รับมอบทองค�ำ
เพื่อสมทบเข้าเป็นทุนส�ำรองเงินตรา
วั น ที่ 21 เมษายน 2560 นายวิ ร ไท สั น ติ ป ระภพ ผู ้ ว ่ า การ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ได้รับมอบทองค�ำจ�ำนวน 10 กิโลกรัม จากคณะศิษยานุศิษย์
พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ทีป่ ระชาชนได้รว่ มบริจาค
เพื่อ สานต่อเจตนารมณ์ของท่านในการสมทบเข้าเป็นทุนส�ำรองเงินตรา โดยมี
พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านใหม่ จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทน
ในการมอบสินทรัพย์
การมอบทองค� ำ ครั้ ง นี้ นั บ เป็ น ครั้ ง ที่ 22 รวมเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ รั บ มอบ
ทั้งสิ้น แบ่งเป็นทองค�ำแท่งน�้ำหนักรวม 13,031 กิโลกรัม และเงินตราต่างประเทศ
จ�ำนวน 10,457,159.63 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Editor’s

Welcome

เจ้าของ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :
ดร.วิรไท สันติประภพ
ที่ปรึกษา :
จันทวรรณ สุจริตกุล
บรรณาธิการ :
สุพัฒน์พงษ์ นาวารัตน์
กองบรรณาธิการ :
ขจร ธนะแพสย์, ประกอบ ตอสุวพรรณ,
วีระพล เทียนงามสัจ, สุรพล ฟักทอง,
รัชนี พัวศิริรัตน์สกุล, วีรมลล์ พันธุ์พานิช,
พิมพ์วรีย์ กิตติสารกุล, ศรุต รัตนวิจิตร,
นฤพนธ์ รักษ์พงษ์
ออกแบบและจัดท�ำ :
บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ปัญหาหนี้ครัวเรือน เป็นหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างและปัญหาสังคมที่ส�ำคัญ
ของประเทศ จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบนั “คนไทยเป็นหนีเ้ ร็วขึน้ มาก เป็นหนีน้ าน
และมีหนี้มาก” คนที่มีภาระหนี้สูงโดยเฉพาะหนี้เสียนั้น มักจะมีความวิตกกังวล
เป็นปัจจัยฉุดรั้งให้ไม่สามารถยกระดับศักยภาพของตัวเองได้ จนน�ำไปสู่ปัญหาด้าน
ผลิตภาพ (Productivity) ในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ ครัวเรือนที่มีความ
เปราะบางและขาดภูมิคุ้มกันทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็ง
และเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับที่ 3/2560 ภายใต้ Theme “ความเข้มแข็งทาง
การเงิน” (Economic Immunization) พาทุกท่านไปส�ำรวจที่มาของปัญหา
หนีค้ รัวเรือน แนวทางการแก้ไข และเจาะลึกหนึง่ ในมาตรการส�ำคัญในการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
และเสริมความเข้มแข็งทางการเงิน
เริ่มด้วยคอลัมน์ “Cover Story” น�ำเสนอการเปิดตัว “โครงการแก้ไขปัญหา
หนีส้ ว่ นบุคคลทีไ่ ม่มหี ลักประกัน” (คลินกิ แก้หนี)้ ซึง่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ช่วยแก้ไข
ปัญหาหนีค้ รัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ระดับลูกหนี้ ระดับครอบครัว และระบบ
สถาบันการเงินไทย เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน และในคอลัมน์
“Conversation with the Governor” พบกับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท.
และ คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล ผูป้ ระกาศข่าวจากสถานีเนชัน่ ทีวี มาสนทนาในประเด็น
“ปัญหาโครงสร้างหนีค้ รัวเรือนไทย” ร่วมกันหาค�ำตอบว่า หนีค้ รัวเรือนทีเ่ ป็นปัญหาสะสม
มานานเกิดจากสาเหตุใด และแนวทางแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไร
ส่วนคอลัมน์ Relax @ Reun Pae ได้รับเกียรติจากคุณสุรพล โอภาสเสถียร
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด ผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งหนีจ้ ะมาให้มมุ มอง
และแง่คดิ ทีน่ า่ สนใจว่าด้วยเรือ่ งหนีค้ รัวเรือนไทย และความท้าทายในการบริหารจัดการ
ข้อมูลของเครดิตบูโร
นอกจากนี้ พลาดไม่ได้กับคอลัมน์อันทรงคุณค่า คอลัมน์ “Special Scoop”
พบกับอาจารย์จกั รพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ แขนงจิตรกรรม
ช่างเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จะมาย้อนร�ำลึกความหลังอันยาวนาน และมรดกอัน
ล�ำ้ ค่าทีไ่ ด้สร้างฝากไว้ในแผ่นดิน และคอลัมน์ “Alumni’s Wisdom” อ่านบทสัมภาษณ์
คุณกรองทอง ชุตมิ า อดีตผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ ธปท. ในวัย 101 ปี จะมาถ่ายทอดแนวคิดและ
หลักการท�ำงานในช่วงยุคแรก ๆ ของ ธปท.
กองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE ขอท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในการ
ส่งเสริมความรูท้ างการเงิน เพือ่ สร้างวินยั ทางการเงินทีด่ ี อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาว และร่วมเป็นก�ำลังใจให้ทกุ ท่านสามารถสร้างความเข้มแข็งและ
ภูมคิ มุ้ กันทางการเงิน เพือ่ น�ำไปสูค่ วามมัน่ คงของชีวติ และครอบครัว
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นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ทีป่ รึกษาคณะกรรมการมูลนิธมิ นั่ พัฒนา
กล่าวว่า “ถ้ามีพระสยามเทวาธิราชคอยมองประเทศไทย เตือนคนไทย
ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ผมว่าพระองค์ท่านอาจจะเป็นตัวแทนขององค์พระสยาม
เทวาธิราชได้ พระองค์ท่านท� ำหน้าที่เป็น National Guardian
คอยดูแลการเปลี่ยนแปลงทั้งในบ้านและนอกบ้าน คอยเตือนว่า
อะไรจะมากระทบประเทศไทยของเราบ้าง และทรงท�ำหน้าที่เป็น
ผูถ้ อื หางเสือเรือให้นาวาล�ำนี้ แล่นไปได้โดยกระทบกระเทือนน้อยทีส่ ดุ ”

กษัตริย์ผู้ปกป้อง
คุ้มครองประเทศไทย
ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ จะเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจ
และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทุก 10 ปี จะร้อยเรียงโดยปัจจัย 2 ประการ คือ ความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
และความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่มากระทบประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2540 หลังจาก
ที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลประกาศลอยตัว
ค่าเงินบาท ในครั้งนั้นเป็นวิกฤติการเงินที่รุนแรงมาก จึงจ�ำเป็น
ต้ อ งหากลไกรั บ มื อ เมื่ อ เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงที่ ม ากระทบทั้ ง ต่ อ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ หรือโลกใบนี้ กลไกนั้นต้อง
ช่วยบรรเทาและท�ำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และเมื่อวิกฤตินั้น
ผ่านไป จะท�ำอย่างไรให้ปรับตัวและฟื้นตัวได้เร็ว ได้เต็มที่ รวมทั้งเมื่อ
อยูใ่ นภาวะปกติจะท�ำอย่างไรให้ชวี ติ ชุมชนและครอบครัวมีความเป็นอยู่
ที่สมบูรณ์จึงเกิดเป็นแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“พระองค์มกี ลไกง่าย ๆ โดยเมือ่ ทรงเห็นว่า ก่อนเกิดเหตุการณ์ใด ๆ
ต้องสร้างภูมคิ มุ้ กันหรือสร้างความเข้มแข็งขึน้ มา เพือ่ ป้องกันเหตุการณ์
นั้น ๆ เปรียบกับตอนที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดทั่วโลก เกิดการระบาดที่
ประเทศอื่นก่อน เรารู้ว่าโรคนี้ก�ำลังจะเข้ามา เราฉีดวัคซีนเพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันก่อนที่ไข้หวัดใหญ่จะมาถึงเมืองไทย นี่คือคอนเซ็ปต์ของ
พระองค์”
ภูมิคุ้มกัน นั้นคือ ความเข้มแข็งในชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ หรือความเข้มแข็งทางการเงิน
โดยการสร้างชุมชนทีป่ ระหยัดอดออม วางแผนทางการเงิน ใช้เงินอย่าง
มีเหตุมีผล มีเงินเก็บเผื่อเหตุฉุกเฉิน
ความเข้มแข็งด้านสังคม มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาของครอบครัว
และชุมชน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การศึกษา ซึ่งต้องการความร่วมมือ
ทั้งจากภาครัฐและคนในชุมชนให้หันมาสนใจการศึกษาหาความรู้
(2) สุขภาพ มีพนื้ ทีอ่ อกก�ำลังกาย สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
เป็นการลงทุน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และ (3) คุณธรรม
สนับสนุนการเป็นคนดี โดยเริม่ จากโรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม
และองค์กรทีม่ คี ณุ ธรรมเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่างไม่เบียดเบียน
ความเข้มแข็งด้านสิง่ แวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ให้ความร่มรืน่
การก�ำจัดขยะ การจัดระเบียบทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร และการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย
ความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม คือ ความมั่นคงในวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความเข้าใจและเป็นมิตรต่อวัฒนธรรม
ต่างถิ่น
“ก่อนทีจ่ ะเกิดวิกฤติ ถ้าเราสร้างภูมคิ มุ้ กันให้แก่ตนเอง ครอบครัว
องค์กร ชุมชน และประเทศชาติให้เข้มแข็งทั้ง 4 ด้าน หากเกิด
วิกฤติ เช่น น�้ำท่วม ถ้าครอบครัวมีความเข้มแข็งทางการเงิน
เมือ่ น�ำ้ ลด เขาก็ซอ่ มบ้านได้ เพราะมีเงินอยู่ แต่อกี บ้านหนึง่ หนีท้ ว่ มตัว
ก็ไม่สามารถซ่อมบ้านได้ ส่งผลกระทบไปถึงความเข้มแข็งด้านอืน่ ๆ
ของครอบครัว เป็นต้น”
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
กลไกเพื่อรับความเปลี่ยนแปลง

“พระองค์ ท ่ า นอาจจะเป็ น ตั ว แทนของ
องค์พระสยามเทวาธิราช ท�ำหน้าที่เป็น
National Guardian คอยดู แ ลการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในบ้ า นและนอกบ้ า น
คอยเตือนว่าอะไรจะมากระทบประเทศไทย
ของเรา และทรงท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ถื อ
หางเสื อ เรื อ ให้ น าวาล� ำ นี้ แล่ น ไปได้
โดยกระทบกระเทือนน้อยที่สุด”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวาง
รากฐานเพื่อให้ประเทศไทยแข็งแกร่ง โดยมีรูปแบบการทรงงานที่
เป็นขั้นตอน ท�ำเรื่องที่มีความส�ำคัญจ�ำเป็นเร่งด่วนก่อน ยกตัวอย่าง
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ขัน้ แรก ทรงเริม่ หาวิธหี ยุดโรคระบาด
ทั้งโรคอหิวาตกโรค โรคโปลิโอ ทรงหาเงินมาช่วยและท�ำวัคซีน ตั้ง
หน่วยงานเพือ่ จัดท�ำวัคซีนป้องกันโรค หรือกรณีโรคเรือ้ น พระองค์ทา่ น
ทรงท�ำแบบครบวงจร จนกระทัง่ เป็นโมเดลการรักษาโรคเรือ้ นของโลก
ขั้นที่สอง คือ การเร่งส่งเสริมโภชนาการ กีฬา และสุขภาพ
โดยเฉพาะเรื่องอาหาร อาทิ การแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีน
ของประชาชน โดยการศึ ก ษาวิ จั ย คิ ด ค้ น และพั ฒ นาเครื่ อ ง
ผสมเกลื อ ไอโอดี น ช่ ว ยลดปั ญ หาโรคคอพอกและช่ ว ยพั ฒ นา
สติปัญญาในเด็ก ทรงริเริ่มโครงการน�ำร่องเกลือเสริมไอโอดีน
โดยพระองค์ทรงแนะน�ำให้ส�ำรวจเส้นทางเกลือบริโภคและศึกษา
แหล่งผลิตเกลือบริโภค เพื่อน�ำไอโอดีนไปผสมในกระบวนการ
การผลิต ส�ำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงสารไอโอดีนในเกลือได้
ก็ทรงแนะน�ำให้จดั หน่วยบริการเคลือ่ นทีน่ ำ� เกลือผสมไอโอดีนออกไป
แจกจ่ายให้กับประชาชนถึงหมู่บ้านต่าง ๆ
ขัน้ ทีส่ าม ทรงพัฒนาการแพทย์ไทยให้เจริญสูงสุด ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล” จากทุนทรัพย์
ส่วนพระองค์ มีพระราชประสงค์ที่จะส่งคนไทยที่มีผลการเรียนดี
ไปศึกษาวิชาชั้นสูงในต่างประเทศ ผู้ได้รับทุนกลับมาพัฒนาประเทศ
และเผยแพร่วิชาความรู้ให้กับประชาชน อาทิ นายแพทย์จรัส
สุวรรณเวลา และนายแพทย์ประเวศ วะสี
เรื่องการศึกษาก็เช่นเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รับสั่งว่า “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือ
เสื่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นส�ำคัญ ผลการ
ศึกษาอบรมในวันนี้เป็นเครื่องก�ำหนดอนาคตของชาติในวันหน้า”
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ก็มีรับสั่งในท�ำนองเดียวกันว่า ให้ใช้ระบบการศึกษาช่วยพัฒนา
รากฐานของชีวิต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รับสัง่ ว่า ครูมี
สองหน้าที่ คือ “สอน” และ “อบรม” การสอน คือ การให้ความรู้แก่
ผูเ้ รียน ส่วนการอบรม คือ การฝึกจิตใจผูเ้ รียนให้ซมึ ซับจนกลายเป็น
นิสยั โดยต้องอบรม 5 เรือ่ งด้วยกันคือ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
ความรับผิดชอบในหน้าที่ และการเป็นพลเมืองดี
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เคย
รับสั่งไว้ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา ฉบับเดือนธันวาคม 2557 ว่า

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงยึดมั่นในหน้าที่ และรับสั่งว่าหน้าที่มี
สองอย่าง คือ เป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎร และหน้าที่
ส่วนพระองค์เป็นพระราชบิดา มีหน้าที่ต่อพระราชโอรส พระราชธิดา
แต่พระองค์ยังมีอีกหน้าที่หนึ่ง คือ ทรงเป็นพลเมืองดี
นิยามความเป็นพลเมืองดีนนั้ ก็คอื “เห็นอะไรทีจ่ ะท�ำเพือ่ บ้านเมืองได้
ก็ต้องท�ำ”
พระองค์รับสั่งว่า “ให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ไม่ใช่
แค่สร้างคนเก่ง” และพระราชทานจดหมายน้อยให้แก่ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ และองคมนตรีหลายข้อด้วยกัน ซึง่ นายแพทย์เกษมยกมาเล่า
สามข้อ ได้แก่ หนึง่ ให้ครูรกั เด็ก และเด็กรักครู ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญของ
การศึกษา ถ้าครูไม่รักเด็ก เขาก็จะไม่ทุ่มเทและไม่วางแผนการศึกษา
ที่ดี ครูจะต้องท�ำให้เด็กทุกคนเป็นคนดี คนเก่งให้ได้
สอง ให้ครูสอนเด็กให้มีน�้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่ง
กับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า เพราะฉะนั้น
เด็กที่เก่ง ก็จะเก่งขึ้น คนเรียนระดับปานกลาง ก็จะเรียนเก่งขึ้น และ
คนเรียนอ่อน อย่างน้อยก็จะสามารถขึ้นมาถึงระดับปานกลางได้
สาม ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้ท�ำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
ความสามัคคี
นอกจากเด็กจะเรียนเพื่อความรู้แล้ว จะต้องหัดท�ำการงานและ
ท�ำความดี และท่านก็รับสั่งว่า การสอนลูกศิษย์เราให้ท�ำการงาน
จะช่วยให้เขามีความสามารถ ขยัน อดทน พึ่งตนเองได้
ส่วนการท�ำความดี จะท�ำให้ชีวิตมีความสุข ความเจริญ ป้องกัน
ตนไว้ไม่ให้ตกต�่ำ
โครงการในพระราชด�ำริยกระดับคุณภาพชีวิต

ประเทศไทยเป็นสังคมหลายขั้ว (Polar Society) ซึ่งมีทั้งขั้วเจริญ
คือ กรุงเทพฯ รองลงมา คือ ขัว้ เมืองใหญ่ อย่างเช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น
หาดใหญ่ สาม คือ ขั้วชนบท และสี่ คือ ขั้วชายแดน ซึ่งวิถีชีวิตของ
คนทัง้ สีข่ วั้ แตกต่างกัน ทัง้ เรือ่ งโอกาสเข้าถึงการศึกษา โอกาสทางอาชีพ
และคุณภาพชีวิต
พระองค์ จึ ง ทรงเน้ น เรื่ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต 3 ด้ า น
คือ สุขภาพ การศึกษา และการท�ำมาหากิน โดยเน้นการออกแบบ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ช ่ ว ยขั้ ว ที่ ส ามและสี่ เพราะขั้ ว แรกและ
ขั้วที่สองค่อนข้างจะพึ่งตนเองได้
“แนวคิดของพระองค์ทา่ นต้องการจะยกระดับ และจะท�ำอย่างไรให้
ขัว้ ชนบทและชายแดนเปล่งศักยภาพได้เต็มที่ ให้เขาสามารถมีคณุ ภาพ
ชีวิตที่ดีเหมือนกับขั้วที่หนึ่งและสองได้ สิ่งนี้เป็นบทเรียนที่ส�ำคัญมาก”
จึงเป็นที่มาของการสร้างโครงการหลวงกว่า 4,000 โครงการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี (ที่มา : www.huaysaicenter.org)

ปั จ จุ บั น โครงการหลวงอยู ่ ใ นความดู แ ลของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ดูแลตั้งแต่สาธารณูปโภคไปจนถึง
การประกอบอาชีพของชาวบ้าน ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละ
ท้องถิ่น โครงการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของพระองค์ได้
เป็นอย่างดี อาทิ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริในจังหวัดต่าง ๆ
“พระองค์รับสั่งว่า จะรอให้ราษฎรในชุมชนมีปัญหา แล้ววิ่งไปขอ
ความช่วยเหลือแต่ละกรมนั้นไม่ส�ำเร็จหรอก ต้องมีโครงการในชุมชน
นั้น เพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในท้องถิ่น ยกตัวอย่าง ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่นั่นมีปัญหาใหญ่ คือ
ดินปนทรายสามารถปลูกมันส�ำปะหลังได้อย่างเดียว พระองค์ทรง
วิเคราะห์ว่าต้องแก้ปัญหาดินปนทราย เพื่อให้สามารถปลูกพืชได้
หลายชนิดด้วยการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่อ้างอิงข้อมูลจากการวิจัย”
ปัจจุบนั มีศนู ย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ 6 ศูนย์
กระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
ภายในศู น ย์ ศึ ก ษาฯ แต่ ล ะแห่ ง มี ก ารศึ ก ษาและสาธิ ต และ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมจนมีลักษณะเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”
บูรณาการเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาเฉพาะถิ่น ประชาชนสามารถ
เข้าไปศึกษาหาความรู้และน�ำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างกว้างขวาง โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“พระองค์รับสั่งว่า ให้ช่วยกันสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง ไม่ใช่แค่สร้างคนเก่ง”
พระองค์ไม่ได้ดูแลเฉพาะโจทย์ของสังคมในขั้วที่สามและสี่
เท่านั้น แต่ยงั ดูแลขัว้ ทีห่ นึง่ และสองด้วย ยกตัวอย่างกรณีนำ�้ ประปา
ของคนกรุ ง เทพฯ พระองค์ เ คยตั้ ง โจทย์ ว ่ า ถ้ า มี ค นเอายาพิ ษ
ไปใส่ ใ นคลองประปา ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง น�้ ำ กิ น น�้ ำ ใช้ แ ห่ ง เดี ย วนั้ น
จะท�ำอย่างไร พระองค์ทา่ นจึงพระราชทานพระราชด�ำริให้สำ� นักงาน
มูลนิธิชยั พัฒนา ส�ำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ก่อสร้าง
แหล่งเก็บน�ำ้ อเนกประสงค์ในเขตพืน้ ทีร่ ะหว่างคลองระบายน�ำ้ รังสิต 5
และคลองระบายน�้ำรังสิต 6 อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปทุมธานี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นแหล่งเก็บน�้ำขนาดใหญ่ เพื่อส่งน�้ำ
ช่วยเหลือพื้นที่ท�ำนาและกิจกรรมการเกษตรบริเวณดังกล่าวใน
ฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาปัญหาน�้ำเน่าเสียตามคลองและชุมชนบางแห่ง
โดยการปล่อยน�้ำจากสระเก็บน�้ำไปชะล้างเจือจางการเน่าเสียและ
ผลักดันให้น�้ำเสียระบายออกไป
เราโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีพระมหากษัตริย์
พระองค์นี้ ในช่วง 70 ปี พระองค์ทรงช่วยดูว่าภายในบ้านเรามีอะไร
ที่เป็นจุดบกพร่อง ต้องรีบแก้ไข มีอะไรเป็นศักยภาพที่จะเด่นได้
ก็ตอ้ งรีบส่งเสริม มีอะไรเปลีย่ นแปลง ก็ตอ้ งเตรียมพร้อมเพือ่ รับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ อันเป็นคุณูปการมากมายมหาศาลแก่
ปวงชนชาวไทยในทุกด้าน
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สร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

คลินกิ แก้หนี้

หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยแก้ ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
สมาคมธนาคารนานาชาติ และบริษัท บริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด (SAM) ได้ร่วมมือ
ครั้ ง ส� ำ คั ญ เปิ ด ตั ว โครงการแก้ ไ ขปั ญ หา
หนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือคลินิก
แก้ ห นี้ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เพื่อแก้ ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหา
ที่ส�ำคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทย

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนและมีความผันผวนสูง หาก
ครัวเรือนมีความเปราะบางทางการเงิน ก็จะส่งผลกระทบต่อความ
เข้มแข็งและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม ในระดับ
ลูกหนี้ คนที่เป็นหนี้ โดยเฉพาะหนี้เสีย มักจะมีความกังวล เครียด และ
ไม่มีสมาธิในการประกอบกิจการหน้าที่ต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยฉุดรั้ง ท�ำให้
ไม่สามารถด�ำเนินชีวติ ได้อย่างเป็นปกติ และทีส่ ำ� คัญ ไม่สามารถยกระดับ
ศักยภาพของตัวเองได้
หากมองภาพใหญ่ในระดับมหภาค ดร.วิรไทกล่าวว่า หนีค้ รัวเรือนไทย
ได้ ป รั บ ลดลงบ้ า ง จากร้ อ ยละ 81.2 ของ GDP ณ สิ้ น ปี 2558
เป็นร้อยละ 79.9 ของ GDP ณ สิ้นปี 2559 อย่างไรก็ตาม แม้จะหัก
ส่วนที่กู้ไปประกอบธุรกิจประมาณร้อยละ 20 ของ GDP ก็นับว่า
หนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

คนไทยเป็นหนี้เร็ว เป็นหนี้นาน เป็นหนี้มาก
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ร่วมกับบริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ�ำกัด (NCB) ท�ำการศึกษา Big Data Analytics พบว่า คนไทย
เป็นหนี้เร็วขึ้นมาก เป็นหนี้นาน และมีหนี้มูลค่ามาก
1. คนไทยเริ่มเป็นหนี้เร็วขึ้น และเป็นหนี้เสียตั้งแต่อายุยังน้อย
ครึง่ หนึง่ ของคนอายุประมาณ 30 ปีมหี นี้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นหนีส้ นิ เชือ่ อุปโภค
บริโภค และหนีบ้ ตั รเครดิต เมือ่ ดูในมิตขิ องหนีเ้ สีย (หนีค้ า้ งช�ำระมากกว่า
90 วัน) พบว่า 1 ใน 5 ของหนี้เสียเป็นลูกหนี้ที่อยู่ช่วงอายุ 29 ปี ซึ่งเป็น
กลุ่มคนวัยท�ำงานและอยู่ในช่วงวางรากฐานที่ส�ำคัญให้ครอบครัว ข้อมูล
ดังกล่าวยังไม่ได้นับรวมหนี้นอกระบบ หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ หนี้กองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมีอัตราการผิดนัดช�ำระหนี้มากเช่นกัน
2. คนไทยเป็นหนี้นาน ปริมาณหนี้ต่อหัวเร่งขึ้นเร็วส�ำหรับคนในช่วง
อายุใกล้ 30 ปี ที่ส�ำคัญระดับหนี้ไม่ได้ลดลง แม้จะเข้าสู่วัยใกล้เกษียณ
ดังนั้น หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มี
ภาระหนี้ แต่ไม่มีรายได้

3. คนไทยมีหนี้มูลค่ามากขึ้น ค่ากลาง (Median) ของหนี้ต่อหัว
เพิ่มขึ้นจาก 70,000 บาท ในปี 2553 มาอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท
ณ สิ้นปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในระยะเวลา 6 ปี
จากข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด พบว่า คนไทย
มีภาระหนี้กับสถาบันการเงินทั้งสิ้นประมาณ 21 ล้านคน โดยร้อยละ
16 หรือประมาณ 3 ล้านคน เป็นหนี้ที่ค้างช�ำระเกินกว่า 90 วัน
หมายถึ ง การเป็ น หนี้ เ สี ย ที่ ต ้ อ งถู ก เจ้ า หนี้ ติ ด ตามทวงถาม
หรืออยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย
“อาการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดวินัยและการขาดทักษะ
ในการบริหารจัดการเงิน และสะท้อนให้เห็นว่า คนจ�ำนวนไม่น้อย
ติดอยู่ในวงจรหนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข เพราะเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยการเป็นหนี้ โดยเฉพาะหนีเ้ พือ่ การบริโภค ซึง่ ไม่ชว่ ยสร้างมูลค่าเพิม่
ในอนาคตนัน้ ยากทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตไปข้างหน้าได้อย่าง
ยั่งยืน” ดร.วิรไทกล่าว
โครงการคลินิกแก้หนี้จึงถูกออกแบบมา เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จะแก้ปัญหาให้ลูกหนี้ที่สุจริตและมีความตั้งใจที่จะปลดภาระหนี้สิน
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“โครงการคลินิกแก้หนี้จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ก็ต้องเป็นโครงการที่ Win-Win
ส�ำหรับทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม”

“เจ้ า หน้ า ที่ ข อง SAM จะปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
เต็ ม ที่ ด้ ว ยความเป็ น มื อ อาชี พ และเป็ น กลาง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารพาณิชย์
ทุ ก แห่ ง ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ ต กลงร่ ว มกั น
เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย”
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คุณปรีดี ดาวฉาย
ประธานสมาคมธนาคารไทย

เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างวินัย
ในการใช้จ่าย ดังนั้น ในช่วง 5 ปีแรกที่ร่วมโครงการ ลูกหนี้จะ
ไม่สามารถก่อหนีใ้ หม่เพิม่ เติมได้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ ด�ำเนินโครงการ
ไประยะหนึ่ง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีการประเมินผลโครงการ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดผลประโยชน์
ของสังคมไทยเป็นที่ตั้ง

แก้หนี้แบบองค์รวม
คลิ นิ ก แก้ ห นี้ จ ะเป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ ข องลู ก หนี้ แ บบ
องค์รวม คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า
คลิ นิ ก แก้ ห นี้ จ ะน� ำ เอาหนี้ เ สี ย ของลู ก ค้ า จากธนาคารพาณิ ช ย์
หลายแห่งมาด�ำเนินการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันในคราวเดียว โดยมี
หน่วยงานกลาง คือ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด (SAM)
เป็นผู้ด�ำเนินการ โดยจะมีการผ่อนปรนให้ลูกค้าสามารถผ่อน
ช�ำระหนี้ในระยะยาว ตามจ�ำนวนเงินที่เหมาะสมส�ำหรับลูกค้า

คุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด

แต่ละราย ในอัตราดอกเบีย้ ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี ซึง่ จะช่วยลดภาระในการ
ผ่อนช�ำระหนี้โดยรวมของลูกค้าลงได้
“นอกจากนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาระยะยาวต่อไป จึงได้มีการ
ก�ำหนดมาตรการในการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้า
จะไม่สร้างหนีข้ นึ้ มาใหม่ในช่วงระยะเวลาหนึง่ พร้อมทัง้ มีการจัดอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงินแก่ลูกค้าอีกด้วย” คุณปรีดีกล่าว
ทั้งนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด จะท�ำหน้าที่เป็น
หน่วยกลางที่ให้บริการแบบ One-stop Service โดยเป็นตัวแทนของ
ธนาคารในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้แบบครบวงจร
คุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการ บริษัท บริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด อธิบายว่า SAM จะท�ำหน้าที่ตั้งแต่การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกหนี้ เจรจา หารือ วิเคราะห์ความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้ รวมไปถึงการติดตามและรายงานผลต่อ
เจ้าหนี้ พร้อมไปกับการให้ความรู้และส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่
ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ

“ดิฉันมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของ SAM จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ด้วย
ความเป็นมืออาชีพและเป็นกลาง ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีธ่ นาคาร
พาณิชย์ทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการได้ตกลงร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อยุติที่
เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย” คุณผ่องเพ็ญกล่าว
คลินิกแก้หนี้เริ่มด�ำเนินการในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถือเป็น
โครงการน�ำร่อง โดยช่วงแรกจะครอบคลุมเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคล
ที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ และลูกหนี้
บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจ�ำที่มีหนี้ค้างช�ำระมากกว่า 90 วัน กับ
ธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ดร.วิรไทกล่าวว่า การที่มีเจ้าหนี้หลายราย ลูกหนี้ต้องเจรจา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งที่มีหลักเกณฑ์
และมาตรฐานแตกต่างกัน ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จได้ค่อนข้างยาก
“ทีส่ ำ� คัญเราต้องไม่ลมื ว่า เงินทีล่ กู หนีน้ ำ� มาช�ำระหนีเ้ จ้าหนีห้ ลายรายนัน้
ต่างมาจากแหล่งรายได้กอ้ นเดียวกัน การพิจารณาความสามารถในการ
ช�ำระหนีจ้ ะต้องดูภาระหนีท้ งั้ หมด ไม่สามารถพิจารณาทีละรายเจ้าหนีไ้ ด้”

SAM แก้หนี้แบบ One-stop Service
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด (SAM) เป็น
รัฐวิสาหกิจ ทีม่ กี องทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเป็นผู้ถือหุ้น ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดย SAM เป็น
หน่วยงานแรก ๆ ของรัฐ ทีไ่ ด้ทำ� หน้าทีบ่ ริหารจัดการสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สนิ รอการขาย (NPA) ในระบบ
สถาบันการเงินมาอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่เกิดวิกฤติการเงินใน
ปี 2540 ดังนั้น SAM จึงมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้
ที่หลากหลาย ด้วยทีมงานแก้ไขหนี้และหน่วยงานสนับสนุน
ที่มีความรู้ความช�ำนาญ
“เราหวังว่าลูกหนีจ้ ะให้ความสนใจเข้ามารับบริการ ไม่วา่
จะมาปรึกษาหารือเรือ่ งภาระหนีส้ นิ หรือขอค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับ
ความรู้ทางการเงิน” คุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธาน
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด กล่าว
SAM มีส�ำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และส�ำนักงานสาขา
4 แห่งทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น
สุราษฎร์ธานี และพิษณุโลก ลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สามารถติดต่อได้ที่ส�ำนักงานของ SAM หรือติดต่อผ่าน
เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้
หนี้.com หรือโทรศัพท์ 0 2610 2266
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“เพื่อมิให้เกิดปัญหาระยะยาวต่อไป จึงได้มีการ
ก�ำหนดมาตรการในการสร้างวินัยทางการเงิน
ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะไม่สร้างหนี้ขึ้นมาใหม่
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พร้อมทั้งมีการจัดอบรม
ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจทางการเงิ น แก่ ลู ก ค้ า
อีกด้วย”

ผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ ผมมี
ความภาคภูมิใจที่จะกล่าวว่า กระบวนการที่กล่าวไปนั้นเป็นขั้นตอนที่
ธนาคารซิตี้แบงก์และธนาคารต่างชาติอื่น ๆ ได้ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
บริหารของเรา” มิสเตอร์ดาเรน บัคลีย์ กล่าว

โครงการนี้ ไม่ใช่ยาวิเศษ
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คุณสมบัติของลูกหนี้
ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้
มิสเตอร์ดาเรน บัคลีย์
ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ

จากข้อมูลของบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด พบว่า ลูกหนีใ้ น
กลุ่มนี้มีหลายแสนราย ยอดเงินรวมกันมากกว่า 100,000 ล้านบาท
ทั้งที่ยังอยู่ในบัญชีของธนาคารพาณิชย์และที่ธนาคารพาณิชย์ได้
ตัดหนีส้ ญู (Write-off) ทางบัญชีไปแล้ว แต่ยงั มีสทิ ธิตามเก็บจากลูกหนี้
“โครงการคลินกิ แก้หนีจ้ ะอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน ก็ตอ้ งเป็นโครงการที่
Win-Win ส�ำหรับทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม ในแง่ของธนาคารพาณิชย์ ถ้า
ลูกหนี้อยู่ตลอดทั้งโครงการ เราก็เชื่อว่าจะได้ผลตอบแทนในแง่ของ
Recovery Rate ทีส่ งู กว่าธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั และเมือ่ เข้า
ร่วมโครงการแล้ว ลูกหนี้ต้องแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจ ต้องผ่อนช�ำระ
งวดแรกได้ เมือ่ ผ่อนงวดแรกแล้ว เราจึงอนุญาตให้จดั ชัน้ เป็นหนีป้ กติ
ก็จะลดภาระการตั้งส�ำรองของธนาคารพาณิชย์” ดร.วิรไทกล่าว

• บุคคลธรรมดา มีเงินเดือนประจ�ำ
• อายุไม่เกิน 65 ปี
• มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่
ไม่มหี ลักประกัน ค้างช�ำระเกินกว่า 3 เดือน กับธนาคารพาณิชย์
ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2560
• ไม่ถูกฟ้องด�ำเนินคดี
• ยอดหนีเ้ งินต้นค้างช�ำระ รวมทุกธนาคารไม่เกิน 2 ล้านบาท

หลากมิติหนี้ครัวเรือน
โครงการคลินิกแก้หนี้เป็นการแก้ปัญหาเมื่อลูกหนี้ติดอยู่ในวงจร
หนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นหนี้เสีย แต่การแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังเกี่ยวข้อง
กับอีกหลากหลายมิติ
ดร.วิรไทกล่าวว่า “การแก้ปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนมีหลายมิติ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เรื่องวินัยและความรู้ความเข้าใจในการวางแผน
ทางการเงินของลูกหนี้ ที่ต้องระมัดระวังการใช้จ่าย ไม่ให้จ่ายเงิน
เกินตัว อีกมิตหิ นึง่ คือ สถาบันการเงินเจ้าหนีห้ รือผูใ้ ห้บริการผลิตภัณฑ์
สินเชื่อจะต้องน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบ ไม่ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นหนี้เกินตัว การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต้องตรง
กับความต้องการของลูกค้า และมีการควบคุมความเสี่ยงที่ดี”
สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ มิสเตอร์ดาเรน บัคลีย์ ประธานสมาคม
ธนาคารนานาชาติ ซึง่ มองว่า ความรับผิดชอบทางการเงินเป็นรากฐาน
ทีส่ ำ� คัญทางเศรษฐกิจ ทัง้ ในระดับบุคคลและระดับสถาบันการเงิน โดย
ในระดับบุคคลควรค�ำนึงถึงการใช้จ่าย ตลอดจนภาระหนี้สินของตัว
เอง ส่วนธนาคารต่าง ๆ ก็ควรจะมีหลักการทีจ่ ะไม่ปล่อยวงเงินสินเชือ่
ให้แก่ลูกหนี้ในระดับที่สูงเกินไป อย่างไรก็ตาม แม้สถาบันการเงิน
จะมีความพยายามเหล่านี้ แต่ยังคงมีลูกหนี้บางส่วนที่ประสบปัญหา
หนี้ด้อยคุณภาพ ดังนั้น โครงการคลินิกแก้หนี้จึงเป็นหนทางหนึ่ง
ในการช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นลง
“สถาบันการเงินควรที่จะน�ำแนวคิดธรรมาภิบาลทางการเงิน
เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมองค์กร โดยหยิบยืน่ ค�ำแนะน�ำ
ด้านการบริหารการเงิน ตลอดจนให้ความรูท้ างการเงินและการบริหาร
สินเชือ่ อย่างชาญฉลาดแก่ลกู ค้าของธนาคาร วางโครงสร้างการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รวมไปถึงการส่งเสริมวินัยทางการเงินแก่
ลูกหนี้ ในฐานะของประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ และกรรมการ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแก้หนี้
• ไม่ถูกทวงถามหนี้จากเจ้าหนี้หลายราย
• ลดภาระการผ่อนช�ำระต่อเดือน
• รวมหนี้ และผ่อนช�ำระในที่เดียว
• รู้จักวางแผนทางการเงินที่ดี
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“สถาบันการเงินควรที่จะน�ำแนวคิดธรรมาภิบาล
ทางการเงิ น เข้ า มาเป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก
ของวั ฒ นธรรมองค์ ก ร โดยหยิ บ ยื่ น ค� ำ แนะน� ำ
ด้ า นการบริ ห ารการเงิ น ตลอดจนให้ ค วามรู ้
ทางการเงินและการบริหารสินเชือ่ อย่างชาญฉลาด
แก่ลูกค้าของธนาคาร”

แม้โครงการคลินกิ แก้หนีจ้ ะถูกออกแบบมาเพือ่ แก้ไขปัญหาหนีข้ อง
ลูกหนี้ แต่ ดร.วิรไทกล่าวว่า โครงการนี้ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะสามารถ
รักษาหนี้ทุกคนให้หายขาดได้ คลินิกแก้หนี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะ
เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่สุจริตและมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากแก้ไขปัญหา
สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มี ให้อยู่ใน
ระดับที่บริหารจัดการได้ตามความสามารถในการช�ำระหนี้จริง
สิ่งส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นควบคู่กันไป คือ การสร้าง
ความตระหนักรูใ้ ห้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการออม การสร้างวินยั
และการสร้างทักษะในการบริหารจัดการเงิน ทักษะในการวางแผน
ทางการเงิน รวมทัง้ ปลูกฝังทัศนคติการด�ำรงชีวติ อย่างพอเพียง ควบคู่
ไปกับทีส่ ถาบันการเงินต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ให้บริการ
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และพิจารณาการให้สินเชื่ออย่าง
รอบคอบ ไม่ให้สินเชื่อมากเกินควรและเกินความจ�ำเป็น

“หนีค้ รัวเรือน” สะท้อนฐานะและความมัน่ คงทางการเงิน
รวมถึงความสามารถในการใช้จา่ ยของภาคประชาชน
และ “ปัญหาหนีค้ รัวเรือน” เป็นโจทย์ทอี่ ยูค่ กู่ บั เศรษฐกิจ
ไทยมาหลายปี โดยเฉพาะช่วงก่อนหน้านี้ที่ตัวเลข
หนี้ครัวเรือนต่อรายได้ประชาชาติไทยปรับเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ ในปีนจี้ ะเริม่ ปรับลดลงบ้าง แต่จาก
ข้อมูลเชิงลึกชี้ว่า ปัญหาหนี้ครัวเรือนยังน่าเป็นห่วง
ในหลายมิติ
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจากคุณวีณารัตน์
เลาหภคกุล พิธกี รและผูป้ ระกาศข่าวมากประสบการณ์ ขันอาสามาคุย
กับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ถึงสถานการณ์ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทย และแนวทางของ ธปท.
ในการแก้ไข “โจทย์ยาก” ข้อนี้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

ความน่ากังวลเกี่ยวกับ
หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบัน
คุณวีณารัตน์ : ท่ า นมองว่ า ปั ญ หาหนี้ ค รั ว เรื อ นของไทย

ในปัจจุบัน มีความน่ากังวลใจแค่ไหน
ผูว้ า่ การวิรไท : “หนีค้ รัวเรือน” เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทีอ่ ยูก่ บั
สังคมไทยมาระยะหนึง่ แล้ว เมือ่ พิจารณาข้อมูลเชิงลึก จะเห็นว่าปัญหา
หนี้ครัวเรือนไทยมีความน่ากังวลมากขึ้นในหลายด้าน
หากดูตัวเลขในภาพรวม ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนเทียบกับรายได้
ประชาชาติ (GDP) อยู่ที่ระดับร้อยละ 79.9 ปรับลดลงบ้างจากก่อน
หน้านี้ ซึ่งอยู่ประมาณร้อยละ 80 - 81 ในส่วนนี้ประมาณร้อยละ 20
เป็นหนี้ที่ประชาชนกู้เพื่อไปลงทุนประกอบธุรกิจ ในรูปแบบสินเชื่อ
บุคคล ซึ่งถ้าหักส่วนนี้ออกไป หนี้ครัวเรือนที่กู้เพื่อน�ำไปใช้จ่ายก็อยู่
ประมาณร้อยละ 60 ซึ่งยังถือว่าค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น
ทีร่ ะดับรายได้ตอ่ หัวใกล้เคียงกับไทย หนีค้ รัวเรือนไทยอาจสูงติดอันดับ
ต้น ๆ ของกลุ่ม
หนีค้ รัวเรือนทีส่ งู ส่งผลข้างเคียงต่อเศรษฐกิจหลายประการ ถ้าจะ
เริ่มจากระดับมหภาค ถ้าครัวเรือนไทยมีหนี้สูง รายได้ส่วนหนึ่งต้อง
ถูกหักไปช�ำระหนี้ เม็ดเงินที่จะเหลือไปจับจ่ายใช้สอยให้เกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจก็น้อยลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การมีหนี้ครัวเรือนสูง
จึงท�ำให้การบริโภคซึ่งเป็น 1 ใน 4 เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
ไม่สามารถท�ำงานได้เต็มที่
นอกจากนี้ ธปท. ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data Analysis)
จากฐานข้อมูลของบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด หรือ “เครดิตบูโร”
จึงพบข้อเท็จจริงที่น่ากังวลหลายมิติ
มิติแรก “คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้นและนานขึ้น” พบว่า คนไทย

ช่วงอายุปลาย 20 ปี ถึงต้น 30 ปี เป็นกลุ่มที่มีหนี้เพิ่มขึ้นเร็ว
จนหนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และระดับหนี้ไม่ลดลงแม้เข้าสู่วัย
ใกล้เกษียณ ส่วนหนึง่ เพราะทีผ่ า่ นมา รายได้ของคนไทยไม่ได้เพิม่ ขึน้
มากจากหลากหลายปัจจัย เศรษฐกิจเพิง่ เริม่ ฟืน้ ตัว ภาคการเกษตร
ที่ ผ ่ า นมาต้ อ งเผชิ ญ ปั ญ หาภั ย แล้ ง ท� ำ ให้ ห นี้ สิ น เพิ่ ม ขึ้ น เร็ ว
ไม่สามารถลดหนี้ลงได้
มิติที่สอง “ค่ากลาง (Median) ของหนี้ต่อหัวของคนไทย”
ปัจจุบนั อยูท่ ปี่ ระมาณ 150,000 บาท ปรับเพิม่ ขึน้ กว่าเท่าตัวเทียบกับ
เมื่อ 7 ปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 70,000 บาทต่อคน โดยส่วนนี้
ยังไม่รวมหนีท้ อี่ ยูน่ อกฐานข้อมูลเครดิตบูโร เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์
หนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือหนี้นอกระบบ
มิติที่สาม “คนไทยรุ่นใหม่มีหนี้เสียในอัตราที่สูง คนไทย
ช่วงอายุ 29 ปี ซึง่ เป็นกลุม่ คนวัยท�ำงานทีอ่ ยูใ่ นช่วงสร้างฐานะ สร้าง
ครอบครัว มีสัดส่วนหนี้เสียหรือหนี้ค้างช�ำระเกินกว่า 90 วัน (NPL)
ตามข้อมูล คือ มีคนช่วงอายุ 29 ปีทมี่ หี นี้ เป็นหนีเ้ สียมากถึง 1 ใน 5
คนทีม่ หี นีโ้ ดยเฉพาะหนีเ้ สีย มักมีความเครียด กังวล พะวักพะวน
เรือ่ งการหาเงินมาช�ำระหนี้ ท�ำให้ไม่สามารถใช้พลังความคิดในการ
ท�ำงานได้เต็มที่ ไม่สามารถยกระดับศักยภาพของตัวเองได้ ซึง่ น�ำไปสู่
การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หลายมิติหลากที่มาของปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย
คุณวีณารัตน์ : ทั้งที่ทราบกันว่า การก่อหนี้ แล้วไม่สามารถ

ช�ำระได้ ไม่ใช่เรื่องดี แต่ท�ำไมคนไทยถึงก่อหนี้มาก
ผู้ว่าการวิรไท : อาจมีหลายปัจจัยเกีย่ วข้อง เรือ่ งแรก คือ การ
ขาดความรูค้ วามเข้าใจทางการเงิน ขาดทักษะการวางแผนบริหาร
จัดการทางการเงิน ซึ่งเมื่อเทียบกับหลายประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศทีพ่ ฒั นาแล้ว ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งนีค้ อ่ นข้าง
น้อย บางประเทศบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนในระดับโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย เพราะถือว่าทักษะการบริหารจัดการเงินเป็นทักษะ
ส�ำคัญของชีวิตที่ทุกคนต้องมี
ตัวอย่าง เรือ่ งการใช้บตั รเครดิต คนจ�ำนวนมากใช้บตั รเครดิต
หลายใบ แล้วก็หมุนเงินไปเรือ่ ย ๆ โดยไม่ตระหนักว่า สุดท้ายแล้ว
ต้องจ่ายคืนหนี้ทุกใบ หรือบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องต้นทุนดอกเบี้ย
ของการใช้ บั ต รเครดิ ต คื อ ถ้ า ไม่ ส ามารถช� ำ ระหนี้ ทั้ ง หมด
ตามก�ำหนดเวลา จ่ายเฉพาะขั้นต�่ำ ดอกเบี้ยก็จะทบต้นไปเรื่อย ๆ
เรื่องที่สอง คือ กระแสบริโภคนิยมและค่านิยมที่เปลี่ยนไป
ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยยุคใหม่ จ�ำนวนไม่น้อยมักมีทัศนคติที่ว่า
“ถ้าคนอื่นมี ฉันก็ต้องมี” ถ้าเทียบกับคนรุ่นผม เราท�ำงานได้
เงินเดือนหรือโบนัสมา ต้องเก็บออมไว้ส่วนหนึ่ง ให้พ่อแม่ส่วนหนึ่ง
ส่วนที่เหลือจึงค่อยน�ำไปใช้จ่ายให้รางวัลกับตัวเอง แต่คนรุ่นใหม่
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ธปท. กับการแก้ปัญหา
“หนี้ครัวเรือนไทย”
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แนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน
คุณวีณารัตน์ : ธปท. มีแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน

อย่างไร

ผูว้ า่ การวิรไท : แนวทางแรก คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ

และทักษะการบริหารจัดการเงินให้กับคนรุ่นใหม่ พร้อมกับสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับสังคมว่า การบริหารจัดการเงินเป็นทักษะ
ชีวิตที่ส�ำคัญของคนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกัน
ส�ำคัญที่จะป้องกันไม่ให้มีสถานะทางการเงินเปราะบาง คนเรา
ทุกคนจะต้องเผชิญเหตุการณ์ในชีวิตที่จะต้องใช้เงินมากกว่าปกติ
ซึ่งจ�ำเป็นที่จะต้องมีเงินออมเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงิน
อย่ า งไรก็ ดี การแนะน� ำ เรื่ อ งเหล่ า นี้ ใ ห้ แ ก่ ค นรุ ่ น ใหม่ ด ้ว ย
วิธีการแบบเดิม ๆ อาจไม่โดนใจและอาจไม่ได้ผลนัก เรื่องนี้เป็น
โจทย์ส�ำคัญที่ ธปท. ต้องคิดว่า จะท�ำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่สนใจ
เห็นถึงความส�ำคัญของการมีทักษะบริหารจัดการเงิน
การปรั บ “ค่ า นิ ยมและทั ศ นคติ ” ให้ เ หมาะสมนั้ น มี ค น
เปรียบไว้วา่ การลดหนีค้ ล้ายกับการลดน�้ำหนัก ทีต่ อ้ งสะกดจิตตัวเอง
ให้รจู้ กั ใช้จา่ ยอย่างพอประมาณ แต่ทตี่ า่ งกัน คือ เมือ่ เราลดน�ำ้ หนัก
ตัดใจไม่ทานอาหารทีเ่ กินพอดี ร่างกายก็จะดูดขี นึ้ แล้วคนภายนอก
ก็จะรู้สึกได้ แต่เรื่องหนี้ คนภายนอกไม่รับรู้ว่าสุขภาพการเงินเรา
ดีขึ้น จึงขาดแรงจูงใจในการลดหนี้ ตรงกันข้าม ยิ่งใช้จ่ายเยอะ
มีเสื้อผ้า เครื่องประดับเพิ่มขึ้น คนยิ่งมองเห็น ดังนั้น ความท้าทาย
ในการแก้ปญั หานีจ้ งึ อยูท่ วี่ า่ จะท�ำอย่างไรให้คนทีม่ วี นิ ยั ทางการเงิน
สามารถเป็นต้นแบบ (Role Model) ในการส่งเสริมค่านิยมทีถ่ กู ต้อง
ในเรื่องการบริหารจัดการเงินให้เกิดขึ้นในสังคม
แนวทางทีส่ อง คือ การกระตุน้ ให้สถาบันการเงินหรือผูใ้ ห้บริการ
ทางการเงินเห็นถึงความส�ำคัญของ “การให้บริการทางการเงินอย่าง

“ถ้ า เราอยากมี ภู มิ คุ้ ม กั น ทางการเงิ น ที่ ดี
ในระยะยาว เราจำ � เป็ น ต้ อ งยอมเสี ย สละ
ผลประโยชน์และแรงจูงใจในระยะสั้น โดยต้อง
เริ่มจากการสร้างภูมิต้านทานในจิตใจ”
รับผิดชอบ” (Responsible Financing) กล่าวคือ สถาบันการเงินต้อง
ตระหนักว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอให้ลูกค้าต้องตอบโจทย์ของ
ลูกค้า ไม่ใช่สร้างปัญหาให้ลูกค้า สถาบันการเงินไม่ควรหวังเพียง
ผลประโยชน์ระยะสัน้ จากจ�ำนวนผูถ้ อื บัตรเครดิต ยอดใช้จา่ ยผ่านบัตร
หรือค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเร็ว โดยไม่สนใจว่าจะท�ำให้เกิด NPL
ในระบบเพิ่มขึ้น ซึ่งในที่สุด อาจมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินในระยะยาว เรือ่ ง Responsible Financing เป็นเรือ่ งที่
ธปท. จะให้ความส�ำคัญเพิม่ ขึน้ และต้องส่งเสริมให้สถาบันการเงินไทย
ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วย
แนวทางที่สาม ส�ำหรับการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่ใน
“วงจรหนี้สินล้นพ้นตัว” ธปท. ได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง
เปิดตัว “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน” หรือ
“คลินกิ แก้หนี”้ โดยมีบริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จ�ำกัด (SAM) เป็น
ตัวกลางเจรจากับลูกหนีข้ องสถาบันการเงินทัง้ 16 แห่ง เพือ่ ให้ลกู หนี้
ที่สุจริตและตั้งใจที่จะออกจากวงจรนี้ สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ได้แบบเบ็ดเสร็จ ด้วยอัตราดอกเบีย้ และระยะเวลาช�ำระหนีท้ เี่ หมาะสม
กับความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย พร้อมกับใช้
โอกาสนี้ ป ลู ก ฝั ง ความรู ้ ค วามเข้ า ใจและวิ นั ย ทางการเงิ น ให้ แ ก่
คนกลุ่มนี้ด้วย เพื่อที่พวกเขาจะไม่ต้องกลับมาอยู่ในวงจรหนี้สิน
ล้นพ้นตัวแบบเดิมอีก

หนี้ครัวเรือนส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
คุณวีณารัตน์ : ถ้าคนไทยมีหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลต่อ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยอย่างไร
ผู้ว่าการวิรไท : โลกยุคปัจจุบนั หรือ VUCA World เป็นโลกทีม่ ี
ความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และยากทีจ่ ะคาดเดามากขึน้ เรือ่ ย ๆ
โดยเฉพาะจากปัจจัยภายนอก ไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนินนโยบายการเงิน
ของประเทศหลัก ๆ ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลอด
จนราคาน�้ำมันที่เคลื่อนไหวผันผวน ฯลฯ ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจ
ที่ท้าทายมากขึ้น ถ้าครัวเรือนไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผล

ให้ภูมิคุ้มกันด้านการเงินเปราะบาง กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่ความ
ผันผวนต่าง ๆ เข้ามาปะทะกับเศรษฐกิจไทย ก็จะกระทบต่อความ
สามารถในการหารายได้ โอกาสทีค่ รัวเรือนจะตกอยูใ่ นสถานะหนีเ้ สีย
(NPL) จะมีมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น น�ำไปสู่การติด
อยูใ่ น “วงจรหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว” ได้งา่ ยขึน้ และยาวขึน้ ถ้ามีคนจ�ำนวนมาก
ตกอยูใ่ นสถานะแบบนี้ จะกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว
แน่นอนว่า คนที่มีหนี้เป็นจ�ำนวนมาก หรือตกอยู่ในสถานะ
หนี้เสีย (NPL) ต้องกังวลใจว่า จะถูกติดตามทวงหนี้หรือถูกฟ้อง
และไม่สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองในการท�ำงานได้อย่างเต็มที่
รวมถึงความสามารถในการก่อหนี้ใหม่ก็จะยากขึ้น ดังนั้น โอกาสที่
คนเหล่านีจ้ ะใช้ศกั ยภาพของตนในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ เพือ่ หารายได้
ก็จะลดลง ถ้าคนไทยจ�ำนวนมากตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ การ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็จะยากตามไปด้วย
นอกจากนี้ ท่ามกลางภาวะที่เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ช้า และ
รัฐบาลก็มักจะใช้ “การบริโภค” เป็น 1 ใน 4 เครื่องยนต์เพื่อ
ขับเคลือ่ นและกระตุน้ เศรษฐกิจ หากคนไทยมีหนีส้ นิ มาก เวลาทีร่ ฐั บาล
ใส่เม็ดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการบริโภค เงินส่วนหนึ่งก็จะ
ถูกน�ำไปจ่ายช�ำระหนี้ แทนทีจ่ ะถูกน�ำไปจับจ่ายใช้สอย และสร้างรายได้
ให้กับคนไทยตามที่ตั้งใจ
ดังนั้น จะเห็นว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาลูกโซ่ ที่พัวพัน
ส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับมหภาคไปถึงจุลภาค เป็นปัญหาทั้งระดับ
บุคคล ระดับครัวเรือน ไปจนถึงระดับประเทศ เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ น
ด้วยการเป็นหนี้ โดยเฉพาะหนี้เพื่อการบริโภคที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ในอนาคต ยากที่จะเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

แนะน�ำคนไทยเรื่อง “หนี้”
คุณวีณารัตน์ : สุดท้ายนี้ อยากให้ท่านแนะน�ำคนไทยเกี่ยวกับ

เรื่องหนี้

ก่อหนีเ้ พือ่ สร้างความมัน่ คงในครอบครัว แต่เราต้องรูจ้ กั ความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ของตน ต้องรู้จักประมาณตน และต้องตระหนักว่า
การมีหนี้ที่เกินความสามารถในการช�ำระหนี้ของตัวเองนั้น ถือเป็น
เรื่องที่อันตราย
คนไทยรุ่นใหม่ต้องมองไกล ต้องรู้จักวางแผนทางการเงิน
ขณะที่หลายคนมักมองความสามารถในการช�ำระหนี้แค่ช่วงสั้น ๆ
หรือมองเป็นรายเดือน รายปี แต่การวางแผนการเงินจะช่วยสร้าง
ความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาว ต้องมองไปถึงชีวติ หลังเกษียณ
ว่าจ�ำเป็นต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ เพื่อให้ครอบคลุมรายจ่ายที่เกิดขึ้น
ในแต่ละเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต เป็นต้น
ผมมักจะนึกถึงค�ำถามของท่าน “ดาไล ลามะ” ที่เป็นค�ำถาม
สั้น ๆ แต่กินใจว่า Need or Greed “ก่อนจะท�ำอะไรก็ตาม
ให้ คิ ด ว่ า เรื่ อ งที่ จ ะท� ำ นั้ น เป็ น เรื่ อ งจ� ำ เป็ น หรื อ เป็ น แค่ เ รื่ อ ง
ของความโลภ (ความอยากได้)”
สุดท้ายนี้ ผมอยากทิ้งท้ายว่า ถ้าเราอยากมีความมั่นคงและมี
ภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดีในระยะยาว เราจ�ำเป็นต้องยอมเสียสละ
ผลประโยชน์และแรงจูงใจในระยะสั้น โดยต้องเริ่มจากก้าวส�ำคัญ
ก้าวแรก คือ การสร้างภูมิต้านทานในจิตใจ และการสะกดใจของ
ตัวเอง

วีณารัตน์ เลาหภคกุล

พิธีกรและผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์และความ
สามารถจากสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี เธอจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและโทด้านรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

ผู้ว่าการวิรไท : การเข้าใจจุดประสงค์ของการก่อหนี้ถือเป็น

เรื่องที่ส�ำคัญ การมีหนี้ไม่ใช่เรื่องผิด ทุกคนสามารถที่จะก่อหนี้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของตนได้ และเป็นเรือ่ งปกติของคนวัยท�ำงานอาจ

ชมการสัมภาษณ์ในรูปแบบวีดิทัศน์
ได้ทางแอปพลิเคชัน BOT MAGAZINE
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ท�ำงานเดือนแรกก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้ว แล้วก็ไปใช้สิทธิ์
ผ่อน 0% ช่วงแรก ซึ่งสะท้อนค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในบริบท
ของสังคมปัจจุบัน
เรือ่ งทีส่ าม คือ สถาบันการเงินหรือผูใ้ ห้บริการทางการเงินเอง
ก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการก่อหนี้จนเกินพอดี ที่ผ่านมา สถาบัน
การเงินอาจจะมุ่งเน้นขายผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน
ตามความต้องการของ “ผู้ขาย” มากกว่าจะเป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้า
เรื่องสุดท้ายที่ส�ำคัญ คือ เวลาลูกหนี้ตกเข้าไปอยู่ใน “วงจร
หนี้สินล้นพ้นตัว” มักจะหาทางออกได้ยาก เนื่องจากกลไกการ
ประนอมหนีข้ องสถาบันการเงินแต่ละแห่งแตกต่างกัน กระบวนการ
ติดตามหนีแ้ ละพิจารณาหนีเ้ สียก็ใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน ท�ำให้ลกู หนี้
ทีม่ หี นีก้ บั สถาบันการเงินหลายแห่ง ไม่สามารถแก้ปญั หาได้ครบวงจร
ในคราวเดียว จึงยากทีจ่ ะหลุดจากวงจรหนีส้ นิ ล้นพ้นตัวนีไ้ ด้งา่ ย

“หนี้ครัวเรือน”

ดัชนีที่ต้องใช้ความเข้าใจในหลายมิติ
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เริ่มจากมอง “หนี้ (ครัวเรือน)” ในมุมใหม่

ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์
รองศาสตราจารย์จาก University of California San Diego (UCSD)
และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

“เวลามอง ‘หนีค้ รัวเรือน’ มันค่อนข้างยาก แต่นา่ สนใจ เพราะเมืองไทย
มีภาคการผลิตที่ไม่อยู่ในระบบ (Informal Sector) ค่อนข้างใหญ่ เช่น
ร้านแผงลอย ร้านห้องแถว รับจ้างเย็บผ้า ภาคการเกษตร ฯลฯ เหล่านี้
เป็นธุรกิจ มีการผลิต แต่ไม่ได้จดทะเบียน ฉะนั้น เวลากู้จึงต้องกู้สินเชื่อ
บุคคล เราจึงไม่สามารถแยกหนีธ้ รุ กิจของครัวเรือนออกจากหนีค้ รัวเรือนได้
ฉะนั้น หนี้ครัวเรือนจึงไม่ใช่แค่เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่ยังใช้เพื่อการ
ลงทุนด้วย” ดร.กฤษฎ์เลิศ ให้มุมมองใหม่
เขาย�้ ำ ว่ า โดยตั ว มั น เอง “หนี้ ” ไม่ ใ ช่ ป ั ญ หา ตรงกั น ข้ า ม
อาจจะยังเป็น “พระเอก” ในหลาย ๆ ครั้ง เช่น บางครัวเรือน
ที่ มี ไ อเดี ย ธุ ร กิ จ ก็ อ าจเริ่ ม จากกู ้ สิ น เชื่ อ บุ ค คลไปลงทุ น ผลิ ต สิ น ค้ า
ก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือน และเกิดการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ขณะที่
ครัวเรือนภาคเกษตรทีอ่ ยูร่ ะหว่างรอผลผลิต แต่มเี หตุจำ� เป็นต้องใช้เงินด่วน

การกู้ยืมจึงเป็นทางเลือกยามฉุกเฉิน ท�ำให้ครัวเรือนนั้นไม่ต้อง
ลดการบริโภคลงมาก หรือไม่ต้องรีบขายสินทรัพย์เพื่อหาเงิน
มาใช้จ่าย
“เวลาทีพ่ ดู ว่า ‘หนีค้ รัวเรือนสูง’ จึงตีความได้ 2 แบบ แบบแรก
คื อ แสดงว่ า ครั ว เรื อ นสามารถเข้ า ถึ ง สิ น เชื่ อ ได้ ซึ่ ง น่ า จะ
เป็นภาพสะท้อนในแง่ดี การตีความแบบทีส่ อง คือ หนีค้ รัวเรือน
ที่สูงอาจหมายถึงโอกาสที่ครัวเรือนจะไม่มีความสามารถในการ
จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ตรงตามเวลาได้ ก็อาจมีสงู ตามไปด้วย
ฉะนั้น เวลามองว่าหนี้ครัวเรือนสูงเกินไปหรือไม่ จะดูตัวเลข
ภาพรวมอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูว่า ครัวเรือนมีความสามารถ
ในการจ่ายช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ได้ตรงตามเวลาหรือไม่”
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หลายคนมักมอง “หนีค้ รัวเรือน” เป็น “ผูร้ า้ ย” โดยเฉพาะหากตัวเลขหนีค้ รัวเรือนทีน่ ำ� เสนอ
เป็นตัวเลขทีค่ อ่ นข้างสูง หรือสูงกว่าปีกอ่ น ๆ ซึง่ สิง่ ทีม่ กั จะตามมาก็คอื ความวิตกกังวลของหลายฝ่าย
แต่ถา้ ตัวเลขหนีค้ รัวเรือนของปีนตี้ ำ�่ กว่าปีกอ่ น ๆ ก็มกั จะเชือ่ กันว่า ปัญหาหนีค้ รัวเรือนคงเริม่ ผ่อนคลาย
แต่ในความเป็นจริง ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ รองศาสตราจารย์จาก University of California San Diego
(UCSD) และทีป่ รึกษาสถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ย�ำ้ ว่า
ตัวเลขหนีค้ รัวเรือนไทยเพียงตัวเดียว ไม่อาจน�ำไปสูข่ อ้ สรุปดังกล่าวได้ จ�ำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์
ข้อมูลหนีค้ รัวเรือนเชิงลึกประกอบ โดยสิง่ แรกทีต่ อ้ งท�ำก่อนสิง่ ใด คือ
ควรมองหนีค้ รัวเรือนในมิตใิ หม่ เพือ่ ท�ำความเข้าใจหนีค้ รัวเรือนให้รอบด้านยิง่ ขึน้

ด้วยแง่มุมนี้ ดร.กฤษฎ์เลิศ จึงมองว่า แม้แต่ “หนี้นอกระบบ”
เช่น กู้จากญาติ กู้จากครัวเรือนในชุมชน ฯลฯ ก็มีข้อดี โดยเฉพาะ
ส�ำหรับครัวเรือนที่ยากจนในชนบท ซึ่งพบว่า หลายครัวเรือนมี
ข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ ดังนั้น ภาครัฐจึงไม่ควร
ปิดช่องทางการกู้นอกระบบไปเสียทั้งหมด เพื่อให้ครัวเรือนยากจน
มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้
ทีป่ รึกษาสถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วยฯ สรุปว่า ตัว “หนี”้ เองมีขอ้ ดี
เพียงแต่ถ้าระดับหนี้ที่สูงเกินขีดความสามารถที่แต่ละครัวเรือน
จะช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ จึงจะเริ่มน่ากังวล

มอง “หนี้ครัวเรือน” ต้องมองเชิงลึก
ดร.กฤษฎ์เลิศ กล่าวว่า หนี้ครัวเรือนเป็นภาพรวมสถานะหนี้
ของครัวเรือนในระดับประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดเป็นสัดส่วนต่อ
GDP โดยสาเหตุของความกังวลเวลาทีม่ กี ารน�ำเสนอตัวเลขภาพรวม
หนี้ครัวเรือนซึ่งอยู่ในระดับสูง มาจากความวิตกว่า หากครัวเรือน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ อาจน�ำไปสู่ปัญหาเสถียรภาพของ

ระบบสถาบันการเงิน รวมถึงเมื่อสถาบันการเงินขาดสภาพคล่อง
ในการปล่อยกู้ ท�ำให้เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไม่โต
ที่ป รึกษาสถาบัน วิจัย เศรษฐกิจ ป๋ว ยฯ กล่า วว่า ไม่มีเ กณฑ์
ตัวเลขที่สามารถระบุได้ว่า หนี้ครัวเรือนที่ระดับใด จึงถือว่าเริ่ม
ส่งสัญญาณอันตราย เพราะมีหลายประเทศที่พัฒนาแล้วมีระดับ
หนี้ครัวเรือนสูงกว่า 100% เทียบกับ GDP แต่ไม่พบว่าประเทศ
เหล่านั้นมีปัญหาด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากครัวเรือนใน
ประเทศนั้นมีความสามารถในการช�ำระหนี้ตรงตามเวลา ขณะที่
ประเทศก�ำลังพัฒนาหลายประเทศมีตัวเลขหนี้ครัวเรือนในระดับต�่ำ
เนื่องจากมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของประชาชน
โดยทัว่ ไปแล้ว เมือ่ เศรษฐกิจเติบโตค่อนข้างช้า ตัวเลขหนีค้ รัวเรือน
มักจะสูงขึน้ เพราะคนทีก่ เู้ งินมาลงทุน ไม่สามารถขายของทีผ่ ลิตได้ จึง
ไม่มคี วามสามารถในการช�ำระหนีค้ นื ในขณะเดียวกัน รายได้ของบาง
ครัวเรือนลดลง ไม่ครอบคลุมกับรายจ่าย จึงต้องกู้หนี้ (ใหม่) มาจ่าย
ดร.กฤษฎ์เลิศ ตั้งข้อสังเกตว่า ตั้งแต่ปี 2552 ตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทย
สูงขึ้นมาเรื่อย ๆ แต่นบั ตัง้ แต่ปี 2557 ตัวเลขเริม่ นิง่ อยูท่ รี่ ะดับ 80 - 81%
โดยหนี้ครัวเรือน ณ สิ้นปี 2559 ปรับลดจาก 81.2% ต่อ GDP ณ สิ้นปี
2558 ลงมาอยูท่ ี่ 79.9% ต่อ GDP ซึง่ การทีต่ วั เลขไม่โตขึน้ ก็ถอื ว่าอุน่ ใจ
ได้ระดับหนึง่ เพราะแปลว่าระดับหนีไ้ ม่ได้โตเรือ่ ย ๆ แบบควบคุมไม่ได้
อย่างไรก็ตาม “การมอง ‘หนี้ครัวเรือน’ ตัวเดียว บอกไม่ได้ว่า
ตัวเลขระดับนี้สูงไปหรือไม่ เป็นปัญหาหรือเปล่า เพราะมันขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการจ่ายหนี้ของทั้งระบบ และขึ้นอยู่กับว่า หนี้ที่ว่า
สูงนั้นกระจุกอยู่กับคนกลุ่มไหน คนกลุ่มนั้นมีความสามารถในการ
ช�ำระหนีห้ รือไม่ ซึง่ ความสามารถในการจ่ายคืนหนีข้ องครัวเรือน ต้องไป
ดูอีกฟากของงบดุล คือเงินฝากและสินทรัพย์ด้วย ถ้าตัวเลขมีสูงกว่า
ระดับหนี้และมีสภาพคล่องเพียงพอ ก็ไม่เป็นปัญหา”

ภาพสะท้อน “หนี้ครัวเรือน”
จากข้อมูลเชิงลึก
จากงานวิจยั ทีส่ ถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ร่วมกับ บริษทั
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด (เครดิตบูโร) พบข้อมูลน่าสนใจหลาย
ประการเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนไทยในปีนี้ ประการที่ 1 คนไทยเริ่มเป็น
หนี้เร็วขึ้น และเป็นหนี้เสียตั้งแต่อายุยังน้อย โดยพบว่า ครึ่งหนึ่งของ
คนอายุประมาณ 30 ปี มีหนี้ ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินเชื่อบุคคลและหนี้
บัตรเครดิต

ประการที่ 2 คนไทยมีหนี้มูลค่ามากขึ้น จากข้อมูลของเครดิตบูโร
พบว่า ค่ากลาง (Median) ของหนี้ต่อหัว เพิ่มขึ้นจาก 70,000 บาท
ในปี 2553 มาอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท ณ สิ้นปี 2559 ประการที่ 3
คนไทยเป็นหนี้นานขึ้น ปริมาณหนี้ต่อหัวเร่งขึ้นเร็วส�ำหรับคนในช่วง
อายุปลาย 20 เข้า 30 ปี และอยู่ในระดับใกล้เคียงระดับสูงสุดตลอด
อายุการท�ำงาน โดยสิ่งที่น่าห่วงคือ ระดับหนี้ไม่ได้ลดลงแม้จะเข้าสู่
วัยใกล้เกษียณ ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาความมั่นคงในชีวิต
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
และประการที่ 4 คนไทยที่มีหนี้ในระบบจากฐานข้อมูลเครดิตบูโร
มีสถานะการเงินเปราะบาง โดย 16% ของคนที่มีหนี้ หรือประมาณ
3 ล้านคน มีหนี้ที่มีสถานะค้างช�ำระเกินกว่า 90 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1 ใน 5 หรือ 20% ของลูกหนี้ในช่วงอายุ 29 ปีนั้น มีหนี้เสีย
ดร.กฤษฎ์เลิศ กล่าวว่า การทีส่ ถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วยฯ น�ำข้อมูลหนี้
จากเครดิตบูโรมาวิเคราะห์เชิงลึก เพือ่ หาชุดความรูม้ าอธิบายภาพสะท้อน
หนี้ครัวเรือนที่ชัดเจน แทนที่จะใช้ตัวเลขภาพรวมเพียงตัวเดียว เพราะ
นโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เหมาะสม ไม่ควรเป็นแบบ One-fit-all
แต่เป็นนโยบายเจาะจงส�ำหรับแต่ละกลุ่ม
“ในอดีตเราเคยก�ำหนดนโยบายภาพรวมด้วยตัวเลขตัวเดียว เพราะ
ไม่มีข้อมูลมากพอ แต่ตอนนี้ เรามีข้อมูลมากขึ้น ก็ควรน�ำมาใช้ประโยชน์
และไม่ใช่แค่ ธปท. แต่ทุกหน่วยงานรัฐก็ไม่ควรมองตัวเลขรวมเพียง
ตัวเดียว แล้วน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายรวมเพียงนโยบายเดียว เพราะ
มันอาจแก้ปัญหาหนึ่ง แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาใหม่ได้ สิ่งที่ต้องท�ำ คือ
มองเจาะลึกเข้าไปในข้อมูล (Unpack) เพื่อดูการกระจายตัว และดูว่า
กลุ่มไหนควรระวัง กลุ่มไหนควรส่งเสริม ซึ่งถ้ามีคน 2 กลุ่มนี้จริง
สิ่งที่ต้องท�ำก็คือ จัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการโอนเงิน
ในระบบจากคนกลุ่มที่ควรถูกควบคุมการก่อหนี้ ไปสู่คนอีกกลุ่มที่ควร
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ กู ้ ห นี้ ซึ่ ง จะเป็ น ผลดี ต ่ อ เศรษฐกิ จ โดยรวม
ของประเทศ”

“หนี้ครัวเรือน”
มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ส� ำ หรั บ ค� ำ กล่ า วที่ ว ่ า “ปั ญ หาหนี้ ค รั ว เรื อ นส่ ง ผลต่ อ ศั ก ยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ” ดร.กฤษฎ์เลิศ มองว่า มีความสมเหตุ
สมผล เนือ่ งจากในระดับครัวเรือน ครัวเรือนไหนทีม่ รี ะดับหนีค้ รัวเรือนทีส่ งู
ย่อมส่งผลให้โอกาสที่ครัวเรือนนั้นจะขอกู้เพิ่มลดลง และหากเป็นการ

กู ้ เ พื่ อ ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ นั่ น หมายถึ ง การสู ญ เสี ย โอกาสทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวมของประเทศ ตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่สูง ท�ำให้
สถาบันการเงินต้องเข้มงวดในการปล่อยกู้ ส่งผลต่อหลาย ๆ
ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่เกิดใหม่ ที่มีไอเดียดี ๆ
มีนวัตกรรม แต่ขาดเงินทุน ซึ่งมักเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบ และมีโอกาสสูงทีจ่ ะถูกปฏิเสธการขอสินเชือ่ เมือ่ ธุรกิจ
เหล่านี้เกิดไม่ได้หรือไปต่อไม่ได้ ก็ย่อมกระทบกับการแข่งขัน
ของประเทศตามมา
ในมุมของผู้เป็นหนี้หรือครัวเรือน ยังมีงานวิจัยระบุว่า การ
มีหนี้เยอะ ส่งผลให้แรงจูงใจในการท�ำงานหรือการลงทุนลดลง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในภาพรวม
ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯ ได้ฝากหลักการ
แก้ปญั หาหนีค้ รัวเรือนส�ำหรับรัฐบาลเอาไว้วา่ (1) เวลามองภาพ
หนีค้ รัวเรือน อย่ามองแค่ตวั เลขรวมเพียงตัวเดียว ต้องมองความ
สามารถในการจ่ายหนี้ทั้งระบบ การกระจายตัวของหนี้ และ
ควรดูไปถึงเงินออมของครัวเรือนด้วย และ (2) ออกนโยบายที่
เหมาะสมส�ำหรับแต่ละกลุ่ม ไม่ควรออกนโยบายส่งเสริมให้
คนทีย่ งั ไม่พร้อมจะกูห้ รือยังไม่พร้อมจะมีหนีส้ งู ให้เป็นหนีเ้ ยอะ
เกินความสามารถในการจ่ายคืน ในทางกลับกัน ควรมีนโยบาย
ส่งเสริมให้คนทีม่ ศี กั ยภาพในการช�ำระหนี้ สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้
สุดท้ายนี้ ดร.กฤษฎ์เลิศ ฝากข้อคิดถึงภาคครัวเรือนว่า
อย่าก่อหนี้เกินตัว แต่ไม่ได้หมายความว่าอย่าเป็นหนี้ การไม่มี
หนีเ้ ลย อาจกลายเป็นข้อเสียก็ได้ เพราะท�ำให้เสียโอกาสในการ
ลงทุน เพราะ “หนี้” ก็มีข้อดีในตัวมันเองเช่นกัน
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“หนี้ ” ไม่ ใ ช่ ปั ญ หา ตรงกั น ข้ าม อาจจะยั ง เป็ น “พระเอก”
ในหลาย ๆ ครั้ง เช่น บางครัวเรือนที่มีไอเดียธุรกิจ ก็อาจ
เริ่มจากกู้สินเชื่อบุคคลไปลงทุนผลิตสินค้า ก่อให้เกิดรายได้
แก่ครัวเรือน และเกิดการผลิตในระบบเศรษฐกิจ

“ประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงทั้ง 6 ประเทศได้ร่วมกันจัดตั้งแผนงาน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง เมื่อปี 2535 เพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกและสร้าง
อนุภมู ภิ าคทีบ่ รู ณาการเป็นหนึง่ เดียว โดยได้รบั ความช่วยเหลือจาก ADB”
Dr. Sawada กล่าว
ในระดับภูมิภาคพบว่า ประเทศสมาชิกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
โดยมีสดั ส่วนการค้าระหว่างประเทศในกลุม่ ประเทศ GMS เพิม่ ขึน้ จาก 2%
ในปี 2535 (5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เป็น 9% ในปี 2558 (444 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศในกลุม่ GMS เพิม่ ขึน้
จาก 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปี 2544-2549 เป็น 29.2 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปี 2553-2558 และการอพยพย้ายถิ่นฐานภายใน
กลุ่ม เพิ่มขึ้นจาก 9.2% ในปี 2533 เป็น 22.1% ในปี 2558

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค
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“ประเทศใน GMS ต้องพยายามรักษาความ
สามารถในการแข่งขันให้ได้ ผ่านการใช้นโยบาย
มหภาคและนโยบายอื่น ๆ ที่เหมาะสม
เพื่อเอื้อต่อบรรยากาศธุรกิจ”

International Workshop on
Policy Development Research in the GMS
สถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ได้จัด Workshop เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและงานวิจัย
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (The Greater Mekhong Subregion:
GMS) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยภายในงานมีนักวิชาการ
และนักเศรษฐศาสตร์จากประเทศในแถบลุ่มแม่น�้ำโขง ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ โอกาสและความท้าทายในการพัฒนา ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือ และล�ำดับความส�ำคัญของงานวิจัยใน GMS

Dr. Yasuyuki Sawada, Chief Economist and Director
General, Economic Research and Regional Cooperation
Development แห่งธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank: ADB) ได้กล่าวปาฐกถาน�ำว่า GMS คือ เขตพื้นที่เศรษฐกิจ
ธรรมชาติที่มีแม่น�้ำโขงไหลผ่าน ประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนาน และเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจว้ ง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย พม่า
และเวียดนาม มีประชากรรวมกันประมาณ 333 ล้านคน

Dr. Yasuyuki Sawada ปาฐกถาในหัวข้อ Economic Development and
Research Priorities in the GMS

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูงต่อการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคเข้าด้วยกัน
โดยเฉพาะถนนและระบบราง (3) การพัฒนาแนวทางที่จะส่ง
มอบพลังงานยัง่ ยืน (4) การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ประชาสัมพันธ์
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน
(5) การส่งเสริมกรรมวิธีการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สภาพภูมิอากาศและมีความยั่งยืน (6) การเน้นสร้างภูมิภาคที่
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และ (7) การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีจ่ ะเอือ้ ต่อการ
บูรณาการ GMS และจัดการปัญหาเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นตามมา
Chief Economist ของ ADB กล่าวถึงโอกาสและความ
ท้าทายของ GMS ซึ่งการตระหนักถึงความส�ำคัญของ GMS
โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือเป็นปัจจัยหลักทีส่ ร้างโอกาส
ส�ำคัญ ท�ำให้การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมีมากขึ้น
ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์แบบทวิภาคี (Bilateralism) ก็มี
ความส�ำคัญเพิ่มขึ้นและเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค
ประเด็นถัดมาคือ การเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างในภูมภิ าค
โดยประเทศต่าง ๆ ก�ำลัง Rebalance เศรษฐกิจตนเองจากเดิม
มุง่ เน้นการส่งออกสูต่ ลาดในประเทศ และด้วยค่าแรงทีส่ งู เพิม่ ขึน้
ในจีนและประเทศในเอเชีย จึงอาจเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เห็นการ
เปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่ง “ประเทศใน GMS ต้องพยายาม
รักษาความสามารถในการแข่งขันให้ได้ผ่านการใช้นโยบาย
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Dr. Sawada กล่าวว่า กรอบยุทธศาสตร์ GMS ล่าสุด (ปี 2555 2562) เป็นการสานต่อและมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและ
บูรณาการทั้งภายในและภายนอกอนุภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมยุทธศาสตร์
หลายภาคส่วน ได้แก่ (1) การพัฒนาระเบียงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ (2) การมุ่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง

Workshop ในหัวข้อ Economic Opportunities, Development Challenges and Prospect for Regional Connectivity
(จากซ้ายไปขวา ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์, Dr. Leeber Leebouapao, Dr. Zaw Oo, Mr. Sophal Chan และ Dr. Nguyen Manh Hai)

มหภาคและนโยบายอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อเอื้อต่อบรรยากาศธุรกิจ”
Dr. Sawada กล่าว นอกจากนี้ GMS ยังมีการเชื่อมต่อโครงสร้าง
พื้ น ฐานในระดั บ ภู มิ ภ าคที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ โดยยั ง ขาดการเชื่ อ มต่ อ
เส้นทางคมนาคมขนส่งซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพม่า แต่อย่างไรก็ดี พม่าได้
เข้าร่วมระเบียงการพัฒนาตัง้ แต่ปี 2555 ทีม่ กี ารเปิดประเทศ (Political
Opening)
Dr. Sawada ยังกล่าวถึง ความช่วยเหลือในการพัฒนา ซึง่ Asian
Infrastructure Investment Bank และ Silk Road Fund เป็นแหล่ง
สนับสนุนทางด้านเงินทุนที่เกิดขึ้นใหม่ โดยประเทศใน GMS ควรใช้
ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนดังกล่าวในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ประเทศตัวเอง นอกจากนั้น Dr. Sawada ยังแตะถึงประเด็นเรื่องการ
พัฒนาเมือง ซึ่งควรต้องระมัดระวังในประเด็นของความไม่เท่าเทียม
กัน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ควรเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีและ
การเติบโตที่ไม่ท�ำร้ายสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาการย้ายถิ่น
Chief Economist ของ ADB ปิดท้ายด้วยล�ำดับงานวิจัยที่จะ
มีความส�ำคัญ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศ
และช่องว่างทางการเงินในระดับอนุภูมิภาค ซึ่ง GMS ควรมีการ
สนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อลดช่องว่าง
เหล่านี้ การประเมินผลกระทบของโครงการ GMS โดยอาศัยข้อมูล
และบทเรียนจากในอดีตถึงผลการเชือ่ มต่อทางพืน้ ที่ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง

การขนส่ง พลังงาน เกษตรกรรม สิง่ แวดล้อม เป็นต้น และอีกงานวิจยั
ที่ส�ำคัญก็คือ เรื่องการลงทุนเพื่ออนาคต ควรมีการสร้างองค์ความรู้
และ Network

โอกาสและความท้าทายใน GMS
ในส่วนถัดมาของ Workshop เป็นการแลกเปลีย่ นความเห็นในเรือ่ ง
โอกาส ความท้าทายในการพัฒนา และแนวโน้มส�ำหรับการเชื่อมโยง
ในภูมภิ าค โดยผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ข้าร่วมประกอบด้วย Mr. Sophal Chan
จากกัมพูชา Dr. Leeber Leebouapao จาก สสป.ลาว Dr. Nguyen
Manh Hai จากเวียดนาม และ Dr. Zaw Oo จากพม่า
Dr. Nguyen Manh Hai กล่าวว่า เวียดนามอยู่ระหว่างการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ
5 ปี (2559-2563) เพื่อเปลี่ยนโมเดลการเติบโตจากเดิมเป็นการ
เติบโตเชิงขนาดไปสู่การเติบโตเชิงคุณภาพ ดังนั้นจึงมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาภาคเอกชนในประเทศ ปรับโครงสร้างการท�ำงานของภาครัฐ
รวมถึงปฏิรูปตลาดการเงิน นอกจากนั้น เวียดนามยังเข้าร่วมอย่าง
แข็งขันในความร่วมมือแบบทวิภาคี ระดับภูมิภาค และพหุภาคี
อย่างไรก็ตาม เวียดนามเผชิญความท้าทายในการพัฒนาประเทศ
หลายด้านด้วยกัน อาทิ การขาดแคลนที่ดิน ซึ่งเกิดจากความขัดแย้ง
ในการใช้ทดี่ นิ เพือ่ การพัฒนา การผลิตทางการเกษตร การขาดแคลน

แรงงานที่ มี ฝ ี มื อ และปั ญ หาประชากรสู ง วั ย ใน
ทศวรรษหน้า โดยอัตราส่วนพึ่งพิงวัยชรา (Old-age
Dependency Ratio) จะเพิ่มจาก 10% ในปัจจุบัน
สู่ 22% ในปี 2578 ความท้าทายของเวียดนามยัง
รวมไปถึงเรื่องความมั่นคงทางพลังงานและน�้ำ โดย
ความต้องการใช้พลังงานเติบโตขึ้นเร็วมาก และยัง
มีปัญหาเรื่องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทางด้าน Mr. Sophal Chan จากกัมพูชา ได้ชี้
ให้เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจของกัมพูชาจากปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ (1) แรงงานวัยหนุ่มสาวที่มีจ�ำนวนมาก
(70% ของประชากรกัมพูชาอายุต�่ำกว่า 30 ปี) (2)
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกัมพูชายังมีที่ดินอีกจ�ำนวน
มากที่ยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ ประกอบกับเกษตรกร
บางคนก็ยงั ใช้วธิ ดี งั้ เดิมในการเกษตรและปศุสตั ว์ (3)
พื้นที่ท่องเที่ยวมีศักยภาพแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
และ (4) โครงสร้างพืน้ ฐานก�ำลังถูกพัฒนาให้ดขี นึ้ “ใน
กัมพูชา เราจะได้เห็นถนนมากขึน้ กว้างขึน้ ระบบราง
ที่เพิ่มขึ้น และระบบชลประทาน รวมถึงเขื่อนไฮโดร
พาวเวอร์”
ส�ำหรับความท้าทายของกัมพูชา Mr. Chan กล่าว
สรุปว่า อยู่ที่การขาดความสามารถเชิงแข่งขัน อาจ
เนื่องมาจากหลายปัจจัย อาทิ การเป็น Late Comer
ในภูมิภาค ต้นทุนที่ไม่ใช่แรงงานอยู่ในเกณฑ์สูง
ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์

Prof. Kishore Mahbubani ปาฐกถาในหัวข้อ ASEAN and China: Drifting Together or
Drifting Apart?

ASEAN and China
ในหัวข้อ ASEAN and China: Drifting Together or Drifting Apart? Professer
Kishore Mahbubani จาก Lee Kuan Yew School of Public Policy at National
University of Singapore กล่าวตอนหนึ่งว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนนั้น
มีศักยภาพสูงมาก แต่การจะบรรลุศักยภาพนั้น ทั้งอาเซียนและจีนต้องท�ำการสร้าง
ความสัมพันธ์ใหม่ทั้งหมด (Rebooting Exercise) ต้องคิดว่าจะก้าวไปสู่ผลประโยชน์
ของสองฝ่ายได้อย่างไร
“ส�ำหรับประเทศในอาเซียน อาจจะเป็นการยากทีจ่ ะยอมรับความจริงใหม่ทวี่ า่ จีน
จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศมหาอ�ำนาจอันดับหนึ่งของโลกแทนที่สหรัฐอเมริกา และ
การแข่งขันระหว่างสองประเทศจะเพิม่ สูงขึน้ อย่างเลีย่ งไม่ได้ ดังนัน้ ประเทศในอาเซียน
ต้องมีความอ่อนไหวในระดับสูงทางด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ (High Degree of Geopolitical
Sensitivity) ในการทีจ่ ะจัดการกับการแข่งขันทางด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ ถ้าอาเซียนประสบ
ความล้มเหลวในเรื่องนี้ อาเซียนอาจจะแตกออกจากกันและนั่นเป็นเรื่องที่อันตราย”
Prof. Mahbubani กล่าว
ทั้งนี้ในงาน Workshop ยังมีการน�ำเสนองานวิจัยที่น่าสนใจอีกมากมายจาก
นักวิจัยในประเทศ GMS และในตอนท้ายของงานยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านงานวิจัยกันในอนาคต
สามารถติดตามอ่านงานวิจัยได้ที่เว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (PIER) https://goo.gl/PNFBHm
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“ส�ำหรับประเทศในอาเซียน
อาจจะเป็นการยากที่จะยอมรับ
ความจริงใหม่ที่ว่า จีนจะก้าวไปสู่การ
เป็นประเทศมหาอ�ำนาจอันดับหนึ่ง
ของโลกแทนที่สหรัฐอเมริกา
และการแข่งขันระหว่างสองประเทศ
จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้”
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การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(Foreign Exchange Regulation Reform)
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่ล้าสมัย เป็นหนึ่งในอุปสรรค
สำ � คั ญ ที่ ฉุ ด รั้ ง การยกระดั บ ศั ก ยภาพของประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เริ่มโครงการปฏิรูป
กฎเกณฑ์ ค วบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น (Foreign
Exchange Regulation Reform) โดยโครงการนี้
ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการปฏิ รู ป กฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ที่
อยู่ในการกำ�กับดูแลของ ธปท. เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (Ease of Doing
Business)

ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. กล่าวว่า อุปสรรคทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
เรือ่ งหนึง่ ส�ำหรับการยกระดับศักยภาพของประเทศไทย คือ กฎเกณฑ์
ที่ล้าสมัย ไม่เท่าทันกับรูปแบบการบริหารธุรกิจและการบริหารความ
เสี่ยงในโลกใหม่ โดยเฉพาะโลกที่เทคโนโลยีก�ำลังเปลี่ยนแปลงเร็ว
ธปท. ตระหนักดีวา่ เราก็เป็นส่วนหนึง่ ของปัญหาทีผ่ า่ นมา มีกฎเกณฑ์
จ�ำนวนมากที่ออกโดย ธปท. แล้วไม่ได้ถูกทบทวนหรือปรับปรุงอย่าง
จริงจัง “กฎหมายแลกเปลีย่ นเงินเป็นกฎหมายเก่าแก่ ออกใช้มาตัง้ แต่
ปี 2485 หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ ช่วงเวลานัน้ เป็นช่วงทีป่ ระเทศไทย
ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ และต่อมาในปี 2540 ประเทศไทย

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

ในการด�ำเนินการโครงการนี้ ธปท. ได้ท�ำงานใกล้ชิดร่วมกับ
ตัวแทนจากภาคเอกชนตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งตัวแทนจาก
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ประกอบการ ธนาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ
“การท�ำงานร่วมกันในครัง้ นีเ้ ป็นตัวอย่างความร่วมมือของภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ส�ำคัญ คณะท�ำงานได้ร่วมกันทบทวนกฎเกณฑ์
ครอบคลุมกฎเกณฑ์ทั้งหมด 80 ฉบับ ภายใต้กฎหมายควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน อาทิ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
การค้าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์
ระหว่างประเทศ และการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของรายย่อย
รวมทั้งร่วมกันพิจารณาถึงกระบวนการและแนวคิดในการก�ำหนด

คุณจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร

หลักเกณฑ์ในอนาคต เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความสะดวก
ในการด�ำเนินการของภาคธุรกิจ และสอดคล้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงในโลกยุคใหม่” ดร.วิรไทกล่าว

ก้าวแรกของกระบวนการ

คุณจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และ
ความสัมพันธ์องค์กร ธปท. กล่าวว่า การปฏิรูป หรือทบทวน
กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ หรือกระบวนการท�ำงานต่าง ๆ เป็น
สิ่งจ�ำเป็นในทุกวงการ เพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ในรอบนี้ ธปท. ได้เลือก
ทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ซึง่ เป็นกฎหมายทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของ ธปท. และเกีย่ วข้อง
กับธุรกรรมการเงินที่ก้าวหน้าไปมากแล้วในทุกวันนี้
ในภาวะที่การด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่อาศัยการ
กระตุน้ ด้านอุปสงค์ หรือ Demand Side เริม่ มีขอ้ จ�ำกัด ไม่วา่ จะเป็น
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ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ท�ำให้จ�ำเป็นต้องออกกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยน
เงินหลายอย่างเพิม่ เติม เพือ่ ลดความเสีย่ งจากเงินทุนไหลออก ตลอด
เวลา 20 ปีที่ผ่านมา ระบบการเงินไทยมีพัฒนาการดีขึ้นมาก และ
ฐานะด้านต่างประเทศเข้มแข็งมาโดยต่อเนื่อง ธปท. จึงได้ทบทวน
กฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วกับการแลกเปลีย่ นเงินเป็นระยะ เช่น จัดท�ำแผนแม่บท
เงินทุนเคลือ่ นย้ายระหว่างประเทศในปี 2555 เพือ่ ผ่อนคลายกฎเกณฑ์
ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของเอกชน
มากขึ้น แต่การผ่อนคลายที่ผ่านมายังคงเน้นการควบคุมความเสี่ยง
ที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงต้นทุนของภาคธุรกิจ ไม่ได้ค� ำนึงถึงขั้นตอนการ
ด�ำเนินงานของภาคธุรกิจมากนัก” ดร.วิรไทกล่าว
แม้ ธปท. จะผ่อนคลายกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
เป็นระยะ แต่กฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่หลายเรื่องล้าสมัย และหลายเรื่อง
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของระบบเศรษฐกิ จ และระบบการเงิ น ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ระบบเศรษฐกิจการเงินโลก
มีความผันผวนสูง เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซับซ้อน และ
คาดการณ์ได้ยาก ซึง่ ภาคธุรกิจจะต้องสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินและอัตรา
แลกเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์
โครงการปฏิรปู กฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินจึงเกิดขึน้ เพือ่
เพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อ
ผ่อนคลายหรือยกเลิกกฎเกณฑ์เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศที่
ไม่จำ� เป็น อย่างไรก็ตาม ดร.วิรไทยืนยันว่า การผ่อนคลายหรือยกเลิก
กฎเกณฑ์เหล่านี้จะต้องไม่ท�ำให้การท�ำหน้าที่ดูแลเสถียรภาพทาง
การเงินของ ธปท. ด้อยลง ธปท. ยังจ�ำเป็นต้องมีขอ้ มูลส�ำหรับติดตาม
วิเคราะห์เงินทุนเคลื่อนย้าย เพื่อประเมินผลกระทบต่อตลาดการเงิน
และระบบเศรษฐกิจโดยรวม

โครงการนี้ได้แบ่งคณะท�ำงานย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาค
ธุรกิจ (Real Sector) การลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio Investment)
และธุรกรรมข้ามแดนรายย่อย (Cross-border Retail Transactions)
โดยแนวทางการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่
คณะท�ำงานได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว แบ่งเป็น 4 เรื่องหลัก กล่าวคือ

แทนกันได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. เป็นรายกรณี และ
อนุญาตให้บริษัทและบริษัทในเครือที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด
สามารถท� ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและโอนเงินออกนอก
ประเทศได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารประกอบการท�ำธุรกรรมต่อ
ธนาคารพาณิชย์

แนวทางการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ยกเลิก / ผ่อนคลาย กฎเกณฑ์
เพื่อช่วยให้การบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนง่ายขึ้น
บริหารความเสี่ยง อัตรา
แลกเปลี่ยน คล่องตัว ทันการณ์

ลดขั้นตอน ลดเอกสาร
สะดวก รวดเร็ว เน้นใช้
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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คุณวชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

ด้านภาครัฐ ที่จ�ำเป็นต้องกระจายงบประมาณและทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจ หรือด้านเอกชนที่จะต้อง
ค�ำนึงถึงการก่อหนี้ของครัวเรือน หรือการแข่งขันของธุรกิจ การ
ด�ำเนินนโยบายที่เรียกว่า ด้านอุปทาน จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้
ประเทศสามารถจะยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และช่วยในการประหยัดการใช้ทรัพยากร
ได้วิธีหนึ่ง
นโยบายด้านอุปทาน เป็นเรือ่ งใหญ่ทคี่ รอบคลุมตัง้ แต่เรือ่ ง การ
ลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ การยกระดับการศึกษาของ
ชาติ การสนับสนุนการศึกษาวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ รวมถึงการอ�ำนวย
ความสะดวกทางด้านการค้า เพือ่ ลดต้นทุนของธุรกิจ และสนับสนุน
ให้เกิดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มตี วั ถ่วงทีไ่ ม่จำ� เป็น
การปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ดา้ นการแลกเปลีย่ นเงิน ก็เป็นหนึง่ ใน
มาตรการในกลุ่มหลังนี้ การทบทวนกฎระเบียบด้านการก�ำกับดูแล
เงินทุนเคลื่อนย้าย นับเป็นก้าวแรกและก้าวส�ำคัญของกระบวนการ
Regulatory Guillotine ที่ ธปท. มุ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน

ภาครั ฐ ในการช่ ว ยลดภาระให้ กั บ เอกชนในการต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ที่ซ�้ำซ้อน ล้าสมัย และไม่เปิดพื้นที่ให้กับการประดิษฐ์
คิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ๆ การลดต้นทุนส่วนนี้จะช่วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของเอกชนไทย เพราะไม่ตอ้ งมีตน้ ทุนแฝง
หรื อ ภาระจากการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ที่ ซ�้ ำ ซ้ อ นและล้ า สมั ย
ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทีด่ ขี นึ้ ของธุรกิจ และการด�ำเนินงาน
ของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

แนวทางการผ่อนผันกฎเกณฑ์

ทางด้านคุณวชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
กล่าวว่า โครงการนี้ ธปท. ร่วมกับที่ปรึกษาต่างประเทศ ตัวแทน
ภาคเอกชน และ Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการทบทวนกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ผ่านการตอบค�ำถามหลัก
4 ข้อ ได้แก่ (1) มีอำ� นาจกฎหมายหรือไม่ (2) มีความจ�ำเป็นและบรรลุ
เป้าประสงค์หรือไม่ (3) เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจหรือไม่ และ (4) มี
ข้อเสนอแนะในการทบทวนกฎเกณฑ์อย่างไร

1. ลดขั้นตอนและลดเอกสาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวก ปรับลด
ขั้นตอนให้รวดเร็ว รวมทั้งสนับสนุนการใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างเช่น การโอนเงินออกนอกประเทศตัง้ แต่ 50,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่แต่เดิมต้องมีเอกสารประกอบค่อนข้างมาก ธปท. ได้
ผ่อนคลายหลักเกณฑ์และลดเอกสารประกอบการพิจารณาลง เช่น
ยกเลิกการแสดงงบการเงินและหนังสือชี้แจงรายละเอียด กรณีส่งเงิน
ลงทุนหรือให้กยู้ มื แก่กจิ การทีต่ า่ งประเทศ และเพิม่ ทางเลือกให้ลกู ค้า
สามารถยืน่ เอกสารประกอบการขออนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หรืออีเมลได้
นอกจากนี้ ส�ำหรับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตั้งแต่ 50,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาส 3 ปี 2560 ธปท. จะยกเลิกการกรอก
แบบการท�ำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และยกเลิกข้อก�ำหนดในการ
ประทับตราของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนั้น ธปท. จะปรับระบบ
แจ้งความประสงค์การลงทุนในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ ธปท. โดย
ออกแบบตอบรับอัตโนมัติ
2. ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้บริหารความ
เสี่ยงได้คล่องตัวมากขึ้น ในไตรมาส 3 ปี 2560 ธปท. จะอนุญาต
ให้ผู้ประกอบการยกเลิกสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
(Unwind Hedging) ได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาตให้บริษัทในเครือ
เดียวกันสามารถท�ำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
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เพิ่มวงเงิน /
นวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกซื้อขาย
โอนเงินรายย่อย
ส่งเสริมการใช้เงินสกุล
ท้องถิ่น เพื่อการค้า
การลงทุนในภูมิภาค

ปรับปรุงกฏเกณฑ์ให้
ประชาชน / บริษัท มีทาง
เลือกในการลงทุนมากขึ้น
เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุน

4

3. เพิ่มทางเลือกให้รายย่อยท�ำธุรกรรมผ่านผู้ประกอบธุรกิจ
แลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุน
การใช้ เ งิ น สกุ ล ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การค้ า การลงทุ น ในภู มิ ภ าค เช่ น
ให้ลูกค้าสามารถโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อช�ำระสินค้าผ่าน
Money Transfer Agent จากเดิมท�ำได้เฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว การศึกษา และการโอนเงินรายย่อยเป็นหลัก รวมทั้ง
อนุญาตให้ Money Changer (MC) ซือ้ ขายธนบัตรเงินตราต่างประเทศ
กับธนาคารพาณิชย์หรือ MC ให้ต่างประเทศได้ เป็นต้น
4. เพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุนไทย และเพิ่ม
ผูใ้ ห้บริการเพือ่ ให้เกิดการแข่งขัน โดยสิน้ ปี 2560 ธปท. จะผ่อนคลาย
ให้บุคคลรายย่อยที่มีสินทรัพย์ทางการเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท
(แต่เดิมก�ำหนดไว้ที่ 100 ล้านบาท) สามารถลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศได้โดยไม่ผา่ นตัวแทนการลงทุนในประเทศ ภายใต้วงเงิน
ลงทุน (Gross Flow) ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อรายต่อปี
คุณวชิรากล่าวสรุปว่า จากการประเมินเบื้องต้น คาดว่าการ
ผ่อนคลายในระยะแรกนี้จะช่วยลดต้นทุนของภาคเอกชนในส่วน
ที่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้มากกว่าพันล้านบาทต่อปี ซึ่งยัง
ไม่รวมถึงประโยชน์ทางอ้อมทีป่ ระเมินเป็นตัวเลขได้ยาก เช่น การเพิม่
ความสามารถในการแข่งขัน หรือการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน
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การปฏิรูปกฎหมาย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อาจารย์และ
นักกฎหมายผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังการขับเคลื่อนกฎหมายส�ำคัญ
ของประเทศหลายฉบับ และเมือ่ ไม่นานมานีท้ า่ นได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อก�ำกับการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการพิจารณาปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่หมด
ความจ�ำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับบริบทประเทศในปัจจุบัน รวมถึงเสนอ
กฎหมายทีค่ วรจัดท�ำขึน้ ใหม่ เพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู
ประเทศ ซึง่ เป็นก้าวส�ำคัญทีจ่ ะสร้างจุดเปลีย่ น เพือ่ ช่วยยกระดับศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ และน�ำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทำ�ไมต้องมีการปฏิรูปกฎหมาย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

เหตุผลข้อแรก กฎหมายมีความจ�ำเป็นในหลายเรือ่ ง แต่หลายเรือ่ งก็
หมดความจ�ำเป็น “กฎหมายทีจ่ ำ� เป็น” คือ กฎหมายทีเ่ ขียนขึน้ เพือ่ คุม้ ครอง
ชีวติ ทรัพย์สนิ หรือทรัพยากรธรรมชาติทจี่ ำ� กัดของบ้านเมือง แต่กฎหมาย
หลายประเภทที่อาจจ�ำกัดเสรีภาพของประชาชนโดยไม่จ�ำเป็น ไม่ว่าจะ
เป็นเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจ หรือแม้กระทัง่ เสรีภาพ
ธรรมดาทั่วไป กฎหมายเหล่านี้มีจ�ำนวนไม่น้อยที่บังคับให้ประชาชนต้อง
ไปติดต่อกับส่วนราชการ เพื่อขออนุมัติ อนุญาต บางทีก็บังคับประชาชน
ให้ต้องท�ำอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าไม่ท�ำตามจะผิดกฎระเบียบ ก็เป็นที่มา
ของการทุจริต ผลการศึกษาจากนักวิชาการต่างประเทศพูดชัดว่า ถ้าลด
เสรีภาพของประชาชน 1 ส่วน จะเพิ่มโอกาสในการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ 3 ส่วน ดังนั้น ถ้าต้องการขจัดทุจริตที่ต้นเหตุจริง ๆ ก็
ต้องเลิกกฎหมายทีไ่ ปจ�ำกัดเสรีภาพของประชาชนโดยไม่จำ� เป็น
เมือ่ ประชาชนไม่ตอ้ งไปติดต่อกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ก็เรียกเงินไม่ได้ หรือพูดง่าย ๆ ว่า การลดและเลิกกฎหมายที่
ไปจ�ำกัดเสรีภาพของประชาชนโดยไม่จ�ำเป็น นอกจากจะช่วย
ประชาชนลดภาระที่ไม่จ�ำเป็นลงแล้ว ยังเป็นการขจัดทุจริต
คอร์รัปชันที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงด้วย
เหตุผลข้อสอง การแข่งขันกับต่างประเทศในทางเศรษฐกิจ
ถ้าขัน้ ตอนกระบวนการทีถ่ กู ก�ำหนดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบ
แล้วท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยผูป้ ระกอบการสูงขึน้ ก็แปลว่า เราจะแข่งขัน
กับต่างประเทศไม่ได้ เช่น เรือ่ ง Logistic ของไทยทีส่ ตู้ า่ งประเทศ
ไม่ได้ เพราะมีคา่ ใช้จา่ ยสูงมากกว่า 10% ของราคาสินค้า เพราะ
ต้นทุน Logistic ไม่ใช่แค่การขนส่ง แต่รวมไปถึงกฎระเบียบที่
อยูบ่ นการขนส่งด้วย อาทิ กระบวนการตรวจสินค้า กระบวนการ
ทางศุลกากร ขณะทีบ่ างประเทศมีตน้ ทุนนีต้ �่ำกว่า 10% แล้วไทย
จะแข่งกับเขาได้อย่างไร ดังนั้น ถ้าไม่ลดและเลิกกฎหมายที่
สร้างภาระโดยไม่จ�ำเป็นกับผู้ประกอบธุรกิจ เราก็จะแข่งขันกับ
ต่างประเทศไม่ได้ และเมื่อนักลงทุนเห็น Regulatory Burden
เราสูง เขาก็ไม่มาลงทุน เพราะถ้าโอกาสการลงทุนพอ ๆ กัน
เขาก็ไปลงทุนในประเทศที่มี Regulatory Burden ต�่ำกว่า และ
เรื่องนี้ World Bank ใช้เป็นเครื่องชี้ในการจัดอันดับว่า ประเทศ
มีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) หรือไม่
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กับการยกระดับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ทำ�ไมประเทศเดินมาถึง
จุดที่มีกฎหมายมากมายขนาดนี้ ได้

รัฐสมัยใหม่มีหลักว่า “รัฐจะท�ำอะไร กฎหมายต้องให้อ�ำนาจ
โดยเฉพาะเมื่อกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกฎหมายนี้
ต้องมาจากประชาชนหรือผู้แทนประชาชน และต้องผ่านสภาฯ
ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชน” ดังนั้น รัฐจะท�ำอะไรก็ต้องออกกฎหมาย
กฎหมายไทยจึงมีมาก และในจ�ำนวนนีก้ ฎหมายถึง 99% ทีเ่ สนอโดย
ส่ ว นราชการ ส่ ว นราชการจึ ง มั ก เสนอกฎหมายในลั ก ษณะที่
เอื้ออ�ำนวยประโยชน์และให้อ�ำนาจตนเอง คือ เอาตัวเองเป็น
ที่ตั้ง โดยไม่ค่อยค�ำนึงถึงภาระของประชาชน เช่น กฎหมาย
หลายฉบับบังคับให้ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการ
ซึ่งในพื้นที่บางแห่งชาวบ้านเดินทางล�ำบากหลายร้อยกิโลเมตร
กว่าจะเข้ามาถึงอ�ำเภอ ประกอบกับสภาฯ ของเราก็ไม่ให้ความส�ำคัญ
กับกฎหมาย แต่สนใจเพียงเรือ่ งการเมือง ท�ำให้กระบวนการกลัน่ กรอง
(Scrutinize) กฎหมายในสภาฯ มีไม่เต็มที่ จึงท�ำให้เป็นเช่นนี้
ที่ผ่านมา มีความพยายามแก้ปัญหาโดยตั้งคณะกรรมการ
เพื่อปรับปรุงกฎหมายมาหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ในสมัยรัฐบาลนายกทักษิณ ชินวัตร ก็ตงั้ คณะกรรมการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศ และคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนากฎหมาย นอกจากนั้น ในพระราชกฤษฎีกาก็มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงวันนี้ ต่อมา
รัฐธรรมนูญปี 2550 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ซึ่งต่อมาถูกยุบไปโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
การจะปฏิรูปส�ำเร็จได้ต้องอาศัย (1) ความรู้ความเข้าใจ (2)
วิธีและกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และที่

ส�ำคัญที่สุด คือ (3) ต้องมี Political Will คือ เจตจ�ำนงทางการเมือง
ที่จะปฏิรูป บางท่านตอนยังไม่เป็นรัฐมนตรีก็อยากปฏิรูปกฎหมาย
กระทรวงนั้น แต่พอได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ด�ำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด
เพราะเกรงใจข้าราชการ การปฏิรูปจึงไม่ส�ำเร็จ

อะไรคือคอขวดของกระบวนการแก้ปัญหา

มีหลายเรือ่ ง แต่เรือ่ งส�ำคัญ “เจ้าของกฎหมายไม่อยากแก้” เพราะ
อะไรที่ตัดอ�ำนาจตัวเอง ไม่มีใครเอาทั้งนั้น แม้จะมีพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการทบทวนความจ�ำเป็นของกฎหมาย แต่ผมไม่แน่ใจว่า
ส่วนราชการจะท�ำตามหรือไม่ และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ในกฤษฎีกาก�ำลังจะร่างพระราชบัญญัตดิ ำ� เนินการให้เป็นไปตามมาตรา
77 ในรัฐธรรมนูญปี 2560 และให้พระราชกฤษฎีกานี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกฎหมายที่ก�ำลังจะเขียน ถ้าส�ำเร็จ หน่วยงานไหนที่ไม่ทบทวน
ก็จะถือว่าผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี แม้เจ้าของกฎหมายไม่อยากแก้
แต่จะ “ข้ามพ้นได้” ถ้ามี “Political Will” และมี “วิธีการ” ที่ดี
กล่ า วคื อ ที่ ผ ่ า นมากระบวนการแก้ ไ ขกฎหมายของไทยเป็ น การ
แก้ไขรายฉบับ แต่กระบวนการกิโยตินที่แก้กฎหมายทีละมาก ๆ
เรายังไม่เคยท�ำ เพราะไม่รู้ Methodology แต่เรื่องแบบนี้เรียนรู้ได้
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เหตุผลข้อสาม การปฏิรูปอะไรก็ตาม จะไม่ใช่การปฏิรูป
อย่างแท้จริง ถ้าไม่ปรับที่โครงสร้าง และกฎหมายเป็นเครื่องตรึง
โครงสร้าง เพราะกฎหมายเป็นการจัดสรรผลประโยชน์ ถ้าเรา
ต้องการจัดสรรผลประโยชน์ให้คนไม่มีได้มีผลประโยชน์มากกว่า
คนมั่งมี แต่กฎหมายเขียนไว้ให้ผลประโยชน์กับคนมั่งมีมากกว่า
ก็ท�ำไม่ส�ำเร็จ ดังนั้น
จะไม่มีการปฏิรูปเศรษฐกิจ ถ้าคุณไม่ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ
จะไม่มีการปฏิรูปสังคม ถ้าคุณไม่ปฏิรูปกฎหมายสังคม
จะไม่มีการปฏิรูปการเมือง ถ้าคุณไม่ปฏิรูปกฎหมายการเมือง
เพราะกฎหมายได้สร้างโครงสร้างที่เรียกว่า “Infrastructure”
ของเรื่องนั้น ๆ
และนั่นคือเหตุผล 3 ข้อ ที่ผมคิดว่า ท�ำไมจึงควรมีการปฏิรูป
กฎหมาย

คณะกรรมการที่ปรึกษา
เพื่อกำ�กับการปฏิรูปกฎหมาย
คณะกรรมการนี้ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อปรับปรุงและ
ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ�ำเป็น หรือสร้างภาระที่ไม่จ�ำเป็นแก่
ประชาชน (2) เพื่อจัดท�ำระบบการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิรปู โดยต้องดูกฎหมายเหล่านีไ้ ม่ให้ขดั แย้งกัน
(3) เวลานี้ส่วนราชการเสนอกฎหมายมาก ก็ต้องพิจารณากฎหมาย
เหล่านี้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสุดท้าย (4) ต้องมี
กฎหมายใหม่ ๆ เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ให้
ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการท�ำงานจะเป็นอย่างไรบ้าง
ด้วยเวลาที่จ�ำกัด การท�ำงานจึงต้องมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
เรื่องที่จะด�ำเนินการอันดับแรก คือ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพและธุรกิจ ซึ่งต้องขจัดให้ได้ส่วนหนึ่ง อันดับที่สอง
คือ กฎหมายที่สร้างภาระให้ประชาชน ต้องท�ำให้เห็นเป็นรูปธรรม
ส่วนเรื่องการปฏิรูปจะด�ำเนินการจัดท�ำเป็นแผนก�ำกับและผลักดัน
ไปเท่านั้น รวมทั้งดูสาระไม่ให้ขัดแย้งกันด้วย ในเวลาปีกว่าที่เหลือ
คณะกรรมการฯ จึงต้องประชุมบ่อย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง และให้
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรีบด�ำเนินการ

Regulatory Guillotine คืออะไร
กิโยตินเป็นกระบวนการท�ำงานที่เอากฎหมายที่เป็นอุปสรรคใน
การประกอบอาชีพหรือธุรกิจมาดูทบทวน และท�ำให้สงิ่ ทีไ่ ม่จำ� เป็นลดลงให้
มากที่สุด ในหลักการ คือ ให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการลงทุนและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น ขัน้ ตอนการขอ
ใบอนุญาตน้อยลง สุดท้ายจะท�ำให้เงินใต้โต๊ะน้อยลง ซึง่ กระบวนการหนึง่
ของกิโยติน คือ เปลีย่ นผูเ้ สนอกฎหมาย จากเดิมทีก่ ารเปลีย่ นแปลงกฎหมาย
จะเริม่ จากหน่วยงานเจ้าของกระทรวงตัง้ เรือ่ งขึน้ มาให้พจิ ารณา ก็เปลีย่ น
เป็นคณะกรรมการฯ “ตัง้ เรือ่ ง” ให้ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการฯ จ�ำเป็น
ต้อง “รับฟัง” เสียงจากประชาชนและเจ้าของกฎหมาย อย่างไรก็ดี งานนี้
จะส�ำเร็จหรือไม่อยูท่ ี่ Political Will ทีส่ ำ� คัญ คือ ต้อง “กล้า” ตัดสินใจ และ
Political Will จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีการเคลือ่ นไหวทางสังคม การท�ำงาน
ครั้งนี้ จึงพยายามท�ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นด้วย

อะไรคือความท้าทายของงานนี้
ความท้าทายอันดับแรก คือ เราต้องท�ำงานแข่งกับเวลา
สอง คือ เราจะท�ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากแค่ไหน และ
อันดับสุดท้ายที่ส�ำคัญ คือ เราสามารถท�ำให้ผมู้ อี ำ� นาจตัดสินใจ
ร่วมด้วยแค่ไหน ถ้าท�ำได้ นัน่ คือปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้ภารกิจนีส้ ำ� เร็จ
เช่นกัน
นีค่ อื ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นักกฎหมายหัวใจ “ปฏิรปู ”
ทีต่ อ้ งการท�ำงานนีใ้ ห้สำ� เร็จ เพือ่ คืนอิสระให้กบั ประชาชนคนไทย
ให้ทุกคนมีต้นทุนในการด�ำเนินชีวิตและธุรกิจต�่ำลง ซึ่งเท่ากับ
เป็นการ “ปลดล็อก” ศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศ
เดินหน้าต่อไปได้ แต่งานนี้จะส�ำเร็จได้ กุญแจส�ำคัญ คือ
แรงสนับสนุนจากภาคประชาชนและธุรกิจ ที่จะช่วยท�ำให้
นักการเมือง “กล้า” ตัดสินใจ

เรื่อง : นพดล บูรณะธนัง

ธนาคารกลางในระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนน�ำไปสูก่ ารจัดตัง้
The SEACEN ขึ้นเมื่อปี 2508 ในการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน ธปท.
ได้ให้ความส�ำคัญกับ SEACEN อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่ง
ผูบ้ ริหารของ ธปท. ไปเป็นผูอ้ ำ� นวยการ The SEACEN Centre โดยผูอ้ ำ� นวยการ
คนแรกของ The SEACEN Centre คือ นายยืน ฮันตระกูล ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ ธปท. ในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานส�ำคัญ ท�ำให้
The SEACEN Centre เติบโต และเป็นศูนย์ฝกึ อบรมส�ำคัญของธนาคารกลาง
สมาชิกในปัจจุบัน และล่าสุดในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาล ดร.ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ บุคคลส�ำคัญของโลก ธปท. ได้ร่วมกับ The SEACEN Centre
จัดงานสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ เพือ่ สดุดคี ณุ งามความดีของท่าน
เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา

The SEACEN
Research and Training Centre
ในปี 2560 นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม 53rd SEACEN Governors’ Conference และ 37th
Meeting of the SEACEN Board of Governors นับเป็นครัง้ ที่ 7
ของการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารกลางใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The South East Asian Central
Banks: SEACEN) ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ นับตั้งแต่
การประชุมครั้งแรกในปี 2509 โดยมี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็น
ผู้ว่าการ ธปท. ในขณะนั้น
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบั บนี้ ได้ รั บเกี ย รติ จ าก
คุ ณ นพดล บู ร ณะธนั ง รองผู ้ อ� ำ นวยการ ธปท. ส� ำ นั ก งาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น มาบอกเล่าความ
เป็นมาและบทบาทของ The SEACEN Research and Training
Centre ในฐานะทีเ่ คยด�ำรงต�ำแหน่ง Director of Learning Design
and Development (LDD) ระหว่างปี 2556 - 2558

ความเป็นมาของ The SEACEN Centre
The South East Asian Central Banks Research and Training
Centre หรือ The SEACEN Centre คือ ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมของกลุม่
ธนาคารกลางแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งอย่างเป็นทางการใน
ปี 2525 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อรับผิดชอบเรื่อง
การฝึกอบรมทางวิชาการ และพัฒนาความรูใ้ หม่ ๆ เกีย่ วกับธนาคารกลาง
ให้กับบุคลากรของธนาคารกลางประเทศสมาชิก เป็นศูนย์กลางเพื่อ
การวิจัย แลกเปลี่ยน ฝึกฝน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ธนาคารกลางในภูมิภาค

สืบทอดเจตนารมณ์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ตลอดระยะเวลาที่ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการ
ธปท. ท่านได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โดยเป็นผูร้ เิ ริม่ และผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

นับตั้งแต่จัดตั้ง บทบาทหน้าที่ของ The SEACEN Centre ได้สร้าง
ความโดดเด่นเฉพาะตัวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในการสร้างเสริม
ศั ก ยภาพด้ า นการธนาคารกลางให้ แ ก่ บุ ค ลากรของธนาคารกลาง
ประเทศสมาชิก โดยมีโครงการฝึกอบรม โครงการท�ำวิจยั รวมทัง้ เป็นเวที
ความร่วมมือ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
The SEACEN Centre พัฒนาหลักสูตรตามบทบาทหน้าที่ของ
ธนาคารกลาง ซึ่งครอบคลุม 4 สาขาหลัก ได้แก่ (1) เศรษฐศาสตร์
มหภาค และนโยบายการเงิน (2) เสถียรภาพระบบการเงิน และการ
ตรวจสอบและก�ำกับสถาบันการเงิน (3) ระบบการช�ำระเงิน และ
(4) ภาวะผู้น�ำ และธรรมาภิบาลของธนาคารกลาง แต่ละปีจะมีหลักสูตร
ต่าง ๆ รวมกันกว่า 20 หลักสูตร ในจ�ำนวนนี้จะมีหลักสูตรพิเศษ
(Signature Programme) 6 หลักสูตร หลักสูตรพิเศษนี้ The SEACEN
Centre พัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรที่มีชื่อเสียงในด้านนั้น ๆ
เช่น IMF, World Bank, Bank of England (BOE), Bank of Japan (BOJ),
Bank for International Settlements (BIS), International Organization
of Securities Commissions (IOSCO Toronto Centre), European
Central Bank (ECB) และ Deutsche Bundesbank เป็นต้น

ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร The SEACEN Centre ใช้
Instructional Designers ร่วมกับ Subject Matter Experts (SME)
โดยใช้กรอบการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า ADDIE - Analysis,
Design, Development, Implementation และ Evaluation
ซึ่งถือเป็น Best Practices ในการพัฒนาหลักสูตรของศูนย์
ฝึกอบรม รวมทั้งการน�ำหลักการของ Adult Learning มาใช้
ในการฝึกอบรม เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการ
ให้ความส�ำคัญกับผู้เข้ารับการอบรมเป็นหลัก จึงต้องท�ำงาน
อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ธนาคารกลางประเทศสมาชิ ก เครื่ อ งมื อ
ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ The SEACEN Centre น�ำมาใช้มาก คือ
กรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
สถานการณ์จริงและฝึกปฏิบัติจริง
The SEACEN Centre มีการออกแบบหลักสูตรหลาย
ระดับตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งหลักสูตรขั้นกลางที่เน้นความรู้
ทางด้านเทคนิค การน�ำมาใช้งาน การวิเคราะห์ หลักสูตร
ขัน้ สูงทีเ่ น้นการอภิปราย เสนอแนวคิด แลกเปลีย่ นประสบการณ์
ระหว่างผู้สอนและผู้รับการอบรม
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บทบาทและหน้าที่ของ The SEACEN Centre
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หลักสูตรส�ำคัญที่จะขอกล่าวถึง คือ หลักสูตร Signature
Programme ที่ออกแบบเฉพาะส�ำหรับ The SEACEN Centre
โดยหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับสูงจากผู้เข้ารับการอบรมในล�ำดับ
ต้น ๆ คือ Advanced Leadership และ Governance in Central
Banking ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรแรกมีลกั ษณะเด่นทีส่ ำ� คัญ คือ เป็นหลักสูตรทีใ่ ช้กรณีศกึ ษา
ที่เป็นเหตุการณ์จริง และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดย
The SEACEN Centre จะเลือกกรณีศึกษาที่ตรงกับ The SEACEN
Leadership Competency ทีต่ อ้ งการในแต่ละครัง้ ลักษณะเด่น
อีกประการหนึ่ง คือ การได้รบั การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
ผูว้ า่ การหรือรองผูว้ า่ การ เช่น Opening Speech และ Dialogue
with Governor ทัง้ นี้ มีผวู้ า่ การทีใ่ ห้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์
ในหลักสูตรนี้ ได้แก่ ดร.ธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการ ธปท.
Governor Zeti Akhtar Aziz ของมาเลเซีย และ Governor
Amando M. Tetangco ของฟิลิปปินส์
หลักสูตร Governance in Central Banking เป็นอีกหนึง่ หลักสูตร
ที่ The SEACEN Centre ให้ความส�ำคัญ โดยออกแบบหลักสูตร
ร่วมกับ Dr. Gavin Bingham ซึง่ เป็นอดีตผูเ้ ชีย่ วชาญด้านธรรมาภิบาล
ของ BIS หลักสูตรนี้เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของธนาคารกลางประเทศ
สมาชิก ในประเด็นเรื่องธรรมาภิบาลที่หลากหลายและแตกต่างกัน
ในทางปฏิบัติ
นอกจากนี้ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รพื้ น ฐานร่ ว มกั บ Asian
Development Bank (ADB) และ ASEAN-Australia Development

Cooperation Program (AADCP) ส�ำหรับประเทศกลุ่ม CLMV
รวมทัง้ การจัดประชุมและสัมมนาประจ�ำปีของผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่
การประชุมสัมมนาผู้ว่าการ SEACEN การประชุมสัมมนารองผู้ว่าการ
ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน การประชุมสัมมนาผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และบทบาทของ
ธนาคารกลางในภูมิภาคนี้ และเป็นข้อมูลส�ำคัญในการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรการอบรมในแต่ละด้านตามความต้องการพัฒนา
บุคลากรของธนาคารกลางประเทศสมาชิก

บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย
ความส�ำเร็จของ SEACEN ท�ำให้ธนาคารกลางเข้าร่วมเป็นสมาชิก
เพิ่มขึ้นเป็น 20 ประเทศในปัจจุบัน ในฐานะสมาชิก ธปท. มี
บทบาทส�ำคัญต่อ SEACEN หลายด้านด้วยกัน ทั้งในระดับนโยบาย
ที่ก�ำหนดกลยุทธ์ของ SEACEN ที่มีการประชุมสภาผู้ว่าการ (Board
of Governors) ทุกปี ซึ่งจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้ ธปท.
จะเป็นเจ้าภาพการประชุม 53rd SEACEN Governors’ Conference
และ 37th Meeting of the SEACEN Board of Governors นับเป็น
ครั้งที่ 7 ของการเป็นเจ้าภาพ นอกจากนั้น ยังร่วมเป็นเจ้าภาพในการ
จัดประชุมอื่น ๆ ตลอดจนการจัดฝึกอบรมร่วมกับสถาบันฝึกอบรม
และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกปี ซึ่งได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากจาก
ผู้เข้าร่วมสัมมนา และทีมงานจาก SEACEN
นอกเหนื อ จากการส่ ง พนั ก งานเข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรม ธปท. ยั ง
ให้การสนับสนุน The SEACEN Centre ในหลากหลายรูปแบบ เช่น
ผูบ้ ริหารระดับสูงให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรต่าง ๆ ซึง่

คุณนพดล บูรณะธนัง ถ่ายภาพร่วมกับ Dr. Zhou Xiaochuan
ผู้ว่าการ People’s Bank of China ในขณะที่เดินทางไปจัดงาน
SEACEN Governors’ Conference ที่ประเทศเนปาล
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ไม่เพียงแต่ ธปท. เท่านัน้ ธนาคารกลางประเทศอืน่ ๆ ต่างก็เห็นความส�ำคัญ
ในส่วนนี้ และมองว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ส�ำคัญอีกด้านหนึ่งด้วย
โดยวิทยากรหลายท่านกล่าวว่า นอกจากการสอนแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนธนาคารกลางด้วยกัน และยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายที่ดีที่ช่วยในการท�ำงานในอนาคตอีกด้วย
การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบหลักสูตรหลาย ๆ หลักสูตร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักสูตรด้านการช�ำระเงิน ธปท. ได้สง่ ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญ
ของ ธปท. อาทิ คุณรณศักดิ์ เรืองวีรยุทธ ดร.ตนัย เขียวณรงค์ และ
ดร.วัชรกูร จิวากานนท์ เป็นหัวเรือใหญ่และร่วมพัฒนาหลักสูตรมาอย่าง
ต่อเนื่อง
นอกจากนั้น ธปท. ยังส่งนักวิจัยไปร่วมท�ำวิจัยที่ SEACEN ได้แก่
คุณท�ำนอง ดาศรี และ ดร.ฐานิศร เดชธ�ำรง รวมทั้งนักวิจัยอีกหลาย ๆ
ท่าน โดยเฉพาะจากสายนโยบายการเงิน และสายนโยบายสถาบันการเงิน
เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศในภูมิภาค
ให้เติบโตอย่างมั่นคง

ภาพผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์ และผู้ว่าการนุกูล ประจวบเหมาะ
ที่วาดโดยอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ปัจจุบันจัดแสดงใน Hall of Fame ของ ธปท. สำ�นักงานใหญ่

อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

จิตรกรรมจิตรกร

BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ที่ได้มา
บอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่ท่านได้มีโอกาสวาดภาพผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย ถึง 10 ท่าน รวมถึงโครงการ “พิพิธภัณฑ์เพื่อการ
เรียนรู้ จักรพันธุ์ โปษยกฤต”
บทสัมภาษณ์นอี้ าจไม่สมบูรณ์นกั เพราะเขียนขึน้ ในช่วงทีอ่ าจารย์
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ยังอยู่ในระหว่างพักรักษาตัว ท�ำกายภาพฟื้นฟู
จากอาการป่วย ด้วยสาเหตุเส้นเลือดฝอยในสมองอุดตัน
จึงเป็นเหตุเกีย่ วเนือ่ งให้การร�ำลึกความหลังอันยาวนาน ล่วงเลย
ร่วม 44 ปี ย่อมเป็นเรื่องอ่อนล้า สับสนอยู่พอควร ทั้งที่อาจารย์
ยังจดจ�ำทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของชีวิตได้แม่นย�ำ แจ่มชัด
ไม่เคยลืมเลือน
เพียงแต่ยังยากที่จะตอบค�ำถาม หรือบรรยายให้รับรู้ได้โดยพลัน
ด้วยเหตุแห่งสุขภาพดังกล่าว
อาจารย์เริ่มเขียนภาพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) มาตัง้ แต่ปี 2516 ขณะยังเป็นอาจารย์พเิ ศษสอนวิชาวิจยั ศิลปไทย
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วั ง ท่ า พระ ระหว่ า งช่ ว งปี สุ ด ท้ า ย ก่ อ นที่ จ ะลาออกมาใช้ ชี วิ ต
ศิลปินอิสระอย่างแน่วแน่แท้จริง โดยไม่เวียนกลับไปสู่สถาบันใด
อีกเลยในปีเดียวกันนั้น

หากยังคงเขียนภาพบรรดาท่านผู้ว่าการ ธปท. ต่อเนื่อง
มาจนถึงปี 2528 โดยหลายภาพเขียนย้อนหลังจากภาพถ่าย
ด้ ว ยบางท่ า นพ้ น จากต� ำ แหน่ ง ไปแล้ ว แต่ บ างภาพอาจารย์ ก็
หิ้วขาหยั่ง พร้อมสี พู่กัน น�้ำมันลินสีด ไปนั่งเขียนจากตัวจริง
บนห้องผู้ว่าการ ที่ ธปท. วังบางขุนพรหม
อาจารย์มักเล่าให้ลูกศิษย์และมิตรสหายใกล้ชิดฟังเสมอว่า
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ คุณนุกูล ประจวบเหมาะ ให้เกียรติ
ศิ ล ปิ น มาก พู ด คุ ย เป็ น กั น เองอย่ า งสนิ ท สนม “...คุ ณ นุ กู ล
ท่ า นสั่ ง ไอติ ม มาเลี้ ย งเราด้ ว ย แต่ ตั ว ท่ า นไม่ ไ ด้ กิ น เองหรอก
คงไม่อยากกินต่อหน้าแขก...”
แม้ไม่ได้เขียนภาพเหมือนของผู้ว่าการ ธปท. คนต่อ ๆ มา
อีกเลย แต่ในปี 2533 ธปท. ก็ให้อาจารย์เขียนภาพ “สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวง
ศรีรัตนโกสินทร” ไปประดิษฐานยังห้องสีชมพู วังบางขุนพรหม
ครั้นถึงปี 2535 ถัดมาอีก 2 ปี ธปท. ก็เป็นเจ้าของภาพ
“วันทองสั่งเรือน” ฝีมืออาจารย์จักรพันธุ์ ซึ่งเขียนขึ้นจากความ
ประทับใจในบทเพลง ทยอยนอก 3 ชั้น ตามเนื้อร้องบทกลอนเสภา
เรือ่ ง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนพานางวันทองหนีจากเรือนขุนช้าง
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เรื่อง : มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
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ผลงาน “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติย
กัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร” จัดแสดงที่วังบางขุนพรหม

อาจารย์จักรพันธุ์ ตรวจสอบความเรียบร้อย
การหล่อพระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย

พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
จะเสร็จสมบูรณ์ปลายปี 2560

“พี่จะลาไปก่อนแล้วเจ้าแก้วเอ๋ย สิ่งไรเลยเคยท�ำเจ้าจ�ำได้
ขอฝากขุนช้างด้วยช่วยปลอบใจ ข้าวปลาหาให้เหมือนพี่ยัง
ถึงกรงนกขุนทองอยู่ทั้งคู่
นกโนรีแขวนอยู่ที่เตียงตั้ง
นกเอ๋ยเคยเสียงเสนาะดัง
ฟังชื่นเชยชมอารมณ์นาง”
เพลง ทยอยนอก 3 ชั้น เป็นอมตคีตรสอันได้รับยกย่องใน
บรรดาผู้นิยมดนตรีมโหรีปี่พาทย์ว่า ไพเราะด้วยท่วงท�ำนองบรรเลง
และขับร้องฉันใด ภาพ “วันทองสั่งเรือน” นี้ งดงาม นุ่มนวล
ด้วยบรรยากาศ โครงสี ฝีแปรง องค์ประกอบ อันถึงพร้อมแก่ความเป็น
อมตจิตรกรรมชัน้ ครูของศิลปินผูเ้ ขียน คือ อาจารย์จกั รพันธุ์ โปษยกฤต
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ แขนงจิตรกรรม ผูไ้ ด้รบั ยกย่องเป็น
หนึ่งในจ�ำนวนห้าสิบสองนายช่างเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ฉันนั้น
ยังมีผลงานศิลปะของอาจารย์อีกเป็นจ�ำนวนมากที่สร้างสมไว้
หลายภาพเคยมีผู้เสนอราคาให้อย่างงาม แม้ขณะต้องการปัจจัย
เพื่อซื้อที่ดินขจัดปัญหาสร้างตึกสูงประชิดบ้านและมูลนิธิจักรพันธุ์
โปษยกฤต ซึ่งจดทะเบียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545
ก็ตาม แต่ด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวสั้น ๆ ว่า “ถ้าเราขายงาน
แล้วจะเหลืออะไรไว้ให้คนดูในพิพิธภัณฑ์” นั่นคือ สัจวาจาปฏิเสธ
อันหนักแน่นมั่นคง ยากจะถอนคืน ไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไป
ฤาคับขันอับจนแก่ชีวิตสักเพียงใดก็ตาม
“พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ จักรพันธุ์ โปษยกฤต” เป็นโครงการ
ที่มูลนิธิจักรพันธุ์ฯ ก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้างซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์
ปลายปี 2560 นี้ เป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่ง ยกพื้นสูงเพื่อป้องกันปัญหา

น�้ำท่วม โดยเฉพาะเรื่องอัคคีภัยให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็น
ที่เก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมแหล่งส�ำคัญของชาติอีกแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ในซอย 58 (จันทร์แจ่มใส) ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บนทีด่ นิ 3 ไร่ครึง่ ออกแบบและควบคุม
การก่อสร้างโดยสถาปนิก 2 ท่าน คือ คุณจิรากร ประสงค์กิจ เป็น
ผู้ก�ำหนดรูปทรง ขนาดพื้นที่ ระบบควบคุมแสงสว่าง ตามมาตรฐาน
ที่ถูกต้องของพิพิธภัณฑ์ทั้งหลายในโลก ว่าต้องไม่เกินร้อยละเท่าไร
จึงจะไม่ท�ำลายงานศิลปะที่จัดแสดงในห้องต่าง ๆ ประกอบด้วย
ห้องนิทรรศการแสดงงานจิตรกรรม งานหุ่นกระบอก งานออกแบบ
และงานประณี ต ศิ ล ป์ ทั้ ง หลาย ตั้ ง แต่ อ าจารย์ ยั ง เด็ ก จนถึ ง
ปัจจุบัน จ�ำนวน 4 ห้อง คือ ห้องนิทรรศการ 1 อยู่บนชั้นลอย
เหนือโรงแสดงหุ่น ถัดชั้นลอยขึ้นไปเป็นชั้น 2 มีห้องนิทรรศการอีก
3 ห้อง และห้องเขียนรูปของอาจารย์ ก็อยู่ชั้นนี้
ส� ำ หรั บ ชั้ น 1 เปิ ด กว้ า งไว้ ส� ำ หรั บ การเรี ย น การสอน
นาฏดุริยางคศิลป์ อาทิ หุ่นกระบอก และมโหรีปี่พาทย์ มีพื้นที่
ทั้ ง หมด 675 ตารางเมตร เตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ ใช้ เ ป็ น โรงละคร
ขนาดย่ อ ม หรื อ โรงเล่ น หุ ่ น กระบอกที่ เ ชื่ อ ว่ า ไม่ มี ที่ ใ ดในโลก
ใหญ่กว่านี้อีกแล้ว โดยแบ่งเป็นพื้นที่การแสดง 300 ตารางเมตร พื้นที่
ผู ้ ช ม 300 ตารางเมตร ประมาณ 400 ที่ นั่ ง และพื้ น ที่
นักดนตรีอีก 75 ตารางเมตร หากยัง สามารถปรับ เปลี่ย นเป็ น
โถงแสดงนิทรรศการหมุนเวียน หรือกิจกรรมอเนกประสงค์อื่นใด
ได้ อี ก ด้ ว ย ทั้ ง หมดเป็ น ภาระหน้ า ที่ ข องสถาปนิ ก อี ก ท่ า น คือ

คุณสมชาย จิตคงกาล ด้วยรู้ท างหนี ที ไ ล่ ใ นการแสดงหุ ่ น กระบอก
เป็นอย่างดี เพราะร่วมสร้างและก�ำกับฉากหุ่นกับคณะอาจารย์จักรพันธุ์
มาตั้งแต่เรื่อง “สามก๊ก” เมื่อปี 2532 สืบเนื่องมาถึง “ตะเลงพ่าย” ซึ่งจะ
เบิกโรงแสดงจริง ณ โรงหุ่นของ “พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ จักรพันธุ์
โปษยกฤต” บริเวณจุดที่วางศิลาฤกษ์ไว้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 โดย
พระอาจารย์บุญ สิริปุญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม ศิษย์องค์ส�ำคัญ
ของท่านพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิรโิ ย พระเถราจารย์ซงึ่ อาจารย์จกั รพันธุ์
เคารพบูชาเป็นอย่างสูงนัน้ อาจารย์ให้สร้างศาลาเพื่อประดิษฐาน “พระพุทธ
มหาปารมีนภุ าพพิสทุ ธิอ์ นุตตรสังคามวิชยั ” ขนาดหน้าตัก 30 นิว้ ไว้เป็นทีบ่ ชู า
สักการะ ด้วยระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย อันได้พึ่งพระพุทธมหาปารมี
นุภาพพระองค์นี้ หล่อจ�ำลองเป็นขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว 9 นิ้ว และ 30 นิ้ว
ให้พทุ ธศาสนิกชนเช่าไปบูชา จึงได้ปจั จัยมาซือ้ ทีด่ นิ และสร้างพิพธิ ภัณฑ์เพือ่
การเรียนรู้แห่งนี้ได้ส�ำเร็จ
อีกเหตุผลที่ส�ำคัญ คือ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต มีปณิธานมั่นคง
ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จึงจงใจสร้างศาลาพระ
ไว้ให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชา สมดังสัจวาจาที่ว่า
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
พุทฺโธ เม สรณํ วรํ พระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
ธมฺโม เม สรณํ วรํ พระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
สงฺโฆ เม สรณํ วรํ พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า

พระรัตนตรัยเป็นทีพ่ งึ่ พึงร�ำลึกสูงสุดของอาจารย์จกั รพันธุ์
เสมอมา ไม่วา่ ยามสุขหรือยามทุกข์ยาก เกิดปัญหาอันสุดปัญญา
แก้ตก อาจารย์จะท�ำตามบทเพลงช้าปี่ ไหว้ครูหนุ่ กระบอก คือ
“สิบนิ้วลูกจะยกขึ้นประนม ขอถวายบังคมเหนือเกศี
ไหว้พระพุทธพระธรรมล�ำ้ โลกีย์ โพยภัยอย่าได้มมี าบีฑา”
ทีส่ ดุ แม้เมือ่ ครัง้ มีขา่ วแว่วมาว่า ชือ่ อาจารย์จกั รพันธุ์
โปษยกฤต ก�ำลังถูกพิจารณาให้เป็นศิลปินแห่งชาตินั้น
อาจารย์ปรารภขึ้นลอย ๆ ว่า
“เราอธิษฐานต่อหน้าพระทุกวัน สาธุ...ขออย่าให้เราได้เป็น
ศิลปินแห่งชาติเลย...ล�ำบากต้องไปรับ ไปแสดงโน่นนี่...
ขี้เกียจแต่งตัว”
การเป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ค งไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งส� ำ คั ญ
คอขาดบาดตาย พระรัตนตรัยท่านเลยไม่ช่วยขจัดปัดเป่า
ให้ แ คล้ ว คลาดรอดพ้ น สมดั งเจตนาธิษฐานของอาจารย์
จักรพันธุ์ โปษยกฤต
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ผลงาน “วันทองสั่งเรือน” จัดแสดงที่อาคาร 1 ธปท. สำ�นักงานใหญ่

เรือ่ ง : รณดล น่มุ นนท์

กรองทอง ชุติมา

ร่วมวางรากฐานช่วงก่อตั้ง ธปท.
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คุณกรองทอง ชุตมิ า ในวัย 101 ปี

จุดเริม่ ต้น...บนเส้นทางทีม่ งุ่ มัน่
คุณย่ากรองทอง เกิดเมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม
2459 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรสาวของ
หลวงอนุสารสุนทร (สุน่ ฮี้ ชัวย่งเสง) อดีตกรม
การพิเศษเมืองนครเชียงใหม่ และนางอโนชา
ชุติมา มีพี่น้องร่วมมารดาและต่างมารดา 6
คน ซึ่งหนึ่งในพี่น้องที่พวกเราอาจคุ้นชื่อคือ
นางกิ มฮ้ อ นิ มมานเหมิ น ท์ คหบดี ที่ช าว
เชียงใหม่ยกย่องและเคารพนับถือมากคนหนึง่
คุณกรองทอง ชุตมิ า ถ่ายภาพร่วมกับ คุณรณดล นุม่ นนท์ ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ สายก�ำกับสถาบันการเงิน
ในยุคนั้น โดยนางกิมฮ้อเป็นผู้บริจาคที่ดิน
ในโอกาสงานรดน�ำ้ ด�ำหัวผูใ้ หญ่ ประเพณีสงกรานต์ปี 2560 ที่ ธปท.
ในการก่อตัง้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีด่ นิ
ในการตัดถนนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (ถนนนิมมานเหมินท์ในปัจจุบัน) เรียนต่อทีม่ หาวิทยาลัย Minnesota สหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาตรี
นอกจากนัน้ นางกิมฮ้อยังมีบตุ รธิดารวม 6 คน ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ คุณ ด้านบริหารธุรกิจในปี 2485 และจบปริญญาโท MBA ที่ University
พิสทุ ธิ์ นิมมานเหมินท์ ผูว้ า่ การแบงก์ชาติคนที่ 8
of Pennsylvania ในปี 2487 นับเป็นผูห้ ญิงไทยน้อยคนนักทีม่ โี อกาส
ในสมัยนัน้ บิดามารดาไม่นยิ มทีจ่ ะส่งบุตรสาวไปเล่าเรียนหนังสือ ได้รบั การศึกษาจากต่างประเทศในยุคสมัยนัน้
โดยมักจะสอนลูกให้เป็นกุลสตรี แม่ศรีเรือน เพือ่ คอยดูแลครอบครัว
ในช่วงทีศ่ กึ ษาอยูท่ สี่ หรัฐฯ คุณย่ากรองทองเป็นหนึง่ ในเสรีไทย
เมื่อแต่งงานแล้ว แต่ส�ำหรับบิดามารดาของคุณย่ากรองทอง กลับ สายสหรัฐอเมริกาช่วยงานอัครราชทูตไทยประจ�ำสหรัฐฯ ม.ร.ว. เสนีย์
เห็นต่าง ส่งท่านไปเข้าเรียนตัง้ แต่เยาว์วยั โดยเริม่ ต้นเรียนทีโ่ รงเรียนใน ปราโมช เช่น แปลเอกสาร และสอนภาษาไทยให้ทหารอเมริกนั เป็นต้น
ตัวเมืองเชียงใหม่ รวมถึงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และบิดา รวมทัง้ เข้าท�ำงานที่ Office of War Information ทีน่ ครซานฟรานซิสโก
ได้ตดั สินใจส่งไปเรียนโรงเรียนประจ�ำทีป่ นี งั และเรียนต่อทีม่ หาวิทยาลัย และ Voice of America ทีน่ ครนิวยอร์กในช่วงปี 2488 - 2489
Bristol ประเทศอังกฤษ จนเมือ่ สงครามโลกครัง้ ทีส่ องประทุขนึ้ จึงย้ายไป
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คุณกรองทอง ชุตมิ า หรือ “คุณย่ากรองทอง”
ในวัย 101 ปี อดีตผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ถือเป็นอดีตพนักงานที่
มีอายุมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั และเป็นผูม้ สี ว่ นร่วม
ในการวางรากฐานส�ำคัญ ที่ท�ำให้แบงก์ชาติ
ด�ำเนินการตามพันธกิจมาจนถึงทุกวันนี้ ทัง้ นี้
เรือ่ งราวความภาคภูมใิ จตลอดระยะเวลาการ
ท�ำงานกว่า 28 ปีของท่าน ได้รบั การถ่ายทอด
ผ่านบทสัมภาษณ์โดย คุณรณดล นุม่ นนท์ ผูช้ ว่ ย
ผูว้ า่ การ สายก�ำกับสถาบันการเงิน ธปท. เพือ่
สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด วิธกี ารท�ำงาน และ
เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ อง “คนแบงก์ชาติ” ได้
อย่างถ่องแท้มากยิง่ ขึน้

พนักงานแบงก์ชาติรนุ่ บุกเบิก
เมือ่ ครัง้ ทีท่ า่ นเข้ามาท�ำงานทีแ่ บงก์ชาติใน
ปี 2491 ขณะนั้นแบงก์ชาติเพิ่งจัดตั้งขึ้นได้
ไม่นาน มีพนักงานประมาณ 150 คน โดย
ส่วนหนึง่ โอนมาจากส�ำนักงานธนาคารชาติไทย
เดิม พนักงานทุกคนต่างเริ่มเรียนรู้งานของ
ธนาคารกลาง แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความช�ำนาญในอีกหลายแขนงวิชา ด้วยเหตุนี้
คุณกรองทอง ชุตมิ า ถ่ายภาพร่วมกับ ผูว้ า่ การวิรไท สันติประภพ เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2560
คุณย่ากรองทองซึง่ เรียนจบทางด้านการเงินการ
ธนาคาร ประกอบกับมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
เป็นอย่างดี จึงมีสว่ นร่วมในการจัดระบบ กระบวนการ และทิศทางการ
“ขอให้มคี วามตัง้ ใจ ท�ำงานให้ทนั กับเหตุการณ์ ท�ำงาน อันเป็นรากฐานส�ำคัญทีท่ ำ� ให้แบงก์ชาติดำ� เนินการตามพันธกิจ
มาจนถึงทุกวันนี้
เป็นทัง้ คนเก่งและคนดี และจงมีความภูมใิ จ
คุณย่ากรองทองเล่าให้ฟงั ว่า สถานทีท่ ำ� งานของแบงก์ชาติในสมัยนัน้
กับการเป็นคนแบงก์ชาติ”
คือ วังบางขุนพรหม และตึกไม้ขา้ ง ๆ โดยห้องท�ำงานอยูบ่ นชัน้ 2 ของ
วังบางขุนพรหม ชัน้ เดียวกับห้องท�ำงานของผูว้ า่ การ โดยมีคณุ สมหมาย
ฮุนตระกูล หัวหน้าส่วนค้นคว้า เป็นหัวหน้าคนแรก
“ภารกิจของเรา คือ ไพโอเนียร์จอ๊ บ ทุกอย่างเพิง่ เริม่ ต้น เสร็จจากงาน
จุดเริม่ ต้นของการท�ำงานทีแ่ บงก์ชาติเกิดขึน้ เมือ่ คุณย่ากรองทอง ก็ตอ้ งไปช่วยกันจัดห้องสมุดทีม่ ตี ำ� ราต่าง ๆ อยูเ่ พียงไม่กเี่ ล่ม จนตอนนี้
ได้เขียนใบสมัครขอเข้าท�ำงานที่แบงก์ชาติก่อนเดินทางกลับมา กลายเป็นห้องสมุดที่กว้างใหญ่ ได้อยู่ทันเห็นการเติบโตขององค์กรที่
ประเทศไทย ซึง่ ท่านได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือทีร่ ะลึก 60 ปี เสรีไทย ผูกพันและภาคภูมใิ จตลอดชีวติ การท�ำงาน”
นอกเหนือจากงานหลักทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทัง้ งานฝ่ายบัญชาการ
สายนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า “ดิฉนั ได้กลับประเทศไทยใน
ปลายปี 2490 โดยใช้เวลาเดินทางนานมาก เพราะเป็นเรือขนสัมภาระ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายการธนาคารภายในประเทศแล้ว คุณย่ากรองทอง
ทีแ่ วะจอดตามท่าเรือต่าง ๆ ในหลายประเทศ ก่อนจะถึงกรุงเทพฯ ยังได้รบั มอบหมายให้ดแู ลแขกต่างประเทศทีม่ าเยือนแบงก์ชาติ จนสร้าง
ตืน่ เต้นมาก ยังไม่รวู้ า่ อนาคตจะเป็นอย่างไร เคยเขียนใบสมัครไป ความประทับใจกับผูม้ าเยือนเป็นอย่างมาก รวมทัง้ ยังร่วมเดินทางไป
ท�ำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นธนาคารกลางที่รัฐบาล ประชุมทีต่ า่ งประเทศกับผูว้ า่ การในเวทีตา่ ง ๆ เช่น การประชุมประจ�ำปี
ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รวมทัง้ มีโอกาส
จัดตัง้ ขึน้ มาไม่นาน...”
หลังจากกลับมาเมืองไทยเพียง 2 เดือน แบงก์ชาติกเ็ รียกเข้า ไปอบรมดูงานทีธ่ นาคารกลางหลายแห่ง เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ท�ำงาน โดยเริ่มท�ำงานวันแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2491 ใน อิตาลี และตุรกี เรียกได้ว่าเป็นพนักงานแบงก์ชาติรุ่นบุกเบิกที่ได้ไป
ต�ำแหน่ง “นายเวร” ระดับชัน้ 5 ส่วนการค้นคว้า ฝ่ายบัญชาการ และ ดูงานในธนาคารกลางเหล่านัน้

สมดุลชีวติ และการท�ำงาน
การเล่นโยคะเป็นกิจกรรมยามว่างที่คุณย่า
กรองทองโปรดปรานมาตัง้ แต่สมัยสาว ๆ และ
เพิง่ เลิกเล่นเมือ่ อายุ 70 ปี อีกทัง้ เป็นคนอารมณ์ดี
จิตใจผ่องใส มีครอบครัวทีอ่ บอุน่ จากการดูแลเป็น
อย่างดีของลูกชาย คุณศรัณย์ทร ชุตมิ า ท�ำให้
ท่านมีความสุขและความพอเพียง จนกระทั่ง
ทุกวันนี้ ในวัย 101 ปี ท่านยังชอบออกไป
รับประทานอาหารนอกบ้าน และท่องเที่ยว
ต่างประเทศกับครอบครัว
คุณย่ากรองทองถือเป็นคนไทยทีโ่ ชคดี เป็น
คน 5 แผ่นดิน ได้ร่วมท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับ
ผูว้ า่ การแบงก์ชาติถงึ 7 ท่าน ตัง้ แต่ผวู้ า่ การเล้ง
นอกจากนี้ ท่านยังได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในปี 2513 และมีบทบาทช่วยเหลือ
สังคมในมูลนิธติ า่ ง ๆ เช่น มูลนิธอิ นุเคราะห์
คนพิ ก าร และมู ล นิ ธิ บู ร ณะชนบทแห่ ง
ประเทศไทย ก่อนเกษียณอายุราชการในปี 2519
ส�ำหรับบรรยากาศการท�ำงานในสมัยนั้น
คุณย่ากรองทองเล่าว่า ทุก ๆ คนทีท่ ำ� งานจะ
รูจ้ กั กันดีเกือบหมด เพราะมีพนักงานไม่มากนัก
แต่กจ็ ะแบ่งแยกคบกันเป็นกลุม่ ผูห้ ญิงและกลุม่
ผูช้ าย เพือ่ นร่วมงานทีส่ นิทด้วย คือ คุณหญิง
สุภาพ ยศสุนทร คุณวารี พงษ์เวช คุณนุกลู
ประจวบเหมาะ และคุณกัทลี สมบัตศิ ริ ิ ช่วง
พักเทีย่ งก็จะไปทานข้าวกับกลุม่ ผูห้ ญิงทีร่ า้ นแขก
ติดแม่นำ�้ และด้วยท่านเป็นคนไม่คอ่ ยพูด ไม่
กรองทอง ชุตมิ า (แถวหน้า จากซ้ายไปขวา ล�ำดับที่ 10) ร่วมถ่ายภาพหมูก่ บั ผูว้ า่ การป๋วย อึง๊ ภากรณ์
พูดจาเอะอะเสียงดัง เพือ่ น ๆ มักจะชอบเข้ามา คุบริณเวณด้
านหน้าต�ำหนักสมเด็จ วังบางขุนพรหม
พูดคุยด้วย ท่านเขียนบันทึกไว้วา่ “หัวหน้างาน
คุณสมหมาย เป็นหัวหน้าที่ดีมาก เพอร์เฟ็กซ์ แม้คุณสมหมายจะ ศรีสมวงศ์ จนถึงผูว้ า่ การเสนาะ อูนากูล ถือว่าท่านเป็นแม่แบบทัง้ ในด้าน
ไม่เคยชมต่อหน้า แต่จะไปพูดชมกับภรรยา ในขณะทีเ่ พือ่ นร่วมงาน การท�ำงานและการด�ำรงชีวิต ที่สมควรบันทึกไว้ในความทรงจ�ำของ
มีความสัมพันธ์ทดี่ มี าก ไม่มกี ารอิจฉากัน ท�ำงานร่วมกันด้วยดี ชอบ คนแบงก์ชาติตลอดไป
ก่อนทีบ่ ทสัมภาษณ์จะด�ำเนินถึงตอนจบ ท่านได้ฝากข้อคิดสัน้ ๆ
นัง่ คุยกัน บางครัง้ ก็มเี พือ่ นร่วมงานผูช้ ายมาจีบ ฉันก็รสู้ กึ เขินอาย และ
กัทลีมาบอกว่า อย่าใส่กระโปรงยาว เพราะเดีย๋ วนีส้ มัยใหม่ เขาใส่สนั้ กัน แต่ลกึ ซึง้ ในความหมายให้แก่นอ้ ง ๆ ทีแ่ บงก์ชาติวา่ “ขอให้มคี วามตัง้ ใจ
แต่ฉนั ก็ยงั จะใส่กระโปรงยาวอยูด่ ี และตอนเย็นฉันจะใช้รถประจ�ำทาง ท�ำงานให้ทนั กับเหตุการณ์ เป็นทัง้ คนเก่งและคนดี และจงมีความภูมใิ จ
กลับบ้านแถวบางรัก แต่บางวันน้องกัทลีมรี ถมา ก็จะอาศัยติดรถและ กับการเป็นคนแบงก์ชาติ”
พาไปส่งบ้าน”
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เติบโตในหน้าทีก่ ารงานมาตลอดระยะเวลากว่า
28 ปี และเกษียณอายุเมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม
2519 โดยด�ำรงต�ำแหน่งสุดท้าย ในฐานะผูช้ ว่ ย
ผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย
“แรก ๆ ยังไม่รวู้ า่ งานทีจ่ ะต้องท�ำคืออะไร
หลังจากนัน้ ตลอดมาในการท�ำงานทีแ่ ห่งนี้ มีแต่
ความพอใจ มีอสิ ระอย่างมากในความคิด และ
เป็นอย่างฝัน ทีอ่ ยากท�ำงานเกีย่ วกับบ้านเมือง
ยิง่ ท�ำก็ยงิ่ ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ ได้พบคนดี
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ”

BOT พระสยาม MAGAZINE ได้พูดคุยกับพนักงานผู้เข้าร่วม
โครงการ Secondment โดยมีตัวแทนจากองค์กรภายนอกอย่าง
จี๊ป-จิตติกานต์ วงษ์ก�ำภู เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มา
ปฏิบตั งิ านทีก่ ลุม่ งานยุทธศาสตร์องค์กร ธปท. และตัวแทนจาก ธปท.
อย่าง ทราย - รุจา อดิศรกาญจน์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายเศรษฐกิจ
มหภาค ไปปฏิบตั งิ านที่ บริษทั ดิแอดไวเซอร์ จ�ำกัด และกอล์ฟ - จักรี
คูสกุล ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน ไปปฏิบัติงานที่ Bank
for International Settlements (BIS) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทัง้ 3 คน จะมาแบ่งปันประสบการณ์ พร้อม
ฝากข้อคิดการท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

แนวทางการน�ำมาปรับใช้กับตนเอง
จี๊ป : Regulator ไม่สามารถด�ำเนินนโยบายได้โดยล�ำพัง ดังนั้น
ความเข้าใจ Stakeholders จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก ธปท. ถือเป็นหนึ่ง
ใน Stakeholders ที่ ก.ล.ต. เน้นการท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ ในทุก
ระดับ การประสานงานอย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟัง พยายามท�ำความ
เข้าใจกันและกัน ท�ำงานแบบเพื่อนที่ช่วยกันคิดช่วยกันท�ำ แม้ว่า
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ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ถึงพร้อม
ทั้ ง ทั ก ษะความรู ้ ท างวิ ช าการที่ เ ข้ ม ข้ น และ
ความรอบรู้เพื่อเท่าทันต่อสถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลก จึงเป็นที่มาของ
โครงการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างองค์กร
ชัน้ น�ำ (Secondment Program) ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย
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ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
จี๊ป : ในแง่ของลักษณะงานจะคล้ายกับที่ ก.ล.ต. ค่ะ ทั้งการ
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และการศึกษาประเด็นเชิงนโยบาย
เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับองค์กร แต่อาจมีความต่างของ
ประเด็นตามพันธกิจและการก�ำกับดูแลที่แตกต่างกันไปของทั้งสอง
องค์กร โดยงานที่ ก.ล.ต. ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องการท�ำแผนพัฒนา
ตลาดทุน และแผนอื่น ๆ ที่มีประเด็นตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์
รวมไปถึงงานเจรจา Free Trade Agreements (FTAs) จึงถือว่ามี
ขอบเขตงานที่กว้างกว่าในส่วนนี้ค่ะ
ทราย : ส�ำหรับการปฏิบัติงานในบริษัทที่ปรึกษาอย่างบริษัท
ดิแอดไวเซอร์ จ�ำกัด ร่วมกับ ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และทีมงาน
จะแบ่งงานที่รับผิดชอบออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ งานที่ปรึกษาให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทีก่ ำ� ลังจะออก พ.ร.บ. การ
ลงทุนใหม่ และงานเขียนบทความเกี่ยวกับการค้าเสรี บทบาทจึงต่าง
จากที่แบงก์ชาติ ซึ่งเดิมเป็น Economist แต่ที่ ดิแอดไวเซอร์ จะเป็น
ตั้งแต่ Economist Consultant ไปจนถึง Project Manager เลยค่ะ
กอล์ฟ : ก่อนหน้านี้ผมรับผิดชอบงานวิจัยที่ฝ่ายตลาดการเงิน
ของ ธปท. ครับ ดังนัน้ การไปปฏิบตั งิ านที่ Monetary and Economic
Department ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นด้านการท�ำวิจัยของ BIS จึง
ไม่ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนลักษณะการท�ำงานมากนัก ทั้งนี้ งานหลักที่
รับผิดชอบยังคงเป็นงานวิจัยด้านตลาดการเงิน โดยศึกษาประโยชน์
ของความผันผวนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนต่อสภาพคล่องในตลาด
ส่วนหนึ่งเพื่อแสดงว่าการเข้าท�ำธุรกรรม (Intervene) เพื่อลดความ
ผันผวนในตลาดของธนาคารกลางทีม่ ากเกินไป อาจมีผลกระทบเชิงลบ
ต่อสภาพคล่องของตลาด จนมีนัยต่อเสถียรภาพการเงินได้

ความประทับใจที่ได้รับ
จี๊ป : อันดับแรกเลย คือ ประทับใจเรื่อง “คน” เพราะที่ ธปท.
ให้การต้อนรับและดูแลดีมาก ช่วยสอน ให้ค�ำแนะน�ำ และแชร์
ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊ก เป็นมิตรภาพดี ๆ ที่ได้รับจากทุกคน
รอบตัว ประการที่สอง คือ โอกาสที่ได้พัฒนา Knowledge & Insight
ของการท�ำงานในฐานะ Regulator จาก ธปท. ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ของ Regulator ชั้นน�ำระดับประเทศ และเต็มไปด้วยบุคลากร
คุณภาพ แม้ว่าจะเป็นช่วงสั้น ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ธปท. ก็ช่วย
ให้เข้าใจ ธปท. มากขึ้น ได้เห็นทั้งจุดแข็งและจุดที่สามารถพัฒนา
ต่อไปอีกได้ อีกด้านหนึ่งก็เป็นโอกาสที่เราได้แชร์สิ่งที่ ก.ล.ต. ท�ำหรือ
จะท�ำในอนาคต ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับงานของ ธปท. เช่นกัน
และประการสุดท้าย คือ โอกาสในการฝึกทักษะชีวติ หลายคนอาจจะ
คิดว่า มาปฏิบัติงานภายนอกองค์กรไม่เห็นจะมีอะไร แต่ส่วนตัว
มองว่าเป็นการได้กา้ วออกจาก Comfort Zone เอาชนะความกลัวและ
ความกังวลของตัวเองค่ะ
ทราย : สนุก ท้าทาย และได้เรียนรู้มากกว่าที่คิดไว้มาก
ค่ะ เนื่องจากไม่เคยท�ำงานที่อื่น เลยรู้สึกว่าเหมือนได้เข้าไปอยู่อีก
โลกหนึ่ง อยากขอบคุณผู้บริหารทุกท่านและเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่
ให้โอกาสเรียนรูใ้ นครัง้ นี้ สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ไม่ใช่แค่เรือ่ งงาน แต่เป็นเรือ่ ง
ของชีวิตด้วยค่ะ
กอล์ฟ : ในแง่การท�ำงานถือว่าได้เรียนรู้แนวคิดและมุมมอง
จากนักวิจัยอาวุโสหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Mentor และ
Co-author ที่ให้ความเอาใจใส่กับโปรเจกต์ที่ท�ำร่วมกัน นอกจากนี้
การจัดงานสัมมนาที่ให้นักวิจัยภายนอกสามารถน�ำเสนอผลงานของ
ตนอย่างสม�ำ่ เสมอของ BIS ยังท�ำให้ผมได้รบั ความรูม้ ากขึน้ ว่า หัวข้อที่
เป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับระบบเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบนั อยูใ่ น
Area ไหน และ Research Frontiers ต่อการเข้าใจประเด็นดังกล่าว
อยู่ที่ใด นอกจากเรื่องงานแล้ว การได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฮ่องกงที่เป็น
หนึ่งในศูนย์กลางทางการเงิน (และ Culinary Highlight) ของเอเชีย
ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของการไปปฏิบัติงานครั้งนี้ ถือว่าได้
เปิดโลกค่อนข้างมากเลยครับ
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ข้อแนะน�ำส�ำหรับพนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
จี๊ป : การออกไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น เท่ากับแบกความเป็น
องค์กรของเราติดตัวออกไปด้วย และเป็นจุดทีห่ ลายคนมักจะกังวล แต่
ในเมือ่ เราได้รบั โอกาสทีจ่ ะออกไปแล้ว อยากให้ทกุ คนคว้าโอกาสนีไ้ ว้
และมองว่ า เราจะสามารถ Contribute กลั บ มาให้ ทั้ ง องค์ ก ร
ต้นสังกัดและองค์กรภายนอกที่เราต้องไปปฏิบัติงานได้อย่างไร
ดังนัน้ การเตรียมตัวทีน่ า่ จะช่วยเพิม่ ความพร้อมและเสริมความมัน่ ใจ
ส่วนตัวเห็นว่าเป็นการเตรียมข้อมูลของฝั่งเราให้แน่นเข้าไว้ และ
ทางที่ดีเตรียมข้อมูลก่อนด้วยว่า องค์กรต้นสังกัดมีประเด็นหรือ
ปัญหาใดกับองค์กรทีเ่ ราจะเข้าไปปฏิบตั งิ านด้วยหรือไม่ นอกจากนัน้
ก็เป็นการเปิดใจรับสิ่งใหม่และเพื่อนใหม่ล้วน ๆ ค่ะ
ทราย : ตอนนั้นเตรียมใจอย่างเดียวว่า ต้องอึดและอดทน รับ
การเปลีย่ นแปลง เรียนรูใ้ ห้ได้มาก เพราะรูว้ า่ องค์กรทีจ่ ะเข้าไปท�ำงาน
มีมาตรฐานสูงมาก ดังนั้น ต้องไม่ท�ำให้แบงก์ชาติเสียชื่อ ใครที่สนใจ
อยากลองไปปฏิบัติงานที่องค์กรภายนอก ขอแนะน�ำให้บอกหัวหน้า
พร้อมกับหาองค์กรที่ตัวเองสนใจ เพราะถ้าได้ท�ำในสิ่งที่ชอบ ก็จะมี
ความสุข เรียนรู้ได้มาก และท�ำได้ดีเองค่ะ
กอล์ฟ : ส่วนใหญ่ของผมจะเป็นการเตรียมหัวข้อวิจยั ทีไ่ ด้หารือ
กับทางฝ่ายงานและทาง BIS แต่สงิ่ หนึง่ ทีพ่ ยายามระลึกอยูเ่ สมอคือ ใน
ฐานะตัวแทนของ ธปท. จะต้องพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อ
ให้งานที่ได้รับมอบหมายส�ำเร็จได้ด้วยดี เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้าซึ่ง
หากเราท�ำผลงานได้ดี ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสที่ BIS จะรับนักวิจัยจาก
ธปท. รุ่นต่อ ๆ ไปอีกด้วยครับ ส่วนค�ำแนะน�ำส�ำหรับพนักงานที่
สนใจร่วมโครงการ เชือ่ ว่าท่านใดทีม่ คี วามสนใจในงานวิจยั นีถ่ อื เป็น
อี ก หนึ่ ง โครงการที่ ต อบโจทย์ ทั้ ง ในแง่ เ วลา ค� ำ แนะน� ำ และ
ประสบการณ์ดี ๆ ที่ทุกคนจะได้รับในการศึกษาและตอบค�ำถามที่
สนใจครับ

มุมมอง กระบวนการท�ำงาน
และเครือข่ายกลุ่มนักวิจัย
ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานครั้งนี้
จะเป็นสินทรัพย์ที่ส�ำคัญยิ่ง
ส�ำหรับการท�ำงานในอนาคต
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หลายเรือ่ งจะมีจดุ ทีเ่ ห็นต่างกันอยูบ่ า้ ง แต่จากการปฏิบตั งิ านในช่วง
ที่ผ่านมา เห็นชัดว่า ธปท. เน้นเรื่อง Stakeholders Engagement
เช่นกัน และได้รับการตอบรับที่ดีกลับมา ถือว่าเป็นก�ำลังใจที่ดีให้
กับคนท�ำงาน อีกทั้งเป็นการส่งสัญญาณให้ Regulator ทราบว่า
เรามาถูกทางแล้ว และควรเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไป
ทราย : อย่างแรกเลย คือ การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะส� ำ หรั บ เอกชน เวลาหมายถึ ง ก� ำ ไร Deadline คื อ
เส้นตายของจริง เลยฝึกเตือนตัวเองว่า “Why” (ท�ำไปท�ำไม)
“Output” (หน้าตาที่อยากได้เป็นแบบไหน) ”What” (ต้องท�ำอะไร
บ้าง) และ “How to” (ต้องท�ำอย่างไร)” จะไม่มีงานไหนที่ท�ำแล้ว
เสียเปล่า อย่างที่สอง คือ การได้เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ได้เรียนรู้ว่า
ต้องสวมหมวกคนฟังและคนอ่าน จนท�ำให้ทักษะการพูดและ
การน�ำเสนองานพัฒนาไปด้วย อย่างที่สาม คือ การฝึกใช้ตรรกะ
และวาง Flow ของเรื่องที่จะพูดหรือเขียน โดยวาดภาพก่อนว่า ถ้า
หยิบประเด็นมาเรียงใส่กระดาษทีละแผ่นเสร็จเรียบร้อย ในกรณีที่
กระดาษตกพื้น แล้วคนอื่นที่เก็บกระดาษขึ้นมา สามารถเรียงใหม่
ได้ถูก นั่นจึงถือว่าเป็นการวาง Flow ที่ดี และอย่างสุดท้าย คือการ
ฝึกความเป็นผู้น�ำ ทั้งการวางแผนและมองความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อย่างการได้เป็นผู้น�ำการประชุม ความยาก คือ ต้องหาค�ำตอบที่
ต้องการให้ได้ภายในเวลาที่จ�ำกัด กล้าพูดในสิ่งที่เราคิดว่าดี และ
พูดให้สั้นแต่ต้องได้ใจความ
กอล์ฟ : หัวข้อที่เลือกไปศึกษาที่ BIS ถือว่าเป็นหัวข้อที่
เกีย่ วข้องกับความสนใจของฝ่ายงาน ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งทีส่ ามารถศึกษา
ต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ส�ำหรับองค์กรต่อไปได้ แต่สิ่งที่
ส�ำคัญที่สุดเชื่อว่า มุมมอง กระบวนการท�ำงาน และเครือข่ายกลุ่ม
นักวิจัยที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานครั้งนี้ จะเป็นสินทรัพย์ที่
ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการท�ำงานในอนาคตอย่างแน่นอนครับ

สนุก ท้าทาย และได้เรียนรู้มากกว่า
ที่คิดไว้มากค่ะ เนื่องจากไม่เคยท�ำงานที่อื่น
เลยรู้สึกว่าเหมือนได้เข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่ง
ทราย - รุจา อดิศรกาญจน์

เมื่อเราได้รับโอกาสที่จะออกไปแล้ว
อยากให้ทุกคนคว้าโอกาสไว้ และ
มองว่าเราจะสามารถ Contribute
กลับมาให้ทั้งองค์กรต้นสังกัด
และองค์กรภายนอกที่เรา
ต้องไปปฏิบัติงานได้อย่างไร
จิ๊ป - จิตติกานต์ วงษ์ก�ำภู

ชีวิตเรียบง่ายของผู้เชี่ยวชาญ “เรื่องหนี้” ที่ชื่อ

“สุรพล โอภาสเสถียร”

มาถึงวันนี้ เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จัก “บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด” หรือคุ้นเคยกันในชื่อ “เครดิตบูโร”
โดยเฉพาะคนที่ต้องการขอสินเชื่อ คนที่มีหนี้กับสถาบันการเงิน และคนที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อ จวบจนปัจจุบัน
แม้เครดิตบูโรจะด�ำเนินงานในฐานะหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมเสถียรภาพให้กับระบบสถาบันการเงิน
มายาวนานกว่า 10 ปี แต่ดูเหมือนยังมีน้อยคนนักที่เข้าใจถึงภารกิจและบทบาทของ “เครดิตบูโร” อย่างถ่องแท้

กว่า 1 ทศวรรษ พัฒนาการแห่งเครดิตบูโร
คุณสุรพลเริ่มต้นเล่าถึงความเป็นมาของ “เครดิตบูโร”
ว่าก่อตั้งขึ้นหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ตามค�ำแนะน�ำของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) โดยบริษทั ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ�ำกัด (National Credit Bureau: NCB) จัดตั้งขึ้น
ในปี 2548 ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิต พ.ศ. 2545
“ก่อนปี 2540 เวลาพิจารณาสินเชื่อ ธนาคารใช้ข้อมูล 2
ส่วน คือ ข้อมูลบอกเล่าของผู้ขอกู้ และความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่หรือธนาคารกับผู้ขอกู้ แต่เราไม่รู้ข้อมูลว่า จริง ๆ
แล้ว ผู้ขอกู้มีหนี้กับธนาคารได้บ้าง เขาปฏิบัติต่อหนี้เหล่านั้น
อย่ า งไร ช� ำ ระหนี้ ไ ด้ ดี ห รื อ ไม่ ฯลฯ หลั ก สากลบอกว่ า
ต้ อ งมี อ งค์ ก รที่ เ อาข้ อ มู ล ของคนที่ เ ป็ น หนี้ ม ารวมศู น ย์ ไ ว้
เหมือนเป็น ‘ถังข้อมูล’ เปรียบได้กบั ส�ำนักทะเบียนประมวลผล
ของมหาวิทยาลัยที่รวบรวมประวัติการศึกษาของนักศึกษาไว้
สิ่งที่เรารวบรวมก็คือ ประวัติทางการเงินในส่วนของหนี้ เรา
ไม่ได้จัดท�ำบัญชีด�ำ (Blacklist) ผู้เป็นหนี้แต่อย่างใด”
บทบาทของเครดิตบูโร ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
(1) การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลให้กับระบบสถาบัน
การเงินไทย เพื่อที่สถาบันการเงินจะได้น�ำข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (2) การส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักเรื่องวินัยทางการเงินในการก่อหนี้ และการช�ำระหนี้
ภายใต้แนวคิด “เครดิตดีไม่มีขาย อยากได้ต้องท�ำเอง”
และ (3) การบริหารคลังข้อมูลหนี้เหล่านี้ให้เกิดการน�ำไปใช้
ประโยชน์ เพื่อการดูแลเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินไทย
และเศรษฐกิจไทย
“สิ่งที่เครดิตบูโรท�ำมาตลอดและต้องท�ำต่อไป คือ การ
สร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ทั้งจากเจ้าของข้อมูลและ
ผู้ใช้ข้อมูล ว่าเรามีมาตรการปกป้อง ดูแล และจัดเก็บข้อมูล
แบบมาตรฐานสากล (Information Security Management
Standard) เช่นเดียวกับเครดิตบูโรทั่วโลก ขณะเดียวกัน เรา
ก็มีมาตรฐานในการก�ำกับคุณภาพของข้อมูล บนแนวคิด
‘ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย พร้อมใช้งาน’ เนื่องจากเราเชื่อว่า

ถ้า ‘ขยะ’ เข้ามา ก็จะได้ ‘ขยะ’ ออกไป เราจึงให้ความส�ำคัญกับ
2 เรื่องนี้ (Data Security & Data Quality) อย่างมากมาตลอด”
หลังจากผ่านพ้นช่วงวางรากฐานในเรื่องข้อมูล เครดิตบูโรเริ่ม
หันมาให้ความส�ำคัญกับการสร้างความรู้ทางการเงิน (Financial
Literacy) ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการท�ำหน้าที่ “เตือนภัย”
ให้กบั สังคมในกรณีทขี่ อ้ มูลหนีค้ รัวเรือนไทยเริม่ มีสญั ญาณบางอย่าง
ที่ต้องระวัง คุณสุรพลยกตัวอย่าง ยุคหนึ่งที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบประชานิยมมาก มีหลายโครงการที่ท�ำให้เกิดการก่อหนี้
อย่างมาก เครดิตบูโรจึงออกมาท�ำหน้าที่ “เตือนภัยสึนามิหนี้
(Early Warning for Debt Tsunami)” โดยเน้นให้สังคมก่อหนี้อย่าง
มีสติ และย�้ำให้ก่อหนี้จากความจ�ำเป็นไม่ใช่ความอยาก
“จุดอ่อนของสังคมไทย คือ เวลาพูดว่า ‘ท่านมีสิทธิ์’ แต่ก็
ไม่เคยพูดว่าท่านมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาด้วย ‘ท่าน
ได้คืนภาษี’ และ ‘ง่ายสะดวก’ ถ้า 3 ค�ำนี้มาด้วยกัน มันคือ
การตลาดที่สมบูรณ์มาก ยุคนั้นเรามีความเป็นห่วงมาก เพราะเห็น
แล้วว่า ‘คลื่นยักษ์หนี้’ ก�ำลังจะถาโถมสังคมไทย เราจึงออกมาส่ง
เสียงเตือนให้ระวังเรื่องความสามารถในการช�ำระหนี้ และเตือนถึง
ชีวิตหลังการก่อหนี้เยอะ ๆ ซึ่งมันล�ำบากแน่”
ปัจจุบันโลกการเงินก�ำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการ
ทางการเงินรูปแบบดิจิทัล และเป็นยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
โดยซีอโี อแห่งเครดิตบูโรมองว่า สถาบันการเงินหลายแห่งได้ปรับตัว
กันมามากแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องการปล่อยสินเชื่อ จากเดิมที่
สถาบันการเงินจะปล่อยสินเชื่อก็ต่อเมื่อมีหลักประกัน (No Land,
No Loan Basis) ก็เปลีย่ นมาอ้างอิงข้อมูลสถิตมิ ากขึน้ (Risk-based
Pricing Basis) ดังนั้น เครดิตบูโรจึงจ�ำเป็นต้องปรับกระบวนการ
ท�ำงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย
ความท้าทายยุคใหม่ของเครดิตบูโร
“สิ่งที่เป็นความท้าทายในโลกอนาคต มีอยู่ 2 อย่าง คือ
Known the Unknown เราต้องรู้ว่า ไม่รู้อะไร แล้วไปหาค�ำตอบ
แต่สิ่งที่ท้าทายกว่า คือ เราพบว่าบางเรื่องมันเป็น Unknown the
Unknown คือ เราไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า เราไม่รู้อะไร เหมือนที่ ดร.สมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่า เราเข้าสู่ยุคที่ ‘ความฉลาดเหลือศูนย์’ มัน
เป็นปรากฏการณ์ที่ยากมากเพราะเราไม่สามารถคาดเดาหรือ
ประมาณการอะไรในอนาคตได้”
เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว บริษัทข้อมูลเครดิตทั่วโลก
จึงมองถึงเรื่องการน�ำข้อมูล ที่มีไปแปรเปลี่ยนเป็นสารสนเทศ
เปลี่ยนเป็นงานวิจัย เปลี่ยนเป็นองค์ความรู้ และเปลี่ยนเป็นปัญญา
เพราะเชื่อว่ามีเพียง “ปัญญา” ที่จะท�ำให้เห็นแนวทางในการรับมือ
และแก้ไขปัญหาในอนาคต
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BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก
คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ�ำกัด ซึง่ ไม่เพียงมาเล่าถึงภารกิจและบทบาทหน้าที่
ของเครดิตบูโร แต่ในฐานะผูค้ ลุกคลีเรือ่ งหนีแ้ ละวงการสินเชือ่
มายาวนาน เขายังมีมุมมองและแง่คิดที่น่าสนใจว่าด้วยเรื่อง
หนี้ครัวเรือนไทย รวมถึงวิธีคิดและมุมมองชีวิตที่น่าเรียนรู้
มาเล่าสู่กันฟัง

บทบาทในอนาคต และเป้าหมายที่อยากเป็น
“ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เคยกล่าวไว้ว่า ‘ใด ๆ ในโลก
ล้วนข้อมูล’ ผมเห็นด้วย เพราะว่าในอนาคต ข้อมูล ถือเป็นแหล่ง
เชื้อเพลิงของการเติบโตทางเศรษฐกิจ บ้านเราอาจยังเห็นไม่ชัด
เพราะแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ถูกเปิดเผย หรือเปิดเผยแล้วแต่ยัง
ไม่อยูใ่ นรูปแบบทีจ่ ะเอามาใช้งานได้ แต่เมือ่ ไหร่ทไี่ ทยเข้าสู่ ยุค 4.0
ข้อมูลจะต้องถูกเปิดเผยแบบเอาไปใช้งานต่อได้ เมือ่ นัน้ จะมีคนเห็น
โอกาสทางธุรกิจมากขึ้น”
ด้วยเหตุนเี้ อง เครดิตบูโรในหลายประเทศจึงเริม่ มีการรวบรวม
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“คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมของ ‘ข้อมูลเครดิต’ ทุกคน
จะถามตัวเองตลอดว่า องค์กรของเรา
นั่งทับ ‘เหมืองข้อมูล’ ที่มีคุณค่าอยู่หรือไม่
จะท�ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดได้อย่างไร”

ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจาก “หนี้” เข้ามาไว้ใน “ถังข้อมูลเครดิต”
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงิน
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของผู ้ ข อกู ้ ที่ ไ ม่ มี ห ลั ก ฐานรายได้ แ ละ
ประวัตกิ ารเงินกับสถาบันการเงินได้มากขึน้ ส�ำหรับเมืองไทย ปัจจุบนั
อยู่ระหว่างการศึกษาข้อดีข้อเสียกับ ธปท. และขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้ “ถังข้อมูล” ของเครดิตบูโรจะใหญ่ขนึ้
อีกมาก เพราะจะมีข้อมูลลูกหนี้จากแหล่งอื่นเข้ามาเพิ่มเติม เช่น
ภายในปีการศึกษา 2562 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
จะเริ่มน�ำข้อมูลบัณฑิตที่เป็นหนี้กับ กยศ. เข้าสู่ฐานข้อมูลเครดิตบูโร
ซึง่ มีประมาณ 4.5 ล้านคน รวมถึงลูกหนีข้ องสหกรณ์ออมทรัพย์ (ตาม
นโยบาย ธปท.) ตลอดจนลูกหนีส้ นิ เชือ่ นาโนไฟแนนซ์ และลูกหนีส้ นิ เชือ่
ที่กู้ยืมผ่านฟินเทค เป็นต้น
ซีอีโอวัย 54 ปีกล่าวว่า สิ่งที่เขาอยากเห็นก่อนเกษียณ คือ
อยากเห็นเครดิตบูโรเป็นสถาบันที่มีคุณประโยชน์ต่อระบบสถาบัน
การเงินไทยให้มากที่สุด และที่ส�ำคัญคือ ต้องไม่นั่งทับ “เหมือง
ข้อมูล” อย่างสูญเปล่า นอกจากนีย้ งั ต้องเป็นบริษทั ทีม่ คี วามรับผิดชอบ
เชิงสาธารณะควบคู่กับการท�ำธุรกิจให้มีก�ำไรอย่างสมเหตุสมผล เพื่อ
น�ำก�ำไรไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานโดยไม่ต้องรบกวนเงิน
ภาษีประชาชน
และสิ่งสุดท้ายที่คุณสุรพลอยากเห็นมาตลอดชีวิตการท�ำงานที่
คลุกคลีอยูก่ บั เรือ่ งหนี้ คือ อยากเห็นสถาบันการเงินไทยปล่อยกูอ้ ย่าง
มีความรับผิดชอบ โดยเขาให้หลักพิจารณาง่าย ๆ คือ “ให้กแู้ ล้ว ชีวติ
ของลูกหนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงในระยะยาว”
“ท�ำตามหน้าที่” ความสุขที่แสนเรียบง่าย
จากเด็กบ้านนอกเดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย เพือ่ เรียนหนังสือ
ในกรุงเทพฯ มีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้ชอื่ ว่า “ดีทสี่ ดุ ” ของ
ประเทศถึง 2 แห่ง แห่งหนึ่งเป็นสถาบันที่ “สอนให้รักประชาชน” อีก
แห่งเป็นสถาบันที่มีอุดมการณ์ว่า “ขอเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดิน” หลัง

เรียนจบมีโอกาสท�ำงาน และเติบโตบนเส้นทางชีวติ การท�ำงานเรือ่ ยมา
จนได้ขึ้นมาเป็น “ซีอีโอ” ของสถาบันแห่งชาติอย่างเครดิตบูโร
ทัง้ หมดนี้ คุณสุรพลบอกว่า ถือว่าเกินความฝันของเขามามากแล้ว
โดยเคล็ดลับความส�ำเร็จของเขานั้นง่ายมาก คือ “ท�ำตามหน้าที่” ซึ่ง
มาจากพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงตรัสว่า
“ให้ท�ำตามหน้าที่ และให้ไปคิดเองว่าหน้าที่ของตนคืออะไร”
เขาเล่าว่า ทุกวันนี้เขาตื่นนอนประมาณ 06.30 น. ถึงที่ท�ำงาน
ไม่เกิน 09.00 น. อยูท่ ที่ ำ� งานไม่เกิน 20.00 น. ส่วนวันหยุด ถ้ามีโอกาส
ก็จะไปเป็นอาจารย์พเิ ศษสอนหนังสือให้กบั นักศึกษาปริญญาตรีและโท
แต่ถ้าไม่มีชั่วโมงสอน ส่วนใหญ่เขาจะใช้เวลาอยู่บ้าน เพื่อท�ำงาน
อดิเรกทีร่ กั และเป็นวิธผี อ่ นคลายจิตใจได้เป็นอย่างดี นัน่ คือ การปลูก
ต้นไม้ และการอ่านหนังสือ
“ผมเป็นคนใจร้อน การปลูกต้นไม้ท�ำให้เราใจเย็น เพราะเรา
เร่งอะไรไม่ได้สักอย่าง ต้องใช้ความอดทน เพื่อรอเห็นดอกผล แต่
ถ้าต้นไม้ตาย เราจะโทษใครไม่ได้ ก็ต้องโทษตัวเอง นี่คือคติชีวิตที่
แฝงอยู่”
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“คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมของ ‘ข้อมูลเครดิต’ ทุกคนจะถาม
ตัวเองตลอดว่า องค์กรของเรานั่งทับ ‘เหมืองข้อมูล’ ที่มีคุณค่า
อยูห่ รือไม่ จะท�ำให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ ได้อย่างไร นีถ่ อื เป็นความ
ท้าทายในยุคใหม่ของเครดิตบูโร ในการที่จะเอาข้อมูลที่เราเก็บ
มากกว่า 90 ล้านบัญชีสินเชื่อ และพฤติกรรมการช�ำระหนี้ยาวนาน
สิบกว่าปี ไปท�ำให้เกิดประโยชน์โดยไม่กระทบสิทธิค์ วามเป็นส่วนตัว
ของเจ้าของข้อมูล และต้องไม่หาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด”
เนือ่ งจากตระหนักดีวา่ เครดิตบูโรมีความเชีย่ วชาญในเรือ่ งการ
จัดการข้อมูล แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการแสวงหาความรู้จาก
ข้อมูล จึงต้องอาศัยนักวิจัยเก่ง ๆ จากหน่วยงานอื่น ซึ่งปัจจุบัน
เครดิตบูโรมีการลงนามความร่วมมือ กับหน่วยงานวิจัย 3 กลุ่ม
ได้แก่ (1) สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย เช่น สถาบันวิจัย
เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2) องค์กรของรัฐที่ต้องการข้อมูลเพื่อ
น�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนดนโยบาย และ (3) สมาชิกเครดิต
บูโร หรือสถาบันการเงินทีต่ อ้ งการข้อมูลไปวิเคราะห์วจิ ยั เพือ่ บริหาร
ความเสี่ยงทางด้านเครดิต
“เราเป็นเจ้าของเหมือง (ข้อมูล) นักวิจยั ก็คอื คนขุดเหมือง เรา
จะท�ำอย่างไรให้เขาเข้ามาขุดเหมืองเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม โดย
อยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายก�ำหนดให้ท�ำได้ คือ ให้ใช้ข้อมูลเท่าที่
จ�ำเป็นและใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างเข้มงวด ซึง่ การท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ถือเป็นอีกความท้าทายในยุคนี้ของเครดิตบูโร”
คุณสุรพลเล่าว่า จากผลงานวิจยั ของสถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วยฯ
ทีน่ ำ� ข้อมูลของเครดิตบูโรไปใช้ ท�ำให้ได้เห็นข้อมูลเชิงลึกทีน่ า่ สนใจ
และน่าเป็นห่วงในหลายประเด็น เช่น คนไทยก่อหนีเ้ ร็วขึน้ หนีไ้ ม่ลด
หนี้เสียโตเร็วขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้
น�ำมาสู่การออกแบบมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด ซึ่งในนั้น
คือ โครงการ “คลินิกแก้หนี้” ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง และบริษทั บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท
จ�ำกัด (SAM) ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
ที่ผ่านมา

“จากผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯ
ที่น�ำข้อมูลของเครดิตบูโรไปใช้
ท�ำให้ได้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วง
ในหลายประเด็น เช่น คนไทยก่อหนี้เร็วขึ้น
หนี้ไม่ลด หนี้เสียโตเร็วขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่”
ส�ำหรับหนังสือที่ชอบ คุณสุรพลบอกว่า เขาชอบอ่านหนังสือ
ทุกประเภท แต่หนังสือ 2 เล่มที่เขาอยากแนะน�ำให้คน ธปท. และ
คนไทยได้อ่านคือ “คิด...เชิงกลยุทธ์” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
และ “ออมก่อน รวยกว่า” ของคุณนวพร เรืองสกุล โดยเล่มแรก
ว่าด้วยแนวคิดการบริหารจัดการองค์กร ส่วนเล่มที่สองเป็นเรื่อง
การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยเฉพาะด้านการออม ซึ่ง
จุดเด่นของทัง้ 2 เล่ม คือ แม้เวลาจะผ่านมานาน แต่สาระส�ำคัญยังคง
น�ำมาใช้ได้จนถึงทุกวันนี้

กางแผนกลยุทธ์

ในแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
พ.ศ. 2560 - 2562 ให้ความส�ำคัญกับประเด็นหนึง่ ซึง่ เป็นประเด็นที่
หลายคนมักมองข้าม แต่ ธปท. กลับหยิบยกมาเป็นประเด็นส�ำคัญ
เพราะมองว่า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความยัง่ ยืนในระยะยาวของ
สถาบันการเงิน นั่นคือ แนวทางการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
ในด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ เหมาะสม และ
เป็นธรรม (Market Conduct) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา สถาบันการเงินมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย
และซับซ้อนเพิ่มขึ้น ขณะที่ความรู้ความเข้าใจทางการเงินของ
ผู ้ บ ริ โภคบ้ า นเรายั งต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ ค ่ า เฉลี่ ย เมื่ อ เที ย บกั บหลาย
ประเทศ จึงท�ำให้เกิด “ช่องว่าง” ระหว่างความรู้ความเข้าใจของ
ผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหล่านั้น
หนึ่งในดัชนีสะท้อนปัญหาจาก “ช่องว่าง” ดังกล่าว ได้แก่
จ�ำนวนข้อร้องเรียนผ่านศูนย์คมุ้ ครองผูใ้ ช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
ของ ธปท. ซึ่งตลอดช่วง 7 - 8 ปี ที่ผ่านมา ไม่ได้ลดน้อยลงตามที่
ควรจะเป็น โดยสาเหตุสำ� คัญประการแรกคือ ผูบ้ ริโภคขาดความรู้
และความเข้าใจทางการเงิน ส่วนอีกสาเหตุที่ส�ำคัญไม่แพ้กัน คือ
สถาบันการเงินเองก็ขาดการดูแลเอาใจใส่ผบู้ ริโภคอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม รวมถึงขาดการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
“ปัจจัยเหล่านี้น�ำมาสู่สิ่งที่ ธปท. อยากเห็น คือ การที่สถาบัน
การเงินมีความตระหนักในเรื่องการให้บริการทางการเงินแก่
ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ เหมาะสม และเป็นธรรม และท�ำให้เรื่อง
Market Conduct ฝังอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมของ
สถาบันการเงินแต่ละแห่ง ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่จะท�ำให้สถาบันการเงิน
ขับเคลือ่ นไปข้างหน้าอย่างยัง่ ยืน ด้วยเหตุนี้ ธปท. จึงต้องให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องของการก�ำกับดูแล Market Conduct ของสถาบัน
การเงินมากยิ่งขึ้น” คุณรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ำกับ
สถาบันการเงิน ธปท. กล่าว
บทบาทการก�ำกับดูแล
จากวิสัยทัศน์ข้างต้น น�ำมาสู่การปรับโครงสร้างฝ่ายงาน
ภายใต้ ศคง. ใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้
จัดตัง้ ฝ่ายงานใหม่ขนึ้ มา ได้แก่ ฝ่ายคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการทางการเงิน
มีบทบาทหน้าที่คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน และก�ำกับดูแล

สถาบันการเงินในมิติที่เกี่ยวกับ Market Conduct โดยตรง ทั้งนี้
ก็เพื่อเร่งผลักดันให้แนวนโยบายด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทาง
การเงิน ออกมาเป็นรูปธรรม ทันเวลา และสอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์ 3 ปีของ ธปท.
ในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินมุ่งมั่น
ท�ำงานในหลากหลายเรื่อง โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้
(Awareness) ในกลุ่มสถาบันการเงินว่า ธปท. ให้ความส�ำคัญกับ
เรือ่ งของการก�ำกับดูแล Market Conduct ควบคูไ่ ปกับการก�ำกับดูแล
เรือ่ งการด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งการ
ขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประกันภัย และเรื่องความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็นการออกไปตรวจสอบการให้บริการลูกค้าของสาขา
ธนาคารในรูปแบบ Mystery Shopping การเข้าพบผู้บริหารระดับสูง
ของสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความส�ำคัญในเรื่อง
Market Conduct อย่างจริงจัง การออกหนังสือก�ำชับในเรื่องการ
เสนอขายประกันภัยอย่างถูกต้อง เหมาะสม และการให้ความส�ำคัญ
ในการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า อีกทั้งได้ด�ำเนินการกับสถาบันการเงิน
ที่ปฏิบัติในเรื่อง Market Conduct ไม่ถูกต้องเหมาะสม โดยสั่งการ
ให้ปรับปรุงสื่อโฆษณาของผลิตภัณฑ์พ่วงประกันภัย (เช่น บัตรเดบิต
พ่วงประกัน เงินฝากพ่วงประกัน) ให้ระบุข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ให้
แก้ไขการให้บริการกรณีที่สถาบันการเงินมีข้อร้องเรียนที่มีนัยส�ำคัญ
ให้ลงโทษสูงสุดกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขายข้อมูลลูกค้า
และแก้ไขกระบวนการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าให้รัดกุม รวมทั้ง ธปท. ได้
น�ำประเด็นที่พบเกี่ยวกับ Market Conduct มาเป็นปัจจัยประกอบ
การพิจารณาอนุญาตการท�ำธุรกรรมใหม่ของสถาบันการเงินด้วย
“อีกเรื่องที่เราได้ท�ำไปแล้ว คือ การประเมินตนเอง (Selfassessment) ของสถาบันการเงิน โดยเราได้ส่งแบบสอบถามเพื่อให้
สถาบันการเงินประเมินกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์พว่ งประกันและผลิตภัณฑ์เงินฝาก ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้
เพือ่ ทีพ่ วกเขาจะได้สอบทานตัวเองว่า มี Market Conduct ทีเ่ หมาะสม
และเป็นธรรมกับลูกค้าหรือไม่ นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาจะได้ตระหนัก
ว่า มีช่องว่างอะไรที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับ Market Conduct
ส่วน ธปท. เอง ก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบเพื่อสอบทานผลการ
ประเมินนั้น แล้วช่วยกันปิดช่องว่างที่เกิดขึ้น ซึ่งภายหลังจาก
การออกตรวจสอบและสั่งการสถาบันการเงินแล้ว หากยังพบว่า
สถาบั น การเงิ น ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การขายประกั น ภั ย

คุณรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ำกับสถาบันการเงิน ธปท.

หรื อ การดู แ ลข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ธปท. จะด� ำ เนิ น การเปรี ย บเที ย บปรั บ
และจะเปิดเผยโทษปรับและเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ ธปท. เพื่อให้
ประชาชนทราบเกี่ ยวกั บคุ ณภาพการให้ บริ ก ารทางการเงิ น ของสถาบั น
การเงินแต่ละแห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้พฤติกรรมในเรื่อง Market Conduct
กลายเป็นบรรทัดฐาน และเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับ
สถาบันการเงินนั้นต่อไป”
ส�ำหรับเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ธปท. ได้เน้นย�้ำให้สถาบัน
การเงินมีการบริหารจัดการในการติดต่อลูกค้า โดยค�ำนึงถึงสิทธิของลูกค้า
หากลูกค้าแจ้งว่าไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน สถาบันการเงินต้องมีการควบคุมดูแลไม่ให้รบกวนลูกค้า
ดังกล่าว คุณรณดลอธิบายว่า วัฒนธรรมองค์กรทีด่ ใี นเรือ่ ง Market Conduct
ประกอบด้วยหลักการ 9 ข้อ ได้แก่ (1) การให้ความส�ำคัญและความ
ตระหนักของผู้บริหารระดับสูง (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่ม
ลูกค้าที่ชัดเจน (3) ระบบจ่ายค่าตอบแทน หรือระบบ KPI ที่ให้น�้ำหนัก
กั บ Market Conduct มากกว่ า ยอดขายหรื อ ปริ ม าณธุ ร กรรม (4)
กระบวนการขายที่ชัดเจน (5) การสื่อสารและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์นนั้ (6) การปฏิบตั งิ านและการควบคุม
ภายในเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่วางไว้ (7) การดูแลข้อมูลของลูกค้า
(8) การจัดการเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา และ (9) การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
เป้าหมายที่คาดหวัง
“เป้าหมายปี 2560 ของฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน คือ มุ่งแก้ไข
ปัญหาในเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พ่วงประกัน และเรื่อง
การรักษาข้อมูลของลูกค้า (Data Privacy) โดยยึดหลักในการให้บริการ
คือ ‘ไม่บังคับ ไม่หลอก ไม่รบกวน และเปิดเผยโปร่งใส’ ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าใจผลิตภัณฑ์ มีการเปรียบเทียบและเลือกผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะกับตนเองได้”
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“ก�ำกับดูแล Market Conduct” ของ ธปท.

แต่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ คุณรณดลย�้ำว่า ต้อง
ประกอบด้วย 3 บริบทส�ำคัญ ได้แก่ (1) สถาบันการเงิน
ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ Market Conduct
ด้วยตัวเอง (Self-awareness) โดยอาจจะมีการออกเป็น
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ในการดูแลลูกค้า พร้อม
กับกระบวนการหล่อหลอมให้พฤติกรรมในเรื่อง Market
Conduct กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร (2) ฝ่ายที่ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแล (Supervision) เกี่ยวกับ Market Conduct ต้อง
มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถบังคับใช้
ได้จริง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
เพื่อยกระดับการก�ำกับดูแล
“เราหวังว่า ภายในครึง่ หลังของปีนี้ เราจะมีแนวทางการ
ก�ำกับ Market Conduct ทีเ่ ป็นแบบองค์รวมออกมาให้เห็น
อย่างชัดเจน โดยจะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) เพือ่ ออก
ประกาศทีค่ รอบคลุมครบทุกด้านในทุกผลิตภัณฑ์"
ส�ำหรับบริบทที่ (3) การส่งเสริมบทบาทผูบ้ ริโภคในการ
ผลักดันให้สถาบันการเงินไทยให้บริการอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม (Market Force) ด้วยการเปิดเผยรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะเอกสารการขายทีต่ อ้ งมี
การระบุขอ้ ดีและความเสีย่ งอย่างชัดเจน ขณะทีเ่ อกสารสัญญา
ก็ตอ้ งมีความชัดเจนและเป็นธรรม รวมถึงมีขอ้ ความสรุปความ
เสีย่ งและข้อควรระวัง เพือ่ แจ้งให้ลกู ค้าตระหนักก่อนลงนาม
“เพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์
ได้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะสมกับตนเอง”
ส�ำหรับแผนงานในปี 2561 - 2562 คุณรณดลกล่าวว่า
ธปท. ยังคงให้ความส�ำคัญกับการติดตามการแก้ไขปัญหา
ของสถาบันการเงินในเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับจะมีการยกระดับการดูแลผูบ้ ริโภคไปยังผลิตภัณฑ์
อืน่ ๆ รวมถึงพิจารณาการลดอุปสรรคการเปลีย่ นผูใ้ ห้บริการ
หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ง่ายและชัดเจนขึ้น
“ทั้ ง หมดนี้ ก็ คื อ ภาพใหญ่ ใ นแผนกลยุ ท ธ์ ก ารก� ำ กั บ
ดูแลด้าน Market Conduct โดยสิ่งที่เราอยากเห็น คือ
สถาบันการเงินมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งก็คงไม่ใช่การ
ดูแลแค่ผลการด�ำเนินงาน แต่ยังต้องดูแลผู้บริโภคอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม ความยั่งยืนที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้น”
คุณรณดลทิ้งท้าย

The Winds
of Change

vote

The New Chapter
เมื่อ “มุน แจ อิน” ได้เข้ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้
อย่างเป็นทางการ ทั่วโลกต่างจับตามองชัยชนะของผู้น�ำเกาหลีใต้
คนใหม่ ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อกับวิกฤติคาบสมุทรเกาหลีและ
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่ชะงักมานาน

ท่ามกลางกระแสความเปลีย่ นแปลงของทิศทางการเมืองรอบโลก หลายฝ่ายต่างจับตามองผลการเลือกตัง้ ผูน้ �ำ คนใหม่ของประเทศ
ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2017 ว่าจะส่งผลต่อประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง อีกทั้ง
นโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ อย่างไรบ้าง

En Marche!
ภายหลังชนะการเลือกตั้ง “เอ็มมานูเอล มาครง” ได้ขึ้นด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดในฝรั่งเศส ด้วยวัยเพียง
39 ปี เขาต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ความท้าทายภายในประเทศ
ทัง้ ปัญหาการว่างงานและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีค่ อ่ นข้างต�ำ่
ท่ามกลางความโล่งใจของหลายฝ่ายที่อยากเห็นฝรั่งเศสคงสถานะ
เป็นหนึ่งในสมาชิกของสหภาพยุโรป
เพราะถ้าหากชาติส�ำคัญอย่างฝรั่งเศสเกิดตัดสินใจออกจาก
สหภาพยุโรป ย่อมส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้ในหลายด้าน ตั้งแต่
ความมั่นคง เศรษฐกิจ การเมือง ไปจนถึงการเคลื่อนย้ายของ
แรงงาน ผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย โดยมาครงพร้อมยืนยันว่าทุกคน
จะต้องเห็นสหภาพยุโรป “ปฏิรปู และเริม่ ต้นใหม่” ภายในสมัยทีเ่ ขา
เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ทั้งนี้ นโยบายของเขาจะเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศ
เป็นหลัก เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่ออนาคตของ

ส�ำหรับนโยบายการบริหารประเทศของ มุน แจ อิน ถือว่าแตกต่าง
จากผู้น�ำคนก่อนอย่าง ปาร์ค กึน เฮ โดยเฉพาะแนวทางสนับสนุนให้
เกิดการเจรจากับทางเกาหลีเหนือ รวมทั้งให้สัญญาว่าจะฟื้นนโยบาย
ตะวันทอแสง (Sunshine Policy) อีกครั้ง เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้าง
ความปรองดองกับเกาหลีเหนือ ซึ่งถ้าท�ำได้จริง ย่อมส่งผลดีต่อภาค
การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง
นอกจากนั้น เขายังมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปลดความเหลื่อมล�้ำ ด้วย
การจ�ำกัดอ�ำนาจกลุ่มเครือธุรกิจใหญ่ (Chaebol) ซึ่งมีบทบาททาง
เศรษฐกิจในเกาหลีใต้มานาน พร้อมฟื้นความสัมพันธ์กับจีน เเละ
คัดค้านการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีปในชั้นบรรยากาศ
ปลายทาง (Terminal High Altitude Area Defense หรือ THAAD)
ของสหรัฐฯ อีกด้วย

The Next Step
ในแง่อ�ำนาจทางเศรษฐกิจ สหราชอาณาจักรถือว่ามีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก แม้ว่าพรรคอนุรักษ์นิยมของ
“เทเรซา เมย์” จะชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 318 ที่นั่งในสภา
แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยพรรคการเมืองเดียว คง
ต้องติดตามความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลผสมและการด�ำเนิน
นโยบายหลักของรัฐบาลชุดต่อไป
โจทย์ส�ำคัญที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่จะต้องเผชิญหน้า
เป็นด่านแรก นั่นคือ การวางนโยบายรับมือปัญหาความมั่นคง
หลังเกิดเหตุกอ่ การร้ายถึง 3 ครัง้ ในช่วงเวลาไม่ถงึ 3 เดือนทีผ่ า่ นมา
ทั้งเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองแมนเชสเตอร์ เหตุขับรถพุ่งชนและ
ไล่แทงคนในกรุงลอนดอน
และประเด็นที่น่าจับตามองอีก 2 เรื่องคงหนีไม่พ้นการเจรจา
Brexit กับสหภาพยุโรป รวมไปถึงการหาแนวทางความร่วมมือ
แบบใหม่ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และนโยบายที่มีประเด็นเกี่ยวกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย
นอกจากเราจะได้เห็นก้าวต่อไปของสหราชอาณาจักรแล้ว การ
เลือกตั้งในครั้งนี้ยังส่งผลต่อยุโรป และมีแรงกระเพื่อมต่อแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกในอนาคต
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ประเทศ ถึงแม้จะยังไม่มคี วามชัดเจนด้านนโยบายต่างประเทศมากนัก
แต่ประเด็นเรือ่ งการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในฝรัง่ เศสอาจประสบ
ความยุง่ ยากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากมาครงสนับสนุนการป้องกันชาวต่างชาติ
ทีจ่ ะเข้าไปซือ้ กิจการในสหภาพยุโรป เพือ่ ปกป้องความรูแ้ ละทรัพย์สนิ
ทางปัญญา
นอกจากนั้น เขายังเสนอให้มีการประชุม European Union of
Democratic Conventions ช่วงปลายปี 2017 เพือ่ ก�ำหนดงบประมาณ
ของยูโรโซนใหม่ และสนับสนุนการค้าเสรีระหว่างแคนาดาและสหภาพ
ยุโรป (AACC) อีกด้วย

ย้อนไปเมื่อ 38 ปีที่แล้ว ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินเพือ่ ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ ที่
ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในทีน่ นั้ ได้มรี าษฎร
7 ราย เข้าเฝ้าน้อมเกล้าฯ ถวายทีด่ นิ จ�ำนวน 264 ไร่ โดยหมายจะให้เป็น
พระต�ำหนักของพระองค์ ทว่าพระองค์ทรงมีพระราชด�ำริให้แผ่นดินผืนนัน้
มีคณุ ปู การทีย่ งิ่ ใหญ่ คือ เป็นศูนย์แห่งการเรียนรูใ้ นด้านการพัฒนาทีด่ นิ
แหล่งน�ำ้ และป่าไม้ รวมถึงเป็นสถานทีศ่ กึ ษาทดลองวิจยั เพือ่ หาแนวทาง
การพัฒนาตามความเหมาะสมสอดคล้องกับภูมสิ งั คม เพือ่ ถ่ายทอดเป็น
วิทยาทานแก่เกษตรกรไทย ภายในศูนย์ฯ มีพพิ ธิ ภัณฑ์ดนิ และมีโครงการ
สาธิตเกิดขึน้ มากมาย เช่น การสาธิตผลิตน�ำ้ หมักชีวภาพ การสาธิตแปลง
ต้นแบบของเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีแปลงอนุรกั ษ์
พรรณพืช แปลงพืชสมุนไพร และบัวประดับ รวมถึงมีการจัดฝึกอบรมด้าน
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีทพี่ กั ท่ามกลางธรรมชาติ
ไว้อำ� นวยความสะดวกแก่ผมู้ าเยีย่ มเยือนด้วย

Where: เลขที่ 7 หมู่ 2 ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
Contact: โทร. 0 3855 4982-3, 08 1686 0639
หรือ www.khaohinsorn.com

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริฯ

เที่ยวท่องในห้องทรงงาน
ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีพระองค์ใด
ในโลก จะมีหอ้ งทรงงานทีย่ งิ่ ใหญ่เทียบเทียมพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ด้วยห้องทรงงาน
ของทัง้ 2 พระองค์ คือ ประเทศไทยทัง้ แผ่นดิน ถ้า
แม้นทีใ่ ดเป็นถิน่ ทุรกันดาร จะเสด็จพระราชด�ำเนินไป
บรรเทาทุกข์เข็ญ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของราษฎร นัน่ เป็น
เหตุผลให้โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ เกิดขึน้
ทัว่ ประเทศไทย
Bestination ฉบับนี้ ขอพาทุกท่านท่องไปยัง
ห้องทรงงานของพ่อหลวงและแม่หลวง 2 แห่ง ใน 2
จังหวัด คือ โครงการศูนย์ศกึ ษาพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริฯ จังหวัด
อ่างทอง เพื่อน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาทีส่ ดุ มิได้

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเนื่องมาจากพายุไต้ฝุ่นช้างสารที่พัด
ผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 น�ำพาความเสียหาย
เดือดร้อนมายังประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง บ้างก็ไร้ที่พัก
อาศัย บ้างก็ไร้ที่ดินท�ำกิน บ้างก็สูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัว
ไปอย่ า งไม่ ก ลั บ คื น ความทุ ก ข์ ย ากดั ง กล่ า วของราษฎรอยู ่ ใ น
สายพระเนตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระองค์ จึ ง มี พ ระราชเสาวนี ย ์ ให้ ส ร้ า งศาลาอเนกประสงค์
ขนาดใหญ่ ไ ว้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางบรรเทาความทุ ก ข์ ข องปวงประชา
ต่อมาได้พฒั นาพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้เคียงส�ำหรับการจัดท�ำฟาร์มตัวอย่างฯ
เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ละส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องเกษตรกรไทย
ปัจจุบันทุกอณูบนพื้นที่ 1,005 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา แห่งนี้
ได้ทำ� ประโยชน์อย่างเต็มพืน้ ทีต่ ามพระราชกระแสอย่างแท้จริง
ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริฯ เต็มไปด้วย
โครงการทดลองต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบชลประทาน ส่งเสริม
ศิลปาชีพ และป่าไม้ นับเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีท่ ำ� ให้เกิดการ
เรียนรูท้ กุ มิติ เป็นธนาคารอาหารของผูค้ นทัง้ ในและนอกชุมชน ในขณะ
เดียวกันก็เป็นแหล่งสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่
Where: หมูท่ ี่ 3 บ้านยางกลาง ต�ำบลสีบัวทอง อ�ำเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง
Contact: รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ส�ำนักงาน กปร.
www.rdpb.go.th

59 BOT MAGAZINE Bestination

58 BOT MAGAZINE Bestination

โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
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หนี้ส่วนบุคคลที่
ไม่มีหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

คือ หนี้ของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ
วางไว้เป็นประกันในการกูย้ มื อาทิ หนีบ้ ตั รเครดิต
บั ต รกดเงิ น สด หรื อ สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ม่ มี
หลักประกัน ซึ่งหากผู้กู้ยืมล้มละลายก็ต้องท�ำการ
แบ่งสินทรัพย์กบั เจ้าหนีร้ ายอืน่ ตามสิทธิและสัดส่วน

มักอยูใ่ นลักษณะร้อยละต่อปี ซึง่ ผูใ้ ห้กู้ เช่น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั เรียกเก็บจากผูก้ เู้ พือ่ เป็นผลตอบแทนจากการ
ให้กู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีหลายประเภท หลายอัตรา
โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้หรือสินเชื่อ ซึ่งใน
ทีน่ ี้ ผูใ้ ห้กู้ หมายถึง สถาบันการเงิน และผูป้ ระกอบธุรกิจ
การเงินทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ Non-bank

MLR MOR
และ MRR

Regulatory
Guillotine

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการ
เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเป็น
ดอกเบีย้ ลอยตัว เช่น (1) MLR (Minimum Loan Rate)
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
จากลูกค้ารายใหญ่ชนั้ ดี เช่น มีประวัตกิ ารเงินทีด่ ี มี
หลักทรัพย์ค�้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้
กับเงินกูร้ ะยะยาวทีม่ กี ำ� หนดระยะเวลาทีแ่ น่นอน เช่น
สินเชื่อเพือ่ การประกอบธุรกิจ (2) MOR (Minimum
Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบีย้ ทีธ่ นาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภท
วงเงินเบิกเกินบัญชี (3) MRR (Minimum Retail Rate)
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
จากลูกค้ารายย่อยชัน้ ดี เช่น สินเชือ่ ส่วนบุคคล และ
สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย

กระบวนการพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ที่เป็น
อุปสรรคและหมดความจ�ำเป็นต่อการประกอบ
อาชีพ หรือการท�ำธุรกิจในปัจจุบัน มาทบทวน
ปรับลด และยกเลิกกฎเกณฑ์ทไี่ ม่จำ� เป็น เพือ่ ให้การ
ประกอบธุรกิจง่ายขึน้ (Ease of Doing Business)
เป็นประโยชน์ตอ่ การลงทุนและดึงดูดนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ รวมทัง้ ยังเพิม่ ศักยภาพของประเทศ
ในหลาย ๆ ด้าน และลดการทุจริตคอร์รัปชั่น
ส�ำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีการปฏิรูป
กฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign
Exchange Regulation Reform) ซึง่ แถลงข่าวอย่าง
เป็นทางการไปเมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2560
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