีคุณภาพ
ประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบในการออกกฎหมาย

(Regulatory Impact Assessment: RIA) การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในทุกขั้นตอนของการตรากฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายภายหลังที่กฎหมายใช้บังคับแล้ว
“ก่ อ นที่ จ ะออกกฎหมายอะไรก็ ต ามจะมี ขั้ น ตอนการรั บ ฟั ง
ความเห็นของคนทีถ่ กู บังคับใช้กฎหมายว่าผูท้ เี่ กีย่ วข้องมีความคิดเห็น
อย่างไร เห็นด้วยไหมกับการออกกฎหมายนี้ เพราะหน่วยงานของรัฐ
เมือ่ ออกกฎหมายฉบับหนึง่ มักจะให้ตวั เองมีอำ� นาจ แล้วก�ำหนดภาระ
หน้าทีใ่ ห้กบั คนอืน่ ทีถ่ กู บังคับ ซึง่ คือการสร้างภาระ ไม่ใช่แค่เรือ่ งของ
เวลาที่ต้องท�ำ แต่ยังมีเรื่องของเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ด้วย เราจึงต้องสร้างกระบวนการท�ำงานขึ้นมาเพื่อจะกรองมิให้เกิด
ภาวะทีเ่ รียกว่า ‘กฎหมายเฟ้อ’ และต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิด์ ว้ ย
ว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตอนต้นหรือไม่ ถ้า
ไม่เป็นไปตามที่คิดก็ต้องมาดูว่ามีอะไรที่ควรปรับปรุงบ้าง การท�ำให้
กฎหมายมีคุณภาพจึงมิได้ท�ำเฉพาะร่างกฎหมายใหม่เท่านั้น แต่
เป็นการมองภาพกฎหมายทั้งหมดอย่างเป็นระบบ”
วางงานไว้บนโต๊ะท�ำงาน
ดร.จารุวรรณใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับงาน ด้วยงานที่รับผิดชอบ
นั้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องเร็วและ
ผิดพลาดน้อยที่สุด ต้องท�ำงานให้เร็วโดยมีความละเอียดรอบคอบ
มากที่ สุ ด ควบคู ่ กั น ไป อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ พระอาทิ ต ย์ ต กดิ น
ก็ตั้งมั่นว่าความรับผิดชอบเรื่องงานทั้งหมดจะวางเอาไว้บนโต๊ะ
ท�ำงาน เมื่อกลับบ้านได้ใช้เวลาเต็มที่ไปกับการดูหนัง ฟังเพลง
อ่านหนังสือที่ชอบ และอยู่กับสุนัขตัวโปรด
“ดิ ฉั น ถู ก สอนมาตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น ข้ า ราชการตั ว เล็ ก ๆ โชคดี
ที่ มี หั ว หน้ า งานสอนตั้ ง แต่ ก ลั บ มาจากเรี ย นที่ ฝ รั่ ง เศส
คือ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา คุณพรทิพย์ จาละ
ท่ า นคอยย�้ ำ อยู ่ เ สมอว่ า ท� ำ งานกฎหมายอย่ า เอางานกลั บ บ้ า น
ให้วางไว้บนโต๊ะท�ำงาน เพราะเราท�ำเต็มทีแ่ ล้ว พรุง่ นีเ้ ช้าค่อยมาท�ำต่อ
ดิ ฉั น ได้ ใ ช้ ค� ำ สอนของท่ า นมาเป็ น หลั ก ในการท� ำ งาน หรื อ
ท่ า นอั ช พร จารุ จิ น ดา อดี ต เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า
เป็นอีกท่านที่อธิบายกฎหมายที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ ก็พยายาม
ดูวา่ เวลาท่านอธิบายใช้ภาษาพูดอย่างไรบ้าง และได้นำ� แบบอย่างทีด่ ี
ของผูบ้ งั คับบัญชาอีกหลายท่านมาประพฤติปฎิบัติ แต่ละท่านมีวิธี
การท�ำงานทีแ่ ตกต่างกัน เราก็ตอ้ งรูจ้ กั ทีจ่ ะน�ำแบบอย่างนัน้ มาพิจารณา
เห็นว่าท่านมีส่วนดีที่น่าจะเข้ากับตัวเราก็พยายามน�ำมาปรับใช้
และพยายามฝึกตัวเองให้ท�ำงานด้วยวิธีการของท่าน”
ตัวตนของ ดร.จารุวรรณในวันนี้ จึงมาจากการหล่อหลอม
การใช้ชีวิตอย่างดีตามบุคคลต้นแบบประกอบเข้ากับประสบการณ์ที่
ได้เรียนรู้และลงมือท�ำด้วยตัวเอง
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

โจ ฮอร์น พัธโนทัย
นักธุรกิจหนุ่มไทยกับพันธกิจ
ทูตเศรษฐกิจจีน-ไทย
สืบต่อสายใยจากรุ่นสู่รุ่น

นักธุรกิจหนุ่ม ผู้ผ่านประสบการณ์สุดพิเศษ ได้รับโอกาสเติบโตและเรียนรู้ชีวิตในวัฒนธรรมที่หลากหลายจาก 2 ทวีป 2 ฝั่ง
ของโลก “จากไทย ไปสู่จีน และฝรั่งเศส” ขณะเดียวกัน ยังมีภารกิจพิเศษในฐานะสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างไทยและจีน
สื บ ทอดต่ อ จาก “คุ ณ ตาสั ง ข์ พั ธ โนทั ย และคุ ณ แม่ สิ ริ น ทร์ พั ธ โนทั ย ” ผู ้ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น “ทู ต พิ เ ศษ” ระหว่ า งจี น กั บ ไทย
จนคุณแม่สิรินทร์ มีศักดิ์เสมือน “บุตรบุญธรรม” ของท่านโจว เอิน ไหล อดีตนายกรัฐมนตรีของจีน
“โจ ฮอร์ น พั ธ โนทั ย ” กรรมการอ� ำ นวยการบริ ษั ท Strategy613 จ� ำ กั ด บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาให้ กั บ องค์ ก รเอกชนขนาดใหญ่
และหน่ ว ยงานของรั ฐ ในการลงทุ น ท� ำ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งไทยกั บ จี น รวมถึ ง ระหว่ า งยุ โ รปกั บ จี น ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ ความ
ไว้ ว างใจจากคุ ณ บั ณ ฑู ร ล�่ ำ ซ� ำ แห่ ง ธนาคารกสิ ก รไทย ให้ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า นธุ ร กิ จ ประเทศจี น อี ก ด้ ว ย คุ ณ โจจึ ง เป็ น คนหนุ ่ ม
ที่ ไ ด้ รั บ การจั บ ตามาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ท� ำ ธุ ร กิ จ จนถึ ง วั น นี้ ค วามส� ำ เร็ จ ของเขากลายเป็ น “แรงบั น ดาลใจ” ของคนรุ ่ น ใหม่ ที่ อ ยากเป็ น
“นายของตัวเอง”

หัวใจนักธุรกิจรุ่นใหม่ : อดทน มองไกล ไม่ย่อท้อ
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนที่เริ่มธุรกิจด้วยตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย
“โจ ฮอร์น พัธโนทัย” ฝากค�ำแนะน�ำเด็กรุ่นใหม่ที่อยากเริ่มท�ำธุรกิจ
ของตัวเองว่า “ในโลกของความเป็นจริงการท�ำงานจะไม่ได้ง่ายอย่าง
ที่เราคิด แต่สามารถประสบความส�ำเร็จได้ ถ้าเรา ‘อดทน’ และ
‘ตั้งใจจริง’
“ตอนผมเริ่มท�ำงานเอง อายุแค่ 25 ปี ตอนนั้นคิดว่าจะง่าย
แต่จริง ๆ ไม่ง่ายเลย ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ สิ่งแรกที่อยากบอกคือ
‘ถ้ า อยากท� ำ ให้ ท� ำ ไปเลย’ แต่ เ มื่ อ คิ ด จะท� ำ ต้ อ งคิ ด ต่ อ ด้ ว ยว่ า
‘มันจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิด’ ครั้งแรกที่เริ่มต้น ผมเริ่มจากท�ำแผน
ธุรกิจ (Business Plan) อย่างดี ด้วยความตั้งใจมาก และในแผน
ธุรกิจวางแผนไว้ว่า 6 เดือนแรกจะเริ่มมีก�ำไร แต่ความเป็นจริงท�ำ
ไปแล้ว 2 ปีรายได้ยังไม่เข้าเป้า แผนที่วางไว้มันเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
กว่าจะเจอโมเดลที่ถูกต้องก็ใช้เวลาสักพัก ดังนั้น สิ่งที่ผมได้เรียนรู้
มากทีส่ ดุ คือ ‘ความอดทน’ ต้องกัดฟันท�ำต่อให้สำ� เร็จ จนในทีส่ ดุ ก็ได้
ลูกค้าใหญ่รายแรก คือ ธนาคารกสิกรไทย ตอนนั้น มีเงินเหลืออยู่ใน
บัญชีที่ใช้ได้อีกประมาณ 2 เดือน ค่าเช่าไม่ได้จ่ายมาหลายเดือน ยืด
รายจ่ายมาทุกอย่าง ยังคิดว่าตอนนั้นถ้าใจอ่อนกลับไปท�ำงานแบงก์
ก็คงไม่มีวันนี้แล้ว”
จีน : ภูมปิ ญ
ั ญา สืบสานวัฒนธรรม ผสานความเปลีย่ นแปลง
แม้วา่ ในช่วงแรกของการท�ำธุรกิจ คุณโจยังไม่ชดั เจนว่า อยากท�ำ
ธุรกิจอย่างไร แต่สงิ่ ทีช่ ดั เจนมาตลอดคือ “อยากท�ำสิง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงธุรกิจ
กับประเทศจีน” สืบเนือ่ งมาจากประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมาตัง้ แต่วยั เด็ก
สิ่งที่ได้รับสืบทอดมาจากคุณแม่ และประสบการณ์การท�ำงานร่วมกับ
บริษทั จีนหลาย ๆ แห่ง เช่น ธนาคารไอซีบซี ขี องจีนในครัง้ ทีต่ ดั สินใจ
ซื้อยูเนี่ยนแบงก์ที่ฮ่องกง ซึ่งเป็นการซื้อธนาคารในต่างประเทศ
ธนาคารแรกของจีนในปี 2000
โจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอ�ำนวยการบริษัท Strategy613 จ�ำกัด
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“ผมโชคดีทผี่ มได้ประสบการณ์ในช่วงเติบโตจากทัง้ โลกตะวันออก
และโลกตะวันตก ท�ำให้ผมสามารถเชื่อมตะวันออกกับตะวันตก
เข้าด้วยกันได้ โดยในช่วงประถมต้นผมเรียนที่ไทย ประถมปลาย
ที่ จีน มั ธ ยมที่ ฝ รั่ งเศส ก่ อ นจะจบปริญ ญาตรีจากมหาวิท ยาลัย
ออกฟอร์ด และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ซึ่งทั้งหมด
ถ้าคุณแม่ไม่ได้วางแผนให้ ก็คงท�ำแบบนี้ไม่ได้
“เพื่อนของคุณแม่ถามว่า ‘คุณส่งลูกไปเรียนที่จีนท�ำไม ไม่มี
ประโยชน์ จนจะตาย’ แต่ในตอนนั้นกับวันนี้ ประเทศจีนเปลี่ยน
ไปมาก ทั้งในแง่ของความเจริญและแม้แต่ ‘นิสัย’ หลายอย่าง
ของคนจีนก็เปลี่ยนไป ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ในสมัยก่อนโครงสร้าง
ของสังคมจีนเป็นครอบครัวขยาย สามารถมีลูกหลายคนได้ ต่อมา
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ กฎหมายของจี น ที่ บั ง คั บ ให้ มี ลู ก คนเดี ย ว
สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงแทบทุกอย่างของสังคมจีน โดยเฉพาะการใช้ชีวิตที่
เปลี่ยนไป รวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยน บางธุรกิจเติบโต
มาก เช่น ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุและเยาวชน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การมี
ลูกคนเดียวจะส่งผลให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไม่เร็วอย่างที่
ควรจะเป็น
“อีกอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป คือ เดิมคนจีนชอบลูกผู้ชาย แต่การ
อนุญาตให้มีลูกคนเดียว ท�ำให้ประเทศจีนขาด ‘ลูกสาว’ ที่ตอนนี้
ครอบครัวไหนมีลกู สาวกลายเป็น ‘สุดยอด’ เพราะผูห้ ญิงมีนอ้ ย ผูช้ าย
มีมาก ในประเทศจีนมีสภุ าษิตทีว่ า่ ‘แม่นำ�้ และภูเขาย้ายง่าย แต่นสิ ยั
ของคนเปลี่ยนยาก’ ดังนั้น การเปลี่ยนค่านิยมของจีนที่เกิดขึ้นได้นี้
ท�ำให้ผมรู้สึกทึ่งมาก”
จีน : น่าลงทุน และน่าร่วมทุนไปอีก 30 ปี
ในแง่เศรษฐกิจ คุณโจมองว่า สายเลือดของคนจีนเป็น “ทุนนิยม”
หลายพันปีทผี่ า่ นมา คนจีนเป็นพ่อค้าทีเ่ ก่งมาก มีดเี อ็นเอของทุนนิยม
อยูใ่ นสังคมจีนมาโดยตลอด แค่ในช่วงคอมมิวนิสต์ตน้ ๆ ทีน่ สิ ยั นีโ้ ดน
กดไว้ แต่หลังจากที่ท่าน “เติ้ง เสี่ยว ผิง” มีแนวคิดเปิดประเทศหลัง
จากที่เศรษฐกิจจีนตกต�่ำอย่างหนัก แนวทางทุนนิยมก็กลับมา
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ในสังคมที่คนจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้น เราต้อง
ปรับชีวิตการท�ำงาน และชีวิตส่วนตัวให้สมดุลกัน
เราจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น จะท�ำงานอย่างเดียว
จนไม่ได้เที่ยว ไม่ได้พักผ่อน หรือมาเที่ยวตอนที่
ไปไม่ไหวแล้วคงไม่ได้ ในสังคมวันนี้ ผมว่าคอนเซ็ปต์
Work Hard, Play Hard มันใช้ ไม่ได้แล้ว
ต้อง Work Right, Play Right
“วันนี้ แม้ตวั เลขการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนอาจจะไม่ได้สูงมาก
เหมือนแต่ก่อน หลายคนอาจจะมองว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัว หนี้เสีย
สูง ไม่น่าสนใจแล้ว แต่หากมองในมุมของผม ในฐานะที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจ ผมยืนยันว่า จากนี้ไปอีก 30 ปี จีนยังคงเป็น ‘แหล่งลงทุน’
ที่น่าสนใจส�ำหรับการท�ำธุรกิจอยู่ และยังเป็น ‘แหล่งหาเงินทุน’ ที่
น่าสนใจด้วย”
ทั้งนี้ ถ้ามองย้อนไป 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนอาจจะเป็นแค่
ประเทศที่ “น่าจะไปลงทุน” แต่วันนี้เมื่อเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่งพอ
สิ่งที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมา คือ “การไปหาแหล่งเงินทุนจากประเทศจีน”
และส่วนทีน่ า่ สนใจกว่า คือ หลายคนไม่รวู้ า่ ประเทศไทยเป็นส่วนหนึง่
ทีผ่ ลักดันให้เศรษฐกิจจีนหันไปสูก่ ารสร้าง “นวัตกรรม” จากบทเรียน
ของ “วิกฤตต้มย�ำกุ้ง”
เพราะก่อนต้มย�ำกุ้งนั้น จีนยังสองจิตสองใจว่าจะพัฒนาไป
ทางไหนดี แต่หลังวิกฤต จีนเริ่มเห็นว่า “Tiger Model” การซื้อ
เทคโนโลยีของประเทศอุตสาหกรรมเข้ามา แล้วโตด้วย “การรับจ้าง
ท�ำของ” อย่างเดียว ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง แต่การเป็นเจ้าของการ
วิจัยพัฒนา “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตัวเอง” เป็นแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากกว่า ท�ำให้จีนเร่งวิจัยและพัฒนาจน
กลายเป็นมหาอ�ำนาจทางเทคโนโลยีและการก่อสร้าง
“เราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าถึงตลาดจีน ต้องใช้ตลาดที่มีคน 1,300
ล้านคนให้เป็นประโยชน์ และวันนี้เป็นสิ่งที่ท�ำได้ง่าย คือ การขาย
สินค้าออนไลน์ แอปพลิเคชั่นผ่านมือถือ ข้อดีของประเทศไทยคือ
เรามีนกั ท่องเทีย่ วจีนมาไทยปีละ 10 ล้านคน ท�ำให้เราสามารถทดสอบ
ตลาดได้ว่า สินค้าอะไรที่คนจีนสนใจ โดยไม่ต้องไปถึงเมืองจีน
ขณะทีห่ ากมองในภาพรวม ภาคธุรกิจทีเ่ ติบโตมากในจีนในขณะนี้ คือ
ธุรกิจการดูแลผูส้ งู อายุและเยาวชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล รวมทัง้ ธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี เพราะจีนลงทุนเทคโนโลยีสงู มาก”
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สงครามการค้าเปลีย่ นการท�ำธุรกิจ : จีนเจ็บกว่าสหรัฐฯ
ประเด็น “สงครามการค้า” คุณโจกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างน่าสนใจว่า
สิง่ ทีเ่ ห็นชัดเจน คือ สหรัฐฯ เป็นคนเริม่ ต้น โดยทีจ่ นี ไม่ได้ตอ้ งการให้
เกิดขึน้ แต่อย่างไรก็ตามเมือ่ สหรัฐฯ เริม่ ใช้มาตรการกีดกันทางการค้า
การขึ้นภาษีต่าง ๆ ประเทศจีนก็จ�ำเป็นต้องมีการตอบโต้ เพราะถ้า
จีนไม่ตอบโต้ สหรัฐฯ ก็จะไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะท�ำให้เลิกสงครามการค้า
“จีนต้องท�ำให้สหรัฐฯ เจ็บ แต่ก็หวังด้วยว่าการกระท�ำดังกล่าว
จะไม่ ท� ำ ให้ ตั ว เองเจ็ บ มาก เพราะทุ ก ครั้ ง ที่ จี น ท� ำ ให้ ส หรั ฐ ฯ
เจ็บ ตัวเองก็เจ็บด้วย แต่หากถามว่าผลจากสงครามการค้ามีผล
กระทบกับจีนแค่ไหน ต้องบอกว่าวันนีจ้ นี เจ็บตัว และเจ็บตัวมากกว่า
สหรัฐฯ ด้วย ดังนั้น หากสหรัฐฯ ยอมถอย ผมเชื่อว่าจีนก็ยินดี”
ส่วนผลของสงครามการค้าต่อประเทศไทยมีมากแค่ไหนนัน้ คุณโจ
วิเคราะห์ให้ฟังว่า โดยรวมแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก แม้เราถูก
กระทบจากสินค้าทีเ่ ป็นห่วงโซ่การผลิตทีผ่ ผู้ ลิตไทยส่งไปจีน และส่งออกไป
ยังสหรัฐฯ ซึ่งมีพอสมควร แต่ส่วนที่เป็นปัจจัยบวก คือบริษัทจีนที่จะ
สนใจเข้ามาลงทุนในไทยมีมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ผมเริ่มเห็นมากขึ้นแล้ว
แม้วา่ หลายบริษทั ของจีนอาจจะ “ยังไม่ลงทุน” แต่ไทยก็เป็นประเทศ
หนึง่ ทีเ่ ปรียบเทียบแล้ว “ยังน่าสนใจ” ในช่วงทีจ่ นี ก�ำลังปรับโครงสร้าง
อุ ต สาหกรรม ปรั บ ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต เพื่ อ รั บ มื อ มาตรการกี ด กั น
ทางการค้าจากสหรัฐฯ และยุโรป
อย่างไรก็ตาม สงครามทางการค้า เป็นเพียงยกแรกของการ
ทะเลาะกันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึง่ ก็อาจจะจบไปแบบรอมชอมกันได้
และอาจจะเจ็บตัวไป 1 ปี จากนั้นอาจจะคลายตัวไป 1 ปี แต่ก็จะ
กลับมาใหม่ ดังนัน้ หากใครท�ำธุรกิจระหว่างประเทศ ก็อาจจะเจอกับ
กฎเกณฑ์ทไี่ ม่ยตุ ธิ รรมนัก ซึง่ คงจะอยูก่ บั เศรษฐกิจโลกของเราต่อไปเรือ่ ย ๆ
ในช่วง 10-20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ ที่ต้องการกีดกัน
คู่แข่งอย่างจีน

“คนที่หวังจะท�ำธุรกิจแบบง่าย ๆ ต้องตระหนักว่าการค้าเสรี
จะไม่ตรงไปตรงมาเหมือนเมื่อก่อน นักธุรกิจไทยต้องเรียนรู้ที่จะ
ใช้ประโยชน์จาก ‘ความใกล้ชิด’ ที่เรามีกับจีน เพราะผมมองว่า
การมีตลาดจีนอยู่ใกล้ ๆ เป็นโอกาสมากกว่าวิกฤต นอกจากนั้น
ในภาพรวมของประเทศไทยที่ติด ต่ อ ค้ า ขายและท� ำ ธุร กิ จกั บจี น
ผมมองว่าเราควรจะมีแผนยุทธศาสตร์กับจีนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็ก
หรือธุรกิจใหญ่ รวมถึงควรจะมียทุ ธศาสตร์แห่งชาติกบั จีน วางกลยุทธ์
ในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศเพื่อให้เราได้ประโยชน์มากที่สุดและไม่
เสียเปรียบ”
การเรียนรู้จาก “บุคคลต้นแบบ”
คุ ณ โจเล่ า ถึ ง ประสบการณ์ พิ เ ศษ เมื่ อ ครั้ ง ได้ ใ ช้ ชี วิ ต เป็ น
“ทูตสัมพันธไมตรี” ทีจ่ นี ซึง่ บุคคลทีล่ อ้ มรอบตัวในขณะนัน้ ล้วนเป็น
“บุคคลต้นแบบ” (Role Model) ที่ประสบความส�ำเร็จ และสามารถ
เลือกน�ำมาใช้เป็นแบบอย่างในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี
“Role Model ของผม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนใกล้ ตั ว รวมทั้ ง
ท่ า นโจว เอิ น ไหล ซึ่ ง ได้ รั บ การถ่ า ยทอดแนวคิ ด ผ่ า นมาทาง
คุณแม่ หลายบทเรียน หลายวิธีคิด ทัศนคติ การแก้ปัญหาซึ่ง
ได้ฟังผ่านคุณแม่ อีกท่านคือ คุณปั้น ‘บัณฑูร ล�่ำซ�ำ’ ซึ่งท่านสอน
หลายอย่าง ทัง้ เรือ่ งใหญ่และเรือ่ งเล็ก เช่น ครัง้ หนึง่ ผมเคยถามท่านว่า
ท�ำไมโต๊ะท�ำงานท่านไม่คอ่ ยมีเอกสารอะไรบนโต๊ะเลย คุณปัน้ บอกว่า
‘ที่นี่เป็นที่แจกงาน ไม่ใช่ที่ท�ำงาน’ ผมก็พยายามกลับมาเคลียร์โต๊ะ
ท�ำงาน และก็แจกงานให้ทีม แต่ 2 เดือนก็รกอีก หลังจากนั้นเรา
ถึงค่อยปรับวิธีท�ำงานโดยเทรนลูกน้องและ ‘เชื่อใจ’ ทีมที่เราท�ำงาน
ด้วย เพื่อให้เราสามารถเอาเวลาไปท�ำ หรือคิดอย่างอื่นได้”
“Work Right, Play Right” สมดุลชีวิตสร้างสุข
ในแง่มุมส่วนตัว แม้ว่าทุกวันนี้คุณโจจะสนุกกับการท�ำงาน แต่
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ก็เป็นสิ่งที่คุณโจให้ความส�ำคัญมาก
เพราะประเด็นหนึ่งที่คนรุ่นเดียวกับคุณโจต้องรู้ และเตรียมตัวไว้คือ
“ชีวิตท�ำงานในวันนี้จะไม่เหมือนเมื่อก่อน” อีกแล้ว
“จากไอเดียเดิม ๆ ทีเ่ ราจะเกษียณอายุที่ 60 ปี หรือบางคนอยาก
จะเกษียณที่ 45 ปีเพราะ Burn Out ท�ำงานหนักเกินไป ผมว่าโมเดล
นั้นมันไม่เวิร์กแล้ว แบบนั้นเป็นแนวทางของคนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว วันนี้
เราต้องเตรียมตัวท�ำงานจนถึง 75 ปีตามสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้
วิธีการท�ำงาน และวิถีของการใช้ชีวิตก็ต้องปรับไปด้วย
“ในสั ง คมที่ ค นจะมี อ ายุ ที่ ยื น ยาวขึ้ น เราต้ อ งปรั บ ชี วิ ต การ
ท�ำงาน และชีวติ ส่วนตัวให้สมดุลกัน เราจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึน้
จะท�ำงานอย่างเดียว จนไม่ได้เทีย่ ว ไม่ได้พกั ผ่อน หรือมาเทีย่ วตอนที่
ไปไม่ไหวแล้วคงไม่ได้ ในสังคมวันนี้ ผมว่าคอนเซ็ปต์ Work Hard,
Play Hard มันใช้ไม่ได้แล้ว ต้อง Work Right, Play Right

“ส�ำหรับผมสิง่ ทีช่ อบท�ำนอกเวลางาน คือ การท่องเทีย่ ว จริง ๆ แล้ว
ด้วยงานก็ตอ้ งเดินทางบ่อยอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ มีเวลาก็ชอบทีจ่ ะไปเทีย่ วและ
ถ่ายรูปมาก ซึ่งผมจะใช้กล้องฟิล์มมากกว่ากล้องดิจิทัล เพราะ
สามารถสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกได้มากกว่า การที่ชอบถ่ายรูป
ส่วนหนึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อ ผมได้กล้องตัวแรกจากท่าน
ตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบ เป็นกล้อง Canon ที่เป็น Single Lens Reflex
รุน่ แรก ๆ จ�ำได้วา่ คุณพ่อให้กระดาษ A4 มา 1 แผ่น ส�ำหรับสอนให้
ถ่ายรูป สอนการจับโฟกัสภาพ จึงกลายเป็นความชอบถ่ายรูป และ
สะสมกล้องต่อมา ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นกล้องทีไ่ ด้มาจากคุณปู่ คุณตา เป็น
กล้องตั้งแต่สมัยสงครามโลก บางตัวเป็นกล้องหายาก แต่ยังใช้ถ่าย
ได้ทุกตัว และพอมีภรรยา ผมก็ชวนให้ภรรยาชอบถ่ายรูปด้วย แล้ว
เขาก็ถา่ ยรูปได้สวย และวันนีก้ ลายเป็นกิจกรรมทีท่ ำ� ด้วยกันมาตลอด
“ส่วนการแบ่งเวลาของผม เหมือนกับไม่ได้แบ่งเวลา เพราะผม
พยายามที่จะท�ำไปด้วยกัน เช่น ถ้าไปท�ำงานต่างประเทศ ก็อยู่ต่อ
อีกวันสองวัน เพื่ออยู่เที่ยวต่อ และตอนนี้มีลูกแล้วก็พาลูกเที่ยวด้วย
ซึง่ ลูก ๆ ก็ชอบไปเทีย่ วมาก ยิง่ พอมีลกู การใช้ชวี ติ ก็เปลีย่ นไป จากเดิม
ที่คิดว่าจะเที่ยวน้อยลง กลับเที่ยวมากขึ้น เพราะอยากจะพาลูกไป
เที่ยวในที่ต่าง ๆ ด้วย
“ผมคิดว่า ช่วงสุดสัปดาห์เป็นเวลาที่ส�ำคัญที่จะอยู่กับลูก เพราะ
เขามีเวลากับเราทั้งวัน เทียบกับวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ลูกต้องไปเรียน
เราจะมีเวลากับเขาแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้น เมื่อก่อน
หากไปท�ำงานต่างประเทศวันศุกร์ และต้องท�ำงานต่อในวันจันทร์
เสาร์-อาทิตย์ผมจะอยู่ที่นั่นเลย ไม่บินกลับมาไทย แต่เมื่อมีลูกแล้ว
เสาร์-อาทิตย์ผมจะบินกลับมาก่อน แล้วค่อยบินกลับไปใหม่ใน
วันจันทร์
“ส�ำหรับลูก ๆ ผมไม่ได้ตงั้ เป้าหมายให้เขาเป็นอย่างผม หรือเป็น
อย่างใคร อยากให้เขาหาหนทางของเขาเองที่จะสืบต่อความสัมพันธ์
พิเศษของเราที่มีต่อประเทศจีน ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำแบบที่เราท�ำ  หรือ
ท�ำบริษัท แต่ผมก็เตรียมแผนไว้ให้เขาบ้าง เตรียมโรงเรียนไว้ให้เขา
ที่จีน เพราะคุณแม่ของผมท่านอยากให้สืบทอดความสัมพันธ์กับจีน
แต่ท่านไม่ได้ผลักดันหรือบอกเราตรง ๆ เพราะกลัวเราจะต่อต้าน
“และท้ายที่สุด คือ ‘การตอบแทนสังคม’ เป็นอีกทางหนึ่งที่ผม
อยากท�ำทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีน ผมกับน้องชายได้ตั้ง
‘มูลนิธิฉางอ้าย’ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในจีน โดยปีนี้เป็น
ปีที่ 10 แล้ว และเป็นปีที่เราจะกลับมาทบทวน และปรับมาตรการ
ความช่วยเหลือในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น”
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
กฎหมายที่ปราศจากธรรมะ ถือเป็นสิ่งอันตราย

กว่าครึ่งชีวิตที่ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ทำ�งานคลุกคลีอยู่ในแวดวงศาลยุติธรรมและตุลาการ
ท่านดำ�รงตำ�แหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ก่อนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นตุลาการในศาลใด ก็มีหลักการทำ�หน้าที่ ไม่ต่างกัน
คือ ต้องดำ�รงตนให้เป็นอิสระมากพอที่จะสามารถดำ�รงความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคมได้ ในขณะเดียวกัน
คือต้องมีความเป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้งไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง

ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
48 BOT MAGAZINE

ด�ำรงตนเป็นกลาง ท่ามกลางความขัดแย้ง
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ดูแลอ�ำนาจอธิปไตยของประชาชน
ดูแลการใช้อ�ำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเป็นประมุข
ของรัฐ ให้เป็นไปตามหลักการพืน้ ฐานของสากล และหลักรัฐธรรมนูญ
ระบอบการปกครองของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ระบุว่าเราแยก
ช่องทางการใช้อ�ำนาจอธิปไตยของประชาชนเป็น 3 ช่องทาง คือ
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ ส่งเข้า
ส่งออก รองรับอ�ำนาจอธิปไตยของประชาชนให้ได้ดุล และคานกัน
อย่างเหมาะสม ไม่ตกไปอยู่ในก�ำมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คณะใด
คณะหนึ่งทั้งหมด
ภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญจะแตกต่างจากศาลอื่น ๆ ตรงที่
คูข่ ดั แย้งในศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลุม่ คนทีม่ อี ำ� นาจสูงมาก ฉะนัน้ จึงมี
ความยากเพราะไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไปในทางใดก็ต้อง
ให้คุณแก่ฝ่ายหนึ่ง และให้โทษแก่อีกฝ่ายหนึ่งเสมอ ซึ่งในสังคมยุค
ปัจจุบันที่คนต่างมีความคิด หรืออุดมการณ์แตกต่างหลากหลายกัน
ท�ำให้คำ� วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสามารถถูกโต้แย้งได้แทบทุกครัง้
“ความยากนี้ท�ำให้เกิดแรงกระแทกกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญสูง
กว่าที่ศาลอื่นๆ จนอาจท�ำให้ศาลฯ สูญเสียความเชื่อมั่น และหมด
ความน่าเชือ่ ถือศรัทธาจากประชาชน อันจะน�ำไปสูส่ ภาวะทีป่ ราศจาก
กระบวนการระงับข้อขัดแย้งโดยสันติ ท�ำให้ตอ้ งสูก้ นั ด้วยก�ำลัง ไม่วา่ จะ
เป็นก�ำลังทรัพย์ ก�ำลังอ�ำนาจ หรือแม้แต่ก�ำลังฝูงชน ซึ่งจะเป็น
ผลเสียหายต่อบ้านเมืองร้ายแรง หากเราไม่สามารถรักษากระบวนการ
ยุติธรรมให้คงอยู่ และท�ำหน้าที่ได้”

ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงเหล่าตุลาการจึงต้อง
เป็นอิสระ มีสถานะที่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นกลาง
ไม่ขายตน หรือมอบตนเข้าเป็นพลพรรค หรือบริวารของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถรักษาภาวะมั่นคงที่
จะท�ำงานด้วยความบริสุทธิ์เพื่อให้เกิดผลที่ยุติธรรมได้ส�ำเร็จ
ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
คือสิ่งที่ค�้ำสถาบันตุลาการ
ถ้าศาลใดสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่เคารพ เชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนได้มากเท่าไร รากฐานและความมั่นคง
ของศาลนั้ น ก็ จ ะเข้ ม แข็ ง มากเท่ า นั้ น ในทางตรงกั น ข้ า ม
ถ้าการปฏิบัติหน้าที่ของศาลใดน�ำไปสู่การเสื่อมความศรัทธา
ความเคารพ ความเชือ่ ถือของประชาชน ศาลนัน้ ก�ำลังก้าวเข้าสู่
ความตกต�ำ 
่ ซึง่ ความเสียหายไม่ได้กระทบต่อแค่ศาลเท่านัน้ แต่
กระทบไปถึงประเทศชาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ
คนด้อยโอกาสจะรู้สึกว่าหาที่พึ่งได้ยาก ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า
ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน คือตอม่อใหญ่ที่ค�้ำสถาบัน
ตุลาการเอาไว้
อาจารย์ จ รั ญ ในฐานะบุ ค ลากรในวงการตุ ล าการไทย
มีปณิธานมั่นคงที่จะรักษาความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน
เอาไว้ให้ได้ ด้วยการปฏิบตั ใิ ห้มนั่ คงในหลัก 3I คือ Independent
- เป็นอิสระ, Impartiality - เป็นกลาง และ Integrity - บริสทุ ธิ์
ยุติธรรม
BOT MAGAZINE

49

PUBLIC
TRUST

ฉบับที่ 2 ปี 2562

หากเราไม่ได้อ่านกฎหมาย เราจะรู้กฎหมายไหม รู้ตัวอีกทีก็โดนกฎหมายเล่นงานเสียแล้ว
เหมือนกันหากเราไม่รู้ธรรมะ หรือธรรมนูญของชีวิต
เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราถูกธรรมนูญบทนั้นเล่นงาน ซึ่งก็สายไปเสียแล้ว
ความเป็นกลางก็จะสูญเสียไป ถึงแม้เราจะรักษาความเป็นอิสระที่
สังคมมอบให้ได้ ถึงแม้เราจะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมในระบบคิด
และการท�ำหน้าที่ แต่สังคมจะไม่เชื่อและเมื่อสังคมไม่เชื่อว่าเราเป็น
กลาง ความเชือ่ ถือศรัทธา และความมัน่ คงของสถาบันนีก้ จ็ ะเสือ่ มไป
เพราะฉะนั้นจ�ำเป็นต้องพยายามหลีกเลี่ยงภาพแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้น
งานบางประเภทจึงต้องมีจรรยาบรรณ หรือจริยธรรมที่ละเอียดอ่อน
กว่ากฎหมาย”

“ประการแรก ต้องมีความเป็นอิสระมากพอที่จะให้ความ
ยุติธรรมกับประชาชน และสังคมได้ ประการที่สอง ต้องมีใจ
ที่เป็นกลางในความขัดแย้งของผู้คน ส่วนต่าง ๆ ในสังคม ใน
แต่ละมิติ ในแต่ละด้าน ไม่ฝังตัวเข้าเป็นฝักฝ่าย เป็นสาวกหรือ
บริวาร หรือพวกพ้องของฝ่ายใด ในความขัดแย้งไม่ว่าในทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง
“และประการทีส่ ามส�ำคัญทีส่ ดุ ต้องสามารถดูแลระบบคิด
ระบบจิตใจและพฤติกรรมของตัวเองให้อยู่ในกรอบของความ
บริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรมในความหมายของนักกฎหมายไทย บริสทุ ธิ์ คือ
วิธีการต้องถูกต้อง ยุติธรรม คือ ผลของการวินิจฉัยจะต้องไม่
สุดโต่งหรือผิดเพี้ยนไปในทางด้านใดด้านหนึ่ง ที่จะท�ำให้เกิด
ความฉีกขาดแตกแยกของผู้คนในสังคม”
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สละเสรีภาพส่วนบุคคลเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นกลาง
หลั ก คิ ด การท� ำ งานของอาจารย์ จ รั ญ ได้ รั บ การปลู ก ฝั ง จาก
ผู้พิพากษา ตุลาการไทยรุ่นก่อน ๆ นับตั้งแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ หรือกระทัง่ ได้เข้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์
สัญญา ธรรมศักดิ์ อาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ และอาจารย์ธานินทร์
กรัยวิเชียร ซึง่ ท่านเหล่านีม้ แี นวทางทีจ่ ะอบรมสัง่ สอนคนรุน่ ใหม่ทเี่ ข้า
มาในวงการตุลาการให้พยายามรักษาภารกิจให้มั่นคงต่อไป
“บางอย่างอาจท�ำให้เราต้องยอมลดละการใช้สิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคลของเราลงบ้าง อย่างถ้าเราจะเข้าไปคลุกคลี ใกล้ชิดสนิทสนม
จนภาพทีอ่ อกมาในสังคมมองว่าเราเป็นพวกพ้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ก�ำลังพิพาทขัดแย้งกันในสังคม ภาพลักษณ์ของ

ธรรม คือ ธรรมนูญชีวิต
อาจารย์จรัญออกตัวว่าไม่ใช่นักอ่านตัวยง หนังสือส่วนใหญ่ที่
ผ่านตา ผ่านสมองมักเป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายและความรู้อื่น ๆ
ที่น�ำมาเชื่อมโยงกับกฎหมาย อาจารย์เอ่ยถึงพระไตรปิฏกที่บันทึก
ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ถึง 45 เล่มว่าเป็นหนังสือที่ดี
ที่สุดในโลกชุดหนึ่ง
“ไม่มีหนังสืออะไรจะวิเศษเท่าหนังสือชุดนี้ และไม่จ�ำเป็นต้อง
อ่านทั้งหมด ผมใช้วิธีเสี่ยงทาย ทุกครั้งที่ได้เข้าไปอยู่โดยล�ำพังหน้า
ตู้พระไตรปิฏกก็จะตั้งใจว่าขอดูสักบทหนึ่ง เผื่อท่านจะให้แนวทาง
ในการด�ำเนินชีวติ ดี ๆ ผมอ่านเพือ่ ค้นหาหลักธรรมข้อเดียวในวาระนัน้
และก็มักจะได้อะไรดี ๆ
“ครั้งหนึ่งในเวลาสั้น ๆ เพียงแค่ไม่ถึง 15 นาที ผมพบว่ามี
พระพุทธวจนะบทหนึง่ บอกให้รวู้ า่ คนเราไม่มใี ครหลีกหนีลกู ศรดอกแรก
ได้พ้น ทุกคนจะต้องถูกลูกศรดอกนั้นเป็นครั้งคราว ดีบ้าง ร้ายบ้าง
ส่วนใหญ่กเ็ ป็นลูกศรทีส่ ร้างความเจ็บปวดให้แก่ชวี ติ แต่ขอให้อย่าโดน
ลูกศรดอกที่ 2 ทีเ่ กิดจากกิเลสร้ายของเราเองยิงซ�ำ 
้ เพราะจะท�ำร้ายเรา
ซ�้ำสองให้เจ็บปวดแสนสาหัส
“เหมือนกับถ้าหากเราไม่ได้อ่านกฎหมายเราจะรู้กฎหมายไหม
รู้อีกทีก็โดนกฎหมายเล่นงานเสียแล้ว เพิ่งเริ่มเรียนรู้กฎหมายบทนั้น
เมื่อถูกกฎหมายบทนั้นเล่นงาน เหมือนกันหากเราไม่รู้ธรรมะ หรือ
ธรรมนูญของชีวิต เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราถูกธรรมนูญบทนั้นเล่นงาน
ซึ่งก็สายไปเสียแล้ว”
ธรรมะได้ฝังรากลึกเป็นแนวคิดการท�ำงานในฐานะตุลาการของ
อาจารย์จรัญ ท�ำให้สามารถแยกแยะความผิดถูกได้อย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ อาจารย์อยากให้คนทั่วไปสามารถมองทะลุถึงความผิดถูกได้
เช่นเดียวกัน

อาจารย์แจกแจงให้เห็นว่า ผิด-ถูกมีหลายระดับ เริม่ ต้นจาก
ระดับสมมุติ เป็นบทบัญญัตใิ นทางโลก ใช้เกณฑ์ภาวะวิสยั และ
สภาพการณ์บอกว่าผิดหรือถูก มีกฎหมาย คือ บัญญัติ ซึ่งหาก
ท�ำอะไรแล้วก็ท�ำให้ทุกคนรอบข้างมีความสุขกาย สบายใจ มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ นัน่ เป็นความถูกต้อง เป็นการกระท�ำทีด่ งี าม
ควรส่งเสริม ในขณะที่สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นของที่ผิด
“ผิดถูกแบบนี้ไม่ใช่ของจริง แต่ขึ้นอยู่กับสังคม ขึ้นอยู่
กับแต่ละประเทศ การกระท�ำอย่างนี้ในประเทศหนึ่งได้รับ
การยกย่องว่าเก่งกล้าสามารถ ดีงามเป็นประโยชน์ แต่หาก
ไปท�ำแบบเดียวกันในอีกสังคม หรืออีกประเทศหนึ่งอาจเป็น
อาชญากรรมก็ได้ นี่คือผิดถูกในระดับสมมุติบัญญัติ เราก็ต้อง
รู้ให้เท่าทันและด�ำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสมมุติบัญญัติใน
สังคมของเรา
“ต่อมา คือ ผิด-ถูกในระดับศีลธรรม ถ้าท�ำอะไรในทางที่
ผิดศีลธรรม แม้ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็รู้แก่ใจว่าผิด เช่น ผิดใน
ทางไปละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง แต่นี่ก็ไม่ใช่ผิด-ถูกที่แน่นอน
อีก เพราะศีลธรรมในแต่ละสังคมนั้นยังต่างกัน สิ่งที่ถูกต้อง
ตามศีลธรรมของสังคม ความเชื่อหนึ่ง อาจเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้
ในมาตรฐานศีลธรรมอีกสังคมหนึ่งก็ได้ ผิด-ถูกในระดับนี้จะ
ละเอียดกว่ากฎหมาย
“แต่มีผิดถูกที่เด็ดขาด ไม่ต่างกันไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหน
หรือช่วงระยะเวลาใด คือ กุศล และอกุศล ซึ่งอกุศล คือ ผิด
เพราะพาให้เกิดความเสื่อม ความวิบัติ ความเดือดร้อน ส่วน
กุศล คือ ถูก เพราะจะพาให้เกิดผลไปในทางงอกงาม เจริญ
ปลอดภัย เราจึงต้องรู้จักแยกกุศลกับอกุศล ถ้าเราแยกตาม
กฎหมายอาจไม่แม่น เราแยกตามศีลธรรมในกลุม่ ชนหรือความ
เชื่อของเราก็อาจยังไม่แม่น อาจถือว่าอกุศลกลายเป็นกุศลได้
แต่หากใช้หลักวิชาว่ากุศล-ถูก, อกุศล-ผิด นั้นถือเป็นผิดถูก
ที่แน่นอนเด็ดขาด”
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ฉบับที่ 2 ปี 2562

เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

โอกาสและความท้าทายในฐานะ Liaison Officer
ก า ร ป ร ะ ชุ ม รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง แ ล ะ ผู้ ว่ า ก า ร ธ น า ค า ร ก ล า ง อ า เ ซี ย น ค รั้ ง ที่ 5
ในวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” นอกเหนือ
จากบทบาทของ ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) ในการเป็ นประธานธนาคารกลางอาเซี ย น ซึ่ ง ต้ อ งผลั ก ดั น
การรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจและการเงินแล้ว บทบาทการทำ�งานของ Liaison Officer (LO) บุคลากรที่ ได้รับ
การคัดเลือกจากสายงานต่าง ๆ ใน ธปท. เพื่อทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนต้อนรับ และดูแลอำ�นวยความสะดวกแขก
ผู้มีเกียรติจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการทำ�หน้าที่สำ�คัญ และเป็นประสบการณ์
ที่ น้ อ ยคนจะได้ รั บ เกี ย รติ ใ นการทำ � หน้ า ที่ นี้ โดย LO ในครั้ ง นี้ แ บ่ ง เป็ น 3 ฝ่ า ยด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ LO Governor,
LO ส่วนกลาง และ LO Spouse

มี่ - ชนากานต์ ชัยมัง

ปั๋ม - ปวีร์ ศิริมัย

อ้อม - ญาณิศา สูตรเชี่ยวชาญ

พริ้ม - พริ้มเพรา กิจพาณิชย์

เอม - จารีย์ ปิ่นทอง
กอล์ฟ - ชัยศิริ ตุ้มทอง
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ตัวแทนทีม LO Governor ได้แก่ เอม - จารีย์ ปิ่นทอง
นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และปั๋ม - ปวีร์
ศิรมิ ยั เศรษฐกร ส�ำนักเศรษฐกิจด้านอุปทานและโครงสร้าง ตัวแทนทีม
LO ส่วนกลาง ได้แก่ มี่ - ชนากานต์ ชัยมัง ผูต้ รวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกอล์ฟ - ชัยศิริ ตุ้มทอง ผู้วิเคราะห์
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน และตัวแทนทีม LO Spouse ได้แก่
พริ้ม - พริ้มเพรา กิจพาณิชย์ เศรษฐกร ฝ่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และอ้อม - ญาณิศา สูตรเชีย่ วชาญ เลขานุการ ฝ่ายตรวจสอบ 1
ที่จะมาร่วมแบ่งปันมุมมอง และการเตรียมพร้อมในการท�ำหน้าที่ LO
รวมถึงความท้าทายรอบด้านในการท�ำงานครั้งนี้
LO Governor
เอม - จารีย์ ปิ่นทอง
นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจให้ท�ำหน้าที่ LO Governor
ในการประชุมทีส่ ำ� คัญครัง้ นี้ เพราะการด�ำเนินนโยบายและสร้างความ
ร่วมมือระหว่างธนาคารกลางในครัง้ นี้ จะน�ำไปสูก่ ารผลักดันนโยบาย
และปฏิบัติจริงของภาคการเงินในภูมิภาค ซึ่งบทบาทของ LO มีส่วน
ส�ำคัญมากในการประสานงานอยูเ่ บือ้ งหลัง และท�ำให้งานในภาพรวม
บรรลุผลส�ำเร็จได้ เจ้าหน้าที่ LO ต้องเป็น Team Player และสามารถ
คาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และ
ที่ส�ำคัญจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้า ทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแขก
ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ประเด็นต่าง ๆ ในการประชุม ตลอดจน
รายละเอียดภาพรวมของก�ำหนดการและสถานที่ส�ำคัญ
ปั๋ม - ปวีร์ ศิริมัย
เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ
รู ้ สึ ก ภู มิ ใ จที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น LO ส� ำ หรั บ การประชุ ม ครั้ ง นี้
โดยเฉพาะวาระที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ จึงเป็นโอกาสส�ำคัญ
ที่ประเทศไทยและ ธปท. จะแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ
ทั้งส�ำหรับผู้บริหารในการประชุม และส�ำหรับ LO Governor ที่มี
หน้าที่หลักคือท�ำให้การประชุมครั้งนี้ผ่านไปอย่างราบรื่น เราต้อง
มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม
ก�ำหนดการ รวมถึงรายละเอียดของสถานที่จัดการประชุม และ
ทีส่ ำ� คัญคือ ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลส�ำคัญ (VIP) เพือ่ ให้เราสามารถดูแล
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ LO ที่ดีต้องมีไหวพริบและสามารถ
จัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ต้องมีสติตลอดเวลา ที่ส�ำคัญ
การศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น จะช่ ว ยลดความผิ ด พลาดได้ หรื อ
หากเกิดปัญหาอะไรก็จะสามารถจัดการได้ดีกว่า และผมเชื่อว่า
การมี โ อกาสได้ สั ง เกตการณ์ ก ารท� ำ หน้ า ที่ ข องผู ้ บ ริ ห าร ธปท.

ในเวที ร ะดั บ ชาติ ใ นครั้ ง นี้ จ ะช่ ว ยเปิ ด มุ ม มองทางความคิ ด ของ
ผมให้กว้างขึ้น และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับการท�ำงานในด้าน
ต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

บทบาทของ LO มีส่วนส�ำคัญมาก
ในการประสานงานอยู่เบื้องหลัง และท�ำให้งาน
ในภาพรวมบรรลุผลส�ำเร็จได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ LO
ต้องเป็น Team Player และสามารถคาดเดาปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
เอม - จารีย์ ปิ่นทอง

LO ที่ดีต้องมีไหวพริบและสามารถจัดการกับ
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ต้องมีสติตลอดเวลา
ที่ส�ำคัญการศึกษาข้อมูลที่จ�ำเป็นจะช่วยลด
ความผิดพลาดได้
ปั๋ม - ปวีร์ ศิริมัย
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LO ส่วนกลาง
มี่ - ชนากานต์ ชัยมัง
ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือเป็น LO ทีมกลาง ซึ่งต้องพร้อม
ช่วยเหลือเพือ่ น ๆ LO ท่านอืน่ จึงเป็นฝ่ายทีจ่ ำ� เป็นต้องมีความแม่นย�ำ
เรื่องข้อมูลของงาน เช่น สถานที่ คิวงานและข้อมูลเบื้องต้นของ VIP
ในภาพรวม และต้องเตรียมร่างกาย จิตใจให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะ
คุณสมบัตขิ อง LO ทีด่ ี นอกจากจะต้องมี Service Mind หรือใจทีย่ นิ ดี
ให้บริการ และการมีภาพลักษณ์และการวางตัวที่เหมาะสมแล้ว
ผู้ที่ท�ำหน้าที่ LO ยังต้องมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจ
ไม่ว่าจะเผชิญกับปัญหาใด ๆ ต้องพร้อมรับมือและปรับเปลี่ยนแก้ไข
สถานการณ์อยู่เสมอ
ส่วนตัวรู้สึกดีใจและรู้สึกขอบคุณพี่ ๆ ที่มอบโอกาสให้ เชื่อว่า
จะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจ
และจะตั้งใจท�ำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด

LO Spouse
พริ้ม - พริ้มเพรา กิจพาณิชย์
เศรษฐกร ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทีผ่ า่ นมาได้รบั โอกาสปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น LO ให้กบั ผูว้ า่ การธนาคาร
กลางในภูมภิ าคและแขกของธนาคารหลายครัง้ ทุกครัง้ เราจะได้เรียนรู้
และได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการสนทนากับแขกและจากการ
ท�ำงานที่ต้องใช้ทักษะหลากหลายทั้งศาสตร์และศิลป์ อาทิ การแก้
ปัญหาเฉพาะหน้า การคาดการณ์และวางแผนล่วงหน้า การสังเกต
และรู้จักจังหวะเวลาที่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยประสบการณ์
ในฐานะ LO การท�ำการบ้านล่วงหน้าเป็นการเตรียมพร้อมที่ส�ำคัญ
โดย LO ควรจะ ‘รู้เขารู้เรา’ และ ‘รู้รอบ’ กล่าวคือ ศึกษาข้อมูลที่
แขกอาจสนใจและสอบถาม นอกเหนือไปจากประเด็นเกี่ยวกับแขก
และการประชุม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ ธปท. สถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และข้อมูลรอบตัวทั่วไป เป็นต้น เพื่อสร้างความประทับใจ
และอ�ำนวยความสะดวกให้กับแขกได้อย่างดีที่สุด

กอล์ฟ - ชัยศิริ ตุ้มทอง
ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เข้ามามีสว่ นร่วมในงานประชุมระดับ
นานาชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและผู้ว่าการธนาคาร
กลางจากประเทศสมาชิกใน ASEAN เข้าร่วมการประชุมด้วย จึง
รู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ การเป็น LO ฟังดูเหมือนเป็น
งานง่ า ย ๆ แต่ ค วามจริ ง แล้ ว มี ค วามท้ า ทาย ถึ ง ขั้ น ที่ อ าจส่ ง
ผลกระทบต่อความส�ำเร็จของการประชุมได้ ดังนัน้ LO ทุกคนจึงต้อง
มีการเตรียมตัวในหลายด้าน ทั้งการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
ติดตามแผนการจัดงานประชุมทัง้ หมดอย่างละเอียด เพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
ให้ข้อมูลกับแขกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึก
มารยาทและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการท�ำหน้าที่การเป็น LO ที่ดี
ซึ่งพวกเราก็ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากกรมพิธีการทูต กระทรวง
การต่างประเทศ มาให้ความรูใ้ นเรือ่ งนีด้ ว้ ย ตัวผมเองมองว่าคุณสมบัติ
ที่ส�ำคัญส�ำหรับการเป็น LO ที่ดี คือการมีใจรักการให้บริการและมี
อัธยาศัยทีด่ ี ในฐานะเจ้าของบ้าน หากเราดูแลและช่วยเหลือแขกด้วย
ความเต็มใจและเข้าใจแล้ว แขกของเราย่อมประทับใจและมีความสุข
กับการมาเยือนในครัง้ นี้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้การประชุมด�ำเนินไปได้
อย่างราบรืน่ ด้วย ผมเชือ่ ว่าประสบการณ์ทไี่ ด้จากการเป็น LO จะช่วย
พัฒนาตัวเองในหลายด้าน ทัง้ การปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ หญ่ และการรับมือ
กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

อ้อม - ญาณิศา สูตรเชี่ยวชาญ
เลขานุการ ฝ่ายตรวจสอบ 1
รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสท�ำหน้าที่นี้ ซึ่งเป็นการ
สร้างประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ให้กับตัวเอง ได้พบปะผู้คน
หลายเชื้อชาติ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศ อีกทั้ง
ยั ง เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะภาษาได้ ดี อี ก ด้ ว ย การเตรี ย มตั ว ส� ำ หรั บ
หน้าที่ LO Spouse เน้นที่การศึกษาวิธีการปฏิบัติตัว การพูด
การวางตัวให้เหมาะสม เพื่อให้ดูมีความเป็นมืออาชีพและไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด และควรมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เราต้อง
ดูแลในรายละเอียดส่วนตัวเบือ้ งต้น เช่น รูปถ่าย ชือ่ จริง อาหารทีช่ อบ
อาหารที่แพ้ แพ้ยาอะไรหรือไม่ รวมถึงการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ประวัตขิ องสถานทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ ร้านอาหารแนะน�ำ
โดยรอบ เป็นต้น ซึง่ นอกจากจะต้องเตรียมข้อมูล เหล่านีแ้ ล้ว เราควรมี
การดูแลตัวเองเช่นกัน นัน่ ก็คอื ควรพักผ่อนให้เพียงพอเพือ่ พร้อมปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นแต่ละวัน และสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากคือ การมีไหวพริบและการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี เพราะเราจะต้องเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์
จริงที่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ เราควรมีสติ “มีความ
ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม” อยู่ตลอดเวลา นั่นหมายความว่า เราจะต้องมี
ความละเอียดรอบคอบและมีความคล่องแคล่ว ว่องไวในการท�ำงาน
รวมถึงต้องมีการสื่อสารทีด่ ี สือ่ ความได้ชัดเจน จับประเด็นได้ตรงจุด
เพื่อให้งานเป็นไปได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติของ LO ที่ดีนอกจากจะต้องมี
Service Mind หรือใจที่ยินดีในการให้บริการ
และการมีภาพลักษณ์และการวางตัวที่เหมาะสมแล้ว
ผู้ที่ท�ำหน้าที่ LO ยังต้องมีความเข้มแข็ง
โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจ

ในฐานะ LO การท�ำการบ้านล่วงหน้า
เป็นการเตรียมพร้อมที่ส�ำคัญ โดย LO
ควรจะ ‘รู้เขารู้เรา’ และ ‘รู้รอบ’

มี่ - ชนากานต์ ชัยมัง

เราควรมีสติ ‘มีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม’
อยู่ตลอดเวลา นั่นหมายความว่า เราจะต้องมี
ความละเอียดรอบคอบและมีความคล่องแคล่ว
ว่องไวในการท�ำงาน รวมถึงต้องมีการสื่อสารที่ดี
สื่อความได้ชัดเจน จับประเด็นได้ตรงจุด
เพื่อให้งานเป็นไปได้อย่างราบรื่น

ในฐานะเจ้าของบ้าน หากเราดูแลและช่วยเหลือ
แขกด้วยความเต็มใจและเข้าใจแล้ว แขกของเราย่อม
ประทับใจและมีความสุขกับการมาเยือนในครั้งนี้
นอกจากนี้ ยังช่วยให้การประชุม
ด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่นด้วย
กอล์ฟ - ชัยศิริ ตุ้มทอง
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

ASEAN Cultural Center

ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ ครบเครื่องเรื่องอาเซียน
นับตั้งแต่การลงนามในปฏิญญาอาเซียนกว่า 52 ปี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน
ในปี 2562 BOT พระสยาม MAGAZINE จึงขอแนะนำ�ศูนย์วัฒนธรรมความรู้ที่ครบเครื่องเรื่องอาเซียน ซึ่งได้
จัดแสดงในรูปแบบที่น่าสนใจ มีชีวิตชีวา ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำ�ให้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้สะท้อน
อัตลักษณ์ของอาเซียนพร้อมกับให้สาระความรู้ที่มีประโยชน์
จากพื้นที่กว่า 600 ตารางเมตร บนชั้น 3 ของอาคารหอศิลป์
ร่วมสมัยราชด�ำเนิน ได้สร้างสรรค์เป็น “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Cultural Center)” ในปี 2558 ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของกระทรวงวัฒนธรรม นับว่าเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ทางวัฒนธรรมแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“เราอยู่ร่วมกัน” คือพื้นที่ที่เล่าเรื่องราวผ่านล�ำดับเหตุการณ์
ส� ำ คั ญ ของประชาคมอาเซี ย น (ASEAN Timeline) เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้าใจในความเป็นมาของอาเซียน โดยเฉพาะเหตุการณ์ส�ำคัญ

วีดิทัศน์บทสนทนาระหว่างตากับหลาน

ห้อง “เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย”

หน้าต่างอาเซียน

ASEAN Street Food

อย่างการเกิดขึ้นของสมาคมอาเซียนในปี 2510 ระหว่างอินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย นอกจากนี้ยังมีวีดิทัศน์
บทสนทนาระหว่างตากับหลานที่เข้าใจง่าย พร้อมค�ำบรรยายทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้
ผู้พิการทางการได้ยินและชาวต่างชาติ
“ผู ก พั น หนึ่ งเดี ยว” บริ เ วณที่ ผู ้ เ ข้ า ชมสามารถท� ำ ความรู ้ จัก
แต่ละประเทศสมาชิก โดยจัดแสดงทั้งข้อมูลทางชาติพันธุ์ ศาสนา
สกุลเงิน และภาษาที่ใช้ ผ่านระบบสัมผัสดิจิทัลและจอแสดงผล
ขนาดใหญ่
ผู้เข้าชมสามารถซึมซับมรดกทางวัฒนธรรมในทุกมิติไปกับ
“เที่ยวไปในอาเซียน” ประกอบด้วยห้องแรก คือ “มรดกของเรา”
น�ำเสนอความเป็นมาของประเพณีส�ำคัญ และวัตถุที่ใช้ในประเพณี
เช่น สงกรานต์ ไหลเฮือไฟ และหน้ากากเทศกาลมาสการ่า ห้องทีส่ อง
“เข้ามาทักทาย” พบกับหน้าต่างอาเซียนที่แสดงวีดิทัศน์การทักทาย
ด้วยภาษาอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ห้องที่สาม คือ “อยู่สบายอาเซียน”
น�ำผู้เข้าชมสู่สถานที่ต่าง ๆ เพื่อพบกับการใช้ชีวิตในแต่ละท้องถิ่น
อย่างสมจริง ห้องที่สี่ คือ “เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย” ใช้กล้อง Kinect
ในการตรวจจั บ การเคลื่ อ นไหว ให้ ผู ้ เ ข้ า ชมได้ ล องสวมใส่ ชุ ด
แต่งกายประจ�ำชาติของประเทศอาเซียน และห้องสุดท้าย “หลากหลาย
จานเด่น” สแกนจานอาหารด้วย QR Code เพื่อรับชมภาพสามมิติ

ของอาหารอาเซียนพร้อมวัตถุดิบที่ใช้ผ่านเทคโนโลยี Augmented
Reality (AR)
“หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อง” บริเวณที่มีการจ�ำลอง ASEAN Street
Food ให้ผเู้ ข้าชมได้เพลิดเพลินไปกับร้านอาหารริมทางสไตล์อาเซียน
และระบบจอสัมผัสสัง่ อาหารทีม่ พี อ่ ครัว - แม่ครัว 3 มิติ จากเทคโนโลยี
ใบพัด Hologram มาปรุงอาหารให้เราได้รับชม นอกจากนี้ยังมีมุม
นั่งพูดคุยสบาย ๆ ท่ามกลางบรรยากาศสวนสาธารณะ “เรียนรู้
ในสวน” ซึง่ มี ASEAN e-Library ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติม
ด้วยตนเอง และบริเวณสุดท้าย “ชวนกันสร้างสรรค์” พืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรม
หมุนเวียนทุก 2 เดือน เช่น จัดแสดงพิธีแต่งงานตามประเพณีของ
แต่ละประเทศอาเซียน และ Workshop ท�ำขนมมงคลหรือมาลัย
ข้าวตอก ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปะท้องถิ่น
เรียกได้ว่ามาที่เดียวครบเครื่องเรื่องอาเซียนจริง ๆ

เวลาเปิด/ปิด
โทรศัพท์
ค่าเข้าชม
ที่จอดรถ

วันอังคาร - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.
ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
0 2224 4279
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ด้านหลังอาคาร ชั่วโมงละ 30 บาท
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Singto-Mangkud

2 คาเฟ่ บนถนนราชพฤกษ์ ที่มีแต่ความอร่อย
“ราชพฤกษ์” ถนนสายสำ�คัญที่ทอดยาวในฝั่งธนบุรี ซึ่งหลาย ๆ คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกเมืองอยู่เป็นประจำ�
ทำ�ให้ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ เกิดความเจริญอย่างรอบด้าน ทั้งบ้านจัดสรรตามแนวโครงการรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยาย และคอมมูนิตี้มอลล์ที่ขึ้นอยู่เรียงราย ถนนเส้นนี้จึงเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย ชวนให้
ใคร ๆ เข้ามาสัมผัส BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ จึงขอแนะนำ�ร้าน 2 ร้าน ที่รสชาติถูกปากและหน้าตายังถูกใจ
อย่างร้าน Singto Café และ Mangkud Café

Singto Cafe
หากใครต้องการจิบชาหรือกาแฟในยามเช้าก่อนขับรถไปท�ำงาน
หรือผ่านย่านนี้เป็นประจ�ำ  คงเคยสะดุดตากับร้านกาแฟน้องใหม่
สไตล์โมเดิร์น บรรยากาศเรียบง่าย ราคาสบายกระเป๋า ตั้งอยู่บน
ถนนอัจฉริยะประสิทธิ์ที่เชื่อมต่อมาจากถนนราชพฤกษ์ ชื่อร้าน
“สิงห์โตคาเฟ่” พ้องกับชือ่ “ดร.สิงห์ชยั บุณยโยธิน” เจ้าของร้าน อดีต
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสีย่ งองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
จุดเด่นของร้านคือ มีเมล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์
เมนู Signature ของร้านเริ่มด้วย Latte Crystal Ball ตัวกาแฟ
เอสเพรสโซ 2 ช็อต จากเมล็ดกาแฟ Standard คั่วกลาง มีครีม่า             
เพิ่มกลิ่นหอมกรุ่นชวนลิ้มลอง รินผสมกับนมตีฟอง และใส่น�้ำแข็ง
ที่เสมือนเป็น Crystal Ball อันสวยงาม เมื่อดื่มเสร็จแล้วสามารถ
เติมเต็มรสชาติดว้ ยชา Twinings ซึง่ เป็นส่วนผสมทีแ่ ตกต่างแต่รสชาติ        

อร่ อ ยเข้ า กั น อย่ า งลงตั ว และ Cold Drip Coffee จากเมล็ ด
กาแฟ Jamaica Blue Mountain บดหยาบ ที่ใช้กระบวนการดริป
แบบเย็น เพือ่ ให้เกิดความนุม่ นวลและหอมกลิน่ กาแฟอย่างเต็มเปีย่ ม
นอกจากนี  ้ ทางร้านยังมีเมนูอนื่ ๆ เช่น Matcha Latte  Iced Chocolate
หรือ Thai Tea ให้ผู้ที่ไม่ทานกาแฟได้ลิ้มลองกันด้วย

โทรศัพท์
ราคาเฉลี่ยต่อคน
ที่จอดรถ
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วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 6.30 -18.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 7.30 - 18.30 น.
08 1444 9848
50 บาท
บริเวณหน้าร้าน

ถัดมาที่โฮมเมดคาเฟ่อาหารไทยโบราณ-ร่วมสมัย ตึกสีน�้ำเงิน
โดดเด่น ริมถนนราชพฤกษ์ขาเข้าเมือง ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแนวคิด
อันลึกซึ้ง โดยคุณรักษ์ (อนุรักษ์ แพรโรจน์) เจ้าของร้าน เล่าให้ฟัง            
ถึงที่มาของชื่อร้านว่ามาจาก “วังสวนมังคุด” ย่านวังหลัง โดย
เชือ่ มโยงกับความตัง้ ใจของคุณรักษ์ทตี่ อ้ งการหยิบจับวัตถุดบิ รอบตัว
ในบ้ า น เช่ น อั ญ ชั น ตะไคร้ ใบเล็ บ ครุ ฑ และผั ก สวนครั ว
มาสร้างสรรค์อาหารไทยสไตล์ชาววังโบราณอย่างมีศิลปะผ่านสูตร
จากคุณยาย ภายใต้ความเป็นกันเองแบบไทย ๆ เสมือนเจ้าของบ้าน
ท�ำอาหารให้แขกผู้มาเยือนรับประทาน และยังประยุกต์อาหาร
ให้เข้ากับยุคสมัยด้วย
เปิดด้วยจานเรียกน�้ำย่อยอย่าง “ม้าห้อ” ของทานเล่นโบราณ
หายาก ที่เป็นผลไม้รสเปรี้ยวคู่กับก้อนหมูกุ้งสดหวาน คล้ายไส้
สาคู แต่ทานเข้ากันได้ดีเกินกว่าจะอธิบาย และ “ห่มรัก ในสวน”
ทีห่ น้าตาเหมือนก๋วยเตีย๋ วลุยสวนแต่ไส้ในเป็นต้นหอม แตงกวา แครอท
และเส้ น หมี่ ข าวห่ อ ด้ ว ยแป้ ง ญวน ราดด้ ว ยน�้ ำ ย� ำ รสเผ็ ด ก� ำ ลั ง ดี
จัดจานอย่างประณีตด้วยดอกไม้สีสันสวยงามพร้อมความหอมกรุ่น
จากกลิ่นงา
หนึง่ ในเมนูอาหารจานเดีย่ วทีเ่ ป็น Signature คือ “ผัดไทยล้านนา”
ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากสาวเครือฟ้า
ใช้เส้นข้าวซอยทอดที่จัดวางคล้ายมวยผม ปักปิ่นด้วยใบกุยช่าย
อย่างอ่อนช้อย และราดกะทิข้าง ๆ เปรียบดั่งการประแป้งของ
หญิงสาว รสชาติอร่อยออกหวาน แถมยังกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน และ
“ข้าวคลุกปลาทูคณุ ยาย” เป็นข้าวหอมมะลินำ�้ ดอกอัญชัน พร้อมปลาทู
พริกซอย มะนาว และมะเฟือง รสเปรี้ยวเค็มเผ็ด จัดจ้าน หอมกลิ่น
สมุนไพร
ส�ำหรับขนมหวานของทางร้าน ก็จะเป็น “ส�ำปันนี” ขนมไทย
หาทานยาก ท�ำจากแป้งมันคั่วกับกะทิ ทานทีละนิดให้ความหวาน
ละลายในปากช้า ๆ อย่างละเมียดละไม และ “ลูกชุบอบควันเทียน”
อันหอมหวาน ที่ท�ำเป็นรูปพืชผักสวนครัวซึ่งมีตะกร้าเล็ก ๆ ส�ำหรับ
ซอย
มหา homeWorks
สวสั ราชพฤกษ์
ดิ์ 4

นนทบุรี

Singto Cafe

ถนนราชพฤกษ์

เวลาเปิด/ปิด

Mangkud Café

ถนน
อจั ฉ
รยิ ะ
ประ
สทิ ธ
ิ์

เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

ฉบับที่ 2 ปี 2562

คลองมหาสวัสดิ์
วัดศีลมหาสนิท
Catholic Church

Mangkud Cafe

กรุงเทพฯ

ด
คิ อนโ
ชาปรุ
ซอยค

ใส่ก้านลูกชุบที่มาจากก้านพริกจริง ๆ ตบท้ายด้วยเครื่องดื่มอย่าง
น�้ำสมุนไพรอัญชันใบเตยหรือน�้ำมะตูม เพิ่มความเย็นชื่นใจแถมยัง
ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ
นอกจากเมนูที่เป็น Signature แล้ว ยังมีอีกหลายเมนูที่อร่อย
ไม่แพ้กัน อาทิ แกงเผ็ดเป็ดย่างในสวนผลไม้ กะหล�่ำปลีฉ่าน�้ำปลา
หรือจะเป็นกุ้งทอดซอสมะขามงาคั่ว ใบเล็บครุฑกรอบ ซึ่งทุกเมนู
การันตีความอร่อยทุกค�ำที่ได้รับประทาน เผลอ ๆ หมดจานโดยที่
คุณไม่รู้ตัว ทานข้าวอิ่มแล้ว สามารถเดินขึ้นไปชม Art Gallery
ที่ ชั้ น 2 ของร้ า นได้ ด ้ ว ย เรี ยกได้ ว ่ า อิ่มท้องแล้วยัง อิ่มตาอิ่มใจ
กับงานศิลปะ ทั้งในจานและในร้านด้วย
เวลาเปิด/ปิด
โทรศัพท์

11.00 - 20.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
0 2432 0968
(วันเสาร์ - อาทิตย์ กรุณาจองล่วงหน้า)
ราคาเฉลี่ยต่อคน 200 - 400 บาท
ที่จอดรถ
บริเวณหน้าร้าน
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เรื่อง : ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

หนังสือมหามงคล

ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คงไม่มีหนังสือ
ชุดใดจะทรงคุณค่าและน่าแนะนำ�ไปกว่า หนังสือเกี่ยวกับ
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก 4 เล่ม โดยกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ได้รวบรวมเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระราชพิธบี รมราชาภิเษกไว้
อย่างครบถ้วน ทั้งยังรวบรวมภาพหายากในพระราชพิธีฯ
ให้ ได้รับชม

2 ค�ำศัพท์กับการประชุม
ประเทศไทยได้ทำ�หน้าที่เป็นประธานอาเซียนตลอดปี 2562 นี้ ถือเป็นความภูมิใจและโอกาสอันดี ที่ประเทศไทยจะแสดง
ความพร้อม สร้างรอยยิม้ และความประทับใจแก่ผมู้ าเยือนในทุก ๆ ด้าน จึงมีค�ำ ศัพท์นา่ รูม้ าฝากผูอ้ า่ น เพือ่ พร้อมรับการเป็นประธาน
อาเซียนในครั้งนี้

Advancing Partnership for Sustainability
“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

แนวคิ ด หลั ก ที่ ไ ทยได้ ป ระกาศจากการรั บ ต� ำ แหน่ ง เป็ น
ประธานอาเซี ย นปี 2019 ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ 3 ประการ คื อ  
(1) ‘การก้าวไกล’ (Advancing) หมายถึง ร่วมกันใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคูไ่ ปกับการสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อก้าว
ไปสู่ดิจิทัลอาเซียน (2) ‘การร่วมมือ ร่วมใจ’ (Partnership) หมายถึง                                                            
การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
และประชาคมโลก เพื่อเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานา
ประเทศและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก (3) ‘ความยั่งยืน’
(Sustainability) หมายถึง การสร้างความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นความมั่นคง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจ
สีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสิ่ง
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ที่ไทยจะเน้นย�้ำและผลักดันเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนในช่วงที่ไทยเป็น
ประธานอาเซียน

CMIM

หรื อ Chiang Mai Initiative Multilateralisation หรื อ
มาตรการริ เ ริ่ ม เชี ย งใหม่ พ หุ ภ าคี ข องกลุ ่ ม ประเทศ ASEAN+3
ประกอบด้วย ประเทศในกลุ่มอาเซียน และอีก 3 ประเทศเพิ่มเติม
คือ จีน ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ ซึง่ เป็นความร่วมมือทางการเงินในภูมภิ าค
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นกลไกป้องกันและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ในภูมิภาค ในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบปัญหาดุลการช�ำระเงิน
หรื อ ขาดสภาพคล่ อ งในระยะสั้ น โดยมี ว งเงิ น รวมทั้ ง หมด 240
พันล้านดอลลาร์ สรอ.
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://asean.org

หนังสือ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
และ “The Royal Coronation Ceremony”

โดย กระทรวงวัฒนธรรม
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ มรดกทางวั ฒ นธรรมตามโบราณ
ราชประเพณี เ กี่ ย วกั บ พระมหากษั ต ริ ย ์ ซึ่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ
ในการถวายพระเกี ย รติ ย ศ อาทิ ความเป็ น มาของ
พระราชพิธฯี ล�ำดับขัน้ พระราชพิธฯี นอกจากนีย้ งั มีการรวบรวม
พระปฐมบรมราชโองการ รั ช กาลที่ 1 - 9 และบั น ทึ ก
ล� ำ ดั บ ขั้ น พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึง
ภาพหาชมยากในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลายรัชกาล

หนังสือ “ประมวล
บทความเนื่องใน
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก”

โดย ส�ำนักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
หนั ง สื อ ที่ ร วบรวมบทความอั น เกี่ ย วกั บ พระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก 6 เรือ่ ง จากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริ ศ รานุ วั ต ติ ว งศ์ และพระวรวงศ์ เ ธอ กรมหมื่ น
พิทยลาภพฤฒิยากร ซึ่งแต่ละบทความมีเนื้อหาว่าด้วยพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกในครั้งอดีต รวมถึง “เครื่องต้น” หรือเครื่องใช้
ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษกแต่ละชิ้น

หนังสือ “ประมวลองค์ความรู้
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
โดย กระทรวงวัฒนธรรม

หนังสือส�ำคัญที่รวบรวม
ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ตั้งแต่ความหมาย
ความส� ำ คั ญ ของพระราชพิ ธี ฯ
พระราชพิธีในสมัยต่าง ๆ แต่
ครั้งอดีต และหมายก�ำหนดการ
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตามประกาศส�ำนักพระราชวัง
และเนือ้ หาเกีย่ วกับสถานทีส่ ำ� คัญในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
อาทิ รายชื่อแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง และสถานที่ท�ำน�้ำอภิเษก
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครฯ

ท่านสามารถติดตามอ่านหนังสือชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้ง 4 เล่มได้ที่ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.
หรือดาวน์โหลดฉบับออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่ www.m-culture.go.th
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