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ท่ามกลางกระแสของการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทีซ่ บั ซ้อนและรุนแรงมากขึน้
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนกลายเป็นโจทย์ทา้ ทายร่วมกันของทุกประเทศทีต่ า่ งหันมาให้ความส�ำคัญ
หลักคิดหนึง่ ทีส่ ะท้อนแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้เป็นอย่างดี ก็คอื “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึง่ เป็นองค์ความรูท้ พี่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระราชทาน
แก่ปวงชนชาวไทย ผ่านกระบวนการทดสอบจากการปฏิบตั จิ ริงมาตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์
รวมถึงได้ทรงงานพัฒนาไว้เป็นต้นแบบ ทีพ่ วกเราทุกคนสามารถน้อมน�ำมาปฏิบตั เิ พือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ สังคม และประเทศ ให้เกิดความมัน่ คงและยัง่ ยืน
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับที่ 4/2560 น�ำเสนอเรือ่ งราวด้วย Theme “หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)” เริม่ ด้วยคอลัมน์ “Cover Story”
น�ำเสนอเรือ่ งธนบัตรทีร่ ะลึก ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ อันหาทีส่ ดุ มิได้แห่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับพระราชทาน
พระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จดั พิมพ์ธนบัตร
ที่ระลึกฯ เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะออกใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียน
5 ชนิดราคา และภาพด้านหลังธนบัตร ได้เชิญภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
รวมถึงโครงการพระราชด�ำริ ทีส่ ะท้อนเรือ่ งราวตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์ทา่ นในแต่ละช่วง
พระชนมพรรษา ท�ำให้ได้ยอ้ นร�ำลึกถึงพระมหากษัตริยผ์ เู้ ป็นทีร่ กั ยิง่ ของประชาชน
ในด้านการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กบั การด�ำเนินงานของธนาคารกลางนัน้
ค�ำถามทีน่ า่ สนใจคือ ธปท. สามารถน�ำหลักคิดดังกล่าว มาปรับใช้ในการท�ำหน้าทีร่ กั ษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถด�ำเนินไปได้อย่างสมดุล และมีการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในโลกทีผ่ นั ผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และไม่ชดั เจน ได้อย่างไร ร่วมค้นหา
ค�ำตอบจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. และ ดร.ศิรกิ ลุ เลากัยกุล ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านการสร้างแบรนด์ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ในคอลัมน์ “Conversation
with the Governor”
ส�ำหรับคอลัมน์ “Relax @ Reun Pae” ได้รบั เกียรติอย่างสูงจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา มาย้อนร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็น “ครูของแผ่นดิน” โดยท่านจะมาถ่ายทอดบทเรียนและ
ประสบการณ์ตรงอันทรงคุณค่ามากมายเพือ่ ส่งต่อให้คนไทยใช้เป็นหลักยึดในการท�ำงานและการ
ใช้ชวี ติ ต่อไป
สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE ขออัญเชิญพระบรมราโชวาท
องค์หนึง่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีเ่ ป็นค�ำสรุปทีส่ น้ั ลึกซึง้ และ
สะท้อนหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินงานของ ธปท. ในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มกี ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและทัว่ ถึง ตลอดระยะเวลา 75 ปี ได้อย่างชัดเจนทีส่ ดุ
“ค�ำว่า พอสมควร นีเ้ ป็นค�ำทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ แล้ว อาจเป็นใจกลางของการปฏิบตั ทิ กุ อย่าง”1
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แม้จะไม่ได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตรง แต่ ม.ร.ว.ดิศนัดดา
ดิศกุล ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้เห็น และรับทราบถึงพระราชจริยวัตร
อันประเสริฐอย่างใกล้ชิด
ม.ร.ว.ดิศนัดดา หรือ “คุณชาย” ได้รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ต่อจากบิดาตั้งแต่ปี 2510 กระทั่ง
สวรรคตในปี 2538 จากนั้น จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น
ผู้สืบสานแนวพระราชปณิธานของสมเด็จย่าต่อไป จึงกล่าวได้ว่า
คุณชายมีโอกาสรับทราบถึงการทรงงานอย่างหนักของทั้งสองพระองค์
เพื่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ดิศนัดดา
ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
มาถ่ายทอดความทรงจ�ำเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจส�ำนึกใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ด้ ว ยการน้ อ มน� ำ พระราชด� ำ ริ ไ ปปฏิ บั ติ จ ริ ง
เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีน้อยกว่า ซึ่งในที่สุดก็คือ
การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้ประเทศชาตินั่นเอง
สิ่งประทับใจที่สุดคือ พระปฐมบรมราชโองการ
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม”
นี่คือพระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมือ่ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2493 คนไทยแทบทุกคนคุน้ หูกบั ประโยคนี้
แต่มีน้อยคนนักที่น�ำประโยคนี้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
“สิ่งที่ผมประทับใจ ‘ในหลวง ร.9’ มากที่สุด คือ พระปฐม
บรมราชโองการ เพราะสะท้อนว่าทรงนึกถึงประโยชน์สขุ ของประชาชน
เป็นส�ำคัญ และไม่มีสิ่งอื่นใดส�ำคัญกว่านั้น นับตั้งแต่ทรงราชย์ใน

ปี 2489 รัชกาลที่ 9 ทรงเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างมหาศาล
ทั้งความยากล�ำบากจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ความทุกข์พระทัย
จากเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลที่ 8 โรคระบาดอย่างหนักใน
เมืองไทยเมื่อปี 2493 และการขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์
ทีท่ ำ� ให้คนไทยต่อสูก้ นั เอง ฯลฯ จะเห็นได้วา่ เมือ่ ทรงราชย์แล้ว ก็ไม่ได้
ทรงพระเกษมส�ำราญตามที่พระเจ้าแผ่นดินควรจะเป็น แต่กลับ
ทรงงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ”
ม.ร.ว.ดิศนัดดา ขยายความว่า ขณะที่กษัตริย์ส่วนใหญ่ในโลก
มีบทบาทเชิงสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 9 กลับเสด็จพระราชด�ำเนินไป
ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ตั้งแต่วันแรกจนถึง
วันสุดท้ายที่ทรงราชย์ จึงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
เกิดขึ้นเป็นพันโครงการ เพื่อแก้ปัญหาของประเทศในช่วงนั้น ๆ
อีกทั้งยังมี “โครงการหลวง” เพื่อแก้ปัญหาฝิ่นและยาเสพติดตาม
แนวชายแดน ซึ่งเป็นการผสมผสานการแก้ปัญหายาเสพติดและ
การเกษตรสมัยใหม่ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง และกลายมาเป็น
เกษตรทฤษฎี ใ หม่ ที่ ส ร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ คนไทยทั้ ง ประเทศ
อย่างไรก็ตาม รัชกาลที่ 9 ได้ทรงทดลองศึกษาและท�ำ “เกษตรทฤษฎี
ใหม่” หรือ “การเกษตรแบบปราณีต” อย่างเป็นระบบภายใน “บ้าน”
ของพระองค์ก่อน (พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน) เมื่อส�ำเร็จจน
แน่พระทัยแล้ว จึงพระราชทานให้หน่วยราชการต่าง ๆ ไปขยายผล
สู่ประชาชน เช่น ปลานิล เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนที่ถูกที่สุดให้คนไทย
เป็นต้น พระต�ำหนักจิตรลดาฯ จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญมาก ๆ
แห่งหนึง่
ดังนั้น บทเรียนและประสบการณ์อันเกิดจากการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ตลอดพระชนม์ชีพ จึงเป็นองค์ความรู้ที่มีพื้นฐานจากความเป็นจริง
เป็นเหตุเป็นผล ปฏิบัติได้จริง และมาจากพระราชปณิธานที่ต้องการ
ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและพึ่งตนเองได้ ทั้งหมดนี้ที่เรียกว่า “ศาสตร์
พระราชา” จึงสามารถน�ำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน
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ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
“๗๐ ปี ที่พระองค์ท่านไม่เคยทิ้งพระปฐมบรมราชโองการ”

คุ ณ ชาย ย�้ ำ ว่ า ทุ ก อย่ า งที่ ท รงท� ำ ก็ เ พื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากพระราชด� ำ รั ส ที่
ถ่ายทอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์โดยทั่วกันว่า “การเป็นกษัตริย์
นั้น ถ้าท�ำให้ประชาชนมีความสุขไม่ได้ ก็นับเป็นความล้มเหลว”
จึงกล่าวได้ว่า “ตลอด 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงราชย์ ม า ทรงไม่ เ คยทิ้ ง พระปฐม
บรมราชโองการ แม้แต่วินาทีเดียว”
เรียนรู้จากการ “พาท�ำ” ของสองพระองค์ “นักพัฒนา”
“ท�ำอย่างไรอย่าให้คนลืมแม่” คือพระราชด�ำรัสของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชต่อคุณชาย หน้าพระบรมโกศ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปี 2538 และกลายเป็น
แรงบันดาลใจ ตลอดจนรากฐานการท�ำงานของคุณชายและมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวงฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยการน�ำหลักคิดและ
แนวพระราชด�ำริของสมเด็จย่าไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ห่างไกล เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการขาดโอกาส อันเป็นรากเหง้าของ
ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม โดยไม่จ�ำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนา
“ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปีที่ได้รับใช้ใกล้ชิด ‘สมเด็จย่า’
ท่านเรียบง่าย พระทัยเย็น มีเหตุผล ทรงมองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์
คิดล่วงหน้าก่อนทีค่ นอืน่ จะคิด เช่น ทรงเห็นความส�ำคัญของป่า และ
การ Reuse Recycle เพือ่ แก้ปญั หาภาวะโลกร้อน (Global Warming)
ตัวอย่างเช่น ทรงน�ำกระป๋องที่ใช้แล้วมาท�ำพิมพ์ขนมปัง เป็นต้น ซึ่ง
คนมักมองว่าทรงเป็นคนมัธยัสถ์ แต่อันที่จริง ทรงพยายามแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนในทุก ๆ ทางทีท่ รงท�ำได้ และทีส่ ำ� คัญ สมเด็จย่า
คิดถึงผูอ้ นื่ ก่อนพระองค์เอง และคิดทีจ่ ะช่วยเหลือคนทีม่ โี อกาสน้อยกว่า
อยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ซึมซับเข้าไปในตัวผม ท�ำให้กลายเป็นคนที่คิดถึง
เรือ่ งชุมชน และมุง่ มัน่ ท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม เพราะได้เรียนรู้
จากทัง้ สองพระองค์ทกุ ๆ วันจนเป็นอัตโนมัติ สมเด็จย่าและในหลวง

ร.9 ไม่เคยสัง่ ให้เราท�ำอะไร แต่จะทรงท�ำให้ดู เรียกว่า ทัง้ สองพระองค์
‘พาท�ำ’ เมือ่ ผมถูก ‘พาท�ำ’ จนเข้าไปในสายเลือด ผมจึงน�ำสิง่ ทีเ่ รียนรูน้ ไี้ ป
ท�ำกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง”
คุณชายยกตัวอย่างว่า ในการเสด็จลงพื้นที่ต่างจังหวัด จะมี
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้น้อย และเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นจ�ำนวนมาก
ตามเสด็จด้วยทุกครั้ง นั่นเป็นกุศโลบายในการ “พา (ข้าราชการ)
ท�ำ” และเอกชนด้วยเป็นครัง้ คราว เพือ่ ให้เห็นทัง้ หลักคิด หลักปฏิบตั ิ
กระบวนการ และเทคนิ ค วิ ธี ก ารท� ำ รวมทั้ ง ยั ง มี นั ย ส� ำ คั ญ คื อ
การพยายามปิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน และการลดความ
เหลื่อมล�้ำในสังคมไทย เช่น การที่พระองค์ทรงนั่งพับเพียบท่ามกลาง
ประชาชน นับเป็นภาพสะท้อนทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ ถึงการไม่มชี อ่ งว่างระหว่าง
ชนชั้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พระองค์ท่านทรง “พาท�ำ”
“ภาพที่เราเห็นชาวบ้านนั่งต่อหน้าพระพักตร์ หมายความว่า
ชาวบ้านคือพระอาจารย์ของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงศึกษาจากต�ำรา
จากข้าราชการ และผู้มีความรู้สูงแล้ว พระองค์ยังเสด็จฯ ไปทรงรับฟัง
จากชาวบ้านด้วย เพราะไม่มีใครรู้พื้นที่ดีเท่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ ซึ่ง
นี่คือสิ่งส�ำคัญที่ผมเรียนรู้และซึมซับจากทั้งสองพระองค์ และน้อมน�ำ
ไปใช้ในการท�ำงานพัฒนา นั่นคือ การรับฟังและเรียนรู้จากชาวบ้าน”
ข้าราชการควรน้อมน�ำ “หลักบูรณาการ” เป็นหลักปฏิบัติ
ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ถูก “พาท�ำ” ม.ร.ว.ดิศนัดดา เล่าว่า
สิ่งส�ำคัญที่ได้เรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช คือ “ท�ำจากเล็กไปหาใหญ่”
“หลายสิ่งหลายอย่างพระองค์ทรงท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่าง รวมถึง
การใช้ชวี ติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แต่หลายคนเรียน แต่ไม่รู้ บ้างก็รู้
แต่ไม่น�ำไปปฏิบัติ ซึ่งถ้าทุกคนน�ำสิ่งที่เรียนรู้จากพระองค์ไปพัฒนา
ตัวเอง แล้วขยายไปยังครอบครัว ไปยังกลุ่มของตัวเอง ไปสู่ชุมชน
ในที่สุดก็จะขยายไปทั้งประเทศ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความสุข และความยั่งยืน”
นอกจากนี้ การท�ำงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังต้องยึดหลัก
ส�ำคัญ คือ “ท�ำจากล่างขึ้นบน” โดยมีกุญแจส�ำคัญอยู่ที่การฟังและ
เรียนรู้จากชาวบ้านถึงปัญหาและความต้องการของพวกเขา โดย
ชาวบ้านในที่นี้ ไม่ใช่แค่ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการหมู่บ้าน แต่
คือชาวบ้านในชุมชนทุกหลังคาเรือน ซึ่งปัญหาหรือความต้องการใด
ที่ชาวบ้านกว่า 75% ของชุมชนเห็นพ้องกัน จึงจะหยิบยกขึ้นมาพัฒนา
เป็นโครงการส�ำหรับชุมชนนั้น ขณะเดียวกันก็ต้องยึดหลัก “ท�ำจาก
บนลงล่าง” กล่าวคือ ทั้งรัฐบาล หน่วยงานด้านนโยบายระดับประเทศ
หน่วยงานระดับจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่น อย่างก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ฯลฯ และที่ส�ำคัญ คือ ชาวบ้านอย่างน้อย 75% ของ
ชุมชนนั้น ต้องเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว
“สิ่งที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ท�ำได้
ดีที่สุด คือ การประสาน ‘วิ่งขึ้น-วิ่งลง’ เราต้องประสานทั้งหมด
ทั้งแนวดิ่ง (Vertical) เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และขยับงานได้
และแนวนอน (Horizontal) เพื่อสลาย ‘ไซโล (Silo)’ หรือการท�ำงาน
เป็นแท่ง ๆ หน่วยงานใดก็หน่วยงานนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าการท�ำงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น สอดคล้ อ งกั น ได้ อ ย่ า งดี ไม่ ทั บ ซ้ อ น สร้ า งความ
เสียหายกับหน่วยงานอื่น และที่ส�ำคัญ คือ ไม่ท�ำให้ส่วนรวมเสียหาย
นั่ น คื อ ต้ อ งรู ้ จั ก ‘บู ร ณาการ’ ค� ำ นี้ มี อ ยู ่ แต่ ไ ม่ ค ่ อ ยปฏิ บั ติ กั น
แต่ ‘หลักบูรณาการ’ นี้ เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงยึดถือและทรงปฏิบัติมาตลอด
ล�ำพังผมก็คงท�ำได้แค่หยิบมือเดียว ดังนั้น สิ่งที่ผมพยายามท�ำ
มากทีส่ ดุ ทุกวันนี้ คือ พยายามกระตุกต่อมคิด เปลีย่ นวิธคี ดิ (Mindset)
ของข้าราชการ ชาวบ้าน และเอกชน และผลักดันให้น�ำ ‘ศาสตร์
พระราชา’ ไปเป็นหลักปฏิบัติในภารกิจตามปกติของหน่วยราชการ
องค์กรเอกชน และภาคประชาชน”
“เศรษฐกิจพอเพียง” คือ “หัวใจ” การท�ำหน้าทีธ่ นาคารกลาง
ในมุมมองของ “คุณชายนักพัฒนา” ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) มีหน้าที่ส�ำคัญมากมาย แต่หน้าที่หลักมีอยู่ 2 ด้าน คือ
(1) การด�ำเนินนโยบายการเงินของประเทศ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจ

เจริญก้าวหน้าและมีเสถียรภาพ และ (2) การก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงินและตลาดการเงินให้ท�ำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความมั่นคง
“จะเห็นว่า เป้าประสงค์ทั้ง 2 ด้านมีความขัดแย้งและคานกัน
ด้านหนึ่งต้องการการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่อีกด้านหนึ่ง
ต้องดูแลเรื่องเสถียรภาพและความมั่นคง ดังนั้น ในสถานการณ์
เช่นนี้ ‘ความสมดุล’ ถือเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะถ้าเน้น
ความมัน่ คงหรือเสถียรภาพมากเกินไป ก็จะคุมเข้มมาก จนอาจท�ำให้
เศรษฐกิจโตช้า แต่ถ้าผ่อนคลายเกินไป อาจท�ำให้เกิดวิกฤติเหมือน
ปี 2540 ดังนั้น จะท�ำอย่างไรให้เกิดสมดุล ไม่ตึงเกินไป หรือหย่อน
เกินไป แต่ทั้งนี้ต้องดูความเป็นไปของโลกด้วย เพราะมีส่วนที่มา
กระทบกับเราอย่างมาก แม้เราไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นก็ตาม”
คุณชายสรุปหนักแน่นว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ค�ำตอบ และเป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินนโยบายทั้ง 2 ด้าน
ของธนาคารกลาง พร้อมกับอธิบายว่า แม้ว่า ธปท. จะขึ้นชื่อว่า
เป็นแหล่งรวมผู้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจดีท่ีสุดและมีจ�ำนวนมากที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยคนกลุ่มนี้ต่างก็ตั้งใจเข้ามาท�ำหน้าที่
เพือ่ ประเทศชาติ แต่วกิ ฤติเศรษฐกิจปี 2540 นับเป็นอุทาหรณ์ทเี่ ตือนว่า
ความรู้และคุณธรรมไม่เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ธนาคารกลาง
“การท�ำหน้าที่ของ ธปท. ยังต้องอาศัย ‘หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง’ ซึ่งมีองค์ประกอบส�ำคัญ 3 ข้อ คือ ความพอประมาณ
ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ
หลักในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกประเภท”
ทัง้ นี้ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ได้ฝากความหวังไว้กบั ธปท. ในการน�ำพา
และปรับเศรษฐกิจไทยไปสู่ระบบใหม่ (Paradigm Shift) และร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ ๆ แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศต่อไปบนพืน้ ฐานของ
ความใส่ใจและการแบ่งปัน “Care & Share” โดยมีศาสตร์พระราชา
เป็นเข็มทิศ เพือ่ ให้ประเทศของเราก้าวต่อไปได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
“ระบบทุนนิยม (Capitalism) สังคมนิยม (Socialism) และ
คอมมิวนิสต์ (Communism) รวมถึงประชาธิปไตย (Democracy)
ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ดังจะเห็นได้จากความอดอยาก
ยากจน คนรวยกับคนจนห่างกันมากขึ้น ๆ และความเหลื่อมล�้ำ
ก็มากขึ้น ๆ ทั่วโลก ผมจึงเชื่อว่า ต้องมี ‘ism’ ใหม่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 แต่ผมไม่ใช่นักวิชาการ จึงไม่อาจรู้ได้ว่า ‘ism’ ใหม่นี้
คืออะไร แต่ผมเชือ่ เหลือเกินว่าต้องมีหลักคิดแบบตะวันออกเป็นหัวใจ
ส�ำคัญ ดังจะเห็นได้จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ สิง่ ทีผ่ มอยากบอก
ก็คอื รัชกาลที่ 9 ทรงท�ำเรือ่ งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมากว่า 50 ปีแล้ว”
คุณชายนักพัฒนาวัย 78 ปี กล่าวทิ้งท้ายอย่างหนักแน่นว่า
“วันนี้ใครจะให้ผมเป็นอะไร ผมไม่เป็นทั้งนั้น ผมจะท�ำในสิ่งที่ผม
เชื่อมั่นใน ‘ศาสตร์พระราชา’ จนกว่าชีวิตจะหาไม่”
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“ตลอด 70 ปีทพี่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงท�ำมา พระองค์
ไม่เคยทิ้งพระปฐมบรมราชโองการ แม้แต่
วินาทีเดียว”

เรื่อง : สายออกบัตรธนาคาร

ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ธนบัตรทีร
่ ะลึก
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับ
พระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จดั พิมพ์ “ธนบัตรทีร่ ะลึก
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ อันหาทีส่ ดุ มิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” โดยมีแนวคิดหลัก
ในการออกแบบเพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นทีร่ กั และเทิดทูนยิง่ ของประชาชนชาวไทย พระมหากษัตริยท์ ที่ รง
ทุม่ เทพระวรกาย บ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพือ่ บ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวติ และยังความร่มเย็นมาสูป่ ระชาชน
ชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ธนบัตรชุดนี้มี 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท โดยทุกชนิดราคามีขนาดและลักษณะ
ธนบัตรด้านหน้าเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16 ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน แต่ปรับเปลี่ยนภาพธนบัตรด้านหลัง โดยเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลเดชในแต่ละช่วงพระชนมพรรษาเป็นภาพประธาน และมีภาพประกอบเป็นภาพ
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ รวมทั้งภาพต่าง ๆ ที่น�ำมาร้อยเรียงเรื่องราวในธนบัตร
ชุดส�ำคัญนี้เป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยคุ้นตา ภาพที่ล้วนสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น
ที่รักยิ่ง และจะจารึกอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ขณะประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
ที่ทรงฉายพร้อมพระบรมราชชนก พระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินีและพระเชษฐา รวมทั้ง พระราชอิริยาบถส่วนพระองค์ ในช่วงที่
ทรงพระเยาว์

ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ทุรกันดาร
ภาพพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรดิน น�้ำ การเกษตร การแก้ปัญหาอุทกภัย และภาพจากบทพระราชนิพนธ์
เรื่องพระมหาชนก ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพในทุก ๆ ด้าน

ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ขณะทรงงาน ณ พระต�ำหนักวิลล่าวัฒนา ในระหว่างที่ทรงศึกษาต่อ
ณ มหาวิทยาลัยโลซาน และพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีทรงผนวช
และการเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนนานาประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราชกลับไปประทับ
ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน และเมื่อครั้งเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในพระราชพิธี
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รวมทั้งภาพโครงการต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงความห่วงใยของพระองค์ในการบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้แก่พสกนิกร
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ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎร
ในพื้นที่ห่างไกล ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ที่ทรงฉาย
พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส และพระราชธิดาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์

ภาพเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วงลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่ได้จัดท�ำขึ้นเป็นพิเศษ

ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวธนบัตรที่ระลึกฯ ซึ่งมีก�ำหนดออกใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป
โดยจะเริ่มออกใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560

“เศรษฐกิจพอเพียง”

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีคำ� ถามทีน่ า่ สนใจว่า เราจะสามารถประยุกต์ “หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการบริหารธุรกิจ และการจัดการ
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ได้อย่างไร
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริกุล
เลากัยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการวางกลยุทธ์ของ
ธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทชั้นน�ำของประเทศ อาสามาชวนคุยและ
ค้นหาค�ำตอบในประเด็นนีก้ บั ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.)

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
คือหลักเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยการหาดุลยภาพ
ที่เหมาะสม (Optimization)
ดร.ศิริกุล : หนึ่งในศาสตร์ของพระราชาที่มีการกล่าวถึงกัน

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์
ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

มากทีส่ ดุ คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึง่ คนไทยทุกคนรูจ้ กั แต่
จะมีสกั กีค่ นทีเ่ ข้าใจ เข้าถึง และน�ำไปปฏิบตั จิ ริง จึงอยากเรียนถาม
ท่านว่า แก่นของ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” คืออะไร และค�ำว่า
“ความพอเพียง” กับ “เศรษฐกิจ” ทัง้ สองค�ำดูจะขัดแย้งกัน เช่นเดียว
กับหลักเศรษฐศาสตร์ บางคนมองว่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม
ที่สุด (Optimization) บ้างก็มองว่าเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุด
(Maximization) แต่พอใส่คำ� ว่า “พอเพียง” เข้าไป จะเกิดอะไรขึน้
ผู้ว่าการวิรไท : เป็นค�ำถามที่ส�ำคัญมากครับ เพราะคนที่
ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ อ าจไม่ เ ข้ า ใจหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
หลายคนตีความไปว่า “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเรื่อง
ของเศรษฐกิจพอมีพอกิน ไม่ต้องค้าขาย ไม่ต้องลงทุนขยายธุรกิจ
อยู ่ แ ค่ “พอ” เท่ า นั้ น แต่ ถ ้ า มองในฐานะนั ก เศรษฐศาสตร์
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น หลั ก คิ ด ที่ มี ค วามหมาย
กว้างไกลมาก เป็นหลักปรัชญาที่สามารถน�ำมาปฏิบัติได้ตั้งแต่ระดับ
ปัจเจกบุคคล ธุรกิจ สังคม ประเทศ ไปถึงระดับโลก อย่างเรื่อง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามแนวทาง
ของสหประชาชาติ ก็สามารถน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ได้
ค� ำ ว่ า Optimization ถื อ เป็ น หั ว ใจของหลั ก เศรษฐศาสตร์

ซึ่งเป็นเรื่องการหาดุลยภาพหรือความสมดุลอย่างเหมาะสมภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด วิชาเศรษฐศาสตร์เริ่มต้นบนพื้นฐาน
ทีว่ า่ ทรัพยากรมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด และทุกอย่างไม่มคี ำ� ว่า “ฟรี” ดังนัน้
เราจะใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมจากทรัพยากรทีม่ จี ำ� กัดได้อย่างไร
โดยค�ำนึงผลข้างเคียงต่าง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ด้วย แต่หลายคนอาจ
เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของ Maximization
หรือการหาประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบส�ำคัญ คือ
ความสมเหตุสมผล ความพอประมาณ และการสร้างภูมิคุ้มกัน
ซึ่งทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการหาดุลยภาพที่
เหมาะสม หรือ Optimization ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้ขัดแย้งกัน เพราะ
การหาดุลยภาพที่เหมาะสมภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจ�ำกัด ต้อง
อาศัยความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง การคิดและการกระท�ำภายใต้
ข้อจ�ำกัดอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ได้มองแค่ประโยชน์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่มองไกล
ไปถึงอนาคต ฉะนัน้ จึงต้องมีความพอประมาณ กล่าวคือ อาจต้อง
ยอมสละผลประโยชน์ในวันนี้เพื่อประโยชน์ในอนาคต ขณะที่การ
สร้างภูมคิ มุ้ กันก็เป็นการมองในระยะยาว ซึง่ หลักวิชาเศรษฐศาสตร์
จะพูดถึงการหาสมดุลระหว่างประโยชน์ของคนรุ่นนี้และคนรุ่น
ต่อไป (Inter-generation Optimization) หรือการจัดสรรทรัพยากร
ในวันนี้อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เบียดเบียนลูกหลานหรือตนเอง
ในวันหน้า
นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของการ
บริหารธุรกิจและการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ถือเป็นหนึง่ ในวิธสี ร้าง
ภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ถ้ามองตาม
หลักวิชาเศรษฐศาสตร์ทวี่ า่ ด้วยการหาดุลยภาพจากการใช้ทรัพยากร
ที่มีจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimization) ส�ำหรับบุคคล
สังคม ประเทศ หรือแม้แต่ระดับโลก ทัง้ ในวันนีแ้ ละวันหน้า จะเห็น
ได้ชดั ว่าสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ระองค์ทา่ น
พระราชทานให้พวกเราอย่างยิ่ง

การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การท�ำหน้าที่ของธนาคารกลาง
ดร.ศิริกุล : ท่ า นผู ้ ว ่ า การได้ น� ำ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ

พอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดนโยบาย หรือใช้ในการ
ท�ำหน้าที่ธนาคารกลางบ้างหรือไม่
ผู้ว่าการวิรไท : หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งถื อ เป็ น
“หัวใจ” ในการท�ำหน้าที่ธนาคารกลางของทุกประเทศ ไม่ใช่แค่
ประเทศไทยเท่านั้น เพราะว่าหน้าที่หลักของธนาคารกลาง คือการ
รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจซึ่งจะเอื้อให้เศรษฐกิจสามารถ
เติบโตได้เต็มศักยภาพในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม ถ้าเศรษฐกิจ
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เพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้
คนไทยเพื่อเป็นหลักการด�ำเนินชีวิต ปัจจุบันได้รับ
การยอมรั บ ในระดั บ สากลว่ า เป็ น หนึ่ ง ในแนวทาง
ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดังทีส่ หประชาชาติ (UN) เคยได้นอ้ มเกล้าฯ ถวายรางวัล
ให้กบั พระองค์ทา่ น ในฐานะกษัตริยน์ กั พัฒนา
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
“แนวทางใหม่” ในการบริหารธุรกิจ
ดร.ศิริกุล : ปัญหาหนึ่งที่พบเวลาไปเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าที่เป็น

บริษัทจดทะเบียน คือ เขามักจะบอกว่าเวลาอยู่ในตลาดหุ้น บริษัท
มีหน้าที่ตอบผู้ถือหุ้นว่า ท�ำก�ำไรได้ขนาดไหน ถ้าอยู่ ๆ จะน�ำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ พวกเขาก็ไม่รู้จะอธิบายผู้ถือหุ้น
อย่างไร ท่านมีค�ำแนะน�ำเรื่องนี้อย่างไร
ผูว้ า่ การวิรไท : นับตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจโลกปี 2009 เราเห็น
ความเปลี่ยนแปลงในต่างประเทศ กล่าวคือ นักลงทุนให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องระยะยาว หรือความยั่งยืนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การพยายาม
ให้บริษัทปฏิบัติตาม Dow Jones Sustainability Index หรือการที่
กองทุนหลายแห่งเลือกลงทุนเฉพาะบริษทั ทีม่ เี กณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ิ
งานที่จะน�ำไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งจริง ๆ แล้ว หลักความยั่งยืนถือเป็น
หลักส�ำคัญที่สอดคล้องกับการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้
ผมชอบแนวคิดของมูลนิธิมั่นพัฒนา เรื่อง “ความพอเพียงเพื่อ
ความยัง่ ยืน” หรือ “S4S (Sufficiency for Sustainability)” ซึง่ ภาคธุรกิจ
สามารถน�ำไปใช้ได้ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ โลกทุกวันนี้ให้ความ
สนใจมิติความยั่งยืนมากขึ้น การท�ำธุรกิจไม่สอดคล้องกับแนวทาง
ความยั่งยืน อาจน�ำมาซึ่งความเสี่ยงส�ำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านชือ่ เสียง (Reputation Risk) และความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Risk) ดังนั้น ผมเชื่อว่า แนวคิดเรื่อง S4S จะเป็นแนวคิดที่ได้รับความ
ส�ำคัญมากขึ้นในภาคธุรกิจในระยะต่อไป

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือหลักที่สร้างความมั่นคงในการด�ำเนินชีวิต
ดร.ศิริกุล : นอกเหนือจากภาคธุรกิจ ท่านคิดว่าคนไทยทั่วไป

จะน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด้วยได้หรือไม่ รวมถึง
จะน�ำไปใช้สร้างสมดุลในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างไร
ผูว้ า่ การวิรไท : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัตทิ ี่
ใช้ได้ในทุกระดับ และทีส่ ำ� คัญ ต้องเริม่ จากระดับปัจเจกบุคคล หลาย
ปัญหาในสังคมไทย อาทิ ปัญหาหนี้ครัวเรือน หรือการก่อหนี้เกินตัว
สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความพอเพียงของคนในสังคม ตรงกันข้าม
ถ้าทุกคนน�ำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�ำเนินชีวติ
เริ่มจากการคิดอย่างสมเหตุสมผล การตัดสินใจอย่างพอประมาณให้
เหมาะสมกับฐานะและรายได้ และการสร้างภูมิคุ้มกันส�ำหรับอนาคต
ด้วยการออม หลักเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตของแต่ละคนมีความมั่นคง
เพิ่มขึ้น
ก่อนหน้านี้ ผมเคยสงสัยว่าท�ำไมพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงใช้ชื่อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ท่านผูใ้ หญ่ทา่ นหนึง่ ได้เล่าให้ฟงั ว่า ทัง้ 3 องค์ประกอบส�ำคัญของหลัก
ปรัชญานี้ ล้วนต้องเริม่ จาก “ความพอเพียงทีใ่ จ” ถ้าเราทุกคนสามารถ

“การรูจ้ กั ‘พอ’ ในวันนี้ และการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
สำ � หรั บ อนาคต จึ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ สำ � คั ญ
มากขึ้นสำ�หรับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคใหม่”
สร้างความพอเพียงให้เกิดที่ใจได้ ทุกข้อ ก็จะตามมาอัตโนมัติ ไม่ว่า
จะเป็นความสมเหตุสมผล ความพอประมาณ และการสร้างภูมคิ มุ้ กัน

สังคมโลกจะดีขึ้นได้ เมื่อทุกหัวใจรู้จัก “พอ”
ดร.ศิรกิ ลุ : ถ้าพูดภาษาชาวบ้าน คือแค่เราควบคุมความโลภและ

รูจ้ กั “จุดพอ” ของชีวติ ตรงนีก้ ถ็ อื เป็นความยิง่ ใหญ่ในการด�ำเนินชีวติ
ซึง่ การทีค่ นจะมีจติ ใจเข้มแข็งพอทีจ่ ะบอกว่า “เท่านีค้ อื พอ” ต้องอาศัย
ทัง้ สติ สมาธิ และปัญญา ต้องถือว่าคนไทยโชคดีมากทีม่ กี รอบความคิด
ถ้าคนไทยทุกคนสามารถท�ำใจให้เพียงพอได้ แล้ว “ระเบิดจากข้างใน”
ท�ำเช่นนีจ้ นเป็นพฤติกรรม เราจะไม่เพียงแค่ชว่ ยประเทศไทย แต่ยงั จะ
ช่วยโลกให้อยู่อย่างยั่งยืนได้ด้วย
ผูว้ า่ การวิรไท : ท่านดาไล ลามะ มักจะถามค�ำถามหนึ่ง คือ
“Need or Greed?” ถ้าเราใช้ถามตัวเอง จะช่วยตอบโจทย์เรือ่ งความ
พอเพียงได้ดี เพียงถามตัวเองบ่อย ๆ ว่า สิง่ ทีเ่ ราอยากได้นนั้ เป็นไป
เพื่อความจ�ำเป็นหรือความโลภ ผมเชื่อว่า จะช่วยให้เราตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสม ไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและคนอื่น ทั้งวันนี้และใน
อนาคต ถ้าคนส่วนใหญ่นำ� หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ผมเชือ่ ว่า จะท�ำให้สงั คมไทยมีความสุขมากยิง่ ขึน้
ทุกวันนี้ เวลาที่เราเห็นน�้ำครึ่งแก้ว หลายคนอาจมองว่าน�้ำพร่อง
ไปครึ่งแก้ว (Half Empty) ขณะที่บางคนมองว่ามีน�้ำอยู่ตั้งครึ่งแก้ว
(Half Full) ถ้าเราใช้ชีวิตบนหลักพอเพียงและพอประมาณ มีโอกาส
ที่มุมมองหรือทัศนคติของเราจะเปลี่ยนไปในทาง Half Full มากกว่า
Half Empty และถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมเข้าใจความพอเพียง ชื่นชม
ในสิง่ ทีต่ นมี ผมเชือ่ ว่าสังคมไทย รวมถึงสังคมโลกจะดีขนึ้ มาก ในทาง
ตรงกันข้ามหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ และความเห็นที่รุ่มร้อนตาม
โลกโซเชียลมีเดีย มักเกิดจากการมีมุมมองแบบ Half Empty แทนที่
จะมองแบบ Half Full

สังคมแห่งการแบ่งปัน เริ่มต้นที่ทุกคนรู้จัก “พอ”

พอ ฉะนั้น ค�ำว่า “พอ” จึงถือเป็นค�ำที่ยิ่งใหญ่ เพราะไม่ได้เปลี่ยน
แค่รปู แบบการท�ำธุรกิจ (Business Model) แต่ยงั สามารถเปลีย่ นโลก
ผู้ว่าการวิรไท : ค�ำว่า “พอ” จะส�ำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ทผี่ นั ผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคาดเดา
ได้ยากขึ้น และไม่ใช่แค่โลกการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโลกการค้า
โลกเทคโนโลยี และโลกของสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น การรู้จัก “พอ”
ในวันนี้ และการสร้างภูมิคุ้มกันส�ำหรับอนาคต จึงถือเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญมากขึ้นส�ำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคใหม่
ดร.ศิริกุล : เวลาพูดกันว่าทุกคนควรรู้จักค�ำว่า “พอ” อยาก
ให้เข้าใจตรงกันว่า ส�ำหรับ “คนที่ยังมีไม่พอ” ก็ต้องพัฒนาตัวเอง
ให้เป็น “คนที่มีพอ” ไม่ใช่รอคนอื่นช่วยอย่างเดียว ส่วน “คนที่มี
จนเกินพอ” ก็ต้องรู้จักที่จะให้ รู้จักแบ่งปัน สังคมจึงเกิดสมดุลและ
เดินหน้าไปได้ด้วยดี
ผูว้ า่ การวิรไท : เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

ดร.ศิรกิ ลุ เลากัยกุล

Brand Strategist & Sustainability Advisor บริษัท
ที่ ป รึ ก ษาแบรนด์ บี อิ้ ง จ� ำ กั ด เป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ดี ใ นฐานะ
“ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบรนด์” และเป็นผู้บรรยาย
ที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยและพูดในที่สาธารณะมากที่สุด
ท่ า นหนึ่ ง ดร.ศิ ริ กุ ล เป็ น ผู ้ เ ขี ย นเรื่ อ งการสร้ า งแบรนด์
ซึ่งเป็นหนังสือ How-to เล่มแรก ๆ ที่พูดถึงเรื่องอะไร
และอย่ า งไรในการสร้ า งแบรนด์ โดยหนั ง สื อ ที่ เ ขี ย นไว้
เล่มล่าสุดคือ “Sufficiency Branding: Sustainable Brand”
ด้ ว ยประสบการณ์ ก ว่ า 20 ปี ปั จ จุ บั น ดร.ศิ ริ กุ ล เป็ น
ทีป่ รึกษาในด้านการสร้างแบรนด์และการวางกลยุทธ์ของธุรกิจ
อย่างยั่งยืนให้กับบริษัทชั้นน�ำหลายบริษัท

ดร.ศิริกุล : ถ้าเราน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

จะท�ำให้คน ๆ หนึง่ อยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงยัง่ ยืน และพร้อมทีจ่ ะดูแลตัวเอง
และสังคม ตลอดจนรู้จกั แบ่งปัน ซึง่ การจะแบ่งปันได้กต็ อ่ เมือ่ เรารู้จกั

ชมการสัมภาษณ์ในรูปแบบวีดิทัศน์
ได้ทางแอปพลิเคชัน BOT MAGAZINE
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ขาดเสถียรภาพ ไม่วา่ จะเป็นมิตเิ สถียรภาพด้านราคาหรือเสถียรภาพ
ระบบสถาบันการเงิน เศรษฐกิจจะชะลอลง หรืออาจจะถอยหลังได้
กระทบกับคุณภาพชีวิตของคนทุกคน ซึ่งวิกฤติเศรษฐกิจไทยปี
2540 เป็นตัวอย่างทีช่ ดั เจนของการขาดเสถียรภาพของทัง้ เศรษฐกิจ
มหภาคและระบบสถาบันการเงิน ปล่อยให้เกิดจุดเปราะบางที่เป็น
ความเสี่ยงน�ำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจ
ค� ำ ว่ า “เสถี ย รภาพ” เป็ น ค� ำ ใหญ่ แ ละมี ค วามหมายมาก
เป็ น การมองโดยชั่ ง น�้ ำ หนั ก ผลประโยชน์ ใ นวั น นี้ เ ที ย บกั บ
ผลประโยชน์ของวันข้างหน้า ดังนัน้ ในการท�ำหน้าทีร่ กั ษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจของธนาคารกลาง จึงต้องเริ่มจาก ความสมเหตุสมผล
กล่าวคือ ต้องเข้าใจความเชือ่ มโยงของระบบการเงิน ระบบเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
พิจารณาและตัดสินใจ (Trade-off) นโยบายอย่างสมเหตุสมผล
บนฐานของความรู้จริง รู้รอบ รู้ลึก เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและ
ตอบโจทย์ในภาพใหญ่ของประเทศ
ส�ำหรับ ความพอประมาณ นัน้ ในแวดวงธนาคารกลาง เรามัก
เปรียบเทียบว่า ในงานเลี้ยงที่คนส่วนใหญ่เริ่มเมาและสนุกสนาน
จนเกินพอดี หน้าทีข่ องธนาคารกลางคือไปเก็บขวดเหล้า เพือ่ ไม่ให้
คนเมาสนุกแบบเกินพอดีจนเกิดปัญหาตามมา ความพอประมาณ
ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการรักษาเสถียรภาพ ธนาคารกลางต้อง
ยึดหลักความพอประมาณทั้งในวันนี้และวันหน้า การเติบโตของ
เศรษฐกิจที่เร่งเกินไปก็จะสร้างความเปราะบางได้ หลายนโยบาย
ทีท่ ำ� ในวันนี้ อาจท�ำให้เกิดผลข้างเคียงในระยะยาว ฉะนัน้ ธนาคารกลาง
ต้องใช้และค�ำนึงถึงหลักของความพอประมาณอยูต่ ลอดเวลา
หลักการข้อสุดท้าย การสร้างภูมิคุ้มกัน ถือเป็นเรื่องส�ำคัญ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในโลกที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และ
คาดเดาได้ยาก หนึ่งในหน้าที่ส�ำคัญของธนาคารกลาง คือ การ
ท�ำให้แน่ใจว่าระบบเศรษฐกิจมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในการดูแลเศรษฐกิจ
มหภาค ธนาคารกลางต้ อ งสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ในหลายมิ ติ เช่ น
การด�ำรงเงินส�ำรองระหว่างประเทศให้เพียงพอกับความต้องการ
ใช้เงินตราต่างประเทศ หรือการก�ำหนดให้สถาบันการเงินมีสดั ส่วน
ของเงินกองทุนมากพอที่จะรองรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งอาจ
กระทบกับความมั่นคงของสถาบันการเงิน เป็นต้น
การท�ำหน้าที่ธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิ จ เปรี ย บเหมื อ น “ระบบกั น โคลง” ในเรื อ ขณะที่
“เรือเศรษฐกิจไทย” ก�ำลังแล่นไปข้างหน้าเพือ่ ให้ธรุ กิจและเศรษฐกิจ
เติบโต ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าทีด่ แู ลให้มนั่ ใจว่าเรือมีระบบ
กันโคลงที่ดี เพื่อพร้อมรับมือกับพายุหรือคลื่นลมที่จะมากระทบ
ไม่ให้คนบนเรือโคลงเคลงหรือถูกแรงปะทะมากไป การจะท�ำหน้าที่
ดังกล่าวได้ดี ต้องมีทั้งความสมเหตุสมผล ความพอประมาณ
และการสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้ง ต้องตั้งอยู่บนฐานของความรู้
และหลักคุณธรรมที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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คุณฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน และคุณสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
แถลงข่าวมาตรการการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ

ธปท. ปรับเกณฑ์คุม
สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
มุ่งดูแลการก่อหนี้ภาคครัวเรือน

สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทย

“เยอะขึ้น...มากขึ้น”

คนไทยมีหนี้ เยอะขึ้น
สัดส่วนประชากรที่มีหนี้

>20%

ปรับวงเงินใหม่สัมพันธ์ฐานรายได้
ธปท. ได้กำ� หนดมาตรการสินเชือ่ บัตรเครดิตใหม่ โดยก�ำหนดวงเงิน
แก่ผู้ขอมีบัตรเครดิตให้เหมาะสมกับความสามารถในการช�ำระหนี้
ตามรายได้ตอ่ เดือน โดยผูม้ รี ายได้ตำ�่ กว่า 30,000 บาท ให้ได้รบั วงเงิน
ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ รายได้ตงั้ แต่ 30,000 ถึง 50,000 บาท วงเงิน
ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้ และรายได้ตงั้ แต่ 50,000 บาทขึน้ ไป วงเงินไม่
เกิน 5 เท่าของรายได้ และได้ปรับลดเพดานอัตราดอกเบีย้ บัตรเครดิต
ลงเหลือร้อยละ 18 จากร้อยละ 20 ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
การเงินในปัจจุบันที่ต้นทุนทางการเงินต�่ำลง
คุณสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ สายนโยบายสถาบันการเงิน
ธปท. กล่าวว่า “ถ้าเทียบของเดิม ใครก็ตามที่จะขอมีบัตรเครดิตต้อง
มีรายได้ขั้นต�่ำที่ 15,000 บาท และสามารถขอวงเงินบัตรเครดิตได้
5 เท่า ทีนี้จะท�ำอย่างไรให้วงเงินมีความสัมพันธ์ต่อความสามารถ
ในการจ่ายช�ำระหนี้ เราจึงออกมาตรการใหม่ก�ำหนดวงเงินเทียบกับ
ฐานรายได้ของผูท้ จี่ ะขอมีบตั รเครดิต เพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ารก่อหนีจ้ น
เกินตัว หรือเกินก�ำลังความสามารถในการจ่ายช�ำระหนี้”

มาตรการสินเชื่อบัตรเครดิต
>30%

ปี 2552

ในสถานการณ์ที่หนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง อาจส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนและภาพรวมเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงความสำ�คัญของปัญหา และเร่งดำ�เนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้
ทางการเงินแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในการแก้ปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบภายใต้
โครงการแก้ ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (คลินิกแก้หนี้) ล่าสุด ธปท. ได้ปรับปรุงแนวทางการกำ�กับดูแล
สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำ�กับ มุ่งเน้นประชาชนกลุ่มที่มีความเปราะบาง ซึ่งอาจก่อหนี้จนเกิน
ความสามารถในการชำ�ระหนี้

ส�ำหรับช่วงวัยที่ก�ำลังก่อหนี้ การปรับปรุงแนวทางการก�ำกับดูแล
สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับของ ธปท.
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยดูแลการก่อหนี้สินของภาคครัวเรือน
ให้เหมาะสมขึ้น เนื่องจากประชาชนเข้าถึงสินเชื่อประเภทนี้ได้ง่าย
และเป็นสินเชือ่ ทีไ่ ม่มหี ลักประกัน นอกจากนัน้ หนีเ้ สียของสินเชือ่ สอง
ประเภทนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นล�ำดับ

ค่ากลาง (Median)
ปริมาณหนี้ต่อหัว
ปี 2552

70,000
บาท

จากคนไทย 21 ล้านคน ที่เป็นหนี้

3 ล้านคน

ปี 2559

ลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต : ใช้กับลูกค้าเก่า* และใหม่
เนื่องจากต้นทุนของผู้ประกอบการลดลง
และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

เดิม

20%
ปี 2559

ใหม่

18%

150,000
บาท

หรือ 16%
มีหนี้ค้างช�ำระเกิน 90 วัน
= เป็นหนี้เสีย

*ไม่ใช้บังคับส�ำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ที่มีการก�ำหนดระยะเวลาการผ่อนช�ำระที่ชัดเจนก่อนหน้านี้
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คุณฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ธปท. กล่าวว่า หนีค้ รัวเรือนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 อยูท่ รี่ ะดับ
78.6% ต่อ GDP ซึ่งหากจ�ำแนกลงรายละเอียดพบว่า คนไทยเป็นหนี้
ตั้งแต่อายุยังน้อย โดย 50% ของคนไทยกลุ่มอายุ 30 ปีมีหนี้ และ
1 ใน 5 ของกลุ่มอายุ 29 ปี เป็นหนี้เสีย ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ ในเชิง
ปริมาณการก่อหนี้ เทียบข้อมูลปี 2552 กับปี 2559 สัดส่วนประชากรทีม่ ี
หนีเ้ พิม่ สูงขึน้ จากระดับ 20% เป็น 30% และมูลค่าหนีก้ ป็ รับสูงขึน้ จาก
70,000 บาทต่อคนในปี 2552 เพิ่มเป็น 150,000 บาทต่อคนในปี 2559
จากข้อมูลพบว่า มีคนไทยจ�ำนวน 21 ล้านคนเป็นหนี้ และคนไทย
จ�ำนวน 3 ล้านคน หรือ 16% ของกลุ่มคนที่มีหนี้ ถูกจัดเป็นหนี้เสีย
หรือมีหนี้ค้างช�ำระเกิน 90 วัน
“จากความเปราะบางของภาระหนีค้ รัวเรือนของประเทศไทย ธปท.
และอีกหลายหน่วยงานจึงให้ความส�ำคัญในการดูแลแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้างนี้ สิง่ ทีเ่ ราด�ำเนินการ คือ ก่อนทีค่ นจะเข้าสูว่ ยั ก่อหนี้ เราต้อง
ให้ความรู้ประชาชน เช่น นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ควรได้รับความรู้
เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน การออม การใช้เงินของตัวเอง รวมถึง
ความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงินและเครื่องมือต่าง ๆ แก่ประชาชน
ทั่วไป” คุณฤชุกร กล่าว
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ด�ำรงชีพ ธปท. จึงอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับสามารถให้วงเงินชั่วคราว
ในกรณีดงั กล่าวได้ และให้กำ� หนดการจ่ายช�ำระคืนตามความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้อย่างเหมาะสม
คุณสมบูรณ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า “ถ้าลูกค้าเกิดมี Life Events เพื่อ
การด�ำรงชีพ เกิดกรณีจำ� เป็นฉุกเฉินเป็นครัง้ คราว ก็ให้ผปู้ ระกอบการ
บัตรเครดิตให้วงเงินพิเศษได้เป็นครัง้ ๆ ไป แต่ตรงนีก้ ใ็ ห้ผปู้ ระกอบการ
บัตรเครดิตพิจารณาตามความเหมาะสม และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
ซึง่ ต้องโยงกับศักยภาพและเงือ่ นไขในการจ่ายช�ำระหนีค้ นื และวงเงิน
ที่อนุมัติ”
Trade-off การดูแลหนี้ครัวเรือน
กับการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ในภาพรวมของการปรับปรุงหลักเกณฑ์และการก�ำกับดูแลสินเชือ่
บัตรเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ คุณฤชุกร กล่าวว่า
ธปท. ได้มีการ Trade-off อย่างรอบคอบและรัดกุมระหว่างการดูแล
เรื่องหนี้ครัวเรือนกับการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน
“ในส่ ว นของสิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล กลุ ่ ม คนที่ มี ร ายได้ ม ากกว่ า
3 หมื่นบาทขึ้นไป เราไม่ได้จ�ำกัดจ�ำนวนของผู้ประกอบการที่เขาจะ

มาตรการสินเชื่อบัตรเครดิต

มาตรการสินเชื่อส่วนบุคคล
เดิม
- เงินเดือนขั้นต�่ำ : ไม่ก�ำหนด
- วงเงินสูงสุด : ≤ 5 เท่า ของรายได้
ใหม่
- เงินเดือนขั้นต�่ำ : ไม่ก�ำหนด		
- วงเงินสูงสุด : สะท้อนตามรายได้ของลูกค้า

B

มาตรการนี้ ไม่รวมถึง...
รายได้			
< 30,000 บาท		
			
≥ 30,000 บาท		

วงเงินอนุมัติ
≤ 1.5 เท่าของรายได้
ต่อผู้ให้บริการไม่เกิน 3 ราย
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้

NEW
ใช้เฉพาะลูกค้าใหม่
ลูกค้าเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ

สามารถขอวงเงินฉุกเฉินได้
ไม่เกิน 5 เท่า ของผู้ให้บริการแต่ละราย

ใหม่
- เงินเดือนขั้นต�่ำ : 15,000 บาท
- วงเงินสูงสุด : สะท้อนตามรายได้ของลูกค้า

B

ใช้เฉพาะผู้สมัครบัตรใหม่
ผู้ถือบัตรเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

รายได้		
< 30,000 บาท
< 50,000 บาท
> 50,000 บาท

วงเงินอนุมัติ
≤ 1.5 เท่า ของรายได้
≤ 3 เท่า ของรายได้
≤ 5 เท่า ของรายได้

สามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว เพื่อใช้ยามฉุกเฉินได้
(ตามความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกค้า)

สินเชื่อส่วนบุคคลอื่นที่มีหลักประกัน
เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย / รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ ไม่มีหลักประกันประเภทอื่น
ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการศึกษา / สินเชื่อเพื่อการเดินทาง
ไปทำ�งานต่างประเทศ / สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

วงเงินบัตรเครดิต
เดิม
- เงินเดือนขั้นต�่ำ : 15,000 บาท
- วงเงินสูงสุด : ≤ 5 เท่าของรายได้

มีผลบังคับใช้กับ...สินเชื่อส่วนบุคคล
ที่ ไม่มีหลักประกัน เท่านั้น
เช่น บัตรกดเงินสด

เข้าถึง เราจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ให้บริการเฉพาะในกลุ่มที่เปราะบางจริง ๆ
ที่เราพบว่า เขามีโอกาสที่จะก่อหนี้เกินตัว อีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ได้
ปรับเปลีย่ น คือ อัตราดอกเบีย้ ของ Personal Loan เนือ่ งจากกลุม่ ลูกค้า
ที่เข้าถึง Personal Loan จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น
ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงก็จะเข้าใช้บริการได้ โดยเพดานอัตราดอกเบี้ย
ไม่เป็นอุปสรรค คิดว่าคงไม่กระทบและไม่ทำ� ให้ลกู ค้าต้องไปใช้บริการ
ทางการเงินนอกระบบ” คุณฤชุกร อธิบาย
แนวทางการก� ำ หนดวงเงิ น สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต และสิ น เชื่ อ
ส่วนบุคคลที่กล่าวข้างต้น จะมีผลใช้บังคับกับผู้ขอมีบัตรเครดิตหรือ
ผูข้ อสินเชือ่ ส่วนบุคคลรายใหม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
เกณฑ์ ใ หม่ ข อง ธปท. จึ ง ไม่ ก ระทบกั บ ลู ก ค้ า บั ต รเครดิ ต และ
สินเชื่อส่วนบุคคลเดิม ส�ำหรับเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตก็มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 เช่นกัน โดยจะมีผลใช้บังคับกับ
ผู้มีบัตรเครดิตทั้งรายเดิมและรายใหม่

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภค ธปท. ได้เน้นย�้ำให้
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ
ต้องให้ทางเลือกแก่ผู้บริโภค ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ติดต่อเพื่อ
เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยต้องมีกระบวนการและดูแลให้
เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า รวมถึงกรณีมีข้อร้องเรียน
เกีย่ วกับการเรียกเก็บเงินทีผ่ ดิ พลาดของบัตรเครดิต ผูป้ ระกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตต้องให้สิทธิทางเลือกแก่ผู้ถือบัตรเครดิต ที่จะขอรับเงิน
คืนผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต
และนี่คือหนึ่งในมาตรการส�ำคัญในการดูแลการก่อหนี้ของ
ภาคครัวเรือนไทย เพื่อให้ตอบโจทย์และช่วยแก้ไขปัญหาการก่อ
หนี้สินจากสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลให้เหมาะสมขึ้น
เพื่อลดความเปราะบางของภาระหนี้ครัวเรือนของประเทศ และ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของภาคการเงิ น และเศรษฐกิ จ ไทย
ในระยะยาวให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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ส�ำหรับมาตรการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ ธปท. ได้
ปรับวงเงินสินเชื่อแก่ผู้มีรายได้ต�่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน วงเงิน
อนุมัติไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และให้ได้รับวงเงินสินเชื่อส่วน
บุคคลจากผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับไม่เกิน
3 ราย ส�ำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป ก�ำหนด
วงเงินอนุมัติไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับที่จะให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค
แต่ละราย โดยยังคงเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับจะเรียกเก็บได้ เพื่อให้สามารถ
ให้บริการสินเชือ่ แก่ผบู้ ริโภคกลุม่ ต่าง ๆ ให้เข้าถึงสินเชือ่ ในระบบได้
คุณสมบูรณ์ เสริมว่า จากข้อมูลพบว่า ระหว่างสินเชือ่ ส่วนบุคคล
กับสินเชือ่ บัตรเครดิต ลูกค้าสองกลุม่ มีความแตกต่างกัน สินเชือ่ ส่วน
บุคคลจะเป็นกลุม่ ทีม่ รี ายได้นอ้ ยกว่าลูกค้าสินเชือ่ บัตรเครดิต ท�ำให้
ต้องดูแลกลุ่มลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น “ถ้าเทียบของเดิม
สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินได้ 5 เท่า เกณฑ์ใหม่เราพยายามออกแบบ
ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ รายได้ แ ละความสามารถในการจ่ า ยช� ำ ระคื น ”
คุณสมบูรณ์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ธปท. ตระหนักถึงความจ�ำเป็นทีผ่ บู้ ริโภคอาจต้อง
มีชอ่ งทางเข้าถึงสินเชือ่ ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นฉุกเฉินทีส่ ำ� คัญต่อการ

โสมรัศมิ์ จันทรัตน์

กระบวนการก� ำ หนดนโยบายทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี พ้ื น ฐานจากการศึ ก ษาวิ จั ย อย่ า งถ่ อ งแท้ แ ละ
รอบด้าน เพื่อให้การก�ำหนดนโยบายตอบโจทย์ความต้องการ
ที่แท้จริงของประเทศ ซึ่งสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
(Puey Ungphakorn Institute for Economic Research:
PIER) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ส�ำหรับ
การเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นอิสระ เพื่อส่งเสริม
การก� ำ หนดนโยบายที่ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานการวิ เ คราะห์ วิ จั ย
ทางวิชาการอย่างรอบด้าน

ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงิน
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาทีเ่ ข้ามา
รับต�ำแหน่งหัวหน้ากลุม่ งานวิจยั ด้านระบบการเงิน สถาบันวิจยั เศรษฐกิจ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กว่าขวบปี
งานวิจัยส่วนใหญ่ของ ดร.โสมรัศมิ์ มุ่งเข้าใจกลไกการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจแบบยัง่ ยืนและทัว่ ถึง ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ในการก�ำหนด
นโยบายได้จริง
“เอกลักษณ์ในการท�ำงานวิจัยของตัวเองได้รับแรงบันดาลใจมา
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั่นคือเรา
อยากจะเห็นงานวิจัยของเราถูกน�ำไปใช้ งานวิจัยแต่ละชิ้นจึงล้วน
ริเริ่มมาจากค�ำถามเชิงนโยบาย งานวิจัยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นเอาไป
ใช้ประโยชน์ในทางนโยบายได้โดยตรง”

ในหลวง ร.9 ต้นแบบงานวิจัย
ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯ
เมื่อสังเกตจากโครงการตามพระราชด�ำริกว่า 4,000 โครงการ
และสิ ท ธิ บั ต รในพระปรมาภิ ไ ธยกว่ า 10 ชิ้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงเป็นนักวิจยั
ตัวยง และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยไทยในหลาย ๆ ด้าน
ซึ่งสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯ และ ดร.โสมรัศมิ์ ก็ได้น�ำหลักการ
ทรงงานเหล่านี้มาเป็นต้นแบบในการท�ำงานวิจัยด้วยเช่นเดียวกัน
งานวิจัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นัน้ มี 4 มิติ นัน่ คือ ลึก รอบด้าน เน้นทดลองให้เห็นจริง และถ่ายทอด
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้คนน�ำงานวิจัยไปใช้ได้
มิติแรก คือ วิจัยเชิงลึก พระองค์ทรงเพียรพยายามศึกษาอย่าง
ถ่องแท้แม้จะใช้เวลามากก็ตาม ยกตัวอย่างเรื่องฝนหลวง พระองค์
ใช้เวลาเกิน 10 ปี เพือ่ พัฒนาให้เกิดก้อนเมฆเทียมและมีฝนตกลงมา
ได้ ในอีกมุมหนึ่งพระองค์ใช้เวลาในการเข้าใจชุมชนที่จะไปพัฒนา
ลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิถีคนและวิถีชุมชน
มิตทิ สี่ อง คือ วิจยั อย่างรอบด้าน พระองค์แก้ปญั หาแบบองค์รวม
ไม่ได้แก้เพียงจุดเดียว และยังใช้หลายศาสตร์ หรือที่เรียกว่า
Multidisciplinary เพราะไม่มีศาสตร์ใดเพียงศาสตร์เดียวที่สามารถ
ตอบค�ำถามได้ครบทั้งหมด
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Research Driven Policy
ที่ด�ำเนินรอยตามความเป็นนักวิจัยผู้ยิ่งใหญ่
ของในหลวงรัชกาลที่ 9

“ยกตัวอย่างโครงการบริหารจัดการน�้ำ พระองค์ทรงศึกษา
ให้รแู้ จ้งในวิทยาศาสตร์การไหลของน�ำ้ ไหลมาจากไหนตัง้ แต่ตน้ น�ำ้
ไปจนถึงปลายน�้ำ ซึ่งเท่านั้นยังไม่เพียงพอ เมื่อจะท�ำโครงการ
ต่าง ๆ ต้องมีการเวนคืนที่ดินของชาวบ้าน ซึ่งตามหลักเพียงแค่
ไปบอกชาวบ้านว่าที่ดินตรงนี้ต้องถูกเวนคืนก็ใช้ได้แล้ว แต่การจะ
ไปเจรจาให้ชาวบ้านเข้าใจและยอมให้เวนคืนแต่โดยดี จะต้องใช้
หลักสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาท�ำความเข้าใจ
นี่เป็นตัวอย่างที่พระองค์ทรงใช้หลายศาสตร์เข้ามาแก้ไขปัญหา”
มิติที่สาม คือ เน้นการทดลองให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์เพื่อน�ำ
ไปใช้เพื่อการพัฒนา คือทดลองให้เห็นผลก่อนว่าท�ำได้หรือท�ำไม่ได้
ถ้าท�ำได้จึงค่อยน�ำออกไปใช้จริง เราจะเห็นการที่พระองค์ทรงใช้
วังจิตรลดาเป็นสนามทดลองนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์กร
ภาคเกษตรต่าง ๆ เช่น การจัดการสหกรณ์โคนม และการทดลอง
แปลงต้นแบบในสภาวะแวดล้อมจริง ที่แตกต่างกันไปในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาทั่วประเทศ
มิติสุดท้ายคือ นอกจากใช้ได้จริงแล้ว ขั้นตอนที่ยากที่สุด คือ
การเน้นการถ่ายทอดผลการทดลองให้กับทุกภาคส่วนได้เรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วม โดยพระองค์มีวิธีให้ผู้เรียนรู้ได้มีส่วนร่วม เช่น
โครงการชั่งหัวมัน หรือโครงการพัฒนาตามพระราชด�ำริ ทั้ง 6 แห่ง
ทั่วประเทศ เป็นแหล่งศึกษาทดลองที่แสดงให้เห็นว่า วิธีการพัฒนา
มีความเหมาะสมสอดคล้องและท�ำได้จริงในสถานที่จริง และเป็น
แนวทางต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่น ๆ ได้เข้าไปศึกษาและน�ำไปใช้
ซึ่งสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯ ได้มุ่งเน้นงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
ทีเ่ ป็นเบือ้ งลึกและมีคณุ ภาพตามแนวทางการวิจยั ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทุกประการ
“งานของสถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วยฯ มีตงั้ แต่ ‘งานสร้าง’ คือการ
สร้างงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ของประเทศอย่างไม่หยุดนิ่ง
งานวิจยั ของเราเป็นการศึกษาเชิงลึก และมุง่ พัฒนาและใช้ประโยชน์

จากข้อมูลเชิงลึกขนาดใหญ่ที่มีในประเทศไทยในหลาย ๆ แหล่ง ซึ่ง
อาจจะยังไม่เคยมีคนน�ำมาใช้มาก่อน และพยายามจะสร้างหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารออกแบบนโยบายในอนาคต รวมไปถึง
‘งานเชื่อมโยงและถ่ายทอด’ คือ เรามุ่งสร้างเครือข่ายนักวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ไทย สร้างพืน้ ทีท่ างวิชาการให้นกั วิจยั มีปฏิสมั พันธ์เพือ่
ต่อยอดงานวิจยั กันได้ และเป็นตัวกลางถ่ายทอดงานวิจยั ของนักวิจยั
ไทย ออกไปให้ผู้ก�ำหนดนโยบายได้หยิบไปใช้”
สถาบั น วิ จั ย เศรษฐกิ จ ป๋ ว ยฯ มี ก ารถ่ า ยทอดผลงานวิ จั ย
หลากหลายรูปแบบ ไปสูผ่ รู้ บั หลายระดับ ตัง้ แต่ในรูปแบบทีใ่ ช้สอื่ สาร
ไปสู่นักวิจัยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในรูปแบบ Discussion Paper
ไปจนถึงบทความ aBRIDGEd ซึง่ เป็นการสังเคราะห์งานวิจยั ให้งา่ ยขึน้
ว่างานวิจัยนี้จะน�ำไปใช้ผลักดันนโยบายได้อย่างไร ไปจนถึงระดับ
การสื่อสารไปยังบุคคลทั่วไปที่ไม่ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้
สามารถเข้าใจได้ โดยจัดท�ำเป็นบทความที่กลั่นกรองจากงานวิจัย
ฉบับเต็มในคอลัมน์ “เศรษฐศาสตร์เข้าท่า” บนเว็บไซต์ ThaiPublica
ตลอดจนจัด Press Brief ทุกเดือน เพื่อเชิญผู้สื่อข่าวมาร่วมรับฟัง
งานวิจัยและได้ซักถาม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สื่อข่าวมีความเข้าใจ
งานวิจยั แต่ละชิน้ มากขึน้ และสามารถน�ำเสนอให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
รับรู้มากกว่าแค่เรื่องตัวเลข

งานวิจัยที่ว่าด้วย
Finance and Development
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงิน ดร.โสมรัศมิ์ ได้
น�ำเอาข้อได้เปรียบจากประสบการณ์ทำ� งานวิจยั ทีค่ อ่ นข้างหลากหลาย
ทั้งจากการท�ำงานกับธนาคารโลก และอาจารย์ประจําที่ Australian
National University มาท�ำงานวิจยั ทีส่ ถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วยฯ โดย
เน้นการน�ำความรูท้ างเศรษฐศาสตร์การเงินและการพัฒนามาช่วยให้
เข้าใจการเข้าถึงด้านการเงิน พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของภาคครัวเรือน โดยมีแนวคิด
หลัก คือ การเข้าถึงด้านการเงินล้วนจะท�ำให้เกิดการพัฒนาได้จริง
แต่ต้องตั้งอยู่ในพื้นฐานของความพอดีต่อศักยภาพ
“ถ้าคนที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ เขาจะสามารถ
น�ำไปลงทุน เสริมความรู้ ซึ่งจะท�ำให้เกิดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้ ถ้าคนเข้าถึงการออม การประกันภัยที่เหมาะสม ก็จะ
ท�ำให้เขาเกิดภูมิคุ้มกัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะท�ำให้เกิดความเจริญที่ยั่งยืน
แต่กลับกันหากคนเข้าถึงหนี้สินที่เกินพอดี เกินศักยภาพ ก็อาจก่อ
ให้เกิดความเปราะบางต่อทั้งครัวเรือนและระบบเศรษฐกิจได้”
ก่อนทีจ่ ะเข้ามาท�ำงานทีส่ ถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วยฯ ดร.โสมรัศมิ์
เคยท�ำงานกับธนาคารโลก และเป็นหนึ่งในนักวิจัยหลักในโครงการ
วิ จั ย ขนาดใหญ่ ที่ น� ำ เอาเทคโนโลยี ภ าพถ่ า ยดาวเที ย มร่ ว มกั บ

นวัตกรรมทางการเงินเข้าไป ทดลองพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล
ให้กับเกษตรกร จนปัจจุบันได้กลายเป็นนโยบายที่ประเทศเคนย่าและ
เอธิโอเปียได้น�ำไปใช้จริงกับเกษตรกรทั่วประเทศ และได้ท�ำงานวิจัย
ให้กับธนาคารโลกเรื่อยมา โดยโจทย์วิจัยหลัก ๆ ก็คือ การสร้างระบบ
สินเชื่อและประกันภัยที่ทั่วถึงและยั่งยืนในหลายประเทศในเอเชียและ
แอฟริกา
ซึ่งประสบการณ์งานวิจัยดังกล่าว ได้ถูกสะสมและต่อยอดมาจนถึง
การท�ำงานในปัจจุบนั โดยสถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วยฯ ก�ำลังจะร่วมมือท�ำ
วิจยั กับส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และสมาคมประกันวินาศภัย เพือ่ น�ำข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมต่าง ๆ ของประเทศไทย มาเชื่อมโยงข้อมูลกิจกรรม
การเพาะปลูกและเศรษฐกิจสังคมในระดับเกษตรกร เพือ่ สร้างฐานข้อมูล
ความเสี่ยงของเกษตรกร และน�ำมาสร้างระบบประกันภัยพืชผลและ
ราคา และระบบสินเชือ่ ทีย่ งั่ ยืนให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ
ทัง้ หมดนีจ้ งึ เป็นก้าวทีส่ ำ� คัญของสถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วยฯ ซึง่ ได้สะท้อน
ตัวอย่างของงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์และน�ำไปใช้ได้จริงโดยตรง
นอกจากนี้ ดร. โสมรัศมิ์ และทีมวิจัย ยังตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา
องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ สะท้ อ นอุ ป สรรคของการเข้ า ถึ ง และการ
ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น และสร้ า งนั ย ส� ำ คั ญ ไปสู ่ น โยบายระบบ
การเงินภาคครัวเรือนและธุรกิจ โดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงลึกขนาดใหญ่
ที่ครอบคลุมทั้งระบบ เช่น
(1) การใช้ข้อมูลเชิงสถิติจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด ที่
ครอบคลุมกว่า 87% ของหนีค้ รัวเรือนไทยในระบบทัง้ หมด ร่วมกับข้อมูล
ส�ำรวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยที่มีในประเทศไทยทั้งหมด

มาศึกษาปัญหาและนัยส�ำคัญเชิงนโยบายของหนี้ครัวเรือนไทย
(2) การเก็บข้อมูลพิกัดเกือบแสนจุดของผู้ให้บริการทางการ
เงินเกือบทุกแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นในระบบ เช่น สาขาธนาคาร
เอที เ อ็ ม กึ่ ง นอกระบบ เช่ น สหกรณ์ โรงรั บ จ� ำ น� ำ หรื อ
นอกระบบ เช่น กองทุนหมู่บ้าน และองค์การการเงินในชุมชน
โดยน�ำมาผนวกเข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาศึกษา
นัยเชิงนโยบายในการพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงินให้
ทั่วถึง และลด Inefficiency ของระบบการเงินและการช�ำระเงิน
ในปัจจุบัน
(3) อี ก หนึ่ ง โครงการวิ จั ย ที่ เ พิ่ ง เริ่ ม วางแผน คื อ การใช้
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) ร่วมกับ
การลงพื้นที่เพื่อท�ำการทดลอง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง
พฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนไทย ไม่ว่าจะเป็นทั้งการ
ใช้จ่าย การออม การท�ำประกันภัย หรือการช�ำระเงิน ตลอดจน
การศึกษา พัฒนาและทดลองนวัตกรรมและนโยบายส่งเสริม
แรงจูงใจต่างๆ (Nudges) ที่จะช่วยท�ำให้ครัวเรือนไทยมีวินัย
ทางการเงินมากขึ้นด้วย
งานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่มุ่งเน้นที่จะสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปออกแบบและประเมินนโยบาย
ระบบการเงินไทย งานทุกชิ้นเกิดจากแรงบันดาลใจและปณิธาน
ทีจ่ ะด�ำเนินรอยตามความเป็นนักวิจยั ผูย้ งิ่ ใหญ่ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทัง้ สิน้
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“งานของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯ มีตั้งแต่
‘งานสร้าง’ คือการสร้างงานวิจยั ทีเ่ ป็นองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ของประเทศอย่างไม่หยุดนิ่ง...รวมไปถึง
‘งานเชื่อมโยงและถ่ายทอด’ คือ...สร้างพื้นที่
ทางวิชาการให้นักวิจัยมีปฏิสัมพันธ์เพื่อต่อยอด
งานวิจัยและเป็นตัวกลางถ่ายทอดงานวิจัยของ
นักวิจัยไทย ออกไปให้ผู้ก�ำหนดนโยบายได้หยิบ
ไปใช้”

เรื่อง : สถาบันพัฒนาบุคลากร

30 ปี ดอยตุง จากเขาหัวโล้นสู่ผืนป่าอุดมสมบูรณ์
ที่มา www.maefahluang.org

BOT Leadership Boot Camp เป็นหลักสูตรที่สถาบันพัฒนา
บุคลากร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พัฒนาขึ้นโดยความ
ร่วมมือกับมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง และอาจารย์อำ� นาจ ทัศนียกุล ทีเ่ กิดขึน้ จาก
ความตั้งใจที่อยากให้ผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการ (อาวุโส) ของ ธปท.
จ�ำนวน 100 คนเศษ จาก 40 กว่าส่วนงาน ได้มีโอกาสละจากงาน
ออกจากความคุน้ ชินเดิม ๆ ไปใช้ชวี ติ ร่วมกันนอกสถานที่ เพือ่ เรียนรู้
และพัฒนาการเป็นผู้น�ำ และได้มีโอกาสท�ำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากในการท�ำงาน โดยครัง้ นีเ้ ราเลือกจัดกิจกรรมทีโ่ ครงการ
พัฒนาดอยตุงด้วยเหตุผลสองประการ
ประการแรก คือ พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และมีองค์ความรู้
ที่ยอดเยี่ยม เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากแนวพระราชด�ำริ หลักการ
ทรงงาน และพระราชกรณียกิจในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทีย่ งั คงพัฒนา
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หรือสมเด็จย่า ที่ทรงเริ่มพระราชด�ำริที่ว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง”
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากสถานที่
ทรงงานจริงของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นในการเรียนรู้ด้านภาวะผู้น�ำ
การพัฒนา และการสร้างความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
ทั้งต่อคน สังคม และสภาพแวดล้อม

BOT Leadership Boot Camp

การเดินทางเพื่อเรียนรู้เรื่องผู้น�ำ จากการลงมือท�ำภารกิจในสถานการณ์จ�ำลอง
ผ่านการถอดบทเรียนจากโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จ.เชียงราย
เมื่อพูดถึง Boot Camp เรามักจะนึกถึงการที่กลุ่มคนที่ไปกิน อยู่ และพักแรมร่วมกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อฝึกฝน
พัฒนาทักษะบางอย่างที่เข้มข้น โดยเฉพาะการเข้าค่ายฝึกทหาร ปัจจุบันคำ�ว่า Boot Camp ถูกนำ�ไปประยุกต์ ใช้กับ
การฝึกฝนพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ อย่างเฉพาะเจาะจงตามที่แต่ละกลุ่มสนใจ

ฐานทหาร ณ พรมแดนไทย-พม่า ดอยช้างมูบ

พื้นที่ดอยตุงในอดีต ที่มา www.maefahluang.org

ประการที่สอง คือ พื้นที่ดอยตุงที่ในอดีตคือภูเขาหัวโล้น เป็น
พื้นที่ปลูกฝิ่นและเส้นทางค้ายาเสพติด ได้ถูกพลิกฟื้นให้กลับกลาย
มาเป็นพื้นที่เขียวขจีด้วยพืชเศรษฐกิจและพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งใน
ปัจจุบัน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงาม มีที่พักและ
เส้นทางเดินทางที่เอื้อต่อการเข้าไปสัมผัสกับผู้คนถึงในหมู่บ้านบน
ดอยสูง หรือในพื้นที่ีโครงการพัฒนาต่าง ๆ จึงท�ำให้การออกแบบ
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในด้านผู้น�ำ สามารถท�ำได้อย่างเหมาะสม
และลงตัว
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ทำ�ไมจึงต้องเป็น Boot Camp ที่ดอยตุง

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้บริหาร ธปท. ใน Leadership Boot Camp

เดินทางเข้าหมู่บ้านบนดอย

รูปแบบการเรียนรู้ของ
Leadership Boot Camp

ธปท. มีการพัฒนาด้านผู้น�ำ (Leadership Development
Program) ให้กับผู้บริหารในทุกระดับ โดยผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนบทเรียนจากหลักคิด ทฤษฎีด้าน
ผู้น�ำของกูรูและนักคิดที่ได้รับการยอมรับ ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้
ในห้ อ งเรี ย นทั้ ง ในและต่ า งประเทศ โดยผ่ า นตั ว อย่ า งและ
ประสบการณ์ของผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จ
Leadership Boot Camp เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านผู้น�ำที่ ธปท. ตั้งใจจัด 2 รุ่นในปี 2560 โดยเป็น Part
ที่จัดรูปแบบการเรียนรู้อยู่นอกห้องเรียน ด้วยการออกนอกสถานที่
แบบไปเข้าแคมป์ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้ 2 ลักษณะหลัก ๆ คือ
1. การเรียนรู้ผ่านการศึกษาและถอดบทเรียนจากโครงการ
พั ฒ นาดอยตุ ง โดยการศึ ก ษาและถอดบทเรี ย นจากองค์ ผู ้ น� ำ
ต้นแบบ ทั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และราชสกุลมหิดล จากหอแห่ง
แรงบันดาลใจ การรับฟังการบรรยายและเยีย่ มชมโครงการส�ำคัญ ๆ
1

ปลูกกล้า เพื่อปลูกป่า

ของโครงการฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คน ต่างรุ่น ต่างวัย และ
การเข้าไปสัมผัสกับพื้นที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ และสภาพ
แวดล้อมของคนบนดอย
2. การเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม “Learning Journey” ที่ผู้เรียน
จะตระหนักและเรียนรูบ้ ทเรียนส�ำคัญ ๆ ด้านภาวะผูน้ ำ� ได้ดว้ ยตนเอง
จากการลงมือท�ำภารกิจที่เป็นเป้าหมาย ณ จุดต่าง ๆ และที่เป็น
เป้าหมายใหญ่โดยรวมให้สำ� เร็จภายใต้เงือ่ นไขและเวลาทีก่ ำ� หนด โดย
ใช้เส้นทางในสวนแม่ฟ้าหลวง
ไม่วา่ จะเป็นสะพานยอดไม้ (Tree Top Walk)1 พืชพันธุไ์ ม้นานาชนิด
กล้วยไม้รองเท้านารี หมูบ่ า้ นชาวเขา เขาวงกต ประติมากรรมกลาง
สวนสวย สิง่ ก่อสร้างทีเ่ ป็นแลนด์มาร์ค ร้านค้าผลิตภัณฑ์ของดอยตุง
รวมถึงผูค้ น ทัง้ ทีม่ าท่องเทีย่ วและเจ้าหน้าทีใ่ นสวน ถูกน�ำมาออกแบบ
เป็นโจทย์ เป็นปริศนา เป็นภารกิจให้ผบู้ ริหารได้เรียนรูจ้ ากการลงมือท�ำ
แบบ Learning by Doing ทีเ่ น้นให้เกิดการเรียนรูใ้ นบรรยากาศทีม่ ี
ความสนุกเพลิดเพลิน (Play+Learn) พร้อม ๆ ไปกับการท�ำกิจกรรม
กลางแจ้ง ทีอ่ าจต้องเจอแดด เจอฝน เจอความเฉอะแฉะ ความขรุขระ
ลาดชันของเส้นทางเดิน และความสูงทีต่ อ้ งป่ายปีน ต้องใช้ความพร้อม

Doi Tung Tree Top Walk : โปรเจกต์ทางเดินต้นไม้ช่างคิดแห่งสวนแม่ฟ้าหลวง www.adaymagazine.com/articles/draft-18

ของร่างกาย ใช้ใจที่อดทน และการขยับเขยื้อนทั้งใจและกายเพื่อ
ออกจากสภาพหรือกิจวัตรเดิม ๆ ทีค่ นุ้ ชิน

บทเรียนและแรงบันดาลใจที่ผู้บริหารได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp

การเรียนรู้ของผู้บริหารเกิดขึ้นมากมายในทุกกิจกรรม ตลอด
ระยะเวลาการกิน อยู่ พักแรม 3 วัน 2 คืน ณ ดอยตุง และเกิดขึ้นใน
หลากหลายแง่มุม โดยขอยกบทเรียนและแรงบันดาลใจของผู้บริหาร
กลุ่มหนึ่งที่ได้เก็บมาฝากเพื่อน ๆ น้อง ๆ ทั้งทาง Facebook และ
การบอกเล่าต่อเมือ่ กลับไปท�ำงานในวันแรก ถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาได้รบั ดังนี้

กิจกรรม Boot Camp

1. ด้านการด�ำเนินชีวติ : สิง่ ยิง่ ใหญ่เริม่ จากจุดเล็กๆ คือ ตัวเราเอง
ความดีทำ� ได้ไม่จำ� กัดวัย (สมเด็จย่า พระองค์ทา่ นเริม่ ทรงงานทีด่ อยตุง
ตอนพระชนมายุ 87 พรรษา)
2. ด้านการท�ำงาน : ที่เห็นได้ชัดเจนคือ หัวใจอยู่ที่คน (ทุกคนที่
เกีย่ วข้องกับงาน) ผูน้ ำ� ต้องเข้าใจความต้องการ ข้อจ�ำกัด และแนวทาง
จัดการข้อจ�ำกัด ไม่มสี งิ่ ใดเป็นไปไม่ได้ เปลีย่ นจาก “Impossible” เป็น
“I’m possible” ทีส่ ำ� คัญคือท�ำด้วยใจรักและศรัทธาในคนอืน่ และสิง่ ทีท่ ำ�
ต้องท�ำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง “ท�ำให้ส�ำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ”
3. ด้านการเป็นผู้น�ำ (Leadership ไม่ใช่ Boss) : คุณสมบัติของ
ผูน้ ำ� ทีด่ เี ห็นได้จากองค์ผนู้ ำ� ต้นแบบทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจให้ตวั เรา ผูน้ ำ�
ที่ดีต้องเริ่มจากความรักและเมตตา การนึกถึงคนอื่น การให้โอกาส
ให้ อ ภั ย อดทนต่ อ อุ ป สรรค กล้ า ก้ า วข้ า มความกลั ว และกล้ า
เปลี่ยนแปลง ท�ำตัวเป็นแบบอย่าง (Role Model) ท�ำงานเป็นทีม
เชื่อมั่นในความส�ำเร็จ และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
แม้ว่ากิจกรรมใน BOT Leadership Boot Camp ถูกออกแบบให้
ผู้บริหารได้พบเจอกับสิ่งใหม่ ๆ ความท้าทาย อุปสรรค และความ
เหน็ดเหนื่อย ซึ่งไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในบรรยากาศที่
สนุกสนาน แต่เสียงสะท้อนกลับจากผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการกลับ
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า บทเรียนจาก Boot Camp ครั้งนี้จะเป็นการ
เรียนรูท้ สี่ ร้างแรงบันดาลใจครัง้ ส�ำคัญทีผ่ บู้ ริหาร ธปท. จะน�ำไปเริม่ ต้น
กับตนเอง ส่งต่อ และสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
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feel the fear and do it anyway

ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
และอดีตรองเลขาธิการอาเซียน

อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
แรกเริ่มอาเซียนประกอบด้วย 5 ประเทศสมาชิก คือ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาอาเซียนได้สานสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยได้
ขยายจ�ำนวนประเทศสมาชิกเป็น 10 ประเทศในปัจจุบัน (ประเทศ
สมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ กัมพูชา บรูไน พม่า ลาว และเวียดนาม)
ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
และอดีตรองเลขาธิการอาเซียน เล่าย้อนว่า ในช่วงเวลาก่อนก�ำเนิด
อาเซียนเป็นยุคของสงครามเย็น เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างประเทศและปัญหาชายแดน บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียด
ท�ำให้ประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศได้รว่ มมือกัน
ก่อตัง้ อาเซียนขึน้ มา เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2510 อาเซียนมีพฒั นาการมา
อย่างต่อเนือ่ ง โดย ดร.สุทศั น์ แบ่งอาเซียนออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่
1. ช่วงปี 2510 - 2519 เป็นช่วงเวลาของการแก้ไขปัญหาและเริม่
วางรากฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น
การเกษตร การเงิน และมีการสร้างกลไกที่จะท�ำให้ไม่เกิดสงคราม
ดร.สุทศั น์ กล่าวว่า “ข้อตกลงแรกทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของอาเซียน คือ เราจะ
ไม่ทำ� สงครามกัน ปัญหาทุกอย่างจะใช้วธิ พี ดู คุยกัน และก็พดู คุยกันมา
จนถึงปัจจุบนั นีค่ อื ความส�ำเร็จส�ำคัญทีส่ ดุ อันหนึง่ ของอาเซียน”
2. ช่วงปี 2520 - 2529 เป็นช่วงเวลาของการวางรากฐานความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ มีการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากขึ้น
มีความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม (ASEAN Industrial Project)
นอกจากนั้น ตลาดในภูมิภาคเริ่มรวมตัวกันและมีการค้าขายกันเอง
เพิ่มขึ้น การส่งออกจากอาเซียนก็เริ่มขยายตัวสูงขึ้น
3. ช่วงปี 2530 - 2540 จัดเป็นยุคทองของอาเซียนในการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยมีการตั้งหลักของหลายอุตสาหกรรมกระจายตัว
อยูใ่ นภูมภิ าค อาทิ สิง่ ทอ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิน้ ส่วน ซึง่ ทัง้
3 อุตสาหกรรมนี้ ยังเป็นพระเอกของการส่งออกของอาเซียนมาจนถึง
ปัจจุบนั “การเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงนัน้ สูงกว่า 12% ต่อปี แต่ตอ่ มา
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 เกิดความสูญเสียมหาศาล ท�ำให้
อาเซียนต้องคิดวางแผนอย่างจริงจังและชัดเจน เพือ่ น�ำความแตกต่าง
ในภูมิภาคมาร่วมกันสร้างเป็นความแข็งแกร่งของภูมิภาค จึงได้

ประกาศวิสัยทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision 2020) โดย ดร.สุทัศน์
เป็นผู้มีส่วนส�ำคัญในการจัดท�ำเป้าหมาย ก�ำหนดให้ภายในปี 2563
อาเซียนจะเป็น (1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ A Concert of Southeast Asian Nations (2) หุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาอย่างมีพลวัต - A Partnership in Dynamic Development
(3) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก - An Outward-looking
ASEAN และ (4) ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร - A Community of
Caring Societies
4. ช่วงปี 2541 - 2550 เป็นช่วงเวลาที่อาเซียนเริ่มปรับตัว การ
เติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวกลับมาดีขึ้น เข้มแข็งมากขึ้น และ
มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ จากนัน้ ในปี 2550 อาเซียนได้ปรับเป้าหมาย
ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จากเดิม
ที่ก�ำหนดไว้ในปี 2563 เป็นปี 2558 เพื่อให้ทันกับสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
3 เสาหลัก ได้แก่ (1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-security Community) (2) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) และ (3) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural Community)
5. ช่วงปี 2551 - ปัจจุบนั จากเหตุการณ์วกิ ฤติการเงินโลกใน
ปี 2551 อาเซียนมีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ
นอกอาเซียนมากขึน้ มีสถาบันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เกิดขึน้ ซึง่ ประชาคมอาเซียนถือเป็นความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญ เป็นการสร้าง
เวทีความร่วมมือ ท�ำให้มคี วามเชือ่ มโยงกับประเทศอืน่ ๆ ในโลกได้
“ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ ก็ต่อเมื่อการเมืองมีความ
มั่นคง (Stable) และการจะอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน
สังคมต้องรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งด้วย นั่นคือหัวใจของบทเรียน
จากพัฒนาการของอาเซียน” ดร.สุทัศน์ กล่าว

Strength or Weakness

ทีผ่ า่ นมาอาเซียนถูกวิจารณ์ในแง่มมุ ต่าง ๆ อาทิ การไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเด็นทะเลจีนใต้ (South China Sea)
ที่จีนมีปัญหากับหลายประเทศในอาเซียนจากการอ้างกรรมสิทธิ์
เหนือพื้นที่บางส่วนในน่านน�้ำทะเลจีนใต้ เป็นต้น
“แม้อาเซียนจะถูกวิจารณ์ว่ามีจุดอ่อนในประเด็นต่าง ๆ เช่น
ไม่สามารถมีจุดยืนร่วมกันเรื่องทะเลจีนใต้ และเรื่องอื่น ๆ รวมทั้ง
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาก็ไม่เกิดผล แต่ที่ส�ำคัญ ต้องไม่ลืม
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม คือ ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ไม่เคยมี
สงครามกันตลอด 50 ปีที่ผ่านมา แม้จะขัดแย้งกันบ้างก็ตาม
เพราะเรามีเวทีเพื่อการหารือร่วมกัน (Forum) และกลไกไว้ปลด
ความตึงเครียด ท�ำให้ประเด็นต่าง ๆ ไม่รุนแรงจนถึงขั้นแก้ไข
ไม่ได้” ดร.สุทัศน์ กล่าว
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ASEAN
at
50
The Regional Platform for Cooperation

ในวาระครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast
Asian Nations: ASEAN) หรืออาเซียน ในปี 2560 จึงนับ
เป็นโอกาสดีที่จะมองย้อนหลังถึงประวัติศาสตร์อาเซียน
บทบาทของประเทศไทย ความสำ�เร็จ รวมถึงความท้าทาย
ในอนาคตของอาเซียนท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจการเมือง
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

อาเซียนตั้งเป้าหมายให้ทุกประเทศในภูมิภาคก้าวไปสู่สถานะ
ประเทศพัฒนาแล้วในอนาคตอันใกล้ (สิงคโปร์ และบรูไน อยู่ใน
ฐานะประเทศพัฒนาแล้ว) แต่นอกจากความเจริญทางเศรษฐกิจแล้ว
อาเซียนมีเป้าที่จะร่วมกันในการสร้างสังคมที่สงบสุขและยั่งยืนด้วย

อดีตรองเลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า “หัวใจของประชาคม
อาเซียน คือ การเป็นเวทีทเี่ ชือ่ มโยงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองภายในอาเซียนกับประเทศอืน่ อาเซียนเป็นเวที
ที่ส�ำคัญของภูมิภาคเอเชีย ไม่ใช่เพราะว่าประเทศสมาชิกสามารถ
รวมกันเป็นหนึง่ เดียวจนมีความเข้มแข็งมาก ตรงกันข้าม อาเซียนนัน้ มี
จุดอ่อน เนือ่ งจากประกอบด้วยประเทศเล็กและใหญ่ มีความหลากหลาย
ของวั ฒ นธรรมและความเชื่ อ มโยงติ ด ต่ อ กั บ ประเทศต่ า ง ๆ
บางประเทศอาจจะเอียงไปเข้ากับจีน บางประเทศก็เอียงไปเข้ากับ
สหรัฐอเมริกาหรือรัสเซีย เพราะฉะนั้น เวลากลุ่มประเทศอาเซียน
10 ประเทศเข้าไปข้องเกี่ยวกับใคร ไม่ว่าจะเป็นจีน สหรัฐอเมริกา
ยุโรป เราเจรจาได้หมด และทุกคนอยากจะเข้ามาร่วมเจรจากับเรา
เพราะเราไม่เคยคุกคามใคร นั่นคือจุดแข็งของอาเซียน และตรงนี้
เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมาก”
ทางด้านความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงในอาเซียน
มีการประชุมความร่วมมือรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ล่าสุดมีการร่วมมือกัน
ด้านค้นหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue) ของผู้ประสบ
ภัยธรรมชาติในทะเลจีนใต้ เพราะฝ่ายทหารมีเครื่องมือที่ทันสมัย
มากกว่าฝ่ายพลเรือน เป็นต้น ซึง่ ความร่วมมือต่าง ๆ เหล่านี้ ท�ำให้
อาเซียนมีความเป็นเอกภาพ มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เกิดความ
มัน่ ใจต่อประเทศในกลุม่ อาเซียนมากขึน้ โอกาสทีจ่ ะสูร้ บกันก็นอ้ ยลง
ท�ำให้เกิดบรรยากาศของการผ่อนคลายและไว้เนื้อเชื่อใจกัน
“สิง่ ทีเ่ ป็นความส�ำเร็จของความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาจจะวัด
ได้ยาก แต่บอกได้ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียนในช่วง 50 ปี
ของความร่วมมือ ถ้าวัดเป็น Current Dollar เศรษฐกิจของอาเซียน
เติบโตขึ้นมา 75 เท่า โตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกประมาณ 2 เท่า
และทุกประเทศในอาเซียนได้ถูกจัดเป็น Middle Income Country
โดยล่าสุดในปี 2559 ประเทศกัมพูชาได้ถูกจัดเป็น Lower Middle
Income Country ตามนิยามของธนาคารโลก” ดร.สุทัศน์ กล่าว

ประเทศไทยคือ 1 ใน 5 สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน โดยมีการลงนาม
ปฏิญญาอาเซียน หรือปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Agreement,
1967) ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ดร.สุทัศน์ กล่าวว่า
“ประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของอาเซียน ส่วนหนึ่งเพราะปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของเราค่อนข้างจะอยู่ตรงกลางในภูมิภาค เรายังเป็น
ที่ตั้งขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้หลายแห่ง
ในขณะเดียวกัน ไทยเป็นประเทศขนาดกลาง ไม่ใหญ่ ไม่เล็ก ท�ำให้
สามารถเจรจากับประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่ก็ได้”
ทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยผลักดันให้เกิด ASEAN Free
Trade Area (AFTA) ซึ่งมีการลงนามเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2535
โดยคุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้หนึ่งที่ผลักดัน
ให้เกิดขึ้น แม้ไทยไม่ใช่ผู้ริเริ่ม แต่ก็เป็นผู้เล่นส�ำคัญที่เดินเรื่องท�ำให้
เกิด AFTA ขึ้นมา
นอกจากนี้ ผู้แทนจากประเทศไทย 2 ท่านยังเคยด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาธิการอาเซียน โดยท่านแรก คือ นายแผน วรรณเมธี ระหว่าง
ปี 2527 - 2529 ท่านที่สอง คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ระหว่างปี
2551 - 2555 และมีรองเลขาธิการอาเซียนที่เป็นคนไทยคนแรก คือ
ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ระหว่างปี 2540 - 2543
ประเทศไทยยังมีส�ำนักงานของอาเซียนตั้งอยู่หลายองค์กร อาทิ
ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) มีสำ� นักงาน
เลขาธิการตั้งอยู่ในประเทศไทย ท�ำหน้าที่บริหารส�ำรองข้าวฉุกเฉิน
ในภูมิภาค ประเทศไหนมีปัญหาภัยพิบัติและต้องการใช้ข้าวฉุกเฉิน
เมื่อขอมาที่ส�ำนักงานฯ ผู้จัดการของความร่วมมือนี้จะประสานแล้ว
ส่งข้าวออกไป เพื่อน�ำไปช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที จากการศึกษาพบว่า ในภาวะฉุกเฉิน ประเทศที่ประสบ
ปัญหาจากภัยธรรมชาติ จะมีความต้องการข้าวในเวลาที่รวดเร็ว
ไม่ต้องการปริมาณข้าวจ�ำนวนมาก แต่ต้องส่งให้ถึงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งข้าวในโครงการนี้สามารถส่งออกได้ภายใน 7 วันเทียบกับ 14 วัน
ของโครงการอาหารโลก (World Food Program)
เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร อาเซียนได้ใช้ระบบที่มีอยู่
ดึงประเทศจีน ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ มาร่วมด้วยตัง้ แต่ปี 2543 ซึง่ เรือ่ งข้าว
เป็นเรือ่ งทีอ่ อ่ นไหวมาก ไม่มปี ระเทศไหนในเอเชียยอมให้มกี ารน�ำเข้าข้าว
โดยเสรี เมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน จึงต้องมีกฎระเบียบรองรับ เพือ่ ให้สามารถ
น�ำเข้าข้าวได้ ซึง่ ขณะนีส้ ำ� นักงาน APTERR ตัง้ อยูท่ เี่ มืองไทย ดร.อ�ำพน

What’s Next

ส�ำหรับความท้าทายในอนาคตของอาเซียน ดร.สุทัศน์ มองว่า
มี 4 เรื่องหลัก ได้แก่
1. การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลก โดยในอีก 5 ปีขา้ งหน้า
ประมาณครึง่ หนึง่ ของการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกจะมาจากเอเชีย
ซึ่งจะขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจประเทศจีนเป็นหลัก ขณะที่ยุโรปและ
สหรัฐอเมริกายังอยู่ในระยะฟื้นตัว อาเซียนจะบริหารความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอ�ำนาจเหล่านีอ้ ย่างไร จึงจะยังความเจริญ ความสงบ
และความสุขแก่ทุกคน
2. การเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์การเมือง (Geopolitics)
สหรัฐอเมริกาหันไปสูน่ โยบาย Protectionism หรือการกีดกันทางการค้า
และยุโรปมีแนวโน้มจะเดินตาม ขณะที่เศรษฐกิจประเทศจีนและ
อินเดีย ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ของการเจริญเติบโต (Engine of Growth)
เศรษฐกิจจะเปิดเสรีมากขึ้น สมาชิกอาเซียนจะใช้อาเซียนอย่างไร จึง
จะได้ประโยชน์มากที่สุดและสูญเสียน้อยที่สุด
3. การเปลีย่ นแปลงของประชากร (Population Dynamics) ได้แก่
(1) ประชากรเติบโตไม่เท่ากัน โดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
(จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) จะมีประชากรเติบโตไม่ถึง 1% ต่อปี ขณะที่
ประเทศในเอเชียใต้ (อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน) ประชากรจะ
เติบโตเฉลี่ย 2.5% ต่อปี โดยที่ในอีก 5 ปีข้างหน้า การเติบโตของ
ประชากรในเอเชียใต้จะคิดเป็น 1 ใน 3 ของการเติบโตของประชากร
โลก “ความหมายโดยนัยของเรือ่ งนีส้ ำ� คัญมาก จ�ำนวนคนท�ำงานของ
ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมกันจะเติบโตเล็กน้อย ขณะที่
จ�ำนวนคนท�ำงานของประเทศอินเดีย บังคลาเทศ และปากีสถาน

“ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ ก็ต่อเมื่อ
การเมืองมีความมั่นคง (Stable) และการจะ
อยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน สังคมต้อง
รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งด้วย”
จะเติบโตเป็นจ�ำนวนมาก หากมองเฉพาะตลาดแรงงานเพียงอย่างเดียว
จะต้องเกิดการโยกย้ายแรงงานจ�ำนวนมหาศาล” ดร. สุทัศน์ เน้นย�้ำ
(2) การเติบโตและขยายของตัวเมือง หรือ Urbanization โดยประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรในชนบทจะเข้ามาอยูใ่ นเมือง
สูงถึง 60% (3) คนชั้นกลางจะอยู่ในเมืองเป็นจ�ำนวนมาก โดยจะ
โตเร็วในประเทศเอเชียใต้ และ (4) Consumer Behavior ของคน
ทีม่ าอาศัยในเมือง อาเซียนซึง่ อยูใ่ นจุดทีจ่ ะต้องถูกกระทบโดยตรงจาก
สภาพทางสังคมใหม่นี้ จะต้องมีวิธีการอย่างไร จึงจะท�ำให้ทุกคนได้
ประโยชน์จากเงื่อนไขประชากรใหม่นี้
4. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในภูมภิ าคเปลีย่ นแปลงไป
โลกก� ำ ลั ง เปลี่ ย นยุ ค อาเซี ย นต้ อ งการให้ ภู มิ ภ าคนี้ เ ป็ น อย่ า งไร
ในโลกของอนาคตนี้ ซึ่งมิใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะก�ำหนดได้
แต่ตอ้ งร่วมมือกัน กลไกของอาเซียนทีม่ อี ยูจ่ ะต้องปรับเปลีย่ นอย่างไร
จึงจะท�ำหน้าที่ในโลกใหม่นี้ได้
ท่ามกลางความท้าทายข้างต้น อาเซียนจัดเป็นทางผ่าน (Transit
Point) “เราท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน นี่เป็นธรรมชาติที่สุดของ
ภูมิภาคนี้” ดร.สุทัศน์ เสริมอีกว่า อาเซียนต้องเป็น Logistic Hub ที่
มีประสิทธิภาพ สร้างพ่อค้านักธุรกิจไปซื้อขายและลงทุน อาเซียน
ต้องท�ำระบบกฎหมายให้ดี และสร้างระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการค้า
การลงทุนในภูมิภาค ประชาคมอาเซียนเป็นเวทีที่จะสร้างความ
เป็นหนึ่งเดียว และเป็นเวทีที่จะดึงประเทศต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาค
และนอกภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการค้าการลงทุนใน
อนาคต ทุกประเทศต้องร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็นหัวใจของอาเซียน
ดร.สุทัศน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การเรียนรู้จากอดีต ชี้ให้เห็นว่า
ประโยชน์จากการค้าการลงทุนของภูมิภาคนี้จะเกิดขึ้นนอกภูมิภาค
ไม่ใช่ในภูมิภาคเท่านั้น ในอนาคต อาเซียนต้องค�ำนึงว่าจะได้
ประโยชน์จากข้างนอกได้อย่างไร ไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมที่ท�ำได้ เรา
จะต้องเลือกอุตสาหกรรมสินค้าหรือบริการที่เราคุมผลประโยชน์
ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น โดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ทุกคนมา
ช่วยกันท�ำ โดยเฉพาะในกิจกรรมยุทธศาสตร์ เช่น อาหาร พลังงาน
การเงิน และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น เพราะการผลิตสินค้าหรือ
บริการเหล่านี้ บางประเทศได้ประโยชน์ บางประเทศเสียประโยชน์
แต่ทุกประเทศต้องมีวุฒิภาวะสูงพอที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ทุกคนจึงจะอยู่ได้ ทุกคนจึงจะได้ประโยชน์”
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Thailand’s Role in ASEAN

กิตติอำ� พน ซึง่ เป็นประธานของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ในขณะนี้ เป็นผูม้ สี ว่ นอย่างมากในการเจรจากับประเทศจีน ญีป่ นุ่ และ
เกาหลีใต้
ในด้านความคิดริเริ่มนั้น นอกจากเรื่องส�ำรองข้าวฉุกเฉินแล้ว
ประเทศไทยได้น�ำเสนอความคิดริเริ่มหลายอย่าง อาทิ เมื่อเดือน
มีนาคม 2539 การประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนเกิดขึ้นครั้งแรกที่
เมืองไทย จังหวัดภูเก็ต นับเป็นความร่วมมือทางด้านการเงินที่
ส�ำคัญในภูมิภาค จากนั้นมีการขยายวงเป็นอาเซียนบวก 3 ได้แก่
จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และเรื่องความเชื่อมโยงในอาเซียน ASEAN
Connectivity ในปี 2553 ซึ่งเป็นแผนที่จะท�ำให้เกิดการเชื่อมต่อกัน
ในอาเซียนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน รางรถไฟ
โทรคมนาคม เป็นต้น โครงสร้างด้านสถาบัน เช่น กฎระเบียบต่าง ๆ
และด้านประชาชนต่อประชาชน เป็นต้น
“ไทยมีบทบาทในการผลักดันความคิดริเริ่มส�ำคัญหลายเรื่อง
ในอาเซียน ซึ่งก�ำลังจะเป็น Platform ของความร่วมมือในเอเชียใน
ศตวรรษที่ 21” ดร.สุทัศน์ กล่าว

ข้อมูล : สำ�นักหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

หม่อมใหญ่ ถ่ายภาพกับโอรส หม่อมเจ้าวงศ์นิรชร
และหม่อมเจ้าพงศ์ทินเทพ

เรือนแพ
สองฝั่งของแม่น�้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรม
ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน หากนั่งเรือล่องผ่านธนาคารแห่ง
ประเทศไทย อาจเคยสังเกตเห็นเรือนไม้เล็ก ๆ ริมน�้ำ สีเขียวอม
เทา ที่ดูเหมือนหยุดเวลาไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ผ่านมา

“เรือนแพ” เป็นผลงานการออกแบบของวิศวกรชาวอิตาเลียน
ซึ่งเป็นนายช่างกรมสุขาภิบาลชื่อ นายเอมิลโย โจวันนี อูเจนโย
กอลโล (Mr. Emilio Giovanni Eugenio Gollo) ผู้ดูแลการก่อสร้าง
ตึกก่ออิฐถือปูนของหม่อมต่าง ๆ ในเขตวังเทวะเวสม์อีก 5 หลัง
เรือนแพเป็นที่พ�ำนักของหม่อมใหญ่ เทวกุล (สกุลเดิม สุจริตกุล)
เอกภรรยา ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เจ้าของวังเทวะเวสม์

แม้ว่าสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในวังเทวะเวสม์จะได้รับอิทธิพล
แบบ Neo-classic จากยุโรปในช่วงนั้น (คริสต์ศตวรรษที่ 19 - 20)
ที่ตัวอาคารจะเน้นความสมมาตร เสาสูง หัวเสาแบบโรมัน และ
หน้าจั่วหลังคา แต่เรือนแพกลับได้รับการออกแบบในสไตล์ “เรือน
ขนมปังขิง” (Gingerbread House) ที่ประดับด้วยไม้ฉลุลายวิจิตร
เหมือนลูกไม้สวยงาม เพราะสร้างเพื่อเป็นที่พ�ำนักของหม่อมใหญ่
มาแต่ตน้ เป็นอาคารไม้สกั ชัน้ เดียวมีฐานรากและเสาท�ำจากคอนกรีต
เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ฝ้าเพดานประดับด้วยลวดลายเรขาคณิต และ
หลังคาปีกนกมุงกระเบือ้ งว่าวสีขาวสะอาดตา ภายในแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอย
เป็นสองส่วน ได้แก่ ห้องส่วนตัวและห้องโถง โดยมีทางเดินเชื่อม
ยาวตลอดตัวอาคาร นายกอลโลได้ท�ำรากคอนกรีตของเรือนแพเสร็จ
เมื่อเดือนสิงหาคม 2460 และคาดว่าตัวเรือนก็สร้างเสร็จในปีเดียวกัน
ใช้วงเงินก่อสร้างในเวลานั้น 17,240 บาท
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
สิ้นพระชนม์ในปี 2466 หม่อมใหญ่ได้ย้ายไปปลูกเรือนพักในบริเวณ
วั ด ราชาธิ ว าส จากนั้นจึงใช้เรือนแพเป็นที่ประทับของโอรสธิดา
บางพระองค์ ต่อมา กระทรวงสาธารณสุขได้ขอซื้อพื้นที่บางส่วนของ
วังเทวะเวสม์เพื่อใช้เป็นที่ท�ำการ และได้ย้ายจากวังสุโขทัยเข้ามาที่
วังเทวะเวสม์เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2493 ต�ำหนักใหญ่และเรือนต่าง ๆ
ถูกปรับเปลีย่ นเป็นส�ำนักงาน รวมไปถึงเรือนแพก็ถกู ใช้เป็น “ทีท่ ำ� การ

กองมาลาเรีย” ก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเจรจา
ขอสร้างส�ำนักงานใหม่ให้กระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดนนทบุรี
เพื่อแลกกับพื้นที่และอาคารในบริเวณวังเทวะเวสม์ โดยกระทรวง
สาธารณสุขย้ายออกไปส�ำนักงานแห่งใหม่ในปี 2537

ธปท. ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดแชฟ้า ซึ่งมีความช�ำนาญ
งานอนุรักษ์ ให้ซ่อมแซมเรือนแพใหม่ทั้งหมดภายใต้การควบคุม
ของธนาคาร โดยยกระดับพื้นให้สูงขึ้น ในส่วนของสถาปัตยกรรม
ได้ซ่อมผนังไม้สัก ประตูหน้าต่าง ลวดลายช่องแสง ลายเพดาน
งานปูนปั้น และไม้ฉลุให้เหมือนเดิมทั้งสิ้น โดยด�ำเนินการตาม
สัญญาจ้างระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 - 27 กุมภาพันธ์ 2539
ในวงเงิน 6,900,000 บาท แล้วปรับเป็นห้องประชุมและรับรอง
แขกส�ำคัญของ ธปท. รวมถึงผูม้ าเยือนจากต่างประเทศอีกหลายครัง้
อาทิ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบท ที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป แห่ง
สหราชอาณาจักร นายเจียงเจ๋อ หมิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และภริยา สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี
แห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย รวมถึงสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอร์
แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก
การอนุรักษ์เรือนแพ และสถาปัตยกรรมภายใน ธปท. นับเป็น
อีกหนึง่ หน้าทีส่ ำ� คัญ ในการปกปักรักษาสมบัตทิ างศิลปะ วัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ให้อยู่คู่กับประเทศสืบต่อไป
ไม้ฉลุตกแต่งบนประตูเรือนแพ

ฝ้าเพดานประดับลายเรขาคณิตในห้องโถง
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นายกอลโล ผู้ออกแบบเรือนแพ
ยังมีผลงานที่สำ�คัญอีกมากมาย
เช่น พระที่นั่งอัมพรสถาน
สะพานมัฆวานรังสรรค์
และสถานีรถไฟหัวลำ�โพง
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ก้าวเข้าสู่ปีที่ 75 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนหยัดอยู่ในฐานะธนาคารกลาง
ด้วยพันธกิจหลักในการมุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

กรมศิลปากร ร่างแบบตราตามแนวคิดของพระยาอนุมานราชธน
ภายใต้ ก ารดู แ ลของพระพรหมพิ จิ ต ร โดยใช้ ภ าพพระสยาม
เทวาธิราชจากด้านหลังเหรียญทองแดงราคาหนึ่งอัฐเป็นแบบอย่าง
แต่ดัดแปลงบางส่วน เช่น ให้พระหัตถ์ขวาคุมถุงเงินของชาติ และ
พระหัตถ์ซ้ายถือพระแสงธารพระกร แต่ได้เปลี่ยนตอนปลายจาก
รูปดอกไม้มาเป็นลายดอกบัว
ต่อมา นายช่วง สเลลานนท์ พนักงาน ธปท. ได้น�ำตรา
ต้ น แบบจากกรมศิ ล ปากรมาปรั บปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับ การ
เป็นตราสัญลักษณ์ มีการลดทอนรายละเอียดลง พร้อมกับได้
ออกแบบอักษรไทย-อังกฤษแบบโรมันที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ตราและอักษรนีเ้ ริม่ ใช้งานตั้งแต่ช่วงแรกของการเปิดท�ำการ ธปท.
วันที่ 10 ธันวาคม 2485
ในช่วงถัดมา ได้มกี ารเพิม่ เติมสีและองค์ประกอบเพือ่ สือ่ ถึงความ
มีค่าของเงิน และการเป็นผู้ดูแลสมบัติของชาติด้วยสีเหลืองทอง
ที่ถุงเงิน พระแสงธารพระกร และชื่อ “ธนาคารแห่งประเทศไทย”
บนพื้นสีฟ้า
ในปี 2554 มี ก ารปรั บ ปรุ ง รู ป แบบตราสั ญ ลั ก ษณ์ ใ หม่
ให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย ด้ ว ยการลดทอนรายละเอี ย ดเพื่ อ ให้ ค วาม
เป็ น ธปท. ชั ด เจน และเป็ น ที่ รั บ รู ้ จดจ� ำ ได้ และก� ำ หนด
ให้ สี ฟ ้ า น�้ ำ เงิ น เทา เป็ น สี ห ลั ก ขององค์ ก รเพื่ อ สะท้ อ นถึ ง
วัฒนธรรมใหม่ขององค์กร “ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน”
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์สำ�นักงานธนาคารชาติไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย

2483

2485

2554

ปัจจุบัน
ข้อมูล : หนังสือเล่าเรื่องแบงก์ชาติด้วยภาพ
หนังสือ 72 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำ�นักหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ ธปท.

37 BOT MAGAZINE Special Scoop

ตราสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิ
“75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย”

เดือนธันวาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะมีอายุ
ครบ 75 ปี หลังการก่อตั้งในปี 2485 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการ
ใช้ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ 3 รูปแบบ ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย และในโอกาสที่ ธปท. ด�ำเนินงานมาอย่างยาวนานถึง 75 ปี
จึงมีการออกแบบตราสัญลักษณ์ “75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย”
เพือ่ ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ตอ่ สาธารณะผ่านช่องทางการสือ่ สารต่าง ๆ
ของ ธปท. จนถึงเดือนธันวาคม 2561 และอีกเป้าหมายทีส่ ำ� คัญกว่านัน้
คือ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้พนักงานและอดีตพนักงานทุกคนได้ร่วม
ภาคภูมิใจกับการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
และยังคงสืบสานปณิธานการท�ำงานด้วยความซือ่ สัตย์ ยึดมัน่ ในหลักการ
และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ จากรุ่นสู่รุ่น
ส�ำนักงานธนาคารชาติไทย เริม่ ด�ำเนินการเมือ่ ปี 2483 ในขณะนัน้
ส�ำนักงานธนาคารชาติไทยอยู่ในฐานะเป็นทบวงการเมือง สังกัด
กระทรวงการคลัง จึงใช้ตรา “นกวายุภักตร” สัญลักษณ์ประจ�ำ
กระทรวงทีอ่ อกแบบโดยสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์
โดยปรั บ ให้ มี ป ี ก ยาวขึ้ น หางยั ง คงแยกเป็ น สามปอย บรรจุ ใ น
วงกลมรูปไข่ตัด ด้านตัดทั้งสองมีลายกนกเปลว มีอักษรที่ขอบว่า
“ส�ำนักงาน” และ “ธนาคารชาติไทย”
เมือ่ มีการก่อตัง้ ธปท. อย่างเป็นทางการ ในปี 2485 พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ผู้ว่าการ ธปท. พระองค์แรก ได้ทรงมีหนังสือ
ถึงกรมศิลปากรเพื่อขอให้ช่วยออกแบบตราธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมศิ ล ปากรจึ งได้ มอบหมายให้ น ายปลิ ว จั่ น แก้ ว ข้ า ราชการ

ถอดบทเรียนจาก “ครูแห่งแผ่นดิน”
ผ่านความประทับใจจาก

ช่วง 35 ปีหลังในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาพหนึ่งที่ทุกคนคุ้นตา
แทบทุกครัง้ ทีพ
่ ระองค์ทา่ นเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงงานไม่วา่ ทีใ่ ดก็ตาม มักจะมีชายผูห้ นึง่ ทีเ่ ดินมาพร้อมกับ
สมุดจดและปากกา คอยติดตามพระองค์ทา่ นไม่หา่ ง ในขณะทีห่ ลายคนมองว่านัน่ เป็นการถวายงาน แต่เขากลับ
มองว่า นั่นเป็นการศึกษาเรียนรู้อย่างบูรณาการจาก “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
ตลอดเวลากว่า 35 ปีที่ “ลูกศิษย์แห่งพระราชา” ท่านนี้ได้รับการ
สอนสั่งจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมี
บทเรียนอันทรงคุณค่ามากมาย และท่านได้พยายามถ่ายทอดส่งต่อ
ให้กับคนไทยมาโดยตลอด BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้
ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
มาย้อนร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ ของ “ครูแห่งแผ่นดิน” พระองค์นี้
ผ่านบทเรียนแห่งความประทับใจทีก่ ลายเป็น “หลักยึด” ในการท�ำงาน
และการใช้ชีวิตของ “นักเรียน” คนนี้ มาตราบจนปัจจุบัน
จากข้าราชการสภาพัฒน์ฯ สู่ “ลูกศิษย์พระราชา”
หลังจบรัฐศาสตร์การทูต ดร.สุเมธ เข้าท�ำงานกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อปี 2512
ซึ่งเรียกได้ว่า แทบไม่ได้ใช้ความรู้ท่ีเรียนมานัก เพราะท่านถูกส่งไป
ท�ำงานที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ หน้าที่หลัก คือ ต้องเข้าป่าไปใน
เขตสู้รบต่าง ๆ เพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขสงครามการก่อการร้าย
(ภัยคอมมิวนิสต์) กระทั่งสงครามสิ้นสุด
ในปี 2524 หลังอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ ดร.สุเมธ เคยท�ำงานเป็น
เลขาธิการให้ คือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายก
รัฐมนตรี จึงมีด�ำริให้จัดตั้งส�ำนักโครงการพระราชด�ำริขึ้น และขอให้
ท่านมารับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักฯ โดย ดร.สุเมธ ได้เริ่มต้น
ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะข้าราชการ นับตั้งแต่วันนั้นจนเกษียณ
อายุราชการในปี 2542 โดยระหว่างนัน้ ในปี 2531 ยังได้รบั ความไว้วาง
พระราชหฤทัยให้รับต�ำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อีกต�ำแหน่ง

“เบ็ดเสร็จก็ประมาณ 35 - 36 ปีที่ได้ถวายงานมาตลอดต่อเนื่อง
ทัง้ ในฐานะข้าราชการ และในฐานะส่วนพระองค์ จนตอนนีเ้ กษียณแล้ว
ก็ยังเป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่”
ดร.สุเมธ ยอมรับว่า ครั้งแรกที่รู้ว่าต้องถวายงาน ท่านรู้สึกวิตก
กังวลพอสมควร เพราะก่อนหน้านั้น ท่านไม่เคยรู้เกี่ยวกับงานที่
พระองค์ทา่ นทรง และด้วยความกังวลจึงอดไม่ได้ทตี่ อ้ งกราบบังคมทูล
ตรงไปตรงมา โดยพระองค์ท่านทรงรับสั่งกลับมาว่า “ขอบใจนะ
ที่จะมาช่วยฉัน แต่ฉันขอบอกเสียก่อนว่าฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจาก
ความสุขที่จะมีร่วมกันในการท�ำประโยชน์ให้ผู้อื่น”
แล้วทรงรับสั่งถามต่อว่าวิตกเรื่องอะไร ผมกราบบังคมทูลไปว่า
“ข้าพระพุทธเจ้าไม่รเู้ กีย่ วกับงานทีพ่ ระองค์ทรงเลย รัฐศาสตร์การทูตก็
ไม่ได้สอนวิธบี ริหารน�ำ้ หรือวิธปี ลูกป่า แต่พระองค์ทา่ นทรงรับสัง่ กลับ
ว่า “สิง่ ทีฉ่ นั ท�ำ แต่เดิมก็ไม่รเู้ หมือนกัน สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีเ้ รียนรูก้ นั ได้
เดี๋ยวฉันสอนเอง” นับจากวันนั้นเป็นต้นมา ขณะที่ทุกคนเข้าไปถวาย
งาน ผมเป็นคนเดียวทีม่ าเรียนงานกับพระเจ้าอยูห่ วั คอยเดินตามหลัง
เรียนทุกอย่าง ได้เรียนรู้มหาศาล ยิ่งกว่าไปเรียน Ph.D. ที่ไหนในโลก
และเรียนหลักสูตรยาวที่สุดในโลก คือ เรียนถึง 35 ปีเต็ม”
สุดยอดบทเรียนในความทรงจ�ำ...
ที่คนไทยควรด�ำเนินรอยตาม
“ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนั้น พระองค์ท่านไม่ได้สอนวิชาดิน วิชาน�้ำ
หรืออะไรเลย สิ่งแรกที่ทรงสอนคือ ความเป็นมนุษย์”
ดร.สุเมธ สรุปใจความส�ำคัญในบทเรียนแรกว่า พระองค์ทรง
สอนให้ยึดหลัก 3 ข้อ คือ (1) เป็นคนดี คือรู้จักหน้าที่ของตนใน

39 BOT MAGAZINE Relax @ Reun Pae

38 BOT MAGAZINE Relax @ Reun Pae

“ลูกศิษย์แห่งพระราชา”
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

สังคม ว่าจะท�ำประโยชน์ให้บ้านเมืองได้อย่างไร ก่อนนึกถึง
ตัวเอง (2) เข้าใจ “งาน” อย่างถ่องแท้ กล่าวคือ ต้องเข้าใจทุกอย่าง
ทั้งปัญหาและขั้นตอนการท�ำงาน นอกจากนี้ อีกสิ่งที่ส�ำคัญมาก
คือ ต้องเข้าใจและเคารพสิ่งแวดล้อมและภูมิสังคมตรงนั้น การ
ท�ำงานจึงจะเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ และ (3) ต้องมองไปข้างหน้า (Look
Forward) หรือคิดเสมอว่า ถ้าท�ำเช่นนี้ อีก 5 - 10 ปีข้างหน้า ผล
จะเป็นอย่างไร และต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร กล่าวคือ ต้อง
บริหารความเสี่ยง หรือสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” นั่นเอง
นอกจากนี้ ยังมีอกี สิง่ ที่ “ลูกศิษย์” ท่านนีป้ ระทับใจใน “ครูแห่ง
แผ่นดิน” พระองค์นมี้ าก นัน่ คือวิธกี ารสอนทีล่ กึ ซึง้ นับตัง้ แต่วนั แรก
ทีไ่ ด้ตามเสด็จ ขณะที่ ดร.สุเมธ เดินตามอยูท่ า้ ยขบวน พระองค์ทา่ น
ทรงรับสั่งให้มาอยู่ใกล้ ๆ และทรงก�ำชับว่า (1) ให้มองทุกอย่าง
ที่พระองค์ท�ำ (2) ให้จดทุกอย่างที่พระองค์พูด และ (3) ให้สรุป
ทุกอย่างที่พระองค์คิด
“ผมมีการบรรยายอยู่ครั้งหนึ่งชื่อว่า ‘ครูแห่งแผ่นดิน’ สรุป
ความได้ว่า พระองค์ท่านทรงมีการสอนโดยที่เราไม่รู้ตัว ทรงสอน
ให้ ‘มอง’ คือไม่ใช่แค่เห็น แต่ต้องมองและใช้สติปัญญาวินิจฉัย
ไปด้วย ฉะนั้นโสตประสาททั้งหมดต้องจดจ่อจับจ้องในสิ่งที่เราท�ำ
ต้องระมัดระวัง เพราะทุกย่างก้าวทีจ่ ะท�ำให้ประชาชน จะมีผลกระทบ
ต่อชีวิตเขา ทรงสอนให้ ‘บันทึก’ พระองค์ท่านทรงบันทึกทุกอย่าง
ไว้หมด เพือ่ เป็นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ และสุดท้าย ทรงสอนให้

‘ประมวล’ คือวิเคราะห์และสังเคราะห์ทกุ อย่างทีท่ ำ� รวมถึงประมวลว่า
ในอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า คุณภาพชีวิตของประชาชนตรงนั้นจะเป็น
อย่างไร จะเห็นว่าทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบันระหว่างด�ำเนินการ แล้ว
ก็ให้มองไปถึงอนาคตด้วย”
“เศรษฐกิจพอเพียง” ...
ทฤษฎีเพื่อความร่มเย็นในตนและโลก
เป็นเวลาหลายสิบปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานค�ำสอนเรือ่ งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้คนไทย แต่จนถึงวันนี้ ยังมีหลายคนที่เข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไม่ถกู ต้อง โดย ดร.สุเมธ ให้มมุ มองว่า สาเหตุ
ส�ำคัญไม่ใช่ความเข้าใจผิด แต่นา่ จะเป็นการแกล้งไม่เข้าใจ เพราะยัง
ไม่สามารถควบคุมกิเลสและตัณหาได้มากกว่า
“นัยของเศรษฐกิจพอเพียง ทรงสอนให้มีแรงต้านทานต่อกระแส
ของความกระหายของมนุษย์ โลกทุกวันนี้ก่อสงครามกันทั่ว ท�ำร้าย
สิ่งแวดล้อมกันทั่ว กอบโกยความร�่ำรวยโดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบ
ใด ๆ แม้แต่ระดับประธานาธิบดีบางประเทศยังประกาศจะเอาตัวรอด
ไม่รับผิดชอบโลก ถ้าตั้งแต่ระดับผู้น�ำจนถึงชาวบ้าน ทุกคนคิดเช่นนี้
สุดท้ายโลกก็เข้าสู่ความพินาศ
“วันนี้ โลกยังขนาดเท่าเดิม แต่ทรัพยากรหดลงไป ขณะที่คน
เพิ่มขึ้นทุกวัน ส่วนคนที่ไม่มีก็ไม่มีเลย คนที่มีก็มีจนล้นฟ้า เมื่อมัน

จากใจ “ลูกศิษย์พระราชา” ถึง “ลูกของพ่อหลวง” ทุกคน
หลังความสูญเสียครั้งใหญ่ของชาวไทยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
ดร.สุเมธ ยอมรับว่า แม้จะเคยบวชเรียนมาแล้ว แม้จะเตรียมใจไว้บา้ ง
แล้ว แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น ท่านเองก็ “ตื้อ” ไปหลายวัน
“พอได้สติกลับมาก็คดิ ได้วา่ ปัจจุบนั ไม่มศี าสดาองค์ใดทีย่ งั อยูก่ บั
เราบนโลกใบนี้ ถึงแม้ว่าศาสดาเหล่านั้นจะไม่อยู่ แต่ค�ำสอนก็ยังอยู่
ดังนัน้ แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชจะจากไป
แล้ว แต่บทเรียนของพระองค์ทที่ รงทิง้ ไว้ให้เราคนไทยมีอยูเ่ ต็มไปหมด
เพียงพอทีจ่ ะใช้ในชีวติ แล้ว เพราะทรงสอนในทุกเรือ่ งรอบตัว และสิง่ ที่
ทรงสอนก็เป็น ‘อกาลิโก’ คือใช้ตอนไหนก็ได้ ทีไ่ หนก็ได้ ขอเพียงใส่ใจ
ที่จะท�ำความเข้าใจ เข้าใจไม่พอ ยังต้องเข้าถึงด้วยการน�ำไปปฏิบัติ
แล้วพวกเราจะเลิกทะเลาะกัน จะตั้งหน้าตั้งตารักษาประเทศ เพราะ
การรักษาประเทศก็คอื รักษาชีวติ เรา และชีวิตของลูกหลานเราต่อไป”
ดร.สุเมธ ย�้ำว่า ส�ำหรับคนที่รักพระองค์ท่านจริง ไม่ต้องเศร้า
อีกแล้ว ให้เริ่มน�ำสิ่งที่ทรงสอนมาใช้ด�ำเนินชีวิตและใช้ท�ำความดีเพื่อ
ประเทศชาติ ส่วนคน ธปท. ท่านฝากข้อคิดในการท�ำหน้าที่เอาไว้ว่า
อยากให้ยึดมั่นใน “3 ค�ำ” ที่พระองค์ท่านทรงย�้ำเสมอ ได้แก่ “สมดุล
มั่นคง ยั่งยืน”
“ถ้าเรารักษาอัตราการเติบโตของประเทศให้สมดุล พอดี มันก็จะ
มั่นคง แล้วก็จะไปต่อได้เรื่อย ๆ ตลอดไป โดยไม่ต้องไปคิดว่าท�ำไม
ประเทศอื่นดีกว่าเรา ซึ่ง 3 ค�ำนี้ ไม่ใช่แค่ ธปท. หรือหน่วยงานใด
แม้แต่ในชีวิตเรา ถ้ายึดไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ในการใช้จ่าย

ก็ยังได้ และถ้าน�ำไปเป็นแนวทางบริหารประเทศ ก็ย่อมจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขกับทุกคน พระองค์ท่านไม่เคยใช้ค�ำว่าร�่ำรวย มั่งคั่ง
แต่ทรงข้ามไปอีกระดับคือ ประโยชน์สุข”
ความสุขที่เรียบง่ายและเป้าหมายชีวิตในแบบ “ดร.สุเมธ”
แม้จะล่วงเข้าวัย 78 ปี แต่ปัจจุบัน ดร.สุเมธ ยังคงท�ำหน้าที่
เป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นมูลนิธิในพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งยังเป็นประธานกรรมการ
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากนี้ ท่านยังมักได้รบั เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายหรืออบรม
ในหัวข้อเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เกือบทุกวัน ถึงแม้งานจะรัดตัวจนแทบไม่มีเวลาว่าง แต่เมื่อใดที่
พอมีเวลา ท่านมักหาโอกาสไปสนามยิงปืน ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่
ชื่นชอบมานานและยังคงท�ำจนทุกวันนี้
“เสน่หข์ องการยิงปืน มันสอนหลายอย่าง สอนว่าทุกอย่างในโลกนี้
ไม่มบี วกหรือลบ อยูท่ กี่ ารกระท�ำของมนุษย์วา่ จะใช้มนั เป็นบวกหรือลบ
ปืนก็เหมือนกัน นอกจากนี้ยังสอนให้ ‘นิ่ง’ เพราะปืนกับคุณต้องเป็น
หนึง่ ต้องมีสมาธิจดจ่อ ต้องมีสติกบั ทุกจุด ทัง้ ศูนย์หน้า ศูนย์หลัง และ
เป้า แล้วยังต้องมีสติอยูก่ บั ทุกส่วน ทัง้ ตา หู มือ นิว้ สมอง และหัวใจ”
ส่วนหนังสือแนะน�ำ ดร.สุเมธ นึกถึงหนังสือธรรมะของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และ The Monk and the Philosopher
โดย Jean Francois-Revel รวมถึงหนังสือ “สามก๊ก” ซึง่ สอนให้เข้าใจ
จิตวิทยาและลักษณะของมนุษย์ สอนกลยุทธ์ในการพลิกวิกฤติเป็น
โอกาส อีกทัง้ ยังสอนให้เป็นคนช่างสังเกตและน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้
กับทุกสิ่งรอบตัว
ส�ำหรับเป้าหมายในช่วงชีวติ ทีเ่ หลืออยู่ “ลูกศิษย์พระราชา” ท่านนี้
ตอบว่า เป็นชีวิตที่ไม่มีเป้าหมาย อันเป็นการด�ำเนินรอยตามสิ่งที่
พระองค์ท่านทรงรับสั่งเสมอว่า “ลัทธิของฉัน คือ ท�ำไปเรื่อย ๆ”
“มองย้อนหลังกลับไป มีเหตุการณ์หนึง่ ทีย่ นื ยันสิง่ ทีท่ รงรับสัง่ ผม
มีโอกาสเข้าเฝ้าขอพระราชทานพรในวันเกิดอายุ 72 ปี เมื่อ 5 - 6 ปี
ก่อน พระองค์ทรงนิง่ สักพัก แล้วทรงยกพระหัตถ์มาเขย่าไหล่ผม และ
ทรงรับสั่งว่า ‘สุเมธ งานยังไม่เสร็จ’ (3 รอบ) วันนี้รู้แล้วว่า นั่นเป็น
ค�ำสัง่ เสียสุดท้ายว่า ให้ทำ� ไปเรือ่ ย ๆ งานยังไม่เสร็จ” ดร.สุเมธ ทิง้ ท้าย
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“...ทรงยกพระหัตถ์มาเขย่าไหล่ผม
และทรงรับสั่งว่า ‘สุเมธ งานยังไม่เสร็จ’
(3 รอบ) วันนี้ผมรู้แล้วว่า
นั่นเป็นค�ำสั่งเสียสุดท้ายว่า
ให้ท�ำไปเรื่อย ๆ งานยังไม่เสร็จ”

ขาดความสมดุล ก็เกิดการปะทะขัดแย้ง น�ำไปสู่สงคราม มองผิวเผิน
อาจถูกอ้างเป็นสงครามศาสนา สงครามการเมือง แต่จริง ๆ แล้วมัน
เป็นเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากร ฉะนั้น ที่พระองค์ทรงรับสั่งเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ก็เพราะพยายามจะสร้างความสมดุลระหว่างคนที่
มีมากเหลือเกิน กับทรัพยากรทีเ่ หลือน้อยลงทุกที หาวิธบี ริหารจัดการ
อย่างไรให้พอเพียง”
ดร.สุเมธ ย�้ำว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องของความจน และ
ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนต้องลาออกจากงานเพื่อไปท�ำไร่ท�ำนา เพราะ
ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หน ท�ำงานอะไร ก็ยดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ด้วยการรักษาความพอดีหรือความสมดุลในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น
ความสมดุลในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความพอดีในการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสมดุลในชีวิตทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ ซึง่ ความสมดุลของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน ขึน้ อยูก่ บั สิง่ ที่
คนนั้นเป็นหรือมี ดังนั้น การประเมินตนเอง (Self-assessment) จึง
เป็นสิ่งแรกที่ต้องท�ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
“จริง ๆ แล้วแก่นแท้เกี่ยวกับความพอเพียง คือ ทรงสอนให้รู้จัก
รักษาปัจจัยการผลิตหรือปัจจัยของชีวติ เรา และทรงสอนให้ไม่ประมาท
สอนให้สร้างภูมิคุ้มกันหรือบริหารความเสี่ยงตลอดเวลา”

นวพร เรืองสกุล

สร้างหน่วยงานกระดาษให้เป็นองค์กรที่มีชีวิต

คุณนวพร เรืองสกุล อดีตผู้บริหารธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นบุคคลหนึ่งที่
“สร้างชีวติ ให้กบั องค์กร” มาหลายองค์กร กล่าว
กับ BOT พระสยาม MAGAZINE เช่นนั้น เธอ
เคยบุกเบิกหน่วยงานใหม่ ๆ ของ ธปท. เช่น
ตลาดซื้อคืนพันธบัตร (Repurchase Market)
และกองทุ น เพื่ อ การฟื ้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบ
สถาบันการเงิน ซึง่ ประสบการณ์เหล่านัน้ ท�ำให้
เธอไม่หวั่นที่จะตั้งหน่วยงานใหม่ ๆ อีกในชีวิต
การท�ำงานหลังจากนั้น
ตั้งโจทย์การท�ำงานด้วยตัวเอง
คุ ณ นวพรเป็ น อดี ต นั ก เรี ย นทุ น ธปท.
ที่มีโอกาสท�ำงานกับผู้ว่าการ ธปท. ถึง 5
ยุ ค สมั ย นั บ ตั้ ง แต่ ดร.ป๋ ว ย อึ๊ ง ภากรณ์
คุณพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ ดร.เสนาะ อูนากูล
คุณนุกลู ประจวบเหมาะ และคุณก�ำจร สถิรกุล
ในขวบปีแรกของการท�ำงานที่ ธปท. ได้มโี อกาส
ช่วยงานผู้ว่าการป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในการแปล
สุนทรพจน์หนึ่งครั้งร่วมกับเพื่อนร่วมงานและ
ช่วยจัดท�ำ Reading List เพือ่ ใช้ประกอบการสอน
ที่ Princeton University สหรัฐอเมริกา ต่อมา
ได้มีโอกาสติดตามคุณพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
ขณะเป็นรองผูว้ า่ การ เมือ่ ท่านเดินทางไปประชุม
IMF ประจ�ำปีท�ำให้ได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีการ
ท�ำงาน และมารยาทสังคม

หลังจากท�ำงานได้ 2 ปี คุณนวพรได้ย้าย
มาอยู่ “กลุ่มศึกษาพิเศษ” ซึ่งฝ่ายวิชาการ
ตั้งขึ้นใหม่ มีหน้าที่ศึกษา วิจัย หัวข้อเรื่องทั้ง
ตามที่ได้รับมอบหมายและที่คิดว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์ อาทิ การสร้างแบบจ�ำลองภาคการเงิน
เพิ่ ม เข้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ การประมาณการความต้องการใช้
ธนบัตรแต่ละชนิดราคาในประเทศไทย ฯลฯ
คุณนวพรเห็นงานวิจัยของเพื่อนร่วมงาน
จึงคิดจัดพิมพ์ออกมาเป็นล�ำดับ เป็นเอกสาร
วิ ช าการชุ ด Occasional Paper ซึ่ ง ทาง
ห้องสมุดของธนาคารได้ส่งให้ห้องสมุดของ
ธนาคารกลางในต่างประเทศด้วย เป็นการ
แลกเปลี่ ย นที่ ไ ด้ เ อกสารวิ ช าการมาจาก
ธนาคารกลางเหล่านั้นเสมอ ๆ
นอกจากนี้ เธอยังเสนอให้จดั สัมมนาว่าด้วย
การเงินการธนาคารในประเทศไทย เพือ่ สือ่ สาร
ให้นักวิชาการภายนอกเข้าใจงานของ ธปท.
ด้านนโยบายการเงิน
“ความรู้ที่เราเรียนกันมาเป็นเรื่องการเงิน
การธนาคารของต่างประเทศ เราไม่รู้เลยว่า
การเงิ น การธนาคารของไทยเป็ น อย่ า งไร
นอกจากหนังสือที่ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ
คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร เขียน ซึ่งเป็นเรื่อง
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“คนที่เป่าลมหายใจเข้าไปสร้างชีวิตให้กับองค์กร (Breathe Life into
the Organization) ต่างจากคนที่รักษาองค์กรให้คงอยู่ (Maintain
Organization) คนที่คิดสิ่งใหม่อยู่เสมอ พอเขาคิดกรอบเสร็จเรียบร้อย
สร้างอะไรจนเข้าที่ ก็ส่งต่อให้คนอื่นดูแลรักษา การ Breathe Life เข้าไป
ในองค์กรให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิต เริ่มแรกต้องไม่ติดกรอบเล็ก”

การเงินการธนาคารทั่วไป จึงจัดสัมมนาเรื่องการเงินการธนาคารใน
ประเทศไทยขึน้ โดยน�ำงานวิจยั ของกลุม่ ศึกษาพิเศษ มาร้อยเรียงเป็น
เรือ่ ง แล้วเชิญอาจารย์ทสี่ อนเรือ่ งการเงินการธนาคารในมหาวิทยาลัย
มาร่วมสัมมนา”
เรียกได้ว่า คุณนวพรเป็นนักวิชาการ ธปท. คนแรกที่ลุกขึ้นมา
สื่อสารบทบาทหน้าที่และการด�ำเนินนโยบายของ ธปท. ให้บุคคล
ภายนอกได้เรียนรู้และเข้าใจ
จากนักวิชาการ...สู่การตั้งหน่วยงานใหม่
หลั ง จากงานกลุ ่ ม ศึ ก ษาพิ เ ศษ คุ ณ นวพรมี โ อกาสได้ ท� ำ งาน
อีกหลายหน่วยงานใน ธปท. ได้แก่ ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายการธนาคาร

ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ และฝ่ายจัดการกองทุน
ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับงานด้านตลาดเงินตลาดทุน และต้องติดต่อกับ
บุคคลภายนอกหลากหลายกลุ่ม แต่ละครั้งมักมีเหตุการณ์ท้าทาย
ให้คุณนวพรได้คิดใหม่ท�ำใหม่อยู่เสมอ อาทิ การจัดท�ำรายงาน
ด้านการเงินประจ�ำสัปดาห์เสนอผู้ว่าการเสนาะ อูนากูล ให้ทัน
ทุกวันศุกร์ เพื่อให้ท่านมีข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ การเปลี่ยนวิธี
ปล่อยเงินให้ธนาคารพาณิชย์ จากเดิมที่ใช้วิธีรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน
เพื่อการส่งออก ฯลฯ ที่ต้องคิดส่วนลดหักไว้ล่วงหน้า เป็นรับซื้อ
ตัว๋ เงินทีค่ ดิ ดอกเบีย้ ครัง้ เดียวในวันช�ำระเงินคืน เนือ่ งจากตัว๋ สัญญา
ใช้เงินเหล่านี้มักมีการช�ำระคืนก่อนก�ำหนด วิธีการใหม่ช่วยลด
ขั้นตอนและเวลาการท�ำงานได้มาก

ประสบการณ์บกุ เบิกหน่วยงานใหม่ครัง้ แรกของคุณนวพรเกิดขึน้
ในช่วงที่ท�ำงานในฝ่ายการธนาคาร ซึ่งเป็นช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยน
ที่เคยคงที่มาตลอดเริ่มมีการขยับ เกิดตลาดเงินตราต่างประเทศ
และเป็นที่มาของการพัฒนาตลาดเงิน จนเกิด “ตลาดซื้อคืน
พันธบัตร”
“บริบทของเหตุการณ์สมัยนั้น ประเทศไทยยังไม่มีตลาดเงิน
ให้กยู้ มื ระหว่างสถาบันการเงิน (Interbank Market) มีธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่เพียง 3 แห่ง และธนาคารต่างชาติ หากธนาคารต่างชาติ
ขาดสภาพคล่อง สามารถกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ไทยได้ แต่หาก
ธนาคารพาณิชย์ไทยขาดสภาพคล่อง ตลาดไม่ใหญ่พอจะรองรับความ
ต้องการ และไม่มคี นกลางท�ำหน้าทีห่ าแหล่งเงิน ธปท. จึงคิดว่าจ�ำเป็น
ต้องพัฒนาตลาดเงินให้ดขี นึ้ ตลาดเงินในต่างประเทศมีตวั๋ เงินคลัง
ของเรามีแต่พนั ธบัตรซึง่ เป็นตราสารระยะยาว พอดีนกึ ขึน้ ได้จากที่
เคยดูงานในนิวยอร์คว่า ผูค้ า้ ตราสารหนี้ (Bond Dealer) จะหาเงิน
เพือ่ ถือหลักทรัพย์ขา้ มคืน โดยน�ำหลักทรัพย์ไปขายธนาคารพาณิชย์
ทุกสิน้ วัน เป็น Overnight Repurchase จึงน�ำวิธกี ารนีม้ าประยุกต์ใช้
เกิดเป็นตลาดซือ้ คืนพันธบัตร หรือ Repurchase Market เพราะ
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีพนั ธบัตรจ�ำนวนมาก” ตลาดซื้อคืนพันธบัตร
ที่ไม่เคยมีมาก่อน ก็เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย จากความคิด
ของคุณนวพรนี่เอง
ไม่ กี่ ป ี ห ลั ง จากนั้ น คุ ณ นวพรในขณะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ มีการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ เพื่อก�ำกับธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทเงินทุนให้รัดกุมยิ่งขึ้น และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ จัดตัง้ กองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพือ่ ฟืน้ ฟูสถาบันการเงินในประเทศให้มคี วาม
มัน่ คงและมีเสถียรภาพ ภายใต้กรอบนโยบายของ ธปท. และรัฐบาล
ได้อย่างคล่องตัวขึ้น
“ครั้งนั้นเป็นการเริ่มตั้งหน่วยงานใหม่ ซึ่งมีเพียงกระดาษ
พระราชก�ำหนด แม้แต่คนร่างพระราชก�ำหนดที่ต่อมาจะเป็น
พระราชบัญญัติก็ไม่มั่นใจว่าจะตั้งได้อย่างไร เป็นงานที่ใหญ่ขึ้น
ต้องติดต่อกับผู้ใหญ่ที่เป็นบุคคลภายนอกค่อนข้างมาก และต้อง
ด�ำเนินการสัมพันธ์กับงานหลายด้านมากขึ้น”

ในที่สุด กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินก็
ก่อตั้งขึ้นมาได้ส�ำเร็จ และด�ำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มต้น
จากกระดาษพระราชก�ำหนดเพียงไม่กแี่ ผ่น เกิดเป็นองค์กรทีท่ ำ� หน้าที่
ในส่วนที่ ธปท. ไม่สามารถท�ำได้ในฐานะธนาคารกลาง ไม่ว่าจะ
เป็นการให้กู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารพาณิชย์ ถือหุ้น
ธนาคารพาณิชย์ หรือการเรียกเก็บหนี้เพื่อน�ำมาลดความเสียหายใน
ช่วงวิกฤติสถาบันการเงิน ซึ่งการตัดสินใจลงทุนของกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูฯ ในแต่ละครั้ง อยู่ภายใต้หลักการที่ว่า สถาบันนั้นต้องฟื้นฟูได้
และพัฒนาต่อได้
หลักการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
“การคิดใหม่ ต้องเริม่ จากการตัง้ โจทย์ให้ถกู ต้อง แล้วหาทางออก
จากปัญหา ไม่ใช่ดูที่ตัวปัญหา แล้วจะพบแนวทาง วิธีการแก้ไข
ปัญหา โดยไม่จ�ำเป็นต้องเพิ่มคนหรือเพิ่มเครื่องมือใดๆ” หลายครั้งที่
คุณนวพรคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา และได้ “เติมชีวิต”
ให้กับองค์กรส�ำเร็จด้วยดี เธอเล่าถึงแนวทางในส่วนนี้ว่า
ประการแรก คือ ไม่ติดกรอบเล็ก เธออธิบายให้เห็นภาพ เวลา
เขียนแผนผังองค์กร (Organization Chart) มักเขียนเป็นกรอบ
สีเ่ หลีย่ มเล็ก ๆ แทนต�ำแหน่งลงบนกระดาษ หากกระดาษแผ่นนัน้ คือ
องค์กร แล้วใครจะท�ำงานตรงช่องว่างระหว่างกรอบนั้น

ทั่วประเทศมีจ�ำนวนถึงกว่าล้านคน ตั้งแต่ระดับต�ำรวจตระเวน
ชายแดนไปจนถึงเอกอัครราชทูต เราจะสื่อสารอย่างไรกับคนที่มี
ช่วงห่างขนาดนีใ้ นเรือ่ งความรูท้ างการเงิน จึงใช้สอื่ โทรทัศน์เพือ่ คุยกับ
ข้าราชการจ�ำนวนล้านคน แต่คนทั่วไปก็ได้ฟังด้วย จนเรื่องออมเงิน
เป็นประเด็นน่าสนใจ และเกิดความสนใจในการตั้งกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพกันมากขึ้น”
ประสบการณ์จากภายในสู่ภายนอก
“ประสบการณ์การท�ำงานใน ธปท. อันยาวนาน ได้ท�ำงานด้าน
ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กร การจัดตั้งหน่วยงาน
หรือส่วนงานใหม่ ๆ ภายในองค์กร การบริหารเงิน ล้วนแล้วแต่เป็น
งานทีไ่ ด้สงั่ สมประสบการณ์การท�ำงานมาอย่างต่อเนือ่ ง และสามารถ
น�ำไปปรับใช้กับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี”
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ท�ำงานใน ธปท. เธอได้เรียนรู้การ
มองแบบภาพรวม ท�ำให้อ่านออกว่า ภาพใหญ่ก�ำลังจะไปทางใด ซึ่ง
น�ำไปปรับใช้กับการท�ำงานภายนอก ธปท. ได้เป็นอย่างดี ระหว่างที่
เป็นผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเลขาธิการ กบข.
คุณนวพร ได้กล่าวถึงความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ทำ� งานในองค์กรแห่งนี้
ว่า “เอกลักษณ์เด่นของ ธปท. คือ การเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ
ได้รับการยอมรับเชื่อถือจากสังคมอย่างสูง เป็นสถาบันที่มีคนเก่ง
จ�ำนวนมาก ดังนัน้ การได้เป็นพนักงาน ธปท. จึงเป็นความภาคภูมใิ จ
ไม่ว่าจะเดินไปที่ใด ท�ำงานกับหน่วยงานใด ก็มักได้รับความเชื่อถือ
เหมือนกับว่ามีสถาบันนีน้ ำ� หน้าเราไป หรือรับรองตัวเราไปโดยปริยาย”
นอกจากจะฝากข้อคิดการท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ไว้แล้ว คุณนวพร
ยังได้ฝากข้อคิดถึงพนักงานทุกคนด้วยว่า “ในการท�ำงานต้องไม่
ติดกรอบ จิตวิญญาณของความเป็น ธปท. ต้องไม่หาย คือ มีงาน
เราก็ท�ำ และท�ำให้ดี แม้เป็นงานที่ไม่เกี่ยวกับเรา แต่หากเป็นงานที่
เป็นประโยชน์กับประเทศ ก็ช่วยท�ำ” พร้อมกล่าวชื่นชมการท�ำงาน
ของพนักงาน ธปท. ที่มีค�ำชมดี ๆ ให้ได้ยินเสมอว่า เวลามา ธปท.
แล้ว ทุกอย่างดูดี ประณีต เรียบร้อย เป็นระบบระเบียบ มีกาลเทศะ
และมีความใส่ใจ
สามารถติดตามงานเขียนของคุณนวพร เรืองสกุล ได้ที่
Blog : thaidialogue.wordpress.com
Facebook : knowledge Plus by นวพร
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“ถ้าเราคิดโจทย์ให้ตวั เองได้ เรามองรอบตัว
ว่าใน ธปท. ขาดอะไร ความรูข้ องเรา
จะเติมเข้าไปได้ไหม เราก็จะหาสิง่ ทีเ่ ราต้องท�ำเจอ
และท�ำงานต่อไปได้”

“ถ้าเราคิดว่าทัง้ หมดนี้ คือ ธปท. ทัง้ หมดนี้ คือ องค์กร ทัง้ หมดนี้
คือ ประเทศไทย เราก็จะคิดอีกแบบหนึ่งว่า แล้วเราอยู่ตรงนี้ เราท�ำ
อะไรได้ กล่าวคือ เริม่ ต้นต้องไม่ตดิ กรอบเล็ก ซึง่ บางครัง้ คนตัง้ โจทย์ผดิ
เช่น เมือ่ เราท�ำงานในกลุม่ ศึกษาพิเศษ หากไม่มคี นส่งงานมาให้เราท�ำ
เราก็ได้แต่บ่น แต่ถ้าเราคิดโจทย์ให้ตัวเองได้ เรามองรอบตัวว่า
ใน ธปท. ขาดอะไร ความรูข้ องเราจะเติมเข้าไปได้ไหม เราก็จะหาสิง่ ที่
เราต้องท�ำเจอ และท�ำงานต่อไปได้
เช่นเดียวกับตอนที่ตั้งตลาดซื้อคืนพันธบัตร เมื่อพูดถึงการท�ำ
ตลาดเงิน ทุกคนจะคิดถึง Discount Market หรือ Discount House
แต่เมือ่ เราตีโจทย์วา่ สิง่ ทีต่ อ้ งการ คือ ตลาดทีค่ นมีเงินกับคนขาดเงิน
ได้มากู้ยืมกันอย่างคล่องตัว เราก็จะมีโจทย์ใหม่ และควรจะมีสิ่งที่
ท�ำให้เขาวางใจกัน เราก็ต้องหาตราสาร ซึ่งสิ่งที่เรามี คือ พันธบัตร
ทัง้ หมดนีเ้ ราก็จะไม่ตดิ และสร้างสรรค์งานออกมาได้ แต่เราต้องอยูใ่ น
กรอบใหญ่ทสี่ ดุ นัน่ คือ กรอบของความเป็น ธปท. กรอบทีต่ อ้ งยุตธิ รรม
กับทุกคน เพื่อท�ำให้คนไว้วางใจ”
ประการทีส่ อง คือ ความรูม้ อี ยูท่ วั่ ไป เมือ่ มีโอกาสได้ไปดูงานเรือ่ ง
หนึง่ เธอมักได้ความรูเ้ รือ่ งอืน่ กลับมาด้วยเสมอ “เราต้องเปิดหูเปิดตา
ถึงไม่ได้ใช้ ก็ไม่เป็นไร อย่างตอนที่ธนาคารต่างประเทศมา เรา
ถามเขาว่า ที่ต่างประเทศมีการก�ำกับธนาคารพาณิชย์อย่างไรบ้าง
เพราะเวลาที่เราอ่านพระราชบัญญัติของเขา เราก็ได้เพียงแค่ความรู้
เป็นข้อ ๆ แต่หากมีคนมาอธิบาย เราก็จะได้ความรู้ว่า มีอะไรบ้างที่
เรายังไม่ได้ท�ำ นี่คือ ความรู้ที่มีอยู่ทั่วไป แม้แต่ในนิยาย โดยเฉพาะ
นิยายต่างประเทศ เพราะนักเขียนมักศึกษาของจริงก่อนเขียน”
คุณนวพรเป็นบุคคลภายนอกที่มีโอกาสได้เข้าไปดูชั้นใต้ดินของ
พิพธิ ภัณฑ์สถาบันสมิธโซเนียน เพือ่ ศึกษาวิธกี ารท�ำและบริหารจัดการ
พิพธิ ภัณฑ์ จึงได้เห็นเบือ้ งหลังการท�ำงาน ทีต่ อ้ งมีการวางแผนล่วงหน้า
จัดวางแนวคิด และท�ำวิจัยก่อนจะออกมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เห็น
และน�ำความรู้เหล่านั้นมาส่งต่อให้กับเพื่อนที่ก�ำลังรับหน้าที่จัดท�ำ
พิพิธภัณฑ์เงินตราของ ธปท.
ประการที่สาม คือ เมื่อท�ำงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ต้อง
ไม่ลมื ทีจ่ ะสือ่ สารกับบุคคลอืน่ ให้เข้าใจงานทีเ่ ราท�ำ (Public Relation)
“ตอนทีอ่ ยูก่ องทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ คนเพียงกลุม่ เดียวทีเ่ ราต้องท�ำความ
เข้าใจ คือ ธนาคารพาณิชย์ เราจึงจัดท�ำหนังสือชื่อ ‘ฝากเงินให้รวย’
แจกเป็นของขวัญปีใหม่ ซึง่ จะเล่าเรือ่ งทีธ่ นาคารพาณิชย์มปี ญั หา การ
ช่วยเหลือฟื้นฟูธนาคารพาณิชย์ที่มีปัญหา การช่วยเหลือผู้ฝากเงิน
และสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ธนาคารพาณิชย์เข้าใจว่า
กองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูฯ ท�ำอะไร และให้ความเข้าใจวิธที ปี่ ระเทศต่าง ๆ
คุ้มครองเงินฝากของประชาชน
เมื่อท�ำงานที่กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) คนที่เรา
ต้องท�ำความเข้าใจกับเขามากที่สุด คือ สมาชิก กบข. ซึ่งข้าราชการ

แพท - ธัญญฉัตร์ รุ่งศรีสวัสดิ์
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เมื่อเทคโนโลยีทางการเงิน
(FinTech) กลายเป็นเรือ่ งทีข่ ยับ
เข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อย ๆ
ทั้ ง ในแง่ ข องการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ประจ� ำ วั น และการท� ำ งาน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในภาค
การเงินการธนาคาร

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ปังปอนด์ : ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบอยูม่ ี 3 ด้านค่ะ ได้แก่ (1) การ
ตรวจสอบระบบ IT ของสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการ e-Payment
(2) พิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาค�ำขออนุญาตท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ IT และ (3) งานโครงการ ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้เป็นส่วนหนึง่ ในทีมงานติดตามภายใต้โครงการ National
e-Payment หรือที่รู้จักกันในนาม “พร้อมเพย์”
แพท : แพทเป็นผู้วิเคราะห์ จากฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่ง
เป็นฝ่ายน้องใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งเมื่อปลายปี 2559 โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ
คือ ผลักดัน FinTech ให้เป็นกลไกส�ำคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการแข่งขันของระบบการเงินไทยในระยะยาว งานหลักของ
แพทจะมุง่ เน้นทีก่ ารศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ที่น�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ทั้ง Bank และ Non-bank ผ่านการหารือ
ใน FinTech Clinic และการเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox
รวมทั้งประสานงาน จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ผลักดันให้เกิด FinTech Ecosystem ของไทย เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
มาตรฐานกลางที่จ�ำเป็น และการใช้ข้อมูลร่วมกัน
จอย : งานที่ท�ำอยู่ตอนนี้ คือ ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายนโยบายระบบ
การช�ำระเงิน ซึ่งจะเป็นงานที่เกี่ยวกับจัดท�ำและวิเคราะห์ข้อมูล
ระบบการช�ำระเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานประชาสัมพันธ์
โครงการ National e-Payment ธปท. โดยด�ำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์และ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระบบพร้อมเพย์ รวมถึง
โครงการขยายการใช้บัตรเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
การด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของ
รัฐบาล ทั้งโครงการระบบพร้อมเพย์ รวมถึงโครงการขยายการใช้
บัตรเดบิต

“คาดว่าน่าจะมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด�ำเนินงานและให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
มากขึ้น มีการลงทุน การร่วมมือกับ FinTech
Startups มากยิ่งขึ้น สามารถแข่งขันได้ ด้วย
ต้นทุนที่ต�่ำลง และมีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์”

47 BOT MAGAZINE

46 BOT MAGAZINE Smart Generations

Financial Future with
Smart
Technology
อนาคตความท้าทายของเทคโนโลยีทางการเงิน

BOT พระสยาม MAGAZINE จึ ง เปิ ด ประเด็ น พู ด คุ ย กั บ 3
บุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทาง
การเงินโดยตรง ได้แก่ ปังปอนด์ - ชญาดา ทองเพ็ญ ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ แพท - ธัญญฉัตร์ รุ่งศรีสวัสดิ์
ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน และ จอย - ชนิกานต์ โห้ไทย
ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายนโยบายระบบการช�ำระเงิน
ทั้ง 3 จะมาร่วมเปิดมุมมองรอบด้านเกี่ยวกับ FinTech พร้อม
เผยให้เห็นถึงความท้าทายที่บุคลากรภาคการเงินการธนาคารจะต้อง
เผชิญต่อไปในอนาคต

“เทคโนโลยีทางการเงินจะเข้ามาท�ำให้วิถีชีวิต
และการท�ำธุรกรรมทางการเงินของคนสะดวก
สบายขึ้น และลดบทบาทของธนาคาร
ในบางส่วนลง และ ธปท. ในฐานะที่เป็น
Regulator ก็ต้องศึกษาท�ำความเข้าใจและ
ติดตามการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้”

เทคโนโลยีทางการเงินจะส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้คนและ
ภาคการเงินในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร
จอย : มองว่าเทคโนโลยีทางการเงินจะเข้ามาท�ำให้วิถีชีวิตและ
การท�ำธุรกรรมทางการเงินของคนสะดวกสบายขึ้น และลดบทบาท

ปังปอนด์ - ชญาดา ทองเพ็ญ
ของธนาคารในบางส่วนลง ธปท. ในฐานะที่เป็น Regulator ก็ต้อง
ศึกษาท�ำความเข้าใจและติดตามการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อ
ใช้ในการก�ำกับดูแลและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมให้ได้มากทีส่ ดุ
แพท : คาดว่าน่าจะมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการด�ำเนินงาน
และให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น มีการลงทุน การร่วมมือ
กับ FinTech Startups มากยิ่งขึ้น สามารถแข่งขันได้ ด้วยต้นทุนที่
ต�่ำลง และมีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ปังปอนด์ : การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการรายเล็กกับสถาบัน
การเงินในเรื่องการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
และหลากหลายมิตมิ ากขึน้ นอกจากนี้ ยังสร้างโอกาสให้กบั นักพัฒนา
รุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ มีพื้นที่ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินออกสู่ท้องตลาดได้
การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีทางการเงิน
ในแบบฉบับของตนเอง
แพท : ปัจจุบันใช้เทคโนโลยีในการท�ำธุรกรรมพื้นฐานต่าง ๆ
เช่น การถอนและโอนเงินผ่านตู้ ATM ซึ่งถือเป็น FinTech ในยุค
ต้น ๆ จนมาถึงบริการ Mobile Payment ที่มีการเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการโอนเงินด้วยพร้อมเพย์ กล่าวได้วา่ หากได้ลองใช้
บริการแล้วจะติดใจ ถ้าไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียมและไม่
จ�ำกัดจ�ำนวนครัง้ ซึง่ ในอนาคตอันใกล้นกี้ จ็ ะได้ใช้บริการการช�ำระเงิน
ด้วยการสแกน QR Code และการยืนยันตัวตนด้วย Biometrics เช่น
ลายนิ้วมือ เสียง ม่านตา และใบหน้า
จอย : ตอนนี้ใช้พวก e-Wallet ต่าง ๆ อยู่ค่ะ โดยจะโอนเงินใส่
ไว้เท่าที่จ�ำเป็น หรือผูกกับบัตร ท�ำให้สามารถใช้ช�ำระค่าสินค้าได้ทั้ง
ร้านค้าทัว่ ไปและผ่านออนไลน์ ถือว่าค่อนข้างสะดวก เพราะส่วนมาก
เราพกโทรศัพท์มอื ถือติดตัวอยูแ่ ล้ว เวลาลืมหยิบกระเป๋าเงินติดตัวไป
ก็ยังใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ บริการที่ใช้เป็นประจ�ำ คือ การโอนเงิน
ยิ่งถ้าโอนเงินให้ที่บ้าน จอยจะโอนผ่านพร้อมเพย์ เพราะการจ�ำเบอร์
โทรศัทพ์มือถือสะดวกมากกว่าเลขที่บัญชี แถมไม่เสียค่าธรรมเนียม
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คุณสมบัติส�ำคัญของผู้ที่จะต้องท�ำงาน
ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน
จอย : คุณสมบัติส�ำคัญ คือ จะต้องเป็นคนที่ติดตามข่าวสาร
การเปลี่ ย นแปลงของภาคการเงิ น การธนาคารทั้ ง ในไทยและ
ต่างประเทศ
ปังปอนด์ : คิดว่าต้องเป็นคนที่ทันเหตุการณ์ มีความคล่องตัว
(Agility) และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ (Openness) อีกทั้งในฐานะที่เป็น
ผู้ก�ำกับดูแล ควรจะต้องบาลานซ์เรื่องการใช้เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับ
การดูแลความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ด้วยค่ะ โดยเฉพาะเรื่อง Cyber Risk
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงส�ำคัญระดับโลก ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
ธปท. และสถาบันการเงิน
แพท : รู้เท่าทันเทคโนโลยี รู้ความต้องการบริการทางการเงิน
ของผูใ้ ช้บริการ และหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสามารถ
บูรณาการปัจจัยทัง้ 3 ส่วน เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาบริการทางการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“เทคโนโลยีทางการเงินช่วยสร้างโอกาสให้กับ
นักพัฒนารุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์
มีพื้นที่ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินออกสู่ท้องตลาดได้”
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จอย - ชนิกานต์ โห้ ไทย

บทบาทของเทคโนโลยีที่มีผลต่อภาคการเงิน
การธนาคารในปัจจุบัน
แพท : ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อ
ภาคการเงิน ซึ่งคิดว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน่ากลายจะเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยยกระดับภาคการเงินให้มีพัฒนาการอย่างก้าว
กระโดดและตอบโจทย์ของประเทศในอนาคต
ปังปอนด์ : ด้วยพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
มีความต้องการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบ Anywhere, Anytime,
Any device รวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้าน
FinTech การใช้บริการ Internet / Mobile Banking ที่สามารถ
สอบถามข้อมูลบัญชี โอนเงินทั้งภายในและต่างธนาคาร หรือการซื้อ
ขายเงินกองทุน / หลักทรัพย์ ผ่านการเชือ่ มโยงกับระบบ IT ของธุรกิจ
ในกลุ่มสถาบันการเงินเข้าหากัน
จอย : เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้การท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินการธนาคารสะดวกขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
และผูใ้ ห้บริการทางการเงินการธนาคารเปลีย่ นไป มีความสามารถใน
การแข่งขันเพิ่มขึ้น ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ได้อย่างก้าวกระโดด

ปังปอนด์ : ทุกวันนี้สมาร์ทโฟนกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้
ชีวติ ประจ�ำวันของปอนด์แล้ว ทัง้ ใช้สำ� หรับดูตารางงาน ติดต่อสือ่ สาร
รวมไปถึงการท�ำธุรกรรมทางการเงินด้วย ซึ่งใช้ Mobile Banking
ทั้งในการโอนเงินและจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยเฉพาะหลังจากทีม่ บี ริการพร้อมเพย์ ก็ยงิ่ ท�ำให้การโอนเงิน
สะดวกยิ่งขึ้น เพียงแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ดี การใช้
เทคโนโลยีทางการเงิน แม้จะท�ำให้ชีวิตเราสะดวกสบาย แต่ก็ควร
ใช้งานอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ เช่น
ไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว แก่ บุ ค คลอื่ น หรื อ เลื อ กดาวน์ โ หลด
Application จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และหากพบความผิดปกติจาก
การใช้งาน ก็รีบติดต่อธนาคารที่ให้บริการทันที

เรือ่ ง : ฝ่ายนโยบายระบบการช�ำระเงิน
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e-Money เงินยุคใหม่
สะดวก ปลอดภัย ไร้กังวล
นับตัง้ แต่มกี ารใช้ “เงิน” เป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นสินค้าและบริการ เงินก็มกี ารวิวฒ
ั นาการเรือ่ ยมา ตัง้ แต่
เบีย้ หอย เงินพดด้วง เหรียญกษาปณ์ บัตรธนาคาร จนถึงธนบัตรทีเ่ ราคุน้ เคยกันดี เงินประเภทต่าง ๆ นี้ มีการ
พัฒนาขึน้ มาตามล�ำดับเพือ่ ให้สะดวกและเหมาะสมกับรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไปของคนเรา จนมาถึง
ปัจจุบนั ทีก่ ำ� ลังเข้าสูย่ คุ ของ “เงินอิเล็กทรอนิกส์” หรือทีเ่ ราเรียกกันง่าย ๆ ว่า “e-Money” ซึง่ เงินชนิดนีก้ ำ� ลัง
จะเข้ามามีบทบาทในชีวติ เรามากขึน้

e-Money ประเภท Card Based ที่อยู่ในรูปแบบพวงกุญแจ
ที่มา : www.korea.net

จ�ำนวนมาก และยังสามารถโอนเงินให้กนั ระหว่างบัญชี e-Money
ได้อกี ด้วย ตอบโจทย์ชวี ติ ของคนรุน่ ใหม่ทเี่ น้นความรวดเร็วและคล่องตัว
ประเภทของ e-Money
เราสามารถจัดประเภทของ e-Money ตามการใช้งานได้
2 แบบ แบบแรก คือ “Card Based” ซึ่งเก็บมูลค่าเงินไว้ในชิป
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในบัตร ทุกครั้งที่เราเติมเงินเข้าไป
ในบัตรหรือใช้จ่ายผ่านบัตร ชิปคอมพิวเตอร์ภายในบัตรจะบันทึก
และปรับปรุงข้อมูล โดยไม่ตอ้ งส่งรายการไปประมวลผลทีเ่ ครือข่าย
ของผู้ให้บริการ จึงเหมาะกับการช�ำระเงินที่เน้นความรวดเร็ว เช่น
บัตรโดยสารรถไฟฟ้า บัตรศูนย์อาหาร ส่วนใหญ่แล้ว e-Money
ประเภทนี้สามารถใช้ช�ำระเงินได้เลยทันที ไม่ต้องสมัครและ
ลงทะเบียนก่อน นอกจากนี้แล้ว ปัจจุบันผู้ให้บริการบางรายได้น�ำ
ชิปคอมพิวเตอร์ใส่ไว้ในพวงกุญแจหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อความ
สะดวกในการพกพามากยิ่งขึ้น
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e-Money คือ สื่อการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง
ซึ่งจะเก็บบันทึกมูลค่าเงินในชิปคอมพิวเตอร์ หรือบนเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายเงิน
ล่วงหน้าให้กับผู้ให้บริการก่อนน�ำไปใช้ช�ำระเงิน ต่างจากบัตรเดบิต
และบัตรเครดิตที่ไม่จ�ำเป็นต้องจ่ายเงินล่วงหน้า โดยบัตรเดบิตจะ
ใช้วธิ ตี ดั เงินจากบัญชีธนาคารของผูถ้ อื บัตร ส่วนบัตรเครดิตสามารถ
รูดซือ้ สินค้าได้กอ่ น แล้วค่อยจ่ายเงินให้กบั ธนาคารทีหลัง คนจึงนิยม
ใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิตส�ำหรับช�ำระค่าสินค้าที่มีมูลค่าสูง ส่วน
e-Money นิยมน�ำไปใช้ช�ำระค่าสินค้าที่มีมูลค่าต�่ำ
ปัจจุบนั ในประเทศไทย e-Money ถือเป็นรูปแบบการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ อี ตั ราการเติบโตสูงเป็นอันดับสอง รองจากการ
ช�ำระเงินทาง Mobile Banking โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี
(Compound Annual Growth Rate - CAGR) ระหว่างปี พ.ศ.
2554 - 2559 อยูท่ ี่ 25% เนือ่ งด้วย e-Money ช่วยให้เราจ่ายเงิน
ค่าสินค้าหรือบริการได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ตอ้ งรอทอนเงินหรือพกเงินสด
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e-Money ประเภทที่ 2 คือ “Network Based” หรือ “Server
Based” ซึ่งมูลค่าเงินจะจัดเก็บไว้ในเครือข่ายของผู้ให้บริการ
ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีล่ กู ค้าท�ำรายการเติมเงินหรือใช้จา่ ยผ่านบัตรจะมีการ
ส่งข้อมูลไปยังระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการ e-Money ประเภทนี้
ส่วนใหญ่มักใช้กับการท�ำธุรกรรมหรือช�ำระเงินทางออนไลน์ โดย
ทั่วไปผู้ใช้บริการจะต้องสมัครใช้บริการและลงทะเบียนกับผู้ให้
บริการก่อน จากนั้นจึงเติมเงินเข้าไปในบัญชีผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น Internet Banking เว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริการ และ ตู้ ATM เป็นต้น
ตัวอย่าง e-Money รูปแบบ Network Based ซึ่งก�ำลังเป็นที่
นิยมในปัจจุบัน คือการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือโดยการสแกน
QR Code ในประเทศที่ก�ำลังลดการพึ่งพาเงินสด เช่น ประเทศจีน
ได้หนั มาใช้บริการรูปแบบนีใ้ นการช�ำระเงินในชีวติ ประจ�ำวันกันมาก
ขึ้น ท�ำให้ชาวจีนสามารถลดการพึ่งพาเงินสดลง ไม่จ�ำเป็นต้องพก
เงินสดจ�ำนวนมากเหมือนแต่ก่อน เพียงมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถ
ใช้บริการช�ำระเงินผ่าน QR Code ก็สามารถซื้อสินค้าหรือบริการ
ได้ ทางด้านร้านค้าทีร่ บั จ่ายเงินผ่านบริการลักษณะนีก้ ส็ ะดวกสบาย
ไม่ตอ้ งทอนเงินหรือบริหารจัดการเงินสด และเป็นการเพิม่ ทางเลือก
ในการช�ำระเงินให้กบั ลูกค้า ซึง่ ในประเทศไทยก็เริม่ มีผใู้ ห้บริการใน
ลักษณะเดียวกันนี้แล้ว
การก�ำกับดูแลผู้ให้บริการ e-Money ในไทย
ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น e-Money เป็นสือ่ การช�ำระเงินทีผ่ ใู้ ช้บริการ

จะต้องจ่ายเงินไปก่อนล่วงหน้า ผู้ให้บริการจึงมีหน้าที่ต้องเก็บรักษา
เงินของผู้ใช้บริการ หากไม่มีการก�ำกับดูแลผู้ให้บริการที่ดีก็จะ
ส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริการได้ เช่น ผูใ้ ห้บริการอาจน�ำเงินทีร่ บั ล่วงหน้า
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ เป็นต้น
ปัจจุบนั ผูใ้ ห้บริการ e-Money ในประเทศไทยถูกก�ำกับดูแลภายใต้
กฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่
ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 (การ
ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ซึง่ ก�ำกับดูแลผูใ้ ห้บริการทีไ่ ม่ใช่
สถาบันการเงิน (Non-bank) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุม
ดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (พ.ร.ฎ.
e-Payment) ซึ่งก�ำกับดูแลทั้งผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินและ
ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยมีการก�ำกับดูแลแบ่งเป็นบัญชีประเภทต่าง ๆ
ตามระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ ดังนี้
1. บัญชี ก คือ การให้บริการ e-Money ส�ำหรับใช้ซื้อสินค้าหรือ
บริการจากผูข้ ายเพียงรายเดียว เช่น บริษทั A ออก e-Money ส�ำหรับ
ใช้ซื้อสินค้าในร้าน B เท่านั้น ซึ่งผู้ให้บริการที่เป็นบัญชี ก จะต้องแจ้ง
ให้ ธปท. ทราบก่อนให้บริการ ยกเว้นการให้บริการ e-Money ที่ใช้
เพียงเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผบู้ ริโภค โดยไม่ได้แสวงหาก�ำไรจาก
การออกบัตร เช่น บัตรศูนย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้า
2. บัญชี ข คือ การให้บริการ e-Money ทีใ่ ช้ซอื้ สินค้าหรือบริการ
จากผู้ขายหลายรายภายใต้ระบบการจัดจ�ำหน่ายเดียวกัน เช่น บัตร
ของขวัญส�ำหรับซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ในห้างสรรพสินค้า หรือ

ร้านสะดวกซื้อแบบไม่มีพนักงานเก็บเงิน (Cashier-less Convenience Store)
ลูกค้าสามารถจ่ายค่าสินค้าด้วยตัวเองโดยสแกน QR Code เริ่มเปิดให้บริการแล้วที่ประเทศจีน
ที่มา : www.techinasia.com

บัตรเงินสดส�ำหรับใช้ซื้อสินค้าและบริการภายในเครือของโรงภาพยนตร์ ส�ำหรับผู้ให้
บริการบัญชี ข จะต้องขึ้นทะเบียนกับทาง ธปท. ก่อนให้บริการ
3. บัญชี ค คือ การให้บริการ e-Money ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย
หลายราย โดยไม่จ�ำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้การจัดจ�ำหน่ายเดียวกัน ยกตัวอย่าง
เช่น บัตรโดยสารรถไฟฟ้าที่สามารถใช้ช�ำระค่าโดยสารและช�ำระค่าสินค้าที่ร้านค้า
อื่น ๆ ได้ด้วย
ส�ำหรับผูใ้ ห้บริการ e-Money บัญชี ค ซึง่ สามารถให้บริการได้หลากหลายช่องทาง
อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้างได้ จึงต้องมีการก�ำกับดูแลที่เข้มงวด โดย
บริษทั ทีต่ อ้ งการประกอบธุรกิจจะต้องยืน่ ขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์กอ่ น และมีหลักเกณฑ์กำ� กับดูแลทีส่ ำ� คัญ เช่น ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่
ช�ำระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 200 ล้านบาท เพือ่ คัดกรองผูใ้ ห้บริการทีม่ ฐี านะและมีความน่าเชือ่ ถือ
ต้องเก็บรักษาเงินที่รับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้ที่สถาบันการเงิน แยกต่างหากจากเงิน
ทุนหมุนเวียนที่ใช้ด�ำเนินธุรกิจ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้าน IT เปิดเผย
ค่าธรรมเนียมอย่างโปร่งใส ชัดเจน รักษาความลับของข้อมูลลูกค้า เป็นต้น นอกจากนัน้
ผูใ้ ห้บริการ e-Money บัญชี ค ทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน ยังห้ามประกอบธุรกิจอืน่ ใด
นอกเหนือจากธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ e-Money เพือ่ ป้องกันการน�ำเงินทีร่ บั
ล่วงหน้าจากลูกค้าไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์

ข้อควรรู้ในการใช้ e-Money
การใช้ e-Money ให้ปลอดภัยนั้นมีหลักส�ำคัญ
ที่พึงปฏิบัติ 2 ประการ ประการแรก คือ ผู้ใช้
บริการควรเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับ
อนุญาต หากมีข้อสงสัยว่าผู้ให้บริการรายใดได้รับ
อนุญาตหรือไม่ ผูใ้ ช้บริการสามารถตรวจสอบรายชือ่
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว จากเว็ บ ไซต์ ข อง
ธปท. (www.bot.or.th) หรือติดต่อศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทรศัพท์ 1213
ประการต่อมา ผู้ใช้บริการเองควรมีความรอบคอบ
และระมั ด ระวั ง ในการใช้ ง าน เช่ น ตรวจสอบ
รายการทุ ก ครั้ ง ที่ ท� ำ ธุ ร กรรมและเก็ บ รั ก ษาบั ต ร
ไม่ให้สูญหาย เป็นต้น เพียงเท่านี้ผู้ใช้บริการก็
สามารถใช้ e-Money ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
ไร้กังวล
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แม้แต่ร้านค้าข้างถนนในจีนก็สามารถช�ำระเงินด้วย e-Money ได้ โดยการสแกน QR Code
ที่มา : www.atimes.com

เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ที่มา : Chinavaro / Shutterstock.com

“ปัญหาหนีข้ องครู” เราได้ยนิ กันบ่อย ๆ แต่จะมีกคี่ นทีไ่ ด้ลงมือท�ำ
เพื่อช่วยให้ครูพ้นจากวังวนปัญหาหนี้ได้บ้าง ศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง มูลนิธยิ วุ สถิรคุณ เป็นมูลนิธเิ ล็ก ๆ ทีไ่ ด้ขบั เคลือ่ นให้ความ
ช่วยเหลือผ่านโครงการ “ครูพอเพียง ปลอดหนี้ ชีวีสมดุล” เพื่อ
หาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูอย่างยั่งยืน
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้ครูมคี ณุ ภาพชีวติ
ที่ดี จัดการการเงินและด�ำเนินชีวิตอย่างสมดุล และเป็นแบบอย่าง
การใช้ชวี ติ ทีพ่ อเพียงให้แก่นกั เรียน ชุมชน และสังคมได้อย่างยัง่ ยืน
ค้นหาปลานิล ท�ำจากเล็กไปใหญ่ ท�ำอย่างผู้รู้จริง
การด�ำเนินโครงการเป็นไปอย่างพอเพียง โดยน้อมน�ำหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ คือ ท�ำจากเล็กไปใหญ่ ท�ำอย่างผู้รู้จริง
โดยเป็นที่รู้กันว่า เวลาท�ำงาน เราต้องหา “ปลานิล” ของเรา
ก่อน คือ ทดลองในวงเล็ก ๆ ให้เห็นผล ก่อนขยายพันธุ์ไปสู่
สาธารณะ งานนี้จึงเริ่มในโรงเรียนน�ำร่องเพียง 3 โรงเรียน โดย
คัดเลือกครูที่สมัครใจ เน้นการปฏิบัติจริง ครูจะได้รับการสะกิด

ด้วยความรู้ทางการเงิน พร้อมให้เครื่องมือที่ส�ำคัญ คือ แผนการเงิน
รายบุคคล ซึ่งนักวางแผนการเงินพอเพียงจัดท�ำให้ พร้อมช่วยดูแล
แนะน�ำ และให้ก�ำลังใจ
“ข้อมูล” หัวใจของการแก้ ไขปัญหา
การพูดคุยตัวต่อตัวระหว่างครูและนักวางแผนการเงินพอเพียง
นับเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญ เพื่อดึงข้อมูลให้ได้มากและถูกต้องที่สุด
ก่อนน�ำไปท�ำแผนรายบุคคล เราได้รู้ว่าบางคนเงินเดือนหลายหมื่น
แต่เหลือเข้าบัญชีหลักร้อยหลักพัน ถึงกับสงสัยว่าอยู่ได้อย่างไร
บางคนมีของมีคา่ หรือเงินฝากก้อนใหญ่ดอกเบีย้ ต�ำ่ ทีเ่ ก็บไว้เป็นความ
อุน่ ใจ โดยไม่เอาไปช�ำระหนีท้ จี่ า่ ยดอกเบีย้ สูง บางคนไม่มเี งินส�ำรอง
เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน แต่มักมีเหตุจ�ำเป็นต้องใช้เงิน ท�ำให้ต้อง
กู้เพิ่มเรื่อย ๆ หลายคนไม่ยอมเปิดเผยภาระหนี้สินให้ลูกล�ำบากใจ
แม้ลูกท�ำงานแล้ว แต่ยังให้เงินลูกทุกเดือน บางคนกู้เงินส่งลูกเรียน
ปริ ญ ญาโทด้ ว ยความรั ก ที่ อ ยากให้ ลู ก ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ สู ง ที่ สุ ด
บางคนมีหนี้ทุกช่องทางที่กู้ได้

Check-Shock-Change กับแผนรายบุคคล
วันทีน่ ำ� แผนมาพูดคุยกับครู เต็มไปด้วยอารมณ์สขุ เศร้า เคล้า
น�ำ้ ตา เหมือนครูมาฟังการวินจิ ฉัยโรคและแนวการรักษา ครูจะเห็น
ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงในรูปกระแสเงินสดจากวันนี้ไปจนถึงอนาคต
ฉายภาพให้เห็นตัวเองในบั้นปลาย เพื่อให้ย้อนกลับมาเห็นตัวเอง
ในปัจจุบัน เช่น ถ้ายังด�ำเนินชีวิตแบบเดิม จะหมดหนี้อายุ 75 ปี
แต่ถ้าท�ำตามแผน จะมีโอกาสหมดหนี้ตอนอายุ 61 ปี บางคนยัง
ไม่มีปัญหา แต่ถ้ายังใช้จ่ายแบบนี้ อาจเกษียณพร้อมหนี้ บางคน
มีลูก แต่ยังไม่เริ่มเก็บเงินค่าเล่าเรียนที่มีแต่จะแพงขึ้น ถ้าไม่เริ่ม
ตั้งแต่วันนี้ น่าจะต้องกู้เงินส่งลูกเรียน นักวางแผนการเงินพอเพียง
และครูคู่หนึ่งพูดคุยกันถึง 6 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้น ครูวัยเกษียณ
ท่านนัน้ ถึงกับไหว้ขอบคุณนักวางแผนการเงินพอเพียงทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า
ด้วยน�้ำตาคลอเบ้า ครูบอกว่าซาบซึ้งใจในความช่วยเหลือ และ
เป็นครัง้ แรกทีเ่ ริม่ เห็นแสงสว่างว่าน่าจะปลดหนีไ้ ด้ แม้จะใช้เวลาอีกร่วม
10 ปีก็ตาม
เมื่อระเบิดจากภายใน
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
แม้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกคนได้ แต่ครูเกินครึ่งเกิดความ
“ตื่นรู้” เรื่องการเงิน มีความสุขมากขึ้น ความกังวลลดลง แม้จะ
ยังมีหนี้ แต่เริ่มเข้าใจการจัดการเงินอย่างถูกวิธี หนี้สินลดลง และ
เชื่อมั่นว่ามีแนวทางจัดการ เพื่อเกษียณอย่างพอเพียงได้ ครูทุกคน
ที่โรงเรียนหนึ่งเลิกเล่นหวยตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าโครงการ ทุกคน
ตั้งใจลดค่าใช้จ่าย บางคนลดเหลือ 6 - 7 พันบาท จากที่เคยใช้
เดือนละ 2 หมื่นบาท หลายคนจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือน
บางคนตัดสินใจคุยกับลูกให้รับรู้ภาระหนี้สิน ลูกเริ่มท�ำงานพิเศษ
เก็บเงินและเลิกเที่ยว หลายคนเริ่มปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย
บางคนตัดใจขายสลากออมสินเอาเงินไปช�ำระหนี้ดอกเบี้ยสูง เพื่อ
ลดภาระการผ่อนช�ำระหนี้ได้ ท�ำให้ชีวิตสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ครูคนหนึง่ เริม่ ท�ำงานฝีมอื หารายได้ เริม่ ขายดี จึงตัง้ กลุม่ ให้ชว่ ยกันท�ำ
สร้างงานให้กับชุมชนได้ด้วย ครูยืนยันว่า “พึ่งพาตนเองได้แล้ว และ
ขอบคุณโครงการที่น�ำเบ็ดของพระราชามาให้”
ขอขอบคุณ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
นักวิจัยหลัก โครงการครูพอเพียง ปลอดหนี้ ชีวีสมดุล
ส�ำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนบทความนี้

ที่มา : www.sufficiencyeconomy.org

•
•
•
•
•

แนวทางการบริหารจัดการเงิน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ - ท� ำ บั น ทึ ก รายรั บ รายจ่ า ย
ท�ำงบดุล เพื่อให้รู้ปริมาณทรัพยากรการเงินที่มี
และรู้จักพฤติกรรมของตนเอง รู้จักพอ
ความมีเหตุผล - ก�ำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ดี
ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว เพื่ อ ให้ มี ทิ ศ ทาง
ที่ชัดเจน เพื่ออนาคต ลดการใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี - เก็บเงินก่อนใช้เงิน
มีเงินส�ำรองฉุกเฉิน 3 - 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน
เพื่อพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนทางการเงิน
เงื่อนไขความรู้ - หาความรู้ เพื่อพัฒนาการสอน
ผลิตผลงาน ลงทุน ท�ำอาชีพเสริม เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การสอน เพิ่มวิทยฐานะ เพิ่มรายได้
เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม - ฝึ ก ตนให้ มี วิ นั ย การเงิ น
ประหยัด อดออม แบ่งปัน เพื่อจัดการตนเองได้
บริหารเงินดีขึ้น มีความสุขตามอัตภาพ
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โครงการครูพอเพียง
ปลอดหนี้ ชีวีสมดุล

ก้าวสู่ 75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในปีนี้ คอลัมน์ “BOT Moments”
ได้รวบรวมและเก็บเกีย่ วทุกเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากความประทับใจและความ
ภาคภูมใิ จทีผ่ บู้ ริหารและพนักงาน ธปท. รูส้ กึ ต่อองค์กรแห่งนี้ และทุกข้อคิด
ที่พร้อมจะถูกส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อไป เพื่อเป็นบทบันทึกส�ำคัญที่ส่อง
สะท้อนตัวตน หลักคิด และปณิธานการท�ำงานใน ธปท. นับตั้งแต่วันแรก
จวบจนปัจจุบนั

คุณองอาจ สุขุมาลวรรณ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานภาคเหนือ ธปท.

องอาจ สุขมุ าลวรรณ์
เตรียมความพร้อมเพือ่ รับมือกับจุดเปลีย่ น
คนเราทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายล้วนต้องผ่านประสบการณ์
ในชีวิตมาอย่างมากมาย แล้วในแต่ละช่วงของชีวิตจะมีจุดเปลี่ยน
ที่ท�ำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในทางที่ดี หรือทางที่เลวร้าย
แล้วแต่ว่าใครจะประสบ
จุดเปลี่ยนของชีวิตที่เกิดขึ้นมีทั้งที่ส่งผลดีหรือร้ายให้แก่ชีวิต
ของเรา ยกตัวอย่างเช่น เราได้รับรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในจ�ำนวนสูงถึงหลายสิบล้านบาท นี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของ
ชีวิตเราในทันที หากคิดกันโดยทั่วไปแล้ว ย่อมมีแต่ผลดี เพราะ
เราสามารถท�ำในสิ่งที่เราต้องการได้ทันที โดยไม่ต้องรอการสั่งสม
ทรัพย์สินหรือความมั่งคั่ง อย่างไรก็ดี หากเราหลงระเริงไปกับ
โชคลาภที่ได้รับมา ขาดความยับยั้งชั่งใจ ใช้ชีวิตตามอ�ำเภอใจ
ผลดีที่ได้รับมาก็อาจสูญสิ้นไปในชั่วพริบตา ทั้งยังส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตของเราและบุคคลรอบข้าง
ในทางตรงกันข้าม คนที่ประสบผลร้ายในชีวิต เช่น เกิดความ
สูญเสียต่อชีวิตและสุขภาพของตัวเราเองหรือบุคคลอันเป็นที่รัก
ของเราอย่างกะทันหัน ก็อาจไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหากมีการเตรียม
ความพร้อมไว้ก่อน วิกฤติิก็อาจเป็นโอกาสได้เช่นกัน

จากประสบการณ์ในชีวิตของผมที่ผ่านมา ช่วยให้ผมได้ข้อคิด
ทีจ่ ะเตรียมตนและแก้ไขปัญหาเมือ่ จุดเปลีย่ นของชีวติ เข้ามาเยือนอยู่
หลายประการ ดังนี้
1. เตรียมความพร้อมของสภาพคล่องให้มากที่สุดเท่าที่ก�ำลัง
ความสามารถของเราจะท�ำได้ เพื่อว่าหากเกิดเหตุไม่คาดคิด ก็จะ
สามารถแก้ไขหรือผ่อนเบาภาระที่เกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อย
2. เตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ โดยการสมมติวิกฤติใน
รูปแบบต่าง ๆ ว่าหากเกิดขึ้นกับเราแล้ว เราจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างไร การจ�ำลองสถานการณ์ต่าง ๆ จะช่วยให้เราแก้ไข
สถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเกิดวิกฤติเช่นนั้นจริง ๆ หรืออย่างน้อย
ก็ช่วยให้เราไม่ว้าวุ่นมากจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3. ท�ำสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในวันนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ ด�ำเนินการแก้ไขสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวังจนถึงทีส่ ดุ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จะเป็นไป
ตามที่คาดหรือผิดจากที่คาดไว้ ก็ไม่ต้องมากังวลใจ ให้ไตร่ตรอง
ทบทวนว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยังบกพร่องในที่ใด ก็น�ำมาเป็นบทเรียน
ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป แต่ถึงแม้จะไม่มีข้อบกพร่อง แต่ผลลัพธ์
หากไม่เป็นไปตามที่คาด ก็อย่าน�ำมาเป็นข้อทุกข์ร้อนใจ เพราะจะ
ท�ำให้จิตใจท้อแท้ และหดหู่จนไม่อยากท�ำอะไรต่อไปอีกก็ได้

อุดมทรัพย์ สุนทรมนูกจิ
31 ปี ในองค์กรทีใ่ ฝ่ฝนั
เรือ่ งราวทีป่ ระทับใจ

รับราชการมา 9 ปี ขณะนัน้ เป็นข้าราชการชัน้ โท ความฝันอยากจะ
ท�ำงานทีแ่ บงก์ชาติ องค์กรทีม่ ชี อื่ เสียง มีเกียรติ มีคนเก่ง มีเงินเดือน
และสวัสดิการที่ดี วันหนึ่งโอกาสก็มาถึง แบงก์ชาติเปิดรับสมัคร
พนักงาน จึงไม่รรี อทีจ่ ะมาสมัคร และความฝันก็เป็นจริง เมือ่ สามารถ
สอบผ่านเข้ามาเป็นพนักงานแบงก์ชาติตามที่ตั้งใจไว้ ในงานนับคัด
ธนบัตร ฝ่ายออกบัตรธนาคารในขณะนัน้ จากนัน้ ก็มกี ารเปลีย่ นแปลง
หมุนเวียนงานหลายครั้ง โดยได้รับโอกาสจากผู้บริหารพิจารณา
เลื่อนต�ำแหน่งตามศักยภาพและจังหวะเวลา เป็นผู้วิเคราะห์ และ
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ในปัจจุบัน
การท�ำงานที่ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กรมีความประทับใจ
ทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั โอกาสเป็นส่วนหนึง่ ในการท�ำงานส�ำคัญ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย รู้สึกอบอุ่นใจในความเมตตาของผู้บริหาร ก�ำลังใจจาก
ผู้บังคับบัญชา และมีเพื่อนร่วมงานที่ดี ตลอดจนความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ท�ำให้สามารถท�ำงานส�ำเร็จราบรื่น
ผูบ้ ริหารท่านหนึง่ สอนว่า ปัญหามีไว้แก้ไข และต้องคิดหาวิธแี ก้ไข
ในการท�ำงานให้ถามตนเองเสมอว่า ท�ำงานอย่างเต็มทีแ่ ละดีทสี่ ดุ แล้ว
หรือยัง ซึ่งจะจ�ำไว้เตือนตนเองเสมอ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท�ำงาน
ทุกครั้ง จะต้องท�ำให้ดีที่สุด
ความภาคภูมใิ จตลอดการท�ำงาน

ชีวิตการท�ำงานในแบงก์ชาติ รวมเวลา 31 ปี เริ่มจากอยากมี
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการที่ดี เมื่อได้เข้ามาท�ำงานแล้ว จึงรู้ว่า
เงินเป็นเพียงผลพวงของการท�ำงาน ความภาคภูมิใจต่างหากเป็น
สิง่ ทีส่ ำ� คัญและมีคณุ ค่ายิง่ กว่า เพราะทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั โอกาสให้ทำ� งาน
จะรู้สึกดีใจ และจะพยายามท�ำงานให้ส�ำเร็จ เช่น เมื่อครั้งท�ำงานที่
หน่วยข่าวสาร ฝ่ายวิชาการในขณะนั้น ได้รับมอบหมายให้ท�ำงาน
Artwork หนังสือรายงานเศรษฐกิจและการเงิน โดยใช้เครื่อง

Mcintosh ซึง่ รูส้ กึ ยากมาก เพราะไม่มพี นื้ ความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์
เลย จึงได้ไปเรียนวิธกี ารใช้เครือ่ ง Mcintosh เพือ่ ให้สามารถท�ำงาน
ได้ ซึ่งนอกจากจะสามารถท�ำงานได้ส�ำเร็จลุล่วงแล้ว ยังท�ำให้ได้
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมกับได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจและ
การเงินจากการท�ำงานชิ้นนี้อีกด้วย
การท�ำงานที่ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร นับเป็นอีกหนึ่ง
ความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ท�ำงานทั้งงานหลัก งานโครงการ
งานสื่อสารสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแบงก์ชาติแก่
สาธารณชน และงานที่มีส่วนร่วมส�ำคัญอื่น ๆ
ทุกครัง้ ทีม่ คี นถามว่าท�ำงานทีไ่ หน รูส้ กึ ภาคภูมใิ จ โดยไม่ลงั เล
ทีจ่ ะตอบว่า “ท�ำงานทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย” และทีภ่ าคภูมใิ จ
ทีส่ ดุ เมือ่ มีโอกาสได้เล่าเรือ่ งราวการท�ำงานทีป่ ระทับใจ ภาคภูมใิ จ
และแรงบันดาลใจในการท�ำงานที่แบงก์ชาติ ในวารสาร “BOT
พระสยาม MAGAZINE” ฉบับนี้
ข้อคิดเพือ่ เป็นแรงบันดาลใจในการท�ำงาน

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่จะต้องประสานงานกับหลาย
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกธนาคาร บางครั้งก็เกิดปัญหา
และอุปสรรค หลักความคิดเพื่อเปลี่ยนมุมมองในการท�ำงานของ
ตนเองให้เกิดความสุขและสนุกกับงาน จะต้องสร้างความรูส้ กึ อยาก
ท�ำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
รับผิดชอบต่องานที่ท�ำ และตั้งใจท�ำงานให้ดีที่สุด แสวงหาความรู้
ใหม่ ๆ พัฒนาการท�ำงาน และไม่คิดแต่ผลตอบแทนเพียง
อย่างเดียว คิดเสมอว่าท�ำเพื่อแบงก์ชาติ ที่ดูแลเราและครอบครัว
ด้วยดีเสมอมา

ทุกครั้งที่มีคนถาม
ว่าท�ำงานที่ไหน
รู้สึกภาคภูมิใจ โดย
ไม่ลังเลที่จะตอบว่า
“ท�ำงานที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย”
คุณอุดมทรัพย์ สุนทรมนูกิจ
ผู้วิเคราะห์อาวุโส
ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธปท.
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“ท�ำสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ให้ดีที่สุด
ด�ำเนินการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างรอบคอบ ระมัดระวังจนถึงที่สุด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นไปตามที่คาดหรือ
ผิดจากที่คาดไว้ ก็ไม่ต้องมากังวลใจ”

พุทธวจนะของพระพุทธองค์ที่ได้เตือนสาวกไว้ว่า ทุกท่านอย่า
ด�ำรงตนไว้ด้วยความประมาท เพราะการที่เรามิได้มีการเตรียมตน
เตรียมใจไว้กอ่ น เมือ่ เกิดจุดเปลีย่ นในชีวติ ก็จะท�ำให้การแก้ไขปัญหา
ยากล�ำบากหรือว้าวุ่นใจ จนท�ำให้ชีวิตก้าวไปสู่ความวิบัติก็เป็นได้

Spaces

Inspiration
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ปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่ทางความคิด คือองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำ�ให้เมืองหนาแน่นไปด้วยพลเมืองที่อ่มิ เอมแรงบันดาลใจ และ
ไฟสร้างสรรค์ ซึง่ จะผลักดันให้เกิดสิง่ ใหม่ ๆ มาจรรโลงสังคม โดยเฉพาะในปีน้ี ทีม่ พี น้ื ทีส่ ร้างสรรค์ผดุ ขึน้ ในหลาย ๆ จุดของกรุงเทพฯ
จนเป็นแหล่งไอเดียใหม่ ทีเ่ ราอยากแนะนำ�ให้คณ
ุ ไปเก็บเกีย่ วแรงบันดาลใจ เพือ่ ร่วมสร้างสรรค์วถิ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ใหม่ให้สงั คมของเรา
น่าอยูย่ ง่ิ ขึน้

ช่างชุ่ย

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
จากทีเ่ มืองหลวงของเราได้รบั การคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก
เมือ่ ปี 2556 (World Book Capital 2013) จากยูเนสโก นับตัง้ แต่นนั้
ทางกรุงเทพฯ จึงริเริม่ โครงการจัดตัง้ หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ ภายใน
พืน้ ทีเ่ กือบ 5,000 ตารางเมตร ของหอสมุดแห่งนี้ เต็มไปด้วยพืน้ ที่
สร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจส�ำหรับทุกคน
ภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพฯ แบ่งเป็น 3 ชัน้ ได้แก่ ชัน้ 1 “ตาม
รอยทางของพระราชา ตามรอยแสงแห่งปัญญา” โดยได้สนองพระบรม
ราโชวาทและพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอ่านและการเรียนรูม้ าน�ำเสนอ
ผ่านนิทรรศการทีน่ า่ สนใจ อีกทัง้ ในชัน้ นี้ ยังมีหอ้ งคลังนิตยสารและ
หนังสือพิมพ์ ส่วนบริการข้อมูลของหอสมุดและนักท่องเทีย่ ว ห้องฉาย
ภาพยนตร์ และมุมผูพ้ กิ ารทางสายตา ชัน้ M “เมือ่ เด็กน้อยจะขอ

ตามรอย แสงแห่งปัญญา” พืน้ ทีส่ ำ� หรับเด็กและเยาวชนได้เรียนรูแ้ ละใช้
ปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย ชัน้ 2 “โลกแซ่ซอ้ งพระบารมีเจริญไมตรี
แห่งมหานคร” รวบรวมเรือ่ งราวของนานาอารยประเทศผ่านสือ่ ต่าง ๆ
มีนทิ รรศการจัดแสดง พร้อมทัง้ ห้องค้นคว้า ห้องประชุมอเนกประสงค์
ส�ำหรับบุคคลและหน่วยงานทีส่ นใจ และชัน้ 3 “แหล่งเรียนรูศ้ าสตร์
พระราชา” สะท้อนภาพโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อีกทัง้ ยัง
มีเอกสาร สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ การเรียนรูอ้ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเมืองกรุง
ในด้านต่าง ๆ ส�ำหรับศึกษาหาความรู้

Where: เลขที่ 39 ถนนราชด�ำเนินกลาง แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
When: วันอังคาร-เสาร์ 08.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์
09.00 - 20.00 น. (ปิดวันจันทร์)
Contact: โทร. 0 2282 0680 หรือ www.bangkokcitylibrary.com
FB: bangkokcitylibrary

ครีเอทีฟสเปซแห่งใหม่ประจ�ำย่านฝัง่ ธนบุรี ชูคอนเซ็ปต์ “Nothing is
Useless” อันโดดเด่นและแข็งแรง หมายจะพลิกฟืน้ คืนชีวติ ให้สงิ่ ของเก่า ๆ
กลับมามีคณุ ค่าและมีความหมายอีกครัง้ ทัง้ ชือ่ สถานทีก่ ย็ งั ยัว่ เย้าให้รสู้ กึ
สนุกเมือ่ คิดตาม เพราะช่างชุย่ ก�ำลังสือ่ สารว่า ความไม่สมบูรณ์แบบคือ
ความสมบูรณ์แบบ ในบางครัง้ เรายึดติดกับสิง่ ใหม่ทเี่ นีย้ บและตึงจนมาก
เกินไป ซึง่ ทีน่ กี่ จ็ ะช่วยเติมเต็มในอีกด้านทีผ่ คู้ นในยุคนีอ้ าจจะเว้าแหว่งหรือ
ขาดหาย รวมทัง้ ท�ำให้สงิ่ ทีน่ า่ รักในอดีตทีอ่ าจเลือนหายไปตามกาลเวลา
กลับมาอยูใ่ นความคิดอ่านของผูค้ นอีกครัง้
ดังนัน้ เราจึงได้เห็นสถาปัตยกรรมของอาคารหลังน้อยใหญ่ภายใน
ช่างชุย่ เรียงร้อยด้วยโครงสร้างของสังกะสี เหล็ก ไม้ กระจก บานประตู
และหน้าต่าง ทีบ่ ง่ บอกถึงการผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนิน่ นาน ไม่เพียงแค่นนั้
ช่างชุย่ ยังสร้างความฮือฮา ด้วยการน�ำเครือ่ งบินล�ำยักษ์มาจัดวางเป็น
แลนด์มาร์คของพืน้ ที่ โดยปรับใหม่ให้เป็นร้านอาหารและเป็นพิพธิ ภัณฑ์

เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นอากาศยานแก่ประชาชนทัว่ ไป และนัยหนึง่ ก็เพือ่ สือ่
ถึงสัจธรรมของการปลดระวางตามอายุขยั แต่กส็ ามารถมีคณุ ค่าและ
ความหมายในบริบทใหม่ ๆ ได้
การมาช่างชุย่ คุณจะได้สนุกกับการสัมผัสประสบการณ์มากมาย
ทัง้ ร้านอาหารฮิป ๆ มีสไตล์ ร้านขายสินค้าและบริการทีม่ จี ดุ ยืนทาง
คอนเซ็ปต์ชดั เจน แกลเลอรีแ่ ละฮอลล์สำ� หรับแสดงงานศิลปะและอีเวนท์
เติมเต็มไลฟ์สไตล์ ร้านทีใ่ ห้คณุ ได้มาเวิรค์ ช็อปหรือมีการละเล่นดี ๆ ร่วมกัน
รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายอย่าง ชุย่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดทีเ่ ปิดให้บริการ
เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึง่ จะมีคาราวานสตรีทฟูด้
และฟูด้ ทรัคส์ เข้ามาประจ�ำการเพือ่ มอบประสบการณ์พเิ ศษแก่คณุ

Where: เลขที่ 460/8 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
When: 10.00 - 22.00 น. (ปิดวันจันทร์)
Contact: โทร. 08 1817 2888 หรือ www.changchuibangkok.com
FB: ChangChuiBKK
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เพือ่ ชีแ้ นะแนวทางการด�ำรงชีวติ และ
ปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ ให้ดำ� เนินไปในทางสายกลาง โดย
เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ โดยมี 3
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี
ทีไ่ ม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่
เช่น การผลิตและการบริโภคในระดับพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล
หมายถึง การตัดสินใจเกีย่ วกับระดับความพอเพียงนัน้ จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนค�ำนึง
ถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการกระท�ำนัน้ ๆ อย่างรอบคอบ และ (3)
มีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลีย่ นแปลงด้านต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต
นอกจากนี้ การตัดสินใจและด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับ
พอเพียง ต้องตัง้ อยูบ่ น 2 เงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ความรูแ้ ละคุณธรรม
เพือ่ ประกอบกับการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท�ำของตนเอง
และสังคมจนน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีส่ มดุลและยัง่ ยืน พร้อมรับมือต่อการ
เปลีย่ นแปลงในทุกด้าน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ความรู้
และเทคโนโลยี

ทางสายกลาง

ร่วมสืบสานปณิธานจากรุ่นสู่รุ่น
ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ธปท.

พอประมาณ

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินให้มีเสถียรภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง
มีเหตุผล

ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

มีภมู คิ มุ้ กัน
ในตัวทีด่ ี

คุณธรรม
ซือ่ สัตย์สจุ ริต ขยันอดทน
สติปญ
ั ญา แบ่งปัน

อ่านข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
เว็บไซต์มลู นิธชิ ยั พัฒนา www.chaipat.or.th และ
เว็บไซต์มลู นิธปิ ดิ ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ www.pidthong.org

www.bot.or.th
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@bankofthailand
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