ฉบับที่ 3 เดือ นพฤษภาคม - มิถุนายน 2558

Macro

to

“การพัฒนาจะต้องค�ำนึงถึงการทะนุถนอมสิ่งแวดล้อมประชาชนด้วย...
เวลาที่เราจะพิจารณาถึงเรื่องการพัฒนา
จ�ำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์สำ� หรับสาธารณะ
และอันเป็นประโยชน์ส�ำหรับบุคคลภายหลังต่อไปด้วย”

Editor’s

Welcome

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
จากหนังสือ ‘อ่านป๋วย’ ปี 2544

เจ้าของ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ที่ปรึกษา :
ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน, สาทร โตโพธิ์ไทย
บรรณาธิการ :
จิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
กองบรรณาธิการ :
นันทวัฒน์ สังข์หล่อ, ประกอบ ตอสุวพรรณ,
กาบเงิน เศรษฐจินดา, ศุลีพร โชควิวัฒน,
สุรพล ฟักทอง, พิทักษ์ บุณฑริก,
พิมพ์วรีย์ กิตติสารกุล, วีรมลล์ พันธุ์พานิช,
นฤพนธ์ รักษ์พงษ์, ศรุต รัตนวิจิตร
ออกแบบและจัดท�ำ :
บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)

‘BOT พระสยาม MAGAZINE’ ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอเรือ่ งภายใต้แนวคิดหลัก
ทีเ่ น้นการหยัง่ รากลึก ‘Macro to Nano’ เพราะการทีจ่ ะช่วยยกมาตรฐานการครองชีพ
ทีด่ ขี องคนไทยให้สงู ขึน้ อย่างทัว่ ถึง ต่อเนือ่ ง และยัง่ ยืนได้ นอกจากการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาคให้ดีแล้ว ก็ต้องพิจารณาดูแลเศรษฐกิจในภาพย่อยให้ได้ประโยชน์
อย่างทั่วถึง ในฉบับนี้พบกับ ‘จดหมายจากผู้ว่าการ ถึง อาจารย์ป๋วย’ ซึ่งเป็นฉบับ
รองสุดท้ายก่อนผู้ว่าการประสารจะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในเดือนกันยายนนี้
ที่เล่าถึงบทบาทของแบงก์ชาติที่มีต่อทั้งมหภาคและจุลภาค
การด�ำเนินนโยบายของแบงก์ชาติมีส่วนสนับสนุนการเติบโตในภาพรวมอย่างไร
คอลัมน์ ‘Cover Story’ ขอแนะน�ำท่านให้รู้จักกับบทบาทของคณะอนุกรรมการ
บริหารตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน และฝ่ายนโยบายและก�ำกับการแลกเปลีย่ นเงิน
ซึ่งท�ำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติการด้านการด�ำเนินนโยบายการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
และการก�ำกับการเคลือ่ นย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ขอพาท่านไปพบกับ
ฝ่ายสถิตแิ ละข้อสนเทศ ทีท่ ำ� หน้าทีจ่ ดั เก็บและพัฒนาข้อมูลสถิตอิ ย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญช่วยสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจ
ในคอลัมน์ ‘The Knowledge’ รวมทั้งเรื่องราวการพัฒนาระบบการช�ำระเงินที่เป็น
เส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจให้สะดวก รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีต้นทุนที่ต�่ำ
ผ่านคอลัมน์ ‘Payment Systems’
นอกเหนือจากเรือ่ งเศรษฐกิจภาพรวมหลัก ๆ (Macro) ทีแ่ บงก์ชาติได้ดแู ลในการ
วางรากฐานแล้ว การส่งต่อไปยังประชาชนเพื่อหยั่งรากให้ลึก ยืนต้นให้ยั่งยืน ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจในภาพย่อย (Nano) ก็เป็นอีกภารกิจหนึง่ ของแบงก์ชาติทใี่ ห้ความส�ำคัญเป็น
อย่างมาก เราไม่ละเลยทีจ่ ะ ‘ยืน่ มือ’ ต่อการสร้างความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาทางการเงินแก่
ประชาชนอย่างทัว่ ถึง เพือ่ สร้างครัวเรือนให้มคี วามเข้มแข็งทางการเงิน ซึง่ เป็นภารกิจ
ท้าทายของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินทั้ง 4 ภาคของแบงก์ชาติ ติดตาม
อ่านได้ในคอลัมน์ ‘The Knowledge’ ‘Financial Wisdom’ และ ‘Special Scoop’
พลาดไม่ได้กับคอลัมน์ ‘สู่ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ อ่าน
บทสัมภาษณ์ เบื้องหลัง และแรงบันดาลใจของผู้กำ� กับละครเวที ‘มังกรสลัดเกล็ด’
ที่น�ำเสนอเรื่องราวของอาจารย์ป๋วย บุคคลที่ทรงความรู้ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดหลักการผลประโยชน์ส่วนรวม ส่วนคอลัมน์ ‘Relax @ Reun Pae’ พบกับ
คุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ที่จะมาเล่าถึงแนวคิด
และประสบการณ์การท�ำงานอันทรงค่าผ่านมุมมองแบบสบาย ๆ และคอลัมน์
‘Alumni’s Wisdom’ สนทนากับคุณนพมาศ มโนลีหกุล อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายวางแผน ท่านได้ให้ขอ้ คิดและแง่มมุ ต่าง ๆ ของการท�ำงานทีผ่ า่ นมาอย่างหลากหลาย
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้เปิดตัวเองสู่สิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
สุดท้าย ขอขอบคุณทุกก�ำลังใจที่มอบให้กับ ‘BOT พระสยาม MAGAZINE’
มาตลอด กองบรรณาธิการมุ่งมั่นที่จะสื่อสารเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
สร้างความเข้าใจทั้งต่อพนักงาน Stakeholder ต่าง ๆ และสาธารณชน เพื่อให้
การด�ำเนินนโยบายของแบงก์ชาติสัมฤทธิผล และมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
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ทัดเทียมนานาอารยประเทศ จึงมี
การว่าจ้างสถาปนิก วิศวกร และ
ศิลปินฝีมือเยี่ยมจากฝั่งยุโรปให้
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สมเด็จ วังบางขุนพรหม
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หลังจากการสร้างต�ำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม
แล้วในปี 2449 สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินติ โปรดให้สร้างต�ำหนัก
ขึ้ น อี ก หลั ง หนึ่ ง เพื่ อ ถวายเป็ น ที่ ป ระทั บ ของ
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัคร
ราชเทวี พระมารดา โดยทรงเลือกนายคาร์ล
ซีกฟรีด ดอห์ริ่ง (Professor Dr.Karl Siegfried
Doehring) สถาปนิ ก ชาวเยอรมั น มาเป็ น ผู ้
ออกแบบเพราะทรงคุ้นเคยเมื่อครั้งร่วมงานสร้าง
พระราชวังบ้านปืนที่จังหวัดเพชรบุรี ดอห์ริ่งอ
อกแบบต�ำหนักหลังนี้เสร็จในเดือนกรกฎาคม
2454 และท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูค้ วบคุมการก่อสร้างด้วย
ตนเอง เมื่อแล้วเสร็จมีพิธีขึ้นต�ำหนักในวันที่ 1314 มีนาคม 2456 ต�ำหนักนี้เมื่อแรกสร้างเรียกว่า
‘ต�ำหนักใหม่’ จนมาสมัยรัชกาลที่ 7 ท่านเจ้าของ
ต�ำหนักทรงได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระ
ปิตุจฉาเจ้าฯ จึงเรียกต�ำหนักนี้กันว่า ‘ต�ำหนัก
สมเด็จ’ ต�ำหนักมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม
‘นวศิลป์แบบเยอรมัน’ (Jugenstil Art Nouveau)
ภายนอกลักษณะคล้ายบ้านในชนบทของเยอรมนี
ภายในมีความโดดเด่นที่บริเวณบันไดใหญ่ ซึ่ง
เป็นห้องรูปครึ่งวงกลมสูงทะลุถึงเพดานชั้นบน
โดยไม่มีพื้นที่คั่นกลาง ผลที่ได้คือเกิดการเชื่อม
ต่อของที่ว่างระหว่างชั้นทั้งสอง โดยมีบันไดรูป
โค้งครึง่ วงกลมท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวเชือ่ ม เมือ่ เดินขึน้
ไปจะพบการตกแต่งด้วยภาพเขียนบนผนังรูปโค้ง
ครึ่งวงกลมเหนือห้องบรรทมสมเด็จพระปิตุจฉา
เจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี อันเป็นฝีมือ
จิตรกรชาวอิตาเลียนชื่อ นายคาร์โล ริโกลี (Mr.
Carlo Rigoli) จิตรกรผู้วาดภาพจิตรกรรมฝา
ผนังภายในพระอุโบสถวัดราชาธิวาส เพดานโดม
พระที่นั่งบรมพิมาน และพระที่นั่งอนันตสมาคม
ภาพที่ริโกลีเขียนที่ต�ำหนักสมเด็จ เป็นภาพ
นักบวชหญิงแบบสมัยพรี-รัฟฟาแอลไลท์ (PreRaphaelite) บนพื้นดอกไม้และต้นไม้สีบางเบา
เป็นการวาดตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ของสมัยนั้น
ในสไตล์อิมเพรสชั่นนิสม์ (Impressionism) วาด
ด้วยเทคนิคสีปูนเปียก (Fresco) ซึ่งเป็นที่นิยม
มากในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance)
โดยเฉพาะในประเทศอิตาลี วิธีการนี้มีขั้นตอน
ซับซ้อน เริ่มด้วยการเตรียมผนังปูนหลายชั้นเพื่อ
ให้สตี ดิ ทนนาน ร่างภาพทีจ่ ะวาดลงบนผนังด้วยสี
ซีโนเปีย (Sinopia) หรือ ลูกประคบบรรจุผงถ่าน
ฉาบปูนบางเรียบเฉพาะบริเวณที่จะท�ำเสร็จใน
หนึ่งครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่จุดสูงสุดของภาพ บดสี
ฝุ่นที่ได้จากธรรมชาติให้เป็นผงละเอียดผสมน�้ำ

Professor
Dr.Karl Siegfried Doehring

Mr. Carlo Rigoli
และ ภรรยา

แล้ววาดลงบนปูนที่ฉาบไว้ เทคนิคนี้จะท�ำให้สีซึมลึกเข้าไปอยู่ใน
เนื้อปูน ภาพจึงทนทานกว่าการเขียนสีปูนแห้ง (A Secco)
ด้วยสภาพอากาศแบบร้อนชืน้ ของไทยท�ำให้คณุ ภาพของสีเสือ่ มลง
ตาม ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงด�ำเนินการบูรณะภาพเขียนนี้
ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งหลังสุดเมื่อปี 2553 ธปท. ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
จากกรมศิลปากรมาท�ำการซ่อมสงวนรักษา เพือ่ อนุรกั ษ์ศลิ ปะล�ำ้ ค่า
ให้คงความสมบูรณ์อยู่คู่วังบางขุนพรหมต่อไป

ลายมือชื่อศิลปิน "Mr.Carlo Rigoli" ลงนามในปี 1913
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ชลูด นิ่มเสมอ

สานศิลป์แซ่ซ้องบรมครู

‘ชลูด นิ่มเสมอ’

ส�ำหรับแวดวงศิลปะของไทย ชื่อของ อาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ยังคง
กึกก้องอยู่ในใจของศิลปินรุ่นหลังไม่มีวันเสื่อมคลาย วิถีทางของท่าน
เป็นแบบอย่างชั้นยอดทั้งในด้านการด�ำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง
และการท�ำงานอย่างประณีตบรรจง

อาจารย์ชลูดมักจะตอกย�้ำให้สังคมเห็นความส�ำคัญของวิถีชนบทไทย ผ่าน
การสื่อสารด้วยงานศิลป์อันแยบยล ท่านไม่เคยจนมุมในเรื่องการก่อแรงบันดาลใจ
สามารถหยิบน�ำสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า
จนในวงการต้องยอมรับนับถือท่านในฐานะบุคคลผู้บุกเบิกการท�ำงานศิลปะเชิง
ความคิด (Conceptual Art)
ท่านเป็นศิลปินและอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถหลายด้าน เข้ารับราชการ
เป็นอาจารย์ประจ�ำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และจัดตั้งภาควิชาภาพพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรก อาจารย์ชลูดเป็นศิลปิน
ผู้มีความสามารถรอบด้าน ทั้งเรื่ององค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพ์ ทัศนียวิทยา และทฤษฎีสี ผลงานในยุคแรกจึงเป็นจิตรกรรมที่สื่อถึงวิถี
ชนบท แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ต่อมาผลงานสร้างชื่อคืองาน
ประติมากรรม จนได้รับรางวัลในระดับชาติหลายต่อหลายครั้ง และในบทบาทของ
อาจารย์ ท่านก็สร้างศิลปินประดับวงการศิลปกรรมไทยไว้มากมาย

(2472 - 2558)
เกิด
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2472
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี

โรงเรียนเพาะช่าง
ศิลปบัณฑิต สาขาประติมากรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อนุปริญญา
Academy of Fine Arts of Rome
ประกาศนียบัตร Certificate of Lithography Pratt
Graphic Center, USA
พ.ศ. 2498

พ.ศ. 2499

พ.ศ. 2502

ชื่อผลงาน :
ต้นไม้ เจดีย์ ปราสาท
เทคนิค :
หมึกจีนและสีฝุ่นบนกระดาษสา
แนวคิด :
งานชุดธรรมศิลป์ไม่ได้มีความหมายเดียวกับ ‘พุทธศิลป์’ ที่ใช้กันทั่วไป แต่หมายถึงศิลปะ
ที่ท�ำเกี่ยวกับธรรมะ โดยน�ำธรรมะมาใช้เป็นจุดเริ่มของงานศิลปะ ไม่ใช่เป็นการสร้างงานเพื่อธรรมะ เมื่อมอง
แล้วให้คิดไปได้ว่าเกี่ยวกับศาสนา โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์ นิพพาน เทวดา พรหม ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่
กล่าวไว้ในพระศาสนาทั้งสิ้น
ขนาด :
106 x 171 (กว้าง x สูง / ซม.)
ปีที่สร้างผลงาน : 2535
ปีที่สะสม :
2535
สถานที่จัดแสดง : ส�ำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 5 โซน 2
หรือเข้าชมได้ที่ : www.bot.or.th/App/VirtualArtsMuseum/ebook/Thai/index.html#p=127
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การศึกษา

พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2507
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541

รางวัลและเกียรติยศ

รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
ประเภทเอกรงค์
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน
ประเภทจิตรกรรม
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน
ประเภทประติมากรรม
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
ประเภทจิตรกรรม
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
ประเภทภาพเอกรงค์
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน
ประเภทประติมากรรม
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
ประเภทจิตรกรรม
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
รางวัลภาพพิมพ์ International Biennial
of Graphic Art, Yugoslavia
รางวัลภาพพิมพ์ International Biennial
of Print in Tokyo
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

เรื่อง : หอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

Macro to Nano
เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ คือการยกมาตรฐาน
การครองชีพทีด่ ขี องคนไทยให้สงู ขึน้ และอย่างทัว่ ถึง นอกจากการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจมหภาคให้มีการเจริญเติบโตแล้ว ก็ควรพิจารณา
ดูแลเศรษฐกิจในภาพย่อย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
โดยการพัฒนาควรค�ำนึงถึงการรักษาสมดุลที่ดีทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเหลื่อมล�ำ้ และค�ำนึงถึง
คนรุน่ ต่อไปในอนาคต ‘BOT พระสยาม MAGAZINE’ ขอแนะน�ำหนังสือ
น่าสนใจ 2 เล่ม น�ำเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์
ส�ำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การพัฒนาทางการเงินและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

Strategic Infrastructure Development for
Economic Growth and Social Change
Advances in Business Strategy and Competitive Advantage
การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา
ทั่วโลก ในขณะที่ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นตัวก�ำหนดที่ส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาจะต้องก่อให้เกิดความสมดุลทั้งในสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การจัดการทางการเงินที่ทันสมัยก็มีบทบาท
ส�ำคัญที่จะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
หนังสือเล่มนี้น�ำเสนอรูปแบบงานวิจัยที่หลากหลาย ทั้งในด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โครงสร้างพื้นฐานทาง
ธุรกิจที่ทันสมัย ธุรกิจอัตโนมัติ การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ และ
มุมมองด้านการเงินของธุรกิจสมัยใหม่ พร้อมเครือ่ งมือต่าง ๆ แสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพในการจัดการกับความหลากหลาย และการสร้างนวัตกรรม
ที่มีคุณค่าที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชนทั่วโลกและก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

เนื้ อ หาในเล่ ม เช่ น การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่กล่าวถึงตัวเร่ง
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
และการเปลี่ยนแปลงสังคม การ
พัฒนาด้านการเงินและการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ บทบาทของ
e-Business และการยอมรับในโลก
ธุรกิจ เครือข่ายสังคม : เครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพของตลาดเสมือน
(Virtual Market) เป็นต้น นักวิชาการ
ผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ และนักวิจัย
จะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยที่
กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้

Financial Development and Cooperation
in Asia and the Pacific

PAFTAD (Pacific Trade and Development Conference Series)
จากวิกฤติทางการเงินของเอเชียในช่วงปี ค.ศ. 1997 - 1998 ท�ำให้
ระบบการเงินของประเทศในภูมิภาคอ่อนแอไปด้วย แต่หลังจากนั้น เอเชีย
ตะวันออก ก็กลายเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจมีพลวัตมากที่สุดในโลก การ
พัฒนาระบบการเงินในประเทศและการไหลของเงินข้ามพรมแดนภายใน
ภูมิภาคเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่รัฐบาลก็ได้ริเริ่มความร่วมมือใน
ภูมิภาคเพื่อที่จะป้องกันและจัดการวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
หนังสือเล่มนี้ นอกจากน�ำเสนอผลที่จะตามมาจากการศึกษาความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาและการเติ บ โตทางการเงิ น ในอดี ต การ
พัฒนาการเงินทั้งในส่วนของธนาคาร สถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
และตลาดทุน วิธีการสร้างเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาค แผนการ
เปิดบัญชีทุนและสกุลเงินของจีนให้เป็นสากล และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อประเทศเพือ่ นบ้านของจีน ยังกล่าวถึงบทเรียนจากทัง้ วิกฤติทางการเงิน
ของเอเชีย และวิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ วิธีการสร้าง

เสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาค
และการสร้างความมั่นใจว่าทุกคน
ในสั ง คมจะได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาทางการเงิน
หนังสือเล่มนี้ช่วยสร้างความ
เข้ า ใจถึ ง กระบวนการพั ฒ นา
ทางการเงิน และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเอเชีย/
เอเชียแปซิฟิก เศรษฐศาสตร์ และ
การเงินระหว่างประเทศ
BOT MAGAZINE
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จดหมายจากผู้ว่าการ
ถึง อาจารย์ป๋วย
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เรียน อาจารย์ป๋วยที่เคารพ
จดหมายฉบับนีเ้ ป็นฉบับรองสุดท้ายทีผ่ มจะได้มโี อกาสเขียนถึงอาจารย์
เพราะสิน้ เดือนกันยายน 2558 ผมจะครบวาระ 5 ปี ในการท�ำหน้าทีผ่ วู้ า่ การ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ผมจึงขอถือโอกาสนีเ้ รียนอาจารย์ทราบ ถึงการ
ท�ำงานของแบงก์ชาติในช่วงเวลานีท้ หี่ ลายฝ่ายมีความกังวลว่า เศรษฐกิจไทย
จะอ่อนแอ จนอาจส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน ภาคธุรกิจ
และภาคการเงิน ประสบปัญหาเหมือนเช่นในอดีต
อาจารย์ครับ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 จนถึงต้นปี พ.ศ. 2558 มีเสียง
เรียกร้องจากผูป้ ระกอบการและผูส้ ง่ ออกให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อ
ช่วยท�ำให้เงินบาทอ่อนค่า เพื่อสนับสนุนภาคการส่งออกที่ต้องเผชิญกับ
ภาวการณ์การส่งออกที่ติดลบ และเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ
แต่ ณ ช่วงเวลานั้นหากไปลดอัตราดอกเบี้ย หรือท�ำให้ค่าเงินมีความ
ผิดปกติมาก ๆ อาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ ซึ่งแบงก์ชาติเองได้พิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้านว่าเราควรต้องให้น�้ำหนักกับการผสมผสาน
เครื่องมือ ทั้งนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เพื่อดูแลการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เสถียรภาพการเงิน โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพของการ
ส่งผ่านนโยบายการเงิน ขีดความสามารถในการด�ำเนินนโยบายการเงิน
(Policy Space) จังหวะเวลา ตลอดจนการสื่อสารต่อสาธารณชน โดย
ภาคเอกชนเองก็ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการปรับตัวเรื่อง
ศักยภาพการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ดังนั้น
การตัดสินอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ละครั้งนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลในขณะนั้น
ว่าเป็นอย่างไร ไม่ใช่ใช้ความรู้สึก ที่สำ� คัญคือเราต้องเรียนรู้จากบทเรียน
การด�ำเนินนโยบายการเงินในต่างประเทศ ซึ่งในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมา
หลายประเทศใช้นโยบายการเงินลดดอกเบีย้ จนเป็นศูนย์ เช่น สหรัฐอเมริกา
ยุโรป และญี่ปุ่น ท้ายที่สุด พบว่า นโยบายการเงินใช้ไม่ได้ เกิดภาวะ
ข้างเคียงเยอะ เราก็ต้องคอยดู ท�ำให้พอดี ท�ำให้ถูกจังหวะ เหมือนดั่ง
อาจารย์ทเี่ คยกล่าวไว้วา่ “ข้อทีค่ วรค�ำนึงข้อหนึง่ เกีย่ วกับการพัฒนาประเทศ
คือ เราจ�ำเป็นต้องให้บา้ นเมืองของเราเจริญขึน้ ชนิดทีม่ เี สถียรภาพ มีหลาย
ประเทศที่กำ� ลังพัฒนาอยู่ และพยายามที่จะใช้วิธีการต่าง ๆ ให้ก้าวหน้า
รวดเร็ว โดยไม่ค�ำนึงถึงเสถียรภาพทางการเงิน ผลการพัฒนาแบบนัน้ ก็คอื
ในที่สุดไม่สามารถจะพัฒนาได้ตามความมุ่งหมาย”
ในการสื่อสารกับสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐกิจนั้น
ผมมักจะเปรียบเทียบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกับกีฬาฟุตบอลอยู่บ่อย ๆ
และหากเราเปรียบเทียบสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนั้นเหมือน
กับการแข่งขันฟุตบอล สกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็น 0 : 0 คือเราท�ำประตูเขา
ไม่ค่อยได้ แต่เราก็ไม่เสียประตู เพราะเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ คือ
เราไม่เสียประตู ไม่เหมือนอย่างกรีซเป็น คือแพ้ 0 : 15 คือตีประตูเขา

มิถุนายน 2558
ไม่ได้ และถูกคนอืน่ ยิง 15 ประตู และเมือ่ เทียบบทบาทของแต่ละภาคส่วน
กับทีมฟุตบอลแล้วจะพบว่า กองหน้า คือ ภาคธุรกิจเอกชนทีต่ อ้ งท�ำประตู
หรือออกไปแข่งขัน มีกองกลางคอยดูภาพรวมและจ่ายลูก ซึ่งคือรัฐบาล
ส่วนแบงก์ชาติเป็นกองหลัง ที่ต้องคอยระวังหลัง ไม่ให้ใครมาท�ำประตู
บางจังหวะกองหลังอาจจะไปช่วยกองหน้าได้บา้ ง แต่หากกองหน้าท�ำประตู
ไม่ได้ แล้วทุกครัง้ ต้องเรียกกองหลังขึน้ เล่นเป็นกองหน้าไปตลอด ไม่ใช่สงิ่ ที่
ควรกระท�ำ เพราะกองหน้ามีหน้าที่ต้องไปแข่งขันท�ำประตูให้ได้
อาจารย์ครับ ต่อมาในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 แนวโน้ม
การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทยอ่อนแรงกว่าที่ กนง. ได้ประเมินไว้ โดยแรงกระตุน้
จากภาคการคลังต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลชัดเจน และอัตราเงินเฟ้อ
ทัว่ ไปคาดว่าจะอยูใ่ นระดับต�ำ่ ไปอีกระยะหนึง่ จากการลดลงของราคาน�ำ้ มัน
อีกทั้งการส่งออกเริ่มติดลบ ภายใต้ภาวะดังกล่าวที่เศรษฐกิจของไทย
เริ่มมีน�้ำหนักความเสี่ยงด้านการเติบโตที่ชะลอตัวมากขึ้นกว่าความเสี่ยง
ด้านเสถียรภาพ แบงก์ชาติซึ่งเปรียบเสมือนกองหลัง เมื่อเห็นกองหน้า
อาจเพลีย่ งพล�ำ้ จึงต้องขึน้ มาช่วยเสริมกองหน้า ด้วยการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ แรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจ และช่วยพยุงความเชือ่ มัน่
ของภาคเอกชน

“ข้อที่ควรค�ำนึงข้อหนึ่งเกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศ คือ เราจ�ำเป็น
ต้องให้บา้ นเมืองของเราเจริญขึ้น
ชนิดที่มีเสถียรภาพ มีหลายประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนาอยู่ และพยายาม
ที่จะใช้วิธีการต่าง ๆ ให้กา้ วหน้า
รวดเร็ว โดยไม่ค�ำนึงถึงเสถียรภาพ
ทางการเงิน ผลการพัฒนาแบบนั้น
ก็คือ ในที่สุดไม่สามารถจะพัฒนา
ได้ตามความมุ่งหมาย”
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
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"SMEs เหล่านี้ ถือเป็นผู้ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจริง แบงก์ชาติในฐานะ
ที่แม้จะดูแลภาพรวมของเศรษฐกิจไทย
แต่เราไม่เคยละเลยรายย่อย เพราะการ
จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติ จ�ำเป็น
ต้องใช้การร่วมมือเชิงสร้างสรรค์
ของทุกภาคส่วน"

กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 2 ครั้งติดต่อกัน
ครั้งแรกในการประชุมครั้งที่ 2 ปี 2558

วันที่ 11 มีนาคม 2558

จาก ลดลง เป็น
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

2.00 0.25 1.75
ครั้งที่สองในการประชุมครั้งที่ 3 ปี 2558

วันที่ 29 เมษายน 2558

จาก ลดลงอีก เป็น
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

1.75 0.25 1.50
เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ตำ�่ ที่สุด
ในรอบเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา
10
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การลดดอกเบี้ยนโยบายสองครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ได้ส่งผลค่อนข้างดีต่อค่าเงินบาท
ให้อ่อนค่าลงบ้าง ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการช่วยประคับประคองภาคการส่งออก เพราะ
ค่าเงินที่อ่อนลงจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อรายรับในรูปเงินบาทของผู้ส่งออกให้เพิ่มขึ้น
และช่วยสินค้าส่งออกบางกลุ่มที่เน้นการแข่งขันด้านราคา แต่ กนง. ได้สื่อสารให้ทุกฝ่าย
เข้าใจตรงกันว่า เราไม่ได้ใช้ค่าเงินเป็นเป้าหมายหลักในการท�ำนโยบายการเงิน เพราะ
กนง. ยังยึดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือหลักอยู่ภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบ
ยืดหยุ่น (Flexible Inflation Targeting) แต่ขณะเดียวกันจะผสมผสานเครื่องมือเฉพาะ
จุดอื่น ๆ ในการด�ำเนินนโยบายประกอบไปด้วย อาทิ มาตรการก�ำกับดูแลผ่านระบบ
สถาบันการเงิน (Macro-prudential) และมาตรการก�ำกับดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่าง
ประเทศ ที่ผมอยากเน้นย�้ำอีกประการก็คือ การที่ กนง. ตัดสินใจลดดอกเบี้ยนโยบาย
ด้วยหวังจะให้ทุกช่องทางการส่งผ่าน (Channels) ท�ำงานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ข้อจ�ำกัดของภาวะเศรษฐกิจการเงินแต่ละช่วง โดยไม่เฉพาะเจาะจงช่องทางใด
ทางหนึ่งเป็นพิเศษ เพราะการลดดอกเบี้ยนโยบายลงแต่ละครั้ง จะส่งผ่านไปตามช่องทาง

ได้แก่ ดอกเบี้ยในตลาด สินเชื่อ ราคาสินทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน และการคาดการณ์เงินเฟ้อ เพื่อส่งไปถึงภาคเศรษฐกิจจริง ทั้งการ
บริโภค การลงทุน การส่งออก ซึ่งในภาวการณ์ในปัจจุบัน การส่งออกที่ติดลบต่อเนื่องเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทย
นอกจากนี้ ในส่วนของการดูแลภาคเศรษฐกิจจริง แบงก์ชาติก็ให้ความส�ำคัญกับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งผมได้หารือร่วมกับ
ผู้บริหารสถาบันการเงินว่า ขอให้ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ลูกหนี้ที่เป็น SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด
สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยขอให้พิจารณาหามาตรการในการช่วยเหลือเรื่องวงเงินกู้ การปรับ
โครงสร้าง ผ่อนเกณฑ์เรือ่ งดอกเบีย้ เพราะ SMEs เหล่านี้ ถือเป็นผูข้ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจของจริง แบงก์ชาติในฐานะทีแ่ ม้จะดูแลภาพรวม
ของเศรษฐกิจไทย แต่เราไม่เคยละเลยรายย่อย เพราะการจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติ จ�ำเป็นต้องใช้การร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ของ
ทุกภาคส่วน
อาจารย์ครับ การลดอัตราดอกเบีย้ ลงไปติดต่อกันถึงสองครัง้ นี้ ผมตระหนักดีวา่ นโยบายการเงินยังจ�ำเป็นต้องเหลือ Policy Space
เพียงพอเพือ่ รองรับความไม่แน่นอนท่ามกลางความผันผวนในอนาคต เพราะเมือ่ มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจประเทศเรายังคงเผชิญความเสีย่ ง
ต่อการด�ำเนินนโยบายการเงินทีแ่ ตกต่างกันของประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญีป่ นุ่ และจีน รวมทัง้ ความผันผวนของ
เงินทุนเคลือ่ นย้ายระหว่างประเทศ ซึง่ สะท้อนผ่านราคาสินทรัพย์ ต้นทุนการกูย้ มื เงินของภาคเอกชน และอัตราแลกเปลีย่ นในระยะต่อไป
ข้างหน้า แบงก์ชาติได้เตรียมพร้อมแนวทางในการรับมือความผันผวนทางเศรษฐกิจ และรักษาความสามารถในการด�ำเนินนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่
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ด้านแรก คือ การรักษาปัจจัยพื้นฐานของเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
เพื่อเป็นเกราะป้องกันอันดับแรกจากความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายจากการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เป็นขาขึ้น ซึ่งจากประสบการณ์ QE Tapering ในปี พ.ศ. 2556 แสดงให้เห็นว่า
นักลงทุนต่างชาติให้ความส�ำคัญกับปัจจัยพื้นฐานของแต่ละประเทศในการเลือกจัดสรรเงินลงทุน
ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)
ด้านที่สอง คือ การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ทัง้ การดูแลเศรษฐกิจมหภาคให้อยูใ่ นสมดุลทีด่ ี เช่น ระบบหนีส้ าธารณะ หนีภ้ าคเอกชน หนีภ้ าค
ครัวเรือน ดุลบัญชีเดินสะพัด และความเข้มแข็งของระบบสถาบันการเงิน โดยจะมีกรอบการด�ำเนิน
นโยบายการเงินทีย่ ดื หยุน่ และสามารถน�ำเอาปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณารอบด้านได้มากขึน้ อาทิ ราคา
สินทรัพย์ภาคอสังหาริมทรัพย์ หนี้สินภาคครัวเรือน การขยายตัวของสินเชื่อ เป็นต้น
ด้านที่สาม คือ การมีชุดเครื่องมือที่พร้อมรับมือที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพ
ในการดูแลเศรษฐกิจและภาคการเงิน อาทิ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การใช้นโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น และเครื่องมือ Macro-prudential ต่าง ๆ
ด้านที่สี่ คือ การสื่อสารและท�ำความเข้าใจกับสาธารณชนที่โปร่งใส
การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การเปิดเผยรายงานผลการประชุม การออกรายงานเพื่ออธิบายให้
ประชาชนได้ท�ำความเข้าใจ
ผมเชื่อมั่นว่ากรอบการท�ำงานทั้ง 4 ด้านที่วางไว้เป็นพื้นฐานการด�ำเนินนโยบายหรือ Policy
Platform ทีเ่ ข้มแข็งเพียงพอ เมื่อรวมกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความทุม่ เทของบุคลากรขององค์กร
ดังนัน้ ไม่วา่ ท่านใดจะมารับช่วงการท�ำหน้าทีผ่ วู้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย คนที่ 20 ก็จะสามารถ
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ด�ำเนินนโยบายและดูแลเศรษฐกิจมหภาค
ให้เกิดความสมดุลต่อไปได้ แต่งานที่จะ
เป็นความท้าทายมากขึ้นส�ำหรับผู้ตัดสินใจ
เรื่องนโยบายเศรษฐกิจในอนาคต คือ การ
ดูแลภูมิคุ้มกันของประเทศมิให้พร่องลงใน
ระยะยาว ซึง่ ในเรือ่ งนีผ้ มมองว่าประเทศเรา
มีความจ�ำเป็นที่ต้องพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันในมิติต่าง ๆ ให้ดีขึ้นและมากขึ้น
ซึ่ ง ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมควรร่ ว มมื อ กั น
โดยภาคครัวเรือนควรเสริมสร้างวินัยทาง
การเงิน เริม่ ตัง้ แต่สถาบันครอบครัว ลดการ
ก่อหนี้ที่ไม่จ�ำเป็นลง และพัฒนาความรู้
ความสามารถให้เพิ่มขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
ภาคธุ ร กิ จ ควรลดต้ น ทุ น เพิ่ ม คุ ณ ภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเพือ่ ผลิตสินค้าใหม่ ๆ
ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว ภาครัฐ
ควรมีนโยบายที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจเอกชน เช่น การปรับปรุงกฎ
ระเบี ย บที่ ยั ง เป็ น ข้ อ จ� ำ กั ด ต่ อ ศั ก ยภาพ
การแข่งขัน มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพในโครงการทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่
เช่ น พั ฒ นาสาธารณู ป โภคและระบบ
ขนส่งมวลชนเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่ง
ของประเทศ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ศึกษา ตลอดจนมีการสร้างบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจเอกชน อาทิ
การปฏิรปู ธรรมาภิบาล และการสร้างความ
เท่าเทียมกันในสังคมทั้งด้านโอกาสรายได้
และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในทุกระดับ
เพื่ อ ลดความแตกแยกในสั ง คม ซึ่ ง ผม
ขอฝากก� ำ ลั ง ใจไว้ กั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งบริ ห าร
จัดการความท้าทายนี้ด้วยวลีของนายพล
George S. Patton Jr. ชาวอเมริ กั น
ซึ่ ง ระหว่ า งสงครามโลกครั้ ง ที่ ส องได้
กล่ า วให้ ก� ำ ลั ง ใจทหารในสั ง กั ด ของเขา
ว่า “Pressure makes diamonds” ช่วงนี้
ทั้งผู้ด�ำเนินนโยบาย ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนยังคงเผชิญกับ Pressure อยู่เป็น
ระยะ ๆ แต่ผมมั่นใจว่าทุกภาคส่วนจะใช้
โอกาสนี้ ใ นการปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ เ ศรษฐกิ จ
มีความแข็งแกร่งเหมือน Diamonds ได้
ในไม่ช้า

ในส่วนของแบงก์ชาติ แม้เราอาจไม่ได้มีบทบาทโดยตรง
ต่ อ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของประเทศ แต่ ห น้ า ที่ ส� ำ คั ญ ในการ
ดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงิน ย่อมส่งผลให้
เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น การด�ำเนิน
นโยบายในด้านต่าง ๆ ของแบงก์ชาติมีส่วนสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพของประเทศโดยอ้อมได้ อาทิ นโยบายการเงินเพื่อดูแล
ให้เศรษฐกิจการเงินมีเสถียรภาพ และเอื้อให้ภาคเอกชนสามารถ
ตัดสินใจวางแผนการผลิต การบริโภค การออม และการลงทุน
ได้อย่างราบรื่น นโยบายสถาบันการเงินเพื่อก�ำกับดูแลให้สถาบัน
การเงินสามารถแข่งขันได้ภายใต้โครงสร้างของระบบที่มั่นคง
สอดส่ อ งดู แ ลความเสี่ ย งเชิ ง ระบบ พร้ อ มทั้ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ตั ว กลางทางการเงิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นโยบายระบบการ
ช� ำ ระเงิ น เพื่ อ พั ฒ นาระบบการช� ำ ระเงิ น ให้ ส ะดวกรวดเร็ ว
และน่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง ผมร� ำ ลึ ก ถึ ง ค� ำ กล่ า วของอาจารย์ ที่ ว ่ า

“เงินเลวย่อมขับเงินดีออกจากตลาด ธนบัตร
เลวไม่ว่าใครจะเป็นผู้พิมพ์ย่อมขับธนบัตรดี
ออกจากตลาด สิ น เชื่ อ ที่ เ ลว ย่ อ มขั บ การ
ธนาคารจากตลาด ระบบผูกขาดทีเ่ ลว ย่อมขับ
สมรรถภาพและความสั ต ย์ สุ จ ริ ต ออกจาก
อุตสาหกรรมและการค้า นโยบายเศรษฐกิจ
และการเงินที่เลวนั้น ย่อมขับอะไร ๆ ทั้งหมด
ที่ดีออกจากทุกสิ่งทุกอย่าง”

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
BOT MAGAZINE
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นพมาศ มโนลีหกุล

สนุกกับงาน...บนเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ของ ‘หญิงเหล็ก’ แห่ง ธปท.
สนทนากับ ‘คุณนพมาศ มโนลีหกุล’ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผน ผู้เติบโตภายใต้
การเปลี่ยนแปลงและวิกฤติทางเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน พร้อมที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนอันล�้ำค่า
ที่เธอได้รับมาตลอดระยะเวลาการท�ำงานกว่าสามสิบปีที่ ธปท. ทั้งความส�ำเร็จจนได้รับการยอมรับ
บนเวทีสากล เบื้องหลังแนวคิดในการท�ำงาน อุปสรรคที่ท้าทายท�ำให้คุณนพมาศก้าวออกจาก
Comfort Zone เพื่อหาหนทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา จนถูกขนานนามให้เป็น ‘หญิงเหล็ก’ แห่ง ธปท.
อาจกล่าวได้ว่า ‘ความท้าทายอยู่ที่ใด คุณนพมาศจะเป็นคนแรก ๆ ที่คอยแก้ปัญหาอยู่ที่นั่น’

สอนให้คิดนอกกรอบ
“ก้าวแรกที่เข้ามาท�ำงานใน ธปท. เริ่มต้นที่หน่วยตรวจ
สอบการปริวรรต ท�ำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจ
รายงานธุรกรรมและฐานะการเงินของธนาคารพาณิชย์ เพือ่ ดู
ว่าสินทรัพย์หรือหนี้สินเป็นอย่างไร วันนี้มีธุรกรรมใดเกิดขึ้น
บ้าง ท�ำให้เห็นธุรกรรมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่าง
ประเทศ ทั้งค่าสินค้า บริการและการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั้ง
ของเอกชน รัฐบาลและภาคธนาคารพาณิชย์ อาจฟังดูน่า
เบื่อมากใช่ไหม แต่เมื่อเราทุ่มเทให้ความสนใจกับงานที่อยู่
ตรงหน้าให้ดี จะพบว่าข้อมูลเหล่านีถ้ อื เป็นขุมทรัพย์มหาศาล
ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงิน ซึ่งเราสามารถน�ำ
มาใช้ประโยชน์ได้ในฐานะธนาคารกลาง โดยเฉพาะกับการ
ก�ำหนดอัตราแลกเปลีย่ นประจ�ำวัน (Daily Fixing) ซึง่ ในยุคนัน้
ทุกเช้าผู้แทนธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารจะมาประชุมที่
แบงก์ชาติเพื่อประมูลซื้อขายเงินตราต่างประเทศจ�ำนวนที่
แต่ละธนาคารคาดว่าจะต้องใช้ในวันนั้น หากแบงก์ชาติมี
ข้อมูลการคาดการณ์อุปสงค์อุปทานอยู่ในมือ เราจะสามารถ
ตัดสินอัตราแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นงานที่
สนุกมาก” คุณนพมาศเล่าย้อนถึงอดีตเมื่อ 30 กว่าปีมาแล้ว
ในครั้งที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่การท�ำงานเป็นพนักงานแบงก์ชาติ
เต็มตัวทีส่ ว่ นควบคุมการปริวรรต ฝ่ายการธนาคารต่างประเทศ
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ซึ่งภายหลังได้แยกงานนี้ออกเป็นหน่วยวิเคราะห์การปริวรรต
โดยมีคุณนพมาศเป็นหัวหน้าหน่วย
ด้วยพื้นฐานความรู้ด้านการเงินระหว่างประเทศ พร้อม
ดีกรีทางเศรษฐศาสตร์ ส่งผลให้คุณนพมาศตัดสินใจเดินทาง
กลับจากสหรัฐอเมริกา เพื่อมาเริ่มต้นชีวิตการท�ำงานจริงที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเธอได้ทุ่มเทเวลาให้กับเนื้องาน
จนสามารถพัฒนาระบบใหม่ ๆ ที่มาช่วยยกระดับสภาพตลาด
การเงินไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ อาทิ ระบบการโอนเงินข้าม
ประเทศ หรือ SWIFT (the Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication) ซึ่ง ธปท. เป็นสถาบันแรกที่
ริเริ่มใช้งานระบบนี้ หรือกระทั่งการบุกเบิกงานบริหารกองทุน
เชิงรุก (Active Management) เมือ่ ครัง้ ทีย่ า้ ยไปท�ำงานในด้าน
บริหารเงินส�ำรองทางการ ซึ่งกลายเป็นประโยชน์อย่างมากใน
ภาวะที่เงินส�ำรองทางการมีจ�ำนวนจ�ำกัด
“ในสายตาคนทั่วไปมักนึกว่าการท�ำงานที่แบงก์ชาติไม่
สนุกหรอก เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ที่ขีดกรอบเราเอาไว้ แต่ความ
ประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาท�ำงานในแบงก์ชาติ คือ ดิฉัน
ได้ท�ำงานที่ท้าทาย ได้ท�ำงานที่สร้างสรรค์และหลากหลาย
รูปแบบมาก ทั้งงานด้านตลาดเงิน การบริหารเงินส�ำรอง
ทางการ งานตรวจสอบสถาบันการเงิน งานวางแผน งานบริหาร
BOT MAGAZINE
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ต้องยอมรับว่าการไปท�ำงานที่ส�ำนักงานตัวแทนฯ เป็นประสบการณ์ที่คุ้ม
ค่ามาก ๆ มีโอกาสได้พบเจอกับตัวแทนส�ำคัญ ๆ จากหลากหลายสถาบัน
ได้แลกเปลี่ยนและเสนอแนะความคิดที่เป็นประโยชน์ ทั้งต่อประเทศไทยและ
งานทีเ่ ราท�ำอยู่ ท�ำให้เราสามารถวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินได้อย่างแม่นย�ำ”
เมื่อโลกการท�ำงานของคุณนพมาศเปิดกว้างขึ้น บทเรียนล�้ำค่าที่เธอได้
รับจากการวางรากฐานให้กับส�ำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยนคร
นิวยอร์ก นั่นคือ ต้องรู้จักเปิดรับทุกโอกาสและเรียนรู้มันจนสามารถเข้าใจ
ได้อย่างถ่องแท้
“เวลาทีเ่ ราไปอยู่ ณ จุดนัน้ สิง่ ส�ำคัญอย่างหนึง่ คือ ความรูร้ อบด้าน เพราะ
ทุกคนจะมองว่าเราเป็นตัวแทนประเทศไทย ถ้าเขาอยากรู้เรื่องใดเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจไทยในระดับมหภาค ภาวะตลาดการเงิน เรื่องการลงทุน ฯลฯ
เราจะต้องตอบได้ ดิฉันจึงอยากให้บุคลากรของแบงก์ชาติเติบโตขึ้นมาอย่าง
มีวิสัยทัศน์และรู้รอบ โดยอย่าหยุดอยู่แค่การท�ำงานใน SILO ของตัวเอง
แต่จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพราะทุกประสบการณ์ที่เข้ามา
มันเป็นก�ำไรชีวิตทั้งนั้น”

ความเสี่ยงและงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งดิฉันมอง
ว่าคนแบงก์ชาติจำ� เป็นต้องมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ อันนีเ้ ป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญในฐานะเสาหลักทางเศรษฐกิจทีจ่ ะต้องคิดนอกกรอบและควร
มองการณ์ไกล มองกว้างไปกว่าสิ่งที่เราท�ำ แล้วจึงค่อย Narrow
Down เข้ามา ก็จะเห็นลู่ทางเองว่าเราสามารถท�ำอะไรได้บ้าง”

เราจึงจัดคลีนิกการเงิน โดยน�ำผู้แทนธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เช่ น บรรษั ท เงิ น ทุ น อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย บรรษั ท เงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) มาให้ค�ำแนะน�ำแก่นักธุรกิจที่ก�ำลังประสบปัญหาทั้ง
ในด้านอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว อัตราดอกเบี้ยที่สูงมากและสภาพคล่อง
ฝืดเคือง นอกจากนี้ ข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือท�ำให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรม
ก�ำลังประสบปัญหาหนัก แต่สนิ ค้าเกษตรยังส่งออกไปได้ดี เราจึงให้ขอ้ มูล
เหล่านีก้ บั นักธุรกิจ มีนกั ธุรกิจหลายคนทีร่ บั ฟังและยุตโิ ครงการ Real Estate
หันมาใช้เป็นพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตรแทน ถ้าไปดูอตั ราชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจช่วงนัน้
จะเห็นว่าภูมิภาคอื่น ๆ ติดลบหมด แต่ภาคเหนือเสมอตัว ซึ่งแบงก์ชาติ
ถือว่ามีบทบาทในการช่วยเหลือตรงนี้ ในการชี้ลู่ทางเศรษฐกิจให้เขา
ถือเป็นบทบาทส�ำคัญของแบงก์ชาติในอนาคต คือ เราจะต้องน�ำข้อมูลทีม่ ี
อยู่ในมือมาใช้ประโยชน์ และมองไปให้ไกล”
วิ ก ฤติ ก ารณ์ ค รั้ ง นี้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในความมั่ น คง
ของระบบสถาบั น การเงิ น อย่ า งมาก รวมทั้ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าการ ธปท.

“ในอนาคตประเทศไทยจะพัฒนาได้ เราควรลด
ช่องว่างระหว่างรายได้ของคน ฉะนั้น
ท�ำอย่างไรจึงจะพัฒนาและเปิดโอกาส
ให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสพัฒนาตัวเอง
ให้เอกชนรายย่อยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจ
เชื่อว่าศักยภาพของคนไทยมีเยอะ แต่เรา
ต้องให้การสนับสนุนและผลักดันเขา
เพราะในระยะยาวประชาชนต้องอยู่ดีกินดีขึ้น”
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ความท้าทายบทใหม่
เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของไทยเมื่อปี 2540
(วิกฤติตม้ ย�ำกุง้ ) ซึง่ เป็นช่วงทีภ่ าวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง คุณนพมาศ
ในขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ต�ำ
แหนงในขณะนัน้ จึงได้รเิ ริม่ โครงการ ‘คลีนกิ การเงิน’ โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะให้
ข้อมูลและค�ำแนะน�ำทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการในภาคเหนือให้สามารถ
ฝ่าฟันวิกฤติทางการเงินครั้งใหญ่นี้ไปให้จงได้
“ช่วงที่ลดค่าเงินบาท ผู้ส่งออกมักจะเคยชินกับระบบค่าเงินซึ่งค่อนข้าง
คงที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เขาปรับตัวไม่ถูกว่าจะก�ำหนดราคาขาย
สินค้าหรือเดินหน้าอย่างไรต่อไปประกอบกับสภาพคล่องฝืดเคืองอย่างรุนแรง

“ปัญหามีไว้ให้แก้ เห็นปัญหาแล้ว
ต้องเดินหน้าต่อ คิดว่าจะแก้อย่างไร
ทุกปัญหาแก้ได้เสมอ ถ้าเราพยายาม”
จิตวิญญาณของคนท�ำงาน
“ถ้าเรารักและศรัทธาในงานที่ท�ำ พอเราเห็นข้อมูลงานแล้ว
เราก็จะเกิดความคิดเชิงวิเคราะห์ทเี่ ป็นประโยชน์กบั งาน พูดเป็น
หลักการง่าย ๆ คือ เราต้องมี 'อิทธิบาท 4' ได้แก่ 'ฉันทะ' – เรา
ต้องชอบในงาน 'วิริยะ' – มีความเพียร จากความชอบก็จะเกิด
ความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาและลงมือท�ำ 'จิตตะ' – เอาใจ
ใส่ในงานว่าสามารถต่อยอดหรือท�ำอย่างไรได้บ้าง หากเกิดเรื่อง
ติดขัดหรืออุปสรรคในการท�ำงาน เราก็ใช้ 'วิมังสา' – พิจารณา
ไตร่ตรองปัญหานั้น ๆ รวมถึงหาทางแก้ปัญหา เพราะปัญหา
มีไว้ให้แก้ เห็นปัญหาแล้วต้องเดินหน้าต่อ คิดว่าจะแก้อย่างไร
ทุกปัญหาแก้ได้เสมอ ถ้าเราพยายาม” คุณนพมาศฝากข้อคิดใน
การท�ำงานให้กับรุ่นน้องก่อนจะฝากความหวังถึงบุคลากรเลือด
ใหม่ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อน ธปท. สู่อนาคต

ปักหมุดส�ำนักงานไทยในนิวยอร์ก
หลังจากได้รับโอกาสให้เข้ามาดูแลส่วนธุรกิจต่างประเทศ
(ปัจจุบันคือ ฝ่ายบริหารเงินส�ำรอง) ซึ่งภายหลังมีการปรับเปลี่ยน
ภาระงานให้เป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น คุณนพมาศได้เป็นผู้บุกเบิกการ
จัดตั้งส�ำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยที่นครนิวยอร์ก
เพื่อให้สามารถติดตามภาวะตลาดเงินทุนส�ำคัญของโลกได้อย่าง
Real Time ยิ่งขึ้น
“ตอนแรกเราก็ทำ� Night Desk อยู่กันถึงสองทุ่มสามทุ่ม เพื่อ
รอดูตอนตลาดนิวยอร์กเปิดท�ำการ ตอนนัน้ ก็เลยได้ไอเดียว่าเราควร
ไปเปิดส�ำนักงานตัวแทนแบงก์ชาติทนี่ วิ ยอร์ก พอไปถึงเราก็ลยุ ทันที
ไปคุยกับ Mr. E.Gerald Corrigan ซึง่ ตอนนัน้ เป็น President ของ
New York FED รวมทัง้ เจ้าหน้าที่ New York State Banking Department

เป็นเหตุให้ต้องแยกงานเป็นฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ, ฝ่ายวางแผน
และพัฒนาและฝ่ายตรวจสอบความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ปรับค่างาน ท�ำ Job Evaluation ใหม่ เพราะงานตรงนี้มีความส�ำคัญกับ
องค์กรมาก เราจ�ำเป็นต้องดึงบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพเหมาะสมกับหน้าทีจ่ าก
ฝ่ายอื่นหรือสรรหาใหม่เข้ามาท�ำงาน”

ในขณะนั้น จึงมีความคิดที่ จะให้มีการรื้อปรับโครงสร้างองค์กรอย่างเป็น
ระบบ (Re-engineering) เพือ่ ช่วยเสริมสร้างความมัน่ คงของระบบสถาบัน
การเงินของประเทศไทยในระยะยาว คุณนพมาศได้รับมอบหมายให้เข้า
ท�ำงานทีท่ า้ ทายนี้ ในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานโครงการปรับองค์กร
“หัวใจหลักของการปรับโครงสร้างองค์กร ณ ตอนนั้น คือ รื้อปรับ
โครงสร้าง ธปท. เสียใหม่ เพื่อก�ำหนดขอบเขตของงานให้ชัดเจน
จากนั้นก็สรรหาบุคลากรที่เหมาะสม เข้าไปท�ำในแต่ละงาน อย่างตอน
รื้อปรับโครงสร้างองค์กรของสายสถาบันการเงิน เดิมทีงานผู้ตรวจสอบ
ครอบคลุมลักษณะงานหลายด้าน ทัง้ การตรวจสอบและวิเคราะห์ทางบัญชี
รวมทั้งงานตรวจสอบความเสี่ยงและไอที เมื่อเราเข้าไปศึกษาการท�ำงาน
ทีแ่ ท้จริง จึงรูว้ า่ มันเป็นไปไม่ได้ เนือ่ งจากผูต้ รวจสอบส่วนใหญ่จบสายบัญชี

“ในฐานะรุ่นพี่ ย่อมอยากจะเห็นพนักงานแบงก์ชาติเป็น
คนเก่ง และทีส่ ำ� คัญคือเป็นคนทีม่ คี ณุ ธรรม และอยากฝากน้อง ๆ
ว่า ในอนาคตประเทศไทยจะพัฒนาได้ เราควรลดช่องว่าง
ระหว่างรายได้ของคน ฉะนั้น ท�ำอย่างไรจึงจะพัฒนาและเปิด
โอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสพัฒนาตัวเอง ให้เอกชนราย
ย่อยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจ เชื่อว่าศักยภาพของคนไทยมีเยอะ
แต่เราต้องให้การสนับสนุนและผลักดันเขา เพราะในระยะยาว
ประชาชนต้องอยูด่ กี นิ ดีขนึ้ ” คุณนพมาศกล่าวทิง้ ท้ายถึงแสงสว่าง
แห่งความหวังที่รุ่นพี่อยากเห็นในยุคต่อไปของ ธปท.

เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายภาพ :
ร้าน Little Hideout ซ.ฉิมพลี 8/ 1 ถ.ราชพฤกษ์
www.facebook.com/littlehideout
BOT MAGAZINE
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ฝสข. กับการจัดทำ�ข้อมูลสถิติ
เพื่อประโยชน์ระดับ ‘Macro’ ถึง ‘Nano’

เพราะพันธกิจของ ธปท. มีความส�ำคัญและส่งผลกระทบในวงกว้าง
ทัง้ ระดับประเทศและปัจเจกบุคคล นโยบายการเงินของ ธปท. ส่งผลกระทบ
ถึงทุกคนในระบบเศรษฐกิจไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อม ดังนัน้ การตัดสินใจ
เชิงนโยบายของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจึงถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญ การได้รบั ‘ข้อมูลทีด่ ’ี
เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจถือเป็น ‘กุญแจดอกแรก’ ในการ
จัดท�ำนโยบายได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
(ฝสข.) เป็นฝ่ายงานทีม่ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำข้อมูลสถิตเิ พือ่ สนับสนุนการท�ำนโยบาย
ของ ธปท. เพื่อท�ำให้การท�ำหน้าที่ธนาคารกลางเป็นไปอย่างสมบูรณ์
‘BOT พระสยาม MAGAZINE’ ขอแนะน�ำการท�ำงานของ ฝสข.
ผ่านการบอกเล่าของบุคลากรส�ำคัญ 2 ท่าน ได้แก่ คุณผุสดี การเจริญดี
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ และคุณสมศจี ศิกษมัต
ผู้อำ� นวยการ ส�ำนักสถิติ ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ

พันธกิจ ฝสข. คือ
'สนับสนุนการท�ำนโยบายด้วยข้อมูล'
“ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ (ฝสข.) เป็นฝ่ายงานที่จัดท�ำข้อมูลสถิติ
เพื่อสนับสนุนการท�ำนโยบายของ ธปท. เพื่อให้การท�ำหน้าที่ในฐานะ
ธนาคารกลางของ ธปท. เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนินนโยบาย
การเงิน การดูแลตลาดเงินและตลาดอัตราแลกเปลีย่ น การวางนโยบายและ
ก�ำกับสถาบันการเงิน การดูแลระบบการช�ำระเงิน รวมถึงหน้าที่ใหม่ที่
ทุกธนาคารกลางต้องเฝ้าระวังในปัจจุบนั คือ ‘การดูแลเรือ่ งเสถียรภาพทาง
การเงินของประเทศ’ (Financial Stability) ในโลกที่เปิดเสรีทางการเงิน
ซึง่ เป็นการดูแลในกรอบทีก่ ว้างกว่าการด�ำเนินนโยบายการเงิน (Monetary
Policy) เพือ่ ดูแลเสถียรภาพระดับราคา (Price Stability) ผอส.ผุสดี อธิบาย
ถึงพันธกิจของ ฝสข.
ภายใต้ พั น ธกิ จ ดั ง กล่ า วที่ เ ป็ น เสมื อ นเข็ ม ทิ ศ ท� ำ ให้ เ กิ ด ภารกิ จ
ในการปฏิบตั ปิ ฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ายงาน เริม่ ตัง้ แต่การจัดเก็บ จัดท�ำ ประมวลผล
และเผยแพร่ข้อมูลสถิติหรือเครื่องชี้ (Indicator) ที่ถูกต้อง มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างทันท่วงที
รวมถึงมีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตามมาตรฐานสถิติและหลัก
วิชาการ และสะท้อนปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมีการพัฒนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดท�ำและ
การวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งาน
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“การทำ�นโยบายของ ธปท. ถ้าเริ่มต้นจาก
Wrong Information เราก็จะได้ Wrong Policy”

คุณผุสดี การเจริญดี

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
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ซึ่งการใช้เทคโนโลยีในระบบบริหารจัดการนี้ช่วยให้การจัดท�ำและการ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลเกิดขึ้นได้เต็มที่ คือ รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพตรง
ความต้องการใช้งาน และถึงมือผู้ใช้ครบถ้วนตรงตามเวลา”
นอกจากนี้ ผอ. สมศจี ยังกล่าวถึงมาตรการจัดเก็บและจัดท�ำข้อมูล
สถิติโดยรวมของ ฝสข. ว่ามีความน่าเชื่อถือและผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้
เพราะตั้งอยู่บนหลักการ 4 ประการ ที่เป็น 'หัวใจส�ำคัญ' ในการจัดท�ำ
ข้อมูลสถิติตามมาตรฐานสากล อันประกอบด้วย
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือมีขอ้ มูลเพียงพอและตรงต่อความ
ต้องการใช้งาน และสามารถเข้าถึงเพือ่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็ม
ที่และทันการณ์ หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการจัดเก็บและจัดท�ำ
ข้อมูลสถิติ โดยต้องไม่สร้างภาระหรือต้นทุนเกินความจ�ำเป็น หลักความ
คงเส้นคงวาของข้อมูล (Consistency) คือ จัดเก็บ จัดท�ำ และเผยแพร่
ข้อมูลที่ต่อเนื่องและแน่นอน ทั้งในเรื่องความถี่ข้อมูลและช่วงเวลา
รวมถึ ง มี ก ารทบทวนแก้ ไ ขข้ อ มู ล ที่ โ ปร่ ง ใส ชั ด เจน และเป็ น ระบบ
หลักสุดท้ายคือ หลักคุณธรรม (Integrity) ได้แก่ การจัดท�ำที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานหรือตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ รวมถึงสามารถอธิบายได้อย่างตรงไปตรงมา
“การด�ำเนินการอยู่บนหลักการทั้ง 4 ข้อดังที่กล่าวมาแล้ว ย่อมจะ
ช่วยให้ข้อมูลมีคุณภาพและน่าเชื่อถือโดยตัวมันเอง จากนั้นความมั่นใจ
ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานใน ธปท. หรือหน่วยงานข้างนอก หรือ
สาธารณชน ก็จะตามมาเอง” ผอ.สมศจี ย�้ำหนักแน่น

จัดท�ำข้อมูลสถิติเพื่อได้ ‘ข้อมูลที่ดีที่มีคุณภาพอย่างครบถ้วน
เพียงพอ’ จึงไม่ได้เป็นแค่กรอบในการท�ำหน้าที่ของ ฝสข. แต่
คุณผุสดี ย�ำ้ ว่า นัน่ เป็น ‘จิตวิญญาณ’ ของคนท�ำงานฝ่ายนี้ เลยทีเดียว
“เราก็พยายามสร้างสปิริตในฝ่ายของเราว่า การท�ำนโยบาย
ของ ธปท. ถ้าเริ่มต้นจาก Wrong Information เราก็จะได้
Wrong Policy ฝสข. ก็เหมือนแม่ครัวที่อยู่หลังครัวคอยเตรียม
วัตถุดิบ เราอาจไม่ใช่คนปรุงอาหาร ไม่ใช่คนที่รับประทาน
อาหาร แต่เราก็ต้องท�ำหน้าที่เตรียมวัตถุดิบที่ดีที่สุด เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้อง ส่งผ่านสิ่งที่ดีสุดไปเสิร์ฟให้ลูกค้า”
อย่างไรก็ดี แม้เป้าหมายหลักในการผลิตข้อมูลสถิตขิ อง ฝสข.
คือเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินนโยบายของ ธปท. แต่กม็ ขี อ้ มูลหลาย ๆ
ส่วนที่เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อความโปร่งใส สร้างความเข้าใจ
ร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจน
นักลงทุนต่างชาติ ให้สามารถเข้าถึงและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน

'ท�ำดีที่สุด' ภายใต้ข้อจ�ำกัดด้านบุคลากร
เจตนารมณ์ ฝสข. คือ ธปท. ต้องมี 'ข้อมูลที่ดีมีคุณภาพ'
“เราตระหนักดีว่า ถ้าเรามีข้อมูลสถิติไม่พร้อมหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
รองรับการเปิดเสรี อาจสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศได้อย่างมาก จากวิกฤติครั้งนั้น ฝสข. เราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะดูแล
เพื่อไม่ให้เกิด ‘ช่องว่างของข้อมูล (Data Gap)’ ส�ำหรับการท�ำหน้าที่ของ
ธนาคารกลาง เพื่อท�ำให้ ธปท. สามารถวิเคราะห์หรือสแกนดูความแข็งแรง
ของฐานะการเงินและงบดุลในทุกกลุ่ม (Sector) ในระบบเศรษฐกิจได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นย�ำ เนือ่ งจากทุก Sector ในระบบเศรษฐกิจต่างก็เข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในระบบการเงินของประเทศทีเ่ ติบโตและซับซ้อนขึน้ จึงต้องติดตามดูแล
ไม่ให้มขี อ้ มูลส�ำคัญใดขาดหายไปจนอาจก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึน้ ได้อกี ”
คุณผุสดี ย�้ ำอย่างหนักแน่นว่า ขณะนี้ ธปท. มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านข้อมูลสถิติที่พร้อมมากขึ้นในการดูแลระบบการเงินไทยให้เข้มแข็ง โดย
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวตั้งอยู่บนความครบถ้วนของข้อมูลสถิติที่เพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายของ ธปท. และอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของ ‘ข้อมูลที่ดีที่มีคุณภาพ’ ซึ่งก็คือ ข้อมูลสถิติที่มาจากหลักการจัดท�ำด้วย
กระบวนการที่โปร่งใส เป็นกลาง ถูกต้องตามมาตรฐานสากล มาจากแหล่ง
ข้อมูลน่าเชื่อถือ และที่ส�ำคัญคือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและ
ทันต่อเวลา (Timeliness) นั่นเอง

หลักคิดใน ฝสข.
'Wrong Information = Wrong Policy'
ดังที่กล่าวแล้วว่า เพราะข้อมูลสถิติจาก ฝสข. นับเป็น ‘สารตั้งต้น’
ในการตัดสินใจด�ำเนินนโยบายใด ๆ ของ ธปท. อันเป็นนโยบายที่มีความ
ส�ำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศ ดังนั้น เป้าหมายการจัดเก็บและ
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ผอส.ผุสดี เล่าว่า ช่วงแรกที่ท่านเข้ามาท�ำงานใหม่ ๆ ธปท.
จะท�ำหน้าที่เก็บข้อมูลสถิติหลายอย่างเอง ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล
เศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวกับภาคการผลิต เช่น ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม ระดับราคา ภาคการเงิน ตลาดการเงิน
ภาครัฐ ภาคต่างประเทศ และที่เกี่ยวกับการออมภาคครัวเรือน
และเนื่องจากปัจจุบันฐานข้อมูลที่ ฝสข. ต้องจัดเก็บมีเยอะ
ขึ้นเรื่อย ๆ ตามบทบาทของ ธปท. ที่เพิ่มขึ้น หากข้อมูลใดมี
หน่วยราชการที่เป็นเจ้าของเกี่ยวข้อง เราก็จะลดบทบาทลงจาก
ผูผ้ ลิตข้อมูลเอง เป็นการเข้าไปประสานงานหรืออาจมีการลงนาม
ความตกลงร่วมมือกันระหว่างองค์กร (MOU) เพือ่ ให้มกี ารจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบที่เอื้อต่อการใช้งานของ ธปท. เนื่องจากแหล่ง
ข้อมูลมาจากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ทีบ่ อ่ ยครัง้ ยังไม่สามารถ
น�ำมาใช้ได้ทันที ต้องมีถูกน�ำมาปรับเปลี่ยน Concept หรือให้มี
การจัดเก็บข้อมูลที่ลึกขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง (Synchronize) และ
เชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นเพื่อการใช้งานได้ โดย ฝสข. จะไปสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดท�ำข้อมูลการเงินเพื่อดูแลเสถียรภาพ
ทางการเงินของประเทศ ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบในการ
จัดท�ำอย่างเป็นระบบ และเป็นบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง
ต้องเข้าไปดูแล เราจึงมีหน้าที่ต้องสร้างบุคคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง
“พี่คิดว่าก�ำลังคนของเราถือว่าไม่มาก ฉะนั้นถ้าจะถามว่า
กังวลเรือ่ งอะไร ก็คงเป็นเรือ่ งข้อจ�ำกัดทางด้านทรัพยากรบุคลากร
พี่ก็ต้องบอกน้อง ๆ ในทีมเสมอว่า ตอนนี้เราท�ำได้เพียงพยายาม
ท�ำให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจ�ำกัดที่มี (Best Effort Rule) และโฟกัสใน
ส่วนที่เราแข็งแรงมากที่สุดก่อนนั่นคือข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเงิน
และระบบการเงินของประเทศ” ผอส.ผุสดี ทิ้งท้าย

คุณสมศจี ศิกษมัต

ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักสถิติ ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ

ส�ำนักงานสถิติ กับความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่า ข้อมูลสถิตจิ าก ฝสข. นับเป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายในมิติต่าง ๆ ได้อย่างลุ่มลึกและรอบ
ด้าน อันจะน�ำมาซึ่งนโยบายการเงินที่เหมาะสม ดังนั้น ความน่าเชื่อถือ
และความมั่นใจต่อความถูกต้องของข้อมูลสถิติ จึงไม่ได้ส่งผลต่อความ
มั่นใจในการน�ำไปใช้งานเท่านั้น แต่ยังอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ในนโยบายนั้นได้เช่นกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความมั่ น ใจต่ อ ข้ อ มู ล สถิ ติ ข อง ฝสข.
คุณสมศจี ศิกษมัต ในฐานะผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักสถิติ ฝสข. จึงเริ่มต้น
ด้วยการให้ภาพกระบวนการจัดเก็บและจัดท�ำข้อมูลสถิติ
“ในการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลสถิติ นอกจากต้อง
ใช้บุคลากรแล้ว เรายังอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างมาก เริ่มตั้งแต่
หน้าบ้าน คือตั้งแต่การรับข้อมูลจาก Data Providers ผ่านช่องทาง
การรับส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัย มีการตรวจสอบคุณภาพ ตลอดทาง
จนมาถึงหลังบ้านทีม่ รี ะบบการประมวลผลทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว ทันการใช้งาน
และส่ง ให้ผู้ใช้ง านโดยให้ส ามารถเข้า ถึง และใช้ง านได้อ ย่า งสะดวก

แผนขับเคลื่อนพันธกิจของ ฝสข.
เพื่ อ รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ในกระบวนการท� ำ งานและผลงานใน
ระยะยาว ผอ.สมศจี ได้เล่าถึงแผนงานในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
ของ ฝสข. ซึ่งได้ช่วยกันจัดท�ำภายใต้สมมติฐานของความท้าทายเกี่ยวกับ
การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ให้ ทั น กั บ ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง
และความต้องการที่หลากหลายขึ้น เช่น การตอบสนองของข้อมูล
ให้ ทั น ต่ อ ความต้ อ งการ และการปรั บ เปลี่ ย นทางด้ า นเทคโนโลยี
ยั ง คงพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในด้ า นการจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละเครื่ อ งชี้
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับธนาคารกลาง (Central Bank Statistics) เพื่อใช้ประกอบ
การด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษาเสถียรภาพ
ระบบการเงินของประเทศ และวางกรอบวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยง
ของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยังเน้นการปรับปรุงสถิติและเครื่องชี้ให้ทันสมัยสะท้อน
โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ และการเงิ น สอดคล้ อ งตามมาตรฐานการ
จัดท�ำสถิติและปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินที่ปรับเปลี่ยน
รวมถึ ง พั ฒ นาสถิ ติ เ ครื่ อ งชี้ ใ หม่ ที่ ส� ำ คั ญ เพิ่ ม เติ ม และเพิ่ ม เรื่ อ งการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่มีอยู่ให้มากขึ้น ประการสุดท้ายคือ การขยาย
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน
พัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่ส�ำคัญของประเทศ พร้อมทั้ง
วางแนวทางและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น
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ESSENTIAL ROADMAP TO
SUSTAINABLE FINANCIAL DEVELOPMENT
			

ศคง.
เดินหน้าภารกิจสู่ความยั่งยืน

ยกระดับการคุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน
อาจกล่ า วได้ ว ่ า เสถี ย รภาพทางการเงิ น ที่ ยั่ ง ยื น นั้ น ควรเริ่ ม ตั้ ง แต่
หน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของประเทศก่อน ประชาชนชาวไทยทุกคนควรมีความเข้าใจถึง
สิทธิหน้าที่ของตนในฐานะผู้ใช้บริการทางการเงิน และสามารถบริหารการเงิน
ส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม ซึง่ จะเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย
ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ ด้วยเหตุนี้ บทบาทของ ‘ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน’ หรือ ศคง. และส�ำนักงานภาคทัง้ 3 แห่ง จึงมุง่ พัฒนาให้
คนไทยผู้ใช้บริการทางการเงินทัว่ ประเทศมีความรูท้ างการเงินเพียงพอในการ
ดูแลตนเอง พร้อมทั้งการส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
ในระยะยาว
The Knowledge ฉบับนี้ จึงได้เข้าไปติดตามภารกิจสุดท้าทายของ ศคง.
ทั้งการด�ำเนินงานระดับนโยบาย ควบคู่ไปกับการเจาะลึกถึงการท�ำงานระดับ
ภูมิภาคของส�ำนักงานภาคทั้ง 3 แห่งอีกด้วย
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สุภาวดี ปุณศรี

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ

หากพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ ธปท. (ปี พ.ศ. 2555 - 2559) ให้ดีก็จะพบว่า
หนึง่ ในภารกิจหลักนัน้ มีหวั ใจอยูท่ ี่ ‘การดูแลผูใ้ ช้บริการทางการเงินให้ได้รบั ความเป็นธรรม มีความรู้
ความเข้าใจในการเลือกใช้บริการได้เหมาะสมกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด’ ซึ่ง
คุณสุภาวดี ปุณศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ กล่าวว่าการด�ำเนินงาน
ด้านนโยบายของ ศคง. ในช่วงที่ผ่านมามีส่วนช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทย
มีเสถียรภาพและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
“ส�ำหรับเป้าหมายในการท�ำงานขั้นต่อไป เราจะยกระดับการให้บริการของ ศคง. รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทุกภาคส่วน ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะการผลักดันกิจกรรมทีด่ ำ� เนินงานทัง้ หมดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”
ทัง้ นี้ คุณสุภาวดียงั ได้อธิบายถึงยุทธศาสตร์ทที่ าง ศคง. จะใช้เดินหน้าขับเคลือ่ นการท�ำงาน
ต่อไปในแต่ละส่วน ซึง่ ปัจจัยส�ำคัญ ๆ อันเป็นหัวใจของความส�ำเร็จนัน้ แบ่งออกเป็นการยกระดับ
‘งานให้คำ� ปรึกษาและรับเรือ่ งร้องเรียน’ กับ ‘งานด้านการส่งเสริมความรูท้ างการเงิน’
“ส่วนแรก คือ งานให้คำ� ปรึกษาและรับเรือ่ งร้องเรียน ทาง ธปท. มีนโยบายยกระดับมาตรฐาน
การดูแลผูบ้ ริโภคให้ทดั เทียมกับสากล รวมถึงดูแลให้กระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ ทาง ศคง. จะปรับบทบาทเป็นผูต้ ดิ ตามดูแลให้สถาบันการเงินปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐาน
ในการช่วยลูกค้าแก้ปญั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ ปรับปรุงระบบงานให้เป็น
Electronic-based เพือ่ ลดปริมาณงานด้านเอกสาร ตลอดจนเพิม่ ความรวดเร็วในการประสานงาน
และกระบวนการพิจารณาอนุมัติต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบงานที่จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์
ข้อร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการได้ละเอียดแม่นย�ำขึน้ ซึง่ นอกจากจะเป็นเครือ่ งมือในการติดตามแก้ปญั หา
ให้ประชาชนแล้ว ยังชีใ้ ห้เห็นว่าผูใ้ ช้บริการควรได้รบั ความรูท้ างการเงินในประเด็นใดเพิม่ เติม น�ำไปสู่
เป้าหมายส่วนทีส่ อง คือ งานด้านการส่งเสริมความรูท้ างการเงิน หากด�ำเนินการได้ตามแผนทีว่ างไว้
ก็จะกระตุน้ ให้ประชาชนปรับพฤติกรรม มีการคิดอย่างรอบคอบก่อนใช้เงินออมเป็นนิสยั มีหนีเ้ ท่าที่
จ่ายได้ และไม่ถกู เอาเปรียบหรือหลอกลวงทางการเงิน”
เมือ่ เห็นภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์ที่ ศคง. จะใช้เพือ่ ยกระดับการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการทางการเงินแล้ว
คุณสุภาวดียงั ฉายภาพถึง Roadmap ของกลยุทธ์ดำ� เนินการ ซึง่ จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงแรก การสร้างรากฐานให้มนั่ คง โดยพัฒนาองค์ความรูท้ างการเงินทีม่ อี ยูใ่ ห้มคี วามครบถ้วน
น่าสนใจ ใช้งา่ ย เหมาะสมกับสภาพปัญหาและเศรษฐกิจของไทย ซึง่ ข้อมูลส่วนนีจ้ ะเป็นหลักสูตร
ทีผ่ ใู้ ห้ความรูส้ ามารถเลือกหยิบไปใช้ให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ ได้
ช่วงทีส่ อง เป็นการขยายเพาะกล้า โดยประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มพี นั ธมิตร
ร่วมด�ำเนินการไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการผลักดันให้การส่งเสริมความรูท้ างการเงินเป็นวาระแห่งชาติ
ส�ำหรับระยะแรกนี้ ศคง. จะร่วมมือกับสถาบันการเงิน ซึง่ ถือว่ามีความใกล้ชดิ กับลูกค้า มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอยูแ่ ล้ว รวมถึงมีพนักงานและสาขากระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
อันจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขยายผลสูภ่ าคประชาชนตามที่ ธปท. คาดหวัง
ช่วงทีส่ าม เป็นระยะงอกงาม ออกดอกผล เน้นไปทีก่ ารรณรงค์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอกย�ำ้
การน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง จนท�ำให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม อาทิ รณรงค์
อย่างต่อเนือ่ ง ให้คนไทยมีวนิ ยั ทางการเงิน รูจ้ กั คิดก่อนเป็นหนี้ และมองไกลไปถึงการเก็บออม
เพือ่ ให้มเี งินพอใช้หลังเกษียณด้วย

“ในปี พ.ศ. 2558 ศคง. จะเร่งด�ำเนินงาน
ตามกลยุ ท ธ์ ภ าพใหญ่ ที่ ก ล่ า วไว้ ข ้ า งต้ น
ซึ่ ง หลาย ๆ งานก็ ไ ด้ เ ดิ น หน้ า ไปแล้ ว
เช่ น การยกระดั บ กระบวนการดู แ ล
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของสถาบั น การเงิ น ให้ มี
มาตรฐานกลางของทั้งอุตสาหกรรม หรือ
การผนึ ก ก� ำ ลั ง กั บ สถาบั น การเงิ น เพื่ อ
ส่งเสริมความรูท้ างการเงิน ซึง่ ได้หารือกับทาง
สมาคมธนาคารไทยในหลักการแล้ว ส่วนการ
พัฒนาเนื้อหาในสื่อความรู้ต่างๆ การส�ำรวจ
ทักษะทางการเงิน และผลักดันการให้ความรู้
ทางการเงินเป็นวาระแห่งชาติ ก็ด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ธปท. ได้เสนอ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้พจิ ารณา
เพิ่มเติมประเด็นความรู้ทางการเงินในร่าง
รัฐธรรมนูญส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิรปู การศึกษา”
นอกเหนือจากการพัฒนาเชิงนโยบายแล้ว
คุณสุภาวดียังชี้ให้เห็นถึงแนวทางการท�ำงาน
ของ ศคง. และส�ำนักงานภาคทั้ง 3 แห่ง
ซึ่งเชื่อมโยงและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
เรียกว่าเป็นทีมเวิร์กที่ดี เพราะทั้งหมดล้วนมี
เป้าหมายร่วมกัน คือ การคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ
ทางการเงินทั้งประเทศ “ในแต่ละภูมิภาค
เขาก็จะมีความยืดหยุ่นในการออกแบบวิธี
การท�ำงานให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น เช่น
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาความรู้เป็นภาษาท้องถิ่น
หรื อ เผยแพร่ ผ ่ า นสื่ อ (Media) ที่ ต ่ า งกั น
เนือ่ งจากแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามนิยมไม่เหมือนกัน
มองว่าส่วนนี้เป็นข้อดีที่ท�ำให้เราได้เรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่า วิธีไหนใช้
แล้วได้ผล เพื่อน�ำมาปรับใช้กับภูมิภาคอื่น ๆ
ต่อไป นอกจากนั้นแล้ว การผนึกก�ำลังกับ
องค์ ก รภายนอกโดยไม่ ซ�้ ำ ซ้ อ นกั น ถื อ เป็ น
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถ
กระจายความรูท้ างการเงินไปยังคนหมูม่ ากได้
ทัง้ ในเชิงลึกและเชิงกว้าง ก้าวพ้นจากข้อจ�ำกัด
ด้านก�ำลังคนที่มีอยู่ได้”
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“ศคง. ก�ำลังผลักดันให้เรือ่ งการให้ความรูท้ างการเงิน
เป็นวาระแห่งชาติ ก็เพราะต้องการให้ประชาชนชาวไทย
มีวินัยทางการเงิน และเข้าใจว่า วินัยทางการเงินของ
ชาตินั้น เริ่มได้ที่ตัวเรานั่นเอง”
STRATEGIC GUIDELINE

พีรจิต ปัทมสูต

ผู้บริหารส่วน ส่วนกลยุทธ์และวิเคราะห์
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
INSIGHT

“ปัญหาเรื่องสินเชื่อของประชาชนเป็นปัญหาล�ำดับต้นของ ศคง. ตั้งแต่
เปิดศูนย์ฯ มาจนกระทัง่ เข้าสูป่ ที ี่ 4 แล้ว ถ้าดูสถิตยิ อ้ นหลังจะพบว่าปัญหาหลัก ๆ
ทั้งเรื่องร้องเรียนหรือการขอค�ำปรึกษาผ่าน โทร. 1213 ของ ศคง. คือ
ประชาชนมีหนี้สินจ�ำนวนมาก แต่ไม่สามารถช�ำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ได้
ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือร้องเรียนว่าถูกทวงถามหนี้จากสถาบัน
การเงินอย่างไม่เหมาะสม มีข้อมูลค้างช�ำระหนี้ในระบบข้อมูลเครดิตท�ำให้
ไม่สามารถขอสินเชือ่ ใหม่ได้” คุณพีรจิตเล่าถึงภาพรวมของปัญหาทีผ่ บู้ ริโภค
เข้ามาร้องเรียนผ่าน ศคง. โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเรือ่ งวินยั ทางการเงิน
และการขาดความรู้ความเข้าใจถึงภาระที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นหนี้
“ดังจะเห็นได้จากบางคนมีหนีอ้ ยูก่ บั สถาบันการเงินหลายแห่ง ในขณะที่
รายได้มไี ม่มาก มีลกั ษณะการกดเงินสดจากบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด
ใบหนึ่งไปช�ำระหนี้ขั้นต�่ำของอีกใบหนึ่ง หรือไม่เข้าใจว่าวิธีการช�ำระหนี้นั้น
ส่วนหนึง่ ต้องน�ำไปช�ำระดอกเบีย้ ก่อนทีเ่ หลือจึงจะน�ำไปหักเงินต้น จึงมีปญั หา
ร้องเรียนมามากว่าช�ำระหนีม้ านานแล้วแต่เงินต้นไม่ลด”
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ในส่วนของ ศคง. ส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งรับผิดชอบการก�ำหนด
กลยุทธ์ในภาพรวม เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้และการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ได้พัฒนาระบบการท�ำงานและเครื่องมือ
ทีช่ ว่ ยให้การส่งเสริมความรูม้ คี วามทันสมัยและเกิดผลส�ำเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง คุณพีรจิตอธิบายถึงการจัดท�ำเนื้อหาความรู้มาตรฐาน
ในเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ ให้ทมี ทีจ่ ดั กิจกรรมให้ความรู้ หรือส�ำนักงานภาค
สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างสะดวกและน่าสนใจ สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกลุ่มเป้าหมายได้
“ทาง ศคง. จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพือ่ ใช้ออกแบบ
หลักสูตรให้เหมาะสม เช่น ประเด็นเรือ่ งร้องเรียนทีพ่ บบ่อย หรือ
ผลส�ำรวจทักษะทางการเงินของประชาชน ส่วนการรับเรือ่ งร้องเรียน
ก็มรี ะบบทีส่ ามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังส�ำนักงานภาคให้สามารถให้
ข้อมูลแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังมีสอื่ ออนไลน์
อย่างช่องทาง facebook.com/hotline1213 และ www.1213.or.th
ซึง่ จะมีขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ”
นอกจากนั้น ทาง ศคง. ได้พยายามหาช่องทางที่จะเข้าถึง
ประชาชนให้มากขึ้น โดยล่าสุดเป็นการร่วมกับพันธมิตร อย่าง
เช่น ก.ล.ต. และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำ
รายการ Reality Show ชือ่ ‘The Money ภารกิจพิชติ ฝัน’ ซึง่ เป็น
การแข่งขันของผู้ชมจากทางบ้านว่า จะสามารถพิชิตเป้าหมาย
ทางการเงินต่าง ๆ ของตัวเองได้หรือไม่ เป็นอีกหนึง่ Content
ทีจ่ ะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการการเงินของประชาชนชาว
ไทยให้มปี ระสิทธิภาพได้อย่างยัง่ ยืน

CHALLENGE

ศคง. ได้ดำ� เนินการตามภารกิจทีว่ างไว้และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้มากขึน้ ตามล�ำดับ แต่คณุ พีรจิตยังมองว่า
การบริหารจัดการกับความคาดหวังของประชาชนต่อ ธปท.
ถือเป็นอีกหนึง่ ความท้าทายของ ศคง. มาโดยตลอด “พฤติกรรม
ของคนมีความซับซ้อน การให้ความรูท้ างการเงินเพือ่ หวังจะให้มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ประชาชนรู้จักวางแผนทางการเงิน
หรือรูจ้ กั สิทธิและหน้าทีข่ องตนเอง คงต้องอาศัยความร่วมมือกับ
ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทีจ่ ะร่วมกันผลักดันอย่างมีพลัง และระหว่างนี้
ศคง. ก�ำลังผลักดันเรือ่ งการให้ความรูท้ างการเงินเป็นวาระแห่งชาติ
ก็เพราะต้องการให้ประชาชนชาวไทยมีวนิ ยั ทางการเงิน และเข้าใจว่า
วินยั ทางการเงินของชาตินนั้ เริม่ ได้ทตี่ วั เรานัน่ เอง”

FINANCIAL LANDSCAPE

“จากการลงพื้นที่ให้ความรู้ทางการเงินในเขตภาคเหนือพบว่า
มุมมองของประชาชนในการก่อหนีส้ ว่ นใหญ่นนั้ เป็นเพราะพวกเขา
คิดว่าหากไม่กู้ยืมหรือไม่เป็นหนี้ พวกเขาก็จะไม่ได้สิ่งของที่ตน
ต้องการ รวมถึงการแข่งขันและส่งเสริมการขายในยุคปัจจุบันมีสูง
ท�ำให้ลกู ค้าประชาชนทัว่ ไปสามารถซือ้ สินค้าแบบเงินผ่อนได้ แต่สงิ่ ที่
น่าเป็นห่วงคือ มักขาดการไตร่ตรองว่าสิง่ ทีต่ อ้ งกูย้ มื มานัน้ สามารถสร้าง
รายได้เพิม่ ให้กบั ตนเองหรือไม่ ยิง่ หากมีรายได้ไม่แน่นอน อาจท�ำให้
ไม่สามารถแบกภาระการผ่อนจ่ายได้ และก่อให้เกิดปัญหาด้านหนีส้ นิ
ในอนาคต” คุณวีระยุทธ์ เลิศพูนวิไลกุล กล่าวถึงสภาพปัญหาโดยรวมของ
ผูบ้ ริโภคในเขตภาคเหนือ อันถือเป็นโจทย์ใหญ่ทสี่ ำ� นักงานภาคเหนือ
ได้วางแผนแก้ไขไว้อย่างจริงจัง

EFFECTIVE SOLUTION

เมือ่ พิจารณาได้วา่ ประชาชนภายในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือนัน้ มีความ
หลากหลาย ทางคุณวีระยุทธ์จึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามพื้นความรู้
และพฤติกรรมของแต่ละกลุม่ เพือ่ ให้เนือ้ หาทีส่ ง่ ผ่านสามารถเข้าถึง
และเข้าใจได้โดยง่าย ผ่านกระบวนการวิเคราะห์วา่ ในกลุม่ ทีจ่ ะไปให้
ความรูน้ นั้ พวกเขามีปญั หาและความต้องการอะไรบ้าง
ทว่า จากการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดการเงินและสินค้า
อุปโภคบริโภค ส่งผลให้คณุ วีระยุทธ์และทีมต้องท�ำงานในการให้ความรู้
ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง ล�ำพังช่องทางทีผ่ า่ นมาจึงอาจไม่สามารถ
ส่งผ่านไปถึงประชาชนทุกกลุม่ ได้อย่างรวดเร็วและทัว่ ถึงเพียงพอ
“การท�ำงานกับพันธมิตรทีม่ แี นวร่วมเดียวกันจึงเป็นอีกหนึง่ ทาง
เลือกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
จะเห็นว่า 3 สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลกับผูค้ นในชุมชนก็คอื บ้าน วัด และโรงเรียน
เราจึงได้ประสานความร่วมมือกับพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้าน
ผูน้ ำ� ชุมชน ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา คุณครู
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา และพระนักเทศน์ในพื้นที่ เพื่อให้เป็น
อีกช่องทางหนึง่ ในการเผยแพร่ความรูท้ างการเงิน”

CHALLENGE

นอกจากช่องทางในการเข้าถึงแล้ว คุณวีระยุทธ์ยงั เล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญของรูปแบบในการเข้าถึง และการทีผ่ รู้ บั ฟังสามารถน�ำไปใช้กบั
ชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม นัน่ ถือเป็นอีกหนึง่ ความท้าทาย
ในการท�ำงานของเขาและส�ำนักงานภาคเหนือ

วีระยุทธ์ เลิศพูนวิไลกุล

ผู้บริหารส่วน ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้
ส�ำนักงานภาคเหนือ

“การท�ำงานกับพันธมิตรทีม่ แี นวร่วมเดียวกัน จึงเป็น
อีกหนึง่ ทางเลือกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว จะเห็นว่า 3 สิ่งที่มี
อิทธิพลกับผูค้ นในชุมชนก็คอื บ้าน วัด และโรงเรียน”
“ไม่เพียงแค่ผลตอบรับทีด่ จี ากการออกพืน้ ทีไ่ ปบรรยาย แต่ผมมองว่าการ
ให้คำ� แนะน�ำกับกลุม่ ผูฟ้ งั ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเงินเป็นรายบุคคล
กระตุ้นให้เขาคิดได้เองจากสภาพแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่ จนลงมือเปลี่ยน
พฤติกรรม รวมถึงการวางแผนทางการเงินด้วยตนเองและมีการติดตามผล
อย่างต่อเนือ่ ง เป็นอีกแนวทางหนึง่ ทีเ่ ราในฐานะผูใ้ ห้ความรูท้ างการเงินต้องการ
เห็นผลลัพธ์ทางพัฒนาการของคนเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
อย่างจริงจัง ซึง่ นีค่ อื ความท้าทายและความภูมใิ จเมือ่ เรามองย้อนกลับไป”
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อดุลย์ ค�ำ้ ชู

CRITICAL ISSUE

ผู้บริหารส่วน ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ทางการเงิน
ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SITUATION ANALYSIS

“ปัญหาหนี้ครัวเรือนของคนอีสานสะท้อนได้จาก
ตัวเลขภาระหนีต้ อ่ ครัวเรือน ซึง่ สูงกว่าภาคอืน่ ๆ เมือ่ เทียบ
กับรายได้ นอกจากนั้น พฤติกรรมการก่อหนี้ของ
คนอีสานส่วนใหญ่ยังขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี
สะท้อนได้จากผลส�ำรวจปี พ.ศ. 2556 พบว่า คนอีสาน
มีทกั ษะทางการเงินต�ำ่ ทีส่ ดุ ในประเทศ โดยได้คะแนน 55.9
จากคะแนนเต็มหนึง่ ร้อย” คุณอดุลย์ ค�ำ้ ชู เผยถึงภารกิจ
เร่งด่วนของทีมงานส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการแก้ไขปัญหาการก่อหนีข้ องผูบ้ ริโภคในภาคอีสาน
“ช่วง 2 - 3 เดือนทีผ่ า่ นมามีประชาชนโทรศัพท์
เข้ามาสอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับการขอกูส้ นิ เชือ่ นาโน
ไฟแนนซ์เป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ ๆ ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ สูงถึง
36% และยังไม่มีบริษัทใดเปิดให้กู้เลย (ข้อมูลถึง
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) อีกทัง้ สถิตเิ รือ่ งร้องเรียน
และเรือ่ งทีป่ ระชาชนขอความอนุเคราะห์เข้ามามากทีส่ ดุ
ในปี พ.ศ. 2557 ก็เป็นปัญหาด้านสินเชือ่ เช่น การขอ
รีไฟแนนซ์แล้วล่าช้า หรือการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้
โดยเฉพาะหนีบ้ ตั รเครดิต เป็นต้น”

อนุชิต บุณยเกียรติ

“การจะบรรลุ เ ป้ า หมาย
ดังกล่าวได้ ต้องอาศัยความ
ร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น
ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง และ
ใช้ความอดทน เพราะต้อง
อาศัยระยะเวลา แต่ถ้าหาก
ท�ำได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพั ฒ นาฐานะการเงิ น
และชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนอีสานให้ดขี นึ้ ซึง่ จะส่งผลดี
EFFECTIVE COMMUNICATION
ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ
วิธกี ารสือ่ สารความรูท้ างการเงินส่วนใหญ่ คุณอดุลย์
และทีมงาน จะใช้เนือ้ หาและสือ่ สารตามแนวทางของ โดยรวม”
ศคง. ทั้งการจัดบรรยายให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
หรือกลุม่ ทีจ่ ะน�ำความรูไ้ ปถ่ายทอดต่อให้กบั ประชาชน
รวมถึงการถ่ายทอดความรูผ้ า่ นช่องทางสือ่ สารมวลชน
ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
“การจัดโครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้กลุม่ เป้าหมายเข้าใจเกีย่ วกับการเงินส่วนบุคคล
ได้ดขี นึ้ มากทีส่ ดุ อีกทัง้ ครูสามารถน�ำความรูไ้ ปถ่ายทอดต่อ
ขยายผลไปสูน่ กั เรียนและชุมชน เกิดการเข้าถึงความรู้
ได้เพิม่ มากขึน้ ”
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับพืน้ ทีภ่ าคอีสาน คุณอดุลย์
ได้ยกตัวอย่างการเลือกใช้วิธีสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์
และเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ
การด�ำเนินงานในบริบทวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตก
ต่างกันไปในแต่ละภูมภิ าค “ตัวอย่างเช่น หัวข้อเกีย่ วกับ
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“เราจะเน้นให้ความรูแ้ ก่กลุม่ เป้าหมายหลัก 2 กลุม่
ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาที่ใกล้จบ และกลุ่มตัวแทน
ทวีคูณ (Multiplier) ซึ่งเป็นกลุ่มครู ผู้น�ำชุมชน
และสื่อมวลชน”

ภัยแก๊ง Call Center ซึง่ ยังมีประชาชนทีไ่ ม่มคี วามรูแ้ ละตกเป็นเหยือ่ เราจึงใช้วธิ กี ารเขียนข่าว
เตือนภัยสัน้ ๆ ส่งไปให้นายอ�ำเภอ แจกให้กบั ก�ำนันและผูใ้ หญ่บา้ นทัว่ ภาคอีสานกว่า 32,000
หมูบ่ า้ น ซึง่ เป็นวิธกี ารทีเ่ ข้าถึงชุมชนได้เป็นจ�ำนวนมาก และประหยัดค่าใช้จา่ ย หรือจัดท�ำ
ละครวิทยุภาษาอีสาน สอดแทรกความรูแ้ ละข้อคิดเกีย่ วกับเรือ่ งหนี้ ส่งไปให้สถานีวทิ ยุตา่ ง ๆ
ทัว่ ภาคอีสานเผยแพร่ออกอากาศ เพือ่ ช่วยปรับทัศนคติในการก่อหนี”้

CHALLENGE

ความท้าทายส�ำหรับคุณอดุลย์และทีมในส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ
ท�ำอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาให้คนอีสานปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางการเงินไปในทางทีด่ ขี นึ้
และสามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม
“การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท�ำงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง และใช้ความอดทน เพราะต้องอาศัยระยะเวลา แต่ถา้ หากท�ำได้ ก็จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาฐานะการเงินและชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม”

ผูบ้ ริหารส่วน ส่วนคุม้ ครองและให้ความรูท้ างการเงิน
ส�ำนักงานภาคใต้

“ในช่วงไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 2558 มีประเด็นทีน่ า่ สนใจ คือ การ
ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการช�ำระหนีท้ ลี่ ดลงของประชาชนในภาคใต้
อันเป็นผลพวงมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรทีต่ กต�ำ่ ลง นอกจากนี้
ยังมีเรือ่ งทีป่ ระชาชนให้ความสนใจโทรศัพท์เข้ามาสอบถามจ�ำนวนมาก
ได้แก่ การให้บริการกูย้ มื เงินของสินเชือ่ รายย่อย หรือ นาโนไฟแนนซ์”
คุณอนุชติ สรุปถึงภาพรวมของปัญหาทีพ่ บเจอในหมูผ่ บู้ ริโภคทางภาคใต้
ซึ่งเรื่องหนี้นอกระบบยังเป็นอีกหนึ่งปัญหาส�ำคัญที่ส�ำนักงานภาคใต้
เล็งเห็นและพยายามท�ำความเข้าใจ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือด้านความรู้
ทางการเงินได้อย่างตรงจุด
“ส� ำ หรั บ ผู ้ มี อ าชี พ ไม่ แ น่ น อนหรื อ ไม่ มี เ อกสารแสดงรายได้
หรือต้องการน�ำเงินไปใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคบริโภค จะนิยมกูจ้ ากผูใ้ ห้
กูย้ มื นอกระบบ เพราะผูก้ สู้ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบ
อาชีพให้กู้ยืมนอกระบบ โดยการรับจ�ำน�ำทะเบียนรถและรับซื้อฝาก
อสังหาริมทรัพย์เกิดขึน้ กระจายไปทัง้ ภูมภิ าคแล้ว”

EFFECTIVE MANAGEMENT

ปัจจุบนั ส�ำนักงานภาคใต้ได้ให้ความรูผ้ า่ นช่องทางต่าง ๆ ซึง่ ทาง
คุณอนุชติ เห็นว่า การให้ความรูผ้ า่ นสือ่ วิทยุเป็นช่องทางทีด่ ที สี่ ดุ สามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ได้มาก และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังร่วมแสดงความเห็น
ผ่านรายการได้ดว้ ย นอกจากนัน้ การใช้สอื่ สาธารณะทีท่ นั สมัย อาทิ
YouTube, Facebook และ Line นับเป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีส่ ามารถสือ่ สาร
ในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วภายใต้ตน้ ทุนทีต่ ำ�่ กว่าเดิม
“เราจะเน้นให้ความรูแ้ ก่กลุม่ เป้าหมายหลัก 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่
นักศึกษาที่ใกล้จบ เพราะเป็นกลุ่มที่สามารถน�ำความรู้ไปใช้โดยตรง
โดยจะเน้นบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ งการออม การวางแผนทางการเงิน และ
ภัยทางการเงิน และอีกกลุม่ หนึง่ คือ กลุม่ ตัวแทนทวีคณู (Multiplier)
ซึ่งเป็นกลุ่มครู ผู้น�ำชุมชน และสื่อมวลชน โดยจะให้ความรู้ผ่าน
การอบรมสัมมนาในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
การวางแผนทางการเงินและภัยทางการเงิน ส�ำหรับกลุม่ ครูนนั้ เราจะ
เพิม่ ความรูด้ า้ นเศรษฐศาสตร์ให้ดว้ ย พร้อมกับเน้นให้ครูไปสือ่ สารความรู้
ต่อไปยังบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง”

CHALLENGE

ในการดูแลเรื่องร้องเรียนของประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงิน
สิ่งที่ท้าทายส�ำหรับคุณอนุชิตและทีมที่ส�ำนักงานภาคใต้ทุกคน คือ
การบริหารความขัดแย้งระหว่างผูร้ อ้ งเรียนและผูถ้ กู ร้องเรียน โดยเฉพาะ
การบริหารความคาดหวังของผูร้ อ้ งเรียนทีม่ สี งู มากและคิดว่าธนาคาร
จะสามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ได้
“ส�ำหรับความท้าทายอีกประการเรื่องการให้ความรู้ทางการเงิน
คือ จะท�ำอย่างไรให้คนไทยมีทกั ษะทางการเงินสูงขึน้ และมีพฤติกรรม
ทางการเงินทีเ่ หมาะสม”
BOT MAGAZINE
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Payment Systems
เรื่อง : ฝ่ายนโยบายระบบการชำ�ระเงิน

e-PAYMENT

‘ความร่วมมือ’

กลยุทธ์ส�ำคัญด้านระบบการช�ำระเงิน
28
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‘ระบบการช�ำระเงิน’ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงินทีส่ ำ� คัญทีส่ นับสนุน
ให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศพัฒนาและเติบโตได้อย่างมี
เสถียรภาพ โดยระบบการช�ำระเงินที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย
จะสนับสนุนให้การท�ำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงินเป็นไปอย่างคล่องตัว
ราบรื่น รวดเร็ว และสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เปรียบได้กับ
เส้นเลือดทีเ่ ชือ่ มโยงให้เลือดไหลเวียนไปทัว่ ทุกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ตัง้ แต่
อวัยวะส�ำคัญไปจนกระทั่งถึงปลายนิ้ว ซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงหรืออันตราย
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเส้นเลือดทางการเงินนี้ ย่อมต้องส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยเหตุผลนีเ้ อง ธนาคารกลางจึงให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการพัฒนา
และรักษาเสถียรภาพของระบบการช�ำระเงิน ซึ่งนอกเหนือจากบทบาทด้าน
การช�ำระเงินของธนาคารกลางในฐานะการเป็นผู้น�ำ (Leader) ผู้ก�ำกับดูแล
(Regulator) และผู้ให้บริการระบบการช�ำระเงินที่ส�ำคัญ (Service Provider)
แล้ว ธนาคารกลางหลายประเทศทั่วโลกยังมีบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุน
การพัฒนา (Catalyst) โดยให้ความส�ำคัญที่มากขึ้นกับการสร้าง ‘ความ
ร่วมมือ’ (Collaboration) จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการ
e-Payment ทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและมิใช่สถาบันการเงิน ตัวแทนกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการทัง้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ประชาชน รวมถึงกลุม่ นักวิชาการ
ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาทีย่ กประเด็นของการสร้าง
ความร่วมมือเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์สำ� คัญในการขับเคลือ่ นระบบการช�ำระเงินของ
ประเทศ ผ่านการจัดตัง้ คณะท�ำงานต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างธนาคารกลางและ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการช�ำระเงิน
และการรักษาความปลอดภัยของบริการการช�ำระเงินของประเทศ โดยร่วมกัน
วางแผนและผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงการรวบรวมความเห็น
และความต้องการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ด้วยช่องทางที่หลากหลาย
ทั้งการประชุม การเปิดรับความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ การสนับสนุนการท�ำ
วิจัยของภาคเอกชน และการจัดท�ำรายงานการศึกษา เป็นต้น
ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เอง ก็ให้ความส�ำคัญกับ
การมีส่วนร่วมเช่นกัน โดย ธปท. ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน
ไปจนถึงการร่วมกันด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เอื้อต่อการพัฒนาบริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นระบบกลาง
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแบ่งเบาภาระต้นทุน (Shared Cost) และใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ (Interoperability) โดยประโยชน์จากต้นทุนที่ต�่ำลงจะถูกส่งผ่าน
ไปสู่ประชาชนและภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังมีส่วนร่วมในการ
พัฒนามาตรฐานกลางที่สนับสนุนการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอด
กระบวนการท�ำธุรกิจตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำของภาคธุรกิจ (e-Business)
รวมไปถึงการจัดท�ำหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติร่วมกันในด้านต่าง ๆ เช่น
การให้บริการการช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
ธนาคารกลางเพียงล�ำพังคงไม่สามารถส่งเสริมและผลักดันโครงการต่าง ๆ
ในด้านระบบการช�ำระเงินให้เดินหน้าส�ำเร็จลุล่วงไปได้ ‘ความร่วมมือ’
จากทุกภาคส่วนจึงถือเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
การช�ำระเงินให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบการเงินของประเทศ

“ความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน
คือหนึ่งในกลยุทธ์
ส�ำคัญของการพัฒนา
ระบบการช�ำระเงิน”
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Financial Wisdom / We Share
เรื่อง : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง. 1213)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

นาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance)
ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ค�ำว่า
‘นาโนไฟแนนซ์’ น่าจะกลายเป็นค�ำ
ที่คนไทยเริ่มคุ้นหูกัน แต่หลายคน
อาจยังคงสงสัยว่ามันคืออะไร ‘We
Share’ จึงขอมาแบ่งปันสาระส�ำคัญ
ของนาโนไฟแนนซ์ให้ผอู้ า่ นทราบและ
เข้าใจเพิม่ ขึน้ ผ่าน 5 ค�ำถาม - ค�ำตอบ
ยอดฮิต ดังต่อไปนี้

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ คืออะไร
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ หรือชื่ออย่างเป็น
ทางการว่า ‘สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใต้การก�ำกับ’ เป็นสินเชื่อที่ให้แก่
บุคคลธรรมดาเพื่อน�ำเงินไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ

ใครบ้างที่เหมาะจะขอสินเชื่อ
นาโนไฟแนนซ์
ประชาชนรายย่ อ ยที่ ต ้ อ งการเงิ น ทุ น ไป
ประกอบอาชีพ แต่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ
ในระบบสถาบันการเงินปกติได้ เนื่องจากไม่มี
เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้แสดงแหล่งทีม่ าของรายได้
อย่างชัดเจน ไม่มีสินทรัพย์ที่จะน�ำมาเป็นหลัก
ประกันในการกู้ยืมเงิน หรือไม่เคยมีข้อมูลที่
สามารถแสดงประวัติในการช�ำระหนี้ได้
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สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มีวงเงินและอัตรา
ดอกเบี้ยเท่าไร

100,000

วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 แสน
บาท โดยก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ค่าปรับ
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมกัน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้ เพิ่มเติมได้อีก) และต้องคิด
แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

ท�ำไมอัตราดอกเบีย้ สินเชือ่ นาโนไฟแนนซ์
จึ ง สู ง กว่ า อั ต ราดอกเบี้ ย ของสิ น เชื่ อ
ในระบบประเภทอื่น ๆ
เพื่อชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตให้แก่ผู้ปล่อยสินเชื่อนาโน
ไฟแนนซ์ ซึ่งจ�ำเป็นต้องก�ำหนดกระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่มี
ความยืดหยุ่นสอดคล้องกับลักษณะของผู้กู้ และแม้ว่าอัตรา
ดอกเบี้ ย สิ น เชื่ อ นาโนไฟแนนซ์ จ ะสู ง กว่ า อั ต ราดอกเบี้ ย ของ
สินเชื่อชนิดอื่นในระบบ แต่ก็ยังต�่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ
นอกระบบที่ไม่มีทางการก�ำกับดูแล และมักคิดดอกเบี้ยแบบ
เงินต้นคงที่ (Flat Rate)
100,000 B

Nano-TIPS

• ‘นาโนไฟแนนซ์’ ไม่ใช่ธรุ กิจของ
		 ภาครัฐ
• ‘นาโนไฟแนนซ์’ เป็นธุรกิจของ
		 ภาคเอกชนที่ได้ใบอนุญาตให้
		 ประกอบธุรกิจจากกระทรวง
		 การคลัง การให้บริการ ‘สินเชือ่
		 นาโนไฟแนนซ์’ จึงขึน้ อยูก่ บั การ
		 พิจารณาของภาคเอกชน
• ‘นาโนไฟแนนซ์ ’ ให้ บ ริ ก าร
		 เฉพาะสิ น เชื่ อ รายย่ อ ยเพื่ อ
		 ประกอบอาชี พ ภายใต้ ก าร
		 ก�ำกับ
• ‘นาโนไฟแนนซ์’ ไม่มีบริการ
		 รับฝากเงินจากประชาชน

มีใครบ้างที่ให้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
นอกจากธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนจะสามารถให้
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์แก่ลูกค้าได้แล้ว มีบริษัท 5 แห่งที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชือ่ นาโนไฟแนนซ์แล้ว ได้แก่ บริษทั
เงินสดทันใจ จ�ำกัด บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จ�ำกัด บริษัท
แมคคาเล กรุพ๊ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั สหไพบูลย์ (2558) จ�ำกัด
และบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ�ำกัด (มหาชน)
สุดท้ายนี้ สิ่งส�ำคัญที่ผู้คิดจะขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และ
สินเชื่ออื่น ๆ ควรค�ำนึงถึงคือความสามารถในการช�ำระหนี้ของ
ตนเองโดยไม่ก่อภาระหนี้จนเกินก�ำลัง โดยภาระผ่อนหนี้ไม่ควร
เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน และสิ่งที่จะลืมไม่ได้คือ
การมีวนิ ยั ทางการเงิน ต้องช�ำระหนีต้ ามจ�ำนวนและเวลาทีก่ ำ� หนด
เพือ่ ไม่ให้เกิดภาระหนีส้ นิ ทีส่ ะสมพอกพูน และการรูจ้ กั หารายได้
แบ่งออม แบ่งใช้ หากท�ำได้ตามนี้ การหลุดพ้นจากสถานะ
‘ลูกหนี้’ ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

ที่มา :
1) ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 37/2558
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558 เรื่อง พิธีมอบ
ใบอนุ ญ าตให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ
Nano-Finance
2) ข่าว ธปท. ฉบับที่ 25/2558 ลงวันที่ 13
พฤษภาคม 2558 เรื่อง การจัดประชุมชี้แจง
แนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
สินเชือ่ รายย่อยเพือ่ การประกอบอาชีพภายใต้
การก�ำกับ (Nano Finance)
3) บทความเรื่อง ‘นาโนไฟแนนซ์’ คืออะไร
ใครรู้บ้าง? โดย อุไรพรรณ์ เจริญรัถ และ
ภาสกร ตาปสนันทน์ www.bot.or.th
4) บทความเรื่อง มารู้จัก ‘นาโนไฟแนนซ์’
กัน หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก วันจันทร์ที่ 6
เมษายน 2558
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2558
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Financial Wisdom / We Care
เรื่อง : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง. 1213)

ขายตรงแน่ ๆ

หรือ เป็น...แชร์ลูกโซ่
BB

B

แชร์ลูกโซ่

เป็นรูปแบบการทำ�ธุรกิจแบบหนึ่งที่เน้นการระดมทุน
เป็นหลัก โดยมักโฆษณาสวยหรูว่า ‘ผู้ร่วมธุรกิจ’ ซึ่งจริง ๆ
แล้ ว คื อ ‘ผู้ ที่ กำ � ลั ง จะถู ก หลอก’ จะได้ ผ ลตอบแทนสู ง
ในระยะเวลาสั้น ๆ และมักสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หรือผลตอบแทนจากพันธบัตร หุ้นกู้ หรือแม้แต่หุ้น ซึ่งช่วง
แรก ๆ จะจ่ายผลตอบแทนอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อสร้างความ
น่าเชือ่ ถือและกระตุน้ ให้ผลู้ งทุนเดิมหาผูล้ งทุนรายใหม่เข้ามา
เพื่อจะนำ�เงินลงทุนของสมาชิกใหม่มาจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้สมาชิกเก่าเพราะไม่ได้ทำ�ธุรกิจจริง และเมื่อไหร่ที่หา
สมาชิกใหม่ไม่ได้ แชร์ลูกโซ่ในร่างธุรกิจที่น่าเชื่อถือนั้นก็จะ
ถึงกาลอวสานต้องล้มไปในที่สุด1
เงินที่สูญไปเมื่อแชร์ล้ม ก็ยากที่จะได้กลับคืนมา สิ่งที่ดี
ที่สุดคือการป้องกัน ไม่พาตัวเองไปยุ่งกับธุรกิจที่มีแชร์ลูกโซ่
แอบแฝง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการจดทะเบียน การ
รับสมัครสมาชิก การขายสินค้า การจ่ายผลตอบแทน สินค้า
และการรับคืนสินค้า2 สรุปได้ตามรูปดังนี้
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ภาวะข้าวของแพงแซงรายได้ทเี่ กิดขึน้ บ่อย ๆ ทำ�ให้
หลายคนมองหารายได้เสริม บางคนก็รับทำ�งาน
พิเศษนอกเหนือจากงานหลักตามความถนัด เช่น
รับซ่อมเครื่องใช้ ไฟฟ้า หรือรับแก้ทรงเสื้อผ้า แต่ก็มี
หลายคนที่เลือกทำ�ธุรกิจขายตรงเพื่อสร้างรายได้
ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย แต่ใครจะรู้...ธุรกิจที่เรา
คิ ด ว่ า เป็ น ธุ ร กิ จ ขายตรง แท้ จ ริ ง อาจเป็ น ธุ ร กิ จ
ขายตรงแอบแฝงแชร์ลกู โซ่ทอี่ าจสร้างความเสียหาย
มากกว่าที่จะสร้างรายได้
‘We Care’ ฉบับนี้ จะพาไปรู้จักกับ ‘แชร์ลูกโซ่’
เพื่อให้เราสามารถสังเกตความแตกต่างระหว่าง
ธุรกิจขายตรงและธุรกิจที่แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ได้ และ
ยังสามารถป้องกันตัวเองจากภัยเหล่านี้ได้อีกด้วย

ขายตรงแน่ ๆ
จดทะเบียนกับ สคบ.
และดำ�เนินธุรกิจตามที่ยื่นจดทะเบียนไว้

หรือ
การจดทะเบียน

เป็น ‘แชร์ลูกโซ่’
ไม่ได้จดทะเบียน หรือจดทะเบียนแล้ว
แต่ดำ�เนินธุรกิจต่างจากที่ยื่นจดทะเบียนไว้

การรับสมัครสมาชิก
ไม่บังคับ/ ไม่มีเงื่อนไขให้สมาชิกต้องซื้อสินค้า
เพื่อมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมธุรกิจ

บังคับ/ มีเงื่อนไขให้สมาชิกต้องซื้อสินค้า
เพื่อมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมธุรกิจ

การขายสินค้า
ไม่เสนอขายสินค้า
แต่เน้นให้สมาชิกชวนบุคคลอื่นมาเข้าร่วมเครือข่าย

สมาชิกนำ�สินค้าไปเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง

การจ่ายผลตอบแทน
ขึ้นอยู่กับรายได้จากการขายสินค้า
ยอดขายมาก = ผลตอบแทนมาก

ขึ้นอยู่กับจำ�นวนสมาชิกที่มาร่วมเครือข่าย
หาสมาชิกได้มาก = ผลตอบแทนมาก

สินค้า
มีคุณภาพ ได้รับการตรวจสอบ
และรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกมีสิทธิ์ในการคืนสินค้า
ตามเงื่อนไขของสัญญา

ราคาสูง แต่คุณภาพต�่ำ
และมักอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

การรับคืนสินค้า

มักไม่รับคืนสินค้า เพราะระบบการจ่ายเงิน
จะนำ�เงินจากผู้สมัครรายใหม่มาจ่ายรายเก่า

หากเราตั้งคำ�ถามกับตัวเอง และสละเวลาสักนิดเพื่อศึกษาให้ดีก่อนว่าธุรกิจที่ก�ำ ลังลงทุนนั้น เป็นธุรกิจ
ลักษณะใด ผลตอบแทนสูงไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ลงทุน หรือที่เขาอ้างว่าขายสินค้านั้น มีการ
ขายสินค้าจริงหรือไม่ หรือจริง ๆ แล้วให้เราไปหาสมาชิกเพิม่ เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทน ฉะนัน้ เพียงแค่ชา่ งสังเกต
ช่างสงสัย ใช้เวลาหาข้อมูล เราก็มีโอกาสสูงที่จะรอดพ้นไม่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ได้
นอกจากจะหัดตั้งคำ�ถามกับตัวเองแล้ว เรายังต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็งอีกด้วย เพราะความยากของการ
ระวังภัยแชร์ลกู โซ่อกี อย่างหนึง่ คือ การปฏิเสธคำ�ชวน ธุรกิจแชร์ลกู โซ่มกั ใช้เครือข่ายเครือญาติ ให้เพือ่ นชวน
เพื่อน ให้ญาติชวนญาติ (ซึ่งเพื่อนหรือญาติเองก็อาจไม่รู้ตัวว่ากำ�ลังถูกหลอก) ทำ�ให้ยากที่จะปฏิเสธ บางที
ก็ลงทุนเพราะความไว้ใจ หรือเกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธ ดังนั้น ถ้ารู้ตัวว่าเราเป็นคนใจอ่อน ก็อย่าเข้าร่วม
กิจกรรมกับกลุ่มธุรกิจที่ไม่แน่ใจจะดีกว่า
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สามารถสอบถามได้ที่ สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.) โทร. 1166 และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ได้ที่ ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง
โทร. 1359 หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โทร. 1202 แต่หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่
สามารถอ่านได้จากหนังสือรู้รอบเรื่องการเงิน ตอน รู้รอบระวังภัย ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.1213.or.th

www.1213.or.th

facebook.com/
hotline1213

เรียบเรียงข้อมูลจาก
1
เอกสารของกลุ่มงานป้องปรามการเงินนอกระบบ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2
บทความเรื่อง ข้อแตกต่างระหว่าง ‘ธุรกิจขายตรง’ กับ ‘ขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่’ โดย คุณธนาชัย สาธิตวสุธา กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สคบ.
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Cover Story

เสถียรภาพ
ตลาดการเงิน
สู่เสถียรภาพ
เศรษฐกิจไทย

หากพิจารณาภาพรวมการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและระบบการเงินโลกให้ดี จะพบว่าความ
ผันผวนของตลาดการเงินถือเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อศักยภาพในการเติบโต
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ ดังนัน้ ธปท. จึงมีบทบาทในการสนับสนุนให้กลไกของ
การดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่มิติใหม่ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
‘BOT พระสยาม MAGAZINE’ ฉบับนี้ได้พูดคุยถึงแนวทางดูแลเสถียรภาพตลาดการเงินไทย
ในทุกมิติ ทั้งภาพใหญ่เชิงกลยุทธ์และการดูแลเสถียรภาพตลาดการเงินในระยะสั้น โดยมีตัวแทน
ของคณะอนุกรรมการบริหารตลาดการเงิน (อนต.) อย่างคุณวชิรา อารมย์ดี ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส
ฝ่ายตลาดการเงิน และ คุณณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์ ผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายนโยบายและกำ�กับการแลกเปลีย่ น
เงิน ซึง่ ต่างทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ ในภารกิจทีข่ บั เคลือ่ นตลาดการเงินให้สามารถสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

หากพิ จ ารณาภาพรวมการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
โครงสร้างและระบบการเงินโลกให้ดี จะพบว่าความ
ผั น ผวนของตลาดการเงิ น ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย
ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการเติบโต
และเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ของทุ ก ประเทศ
ดังนั้น ธปท. จึงมีบทบาทในการสนับสนุนให้กลไก
ของการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่มิติใหม่ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
‘BOT พระสยาม MAGAZINE’ ฉบับนี้ ได้พดู คุย
ถึงแนวทางการดูแลเสถียรภาพตลาดการเงินไทยใน
ทุ ก มิ ติ ทั้ ง ภาพใหญ่ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละการดู แ ล
เสถียรภาพตลาดการเงินในระยะสั้น โดยมีตัวแทน
ของคณะอนุกรรมการบริหารตลาดการเงิน (อนต.)*
อย่ า ง คุ ณ วชิ ร า อารมย์ ดี ผู ้ อ� ำ นวยการอาวุ โ ส
ฝ่ายตลาดการเงิน และ คุณณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์
ผู ้ อ� ำ นวยการ ฝ่ า ยนโยบายและก� ำ กั บ การ
แลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งต่างท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ในภารกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นตลาดการเงิ น ให้ ส ามารถ
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ยั่งยืน
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วชิรา อารมย์ดี

เปิดยุทธศาสตร์การดูแล
เสถียรภาพตลาดการเงินไทย

คุณวชิรา อารมย์ดี ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน ได้อธิบายถึง
บทบาทของคณะอนุกรรมการบริหารตลาดการเงิน (อนต.) ซึ่งมีหน้าที่หลัก
ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและดูแลให้ฝ่ายตลาดการเงินสามารถด� ำเนิน
นโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
นโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก�ำหนด ซึ่ง
การด�ำเนินการเหล่านี้ต้องอาศัยการวิเคราะห์และติดตามข้อมูลภาวะตลาด
การเงินของไทยและตลาดการเงินโลก รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังเป็นคณะกรรมการที่จะพิจารณากลั่นกรอง
ถึงแผนพัฒนาตลาดการเงินของไทยในระยะยาวอีกด้วย
ท่ า มกลางภาวะความผั น ผวนของตลาดการเงิ น โลก รวมทั้ ง ปั จ จั ย
ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ า งในตลาดการเงิ น ไทย
เช่ น สภาพแวดล้ อ มด้ า นกฎเกณฑ์ แ ละข้ อ บั ง คั บ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปมาก
(Regulatory Reform) หลังจากที่หลายประเทศต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์
ทางการเงิน ท�ำให้องค์กรก�ำกับดูแลสากล เช่น Basel Committee on
Banking Supervision และหน่วยงานก�ำกับดูแลสถาบันการเงินของประเทศ
พัฒนาแล้วต่างๆ ได้ออกกฎเกณฑ์ควบคุมการท�ำธุรกิจของสถาบันการเงิน
ทีเ่ ข้มงวดกว่าเดิม จนพฤติกรรมของผูเ้ ล่นในตลาดการเงินเปลีย่ นตามไปด้วย
ถัดมาคือ กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการเปิดเสรีทางการเงิน
ทีส่ ง่ ผลให้เศรษฐกิจการเงินแต่ประเทศเชือ่ มโยงกันมากขึน้ (Interconnectedness)
ดังนัน้ กระแสเงินทุนจะเคลือ่ นย้ายเข้าออกอย่างรวดเร็วและผันผวน เศรษฐกิจ
และตลาดการเงินไทยเองก็ตอ้ งมีการปรับตัวในส่วนนี้ นอกจากนัน้ ทิศทางการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม เช่น Digital Economy และ Aging Society จะมีสว่ น
ท�ำให้ความต้องการบริการทางการเงินเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ดังนั้น อนต.
จึงต้องมีความเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าวว่าจะมีผลต่อตลาดการเงิน และพฤติกรรม
ผู้เล่นในตลาดการเงินไทยอย่างไร

* คณะอนุกรรมการบริหารตลาดการเงิน (อนต.) ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ปรึกษา) (2) รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
(ประธาน) (3) รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน (ที่ปรึกษา) (4) รองผู้ว่าการ
ด้านบริหาร (ที่ปรึกษา) (5) ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน (กรรมการ) (6) ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายนโยบายการเงิน (กรรมการ) (7) ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน (กรรมการ)
(8) ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน (กรรมการ) (9) ผูอ้ ำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ (กรรมการ) (10) ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินสำ�รอง (กรรมการ)
(11) ผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายนโยบายและกำ�กับการแลกเปลีย่ นเงิน (กรรมการ) (12) ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นัก
ธุรกิจตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน (กรรมการและเลขานุการ)
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“แนวโน้มของตลาดการเงินในระยะยาวจะมีความผันผวน
มากขึ้น การท�ำงานของ อนต. จึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวตามให้ทัน
มีการคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยเฉพาะเรือ่ งการดูแลอัตราดอกเบีย้
และอัตราแลกเปลีย่ นซึง่ เป็นหนึง่ ในหน้าทีห่ ลักของ ธปท. ดังนัน้
การติดตามภาวะตลาดจากข้อมูลที่ฝ่ายงานต่างๆ น�ำเสนอ
อย่างครอบคลุมและทันท่วงทีจงึ มีความส�ำคัญ นอกเหนือจากนี้
อนต. ยังดูแลให้มีกระบวนการท�ำงานรองรับภาวการณ์ผิดปกติ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในตลาดการเงิน พร้อมทัง้ จะพิจารณาใช้แนวทางการบริหารจัดการ (Policy Measures) ที่เหมาะสมต่อไปด้วย”
นอกจากนี้ ประเด็นหารือใน อนต. ยังรวมถึงทิศทางในการ
พัฒนาตลาดการเงินไทย เพือ่ ให้มโี ครงสร้างทีส่ ามารถรับมือกับ
ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
“อนต. ต้องการเห็นตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาคเอกชนมีความคล่องตัวในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ตลอดจนการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลาดการเงินมีมาตรฐานและธรรมาภิบาลที่ดี
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บุคลากรทางการเงินมีคุณภาพ
จึงได้มีการก�ำหนดแผนพัฒนาตลาดการเงินไทยเพื่อให้เป็น
แนวทางการด�ำเนินการภายใน ธปท. ซึ่งแผนดังกล่าว ก็มี
ความเกีย่ วเนือ่ งกับแผนแม่บทเงินทุนเคลือ่ นย้ายของ ฝกง. และ
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สามด้วย”
คุณวชิรายังกล่าวสรุปถึงความท้าทายในการด�ำเนินแผน
พัฒนาตลาดการเงินไทยไว้อย่างน่าสนใจว่า “ในการท�ำงานเรา
จะต้องชัง่ น�ำ้ หนักระหว่างการพัฒนา (Development) และการ
รักษาเสถียรภาพ (Stability) ให้ดี เนื่องจากหนึ่งในความหมาย
ของการพัฒนา คือ ระบบที่เปิดมากขึ้น ซึ่งในระยะสั้นอาจส่ง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพตลาดการเงินได้ แต่ก็จะท�ำให้ผู้เล่น
ในตลาดมีการปรับตัว และหากเราด�ำเนินงานตามแผนฯ และ
ตลาดการเงินไทยสามารถพัฒนาไปได้จริง ย่อมมีสว่ นช่วยเรือ่ ง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย ดังนั้น เราจึงต้อง
กลับมาทบทวน Action Plan และจังหวะเวลาให้ดี รวมถึงจะต้อง
มีการประสานงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้
เห็นถึงประโยชน์ที่จะมีต่อระบบเศรษฐกิจในอนาคต”

“แนวโน้มของตลาดการเงินในระยะยาวจะมีความผันผวนมากขึ้น
การทำ�งานของ อนต. จึงจำ�เป็นต้องปรับตัวตามให้ทัน มีการคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยเฉพาะเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน”
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ณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์

สร้างสมดุลให้ทกุ การเติบโต

“ความท้าทายต่อจากนี้ไป
จะอยู่ที่ว่า เราจะทำ�อย่างไร
จึงจะตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้มากขึ้น
ขณะเดียวกัน เมื่อผ่อนคลาย
ไปแล้ว เราต้องมั่นใจได้ว่า
อย่างน้อย ธปท.
จะมีข้อมูลในการติดตาม”
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เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินโลกในปัจจุบัน
คุณณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์ ผูอ้ ำ�นวยการ ฝ่ายนโยบายและกำ�กับการแลกเปลีย่ นเงิน
ได้แชร์ให้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างประเทศผ่านช่องทางการค้าและ
การลงทุน ซึ่งมีอยู่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเกิดขึ้นของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีแนวโน้มในการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย
ในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ประกอบกับกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ได้สร้างทั้งโอกาสและความจำ�เป็นในการขยายฐานการลงทุนของคนไทย
ไปยังต่างประเทศ ทั้งเพื่อกระจายความเสี่ยงและรองรับการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างการผลิตในอนาคต
“จากความจำ�เป็นข้างต้น เราได้กลับมาพิจารณากฎระเบียบด้านเงินทุน
ขาออกที่ใช้อยู่ว่ามันเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ซึ่งเราพบว่า
กฎระเบียบด้านเงินทุนเคลือ่ นย้ายระหว่างประเทศของไทยยังมีความไม่สมดุล
กันอยู่ กล่าวคือ ด้านเงินทุนขาเข้าประเทศ เราค่อนข้างเสรี ไม่มีข้อจำ�กัด
แต่ทางด้านขาออกยังมีข้อจำ�กัดอยู่” ซึ่งคุณณัฏฐ์อธิบายถึงหลักการของ
กฎหมายควบคุมฯ ทีม่ ตี งั้ แต่ปี พ.ศ. 2485 ว่าไทยอยูใ่ นระยะของการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและฐานะด้านเงินสำ�รองระหว่างประเทศให้มีความแข็งแกร่งขึ้น
ดังนั้น เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ธปท. จึงเริ่มผ่อนคลายหลักเกณฑ์
เงินทุนเคลื่อนย้ายด้านขาออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และทยอยผ่อนคลายเพิ่ม
เติมเรื่อยมา โดยในปี พ.ศ. 2555 ได้จัดทำ�เป็นแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนให้คนไทยสามารถ
ออกไปลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งประเทศและสามารถบริหารความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยนได้คล่องตัวมากขึ้น
“คำ�ถามสำ�คัญ คือ ทำ�อย่างไรเราจะสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การลงทุนไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น เนื่องจากภาคเอกชนเป็นผู้ตัดสินใจ
ส่งเงินลงทุน แต่สิ่งที่ ธปท. ทำ�ได้คือการผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อให้เอื้อต่อ
ภาคเอกชนในการลงทุนและการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นสะดวกขึน้
ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้วก็จะช่วยเอือ้ ให้มกี ารเคลือ่ นย้ายเงินทุนทีส่ มดุลมากยิง่ ขึน้ พร้อม
กับตลาดการเงินไทยที่พัฒนาขึ้นตามไปด้วย”
สำ�หรับการดำ�เนินการผ่อนคลายครั้งนี้ถือเป็นงานต่อเนื่องในระยะที่สอง
โดยมีกรอบระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2560 และเน้นไปที่การผ่อนคลาย
เพื่อพัฒนาตลาดการเงินไทยให้มีความลึกความกว้างมากขึ้น โดยผ่อนคลาย
ให้ตัวกลางทางการเงินในประเทศ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์
และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ได้มากขึ้น โดยนำ�ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างประเทศเข้ามาเสนอขายในไทย
หรือเป็นโบรกเกอร์พาลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงผ่อนคลายให้
คนไทยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เสนอขายในประเทศเกี่ยวกับเงินตรา
ต่างประเทศได้ เพือ่ ให้คนไทยคุน้ เคยให้กบั ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีห่ ลากหลาย

“ในระยะที่สองนี้จะมีการผ่อนคลายให้ผู้ลงทุนซึ่งมีคุณสมบัติตาม
ทีก่ ำ�หนด (qualified investor) และบุคคลไทยมีชอ่ งทางไปลงทุนในต่างประเทศ
ได้โดยไม่ผา่ นตัวกลางการเงินในประเทศตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความ
คล่องตัวและประสิทธิภาพในการลงทุน จากที่เคยจำ�กัดอยู่เพียงแค่กองทุน
ขนาดใหญ่หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนตรงได้
ทั้งนี้ ระยะแรกของการผ่อนคลายบางส่วนอาจจะต้องมีการกำ�หนดวงเงิน
ต่อรายไว้ก่อน”
จากสาระสำ�คัญของแผนการผ่อนคลายดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงโอกาส
การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างประเทศมากขึน้ แต่ขณะเดียวกันโอกาส
ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากราคาหลักทรัพย์ และ
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ดังนัน้ นักลงทุนควรทำ�ความเข้าใจความเสีย่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้องให้มากขึน้ ด้วย และทีส่ ำ�คัญทีส่ ดุ คือ บุคคลในประเทศจะสามารถ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างไรและมีวิธีใดบ้าง
“ธปท. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจให้แก่
รายย่อย ซึง่ ขัน้ แรกเรากำ�ลังจัดทำ�หนังสือคูม่ อื การออกไปลงทุนในต่างประเทศ
เพื่ออธิบายให้เห็นภาพขั้นตอนการลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนจะต้องคำ�นึง
ถึงและต้องระมัดระวังเรื่องใดบ้าง จากเดิมที่เคยลงทุนผ่านตัวกลาง เขาจะ
ดูแลให้เสร็จ ทั้งอ่านสัญญา รับจ่ายเงิน และรายงานแทน ฯลฯ แต่จากนี้ไป
เมือ่ เราผ่อนคลายให้นกั ลงทุนสามารถออกไปลงทุนได้โดยไม่ตอ้ งผ่านตัวกลาง
เรื่องหลังบ้านทั้งหมดคุณต้องทำ�เอง ต้องอ่านสัญญา รายงานข้อมูลเอง และ
อีกหนึ่งเรื่องที่สำ�คัญของคู่มือนี้คือ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย คู่มือนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสสาม
ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นให้แก่นักลงทุนก่อนที่เราจะเปิดให้
Qualified Investor ออกไปลงทุนได้โดยไม่ผ่านตัวกลางในปี พ.ศ. 2559”
คุณณัฏฐ์ได้ทิ้งท้ายถึงแนวทางการทำ�งานและความพร้อมในการรับมือ
หลังจากประกาศแผนผ่อนคลายฯ ครั้งนี้ออกไปว่า “ความท้าทายต่อจากนี้ไป
จะอยู่ที่ว่า เราจะทำ�อย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน เมื่อผ่อนคลายไปแล้ว เราต้องมั่นใจได้ว่า อย่างน้อย
ธปท. จะมีข้อมูลในการติดตาม เราจึงเตรียมระบบข้อมูลเพื่อรองรับการ
ผ่อนคลายสำ�หรับนักลงทุนทีอ่ อกไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างประเทศ
ว่าเงินลงทุนที่ไหลเข้า - ออกนั้นมากเท่าไร ไปอยู่ที่สินทรัพย์ใดบ้าง ประเทศ
ไหนบ้าง ในอนาคตข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินผลกระทบ
และความเสี่ยง และสามารถพิจารณาผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายเพิ่มเติม
หรือปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตตามความเหมาะสมต่อไป”
สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของแผน ‘การผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศ’ ครั้งนี้ได้ที่ www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/
News2558/n2358t.pdf
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จากบทบาทที่ท้าทาย
สู่ชีวิตที่เรียบง่ายของ

คุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
กันยายนปีนี้ มีผบู้ ริหารระดับสูงของ ธปท. หลายท่านทีจ่ ะเกษียณอายุการท�ำงาน ทุกท่านเรียก
ได้ว่าเป็นบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ หลายท่านมีส่วนส�ำคัญในการน�ำพา ธปท.
ฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจครั้งส�ำคัญมาได้อย่างงดงาม ‘คุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ’ รองผู้ว่าการ
ด้านเสถียรภาพการเงิน นับเป็นท่านหนึ่งที่มีคุณูปการต่อ ธปท. ดังกล่าว ด้วยองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมาจึงควรค่ายิง่ ที่ ‘BOT พระสยาม MAGAZINE’ จะได้บนั ทึกประสบการณ์อนั
มีคณ
ุ ค่าของท่านไว้ เพือ่ ประโยชน์ในภายภาคหน้าส�ำหรับน้อง ๆ ธปท. รุน่ ต่อไป

สองวิกฤติใหญ่ในชีวิตการท�ำงาน
“ในการท�ำงานที่ ธปท. มีสองช่วงหลักที่เรียกว่าค่อนข้างท้าทายในชีวิตการท�ำงาน ช่วงแรก คือ วิกฤติต้มย�ำกุ้ง ปี พ.ศ.
2540 และช่วงที่สองคือ ผลของวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นจากวิกฤติสหรัฐฯ เมื่อปี พ.ศ. 2551”
รองผู้ว่าการฯ ผ่องเพ็ญขยายความว่า วิกฤติต้มย�ำกุ้งได้สร้างความท้าทายในสามระดับ เริ่มจากความท้าทายส่วนตัว
เนือ่ งจากช่วงวิกฤติปี พ.ศ. 2540 ท่านได้รบั การชักชวนให้ยา้ ยจากงานด้านบริหารเงินส�ำรองมาช่วยงานด้านการด�ำเนินนโยบาย
การเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
“เราทราบกันดีว่าหลังวิกฤติ เรามีปัญหาในสองเรื่องนี้อยู่มาก เมื่อได้รับการชักชวนในลักษณะที่ปฏิเสธไม่ได้ ก็ต้อง
เข้ามาท�ำทัง้ ทีร่ ตู้ วั ดีวา่ ไม่มปี ระสบการณ์ดา้ นนีม้ าก่อน และยังเข้ามาในช่วงเวลาไม่ปกติ ก็ยงิ่ รูส้ กึ กดดันท�ำให้เราต้องเร่งเรียนรู”้
วิกฤตินี้ยังเป็นความท้าทายของ ธปท. เพราะเป็นการท�ำงานที่ค่อนข้างยากภายใต้ภาวะที่ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มี
ต่อ ธปท. ลดลง อีกทั้งยังมีหนี้ต่างประเทศก้อนใหญ่ที่ ธปท. มีภาระต้องหาเงินมาช�ำระภายในเวลาที่ก�ำหนด และวิกฤติครั้งนี้
ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี จึงเป็นความท้าทายอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของไทย
“ประสบการณ์จากปี พ.ศ. 2540 ท�ำให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยมีความระวังมากขึ้นในการท�ำนโยบายและการท�ำ
กิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง ส่งผลให้เมืองไทยผ่านวิกฤติปี พ.ศ. 2551 มาได้อย่างค่อนข้างราบรื่น” รองผู้ว่าการฯ ผ่องเพ็ญ กล่าวเพิ่มว่า
“แต่เพราะวิกฤติโลกปี พ.ศ. 2551 ส่งผลกระทบในวงกว้างและยาวนาน เปรียบเสมือนระดับน�ำ้ ที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ท�ำให้เกาะ แก่ง หินโสโครก ตอไม้ที่ฝังตัวอยู่ใต้น�้ำมานาน กลายเป็นอุปสรรคแม้เรือที่ใช้จะมีขนาดเล็กลง เป็นความท้าทายที่
เข้ามาในช่วงท้ายของชีวิตการท�ำงานที่ ธปท.”
หลังผ่านวิกฤติใหญ่ครั้งแรก รองผู้ว่าการฯ มองว่า บางครั้งการให้ ‘ยา’ จากองค์กรระหว่างประเทศก็ไม่ใช่ยาที่ถูกเสมอไป
แต่โชคดีที่ตอนนั้น (วิกฤติปี พ.ศ. 2540) ธปท. น�ำโดยผู้ว่าการ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล กล้าหาญพอที่จะไม่รับยาบางขนาน
เพราะเห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทย “ถ้าเรารู้จักตัวเองดี รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรเพราะอะไร เราก็น่าจะเป็นคนที่มี
ความรู้ในระดับหนึ่งที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาไม่จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการรักษาตามที่คนอื่นซึ่งอยู่ไกลจากปัญหามองเข้ามา อันนี้
ก็เป็นบทเรียนส�ำคัญ แต่บทเรียนที่ยิ่งใหญ่กว่าคือ เราต้องช่วยกันดูแลประเทศ ไม่ก้าวพลาด หรือสะดุดขาตัวเอง”
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ในปัญหาที่เกิดขึ้นข้างนอก ติดตามว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไร จะกระทบเรา
หรือไม่ อย่างไร องค์กรมี ‘เครือ่ งมือ’ พอไหม ฯลฯ ฉะนัน้ การขยายความรู้
ความเข้าใจในทุกระดับมีความจ�ำเป็นมากขึ้น”
การจะขยายโลกทัศน์ เข้าใจปัญหาและสถานการณ์เศรษฐกิจได้ดีนั้น
แรงกระตุน้ จากภายใน (Self Motivation) เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ ซึง่ รองผูว้ า่ การฯ
มองว่า ‘ไฟ’ ในการพัฒนาตัวเองเพื่อการท�ำงานให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
เกิดจากความตั้งใจที่จะท�ำงานเพื่อองค์กร ถ้าคนส่วนใหญ่ในองค์กรหลัก
มีความคิดอย่างนี้ ประเทศก็จะเดินหน้าได้ดี
หน่วยงานที่เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจอย่าง ธปท. จ�ำเป็นต้องมองไป
ข้างหน้า เพื่อแจ้งเตือนและเตรียมการณ์ส�ำหรับความเปลี่ยนแปลง โดย
รองผูว้ า่ การฯ ให้วธิ คี ดิ ดังนี้ “หากเราเข้าใจสถานการณ์ในวันนีด้ พี อ เราจะ
สามารถประเมินสิง่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงในอนาคตได้ระดับหนึง่ และมองเห็น
แนวทางด�ำเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ยิ่งเรื่องที่ต้องใช้เวลา
ในการด�ำเนินการนาน กว่าจะเห็นผล การคาดการณ์และการด�ำเนินการ
ล่วงหน้ายิ่งมีความจ�ำเป็นมากขึ้น”

"หากเราเข้าใจสถานการณ์ในวันนี้
ดีพอ เราจะสามารถประเมินสิ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ระดับหนึ่ง
และมองเห็นแนวทางด�ำเนินการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ยิ่งเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการ
ด�ำเนินการนาน กว่าจะเห็นผล
การคาดการณ์และ
การด�ำเนินการล่วงหน้า
ยิ่งมีความจ�ำเป็นมากขึ้น"

ท่านปรีดี - อาจารย์ป๋วย ต้นแบบที่ชื่นชม

สองผลงานใหญ่แห่งความภาคภูมิใจ
ตลอด 35 ปีใต้รม่ ธปท. รองผูว้ า่ การฯ ผ่องเพ็ญได้ฝากผลงาน
ที่ได้สร้างรากฐานเสถียรภาพทางการเงินของประเทศไว้ไม่น้อย
โดยสองผลงานที่ท่านภาคภูมิใจ คือ การได้มีส่วนในการวาง
รากฐานในการพัฒนาตลาดพันธบัตร และการเปิดเสรีบญั ชีเงินทุน
(Capital Account)
“ไทยออกจากวิกฤติต้มย�ำกุ้งด้วยหนี้ต่างประเทศซึ่งเป็น
ภาระของ ธปท. รัฐบาลเองก็ตอ้ งออกพันธบัตรเพือ่ เอาเงินไปจ่าย
คืนหนี้ แม้ไม่ใช่เป็นการออกพันธบัตรรัฐบาลครั้งแรก แต่ด้วย
ความต้องการกูเ้ งินเป็นจ�ำนวนมากอย่างต่อเนือ่ ง การด�ำเนินการที่
ไม่เหมาะสม ไม่ถกู จังหวะเวลา ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
ก็จะส่งผลอย่างมากต่อต้นทุนและขนาดที่จะสามารถกู้ยืมได้
ท�ำให้คิดว่าเราจ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนาตลาดพันธบัตรรัฐบาล”
คุณผ่องเพ็ญใช้ประสบการณ์ในการบริหารเงินส�ำรองทางการ
ที่ ธปท. เป็นผู้ลงทุนในตลาดพันธบัตรที่พัฒนาแล้ว มาริเริ่ม
การพัฒนาตลาดพันธบัตรรัฐบาลร่วมกับกระทรวงการคลัง
การท�ำงานในครั้งนั้นมีส่วนช่วยให้ตลาดพันธบัตรไทยเติบโต
มาถึงทุกวันนี้ และท�ำให้รัฐบาลบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นรากฐานของตลาดหุ้นกู้ภาค
เอกชนซึ่งมีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจการเงินไทย
ในปัจจุบัน
ภายหลังที่ประเทศไทยช�ำระหนี้ต่างประเทศได้ก่อนก�ำหนด
และเศรษฐกิจโลกเดินหน้าด้วยดี ส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจไทย รายได้
การส่งออกเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่เอกชนไทยที่บาดเจ็บจากวิกฤติ
ปี พ.ศ. 2540 พากันลดการลงทุนขนาดใหญ่ (ลดการน�ำเข้า)
แต่ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ข นเงิ น เข้ า มาลงทุ น โดยตรงเพิ่ ม ขึ้ น
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‘ไฟ’ ในการพัฒนาตัวเองเพื่อ
การท�ำงานให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
เกิดจากความตั้งใจที่จะท�ำงาน
เพื่อองค์กร ถ้าคนส่วนใหญ่
ในองค์กรหลักมีความคิดอย่างนี้
ประเทศก็จะเดินหน้าได้ดี
ส่งผลให้ไทยเป็นฝ่ายรับเงินตราต่างประเทศสุทธิเข้ามาในเงินส�ำรองทางการอย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงจุดที่คิดว่า ธปท. มีเงินส�ำรองทางการมากพอที่จะใช้ในการด�ำเนิน
นโยบายและเพียงพอที่จะรองรับในกรณีที่จะมีเงินทุนไหลออกแล้ว น่าจะเป็นโอกาส
ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะทบทวนนโยบายเปิดเสรีเงินทุนขาออก ซึง่ ก็ได้ดำ� เนินการต่อมาอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป จนถึงวันนี้ที่การด�ำเนินการมาได้ไกลพอสมควร และได้มีส่วนช่วย
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยกระจายการลงทุนได้ดขี นึ้ กว่าเดิม และสามารถบริหาร
จัดการความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยลดแรงกดดันจากเงิน
ทุนขาเข้าลงได้ระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ดี รองผู้ว่าการฯ ผ่องเพ็ญยอมรับว่า การเปิดเสรีเงินทุนท�ำให้ต้องปรับ
เปลีย่ นกระบวนการท�ำงานของส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้อง การปรับมุมมองและกระบวนการ
ท�ำงานในการติดตามข้อมูลและความเป็นไปต่าง ๆ เพื่อท�ำให้สามารถวางนโยบาย

ได้ถกู ต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ ทัง้ ในยามปกติและไม่ปกติ
ถือเป็นความท้าทายของพนักงาน ธปท. รุ่นหลัง

จากใจรุ่นพี่ ส่งถึงรุ่นน้อง
“ทุกวันนี้ เหตุการณ์ใหญ่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกไม่วา่ จุดไหน ส่งผลกระทบ
ต่อผูค้ นหรือระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศอืน่ ภายในระยะเวลาทีส่ นั้ ลง
เราจึงต้องรูก้ ว้างขึน้ ไม่มองแค่งานบนโต๊ะของเราเท่านัน้ น้อง ๆ เจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าทีช่ ำ� นาญงาน ต้องรูด้ ว้ ยว่าเพือ่ นโต๊ะข้าง ๆ ท�ำอะไร ผูอ้ ำ� นวยการ
และผู้อ�ำนวยการอาวุโส ก็ต้องรู้ว่างานของเราเกี่ยวกับงานของฝ่ายไหน
อย่างไรบ้าง ถ้าเราเป็นผู้บริหารระดับสูง ก็ต้องพยายามสร้างความเข้าใจ

รองผูว้ า่ การฯ กล่าวว่า ท่านมักชืน่ ชมบุคคลทีท่ มุ่ เทท�ำงานเพือ่ ประเทศชาติ
โดยที่ไม่หวังผลตอบแทน และรู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละ การรักษา
อุดมการณ์ไว้ได้อย่างมัน่ คงและสง่างามของท่านปรีดี พนมยงค์ ท่านอาจารย์
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก็เป็นปูชนียบุคคลอีกท่านหนึ่งที่รองผู้ว่าการฯ ชื่นชมใน
ฐานะที่เป็นแบบอย่างของบุคคลที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และหลักการของ
ธนาคารกลาง รวมถึงมีความกล้าหาญในการยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
โดยไม่คำ� นึงถึงผลกระทบต่อตนเอง
“ความเป็นอิสระของธนาคารกลางไม่ใช่มาจากกฎหมาย เพราะแม้
กฎหมายจะเขียนไว้ แต่ถ้าคน ธปท. ไม่ท�ำตัวให้เป็นอิสระ ก็ไม่อิสระ
และพนักงานทุกคนสามารถแสดงให้คนภายนอกเห็นได้ถงึ ความเป็นอิสระ
ขององค์กร”

Back to a Very Basic Life
“35 ปีใน ธปท. เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และส่วนใหญ่อยู่ในจุด
ที่งานมีความกดดันและความท้าทาย หลังเกษียณจึงอยากท�ำอะไรที่เป็น
คนละเรื่องกับงานที่ท�ำมา เช่น ไปท�ำการเกษตรแบบพอเพียง คิดว่าน่า
จะเป็นการใช้ชีวิตที่ดี”
จากบทบาทของการเป็นผู้ก�ำกับดูแล (Regulator) ระบบเศรษฐกิจ
แผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณของคุณผ่องเพ็ญกลับเป็นสิ่งที่เรียกว่า แทบ
จะควบคุมอะไรไม่ได้ เพราะหลายอย่างขึ้นกับดินฟ้าและความปราณีจาก
ธรรมชาติ แต่ทา่ นก็มองว่าเป็นชีวติ เรียบง่ายทีท่ า้ ทายไปอีกแบบ โดยความ
ท้าทายคือการปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุข
อย่างไรก็ดี ด้วยองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ใน ธปท. รองผูว้ า่ การฯ ผ่องเพ็ญ
กล่าวว่า หากใครจะให้ทา่ นไปถ่ายทอดข้อมูลเหล่านีเ้ พือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ น้อง ๆ
รุน่ หลัง ท่านก็ยนิ ดี เหมือนกับทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์
จากรุ่นพี่ใน ธปท. มายาวนาน
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Special Scoop

ธปท.

เปิดแหล่งความรู้ทางการเงิน
@ Money Expo 2015

นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 15 เลยก็ว่าได้ ส�ำหรับบูธนิทรรศการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งจัดแสดงเนื้อหาภายใต้แนวคิด ‘BOT LIVELY MONEY LIBRARY : แหล่งความรู้
ทางการเงิน เพื่อการเข้าถึง สู่ความยั่งยืน’ โดยมุ่งให้ความรู้ด้านบทบาทหน้าที่ ธปท. และความรู้ทางการเงิน
เป็นส�ำคัญ ผ่านการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนให้ความรู้บทบาทหน้าที่ ธปท. และ ศคง.
โซนความรู้และให้ค�ำปรึกษาทางการเงิน และโซนความรู้เกี่ยวกับธนบัตรและจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกต่าง ๆ
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ซึ่งในงาน Money Expo 2015 ครั้งนี้ ธปท. ได้
น�ำธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล
วันราชาภิเษกสมรส และวันราชาภิเษก ครบ 50 ปี
ชนิดราคา 500000 บาท ไปร่วมจัดแสดงภายในบูธ
นิทรรศการ พร้อมทั้งกิจกรรมเกมลุ้นรับของรางวัล
ให้ร่วมสนุกอีกด้วย
ทั้ ง นี้ ผลตอบรั บ ของภาพรวมการจั ด งานปี นี้
ยังถือเป็นความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่อีกครั้งท่ามกลาง
วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว โดยมี ป ระชาชนและ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจเดินทางไปสมัครใช้บริการทางการเงิน
และการลงทุนในงานรวม 107,578 ราย รวมมูลค่าสูงถึง
90,000 ล้านบาท จากธนาคาร บริษัทการเงิน บริษัท
หลักทรัพย์ บริษทั จัดการกองทุนรวม บริษทั ผูค้ า้ ทองค�ำ/
โกลด์ฟิวเจอร์ส และบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัย
ซึ่งต่างจัดเตรียมบริการทางการเงินและการลงทุน
ไปให้บริการกันถึงที่ภายในงาน จนท�ำให้สีสันของงาน
Money Expo 2015 คึกคักไม่แพ้ปีไหน ๆ
ผู้ร่วมงานให้ความสนใจอย่างคับคั่งเพื่อชมธนบัตรที่ระลึก ชนิดราคา 500000 บาท
ซึ่งเป็นชนิดราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
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Never
Stop
หากเปรียบองค์กรใหญ่ ๆ อย่าง ธปท. เป็นผืนป่า
อันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยกล้าพันธุ์หลากหลาย
ทัง้ ใหญ่เล็ก ทีพ
่ ร้อมเกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน ต้นไม้ตน้ เล็ก ๆ
ที่ก�ำลังผลิใบ คงเปรียบได้กับบุคลากรรุ่นใหม่ ที่ต้อง
หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เติบโตเป็น
ต้ น ไม้ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง พร้ อ มสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ ธปท.
ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
ไอซ์ - ประภาพรรณ ประภัทรโพธิพงศ์ เจ้าหน้าที่ลงทุน
ฝ่ า ยตลาดการเงิ น , เพิ ร ์ ล – ฉั ต รลดา โชตนาการ
ผู ้ วิ เ คราะห์ ฝ่ า ยกลยุ ท ธ์ ส ถาบั น การเงิ น และ
ฟง - บวรวิ ช ญ์ จิ น ดารั ก ษ์ ผู ้ ต รวจสอบอาวุ โ ส
ฝ่ายตรวจสอบ 2
ทั้ง 3 คน คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ของ ธปท. ที่มีแนวคิด
ในการท� ำ งานเพื่ อ ความมั่ น คงขององค์ ก รที่ น ่ า สนใจ
มี ค วามรั ก ในองค์ ก ร คิ ด บวกอย่ า งคนรุ ่ น ใหม่ และมี
ความกระหายที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สมกับที่เป็น
‘ต้นไม้สายพันธุ์ ใหม่’ แห่งผืนป่า ธปท.
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การท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในความคิดของคุณคืออะไร
ฟง : ได้ยินค�ำว่าประสิทธิภาพแว้บแรกผมนึกถึงกฎ 80 / 20 นะ
หรือจะเรียกเนิร์ดๆ ว่า Pareto Principle ก็ได้ ซึ่งหมายความว่า
โดยทั่วไป Output 80% จะมาจาก Input เพียง 20% ดังนั้นให้เรา
พยายามท�ำงานในส่วน 20% นั้นให้ดีเพื่อให้ผลลัพธ์ 80% ออกมา
ดีที่สุด ผมเองก็สงสัยว่าหลักการนี้มันจริงเท็จแค่ไหน แต่ผมคิด
ว่ามันช่วยเตือนเราให้เน้นความส�ำคัญกับงานในส่วนที่จะส่งผล
ต่อความส�ำเร็จ มากกว่าสนใจรายละเอียดอื่น
เพิรล์ : การท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพคือการท�ำงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ส�ำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายทั้งในด้านคุณภาพ
และกรอบเวลาที่ก�ำหนดไว้ เช่น งานวิเคราะห์ จะต้องสามารถ
สื่อประเด็น ได้ครบถ้วน ชัดเจน และมีหลักการ โดยขั้นตอนแรก
ของการท�ำงานวิเคราะห์ คือ การวางแผน และดูวา่ ทีผ่ า่ นมามีใคร
เคยศึกษาเรือ่ งนีห้ รือไม่ ซึง่ จะช่วยประหยัดเวลา ลดความซ�ำ้ ซ้อน
ของการท�ำงาน และยังสามารถพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่
ส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ ก็คอื การส่งงานภายในเวลาทีก่ ำ� หนด หรือหาก
เป็นไปได้ควรส่งก่อนเวลาที่ก�ำหนด เพื่อที่จะได้มีเวลาตรวจทาน
งานก่อน หัวหน้าก็จะได้มเี วลาอ่านงานได้อย่างถีถ่ ว้ นไม่เร่งรีบค่ะ
ไอซ์ : เรามีคติในการท�ำงานว่า ‘Set the point. Achieve the goal.’
เพราะเวลาคือต้นทุนทีแ่ พงทีส่ ดุ เราจึงต้องบริหารเวลาทีม่ อี ยู่
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดเสมอ อีกทัง้ ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นั้ น ต้ อ งเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดให้ น ้ อ ยที่ สุ ด หรื อ ไม่ มี เ ลย
ความรอบคอบในการท�ำงานจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะ
ท�ำให้งานมีประสิทธิภาพ

‘Set the point.
Achieve the goal.’
ไอซ์ - ประภาพรรณ ประภัทรโพธิพงศ์
เจ้าหน้าที่ลงทุน ฝ่ายตลาดการเงิน
เจ้าหน้าที่ลงทุน ฝ่ายตลาดการ
เงิน
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งานทีร่ บั ผิดชอบมีสว่ นท�ำให้เราต้องพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง

Role Model ในการพัฒนาตนเองของคุณคือใคร

คิดว่าตนเองมีอะไรทีย่ งั ขาด และต้องพัฒนาเป็นล�ำดับแรก

ไอซ์ : ปัจจุบันงานที่รับผิดชอบหลัก คือการดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาท ดังนั้น
งานที่ได้รับมอบหมายมันท้าทายตัวเราในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้รอบตัว
ความรู้เชิงเทคนิค การคาดการณ์ทิศทางของตลาด เลยต้องพัฒนาความรู้ให้
เท่าทันต่อสถานการณ์โลกทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ใน
แต่ละวันประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกทีผ่ นั ผวน ท�ำให้เราต้องเผชิญ
กับปัญหาใหม่ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก ต้องมีความรู้มากพอที่จะรับมือ
กับปัญหาต่าง ๆ ได้ และเนือ่ งจากการท�ำงานด้าน Operation ต้องอาศัยทักษะ
หลายด้านโดยเฉพาะการท�ำงานแบบ Multi-tasking เราจึงต้องฝึกฝนตัวเองให้
มีปฏิภาณและความรอบคอบเสมอ

ไอซ์ : นับตั้งแต่ที่ได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานที่ ธปท. ได้มีโอกาสร่วมงานกับ
ท่าน รง. ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ท�ำให้ได้เรียนรูว้ ธิ คี ดิ และวิธกี ารท�ำงานจากท่าน
ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น�ำ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว
สิ่งที่ท่านถ่ายทอดต่อผู้ร่วมงานระดับล่างเสมอคือเรื่องการท�ำงานโดย
ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�ำคัญเสมอ สิง่ เหล่านีท้ า่ นท�ำให้เราเห็น
มาโดยตลอด ถือเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั คนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งเริม่ สร้างจิตส�ำนึก
ทีด่ เี พือ่ ทีจ่ ะรับบทบาทในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจและความมัน่ คงของ
ประเทศชาติต่อไป

เพิร์ล : สิ่งที่คิดว่ายังต้องพัฒนาในฐานะผู้วิเคราะห์ คือ การพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ที่หลากหลาย ไม่ใช่รู้อยู่เพียงด้านเดียว เพื่อที่ตนเองจะ
ได้มีกรอบความคิดที่ครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ในการวิเคราะห์
เสถียรภาพระบบการเงิน เราต้องมองให้เห็นความเชื่อมโยงในระบบ
เศรษฐกิจและระบบการเงิน ระหว่างภาครัฐ สถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ
ภาคครัวเรือนและภาคต่างประเทศ ที่เกี่ยวพันกันและสามารถส่งผล
กระทบต่อกันได้ในวงกว้าง ดังเห็นได้จากวิกฤติการเงินโลกครั้งที่ผ่านมา
ดังนั้น การมีความรู้รอบด้านจะสามารถท�ำให้เรามองเห็นภาพในแบบ
องค์รวมและสามารถวิเคราะห์ได้แตกฉานมากยิ่งขึ้นค่ะ

เพิร์ล : ปัจจุบันอยู่ทีมวิเคราะห์เสถียรภาพ สายนโยบายสถาบันการเงิน
รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตาม วิ เ คราะห์ และประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ ระบบ
สถาบันการเงินและระบบการเงินไทย และเป็นทีมเลขานุการ (ร่วมกับทีมงาน
ในสายนโยบายการเงิน) ของคณะท�ำงานกลั่นกรองงานด้านเสถียรภาพระบบ
การเงิน (ทสร.) คณะอนุกรรมการเสถียรภาพระบบการเงิน (อสร.) และการ
ประชุมร่วม กนง. - กนส. รวมถึงจัดท�ำรายงานการประเมินเสถียรภาพระบบ
การเงินไทย (Financial Stability Report) ทุกสิน้ ปี เพือ่ สรุปภาพประเด็นความเสีย่ ง
เชิงระบบและการด�ำเนินการเพื่อดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน ดังนั้น ทักษะ
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการจัดการอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ต้องพัฒนาทักษะการอ่านจับประเด็นส�ำคัญให้ได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราต้อง
อ่านเยอะ ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์นั้น สามารถฝึกได้
ระหว่างการอ่าน โดยส่วนตัวมักฝึกตัง้ ค�ำถามกับสิง่ ทีอ่ า่ น
เพื่อที่เราจะได้ฝึกคิดอยู่ตลอดเวลา ส่วนทักษะการ
จัดการช่วยให้มคี วามละเอียดมากขึน้ ต้องหัดวางแผน
ให้มีขั้นตอนและชัดเจนเพื่อให้งานส�ำเร็จและทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องสบายใจที่จะร่วมงานกันค่ะ

ฟง : ผมลองพยายามนึกดู แต่นึกไม่ออก (หัวเราะ) เลยคิดว่าผมคงไม่มี
Role Model ในเรือ่ งนี้ แต่สว่ นตัวผมชอบแนวคิดในการพัฒนาของคนญีป่ นุ่
ที่เรียกกว่า Kaizen ซึ่งใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือบริษัท แนวคิดนี้บอกให้
พัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ตอ้ งต่อเนือ่ ง ซึง่ ผมเชือ่ เอาเองว่าการพัฒนา
ตัวเองเรื่อย ๆ แบบ ‘A little older, a little wiser.’ ในที่สุดมันจะน�ำไปสู่
อะไรดี ๆ ที่มีความส�ำคัญมากได้ เหมือนค�ำพูดที่วา่ “Every little thing
makes a big difference.”

ไอซ์ : เรายังเป็น Freshy ส�ำหรับตลาด ดังนั้น ส่วนตัวคิดว่าต้องเร่งพัฒนา
ประสบการณ์ในตลาดเป็นล�ำดับแรก เพราะบางทีตลาดมันไม่ Logical
หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเหมือนในทฤษฎีหรือบทเรียนในต�ำรา ตลาดมีความ
ซับซ้อนและอ่อนไหวต่อปัจจัยแวดล้อมและผันผวนตลอดเวลา จึงควรสัง่ สม
ประสบการณ์เหล่านี้ ท�ำความคุ้นเคยกับตลาดให้มากขึ้น วันข้างหน้าหาก
เกิดอะไรขึ้น เราจะได้หยิบประสบการณ์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง

เพิร์ล : ที่จริงมีหลายคนนะคะ เพราะแต่ละคนก็มีจุดเด่นของตนเอง
แตกต่างกัน แต่ทชี่ อบทีส่ ดุ คงเป็น โทมัส อัลวา เอดิสนั (Thomas Alva Edison)
วลีดงั ของเอดิสนั ทีเ่ ราจ�ำได้มาถึงตอนนีก้ ค็ อื “การเป็นอัจฉริยะเกิดจากแรง
บันดาลใจ 1% อีก 99% มาจากหยาดเหงือ่ ทีท่ มุ่ เท” เพราะเอดิสนั เป็นคนหูหนวก
ตั้งแต่เด็กท�ำให้เรียนได้ไม่ค่อยดี แต่เขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท�ำงาน เขามองเห็นความผิดพลาดเป็นบทเรียนมากกว่าจะเป็นอุปสรรค
ที่ท�ำให้เขาท้อถอย เช่น ในการคิดค้นหลอดไฟ เขาทดลองเป็นพันๆ ครั้ง
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นส�ำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก ทัศนคติต่อการ
ท�ำงาน และความไม่ย่อท้อของเอดิสัน เป็นสิ่งที่ใช้เตือนตนเองว่าเรา
สามารถพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอถ้ามีความพยายาม และไม่มีอุปสรรคใด
ที่เราจะข้ามไปไม่ได้ค่ะ

ฟง : เยอะมากครับ นับไม่ถ้วน (หัวเราะ) อย่างแรกที่อยากพัฒนาเลย คือ
อยากตรวจแบงก์ให้เก่งขึ้นเรื่อย ๆ ครับ

ฟง : ผมย้ายมาท�ำงานเป็นผูต้ รวจสอบในฝ่ายตรวจสอบ 2
เกือบหนึ่งปีแล้ว งานนี้ต้องออกไปตรวจสอบธนาคาร
พาณิชย์ขา้ งนอก ซึง่ แตกต่างจากงานด้านอืน่ ของ ธปท.
พอสมควร งานผู้ตรวจสอบต้องท�ำงานเป็น
ทีมใหญ่ ใช้ไหวพริบ และทักษะการ
เจรจาต่อรองสูง รวมทั้งต้องแม่น
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
สิ่งเหล่านี้เป็นอะไรใหม่ที่ผมไม่
เคยท�ำมาก่อน เลยต้องพยายาม
พัฒนาและเรียนรู้ ค่อนข้างมาก
แต่เป็นงานที่สนุกและโชคดีที่
มีพี่ ๆ ที่ฝ่ายให้การดูแลและ
สอนงานเป็นอย่างดี

“การเป็นอัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจ
1% อีก 99% มาจากหยาดเหงื่อที่ทุ่มเท”
เพิร์ล – ฉัตรลดา โชตนาการ
ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
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คิดอย่างไรกับค�ำพูดทีว่ า่ ‘Practice makes perfect.’
ไอซ์ : เห็นด้วยกับส�ำนวนนีค้ ะ่ เพราะทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์
แต่ อ าศั ย ความมี วิ นั ย และความใส่ ใ จเพี ย รพยายามที่ จ ะท� ำ สิ่ ง นั้ น ๆ
ที่เราเรียกว่าพรแสวง จึงเกิดเป็นความช�ำนาญ แต่อย่าลืมว่าจะพากเพียร
แค่ไหนก็ต้องพากเพียรให้ถูกวิธี การฝึกฝนจึงต้องเป็นการฝึกฝนที่ถูกวิธี
และถูกต้องถึงจะน�ำมาซึ่งความสมบูรณ์แบบ
เพิรล์ : ส่วนตัวเราเห็นด้วย เพราะการฝึกฝนจะท�ำให้เราช�ำนาญมากยิง่ ขึน้
เหมือนกับการเล่นดนตรี หรือกีฬา ที่นักดนตรีและนักกีฬาต้องมีการ
ซ้อมอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้มีความช�่ำชองในเครื่องดนตรีและกีฬานั้นๆ
ไม่เช่นนั้นดนตรีที่เล่นออกมาอาจจะเพี้ยน หรืออาจได้รับบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬา เช่นเดียวกับการท�ำงาน ที่ทักษะการคิด การอ่าน การฟัง

การพูด และการเขียน คือเครือ่ งมือในการท�ำงานของผูว้ เิ คราะห์ทคี่ วรพัฒนา
อยู่เสมอ โดยในแต่ละก้าวที่เราฝึกฝนอาจจะส�ำเร็จบ้างหรือผิดพลาดบ้าง
โดยความผิดพลาดจะเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าวิธีไหนที่ไม่ควรท�ำและ
การฝึกฝนจะช่วยท�ำให้เราเก่งขึ้น
ฟง : ผมก็ชอบนะ แต่อยากขอเสริมใน 2 จุดครับ คือ หนึ่ง ฝึกให้ถูกวิธี
เพราะนอกจากต้องฝึกฝนแล้ว ยังควรท�ำอย่างมีประสิทธิภาพ หาวิธที ดี่ ที ถี่ กู
ลองคิดดูครับ สมมติคณุ อยากบวกเลขเร็ว แต่คณุ หัดบวกเลขเพียงอย่างเดียว
เวลาจะหาค�ำตอบของ 8 + 8 + 8 + 9 + 8 + 9 = ? ฝึกอย่างไรก็คง
ล�ำบาก ที่จะบวกให้ได้เร็วเท่าคนที่รู้จักวิธีและฝึกการคูณเลขมา คือ เอา
(8 x 4) + (9 x 2) และ สองเรียนรู้จากความผิดพลาดให้มากและเร็ว
เพราะมี เ รื่ อ งมากมายที่ เ ราคงต้ อ งลองผิ ด ลองถู ก เอง เราอาจหาวิ ธี
ทีด่ ไี ด้ยาก ไม่มคี นบอกไม่มหี นังสือให้อา่ น การเข้าใจและเรียนรูจ้ ากความ
ผิดพลาดของตัวเองจึงส�ำคัญมากที่สุด

มีคำ� กล่าวทีว่ า่ ‘Rome wasn’t built in a day.’ แล้วถ้า
คุณต้องสร้าง Rome ภายในวันเดียวล่ะ จะท�ำอย่างไร
ฟง : ถ้าข�ำ ๆ ผมคงตอบว่า สบาย เดีย๋ วนีใ้ ช้ 3D Printing สร้าง Rome ใน
วันเดียวได้แล้วแหละ แต่ถา้ จะตอบแบบมีสาระหน่อย คงขอเปรียบเทียบว่า
เป็นสถานการณ์ที่อยู่ดี ๆ งานเข้า ต้องส่ง Project ยักษ์ภายในพรุ่งนี้
แรกสุดผมคงต้องหาทางออก โดยสอบถามถึงความจ�ำเป็นที่ต้องส่ง
พรุ่งนี้ หาทางต่อรองขอยืดเวลาออกไปก่อน โดยต้องยึดความส�ำคัญ
ของงานเป็นหลัก หากงานเร่งด่วนจริง ๆ ยังไงก็ต้องท�ำให้เสร็จภายใน
หนึ่งวัน ผมก็คงหยุดวางแผนซักนิด ตามกฎ 80 / 20 แล้วก็ลุยท�ำไปเต็มที่
เพื่อไม่ให้เสียใจว่าน่าจะท�ำได้ดีกว่านี้ ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหล่ะครับ
ก็พยายามดีที่สุดแล้วหนิ
เพิรล์ : การสร้างกรุงโรมสมัยก่อนคงต้องกินเวลานานกว่าวันเดียวแน่นอน
เพราะเมืองมีหลายส่วน แต่ละส่วนก็มคี วามส�ำคัญ มีเอกลักษณ์ทแี่ ตกต่างกัน
แต่ถ้าจ�ำเป็นต้องสร้างกรุงโรมภายในวันเดียว คิดว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง
ท้าทายแต่ไม่ได้แปลว่าท�ำไม่ได้ หากเรามีการเตรียมพร้อม มีการวางแผน
ทีด่ ี การร่วมมือท�ำงานกันเป็นทีม และซุปเปอร์เทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้าไปมาก
เราอาจสร้างเสร็จภายในหนึง่ วันก็เป็นได้ แต่สงิ่ ส�ำคัญทีเ่ ราจะมองข้ามไม่ได้
แม้ว่าเราจะต้องสร้างให้เสร็จภายในวันเดียว คือ การวางรากฐานที่ดี
ของเมือง เพราะเมืองอาจเกิดการสั่นคลอนหรือทรุดลงได้หากรากฐาน
ไม่แข็งแรงและมั่นคง ฉะนั้น เราจะรีบเร่งอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องมี
คุณภาพด้วยค่ะ

แปลกใหม่ เปิดมุมมองของตัวเอง จะท�ำให้เราเห็นมุมมองที่อีกด้านที่ไม่
เคยเห็น สิง่ เหล่านัน้ จะท�ำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ
ทีส่ ำ� คัญไม่วา่ เราจะท�ำอะไรเราต้องสร้างก�ำลังใจให้กบั ตนเองแล้วจะท�ำให้
เราเกิดความมุ่งมั่นในการเดินไปให้ถึงจุดหมายที่วางไว้
เพิรล์ : หลังเลิกงาน ก็มกั จะไปออกก�ำลังกายถ้ามีเวลาค่ะ ปกติจะไปวิง่ ส่วน
วันพฤหัสบดีจะเล่น Ultimate Frisbee ทีพ่ งึ่ ร่วมตัง้ ชมรมขึน้ มากับเพือ่ น ๆ
การออกก�ำลังก็เหมือนเป็นการ Refresh ร่างกายและสมอง ช่วยเติมพลัง
ให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยสมองให้ปลอดโปร่งพร้อมส�ำหรับ
การท�ำงานอย่างเต็มที่ในวันต่อไปค่ะ
ฟง : ไม่ได้กวนนะครับแค่คดิ ว่า อย่างแรกต้องพยายามหางานทีเ่ ราชอบท�ำ
ก่อน งานที่ไม่ชอบยังไงก็คงยากที่จะเติมไฟ เติมไปหน่อยก็คงมอด
ในไม่ชา้ ในทางกลับกันถ้าชอบงานนั้น การเติมไฟคงไม่ยากนัก บางช่วง
หากเหนื่อยหรือเครียดเกินไป ก็หาอะไรอย่างอื่นท�ำเพื่อพักผ่อน พอไม่ได้
ท�ำงานที่ชอบซักพัก เดี๋ยวก็คงอยากกลับมาท�ำเองนะ

ไอซ์ : คงปฏิเสธไม่ได้วา่ เป็นไปได้ยากทีเดียว แต่หากมีข้อจ�ำกัดทางด้าน
เวลาที่ต้องท�ำให้เสร็จจริง ๆ เราก็ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น ต้องเริ่มจาก
การวางแผน เดินตามแผนเหมือนเดินทางตามเข็มทิศ ที่จะน�ำให้เราเดิน
ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ โดยไม่หลงทิศหรือหลงประเด็น และการท�ำงาน
แบบ Teamwork มีเพื่อนร่วมทีมที่ดี จะเป็นกุญแจหลักที่จะน�ำพาไป
สู่เป้าหมายได้
มีวธิ เี ติมไฟในการท�ำงานอย่างไร
ไอซ์ : การเติมไฟทีด่ แี ละง่ายทีส่ ดุ คือการมองโลกในแง่ดี ทุกอย่างล้วนขึน้ อยู่
กับความคิดของเรา มีบา้ งทีท่ อ้ ทีเ่ หนือ่ ยล้า แต่หากเราจัดการกับความคิดเรา
ให้เป็นไปในแง่บวก มีทศั นคติทดี่ ี ก็สามารถท�ำให้เรามีพลังในการเดินต่อไป
หรือบางครั้งเราต้องออกจากความจ�ำเจ ไปพบสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ
หากมี เ วลาก็ จ ะใช้ ก ารเดิ น ทางออกไปยั ง สถานที่

“Every little thing makes a big difference.”
ฟง - บวรวิชญ์ จินดารักษ์
ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 2
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บ้านคุ้งน�้ำรีสอร์ท
จากเมืองกรุงทีเ่ คลือ่ นไหวอย่างไม่รรี อ ท�ำให้คณุ เหนือ่ ยอ่อน เพลียแรง
จนอยากพักสักวันสองวัน แนะน�ำให้มุ่งหน้ามาที่ ‘บ้านคุ้งน�้ำรีสอร์ท’
ที่ที่คุณสามารถใช้ชีวิตเนิบช้า ชะลอวันเวลาเพื่อเก็บเกี่ยวความอุ่น
ละมุนของความสุข ในพิกัดที่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่เกิน 60 กิโลเมตร
รีสอร์ทขนาดกะทัดรัด ที่มีสิ่งดี ๆ รายล้อม ทั้งแมกไม้เขียวชอุ่ม
ล�ำน�ำ้ ไหลเอือ่ ย และเสียงขับคลอจากธรรมชาติซงึ่ จะท�ำให้คณุ เพลิดเพลิน
ตลอดการพักผ่อน ความเรียบง่ายของการตกแต่งห้องพักที่สอดคล้องกับ
วิถชี ุมชน และกิจกรรมเพือ่ ความผ่อนคลายมากมายจะท�ำให้คุณสนิทกับ
ท้องถิ่นแม่กลองจนคุณจะต้องตกหลุมรัก

ทริปนี้ ไม่มเี ทคโนโลยีสมัยใหม่สดุ ล�ำ้ มาดึงดูด ไม่มเี รือ่ งเทรนด์มาให้วงิ่ ตาม หากแต่เราจะชวน
คุณไปรูจ้ กั กับเนือ้ แท้ของความสุขทีม่ เี รือ่ งของความยัง่ ยืนแทรกซึมอยูใ่ นรายทาง กรุงเทพฯ –
สมุทรสงคราม ผ่านสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทีพ่ กั และร้านอาหาร ทีม่ ดั ใจผูค้ นด้วยความเป็นเนือ้ เดียว
กับชุมชน ไม่จำ� เป็นต้องโดดเด่นแปลกต่างอย่างฉูดฉาด ก็สร้างแรงดึงดูดได้ไม่แพ้สงิ่ ใหม่

Where : บ้านคุ้งน�ำ้ รีสอร์ท เลขที่ 56/6 ต�ำบลบ้านบ่อ
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
When : เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Contact : โทร. 0 3483 9261, 08 9117 5312
หรือ www.bankungnamresort.com

อุทยานธรรมชาติวิทยา
สิรีรุกขชาติ
บ้านยี่สาร
ออกเดินทางโดยเริม่ จากร้านบ้านยีส่ าร มีเรือนไม้ทรงไทยสวยสง่าอายุกว่า 200 ปี ทีป่ กั หลักเป็นประธาน
ของร้านดึงดูดให้ผคู้ นอยากเข้าไปค้นหาความหมายของรสชาติความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแม่กลอง
แต่อยูไ่ ม่ไกลจากใจกลางกรุงเทพฯ
ครัวบ้านยีส่ าร ร้านอาหารทีเ่ ป็นตัวเลือกทีแ่ สนดีสำ� หรับมนุษย์เมืองทีอ่ ยากหลบเร้นชีวติ จากป่าปูน มาจับมือ
กับธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรืน่ ของต้นไม้และเรือกสวน เพิม่ ออกซิเจนสะอาดให้คณุ ได้ชาร์จพลัง
ซึง่ ทางร้านรับแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปีย่ มมาจากชุมชนยีส่ าร ชุมชนโบราณ ซึง่ อยูใ่ นอ�ำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยเฉพาะในด้านเมนูอาหารทีถ่ า่ ยทอดความเป็นแม่กลองพืน้ บ้านขนานแท้มาแบบไม่ขาดตก
บกพร่อง มีของอร่อยเด็ดให้ลองชิมตระการตา อาทิ ‘น�ำ้ พริกกะปิ - ผักชะคราม’ การรวมกันระหว่าง
น�ำ้ พริกกะปิของดีเมืองแม่กลองกับผักชะคราม ซึง่ เป็นผักพืน้ บ้าน เติมความจัดจ้านต่อเนือ่ งด้วย ‘ฉูฉ่ ปี่ ลาทู’
จัดเต็มทัง้ สีสนั เครือ่ งเครา และรสชาติ ส่วนอาหารทะเลยอดนิยมของร้านต้องยกให้ ‘แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดอง’
รสกลมกล่อม มือ้ นีน้ บั ว่าได้เจริญอาหารอย่างเต็มอัตรา
Where : ร้านอาหารบ้านยีส่ าร เลขที่ 16 - 19 ซอยศาลาธรรมสพน์ 25 ถนนศาลาธรรมสพน์

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุงเทพฯ
When : เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่ 11.00 - 22.00 น.
Contact : โทร. 0 2889 7325, 08 5162 3901, 08 5019 5512
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ได้รบั การยกย่องให้เป็น Medicinal Plant Garden แห่งเดียวของ
ประเทศไทย จึงเป็นประเด็นเด่นทีท่ ำ� ให้คนไทยหัวใจสีเขียวอยากมาเยีย่ มชม
ให้เห็นกับตาว่าการอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งในแง่วิถีสุขภาพและ
วิถชี วี ติ นัน้ เป็นเช่นไร
จากสวนสมุนไพรทีม่ อี าณาบริเวณไม่เล็กไม่ใหญ่ ถูกพัฒนามาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2525 ด้วยอุดมการณ์ที่อยากจะให้บริเวณนี้เป็นแหล่งอนุรักษ์
พืชสมุนไพรไทยเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และวิจัยพัฒนา ในที่สุดอุทยาน
ธรรมชาติวทิ ยาสิรรี กุ ขชาติ ก็ได้กลายเป็นมากกว่าพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ธรรมชาติ
และศูนย์การเรียนรูส้ มุนไพรทัง้ ในระดับประเทศและนานาชาติ และยังเป็น
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ทางด้านพฤกษศาสตร์ เพือ่ จุดประกายความรัก
สิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการดูแล
สุขภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยให้แก่บุคคลในชาติ
Where : อุทยานธรรมชาติวทิ ยาสิรรี กุ ขชาติ ตัง้ อยูภ่ ายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
When : เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2558
Contact : facebook.com/sireepark
หรือ www.sireepark.mahidol.ac.th
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Gadget สุดล�้ำบนวิถี
แห่งความยั่งยืน

นับเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ล่ามาแรงส�ำหรับอุปกรณ์ ไอทีในยุคนี้ที่จะต้องช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ใช้ให้ดขี นึ้ ในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะประเด็นเรือ่ งการประหยัดพลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม เพราะขณะนี้
ผู้คนทั่วโลกก�ำลังมองหา Gadget ที่จะมาช่วยให้พวกเขาสะดวกสบายยิ่งขึ้น มีดีไซน์รูปลักษณ์งดงาม
ไม่เป็นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม และในทีส่ ดุ จะต้องช่วยเติมเต็มทุกรูปแบบการใช้ชวี ติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AirCurve
ล�ำโพงขยายเสียงส�ำหรับสาวกไอโฟนอย่าง AirCurve ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ตอ้ ง
เสียบปลัก๊ ไฟ เพียงแค่วางเครือ่ งไอโฟนลงบนแท่นวางพลาสติกใสชิน้ นี้ จากนัน้ ดีไซน์ทอ่ ด้านใน
ทีว่ นเป็นแบบก้นหอยจะท�ำหน้าทีเ่ หมือนตัวขยายเสียงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ล�ำโพง
AirCurve ตัวนี้ สามารถช่วยเพิม่ ระดับความดังของเสียงได้มากขึน้ ราว 10 เดซิเบล โดยไม่ตอ้ งใช้
พลังงานไฟฟ้าใด ๆ ทัง้ สิน้ นับเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีด่ ขี องล�ำโพงขนาดพกพายุคใหม่ทมี่ ไี อเดีย
ช่วยลดการใช้พลังงานได้นา่ สนใจสุด ๆ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ store.griffintechnology.com

EcoChallenge
จะดีแค่ไหนถ้าเราจะหันมาฝึกซ้อมตัวเองให้เข้าสูว่ ถิ แี ห่งการใช้ชวี ติ อย่าง
ยัง่ ยืนได้ตลอดเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน EcoChallenge ซึง่ ผูใ้ ช้สามารถ
ดาวน์โหลดได้ฟรีผา่ น App Store โดยเนือ้ หาภายในแอปฯ นีจ้ ะประกอบ
ไปด้วยบททดสอบต่าง ๆ ทีจ่ ะกระตุน้ ให้ทกุ คนลองปรับรูปแบบการใช้ชวี ติ
เข้าสูโ่ หมดทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ อาทิ Mission ประจ�ำวัน
อย่าง ‘การท�ำอาหารเลีย้ งเพือ่ นด้วยวัตถุดบิ ทีห่ าได้รอบ ๆ ตัว’ เพือ่ ช่วย
ลดการใช้พลังงานจากการขนส่งสินค้า นอกจากนัน้ ตัวแอปฯ จะคอย
วัดผลว่าคุณสามารถพิชติ แต่ละโจทย์ทใี่ ห้ไปได้หรือไม่ แถมยังแชร์ขอ้ มูล
เหล่านีใ้ นโซเชียลมีเดียได้ดว้ ย รวมถึงข้อมูลและความรูท้ จี่ ำ� เป็นต่อการ
ใช้ชีวิตในทุก ๆ มิติให้ได้อย่างยั่งยืน คลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่
eco-challenge.eu/en
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Window Socket
พลังงานแสงอาทิตย์อาจดูเป็นเรือ่ งไกลตัวใครหลายคน จนกระทัง่
สองดีไซเนอร์อย่าง Kyuho Song และ Boa Oh คิดประดิษฐ์
Window Socket เครือ่ งชาร์จแบตเตอรีด่ ว้ ยพลังงานแสงอาทิตย์
โดยวิธกี ารใช้งานแสนง่าย นัน่ คือ เพียงแค่ตดิ เครือ่ งชาร์จตัวนีเ้ ข้ากับ
บานหน้าต่าง แผงรับแสงอาทิตย์ก็จะกักเก็บพลังงานเอาไว้ ซึ่ง
Window Socket ยังมีจดุ เด่นแตกต่างจากชาร์จเจอร์ทวั่ ไป เพราะ
คุณสามารถเสียบปลัก๊ เพือ่ ใช้งานเครือ่ งใช้ไฟฟ้าขนาดพกพาได้ทนั ที
นับว่าดีไม่น้อยส�ำหรับยุคสมัย
ทีก่ ารใช้งาน Gadget หรือ
อุปกรณ์ไอทีกลายเป็นสิง่
จ�ำเป็นในชีวติ ประจ�ำวัน
ของมนุษย์เราไปเสีย
แล้ ว รายละเอี ย ด
เพิ่ ม เติ ม ที่ www.
behance.net/
gallery/9803275/
Window-socket

สุดยอดอาหาร

เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน
โรคภัยใหม่ ๆ ท�ำให้คนเรารักสุขภาพมากขึ้น
แทนที่จะปล่อยให้ ไม่สบายแล้วค่อยรักษา
หั น มาสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น เอาไว้ ก ่ อ นดี ก ว่ า
Bestination/Health ฉบั บ นี้ ขอเสนอ
‘สุ ด ยอดอาหาร’ 5 ชนิ ด ที่ จ ะช่ ว ยให้
คุณมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ผักผลไม้สีสด
สีสด ๆ ของผักและผลไม้ ไม่ใช่เพียง
อาหารตา ในแต่ละสีสนั นัน้ ยังหมายถึง
สารอาหารต่าง ๆ ทีใ่ ห้ประโยชน์อย่างมากมายกับ
มนุษย์ โดยเฉพาะสารทีเ่ รียกว่า ไฟโตนิวเทรียนท์
(Phytonutrient) ซึ่งสารนี้มีหลายชนิด และ
มีฤทธิ์ต่อต้านหรือป้องกันโรคที่แตกต่างกันไป
นอกจากนี้ ยังมีสว่ นช่วยควบคุมการออกฤทธิข์ อง
ฮอร์โมน ต่อต้านอนุมลู อิสระและก�ำจัดสารพิษ
ในร่างกาย รวมถึงช่วยเพิม่ ภูมติ า้ นทานโรค ดังนัน้
การกินผักและผลไม้หลากสีเป็นประจ�ำ จึงเป็น
‘กุญแจ’ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ระบบภูมคิ มุ้ กันของคุณ
แข็งแรง

กระเทียม
แม้กลิน่ ฉุนของกระเทียมอาจไม่พงึ
ประสงค์ แต่นถี่ อื เป็น ‘ของขวัญ’
จากธรรมชาติทจี่ ะท�ำให้มนุษย์แข็งแรง เนือ่ งจาก
สารในกระเทียมช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังมีฤทธิ์
ต่อต้านเชือ้ ไวรัส แบคทีเรีย เชือ้ รา และอุดมด้วย
สารต้านอนุมลู อิสระ ข้อควรระวังคือ ควรปรุงให้สกุ
ก่อนกิน เพราะการกินกระเทียมดิบมาก ๆ อาจ
ท�ำให้เป็นโรคเกีย่ วกับกระเพาะได้

น�้ำมันจากปลา
‘กรดโอเมก้า 3’ ไม่เพียงบ�ำรุงสมอง
แต่ยงั ช่วยยับยัง้ การอักเสบและเพิม่
ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงเพิ่ม
เซลล์เม็ดเลือดขาว กรดโอเมก้า 3 พบมากใน
น�ำ้ มันปลา ปลาแซลมอน ปลาทูนา่ และปลาทะเล
น�ำ้ ลึก นอกจากนีย้ งั พบในเมล็ดปอและวอลนัท

โยเกิร์ต
เชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตจะช่วยกระตุ้น
ระบบภู มิ คุ ้ ม กั น ในล� ำ ไส้ ใ ห้ แ ข็ ง แรง
ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมของร่างกายท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยดับพิษและ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี
รวมถึงช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้ด้วย ควรเลือกโยเกิร์ต
รสธรรมชาติชนิดที่มีน�้ำตาลน้อย และมีจุลินทรีย์
แบบที่มีประโยชน์และยังมีชีวิต จึงจะได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่

น�้ำเปล่า
น�้ำเป็นสารอาหารที่ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ เพราะว่า 4/5 ส่วน
ของน�ำ้ หนักตัวเราก็คอื น�ำ้ ทัง้ ยังช่วยลด
อุณหภูมริ า่ งกาย เป็นตัวท�ำละลายอาหาร
ส�ำหรับกระบวนการย่อย ช่วยเพิ่มการ
ไหลเวี ย นของโลหิ ต ช่ ว ยปรั บ สมดุ ล
ในร่างกาย ช่วยน�ำของเสียออกจาก
ร่างกาย ฯลฯ กล่าวง่าย ๆ คือน�ำ้ ช่วยท�ำให้
อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท�ำงาน
อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพ เรา
ควรดืม่ น�ำ้ สะอาดประมาณวันละ 8 แก้ว
อย่างไรก็ดี นอกจากการกินอาหาร
เหล่านี้ให้เพียงพอในแต่ละวัน คุณยัง
ต้องดูแลตัวเองด้วยการออกก�ำลังกาย
สม�ำ่ เสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และรักษา
สุขภาพใจให้แข็งแรงควบคูไ่ ปด้วย เพือ่
ท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรง
อย่างยัง่ ยืน
BOT MAGAZINE

55

สู่ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

“ชีวิตของท่านมีความเบ่งบาน เหี่ยวเฉา
และมืดมน เหมือน ๆ กับชีวิตของเราทุกคน
ทว่าในความมืดมน ท่านไม่เคยหยุดหวัง”
คุ ณ สมบั ติ ข องเวลาคื อ ท� ำ ให้ ลื ม เลื อ น
แต่ คุ ณ สมบั ติ ที่ ย ้ อ นแย้ ง กั น ของเวลา
อีกข้อหนึง่ คือ ท�ำให้ฝงั จ�ำ ต่อให้กาลเวลา
ผ่านไปเป็นสิบเป็นร้อยปี การกระท�ำที่
ฝากไว้ก็ยังเป็นรอยทางให้ผู้คนเดินตาม
และร� ำ ลึ ก นึ ก ถึ ง ในช่ ว งปลายเดื อ น
พฤษภาคมที่ผ่านมา หลายท่านคงได้
มีโอกาสชมละครเวที ‘มังกรสลัดเกล็ด
เดอะมิวสิคัล’ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็น
อย่ า งดี จ ากผู ้ ช ม ถึ ง เนื้ อ หา บทเพลง
และการแสดงที่ ส มบทบาท เพื่ อ เป็ น
เกียรติประวัติในวาระ 100 ปี ชาตกาล
อาจารย์ปว๋ ย อึง๊ ภากรณ์

‘BOT พระสยาม MAGAZINE’ ขอพาคุณ
ร่วมร�ำลึกถึง ‘ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ อดีต
ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยอุดมการณ์
อันมุ่งมั่นของการท�ำงานรับใช้ประเทศชาติ
อย่างสุดความสามารถ ทัง้ ในแวดวงการศึกษา
เศรษฐศาสตร์ และการเมือง หากแต่สิ่งที่
ตกผลึกจากชีวิตของท่านนั้น คือความงาม
ตามสามัญอันทรงคุณค่าที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้คนในยุคถัดมาน�ำมาเป็นแบบอย่างในการ
ด�ำเนินชีวิตและประกอบกิจเพื่อสังคม หนึ่งใน
ผูท้ ยี่ งั ระลึกถึงท่าน คือ คุณประดิษฐ ประสาททอง
ผูก้ ำ� กับและผูเ้ ขียนบทละครเวที ‘มังกรสลัดเกล็ด
เดอะมิวสิคัล’ ละครเวทีที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากชีวติ จริงและแนวคิดของอาจารย์ปว๋ ย เพือ่
เล่าขานสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้คนธรรมดาสามัญ
กลายเป็นคนทีแ่ ผ่นดินจะต้องจดจ�ำตลอดไป
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นี่คือ ‘ละครเวที’
ที่ไม่ใช่สารคดีชีวประวัติ

และผเู้ ขียนบท
คุณประดษิ ฐ ประสาททอง ผูก้ ำ� กับ เดอะมวิ สิคลั ’
ละครเวที ‘มังกรสลัดเกลด็

ความประทับใจต่อชายที่ชื่อ
‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’

มังกรสลัดเกล็ด
เกร็ดชีวิตของผู้อุทิศตน

ศ.ดร. ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เป็นเสมือนครูผปู้ ลูกฝังแนวทางชีวติ
ให้แก่เขา แม้วา่ เมือ่ ครัง้ คุณประดิษฐยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จะไม่เคยได้สมั ผัสกับท่านโดยตรง แต่จริยวัตรของ
ท่านก็ท�ำให้คุณประดิษฐเลื่อมใสอย่างจริงใจ ด้วยความที่ท่าน
ไม่เคยสถาปนาตนยิง่ ใหญ่เหนือผูอ้ นื่ “ท่านคือคนธรรมดา ทีไ่ ด้ทำ� สิง่
ไม่ธรรมดาให้กบั ประเทศนี้ ชีวติ ของท่านมีความเบ่งบาน เหีย่ วเฉา
และมืดมน เหมือน ๆ กับชีวติ ของเราทุกคน ทว่าในความมืดมน
ท่านไม่เคยหยุดหวัง” คุณประดิษฐร�ำลึกถึงท่านด้วยแววตาทีเ่ ปีย่ ม
ไปด้วยพลังศรัทธา
หากจะหาใครสักคนทีเ่ ป็นแบบอย่างของคนทีจ่ ะพาประเทศ
เราไปสูอ่ นาคตทีส่ ว่างไสว ผูก้ ำ� กับท่านนีบ้ อกกับเราอย่างหนักแน่น
ว่า “ด้วยตลอดชีวิตของท่านที่รักษามาตรฐานของตนเองไว้ได้
อย่างดี โดยเฉพาะในเรือ่ งมีสจั จะเป็นอาวุธ เราแค่เรียนรูว้ ถิ กี ารใช้
ชีวติ ของท่าน ดูพฤติกรรมของท่าน ก็รสู้ กึ ดีแล้ว” เราสามารถยก
อาจารย์ป๋วยเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องของการสละตนเพื่อ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมได้ “ท่านสอนให้ผมรูว้ า่ คนเราไม่วา่ จะ
เป็นใคร มีสถานะไหนในสังคม ก็สามารถท�ำสิง่ ทีง่ ดงามให้เกิดขึน้ ได้
ถ้าคุณชัดเจนในตัวเอง เป็นแรงบันดาลใจท�ำให้เราอยากทีจ่ ะสละ
ตัวเองเพือ่ ท�ำประโยชน์ให้สงั คมบ้าง ซึง่ ท่านเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องคน
ทีแ่ ข็งแกร่งในอุดมการณ์”

เมือ่ ความประทับใจต่อบุคคลส�ำคัญของประเทศไม่ควรเก็บอยูใ่ นใจของใครแค่
คนใดคนหนึง่ ผูก้ ำ� กับท่านนีจ้ งึ ตัง้ ใจทีจ่ ะถ่ายทอดความประทับใจทีเ่ ขามีตอ่ อาจารย์ปว๋ ย
ออกมาในรูปแบบของละครเวที งานศิลปะที่เขาถนัดที่สุด ซึ่งประจวบเหมาะ
กับวาระ 100 ปี ชาตกาลของท่านพอดี คุณประดิษฐได้รบั การสนับสนุนจากสมาคม
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวเรือใหญ่ของการจัดงาน ให้รงั สรรค์ละคร
เวทีตามเจตนารมณ์ จนได้เรือ่ งราวของ ‘มังกรสลัดเกล็ด’ ออกมาสูส่ ายตาผูช้ มทุกท่าน
ละครเวทีเป็นศิลปะการแสดงอันมีเครือ่ งมือมหัศจรรย์คอื จินตนาการ คุณประดิษฐ
จึงเลือกสร้างสรรค์เรือ่ งราวดังกล่าวออกมาในรูปแบบ ‘ละคร’ หาใช่ ‘สารคดีชวี ประวัต’ิ
เพราะเขามองว่าคนส�ำคัญระดับอาจารย์ปว๋ ยนัน้ เพียงคุณเดินเข้าห้องสมุด หรือค้นหา
ชือ่ ในระบบอินเทอร์เน็ต ก็จะปรากฏชุดข้อมูลให้ตกั ตวงกันมากมาย แต่ ‘เขา’ ตัง้ ใจ
ท�ำละครเรือ่ งนี้ โดยปรุงแต่งจากแรงบันดาลใจ เพือ่ เล่าขานให้คนรุน่ ใหม่ได้เห็นพลัง
ทีย่ งิ่ ใหญ่ของคนคนหนึง่ “ศาสตร์ของละครเวทีมขี อ้ เด่นคือการเล่นกับจินตนาการ
ผมจึงต้องเผือ่ พืน้ ทีใ่ ห้ผชู้ มโดนแรงปะทะจากเรือ่ งราวจนเกิดการเคลือ่ นทางอารมณ์
ความคิด และจิตใจ แล้วเก็บแง่มมุ ทีเ่ ป็นประโยชน์มารับใช้ชวี ติ ด้วย แต่ถงึ กระนัน้
ข้อมูลพืน้ ฐานของท่านทีผ่ มหยิบยกมาก็จะต้องไม่บดิ เบือนไปด้วยเช่นกัน”
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องก์ที่ 2 อาจารย์ปว๋ ยช่วงเสรีไทย ท่านเป็นคนหนุม่ ฮึกเหิม ทีม่ าเข้าร่วมกับขบวนการ
เสรีไทยเพราะเห็นว่ามังกรต้องมีความยิง่ ใหญ่ดว้ ยเกียรติภมู ิ กระทัง่ ไปพบกับชาวบ้าน
คนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ทา่ นฉุกคิดว่า แท้จริงแล้วคนหนุม่ ทีค่ ดิ ว่าตัวเองยิง่ ใหญ่ ก็ไม่ได้ยงิ่ ใหญ่
ไปกว่าคนทีอ่ ยูต่ รงหน้า ประสบการณ์จริงของอาจารย์ปว๋ ยทีไ่ ด้สมั ผัสกับรากหญ้าที่
ทุกข์ยาก น่าจะมีผลต่อความคิดของท่าน เพราะหลังจากนัน้ ท่านก็อทุ ศิ ตนเพือ่ เข้ามา
วางรากฐานเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ ซึง่ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของท่านไม่เคยละทิง้
มนุษย์และสังคม ท่านคิดถึงเรือ่ งการอยูด่ กี นิ ดีของชาวบ้านเสมอ การสลัดเกล็ดในองก์นี้
จึงเป็นเรือ่ งของ ‘การอุทศิ ตนและสละอัตตา’
องก์ที่ 3 กล่าวถึงช่วงทีท่ า่ นมารับต�ำแหน่งส�ำคัญในบ้านเมือง โดยเฉพาะการเป็น
ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย คุณประดิษฐเชือ่ ว่าช่วงเวลานีเ้ ป็นช่วงชีวติ ทีท่ า่ นสนุก
กับการท�ำงานมากทีส่ ดุ เพราะได้ทำ� งานอย่างเต็มศักยภาพ จึงสะท้อนภาพนัน้ ให้ผชู้ ม
เห็นว่า มังกรจะสลัดเกล็ดอย่างไรให้มคี ณุ ค่าทีส่ ดุ
องก์ที่ 4 ช่วงทีเ่ ข้มข้นและบีบรัดหัวใจทีส่ ดุ ของชีวติ อาจารย์ปว๋ ย คือช่วงทีท่ า่ น
ขึน้ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในยุคทีก่ ารเมืองโหมกระหน�ำ่ เต็มไปด้วย
ความขัดแย้ง ซึง่ แรงปะทะจากการเมืองก็ทำ� ให้ทา่ นต้องจากธรรมศาสตร์ไปก่อนเกษียณ
อายุราชการเพียงไม่กวี่ นั ในองก์นี้ ผูช้ มจะได้เห็นการสลัดเกล็ดครัง้ สุดท้ายของท่าน

เกล็ดมังกรในก้อนความคิดของผู้ชม
เมื่อเราเอ่ยถามว่าคนกลุ่มใดควรต้องมารับสารจากละครเวทีเรื่องนี้มากที่สุด
คุณประดิษฐก็ให้คำ� ตอบกับเราว่า “ละครเวทีเรือ่ งนีเ้ หมาะกับทุกคน ทุกวัย ไม่จำ� เป็น
ว่าต้องเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปว๋ ย หรือคนทีร่ กั ท่าน แม้แต่คนรุน่ ใหม่ทไี่ ม่เคยรูจ้ กั อาจารย์
มาก่อนเลย ก็อาจได้เกร็ดประวัตศิ าสตร์จากละครเวทีเรือ่ งนีเ้ พิม่ ไปด้วย”

“ท่านคือคนธรรมดา ที่ได้ท�ำสิ่งไม่ธรรมดาให้กับประเทศนี้”
‘มังกรสลัดเกล็ด’
“ค�ำว่า ‘มังกร’ หากแปลในความหมายกว้าง ก็จะหมายถึงคนเชือ้ สายจีน แต่ถา้ มองในเชิงลึก
ผมรูส้ กึ ว่า มังกร สามารถแปลว่า ผูย้ งิ่ ใหญ่ ก็ได้ อยูท่ วี่ า่ เรามองในมุมไหน” คุณประดิษฐตีความ
ค�ำว่ามังกรของเขาอย่างละเอียดลึกซึง้ และถ่ายทอดออกมาเป็นละครเวที 4 องก์ ซึง่ สะท้อนภาพของ
อาจารย์ปว๋ ยในมิตติ า่ ง ๆ และจุดหักเหส�ำคัญ ๆ
องก์ที่ 1 อาจารย์ป๋วยในวัยเด็ก ช่วงเวลานั้นเชื้อสายจีนถูกดูแคลนจากสังคมสยามเป็นอย่างมาก
อาจารย์ปว๋ ยก็เป็นคนหนึง่ ทีล่ กึ ๆ ไม่อยากบอกใครว่าตัวเองเป็นคนจีน เพราะเกรงจะถูกดูหมิน่ ดูแคลน
แต่แล้วค�ำสอนของแม่ก็ท�ำให้ท่านกลายเป็นคนที่ภูมิใจในชาติกำ� เนิด เพราะเห็นว่ามังกรนั้น ต่อให้
สลัดเกล็ดออกอย่างไรก็ยังคงเป็นมังกรอยู่วันยังค�่ำ
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ก่อนทีจ่ ะจบบทสนทนา คุณประดิษฐทิง้ ท้ายกับเราว่า
อันที่จริงแล้วอยากให้ทุกคนที่ได้ชมละครเวทีเรื่องนี้มอง
อาจารย์ปว๋ ยเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ ซึง่ ตายไปอย่างสามัญ
แต่ได้ทำ� ในสิง่ ทีไ่ ม่สามัญให้เกิดขึน้ เขายืนยันว่าในเรือ่ งมีแก่น
ของการใช้ชวี ติ ซุกซ่อนอยูม่ ากมาย แม้แต่ในเรือ่ งความรัก
คุณจะได้เห็นการประคองความรักกับการรักษาอุดมการณ์
ของตัวเองโดยไม่ทำ� ให้ขา้ งใดข้างหนึง่ สัน่ คลอนนัน้ อาจารย์ปว๋ ย
ท่านท�ำอย่างไร คงเป็นเรื่องน่ายินดีส�ำหรับผู้ก�ำกับละคร
เวทีคนหนึ่ง หากการท�ำหน้าที่สื่อสารของเขาท�ำให้ผู้ชม
เดินออกจากโรงละครไปด้วยความรูส้ กึ อึงอล คล้ายดัง่ มีกอ้ น
ความคิดฝังอยูใ่ นหัว “ผมคิดว่าประเทศนีจ้ ะเจริญได้ไม่ใช่
เพราะอาจารย์ปว๋ ยแค่คนเดียว มันไม่ใช่ภาระหน้าทีข่ องใคร
คนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคนในประเทศควรจะขับเคลื่อนไป
ด้วยกัน ขอแค่ให้คณุ รูว้ า่ เป้าหมายในชีวติ คืออะไร แล้วจง
วิง่ ไปสูม่ นั ”
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Policy Forum 2015
What : Mr. Philipp Hildebrand รอง
และอดตี ประธานของ The Governing Boaประrdธานบริษัท BlackRock
Bank จะมาแสดงปาฐกถาในหวั ข้อ ‘State of of the Swiss National
& Implications for Financial Markets’ the Global Economy
สามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดได้ที่ห้องประชุส�ำหรับพนักงานที่สนใจ
When : 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 - มป๋วย อึ๊งภากรณ์
Where : ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนา14.00 น.
คารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานใหญ่

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์
จากพนักงาน ถึง อาจารย์ป๋วย
What : ขอเชิญพนักงาน ธปท. และอดีตพนักงานทุกคน
ส่งบทความสั้น ๆ แสดงความรู้สึกที่มีต่ออาจารย์ป๋วย
ในแง่มมุ ต่าง ๆ ความยาวประมาณ 3 - 5 บรรทัด มายัง
ทีมกลยุทธ์การสือ่ สาร ฝบร. หรือ e-mail : CCD-CSTeam2
@bot.or.th ข้ อ ความที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กจะเผยแพร่
ใน ‘BOT พระสยาม MAGAZINE’ ฉบับต่อ ๆ ไป
When : ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2559
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าลของ ศ.ดร. ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
What : จัดขึน้ เนือ่ งในวาระร�ำลึก 100 ปีชทีาตก
่ 7 จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนอสะท
นถึงแนวคิดในแง่มุมต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ละหัวข้ ศึกษา้อ และวัฒนธรรม
ของอาจารย์ป๋วย ทั้งเศรษฐศาสตร์ การ 30 - 15.30 น.
When : 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.ประชาธิปไตย และทางเลือกของ
Topic : ‘การเมืองภาคประชาชน มืองไทยในห้วงหนึ่งทศวรรษ’ โดย
การพัฒนา : บทเรียนจากวิกฤติการเ ตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสศาสตร์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์
Where : ห้องประชุมชัน้ 5 คณะเศรษฐ
ท่าพระจันทร์

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ปณิธาน ธปท. ไม่เคยเปลีย่ น

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

