รับมอบทองค�ำ
เพื่อสมทบเข้าเป็นทุนส�ำรองเงินตรา
วันที่ 30 เมษายน 2561 ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รบั มอบทองค�ำ
จ�ำนวน 12 กิโลกรัม จากคณะศิษยานุศษิ ย์พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ทีไ่ ด้รบั จากการจัดงานบุญประเพณี “ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา”
ตามเจตนารมณ์ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพือ่ สมทบเข้าเป็นทุนส�ำรองเงินตรา
โดยมีพระครูสมุหส์ ชุ นิ ปริปณ
ุ โณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เป็นผูแ้ ทนคณะศิษยานุศษิ ย์มอบสินทรัพย์ในครัง้ นี้

การมอบทองค�ำปีนี้ นับเป็นวาระส�ำคัญ เป็นปีทคี่ รบรอบ 20 ปีโครงการช่วยชาติ
เป็นครัง้ ที่ 23 ของการมอบทองค�ำ รวมเป็นสินทรัพย์ทรี่ บั มอบทัง้ สิน้
แบ่งเป็นทองค�ำแท่งน�ำ้ หนักรวม 13,043 กิโลกรัม
และเงินตราต่างประเทศจ�ำนวน 10,457,159.63 ดอลลาร์สหรัฐฯ

…แม้เศรษฐกิจโลกจะมีทศิ ทางฟืน้ ตัวดีขนึ้ เศรษฐกิจไทยเติบโตในระดับทีน่ า่ พอใจ แต่บริบทโลกสามารถเปลีย่ นแปลงได้อย่างรวดเร็ว
มีความไม่แน่นอนสูง…ภูมคิ มุ้ กันทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ การมีทนุ ส�ำรองระหว่างประเทศทีเ่ พียงพอ…ซึง่ โครงการช่วยชาติ
ได้สร้างความตระหนักรูใ้ ห้กบั คนไทยถึงความส�ำคัญของการมีทนุ ส�ำรองระหว่างประเทศอย่างเพียงพอ
ทัง้ นี้ หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดเมือ่ เห็นผลขาดทุนในงบดุลของ ธปท. ในรูปของเงินบาท ...แต่ผมขอเรียนว่า
ตัวเลขผลก�ำไรขาดทุนของธนาคารกลางไม่ได้สำ� คัญเหมือนกับมูลค่าเงินส�ำรองฯ ในรูปเงินตราต่างประเทศทีม่ อี ยูจ่ ริง
เพือ่ ใช้เป็นกันชนรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจโลก*
ดร.วิรไท สันติประภพ
ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
ค�ำกล่าวในงานบุญประเพณี “ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา”
30 เมษายน 2561
*ติดตามอ่านข้อมูลเรือ่ งผลขาดทุนในงบดุล ธปท. ได้ทหี่ น้า 24

เจ้าของ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :
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ที่ปรึกษา :
จันทวรรณ สุจริตกุล
บรรณาธิการ :
สุพัฒน์พงษ์ นาวารัตน์
กองบรรณาธิการ :
ขจร ธนะแพสย์, มณีฉาย ไชยนุวัติ,
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พิมพ์วรีย์ กิตติสารกุล, ชัยวิบูลย์ ไชยบุตรสกุล,
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Editor’s
Welcome

ภายใต้บริบทของโลกยุคปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนสูง และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
การเงินอย่างรุนแรง กระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้ท�ำให้พฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ มากขึ้น ทั้งจาก
ความผันผวนของตลาดการเงินโลก สงครามการค้าระหว่างประเทศ ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
รวมทัง้ ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเอง ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีภ่ าคประชาชน ภาคธุรกิจ
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐทุก ๆ ส่วนต้องปรับตัว
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ น�ำเสนอเรื่องราวภายใต้แนวคิด “Adaptability and
Changeability” เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบมุมมองและเข้าใจหลักคิดในการปรับตัวและรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เริ่มต้นด้วยคอลัมน์ “Cover Story” โดยคุณจันทวรรณ สุจริตกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่จะมา
ร่วมพูดคุยถึงทิศทางความเคลือ่ นไหวของเศรษฐกิจโลก รวมทัง้ ผลกระทบและแนวทางในการรับมือ
ส�ำหรับประเทศไทย
ภายใต้ความท้าทายที่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทยอยปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ
(Monetary Policy Normalization) แนวทางและทิศทางการด�ำเนินนโยบายการเงินของ
ธปท. ในปี 2561 จะเป็นอย่างไร ร่วมหาค�ำตอบกับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. และ
คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ พิธีกรรายการ Hard Topic จาก Money Channel ในคอลัมน์
“Conversation with the Governor”
ด้านตลาดทุน ติดตามบทสัมภาษณ์ คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่งจะมาเล่าถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อตลาดทุน รวมถึงสิ่งที่นักลงทุนและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมกันนั้น พบกับ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
กับแนวคิดการศึกษายุคใหม่และความส�ำคัญของการพัฒนาการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อ
สร้างเยาวชนของชาติให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถติดตามได้ในคอลัมน์
“The Knowledge”
ส�ำหรับคอลัมน์ “Alumni’s Wisdom” ได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอดีตรองผู้ว่าการ ธปท. ที่มา
ถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำงาน และหลักคิดของธนาคารกลางในการรับมือกับความท้าทาย
ทางเศรษฐกิจการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบัน
หากใครก� ำ ลั ง เผชิ ญ กั บ ความเปลี่ ย นแปลง และมองหาหลั ก คิ ด ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ให้ มี
ความสุข ไม่ควรพลาดกับเรื่องราวจาก นพ.บัญชา พงษ์พานิช เลขานุการและกรรมการของมูลนิธิ
หอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ซึง่ เป็นผูท้ นี่ ำ� หลักคิดทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน รวมทั้งรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างน่าสนใจ
กองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับข้อมูล
ความรู้ มุมมอง และข้อคิดที่เป็นประโยชน์ เพื่อรับมือกับกระแสพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
สุดท้ายนี้ ขอความอนุเคราะห์ผอู้ า่ นทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ทีไ่ ด้แนบมาใน
วารสารฉบับนี้ เพื่อน�ำมาพัฒนาวารสารฯ ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านล่วงหน้า
มา ณ โอกาสนี้

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น.)/ 47 ปณจ.ราชด�ำเนิน
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

งานวารสารพระสยาม
ฝ่ายบริหารการสือ่ สารองค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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Survey
แบบสอบถามนี้ เป็ น การส� ำ รวจความประสงค์
ที่จะรับ BOT พระสยาม MAGAZINE ในรูปแบบ
รูปเล่ม ทางธนาคารแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์
การจั ด ส่ ง วารสารในฉบั บ ต่ อ ไป ให้ กั บ ผู ้ ที่ มี
ความประสงค์ทจี่ ะรับวารสารและตอบแบบสอบถาม
กลับมาภายใน 31 กรกฎาคม 2561

ความประสงค์ทจ่ี ะรับ BOT พระสยาม MAGAZINE ในแบบรูปเล่ม
❑ ประสงค์ทจี่ ะรับ BOT พระสยาม MAGAZINE ในแบบรูปเล่ม
		 โปรดระบุชอื่ และทีอ่ ยู่ __________________________________________________________________________________________________________
❑ ไม่ประสงค์ทจ่ี ะรับ BOT พระสยาม MAGAZINE ในแบบรูปเล่ม สามารถติดตามผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th
1. เพศ		
ชาย ❑		
หญิง ❑
2. อายุ _____________ ปี
3. สถานภาพการเป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
❑ เคยเป็นพนักงาน ธปท.
❑ ไม่เคยเป็นพนักงาน ธปท.
4. อาชีพ____________________________________________องค์กร / หน่วยงาน________________________________________________________________
5. ท่านติดตามอ่านนิตยสาร / วารสาร ทีเ่ กีย่ วกับการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ หรือธุรกิจ ใดบ้าง
___________________________________________________________________________________________________________________________________

ท่านใช้สอื่ สังคมออนไลน์ตอ่ ไปนีห้ รือไม่
❑ Facebook
❑ Twitter
❑ YouTube
สือ่ สังคมออนไลน์อนื่ ๆ ทีท่ า่ นใช้ ____________________________________________________________________________________
7.     ท่านติดตามอ่านข่าวออนไลน์ / บล็อก (Blog) / นิตยสารออนไลน์ ใดบ้าง
________________________________________________________________________________________________________________________
8.    พฤติกรรมในการอ่าน BOT พระสยาม MAGAZINE
❑ ไม่ได้อา่ น
❑ อ่านทัง้ เล่ม
❑ อ่านบางคอลัมน์  (โปรดระบุชอื่ คอลัมน์ทอี่ า่ น)__________________________________________________________________________
9.    ท่านอ่าน BOT พระสยาม MAGAZINE จากช่องทางออนไลน์หรือไม่
❑ อ่านจากช่องทางออนไลน์เป็นประจ�ำ
❑ อ่านจากช่องทางออนไลน์เป็นครัง้ คราว
❑ เคยอ่านจากช่องทางออนไลน์
❑ ไม่เคยอ่านจากช่องทางออนไลน์เลย
10.
11.
12.
13.
14.

       1 น้อยมาก  2 น้อย  3 ปานกลาง  4 มาก  5 มากทีส่ ดุ       
เนือ้ หามีความน่าสนใจและน่าติดตาม
❑
❑
❑
❑
❑
เนือ้ หามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ
❑
❑
❑
❑
❑			
ความหลากหลายของเนือ้ หา
❑
❑
❑
❑
❑			
เนือ้ หามีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
❑
❑
❑
❑
❑
ความพึงพอใจต่อ BOT พระสยาม MAGAZINE โดยรวม ❑
❑
❑
❑
❑			

15. เนือ้ หาทีอ่ ยากให้มเี พิม่ เติมใน BOT พระสยาม MAGAZINE
________________________________________________________________________________________________________________________
16. ข้อเสนอแนะ / ข้อควรปรับปรุง
________________________________________________________________________________________________________________________
….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........….........…................................................
สอบถามรายระเอียดเพิม่ เติม โทร. 0-2356-7551 หรือ 0-2283-6734
ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง…จากกองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE ธนาคารแห่งประเทศไทย
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06 10

27LibraryOur& Archives
Pride & Heritage
: Adaptability and Changeability
in VUCA World

28ดร.บัณAlumni’s
Wisdom
ฑิต นิจถาวร

56

ถอดประสบการณ์ 20 ปี ในบทบาทนายธนาคารกลาง

34เจเนอเรชัSmart
Generations
นที่เปลี่ยนไป กับความท้าทายของงาน HR
38ความเสีFinancial
Wisdom
่ยงจากค่าเงิน หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จัดการได้
42หนึ่งปีPayment
Systems
“พร้อมเพย์”

28

ถนนสู่สังคมไร้เงินสด ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน
ของประชาชน ภาคธุรกิจ และประเทศให้ถูกลง

กับการน�ำธรรมะกลับสู่ใจคน

56เข้าใจชีBestination
วิต เข้าถึงธรรม
ที่ “สวนโมกข์กรุงเทพ”

46คุณBOT
Moments
นภา จินดาชริน
   เลขาผู้ว่าการ “สี่สมัย”
Money Expo 2018
   Wealth Transformation

50หมอบัSpecial
Scoop
ญชา พงษ์พานิช

42

58ลิ้มรสต�Eatำนานความอร่
Guide
อย แห่งย่านกรุงเก่า
60ดอกเบี
Wordbook
้ยนโยบาย
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

Strategic Adaptation
to VUCA World
1

ทิศทางเศรษฐกิจโลกกับผลกระทบต่อภูมิภาคและไทย
ฉบับที่ 3 ปี 2561
BOT MAGAZINE Cover Story

คุณจันทวรรณ สุจริตกุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

1 VUCA : Volatility (V), Uncertainty (U), Complexity (C), Ambiguity (A)

ส่วนใหญ่เติบโตจากการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ เพราะเอกชน
ยังไม่มั่นใจในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกทีข่ บั เคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์ ทัง้ ภายใน
ประเทศและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ จึงเป็นการฟื้นตัวที่มี
แรงส่งที่ชัดเจนขึ้น และด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย ทาง
IMF จึงเห็นว่า เป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สมาชิกจะใช้โอกาสในครั้งนี้
เร่งรัดการปฏิรูปเศรษฐกิจ และผลักดันนโยบายที่ยากแต่จ�ำเป็น ทั้ง
ในภาคการผลิต ตลาดแรงงาน โครงสร้างสถาบัน และอื่น ๆ ที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคม รวมทัง้ นโยบายทีป่ กติเป็นเรือ่ ง
ยากในการด�ำเนินการภายใต้ภาวะทีค่ วามเชือ่ มัน่ ตกต�ำ่ เพราะอาจจะ
เป็นการซ�ำ้ เติมเศรษฐกิจทีเ่ พิง่ ฟืน้ ตัวในระยะแรก ๆ แต่เมือ่ โอกาสของ
การเติบโตที่เห็นในเวลานี้นับว่าน่าพอใจมาก จึงไม่ควรจะปล่อยให้
ผ่านไปโดยไม่ท�ำในสิ่งที่จะสร้างฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต
ทว่าท่ามกลางข่าวดีที่น่าจับตามอง ก็มีเรื่องของความท้าทาย
ที่ประชาคมโลกก�ำลังเผชิญอยู่ค่อนข้างมาก จากทั้งความเสี่ยงด้าน
ภูมริ ฐั ศาสตร์ ความตึงเครียดในการเมืองระหว่างประเทศ ความเสีย่ งที่
จะเกิดสงครามทางการเมืองและสงครามทางการค้า การเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีที่จะปฏิวัติกระบวนการผลิต รวมทั้งการจ้างงานและ
ความเป็นอยูข่ องผูค้ นในอนาคต ท�ำให้ชวนคิดว่า ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศขนาดเล็กที่มีเศรษฐกิจเปิดกว้างและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ ควรเตรียมพร้อมรับมือในด้านใดบ้าง

ฉบับที่ 3 ปี 2561
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Synchronized Global Economic Recovery
การประชุมประจ�ำครึ่งปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ
กลุ่มธนาคารโลก (IMF - World Bank Spring Meetings) เมื่อเดือน
เมษายนที่ผ่านมา นับเป็นโอกาสอันดีที่บรรดาประเทศสมาชิกจะได้
มาทบทวนการด�ำเนินงานของทั้งสองสถาบัน และแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินในแต่ละภูมิภาคของโลกในช่วงที่ผ่านมา
รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจการเงินในอนาคต ซึ่งผลสรุป
จากการประชุมครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของ
เศรษฐกิจการค้าโลก ซึ่ง IMF ปรับประมาณการขึ้นจาก 3.7% เป็น
3.9% ส�ำหรับปี 2561 และ 2562 นับเป็นการขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบ
7 ปี นับจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี 2552 และเป็นการขยายตัวอย่าง
ถ้วนหน้า (Synchronized Recovery) จากทีใ่ นอดีต จะเห็นการเติบโต
ของเอเชียเป็นหัวขบวนรถจักร ในขณะที่ประเทศอุตสาหกรรมหลัก
ยั ง คงวุ ่ น อยู ่ กั บ การแก้ ป ั ญ หาเศรษฐกิ จ การเงิ น และการว่ า งงาน
ขนานใหญ่ แต่ในครัง้ นี้ นับเป็นการฟืน้ ตัวทีค่ รอบคลุมประเทศสมาชิก
จ�ำนวนมาก และก็ดูจะฟื้นตัวอย่างมั่นคงขึ้น
นอกจากการปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ในครั้งนี้แล้ว ยังเห็นการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
เกือบ 2 เท่า จาก 2.5% ในปี 2016 เป็น 4.9% ในปี 2017 ที่ผ่านมา
ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 6 ปีเช่นกัน จากเดิมที่ประเทศ
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ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงพลวัตทางด้านเทคโนโลยี ท�ำให้ประเทศไทย
และภาคธุรกิจไทยต้องเร่งเตรียมความพร้อมในหลายมิติ เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กัน บริหารความเสีย่ ง และเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจากคุณจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย มาพูดคุยถึงประเด็นทีก่ องทุนการเงินระหว่างประเทศ
และกลุ่มธนาคารโลกก�ำลังให้ความสนใจ

7

การสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียม
ความพร้อมของฐานทุนไทย
(Thai Entrepreneur)

การปรับตัวให้เท่าทัน
กับเทคโนโลยี
8

Increasing Thailand’s Competitiveness
การเตรียมพร้อมรับมือประการแรก ประเทศไทยคงต้องให้ความส�ำคัญกับการรักษาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่
เปลี่ยนแปลงในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ท�ำให้เราหันหลังให้กับการค้าระหว่างประเทศ
ไม่ได้แล้ว
“ช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีสัดส่วนใน GDP โลกอยู่ประมาณ 0.5% ซึ่ง
เป็นสัดส่วนทีอ่ ยูใ่ นระดับเฉลีย่ เช่นนีม้ าตลอด แต่สดั ส่วนของการส่งออกของไทยกลับเพิม่ ขึน้ จาก
0.7% มาเป็น 1.4% ของการค้าระหว่างประเทศในช่วงเดียวกัน (ปี 2533 - 2559) กล่าวได้ว่า
เศรษฐกิจไทยชกเกินรุ่นน�้ำหนักของตัวเองในสนามการค้าระหว่างประเทศ และท�ำแต้มได้ดี
มาตลอด 30 ปี” คุณจันทวรรณกล่าว

Strengthening Thailand’s Business Sector
ประการทีส่ อง การสร้างภูมคิ มุ้ กันและเตรียมความพร้อมของฐาน
ทุนไทย (Thai Entrepreneur) บทบาทของไทยในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศมีทงั้ ความพร้อมของธุรกิจเอกชนไทยเอง หรือจากการร่วมทุน
หรือรับจ้างผลิตให้ตา่ งชาติเพือ่ ส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศ ใน
ภาวะทีก่ ารค้าระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนสูง ภาคธุรกิจของไทย
ต้องพร้อมที่จะปรับบทบาทของตัวเองในทุก ๆ สถานการณ์ เพื่อจะ
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
“ความสนใจจากต่างชาติสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่น่าลงทุน เหมาะที่จะท�ำธุรกิจ เพราะสภาพแวดล้อมในการ
ลงทุน มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค มีทักษะฝีมือแรงงาน และ
ไม่มีปัญหาแรงงานสัมพันธ์ แม้ในวันหนึ่ง ต่างชาติอาจจะตัดสินใจ
ขายธุ ร กิ จ ของตนเองออกจากไทย แต่ ฐ านทุ น ของเราก็ จ ะต้ อ ง
เข้มแข็งพอเพือ่ รับช่วงต่อหรือทดแทนตลาดในส่วนนีใ้ ห้ได้ โดยเฉพาะ
ในส่วนที่ประเทศยังมีความสามารถในการแข่งขัน แต่ขาดเพียงเงิน
ลงทุนและผู้ด�ำเนินการ”
เพราะฉะนั้น ความท้าทายของประเทศที่รับการลงทุน เช่น
ประเทศไทย ไม่ใช่เพียงรักษาสัดส่วนการค้าหรือการส่งออก แต่จะต้อง
สร้างฐานของนักลงทุนไทย ที่พร้อมจะออกไปลงทุนในต่างประเทศ
เพื่อไปซื้อเทคโนโลยี แบรนด์ หรือช่องทางการค้า รวมทั้งแสวงหา
ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจในตลาดนอกบ้าน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในการปกป้องตลาดในประเทศ การจะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับธุรกิจของไทย ซึ่งในวันนี้อาจจะเป็น SMEs ที่เป็นขนาดกลาง
ไปจนถึงขนาดใหญ่ ต้องอาศัยการปฏิรูปและการลงทุน เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ทั้ ง นี้ การปฏิ รู ป เกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นหลายมิ ติ ไม่ เ ฉพาะเรื่ อ งการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ แต่ครอบคลุมการลงทุนในทุนมนุษย์
ด้วยการพัฒนาและยกระดับทักษะในการท�ำธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนที่จ�ำเป็น ต้องช่วยลด
ภาระให้กบั เอกชนในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีล่ า้ สมัย ไม่ตอบโจทย์
ของเป้าหมายการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ซึง่ กฎระเบียบทีส่ ร้างภาระ
โดยไม่จ�ำเป็นเหล่านี้ จะกระทบโดยตรงต่อ SMEs มากที่สุด เพราะ
SMEs มีขนาดเล็ก ไม่ได้มที รัพยากรในการไปจ้าง Compliance ในการ
จัดส่งรายงานให้กับทางการ หากสามารถลดภาระของ SMEs และ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน เหมาะที่จะ
ท�ำธุรกิจ … แม้ในวันหนึ่ง ต่างชาติอาจจะ
ตัดสินใจขายธุรกิจของตนเองออกจากไทย
แต่ฐานทุนของเราก็จะต้องเข้มแข็งพอ
เพื่อรับช่วงต่อหรือทดแทนตลาดในส่วนนี้ให้ได้

เปิ ด ทางให้ ผู ้ ประกอบการได้ ใช้ พลั งความคิดไปในการยกระดับ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของตนเอง น่ า จะเป็ น การเตรี ย ม
ความพร้อมของฐานทุนไทยในระยะข้างหน้าที่ยั่งยืน
Improving Technology Literacy
ประเด็นสุดท้าย การปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยี เพราะ
เทคโนโลยีคงจะเข้ามามีบทบาท และกระทบกับวิถีชีวิต การค้า และ
การท�ำธุรกิจของประเทศไทยมากขึ้น แม้วันนี้ เราจะเริ่มเห็นความ
ตึงเครียดในการค้าระหว่างประเทศ ความผิดหวัง และการเรียกร้องให้
ปิดพรมแดนในประเทศอุตสาหกรรมหลักหลายประเทศ เพื่อควบคุม
เรือ่ งการเคลือ่ นย้ายประชากรในกรณีของ BREXIT หรือการเรียกร้องให้
ถอยออกจาก Globalization ในพรรคการเมืองบางประเทศ แต่ถงึ แม้
จะไม่มีประเด็นเหล่านี้ เทคโนโลยีก็ยังเป็นชนวนของความตึงเครียด
ในบางจุดที่แรงงานถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร หุ่นยนต์ และปัญญา
ประดิษฐ์ การจะรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศคงต้อง
ท�ำให้คนไทยเท่าทันเทคโนโลยี ทัดเทียมประเทศอืน่ ไม่ตกกระแสการ
ปฏิวัติเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ให้มากที่สุด
การปรับตัวและความยืดหยุ่น พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
เวลา จึ ง เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ ป ระเทศไทยพร้ อ มรั บ มื อ กั บ
ความท้าทายในยุคที่เศรษฐกิจโลกเปิดกว้างขึ้น เชื่อมโยงกันสูงขึ้น
รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นบนเวทีโลกได้
อย่างเข้มแข็งและมั่นคง
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การรักษาและยกระดับ
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ก็จะเกิดปฏิกิริยาตามมาที่รุนแรง (Unwinding) ผู้ผลิตสินค้าก็อาจจะ
ได้รับผลกระทบทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินเหล่านั้นเลย
แต่กลับต้องรับความสูญเสียอย่างรุนแรง
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ น จึงควรเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารต้นทุนในการท�ำ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับการประกันอัคคีภยั ของโรงงาน สถานประกอบการ
หรือการบริหารสินค้าคงคลัง
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สิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ

ในเมือ่ เราจิว๋ แต่แจ๋ว ก็ตอ้ งท�ำงานหนักขึน้
เพื่ อ รั ก ษาอั น ดั บ นี้ ไ ว้ เพราะนั บ วั น ที่ เ รา
แข่งขันได้มากในการค้าระหว่างประเทศ
ย่อมเป็นจุดดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะ
ในประเทศต้นทางที่ต้องการดึงส่วนแบ่งนี้
กลับไป เพื่อให้ประโยชน์ตกแก่เศรษฐกิจ
และการจ้างงานของตนเองมากขึ้น และใน
ภาวะที่การเมืองระหว่างประเทศต้องการ
ดูแลฐานเสียงของพลเมืองของตน ประเทศ
ต้นทางเหล่านั้นก็ย่อมจะสรรหามาตรการ
ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจการเงินที่จะกดดัน
คู่ค้า ไม่ว่าจะเป็น Trade Facilitation Act
2015 ของสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นการเจรจา
ไปที่นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของคู่ค้า การ
เรียกร้องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะวนเวียนมา
เป็นประเด็นเจรจา สร้างความตึงเครียด
และสร้างบรรยากาศของความไม่แน่นอนใน
การค้าและการลงทุน
ฉะนั้น เราต้องแข่งขันโดยไม่พึ่งแต้มต่อ
ด้านราคา แต่เน้นความสามารถและคุณภาพ
ในการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็ต้องเริ่ม
ท�ำให้ได้กอ่ นทีจ่ ะสายเกินไป เพราะประเทศ
เพือ่ นบ้านทีแ่ ข่งขันในสินค้าประเภทเดียวกับ
ไทย ก็ตอ้ งพบกับสภาพการแข่งขันในการค้า
ระหว่างประเทศที่ไม่ต่างกัน
นอกจากนั้น การให้ค วามส�ำคัญ กั บ
การบริหารความเสี่ยง ก็เป็นเรื่องที่จ�ำเป็น
อย่างยิ่งในภาวะตลาดการเงินโลกที่ระดับ
สภาพคล่ อ งสู ง มาก และอั ต ราดอกเบี้ ย
ต�่ำมาเป็น เวลานานมาก หากมีข่า วสาร
หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและสร้างความ
ตื่นตระหนก การปรับมุมมองต่อการลงทุน
ของนักลงทุนในทุก ๆ ตลาด ย่อมท�ำให้เกิด
ความผันผวนได้สูงมากเพราะตลาดมีความ
เชื่อมโยงกันสูง และตลาดก็มีโอกาสที่จะ
เทไปข้างใดข้างหนึ่ง เนื่องจากนักลงทุนก็มี
แรงกดดันเหมือน ๆ กันทีจ่ ะหาผลตอบแทน
ในภาวะที่ดอกเบี้ยต�่ำ เพราะฉะนั้น ฐานะ
การลงทุ น จะมี ลั ก ษณะการสะสมมาใน
ทิศทางข้างเดียว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสิทธิ
หรือขายสิทธิ เมื่อเกิดความตื่นตระหนก
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ทิศทางเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยปี 2561
และความท้าทายของการด�ำเนินนโยบายการเงิน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ในฐานะธนาคารกลาง มุ่งด�ำเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมให้แก่เศรษฐกิจไทยในการรับมือกับความท้าทายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ฉบับที่ 3 ปี 2561
BOT MAGAZINE Conversation with the Governor

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ
พิธีกรรายการ Hard Topic ช่อง Money Channel

คุณเนาวรัตน์ : ท่านผูว้ า่ การมองว่า โอกาสของเศรษฐกิจโลกใน
ปี 2561 มีอะไรบ้าง
ดร.วิรไท : นับตัง้ แต่วกิ ฤติการณ์การเงินโลกปี 2551 เศรษฐกิจโลก
ฟืน้ ตัวอย่างช้า ๆ จนกระทัง่ สองปีทแี่ ล้ว เศรษฐกิจโลกมีสญั ญาณการ
ฟืน้ ตัวชัดเจน และขยายตัวเข้มแข็งขึน้ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ทีอ่ ตั ราการ
ว่างงานลดต�่ำลงกว่าร้อยละ 4 ขณะที่กลุ่มประเทศยูโรก็มีการฟื้นตัว
ที่ชัดเจนขึ้น เราคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่งเศรษฐกิจ
ไทยก็ได้รับอานิสงส์ด้วย เพราะเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยผลดี คือ การส่งออกสินค้าและบริการที่
ขยายตัวดีขนึ้
คุณเนาวรัตน์ : ท่านผูว้ า่ การมองว่า การปรับเปลีย่ นนโยบายการ
เงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบาย มีนยั และความท้าทายต่อระบบการเงินโลกอย่างไร
ดร.วิรไท : เมือ่ เกิดวิกฤติการณ์การเงินโลก 10 ปีทแี่ ล้ว หนึง่ ใน
มาตรการส�ำคัญที่ประเทศที่เป็นศูนย์กลางของวิกฤติน�ำมาใช้ คือ
“นโยบายการเงินแบบไม่ปกติ (Unconventional Monetary Policy)”
บางประเทศลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายเหลือศูนย์ บางประเทศใช้อตั รา
ดอกเบีย้ ติดลบ พยายามอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบการเงินมาก
เป็นพิเศษ นอกจากนี้ ในประเทศที่ระบบธนาคารพาณิชย์มีปัญหา
ธนาคารกลางของประเทศเหล่านัน้ ด�ำเนินนโยบายการเงินโดยอัดฉีดเงิน
เข้าสูภ่ าคเศรษฐกิจโดยตรง หรือ Quantitative Easing เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ
แม้ว่านโยบายการเงินแบบไม่ปกตินี้ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น
แต่การด�ำเนินนโยบายอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ ต่อเนือ่ งยาวนาน ก่อให้เกิดผล
ข้างเคียงเช่นกัน ท�ำให้ผอู้ อมไม่มแี รงจูงใจในการออม ซึง่ อาจจะส่งผล

Policy Normalization ของ FED
กับนัยต่อตลาดเงินและตลาดทุนโลก
คุณเนาวรัตน์ : เมือ่ หัวจักรใหญ่ของเศรษฐกิจโลกอย่างสหรัฐฯ

ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย ทิศทางของเงินทุนเคลือ่ นย้ายและอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาดโลกจะเป็นอย่างไร
ดร.วิรไท : เมือ่ ธนาคารกลางประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ ลดการท�ำ
นโยบายการเงินทีไ่ ม่ปกติ ด้วยการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย ก็จะ
ส่งผลไปถึงอัตราดอกเบีย้ ของตลาดเงิน ตลาดทุน และเงินทุนเคลือ่ นย้าย
ทัว่ โลก อัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินโลกได้ทยอยปรับสูงขึน้ นอกจากนี้
เมื่อผลตอบแทนของตราสารที่ถือว่ามีความเสี่ยงต�่ำ  อย่างพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนสูงขึน้ ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งหาผลตอบแทนสูง
จากการลงทุนในตราสารของบริษทั หรือประเทศทีอ่ นั ดับความน่าเชือ่ ถือ
ไม่คอ่ ยดีหรือมีความเสีย่ งสูงกว่าก็จะลดลง ส่งผลให้เกิดทุนเคลือ่ นย้าย
ออกจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
คุณเนาวรัตน์ : มองไป 3 - 5 ปีขา้ งหน้า เราจะเห็นการปรับขึน้
ดอกเบีย้ นโยบายในลักษณะค่อนข้างเร็วเหมือนในอดีตหรือไม่
ดร.วิรไท : ในเรือ่ งนีผ้ มคิดว่าจะต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อ
ซึง่ จะมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 2 - 3 เรือ่ ง เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
มีบทบาทมากขึน้ ท�ำให้อตั ราเงินเฟ้ออยูใ่ นระดับต�ำ 
่ เช่น e-Commerce
ช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ทวั่ โลก ราคาจึงไม่สามารถ
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โอกาสและความท้าทายส�ำคัญ
ของเศรษฐกิจโลกในปี 2561

กระทบต่อความมัน่ คงทางการเงินของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้
นโยบายดังกล่าวยังกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้
(Search for Yield) โดยประเมินความเสีย่ งต�ำ่ เกินควร (Under Pricing of
Risk) ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารสะสมความเปราะบางในระบบการเงิน
ดังนัน้ เมือ่ เศรษฐกิจฟืน้ ตัวดีขนึ้ ธนาคารกลางของประเทศหลัก
จึงต้องชั่งน�้ำหนักระหว่างผลที่จะได้จากการด�ำเนินนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายต่อเนือ่ ง กับผลข้างเคียงทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ อาจน�ำไปสูว่ กิ ฤติการเงิน
รอบใหม่ในอนาคต ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จึงค่อย ๆ ปรับดอกเบีย้
นโยบาย จากที่อยู่ระดับต�่ำมากให้เข้าสู่ระดับปกติและสมดุลมากขึ้น
(Policy Normalization) หลังจากทีเ่ ศรษฐกิจฟืน้ ตัวต่อเนือ่ งในช่วง 2 - 3
ปีทผี่ า่ นมา

BOT MAGAZINE Conversation with the Governor

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะเป็นอย่างไร และความ
ท้าทายในการด�ำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ในปีนี้ มีอะไรบ้าง BOT
พระสยาม MAGAZINE ได้รบั เกียรติจาก คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ
พิธกี รผูค้ ร�ำ่ หวอดในแวดวงธุรกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุน มาร่วมสนทนา
กับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. ในประเด็นดังกล่าวผ่าน
หลากหลายมิตทิ นี่ า่ สนใจ
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คุณเนาวรัตน์ : ท่านผูว้ า่ การคะ ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2561 ท่าน

เริม่ เห็นการฟืน้ ตัวอย่างมีนยั ส�ำคัญแล้วหรือยัง
ดร.วิรไท : เราเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ชว่ งปี 2560 ในการประชุมเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) ปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทยปีนขี้ นึ้ เป็นร้อยละ 4.4 สอดคล้องกับทีส่ ภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP
ไตรมาสแรกปีนี้ที่สูงถึงร้อยละ 4.8 เราเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมี
แนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นตามล�ำดับ ไม่ว่าจะด้านการส่งออก การบริโภค
ภาคเอกชน ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชน ก็เห็นการน�ำเข้าสินค้าทุนและ
สินค้าขัน้ กลางสูงขึน้ สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโต
ต่อเนือ่ ง ส่วนด้านสินเชือ่ อาจกล่าวได้วา่ ผ่านพ้นจุดต�ำ่ สุดมาแล้ว เพราะ
วันนีอ้ ตั ราการขยายตัวของสินเชือ่ กลับมาอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 5 ต่อปี
ขณะทีส่ นิ เชือ่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) ชะลอตัวและมีแนวโน้มลดลง
อย่างไรก็ดี ปฏิเสธไม่ได้วา่ อาจมีประชาชนหรือธุรกิจบางกลุม่ ทีร่ สู้ กึ
ว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดเี หมือนภาพใหญ่ ซึง่ เป็นผลจากหลายปัจจัย
ประการแรก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นการ
เปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างทีส่ ำ� คัญ ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการท�ำธุรกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของแต่ละธุรกิจแตกต่างกัน รวมทั้ง
ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานปรับขึ้นได้ยาก เพราะเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
หุน่ ยนต์ ท�ำให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานไม่รนุ แรงเหมือนในอดีต
ประการที่สอง หนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของ
ประเทศไทย หากมองย้อนกลับไป 10 ปี จะเห็นว่าหนีค้ รัวเรือนเพิม่ ขึน้
ค่อนข้างเร็ว เวลาทีเ่ ศรษฐกิจดี ถึงแม้รายได้เพิม่ ขึน้ แต่ภาระหนีท้ ตี่ อ้ ง
จ่ายอยูใ่ นระดับสูงก็ทำ� ให้เหลือรายได้สำ� หรับใช้สอยน้อยกว่าการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจในรอบก่อน ๆ
ประการทีส่ าม การเปลีย่ นแปลงในภาคเศรษฐกิจชนบทและภาค
เกษตร ไม่ว่าจากการยกเลิกนโยบายพยุงราคาสินค้าเกษตรบางชนิด
ปัญหาภัยธรรมชาติ รวมทัง้ ราคาสินค้าเกษตรตกต�ำ่ ทัว่ โลก ปัจจัยเหล่านี้
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ทิศทางของนโยบายการเงินปี 2561
คุณเนาวรัตน์ : ปี 2561 นี้ เริม่ เห็นเศรษฐกิจไทยดีขนึ้ ค่อนข้าง

ชัดเจน การด�ำเนินนโยบายทางการเงินของ กนง. ในปีนจี้ ะเป็นอย่างไร
ดร.วิรไท : กนง. ขณะนีเ้ ห็นความจ�ำเป็นทีน่ โยบายทางการเงินต้อง
ผ่อนคลายเพือ่ เอือ้ ให้การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งและกระจายตัว
มากขึ้น ปัจจุบัน ธปท. ด�ำเนินนโยบายการเงินภายใต้ “กรอบ
เป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุน่ (Flexible Inflation Targeting)” แม้วา่
เดือนเมษายนและพฤษภาคมทีผ่ า่ นมาอัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเริม่ ขยับเข้าสู่
กรอบล่างของเป้าหมาย แต่แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ท�ำให้
กนง. สามารถท�ำนโยบายการเงินทีผ่ อ่ นคลายได้ แต่อย่างไรก็ดี ยังต้อง
ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ ง
ขณะเดียวกัน การที่ปัจจุบันประเทศไทยมีกันชนด้านเสถียรภาพ
ต่างประเทศค่อนข้างดี เนือ่ งจากมีหนีต้ า่ งประเทศค่อนข้างต�ำ 
่ ทุนส�ำรอง
ระหว่างประเทศอยูใ่ นระดับสูง และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนือ่ ง
ท�ำให้แม้ธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมหลักขึน้ อัตราดอกเบีย้
นโยบาย หรืออัตราดอกเบีย้ พันธบัตรในตลาดการเงินโลกปรับสูงขึน้ ก็
ไม่สง่ ผลให้เราต้องรีบปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายขึน้ เรามีอสิ ระในการ
ด�ำเนินนโยบายการเงิน ต่างกับบางประเทศทีอ่ าจจะมีความอ่อนไหวใน
ความมัน่ คงด้านต่างประเทศ แต่ทงั้ นี้ การทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ต�ำ่ เป็นเวลานาน
สิง่ ที่ ธปท. ต้องระมัดระวัง คือ พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทีอ่ าจ
น�ำไปสู่การประเมินความเสี่ยงต�่ำกว่าที่ควร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เปราะบางในระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ต้อง
ทบทวนสภาวะเศรษฐกิจอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้การตัดสินใจเชิงนโยบาย
เหมาะสมตามปัจจัยและสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา
คุณเนาวรัตน์ : ในบริบททีต่ ลาดการเงินโลกมีความผันผวน ธปท.
มีแนวนโยบายในเรือ่ งค่าเงินอย่างไร
ดร.วิรไท : ช่วงปีที่ผ่านมา อาจมีความเข้าใจว่าการที่เงินบาท
แข็งค่าขึน้ เมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นปัญหาของไทยประเทศเดียว
แต่จริง ๆ แล้ว เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมือ่ เทียบกับเงินหลายสกุล
ซึง่ เป็นผลจากปัญหาภายในของสหรัฐฯ และความไม่มนั่ ใจในนโยบาย
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ แต่ขณะนีน้ โยบายเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน

ของสหรัฐฯ ชัดเจนมากขึน้ ประกอบกับเศรษฐกิจก็ฟน้ื ตัวชัดเจนขึน้ จึง
ท�ำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาแข็งค่าขึน้ บ้าง ทิศทางของตลาดการเงิน
โลกในปีนยี้ งั มีแนวโน้มผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลัก
เวลาทีเ่ ราพูดว่าค่าเงินบาทอ่อนหรือแข็ง เราก�ำลังเปรียบเทียบค่าเงิน
บาทกับเงินอีกสกุลหนึง่ ซึง่ เราไม่สามารถควบคุมปัจจัยนอกประเทศเราได้
ผมจึงเน้นตลอดว่า ใครก็ตามทีม่ ธี รุ กรรมระหว่างประเทศ จ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่ต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทีผ่ า่ นมา ธปท. พยายามส่งเสริมให้ภาคธุรกิจรูจ้ กั และใช้เครือ่ งมือบริหาร
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีห่ ลากหลาย และเพิม่ ทางเลือกในการ
ใช้สกุลเงินท้องถิน่ ส�ำหรับธุรกรรมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ เพือ่
กระจายความเสีย่ ง และลดต้นทุนการท�ำธุรกิจ เพราะในโลกที่ VUCA1
ผันผวน ซับซ้อน ยากทีจ่ ะคาดเดา ทักษะในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
ของอัตราแลกเปลีย่ นเป็นหนึง่ ในทักษะทีส่ ำ� คัญยิง่
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ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2561
และโจทย์ของประเทศในระยะยาว

ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนกลุม่ ใหญ่ของ
ประเทศ และยังโยงไปสูธ่ รุ กิจข้างเคียงในต่างจังหวัดด้วย
โจทย์ในวันนีข้ องการท�ำนโยบายเศรษฐกิจ คือ เมือ่ เศรษฐกิจภาพใหญ่
มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่อาจจะยังไม่กระจายตัวในวงกว้าง
ในระยะสัน้ เราต้องช่วยเยียวยาประชาชนบางกลุม่ และดูแลสภาพคล่อง
เพือ่ เอือ้ ให้การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเข้มแข็ง แต่สง่ิ ทีส่ ำ� คัญ
กว่าคือ เราต้องไม่ลมื ว่ามีปญั หาเชิงโครงสร้างของประเทศทีต่ อ้ งแก้ไข
เพราะถ้ามัวแต่ตอบโจทย์ระยะสั้น จนลืมเรื่องนโยบายเชิงโครงสร้าง
และการแก้ปัญหาระยะยาว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็จะไม่เข้มแข็ง
ต่อเนือ่ ง ดังนัน้ เมือ่ เศรษฐกิจเริม่ ฟืน้ ขึน้ มาระดับหนึง่ แล้ว เราไม่ควรเสีย
โอกาสในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึง่ จะช่วยให้ประเทศก้าวหน้า
ได้ดแี ละยัง่ ยืนในระยะยาว
คุณเนาวรัตน์ : ท่านผูว้ า่ การเห็นบทบาทของรัฐบาลในการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างการเติบโตของประเทศในอนาคตมากน้อยแค่ไหน
ดร.วิรไท : สิง่ หนึง่ ทีร่ ฐั บาลได้ทำ 
� คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมส�ำหรับ
อนาคต ทีเ่ รียกว่า “S-curve” รวมทัง้ มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ ๆ
เช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และการลดกฎหมาย
และระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการลงทุนของภาคเอกชน นอกจากนี้
ยังวางโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ หลายอย่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การขนส่ง ซึง่ เชือ่ ว่าจะช่วยให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ และยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต การน�ำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลงไปทุกหมูบ่ า้ น
ในประเทศไทยก็จะเปลีย่ นประเทศทัง้ เรือ่ งของการท�ำธุรกิจ การต่อยอด
ทางด้านการเกษตร การศึกษา รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของคนไทย
นีถ่ อื เป็นตัวอย่างการวางรากฐานโครงสร้างให้กบั ประเทศในระยะยาว
ธปท. เอง ก็ได้รว่ มกับกระทรวงการคลังและสมาคมธนาคารไทย
พัฒนาระบบพร้อมเพย์ ซึ่งถือเป็นถนนการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment System) สายใหม่ ซึง่ ช่วยยกระดับความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศในระยะยาว ช่วยลดต้นทุนการท�ำธุรกิจ ลดต้นทุนใน
การใช้ชวี ติ ของทุกคนในประเทศให้ถกู ลง อีกทัง้ ยังท�ำให้เกิดข้อมูลใหม่ ๆ
ทีใ่ ช้ประโยชน์ตอ่ ยอดธุรกิจได้ นีเ่ ป็นตัวอย่างหนึง่ ของแพลตฟอร์มใหม่ ๆ
ทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้

เมื่อเศรษฐกิจภาพใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจน
แต่อาจจะยังไม่กระจายตัวไปในวงกว้างในระยะสั้น
เราต้องช่วยเยียวยาประชาชนบางกลุ่ม และดูแล
สภาพคล่อง เพื่อเอื้อให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
เป็นไปอย่างเข้มแข็ง แต่สิ่งที่ส�ำคัญกว่าคือ เราต้อง
ไม่ลืมว่ามีปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศที่ต้อง
แก้ไข เพราะถ้ามัวแต่ตอบโจทย์ระยะสั้น จนลืมเรื่อง
นโยบายเชิงโครงสร้างและการแก้ปัญหาระยะยาว
การฟื้นตัวของเศรษกิจก็จะไม่เข็มแข็งต่อเนื่อง
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ปรับขึน้ ได้เร็วเหมือนเดิม ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสมัยใหม่ทนี่ ำ� เข้ามาใช้
ในกระบวนการผลิต ก็ทำ� ให้ไม่ตอ้ งเพิม่ แรงคนมาก ค่าแรงไม่ปรับขึน้
แม้วา่ เศรษฐกิจโลกฟืน้ ตัวดีขนึ้ ความต้องการสินค้าสูงขึน้ แต่แรงกดดัน
ทีม่ ตี อ่ เงินเฟ้อไม่มากเหมือนในอดีต ธนาคารกลางจึงไม่ตอ้ งกังวลมาก
เรือ่ งเงินเฟ้อ แต่กม็ ปี จั จัยอืน่ ทีต่ อ้ งระวัง เช่น การใช้นโยบายการคลัง
แบบขาดดุลในหลายประเทศทัว่ โลก ซึง่ มีลกั ษณะคล้าย ๆ นโยบาย
ประชานิยมมากขึน้ แม้แต่สหรัฐฯ ก็เพิง่ ปรับลดภาษีให้กบั ภาคธุรกิจ
ค่อนข้างมาก ซึง่ จะท�ำให้รฐั บาลต้องกูย้ มื เงินสูงขึน้ และอาจส่งผลให้
อัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลปรับขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ แม้แรงกดดันเงินเฟ้อจะอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ แต่ยงั มีปจั จัยอืน่ ๆ
ในตลาดการเงินโลกที่ ธปท. ต้องติดตามและเฝ้าระวังการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา เนือ่ งจากระบบการเงินโลกในปัจจุบนั เชือ่ มโยงกัน
ค่อนข้างมาก
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คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ

พิธกี รหญิง ผูค้ ร�ำ่ หวอดในแวดวงธุรกิจและตลาดทุน ปัจจุบนั
เธอเป็นผูด้ ำ� เนินรายการ Hard Topic รายการทีเ่ จาะลึกประเด็น
ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และเป็นผูบ้ ริหารของสถานีโทรทัศน์  
Money Channel
สแกนเพื่อรับชมการสนทนาในรูปแบบวีดิทัศน์
1 VUCA : Volatility (V), Uncertainty (U), Complexity (C), Ambiguity (A)

แนวทางรับมือ Disruptive Technology
ในโลกตลาดเงินและตลาดทุน
ในช่วง 5 - 10 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาที่โลกการเงินและโลกการลงทุนถูกท้าทายอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 - 5 ปีหลัง ที่ผลกระทบจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดูเหมือนจะเข้มข้นและรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จนหน่วยงานกำ�กับดูแล รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจอยู่เฉย ดังจะเห็นได้ว่า
ทีผ่ า่ นมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็มกี ารปรับยุทธศาสตร์และกระบวนการทำ�งานในหลายด้านเพือ่ รับมือกับความ
ท้าทายดังกล่าว
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คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทบาทที่ต้องเปลี่ยนของหน่วยงานกำ�กับดูแล
คุณปริญญ์มองว่า ด้วยความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะความ
ท้าทายจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีในโลกการเงินและการลงทุน
ไม่เพียงท�ำให้องค์กรธุรกิจเท่านั้นที่ต้องเร่งปรับตัว แต่หน่วยงาน
ก� ำ กั บ ดู แ ลอย่ า ง ธปท. และ ก.ล.ต. ก็ ต ้ อ งเร่ ง ปรั บ บทบาท
เพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และก้าวเคียงข้างไปกับภาคธุรกิจ
ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
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Blockchain: เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการเงิน
นับจากอินเทอร์เน็ต ที่ถือเป็นเทคโนโลยีพลิกโลกและเปลี่ยน
วิธีการท�ำธุรกิจ ว่ากันว่า Blockchain คือเทคโนโลยีต่อไป โดย
เทคโนโลยี Blockchain เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2008 เพื่อตอบสนองการ
ล่มสลายของสถาบันการเงินหลายแห่ง และเป็นเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยอ�ำนวย
ความสะดวกในการท�ำธุรกรรมแบบ Peer-to-Peer โดยไม่มีตัวกลาง
เพราะ Blockchain เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลสาธารณะ เป็นระบบ
บัญชีแบบกระจาย (Decentralized Ledger) จึงไม่จ�ำเป็นต้องมี
“ตัวกลาง” มาเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูล อาทิ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
โบรกเกอร์
นอกจากนี้ ระบบ Blockchain ยังมีการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนือ่ ง
พร้อมกัน มีความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว (Privacy) ค่อนข้างสูง
เนื่องจากบุคคลที่อยู่อีกฝั่งของธุรกรรมไม่สามารถเข้าถึงตัวตนของ
เจ้าของบัญชี (Ledger) ได้ถ้าเจ้าของบัญชีไม่เปิดเผย
“ช่วง 5 - 15 ปีทผี่ า่ นมา เราได้เห็นอะไรหลายอย่างทีเ่ ป็นนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในโลกการเงินและการลงทุน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนวัตกรรม
ในเชิงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือนวัตกรรมทางด้าน Front Office แต่
ในช่วง 3 - 5 ปีหลัง มีคนเริ่มน�ำระบบ Blockchain และ Hashgraph
เข้ามาใช้ มันเป็นมิติใหม่ของการปฏิวัติ เพราะมันเขย่ากระบวนการ
ท�ำงาน ‘หลังบ้าน (Back Office)’ ของหลายหน่วยงานในสถาบัน
การเงิน และกระทบต่อการท�ำหน้าที่ของหน่วยงานก�ำกับดูแล”

คุณปริญญ์ ยกตัวอย่างการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ใน
ตลาดทุนว่า เมือ่ บัญชีการลงทุนถูกเก็บในระบบ Blockchain นักลงทุน
ก็ไม่มีความจ�ำเป็นต้องมี Custodian มาคอยดูแลเก็บรักษาใบหุ้น
และสินทรัพย์อื่น ๆ ให้ ในการซื้อขายโอนหุ้นแต่ละครั้ง นักลงทุน
จึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับโบรกเกอร์ที่ทำ� หน้าที่ Custodian
ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะ อีกทั้งการท�ำธุรกรรมยังมีความ
รวดเร็ ว มากขึ้ น และมี ค วามถู ก ต้ อ งสู ง ซึ่ ง ในอนาคต นั ก ลงทุ น
อาจสามารถซื้อขายหุ้นกันได้เอง โดยไม่ต้องผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
เลยก็ได้
นอกจากนี้ บนเทคโนโลยี Blockchain ได้มีการพัฒนาต่อยอด
ไปสู่นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ที่เรียกว่า “Cryptocurrency” หรือ
เหรี ยญสกุ ล ดิ จิทัล ซึ่ งปั จจุ บัน เริ่ มมีบ างบริษัท ในประเทศไทย
ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม ICO (Initial Coin Offering) บ้างแล้ว
นีถ่ อื เป็นอีกตัวอย่างของพัฒนาการทางเทคโนโลยีในตลาดทุนทีก่ ระทบ
ต่อการท�ำงานของ ตลท. และหน่วยงานก�ำกับดูแลอย่างส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เช่นเดียวกัน ในอุตสาหกรรมการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร
จากทีเ่ คยได้ประโยชน์เบ็ดเสร็จจากการเป็นตัวกลางในการท�ำธุรกรรม
และการเป็นผู้เก็บบัญชีลูกค้า เสมือนเป็นเจ้าของข้อมูลบัญชี แล้วใช้
ข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งพัฒนาธุรกิจ
แต่หากมีการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้อย่างจริงจัง ความ
ได้เปรียบดังกล่าว ก็จะลดลงหรือหมดไป รูปแบบและการด�ำเนินธุรกิจ
ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย
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เช่ น เดี ย วกั น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.)
ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รส� ำ คั ญ และมี บ ทบาทโดยตรงต่ อ ตลาดทุ น ก็ มี
การปรั บ ตั ว อย่ า งมากเพื่ อ รองรั บ กั บ พั ฒ นาการทางเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้อง ส่วนแนวคิดและแนวทางในการรับมือจะเป็นอย่างไร
คุ ณ ปริ ญ ญ์ พานิ ช ภั ก ดิ์ กรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์
ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ในฐานะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันข้อมูล
พร้อมทัง้ ให้มมุ มองทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับบทบาทและแนวทางทีค่ วรจะเป็น
ส�ำหรับหน่วยงานก�ำกับดูแล (Regulator) ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับภาคเอกชนและนักลงทุนในโลกการ
ลงทุนยุคดิจิทัล
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เอกชนต้องเปลี่ยน Mindset ว่า
R&D เป็นการลงทุนเพื่อก้าวไปข้างหน้า
ไม่ใช่ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายส�ำหรับการ
ท�ำธุรกิจในปัจจุบัน และถึงแม้ว่า
การลงทุน R&D อาจเสียเปล่าและไม่เกิด
นวัตกรรม แต่อย่างน้อยองค์กร
ก็จะได้องค์ความรู้บางอย่าง

คำ�แนะนำ�สู่บริษัทจดทะเบียนและนักลงทุน
ในฐานะบอร์ด ตลท. คุณปริญญ์มีค�ำแนะน�ำถึงบริษัทจดทะเบียน
(บจ.) ในตลาดหุ้น เกี่ยวกับการปรับตัวรับมือกับเทคโนโลยีและความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามา โดยให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกกับเรื่อง
R&D
“เอกชนต้องเปลี่ยน Mindset ว่า R&D เป็นการลงทุนเพื่อก้าวไป
ข้างหน้า ไม่ใช่ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายส�ำหรับการท�ำธุรกิจในปัจจุบัน
และถึงแม้ว่าการลงทุน R&D อาจเสียเปล่าและไม่เกิดนวัตกรรม
แต่อย่างน้อยองค์กรก็จะได้องค์ความรู้บางอย่าง ฉะนั้น เอกชนควร
ลงทุนด้านนีอ้ ย่างจริงจัง ควบคูก่ บั การหาเครือข่ายภาคีตา่ งชาติ แทนที่
จะเอาแต่ซื้อนวัตกรรมจากต่างประเทศ”
นอกจากนี้ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจ�ำเป็นต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจด้วย Mindset แบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise: SE) กล่าวคือทุกการตัดสินใจต้องค�ำนึงผลกระทบต่อ
สังคมวงกว้าง ควบคูไ่ ปกับผลกระทบต่อกระบวนการท�ำงานของธุรกิจ
มากกว่าแค่ตัวเลขผลประกอบการ
ขณะเดียวกัน บจ. ต้องหาโอกาสที่จะน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ใช้ปฏิวัติการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งหมั่นศึกษาความเสี่ยงและมองหา
โอกาส เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคหรือระดับสากล

ส�ำหรับนักลงทุน คุณปริญญ์มองว่า สิ่งแรกที่ต้องท�ำ คือ การ
เปลี่ยน Mindset ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไม่ใช่การ “เล่นหุ้น”
นักลงทุนจึงควรศึกษาถึงความเสีย่ งและกลไกราคาของสินทรัพย์ตา่ ง ๆ
ให้เข้าใจก่อนลงทุน และแม้วา่ ยุคนี้ การเข้าถึงข้อมูลท�ำได้งา่ ยขึน้ และ
เร็วขึ้น แต่ตลาดหุ้นก็มีความผันผวนมากขึ้น ลงทุนได้ยากขึ้น ขณะที่
วิธกี ารค�ำนวณราคาและวัดมูลค่าหุน้ แบบเดิมก็เริม่ ใช้งานไม่ได้ จึงอาจ
ต้องหาโมเดลใหม่ทมี่ กี ารน�ำเอาปัจจัยหลากหลายเข้ามาพิจารณา หรือ
อาจต้องน�ำเทคโนโลยีใหม่มาช่วยเทรด
“หัวใจส�ำคัญในการลงทุนในตลาดทุน คือ การกระจายความเสีย่ ง
(Diversification) ยิ่งตลาดผันผวนมาก การกระจายความเสี่ยงก็ยิ่ง
ส�ำคัญ คุณอาจต้องลงทุนในหุ้นหลาก Sector ลงทุนในสินทรัพย์
อื่นบ้าง และลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศบ้าง หรือถ้าคิดว่าไม่มีเวลา
มากพอจะมานั่งเฝ้าเทรดหุ้น ก็อาจเปลี่ยนมาลงทุนในกองทุนแทน”
บอร์ด ตลท. แนะน�ำ
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ความท้าทายในการทำ�หน้าที่ของ ตลท.
นอกจากเทคโนโลยี Blockchain ที่จะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
ในการพลิกโฉมตลาดหลักทรัพย์และการด�ำเนินงานของ ตลท.
คุณปริญญ์มองว่า วันนี้และในอนาคต ตลท. ยังต้องเตรียมรับมือกับ
ความท้าทายอีกหลายประการ โดยความท้าทายส�ำคัญอันดับแรก คือ
Mindset ของผู้บริหารและพนักงาน
“ที่ผ่านมา เรียกได้ว่า ตลท. เป็น ‘เสือนอนกิน’ มาโดย
ตลอด เพราะธุรกิจเข้าข่ายผูกขาด (Monopoly) คุณไม่มีคู่แข่ง
เลยในประเทศไทย ทุกคนต้องซื้อขายหุ้นและตราสารทุนอื่น ๆ
ผ่านคุณหมด ความสบายท�ำให้เกิดความเคยชินกับการท�ำอะไร
เดิม ๆ ความท้าทายอย่างแรกจึงอยูท่ วี่ า่ จะท�ำยังไงให้คณุ เขย่าตัวเอง
ให้ตื่น และตั้งเป้าหมายใหม่ มองว่าคุณไม่ได้แข่งในประเทศ แต่ต้อง
แข่ ง กั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข องประเทศเพื่ อ นบ้ า นและประเทศอื่ น
ในภูมิภาค ดังนั้น เกมในอนาคต คือ จะท�ำยังไงให้เราเป็นตลาดหุ้น
ที่มีบริษัทต่างประเทศ โดยเฉพาะบริษัทในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง
(High Value Added Industry) และบริษัทในประเทศเพื่อนบ้าน
อยากเข้ามาจดทะเบียน และมีผลิตภัณฑ์การลงทุนระดับภูมภิ าค เช่น
กองทุน ETF เข้ามาซื้อขายผ่าน ตลท.”
คุณปริญญ์เชื่อว่า เมื่อ Mindset และเป้าหมายเปลี่ยน ตัวชี้
วัดประสิทธิผลการท�ำงาน (KPIs) ก็จะเปลี่ยนตาม จาก KPIs ที่เคย
เป็นตัวเลข เช่น ก�ำไร ยอดหุน้ เข้าเทรดใหม่ (IPO) ปริมาณการซือ้ ขาย
(Trade Volume) ฯลฯ เพียงอย่างเดียว ก็จะมี KPIs ด้านความส�ำเร็จ
ในการยกระดับสู่การเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค และการพัฒนาบทบาท
หน้าที่โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด (Maximize Interest) ส�ำหรับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม เพิ่มเข้าไปด้วย
อีกความท้าทายส�ำคัญของ ตลท. คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
กุญแจที่ ตลท. ต้องใส่ใจในเชิงปฏิบัติให้มากขึ้น ได้แก่ ธรรมาภิบาล
และการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุนให้กับนักลงทุน ซึ่ง
จะเป็นอาวุธทีน่ ำ� ไปสูก่ ารลงทุนทีถ่ กู ต้อง ต่อเนือ่ ง และบรรลุเป้าหมาย
การลงทุน โดยแนวทางทีค่ วรท�ำ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง
ก.ล.ต. และ ธปท.
“ส่วนความท้าทายสุดท้าย คือ การสร้างคน ซึ่ง ตลท. ไม่ได้ท�ำ
เรื่องทุนมาหลายปีแล้ว เพิ่งจะเริ่มเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ไม่เหมือน ธปท.
ที่ให้ทุนมาต่อเนื่องยาวนาน แล้วทุน ธปท. ก็ให้ผลลัพธ์ดีมาก สร้าง
คนเก่งคนดีออกมาท�ำงานให้แก่องค์กร รวมทั้งพัฒนาตลาดการเงิน
ให้กับประเทศมากมาย โจทย์ของ ตลท. คือ จะท�ำยังไงให้มีการสร้าง
คนที่มีศักยภาพ เพื่อออกมาพัฒนา ตลท. และตลาดทุนในมิติต่าง ๆ
ให้เท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
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“ถือเป็นความท้าทายทีล่ ำ� บากจริง ๆ เพราะมันเป็นอะไรทีค่ า้ นกับ
วัฒนธรรมองค์กรและกระทบกับการท�ำงานของ Regulator ส่วนใหญ่
โดยเฉพาะ ธปท. ที่คุ้นเคยกับการสวมหมวก ‘ผู้คุมกฎ’ เพื่อรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมานานตั้งแต่หลังวิกฤติปี 2540 แต่วันนี้ เรา
เจอกับแรงบีบ จากความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง
มันถึงเวลาแล้วทีจ่ ะต้องสวมบทบาทด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย”
ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ในปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งที่ ส� ำ คั ญ ของเศรษฐกิ จ
ไทย คือ การที่ธุรกิจขนาดเล็กหรือ SMEs เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบ เนือ่ งจากไม่ผา่ นเกณฑ์ระบบคะแนนเครดิต (Credit Scoring
System) ของสถาบันการเงิน หรือได้เงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่
ค่อนข้างสูง เพราะถูกมองว่าเสี่ยง ฉะนั้น เมื่อในอุตสาหกรรมนี้มี
‘ผู้เล่น’ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น บริษัทมือถือ ฟินเทค และกลุ่ม
บริการ Peer-to-Peer Lending เข้ามาเป็นทางออกหรือเป็นทางเลือก
ด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบ Credit Scoring ที่มีความแม่นย�ำ
ไม่แพ้กัน ธปท. ภายใต้หมวก “พัฒนา” ต้องเปิดทางให้ผู้เล่นเหล่านี้
เข้ามา ซึง่ ไม่เพียงจะช่วยให้ SMEs เข้าถึงเงินทุนด้วยต้นทุน (ดอกเบีย้ )
ที่เป็นธรรมและบริการที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน
และพัฒนาอุตสาหกรรม
“ในหลายประเทศ มีหลายธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เข้ามา
ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้า โดยอาศัยฐานข้อมูลลูกค้า
ของตัวเอง หรือบางประเทศก็เปิดกว้างให้ฟินเทคเข้ามาขับเคลื่อน
การปฏิวัติบริการทางการเงิน ซึ่งเทรนด์น้ีก็ต้องมาเมืองไทย แต่การ
เปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือช้า ก็ขึ้นอยู่กับผู้คุมกฎว่าจะกล้าปล่อยให้
วิ่งเร็วแค่ไหน เพราะการจะพัฒนาอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งต้องกระตุ้น
ให้เกิดการแข่งขันและเกิดนวัตกรรม ซึง่ จะเกิดขึน้ ได้ ผูค้ มุ กฎต้องกล้า
ปล่อยให้มีการลองผิดลองถูก กล้าที่จะล้มเหลว ต้องเชื่อในศักยภาพ
การเรียนรู้ของคน เพื่อที่ทุกคนจะได้เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกัน”
นอกจากนี้ หน่วยงานก�ำกับดูแลยังต้องมีบทบาทส�ำคัญในการลด
อุปสรรคทางกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ “คนตัวเล็ก” ที่มีนวัตกรรม
หรือมีไอเดียดี ๆ เข้ามาท�ำธุรกิจได้อย่างไม่ยากเย็น ส่วนมิติของการ
ก�ำกับดูแล คุณปริญญ์มองว่า แนวทางก�ำกับดูแลที่ดีที่สุด คือ การ
ส่งเสริมความรูท้ างการเงินและการลงทุน รวมถึง Digital Intelligence
ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะคนที่อยู่ฐานราก เพื่อให้พวกเขาสามารถ
บริหารจัดการและดูแลตัวเองได้ในระยะยาว
ส�ำหรับข้อแนะน�ำทิ้งท้าย คุณปริญญ์มองว่า หน่วยงานก�ำกับ
ต้องมองภาพใหญ่ (Bird’s Eye View) และมองไปข้างหน้า (Forward
Looking) ซึ่งจะท�ำให้เห็นจุดสมดุลระหว่างมิติของการก�ำกับและ
การพัฒนาไปพร้อมกัน โดยวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยได้ คือ การสร้างเครือข่ายภาคี
กับหน่วยงานก�ำกับดูแลในต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่ออัพเดตข้อมูล
ความรู้และเรียนรู้จากภาคีเหล่านี้
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การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
เริ่มต้นที่เด็กปฐมวัย
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ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ทุนมนุษย์เริ่มต้นที่ปฐมวัยและการสร้างปฏิสัมพันธ์
นักเศรษฐศาสตร์รู้มานานแล้วว่า “ทุน” เป็นสิ่งมีค่า และทุนที่
ส�ำคัญที่สุดก็คือ “ทุนมนุษย์” ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีขีดจ�ำกัด สามารถ
พัฒนาได้ตลอดช่วงชีวิต ทว่าการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์ให้ยั่งยืน
ต้องพัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก โดยเฉพาะช่วงปฐมวัย
“ในเชิงวิชาการที่ผมท�ำ เด็กปฐมวัยจะเริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิด
ไปจนถึง 5 - 6 ขวบ ก่อนเข้าชัน้ เรียนประถม โดยหลัก คือ เป็นเด็กเล็กและ
ยังอยู่ในวัยที่ยังไม่พร้อมและไม่ต้องการอะไรที่เป็นวิชาการจนเกินไป
เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการพัฒนา ผ่านการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ
การลงมือท�ำ และการเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์กับคน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัยจึงส�ำคัญมาก
ปัญหาสังคมต่าง ๆ สามารถที่จะลดลงไปได้ หากเราพัฒนาเยาวชน
ของชาติได้ถูกต้องตั้งแต่ยังเล็ก”
Active Learning และ HighScope
เทคโนโลยีการศึกษาที่ไร้เครื่องจักร
มนุษย์เรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีจึงไม่สามารถทดแทน
การเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ได้ หากมองไปยังเด็ก ๆ ช่วงเวลาปฐมวัย

เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาก�ำลังเติบโต เรียนรู้โลกผ่านพฤติกรรม การ
กระท�ำของผู้ใหญ่ การเล่นกับเพื่อน การเล่นกับพ่อแม่ ซึ่งถือเป็น
กิจกรรมหนึง่ ทีเ่ ด็กเรียนรูบ้ ทบาทของตัวเองกับผูอ้ นื่ และสังคม รวมถึง
การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนอื่น ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า
การเรียนรู้ลักษณะนี้มีผลท�ำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีกว่าการท่องจ�ำ เช่น
สามารถบอกคนอืน่ ให้เข้าใจกติกา ในขณะที่ตนเองก็เข้าใจกติกาของ
สังคมเช่นกัน
“ทิศทางการเรียนรูข้ องมนุษย์ ตัง้ แต่เด็กควรเป็น Active Learning
ซึ่งต้องเกิดจากการท�ำกิจกรรม ไม่ใช่การท่องจ�ำจากต�ำรา ส่วนหนึ่ง
ที่ส�ำคัญของ Active Learning ก็คือ การสร้างปฏิสัมพันธ์แบบ Two
Ways Communication ดังนัน้ สิง่ ทีผ่ มยังมีคำ� ถาม คือ คอมพิวเตอร์
หรือการเรียนผ่านโทรทัศน์ จะท�ำให้เด็กได้เรียนรู้แบบ Active
Learning ได้อย่างไร เพราะกระบวนการเรียนที่ท�ำให้เด็กมีทักษะที่ดี
มั่นคง และมีความคิดสร้างสรรค์จะต้องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ซึ่งผมคิดว่าไอที เทคโนโลยี ไม่ใช่ค�ำตอบ และไม่ใช่สิ่งแรกที่เด็ก
ต้องการ
“เด็กต้องการทักษะการคิดที่เป็นระบบและสร้างสรรค์ จากที่ผม
ท�ำโครงการไรซ์ไทยแลนด์มา 3 - 4 ปี สิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นไปได้จริง
คือ Active Learning ท�ำให้เด็กพัฒนาได้จริง เราเห็นพลังของเด็ก
เห็นพลังการเรียนรู้ เมื่อเราเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือท�ำ แต่ค�ำถาม
คือ ภายใต้บริบทที่เรามีอยู่ เราจะท�ำ Active Learning แบบไหน
ให้เกิดขึ้นได้จริง สามารถท�ำได้ในทุก ๆ โรงเรียน ไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นโรงเรียนเอกชนแพง ๆ แต่โรงเรียนในชนบทก็ต้องสามารถท�ำได้
“HighScope เป็นกระบวนการเรียนแบบ Active Learning
รูปแบบหนึ่ง ถูกคิดค้นโดย ดร.เดวิท พี ไวล์คาร์ท (Dr. David
P. Weikart) นั ก จิ ต วิ ท ยาเด็ ก เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาความยากจนใน
สหรัฐอเมริกา ย้อนกลับไปสมัย 50 ปีกอ่ น คนอเมริกนั ยังเชือ่ ว่า คนผิวสี
ไม่สามารถพัฒนาได้ ทว่ากลุ่มที่น�ำกระบวนการศึกษา HighScope

ฉบับที่ 3 ปี 2561

จากความส� ำ คั ญ นี้ ท� ำ ให้ ดร.วี ร ะชาติ กิ เ ลนทอง ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ริเริ่ม
และพัฒนาศูนย์การศึกษาเด็กปฐมวัย ในโครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์”
(RIECE Thailand) ด้วยการน�ำกระบวนการศึกษาแบบ HighScope ซึง่
เป็นการสอนแบบ Active Learning ทีเ่ น้นการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั เด็ก
โดย BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์
วีระชาติ ทีจ่ ะมาเล่าถึงแนวคิดและทีม่ าของการศึกษาแบบ HighScope
รวมถึงความส�ำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างเยาวชน
ของชาติให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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“เด็กในวันนี้ คือ ผู้ ใหญ่ในวันหน้า” ถือเป็นหนึ่งในวลีที่คุ้นหู ซึ่งสะท้อนสัจธรรมอย่างแท้จริง ทั้งยังสื่อนัยสำ�คัญว่า เด็กเป็น
ทุนทรัพยากรที่สำ�คัญในอนาคต หากเราปลูกฝังเด็กอย่างไร อนาคตของประเทศชาติก็จะเป็นเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเด็กปฐมวัย หรือเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ เป็นช่วงของพัฒนาการทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา
จิตใจ บุคลิกภาพ และสังคม
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ประทับใจและได้เรียนรู้ คือ HighScope ไม่ยากจนเกินไป ครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามต�ำบลสามารถท�ำตามได้ ขอให้มกี ารบริหารจัดการ
ที่ดี นี่คือความภูมิใจของผมอย่างยิ่ง กับการที่เราพยายามเอาวิธีการ
ที่เหมาะสมไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นฐานของสังคมไทย โดยพื้นที่หลัก
ของการท�ำงาน เราเริ่มที่จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ แต่ในปีนี้
และปีหน้า จะมีศูนย์ที่น�ำกระบวนการศึกษา HighScope ไปใช้อีก
หลายจังหวัด เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดลพบุรี ขอนแก่น
นครราชสีมา และโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส
“หลักสูตรเราไม่ได้องิ กับศาสนา ใช้ได้กบั ทุกศาสนา เราเป็นกลาง
ผมเชื่อว่าปัญหาชายแดนใต้จะแก้ได้ หรือปัญหาของสังคมโดยรวม
จะแก้ได้ ถ้าเราพัฒนาเด็กให้เป็นผูใ้ หญ่ทมี่ คี ณุ ภาพ รูจ้ กั การอยูร่ ว่ มกัน
ในสังคม และไม่กอ่ ปัญหาให้สงั คม สิง่ ทีเ่ ด็กต้องการ คือ ทักษะการคิด
วิจารณญาณ เมือ่ เขาโตพอ ไม่มปี ญั หาเลยว่าเขาจะเลือกเป็นอะไร แต่
ในวัยเด็ก เราต้องให้เครื่องมือกับเขา และเครื่องมือที่ส�ำคัญมาตลอด
ไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคตก็คือ การคิด”
เทคโนโลยีการศึกษามิใช่เพียงเรื่องของเครื่องจักร
ในมุมมองของอาจารย์วีระชาติ เทคโนโลยีทางการศึกษาไม่ใช่
แค่เพียงเรื่องของเครื่องจักร สมองกล คอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์เพื่อ

โครงการ RIECE Thailand
และการศึกษาหลักสูตร HighScope
โครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) หรือ โครงการ
ลดความเหลื่อมล�้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing
Inequality through Early Childhood Education: RIECE
Thailand) เป็ น โครงการพั ฒ นาการศึ ก ษาเด็ ก ปฐมวั ย โดย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบ
นโยบาย มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ส�ำนักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตจังหวัดมหาสารคามและ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปี 2558
โดยน�ำเอาหลักสูตร HighScope ไปสอนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ในท้องถิ่นชนบท เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติ และเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ โดยไม่จ�ำเป็นต้องอาศัย
สื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์พิเศษที่มีราคาสูง ซึ่งหัวใจหลัก
ของหลักสูตร HighScope คือ วงล้อแห่งการเรียนรู้ ที่ประกอบ
ไปด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ การจัดสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้ กิจวัตรประจ�ำวัน และการประเมิน ซึ่งจะจัดผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน โดยมี 3 ขั้นตอนส�ำคัญ คือ วางแผน (Plan)
ลงมือท�ำ (Do) และทบทวน (Review)
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มาใช้ เชื่อว่าการพัฒนาคนนั้น ขึ้นอยู่กับว่า เรากระตุ้นเขามากพอ
หรือไม่”
ทั้ ง ยั ง มี ง านวิ จั ย หลายชิ้ น ที่ แ สดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการสอนแบบ HighScope เช่น งานวิจัยของ ศาสตราจารย์
เจมส์ เจ แฮคแมน (Prof. James J. Hackman) นักเศรษฐศาสตร์
รางวัลโนเบล ข้อสรุปหนึ่ง คือ การสอนด้วย HighScope สุดท้ายแล้ว
สามารถสร้างประโยชน์ได้กว่า 7 เท่าของต้นทุน เมื่อดูจากรายได้
ของผู้ใหญ่ที่ผ่านกระบวนการเรียนแบบ HighScope นอกจากนี้ จาก
การศึกษาพบว่า คนที่ได้รับการสอนแบบ HighScope มีสถิติการก่อ
อาชญากรรมและติดยาเสพติดน้อยกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญด้วย
“มีงานวิจยั รองรับว่า กระบวนการเรียนการสอนแบบ HighScope
ให้ผลที่ดีมาก ผลที่น่าสนใจ คือ เราไม่ได้คุยกันเรื่องคะแนนสอบ เรา
คุยถึงผลในการท�ำงานจริง การไม่กอ่ ปัญหาให้กบั สังคม จึงเป็นเหตุผล
ให้ผมน�ำกระบวนการศึกษานี้มาทดลองสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพราะ HighScope เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์มาก จึงช่วยแก้ปัญหา
สังคมได้ เด็กจะเล่นด้วยกัน และฝึกการอยู่ด้วยกันในสังคมได้
“3 - 4 ปีที่ผ่านมา เราเห็นเลยว่า เด็กพัฒนาขึ้น เด็กพร้อมที่จะ
รับวิธีการเหล่านี้ เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ทั้งการกล้าแสดงออก ภาษา
การสื่อสาร เพราะเขาได้ฝึกพูดตลอดเวลา เขาไม่ถูกตีกรอบ สิ่งที่ผม

การศึกษา แต่กระบวนการเรียนรู้ก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ส�ำคัญ
อย่างหนึง่ เพราะการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยทีด่ ี ควรเป็น Two Ways
Communication ซึ่งเด็ก ๆ ควรมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับคุณครู
“การทีเ่ ราเอาทีวี อินเทอร์เน็ตไปตามโรงเรียน สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ เด็ก
ต้องอยู่กับทีวี แม้แต่การน�ำเต้น ครูยังเปิดทีวีให้เด็กเต้นตาม ฉะนั้น
สิง่ ทีเ่ ด็กขาดก็คอื ปฏิสมั พันธ์ แม้จะเป็นคนคนเดียวกัน การสอนผ่าน
วิดโี อ กับการมาสอนจริง ผลก็ไม่เท่ากัน อย่างน้อยในวัยเด็กเล็ก ครูที่
เป็นมนุษย์จริงๆ จึงส�ำคัญมาก ดังนัน้ เทคโนโลยีควรเป็นสิง่ ทีน่ ำ� มาใช้
พัฒนาครู หรือช่วยในการพัฒนา Content บางอย่าง แต่หัวใจส�ำคัญ
ที่สุด ยังต้องอยู่ที่ครูที่เป็นมนุษย์ และครูเหล่านี้ต้องได้รับการพัฒนา
และตระหนักว่าบทบาทของเขาส�ำคัญขนาดไหน
“ปั จ จุ บั น ผู ้ ป กครองปล่ อ ยเด็ ก ไว้ กั บ เกมกั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
สิ่งที่ผมบอกได้และอยากบอก คือ คุณให้เด็กดูได้ แต่คุณต้องเชื่อ
และตระหนักว่า สิ่งส�ำคัญที่สุด คือ ปฏิสัมพันธ์ เด็กที่อยู่แต่กับ
เกมหรือเทคโนโลยี สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ เขาจะไม่อยู่กับสังคม เขา
ไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของสังคม อยู่กับสังคมไม่เป็น และอาจ
ก่อปัญหาต่อสังคมและตนเอง มีคนมากมายที่ IQ สูง แต่อยู่ในสังคม
ไม่ได้ เราต้องให้ความส�ำคัญกับสิง่ ทีถ่ กู ต้อง ถ้าพ่อแม่ปล่อยให้เด็กอยูก่ บั
เทคโนโลยีมากเกินไป เด็กกลุ่มนี้จะขาดปฏิสัมพันธ์ และจะขาด
ความผูกพัน (Attachment) ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่ส�ำคัญ
ที่สุดในการรับมือกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงในชีวิต หากไม่มี
ความผูกพัน เด็กทีโ่ ตมาคนนัน้ เมือ่ เจอกับความผิดหวัง ก็อาจมีโอกาส
ฆ่าตัวตายได้
“ผมว่าเทคโนโลยีควรเป็นอะไรที่กว้างกว่าที่มองกันในปัจจุบัน
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด และแก้ ป ั ญ หาสั ง คมได้ ดี ที่ สุ ด
คือ กระบวนการ เพราะฉะนั้น เราต้องกลับมาที่คน จะท�ำอย่างไร
ให้ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง มี เ ทคโนโลยี ด ้ า น
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เทคโนโลยีการศึกษาที่ส�ำคัญที่สุดและ
แก้ปัญหาสังคมได้ดีที่สุด คือ กระบวนการ เพราะฉะนั้น
เราต้องกลับมาที่คน จะท�ำอย่างไรให้กระบวนการเรียนรู้
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีเทคโนโลยีด้านกระบวนการ
ที่เหมาะสม ที่ใครก็ท�ำได้ ผมเชื่อว่า HighScope
คือ เทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเหมาะกับการสอนเด็กปฐมวัยทุกที่
เป็นเครื่องมือที่ครูท�ำได้จริง

กระบวนการที่เหมาะสม ที่ใครก็ท�ำได้ ผมเชื่อว่า HighScope คือ
เทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเหมาะกับการสอนเด็กปฐมวัยทุกที่ เป็นเครื่องมือที่
ครูท�ำได้จริง แต่ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี”
สุดท้าย แม้โครงการไรซ์ไทยแลนด์ระยะแรกจะมีระยะเวลา
การท�ำงาน 5 ปี แต่อาจารย์วีระชาติได้ให้มุมมองที่น่าสนใจไว้ว่า
“ทุกคนจะมองว่า งานวิจยั ทุกชิน้ มีจดุ จบ แต่ผมเชือ่ ว่า งานวิจยั จริง ๆ
ไม่มจี ดุ จบ และทุกคนชอบถามว่า จะเสร็จเมือ่ ไหร่ ซึง่ ผมก็ตอ้ งตอบว่า
ผมไม่ทราบ หวังว่าจะไม่จบ และหวังว่าจะท�ำต่อไปเรื่อย ๆ”
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ปี 2560 : ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อะไรจากการดำ�เนินภารกิจของ ธปท.

คนไทยได้อะไร
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แผนยุทธศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2562
ว�สัยทัศน : เปนองคกรที่มองไกล มีหลักการ และรวมมือ
เพ�่อความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืนของไทย
พันธกิจ : มุงเสร�มสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเง�นที่มีเสถียรภาพ
และมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและทั่วถึง

I. ดานเสถียรภาพ (Stability)
1. เสถียรภาพการเง�น
2. เสถียรภาพระบบการเง�น
3. เสถียรภาพระบบสถาบันการเง�น
4. เสถียรภาพระบบการชำระเง�น

II. ดานการพัฒนา (Development)
5. การพัฒนาระบบการเง�น
6. การเชื่อมโยงกับตางประเทศ
7. การสงเสร�มบร�การทางการเง�นอยางทั่วถึง เปนธรรม และการพัฒนาอยางยั่งยืน
III. ดานเสร�มสรางความเขมแข็งขององคกร (Internal Excellence)
8. การยกระดับขอมูล
และการว�เคราะห

9. ความเปนเลิศ
ดานงานว�จัย

10. การยกระดับ
ศักยภาพบุคลากร

11. การยกระดับ
ศักยภาพองคกร

12. การเสร�มสราง
การมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของ

- เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และมีภูมิคุ้มกัน

- มีนโยบายที่สอดประสานกันระหว่างหน่วยงาน
- มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ

เศรษฐกิจไทยโดยรวมเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพในอัตราทีน่ า่ พอใจ
ซึง่ เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจมหภาค ถือเป็นภูมคิ มุ้ กันส�ำคัญทีช่ ว่ ยรองรับ
ผลกระทบจากตลาดเงินและตลาดทุนโลกทีเ่ คลือ่ นไหวผันผวนมากใน
ปีทผี่ า่ นมา ในขณะทีก่ ารประสานนโยบายเศรษฐกิจร่วมกันของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ช่วยให้ประเทศมีกรอบการก�ำกับดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจใน
ภาพรวม (Financial Stability) ทีช่ ดั เจนขึน้ ลดโอกาสทีจ่ ะเกิดปัญหา
ความเปราะบางทีอ่ าจจะกระทบพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
ภาคประชาชน คนไทยเข้าถึงและได้รับบริการทางการเงินที่
สะดวก คล่องตัว และมีความปลอดภัย ในราคาที่ถูกลง โดยเฉพาะ
จากโครงการพร้อมเพย์ ซึง่ ถือเป็นระบบการช�ำระเงินทีม่ คี า่ ธรรมเนียม
ถูกทีส่ ดุ ระบบหนึง่ ของโลก คนไทยได้รบั บริการทางการเงินทีม่ คี ณุ ภาพ
และเป็นธรรมมากขึ้นตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับ นอกจากนี้
มาตรการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลช่วยลดภาระ
ดอกเบี้ย เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือน
ขณะที่ โ ครงการคลิ นิ ก แก้ ห นี้ ไ ด้ ช ่ ว ยประชาชนที่ สุ จ ริ ต ซึ่ ง มี ห นี้
บัตรเครดิตกับเจ้าหนี้หลายรายที่ปกติยากจะหาข้อยุติ ให้มีโอกาส
ปลดหนี้และเริ่มชีวิตใหม่ และที่ส�ำคัญ คนไทยมีโอกาสได้ใช้ธนบัตร
ที่ระลึกด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ ถือเป็นการถวาย
อาลัยและน้อมร�ำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชน
นอกจากนี้ คนไทยได้ศนู ย์การเรียนรูท้ างเศรษฐกิจการเงินแห่งใหม่ ซึง่
นิสติ นักศึกษา ประชาชน สามารถมาศึกษาหาความรู้ พบปะแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ จัดกิจกรรมทีจ่ ะสร้างแรงบันดาลใจ และนิสยั การเรียนรู้
แบ่งปัน

- ต้นทุนการท�ำธุรกรรม FX และการบริการเงินสดลดลง
- บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนคล่องตัวขึ้น
- มีโอกาสน�ำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้บริการทางการเงิน
และมีเครือข่ายร่วมป้องกันภัยไซเบอร์

ภาคธุรกิจ ได้รับประโยชน์จากต้นทุนการกู้เงินและค่าธรรมเนียม
ที่ถูกลง ส่วนหนึ่งจากนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันของผู้ให้บริการ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ และจากการน�ำนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ (FinTech)
มาใช้ ขณะที่การปฏิรูปกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน ช่วยเพิ่มความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) เพิม่ ทางเลือก
ให้นักลงทุน นอกจากนั้น ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs สามารถ
เข้าถึงเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นได้ดขี นึ้
ในต้นทุนที่ถูกลง
ภาคสถาบันการเงิน การปฏิรปู กฎเกณฑ์การแลกเปลีย่ นเงิน ช่วย
ลดค่าใช้จา่ ยในการท�ำธุรกรรม และลดขั้นตอนทีต่ ้องเตรียมเอกสารที่
ไม่จ�ำเป็น และการที่สถาบันการเงินมีการปรับรูปแบบการด�ำเนินการ
เป็น Digital Banking มากขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
เงินสดและการขยายตู้เอทีเอ็ม นอกจากนั้น การยกระดับการก�ำกับ
ดูแลในหลายมิติควบคู่ไปกับการปรับกรอบการก�ำกับดูแลให้ยืดหยุ่น
มากขึน้ โดยเปิดให้มสี นามทดลองนวัตกรรมทางการเงิน (Regulatory
Sandbox) ช่วยให้สถาบันการเงินสามารถพัฒนาและปรับรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยให้การด�ำเนินการของสถาบันการเงินใน
ระยะยาวมีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน
สามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจ�ำปี 2560 ผ่าน
เว็บไซต์ ธปท. https://goo.gl/MYzVMn
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ตลอดระยะเวลา 75 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ยึดมั่นในภารกิจของธนาคารกลางในการ
มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินที่เอื้อให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ มีการพัฒนาและเติบโตได้
อย่างยัง่ ยืนทัว่ ถึง เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ อี ย่างยัง่ ยืนของประชาชนคนไทย ซึง่ ในปี 2560 นับเป็นปีแรกของการวางรากฐาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2562 เพือ่ เตรียมพร้อมปรับตัวเข้าสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ปรับลด
กฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจการเงิน และเสริมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางระบบการเงินที่จะตอบโจทย์ของประเทศในอนาคต BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้
ขอนำ�เสนอภารกิจที่ ธปท. ได้ด�ำ เนินงานไปในปี 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ สร้างประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยทุกคน

- บริการทางการเงินที่สะดวกคล่องตัว
ปลอดภัยขึ้น ในราคาที่ถูกลง
- มีช่องทางจัดการหนี้
- ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันทางการเงินมากขึ้น
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จากการด�ำเนินงานของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2560

- ต้นทุนการโอนเงินถูกลง
- ท�ำธุรกรรม FX สะดวกขึ้น
- SMEs มีเครื่องมือช่วยบริหาร
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
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ท�ำความเข้าใจ ตัวเลขผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2560

BOT MAGAZINE The Knowledge

อุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทีด่ ขี นึ้
ชัดเจน ท�ำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ
เงินสกุลอื่น รวมถึงเงินบาท
ทำ�ไมธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขาดทุน
ภารกิจหลักของ ธปท. ในฐานะธนาคารกลางของประเทศ คือ การ
รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินให้มเี สถียรภาพ
ด�ำเนินนโยบายการเงินเพือ่ ดูแลภาวะการเงินให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
รวมทั้ ง ดู แ ลไม่ ใ ห้ อั ต ราแลกเปลี่ ย นผั น ผวนหรื อ เปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว จนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย “ไม่ใช่
การมุ่งหาก�ำไรเหมือนกับบริษัททั่วไป”
เหตุที่ ธปท. มีผลการด�ำเนินงานขาดทุน มาจากการปฏิบัติ
ภารกิจในฐานะธนาคารกลาง ซึ่งเป็นผลมาจาก 2 สาเหตุหลัก ดังนี้
(1) ส่วนใหญ่ขาดทุนทางบัญชี จากการตีราคาเงินส�ำรองระหว่าง
ประเทศเป็นสกุลเงินบาท และ (2) ส่วนต่างดอกเบีย้ รับ-จ่าย จากการ
ด�ำเนินนโยบายการเงิน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 1 : ผลการดำ�เนินงานสุทธิของ ธปท.
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ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
สินทรัพย์ของบริษทั A เมือ่ เริม่ กิจการ

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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
สินทรัพย์ของบริษทั A

+
1 ล้านบาท
1 ล้าน $
บาทอ่อนค่า อัตราแลกเปลีย่ น 34 ฿ = 1$
1 ล้านบาท + 34 ล้านบาท
รวม 35 ล้านบาท
ปี 59 บริษทั A มีกำ� ไรทางบัญชี 1 ล้านบาท
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เงินส�ำรองระหว่างประเทศ
ฐานะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ
หน่วย : แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา : ธปท.
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-139,534

ตัวอย่าง การตีราคาสินทรัพย์ ให้อยู่ ในรูปเงินบาท
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รูปที่ 2 : ตัวเลขเงินสำ�รองระหว่างประเทศ

ปีที่เศรษฐกิจดี = เงินบาทแข็งค่าขึ้น = ธปท. ปรากฏผลขาดทุน
ปีที่เศรษฐกิจไม่ดี = เงินบาทอ่อนค่าลง = ธปท. ปรากฏผลก�ำไร
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บริบทเศรษฐกิจการเงินในปี 2560
เศรษฐกิจโลกในปี 2560 ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะประเทศ
อุตสาหกรรมหลัก สหรัฐฯ กลุ่มประเทศยูโร และญี่ปุ่น อย่างไรก็ดี
แม้ว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะมีทิศทางดีขึ้น แต่ความเสี่ยงก็ปรับ
เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน อาทิ การที่ประเทศอุตสาหกรรมหลักเริ่ม
ทยอยปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ระดับปกติ ซึ่งท�ำให้ต้นทุนในการ
กู้ยืมในตลาดการเงินโลกปรับสูงขึ้น ความไม่แน่นอนของนโยบาย
กีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของ
อังกฤษ (Brexit) รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ใน
ทะเลจีนใต้และความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนโลกเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งปี
ส�ำหรับเศรษฐกิจไทย ในภาพรวมเติบโตแข็งแกร่งขึน้ เมือ่ เทียบกับ
ปีกอ่ น ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ตอ่ เนือ่ งทีร่ อ้ ยละ 3.9 ดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากภาคการ
ส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้น และภาคการท่องเที่ยวที่ยังดึงดูดนักท่องเที่ยว
ต่างชาติได้ในระดับสูง ซึ่งจากปัจจัยความไม่แน่นอนของประเทศ

ณ สิ้นปี 2560 ธปท. มีเงินส�ำรองระหว่างประเทศ (รวมฐานะ
การซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) ประมาณ 2.39 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (รูปที่ 2) ซึ่งเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงิน
สกุลหลักหลายสกุล โดยแข็งค่าขึน้ จาก 35.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
เมื่อสิ้นปี 2559 เป็น 32.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อสิ้นปี 2560
จึงท�ำให้ ธปท. มีผลการขาดทุนจากการตีราคาจ�ำนวนประมาณ
2 แสนล้านบาท ซึง่ ในความเป็นจริง เงินส�ำรองระหว่างประเทศเหล่านัน้
ยังมีอยู่ครบถ้วน ไม่ได้หายไปไหน ผลขาดทุนจากการตีราคาไม่ได้
กระทบต่อความมั่นคงด้านต่างประเทศของเศรษฐกิจไทย โดย
เงินส�ำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นปี 2560 มีปริมาณคิดเป็น 3.3 เท่า
ของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น1 ซึ่งเพียงพอต่อการดูแลเสถียรภาพด้าน
ต่างประเทศและเศรษฐกิจไทย
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ในปี 2560 แม้เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มขยายตัวที่ดีและชัดเจนขึ้น ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว
และการส่งออก แต่หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยตัวเลขผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 ทีป่ รากฏผลการขาดทุนรวม 270,688
ล้านบาท อาจท�ำให้ประชาชนเกิดความกังวลและสงสัยว่า ท�ำไม ธปท. จึงขาดทุนในภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัว และการขาดทุนที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของ ธปท. ต่อไปหรือไม่ BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ จะมาเล่าถึงบริบทเศรษฐกิจการเงินของโลกและของประเทศไทยที่
เกิดขึน้ ในปี 2560 รวมทัง้ อธิบายตัวเลขผลการด�ำเนินงานของ ธปท. ว่าท�ำไมจึงขาดทุน เพือ่ ให้ทกุ ท่านเข้าใจตัวเลขผลการด�ำเนินงานและการปฏิบตั ิ
ภารกิจของ ธปท. มากยิ่งขึ้น

1. ขาดทุนทางบัญชี จากการตีราคาเงินส�ำรองระหว่างประเทศเป็น
สกุลเงินบาท
ตามมาตรฐานทางบัญชี ได้ก�ำหนดให้ทุกสิ้นปี ธปท. ต้อง
ตีราคาสินทรัพย์ทั้งหมด เป็นมูลค่าตลาดในรูปเงินบาท ซึ่งงบดุลของ
ธนาคารกลางจะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากงบดุลของบริษัทที่
ด�ำเนินธุรกิจทั่วไป เพราะธนาคารกลางต้องถือสินทรัพย์เป็นเงินตรา
ต่ า งประเทศ (เงิ น ส� ำ รองระหว่ า งประเทศ) ไว้ เ พื่ อ รองรั บ การ
น�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการไปลงทุนในต่างประเทศของ
คนไทย ตลอดจนเป็นกันชนรองรับการไหลออกของเงินทุน สินทรัพย์
ส่วนมากกว่า 85% ของ ธปท. จึงอยู่ในรูปเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
ผลจากการตีราคาจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานของ
ธปท. ผันผวนขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วง (รูปที่ 1)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
สินทรัพย์ของบริษทั A

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

จะเห็นว่า บริษทั A ยังคงมีสนิ ทรัพย์ที่ 1 ล้านบาท และ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้ใช้จา่ ยในอนาคตอยูเ่ ท่าเดิม
แต่บางปีกำ� ไร บางปีขาดทุน ตามอัตราแลกเปลีย่ นในช่วงเวลานัน้
สรุปว่า ก�ำไรหรือขาดทุนทางบัญชี เป็นเพียงผลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการตีราคาสินทรัพย์ ยังไม่ใช่กำ� ไรหรือ
ขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบการจริง ซึง่ ในความเป็นจริง สินทรัพย์ดงั กล่าวยังมีอยูค่ รบถ้วน

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา : ธปท.

-207,854
-273,992

-270,688

ดั ง นั้ น หากคิ ด ให้ ดี การที่ ธปท. ขาดทุ น จากการตี ร าคา
เงินส�ำรองระหว่างประเทศ เพราะเงินบาทแข็งค่าขึน้ หมายถึง ก�ำไรของ
คนไทยที่ถือครองทรัพย์สินในรูปเงินบาท เพราะสามารถแลกเงินตรา
ต่างประเทศได้มากขึ้น หรือมีก�ำไรในรูปเงินตราต่างประเทศมากขึ้น
แต่หาก ธปท. มีกำ� ไรจากการตีราคาเงินส�ำรองระหว่างประเทศ เพราะ
เงินบาทอ่อนค่าลง แปลว่า เงินบาททีค่ นไทยถืออยูม่ มี ลู ค่าน้อยลงเมือ่
เทียบกับเงินสกุลอื่น

เงินส�ำรองระหว่างประเทศของไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2560 เป็น
ผลมาจากการในท�ำหน้าที่ของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพอัตรา
แลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเริ่ม
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย การชะลอความผันผวนของค่าเงินบาท
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าระหว่าง
ประเทศเหนือประเทศคูค่ า้ อืน่ ๆ แต่เพือ่ ให้เวลากับภาคเอกชนในการ
ปรับตัวและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศ

1 หนี้ต่างประเทศระยะสั้น คือ หนี้สินต่างประเทศที่มีอายุครบก�ำหนดช�ำระคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
โดยสัดส่วนเงินส�ำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้น ไม่ควรต�่ำกว่า 1 เท่า ตามเกณฑ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

รูปที่ 3 : ตัวอย่างการดำ�เนินนโยบายของ ธปท. เพื่อดูแลอัตราแลกเปลี่ยน สภาพคล่อง และเงินเฟ้อ

B
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ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็ว
ในบางช่วง ประชาชนและภาคธุรกิจ
อาจไม่สามารถปรับตัวได้ทัน

ธปท. ซื้อเงินตราต่างประเทศ
เพื่อชะลอไม่ให้ค่าเงินบาท
แข็งค่าเร็วเกินไป
(ท�ำให้เงินส�ำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น)

2. ส่วนต่างดอกเบี้ยรับ - จ่าย จากการด�ำเนินนโยบายการเงิน
หน้ า ที่ ส� ำ คั ญ ของ ธปท. นอกเหนื อ จากการดู แ ลเสถี ย รภาพอั ต รา
แลกเปลี่ยน คือ การด�ำเนินนโยบายเพื่อดูแลสภาพคล่องและอัตราเงินเฟ้อ
ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม ไม่ ส ร้ า งและสะสมความเปราะบางจนเป็ น
ความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจการเงิน การชะลอความผันผวนของค่าเงินบาท
ในช่วงปี 2560 ทีม่ แี นวโน้มแข็งค่าเร็วในบางช่วง ธปท. ต้องท�ำการซือ้ เงินสกุล
ต่างประเทศด้วยเงินบาท ท�ำให้สภาพคล่องเงินบาทในระบบเศรษฐกิจเพิ่ม
สูงขึ้น และอาจเกิดภาวะเงินเฟ้อโดยไม่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ดังนั้น การเข้าไปดูแลค่าเงินบาทของ ธปท. จึงต้องดูแลสภาพคล่องเงินบาท
และอัตราเงินเฟ้อควบคู่กันไปด้วย (รูปที่ 3)
ซึง่ เมือ่ ธปท. ท�ำการดูแลสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ เท่ากับว่ามีภาระ
ดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่ผซู้ อื้ พันธบัตร แต่เนือ่ งจากผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ของ
ตลาดเงินไทยที่มากกว่าตลาดต่างประเทศ ท�ำให้ ธปท. ขาดทุนจากส่วนต่าง
ดอกเบีย้ รับ - จ่าย (ภาระดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งจ่าย มากกว่า ผลตอบแทนจากการน�ำ
เงินส�ำรองระหว่างประเทศไปลงทุน) หรือ Negative Carry
อย่างไรก็ตาม Negative Carry ที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(รูปที่ 4) และคาดว่าจะกลับมาเป็นบวก (Positive Carry) ในปี 2561 ตาม
อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น
รูปที่ 4 : ส่วนต่างดอกเบี้ยรับ - จ่าย

-100,133-96,518

-62,552

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา : ธปท.

-44,833
-29,056

-15,086
2555

2556

2557

2558

2559

2560

สภาพคล่องเงินบาท
ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น

ธปท. ดูดสภาพคล่องเงินบาทให้ลดลง
ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ
การออกพันธบัตร เพื่อดูแล
สภาพคล่องในระบบให้เหมาะสม
ไม่เกิดภาวะเงินเฟ้อ

ผลขาดทุนของ ธปท. คือ
กำ�ไรของประเทศและประชาชน
สุดท้ายนี้ ต้องไม่ลืมว่า ภารกิจของ ธปท. คือ การ
รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของ
ประเทศ ไม่ได้มุ่งหาก�ำไรเหมือนกับบริษัททั่วไป ผลขาดทุน
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นผลขาดทุนที่เกิดจากการตีราคา ซึ่งจะ
เปลีย่ นแปลงเป็นก�ำไรหรือขาดทุนได้ตามการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นส�ำคัญ โดยเงินส�ำรองระหว่างประเทศ
ของไทยยังมีอยู่ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลเสถียรภาพ
ด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจไทย
จากประสบการณ์ของธนาคารกลางในหลายประเทศที่
ประสบผลขาดทุน ชี้ว่า การขาดทุนของธนาคารกลางไม่ได้
เป็นอุปสรรคในการด�ำเนินนโยบายของธนาคารกลาง หาก
ยังสามารถรักษาความน่าเชื่อถือและความเป็นอิสระในการ
ด�ำเนินนโยบายการเงิน รวมทั้งการสื่อสารต่อสาธารณชน
อย่างชัดเจนและโปรงใส
ธปท. ขอให้ความมั่นใจว่า จะยังคงยึดแนวทางการท�ำ
หน้าทีธ่ นาคารกลางทีด่ ตี ามหลักสากล มุง่ มัน่ ดูแลเสถียรภาพ
เศรษฐกิจการเงินของประเทศด้วยความรอบคอบดังที่เป็นมา
ซึ่งส�ำหรับธนาคารกลางแล้ว ผลขาดทุนจากการตีราคาที่
เกิดขึน้ ถือเป็นก�ำไรของประเทศชาติและของประชาชนทุกคน

Being Great: Leadership
and Organizational Cultures
VUCA: A Time for Greatness

Visionary Leadership in a
Turbulent World: Thriving in
the New VUCA Context

โดย Rob Elkington (Author, Editor),
Madeleine Van der Steege (Editor),
Judith Glick-Smith (Editor) และ Jennifer
Moss Breen (Editor)
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ร วบรวมบทวิ เ คราะห์
จาก 9 ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกผ่านมุมมองที่
แตกต่ า ง มุ ่ ง สร้ า งความเข้ า ใจและให้
ข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้จริง รวมทั้งเสนอ
กรอบแนวคิดที่ช่วยให้ผู้น�ำสามารถปรับตัว
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ใ นยุ ค แห่ ง
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน หรือ VUCA
เนื้ อ หาหนั ง สื อ แนะน� ำ วิ ธี ก ารที่ ผู ้ น� ำ
สามารถพั ฒ นาทั้ ง ตนเองและองค์ ก ร
อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ จั ด การกั บ ภาวะ
VUCA ด้วยเครื่องมือส�ำคัญ คือ นวัตกรรม
ความร่วมมือ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดี การจัดการตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความยืดหยุ่น ประกอบกับการสนับสนุน
คนในองค์ ก รด้ ว ยการโค้ ช อย่ า งมี ร ะบบ
สร้างความร่วมมือและวัฒนธรรมองค์กร
ให้เกิดทีมเวิร์คที่มีความสามารถ จะช่วย
ยกระดับให้องค์กรสามารถแข่งขันท่ามกลาง
กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้

โดย Ashutosh Labroo
โลกของ VUCA ทุกวันนี้ เราอยูท่ า่ มกลาง
การขาดความรู้อย่างแท้จริง และการขาด
ผู้น�ำที่สามารถปรับตัวได้ภายใต้สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ค้นพบทิศทาง
ในการเป็ น ผู ้ น� ำ และสร้ า งความแตกต่ า ง
ด้วยตนเอง ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลักของการ
สร้างและท�ำลายองค์กร นั่นคือ “วัฒนธรรม
องค์ ก ร” ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ม องไม่ เ ห็ น และคน
ส่วนใหญ่มกั ไม่ให้ความสนใจ แต่เป็นขุมพลัง
ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ จ ะน� ำ องค์ ก รไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ
หรือล้มเหลว ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบ
ของวัฒนธรรมองค์กรและหนทางในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้วยตัวเอง เป็นค�ำแนะน�ำ
ที่ใช้ได้จริงที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้น�ำที่
ยิง่ ใหญ่ และสามารถสร้างองค์กรทีแ่ ข็งแกร่งได้

Outsmarting VUCA:
Achieving Success in
a Volatile, Uncertain,
Complex, & Ambiguous
World

โดย Don Gilman Ed. D.
ชีวิตคือการตัดสินใจ แต่การน�ำวิธีคิด
แบบเดิม ๆ มาใช้ตัดสินใจในยุค VUCA
ที่โลกเต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน
ซับซ้อน และคลุมเครือ อาจไม่นำ� ไปสูผ่ ลลัพธ์
ที่ต้องการเช่นในอดีต Don Gilman, Ed. D.
สั่งสมประสบการณ์ยาวนาน จากการท�ำงาน
ในอุ ต สาหกรรมอวกาศและอุ ต สาหกรรม
ยานยนต์มาเกือบ 2 ทศวรรษ กลั่นกรองเป็น
หนังสือ Outsmarting VUCA ที่จะแนะน�ำ
แนวทางการสร้ า งรู ป แบบใหม่ ข องวิ ธี คิ ด
ที่ ส ามารถเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายในโลก
ยุ ค ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง ยั ง เป็ น คู ่ มื อ ที่ จ ะช่ ว ย
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการคิ ด
ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น การเปิดรับความเห็น
ที่แตกต่างสร้างการมีส่วนร่วมของทีม และ
คิดอย่างมีเหตุผลก่อนตัดสินใจ เพื่อเอาชนะ
สภาวะ VUCA ทั้งในการท�ำงานและการ
ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด

ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือทุกเล่ม ได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง
และมีเงินทุนไหลเข้ามาในประเทศไทย

เรื่อง : ทีมบริการสารสนเทศการเรียนรู้
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ถอดประสบการณ์ 20 ปี ในบทบาทนายธนาคารกลาง
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ดร.บัณฑิต นิจถาวร
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
และอดีตรองผูว้ า่ การ ธปท.

สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
ตลอดการท�ำงาน 20 ปีที่ ธปท. ดร.บัณฑิตได้ปรับปรุงวิธีการ
ท�ำงานในแต่ละส่วนให้ดขี นึ้ และปัจจุบนั ก็ยงั คงใช้ประโยชน์มาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เช่น ช่วงทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิชาการ ได้รเิ ริม่ การ
แถลงข่าวประจ�ำเดือนเพือ่ ให้ขา่ วกับสือ่ มวลชน เมือ่ เป็นผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายการธนาคาร ได้รเิ ริม่ ระบบการท�ำงานทีม่ กี ารประชุมตลาดทุนใน
ตอนเช้า ขณะทีอ่ ยูฝ่ า่ ยการต่างประเทศ ก็ได้พฒั นาระบบการเก็บข้อมูลว่า
ประเทศไทยมีหนีต้ า่ งประเทศเท่าไร และใครเป็นเจ้าหนีบ้ า้ ง เมือ่ เป็น
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส�ำนักงานภาคเหนือ ก็ได้จัดให้มีการแถลงข่าว
ของภาค เพื่อให้เกิดการเข้าถึงนักธุรกิจและประชาชนในต่างจังหวัด
โดยเน้นสือ่ สารประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจในภูมภิ าค และในช่วง
ทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การฯ ก็ได้จดั ท�ำระบบการท�ำนโยบายการเงิน
เพื่อเตรียมการประชุมภายในอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงวางระบบ
การพบปะธนาคารพาณิชย์ในประเด็นที่ ธปท. ต้องการผลักดัน จะเห็น
ได้ว่า ดร.บัณฑิตให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลและการสื่อสารกับ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างรอบด้าน
“ผมคิดว่าหน้าที่ของธนาคารกลาง คือ การดูแลเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพทางการเงิน ซึง่ ภารกิจก็คอื การท�ำนโยบาย แต่นโยบายของ

ธนาคารกลาง ไม่วา่ จะเป็นการใช้ดอกเบีย้ หรือมาตรการด้านการก�ำกับ
ดูแล ต่างมีผลกระทบมากมาย อย่างการขึน้ ดอกเบีย้ หรือลดดอกเบีย้ ก็
กระทบเศรษฐกิจ ซึง่ ต้องสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนว่า ขณะนีเ้ รา
ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เมือ่ ตลาดและประชาชนเข้าใจในเหตุผล เขาก็จะได้
ปรับตัวและสามารถเตรียมตัวรับมือได้ลว่ งหน้า และช่วยท�ำให้การท�ำ
นโยบายมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
“ยกตัวอย่างง่าย ๆ สมมติวา่ ดอกเบีย้ จะเป็นขาขึน้ ก็ตอ้ งมีการ
สือ่ สารล่วงหน้า เพือ่ ให้ประชาชนเข้าใจและสามารถปรับตัวได้ หรือ
มีการเตรียมตัวรับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ถ้าท�ำได้ดีมี
ประสิทธิภาพ เรือ่ งผลของนโยบายก็จะเกิดขึน้ ทันทีและการตัดสินใจก็
จะเป็นทีย่ อมรับ นอกจากความรูค้ วามสามารถทีม่ แี ล้ว เรือ่ งการสือ่ สาร
ถือว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญ”
เรียนรู้วิกฤติ เพื่อป้องกันวิกฤติ
ระหว่างการท�ำงานที่ ธปท. ดร.บัณฑิตได้พบกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ
2 ครัง้ ใหญ่ นัน่ คือ วิกฤติเศรษฐกิจเอเชียปี 2540 และวิกฤติเศรษฐกิจโลก
ที่เริ่มจากปัญหาหนี้ยุโรป ซึ่งเป็นช่วงที่การท�ำงานมีความท้าทาย
อย่างยิง่ เพราะว่า ธปท. มีหน้าทีด่ แู ลเศรษฐกิจให้สมดุลและเติบโต
ดังนัน้ เมือ่ เกิดวิกฤติ ธนาคารกลางจะสามารถดึงสถานภาพของประเทศ
และเสถียรภาพเศรษฐกิจให้กลับมาอยูท่ เี่ ดิมได้อย่างไร
จาก 2 เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ นัน้ ดร.บัณฑิตได้เรียนรู้ 3 ประเด็นส�ำคัญ
คือ ประเด็นแรก หนี้เป็นต้นเหตุของทุกอย่าง และวิกฤติเศรษฐกิจ
สามารถเกิดขึน้ ได้ทกุ ประเทศ ไม่วา่ จะเป็นประเทศใหญ่หรือเล็ก ประเทศ
ทีพ่ ฒั นาแล้วหรือประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา
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BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก
ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) และอดีตรองผูว้ า่ การ ธปท. ทีจ่ ะมาถ่ายทอด
ประสบการณ์การท�ำงาน และหลักคิดของธนาคารกลางในการรับมือกับ
ความท้าทายทางเศรษฐกิจการเงินทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั
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ดร.บัณฑิต นิจถาวร ผ่านการทำ�งานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในหลากหลายบทบาท ทั้งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการ
ธนาคาร ฝ่ายการต่างประเทศ สายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ จนก้าวขึน้ ถึงตำ�แหน่งรองผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
ในระหว่างการทำ�งาน ดร.บัณฑิตต้องเจอกับโจทย์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย โดยเฉพาะการเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน
ของโลกถึง 2 ครั้ง 2 ครา
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รู้จริง สื่อสารเป็น ลงมือท�ำ
คือคุณสมบัติที่จ�ำเป็นของธนาคารกลาง
ดร.บัณฑิต ได้สรุปบทบาทและหน้าทีธ่ นาคารกลางทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือแม้แต่เศรษฐกิจโลกไว้ 3 ข้อด้วยกัน
ข้อแรก นโยบายเป็นสิง่ ส�ำคัญและสามารถสร้างความเปลีย่ นแปลง
ได้ เพราะเศรษฐกิจเป็นเรือ่ งของพฤติกรรมของสังคมทีม่ าจากแรงจูงใจ
“คนอยากท�ำอะไรต่าง ๆ ก็เพราะมีแรงจูงใจ สิง่ ทีน่ โยบายจะกระทบได้
ก็คอื การสร้างแรงจูงใจทีถ่ กู ต้อง ให้มกี ารลงทุน ถ้าเราสามารถท�ำนโยบาย
ทีส่ ร้างแรงจูงใจทีถ่ กู ต้องได้ อยากให้เศรษฐกิจไปทางใด ในเวลาไหน
ขนาดเท่าไร ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ”
ข้อสอง สิง่ ทีธ่ นาคารกลางควรมี คือ การสือ่ สารทีด่ ี การสือ่ สารจะ
ช่วยสร้างความเข้าใจ เมือ่ มีความเข้าใจร่วมกัน ก็จะท�ำให้เกิดนโยบาย
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แต่ถา้ ความเข้าใจไม่มี อะไรก็ไม่เกิด และทีส่ ำ� คัญคือ
ห้ามประมาท ไม่อย่างนัน้ อาจจะกระทบกับความไว้วางใจ
ข้อสาม พร้อมและกล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น ในเวลาทีค่ วรกระท�ำ
ซึ่งข้อคิดเหล่านี้ ดร.บัณฑิต เคยกล่าวเอาไว้ในปาฐกถาหัวข้อ
“Reflections of My Life as a Central Banker” ทีง่ าน 10th NALM
Conference ซึง่ จัดขึน้ ทีป่ ระเทศสิงคโปร์
“ตอนนี้ ธปท. มีคนรุน่ ใหม่เข้ามาเยอะมาก เมือ่ เข้ามาแล้วต้องภูมใิ จ
ในองค์กร ภูมใิ จทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันหลักของประเทศทีส่ งั คมให้
ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ ธปท. มีประวัตศิ าสตร์สง่ั สมมาอย่างยาวนาน ซึง่ การ
ทีจ่ ะถูกคัดเลือกเข้ามาท�ำงานที่ ธปท. ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ใครทีไ่ ด้มโี อกาส
เข้ามาท�ำงานทีน่ ี่ ต้องร่วมสานต่อหน้าทีใ่ นการสร้างความไว้วางใจและ
ความน่าเชือ่ ถือให้กบั องค์กร เพือ่ ให้ ธปท. เป็นทีย่ อมรับและไว้วางใจ
ต่อไป”

"Reflections of My Life as a Central Banker"
เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2560 ดร.บัณฑิต นิจถาวร ได้รบั เกียรติให้เป็น
ผูก้ ล่าวปาฐกถาในงาน Gala Dinner Talk, 10th NALM Conference 2017 โดย
มีเนือ้ หา ดังนี้
Thank you for the very warm introduction.
Let me first thank Central Banking Publications for inviting me
to give tonight's Gala Dinner address on the occasion of the 10th
annual National Asset and Liabilities Management Conference.
It is a pleasure to be here. I would also like to congratulate Central Banking
Publications for having successfully organized the NALM conference
annually for the last ten years. This is a remarkable achievement.
I remember very fondly chairing a number of the NALM conferences
here in Singapore after having left the Bank of Thailand in 2010. The NALM
conference, then as it is now, is one of the few forums that gives the region's
central bankers opportunities to engage and interact with industry experts,
policy makers, and asset managers in the private sector on issues of reserve
management in a most professional way. This is a considerable undertaking
and achievement. I wish you continued success for many years to come.
The topic of my talk today, as suggested by this year's NALM
organizing team, is a personal one. It is reflections upon my career as a
central banker, and the lessons I have learnt.
To tell you truly, I am proud of my life as a central banker,
a career spanning twenty years at the Bank of Thailand. Remember the old
Chinese curse "May you live in interesting times?" Rather than being cursed,
I consider myself very fortunate to have been a central banker during the
most interesting of times. My tenure included boom, bust, and stability.
Professionally, I have had the opportunity to move from academia
to policy making, and then to the role of a full-fledged central banker.

At the Bank of Thailand, I was given responsibilities over both wings
of the central bank's key policy areas, namely monetary policy and
banking regulation and supervision. And during the time I served at the
BOT, I personally witnessed and worked through the world's two most
recent major financial crises. The first was the Asian financial crisis of the
late1990s when I found myself in the country where the crisis originated.
The second was the global financial crisis that erupted in 2007/8 which
generated enormous spillovers that had to be managed. So, I have
gone through a lot and, hopefully, have also learned a few things.
Some would even say I have the battle scars to prove it.
What thoughts then can I leave with you this evening?
My answer is that some things don't change and
if you recognize these fundamental elements, then they help
to anchor our interpretation and response to incoming events.
Let me elaborate.
Among all my different central banking responsibilities, there were
three that I cherished most. I have been a crisis manager, a spokesperson,
and a chief economist who also served on the monetary policy committee
or MPC. While these three different roles each have their own merits and
challenges, the experiences and responsibilities from these different roles
have taught me one thing, that trust is critical to central banks.
Trust is a belief that something is good, honest, reliable, and effective.
It is the lifeblood of all financial and monetary relationships, but especially
central banks. When trust in a central bank is high, central bankers can
count themselves very fortunate and can confidently carry out their
functions with relative ease. But when trust is low, things can be very
difficult, even to the point of being unable to implement a simple policy.
A lack of trust breeds skepticism and skepticism compromises credibility.
Without credibility, central banks cannot be effective in guiding markets or
regulating banks. Building and maintaining trust, therefore, is the overriding
imperative for successful central banking.
During a financial crisis, trust evaporates quickly in and among
financial institutions as well as central banks. This is because crises are
seen as reflecting the failure of central banks in their responsibility to
maintain stability. This period of trust deficit can be a long one, depending
on the ability of the central bank to restore growth and stability. Once
this is achieved, a period of normalcy follows and the task of restoring
trust begins.
Rebuilding trust is hard work. It requires diligence, independence,
transparency, accountability, and a clear record of policy successes.
Moreover, everyone in the institution needs to be involved, working
together as one, and committed to regaining trust. When trust returns
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หน้าที่ส�ำคัญของ ธปท. เพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทย
หากย้อนไปดูการเติบโตของประเทศไทยในช่วง 40 ปีทผี่ า่ นมา จะ
เห็นได้วา่ การเติบโตของเศรษฐกิจอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี เฉลีย่ ประมาณร้อยละ
7.7 แต่หลังจากวิกฤติเอเชีย จะเห็นได้วา่ การเติบโตชะลอตัวลง และยังไม่
สามารถขยายตัวในอัตราทีส่ งู ขึน้ ได้ ในขณะทีป่ ระเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากวิกฤติเอเชียคล้าย ๆ กันอย่าง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สามารถ
กลับมาเติบโตได้ดี จึงมีการตัง้ ค�ำถามว่า แล้วท�ำไมเศรษฐกิจไทยจึงไม่
สามารถกลับมาเติบโตในอัตราทีส่ งู ได้
ดร.บัณฑิต มองเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า มีสาเหตุอยู่ 2 เรื่อง
เรือ่ งแรก คือ ความสามารถในการแข่งขันนัน้ หายไป โดยเฉพาะในกลุม่
สินค้าที่ใช้แรงงานถูก ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและกัมพูชา
สามารถแข่งขันได้ดกี ว่า ประเทศใหม่ ๆ ก็สามารถผลิตสินค้าในต้นทุน
ทีต่ ำ�่ กว่าเราได้ ประกอบกับคุณภาพของแรงงานในประเทศไทยก็ไม่มี
การพัฒนา เช่น ในเรือ่ งของการศึกษา และปัจจัยการผลิตของเราไม่มี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เตรียมพร้อมที่จะสามารถผลิตสินค้า
ในอนาคต เมื่อไม่มีการเตรียมการ เราก็ไม่มีสินค้าใหม่ให้สามารถ
แข่งขันได้
เรือ่ งทีส่ อง ประเทศไทยในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา ไม่ได้ลงทุนในเรือ่ ง
ของโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะกระตุน้ ให้ภาคเอกชนมาลงทุนใหม่ ให้เขาได้
ใช้เทคโนโลยีลา่ สุดเพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารผลิต เมือ่ โครงสร้างพืน้ ฐานไม่มี
อะไรใหม่ ๆ เกิดขึน้ ภาคธุรกิจก็ไม่ลงทุน รวมถึงไม่ปรับวิธกี ารผลิตทีใ่ ช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เราจึงไม่สามารถแข่งขันในแง่ของคุณภาพการผลิตได้

“นี่คือความท้าทายว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพื่อให้เศรษฐกิจ
สามารถเติบโตอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในภาคธุรกิจเอกชน การสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน และการพัฒนาทักษะแรงงาน ภายใต้บริบทเช่นนี้ ธปท.
ต้องสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและรักษา
เสถียรภาพของเศรษฐกิจ ไม่สร้างต้นทุนทีไ่ ม่จำ� เป็น ท�ำให้ภาคธุรกิจ
พร้อมทีจ่ ะลงทุน ถ้าทุกฝ่ายไม่ปรับตัว เราก็คงไม่สามารถกลับมาเป็น
ประเทศทีม่ กี ารเติบโตทีด่ ไี ด้ ประเทศอืน่ เขาก็จะแซงเราไปเรือ่ ย เราก็
จะเดินตามหลังคนอืน่ และคนไทยก็จะเสียโอกาส โจทย์เศรษฐกิจของ
เรามีมาก ธนาคารกลางจึงต้องรักษาดุลภาพของเศรษฐกิจด้วยการสร้าง
ความมัน่ ใจให้ภาคธุรกิจ ซึง่ ถือเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญ”

BOT MAGAZINE Alumni’s Wisdom

30

“ถ้าเราดูตวั อย่างทีเ่ กิดขึน้ สาเหตุจะมาจากข้อเดียว คือ ความเป็นหนี้
เมือ่ มีหนีม้ าก ๆ เศรษฐกิจมักจะเติบโต แต่เมือ่ ถึงจุดทีเ่ ศรษฐกิจเปลีย่ น
มีหนีเ้ ยอะ ๆ จนไม่สามารถช�ำระได้ มันก็เกิดวิกฤติ”
ประเด็นที่สอง เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก คือ นโยบาย นโยบายที่ดี
จะต้องป้องกันหรือไม่เอือ้ ให้เหตุการณ์ในข้อแรกเกิด ด้วยการออกนโยบาย
ล่วงหน้า ถ้าเศรษฐกิจมีคนกูม้ าก ๆ ก็ขนึ้ ดอกเบีย้ เป็นต้น
ประเด็นที่สาม นโยบายจะประสบความส�ำเร็จได้ ตลาดและ
ประชาชนต้องเชือ่ และเข้าใจสิง่ ทีธ่ นาคารกลางท�ำ หากคนเชือ่ ใจการ
ท�ำงานของธนาคารกลางก็จะง่าย แต่ถ้าไม่เชื่อ แค่ท�ำอะไรเล็กน้อย
ก็จะกลายเป็นเรือ่ งยาก ซึง่ ความไว้วางใจทีม่ ตี อ่ ธนาคารกลางมีขนึ้ และลง
ถ้าเศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุข ความไว้วางใจก็จะสูง แต่หาก
เศรษฐกิจไม่ดี ความไว้วางใจก็จะต�ำ่
“ท�ำให้เราต้องท�ำนโยบายด้วยความไม่ประมาท ไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดขึน้ เพราะจะกระทบกับความไว้วางใจ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีก่ คู้ นื ยาก
และต้องใช้เวลา นีค่ อื ข้อคิดในการท�ำงานช่วงทีเ่ ผชิญกับวิกฤติ ซึง่ ผมว่า
เป็นข้อคิดและข้อสังเกตทีส่ ำ� คัญส�ำหรับธนาคารกลางทัว่ โลก”
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rationalized. This is necessary to maintain the trust and the credibility of
the institution at a high level.
These observations, I think, are still valid in today's context. Excellent
communications is now recognized as being of vital importance to
central banks and good communications strategy is also an important
policy instrument. Since the global financial crisis of 2007/2008, central
bank communications has taken on a special meaning. It is no longer
about data release, explaining policy, or interacting with financial
markets. Central bank communications today is about reaching out to
different stakeholders in the broader civil society to build a common
understanding of the central bank's policies and its roles as a public
institution in society. It is about listening, communicating, and gaining
trust. It is literally a different world.
As an economist, working through these two financial crises has also
reaffirmed my own thinking about economics and financial crisis.
First, no country is above crisis. A financial crisis can happen in any
country if the right conditions exist. It could be a large or small country, an
advanced or emerging economy, and with or without a well-developed
financial system. Second, financial crises, without exception, are rooted
in excessive debt and leverage. Rather than viewing crises as exogenous
shocks, as most mainstream macro models do, booms should be seen as
part of the busts. And third, policy does matter. Policy has an important
role to play to help countries avoid a build-up of unsustainable imbalances
as well as improve the country's resilience and capacity to deal with
negative shocks, hence lessening the risk of a crisis.
Reflecting this thinking, in my role as the Bank's chief economist and
a monetary policy committee member, the Bank of Thailand's approach
to monetary policy took on a much more encompassing role, focusing
on maintaining price and financial stability as the long-term objective
of monetary policy while carefully dealing with the short-term shocks
to preempt the buildup of possible critical risks. It was felt that paying
attention to both price and financial stability would best support economic
growth, lower the risk of a crisis, and sustain public trust.
To this end, the monetary policy framework of inflation targeting was
combined with a macro-prudential policy under a two-objective twoinstrument model to achieve the twin objectives of price and financial
stability. The scope of macroeconomic analysis was expanded to
formally incorporate financial sector surveillance to analyze and monitor
developments in the financial sector with a view to identifying emerging
risk, leverage, and bubbles, as part of the MPC's regular information
package. And to support this new approach, macroeconomic monitoring
was extended to include visits to companies and investors in all key

regions of the country to analyze developments in the real economy
and bring back useful micro information to the MPC for deliberation.
This approach of combining price and financial stability objectives in
the conduct of monetary policy started as early as 2002/3. Then, it was
against the mainstream thinking of the time which said that monetary
policy should focus exclusively on price stability and central banks should
only clear up the mess of the bubbles after they happened. I am only
glad that we went ahead and did what we did.
In the context of sustaining trust, a positive fallout from this new
approach has been that, in the eyes of business and the public, policy
making at the central bank has become more inclusive, listening to,
and taking account of developments in, the private sector, which has
contributed to sustaining trust in the central bank. I am pleased to say
that these processes and practices are still being implemented today in
the Bank of Thailand's conduct of its monetary policy.
Fast forward to the current context, building trust and legitimacy
are still among the most pressing issues facing central banks today. From
the perspective of the "trust cycle" we discussed, the Pre-GFC era was
a period of too much trust among financial institutions and in central
banks' ability to maintain stability. Everything then evaporated in 2007/8
when the financial crisis broke out and many central banks have been in
a trust restoration phase ever since. Today, my observation is that many
central banks in the developed world are still facing a lack of trust and
the current lack of progress in dealing effectively with the crisis, which is
now ten years old, has made restoring trust much harder than before.
I hope my remarks this evening have been of some use. Seven years
on after leaving the Bank of Thailand, I am still in the trust business. As
President and CEO of the Thai Institute of Directors, my work now focuses
on promoting corporate governance in the Thai private sector through
engagement with company directors. Similar to central banks, trust is key
in business and the role of a company's directors is to ensure that the
company conducts its business with good corporate governance that
will lead to gaining the trust of the company's stakeholders and, through
it, business sustainability.
I sincerely believe that it is the trust of the stakeholders that determines
the sustainability of a company's business in the longer-term, whether the
company will live or die. In a similar vein, public trust is the cornerstone
of a central bank's ability to operate effectively and of its own long-term
sustainability.
Thank you very much for your kind attention.
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Getting the message of reform and the benefits of reforms across
to the general public and investors was another important challenge
at that time. To be independent and worthy of trust in the eyes of
the public meant that the central bank would have to be seen to be
even more accountable and that required transparency and effective
communications. Recognizing this, the Bank of Thailand established a
new department in 2000 to oversee its public communications policy and
activities, and I was asked to lead these efforts and, at the same time,
became the central bank's spokesperson. Systematic, transparent, and
effective communications was my goal.
Twenty years ago, public communications was not seen as something
that central banks needed to engage in, or be involved in a big way. But
to regain the trust and confidence of financial markets, and of the Thai
people, considering where we were coming from during the crisis years,
better transparency and communications were imperative for raising the
central bank's standing and credibility. Not only is transparency linked
directly to the issue of governance, but more information provided by the
central bank will allow the public to better evaluate the performance of
the central bank, which is so important for a public organization. Financial
markets also tend to work more efficiently with greater transparency,
thereby increasing the effectiveness of central bank policies. Being more
transparent also helps raise the quality of the central bank's own work
which directly contributes to its credibility.
My time as spokesperson was rewarding and taught me a few
important things.
First, there is no absolute level of transparency for central banks. This
is to say the appropriate level of transparency will always be relative,
depending on the demand for information by financial markets and
stakeholders, the capacities of the central bank to supply information,
and how much credibility the central bank has. Together, these elements
define the level of transparency that the central bank should have in
the eyes of the public.
Second, disclosure policy cannot be separated from communications
policy. By this, I mean data release by itself is not sufficient. The central
bank needs to be able to communicate what the data means and the
rational for the central bank to pursue certain policies. In short, being
transparent means being able to explain one's decisions and actions.
Third, communication skills to explain their actions clearly are
important for central banks. This ability rests solely on how good and
how knowledgeable we are as central bankers. Therefore, it is crucial
for central banks to continue to build capacities and knowledge to
ensure that good policies are implemented and that they can be clearly
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and the economy moves into an expansionary phase, then trust can
breed complacency as market participants become almost too trusting,
leading sometime to over exuberance and optimism. This raises risk-taking
activities and heightens the risk of another crisis. If a crisis does occur, then
trust evaporates and we are back to square one again.
Thus, there is something akin to a "trust cycle" in parallel with the
"financial cycle" that is associated with boom and bust cycles in the real
economy. The two cycles are closely but inversely related: trust tends to
be high during good times and low during bad. And in this process, we
learn that trust is hard to attain and easy to lose.
In the case of the Bank of Thailand, the process of trust-building after
the 1997/98 crisis was a long and important one. The impact of the crisis
on the economy was huge in terms of the immediate output loss and
dislocations in the financial sector. For nearly three decades prior to the
"crash" of '97, Thailand's economy had been one of the world's fastest
growing, averaging nearly 7.5% annually in real terms. In 1998 the economy
contracted by more than ten percent. We didn't refer to ourselves as the
Thaitanic for nothing!
Nonetheless, the economy did recover relatively quickly as the
weakened exchange rate energized a resurgence of exports and
corrected the initial current account imbalance while the rescue efforts
and the consolidation in the financial sector succeeded in normalizing
the banking situation and restored financial stability. With the economy
returning to stability, the task of rebuilding trust got underway.
As part of the crisis management team, I remember well the efforts
that were put in place to rebuild trust, centered on reforming the monetary
policy and banking supervision frameworks to be more credible and on a
par with international standards. These efforts included adopting a flexible
exchange rate regime, institutionalizing inflation-targeting as a new
monetary policy framework, raising Thailand's banking regulations to the
Basel 2 standard, and introducing a risk-based supervision of the financial
industry after a major consolidation that reduced the number of financial
institutions in the country by about half. In addition, new Bank of Thailand
legislation was enacted to strengthen the central bank's independence.
All these efforts were aimed at improving policy efficiency and
regaining trust by transforming the Bank of Thailand into a world class
institution with the capability to deal with the challenges of a modern and
globalized economy. I think most observers would agree that these efforts
to radically reform the Bank and reestablish trust have been successful.
The economy has enjoyed a period of relative growth and stability for
most of the past twenty years and Thailand's banking industry stands on
much more solid foundations.
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BOT พระสยาม MAGAZINE จึ ง ถื อ โอกาสร่ ว มพู ด คุ ย กั บ
คลื่นลูกใหม่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากหลากหลายทีม ได้แก่
เพียว - กานต์สินี เจริญกิจวัชรชัย ผู้วิเคราะห์ ทีมสรรหาภายนอก
เบล - ศิริพงษ์ ไข่มุก นักฝึกอบรม ทีมฝึกอบรมและพัฒนา 1-2 และ
พีช - พิชมณช์ วิทยานนท์เอกทวี ผู้วิเคราะห์ ทีมพนักงานสัมพันธ์
และสื่อสาร 1-2 เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพการท�ำงานของ HR ที่จะต้อง
ปรั บ ตั ว ให้ ส อดรั บ กั บ ความเปลี่ ย นแปลง พร้ อ มกั บ เสริ ม สร้ า ง
บรรยากาศการท�ำงานทีด่ ี และวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง อันเป็นผล
ให้ทุกคนใน ธปท. สามารถท�ำงานได้อย่างมีความสุข และขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความส�ำเร็จได้อย่างแท้จริง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
และความสนุกในการท�ำงาน HR
เพียว : รับผิดชอบงานด้านสรรหาพนักงาน (Recruit) รวมถึง
สรรหานักศึกษาฝึกงานที่ “ใช่” ส�ำหรับ ธปท. ซึ่งไม่ใช่แค่การท�ำงาน
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงคนที่มี Culture เข้ากับ ธปท. เพื่อมาช่วย
ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ โดยการพบเจอบุคคลที่
หลากหลาย ท�ำให้เราได้เรียนรูถ้ งึ ความแตกต่าง แนวคิดและไลฟ์สไตล์
ของแต่ละคน เราเองก็ต้องรู้จักปรับตัว ศึกษาการเลือกใช้เครื่องมือ
และช่องทางเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกัน จะอาศัยแค่
การสรรหาจากภายนอกคงไม่พอ ภายในองค์กรก็จ�ำเป็นต้องมีการ
ปรับตัวด้วย ดังนั้น ประสบการณ์และวิธีการท�ำงานที่ได้เรียนรู้จาก
พี่ ๆ ก็ถือเป็นความสนุกในการท�ำงานอีกรูปแบบหนึ่ง
เบล : งานหลักที่ได้รับมอบหมายเป็นการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ รวมถึงระดับผู้บริหาร ได้แก่
หลักสูตร Onboarding และ Leadership Boot Camp ผมคิดว่า
ตัวเองโชคดีที่ได้ท�ำงานที่ผมรู้สึกสนุกและมีความสุข เนื่องจากงาน
ที่ท�ำอยู่ ท�ำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คนเก่ง ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งจากวิทยากร เพื่อนร่วมงาน หรือแม้
กระทัง่ จากผูเ้ ข้าอบรมเอง นอกจากนี้ ผมเองเป็นคนไม่คอ่ ยชอบนัง่ อยู่
แต่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ การมาท�ำงานนี้ท�ำให้เราได้ออกไปผจญภัย
ในโลกกว้าง ได้ไปเห็นและพบอะไรมากมาย ที่ท�ำให้เรารู้สึกตื่นเต้น
และเติมเชื้อไฟในการท�ำงานอยู่เสมอ

องค์กรจะมีผลการด�ำเนินงาน
เป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของคนในองค์กร
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ด้ ว ยสภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ร
ส่วนใหญ่ เต็มไปด้วยผู้คนทีม่ าจากหลากหลายเจเนอเรชัน
ซึ่งสำ�หรับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว “พนักงานทุกคน”
ถือเป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย
ที่วางไว้
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เพียว - กานต์สินี เจริญกิจวัชรชัย
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พีช : ปัจจุบันรับผิดชอบงานสื่อสารภายในองค์กร จัดกิจกรรม
สัมพันธ์ และ Engagement ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายและสนุกมาก
เพราะต้องพบเจอสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยถึงแม้จะเป็นงาน
ที่มีความท้าทายมาก แต่ก็รู้สึกสนุกและได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ
อย่างตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เริ่มต้นในฐานะคนที่ไม่เคยท�ำ
ด้าน HR มาก่อน จนถึงวันนี้รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้มาท�ำงาน
ด้านนี้ เพราะงานที่ท�ำอยู่ พัฒนาให้เรามีทักษะด้าน Soft Skill
หลายอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ จนคิดว่า
เทคโนโลยีต่าง ๆ หรือ AI ที่ทันสมัย อาจจะเข้ามาแทนที่งานใน
ส่วนนี้ไม่ได้ด้วยซ�้ำ

เราได้เป็นผู้สรรหาสิ่งดี ๆ มีประโยชน์มาให้แก่พนักงาน
แล้วยังได้พัฒนาตนเอง ด้วยการอยู่ในบรรยากาศของ
การเรียนรู้อีกด้วย

ทุกอย่างอาจไม่ได้อยู่ที่เราต่างวัยกัน แต่อยู่ที่
จะท�ำอย่างไรให้คนที่มีความแตกต่าง
กล้าเปิดใจคุยกัน และท�ำความเข้าใจซึ่งกันและกัน
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ในฐานะ HR รุ่นใหม่ คุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไร
เพื่อพัฒนาให้พนักงานเกิด Engagement ต่อองค์กร
ในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
เบล : ส�ำหรับผมคงเป็นการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของพนักงานและองค์กรทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
โดยเข้าไป “Hearing” พนักงานให้มากขึ้นว่า พวกเขาอยากเรียน
อะไร และส่วนงานต้องการหลักสูตรแบบไหน เพือ่ ให้หลักสูตรทีเ่ ราจัด
มีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมมากที่สุด และเราเองก็จะได้ใช้ช่องทางนี้
ในการสื่อสารและรับฟังพนักงานได้มากยิ่งขึ้น
เพียว : ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร หาก
มีการพูดคุยและบอกเล่าผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การสื่อสารเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนมองเห็น
เป้าหมายร่วมกันได้อย่างชัดเจน ช่วยลดการท�ำงานที่ไม่จ�ำเป็น และ
ช่วยให้พนักงานมีเวลาในการพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ จนในที่สุด
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท�ำงานดีขนึ้ ซึง่ ส่วนตัวคิดว่า จุดเริม่ ต้นของ
การสื่อสารที่ดี ต้องมาจากการเปิดใจ เนื่องจากองค์กรของเรามี
ขนาดใหญ่ เจเนอเรชันของคนในองค์กรเริ่มแตกต่างกันมากขึ้น การ
เปิดใจรับฟังจะช่วยให้เรา “เข้าใจ” ได้อย่างครบถ้วน น�ำไปสู่การ
“สื่อสาร” ที่มีประสิทธิภาพ
พีช : การปรับเปลีย่ นระบบ HR ก็สง่ ผลส่วนหนึง่ แต่สว่ นทีส่ ำ� คัญ
คือ ทุกคนในองค์กรต้องช่วยกัน ท�ำให้รู้สึกดีในทุกวันที่ได้มาท�ำงาน
ที่ ธปท. ซึ่งในฐานะที่เราก็เป็นคนรุ่นใหม่ ต้องคิดอะไรใหม่ ๆ เพื่อ
พัฒนางานด้าน HR ให้ดี และทันกับยุคสมัยมากขึ้น ทั้งในเรื่องของ
การน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อเราจะได้ใกล้ชิดกับพนักงานมากขึ้น
รวดเร็วขึน้ รวมถึงคอยสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการท�ำงาน และสามารถ
ท�ำให้ทุกคนที่เข้ามาท�ำงานในองค์กรนี้ รู้สึกได้ถึงความใส่ใจและ
การดูแลกันแบบพี่น้อง

ส่งต่อข้อคิด แรงบันดาลใจในการท�ำงาน HR
พีช : เคยมีคนบอกว่าการท�ำงาน HR ก็เหมือนหนังหน้าไฟ แต่
ทุกวันนี้คิดเสมอว่า ทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคเสมอ เราแค่ต้องท�ำมัน
ให้เต็มที่ที่สุด เท่าที่ท�ำได้ ถ้าเต็มที่แล้ว ทุ่มเทแล้ว ทุกอย่างดีเสมอ
การที่เราได้รับฟีดแบ็กกลับมาเยอะ ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข เพื่อ
พัฒนาให้ดีขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป โดยมีแรงบันดาลใจส�ำคัญ คือ
การได้เห็นทุกคนในองค์กรมีความสุข รวมถึงเข้าใจในเจตนารมณ์
ของเรา เข้าใจในสิ่งที่เราท�ำให้ เท่านี้ก็ดีใจสุด ๆ แล้ว
เพียว : สิ่งที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเรียนจนถึงการท�ำงานใน
ปัจจุบัน คือ เรื่องความส�ำคัญของ “คน” เพราะทุกๆ องค์กรล้วน
ถูกขับเคลื่อนด้วย “คน (พนักงาน)” องค์กรจะมีผลการด�ำเนินงาน
เป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในองค์กร ซึ่งมีหลายปัจจัย
มากที่ส่งผลต่อคุณภาพคน ส�ำหรับเรามองว่า ความสุขของคนใน
การท�ำงานเป็นสิ่งแรกที่ต้องมี ถ้าเราได้ท�ำงานที่ชอบ ในบรรยากาศ
การท�ำงานที่ใช่ โดยเราสามารถบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้ ผลลัพธ์คือ
จะท�ำให้คนท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น
เบล : ผู้ใหญ่ที่ผมนับถือท่านหนึ่ง ท่านเคยสอนผมไว้เมื่อ
ครั้งที่เข้ามาท�ำงานวันแรกว่า งานฝึกอบรมถือเป็นงานที่ได้ท�ำบุญอยู่
ตลอดเวลา จากการที่เราได้เป็นผู้สรรหาสิ่งดี ๆ มีประโยชน์มาให้
แก่พนักงาน แล้วยังได้พัฒนาตนเอง ด้วยการอยู่ในบรรยากาศของ
การเรียนรู้อีกด้วย

สิ่งที่ HR ฝากถึงทุกคน...
เพียว : HR ยุคใหม่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ
ทุกท่านนะคะ อยากให้มอง HR เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดของทุกท่าน
เพราะเป้าหมายของเรา คือ การท�ำให้พนักงานทุกท่านสามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีความสุข มาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงองค์กรไปพร้อมๆ
กับเจเนอเรชันที่เปลี่ยนไป โดยเริ่มที่การเปิดใจไปกับพวกเรา มีอะไร
สามารถบอกเล่าแนะน�ำได้ทุกช่องทาง
เบล : เนื่ อ งจากงานด้ า น HR จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ พนั ก งาน
เป็นส่วนใหญ่ ก็อยากฝากถึงพี่ ๆ เพื่อน ๆ ชาว ธปท. ว่า พวกเราจะ
พัฒนาการท�ำงานของเราให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ และสร้าง Output ใหม่ ๆ
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก คนรู ้ สึ ก มี ค วามสุ ข และสนุ ก ที่ ไ ด้ ท� ำ งานที่ น่ี
อย่างดีที่สุด
พีช : ในฐานะ HR ลูกค้าคนส�ำคัญที่สุด คือ พนักงานทุกคนใน
องค์กร และบางครั้ง HR ก็เปรียบเสมือนคนกลางที่ต้องหาจุดสมดุล
ที่ดีที่สุดระหว่างองค์กรและพนักงาน ซึ่งสิ่งส�ำคัญที่สุดในฐานะ HR
คือ การเปิดใจรับฟังทุก ๆ เสียง จากทุก ๆ คน และน�ำความเห็น
หรือข้อเสนอของทุกคนมาปรับใช้ให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้นโยบาย
หรือกฎต่าง ๆ ที่ออกมา สามารถตอบโจทย์องค์กรและพนักงาน
ทุกคนได้อย่างดีที่สุด พวกเราอยากเห็นพนักงานมีความสุขและสนุก
กับการท�ำงานที่นี่ เพราะความสุขของทุกคน คือ ความส�ำเร็จของ
เรา “คน HR”
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เจเนอเรชันของบุคลากรที่เปลี่ยนแปลง
ส่งผลต่อความท้าทายในงาน HR อย่างไรบ้าง
เบล : สิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรง คือ การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งท�ำให้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท�ำงานให้
พร้อมรับมือ อย่างปัจจุบันเวลาจัดหลักสูตรฝึกอบรมแต่ละครั้ง เรา
ต้องออกไปหาความรู้ใหม่ ๆ ที่ก�ำลังเป็นกระแสหลัก เพื่อน�ำมา
ปรับเป็นหลักสูตรให้กับพนักงานภายในองค์กร นอกจากนี้ รูปแบบ
การจัดอบรมก็ไม่ใช่แค่การจัดแบบ Classroom แต่เราต้องพยายาม
ค้นหารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้เรียนได้ทุกที่
ทุกเวลา เช่น e-Learning หรือถ้าเป็น Classroom ก็ต้องจัดให้มีการ
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
พี ช : เนื่ อ งจากองค์ ก รของเรามี ค วามหลากหลายเรื่ อ ง
เจเนอเรชั น มากพอสมควร หากถามว่ า กระทบหรื อ ไม่ คิ ด ว่ า
ทุกอย่างอาจไม่ได้อยู่ที่เราต่างวัยกัน แต่อยู่ที่จะท�ำอย่างไรให้คนที่
มีความแตกต่างกล้าเปิดใจคุยกัน และท�ำความเข้าใจซึ่งกันและกัน
มากกว่า ซึ่งในฐานะ HR ก็ต้องรับมือกับความหลากหลาย เพื่อให้
ทุกคนสามารถท�ำงานได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะอยู่ในเจเนอเรชัน
ไหนก็ตาม
เพียว : ผูค้ นในแต่ละเจเนอเรชันย่อมมีลกั ษณะแนวคิด ความชอบ
และความคิดในการด�ำรงชีวิตแตกต่างกันไป ส่งผลให้งาน Recruit
ของเรายิ่งท้าทายมากขึ้น ทั้งรูปแบบการหาคนและช่องทางการ
เข้าถึงใหม่ ๆ ทางสือ่ ออนไลน์ เช่น LinkedIn หรือ Facebook นอกจากนี้
ลั ก ษณะของสิ่ ง จู ง ใจคนเจเนอเรชั น ใหม่ ก็ จ ะต้ อ งมี วิ ธี ก ารที่
หลากหลายขึน้ โดยอาจจะไม่ใช่แค่เรือ่ งสวัสดิการ แต่ครอบคลุมไปถึง
Work-life Integration ของพนักงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของเจเนอเรชันที่เปลี่ยนไป จะเห็นว่าไม่ใช่แค่ความท้าทายของ HR
ฝั่งการสรรหาแล้ว แต่ยังหมายถึงการบริหาร HR ทั้งระบบอีกด้วย

พีช - พิชมณช์ วิทยานนท์เอกทวี
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เรื่อง : ฝ่ายตลาดการเงิน

การเคลื่อนไหวของเงินบาทในปี 2559 - 2560
บาท / ดอลลาร์
37.00

30 พ.ย. 59
Spot Rate = 35.67 บาท

36.00
35.00

30 ธ.ค. 59
Spot Rate = 35.80 บาท

30 ม.ค. 60
Spot Rate = 35.20 บาท

34.00

BOT MAGAZINE Financial Wisdom

ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59
ก.ค. 59
ส.ค. 59
ก.ย. 59
ต.ค. 59
พ.ย. 59
ธ.ค. 59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเสี่ยงจากค่าเงิน
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จัดการได้
ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนต่อเนือ่ งในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ไม่วา่ จะเป็นผลจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจ
การค้าของต่างประเทศ สถานการณ์การเมืองโลก หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ ส่งผลให้ค่าเงินของประเทศต่าง ๆ
รวมทั้งเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนตามไปด้วย การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับ
ผู้ประกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออกสินค้า
แม้ จ ะต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งอยู ่ ทุ ก เมื่ อ เชื่ อ วั น แต่ ก็ ยั ง มี
ผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออกจ�ำนวนมากที่ไม่ได้บริหารความเสี่ยงจาก
อั ต ราแลกเปลี่ ย น หรื อ เลื อ กที่ จ ะไม่ บ ริ ห ารความเสี่ ย งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น SMEs สาเหตุหลัก
ส่วนหนึง่ เกิดจากอุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดในการบริหารความเสีย่ ง เช่น
ขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวิธกี ารบริหารความเสีย่ ง ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้ หรือมีต้นทุนในการบริหาร

ความเสี่ยงค่อนข้างสูง ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนก็ได้พยายามหาทางลดอุปสรรคดังกล่าวให้กบั SMEs เช่น
การจัดท�ำคลิปวิดีโอแนะน�ำวิธีการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นผ่าน
เว็บไซต์ ธปท. และการจัดท�ำโครงการบริหารความเสีย่ ง FX ของ SMEs
เพื่อเปิดโอกาสให้ SMEs เข้าร่วมอบรม / สัมมนาความรู้ทางการเงิน
รวมทั้งได้รับวงเงินเพื่อทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options)
อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนที่อาจไม่ได้มีอุปสรรคหรือ

ข้อจ�ำกัด แต่เลือกที่จะไม่บริหารความเสี่ยงเพราะสาเหตุอื่น เช่น
เห็นว่าเงินบาทผันผวนในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีมูลค่าการน�ำเข้า
ส่งออกน้อย ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนที่ไม่บริหาร
ความเสี่ ย ง เพราะคาดหวั ง ก� ำ ไรจากการเคลื่ อ นไหวของอั ต รา
แลกเปลี่ยน จึงถือเป็นเรื่องน่ากังวลใจ เพราะความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนสามารถส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจ
ในระยะยาวได้
จ�ำเป็นแค่ไหนที่ต้องบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน?
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จะช่วยให้กระแส
รายได้และรายจ่ายของผู้ประกอบการมีความแน่นอนมากขึ้น แม้
ไม่ได้หมายความว่าการบริหารความเสี่ยงจะท�ำให้ผู้ประกอบการ
ได้รับก�ำไรมากกว่ากรณีไม่บริหารความเสี่ยง แต่ก็ช่วยให้สามารถ
คาดการณ์รายได้และรายจ่ายได้ลว่ งหน้า ท�ำให้สามารถวางแผนธุรกิจ
ได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ท�ำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ในทางตรงกันข้าม หากผู้ประกอบการเปิดรับความเสี่ยง เพราะ
หวังว่าจะได้ก�ำไรมากขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน ก็อาจต้องเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนของกระแสรายได้และรายจ่าย ซึ่งแม้จะมีโอกาส

ได้ก�ำไรเพิ่มขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะได้ก�ำไรน้อยลงหรือขาดทุน
เช่นกัน เนือ่ งจากการเคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ นขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย
หลายประการ และยากทีจ่ ะควบคุมหรือคาดเดาทิศทางได้อย่างแม่นย�ำ
ยกตัวอย่างจากสถานการณ์ชว่ งปลายปี 2559 - ต้นปี 2560 ตามกราฟ
ด้านบน ในช่วงที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ใหม่ ๆ เงินลงทุนได้ไหลกลับไปยังสหรัฐฯ เพราะความคาดหวัง
ต่อนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจทีป่ ระกาศไว้ในช่วงหาเสียง ส่งผลให้เงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น และเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องในช่วง
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 แต่ทว่าในเดือนมกราคม 2560
สหรัฐฯ ก็ยงั ไม่มคี วามชัดเจนเกีย่ วกับนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ ขณะที่
นายทรัมป์กลับมุ่งให้ความส�ำคัญกับเรื่องอื่น เช่น นโยบายกีดกัน
ทางการค้าแทน ท�ำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่ากลับลงมา และ
เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการ
สวนทางกับแนวโน้มค่าเงินเดิม กรณีเช่นนี้ หากไม่ได้บริหาร
ความเสี่ยงไว้ก่อน ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ส่งออกอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
สมมติว่าผู้ส่งออกมีรายรับค่าสินค้าออกทุกสิ้นเดือน เดือนละ
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ โดยปกติไม่มกี ารบริหารความเสีย่ ง แต่มกั
น�ำรายได้ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปขายรับบาท ณ อัตราแลกเปลี่ยนตลาด
(Spot Rate) เมื่อได้รับเงิน ซึ่งรายรับของผู้ส่งออกระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2559 - มกราคม 2560 จะเป็นดังที่แสดงในตาราง
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การท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ผ่านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures)

เดือน
พ.ย. 2559
ธ.ค. 2559
ม.ค. 2560

รายรับสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
20,000
20,000
20,000

อัตราแลกเปลี่ยน Spot Rate ณ สิ้นเดือน
(บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ)
35.67
35.80
35.20

รายรับสกุลเงินบาท
713,400
716,000
704,000

การประกันค่าเงิน
(Options)

การท�ำสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward)

การเปิดบัญชีเงินฝากเงิน
ตราต่างประเทศ (Foreign
Currency Deposit: FCD)
การบริหารความเสี่ยงด้วยเครื่องมือทางการเงิน
การบริหาร
ความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท�ำอย่างไร?
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีหลายวิธี ในที่นี้
จะขอหยิบยกวิธีหลัก ๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้เครื่องมือ
ทางการเงิน และกลุ่มที่ไม่ใช้เครื่องมือทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยงด้วยเครื่องมือทางการเงิน มี 4 วิธีหลัก ได้แก่
1. การท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward)
เป็นการก�ำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยน (ล็อกเรท) ส�ำหรับซื้อหรือขาย
เงินตราต่างประเทศในอนาคตกับธนาคาร โดยผูป้ ระกอบการจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเมือ่ ถึงวันครบก�ำหนด Forward
เหมาะส�ำหรับผู้ประกอบการที่พอจะทราบช่วงเวลาในการรับเงินหรือ
ช�ำระเงินล่วงหน้า และโดยปกติผปู้ ระกอบการต้องมีวงเงินกับธนาคาร
ก่อนท�ำธุรกรรม หรือหากไม่มีก็ต้องวางหลักประกัน
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2. การท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าผ่านตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) มีลักษณะคล้าย Forward แต่
ต่างกันตรงที่ Futures เป็นสัญญามาตรฐาน ไม่สามารถปรับรูปแบบได้
ตามใจชอบ โดยผู้ประกอบการต้องซื้อขาย Futures ผ่านโบรกเกอร์
และต้องวางหลักประกันในการซื้อขาย
3. การประกันค่าเงิน (Options) เป็นการซื้อสิทธิ์ในการล็อกเรท
ส�ำหรับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคตกับธนาคาร ซึ่งมี
ความยืดหยุ่นกว่า Forward และ Futures เพราะผู้ซื้อ Options
สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้ก็ได้ ขึ้นกับว่าอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ล็อกไว้กับอัตราแลกเปลี่ยนตลาด ณ ขณะนั้น เรทใดดีกว่ากัน
ต่างจากการท�ำ Forward และ Futures ซึ่งเป็นสัญญาที่เป็นภาระ
ผูกพัน ข้อดีอกี อย่างหนึง่ คือ ผูซ้ อื้ Options อาจไม่จำ� เป็นต้องมีวงเงิน
ก่อนท�ำธุรกรรม แต่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกว่าค่าพรีเมียม (Premium)
ให้กับธนาคาร
4. การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency
Deposit: FCD) เป็นบริการรับฝากเงินตราต่างประเทศสกุลต่าง ๆ
ของธนาคาร เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือหยวน โดยผู้ประกอบการที่มี
รายได้เป็นเงินตราต่างประเทศสามารถฝากเข้าบัญชี FCD เพือ่ เตรียมไว้
ช�ำระค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเดียวกันในอนาคตได้ ซึง่
จะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และลดการเสียส่วนต่าง
ในการแลกเปลี่ยนเงินให้ธนาคาร เนื่องจากไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงิน
หลายรอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการฝากถอนเงิน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ด้วย
การบริหารความเสี่ยงโดยไม่ใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น กรณี
ที่ผู้ประกอบการมีทั้งรายได้และรายจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ
เป็นประจ�ำ ก็อาจจะบริหารให้รายได้กับรายจ่ายดังกล่าวอยู่ในสกุล
เดียวกัน (Natural Hedge) และพยายามให้มีการส่งมอบในเวลา

การบริหารความเสี่ยงโดยไม่ใช้เครื่องมือทางการเงิน
การบริหารรายได้กับรายจ่าย
ให้อยู่ในสกุลเงินเดียวกัน
(Natural Hedge)

ใกล้เคียงกัน เพือ่ ให้รายรับและรายจ่ายดังกล่าวหักล้างกัน โดยไม่ตอ้ ง
แลกกลับเป็นเงินบาท ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่รายได้และรายจ่ายเงินตราต่างประเทศ
เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ผู้ประกอบการก็สามารถน�ำเงินไปพักไว้ที่บัญชี
FCD ได้ นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการสามารถตกลงกับคู่ค้าได้
การใช้เงินบาทหรือเงินสกุลท้องถิ่น (Local Currency) ในการค้าขาย
ระหว่างกัน แทนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดย
ในกรณีของการค้าขายด้วยเงินบาท ผู้ประกอบการจะไม่มีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนในกรณีของการค้าขายด้วยเงินสกุล
ท้องถิ่นของคู่ค้า ผู้ประกอบการจะสามารถลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนได้ในกรณีที่เงินสกุลดังกล่าวเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว
กับสกุลเงินบาท ซึง่ โดยปกติแล้ว เงินบาทเมือ่ เทียบกับเงินสกุลท้องถิน่
ของประเทศในภูมิภาค มักมีความผันผวนน้อยกว่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังอาจเจรจากับ
คู่ค้าเพื่อขอเพิ่มหรือลดราคาสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น การบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ท�ำได้หลายวิธี ผู้ประกอบการจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม รวมทั้ง
ต้องท�ำความเข้าใจเครื่องมือก่อนใช้จริง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถ
ขอค�ำปรึกษาจากธนาคารทีใ่ ช้บริการอยูไ่ ด้ นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการ
ควรให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การใช้เงินบาท
หรือเงินสกุลท้องถิ่น
ในการค้าขายระหว่างกัน
Icon from www.flaticon.com

เท่ากับการด�ำเนินงานด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในภาวะที่ตลาด
การเงินโลกมีความไม่แน่นอนและผันผวนสูง จะได้ไม่ต้องกังวล
เกีย่ วกับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น และมีเวลาไปมุง่ เน้นกับการ
พัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างเต็มที่ จะมีประโยชน์อะไรทีเ่ ราจะต้อง
เอาตัวเข้าไปเสี่ยงในเรื่องที่สามารถป้องกันได้?
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้วา่ รายได้ในรูปเงินบาทของผูส้ ง่ ออก
ทีไ่ ม่ได้บริหารความเสีย่ ง มีความผันผวนตามการเคลือ่ นไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยน กล่าวคือ รายได้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเงินบาทอ่อนค่าลง แต่จะ
ลดลงเมือ่ เงินบาทแข็งค่าขึน้ ซึง่ หากเงินบาทแข็งค่าขึน้ มาก ๆ รายได้
ในรูปเงินบาทของผู้ส่งออกก็อาจลดลงมาก และหากผู้ประกอบการ
มี อั ต ราก� ำ ไร (Profit Margin) ที่ บ าง ก็ อ าจถึ ง ขั้ น ขาดทุ น ได้
สถานการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้น�ำเข้าที่ไม่ได้บริหารความเสี่ยง
เช่นกัน เนื่องจากหากเงินบาทอ่อนค่าลงมาก ๆ รายจ่ายค่าสินค้า
น�ำเข้าในรูปเงินบาทก็สูงขึ้นมากตามด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง
กับธุรกิจได้ เราจึงไม่ควรเก็งก�ำไรหรือคาดเดาอัตราแลกเปลี่ยน
การรับมือที่ดีที่สุด คือ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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จากอัตราแลกเปลี่ยน
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สามารถดูข้อมูล “การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน”
ทั้งหมดได้ทาง YouTube Channel: Bank of Thailand
https://goo.gl/CQSPPn

เรือ่ ง : ฝ่ายนโยบายระบบการช�ำระเงิน

หนึ่งปี “พร้อมเพย์”

ถนนสู่สังคมไร้เงินสด ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน
ของประชาชน ภาคธุรกิจ และประเทศให้ถูกลง
ฉบับที่ 3 ปี 2561

รายการ

ผูกกับหมายเลข
ประจ�ำตัวประชาชน

27.1

ล้านหมายเลข

มูลค่าเฉลี่ย
ต่อรายการ

B

มูลค่า
ธุรกรรมสะสม

6.3
แสนล้านบาท

4,069
บาท

อย่างไรก็ดี การพัฒนาของระบบพร้อมเพย์ไม่ได้หยุดอยูเ่ พียงเท่านี้
โครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ได้ถูกออกแบบไว้ตั้งแต่แรกให้
สามารถต่อยอดการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เอื้อประโยชน์ต่อ
ภาคธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการอื่นๆ ที่มิใช่สถาบันการเงิน
สามารถใช้งานกับระบบพร้อมเพย์ได้ ในปี 2560 ธปท. จึงได้ผลักดัน
การเปิดให้บริการต่อยอดอื่น ๆ บนโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
พร้อมเพย์
ในเดือนกันยายน 2560 บริการเชื่อมโยง e-Wallet กับระบบ
พร้อมเพย์ ได้เริ่มเปิดให้บริการ โดยประชาชนสามารถโอนเงิน
หรื อ เติ ม เงิ น ระหว่ า งบั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารกั บ e-Wallet ของ
ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ที่ให้บริการได้
เป็นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ ฐานระบบพร้อมเพย์ให้มากขึน้
ไม่จ�ำกัดแหล่งที่มาของเงินแค่เพียงบัญชีธนาคาร ช่วยเพิ่มทางเลือก
ให้ประชาชนมีช่องทางการใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันที่สะดวกและ
หลากหลาย

Timeline การเปิดให้บริการต่าง ๆ บนระบบพร้อมเพย์

สะท้อนการโอนเงิน
ในชีวิตประจ�ำวัน

การโอนเงินและ
รับโอนเงินของประชาชน

13.3

ล้านหมายเลข

ยอดลงทะเบียน
พร้อมเพย์ของประชาชน

40.4
ล้านหมายเลข
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ธ.ค.

2559
ภาครัฐคืนภาษี และ
จ่ายเงินสวัสดิการ

2560
ม.ค.

มี.ค.

เตือนเพื่อจ่าย
(PayAlert)

เงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Wallet)

2560

2560

ก.ย.

พ.ย.

2560

การโอนเงินและ
รับโอนเงินของธุรกิจ

ดูรายชื่อผู้ให้บริการช�ำระใบแจ้งหนี้ข้ามธนาคารได้ที่ https://goo.gl/7PKkbF
ดูรายชื่อผู้ให้บริการเตือนเพื่อจ่ายได้ที่ https://goo.gl/sb1L5K

2561
มี.ค.

ช�ำระบิลข้ามธนาคาร
(Cross-bank Bill Payment)
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800,000

ผูกกับหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ
42

162
ล้านรายการ

ปริมาณธุรกรรม
เฉลี่ยต่อวัน
(ปี 2561)

ตั้งแต่เปิดให้บริการ ยอดลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2561 มียอด
ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ทั้งสิ้น 40.4 ล้านหมายเลข แบ่งเป็นการ
ลงทะเบียนด้วยหมายเลขประจ�ำตัวประชาชน 27.1 ล้านหมายเลข
และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 13.3 ล้านหมายเลข กล่าวคือ คนไทย
ถึง 1 ใน 3 ลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว ซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา มี
ปริมาณธุรกรรมสะสมทั้งสิ้น 162 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 6.3
แสนล้านบาท นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2560 ธุรกรรมโอนเงินรายย่อย
ข้ามธนาคารด้วยพร้อมเพย์คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 28 ของปริมาณ
ธุรกรรมการโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า
บริการพร้อมเพย์ชว่ ยให้ประชาชนและภาคธุรกิจจ�ำนวนมากรับ-จ่าย
เงินได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และก�ำลังกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คน
นิยมใช้ในการโอนเงิน
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ปริมาณ
ธุรกรรมสะสม

“พร้อมเพย์” ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2560 จนถึงปัจจุบนั จากการร่วมผลักดันของ
ธปท. และหลายภาคส่วน นับว่าพร้อมเพย์ ได้เปิดให้บริการมากว่าหนึ่งปีในฐานะโครงสร้างพื้นฐานกลางของระบบการช�ำระเงิน
แบบใหม่ ซึง่ ท�ำให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐสามารถโอนเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึน้ โดยใช้หมายเลข ID ต่าง ๆ เป็นตัวแทน
ของเลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร เช่น หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ หมายเลขทะเบียนนิตบิ คุ คล ท�ำให้งา่ ยต่อการ
จดจ�ำ ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้มากขึ้น น�ำไปสู่การแข่งขันในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ ไทย ทั้งในด้านการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ที่ตอบความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และการลดค่าธรรมเนียม
ของธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากจะตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่เป็นภาคประชาชนแล้ว ระบบ
พร้อมเพย์ได้ถูกพัฒนาโดยค�ำนึงถึงภาคธุรกิจด้วย จึงได้มีการเปิดตัว
บริการต่อยอดพร้อมเพย์อีก 2 บริการที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนับสนุน
ภาคธุ ร กิ จ โดยเฉพาะ ได้ แ ก่ บริ ก ารช� ำ ระเงิ น ตามใบแจ้ ง หนี้
ข้ามธนาคาร ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2560 และบริการ
เตือนเพือ่ จ่าย (PayAlert) ซึง่ พร้อมให้บริการตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2561
ที่ผ่านมา
บริการช�ำระเงินตามใบแจ้งหนี้ข้ามธนาคาร เป็นบริการที่ท�ำให้
ภาคธุรกิจสามารถรับช�ำระเงินตามใบแจ้งหนี้ได้จากหลากหลาย
ธนาคารมากขึ้น โดยไม่ต้องเปิดบัญชีหลายธนาคารเพื่อรองรับการ
ช�ำระเงินของลูกค้า เงินที่ได้รับช�ำระจากลูกค้าจึงรวมอยู่ที่บัญชี
เดียว ช่วยให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินและกระทบ
ยอดรายการช�ำระเงิน อีกทั้งยังท�ำให้โอกาสในการท�ำบัญชีผิดพลาด
น้อยลง ในขณะที่ลูกค้าของธุรกิจก็ได้รับความสะดวก มีทางเลือก
ในการช�ำระเงินตามใบแจ้งหนี้เพิ่มขึ้น โดยสามารถช�ำระเงินได้กับ
ทุกธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมระบบ ตามช่องทางที่แต่ละธนาคาร
ให้บริการ

บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) เป็นบริการที่ช่วยให้ร้านค้าและ
ภาคธุรกิจสามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ซื้อด้วยการระบุหมายเลข
พร้อมเพย์ของผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อได้รับข้อความแจ้งผ่านช่องทางของ
ธนาคารทีใ่ ช้บริการ เช่น แอปพลิเคชันของธนาคาร (Mobile Banking)
ก็ ส ามารถเลื อ กยื น ยั น การช� ำ ระเงิ น ได้ ท� ำ ให้ ร ้ า นค้ า และธุ ร กิ จ
ทราบในทันทีว่าลูกค้ารายใดช�ำระเงินมา จึงสะดวกในการกระทบ
ยอดรายการช�ำระเงิน และลดการทุจริตจากการปลอมแปลงสลิป
โอนเงินส�ำหรับกรณีร้านค้าออนไลน์รายย่อย อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่าย
ในการรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต�่ำกว่าการรับช�ำระด้วยบัตร
และยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการช�ำระเงินแก่ลูกค้าจาก
ความสะดวกรวดเร็วอีกด้วย
ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อสถาบันการเงินที่ให้บริการช�ำระเงินตาม
ใบแจ้งหนี้ข้ามธนาคารและบริการเตือนเพื่อจ่ายได้ที่เว็บไซต์ ธปท.
จะเห็นได้ว่า หนึ่งปีกว่าที่ผ่านมา พร้อมเพย์เป็นกุญแจส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เกิดความก้าวหน้าหลายอย่างในระบบการช�ำระเงินของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรมส�ำคัญอย่าง QR Code Payment หรือ

80 บาท

1 2
3 4

ใส่จ�ำนวนเงินที่ต้องการจ่าย
และยืนยันการจ่ายเงิน

การให้บริการช�ำระเงินด้วย QR Code ที่ใช้มาตรฐานกลางเดียวกัน
ผ่านระบบโครงสร้างพืน้ ฐานของพร้อมเพย์ ซึง่ สามารถรับช�ำระเงินเข้า
บัญชีธนาคารได้โดยตรง ไม่ต้องลงทุนติดตั้งเรื่องรับบัตร เหมาะกับ
ร้านค้ารายย่อยทั่วไป เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าตามตลาดนัด ฯลฯ
ด้วยความสะดวกและต้นทุนต�่ำของการรับช�ำระเงินผ่าน QR Code
ท�ำให้การกระจายจุดรับช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงทุกพื้นที่ได้
มากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าปัจจุบันมีการติดตั้ง QR Code ที่ร้านค้า
มากกว่าหนึ่งล้านแห่งแล้ว

เลือกประเภทการช�ำระเงิน เช่น บัตรเดบิต
โอนเงินจากบัญชี หรือ e-Wallet เป็นต้น

โอนเงินส�ำเร็จ
จ�ำนวน 80 บาท

ระบบ Mobile Application ของผู้ให้บริการ
จะส่งข้อมูลยืนยันการช�ำระเงิน เช่น SMS

การพัฒนาต่อยอดต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยเสริมให้ระบบพร้อมเพย์
กลายเป็นก้าวแรกที่มั่นคงบนถนนสู่สังคมไร้เงินสด และเป็นก้าว
ส�ำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นการเดินทางต่อไปได้ แม้หนทางสูส่ งั คมไร้เงินสด
จะยาวไกล แต่ด้วยแรงผลักดันจากภาครัฐและภาคเอกชน ความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน และด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การช�ำระเงินทีม่ นั่ คง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผใู้ ช้บริการ
ย่อมจะท�ำให้ประเทศลดการพึง่ พาเงินสดลงได้ จนไปสูส่ งั คมไร้เงินสด
ในที่สุด

ฉบับที่ 3 ปี 2561
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สแกน QR Code ของร้านค้า
ผ่านระบบ Mobile Banking
ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ Smartphone
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หนึง่ ในวิธชี ำ� ระเงินง่าย ๆ ด้วย QR Code
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เรือ่ ง : ณัฐกิ านต์ วรสง่าศิลป์

คุณนภา จินดาชริน

เลขานุการผู้ว่าการ “สี่สมัย”
ฉบับที่ 3 ปี 2561
BOT Moments
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คุณนภา จินดาชริน
เลขานุการผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

รับต�ำแหน่ง “เลขาฯ ผู้ว่าการ” แบบไม่ทันตั้งตัว
ในปี 2544 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ได้เข้ามารับต�ำแหน่งเป็น
ผู้ว่าการ ธปท. ท่านจึงมองหาเลขาฯ ที่จะมาช่วยงาน จึงขอให้

เทคนิคในการปรับตัวและวางตัว ให้สามารถท�ำงานกับ
ผู้ว่าการทั้ง 4 ท่าน
“ท่านผูว้ า่ การทุกท่านเป็นคนเก่ง และมุง่ มัน่ ท�ำงานเพือ่ ธปท. และ
ประเทศชาติ แต่กม็ วี ธิ กี ารท�ำงานทีต่ า่ งกัน พีต่ อ้ งพยายามเรียนรูว้ ธิ คี ดิ
วิธที ำ� งาน การบริหารเวลา อุปนิสยั กิจวัตร แม้กระทัง่ รสนิยม จากทัง้
เลขาฯ เดิมของท่าน จากผูใ้ กล้ชดิ และจากการสังเกตของเราเองด้วย
ซึ่งพี่เองก็ต้องปรับตัว เปิดใจ รับฟัง ขณะเดียวกัน พี่ก็ต้องกล้าถาม
กล้าที่จะเสนอความเห็นเช่นกัน เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับท่าน ที่ส�ำคัญ การท�ำงานกับผู้ใหญ่ระดับนี้ การเก็บ

ฉบับที่ 3 ปี 2561
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เส้นทางก่อนจะมาเป็น “เลขาฯ ผู้ว่าการ”
พี่ใหญ่เริ่มต้นชีวิตการท�ำงานที่กองบรรณาธิการส�ำนักข่าวไทย
องค์การสือ่ สารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) ตัง้ แต่ปี 2521 ก่อน
จะมาท�ำงานที่ ธปท. ในปี 2528 ต�ำแหน่งพนักงานสารบรรณ หน่วย
การเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ (ฝ่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในปัจจุบัน) ต่อมาในปี 2533 ดร.เกลียวทอง เหตระกูล
รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิชาการในสมัยนั้น ขอให้พี่ใหญ่ไป
ช่วยงานท่านในฐานะเลขาฯ รวมทัง้ ดูแลผูบ้ ริหารในฝ่ายฯ อีก 3 ท่าน
ไปพร้อมกัน หลังจากนัน้ ในปี 2536 พีใ่ หญ่ได้รบั เลือกให้เป็นเลขาฯ
ดร.ศิริ การเจริญดี ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ และได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขาฯ ของท่าน
เรือ่ ยมา แต่หลังจากประเทศไทยประสบกับวิกฤติตม้ ย�ำกุง้ จนเป็นเหตุ
ให้ผบู้ ริหาร ธปท. ในสมัยนัน้ หลายท่านตัดสินใจลาออก เพือ่ แสดงสปิรติ
ของคน ธปท. พีใ่ หญ่จงึ ได้ขอย้ายมาท�ำงานในสายงานปกติ
“พี่เห็นนาย ๆ ท�ำงานเพื่อประเทศกันหนักมาก แต่สุดท้ายต้อง
ลาออกจาก ธปท. พี่รู้สึกสะเทือนใจและไม่อยากเป็นเลขาฯ ใครอีก
จึงออกจากงานเลขาฯ มาท�ำงานในแผนกปกติอยู่หลายปี”

ผู้บริหาร ธปท. ส่งรายชื่อและประวัติคนที่เหมาะสมไปให้พิจารณา
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพี่ใหญ่ด้วย
“พี่จ�ำวันนั้นได้ไม่เคยลืม พี่ส่งประวัติให้ผู้ใหญ่ตอนเช้า บ่าย
วันเดียวกันก็มโี ทรศัพท์มาถึงพี่ ปลายเสียงคือ ท่านผูว้ า่ การปรีดยิ าธร
“ผมอุ๋ยนะครับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ผมขอให้คุณนภามาท�ำหน้าที่
เลขาฯ ให้ผมนะครับ วันนี้ขอให้ช่วยจัดห้องท�ำงานและเตรียมเรื่อง
วีซ่าส�ำหรับการเดินทางไปต่างประเทศด้วยครับ พรุ่งนี้ไปพบผมที่
หน้าห้องท�ำงานนะครับ
“พี่ตื่นเต้นมาก เรียกว่า อึ้งไปเลย ไม่คิดว่าจะได้รับเลือก แต่
เมื่อต้องท�ำหน้าที่เลขาฯ ผู้ว่าการ ก็ต้องท�ำให้ได้และท�ำให้ดีที่สุด
ให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับ ตอนไปรายงานตัว ท่านผู้ว่าการ
ดูประวัติแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไร เพียงแต่บอกว่าอายุมากไปหน่อย
ปกติเลขาฯ อายุไม่ควรเกิน 35 (หัวเราะ) ซึ่งขณะนั้นพี่อายุ 43 ปีแล้ว
จึงเรียนท่านไปว่า ‘ท่านเปลี่ยนได้นะคะ’ แต่ท่านก็ไม่เปลี่ยนและ
เชือ่ มัน่ ว่าพีท่ ำ� หน้าทีน่ ไี้ ด้ ชีวติ เลขาฯ ผูว้ า่ การของพีก่ เ็ ริม่ ตัง้ แต่วนั นัน้ ”

BOT Moments

BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจากคุณนภา
จินดาชริน ที่จะมาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำงาน
ในฐานะเลขาฯ ผูว้ า่ การ กว่า 18 ปี รวมทัง้ ให้หลักคิดในการท�ำงานที่
เป็นประโยชน์และน่าสนใจอย่างยิง่

BOT MAGAZINE

ขึ้นชื่อว่าเบอร์หนึ่งขององค์กร ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน มักจะมีเลขานุการคู่บุญที่รู้ใจและติดตามกันไปทุกที่ คุณนภา
จินดาชริน หรือ “พี่ใหญ่” กลับเป็นบุคคลที่ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งผู้ว่าการปรีดิยาธร เทวกุล
ผูว้ า่ การธาริษา วัฒนเกส ผูว้ า่ การประสาร ไตรรัตน์วรกุล และผูว้ า่ การวิรไท สันติประภพ ได้ไว้วางใจให้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละ
ช่วยเหลือภารกิจอันส�ำคัญยิง่ ในฐานะ “เลขานุการผูว้ า่ การ” อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ๆ ทีผ่ วู้ า่ การทัง้ 4 ท่านสามารถเลือกเลขาฯ
คนใหม่ หรือให้เลขาฯ เดิมทีเ่ คยท�ำงานด้วยกันมารับหน้าทีน่ กี้ ็ได้ จึงเป็นความพิเศษและน่าสนใจอย่างยิง่ ทีผ่ วู้ า่ การทุกท่าน
กลับเลือกให้พใี่ หญ่ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ี้
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ในช่วงที่ผู้ว่าการแต่ละท่านเผชิญกับความท้าทายจาก
ปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง ในฐานะเลขาฯ ได้ช่วย
สนับสนุนท่านอย่างไรบ้าง?
“ก�ำลังใจ คือ สิ่งส�ำคัญที่สุด นอกเหนือจากการตั้งใจท�ำงาน
อย่างสุดความสามารถเท่าที่จะแบ่งเบาภาระท่านได้ ก�ำลังใจจาก
พนักงานทุกคนที่แสดงออกมา เป็นพลังให้ท่านผู้ว่าการยืนหยัด
ในการท�ำงาน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างดี และ
ผู้ว่าการทุกท่านท�ำงานแบบไม่ได้หวงแหนเก้าอี้ จึงสามารถตัดสินใจ
บนหลักการที่ถูกต้อง”

ในวาระที่ก�ำลังจะเกษียณ พี่ใหญ่อยากจะฝากอะไร
กับน้อง ๆ เลขาฯ และพนักงานรุ่นใหม่บ้าง?
“เมื่อมีโอกาสพี่มักบอกน้อง ๆ เสมอว่า การเป็นเลขาฯ นั้น ยิ่ง
นายเราใหญ่ เรายิ่งต้องท�ำตัวให้เล็ก เวลาไปขอความร่วมมือใคร ก็
จะได้รับการช่วยเหลือ ความนอบน้อมจะท�ำให้เราได้รับความเมตตา
จากผู้อื่น การเป็นเลขาฯ ไม่ใช่แค่ดูแลนายของตัวเองเท่านั้น แต่ต้อง
ดูแล เอาใจใส่ และช่วยเหลือผู้ที่มาติดต่อด้วย
“และในการท�ำงาน เราไม่สามารถท�ำงานเก่งเพียงคนเดียวได้ แต่
ต้องร่วมมือร่วมใจ ประสานพลัง เพือ่ ให้ ธปท. เป็นสถาบันทีน่ า่ เชือ่ ถือ
และประชาชนไว้วางใจตลอดไป”

Wealth Transformation
มหกรรมการเงิน Money Expo จัดกันมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 18
ปี นี้ จั ด ขึ้ น ในแนวคิ ด “Wealth Transformation มิ ติ ใ หม่ แ ห่ ง
ความมั่งคั่ง” โดยมีธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ค้าทองค�ำ บริษัทประกันสุขภาพ และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดงานอย่างคับคั่ง
เมื่อวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
ภายในงาน นอกจากผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่น่าสนใจ
การสัมมนา และเวิร์กชอปส�ำหรับผู้เข้าชมงานแล้ว ปีนี้ผู้จัดยังเพิ่ม
โซน Good Living for Aging Society เพื่อตอบรับสังคมผู้สูงอายุ
ที่ก�ำลังจะมาถึง โดยมีการแนะน�ำบริการสุขภาพจากโรงพยาบาล
การพูดคุยถึงเคล็ดลับสุขภาพดี และการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ
ด้วยกายใจที่แข็งแรง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เข้าร่วมจัดบูธเผยแพร่ความรู้
ทางการเงินผ่านแนวคิด “Warp to Wealth” แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่
(1) ให้ความรู้ทางการเงิน เกี่ยวกับ Market Conduct คลินิก
แก้หนี้ และภัยทางการเงิน (2) เทคโนโลยีทางการเงิน แนะน�ำให้
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ความลับเป็นเรื่องส�ำคัญมาก พี่จะไม่เล่าเรื่องในที่ท�ำงานให้ใครฟัง
แม้กระทั่งคนในบ้านพี่”

ในการท�ำหน้าที่เลขาฯ ผู้ว่าการ งานใดที่ภูมิใจที่สุด?
“จริง ๆ แล้ว งานในต�ำแหน่งนี้ไม่ได้เป็นงานที่ดูยิ่งใหญ่ แต่เป็น
งานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงและพลาดไม่ได้ แต่ถ้าถามว่า ภูมิใจ
อะไรมากที่สุด คงจะตอบว่า ภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร
และได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการทั้ง 4 ท่าน ที่ให้โอกาสพี่ได้ดูแลท่าน
และนี่คือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตการท�ำงาน”

Money Expo 2018

BOT Moments

ท�ำไมผู้ว่าการแต่ละท่านเลือกพี่ใหญ่เป็น
“เลขานุการ” คู่บุญ?
“คงจะเป็นบุพเพสันนิวาส (หัวเราะ) พี่ไม่ได้ยึดติดกับต�ำแหน่ง
ทุกครั้งที่เปลี่ยนผู้ว่าการ พี่จะเก็บของเตรียมพร้อมไว้เลย เพราะ
ทุกท่านมีสิทธิเลือกเลขาฯ ที่เหมาะกับท่าน แต่ด้วยความเมตตาและ
ไว้วางใจ ค�ำตอบทีไ่ ด้รบั คือ ‘ขอใช้ทมี งานชุดเดิม’ ท�ำให้พอี่ ยูใ่ นต�ำแหน่ง
เลขาฯ ผู้ว่าการ ตั้งแต่ปี 2544 - 2561”

BOT MAGAZINE
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ยิ่งนายเราใหญ่
เรายิ่งต้องท�ำตัวให้เล็ก
เวลาไปขอความร่วมมือใคร
ก็จะได้รับการช่วยเหลือ
ความนอบน้อมจะท�ำให้เราได้รับ
ความเมตตาจากผู้อื่น
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ผู้เข้าร่วมงานรู้จัก QR Payment พร้อมเพย์ และ Biometrics (3) ให้
ความรูเ้ รือ่ งบทบาทหน้าทีข่ อง ธปท. และแนะน�ำศูนย์การเรียนรู้ ธปท.
และ (4) ให้ผู้เข้าชมงานได้เห็นความสวยงามของธนบัตรแบบ 17
พร้อมกันนี้ยังมีการจ�ำหน่ายหนังสือ “ธนบัตรรัชกาลที่ 9” อีกด้วย

เรื่อง : ณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์

หมอบัญชา พงษ์พานิช

BOT MAGAZINE Special Scoop

BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจากคุณหมอในการ
มาร่ ว มพู ด คุ ย ถึ ง ชี วิ ต และโอกาสในการท� ำ งานตอบแทนบุ ญ คุ ณ
แผ่นดินเกิดในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างสวนโมกข์
กรุงเทพ ซึ่งเป็นงานที่มีความหมายและท้าทายยิ่ง
กว่าจะเป็นหมอบัญชา
“พ่อแม่และน้าย�้ำเสมอว่า ต้องเป็นคนดี ไม่ละเลย ค�ำสอน
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝังหัวผม
“ก่อนเข้าวชิราวุธ ผมเป็นเด็กบ้านนอกทีเ่ รียนดีมาก พอย้ายมาทีน่ ี่
ได้คะแนนโหล่เลย ต่อมาก็คอ่ ย ๆ ไต่อนั ดับขึน้ มาอยูอ่ นั ดับต้น ๆ แต่
ด้านกีฬาไม่โดดเด่น ผมจึงเป็นวชิราวุธที่ไม่สมบูรณ์แบบนัก แต่ที่นี่
บ่มเพาะผมในหลายเรื่อง ที่ส�ำคัญคือ การรู้จักดูแลตัวเองและอยู่กับ
มวลมิตร สร้างวินยั และฝึกให้ผมยอมรับกติกาของการอยูร่ ว่ มกัน รวมทัง้
เปิดพื้นที่ให้ผมได้ค้นหาตัวเอง และพบว่า ชอบประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี แต่กลไกการเรียน การวัดผล ตลอดจนค่านิยมของยุคสมัย
ส่งเสริมให้ผมมุง่ เข้าคณะแพทย์ ซึง่ ภายใต้ระบบวชิราวุธทีม่ ตี ารางเรียน
และกิ จ กรรมตั้ ง แต่ เ ช้ า จรดค�่ ำ จึ ง ต้ อ งยกระดั บ วิ นั ย เข้ ม ข้ น ขึ้ น
ท�ำให้สุดท้ายผมเข้ามาเรียนหมอที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
“ผมตั้งใจอย่างที่สุดว่าจะต้องเป็นหมอที่ดี คือ ไม่ใช่แค่เก่ง รวย
แต่ต้องช่วยเหลือผู้อื่น เพราะที่บ้านปลูกฝังมาก่อนแล้วให้เป็นคนดี
อย่าเอาเปรียบ และการเป็นเด็กวชิราวุธที่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
มีพระบรมราโชวาทไว้วา่ ‘ถ้าลูกประพฤติตวั ดีสมใจพ่อ พ่อก็มใี จยินดี
ถ้าลูก... ประพฤติแต่ความเสื่อมเสีย พ่อก็โทมนัส’ และทรงตรัสว่า
‘ข้าไม่ต้องการต�ำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือ เยาวชนที่เป็น
สุภาพบุรุษ’1 นั่นคือสิ่งที่ผมเตือนตัวเองเสมอ
1 http://www.vajiravudh.ac.th/VC_Annals/vc_annal27.htm
2 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

“ช่วงเรียนแพทย์ที่ มช. ผมได้รบั แรงบันดาลใจทีเ่ ป็นเสมือนหมุด ที่
เปลีย่ นชีวติ ผม ดอกแรกคือ การได้ซมึ ซับพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระราชบิดา2 เมื่อครั้งทรงเสด็จมาประทับที่เชียงใหม่และทรงงาน
ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ซึ่งเป็นสถานพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน และ
ทรงเอาพระทัยใส่ในการรักษาประชาชนที่นี่อย่างมาก ซึ่งคณะฯ จะ
ปลูกฝังเรื่องนี้ตลอด ค�ำที่ลั่นอยู่ในหัวผมตั้งแต่วันแรกจวบจนบัดนี้
คือ ‘ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง’
“ดอกต่อมา ตอนเข้า มช. ปี 2518 เป็นยุคดอกไม้ร้อยส�ำนัก
ก�ำลังบาน ปี 2519 เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม หลังเหตุการณ์ รัฐบาล
งดกิจกรรมนักศึกษา แต่พวกเราในฐานะนักกิจกรรมเห็นว่า การท�ำ
กิจกรรมเพือ่ สังคมมีความส�ำคัญ จึงพยายามฟืน้ กิจกรรมของนักศึกษา
ในปีถัดมา อาทิ การน�ำกลุ่มนักศึกษาแพทย์เข้าไปดูแลชาวบ้านใน
ถิ่นทุรกันดาร ชวนให้ระลึกถึงความยากล�ำบากของชาวบ้านที่หมอ
ทุกคนต้องดูแล ท�ำให้ผมอยากสืบสานปณิธานสมเด็จพระราชบิดา
และมี Passion ในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมมาก แต่ Passion ใน
การเรี ย นกลั บ ลดลง การเรี ย นต่ อ มาจึ ง มุ ่ ง ฝึ ก ฝนเพื่ อ เติ ม เต็ ม
ความสามารถในวิชาชีพและรับผิดชอบผู้ป่วยได้ โดยไม่ได้สนใจ
การเรียนเพื่อเป็นที่ 1 (ปีแรก ๆ GPA 4.0)
“หลังเรียนจบ ผมตั้งใจไปประจ�ำที่โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
แต่อุบัติเหตุชีวิตท�ำให้ต้องเลือกเป็นหมอโรคปอดซึ่งต้องไปประจ�ำที่
ศูนย์วัณโรค และเริ่มชีวิตหมอเต็มตัวที่นี่”
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หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อคุณหมอบัญชา พงษ์พานิช ผ่านเรื่องราวในหลายแง่มุม ไม่ว่าในฐานะกรรมการและเลขานุการ
ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังการสร้างหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ หรือสวนโมกข์กรุงเทพ นักกิจกรรมทีท่ ำ� งานเพือ่ พัฒนาภาคใต้
ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังโครงการฟืน้ ฟูชมุ ชนชายฝัง่ อันดามันจากคลืน่ ยักษ์สนึ ามิ (Save Andaman Network) แต่สำ� หรับชาวนครศรีธรรมราช
(บ้านเกิด) แล้ว คุณหมอเป็นลูกหลานชาวจีนทีอ่ ทุ ศิ ชีวติ เพือ่ ทดแทนคุณแผ่นดินเกิด จนได้สมญาว่า “มังกรสมถะ” แห่งเมืองคอน
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กับการน�ำธรรมะกลับสู่ใจคน

นพ.บัญชา พงษ์พานิช
กรรมการและเลขานุการ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
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งานก้าวหน้าแต่มีเหตุให้ตัดสินใจบวช
“ผมท�ำงานหนักและทุ่มเทกับการวางระบบสาธารณสุขมาก แต่
หัวหน้าและเพือ่ นร่วมงานกลับขอให้ผมท�ำงานแค่ 10% เพราะพวกเขา
เหนื่อยกันมากแล้ว และสร้างเงื่อนไขสารพัดอย่าง เช่น การเลือก
ประชุมและมีมติในวันที่ส่งผมไปราชการที่อื่น บ่อยครั้งเข้า ผม
รู้สึกตัวเองถูกลิดรอนศักดิ์ศรีและเครียด ประกอบกับผมเป็นพวก
โทสะจริต บางครั้งตัวเองก็เอาตัวเองไม่อยู่ และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ
ความรู้สึกหลายอย่างจึงประดังเข้ามา ท�ำให้แม้เวลางานจะท�ำงานได้
เต็มที่ แต่กลางคืนกลับนอนไม่หลับ รูส้ กึ อึดอัดคับข้องวนเวียนอยูใ่ นใจ
แม้พยายามไปสนทนาธรรมกับพระหรือหยิบหนังสือธรรมะมาอ่าน
(แม้จะเป็นของท่านอาจารย์พุทธทาส) ก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่ ตอนนั้นผม
รู้สึกว่า อยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้ จึงตัดสินใจบวช เพื่อไปตั้งหลักและหา
เครื่องมือระงับเหตุแห่งทุกข์”
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การบวชอย่างมีเป้าหมาย
“ผมไปบวช ด้วยค�ำถามที่ชัดเจนว่า ‘พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เรา
จะเอามาใช้อย่างไร’ และวางแผนว่า ใน 4 เดือนที่ลาบวช ถ้าจ�ำวัด
ที่สวนโมกข์ไม่ได้ค�ำตอบ จะไปวัดหนองป่าพง และถ้ายังไม่ได้อีก
จะไปวัดป่าบ้านตาดอยู่กับหลวงตามหาบัว
“ที่สวนโมกข์ผมท�ำอยู่ 4 อย่างคือ (1) อยู่ตามข้อวัตร (2) ทบทวน
ธรรมะที่ได้ฟัง บันทึกสิ่งที่เรียนรู้ ไม่รู้ก็สอบถามอาจารย์โพธิ์ พระที่
ท่านอาจารย์พุทธทาสมอบหมายเป็นผู้ดูแลผม (3) นั่งสมาธิวันละ 2
ชั่วโมง และ (4) ท�ำทุกกิจในสวนโมกข์ ท�ำวัตร ฉัน ล้างบาตร กวาด
ลานวัด และแบ่งเวลาอ่านหนังสือธรรมะ โดยผมพกหนังสือธรรมะ
ส�ำคัญอีก 2 เล่ม เข้าไปอ่านร่วมกับหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาส
คือ ‘พระไตรปิฎกฉบับประชาชน’ ของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ
กับ ‘พุทธธรรม’ ของท่านเจ้าคุณปยุตโต และเอาสาระมาพิจารณา
เรื่องราวในตัวเอง
“ไม่นา่ เชือ่ เพียง 2 สัปดาห์ทบี่ วช ผมเกิดความเข้าใจ (เอาเอง) ว่า
นี้นี่เอง ที่ท�ำให้เราทุกข์ร้อนรน แล้วก็มีวิธีการจัดการกับเจ้าต้นเหตุ
แห่งทุกข์ที่เหลือเชื่อ ตามหลักอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท ที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และไม่มสี อนกันทีไ่ หน เมือ่ ไม่รมู้ าก่อนก็ทำ� ให้
เราหลงไปส�ำคัญมัน่ หมาย แบกเอาไว้หมด จนทุกข์หนักมากมาย และ
ไปแสดงออกที่ปลายทาง เมื่อไม่ได้ดังใจก็ขี้โกรธ ทั้งกับคนอื่นและ
มาลงที่ตัวเอง เมื่อรู้เช่นนั้น จึง ‘ปล่อย’ และ ‘ช่างมัน’ ได้ ก็มันเป็น
เช่นนั้นของมัน รู้ทันก็ทัน ไม่ทันก็ช่างมัน ค่อย ๆ จัดการกันไป ใคร
เห็นเป็นอย่างไรก็ช่างเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา พร้อมกับมีความรู้สึก
ว่า ‘พระพุทธเจ้าท่านสุดยอดยิ่ง และท่านอาจารย์พุทธทาสก็สุดยอด
ที่น�ำพระธรรมมาสอนให้เราเข้าใจได้’ ซึ่งผมเชื่อว่า ถ้าใครท�ำตาม
กระบวนการเดียวกันนี้ ก็จะได้พบธรรมะและผลคือ ทุกข์จะน้อยลงมาก

“ตอนกราบลาท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านมอบ ‘ธรรมะ 4 เกลอ’
ให้เอาไปใช้ ประกอบด้วย สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ กล่าวคือ
‘สติ’ คือ ระลึกรู้อยู่ว่า อะไรเป็นอะไร และเราก�ำลังเป็นอย่างไรอยู่
และมีความพร้อมเสมอในการดึงเอา ‘ปัญญา’ คือความรู้ต่าง ๆ ที่มี
และเคยฝึกฝนมาก่อน เอามาอยูก่ บั เนือ้ กับตัวเป็น ‘สัมปชัญญะ’ แบบ
พร้อมใช้ได้เสมอ หากฝึกฝน ‘สมาธิ’ ให้ดี ก็จะตั้งมั่นรับมือได้ส�ำเร็จ
และอาจช่วยให้ก้าวข้ามทุกข์ไปได้”
ชีวิตหลังได้รับการเติมเต็มด้วยธรรมะ
“เมื่อมีธรรมะเป็นเครื่องมือ ผมรู้สึก (เอาเองอีกแล้ว) ว่า น่าจะ
พอประยุกต์ใช้จัดการตัวเองได้ ซึ่งบางอย่างก็เอาอยู่เพราะวางใจไว้
ถูกต้อง บางอย่างไม่ทันตั้งตัว ก็ปรับได้ทันทีที่รู้ตัว ส่วนที่ไหลไป
บ้างนั้น ก็ปล่อยบ้าง ถึงตอนนี้ที่ขี้โกรธ ที่ไม่ได้ดังใจก็ยังมีอยู่มาก
แต่รู้ตัว พอมีวิชารับมือได้ สบาย ๆ ไม่ทุกข์ไม่ร้อน และไม่ยอมให้
ทุกข์มาทับถมอีก
“ที่ส�ำคัญ ผมมีพลังท�ำงานมากขึ้น เรื่องป่วนใจน้อยลงไปเยอะ
และรูจ้ กั เล่นกับบทบาทสมมติ ขณะเดียวกันก็รถู้ งึ บทบาทจริงของชีวติ
ผมท�ำงานทีศ่ นู ย์วณั โรคต่ออีกเพียงปีกว่าก็ลาออกเพราะ ‘สิง่ ทีค่ วรท�ำ

ได้ท�ำหมดแล้ว’ จะเหลือก็แค่การ Maintain ผมจึงเลือกไปเป็น
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ท�ำงาน
ด้านการวางระบบสาธารณสุขอยู่ 5 ปี ก็ลาออกด้วยเหตุผลเดิมคือ
สิ่งที่ควรท�ำ ได้ท�ำหมดแล้ว เต็มศักยภาพที่เทศบาลแห่งหนึ่งจะท�ำได้
หลังจากนัน้ ใช้เวลา 10 ปี ไปช่วยบุกเบิกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กอ่ น
จะลาออก เพื่อไปเริ่มต้นเป็น หมอจรจัด”
จุดเริ่มต้นของการสร้างสวนโมกข์กรุงเทพ
“ในช่วงที่บวช ผมได้เข้าไปกุฏิท่านอาจารย์พุทธทาส เห็นแล้ว
อึ้งทึ่ง ท่านเป็นคนที่แม้จะท�ำงานมากแต่มีความเป็นระเบียบอย่าง
เหลือเชื่อ และสิ่งที่ท่านท�ำไว้สุดยอดจริง ๆ เรียกว่า ท่านรับใช้
พุทธศาสนาอย่างข้าทาสและถวายตัวเป็นทาสของพระพุทธเจ้าอย่าง
แท้จริง ผมเคยเสนอท่านให้ท�ำ ‘หอจดหมายเหตุ’ เพื่อสืบสานและ
เผยแพร่สงิ่ ทีท่ า่ นท�ำไว้ ท่านถามกลับว่า ‘ใครจะท�ำ’ ซึง่ ขณะนัน้ ผมไม่มี
ค�ำตอบ จนกระทัง่ ท่านสิน้ ปี 2536 อาจารย์โพธิใ์ ห้ทกุ คนเก็บของท่านไว้
“ส่วนผม ในช่วงเป็นหมอจรจัดได้เข้าไปช่วยงานสร้างเสริมสุขภาพ
ภาคประชาชนในทุ ก พื้ น ที่ ทั่ ว ภาคใต้ ต่ อ มาเกิ ด สึ น ามิ ก็ ไ ปช่ ว ย
บังเอิญเจอลูกปัดก็สนใจค้นคว้าเรื่องลูกปัดต่อเนื่อง หลังจากนั้น
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แปรปณิธานเป็นพลังในการรักษาคนไข้
“ปัญหาการรักษาคนไข้วัณโรคขณะนั้นคือ คนไข้ต้องกินยานาน
จึงมักไม่กินยาต่อเนื่องและมีอาการเรื้อรัง ประกอบกับโรคนี้เป็น
โรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่าย จ�ำนวนคนไข้จึงมากขึ้นเรื่อย ๆ และ
เป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ต่อสูก้ บั โรคนี้ ผมจึงเปลีย่ นกลยุทธ์
การรักษาใหม่ ‘จากตัง้ รับเป็นป้องกัน’ หลักการคือ ‘ป้องกันไม่ให้เกิดติดแล้วต้องไม่แพร่กระจาย-คนป่วยเรื้อรังต้องหายขาด’ ซึ่งต้อง
เคี่ยวเข็ญการรักษาและมีระบบควบคุมไปถึงญาติ ขณะเดียวกัน
การวินจิ ฉัยโรคนีต้ อ้ งรอผลแล็บประกอบ ท�ำให้มคี นไข้ตกค้างข้ามวัน
จ�ำนวนมาก จึงต้องปรับกระบวนตรวจรักษาให้คนไข้กลับบ้าน
ได้ภายในวันนั้น นอกจากนี้ ผมดูแลภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด
จึงวางระบบให้ทุกจังหวัดอย่างสอดประสานกัน
“ผมเอาจริงเอาจังกับงานมาก 15 วันอยูค่ ลินกิ วัณโรค 15 วัน ออก
ต่างจังหวัด และน�ำข้อมูลมาออกแบบตั้งแต่งานทะเบียน เครื่องมือ
และมีการติดตามผลอย่างเป็นระบบ ท�ำให้คนไข้ไม่ต้องมาตรวจ
ทุกเดือน ผลการต่อสูก้ บั วัณโรคในพืน้ ทีม่ คี วามก้าวหน้า คุณภาพชีวติ
คนไข้ดีขึ้นมาก”
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เหตุปัจจัยที่ผลักดันให้งานสำ�เร็จเกิดขึ้นพร้อมกัน
“หลังจากคุณบรรยงจุดประกาย ประกอบกับมีผู้หลักผู้ใหญ่
อาสามาเป็นกรรมการ เช่น ท่านอาจารย์ ดร.เสนาะ อูนากูล ท่าน
อาจารย์หมอประเวศ วะสี ท่านอาจารย์หมอเกษม วัฒนชัย อาจารย์
วิจารณ์ พานิช คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นต้น ขณะเดียวกัน
คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯ กทม. และคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์
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ทีป่ รึกษา กทม. ในขณะนัน้ ก็สนใจ จึงได้รว่ มกันน�ำความกราบบังคมทูล
ขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง
รัชกาลที่ 9 สร้างหอจดหมายเหตุพุทธทาสขึ้นที่ ‘สวนวชิรเบญจทัศ’
และทรงมี พ ระบรมราชานุ ญ าต นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
อย่างหาที่สุดมิได้
“เมือ่ เหตุปจั จัยพร้อม ทุกคนจึงตัง้ ใจท�ำงานนีเ้ ต็มที่ และไม่นา่ เชือ่
แม้งบประมาณที่ต้องใช้ในโครงการมากถึง 200 ล้านบาท แต่ด้วย
‘บารมีธรรมของพระพุทธเจ้า และงานของท่านอาจารย์พุทธทาส’
ในเวลาไม่นาน ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาทยอยบริจาคเงิน
เข้ามาจนได้เงินตามเป้า นอกจากนี้ ยังท�ำให้ขบวนงานธรรมของ
สวนโมกข์กรุงเทพรวมทั้งผม ได้รับความร่วมมือกับอีกหลายขบวน
อย่างเกินประมาณ ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่น
พระอาจารย์ชา องค์ทะไลลามะ ท่านติชนัทฮัน อาจารย์โกเอ็นก้า
ท�ำให้ผมประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ของพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ
และสังฆานุภาพ ที่เป็นเสาหลักค�้ำยันพุทธศาสนาอย่างไม่รู้ว่าจะหา
ค�ำใดมาเปรียบ”
ท่านผู้ว่าฯ วิรไท กับหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ
“พวกเรารูจ้ กั ผูว้ า่ ฯ วิรไท ตัง้ แต่ทา่ นยังท�ำงานอยูต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
ในฐานะผู้สนใจใฝ่ธรรม จนท่านลาออก จึงชวนท่านเข้าร่วมขบวน
ธรรม โดยท่านรับเป็นหลักให้ 2 งาน คือ ถวายงานแด่พระภิกษุ
รุ่นใหม่ที่ตั้งใจบวชอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาในโครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้สู่ธรรมวาที ท่านร่วมขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับร่วมคิด วางแผน
และลงไม้ลงมือ ซึง่ พระทัง้ หลายล้วนประทับใจทีท่ า่ นแม้มตี ำ� แหน่งสูง
ก็ยังมาช่วยเป็นบริกรในงานเสวนาหลายครั้ง และงานเสวนากับองค์
ทะไลลามะที่อิน เดีย ท่า นรับ ภาระเสาะหาซื้อเก้า อี้ที่ป ระทับ ถึ ง
กรุงนิวเดลี

แผนงานในระยะต่อไป
“ตอนเริ่มงานที่นี่ ท่านเจ้าคุณปยุตโต (ปัจจุบันมีสมณศักดิ์เป็น
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) ให้พรพวกเราผ่านบทความ ‘อยู่ในใจ
เหนือเกื้อโลก’ หลัก ๆ คือ การเกิดขึ้นของสวนโมกข์กรุงเทพ เป็น
นิมิตหมายที่ดี แต่ทั้งประเทศนี้มีวัดอยู่หลายหมื่นวัด และทุกวัดที่
พระพุทธเจ้าฝากไว้ก็ต้องการให้เป็นสถานธรรมทั้งนั้น เมื่อท�ำที่นี่ได้
ดีแล้ว ก็ขอให้ไปช่วยวัดต่าง ๆ ให้เป็นสถานธรรม จึงเป็นโจทย์ที่
ใหญ่มาก โจทย์ต่อมาคือ ท�ำอย่างไรให้งานธรรมของพระพุทธเจ้าที่
ท่านอาจารย์พุทธทาสน�ำมาร้อยเรียงได้รับใช้มนุษย์ไม่ว่าศาสนาใด
ได้อย่างเต็มที่
“สวนโมกข์ฯ วางวัตถุประสงค์วา่ จะ ‘สืบสานงานธรรม เพือ่ ศีลธรรม
และความถูกต้อง’ และมียุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดว่า เราจะออกไป
เชื่อมประสานกับองค์กรภาคีทางธรรม ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่วัด แต่
หมายความรวมถึง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ
แบงก์ชาติ ตลาดหลักทรัพย์ สภาธุรกิจ หอการค้า รัฐบาล เพื่อ
ขับเคลื่อนน�ำศีลธรรมกลับมา เพราะคนจ�ำนวนมากยังไม่เข้าใจใน
พุทธธรรม จนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และปัญหาในทุกระดับ ผมคิดว่า
ในวันนี้ การจะปลดล็อกความทุกข์และคลายปมปัญหาต่าง ๆ
ในสังคม เราต้องกล้าพูด ‘ธรรมนิยม’ แบบพุทธ เหมือนในอดีต
เราใช้ธรรมะในเรื่องต่าง ๆ อาทิ Justice เรายังใช้ค�ำว่า ‘ยุติธรรม’
คือเอาธรรมะมาเป็นข้อยุติ หรือ Good Governance เราใช้ค�ำว่า
‘ธรรมาภิบาล’ คือใช้ธรรมะในการก�ำกับดูแล
“ทั้งที่ จุดเริ่มต้นของเรื่องเหล่านี้มาจากต่างประเทศที่ไม่เกี่ยวกับ
ธรรมะ แต่เราสามารถใช้ ‘ธรรม’ มาเป็นกรอบการปฏิบัติได้ ดังนั้น

เมือ่ เลือกใช้ธรรม แล้วก็ใช้ให้เต็มที่ แม้ไม่งา่ ยแต่เราเห็นโอกาสในการ
ขับเคลื่อนกระบวนธรรมครั้งใหญ่”
ความพอใจในชีวิต
“การได้พบพุทธธรรม ได้เรียนรู้ ได้สมั ผัส นับเป็นโอกาสส�ำคัญ
ของชีวิต แต่ในเรื่องปฏิบัติยังคิดว่าน้อยไปหน่อย เหลวไหลไปนิด
คิดว่า อยูใ่ น Stage ทีจ่ ะเข้าถึงธรรมะได้มากกว่านี้ นีค่ อื จุดบกพร่อง แต่ใน
การสร้างประโยชน์ตอ่ ครอบครัว หมูค่ ณะ สังคม ด้านครอบครัวก็พยายาม
ท�ำให้ดที สี่ ดุ มาโดยตลอด ด้านหมูค่ ณะท�ำมามาก และมีความส�ำเร็จ
ในระดับหนึง่ ทีเ่ หลือเป็นเรือ่ งของคนอืน่ ๆ ทีช่ ว่ ยกันดูแลรักษา”
อะไรคือภูมิคุ้มกันที่สำ�คัญในสภาพแวดล้อม
ที่ยากจะคาดเดาเช่นนี้
“ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกินจะคาดเดา ต้อง
ตั้ ง หลั ก ให้ ไ ด้ เมื่ อ การเปลี่ ย นแปลงนั้ น มาจู ่ โ จม และผมคิ ด ว่ า
ธรรมะ 4 เกลอ เป็นเครื่องมือส�ำคัญให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้”
และนี่คือ หมอบัญชา พงษ์พานิช มังกรสมถะแห่งเมืองคอนที่
ทดแทนบุญคุณพระธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการน�ำธรรมะกลับไป
สู่ใจคน
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เกิดปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านนายกอานันท์ ให้ไปช่วย
เป็นกรรมการสมานฉันท์ และยอมรับว่า ตอนนั้นไม่ได้นึกถึงเรื่อง
หอจดหมายเหตุเลย
“จนกระทัง่ ปี 2549 อาจารย์โพธิม์ าชวนว่า ‘หมอท�ำอะไรมามากแล้ว
มาช่วยท�ำหอจดหมายเหตุท่านอาจารย์เถอะ’
“อาจารย์หมอประเวศ วะสี ออกปากฝากไว้วา่ ‘ถ้าบัญชาท�ำเรือ่ งนี้
ผมขอท�ำด้วย ท�ำให้คนในสังคมไทยได้เห็นสารพัดอย่างทีท่ า่ นอาจารย์
พุทธทาสท�ำ ให้รู้ว่าคนธรรมดาสามัญ การศึกษาไม่ได้สูง อยู่แต่
ต่างจังหวัดก็ท�ำอะไรได้อย่างนี้ ท�ำให้คนไทยอีกหลาย ๆ คนลุกขึ้น
มาท�ำอะไร จะได้มีพุทธทาสเกิดขึ้นหลาย ๆ คน’
“ผมคิดว่า งานของท่านอาจารย์พุทธทาสมีคุณค่ามาก และท่าน
มีบญุ คุณช่วยชีท้ างให้ผมมีเครือ่ งมือจัดการความทุกข์ ทีส่ ำ� คัญ นีเ่ ป็น
ธรรมะของพระพุทธเจ้าทีส่ ดุ ยอด และผมอยากให้คนอืน่ มีโอกาสได้เจอ
ธรรมะอย่างที่ผมเจอ จึงอยากอุทิศตัวให้กับงานนี้
“ตอนแรกก็คิดสั้น ๆ ว่า จะสร้างหอจดหมายเหตุไว้ในสวนโมกข์
ไชยา วันหนึ่งคุณบรรยง พงษ์พานิช (พี่ชาย) ข้องใจว่า ผมเป็นหมอ
แล้วมัวท�ำอะไรอยูท่ สี่ วนโมกข์ จึงตามมาดู พอได้เห็นสิง่ ทีท่ า่ นอาจารย์
พุทธทาสท�ำไว้ แกก็พดู เสียงดังขึน้ มาตามสไตล์วา่ ‘นีเ่ ป็น Wealth of
the Nation ทีม่ คี ณุ ค่าเกินกว่าจะท�ำแค่นี้ ของอย่างนีต้ อ้ งท�ำทีก่ รุงเทพฯ
คนจะได้เข้าถึงง่ายและขยายผลได้เยอะ”

กว่าจะมาเป็นสวนโมกข์กรุงเทพ ใช่ว่าจะราบรื่นเสียหมด
“ความท้ า ทายคื อ การตั ด สิ น ใจไม่ ท� ำ หอจดหมายเหตุ ฯ ที่
สวนโมกข์ไชยา เพราะปกติการท�ำหอจดหมายเหตุจะต้องท�ำ ณ
ถิ่นเกิด และคนสุราษฎร์มองว่า นี่คือมรดกของสุราษฎร์ จึงมี
ขบวนการคัดค้าน งานนี้ต้องให้เครดิต คุณสุเทพ เทือกสุบรรณ และ
ส.ส.สุราษฎร์ธานี ที่ช่วยกันสร้างความเข้าใจว่า นี่ไม่ใช่แค่มรดกของ
คนสุราษฎร์ แต่เป็นมรดกของชาวพุทธ เป็นมรดกของโลก และที่
ลืมไม่ได้คือ ความเสียสละของคนสุราษฎร์ ที่สุดท้ายมีฉันทานุมัติให้
สร้างหอจดหมายเหตุฯ ที่กรุงเทพฯ ได้”
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สวนโมกข์วางวัตถุประสงค์ว่าจะ ‘สืบสานงานธรรม เพื่อศีลธรรมและความถูกต้อง’
และมียุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดว่า เราจะออกไปเชื่อมประสานกับองค์กรภาคีทางธรรม
ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่วัด แต่หมายความรวมถึง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
อาทิ แบงก์ชาติ ตลาดหลักทรัพย์ สภาธุรกิจ หอการค้า รัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนน�ำศีลธรรมกลับมา
เพราะคนจ�ำนวนมากยังไม่เข้าใจในพุทธธรรม จนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และปัญหาในทุกระดับ

“การที่ท่านมีศรัทธาทางธรรมอย่างมั่นคงและลึกซึ้ง พวกเรา
จึงเชิญท่านมาเป็นกรรมการสนับสนุน และกรรมการบริหาร จากนั้น
ก็เป็นกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุฯ จนถึงทุกวันนี้... แต่ตอนนี้
ให้แบงก์ชาติใช้ไปก่อน”
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ความสับสน วุน่ วาย แก่งแย่ง เร่งรีบ และความเหนือ่ ยล้า ดูจะเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวันของคนกรุงเทพฯ ส�ำหรับหลาย ๆ คน
การพาตัวออกจากกรุงเทพฯ เพือ่ ไปพักผ่อนหย่อนกายเทีย่ วต่างจังหวัด อาจท�ำไม่ได้บอ่ ยครัง้ แต่โชคดีทเี่ ราสามารถพาตัวไป
พักผ่อนหย่อนใจได้แทบทุกวันที่ “หอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ” หรือทีใ่ ครหลายคนเรียกว่า “สวนโมกข์กรุงเทพ”

หอจดหมายเหตุพทุ ธทาสฯ เป็นอาคารปูนเปลือย 3 ชัน้ ดีไซน์รว่ มสมัย
ตัง้ อยูร่ มิ สระน�ำ้ ใหญ่ในสวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ เขตจตุจกั ร โดย
เกิดจากความตัง้ ใจของศิษยานุศษิ ย์ของท่านพุทธทาส อย่างศาสตราจารย์
เกียรติคณุ ประเวศ วะสี (ประธานกรรมการกิตติมศักดิ)์ และนายแพทย์
บัญชา พงษ์พานิช (กรรมการและเลขานุการ) ทีอ่ ยากให้สถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็น
ศูนย์การเรียนรูธ้ รรมะและบริการด้านศาสนธรรมให้แก่ประชาชน ภายใต้
บรรยากาศทีร่ นื่ รมย์ ด้วยแนวคิดทีไ่ ม่ยดึ ติดกับหลักการสอนของวัดหรือ
สถานปฏิบตั ธิ รรมแบบเดิม เพือ่ ให้เข้าถึงจริตของคนทุกวัย โดยใช้หลัก
ค�ำสอนของท่านพุทธทาสเป็นสือ่

ตัวอาคารถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายหอไตร โดยชั้นล่าง
ประกอบด้วยลานหินโค้งปฏิบัติธรรมที่มีภาพหินสลักพุทธประวัติ
ซึ่งจ�ำลองมาจากภาพพุทธประวัติชุดแรกของอินเดีย เริ่มตั้งแต่
ภาพประสูติไปจนถึงปรินิพพาน และจบลงด้วยภาพโทณพราหมณ์
แจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงมีรูปหล่อโลหะพระโพธิสัตว์
อวโลกิ เ ตศวรประดิ ษ ฐานอยู ่ ต รงกึ่ ง กลาง โดยลานหิ น โค้ ง นี้
ได้ จ� ำ ลองแนวคิ ด มาจากลานปฏิ บั ติ ธ รรมสวนโมกขพลาราม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส�ำหรับใช้เป็นลานอเนกประสงค์ในการประกอบ
พิธกี รรมและกิจกรรมต่าง ๆ
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เข้าใจชีวิต เข้าถึงธรรม
ที่ “สวนโมกข์กรุงเทพ”

ส่วนคนที่ต้องการเข้าถึง
ความสงบทางจิ ต วิ ญ ญาณ
และธรรมะเชิ ง ลึ ก ที่ นี่ ก็ มี
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
หลักธรรม (ปริยัติสัทธรรม)
และปฏิบัติจิตภาวนา (ปฏิบัติ
สัทธรรม) เช่น ฟังปาฐกถาธรรม
บรรยายธรรมโฆษณ์ศกึ ษา และ
สวนโมกข์เสวนา รวมถึงเจริญ
อานาปานสติ ภ าวนา และ
เจริญสติแบบเคลือ่ นไหว เป็นต้น

ไม่วา่ คุณอาจจะแค่ตอ้ งการพักกายหย่อนใจ ต้องการแสวงหาความสงบ
ทางใจและจิตวิญญาณ ต้องการค้นหาความหมายของชีวติ หรือต้องการ
เข้าใจธรรม เข้าใกล้ศาสนา และเข้าถึงนิพพาน ทีน่ คี่ อื ค�ำตอบส�ำหรับทุกคน
วันว่างครัง้ หน้า ถ้ายังไม่รจู้ ะไปทีไ่ หน ลองเข้าไปสวนโมกข์กรุงเทพ แล้ว
คุณจะรูว้ า่ ธรรมะไม่ใช่เรือ่ งน่าเบือ่ และการเจริญสติภาวนา รวมถึงการ
เข้าถึงความสงบทางจิตวิญญาณ เป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ได้งา่ ยกว่าทีค่ ณุ คิด
ใครทีส่ นใจร่วมกิจกรรม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
เว็บไซต์ www.bia.or.th
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นอกจากนี้ บริเวณชัน้ ล่างยังมีหอ้ งหนังสือและสือ่ ธรรม ซึง่ เป็นแหล่ง
รวบรวมหนังสือว่าด้วยศาสนธรรมของท่านพุทธทาสและพระสงฆ์เจ้าที่
น่านับถือไว้มากมาย สามารถเข้าไปนัง่ อ่านกันได้ทงั้ วัน โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ขณะทีช่ นั้ 2 มีหอ้ งนิทรรศการ ห้องปฏิบตั ธิ รรม และสวนปฎิจจสมุปบาท
ไว้ส�ำหรับฝึกสมาธิภาวนา ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรให้น่าสนใจ
ตามจริตและความสนใจของคนแต่ละวัย ส่วนอีกโซนทีพ่ ลาดไม่ได้ คือ
ห้องค้นคว้า และห้องจดหมายเหตุ เป็นห้องเก็บรักษาและรวบรวมผลงานของ
ท่านพุทธทาสเอาไว้เกือบทัง้ หมด ทัง้ หนังสือ บันทึก และลายมือต้นฉบับ
เพือ่ การเผยแพร่และแลกเปลีย่ นความรู้
ส�ำหรับกิจกรรมทีน่ า่ สนใจในสวนโมกข์กรุงเทพ มีทงั้ “งานบุญประเพณี
มีธรรม” เหมาะกับคนทีต่ อ้ งการท�ำบุญในโอกาสส�ำคัญ เช่น ตักบาตร
เดือนเกิด สวดมนต์ในวันส�ำคัญทางศาสนา และสวดมนต์ภาวนาข้ามปี
นอกจากนีย้ งั มี “ธรรมสันทนาการ” กิจกรรมส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการ
เข้าถึงธรรมะแบบชิล ๆ เช่น ดูหนังหาแก่นธรรม ปัน่ ไอติมชิมความสุข
ดนตรีภาวนา ฯลฯ รวมถึง “ภาวนาวิถเี มือง” ส�ำหรับคนทีต่ อ้ งการ
เรียนรูธ้ รรมะผ่านกิจกรรมเพือ่ สังคมหรืองานอดิเรก เช่น ถักรักปันอุน่ แด่
น้องบนดอย บุหงาธรรมเพือ่ ผูป้ ว่ ย ตุก๊ ตาล้มแล้วลุกเพือ่ ผูป้ ว่ ย ดอกไม้
ภาวนา สมาธิกบั ขลุย่ โยคะในสวนธรรม ฯลฯ
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เวลาเปิด / ปิด
โทรศัพท์
ราคาเฉลี่ยต่อคน
ที่จอดรถ

พระนคร เป็นย่านทีก่ ลิน่ อายความคลาสสิกยังคงรวยริน
ชวนให้นกึ ถึงวันวานสมัยก่อน ตึกแถวหลังเล็กเรียงรายริมถนน
เป็นที่ตั้งของร้านอร่อยมากมายกว่าหลายทศวรรษ ในวันนี้
BOT พระสยาม MAGAZINE จะมาแนะน�ำ 2 ต�ำนานความอร่อย
แห่งย่านกรุงเก่า ทีท่ กุ ท่านต้องไม่พลาด

วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 10.00 - 20.00 น. (ร้านปิดวันอาทิตย์)
08-1373-2362, 0-2622-2062 (สามารถโทรสัง่ อาหารใส่กล่องได้)
200 บาท
ไม่มี เดินทางด้วยรถสาธารณะสะดวกทีส่ ดุ

ห้องอาหารกิมเล้ง
ตั้ ง อยู ่ บ นถนนตะนาว ปากซอยด� ำ เนิ น กลางใต้ ใกล้ สี่ แยก
คอกวัว เสิร์ฟอาหารไทยดั้งเดิมมายาวนานร่วม 60 ปี ปัจจุบันมี
คุณศุภโชค สรานุกูล เจ้าของร้านรุ่นที่ 3 เป็นผู้คอยดูแลความอร่อย
ให้ทุกเมนูมีรสชาติดีเหมือนต้นต�ำรับเมื่อครั้งตอนเปิดร้านโดยคุณพ่อ
ของคุณศุภโชคเอง
เมนูที่เราแนะน�ำให้มาโดน คือ หมี่กรอบชาววังที่ทั้งกรอบ หวาน
มัน เค็ม กลมกล่อมอย่างลงตัว โรยด้วยพริกขี้หนูและเปลือกมะนาว
ซอย ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและกระตุ้นต่อมอยากอาหารได้เป็นอย่างดี
สามารถบีบมะนาวเพิ่มความสดชื่น เติมรสเปรี้ยวหน่อย ๆ ช่วยตัด
รสชาติและเพิ่มความอร่อยให้จานนี้หมดไปภายในพริบตา ห่อหมก
ปลาช่อนเนื้อหวาน รสชาติเข้มข้นหอมพริกแกง สะตอผัดกุ้งตัวอวบ
กรุบกรอบ เผ็ด เค็มก�ำลังดี ต้มส้มปลากระบอกเนือ้ แน่น รสชาติหวานน�ำ
เปรีย้ วนิด ๆ นอกจากนี้ ทางร้านยังแนะน�ำให้ชมิ เมนูไทย ๆ หาชิมยาก
อย่าง น�้ำพริกมะม่วง + ปลาสลิด และปลาดุกฟูผัดพริกขิงที่มีจุดเด่น
ตรงพริกขิงกลิ่นหอม รสเผ็ดร้อนสูตรโบราณ
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ใครอยากมาชิมอาหารไทยรสกลมกล่อมจากร้านชื่อจีนร้านนี้ อาจจะต้องรีบ
กันสักหน่อย เพราะห้องอาหารกิมเล้งมีแผนจะปิดตัวลงอย่างเป็นทางการในไม่ช้า
เพราะคุณศุภโชคและทีมงานจะเกษียณตัวเอง หยุดพักผ่อนอย่างเต็มที่ และขอปิด
ต�ำนานความอร่อย 6 ทศวรรษภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้
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ลิม้ รสต�ำนาน
ความอร่อย
แห่งย่านกรุงเก่า
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ร้านขนมปังบางล�ำภู (พรชัยเบเกอรี่)
อิม่ อร่อยจากอาหารไทยกันแล้ว ไปหาขนมกินต่อ เดินตามถนนตะนาวไป
ทางบางล�ำพูไม่ไกลจากร้านกิมเล้ง ในตึกแถวอีกหลังเป็นทีต่ งั้ ของร้านขนมปัง
ในต�ำนานชื่อ ร้านขนมปังบางล�ำภู ของคุณธารทิพย์ และคุณศักดิ์กมล
ฤกษ์วลีกุล เปิดมาแล้วกว่า 20 ปี มีขนมปังเนื้อนุ่มไส้แน่น ๆ เป็นของขึ้นชื่อ
โดยส่วนมากจะเป็นไส้เค็ม เช่น หมูหยองพริกเผา ไส้กรอก แฮม แต่ถา้ อยาก เวลาเปิด / ปิด
ฟินให้สุด เราขอแนะน�ำไส้รวมมิตรที่มีทุกอย่างให้ชิมแบบเต็มค�ำในชิ้นเดียว โทรศัพท์
นอกจากนี้ เค้กนมสดนุ่มฟู และขนมไทยก็ขายดีไม่แพ้กัน
ราคา

ที่จอดรถ

เปิดทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.
0-2281-0801
ขนมปังปอนด์ไส้แน่นชิน้ ละ 45 บาท
โรตีกรอบถุงละ 35 บาท เค้กนมสด 40 บาท
ไม่มี เดินทางด้วยรถสาธารณะสะดวกทีส่ ดุ

}Wordbook }

“ดอกเบีย้ นโยบาย”

“อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป”

ดอกเบีย้ นโยบาย (Policy Rate) คือ อัตราดอกเบีย้ ทีธ่ นาคารกลางของแต่ละประเทศก�ำหนดขึน้ เป็นอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ใช้ดอกเบีย้ นโยบายเป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือหลักในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ผูร้ บั ผิดชอบด้านการก�ำหนดทิศทางของนโยบายการเงินและ
อัตราดอกเบีย้ นโยบายในไทย คือ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึง่ เป็นหนึง่ ในคณะกรรมการหลักของ ธปท.
ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation)

คือ อัตราการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าและบริการ
ทีผ่ บู้ ริโภคโดยทัว่ ไปจะต้องประสบพบเจอ ซึง่ ค�ำนวณจาก
ทุกกลุม่ รายการสินค้า

ส่วน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation)

จะแตกต่างจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตรงที่ไม่น�ำสินค้าในกลุ่ม
อาหารสดและพลังงานมาค�ำนวณอัตราเงินเฟ้อ เนือ่ งจากราคามีความ
ผันผวนสูง และส่วนมากเป็นผลมาจากปัจจัยต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ตั้งแต่ปี
ตั้งแต่ปี
– มีนาคม
– -มีนาคม
2561
2561
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ตั้ง2556
แต่2556
ปี 2556
พฤษภาคม
2561

2.50
2.50
2.25
2.25

เครื่องใช้ส่วนตัว

เครื่องใช้ภายในบ้าน

พลังงาน

การรักษาพยาบาล

การคมนาคมขนส่ง

ที่อยู่อาศัย

1.75
1.75
1.50
1.50
1.25
1.25
1.00
1.00

และอื่น ๆ เช่น การศึกษา
การสันทนาการ
การสื่อสาร เป็นต้น

0.75
0.75

หนึง่ ในบทบาทหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญของ ธปท. คือ การรักษาเสถียรภาพทางราคา เพือ่ ให้การเปลีย่ นแปลงราคาสินค้าและบริการไม่ผนั ผวน
จนเกินไป ผ่านการด�ำเนินนโยบายการเงินภายใต้ “กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุน่ ” หรือ “Flexible Inflation Targeting”

0.50
0.50
0.25
0.25
0.00
0.00
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อาหารสด

2.00
2.00

2556
2556
2556

2557

2557
2557

2558
2558
2558

อัตราดอกเบีย้ นโยบาย ≠ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
อัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องธนาคารพาณิชย์ จะสูงกว่า อัตราดอกเบีย้ นโยบาย เพราะ
ธนาคารพาณิชย์มตี น้ ทุนในการด�ำเนินธุรกิจ แต่โดยปกติแล้ว เมือ่ มีการปรับเปลีย่ น
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย จะส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ ในตลาดเปลีย่ นแปลงไปด้วย และ
ส่งผ่านไปยังดอกเบีย้ เงินฝากและเงินกูข้ องธนาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่ผลตอบแทน
จากการลงทุนในพันธบัตร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับดอกเบีย้ นโยบาย
โดยหลักการแล้ว กนง. มักจะด�ำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
(ลดดอกเบีย้ นโยบาย) ในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจตกต�ำ่ หรือในช่วงทีร่ ะดับราคาสินค้า
ภายในประเทศลดต�ำ่ ลง เพือ่ กระตุน้ การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
ในทางกลับกัน กนง. จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว (เพิม่ ดอกเบีย้ นโยบาย)
ในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินไปจนอาจขาดเสถียรภาพ หรือในช่วงทีร่ ะดับราคา
สินค้าภายในประเทศสูงเกินไป เพือ่ ชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจ

2559
2559
2559

2560
2560
2560

2561
2561
2561

ม.ค. - พ.ค.

ม.ค.
ม.ค.
– –
ม.ค.
ม.ค.

ในปัจจุบัน แบงก์ชาติใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป* เป็นกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ

ค่ากลาง
ยืดหยุ่น
+1.5%
ยืดหยุ่น
-1.5%
โดยในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย
คงที่อยู่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี (พฤษภาคม 2561)

ฉบับที่ 3 ปี 2561

BOT MAGAZINE Wordbook

2.75
2.75

BOT MAGAZINE Wordbook

ฉบับที่ 3 ปี 2561

3.00
3.00

2.5 + 1.5

ค่าความยืดหยุ่น
เพื่อรองรับความผันผวน

ค่ากลางที่ 2.5%

*เพราะการใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ครอบคลุมในทุกกลุ่มสินค้าและบริการ สอดคล้องกับความเข้าใจของประชาชน
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