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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้พลิกโฉมโลกในยุคดิจทิ ลั ส่งผลให้ภาคการเงิน วิธกี ารด�ำเนินธุรกิจ
และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมทุกระดับ การด�ำเนินงานของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน
จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ท่ า ทั น เพื่ อ ก้ า วข้ า มความท้ า ทายที่ เ กิ ด ขึ้ น หลากหลายมิ ติ
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับที่ 4/2561 ขอน�ำเสนอเนื้อหาภายใต้ธีม “สู่ยุคใหม่ของระบบ
การเงินและธนาคารกลาง”
เริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำกับการออกธนบัตรแบบใหม่ซึ่งได้น�ำออกใช้หมุนเวียนในระบบ
เป็นครัง้ แรก ในวันอันเป็นมหามงคลฤกษ์เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ส�ำหรับคอลัมน์ “Conversation
with the Governor” พบกับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ที่จะมาพูดคุยกับคุณภิญโญ
ไตรสุริยธรรมา นักเขียนและพิธีกรชื่อดัง เพื่อหาค�ำตอบว่าธนาคารกลางในอนาคตจะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายอะไรบ้าง รวมทั้งบทบาทในการเตรียมรับมือ
ในเดือนกันยายน เตรียมพบกับ...งานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยประจ�ำปี 2561
หัวข้อ “The Future of Money, Finance and Central Banking : สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและ
ธนาคารกลาง” ซึง่ ในปีนเี้ สนองานวิจยั ซึง่ จะเป็นฐานองค์ความรูใ้ นการก้าวสูท่ ศวรรษใหม่ของระบบ
การเงินและธนาคารกลาง รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันจะช่วยให้ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ
ไทยก้าวข้ามความท้าทายในด้านต่าง ๆ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นอกจากนี้
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ยังได้รวบรวมภาพบรรยากาศงานและสิ่งที่น่าสนใจในงาน
Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ที่จัดขึ้นที่ ธปท. ซึ่งน�ำเสนอแนวคิดถึงบทบาทของ
ภาคการธนาคารทีจ่ ะช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้ยงั่ ยืนได้อย่างไรบ้าง ติดตามได้
ผ่านคอลัมน์ “The Knowledge”
ท้ายนี้กับมุมมองดี ๆ ในการท�ำงานกับคอลัมน์ “Relax @ Reun Pae” ที่ได้รับเกียรติจาก
พญ.อมรา มลิลา ในวัย 82 ปีกับชีวิตที่ผลิกผันจากบทบาทในฐานะแพทย์สู่สายธรรมะ กับแง่คิด
ในการเตรียมใจให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับบริบทเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และ
คอลัมน์ “Special Scoop” พบแนวคิดและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกมาร่วมท�ำงานกับ ธปท.
ของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง 3 คน
กองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นตัวแทนการสื่อสารของธนาคารกลางยุคใหม่ให้ได้ใกล้ชิด
กับผู้อ่านมากขึ้น
และสุดท้ายขอเชิญชวนท่านที่สนใจจะเข้าร่วมฟังงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Centara Grand at
Central World สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ธปท. (www.bot.or.th) ครับ

สุพฒั น์พงษ์  นาวารัตน์
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสือ่ สารองค์กร
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ธนบัตรแบบใหม่...
เทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำ
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ฉบับที่ 4 ปี 2561

เป็นทีท่ ราบโดยทัว่ กันว่าในปี 2561 นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีกำ� หนดน�ำธนบัตรแบบใหม่ออกใช้หมุนเวียนในระบบ
โดยได้นำ� ธนบัตร 3 ชนิดราคาแรก ได้แก่ 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ออกใช้เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2561
ซึง่ ตรงกับวันจักรี จากนัน้ ได้นำ� ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา

4

ภาพด้านหน้าธนบัตร

เชิญพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ เป็นภาพประธาน

หมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้
ชนิดราคา 500 บาท จะเห็นรูปสีเ่ หลีย่ มเคลือ่ นไหวไปมาระหว่างด้านบนและด้านล่าง และเปลีย่ นสลับจากสีทองเป็นสีเขียว
ชนิดราคา 1000 บาท จะเห็นรูปวงกลมเคลื่อนไหวไปมาได้รอบทิศทาง และเปลี่ยนสลับจากสีทองเป็นสีเขียว

ฉบับที่ 4 ปี 2561

ก้าวล�้ำน�ำสมัย...
คือ นิยามที่สะท้อนถึงความพิเศษของธนบัตรแบบใหม่ได้ดีที่สุด เพราะได้น�ำ “หมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้” เทคโนโลยีต่อต้านการ
ปลอมแปลงทีพ่ ฒั นาขึน้ ใหม่ ผนวกกับการพิมพ์ดว้ ยเทคโนโลยีการพิมพ์พเิ ศษมาใช้เป็นครัง้ แรกในธนบัตรไทย ท�ำให้เกิดลวดลายสามมิตเิ คลือ่ นไหวได้
และเปลี่ยนสลับสีได้เมื่อเปลี่ยนมุมมอง

BOT MAGAZINE Cover Story

ภาพด้านหลังธนบัตร

เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามล�ำดับรัชกาล เป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคา

ลายดอกประดิษฐ์

นอกจากนี้ ยังมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่พัฒนาต่อยอดจากของเดิม คือ “แถบสี” ที่ฝังอยู่ในเนื้อกระดาษจะมีบางส่วนของแถบสี
ปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมองภายในแถบสีจะเห็นรูปเคลื่อนไหวและเปลี่ยนสลับสีได้
แถบสี
ชนิดราคา 500 บาท จะเห็นรูปสีเ่ หลีย่ มเคลือ่ นไหวเป็นขนาดเล็กและใหญ่ และเปลีย่ นสลับจากสีมว่ งแดงเป็นสีเขียว
ชนิดราคา 1000 บาท จะเห็นรูปวงกลมเคลื่อนไหวได้รอบทิศทาง และเปลี่ยนสลับจากสีทองเป็นสีเขียว
แถบสีธนบัตร
ชนิดราคา 500 บาท

แถบสีธนบัตร
ชนิดราคา 1000 บาท

ส�ำหรับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงจุดอื่น ๆ อาทิ ลายน�้ำ ลวดลายเส้นนูน ภาพซ้อนทับ ก็ยังคงไว้เพื่อความต่อเนื่องของธนบัตรชุดก่อน
และสังเกตได้ด้วยวิธีการสัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง เช่นเดิม
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BOT MAGAZINE Conversation with the Governor

ฉบับที่ 4 ปี 2561

เรื่อง : กองบรรรณาธิการ
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คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
นักเขียนและพิธีกร

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ ธปท.

The Future of Central Banking
สู่ยุคใหม่ของธนาคารกลาง

ในบริบทที่ระบบเศรษฐกิจการเงินโลกเปลี่ยนไปจากในอดีตมาก พัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็น
“ตัวเร่ง” สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจการเงินอย่างรุนแรง รวดเร็ว และซับซ้อนมากขึ้น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะธนาคารกลางที่มีภารกิจรักษาเสถียรภาพให้ระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
ต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง และบทบาทของธนาคารกลางในอนาคตต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างไร
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ ภิ ญ โญ
ไตรสุรยิ ธรรมา นักเขียนและพิธกี ร ขวัญใจคนรุน่ ใหม่ มาร่วมสนทนา
กับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. เพื่อหาค�ำตอบในประเด็น
เหล่านี้

โจทย์ของ ธปท. ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง
คุ ณ ภิ ญ โญ : ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ ่ า นมา ระบบเศรษฐกิ จ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในมิติที่หลากหลาย และรวดเร็ว บทบาท
และหน้าทีข่ อง ธปท. ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้
จะเป็นอย่างไร
ดร.วิรไท : จริง ๆ แล้ว ไม่ได้กระทบเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกลางของทุกประเทศรวมทัง้ องค์กรทีบ่ ริหารจัดการเศรษฐกิจ

ก�ำลังเผชิญความท้าทายคล้าย ๆ กัน เมือ่ ดูบริบทในภาพรวม ผมคิดว่า
มีอย่างน้อย 4 เรื่องที่เป็นความท้าทายในระยะข้างหน้า
หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่เร็วกว่าในอดีตมาก
มีผลกระทบกับคนในวงกว้างและมีผลต่อการท�ำธุรกิจทุกประเภท
โดยเฉพาะธุรกิจภาคการเงิน
สอง โลกาภิวัฒน์ ซึ่งแม้เริ่มมานานแล้ว แต่ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นตัวเร่งที่ส�ำคัญ ท�ำให้ตลาดเงินตลาดทุน
และระบบเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดในอีก
ซีกโลกหนึ่ง สามารถส่งผลกระทบมาสู่ตลาดเงินตลาดทุนในบ้านเรา
ได้ภายใน 2 - 3 วินาที พรมแดนทุกประเทศลดความส�ำคัญลงไปมาก
ในขณะที่ธนาคารกลางบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจภายใต้ขอบเขต
พรมแดนตามกฎหมาย

คุณภิญโญ : ในภูมทิ ศั น์ (Landscape) ทีเ่ ราก�ำลังจะต้องเดินไป

ผู้ว่าการมองว่า ภารกิจที่ส�ำคัญที่สุดของธนาคารกลางคือ อะไรที่จะ
ต้องท�ำให้เกิดขึ้นต่อจากนี้
ดร.วิรไท : การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจก็ยังเป็น
ภารกิจที่ส�ำคัญที่สุดของธนาคารกลางในทุกประเทศ ในประเทศไทย
ธปท. เป็นหน่วยงานเดียวที่มีหน้าที่ชัดเจนในการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งท�ำให้ ธปท. ต้องมองไกล และท�ำหน้าที่คอย
“แตะเบรก” ถ้าเห็นว่าเศรษฐกิจอาจจะวิ่งเร็วเกินไปหรืออาจสร้าง
ปัญหาในอนาคต แต่ในบริบทใหม่ ความเสี่ยงอาจไม่เหมือนเดิม
ที่มีความเร็วเต็มที่แค่ 160 กม./ชม. ด้วยยานยนต์ประเภทใหม่
ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นมาก ความเสี่ยงอาจมาด้วยความเร็ว

ความเสี่ยงและเสถียรภาพ สองด้านของเหรียญ
ที่ต้องหาสมดุล?
คุณภิญโญ : ในอนาคต ถ้าจะส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้น

เราต้องยินดีที่จะรับความเสี่ยง รับความผิดพลาด แต่ภารกิจสูงสุด
ของ ธปท. และธนาคารกลางทั่วโลก คือ การรักษาเสถียรภาพ
ซึ่งเสถียรภาพกับความเสี่ยงเหมือนอยู่ตรงข้ามกัน เราจะรักษาสมดุล
อย่างไร
ดร.วิรไท : ผมคิดว่า เสถียรภาพ - ความเสี่ยงไม่ได้ขัดแย้งกัน
ในการส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งส�ำคัญจะไม่ใช่แค่การยินดีรับความเสี่ยง
แต่ต้องรวมถึง “การบริหารจัดการความเสี่ยง” เราต้องเข้าใจว่า
ความเสี่ยงนั้นคืออะไร รุนแรงแค่ไหน และจะมีกลไกควบคุมได้
อย่างไรบ้าง แนวคิด “กระบะทรายทดลอง (Regulatory Sandbox)”
เป็นตัวอย่างการส่งเสริมนวัตกรรมภายใต้การบริหารความเสี่ยง
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ภารกิจของ ธปท. ภายใต้ Landscape ที่ท้าทาย

250 กม./ชม. และอาจจะเป็นยานยนต์รูปแบบใหม่ที่ไม่มีคนขับก็ได้
เราก็ตอ้ งเท่าทันว่าจะมีกลไกอะไรบ้างทีจ่ ะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ในอนาคต ตัวอย่างเช่น เมื่อก่อนธนาคารพาณิชย์มีปัญหาจะเริ่มจาก
การขาดสภาพคล่องแล้วค่อยลามไปเรื่องฐานะเงินกองทุน การก�ำกับ
ดูแลจึงเน้นเรื่องการบริหารสภาพคล่องและการจัดการเงินกองทุน
ต้องมีเงินส�ำรองให้เพียงพอ แต่มองไป 5 ปีข้างหน้า ความเสี่ยงเรื่อง
หนึ่งที่ส�ำคัญที่สุดของระบบการเงินโลกอาจเป็นเรื่อง Cybersecurity
เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เราต้องสร้างกฎเกณฑ์กติกามาก�ำกับดูแล
อย่างเท่าทัน
อีกภารกิจที่จะส�ำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ส�ำหรับธนาคารกลางใน
ประเทศก�ำลังพัฒนาคือ งานด้านพัฒนา เมื่อก่อนเราอาจคิดว่า
การพัฒนาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่น แต่ในยุคที่ประเทศต้อง
เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้ามามีส่วนใน
กระบวนการพัฒนา และสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะช่วยให้การพัฒนา
เกิดขึ้นได้เร็ว รวมทั้งเราเองก็ต้องไม่มีกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องนวัตกรรม ดังนั้น การท�ำหน้าที่ของ
ธนาคารกลางในด้านการพัฒนาจะส�ำคัญมากขึน้ เพราะถ้ามุง่ เสถียรภาพ
เพียงอย่างเดียว ก็อาจจะท�ำให้การพัฒนาของประเทศไม่เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ การขับเคลื่อน
ประเทศเข้าสู่ Digital Economy เงื่อนไขส�ำคัญ คือ ต้องมีระบบ
การช�ำระเงินที่มีประสิทธิภาพสูง เอื้อต่อการท�ำธุรกรรมทางดิจิทัล
ด้วยต้นทุนต�่ำ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นที่มาของ
ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึง่ กระทรวงการคลัง สมาคมธนาคารไทย
และ ธปท. ได้รว่ มกันขับเคลือ่ นให้เกิดขึน้ เป็นระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
กลางทีเ่ ปิดกว้าง เพือ่ ให้ใครก็ได้สามารถต่อยอดสร้างบริการช�ำระเงิน
รูปแบบใหม่ ๆ ประชาชนทุกคนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็วในด้านระบบการช�ำระเงิน
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สาม โครงสร้างระบบเศรษฐกิจซับซ้อนมากขึ้น ทฤษฎีในวิชา
เศรษฐศาสตร์มักมีสมมติฐานให้ตัวแปรอื่นคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง
แต่ในความเป็นจริง ตัวแปรต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงพร้อมกันหมด
และปัจจุบันยังมีตัวแปรใหม่ ๆ เกิดขึ้นด้วย จึงท�ำให้หลายเหตุการณ์
ไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่เรียนกันมา นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายจาก
ปัญหาเชิงโครงสร้างหลายเรื่องที่เราไม่เคยพบมาก่อน เช่น การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ที่จะส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคและการออมของ
คนเปลี่ยนแปลงไป
สี่ ความคาดหวังของสังคมที่เปลี่ยนไป ยิ่งสังคมมีความซับซ้อน
มากขึ้ น มี ค นหลายกลุ ่ ม ขึ้ น และแต่ ล ะคนมี ค วามคาดหวั ง ต่ อ
องค์กรภาครัฐทีต่ า่ งกัน ธนาคารกลางซึง่ ต้องอยูท่ า่ มกลางผลประโยชน์
ของคนกลุม่ ต่าง ๆ ทีม่ มี มุ มองและความต้องการทีต่ า่ งกัน ต้องเผชิญ
กับความคาดหวังของสังคมที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น
ภายใต้บริบทที่ท้าทายนี้ ธปท. จ�ำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง เราต้องแน่ใจว่ามี “เครื่องมือ” ที่จะด�ำเนินงาน
ตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกยุคใหม่ นอกจากนี้ จะต้อง
ทบทวนในเรือ่ ง พันธกิจ และอ�ำนาจทีไ่ ด้รบั ตามกฎหมายด้วย ผมคิดว่า
ตอนนีธ้ นาคารกลางทัว่ โลกอยูใ่ นช่วงการท�ำความเข้าใจตัวเองภายใต้
บริบทใหม่ทที่ า้ ทาย โดยเฉพาะในมิตดิ า้ นเสถียรภาพการเงิน เนือ่ งจาก
มีผเู้ ล่นใหม่ ๆ เกิดขึน้ ในระบบการเงิน ทัง้ บริษทั เทคโนโลยีทใี่ ห้บริการ
ทางการเงิน และ “ธนาคารเงา (Shadow Bank)” เช่น สหกรณ์
ออมทรัพย์ ที่ไม่ได้ถูกก�ำกับดูแลเข้มเหมือนธนาคารพาณิชย์ รวมทั้ง
การที่ อั ต ราดอกเบี้ ย ต�่ ำ ต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น 10 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วิ ก ฤติ
การเงินโลกปี 2008 ท�ำให้เกิดหนี้สูงมากเป็นประวัติการณ์ทั้งโลก
นอกจากนี้ ระบบการเงินในปัจจุบันมีความซับซ้อนเชื่อมโยงกันและ
มีขนาดใหญ่มากขึ้น ดังนั้น การมองภาพใหญ่เพื่อดูแลเสถียรภาพ
เศรษฐกิ จ การเงิ น ของประเทศจึ ง เป็ น อี ก โจทย์ ส� ำ คั ญ ของ ธปท.
นอกเหนือจากพันธกิจในเรื่องเสถียรภาพด้านราคา และเสถียรภาพ
ของระบบธนาคารพาณิชย์แบบเดิม
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ได้ไม่กระจัดกระจายตามช่องทางต่าง ๆ ซึง่ วันนี้ เรามีจดุ รับช�ำระเงิน
ด้วย QR Code ประมาณ 2 ล้านจุดแล้ว และ QR Code มาตรฐาน
กลางของไทยนี้ก�ำลังถูกทดลองใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถ้าใช้ได้
ก็จะท�ำให้การโอนเงินข้ามพรมแดนสะดวกขึ้นมาก นี่ก็เป็นตัวอย่าง
ของการที่เราติดตามว่าอะไรก�ำลังเกิดขึ้นในโลก แล้วพยายามพัฒนา
อย่างเท่าทัน เราอาจจะไม่ต้องเป็นผู้น�ำ แต่ต้องเข้าใจว่าเป้าหมาย
ส�ำคัญที่เราต้องการคืออะไร แล้วก็พยายามท�ำให้เกิดขึ้น

บุคลากร คือ “โอกาส” และ “ความท้าทาย”
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คุณภิญโญ : การเปลี่ยนแปลงภายนอกเกิดขึ้นเร็วมากตาม
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ธปท. เปิดให้สถาบันการเงินเข้ามาร่วมทดลองเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ภายในขอบเขตและการท�ำงานร่วมกับเรา เพราะถ้าเรามัวแต่ก�ำกับ
แบบเดิม ของใหม่กจ็ ะไม่เกิดเพราะกฎเกณฑ์ในอดีตมักจะไม่ได้คดิ ไว้
เพื่อของใหม่ ๆ หรือมักต้องรอให้กฎชัดเจนก่อนซึ่งจะไม่ทันกาล
แต่ด้วยแนวคิดกระบะทรายที่เปิดโอกาสให้ผู้มีเทคโนโลยีทางการเงิน
ใหม่ ๆ เข้ามาทดลองใช้ได้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้
ท�ำให้เราสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับสถาบันการเงิน รวมทั้งประเมิน
และปิดความเสี่ยงต่าง ๆ ไปพร้อมกันก่อนน�ำออกไปให้บริการจริง
กับประชาชนในวงกว้าง
จะเห็นว่าเราสามารถรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ ควบคูไ่ ปพร้อมกับ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมได้ ตรงกันข้าม ถ้าเราไม่ส่งเสริมให้เกิด
นวั ต กรรมในวั นนี้ สุ ด ท้ า ยก็ อ าจจะกลายเป็ น ปั ญ หาเสถี ย รภาพ
ในระยะยาว เพราะถ้าระบบการเงินไทยพัฒนาไม่ทันโลกที่ก�ำลัง
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ
ในประเทศไทยก็จะลดลง น�ำไปสูป่ ญั หาหนีเ้ สีย (NPL) และส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและประเทศในที่สุด ดังนั้น ถ้ามอง
ในระยะยาว ทั้งสองเรื่องนี้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
อาจมีผู้มองว่าการทดลองในกระบะทรายจะท�ำให้นวัตกรรม
ของไทยเกิดได้ช้ากว่าบางประเทศที่เปิดให้ใช้จริงได้ทันที ผมมองว่า
การมาทีหลังมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ยกตัวอย่าง QR Code ส�ำหรับ
การจ่ายเงิน ซึ่งประเทศจีนเริ่มใช้มานานแล้ว แต่เขาไม่มี QR Code
ที่เป็นมาตรฐานกลาง อย่าง Alipay หรือ We Chat ก็ใช้ QR Code
ของตัวเอง ดังนั้นเวลาไปซื้อของในเมืองจีน เราจึงเห็น QR Code
แขวนเต็มไปหมด ไม่เพียงแต่ไม่สะดวก สิ่งที่ไม่ดีที่สุดคือ การปิดกั้น
โอกาสของผู้เล่นใหม่ที่อยากเข้ามาให้บริการ ซึ่งเราไม่อยากให้เกิด
เหตุการณ์แบบนีใ้ นเมืองไทย ธปท. จึงได้เชิญบริษทั เครดิตการ์ดชัน้ น�ำ
ของโลก 5 แห่ง มาร่วมท�ำมาตรฐานกลางของ QR Code ซึ่งเรา
เปิดกว้างให้ทกุ ฝ่ายสามารถเข้ามาใช้งานได้ ไม่วา่ จะเป็นธนาคารพาณิชย์
หรือผู้ให้บริการการช�ำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ สามารถท�ำ
รายการช�ำระเงินข้ามระบบได้งา่ ย ข้อมูลของลูกค้าก็จะถูกเก็บรวบรวม

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท�ำอย่างไรให้ความเร็วในการพัฒนา
คนของ ธปท. เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้น ธปท.
ฝึกพนักงานทีอ่ ยูม่ านานและไม่คนุ้ ชินกับความเปลีย่ นแปลงให้ปรับตัว
อย่างไร
ดร.วิรไท : เรื่องบุคลากรนี้เป็นความท้าทายใหญ่มาก และ
คงไม่ใช่ส�ำหรับ ธปท. เพียงแห่งเดียว คิดว่าทุกองค์กรขนาดใหญ่
โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ ก็มีหลายเรื่องที่ต้องท�ำ
เรือ่ งแรก ต้องท�ำให้พนักงานทุกคนตระหนักรูถ้ งึ การเปลีย่ นแปลง
เพราะสภาวะแวดล้อมหรือบริบทที่เขาคุ้นชิน จะไม่เป็นแบบนั้นอีก
ต่อไป ต้องให้เขามีโอกาสเห็นและรับทราบถึงการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น ซึ่งเราท�ำค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่การเชิญ
ผู้รู้ด้านต่าง ๆ มาเล่าให้ฟังและมาท้าทายว่าสิ่งที่เราเชื่อ มันอาจจะ
ตกกรอบไปแล้ว
เรื่องที่สอง การปรับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม
และการทดลองท�ำสิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่ง ธปท. โชคดี
ที่มีน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่มีทั้งพลังและความคิดสร้างสรรค์เข้ามาร่วมงาน
กับเราค่อนข้างมาก เมือ่ ก่อนพวกน้องๆ อาจไม่ได้มเี วทีมากพอในการ
แสดงฝีมอื เพราะเราเป็นองค์กรทีม่ ขี นั้ มีตอนเยอะ ดังนัน้ เราต้องปรับ
วัฒนธรรมองค์กรเพือ่ เปิดโอกาสให้คนรุน่ ใหม่ได้แสดงศักยภาพทีเ่ ขามี
ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดใจ มุ่งผลส�ำเร็จ
และคล่องตัวทันการณ์
เรือ่ งทีส่ าม การก�ำหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจน โดยเฉพาะในเรือ่ งทักษะ
ส�ำคัญหรือเทคโนโลยีสำ� คัญทีเ่ ราต้องเข้าใจ เราต้องสร้างความสามารถ
(Capability) ภายในของเราขึน้ มาให้ได้ อย่างในช่วง 2 - 3 ปีทผี่ า่ นมา
เราเห็นว่า Big Data และ Data Analytics เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมาก เราจึง
ทุม่ ทรัพยากรไปในเรือ่ งนี้ ตัง้ ทีมงานพิเศษ สรรหาคนจากข้างนอกทีเ่ ป็น
ผู้รู้เข้ามาช่วย ลงทุนท�ำระบบ Data Architecture และท�ำงาน
ร่วมกับหลายหน่วยงานของรัฐที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเรา
มีนโยบายเปิดกว้างถ้าหน่วยงานใดที่มีข้อมูลแล้วไม่รู้จะวิเคราะห์
หรือจัดรูปแบบฐานข้อมูลอย่างไรให้ส่งมาที่เรา แล้วเรามีทีมงานที่
ช่วยวิเคราะห์และพัฒนาไปด้วยกัน ท�ำให้วันนี้ ธปท. อาจจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถด้าน Data Analytics ดีที่สุด

หน้าที่หลักของธนาคารกลางก็คือ การสร้างกันชน
ให้กับระบบเศรษฐกิจให้ดีและแข็งแรง
ควบคู่กับการลดจุดเปราะบางต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด
และที่ส�ำคัญธนาคารต้องมองไกลไปข้างหน้า
ไม่ได้ท�ำหน้าที่เพียงแต่ตอบโจทย์ในขณะนี้เท่านั้น

คุณภิญโญ : ปีนี้ครบรอบ 21 ปีนับจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540

ซึ่งตอนนั้นอุปมาเหมือนประเทศไทยติดเชื้อโรคจากการโจมตีค่าเงิน
มาวันนี้เรามีภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันโรคที่เข้ามาแทรกแซงได้ดีแค่ไหน
อย่างไร
ดร.วิรไท : ตลอด 20 ปีทผี่ า่ นมา เราน�ำบทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ปี 2540 มาแก้ไขปรับปรุง หรือ “ขันน็อต” จุดที่เคยหละหลวมหรือ
เปราะบางท�ำให้วันนี้ ประเทศไทยไม่มีจุดเปราะบางมากเหมือนกับ
ตอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจรอบทีแ่ ล้ว อาจจะเปรียบได้วา่ เราได้ฉดี วัคซีน

คุณภิญโญ ไตรสุรยิ ธรรมา

นักสื่อสารมวลชนแถวหน้าของเมืองไทย พิธีกรที่มีมุมมองลุ่มลึก
อีกทัง้ ยังเป็นนักเขียนและคอลัมนิสต์ขวัญใจคนรุน่ ใหม่ เป็นผูก้ อ่ ตัง้ และ
เจ้าของส�ำนักพิมพ์ openbooks
สแกนเพื่อรับชมการสนทนาในรูปแบบคลิปวิดีโอ
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บทเรียนที่เจ็บปวดสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง

และออกก�ำลังกายต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เรายังมี
“ปรอทวัดไข้” ที่เป็นมาตรฐานสากล ยกตัวอย่าง รอบที่แล้วหนี้เสีย
หรือ NPL ของเราตั้งอยู่บนนิยาม “ไม่ช�ำระหนี้เกิน 1 ปี” ท�ำให้
วันที่เกิดวิกฤติเราคิดว่ามี NPL เพียง 5 - 6% แต่ถ้าเทียบกับมาตรฐาน
สากลปรากฏว่า NPL สูงกว่า 40% เราไม่รู้ว่าตอนนั้นสถานะที่แท้จริง
เป็นอย่างไร ตอนนี้เราด�ำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
รวมทั้งมี “เครื่องมือ” หลากหลายเพียงพอ ขณะเดียวกัน เราก็
พยายามรักษาสุขภาพให้เข้มแข็งขึ้นต่อเนื่อง เพื่อให้เศรษฐกิจไทย
มีจุดเปราะบางหรือจุดอ่อนไหวน้อยที่สุด
อย่างไรก็ดี เราไม่อาจชะล่าใจ เพราะทุกวันนีม้ คี วามท้าทายใหม่ ๆ
ที่เราอาจไม่เคยพบมาก่อน เราจึงต้องท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพือ่ ให้เห็นภาพรวมร่วมกัน เห็นปัญหาและความเสีย่ งต่าง ๆ ร่วมกัน
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
เรายังต้องท�ำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ก�ำกับดูแลภาคการเงิน
ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น สร้างกลไกส่งสัญญาณถึงกันได้เร็ว
เมือ่ มีปญั หาจะสามารถหยุดไม่ให้ปญั หาลุกลามได้ทนั ท่วงที เราปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า ขณะนี้เราอยู่ในโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง หน้าที่หลักของ
ธนาคารกลางก็คอื การสร้าง “กันชน” ให้กบั ระบบเศรษฐกิจให้ดแี ละ
แข็งแรง ควบคูก่ บั การลดจุดเปราะบางต่าง ๆ ให้ได้มากทีส่ ดุ และทีส่ ำ� คัญ
ธนาคารต้องมองไกลไปข้างหน้า ไม่ได้ท�ำหน้าที่เพียงแต่ตอบโจทย์
ในขณะนี้เท่านั้น

BOT MAGAZINE Conversation with the Governor

แห่งหนึง่ ของประเทศ และมีฐานข้อมูลในการจับชีพจรวัดการเปลีย่ นแปลง
ของสภาวะเศรษฐกิจได้ดกี ว่าเดิมมาก นอกจากนี้ เราคิดว่าเทคโนโลยี
Blockchain เป็ น อี ก เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ มากต่ อ โลกการเงิ น ยุ ค ใหม่
เราได้ตั้งทีมขึ้นมาศึกษาและน�ำเทคโนโลยีนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์
กับระบบการเงินไทย ซึ่งก็มีอยู่ 2 - 3 โครงการที่ ธปท. เริ่มท�ำ
และชวนธนาคารพาณิชย์เข้ามาท�ำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้ระบบ
การเงินไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต
และเพื่อที่ประเทศไทยจะไม่ตกขบวนรถไฟเวลาที่เทคโนโลยีเหล่านี้
มีอิทธิพลมากขึ้น
นอกจากนี้ การสือ่ สารเป็นอีกหนึง่ ความท้าทายใหม่ของคน ธปท.
ความคาดหวังของสังคมที่หลากหลายมากขึ้น ขณะที่โลกของสื่อสาร
มวลชนก็เปลี่ยนแปลงเร็วมาก เราต้องปรับกลยุทธ์และกระบวน
การสื่อสารขององค์กร เพิ่มทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการสื่อสารในโลก
ยุคใหม่ โดยเฉพาะทักษะในการสื่อสารทาง Social Media ที่จะช่วย
ให้สามารถตอบโจทย์ต่าง ๆ ได้เร็วขึ้นด้วยภาษาง่าย ๆ ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้มากขึ้น
นีก่ เ็ ป็นความท้าทายใหม่ทเี่ ราก�ำลังเรียนรูแ้ ละปรับตัว เราต้องพยายาม
ท�ำให้เรื่องที่ยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งก็ต้องอาศัยการเรียนรู้
และการท�ำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารรวมทั้งอาศัยการพูดคุย
กับผู้คนที่หลากหลายเพื่อจะได้เข้าใจวิธีคิดของคนกลุ่มต่าง ๆ
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เรื่อง : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
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เตรียมพบกับ...

BOT Symposium 2018

The Future of Money, Finance, and Central Banking
ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งทำ�ให้เกิดการพลิกโฉมของโลกในยุคดิจิทัล ภาคการเงิน วิธีการดำ�เนินธุรกิจ
และรูปแบบการสือ่ สารกำ�ลังถูกปฏิวตั ไิ ปอย่างรวดเร็ว นำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในวงกว้าง การดำ�เนินงาน
ของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินจึงจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เท่าทัน เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย
ที่เกิดขึ้นในหลากหลายมิติ BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ จึงขอนำ�ท่านมาทำ�ความรู้จักกับประเด็นต่าง ๆ ในมิติ
การเงินปี 2018 ที่น่าสนใจ

เสถียรภาพราคาภายใต้ภาวะเงินเฟ้อที่ไม่เหมือนเดิม
ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�่ำมาเป็นเวลานาน
ได้สร้างค�ำถามเกี่ยวกับบทบาทของพัฒนาการทางเทคโนโลยีต่อการ
ลดแรงกดดันทางราคา ทั้งจากความเชื่อมโยงระหว่างประเทศผ่าน
ห่วงโซ่อุปทานที่ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความส�ำคัญของปัจจัย
นอกประเทศต่อเงินเฟ้อ อีกทั้งจากการขยายตัวของธุรกิจบนโลก
ออนไลน์ทเี่ พิม่ ความสะดวกสบายในการซือ้ สินค้าและเปรียบเทียบราคา
ซึง่ น�ำไปสูก่ ารแข่งขันด้านราคาทีเ่ ข้มข้นขึน้ นอกจากนี้ ความสามารถของ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าบ่อย ๆ โดยแทบ
ไม่มีต้นทุนอาจน�ำไปสู่พฤติกรรมการตั้งราคาที่แตกต่างออกไปจาก
ร้านค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งจะมีนัยต่อทั้งวิธีการวัดอัตราเงินเฟ้อและการ
ดูแลเสถียรภาพด้านราคาภายใต้พลวัตของภาวะเงินเฟ้อที่ไม่เหมือน
เดิม
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ธุรกิจฟินเทค และกฎเกณฑ์การกำ�กับดูแล
การปฏิวัติข้อมูลได้กระตุ้นนวัตกรรมทางการเงินและการเข้ามา
ของธุรกิจฟินเทค (FinTech Business) ที่เปิดมิติใหม่ ๆ ในการให้
บริการทางการเงิน โดยประเทศไทยเพิ่งมีการออกพระราชก�ำหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั พ.ศ. 2561 ไปเมือ่ เดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศใช้
กระบะทรายทดสอบธุรกรรม (Regulatory Sandbox) ตัง้ แต่ปี 2559
เพือ่ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทดสอบนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีใหม่

มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงินจริงแก่ผบู้ ริโภค ภายใต้การปฏิวตั ิ
ในภาคการเงินเช่นนี้ ประเด็นค�ำถามที่ส�ำคัญ คือ ธนาคารกลาง
ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานก�ำกับดูแลควรปรับบทบาทและกฎเกณฑ์
ในการก�ำกับดูแลสินทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและ
ผู้เล่นรายใหม่ ๆ เหล่านี้อย่างไร เพื่อสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมทาง
การเงินทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการพร้อมกับ
การควบคุมความเสีย่ งและรักษาความเชือ่ มัน่ ของสาธารณชนต่อระบบ
การเงินและการท�ำงานของธนาคารกลาง

BOT MAGAZINE The Knowledge

รูปแบบการให้บริการทางการเงิน
การเปลีย่ นแปลงด้านหนึง่ ทีเ่ ห็นได้เด่นชัด คือ รูปแบบการให้บริการ
ทางการเงิน ซึ่งได้เปลี่ยนจากการที่ลูกค้าต้องเดินทางไปติดต่อกับ
เจ้าหน้าทีท่ สี่ าขาธนาคาร ไปเป็นการใช้บริการทางการเงินในอินเทอร์เน็ต
หรือผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ เช่น การช�ำระเงินออนไลน์
ด้ วยบัตรเครดิต และบัต รเดบิต การโอนเงิ นผ่านพร้ อมเพย์และ
QR Code และการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซึ่งทั้งหมดเป็น
ช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ต้นทุนต�่ำ และสามารถท�ำได้ทุกที่ทุกเวลา
ท�ำให้ข้อจ�ำกัดด้านระยะทางลดความส�ำคัญลง
ระบบการช�ำระเงินแบบใหม่เหล่านี้ นอกจากจะพลิกโฉมภูมิทัศน์
ของระบบการเงินแล้ว ยังสร้างค�ำถามส�ำคัญเกี่ยวกับบทบาทและ
รูปแบบของเงินตราในอนาคต รวมทัง้ ความเป็นไปได้ของการก้าวเข้าสู่
สังคมไร้เงินสด ซึ่งล้วนเป็นโจทย์ส�ำคัญของธนาคารกลางในฐานะ
ผู้ดูแลปริมาณเงินและระบบการช�ำระเงินของประเทศ
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ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
กล่าวเปิดงาน BOT Symposium 2017
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เสถียรภาพทางการเงิน
ในระบบเศรษฐกิจที่อ่อนไหวต่อวัฏจักรการเงินมากขึ้น การดูแล
เสถียรภาพทางการเงินมีความส�ำคัญและท้าทายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
ความเชื่อมโยงและความซับซ้อนในระบบการเงินที่สูงขึ้นส่งผลให้
ความเปราะบางจากจุดหนึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กระจายไปสู่ส่วน
อื่น ๆ ของเศรษฐกิจได้ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว การก�ำกับดูแลภาค
การเงินในเชิงระบบจึงมีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในปัจจุบนั และน�ำมาสู่
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนากรอบการด�ำเนินนโยบายการเงินทีบ่ รู ณาการ
การดูแลเสถียรภาพด้านราคากับเสถียรภาพทางการเงินเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบ ซึง่ เป็นโจทย์สำ� คัญของธนาคารกลางทัว่ โลกในขณะนี้
การสื่อสารของธนาคารกลางในยุคใหม่
ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายและเข้าถึงได้เพียง
ปลายนิ้วมือ การสื่อสารของธนาคารกลางย่อมมีความละเอียดอ่อน
และความส�ำคัญมากขึ้น ธนาคารกลางควรมีแนวทางการสื่อสาร
อย่างไร ที่จะสามารถอธิบายเจตนารมณ์และการด�ำเนินนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ วิธกี ารและรูปแบบการสือ่ สารนัน้ ควรปรับเปลีย่ น
ให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ช่วยสร้างความเข้าใจ
และไว้วางใจในแนวทางการด�ำเนินงานของธนาคารกลาง
BOT Symposium 2018
ในวาระครบรอบ 75 ปี ธปท. จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะมอง
ย้ อ นกลั บ ไปศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของระบบการเงิ น และบทบาท
ของธนาคารกลางที่ ผ ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ถอดบทเรี ย นจาก
ประสบการณ์ในอดีต และมองไปข้างหน้าถึงความท้าทายที่ก�ำลัง
เกิดขึน้ เพือ่ ทบทวนบทบาทและแนวทางการด�ำเนินงานของธนาคารกลาง
ที่เหมาะสมในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทย

งานสั ม มนาวิ ช าการ ธปท. ประจ� ำ ปี 2561 ในหั ว ข้ อ
“สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง (The Future of
Money, Finance, and Central Banking)” มุ่งเน้นที่จะศึกษาผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อเศรษฐกิจไทยและแนวทาง
ที่เหมาะสมในการด�ำเนินงานของธนาคารกลางในระยะต่อไป เพือ่ เป็น
ฐานองค์ความรู้ในการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของระบบการเงินและ
ธนาคารกลาง โดยจะมีการน�ำเสนองานศึกษาจากนักวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก ธปท. อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรรั บ เชิ ญ
ระดั บ แนวหน้ า และผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ที่ จ ะมาร่ ว มเสนอมุ ม มองรวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
อันจะช่วยให้ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจไทยก้าวข้ามความท้าทาย
ในด้านต่าง ๆ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
งานวิ จั ย ที่ จ ะน� ำ เสนอในปี นี้ จ ะตอบค� ำ ถามที่ ส� ำ คั ญ ในหลาย
ประเด็น อาทิ ระบบการช�ำระเงินของไทยในอนาคตจะมีหน้าตาเป็น
อย่างไรท่ามกลางการพลิกโฉมของรูปแบบการให้บริการทางการเงิน
และบทบาทที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ e-Payment พลวัตของ
เงินเฟ้อไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายใต้ความเชื่อมโยงในระบบ
เศรษฐกิจโลกที่สูงขึ้นและการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ที่เพิ่ม
มากขึ้น ภูมิทัศน์ของระบบการเงินไทยที่เปลี่ยนไปทั้งในด้านรูปแบบ
การให้บริการและผู้เล่นรายใหม่มีนัยอย่างไรต่อการก�ำกับดูแลภาค
การเงิน การด�ำเนินนโยบายการเงินจะสามารถผสานการดูแลเสถียรภาพ
ทางการเงินเข้ากับการดูแลเสถียรภาพราคาได้อย่างไร และการสือ่ สาร
ของธนาคารกลางในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตควรจะมีรูปแบบที่
เปลี่ยนไปเช่นไร
BOT Symposium เป็นงานที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ย่าง
เข้าสู่ปีที่ 19 ในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการที่กระตุ้น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
นโยบายของประเทศอย่างเปิดกว้างบนพื้นฐานของงานวิจัย
ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
ธปท. ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรม
Centara Grand at Central World

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.bot.or.th / www.pier.or.th
หรื อ สายนโยบายการเงิ น ธปท.
โทร. 0 2283 6980, 0 2356 7516,
0 2356 7389
e-mail: BOTSymposium2018@bot.or.th

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการประจ�ำปี 2561

“The Future of Money, Finance and Central Banking”
สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
08.30 - 09.15 น.
09.15 - 09.30 น.
ช่วงที่ 1
09.30 - 10.15 น.

ผู้เขียน

ผู้วิจารณ์

ช่วงที่ 4
14.30 - 15.45 น.
ผู้เขียน

ผู้วิจารณ์

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

The Bank of Thailand at 75: Glancing Back, Looking Forward
75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เหลียวหลัง แลหน้า
พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธาริษา วัฒนเกส
อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธาน ปิติ ดิษยทัต
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
The Journey to Less-cash Society:
Thailand’s Payment System at a Crossroads
เส้นทางสู่สังคมไร้เงินสด
อัจจนา ล�่ำซ�ำ	
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
จารีย์ ปิ่นทอง
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ชนกานต์ ฤทธินนท์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
อณิยา ฉิมน้อย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภูริวัฒน์ ตราเกียรติกุล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
Siametrics Consulting
ธนา โพธิก�ำจร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
Perspectives
Financing the Digital Economy
การเงินใหม่ในเศรษฐกิจดิจิทัล
Banking the Unbanked: Redefining the Role
of Banks in the Digital Era
ระบบการเงินที่เข้าถึงได้ โอกาสใหม่ของภาคการเงินยุคดิจิทัล
สมประวิณ มันประเสริฐ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
Fading Boundaries in the Digital Economy
พรมแดนที่จางหายในโลกดิจิทัล
สันติธาร เสถียรไทย
SEA Group
Exploring the Role of Law on the Frontiers
of Disruptive Technology
บทบาทของกฎหมายกับการบุกเบิกโลกใหม่ทางเทคโนโลยี
ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธาน สุรัช แทนบุญ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Decoding the Low Inflation Conundrum with Online
and Offline Price Data
ไขปริศนาเงินเฟ้อต�่ำด้วยราคาสินค้าออนไลน์และออฟไลน์
พิม มโนพิโมกษ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
วรดา ลิ้มเจริญรัตน์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
อัครพัชร์ เจริญพานิช
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ชนกานต์ ฤทธินนท์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
เชาวน์ เก่งชน
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
อมรเทพ จาวะลา
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน)

08.30 - 09.00 น.
ช่วงที่ 5
09.00 - 10.15 น.

ลงทะเบียน
ประธาน ดอน นาครทรรพ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Mapping Thailand’s Financial Landscape: A Perspective 		
through Balance Sheet Linkages and Contagion
ความเชือ่ มโยงและการส่งผ่านความเสีย่ งในระบบการเงินไทยผ่านข้อมูลงบดุล
ผู้เขียน
สักกะภพ พันธ์ยานุกูล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บดินทร์ ศิวิลัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไทยศิริ เวทไว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
		
และตลาดหลักทรัพย์
ผู้วิจารณ์
ภากร ปีตธวัชชัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 - 11.45 น.
Integrating Monetary Policy and Financial Stability: A New Framework
มิติใหม่ของนโยบายการเงินและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน
ผู้เขียน
วราพงศ์ วงศ์วัชรา
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บวรวิชญ์ จินดารักษ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
โสภณ ธัญญาเวชกิจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชุติภา คลังจตุรเวทย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
นุวัต หนูขวัญ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้วิจารณ์
ภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล
Bank for International Settlements
พชรพจน์ นันทรามาศ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ช่วงที่ 6
ปาฐกถาพิเศษ
11.45 - 12.30 น.
The Future of Central Banking and Financial Regulation
โดย
Randall Kroszner
University of Chicago
ช่วงที่ 7
ประธาน จิตเกษม พรประพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
13.45 - 15.00 น.
Central Bank Communication: Perspectives through Text Mining
การสื่อสารของธนาคารกลางในยุคของข้อมูล
ผู้เขียน
ทศพล อภัยทาน
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ผู้วิจารณ์
พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
สฤณี อาชวานันทกุล
บริษัท ป่าสาละ จ�ำกัด
15.15 - 16.30 น.
เสวนา The Future of Money, Finance and Central Banking
ผู้เสวนา
บรรยง พงษ์พานิช
ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
ปรีดี ดาวฉาย
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จ�ำกัด
ผู้ด�ำเนินการเสวนา ชญาวดี ชัยอนันต์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ก�ำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ติดตามข้อมูลล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ www.bot.or.th/BOTSymposium2018
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ช่วงที่ 3
13.00 - 14.15 น.

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
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ผู้เขียน
ผู้อภิปราย
ช่วงที่ 2
10.30 - 11.45 น.

ลงทะเบียน
กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย วิรไท สันติประภพ

24 - 25 กันยายน 2561
Centara Grand at Central World
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ
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ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวเปิดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018

Sustainable Banking

The World Wins, We All Win

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018
ซึง่ จัดเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ “การธนาคารเพือ่ ความยัง่ ยืน” โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คำ�นึงถึงความเสี่ยงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีบทบาทในการส่งต่อแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปยังภาคส่วนอื่น ๆ มากขึ้น โดยเชิญคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่มีบทบาทส่งเสริมผลักดันเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมงาน

Maintaining Long-term Focus

ในช่ ว งหนึ่ ง ของค� ำ กล่ า วเปิ ด งาน ดร.วิ ร ไท สั น ติ ป ระภพ
ผู้ว่าการ ธปท. อธิบายว่า ในปี 1987 สหประชาชาติได้ให้นิยามค�ำว่า 
Sustainable Development หมายถึง การพัฒนาที่ตอบโจทย์ของ
คนในยุคปัจจุบันโดยต้องไม่ลดทอนความสามารถในการด�ำรงชีวิต
ของคนในเจเนอเรชันอนาคต แนวคิดนี้ได้กลายเป็นหลักส�ำคัญของ

แนวทางการพัฒนาระยะยาวในหลายเรือ่ งทัว่ โลก แต่หลักการความคิด
เรือ่ งความยั่งยืน โดยเฉพาะความพอประมาณ ความรับผิดชอบ และ
การมองระยะยาว กลับไม่ได้รับความสนใจจากสื่อในวงกว้างมากนัก
โดยเฉพาะพาดหัวข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ซึง่ มักให้ความส�ำคัญกับ
เครือ่ งชีว้ ดั ระยะสัน้ อาทิ การเติบโตของ GDP ก�ำไรของผูถ้ อื หุน้ ราคาหุน้
หรือเงินโบนัส และมักเชื่อว่าวิธีการไหนที่ท�ำให้เครื่องชี้วัดระยะสั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่า การบรรลุ
เป้าหมายความยั่งยืน จะต้องอาศัยการมองไกล
มีเป้าหมายของการพัฒนาในระยะยาวที่ถูกต้อง
ในช่วงปีที่ผ่านมา เราเห็นพัฒนาการของภาคการเงิน
การธนาคารในทิศทางของความยั่งยืนนี้หลายมิติ”
ดร.วิรไท สันติประภพ

ในหัวข้อเสวนา Financing while Preserving Environment
มีวิทยากรประกอบด้วย คุณบัณฑูร ล�่ำซ�ำ ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย, Mr. Simon Tay,
Chairman of the Singapore Institute of International Affairs,
Mr. Vivek Pathak, Director, East Asia & the Pacific, of the
International Finance Corporation และ Mr. Roger Charles,
Director, Environmental and Social Risk Management, Standard
Chartered PLC
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เหล่านี้ปรับขึ้นสูงสุดในปัจจุบันนับเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยลืมไปว่าการ
มุ่งเน้นผลในระยะสั้น จะก�ำหนดและส่งผลกระทบต่อทิศทางการ
พัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว
“ธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่า  การบรรลุเป้าหมายความ
ยัง่ ยืน จะต้องอาศัยการมองไกล มีเป้าหมายของการพัฒนาในระยะยาว
ที่ถูกต้อง ในช่วงปีที่ผ่านมา เราเห็นพัฒนาการของภาคการเงิน
การธนาคารในทิศทางของความยัง่ ยืนนีห้ ลายมิต”ิ ดร.วิรไทกล่าว และ
เสริมว่า เรือ่ งแรก คือ การยกระดับกฎเกณฑ์กำ� กับดูแลเพือ่ เพิม่ ความ
รับผิดชอบของสถาบันการเงิน สอง การร่วมกันจัดตั้งโครงการคลินิก
แก้หนี้ และสาม การร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางในภาค
การเงินเพือ่ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดขี นึ้ รวมทัง้
เตรียมเศรษฐกิจไทยให้พร้อมกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล เช่น ระบบ
พร้อมเพย์
แม้วา่ งานหลายอย่างจะก้าวหน้าไปมาก แต่ผวู้ า่ การ ธปท. กล่าวว่า
ไม่ควรหยุดหรือพอใจกับความส�ำเร็จที่ผ่านมา และต้องร่วมกันท�ำใน
4 เรือ่ งทีท่ า้ ทาย ประกอบด้วยปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ปัญหาผลิตภาพ
แรงงานที่ลดลง ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาคอร์รัปชัน
“ผมคิดว่าพวกเราในภาคการเงินการธนาคาร มีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็น
ผูน้ ำ� ทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลงให้แก่สงั คมในวงกว้าง เพราะภาคการเงิน
การธนาคาร ท�ำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรที่ส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจ
นั่นคือ ทรัพยากรทางการเงิน แม้ว่าที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นพัฒนาการ
ทีด่ ใี นหลายเรือ่ ง แต่ผมเชือ่ ว่ายังมีอกี หลายเรือ่ งทีเ่ ราสามารถช่วยกันท�ำ
และต้องท�ำให้มากขึ้นด้วย เพื่อที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้
สังคมไทยพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อลดปัญหาการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม ลดพฤติกรรมฉ้อฉลคอร์รัปชัน
และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม”
ดร.วิรไท กล่าวว่า การน�ำหลักคิดเรื่องความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้
ในภาคการเงินการธนาคาร ไม่ใช่เพียงเพือ่ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ
สังคม แต่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึน้ แก่สถาบันการเงินในหลายมิตดิ ว้ ย  

มิติแรก แนวคิดเรื่องความยั่งยืน และการมองไกลอย่างรอบด้าน
จะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
การที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนได้ส่งผลให้
สังคมมีความคาดหวังสูงขึน้ ต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจน
มาตรฐานเรื่องต่าง ๆ สถาบันการเงินใดที่น�ำแนวคิดเรื่องความยั่งยืน
ไปประยุกต์ใช้กอ่ น ก็จะสามารถตอบโจทย์ความคาดหวังทีส่ งู ขึน้ ของ
สังคมและลูกค้าได้เร็วกว่าคนอืน่ และจะกลายเป็นผู้สร้างบรรทัดฐาน
ใหม่ที่จะมีผลต่อรูปแบบการท�ำธุรกิจในอนาคต จะสามารถท�ำธุรกิจ
ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง
ในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ และ
ด้านชื่อเสียง  
มิติที่สอง สถาบันการเงินที่บริหารธุรกิจตามหลักความยั่งยืน
จะสามารถดึงดูดและรักษาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถให้มา
ร่วมงานด้วยได้ดีกว่ามาก โดยเฉพาะคนรุ่น Millennials ซึ่งชอบ
ที่จะท�ำงานในองค์กรที่ให้ความส�ำคัญกับความยั่งยืน และต้องการ
มีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวก ส�ำหรับคนรุ่นใหม่แล้ว
ความพึงพอใจจากการท�ำงานไม่ได้มีเพียงผลตอบแทนในรูปตัวเงิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมส่วนรวมด้วย
มิติที่สาม การน�ำหลักคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้ จะเพิ่มโอกาส
ให้สถาบันการเงินเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดขี นึ้ พัฒนาการของตลาดทุน
โลกในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า  การลงทุนของกองทุนและสถาบันต่าง ๆ
จะน�ำมิตดิ า้ นความยัง่ ยืน โดยเฉพาะการปฏิบตั ดิ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล มาประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น ประเมิน
กันว่าการลงทุนมากกว่า 1 ใน 4 ของสินทรัพย์ทั่วโลกขณะนี้เป็นการ
ลงทุนที่ใช้เกณฑ์ด้าน ESG Principles (Environment, Social and
Governance) ในการประกอบการตัดสินใจ
“ผมขอเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ให้ร่วมกันคิดและพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ อย่างรอบคอบ มุ่งมองผลในระยะยาว และบริหารธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อที่ว่าในทศวรรษถัดไป เราจะได้ไม่ต้องมา
ตั้งค�ำถามกับตัวเองอีกว่า  เราปล่อยให้ความท้าทายเหล่านี้เป็นสิ่งที่
เกินควบคุมได้อย่างไร” ดร.วิรไท กล่าวทิ้งท้าย
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นอกเหนือจากการมีมาตรฐานการตรวจสอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีแล้ว ยังต้องมีการสื่อสาร
และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน
ให้ความรู้ความเข้าใจกับคนในพื้นที่ และมีแนวทาง
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้
โดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
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คุณบัณฑูร ล�่ำซ�ำ
คุณบัณฑูร ล�่ำซ�ำ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการธนาคารที่ยั่งยืน คือ การน�ำปัจจัยด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ามาผนวกในการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ทั้งในลักษณะการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการ
ด�ำเนินงานภายในของสถาบันการเงินเอง
สถาบันการเงินยังสามารถท�ำหน้าที่ในการส่งผ่านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนไปยังภาคธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนส�ำคัญที่สถาบันการเงินจะมี
ส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ เช่น
การที่สถาบันการเงินให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยมี
กระบวนการพิจารณาสินเชือ่ ทีค่ ำ� นึงถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและ
สังคม และมีธรรมาภิบาลที่ดีในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ
ตอนหนึ่งของการเสวนา คุณบัณฑูร กล่าวว่า  การปล่อยสินเชื่อ
เพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีคุณธรรม แต่ในความเป็นจริง
อาจไม่ได้ง่ายแบบนั้น เช่น การปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ท�ำเรื่องพลังงาน
สะอาดและน�้ำบริสุทธิ์ หรือการสนับสนุนทางการเงินให้กับโครงการ
เขื่อนที่ลาว ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาว โดยมี
ธนาคารไทยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งก็ได้มีการตรวจสอบมาตรฐาน
และวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีแล้ว แต่ทว่า
ก็ยังมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านอย่างต่อเนื่อง  
ดังนัน้ นอกเหนือจากการมีมาตรฐานการตรวจสอบด้านสิง่ แวดล้อม
และสังคมที่ดีแล้ว ยังต้องมีการสื่อสารและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุม่ อย่างชัดเจน ให้ความรูค้ วามเข้าใจกับคนในพืน้ ที่ และมีแนวทาง
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ทกุ ฝ่าย
สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งสิ่งนี้

รัฐบาลและหน่วยงานก�ำกับดูแลต้องเป็นผู้น�ำในการวางแนวทางและ
เป็นตัวกลางในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นทุกฝ่าย

Pursuing Retail Banking with Social
Responsibility

ในหัวข้อเสวนา Pursuing Retail Banking with Social Responsibility
มีวทิ ยากรประกอบด้วย ดร.ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ธนาคารทหารไทย (TMB) คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จ�ำกัด และ Mr. Huifeng
Zhang, Head of Corporate Sustainability Asia Pacific, HSBC Bank
คุณสฤณี กล่าวว่า  ในเรื่องการปล่อยสินเชื่อลูกค้ารายย่อย
ธนาคารมีหลายบทบาททีต่ อ้ งปฏิบตั ิ มีความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ รวมถึง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินควบคู่ไปกับการเพิ่มความรู้ทาง
การเงิ น (Financial Literacy) นอกจากนั้ น ยั ง มี ป ระเด็ น เรื่ อ ง
การคุ้มครองผู้บริโภคและการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
คุณสฤณี กล่าวว่า  เวลาพูดถึงการปล่อยสินเชื่อลูกค้ารายย่อย
อย่างรับผิดชอบ (Responsible Retail Lending) ตามหลักเกณฑ์
ทีค่ วรปฏิบตั ขิ องธนาคารโลก จะมีประเด็นเรือ่ งของการเปิดเผยข้อมูล
ทั้งหมดด้วยภาษาที่ชัดเจนเรียบง่ายและท�ำให้ลูกค้าเข้าใจได้ วิธี
การขายที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ตลอดทั้ง Supply Chain
การปกป้องข้อมูลความลับของลูกค้ารวมถึงใน e-Banking กลไก
ทีช่ ดั เจนและโปร่งใสในการชดเชยเยียวยาลูกค้า (Consumer Redress)
หากมีเรือ่ งทีผ่ ดิ พลาด ลูกค้าสามารถท�ำอะไรได้บา้ ง และความสามารถ

ทางการเงิน (Financial Capability) ธนาคารควรส่งเสริมเรื่อง
การศึกษาในเรื่องทางการเงินและความตระหนักรู้ของลูกค้า
หลังจากได้ท�ำการรีวิว e-Banking Application และ Online
Banking ของธนาคารพาณิชย์ในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวและ
แนวทางในการคุม้ ครอง คุณสฤณีพบว่า แม้จะมีพฒั นาการอย่างมาก
เช่น ธนาคารส่งเสริมให้ลูกค้าตั้งค่าพาสเวิร์ดที่คาดเดาได้ยาก แต่ก็มี
อีกหลายพืน้ ทีท่ ยี่ งั ปรับปรุงได้ อาทิ นโยบายเรือ่ งความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้ายังคงคลุมเครือ หลายธนาคารยังบอกว่าจะไม่รบั ผิดชอบต่อการ
รั่วไหลของข้อมูล หากเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ในจุดนี้ลูกค้าก็ไม่รู้ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อย่างไร ไม่รู้ว่าปัญหา
มาจากฝั่งธนาคาร ข้อมูล หรือบริษัทโทรคมนาคม ซึ่งตรงนี้ควรจะ
มีการแก้ไข รวมถึงภาษาทีใ่ ช้ในเรือ่ งคุม้ ครองและความปลอดภัยของ
ลูกค้ายังมีความคลุมเครือ

หน่วยงานก�ำกับดูแล โดยมี 3 เรือ่ งส�ำคัญในภาคการเงิน นัน่ คือ กลไก
การจัดสรรทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ ภาคการเงินอยูบ่ นฐานของความเชือ่ มัน่
ไว้ใจ และความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic Risk)
เสาหลักของธรรมาภิบาล จริยธรรม และการต่อต้านคอร์รัปชัน
วางอยู่บน 3 เรื่อง ประกอบด้วย (1) ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ
(Board Governance) (2) การให้ความร่วมมือภายในองค์กร (Internal
Compliance) และ (3) การประเมินความเสี่ยงลูกค้า (Client Risks)
แต่ ดร.บัณฑิต เสริมว่า  ภารกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและท้าทาย
มากขึ้น เพราะอุตสาหกรรมการเงินก�ำลังเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว
ด้วยแรงขับจาก Digital Transformation, Disruption  ความพอใจของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และความคาดหวังสูงจากสังคมและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล
ส�ำหรับเครื่องมือที่จะใช้ว่าด้วยเรื่องธรรมาภิบาลและคอร์รัปชัน
ดร.บัณฑิต กล่าวว่า  “ในประเทศไทย เรามีเครื่องมือทุกอย่างที่เรา
ต้องการ แต่เราจ�ำเป็นต้องจริงจังกับการใช้เครื่องมือเหล่านั้น เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ”
ดร.บัณฑิต เสริมว่า  ประเด็นเรื่องจริยธรรมและวัฒนธรรม
เป็นเรื่องส�ำคัญเพิ่มขึ้นส�ำหรับภาคการเงิน โดย Labaton Sucharow
ท�ำการศึกษาในปี 2015 แนะน�ำสองประการ (1) การให้ความรู้
พนักงานรุ่นใหม่อย่างจริงจังและตรงไปตรงมา และ (2) การมี
บทสนทนาที่เหมาะสมระหว่างนายจ้างและพนักงาน ในประเด็นเรื่อง
การกระท�ำผิดและการประพฤติผิดในอุตสาหกรรม (Wrongdoing
and Misconduct)

Promoting Good Governance
and Anti-corruption

ในหัวข้อเสวนา Promoting Good Governance, Ethics and
Anti-corruption in Banking Business มีวิทยากรประกอบด้วย
ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
Ms. Herry Cho, Head of Sustainability Finance Asia Pacific,
ING Bank และ Mr. Rohit Khanna, Head of Corporate Strategy
and Planning Group ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ดร.บัณฑิต กล่าวตอนหนึ่งว่า  การยึดมั่นในความถูกต้องและ
ชอบธรรม (Integrity) เป็นเรื่องที่จ�ำเป็นส�ำหรับสถาบันการเงินและ
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ดร.บัณฑิต นิจถาวร
กรรมการผู้อ�ำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
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คุณสฤณี อาชวานันทกุล
กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จ�ำกัด
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เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ ‘มูลค่า’ แต่เป็น
การตอบโจทย์ที่มองไปถึง ‘คุณค่า’
ที่สถาบันการเงินจะท�ำให้กับสังคมและ
ประเทศ ที่จะตอบโจทย์ของความยั่งยืน
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คุณฤชุกร สิริโยธิน
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คุณฤชุกร สิริโยธิน
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท.

Building the Ecosystem of Sustainable
Banking

ในหัวข้อเสวนา Building the Ecosystem of Sustainable
Banking in Thailand มีวทิ ยากรประกอบด้วย คุณชาลี จันทนยิง่ ยง
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. คุณฤชุกร
สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. คุณปรีดี
ดาวฉาย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย และ ดร.ศิริกุล
เลากัยกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบรนด์บีอิ้ง จ�ำกัด และ
บริษัท บีอิ้งซัสเทน จ�ำกัด
คุณฤชุกร กล่าวว่า นอกจากเรื่องธรรมมาภิบาล สถาบันการเงิน
ยังได้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้บริโภค อาทิ การให้ความรู้ การดูแล
การก่อหนี้ แต่โจทย์ในตอนนี้ต้องมองระยะยาวมากขึ้น มากกว่ามอง
เป้าหมายระยะสั้นที่ตอบโจทย์การท�ำธุรกิจ “เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่
‘มูลค่า’ แต่เป็นการตอบโจทย์ที่มองไปถึง ‘คุณค่า’ ที่สถาบันการเงิน
จะท�ำให้กับสังคมและประเทศ ที่จะตอบโจทย์ของความยั่งยืน”
ส�ำหรับเหตุผลของการมุ่งเน้นไปที่การธนาคารที่ยั่งยืน คุณฤชุกร
อธิบายว่า บทบาทของสถาบันการเงินเป็นผูจ้ ดั สรรทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ
ท�ำให้การท�ำหน้าที่ของสถาบันการเงินมีความส�ำคัญต่อการวาง
รากฐานในเรือ่ งความยัง่ ยืน โดยสถาบันการเงินต้องตระหนักและตืน่ ตัว
ต่อปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ การตระหนักเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารระดับสูงที่ปูทางเรื่องการธนาคารที่ยั่งยืน และน�ำไปสู่การ
ทดลองปฏิบตั ิ น�ำพัฒนาการเรือ่ งธนาคารทีย่ งั่ ยืนไปใส่ในกระบวนการ
ธุรกิจ อาทิ กระบวนการสินเชื่อ กระบวนการตอบโจทย์ให้บริการ
ธุรกิจ “เมื่อได้ท�ำต่อเนื่องไประยะหนึ่ง ในที่สุดก็จะสร้างการยอมรับ

ในสถาบันการเงินเอง ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ และเป็นบทบาทที่
สถาบันการเงินด�ำเนินการได้”
คุณฤชุกร กล่าวว่า  การธนาคารที่ยั่งยืนและหลักการ ESG
ตอบโจทย์การลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร และ
สถาบันการเงินเองก็มีโอกาสแสวงหาบริการใหม่ ๆ โดยในระยะยาว
ลูกค้าจะให้ความเชื่อมั่นและสังคมจะตอบรับในเชิงบวกต่อสถาบัน
การเงินที่ด�ำเนินการเรื่องการธนาคารที่ยั่งยืน
ทางด้านคุณปรีดี กล่าวว่า  ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้ประกอบ
ธุรกิจรายหนึ่งในสังคม มีความรับผิดชอบและมีหน้าที่ต้องดูแลสังคม
และประเทศชาติ โดยผ่านกลไกของการปฏิบัติงานของธนาคาร
พาณิชย์โดยรวม ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ก็ได้มีการดูแลในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

Basic Banking Account and e-Donation

ภายในงานเดียวกันนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานการด�ำเนินการ
ด้านการธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยสถาบันการเงินไทยและสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ และมีการเปิดตัว 2 โครงการส�ำคัญทีส่ ง่ เสริมให้เกิด
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
โครงการแรก ธนาคารพาณิ ช ย์ ส มาชิ ก สมาคมธนาคารไทย
14 แห่ง ร่วมกับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การให้
บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน”
ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจ�ำวัน โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี ไม่ก�ำหนดวงเงินขั้นต�่ำในการเปิดบัญชี

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน”

ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ กรมสรรพากร และ ธปท. ในการพัฒนาระบบรองรับ
การบริจาคเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้การ
บริจาคเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงผู้รับ และสามารถน�ำไป
ลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคประกอบการ
พิจารณาคืนเงินภาษี ซึ่งเป็นกลไกในการบริจาคเงินที่มีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส และช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย
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และคงบัญชีเงินฝากไว้ และไม่มีค่ารักษาบัญชี พร้อมให้บริการบัตร
เอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตโดยไม่มคี า่ ธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียม
รายปี เพือ่ เป็นช่องทางให้แก่ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีอ่ ยูใ่ นโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายุต้ังแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถเข้าถึง
และใช้บริการทางการเงินขั้นพื้นฐานได้ด้วยต้นทุนที่ต�่ำลง
ดร. วิรไท กล่าวว่า  ความร่วมมือดังกล่าวเป็นมิติส�ำคัญในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกด้วยต้นทุน
ที่ต�่ำกว่า  อันจะเป็นกลไกส�ำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง
และใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น มากขึ้ น ซึ่ ง จากผลส� ำ รวจการเข้ า ถึ ง
บริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2559 พบว่า  ครัวเรือนประมาณ
ร้อยละ 30 เข้าไม่ถงึ และไม่ใช้บริการเงินฝากซึง่ สัดส่วนดังกล่าวเพิม่ ขึน้
อย่างมีนัยส�ำคัญจากร้อยละ 20 ในปี 2556 ธปท. จึงเห็นว่าการก้าว
เข้ามาใช้บริการทางการเงินในระบบเป็นก้าวส�ำคัญในการเพิ่มโอกาส
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่
ประชาชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินขั้นพื้นฐาน สามารถ
ต่อยอดไปใช้บริการผลิตภัณฑ์อื่น ตลอดจนส่งเสริมทัศนคติใน
การออมของประชาชน
ทางด้านคุณปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย
กล่าวว่า  สมาคมธนาคารไทยมีนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ของอุตสาหกรรมธนาคาร (พ.ศ. 2558 - 2563) ในการสนับสนุนบริการ
ทางการเงินพืน้ ฐาน ในด้านเงินฝาก สินเชือ่ การโอนเงินและช�ำระเงิน
โดยเชื่อมั่นว่าการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
อย่างทั่วถึงจะเป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโต
อย่างยัง่ ยืน โดยธนาคารสมาชิกสามารถเริม่ ให้บริการบัญชีประเภทใหม่
นี้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2561  
ส�ำหรับโครงการทีส่ อง ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น การเงิ น บริ ษั ท เนชั่ น แนล

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า 
การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในส่วนของเงินบริจาคมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี
ซึง่ มักพบปัญหาทีผ่ ยู้ นื่ ขอคืนภาษีตอ้ งรวบรวมเอกสารมากมาย บางครัง้
ใบอนุโมทนามาช้าไม่ทันการยื่นภาษี กรมสรรพากรเองก็ต้องมี
กระบวนการจัด เก็บ เอกสารและการตรวจสอบที่รัด กุม “การใช้
e-Donation จะท�ำให้การบริจาคสะดวกมากขึ้นไม่ต้องส่งหลักฐาน
การพิจารณาประกอบการขอคืนภาษี นอกจากจะได้บุญได้กุศลแล้ว
ยังคืนภาษีได้ไว ไม่ต้องคอยตรวจเช็ค” คุณเอกนิติกล่าวทิ้งท้าย
สแกนเพื่อการชมสัมมนา
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คุณกิตติศักดิ์ หาญกล้า
ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย

เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

การ Transform

ของ Radio Thailand ยุค 4.0
ในยุค 4.0 ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในด้านของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ได้ย่อโลกทุกอย่างไว้ ในเครื่องมือเล็ก ๆ อย่างโทรศัพท์มือถือ สื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความนิยมอย่างมาก ในขณะที่
ประชาชนเสพสื่อที่เคยเป็นสื่อหลักอย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์น้อยลง ถึงเวลาที่สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อดั้งเดิม ต้องลุกขึ้นมาปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยด้วยเช่นกัน
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ความจำ�เป็นของสื่อดั้งเดิม
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตแบบเดิมก็ยังด�ำเนินไป
ในชนบทคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังเป็นสื่อที่มีความ
จ�ำเป็นมาก เห็นได้จากชาวไร่ชาวนาที่ออกไปท�ำงานก็ยังหิ้ววิทยุ

ทรานซิสเตอร์เครือ่ งหนึง่ ไปวางไว้ทหี่ วั คันนาแล้วเปิดฟัง ผอ.กิตติศกั ดิ์
ยืนยันว่า ทุกวันนี้เมื่อลงพื้นที่ไปส�ำรวจก็ยังเห็นภาพอย่างนั้นอยู่
”เราถือว่าเราเป็นสถานีวทิ ยุแห่งชาติ เป็นสถานีวทิ ยุทเี่ ป็นแม่ขา่ ย
วิทยุชุมชนทั่วประเทศในปัจจุบันที่ออกอากาศอยู่ เขาขอทดลองออก
อากาศทั้งหมด 3,335 สถานีทั่วประเทศ และใช้คอนเทนต์จากเรา
ใช้รายการจากเราไปลิงก์เข้ากับสถานีของเขา ถ้าเรามีโฆษณาแฝง
เข้าไปด้วย หรือมีเชิงธุรกิจแฝงเข้าไปด้วยเขาก็ไม่รบั คอนเทนต์ของเรา
แต่เราบอกว่าเราจัดเพื่อเป็นสื่อสาธารณะ ข้อมูลข่าวสารที่ออกไป
มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง ๆ คุณจึงสามารถลิงก์สัญญารายการ
ของเราไปออกอากาศได้เลย ข้อดีของวิทยุภาครัฐคือ เราไม่มีโฆษณา
เราจะเป็ น โฆษณาเชิ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ภ าพลั ก ษณ์ ข องหน่ ว ยงาน
ภาครัฐเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วย ฉะนั้น เวลาเรา
จะปรับผังรายการครั้งหนึ่งจะมีฟีดแบ็กกลับมา อย่างล่าสุดเราจะ
น�ำรายการคุยข่าวในทีวมี าใส่ในวิทยุชว่ งเช้ามืด ซึง่ เกษตรกร ชาวบ้าน
ในชนบทที่เขาจะฟังกันมาก เขาไม่ให้เปลี่ยน เขาชอบฟังรายการข่าว
มากกว่า เป็นต้น
“ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไกลขนาดไหน สื่อวิทยุกระจายเสียง
ก็ยังมีความจ�ำเป็นอยู่ดี เช่น การลงเรือไปในทะเลมักใช้วิทยุคลื่นสั้น
หรือคลื่น AM ส�ำหรับฟังพยากรณ์อากาศ โดยเฉพาะในเวลาที่เกิด
ภัยพิบตั ไิ ม่วา่ จะเป็นน�ำ้ ท่วม ไฟฟ้าดับ สิง่ ทีเ่ ข้าถึงชุมชนได้มากทีส่ ดุ คือ
วิทยุที่ใส่ถ่าน ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์จะใช้สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์บญั ชาการในการประกาศ
แจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชน”
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ปีนคี้ รบรอบ 88 ขวบปีของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ก็ยงั คงเป็นสือ่ ทีม่ คี วามส�ำคัญในบทบาทตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์
ในการเป็นสือ่ ทีเ่ ข้าถึงประชาชน ด้วยภารกิจหน้าทีเ่ ป็นสือ่ ของรัฐซึง่ ใช้
วิทยุกระจายเสียงเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในนโยบายของ
รัฐบาลไปสู่พี่น้องประชาชน ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องราวของรัฐบาล
เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงทุกภาคส่วนที่อยู่ในภาครัฐทั้งหมดเป็น
เนื้องานที่กรมประชาสัมพันธ์ต้องสื่อสารออกไป
คุณกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากยุคสมัยที่
เปลี่ยนไปว่า “ณ ขณะนี้วิทยุกระจายเสียงได้รับความนิยมลดลง
เนือ่ งจากช่องทางการรับสือ่ มีมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นสือ่ โทรทัศน์ซงึ่ ตอนนี้
มี ร ะบบดิ จิ ทั ล เข้ า มา คนหั น ไปรั บ โทรทั ศ น์ ที่ มี ทั้ ง ภาพและเสี ย ง
สื่อสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน ไลน์ เฟซบุ๊ก ก็เข้ามาแทนที่
แต่จากการส�ำรวจความนิยมการรับฟังวิทยุกระจายเสียงในเดือน
กุมภาพันธ์ ถามว่ายังมีความจ�ำเป็นไหม ก็ยังมีความจ�ำเป็นอยู่
กลุ่มคนฟัง ในเขตกรุงเทพฯ อายุเฉลี่ยที่ส�ำรวจตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
ยังฟังวิทยุ เป็นกลุ่มคนที่คุ้นเคยกับการรับสื่อแบบนี้อยู่ และถามว่า
สังคมเมืองยังเปิดฟังอยู่ไหม คนที่เช้า ๆ ออกจากบ้าน ขับรถ
ไปท�ำงาน เขาก็ยังเปิดฟังอยู่”
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บรรยากาศขณะจัดรายการสดของคลื่นวิทยุ FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Transform สื่อเก่าด้วย New Media
ในขณะที่โทรทัศน์อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านการส่งกระจายเสียง
และแพร่ภาพจากระบบอะนาล็อก เป็นระบบดิจิทัลที่มีความคมชัด
ของภาพสูงขึน้ ฝัง่ วิทยุกระจายเสียงก็มกี ารพัฒนาเช่นกัน มีการเปลีย่ น
อุปกรณ์ในห้องส่งกระจายเสียงจากเดิมทีอ่ อกอากาศเพียงแค่เสียง แต่
ปัจจุบันมีอุปกรณ์การออกอากาศภาพและเสียงพ่วงมากับอุปกรณ์
ในสตูดิโอวิทยุกระจายเสียงเหมือนกับการผลิตรายการโทรทัศน์
“เรามี ก ล้ อ ง มี ร ะบบ Switcher ตั ด ต่ อ ภาพ แทรกภาพ
พิมพ์ข้อความใส่ในหน้าจอได้ทั้งหมด สามารถที่จะถ่ายทอดผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์ได้ น�ำระบบ New Media จะเข้ามาควบรวมกับสื่อวิทยุ
ซึง่ เราก็มเี ฟซบุก๊ ไลฟ์ไปพร้อมกับรายการทีเ่ ราออกอากาศผ่านคลืน่ วิทยุ
เรามีเฟซบุ๊กของสถานีที่ชื่อว่า Radio Thailand ตั้งแต่เช้าเป็นรายการ
ข่าวยามเช้า บางรายการได้เห็นหน้าดีเจจัดรายการสด ๆ บางรายการ
เป็นภาพอินโฟกราฟิก
“ถามว่าเราปรับตัวทันไหม ระบบราชการบางทีตรงนี้เข้ามาใหม่
งานเพิ่มขึ้น อัตราก�ำลังเพิ่มขึ้น งบประมาณมากขึ้น ซึ่งงบประมาณ
ของกรมเป็นงบประมาณแผ่นดิน เราต้องค่อย ๆ ปรับตัวไป”
นั่นคือการพัฒนาการออกอากาศในส่วนกลาง ในส่วนของการ
พัฒนาการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงส่วนภูมิภาคนั้นก็ไม่ต่างกัน
เพราะมีเทคโนโลยีที่จะรองรับเข้าถึงทุกพื้นที่ นโยบายของรัฐบาลจะ
มีอินเทอร์เน็ตชุมชน อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน และ Wifi ที่ส่งเสริมพี่น้อง

ประชาชนทีอ่ ยูต่ ามชนบทสามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้สามารถ
ใช้ผ่านสมาร์ทโฟนได้
“เราจัดรายการวิทยุอยู่ ออกเฟซบุ๊กไลฟ์ และคนที่จะเข้ามาร่วม
รายการกับเราก็คอมเมนต์เข้ามาในรายการได้เลย จากเมื่อก่อนเรา
เริ่มที่การส่งจดหมาย ไปรษณียบัตร เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว จากโทรศัพท์
ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็น้อยแล้ว เปลี่ยนมาเป็นข้อความทางไลน์ หรือทางเฟซบุ๊ก
โต้ตอบกันได้ทนั ที นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราก�ำลังปรับตัวไปในรูปแบบนัน้ เพราะฉะนัน้
ถ้าเป็นคนยุคเดิมทีไ่ ม่อนิ กับกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ ถามว่าปัจจุบนั
เหลือน้อยแล้ว”
พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่คอนเทนต์
หนึ่งเทรนด์ของสื่อวิทยุกระจายเสียงที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน คือ
การออกอากาศผ่านแอปพลิเคชันและพอดแคสท์ซงึ่ เป็นการกระจายเสียง
ทางอินเทอร์เน็ตจากบ้าน หรือสถานีวิทยุที่ใครก็ท�ำได้ คุณกิตติศักดิ์
ยอมรับในเทรนด์ดงั กล่าวซึง่ ท�ำให้บรรดาสถานีวทิ ยุตา่ ง ๆ ต้องแข่งขัน
กันเพื่อให้คนเข้ามาเกาะติดรายการและรับฟังต่อเนื่องด้วยรูปแบบ
การน�ำเสนอและคอนเทนต์ที่น่าสนใจ
“ไม่วา่ จะเป็นการสือ่ สารช่องทางใดก็ตาม ถ้าคอนเทนต์ไม่ดี คนก็
ไม่มาเปิดรับฟัง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจ�ำเป็นต้องพัฒนามากที่สุด
คือ บุคลากรของเราที่อยู่ในสังกัดที่มีหน้าที่ในการสื่อสารคอนเทนต์
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ผลิตรายการ เตรียมข้อมูลทั้งหลาย ตรงนี้ต้องเตรียมข้อมูลที่เป็นเชิง
ราชการ เป็นเชิงวิชาการมาย่อยให้เป็นลักษณะเล่าข่าวที่เป็นภาษา
ชาวบ้าน และเล่าให้น่าสนใจและดึงผู้ฟังให้อยู่กับเราให้ได้ นี่คือสิ่งที่
เราต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย แล้วก็ใส่เรื่องของ New Media
พ่วงเข้าไป
“แต่ก่อนคอมพิวเตอร์เข้ามาใหม่ๆ เคยได้ยินข่าวไหมว่าทุกคน
ไม่ยอมรับคอมพิวเตอร์เลยเพราะใช้ยาก สัก 35 ปีที่แล้วยังเห็นว่า
คนแอนตี้กับระบบคอมพิวเตอร์มาก แต่พอใช้คอมพิวเตอร์เป็นกัน
5 - 10 ปีผา่ นมาแล้วสมาร์ทโฟนเข้ามาก็ไม่มใี ครบ่นเลย รับกันได้หมด
กลุ่มเป้าหมายปัจจุบันเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาอยู่กับสื่อสมัยใหม่
รูปแบบการน�ำเสนอก็จะเปลี่ยนไป กลุ่มเป้าหมายที่เราวางสื่อก็จะ
เปลีย่ นไปด้วยว่าเราจะวางสือ่ อย่างไรให้เข้ากับกลุม่ เป้าหมายทีฟ่ งั เรา
ดังนั้น สื่อ New Media คือ สื่อสมัยใหม่ที่คนกลุ่มใหญ่ที่เป็น
คนรุ่นใหม่ฟัง
“ตอนนี้แม้แต่ตาสีตาสาก็มีสมาร์ทโฟนกันหมดแล้ว และทุกคน
กลายเป็นสื่อบุคคลด้วยตัวเองมีข่าวอะไรก็โพสต์ขึ้นมา เพราะฉะนั้น
ภาครัฐเราหวังเรื่องตรงนี้มาก เราเป็นสื่อของรัฐเราต้องการให้ส่ือ
ที่ออกไปเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ ยกตัวอย่าง ข่าว 13 หมูป่าที่ติดอยู่ในถ�้ำ 

สื่อของกรมฯ ไม่ต้องไปท�ำแข่งกับเวลา แข่งกับสื่ออื่นที่รุกเต็มที่ ของ
เราต้องให้ชัวร์ก่อน
“ตัวอย่างที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ ข่าวการเมือง รัฐบาลในตอนนี้
เป็นรัฐบาลทหาร เพราะฉะนั้น จะมีกลุ่มคนที่ไม่ชอบรัฐบาล กลุ่มที่
อยู่ตรงกลาง และกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาล กลุ่มที่ไม่ชอบอาจจะสร้าง
ข้อมูลที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ สื่อของรัฐอย่างเรามีหน้าที่
ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง นี่คือบทบาทภารกิจ
หลักที่จะต้องกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างไรให้ไปถึงพี่น้องประชาชน
ชาวชนบทให้ได้มากที่สุด
“ปัจจุบันสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือ ความรู้ไม่เท่าทันสื่อของ
ประชาชน เพราะตอนนี้คนทั่วไปท�ำตัวเป็นสื่อเสียเอง พอได้รับ
ข่ า วที่ ไ ม่ เ ป็ น ความจริ ง ข่ า วบิ ด เบื อ น อ่ า นโดยไม่ ไ ด้ ก รอง แต่
คุณแชร์ไปก่อนแล้ว ซึ่งตรงนี้อันตรายมาก และถือว่าเป็นความ
รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ไหม กรมประชาสั ม พั น ธ์ ก็ รั บ
หน้าที่ตรงนี้ รับผิดชอบด้วย เพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่
ในการชี้แจงข้อเท็จจริงออกไป เพื่อไม่ให้ข่าวถูกบิดเบือน”
คุณกิตติศักดิ์ย�้ำจุดยืนและจุดแข็งของสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ก็คือการน�ำเสนอ
ต้องเป็นข่าวที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ถึงแม้ข่าวนั้นจะล่าช้าไปกว่า
สื่ออื่น ๆ ก็จ�ำเป็นที่จะต้องช้ากว่าเขา เพื่อให้คนที่เข้ามาฟังวิทยุหรือ
สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนฟังแล้วเชื่อถือได้ทันที
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ปัจจุบันสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือ
ความรู้ไม่เท่าทันสื่อของประชาชน
เพราะตอนนี้คนทั่วไปท�ำตัวเป็นสื่อเสียเอง
พอได้รับข่าวที่ไม่เป็นความจริง
ข่าวบิดเบือน อ่านโดยไม่ได้กรอง
แต่คุณแชร์ไปก่อนแล้ว
ซึ่งตรงนี้อันตรายมาก
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เรื่อง : สำ�นักผู้ว่าการ
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ผู้อภิปรายและบุคคลส�ำคัญร่วมรับฟังการประชุมระหว่าง Bank of Thailand - ADBI Conference on “Innovative Finance for Future Growth”

Bank of Thailand - ADBI Conference on
“Innovative Finance for Future Growth”
ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สถาบันวิจัยของธนาคารเพื่อการพัฒนาของเอเชีย
(Asian Development Bank Institute: ADBI) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกันภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางการเงิน
เพื่อการเติบโตในอนาคต” (Innovative Finance for Future Growth) ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญในบริบทโลกปัจจุบัน
ที่พัฒนาการทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยได้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องจากองค์กรชั้นนำ�ต่าง ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ในหลากหลายมุมมอง
Productivity, Immunity, and Inclusivity
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ได้เน้นย�้ำถึงการพัฒนา
ภาคการเงินว่า จะต้องให้ความส�ำคัญกับ 3 เรื่อง คือ (1) การเพิ่ม
ผลิตภาพ เพือ่ ยกระดับการแข่งขันของประเทศ (2) การสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ด้วยการให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และ (3) การลด

ความเหลื่อมล�้ำ เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินในราคาทีถ่ กู ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างความมัน่ คง
ทางการเงินในระยะยาวแก่ประชาชน ช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
การเงิน และยกระดับมาตรฐานความเป็นอยูข่ องประชาชนในภาพรวม
อย่างยั่งยืน

งานสัมมนาได้กล่าวถึงปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาค
ครัวเรือน เกษตรกร และผู้ประกอบการ Micro SMEs ซึ่งเป็นปัญหา
เชิงโครงสร้าง โดยมีข้อจ�ำกัดจากหลายปัจจัย อาทิ เกษตรกรมี
รายได้ไม่แน่นอนจากปัญหาสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวน การขาดความรู้
ความเข้าใจทางการเงิน ไม่มีข้อมูลประวัติทางการเงิน กระบวนการ
ขอสินเชื่อมีความยุ่งยากและซับซ้อน รวมทั้งการขาดหลักทรัพย์
ค�้ำประกัน และขาดการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี ท�ำให้ต้องพึ่ง
การกู้ยืมนอกระบบ

การสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะต้อง
อาศัยการผสานความร่วมมือ ทัง้ จากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านโทรคมนาคม การขนส่ง และ
ระบบการช�ำระเงิน โดยรายงานของ ADB ชี้ว่า ภาครัฐของประเทศ
ก�ำลังพัฒนาในเอเชียไม่สามารถสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้ได้ทั้งหมด จึงจ�ำเป็นที่ภาคเอกชนจะต้อง
เข้ามาร่วมลงทุนด้วย นอกจากนี้ การศึกษาพบว่าการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานได้ช่วยให้เกิด Spillover Effect ที่ท�ำให้เกิดการสร้างธุรกิจ
ใหม่ ๆ การสร้างงาน และการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันความเสี่ยงจากการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ จึงจ�ำเป็นต้องเสริม
ทักษะและความรู้ทางการเงินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อ
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนตระหนักถึงความเสี่ยง อีกทั้งสิ่งส�ำคัญที่ควรท�ำคู่ขนาน
กับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน คือ การก�ำกับดูแลในด้าน
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) โดยให้ความส�ำคัญ
กับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Privacy)
สุดท้ายการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอย่างยั่งยืนจะต้องให้
ความส�ำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินและการก�ำกับดูแล
นวัตกรรมทางการเงิน (Regulation) ควบคู่กันไป
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นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ทเี่ กิดจากการน�ำเทคโนโลยี เช่น
QR Code, Blockchain, Biometrics และ Open-API มาใช้ ท�ำให้
เกิดการต่อยอดไปสูบ่ ริการทางการเงินทีม่ คี วามสะดวก ปลอดภัย และ
มีตน้ ทุนต�ำ่ อีกทัง้ การมีบริษทั FinTech รายใหม่ ๆ เข้ามาจะช่วยเพิม่
การแข่งขันและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายขึ้น
ซึ่งท�ำให้ภาคครัวเรือน เกษตรกร และผู้ประกอบการ Micro SMEs
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ซึ่ง
สถาบันการเงินสามารถใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเหล่านี้ประกอบ
การพิจารณาการให้สนิ เชือ่ (Information-based Lending) การใช้
AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท�ำ Credit Scoring ซึ่งจะท�ำให้
ผู้ให้สินเชื่อสามารถประเมินความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อได้ดีขึ้น
รวมทั้งมีการคิดดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับผู้กู้แต่ละกลุ่ม นอกจากนี้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การใช้ดาวเทียมประเมินสภาพอากาศ
เพือ่ วางแผนการเพาะปลูก จะสามารถช่วยเพิม่ ผลิตผลทางการเกษตร
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ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงาน

25

BOT MAGAZINE The Knowledge

ฉบับที่ 4 ปี 2561

เรื่อง : กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร

ครึ่งทางแผนยุทธศาสตร์ ธปท.
กับก้าวข้างหน้าที่ท้าทาย

ในความส�ำเร็จของภารกิจการช่วยเหลือทีมหมูปา่ อะคาเดมี่ 13 ชีวติ ทีต่ ดิ อยูใ่ นถ�ำ้ หลวง ขุนน�ำ้ นางนอน จังหวัดเชียงรายนัน้
คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า นอกจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนแล้ว ยังเกิดจากการมีแผนการท�ำงานที่ชัดเจน
และยืดหยุน่ พร้อมปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์ทผี่ นั แปรได้ตลอดเวลา หากมองกลับมาทีภ่ ารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ในการดูแลให้เศรษฐกิจการเงินไทยเติบโตอย่างมัน่ คง ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ อี ย่างยัง่ ยืนนัน้ นอกจากจะต้องการ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ธปท. ยังต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับสถานการณ์
เศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปัจจุบันที่โลกมีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และไม่ชัดเจน
(VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) มากขึ้น
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ด้วยเหตุนี้ในปี 2559 ธปท. จึงได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีเพื่อ
ใช้กำ� หนดทิศทางการท�ำงานในช่วงปี 2560 - 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อวางรากฐานให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยมีเสถียรภาพ และ
ระบบการเงิ น ไทยมี พั ฒ นาการที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ ศรษฐกิ จ สามารถ
ขยายตัวได้อย่างยั่งยืน ทั่วถึง และพร้อมปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
โดยมีความมุ่งหวังว่าความส�ำเร็จของแผนยุทธศาสตร์นี้ จะช่วยให้
ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ สมกับวิสัยทัศน์ของ ธปท. “เพื่อความ
เป็นอยูท่ ดี่ อี ย่างยัง่ ยืนของไทย” โดยแผนนีม้ รี ะยะเวลา 3 ปี ซึง่ สัน้ กว่า
แผนยุทธศาสตร์ฉบับก่อนหน้าที่มีระยะเวลา 5 ปีเพื่อตอบโจทย์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นนั่นเอง

แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้าน
เสถียรภาพ ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของ ธปท. ที่ต้องดูแลเป็นล�ำดับ
แรก โดยรวมถึงเสถียรภาพในภาคการเงิน ได้แก่ เสถียรภาพการเงิน
ระบบการเงิน ระบบสถาบันการเงิน และระบบการช�ำระเงิน (2) ด้าน
การพัฒนา ซึ่งเป็นเรื่องที่ ธปท. ให้ความส�ำคัญควบคู่ไปกับการรักษา
เสถียรภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบการเงิน การเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง
เป็นธรรม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (3) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภายในองค์กร ทีเ่ ปรียบเสมือนเครือ่ งยนต์หลักทีจ่ ะขับเคลือ่ น ธปท. ให้
เดินหน้ารับมือภารกิจทีต่ งั้ เป้าไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง

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

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

III. ดานเสร�มสรางความเขมแข็งขององคกร (Internal Excellence)
8. การยกระดับขอมูล
และการว�เคราะห

9. ความเปนเลิศ
ดานงานว�จัย

10. การยกระดับ
ศักยภาพบุคลากร

หนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา ธปท. ได้ผลักดันงานด้านต่าง ๆ
ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลสัมฤทธิ์
ในหลายประการ โดยอาจหยิบยกงานส�ำคัญ
ในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านเสถียรภาพ ในด้านเสถียรภาพการเงิน เพื่อให้การด�ำเนิน
นโยบายอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุด ธปท. ได้ใช้
ข้อมูลระดับจุลภาค (Micro Data) มาประกอบการตัดสินใจนโยบาย
การเงินเพื่อให้เข้าใจความเป็นไปของเศรษฐกิจในเชิงลึกยิ่งขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ธปท. มีการปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านการแลกเปลี่ยนเงิน
เพื่อลดต้นทุนภาคธุรกิจและรองรับรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ ตลอดจน

12. การเสร�มสราง
การมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของ

สร้างความตระหนักรู้แก่ภาคเอกชนให้สามารถปรับรูปแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีได้ดีขึ้น ส�ำหรับด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน เพื่อ
ให้ระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคงต่อเนื่องในโลก VUCA ธปท.
ได้พัฒนาแนวทางการตรวจสอบสถาบันการเงินให้เป็นแบบต่อเนื่อง
(Ongoing Supervision) โดยใช้ ห ลั ก การมองไปข้ า งหน้ า
ในการวิเคราะห์ฐานะ ผลการด�ำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น การทั น ที ห ากพบสั ญ ญาณความผิ ด ปกติ
โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบประจ�ำปี ส่วนด้านเสถียรภาพระบบ
การช�ำระเงิน เพื่อให้ระบบการช�ำระเงินในประเทศมีประสิทธิภาพ
มั่นคงและปลอดภัย ธปท. ได้จัดท�ำแนวทางก�ำกับดูแลผู้ให้บริการ
การช�ำระเงินภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงินฉบับใหม่ให้เท่าทัน
ต่อนวัตกรรมและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
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ระบบข้อมูลและการวิเคราะห์ ความเป็นเลิศด้านการวิจยั การยกระดับ
ศักยภาพบุคลากร การยกระดับศักยภาพองค์กรผ่านการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงาน และการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมกับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง

11. การยกระดับ
ศักยภาพองคกร
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II. ดานการพัฒนา (Development)
5. การพัฒนาระบบการเง�น
6. การเชื่อมโยงกับตางประเทศ
7. การสงเสร�มบร�การทางการเง�นอยางทั่วถึง เปนธรรม และการพัฒนาอยางยั่งยืน
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สารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ Thailand Banking Sector and
Computer Emergency Response Team: TB-CERT ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือของภาคสถาบันการเงินในการดูแลความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภัยคุกคามไซเบอร์ให้สอดคล้องกับการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในบริการ
ทางการเงินอย่างกว้างขวาง
ด้านการพัฒนา ในด้านการพัฒนาระบบการเงิน ธปท. มุ่งหวัง
ให้เศรษฐกิจไทยมีโครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมสนับสนุนระบบพร้อมเพย์ และการให้
บริการการช�ำระเงินด้วย QR code อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเป็นที่
นิยมใช้อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดกลไกรองรับการสร้าง
นวัตกรรมทางการเงินทีไ่ ม่เป็นภัยต่อเสถียรภาพ ธปท. ได้จดั ตัง้ “ศูนย์
ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้
บริการการเงิน” หรือ Regulatory Sandbox เพื่อให้ผู้ประกอบการ
น�ำเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ มาทดลองใช้กบั ลูกค้าในวงจ�ำกัด โดย
ธปท. คอยติดตามและให้ค�ำแนะน�ำในการน�ำเทคโนโลยีนั้นไปใช้จริง
ในวงกว้างได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพโดยรวม ส่วนด้าน
การส่งเสริมการบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ธปท. มีส่วนร่วมในการจัดตั้งคลินิกแก้หนี้ขึ้น เพื่อ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางในการบรรเทาปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน
ทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ผ่านการช่วยเหลือลูกหนีท้ ส่ี จุ ริตและมีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
แก้ปญั หาให้มโี อกาสแก้ไขภาระหนีท้ มี่ กี บั เจ้าหนีห้ ลายราย นอกจากนี้
ยังมีการออกหลักเกณฑ์ Market Conduct เพือ่ ให้สถาบันการเงินไทย
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และผู้ใช้บริการ
เข้าใจสิทธิ ได้รับการคุ้มครอง และสามารถเลือกใช้บริการได้ตรงกับ
ความต้องการ
ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร เพื่อให้สามารถ
รับมือกับภารกิจที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธปท. มุ่งสร้าง
ความแข็งแกร่งและคล่องตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมให้ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Data Analytics และใช้ผลการศึกษาวิจัย
มาสนับสนุนการก�ำหนดนโยบายและการตัดสินใจมากขึ้น ในขณะที่
บุคลากรที่ ธปท. ต้องการนั้น นอกจากจะเก่งและดีแล้ว จะต้องมี
ความคล่องตัว สามารถปรับตัวให้ตอบรับกับโจทย์ที่เปลี่ยนแปลง
ฉับไวและมีทักษะที่หลากหลาย ซึ่ง ธปท. ได้สนับสนุนให้พนักงาน
ได้ มี ก ารหมุ น เวี ย นงานทั้ ง ภายใน ธปท. และภายนอกองค์ ก ร
ตลอดจน สนับสนุนการท�ำงานในลักษณะข้ามสายงาน (Cross
Function) มากยิ่งขึ้น ในด้านกระบวนการท�ำงานนั้น ธปท. ให้ความ
ส�ำคัญกับการป้องกันและจัดการกับภัยไซเบอร์ ผ่านการทดสอบและ
สร้างความตระหนักรูใ้ นหมูพ่ นักงาน ในขณะเดียวกัน โรงพิมพ์ธนบัตร
ก็ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class
Plus: TQC Plus) ในปี 2560 สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนบัตร นอกจากนี้ เพือ่ ให้

ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าทีแ่ ละการด�ำเนินงานของ ธปท. มากขึน้
ธปท. ยังได้เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
(Bank of Thailand Learning Center) ซึ่งประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์
ห้องสมุด พืน้ ทีจ่ ดั นิทรรศการให้ความรูต้ า่ ง ๆ และสือ่ การเรียนรูท้ ที่ นั สมัย
ตลอดจนพัฒนาการสื่อสารต่อสาธารณชนผ่าน Social Media ให้
เข้าถึงผู้เกี่ยวข้องได้มากขึ้น
บริบทที่เปลี่ยนไป งานของ ธปท. กว้างขึ้น ยากขึ้น
และต้องท�ำให้เร็วขึ้น
หากเปรี ย บกั บ การเดิ น ทาง ณ วั น นี้ การด� ำ เนิ น ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 3 ปี ถือว่าผ่านมาครึ่งทางแล้ว จึงเป็นจุดที่ ธปท. ต้อง
ทบทวนและประเมินสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปจากตอนจัดท�ำแผน
เพื่อให้แนวทางส�ำหรับการเดินทางอีกครึ่งที่เหลือของแผนมีความ
เหมาะสม ทันการณ์ และช่วยให้ ธปท. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่
ตั้งไว้ได้อย่างมั่นคง
มองไปข้างหน้า ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะ
แวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ธปท. ในหลากหลายมิติ ส่งผลให้
ธปท. ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็น
(1) การที่ประเทศอุตสาหกรรมหลักเริ่มปรับนโยบายการเงินเข้าสู่
ภาวะปกติ (Normalization) ซึ่งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะ
ปรับสูงขึน้ และสภาพคล่องในระบบการเงินโลกมีไม่มากเหมือนในช่วง
ก่อนหน้า อันจะท�ำให้การบริหารนโยบายการเงินและการดูแลความเสีย่ ง
ของระบบการเงิน มีความท้าทายมากขึน้ (2) ปัญหาภูมริ ฐั ศาสตร์และ
ทิศทางการค้าโลกทีท่ วีความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันการค้าของ
สหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศคู่ค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อประเทศทีพ่ งึ่ พิงการค้าโลกอย่างไทย และกดดันบรรยากาศการค้า
การลงทุนโลกในระยะต่อไป (3) ความคาดหวังจากสังคมไทยที่มีต่อ
หน่วยงานภาครัฐที่มีมากขึ้น (4) การบริหารบุคลากร การสรรหาและ
การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรมีความท้าทายมากขึ้น ปัจจัยหลัก
เหล่านี้จะส่งผลให้การท�ำงานของ ธปท. ยากขึ้น ภารกิจขยายกว้าง
ขึ้น และเงื่อนเวลาที่ต้องท�ำงานให้เร็วขึ้นกว่าเดิม
บทบาทของ ธปท. เพื่อขับเคลื่อนและรักษาสมดุล
ทางเศรษฐกิจกับก้าวข้างหน้าที่ท้าทาย
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
จะต้องพิจารณาความสมดุลและการให้นำ�้ หนักทีเ่ หมาะสมระหว่างการ
รั ก ษาเสถี ย รภาพกั บ การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาในระบบการเงิ น
รวมถึงการมีบทบาทของ ธปท. ในการขับเคลือ่ นเรือ่ งส�ำคัญของประเทศ
ตลอดจนการปรับองค์กรให้รองรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างเท่าทัน
โดยเฉพาะในระยะต่อไปที่การเปลี่ยนแปลงจะยิ่งเกิดขึ้นในหลายมิติ
รวดเร็ว และรุนแรงกว่าทีผ่ า่ นมา ซึง่ ในการปรับแผนยุทธศาสตร์ ธปท.
เพื่อให้พร้อมรับกับบริบทใหม่ จะต้องอยู่ภายใต้หลักการส�ำคัญ ดังนี้
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เพื่อรองรับกับบทบาทหน้าที่ที่จะยากขึ้น กว้างขึ้น และต้องท�ำให้
เร็วขึ้น การบริหารบุคลากรต้องยืดหยุ่นและรองรับความหลากหลาย
เพือ่ ดึงศักยภาพของพนักงานมาใช้อย่างเต็มที่ และดึงดูดพนักงานกลุม่
ที่มีความรู้สมัยใหม่ ในด้านเครื่องมือ ควรน�ำหลักการของ Sharing
Economy รูปแบบการท�ำธุรกิจซึ่งช่วยให้บุคคลหรือองค์กรสามารถ
สร้างรายได้จากทรัพย์สินที่ตนมีมากเกินความจ�ำเป็นหรือไม่ได้ใช้
แล้ว (Excess Capacity) ผ่านการให้บริการบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
เช่น Airbnb Uber เป็นต้น มาปรับใช้มากขึ้น เช่น การสร้าง Open
Platform ภายในองค์กรเพื่อยกระดับการให้การสนับสนุนในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน และด้านการบริหารงานบุคคล เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการท�ำงาน
เพิ่มความส�ำคัญกับการสื่อสารและประสานงานกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ควรเพิ่มความหลากหลายในรูปแบบการสื่อสารรวมถึง
ปรับแนวทางการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มเข้าใจและ
เชื่อมั่นใน ธปท. ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ธปท. หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า การปรั บ เปลี่ ย นแผนยุ ท ธศาสตร์
ภายใต้หลักการข้างต้นให้เท่าทันกับบริบททีแ่ ปรผันไป จะท�ำให้ ธปท.
สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ได้ตามวิสยั ทัศน์ “เพือ่ ความเป็นอยู่
ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย”
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ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ลการพั ฒ นาควบคู ่ ไ ปกั บ การดู แ ล
เสถียรภาพ เพราะการพัฒนาที่เหมาะสมจะเอื้อให้เกิดเสถียรภาพใน
ระยะยาว ในทางตรงกันข้าม หากขาดการพัฒนาหรือเกิดการพัฒนา
ในทิศทางที่ไม่ควรเป็น จะน�ำมาซึ่งปัญหาในการดูแลเสถียรภาพใน
ระยะยาวได้
ให้น�้ำหนักกับการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินมากขึ้น เพราะ
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ เปลี่ ย นไป รวมถึ ง ระบบการเงิ น ก็ มี ค วาม
หลากหลายขึน้ ทัง้ ผูเ้ ล่นและรูปแบบธุรกิจ ซึง่ อาจมีการเชือ่ มโยงใหม่ๆ
(Interconnectedness) ทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามเปราะบางในระบบการเงินได้
หลักคิดและแนวทางในการก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบสถาบัน
การเงินต้องเท่าทันการเปลีย่ นแปลง ไม่วา่ จะเป็นกฎเกณฑ์ กระบวนการ
และบุคลากร โดยจะต้องให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลในเชิงระบบ
มากขึน้ กว่าการก�ำกับดูแลเป็นรายสถาบัน (Entity) และเข้าใจภูมทิ ศั น์
ของระบบการเงินเพือ่ ให้เห็นการเปลีย่ นแปลงและความเสีย่ งใหม่ทจี่ ะ
เกิดขึน้ โดยการด�ำเนินการจะต้องประสานกับผูก้ ำ� กับดูแลอืน่ ๆ อย่าง
ใกล้ชิด นอกจากนี้ การปรับใช้หลักการก�ำกับดูแลสากล ควรต้องให้
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
เพิ่มบทบาทในการผลักดันการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem)
ทีส่ ำ� คัญของประเทศ ทัง้ ด้านระบบข้อมูล เครือ่ งมือการวิเคราะห์ งาน
วิจัย และ Cybersecurity เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
การท�ำ Data Analytics และการผลักดันให้ใช้งานวิจยั ในงานนโยบาย
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ดร.ธนธรรศ
บ�ำเพ็ญบุญ
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ดร.ดอน
นาครทรรพ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

จากรุ่นสู่รุ่นบนความภาคภูมิใจของ

นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
ในการทำ�งาน ธปท.

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นองค์กรที่มีความสำ�คัญระดับชาติ และให้ความสำ�คัญกับทรัพยากรบุคคล ด้วยเหตุน้ี
บุคลากรของ ธปท. จึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูง รวมถึงส่วนหนึ่งยังเป็นผู้ที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง
และกลับมาทำ�งานตอบแทนประเทศชาติที่ ธปท.
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King’s Scholarship : พระเมตตาจากพระมหากษัตริย์
ทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) หรือทุนคิงส์ คือ
ทุนการศึกษาที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับนักเรียนเพื่อศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษายังต่างประเทศ มีการพระราชทานครั้งแรกใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และหยุด
พักไปช่วงเวลาหนึง่ กระทัง่ ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานทุนคิงส์อกี ครัง้ ซึง่ นับว่า
เป็นทุนแห่งความภาคภูมิใจของผู้ได้รับทุนทุกคน
คุณธนธรรศ บ�ำเพ็ญบุญ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบัน
การเงิน เป็นผูห้ นึง่ ทีไ่ ด้รบั ทุนคิงส์และมาท�ำงานที่ ธปท. เริม่ บทสนทนา
ให้ฟังว่า “ผมตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่า เมื่อได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไป
ศึกษาต่อ จะกลับมาท�ำงานที่ประเทศไทย โดยก่อนที่จะกลับ ผมมี
โอกาสท�ำงานเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายในสหรัฐฯ และเมื่อกลับมา
ก็ท�ำงานที่ธนาคารพาณิชย์ช่วงสั้น ๆ ท�ำให้ผมพบว่าประเทศไทย
ก�ำลังเผชิญกับปัญหาส�ำคัญ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม และปัญหาด้านกฎหมาย ซึ่งผม
มองว่าประเทศไทยยังมีโอกาสพัฒนาได้อกี มาก หากมีการแก้ไข และ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ตรงจุด
“ผมจึงคิดว่าน่าจะน�ำความรู้ ความสามารถที่เรียนมาทั้งด้าน
เศรษฐศาสตร์และกฎหมายมาช่วยได้ และ ธปท. เป็นหน่วยงานหลัก
ส�ำคัญด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างพอเพียง มั่นคงและยั่งยืน
ของประเทศไทย น่าจะช่วยผลักดันประเทศไทยให้พัฒนาได้ดีที่สุด”
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โอกาสนี้ “BOT พระสยาม MAGAZINE” จึงถือโอกาสเปิดบ้าน
หลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ซึ่งบุคลากรชั้นหัวกะทิ
ได้ท�ำงานร่วมกันจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านบทสนทนาของอดีตนักเรียนทุน
เล่าเรียนหลวง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ธนธรรศ บ�ำเพ็ญบุญ ผู้วิเคราะห์
อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน คุณเอธ แย้มประทุม ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อ�ำนวยการ
อาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
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การเป็นนักเรียนทุน สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ได้มา
ไม่ใช่แค่ความรู้ แต่เป็นแรงบันดาลใจ
และปณิธานที่ตั้งใจที่จะรับใช้ประเทศชาติ
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คนเราเมื่อเกิดมาแล้ว ควรท�ำประโยชน์ให้สังคม
และประเทศชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ผมจึงมีความตั้งใจว่าอยากจะกลับมา
ช่วยงานภาครัฐ ถึงแม้ว่าทุนเล่าเรียนหลวง
จะไม่ได้บังคับให้กลับมาท�ำงานใช้ทุนก็ตาม
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คุณเอธ แย้มประทุม

จากนั้น คุณเอธ แย้มประทุม ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก็กล่าวเสริมถึงการที่เลือกกลับมาท�ำงานใช้ทุนกับ ธปท.
ซึ่งไม่เพียงเพราะต้องการใช้หนี้แผ่นดิน ทว่ายังเป็นการตอบแทน
ประเทศตามวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามา “ด้วยความที่ทั้งคุณพ่อและ
คุณแม่ของผม ท่านปลูกฝังผมตัง้ แต่เด็กว่าคนเราเมือ่ เกิดมาแล้ว ควร
ท�ำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผมจึงมี
ความตั้งใจว่าอยากจะกลับมาช่วยงานภาครัฐ ถึงแม้ว่าทุนเล่าเรียน
หลวงจะไม่ได้บังคับให้กลับมาท�ำงานใช้ทุนก็ตาม และ ธปท. เองก็
เป็นองค์กรทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการดูแลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ทีต่ อ้ งการการขับเคลือ่ นทางเทคโนโลยีใหม่ทผี่ มน่าจะช่วยเสริมได้ จึง
ได้มาติดต่อขอทุนต่อยอดที่ ธปท.”
คุณดอน นาครทรรพ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
เล่าให้ฟังว่า “ผมเริ่มงานแรกเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จ�ำกัด (มหาชน) จุดเปลี่ยน คือ ตอน
ตัดสินใจเลือกระหว่างทุนศึกษาต่อของภัทร และ ธปท. แม้ผมจะ
ชอบงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่น่ันมาก แต่คิดว่าอยาก
เป็นนักเศรษฐศาสตร์มากกว่า เพราะ ธปท. ได้ชอื่ ว่าเป็นเสาหลักทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนัน้
หลายท่านก็ทำ� งานทีน่ ี่ ผมจึงตัดสินใจเดินตามรอยเท้าท่านเหล่านัน้ บ้าง
ซึ่งเรื่องนี้อดีตเจ้านายของผมที่ภัทร คุณบรรยง พงษ์พานิช ล้อผม
มาตลอดว่า ผมตัดสินใจผิดที่ไม่เอาทุนภัทร”
สิง่ ที่ได้มากกว่าการศึกษาจากการได้รบั ทุนเล่าเรียนหลวง
การได้รับทุนเล่าเรียนหลวง นับเป็นโอกาสครั้งส�ำคัญในชีวิตของ
ผู้รับทุนทุกคน ซึ่งนอกจากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้านการ

ศึกษาและความเป็นอยู่ระหว่างเล่าเรียนแล้ว ยังหมายถึงการเปิด
โอกาสในชีวติ ของผูไ้ ด้รบั ทุน รวมถึงการเป็นแรงบันดาลใจและส�ำนึก
รับผิดชอบต่อประเทศชาติอีกด้วย
คุณดอน นาครทรรพ ตอบค�ำถามนี้ว่า “การเป็นนักเรียนทุน
เล่าเรียนหลวง ท�ำให้ผมมีโอกาสเปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้ ทัง้ วิทยาการ
ใหม่ ๆ และกระบวนการคิดทีแ่ ตกต่าง การเรียนการสอนทีม่ หาวิทยาลัย
เยล ในระดับปริญญาตรี เน้นการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้ง
เน้นการปฏิบัติ (Practicality) การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ซึ่งมีประโยชน์
อย่างมากเวลาท�ำงาน เพราะช่วยให้ผมสามารถต่อยอดงานเก่าและ
สร้างสรรค์งานใหม่ โดยไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ”
ส�ำหรับคุณเอธ แย้มประทุม “สิ่งส�ำคัญ คือ การได้รับทุนท�ำให้
เรามี ‘ส�ำนึกในความรับผิดชอบ’ ที่ต้องตอบแทนด้วยการน�ำทักษะ
และความรู้ที่ได้รับมาท�ำประโยชน์กับส่วนรวมให้มากที่สุด ท�ำให้เรา
รู้ว่าเราก�ำลังท�ำอะไร เรามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไร และเมื่อมีจุดมุ่งหมาย
ก็จะท�ำให้การเรียนเป็นไปด้วยความตั้งใจและมีจิตส�ำนึกในความ
รับผิดชอบอยู่ทุกขณะ”
คนสุดท้ายคุณธนธรรศ บ�ำเพ็ญบุญ มีมุมมองว่า “ผมมอง
ว่าการเป็นนักเรียนทุน สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ได้มาไม่ใช่แค่ความรู้ แต่เป็น
แรงบันดาลใจและปณิธานทีต่ งั้ ใจทีจ่ ะรับใช้ประเทศชาติ ก่อนเดินทาง
ไปศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรง
ประทานพร และอยากให้นักเรียนทุนทุกคนน�ำความรู้ที่ได้กลับมา
พัฒนาประเทศและเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติต่อไป ซึ่งผมยึดมั่นใน
พระราชด�ำรัสของพระองค์เป็นหลักปฏิบัติเสมอมา และเมื่อใดก็ตาม
ทีม่ โี อกาสได้ทำ� งานเพือ่ ประเทศชาติ ผมจะรูส้ กึ ภาคภูมใิ จอย่างทีส่ ดุ ”

การเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
ท�ำให้ผมมีโอกาสเปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้
ทั้งวิทยาการใหม่ ๆ และกระบวนการคิด
ที่แตกต่าง...ซึ่งช่วยให้ผมสามารถต่อยอด
งานเก่า และสร้างสรรค์งานใหม่
โดยไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ

ปิดท้ายด้วย คุณธนธรรศ บ�ำเพ็ญบุญ ซึ่งเสนอประเด็นอย่าง
น่าสนใจ และเป็นแนวคิดอย่างดีสำ� หรับคนรุน่ ใหม่วา่ “ผมมองว่าการ
ศึกษาส�ำคัญมาก แต่ต้องเป็นการศึกษาที่ตอบโจทย์ภายใต้โลกแห่ง
บริบทใหม่ ส�ำหรับผม องค์ประกอบของการศึกษาประกอบด้วย
การเรียนรู้ ประยุกต์ และลงมือท�ำ เริ่มจากการเรียนรู้ให้เท่าทันกับ
โลกปัจจุบัน แม้องค์ความรู้ในอดีตจะท�ำหน้าที่เป็นบทเรียนที่ดี แต่
คงไม่ใช่แสงสว่างน�ำทางส�ำหรับอนาคต เมื่อเราเรียนรู้แล้ว ต้อง
คิดเป็น และประยุกต์ได้ ท้ายที่สุด การศึกษาต้องสร้างผลสัมฤทธิ์
ผ่านการลงมือท�ำ เราไม่จ�ำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แบบ
ถึงเริ่มลงมือท�ำ หลาย ๆ ครั้งเราพบว่า สิ่งที่ดีที่สุดในการแก้ปญั หา
ทีย่ ากทีส่ ดุ คือ การค่อย ๆ ท�ำไปทีละขัน้ ไม่จำ� เป็นต้องเริม่ ด้วยความ
สมบูรณ์แบบ ซึ่งสุดท้ายแล้วทางออกของปัญหาจะค่อย ๆ ปรากฏ
ออกมาเอง
“เป้าหมายในใจตอนนี้ คือ หวังว่าจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา
ตอบแทนประเทศชาติ และช่วยเป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการคิดและ
ผลักดันนโยบายต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญของประเทศให้ดที สี่ ดุ และในอนาคต
หวังว่าคนรุ่นใหม่ รวมถึงนักเรียนทุนในรุ่นต่อ ๆ ไป จะเข้ามาร่วม
เป็นก�ำลังส�ำคัญผลักดันองค์กรของรัฐเช่นเดียวกัน ด้วยบริบทที่
เพียบพร้อมไปด้วยความสุจริต ความเที่ยงธรรม การมีส่วนร่วมอย่าง
รวดเร็วที่ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบ”
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เป้าหมายในการท�ำงานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ
หลังจากทั้ง 3 ท่าน ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ถึงแม้ทุนเล่าเรียน
หลวงจะไม่ได้ก�ำหนดให้ต้องท�ำงานภาครัฐ แต่ทั้ง 3 ท่านก็ตัดสินใจ
เข้าท�ำงานที่ ธปท. เพื่อเป็นก�ำลังในการขับเคลื่อนประเทศ และมี
มุ ม มองด้ า นการศึ ก ษาและการท� ำ งานที่ เ ป็ น ประโยชน์ ซึ่ ง อยาก
ถ่ายทอดไปยังคนรุ่นต่อไป เริ่มจาก คุณดอน นาครทรรพ
“ข้อดีของยุคนี้ คือ เราสามารถเข้าถึงวิทยาการและแนวคิดใหม่ ๆ
ง่ายกว่าในอดีตอย่างมาก ท�ำให้ค�ำว่า Life-long Learning เป็นสิ่งที่
ทุกคนที่มีความตั้งใจสามารถบรรลุได้ ผมเพิ่งไปฟังงานสัมมนาของ
Singularity University วิทยากรจากต่างประเทศคนหนึ่งกล่าวว่า ใน
อนาคตอันใกล้ ทักษะและความรู้ที่เรามีจะล้าสมัยทุก 5 ปี เราจึง
จ�ำเป็นต้องขวนขวายหาทักษะและความรู้ใหม่มาเติมเต็มอยู่ตลอด
เวลา ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทักษะที่เราใช้ในการท�ำงานในปัจจุบันอยู่ก็ได้
เช่น อาชีพนักเศรษฐศาสตร์อาจถูกทดแทนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ก็เป็นได้ ผมว่าข้อเสนอของเขาน่าคิดมาก ถ้าทุกคนใน ธปท. มีการ
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ธปท. จะเป็นองค์กรที่สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี”
คุณเอธ แย้มประทุม ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “เป้าหมาย
ในการท� ำ งานนั้ น มี ร ายละเอี ย ดที่ ขึ้ น อยู ่ กั บ บทบาทหน้ า ที่ แ ละ
ความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย แต่หลักการใน
ภาพรวม คือ ใช้ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์มาช่วยคิดและ
ผลักดันงานให้เกิดประโยชน์ต่อ ธปท. และต่อประเทศชาติมากที่สุด
เหมือนกับความตั้งใจแรกในวันที่ได้รับทุนฯ จนถึงวันนี้ ความตั้งใจ
ของผมก็ยังเป็นเช่นนั้นเสมอมา”
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ดร.แพทย์หญิงอมรา มลิลา
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เรื่อง : ณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์

บนเส้นทางธรรมเกือบกึ่งศตวรรษของ

ดร.แพทย์หญิงอมรา มลิลา
แต่ท่านอาจารย์กลับใช้วิธี “กวนกิเลส” จนกิเลสมาเต้นงิ้วส�ำแดงเดช
ในใจให้รู้สึกว่า นี่ก�ำลังโกรธนะ โลภนะ อิจฉาเพื่อนนะ เรายึดอยู่นะ
ซึง่ พวกนีเ้ ป็นอุปาทานทัง้ นัน้ และพองิว้ ออก ท่านก็จะหัวเราะลงลูกคอ
เป็นที่รู้กัน “เราตกม้าตาย” อีกแล้ว
“เมื่อมีกิเลสเต้นงิ้วอย่างนี้ การฝึกปฏิบัติ คือ พี่ก็ต้องไปดูว่า
จะอาราธนาให้กิเลสแต่ละตัวดับลงได้อย่างไร แม้จะยาก แต่ต้องสู้
ต้องท�ำให้ได้ แต่พอสงบลงไม่เท่าไหร่ ท่านก็กระตุน้ ให้เราปล่อยกิเลสตัวใหม่
ออกมาเรือ่ ย ๆ ซึง่ ไม่เพียงท�ำให้เรามีงานท�ำ แต่ยงั ท�ำให้เรารูจ้ กั ความ
ร้ายกาจของกิเลส โดยท่านจะปล่อยให้เราแก้ปัญหาเอง แก้ผิดแก้ถูก
อีกเรือ่ งหนึง่ แต่เราต้องมีคำ� ตอบให้ทา่ น ท่านถึงจะลงจากกุฏมิ าเฉลย
ถ้าถูกแล้ว ท่านจะเสริมเติมว่า มันยังไม่ละเอียดอย่างไร หากไม่ทำ� การบ้าน
อย่าหวังถาม ท่านไม่ยอมให้เราได้เจอเด็ดขาด ตอนหลังถึงจะเข้าใจ
การที่ท่านปล่อยให้เราหาทางจัดการกิเลสเอง เพราะต้องการให้เรามี
‘ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน’ จึงจะเดินบนเส้นทางธรรมได้อย่างมั่นคง
“ท่านไม่ยอมให้ประมาทกิเลส ถ้ารู้ว่ามีกิเลส ต้องเอาให้จบเลย
จะได้ปลอดภัย แต่พจี่ ะคิดว่า เรารูจ้ งั หวะของเรา เรียกว่า ‘ไม่ประสา
แล้วยังดือ้ มาก’ เลยต้องเจอก�ำราบ ท่านจึงชอบบ่นว่า พ่อแก่จะตายเร็ว
ก็เพราะมีลูกศิษย์อย่างแป้นนี่ เจอไม้นี้เข้า เราก็ต้องฮึดสู้
“มองย้อนกลับไป ต้องยอมรับว่า วิธีการสอนของท่าน ท�ำให้การ
ปฏิบตั ขิ องพีก่ า้ วหน้าเร็วมาก เจตนาของท่าน คือ ล้างอุปาทานของพี่
ให้หมด สติจะได้ทำ� งานได้เต็มที่ แต่ตอนแรกพีไ่ ม่รู้ จึงฟังแต่ความคิด
ตัวเอง พอฟังเป็น จึงหมั่นฝึกฝน ไม่ยอมให้สติกะพริบเลย และพี่ได้
หลักว่า ทั้งพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ที่ท�ำกิจในชีวิตประจ�ำวัน
แม้ไม่ได้เดินจงกรม-นัง่ สมาธิ แต่สติทา่ นไม่กะพริบเลย จึงด�ำรงความ
เป็นท่านอยูไ่ ด้ ทัง้ ทีบ่ างทีทา่ นหัวเราะ แต่สติกอ็ ยูก่ บั ท่านเหมือนเวลา
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จุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจธรรมะ
จนเป็นศิษย์พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
คุณหมอเล่าจุดเริม่ ต้นทีห่ นั มาสนใจธรรมะว่า ระหว่างทีไ่ ปเรียนต่อ
เฉพาะทางที่ Medical College of Pennsylvania ประเทศสหรัฐฯ
มี โ อกาสคุ ย เรื่ อ งประวั ติ พ ระพุ ท ธเจ้ า ให้ เ ด็ ก มั ธ ยมในเมื อ งนี้ ฟ ั ง
เด็กคนหนึง่ ถามว่า เมือ่ จิตนิง่ เป็นสมาธิแล้ว รูส้ กึ ว่าตัวเองเหาะได้ แต่
เพื่อน ๆ บอกว่า คิดไปเอง ขอให้ท่านช่วยพิสูจน์ว่า เขาเหาะได้จริง
“ค�ำถามนี้ท�ำเอาพี่จนมุม เรียกว่า ขนาดแอร์ในห้องเย็น แต่พี่กลับ
เหงื่อแตก ได้แต่บอกเด็กว่า ครูใหญ่ให้มาเล่าแค่ประวัติพระพุทธเจ้า
เราอย่าท�ำเกินค�ำสัง่ เลย พอกลับถึงทีพ่ กั ก็ได้สติและคิดว่า เราช่างเป็น
‘กบเฝ้ากอบัว’ จริง ๆ หลงคิดว่า ตัวเองเป็นชาวพุทธที่วิเศษแล้ว
เพราะมีศลี ท�ำแต่บญุ กุศล มีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองดี แต่กลับ
สูเ้ ด็กฝรัง่ ไม่ได้ ดูส!ิ ท�ำสมาธิจนเหาะได้ เราเองยังท�ำสมาธิไม่เป็นเลย
จึงตั้งใจว่า กลับเมืองไทยต้องมาฝึกปฏิบัติให้เป็น
“หลังจากกลับมาเมืองไทยแล้ว วันหนึ่งเพื่อนสมัยเรียนมาแตร์ฯ
ทีร่ จู้ กั พระป่าสายอีสาน ชวนไปปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ป่าแก้วชุมพล 3 เดือน
โดยให้เหตุผลว่า ท่านอาจารย์สิงห์ทองถอดปฏิปทาหลวงตาบัวมา
เป๊ะเลย เราจะได้ทุกอย่างเหมือนหลวงตา และวัดนี้ยังไม่มีใครรู้จัก
ท่านจะได้เคีย่ วเข็ญเราได้ และแม่พกี่ อ็ นุญาต ส่วนพีค่ นุ้ ชือ่ นีจ้ ากค�ำเทศน์
ของหลวงตาอยู่บ่อย ๆ คิดว่า ถ้าเราเคารพรักหลวงตาแค่ไหน
เราก็น่าจะสามารถเคารพรักท่านอาจารย์สิงห์ทองได้เหมือนกัน
จึงตามเขาไปเลย โดยไม่รู้ว่า การตั้งใจไปอยู่วัดเพียง 3 เดือนครั้งนี้
จะกลายเป็น 3 ปีได้”
เมือ่ ไปอยูว่ ดั ก็คดิ ไปเองว่า ท่านอาจารย์จะสอนว่านัง่ สมาธิจะต้อง
ท�ำอย่างไร ทีละขั้น เหมือนที่คุณหมออมราสอนนักเรียนแพทย์

BOT MAGAZINE Relax @ Reun Pae

แพทย์หญิงอมรา มลิลา วัย 82 ปี ผู้ ให้ธรรมะเป็นวัคซีนรินรดใจต้านทุกข์มาเกือบ 50 ปี และยังเมตตาให้วัคซีนนี้
แก่พนักงาน ธปท. นานถึง 30 ปี ท่านมีผลงานหนังสือธรรมะทีต่ พ
ี มิ พ์เกือบ 100 เล่ม คุณหมอเป็นศิษย์ของพระอาจารย์
สิงห์ทอง ธมฺมวโร วัดป่าแก้วชุมพล ผู้ ได้ชอื่ ว่าเป็นหนึง่ ใน “โพธิธ์ รรม” สายหลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต จากการทีท่ า่ นได้อทุ ศิ ตน
เผยแผ่ พ ระธรรมของพระพุ ท ธเจ้ า ทำ � ให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล สตรี ดี เ ด่ น ในพระพุ ท ธศาสนาจากองค์ ก ารสหประชาชาติ
และอีกหลายรางวัล วารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รบั เกียรติจากคุณหมอมาร่วมพูดคุยถึงชีวติ บนเส้นทางธรรม
พร้อมมุมมองต่อทุกข์ของคนทำ�งาน และความดับทุกข์ที่จะช่วย “คลี่ใจ” ให้เบิกบาน
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เดินจงกรม-นั่งสมาธิ หากเรามีตาทิพย์ก็จะเห็นความเสถียรของสติ
ท่านหลวงตาบัวเคยบอกว่า ถ้าหลับแล้วฝันไป ก็ตอ้ งเอาพุทโธใส่เข้าไป
ในฝันด้วย แสดงว่าแม้หลับ สติก็ยังอยู่ ท่านถึงว่าพระอรหันต์
หลับไม่เป็น แต่ไม่ใช่ร่างกายท่านไม่หลับ ท่านหลับเป็นปกติ แต่สติ
ของท่านไม่ได้หลุดไป
“วันที่พี่ขอลากลับบ้าน ท่านอาจารย์ให้พรว่า ตัวเองมีวาสนา
ต้องภาวนากลางตลาด เมื่อวาสนาเป็นอย่างนั้น อย่ามาบ่นให้
หนวกหูอาจารย์ ไม่น่าเชื่อ หลังจากนั้นพี่พยายามกลับไปวัด เพื่อ
จะได้ปฏิบัติในที่สงบวิเวก ก็มีเหตุให้ไม่ได้ไป หรือไปก็อยู่ได้ไม่นาน
ต้องมีเหตุให้กลับมา ค�ำว่า ‘วาสนาตัวเองต้องภาวนากลางตลาด’
ก็ก้องขึ้นในโสตทันที และบ่อยครั้งพี่ต้องอยู่ในที่หนวกหู พรท่านก็
ปลุกสติให้พภ่ี าวนาท่ามกลางเสียงลัน่ เช่นนัน้ ” คุณหมอกล่าวว่า นัน่ เป็น
ปัจฉิมโอวาทของท่านอาจารย์
จุดเปลี่ยนชีวิตกับการเดินหน้าบนเส้นทางธรรมเต็มตัว
ไม่มีใครคาดคิด หลังจากนั้นไม่นาน ท่านอาจารย์มรณภาพจาก
อุบัติเหตุเครื่องบินตก1 ในช่วงเวลาโศกเศร้า หลวงตาบัวมาให้สติกับ
โยมแม่ทา่ นอาจารย์สงิ ห์ทองในเรือ่ งนีว้ า่ ธรรมะของท่านทีใ่ ห้เอาไว้นะ่
อย่าให้มันหายไปนะ ใจเราอย่าให้เป็นขี้ดินขี้ทราย (เหมือนร่างกาย
ท่าน) ไปด้วยนะ2
“พี่อยู่กับโยมแม่ขณะนั้น จึงได้สติ และลึก ๆ ก็รู้สึกผิดว่า ที่ท่าน
มรณภาพเร็ว เพราะได้เราเป็นลูกศิษย์ท่านหรือเปล่าหนอ พอมีคน
เชิญไปบรรยายทีไ่ หน พีจ่ ะพยายามน�ำสิง่ ทีท่ า่ นเคีย่ วเข็ญพีม่ าถ่ายทอด
ให้เป็นประโยชน์กับชาวโลก เหมือนเป็นปากแทนท่าน และแต่ละครั้ง
ที่บรรยาย ก็จะระลึกถึงท่านเสมอ
“โชคดีที่ทางชมรมพุทธธรรมของโรงพยาบาลศิริราชเชิญพี่ไป
บรรยายธรรมแห่งแรก หลังจากนั้น โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนก็เชิญมา อย่างที่แบงก์ชาติ พี่มาบรรยายราว 30 ปีแล้ว
ตัง้ แต่สมัยคุณนิตย์ ศรียาภัย เป็นประธานชมรมพุทธศาสนา เรือ่ งแรก
คือ ‘ท�ำงานอย่างไรไม่ให้ทกุ ข์’ เรื่องทีส่ อง จ�ำได้ว่าเป็นเรือ่ ง ‘ท�ำบ้าน
ให้เป็นสุข’ พ้นสมัยคุณนิตย์กเ็ ว้นไปนิดหนึง่ ก่อนทีค่ ณุ ดวงมณี วงศ์ประทีป
จะเชิญมาอมรมพนักงานบ่อย ๆ ปัจจุบนั พีม่ าทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์
ที่ 3 ของทุกเดือน” คุณหมอเล่าด้วยแววตามีเมตตา
วิธีการฝึกสติในการทำ�งาน
“เราต้องเข้าใจก่อนว่า เวลาท�ำงานเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพือ่ นร่วมงานตลอดเวลา จึงต้องฝึกสมาธิทคี่ วรแก่การงาน คือ การให้สติ
จับอยู่ที่ตัวเราและสิ่งรอบตัว (ไม่ใช่ท�ำสมาธิแล้วนิ่งไปเลย) จึงต้อง

ขึงสติไว้ และเมื่อสติจดจ่อตลอดเวลา สมาธิก็จะเกิด สมาธิจึงเป็น
ผลจากการมีสติ
“แต่ถ้าเราไม่มีงาน ไม่ต้องคุยกับใคร ก็ให้ดึงสติกลับมาอยู่ที่
ลมหายใจ โดยไม่มีการ ‘ทิ้งทุ่น’ (ปล่อยสติ) เป็นอันขาด เพราะถ้า
เราทิ้งทุ่น สติจะกะพริบทันที เช่น บางครั้งเราเหนื่อย ขอนั่งสบาย ๆ
5 นาที ตรงนั้นอันตรายมาก เราไม่รู้ว่า เราจะฟุ้งซ่านไปถึงไหน
และจะกระตุกสติกลับคืนมาได้เมื่อไหร่ บางทีฟุ้งซ่าน 5 นาที แต่ต้อง
ใช้เวลา 5 ชั่วโมง กว่าจะกู้สติกลับมาอีกครั้ง สติจึงเป็นทางสายเอก
สายเดียวที่จะคุ้มครองเราให้พ้นทุกข์”
เวลาฟุ้งซ่านมาก สติเอาไม่อยู่ แต่ต้องทำ�งานจะทำ�อย่างไร
“ท่านอาจารย์สิงห์ทองเล่าว่า พระอุปัชฌาย์ท่าน บางวันฉันเสร็จ
ก็เข้าทางจงกรม ถึงเวลาก็กวาดลานวัด ถึงเวลาต้องตักน�้ำก็ท�ำ อะไร
เป็นข้อวัตรท�ำทั้งนั้น แต่พอท�ำเสร็จก็เข้าทางจงกรม บางคืนเดิน
ทัง้ คืนจนถึงเช้าก็ออกไปบิณฑบาต แต่บางวันเดินแค่ครึง่ ชัว่ โมง ท่านจึง
กราบเรียนถามพระอุปชั ฌาย์ ซึง่ ท่านตอบว่า เวลาปฏิบตั ิ ไม่ใช่ปฏิบตั ิ
ตามเวลานาฬิกา แต่ต้องดูใจเรา ถ้าฟุ้งซ่านมาก ๆ ต้องเอาให้มันนิ่ง
แต่ไม่ใช่ท�ำจนทิ้งงานประจ�ำ ถึงเวลาต้องออกมาท�ำ ท�ำเสร็จรีบไป
จัดการให้มันนิ่ง วันไหนจิตนิ่งดี ก็ท�ำอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้เป็น
อุปนิสัย เป็นสุขวิหารธรรม
“ส่วนวิธีท�ำให้จิตนิ่ง ท�ำได้ทั้งเดินจงกรม อาชีวะบ�ำบัด ได้แก่
งานเย็บปักถักร้อยต่างๆ หรืออะไรก็ได้ทถี่ กู กับจริตเรา ไม่จำ� เป็นต้อง
ยึดติดกับรูปแบบ” คุณหมอกล่าว
เหตุที่ทำ�ให้คนทำ�งานมักมีทุกข์
จากการสังเกตของคุณหมอ พบว่า ทุกข์ของคนท�ำงานส่วนใหญ่
เกิดจาก “ใจที่คิดไม่เป็น” คือ มักไม่ได้อยู่กับความจริง ชอบคิดว่า
ท�ำไมเขาท�ำกับเราอย่างนี้ คิดกับเราอย่างนั้น นั่นเพราะไม่มีสติ
ยกตัวอย่าง คนที่เคยไปหาท่านอาจารย์ เขาเปลี่ยนงานมา 7 ครั้ง
แต่ละครั้งเขาจะมาฟ้องว่า เจ้านายไม่ดี เพื่อนร่วมงานไม่ดี ลูกน้อง
ไม่ดี ทุกที่เลย วันหนึ่งท่านก็บอกว่า เท่าที่ฟังมาเป็นไปได้หรือที่
ทีท่ ำ� งานแต่ละแห่ง คนไม่รจู้ กั กันเลย จะมีพฤติกรรมทีเ่ หยียบย�ำ่ หัวใจ
คุณเหมือนกัน รูส้ กึ ว่ามีตวั กลางทีอ่ ยูท่ งั้ 7 แห่ง คือ ตัวคุณ ซึง่ อาจเป็น
ตัวท�ำให้แต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างนี้ จึงต้องหัดดูตวั เอง แทนทีจ่ ะไป
โทษคนอื่นฝ่ายเดียว เพราะนี่คือลักษณะของใจที่คิดไม่เป็น
“เราต้องเข้าใจก่อนว่า สิง่ ทีเ่ ราได้จากการเรียนหนังสือ คือ สัญญา
หรือความจ�ำอย่างเดียว เราไม่ได้ปญั ญานะ ปัญญาจะได้เมือ่ เราปฏิบตั ิ
(เจริญสติ) แม้จะได้เกียรตินิยมก็ไม่ใช่ปัญญา และเท่าที่สังเกต คนที่

1 พระคณาจารย์พระป่ากัมมัฏฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่มรณภาพจากเหตุเครื่องบินเสียหลักตกที่อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 27 เมษายน 2523 จ�ำนวน 5 รูป ได้แก่
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ พระอาจารย์วัน อตฺตโม พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม (พระอาจารย์สิงห์ทอง, หน้า 286)
2 หนังสือ “ประวัติท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” โดยมูลนิธิพระสงบ มนฺสสนฺโต, หน้า 297.

การท�ำงานก็เหมือนการปฏิบัติธรรม
เราก็ต้องตั้งใจประกอบเหตุที่ดีที่สุด
เท่าที่สติปัญญาความสามารถและ
แรงกายของเราจะมีได้ โดยไม่ไปหวังผล
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ธรรมะชุดที่สำ�คัญที่สุดในชีวิต
และหลักการทำ�งานให้มีความสุข
คุณหมอคิดว่า “การฟังให้เป็น” ส�ำคัญที่สุด เชื่อไหมว่า คนเรา
ส่วนใหญ่ฟังไม่เป็น สังเกตเวลาใครพูด เรามักไม่ได้ยินเสียงคนพูด
ได้ยินแต่เสียงความคิดของเรา เช่น เวลาเพื่อนเก่าเจอกัน ทุกคน
แย่งกันพูด แล้วบอกว่า คุยกันสนุกมาก แต่ไม่รวู้ า่ ใครพูดว่าอะไรบ้าง
หรือเวลาคนมีความทุกข์มาปรึกษา เขาระบายความอึดอัดเสร็จ
พอสบายใจขึ้น เขาก็ว่าเราแนะน�ำดี ทั้งที่เราแทบไม่ได้พูดอะไรสักค�ำ
และการจะฟังให้เป็น ส�ำคัญคือ เราจะต้องมีสติอยู่กับปัจจุบัน และ
เมื่อฟังเป็น ใจก็จะคิดตามที่เป็นจริง
“พีพ่ ดู ถึงเรือ่ งหลักการท�ำงานให้มคี วามสุขบ่อย ๆ ว่า การท�ำงาน
ก็เหมือนการปฏิบัติธรรม เราก็ต้องตั้งใจประกอบเหตุที่ดีที่สุดเท่าที่
สติปญั ญาความสามารถและแรงกายของเราจะมีได้ โดยไม่ไปหวังผลว่า
จะต้องได้เลื่อนขั้นหรือขึ้นเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้ แต่ส�ำคัญคือ เมื่อเรา
ประกอบเหตุดีแล้ว หากมีอะไรที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้น แล้วใครจะ
มาวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร แต่เราได้ทบทวนแล้วว่า ระหว่างท�ำงาน
เราได้พิจารณาและท�ำทุกอย่างสุดความสามารถแล้ว ย่อมท�ำให้เรามี
ภูมิคุ้มกันและท�ำใจได้ แม้ใครจะไม่เข้าใจ เมื่อนั้น เราก็จะไม่เอาใจ
ไปเป็นเขียงให้เขาสับเอาจนเสียศูนย์ ซึ่งก็เท่ากับเราได้ซื้ออิสรภาพ
ให้ใจเราแล้ว และเราจะสร้างสุขได้จากการท�ำงาน”

หนังสือแนะนำ�
หนังสือ 3 เล่มที่คุณหมออยากแนะน�ำให้อ่าน เล่มแรก คือ
“พุทธธรรม” ของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ซึง่ เป็นพระไตรปิฎก
ฉบับภาษาไทยที่แปลได้ครบถ้วน ถ้าสนใจตรงไหนก็เปิดอ่านตรงนั้น
ไม่ต้องอ่านทั้งเล่ม เหมาะส�ำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม เล่มต่อมา คือ
“คูม่ อื มนุษย์” ของท่านอาจารย์พทุ ธทาส อ่านเข้าใจง่าย และถ้ามีทกุ ข์
แล้วหยิบมาอ่าน บางทีอาจมีคำ� สะกิดใจให้เราได้ไปพิจารณาต่อไปได้
ส่วนเล่มที่สามเป็น “ชุดหนังสือของหลวงตาบัว” ซึ่งมีหลายระดับ
ตั้งแต่ธรรมะส�ำหรับชาวบ้าน จนถึงฝึกปฏิบัติ ท�ำให้เราได้หลักฝึก
ที่ถูกต้อง “ท่านอาจารย์สิงห์ทองเคยสอนว่า เวลาอ่านหนังสือธรรมะ
จุดไหนไม่เข้าใจให้ผ่านไปเลย ถ้าตรงไหนเราเข้าใจมันจะปิ๊งขึ้นมา
และอย่าอ่านรอบเดียว ต่อไปมีปญั หากลับมาอ่านใหม่ บางทีทเี่ คยอ่าน
ไม่รเู้ รือ่ ง อาจรูเ้ รือ่ งคราวนี้ ประสบการณ์มากขึน้ ก็เกิดความเข้าใจและ
รับรูไ้ ด้ จึงจะมีประโยชน์ แต่อย่าพยายามอ่านเพือ่ ท่องจ�ำ เหมือนอ่าน
หนังสือสอบ จะไม่ได้ประโยชน์” คุณหมอแนะน�ำ
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เก่งมาก ส่วนใหญ่อัตตา (ตัวกูของกู) จะใหญ่ สักกายทิฏฐิมันเยอะ
บางคนไม่มคี วามยืดหยุน่ เลย พอเรือ่ งราวไม่เป็นไปตามกิเลสปุบ๊ หักเลย
ถ้าไม่เป็นบ้า ก็ฆ่าตัวตาย หรือต้องฆ่าคนอื่น ขณะที่บางคนที่สอบตก
บ่อย ๆ แต่กลับพบสัจธรรมของชีวติ และมีปญั ญาขึน้ มา พอเผชิญวิกฤติ
ก็สามารถผ่านไปได้อย่างสวยงาม เพราะการยอมรับตามความเป็นจริง”
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สิ่งที่อยากฝากไว้
“เดินไปไหนอย่าทิง้ แต่ละก้าวไปเฉย ๆ ให้ทำ� เหมือนเราเดินจงกรม
พาใจเรามาเดินด้วย พอเท้าขวาแตะพืน้ ให้กำ� หนด ‘ขวา’ พอเท้าซ้าย
แตะพื้น ก็ก�ำหนด ‘ซ้าย’ ถ้าได้ท�ำต่อเนื่องพอสมควร เหมือนใจ
ได้พักเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยที่สุด เวลาที่ร่างกายเราเหนื่อยมาก
ใจเราจะได้ไม่เหนื่อยตาม” คุณหมอฝากทิ้งท้าย
และนี่คือ ดร.แพทย์หญิงอมรา มลิลา ผู้สานต่อปณิธานท่าน
พระอาจารย์สิงห์ทอง เดินหน้าฉีดวัคซีนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทุกข์
แก่เพื่อนมนุษย์มาเกือบกึ่งศตวรรษ และยังเพียรขัดเกลากิเลสตัวเอง
อย่างไม่ประมาท นับเป็นการปฏิบตั บิ ชู าทดแทนพระคุณของพระพุทธเจ้า
และท่านอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร ด้วยความเคารพยิ่ง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

วิเชียร ชิณวงษ์
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ต้นแบบการทำ�หน้าที่
ด้วยความสุจริต
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ต้นปี 2561 มีข่าวการจับกุมผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จากเหตุการณ์นี้ท�ำให้ความตระหนัก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสัตว์ป่า รวมถึงผู้ท�ำหน้าที่
พิทักษ์ผืนป่า พิทักษ์ชีวิตสัตว์ป่ากลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง
วิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ฝั่งตะวันตก คือ ผู้ที่น�ำก�ำลังจับกุมในครั้งนั้น ด้วยความตั้งใจที่จะ
ท�ำหน้าที่อย่างดีที่สุด แม้ผลที่ตามมาคือแรงเสียดทานต่าง ๆ นานา
แต่เขาก็ไม่แสดงความย่อท้อ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ วิ เ ชี ย ร ในการมาร่ ว ม
แบ่งปันประสบการณ์ผู้พิทักษ์ผืนป่า ซึ่งต้องใช้หัวใจที่อาจหาญ
ในการท�ำงานเป็นอย่างยิ่ง

นเรศวร ถ้าไม่มีป่าผืนนี้ สิ่งเหล่านี้ก็คงไม่เกิด แม้สถานการณ์ป่า
วันนี้ ยอมรับว่าน่าเป็นห่วง แต่ความโชคดีอย่างหนึ่ง คือ ทุ่งใหญ่ฯ
เป็นป่าทีเ่ ปรียบเสมือน “ไข่แดง” ถูกล้อมไว้ดว้ ยป่าเขาแหลมและป่า
อืน่ ๆ การรุกล�้ำจึงอยู่ที่ป่าส่วนหน้าก่อนที่จะถึงทุ่งใหญ่ฯ หากเปรียบ
เป็นคนไข้ก็เป็นคนไข้ที่อาการดีกว่าคนอื่นที่อยู่ด้านนอก
“พื้นที่มรดกโลกอย่างทุ่งใหญ่ฯ ในมุมมองของคนท�ำงานป่าไม้
ถือเป็นพื้นที่ที่มีความท้าทาย ผมเคยคิดว่าจะมารับผิดชอบที่นี่ดีไหม
เพราะคนจะคาดหวังในตัวเราสูง แต่คิดว่าถ้าผู้บังคับบัญชาเอ่ยปาก
ถาม ท่านคงเห็นความสามารถในตัวเรา เชื่อมั่นในตัวเรา และเรา
ต้องท�ำงานให้ส�ำเร็จ เรามีหน้าที่ท�ำงานให้เต็มที่ นั่นคือแนวคิดที่ผม
ใช้ในการท�ำงาน”

ผืนป่าตะวันตก ผู้ป่วยที่ต้องการการเยียวยา
ป่าไม้มีความส�ำคัญกับเราหลายประการ ที่ส�ำคัญและใกล้ตัวเรา
คือ “น�้ำ” ที่ชาวกรุงเทพฯ ใช้ประโยชน์ก็มาจากต้นน�้ำแม่กลอง ซึ่ง
เป็นธารสายหลักที่มีต้นก�ำเนิดมาจากผืนป่าตะวันตก และป่าทุ่งใหญ่

ความรับผิดชอบบนบ่าผู้พิทักษ์
ในยุคหนึ่ง การล่องไพร เที่ยวป่า จนถึงการท�ำงานพิทักษ์ป่า
ถือเป็นความฝันของลูกผู้ชายหลาย ๆ คน ทว่าในความเป็นจริงแล้ว
อาชีพผู้พิทักษ์ป่านั้นไม่ง่ายเลย เพราะต้องผจญกับความยากล�ำบาก

“จริง ๆ แล้วการออกไปลาดตระเวน ดูแลรักษาป่าเป็นหน้าที่
เป็นความรับผิดชอบ เหมือนทหาร ต�ำรวจ ทีต่ อ้ งไปประจ�ำชายแดนภาคใต้
ผมไม่ใช่ฮีโร่ ไม่ใช่คนส�ำคัญ ผมแค่ท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด และคิดว่า
ไม่มีอะไรเกินความพยายามของเรา ในเรื่องของป่าไม้ อาจมีเรื่องไป
เผชิญผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม แต่การจะท�ำอะไรในป่า มีเรื่องที่
ยอมไม่ได้อยู่ 3 ส่วน คือ หนึง่ บุกรุกป่า สอง ตัดไม้ สาม ล่าสัตว์ปา่
ในสามเรื่องนี้ ถ้าใครไปละเมิดเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ ถ้าเจ้าหน้าที่
คนใดไปเอื้อให้คนมาท�ำสามสิ่งนี้ ในสังคมป่าไม้จะถือว่าเป็นคนชั่ว
“ตอนที่ผมเรียนคณะวนศาสตร์ เขาสอนว่า ‘วนศาสตร์อดทน
เข้มแข็ง สามัคคี’ ค�ำพูดนี้อยู่ในใจผมมาตลอด และสอนให้ผมรู้ว่า
งานทุกงานล�ำบาก แต่ทุกงานสามารถผ่านไปได้ด้วยความอดทน
ความตัง้ ใจ และให้ความช่วยเหลือกันและกัน ทีส่ ำ� คัญ คือเมือ่ เรารูว้ า่
คุณค่าในงานของเราคืออะไร เราก็สามารถท�ำมันอยู่ได้จนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้วในที่สุด”

ฉบับที่ 4 ปี 2561

ทำ�ให้ดีที่สุด คือ ทั้งหมดของการทำ�งาน
เรื่องสุดท้ายที่คุณวิเชียรได้ฝากไว้เป็นแนวคิดส�ำหรับการท�ำงาน
ก็ คื อ การท� ำ หน้ า ที่ ข องตนให้ ดี ที่ สุ ด และการรั ก ษาพลั ง ใจใน
การท�ำงานยามย่อท้อ

จริง ๆ แล้วการออกไปลาดตระเวน
ดูแลรักษาป่าเป็นหน้าที่ เป็นความรับผิดชอบ
เหมือนทหาร ต�ำรวจ ที่ต้องไปประจ�ำชายแดน
ภาคใต้ ผมไม่ใช่ฮีโร่ ไม่ใช่คนส�ำคัญ
ผมแค่ท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด และคิดว่าไม่มีอะไร
เกินความพยายามของเรา
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ภัยอันตราย ขาดแคลนทั้งทรัพยากร รวมถึงรายได้ เจ้าหน้าที่ประจ�ำ
หน่วยพิทักษ์ป่า ต้องลาดตระเวนป่าเดือนละไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือ
บางคนต้องอยูเ่ ฝ้าหน่วยกลางป่าลึกเป็นเวลานาน ต่อสูก้ บั ความโหดร้าย
ของภูมปิ ระเทศ บางหน่วยก็มอี ปุ สรรคเรือ่ งความไม่พร้อมของอุปกรณ์
การท�ำงาน หรือชุมชนที่อยู่ในป่า รอบป่า จะท�ำอย่างไรให้คนกับป่า
อยู่อย่างยั่งยืน
“วันนี้ป่าไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามา ในป่า
อันมืดมิดยังมีสปอร์ตไลท์แสงไฟส่องเข้าไปได้ มีโทรศัพท์ชนิดโทร
จากในป่าด้วยการยิงดาวเทียม มีรถซึ่งสมรรถนะสูง การเข้าไปในป่า
มีความต่างจากเมื่อก่อนมาก เสือจึงไม่น่ากลัวเท่าพราน เสือเป็นสัตว์
ที่มีสัญชาตญาณ เขาจะหลบเลี่ยงคน บางคนบอกท�ำงานมาทั้งชีวิต
ยังไม่เคยเห็นเสือโคร่งในป่า ณ เวลาปัจจุบัน การเจอเสือโคร่งในป่า
ยากมาก คนต่างหากที่น่ากลัวกว่า
“แต่การท�ำงานเรากลัวไม่ได้ เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาจะเสียขวัญ
เราต้องท�ำหน้าที่ และมีความรัดกุมในการท�ำงาน ศึกษากฎหมาย
และท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอืน่ เช่น ต�ำรวจ ทหาร เพราะการลงพืน้ ที่
เฉพาะป่าไม้ บางครัง้ คนจะไม่คอ่ ยย�ำเกรง ผมว่าเราทุกคนรักป่าอยูแ่ ล้ว
เพียงแต่ของผม ความรักมีเรือ่ งของหน้าทีป่ ระกอบอยูด่ ว้ ย หน้าทีข่ องเรา
คือ หน้าที่ที่ต้องไปท�ำ  ก็คงเหมือนกับหลาย ๆ อาชีพ เช่น ทหาร
ต�ำรวจ ที่ต้องท�ำงานอยู่ชายแดนภาคใต้
“การท�ำงานของเราต้องสู้กับความทุรกันดารของพื้นที่ ไม่มี
สัญญาณโทรศัพท์ ไม่มไี ฟฟ้า ใช้โซล่าเซลล์ หากฝนตกก็ไม่มไี ฟฟ้าใช้
ถนนลูกรัง บางครั้งเข้าออกล�ำบาก บางหน่วยอยู่ไกล 80 กิโลเมตร
เวลามาประชุมต้องใช้เวลาเดินทาง 2 วัน ต้องรอน�้ำลด บางหน่วย
ต้องเดินเท้าออกมาขึ้นรถของเพื่อนที่หน่วยใกล้เคียง
“วิธีท�ำงานผมไม่ใช้ค�ำว่าลูกน้อง ผมใช้ค�ำว่า ‘เพื่อนร่วมงาน
ทีมงาน’ แน่นอนว่าในสายการบังคับบัญชาต้องมีหัวหน้า แต่เวลา
ท�ำงานเราใช้ใจสื่อถึงกัน เป็นเพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่บางคนพักที่
หน่วยมากกว่าอยู่บ้าน เราต้องดูแลเขา อ�ำนวยความสะดวกเขา ไป
เยี่ยมเขา ลดช่องว่างระหว่างกัน การที่หัวหน้าไปขลุกอยู่กับเขาจะ
ท�ำให้เขามีก�ำลังใจในการท�ำงาน
“ที่ส�ำคัญ คือ ผมพาเจ้าหน้าที่ไปเห็นของจริง ล�ำบากยังไงก็
ให้เขาเห็นแบบนั้น อย่าปิดบัง ให้เขารับรู้ตั้งแต่ต้น เพราะท้ายที่สุด
งานอนุรักษ์สัตว์ป่า ระบบจะเลือกคนที่เหมาะสม บางคนที่เข้ามา
แบบฉาบฉวย พอเข้ามาถ้าเขาอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องโยกย้ายไปอยู่
หน่วยงานอื่นเอง”
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คุณแม่ไพ - ประไพ ตันติยุทธ
น�้ำฝน - วรรษา ตันติยุทธ

คุณแม่ณัฏ - ณัฏฐิรา เต็มบุญศักดิ์
แตงโม - ปัณฑารีย์ ไชยบุตรสกุล

คุณแม่เล็ก - เพ็ญศรี โต๊ะชื่นดี
มายด์ - เอมิลา โต๊ะชื่นดี

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

BOT FAMILY

เปิดมุมมอง - ความคิด “คุณแม่และคุณลูก”
กับชีวิตการทำ�งานที่แบงก์ชาติ

ก่อนหน้านี้แต่ละท่านคาดหวังให้ลูกท�ำงานที่แบงก์ชาติ
หรือไม่ และรู้สึกอย่างไรเมื่อลูก ๆ ได้เข้ามาท�ำงานที่นี่?
คุณแม่ณัฏ : ตั้งแต่เด็ก ๆ ลูกสาว (แตงโม - ปัณฑารีย์
ไชยบุตรสกุล) จะคุน้ เคยกับทีแ่ บงก์ชาติเป็นอย่างดี เพราะได้เข้าร่วม
กิจกรรมกันสม�่ำเสมอ เช่น ประกวดแม่ลูกคู่เหมือน ประกวด
ต�ำส้มต�ำในงานสงกรานต์ ซึ่งตอนเขายังเด็ก เราก็หวังอยากให้ลูก
ท�ำงานทีแ่ บงก์ชาติเหมือนกัน แต่กไ็ ม่ได้คาดหวังมากนัก จนกระทัง่ เขา
เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมือ่ เรียนจบ จึงบอกให้ลองมาสมัครงานทีแ่ บงก์ชาติ ซึง่ ตอนแรก ๆ
ลูกสาวก็ไม่ยอม เพราะได้งานที่บริษัทต่างชาติแล้ว รวมทั้งคิดว่า
แบงก์ชาติเป็นองค์กรของรัฐ คงจะมีระเบียบจุกจิกหยุมหยิม ซึ่ง
เด็กรุ่นใหม่จะไม่ชอบ ก็ได้อธิบายกับลูกสาวว่าแบงก์ชาติเป็นองค์กร
ใหญ่ ระเบียบกฎเกณฑ์ถือเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น เนื่องจากต้องท�ำงานกับ

การท�ำงานที่แบงก์ชาติจะมีโอกาสได้ท�ำงาน
กับคนเก่ง ๆ และได้เรียนรู้งานจากผู้ที่มีความรู้
ความสามารถระดับประเทศ”
คุณแม่ณัฏ - ณัฏฐิรา เต็มบุญศักดิ์

ถึงแม้การใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาก ๆ พูดคุยกันมาก ๆ
จะท�ำให้มีเรื่องที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง
ทะเลาะกันบ้าง แต่เทียบกับความอุ่นใจที่ได้ใกล้ชิดกัน
ได้พูดคุยเรื่องสัพเพเหระเหมือนตอนเด็ก ๆ แล้ว
ไม่มีอะไรเทียบได้เลย
แตงโม - ปัณฑารีย์ ไชยบุตรสกุล

ฉบับที่ 4 ปี 2561

คุณแม่ไพ - ประไพ ตันติยุทธ เลขานุการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ น�้ำฝน - วรรษา ตันติยุทธ ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายกลยุทธ์
และวางแผนธนบัตร
คุณแม่ณัฏ - ณัฏฐิรา เต็มบุญศักดิ์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายสถิติ
และจัดการข้อมูล และ แตงโม - ปัณฑารีย์ ไชยบุตรสกุล ผู้วิเคราะห์
ฝ่ายนโยบายและก�ำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
คุณแม่เล็ก - เพ็ญศรี โต๊ะชืน่ ดี นักบัญชีอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน
และ มายด์ - เอมิลา โต๊ะชื่นดี ผู้วิเคราะห์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์

BOT MAGAZINE Smart Generations

เนื่ อ งในโอกาสวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ ใ นเดื อ นสิ ง หาคมปี นี้ ทาง
BOT พระสยาม MAGAZINE จึ ง ถื อ โอกาสเปิ ด บ้ า น
หลั ง ใหญ่ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความรั ก ความอบอุ่ น ของ
ชาวแบงก์ชาติ ทีท่ �ำ งานร่วมกันกับเจเนอเรชันทีห่ ลากหลาย
ส่ ง ผ่ า นกั น จากรุ่ น สู่ รุ่ น ผ่ า นบทสนทนาของตั ว แทน
คู่ “คุณแม่ - คุณลูก” ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่
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คนหมู่มาก อาจไม่คล่องตัวเหมือนกับบริษัทเอกชน แต่การท�ำงาน
ที่แบงก์ชาติ จะมีโอกาสได้ท�ำงานกับคนเก่ง ๆ และได้เรียนรู้งาน
จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถระดับประเทศ ในที่สุดลูกสาวก็
สอบเข้าได้ท�ำงานที่สายตลาดการเงิน ยังจ�ำความรู้สึกวันที่ลูกสาว
บอกว่า แบงก์ชาติแจ้งว่าผ่านการสอบสัมภาษณ์และให้รายงานตัว
เข้าท�ำงานได้ดี วันนัน้ ทุกคนในครอบครัวรูส้ กึ ดีใจและมีความสุขมาก
ที่ลูกมีโอกาสได้ท�ำงานที่นี่ วันที่เราเห็นค�ำสั่งบรรจุลูกเป็นพนักงาน
เป็นวันที่รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างที่สุด
คุณแม่เล็ก : ก่อนหน้านี้ไม่ได้คาดหวังให้ลูก (มายด์ - เอมิลา
โต๊ะชื่นดี) มาท�ำงานที่นี่ เพราะอยากให้เขาคิดและตัดสินใจเลือกใน
สิง่ ทีเ่ ขาชอบหรือถนัดเอง ลูกจบอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คิ ด ว่ า ไม่ ต รงกั บ งานของแบงก์ ช าติ เ ท่ า ไหร่ นั ก ตอนแรกจึ ง ตั้ ง
เป้าหมายไว้วา่ ให้ลกู เรียนจบปริญญาโท ซึง่ จะต้องมีประสบการณ์ทำ� งาน
1 ปีก่อน ลูกจึงไปสมัครงานที่ธนาคารแห่งหนึ่ง ลักษณะงานที่ท�ำ
ใกล้เคียงกับบางส่วนงานที่แบงก์ชาติ เราจึงเริ่มคาดหวังจะให้ลูกมา
สมัครงานทีแ่ บงก์ชาติ ขณะทีล่ กู ใกล้จะเรียนจบปริญญาโท (หลักสูตร
การจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย )
แบงก์ชาติประกาศเปิดรับสมัครต�ำแหน่งที่ตรงกับประสบการณ์ที่ลูก
เคยท�ำพอดี จึงแนะน�ำให้เขามาสมัครและได้เริม่ ท�ำงานตัง้ แต่ปี 2558
ซึง่ ตัวเราเองท�ำงานมากว่า 30 ปีแล้ว มีความภาคภูมใิ จในองค์กรแห่งนี้
และดีใจมากที่สุดที่ลูกได้ท�ำงานที่นี่เช่นกัน
คุณแม่ไพ : แบงก์ชาติเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเรา
พอมาอยู่แล้ว รู้สึกมีความสุขและอบอุ่น ได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม
ที่ดี มีเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาที่ดี ท�ำให้ผูกพันจนท�ำงาน
ทีน่ น่ี านกว่า 37 ปี และจะเกษียณในปีหน้านีแ้ ล้ว การทีเ่ ราอยูม่ านาน

ได้เห็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมากมาย ท�ำให้มั่นใจว่าแบงก์ชาติเป็น
องค์กรชั้นน�ำที่มีความส�ำคัญ บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ามา
เป็นพนักงานจึงต้องเป็นคนเก่งและคนดี เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
ประเทศ ดังนั้น จึงคิดเสมอว่า อยากให้ครอบครัวลูกหลานเราได้
เข้ามาท�ำงาน ณ ที่แห่งนี้ เพราะเชื่อว่าการท�ำงานในแบงก์ชาติจะ
ดีและมีความสุขในระยะยาว ตอนนั้นเมื่อทราบว่าแบงก์ชาติเปิด
รับสมัครพนักงาน ต�ำแหน่งวิศวกร จึงรีบแจ้งให้ลกู สาว (น�ำ้ ฝน - วรรษา
ตันติยุทธ) ทราบ ตัวเราเองก็ลุ้นอยากให้ลูกยอมมาสอบ เพราะ
ขณะนั้นลูกยังสนุกกับการท�ำงานกับองค์กรภายนอก แต่สุดท้าย
เมือ่ ลูกยอมมาสมัครและสามารถผ่านเข้ามาท�ำงานทีแ่ บงก์ชาติได้ เรา
รูส้ กึ ดีใจ ตืน่ เต้น และภาคภูมใิ จเป็นอย่างมาก รูส้ กึ โล่งใจเหมือนได้พา
ลูกมาอยูใ่ นทีท่ ปี่ ลอดภัย และอยากให้ลกู ได้ทำ� งาน ณ ทีแ่ ห่งนี้ ตลอดไป
สาเหตุที่แต่ละท่านอยากเข้ามาร่วมงานที่แบงก์ชาติ
รวมถึงความรู้สึกเมื่อได้มาท�ำงานที่เดียวกับคุณแม่?
แตงโม : จริง ๆ แล้วพอมีครอบครัว เราก็เริม่ มองหางานทีม่ นั่ คง
สามารถจะท�ำไปได้นาน ๆ จนเกษียณ และมีคุณภาพชีวิตครอบครัว
ที่ดีอย่างที่หวังไว้ เลยท�ำให้นึกถึงค�ำพูดของคุณแม่ ที่คอยพูด
ชั ก ชวนให้ ม าสมั ค รงานที่ แ บงก์ ช าติ ตั้ ง แต่ ยั ง เรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่งคุณแม่เองก็เข้าท�ำงานที่แบงก์ชาติตั้งแต่อายุประมาณ 22 ปี
จนปีนกี้ อ็ ายุ 59 ปีแล้ว นอกจากนัน้ พอมาลองคิดดูวา่ ตลอดชีวติ
ที่ เ ราเติ บ โตมา คุ ณ แม่ ก็ มี เ วลาดู แ ลเราอย่ า งใกล้ ชิ ด เสมอ ซึ่ ง
เป็นสิ่งที่สร้างความผูกพันให้ตัวเรากับคุณแม่มาก ๆ และเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ท่ีเราก็อยากท�ำให้ลูกเช่นเดียวกัน ก็เลยคิดว่า
“แบงก์ ช าติ ” น่ า จะเป็ น ค� ำ ตอบที่ ใ ช่ ส� ำ หรั บ เรา จนกระทั่ ง ได้

ตัวเราเองท�ำงานมากว่า 30 ปีแล้ว
มีความภาคภูมิใจในองค์กรแห่งนี้ และดีใจมากที่สุด
ที่ลูกได้ท�ำงานที่นี่เช่นกัน
คุณแม่เล็ก - เพ็ญศรี โต๊ะชื่นดี

รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแบงก์ชาติ
ได้เข้ามาท�ำงานกับบุคลากรที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
มากมาย เป็นการเปิดโลกกว้างอีกมุมหนึ่ง
มายด์ - เอมิลา โต๊ะชื่นดี

แบงก์ชาติเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง พอมาอยู่
แล้วมีความสุขและอบอุ่น ได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม
ที่ดี มีเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาที่ดี
ท�ำให้ผูกพันจนท�ำงานที่นี่นานกว่า 37 ปี
คุณแม่ไพ - ประไพ ตันติยุทธ

น�้ำฝน - วรรษา ตันติยุทธ

น�้ำฝน : ที่มาของการเข้ามาท�ำงานที่แบงก์ชาติ คือ คุณแม่
ที่ ค อยพู ด เกลี้ ย กล่ อ มมาตลอด แม้ ก ระทั่ ง ตอนช่ ว งเวลา
การรั บ สมั ค รไปจนถึ ง ตอนสอบ ซึ่ ง เราได้ ใ ช้ เ วลาตั ด สิ น ใจ
พอสมควร เนื่องจากยังสนุกกับการท�ำงานที่เดิม และค่อนข้าง
กังวลกับความเป็นองค์กรของรัฐ รูปแบบการท�ำงานขององค์กร
ผลตอบแทน และความก้าวหน้าที่ต่างจากที่ท�ำงานเดิม แต่ด้วย
ต�ำแหน่งที่เปิดรับสมัครก็ค่อนข้างตรงกับประสบการณ์งานด้าน
Supply Chain Management ที่เคยท�ำมา ซึ่งคิดว่าการที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการผลิตธนบัตรให้ทุกคนในประเทศได้ใช้ ก็ท�ำให้รู้สึก
ภูมใิ จ ประกอบกับสมัยเด็ก เรามาวิง่ เล่นในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน และ
เข้าค่ายช่วงปิดเทอมบ่อย ๆ มีสงั คมและได้รจู้ กั กับเพือ่ น ๆ ทีเ่ ป็นลูก
ของพนักงานแบงก์ชาติ ซึ่งเป็นเด็กเรียนดีกันทั้งนั้น ท�ำให้รู้สึกว่าคน
ทีน่ เี่ ป็นคนเก่ง โดยส่วนตัวแล้วสังคมทีม่ คี นเก่งเยอะ ๆ น่าจะท�ำให้เห็น
มุมมองที่แปลกใหม่และท�ำให้เราเก่งขึ้นได้ จนกระทั่งได้เข้ามา
ท�ำงานจริง ก็เป็นอย่างทีค่ ณุ แม่บอกเลย คือ สังคมทีน่ เี่ หมือนครอบครัว
ใหญ่ ทุกคนรู้จักกัน ช่วยเหลือกัน พี่ ๆ น่ารัก และมีคนรู้จักคุณแม่
ค่อนข้างมาก ท�ำให้รู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคย นอกจากนี้ พอเข้ามา
ท�ำงานที่แบงก์ชาติแล้ว ได้เดินทางไปกลับพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่
เหมือนสมัยเรียน ท�ำให้สะดวกและได้มีเวลาคุยกันในครอบครัว
ได้อย่างเต็มที่
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เข้ า มาท� ำ งานที่ เ ดี ย วกั บ คุ ณ แม่ จ ริ ง ๆ ก็ รู ้ สึ ก อบอุ ่ น เหมื อ น
สมัยที่ยังเป็นเด็กนักเรียน คุณแม่จะเป็นคนคอยรับส่งตลอดทุกวันทั้ง
เช้าและเย็น ดังนั้น เรากับคุณแม่จะได้ใช้เวลาร่วมกันบนรถ พูดคุย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันตลอด ซึง่ คุณแม่กจ็ ะใช้โอกาสนีพ้ ร�ำ่ สอน
เราในเรื่องต่าง ๆ แต่พอเรียนจบและเริ่มท�ำงาน เราขับรถไปท�ำงาน
เอง ท�ำให้ช่วงเวลาการพูดคุยนั้นหายไป จนได้มาท�ำงานที่แบงก์ชาติ
ด้วยกัน ก็รู้สึกว่าบรรยากาศเก่า ๆ ได้กลับมาอีกครั้ง ถึงแม้การใช้
เวลาอยู่ด้วยกันมาก ๆ และพูดคุยกันมาก ๆ จะท�ำให้มีเรื่องที่ความ
คิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง แต่เทียบกับความอุ่นใจที่ได้
ใกล้ชิดกัน ได้พูดคุยเรื่องสัพเพเหระเหมือนตอนเด็ก ๆ แล้ว ไม่มี
อะไรเทียบได้เลย
มายด์ : ไม่เคยคิดว่าจะได้เข้ามาท�ำงานที่นี่ เนื่องจากเรียน
ไม่ตรงสายกับสายงานหลักของแบงก์ชาติ แต่ด้วยความที่คุณแม่
ท�ำงานที่แบงก์ชาติท�ำให้คุ้นชินกับที่นี่มาแต่เด็ก ๆ และได้รับ
การปลูกฝังมาตลอดว่าเป็นองค์กรที่ดี มั่นคง และเป็นองค์กรที่
เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศ พอได้มีโอกาส
ท�ำงานที่เหมาะกับความสามารถของเรา จึงไม่ลังเลที่จะสมัคร
เข้ า มาท� ำ งาน และรู ้ สึ ก ภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
แบงก์ชาติ ได้เข้ามาท�ำงานกับบุคลากรที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
มากมาย เป็นการเปิดโลกกว้างอีกมุมหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ให้โอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของที่นี่

BOT MAGAZINE Smart Generations

การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตธนบัตรให้ทุกคน
ในประเทศได้ใช้ ก็ท�ำให้รู้สึกภูมิใจ อีกทั้งสังคม
การท�ำงานที่แบงก์ชาติ เหมือนครอบครัวใหญ่
ทุกคนรู้จักกัน ช่วยเหลือกัน
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ส่งต่อความภาคภูมิใจ
จากรุ่นพี่ ธปท. ถึงรุ่นน้อง

BOT MAGAZINE BOT Moments
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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คุณอดุลย์ ค�้ำชู

คุณรัชนี พัวศิริรัตน์สกุล

คุณกมลพร จิระวนนท์

คุณวรพงศ์ ตติยะวรนันท์

คุณสุนทรานี รัตนะมณี

BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจากรุน่ พีใ่ นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จากต่างฝ่ายต่างสายงาน
ทัง้ จากส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานภาค อันได้แก่ คุณอดุลย์ ค�ำ้ ชู ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณรัชนี พัวศิริรัตน์สกุล ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร คุณกมลพร จิระวนนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ศูนย์จดั การธนบัตร จ.อุบลราชธานี คุณวรพงศ์ ตติยะวรนันท์ ผูช้ ำ� นาญการด้านสือ่ การเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร
และคุณสุนทรานี รัตนะมณี ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร
โดยทั้ง 5 ท่าน จะมาร่วมแบ่งปันข้อคิดในการใช้ชีวิต
และการท� ำ งาน รวมถึ ง โมเมนต์ แ ห่ ง ความภาคภู มิ ใ จ
ในฐานะ “บุ ค ลากรแบงก์ ช าติ ” ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์
ต่อรุน่ น้องพนักงาน ธปท. ผูเ้ ป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
องค์กรสูอ่ นาคต

คุณอดุลย์ ค�ำ้ ชู
ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“กว่า 37 ปี ของการท�ำงานที่ ธปท. ส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผมเริ่มเข้าท�ำงานเมื่อ ปี 2524 ในต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบ
ผู้ช่วย จนถึงวันนี้ ผมได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมายจากการ
ท�ำงานหลากหลายด้าน และที่ประทับใจมากที่สุด คือ งานด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน เนื่องจากได้มีส่วนให้ความรู้และ
ช่วยเหลือประชาชนในภาคอีสานเป็นอย่างมาก ท้ายนี้ สิ่งที่อยาก
ฝากไว้ส�ำหรับน้อง ๆ พนักงาน ธปท. รุ่นต่อไป คือ การรักษา
สมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว เพราะสองด้านนี้
มีส่วนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน หากสูญเสียด้านใดก็จะส่งผลกระทบ
ต่ออีกด้านหนึ่งเสมอ”

คุณกมลพร จิระวนนท์
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การศูนย์จดั การธนบัตร จ.อุบลราชธานี
“ดีใจที่ได้เป็น ‘ลูกพระสยาม’ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนประกอบ
เล็ก ๆ ในหน้าประวัติศาสตร์ของ ธปท. ตลอดชีวิตของการท�ำงาน
จะอยูด่ า้ นเอกสารและด้านธนบัตร ส�ำหรับงานด้านธนบัตรแล้ว ใคร ๆ
อาจมองเหมือนว่าไม่มอี ะไร เพราะเป็นการท�ำงานซ�ำ้ ๆ แต่การเอาชนะ
ความน่าเบื่อในงานที่ต้องท�ำซ�้ำ ๆ คือ การแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ในงาน
เดิม เราอาจได้ไอเดียใหม่จากการท�ำซ�้ำ หลายคนได้งานที่พัฒนา
จากความผิดพลาดในงานเดิมเป็น ‘การปรับปรุงงาน’ ถ้าเราท�ำได้
เช่ น นี้ ก็ จ ะเห็ น เสน่ ห ์ ข องงานที่ ก�ำ ลั ง ท� ำ จะท� ำ งานแบบมี ค วาม
ภาคภูมิใจ ท�ำงานแบบมีความสุข จะมีทักษะและพัฒนาการที่ดี
ท�ำงานด้วยใจรัก ให้คณุ ค่ากับงานทีท่ ำ� ท�ำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่าง
เต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส
เพราะเมื่อเราท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก็ไม่ต้องระแวงภัยที่จะ
ตามมาในอนาคต เป็นก�ำลังใจให้นอ้ ง ๆ ขอให้มคี วามสุขกับงานทีท่ ำ�
“ขอกราบขอบพระคุณ ธปท. ทีเ่ ปรียบเสมือนบ้าน และบ้านหลังนี้
ให้ทั้งความมั่นคง ความอบอุ่น เต็มไปด้วยความรักมากมาย”

คุณสุนทรานี รัตนะมณี
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร
“จ�ำได้ว่าเคยร่วมงานจัดท�ำ ‘วารสารพระสยาม’ ตั้งแต่สมัยเป็น
เล่มขนาดเล็ก เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว และได้มีโอกาสบอกเล่า
ถึงความประทับใจที่ได้เข้าท�ำงานที่ ธปท. ก็คงเหมือนกับทุก ๆ คน
ทีน่ า่ จะภูมใิ จมาก ๆ ตอนสอบเข้า ธปท. ได้ เพราะท�ำให้พอ่ แม่ภมู ใิ จ
ในตัวเรา สามารถสร้างครอบครัวของเราได้มั่นคง
“หวนคิดถึงวันเก่า ๆ เมื่อ 38 ปีก่อน ตั้งแต่เริ่มเข้าท�ำงาน
วันแรก ๆ มีเรื่องตื่นเต้น คือ ตกบันไดรถเมล์สาย 6 ค่ะ รถจอด
สุดสายที่หน้า ธปท. แล้วตอนลงจากรถเหยียบชายกระโปรงตัวเอง
ล้มหัวเข่าครูดพืน้ มีแผลถลอกเลือดออกซิบ ๆ จากเหตุการณ์ครัง้ นัน้
กลับกลายเป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจ เพราะได้รับความเมตตา
อาทรจากพี่ ๆ พนักงาน ธปท. ถึงแม้จะยังไม่เคยรู้จักกัน พาส่ง
ห้องพยาบาล และเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้เราน�ำมาใช้เป็นหลัก
ในการท�ำงานตลอดมา ให้มีเมตตา มีน�้ำใจ ให้ความช่วยเหลือต่อ
เพือ่ นร่วมงาน รุน่ พี่ รุน่ น้อง ไม่วา่ จะขอความช่วยเหลือในงานมาอย่างไร
ก็ยนิ ดีให้คำ� ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือทุกเรือ่ งเท่าทีส่ ามารถท�ำได้ และ
สิง่ ทีไ่ ด้รบั กลับมา คือ ความร่วมมือในการท�ำงานให้สำ� เร็จ และความ
รู้สึกดี ๆ จากทุก ๆ คน เช่นกัน”

ฉบับที่ 4 ปี 2561

คุณวรพงศ์ ตติยะวรนันท์
ผูช้ ำ� นาญการด้านสือ่ การเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร
“ผมจบการศึกษาด้านโสตทัศนศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
และมาท�ำงานที่ ธปท. เป็น ‘คนสร้างภาพ’ ท�ำหน้าที่ผลิตสื่อ
การเรียนรู้ ให้งานฝึกอบรมของธนาคาร มากว่า 32 ปี การท�ำงาน
ในครัง้ ก่อนจะใช้ชา่ งภาพ ช่างเทคนิค ช่างศิลป์ ซึง่ เป็นผูช้ ำ� นาญงาน
เฉพาะสาขาวิชามาท�ำงานร่วมกัน เพื่อผลิตชุดการฝึกอบรม ซึ่ง
แตกต่างจากปัจจุบันมากที่ใช้นักฝึกอบรม เพียง 1 คน เพื่อท�ำงาน
หลาย ๆ งานพร้อมกัน ในลักษณะ Multitask เพื่อตอบรับโลกดิจิทัล
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับตัวเองอย่างมาก
ทั้งทางด้านทัศนคติ วิธีคิด และกระบวนการท�ำงาน ตลอดถึงการ
ยอมเปลีย่ นลักษณะงาน ไปท�ำงานต่างสายงาน (Mobility) เพือ่ ให้พบ
ความสุข ความส�ำเร็จในงานตามที่ตั้งเป้าหมาย
“ในฐานะคนสร้างภาพ ผมได้เห็นภาพสวยงาม ประทับใจเพื่อน
ธปท. ซึ่งเป็น ‘ภาพที่ไม่ได้สร้าง’ จากท่านผู้ว่าการวิรไท ซึ่งได้
เชิญชวนให้เพื่อนพนักงานช่วยกันเก็บขยะ หลังพิธีปิดกีฬาสี พร้อม
ก้มลงเก็บขยะร่วมกับเพือ่ นพนักงาน เป็นภาพทีส่ ร้างจิตส�ำนึกของการ
เป็นคนคุณภาพของพนักงาน ธปท. ผมภูมิใจมากที่ได้ท�ำงานร่วมกับ
พนักงานทีม่ คี ณุ ภาพของ ธปท. ซึง่ สรรหามาด้วยความโปร่งใส ประดุจ
ความใสสะอาดบริสทุ ธิข์ องต้นน�ำ้ ตลอดระยะเวลาการท�ำงานของผม”

BOT MAGAZINE BOT Moments

คุณรัชนี พัวศิรริ ตั น์สกุล
ผูว้ เิ คราะห์อาวุโส ฝ่ายบริหารการสือ่ สารองค์กร
“ตลอดระยะเวลากว่า 38 ปี ที่ท�ำงานที่ ธปท. ตั้งแต่ปี 2523
จนถึงปัจจุบัน ถือเป็น 38 ปีแห่งความภาคภูมิใจ นับแต่วันแรกที่เข้า
ท�ำงานที่โรงพิมพ์ธนบัตร ก่อนจะย้ายมาฝ่ายวิชาการ (สายนโยบาย
การเงินในปัจจุบัน) ฝ่ายการต่างประเทศ (ฝ่ายสถิติและจัดการ
ข้อมูลในปัจจุบัน) และฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร งานทุกงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความไว้วางใจให้ด�ำเนินการ ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจทั้งสิ้น
“ตลอดชีวิตการท�ำงานที่ ธปท. ตั้งปณิธานว่า จะท�ำงานด้วย
ความตั้ ง ใจ มุ ่ ง มั่ น ทุ ่ ม เท โดยยึ ด หลั ก ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ถูกต้อง และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นส�ำคัญ เช่นเดียวกับ
พี่ ๆ พนักงานในอดีตทีส่ ง่ ทอดกันมา ความรัก ความภักดี และความ
ผูกพันที่มีต่อองค์กรเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจเสมอมา อย่างไรก็ดี การน�ำ
หลักธรรมมาใช้ในการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตจะท�ำให้พบกับ
ความสุขอย่างแท้จริง”
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เรื่อง : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
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FinTech ไทย
มาไกลถึงไหนแล้ว

ถึงวันนี้หลายท่านคงคุ้นเคยกับค�ำว่า FinTech (Financial Technology) หรือเทคโนโลยีทางการเงินกันมากขึ้นแล้ว
ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น QR Code, Biometrics, Blockchain หรือ Machine Learning ได้ถูกน�ำมาใช้ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส�ำหรับประเทศไทย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนา
บริ ก ารทางการเงิ น และการช� ำ ระเงิ น โดยน� ำ เทคโนโลยี ท างการ
เงินมาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยจุดเริ่มต้นส�ำคัญคือการพัฒนาระบบ
พร้อมเพย์ เพือ่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานการช�ำระเงินยุคใหม่ ทีส่ ามารถ
รองรับนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลายได้ ด้วยความสามารถ
ในการโอนเงินข้ามธนาคารโดยใช้เลข ID ต่าง ๆ เช่น เลขประจ�ำตัว
ประชาชน หมายเลขโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เลขประจ� ำ ตั ว นิ ติ บุ ค คล

และหมายเลข e-Wallet ID รวมทั้งเปิดกว้างให้ผู้ให้บริการทั้งที่
เป็นสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น ผู้ให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (Non-banks) สามารถเชื่อมต่อเข้ามาใช้บริการได้
ส่งผลให้มีการคิดค้นบริการใหม่ ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่
หลากหลาย โดยมีระบบพร้อมเพย์เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานการช�ำระเงิน
ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

และสิ่งส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ส�ำหรับการก้าวสู่ Digital Economy
อย่างแท้จริง คือ การพัฒนาระบบ e-KYC เพื่อรองรับการพิสูจน์
ตัวตนของลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินแบบ Online ได้อย่างครบ
วงจร โดยได้น�ำเทคโนโลยี Biometrics มาใช้ เช่น การตรวจสอบ
ลายนิ้วมือ และการใช้ Face Recognition โดยธนาคารหลายแห่ง
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถยกระดับการ
ท�ำธุรกรรม Online ของภาคการเงินไทยให้มีความคล่องตัวและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากพัฒนาการข้างต้นจะเห็นได้ว่า การน�ำ FinTech มาใช้ใน
ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ให้บริการทั้ง
สถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงินต่างมีความตืน่ ตัวทีจ่ ะคิดค้น
บริการใหม่ ๆ รวมทั้งยังได้เห็นความร่วมมือในภาคสถาบันการเงิน
ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน
ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของการน�ำ FinTech มาใช้ อันจะ
น�ำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป
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นอกจากนี้ ได้ มี ก ารริ เ ริ่ ม พั ฒ นาบริ ก ารทางการเงิ น โดย
ใช้ เ ทคโนโลยี Blockchain เช่ น การทดลองโอนเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศ (Cross-border fund transfer) ซึ่งอยู่ระหว่างทดสอบใน
Regulatory Sandbox นอกจากนีย้ งั มีการจัดตัง้ Thailand Blockchain
Community Initiative โดยความร่วมมือของ 14 ธนาคาร เพื่อ
ร่วมกันคิดค้นพัฒนาบริการทางการเงินทีจ่ ะสามารถใช้ประโยชน์จาก
จุดเด่นของ Blockchain ร่วมกันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการ
พัฒนาระบบโดยรวม และเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน

ส�ำหรับประเทศ สามารถต่อยอดการพัฒนาได้อกี มากในอนาคต โดย
สามารถร่วมใช้งานกันได้ทั้งสถาบันการเงินและองค์กรเอกชนอื่น ๆ
โดยปัจจุบนั ได้มกี ารทดลองใช้กบั การให้บริการออกหนังสือค�ำ้ ประกัน
หรือ Letter of Guarantee เป็นล�ำดับแรก
เทคโนโลยีที่น่าจับตามองอีกอย่างหนึ่งคือ Machine Learning
ซึ่งเป็นสิ่งที่มาช่วยเสริมให้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big
Data มีประโยชน์ยิ่งขึ้น ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากการน�ำ Machine
Learning มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางเลือกใหม่ เช่น ข้อมูลจาก
Social Media หรือ Platform ต่าง ๆ เพื่อการจัดท�ำ Credit
Scoring แบบใหม่ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ระหว่างการทดสอบใน Regulatory
Sandbox เพื่อประเมินความถูกต้องแม่นย�ำของ Model ก่อนการน�ำ
ไปใช้ให้บริการเป็นการทั่วไป
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บริการส�ำคัญที่ต่อยอดบนระบบพร้อมเพย์ คือ การพัฒนา
มาตรฐาน QR Code เพื่อการช�ำระเงิน ซึ่งช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถช�ำระเงินค่าสินค้าและบริการได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย โดยใช้ Mobile Banking สแกน Thai Standard
QR Code มาตรฐานของร้านค้าได้ทุกแห่ง ร้านค้าก็สามารถรับ
ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยมีต้นทุนที่ต�่ำลง และมีการบริหาร
จัดการภายในที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าที่ใช้ QR Code มาตรฐาน
แล้วเกือบ 2 ล้านแห่งทั่วประเทศ และในเร็ว ๆ นี้ จะมีการขยาย
บริการ QR Code ให้สามารถตัดเงินจากบัตรเครดิตเพิ่มเติมจาก
การตัดเงินจากบัญชีเงินฝากได้อีกด้วย
การใช้มาตรฐาน QR Code ยังได้ขยายจากภาคธุรกิจไปสู่
โครงการ e-Donation ซึง่ เป็นการพัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถบริจาคเงินผ่าน
Mobile Banking โดยการสแกน QR Code มาตรฐาน ซึ่งเงินจะ
เข้าบัญชีของหน่วยรับบริจาค เช่น วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล
หรือมูลนิธิ ทันที พร้อมกับส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีไปยัง
กรมสรรพากร ท�ำให้ไม่ต้องกังวลกับการเก็บหลักฐานการบริจาค
เพื่อประกอบการยื่นภาษี เนื่องจากมีข้อมูลในระบบแล้ว ถือเป็นการ
ใช้ e-Payment และเทคโนโลยีทางการเงินเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างความโปร่งใสให้กับประเทศไทย
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

สิ่งที่แบงก์ชาติ ไม่ ได้ท�ำ
...แต่มักถูกแอบอ้าง

คุณหรือคนใกล้ชิดเคยได้รับการติดต่อจากผู้ ไม่หวังดีทางโทรศัพท์ Facebook Line หรือ e-mail หรือแม้กระทั่งการ
บอกปากต่อปาก เพื่อหวังจะหลอกลวงเงินทองไปบ้างไหม ซึ่งหลายครั้งมิจฉาชีพเหล่านี้ก็ ใช้มุกแอบอ้างหน่วยงานของ
รัฐอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติ เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตัวเอง เพื่อช่วยป้องกันการ
ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายเหล่านี้ เราขอยกตัวอย่างสิ่งที่แบงก์ชาติไม่ได้ท�ำ เพื่อให้รู้ ไว้เป็นเกราะป้องกันโจร ซึ่งสิ่งที่ถูกอ้าง
ใช้บ่อย ๆ มี 6 อย่างดังนี้
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1. แจ้งหนี้บัตรเครดิต
ส่วนใหญ่เหยื่อจะตกใจเพราะไม่มีบัตรเครดิตของผู้ออกบัตร
ที่มิจฉาชีพบอกมา หรือไม่ได้ใช้บัตรในจ�ำนวนสูงอย่างที่ถูกอ้างถึง
พอเหยื่อก�ำลังงง ๆ มิจฉาชีพก็จะขอข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ เช่น
ชื่อ-นามสกุล เลขประจ�ำตัวประชาชน จากนั้นก็จะหลอกให้ไปที่
ตู้เอทีเอ็มเพื่อท�ำรายการตามที่บอก ซึ่งเป็นการโอนเงินให้มิจฉาชีพ
หรือถ้าหลอกถามไปเรื่อย ๆ แล้วเกิดรู้ว่าเหยื่อมีเงินมาก ก็มักจะ
หลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้ามาเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง การแจ้งหนี้บัตรเครดิตไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของ
แบงก์ชาติ แบงก์ชาติไม่มีฐานข้อมูลลูกหนี้บัตรเครดิตรายบุคคล

2. อายัดบัญชีเงินฝาก
เป็นการท�ำให้เหยื่อตกใจอีกเช่นกัน โดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ
ประกอบ เช่น พัวพันกับการค้ายาเสพติด การฟอกเงิน ก่อนจะ
ท�ำเป็นโอนสายให้เจรจากับผู้มีอ�ำนาจ และสุดท้ายก็มักจะจบที่ให้
โอนเงินมาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง การอายัดบัญชีหากเกิดขึน้ เพราะการท�ำผิดกฎหมาย
จะเป็นการสั่งการของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องไปยังธนาคารพาณิชย์
โดยตรง ไม่ต้องผ่านแบงก์ชาติ โดยเป็นการสั่งห้ามเคลื่อนย้ายเงิน
เท่านั้น ไม่ต้องโอนเงินออกมาให้ตรวจสอบ
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4. อนุมัติหรือรับรองโครงการเงินกู้ หรือโครงการลงทุน
เรื่องราวส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกัน คือ มีเงินทุนจ�ำนวน
มหาศาลมาปล่อยกู้จากหน่วยงานในหรือต่างประเทศ โดยมีอัตรา
ดอกเบีย้ ต�ำ่ หรือจะมีโครงการลงทุนเกิดขึน้ แต่ตอ้ งให้เอกสารส�ำคัญ
แก่ผู้ติดต่อก่อนที่จะได้เงินกู้หรือลงทุน เช่น ส�ำเนาบัตรประชาชน
หรือต้องจ่ายค่าสมัครสมาชิก หรือบางทีก็มีมุกเสริม เช่น ให้ผู้สนใจ
ท�ำหนังสือเดินทางเตรียมไว้เพือ่ ไปดูงานต่างประเทศ ซึง่ โครงการทีว่ า่
ได้รับการอนุมัติ รับรอง หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของแบงก์ชาติ
ข้อเท็จจริง ถ้าได้เจอเรื่องแบบนี้ ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเสมอ
ว่าจะเป็นการหลอกลวงและรีบติดต่อแบงก์ชาติทันทีที่เบอร์ 1213
ทัง้ นี้ หากมีโครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
แบงก์ชาติ เช่น โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้
รั บ ความเสี ยหายจากอุ ทกภั ย ปี 2554 ก็ จ ะมี ก ารประกาศให้
ทราบทั้งประเทศผ่านสื่อมวลชน อาทิ โทรทัศน์ หรือช่องทางของ
แบงก์ชาติเอง เช่น www.bot.or.th และจะด�ำเนินโครงการผ่าน
ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ ไม่ต้องผ่านบริษัท มูลนิธิ
หรือชมรมใด ๆ

6. Line Account ของแบงก์ชาติ
เป็นการส่งข้อความผ่านทาง Line ที่มีชื่อและรูปประกอบที่
ชวนเชือ่ ว่าเป็น Line ของแบงก์ชาติ บอกเหยือ่ ให้โอนเงินมาให้แบงก์ชาติ
ตรวจสอบโดยด่วน
ข้อเท็จจริง ในการติดต่อกับประชาชน แบงก์ชาติมีหลักการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ คือ ไม่ใช้ Line ในการ
ติดต่อสือ่ สารโดยตรงกับประชาชนรายบุคคล และปัจจุบนั แบงก์ชาติ
ยังไม่มี Line Account
แม้จะมีการออกข่าวมากมาย และหน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้
แจ้งเตือนอยู่เป็นระยะ แต่ก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่ออยู่เสมอ ฉะนั้น จึง
ควรตั้งสติ อย่าเผลอเชื่อค�ำสวยหรูที่บอกว่ามีผลตอบแทนมหาศาล
ดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ำมาก การสร้างความน่าเชื่อถือหรือขู่ว่ามีหน่วยงาน
ทางการเกีย่ วข้อง เพราะเดีย๋ วนีม้ จิ ฉาชีพช่างสรรหาวิธกี ารหลากหลาย
มาหลอก และในอนาคตก็คงจะมีวิธีการอื่น ๆ ออกมาให้เห็นอีก แต่
ถ้าสังเกตให้ดีก็มักจะจบด้วยการขอให้โอนเงิน
ดงั นัน้ เราจึงต้องตรวจสอบทีม่ าทีไ่ ปและความถูกต้องของข้อมูล
ที่ได้รับมาก่อนตัดสินใจท�ำตาม เช่น ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่ถูก
อ้างถึง หรือโทรมาปรึกษาศูนย์คมุ้ ครองผูใ้ ช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
โทร. 1213 ก่อน จะได้ไม่ต้องเสียใจและเสียเงินที่เราอุตส่าห์ท�ำมา
หากินอย่างเหนื่อยยากให้แก่เหล่ามิจฉาชีพที่เก่งเรื่องยกเมฆเหล่านี้
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3. โอนเงินเข้ามาเพื่อตรวจสอบ
มักเป็นปลายทางของข้อที่ 1 และ 2 (แต่บางกรณีก็แจ้งเลยว่า
เหยื่อเกี่ยวข้องกับการท�ำผิดกฎหมาย โดยไม่อ้างเรื่องหนี้หรือการ
อายัดบัญชี)
ข้อเท็จจริง การตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีเงินฝากเป็นการ
ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ไม่ใช่การให้โอนเงินเข้ามาเพื่อตรวจสอบ

5. เก็บค่าธรรมเนียมหรืออนุญาตให้น�ำเงินตรา
ต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย
มักจะพ่วงมากับเรือ่ งราวประเภท Romance Scam เช่น หลอกจีบ
ผ่าน Facebook แล้วบอกว่าจะส่งเงินมาให้ หรือเป็นค�ำสั่งซื้อขาย
สินค้าข้ามประเทศ แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แบงก์ชาติก่อนจึง
จะได้รับเงิน
ข้อเท็จจริง การรับโอนเงินตราต่างประเทศเข้ามาในบัญชี
ในประเทศ สามารถรับบริการได้ผ่านธนาคารพาณิชย์หรือตัวแทน
โอนเงินระหว่างประเทศที่ถูกกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งหรือจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้แบงก์ชาติ

49

BOT MAGAZINE Financial Wisdom

ฉบับที่ 4 ปี 2561

เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
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อันความฟุ่มเฟือยนี้
มีมาทุกยุคทุกสมัย
จากการพบเจอผู้คนมากมาย มีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งคน
เก๋ารุ่นเก่า คนวัยใสรุ่นใหม่ นิสัยทางการเงินอย่างหนึ่งที่
ไม่ต่างกัน คือ ใช้จ่ายเกินตัว ที่มักเกิดขึ้นเพราะซื้อของ
ที่ไม่จ�ำเป็น จนสรุปได้ว่า “อันความฟุ่มเฟือยนี้มีมาทุกยุค
ทุกสมัย”
พี่วัยเก๋าท่านหนึ่งเล่าว่า เพราะสิทธิ์การกู้ที่มีมาก จะไม่ใช้
ก็เสียดาย จนกลายเป็นเสียสิทธิ์เสียโอกาส เลยตัดสินใจกู้เต็มที่
อยากได้อะไรก็ซื้อ ไม่คิดเยอะเวลาซื้อ แค่สิ้นเดือนมีเงินพอจ่ายเพียง
ตัดบัญชีเงินเดือนไป โดยไม่รู้เลยว่าแต่ละเดือนเสียดอกเบี้ยไปอย่าง
ที่ไม่ควรจะเสียเท่าไหร่ แถมยังไปช่วยค�้ำประกันให้คนอื่นอีก แล้ว
เขาก็หนีไป รู้ตัวอีกทีหนี้ก็ท่วมหัวจนจ่ายไม่ไหวแล้ว
ส่วนคนรุ่นใหม่ก็เกิดมาในยุคที่จะซื้อของอะไรก็ง่ายแค่ปลายนิ้ว
ฟังน้อง ๆ หลายคนก็พูดตรงกันว่าเห็นแล้วชอบปุ๊บ ก็กดยืนยันซื้อ
หรือหยิบบัตรขึ้นมารูดปรื๊ดปั๊บ จ่ายค่าของแบบไม่ต้องจับเงินสดใน
กระเป๋าเลยก็ท�ำได้ ยิ่งไปกว่านั้น ไม่เคยคิดรวมดูว่าแต่ละเดือนนั้น
ได้ท�ำเงินละลายหล่นหายกับความอยากได้อยากมีไปกี่บาท หรือเสีย
ดอกเบี้ยไปเท่าไหร่ เพราะแทบไม่เคยดูใบแจ้งหนี้ของตัวเองเลย

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ยุคโน้นจนถึงสมัยนี้ สาเหตุหลักของปัญหา
ทางการเงิน คือ การขาดความยับยั้งชั่งใจเวลาใช้จ่าย ไม่ว่าจะใช้
เงินสดหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มากไปกว่านั้น ความอยากที่ยั้ง
ไม่อยู่ก็พาลท�ำให้ไม่มีเงินเก็บหรือต้องไปกู้ ซึ่งไม่ได้ค�ำนึงถึงดอกเบี้ย
ที่ต้องจ่ายจากการน�ำเงินในอนาคตมาใช้ ท�ำให้ลืมนึกถึงปัญหาหนี้
ที่อาจจะตามมา และในที่สุดก็บานปลายเกินกว่าจะยับยั้ง
เห็ น แบบนี้ แ ล้ ว ท่ า นผู ้ อ ่ า นลองใช้ 3 หลั ก การนี้ กั บ ชี วิ ต ดู
เชื่อได้เลยว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหา
ให้ได้ไม่มากก็น้อย

หลักที่ 1 ใช้น้อยกว่าที่หาได้
เป็นสิ่งที่เราท�ำได้ทุกวัน แต่ต้องตั้งต้นโดยแยกความจ�ำเป็น
ออกจากความต้องการ แล้วจัดล�ำดับความส�ำคัญให้ของที่จ�ำเป็น
ก่อน จากนั้นตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ส่วนสิ่งไหน
ไม่จ�ำเป็นก็ไม่ซื้อ หรือแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ซื้อได้แค่พอชื่นใจไม่เกิน
10% ของรายได้ที่ได้มา และเมื่อรวมค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
จะต้องไม่เกินกว่าเงินทีห่ ามาได้ในแต่ละเดือน จากนัน้ ก็ใช้จา่ ยในชีวติ
ประจ�ำวันไม่เกินจากแผนทีว่ างไว้ เป็นการตัดไฟตัง้ แต่ตน้ ลม ก่อนทีจ่ ะ
ลุกไหม้จนไล่ดับไม่ทัน
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1 DCA หรือ Dollar Cost Average คือ การลงทุนโดยซื้อแบบ “ถัวเฉลี่ย” คือไม่ว่าราคา
จะปรับขึ้นหรือลงอย่างไร ก็ซื้อที่จ�ำนวนเท่า ๆ กัน ท�ำให้ลดความเสี่ยงจากการผันผวน
ของราคา และไม่ต้องคอยติดตามหรือเป็นกังวลว่าจะลงทุนในช่วงใด ที่ราคาเท่าใด

หลักการเหล่านี้ใคร ๆ ก็พอรู้ว่าดี ขาดเพียงเรื่องเดียว คือ
การลงมือท�ำจริง แต่เชื่อเถอะว่าจะช่วยปรับชีวิตของทุกคนให้กลับ
เข้าสูค่ วามพอดี สุดท้ายนี้ ขอย�ำ้ อีกทีวา่ เรือ่ งความฟุม่ เฟือยนี้ อย่าโยน
ความผิดทั้งหมดไปที่การเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายและเทคโนโลยีของโลก
ที่มันเปลี่ยนไป เพราะหลักใหญ่มันอยู่ที่ “ใจ” ของเราเอง หากคุณ
เป็นหนึ่งคนที่อดใจไม่ไหวอยู่บ่อย ๆ ขอให้ใช้ 3 หลักการที่ว่ามานี้
ไว้ป้องกันตัว ไม่เช่นนั้น ความสุขชั่ววูบแค่ตอนซื้อก็จะย้อนกลับมา
ท�ำร้ายใจตอนเห็นยอดเงินในบัญชีหรือเมื่อใบแจ้งหนี้มาถึงและสร้าง
ปัญหาให้ตัวเองซ�้ำแล้วซ�้ำอีกอย่างที่ผ่านมา
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หลักที่ 2 ออมก่อนใช้
ท�ำได้ทุกเดือนหรือทุกครั้งที่ได้เงินมา แค่แบ่งไปออมและน�ำเงิน
ไปใช้คืนเจ้าหนี้ ท�ำ 2 อย่างแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงค่อยน�ำเงิน
ทีเ่ หลือไปใช้จา่ ยได้ตามอัธยาศัย ลองเริม่ ต้นออมง่าย ๆ ที่ 10% แล้ว
ค่อย ๆ ขยับไปให้ถึง 1 ใน 4 ของรายได้ ผ่านรูปแบบการออม
ที่คิดว่าใช่ สะดวกแบบไหน ออมแบบนั้น เช่น เปิดบัญชีออมเงิน
แยกจากบัญชีเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ ออมทรัพย์
พิเศษ หรือปลอดภาษีตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป หรือสายชอบลุ้นจะซื้อ
สลากออมทรัพย์ที่แม้ไม่ถูกรางวัลแต่เงินต้นก็ยังอยู่ แถมได้ดอกเบี้ย
เมื่อครบก�ำหนด
ส่วนสายชอบลงทุน ก็อาจเริ่มที่กองทุนรวมที่บริหารจัดการเงิน
ลงทุนได้ดี มีผลตอบแทนที่น่าพอใจ และถ้าไม่ค่อยมีเวลาซื้อเอง ก็
ขอแนะน�ำให้ใช้วธิ ี DCA1 เพือ่ ก�ำหนดวันลงทุนอย่างสม�ำ่ เสมอและตัด
บัญชีอัตโนมัติเพื่อความสะดวก แต่อย่าลืมลงทุนในความรู้เรื่องการ
ลงทุนให้ตัวเองก่อนกระโจนลงในสนามจริงด้วย

หลักที่ 3 ตั้งเป้าหมายทางการเงิน
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนทั้งจุดประสงค์ จ�ำนวนเงิน วิธี และระยะ
เวลา ก็จะมีชัยไปกว่าครึ่ง และใช้เตือนใจว่าที่ตั้งใจหาเงินและ
เก็บเงินอยู่ทุกวันนี้ ท�ำไปเพื่ออะไร จะส�ำเร็จวันไหน ซึ่งเราจะมี
เป้าหมายหลายข้อก็ได้ เช่น เงินออมเผื่อฉุกเฉิน ปลดหนี้ ท่องเที่ยว
เรียนต่อ ซื้อรถ ซื้อบ้าน หรือเพื่อชีวิตหลังเกษียณ แต่ทุกเป้าหมาย
ควรถูกก�ำกับด้วยเวลาที่แน่นอน ทั้งเป้าหมายระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
เป้าหมายระยะกลาง (1 - 3 ปี) และเป้าหมายระยะยาว (3 ปีขึ้นไป)
ที่ส�ำคัญต้องไม่ลืมจัดล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละเป้าหมาย หาก
เป้าหมายใดส�ำคัญและเร่งด่วนกว่า ก็ให้เร่งท�ำเพื่อบรรลุเป้าหมาย
นั้นก่อน
ใครยังไม่เคยตั้งเป้าหมาย ก็ควรเริ่มท�ำตั้งแต่วันนี้และทบทวน
ทุก 6 เดือนหรือทุกปี เพื่อดูว่าท�ำได้ตามแผนหรือไม่ หรือมีอุปสรรค
อะไรทีท่ ำ� ให้ทำ� ไม่ได้ จะได้ปรับปรุงแผนกันให้สามารถไปถึงจุดหมาย
ได้ในที่สุด แถมเป้าหมายที่เราตั้งยังไว้ใช้ปฏิเสธคนที่มาขอให้ช่วย
ค�้ำประกันได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ลดโอกาสในการมีปัญหาทางการเงิน
ที่เราไม่ได้ก่อได้อีกทางหนึ่ง
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Art is “Food for the Soul”
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หากจะให้หาเหตุผลที่ว่า เหตุใดมนุษย์ยังคงต้องเสพศิลปะ เหตุผลร้อยแปดพันประการ
คงก่อตัวขึ้นมาในความคิด รวมถึงเหตุผลนี้ที่เราจะหยิบยกมาว่า ก็เพราะมนุษย์เรา
ยังต้องมีอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกาย นับประสาอะไรกับจิตวิญญาณ ซึ่งงานอาร์ตก็คือ
อาหารที่จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของมนุษย์เราให้อิ่มเอมได้

Bestination ฉบั บ นี้ จึ ง ชวนคุ ณ มาเติ ม เต็ ม จิ ต วิ ญ ญาณกั บ
“เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานานาชาติ” หรือ “Bangkok Art Biennale”
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
ซึ่งงานนี้นับว่าอลังการงานอาร์ตมาก ๆ และจะมาเปิดปฐมบท
หน้าใหม่ให้แวดวงศิลปะของเมืองไทยอย่างแน่นอน
What is the Art Biennale?
อาร์ต เบียนนาเล เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกที่เมืองเวนิส
ประเทศอิตาลี เป็นหนึ่งในมหกรรมศิลปะที่ยิ่งใหญ่และได้รับการ
กล่าวขวัญอย่างแพร่หลายไปทัว่ โลก ด้วยเอกลักษณ์ของการจัดงานทีจ่ ะ
น�ำผลงานชิ้นเอกของศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงเข้าด้วยกัน
แน่นอนว่า เคยมีผลงานจากศิลปินชาวไทยร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย

เช่นกัน อาร์ต เบียนนาเล เป็นดั่งแหล่งรวมตัวเฉพาะกิจของเหล่า
พลพรรคคนรักงานศิลป์จากทั่วโลก และในปีนี้ ก็ถึงคราวที่ อาร์ต
เบียนนาเล จะใช้งานศิลปะแผ่ขยายอาณานิคมของความสุขทาง
จิตวิญญาณบน 20 พิกดั รอบกรุงเทพฯ ทีห่ ลอมรวมเรือ่ งราวส�ำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทยหลายยุคหลายสมัยในชื่อ Bangkok Art Biennale
ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต” (Beyond Bliss)
ศิลปินดัง กับ พิกัดเด่น ใน Bangkok Art Biennale
ศิลปิน 20 ชีวิต กับอีก 20 ผลงาน จะถูกน�ำไปเป็นอาหารทาง
จิตวิญญาณให้แก่ทกุ คนตามพิกดั ต่าง ๆ รอบเมืองฟ้าอมร แน่นอนว่า
ศิลปินแต่ละคนนั้น มีดีกรีฝีมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และ
คูค่ วรทีค่ องานอาร์ตทัง้ หลายจะตระเวนไปเก็บเกีย่ วและดืม่ ด�ำ่ ให้ครบ
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2. Wat Phra Chetuphon
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The Peninsula
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8. Mandarin Oriental, Bangkok

โรงแรมแมนดาร�น โอเร�ยลเต็ล

9. The East Asiatic
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อาคาร บร�ษัท อีสต เอเชียติก

10. Bangkok Art
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บานปารคนายเลิศ
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สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

19. One Bangkok

วัน แบงค็อก

20. The EmQuartier
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3. Wat Prayurawongsawas Waraviharn
(Temple of the Iron Fence)

7.
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ทุกจุด ยกตัวอย่างชือ่ ศิลปินชือ่ ดังสัก 5 คนในงาน
นี้ทั้งไทยและเทศ เช่น พิเชษฐ์ กลั่นชื่น ศิลปิน
นักเต้นร่วมสมัยชาวไทย ผู้อุทิศร่างกายให้กับ
การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ชเว จอง ฮวา ศิลปิน
และนักออกแบบจากแดนกิมจิ ผู้สร้างผลงาน
มากเอกลักษณ์ในเรื่องของสเกลและไซส์ที่มักจะ
ใหญ่เกินหลังคาของหอศิลป์ ฟิโอนา ฮอลล์ ศิลปิน
ร่วมสมัยคนดังแห่งออสเตรเลีย ผู้มีเลือดศิลปะ
พุ่งพล่านไปทั่วร่าง นั่นท�ำให้เธอมีความสามารถ
ทางศิลปะที่หลากหลาย แต่ที่เป็นลายเซ็นคือ
การสร้างงานศิลปะทีส่ ะท้อนประเด็นสังคม การเมือง
การล่าอาณานิคม ไปจนถึงประวัติศาสตร์ ยาโยย
คุซามะ หรือทีค่ นุ้ เคยกัน “คุณป้าลายจุด” ผูจ้ ดุ กระแส
ให้งานลายจุดโด่งดังไปทั่วโลก เป็นผู้มีอิทธิพล
ต่อกระแสศิลปะป๊อปอาร์ต และสร้างผลงานที่
มองเห็นปราดเดียวก็รวู้ า่ นีค่ อื งานของคุณป้ายาโยย
ราฟ ทูเทน ช่างภาพพอร์เทรตและสถาปัตยกรรม

ดิ เอ็มควอเทียร

ชาวเยอรมัน ผู้สร้างผลงานกระเดื่อง “Eyes of Wisdom” หนังสือรวมภาพพอร์เทรต
ผูน้ ำ� ศาสนาคนส�ำคัญ เขาเป็นผูห้ นึง่ ทีห่ ลงใหลเมืองกรุง และปักหลักสร้างผลงานภาพถ่าย
ที่ทรงพลังในประเทศไทย
ส�ำหรับพิกัดที่จะสามารถไปดื่มด�่ำกับงานศิลปะเหล่านี้ได้มีถึง 20 แห่งกระจายอยู่
ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งวัด โรงแรม ห้างสรรพสินค้า รวมถึงพิพิธภัณฑ์ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้
ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล สยามดิสคัฟเวอรี่ บ้านปาร์ค
นายเลิศ ดิ เอ็มควอเทียร์ ฯลฯ แน่นอนว่าแต่ละสถานที่ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็น
ที่ปักหมุดศิลปะนั้น ล้วนเต็มไปด้วยความหมายที่พร้อมจะสนับสนุนให้งานอาร์ตที่มา
จัดแสดงสามารถท�ำหน้าที่ถ่ายทอดความอิ่มเอมได้โดยสมบูรณ์
Where: Around Bangkok
When: 19 ตุลาคม 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2562
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bkkartbiennale.com
หรือทาง Facebook เพจ BkkArtBiennale
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หนีรักไปพักร้อนที่

ถนนพระอาทิตย์

ช่วงกลางปีแบบนี้งานเข้ารัว ๆ จนแทบอยากลาพักร้อนไปนอนพักร่างไกล ๆ แต่ทำ�ยังไงได้ก็เราเป็นคนรักงาน จึงขอลา
แค่ครึ่งวันไปชาร์จพลังที่ถนนพระอาทิตย์ ที่นี่รวมเอาร้านอร่อยจากหลากวัฒนธรรมไว้ ให้คนกรุงได้ลิ้มลอง ส่วนเรื่อง
บรรยากาศต้องบอกเลยว่าผ่อนคลายจนหายเหนื่อยเลยทีเดียว

BOT MAGAZINE Eat Guide

ฉบับที่ 4 ปี 2561

การิม โรตี มะตะบะ
เริ่มมื้อเที่ยงที่ร้านการิม โรตี มะตะบะ สุดคลาสสิกมากี่ทีก็ไม่มีเบื่อ ปัจจุบัน
มีคุณนภา กัลยานสุต ดูแลร้านเป็นรุ่นที่ 2 ต่อจากคุณพ่อ อับดุล การิม ร้านย้าย
จากท่าพระจันทร์มาตั้งอยู่ใกล้หัวโค้งตรงข้ามป้อมพระสุเมรุได้ 37 ปีแล้ว
เมนูที่ทางร้านบอกมาว่าขายดีจริงจัง คือ โรตี มะตะบะ หอมเครื่องเทศอ่อน ๆ
แป้งบาง ไส้แน่น ส่วนโรตีแกงก็มีแกงให้เลือกมากมาย แต่ขอแนะน�ำมัสมั่นรสชาติ
หวานมัน เนื้อไก่นุ่มอร่อย ส�ำหรับคนที่ชอบเผ็ดหน่อยต้องสั่งแกงเขียวหวานรสจัด
เข้มข้น สะใจ กินกับโรตีท�ำใหม่ ๆ กรอบนอกนุ่มใน หอมเนยนิด ๆ รับประกัน
ความฟินจนต้องสั่งโรตีเพิ่ม
นอกจากโรตีทเี่ ป็นเมนูซกิ เนเจอร์แล้ว ร้านการิม โรตี มะตะบะ ยังมีขา้ วหมกเนือ้ วัว
และไก่ดว้ ย ข้าวเมล็ดร่วนนุม่ กลิน่ หอม กินกับเนือ้ หรือไก่ทหี่ มักเครือ่ งปรุงไว้จนเข้าเนือ้
ปิดท้ายด้วยซาโมซาผักเครือ่ งเยอะแป้งกรอบ ๆ จิม้ น�ำ้ จิม้ รสเปรีย้ วหวาน เผลอแป๊บเดียว
เกลี้ยงจานแบบไม่รู้ตัว
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เวลาเปิด / ปิด วันอังคาร - อาทิตย์
เวลา 09.00 - 22.00 น. (ร้านปิดวันจันทร์)
ติดต่อ 0-2282-2119
หรือ Facebook Fanpage: karimrotimataba
ราคาเฉลี่ยต่อคน 150 บาท

บ้านเลขที่ 108

เดินต่อจากร้านการิม โรตี มะตะบะ ไปไม่ไกล เล็งให้ดีอย่า
เดินเลยร้านเครื่องดื่มแสนอร่อยเพื่อสายสุขภาพ (ที่เพิ่งจัดเต็มโรตี
ไปเมื่อสักครู่นี้) ร้านบ้านเลขที่ 108 เป็นร้านที่เปิดในพื้นที่ที่พักของ
คุณยุ - นิชาภา บ้วนนอก เห็นร้านเล็ก ๆ แบบนีแ้ ต่เปิดมานานกว่า 15 ปี
แล้วนะ ตั้งแต่ช่วงกระแสชีวจิตเพิ่งเริ่มฮิต เมนูน�้ำผักผลไม้แยกกาก
ของทีน่ เี่ ย็นฉ�ำ่ ชืน่ ใจ เหมาะกับช่วงบ่ายร้อน ๆ ของเมืองไทยเป็นทีส่ ดุ
คุ ณ ยุ เ ล่ า ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วยุ โ รปและอเมริ กั น ชอบดื่ ม น�้ ำ ผั ก
ขณะที่คนไทยชอบน�้ำผลไม้ ส่วนชาวญี่ปุ่นและเกาหลีชอบน�้ำมะม่วง
และแตงโม แม้จะมีเมนูให้เลือกหลากหลายแต่ลูกค้าก็สามารถ
สร้างสรรค์สูตรของตัวเองได้จากผักผลไม้ที่ทางร้านมี เพราะเชื่อว่า
ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

Like Italy Bakery

ไม่ใช้มาการีน เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวไขมันทรานส์)
พับซ้อนทับสลับกับแผ่นแป้งจนได้ 3,700 ชั้น อบเสร็จ
ได้รสสัมผัสกรอบฟู ด้านในนุ่มโปร่ง หอมกลิ่นเนย
สอดไส้ด้วยช็อกโกแลตเบลเยี่ยมแบรนด์ Callebaut
กินคู่กับกาแฟหอม ๆ รสละมุนลิ้น ที่ร้านนี้เลือกใช้
ทั้งเมล็ดกาแฟพรีเมียมสายพันธุ์ไทยและเมล็ดพรีเมียม
ส่งตรงจากอิตาลี คุณ Andrea แย้มว่า ด้วยความสนใจ
ด้านกาแฟของเขา อีกไม่นานเราอาจจะได้ชิมกาแฟ
อีกหลายชนิดที่ทางร้านจะรวบรวมมาให้บริการ
Like Italy Bakery อบขนมสดใหม่ทุกวันภายในร้าน
จะกินทีน่ หี่ รือซือ้ ไปเป็นของฝากก็อร่อยไม่นอ้ ยไปกว่ากัน
แต่ขอบอกไว้นดิ นึงว่า ถ้ามาช้าอาจจะอดกินครัวซองต์ได้
เวลาเปิด / ปิด ทุกวัน เวลา 07.30 - 15.00 น.
ติดต่อ 09-5195-9923
หรือ Facebook Fanpage: likeitalybakery
ราคาเฉลี่ยต่อคน 120 บาท

พักร้อนผ่อนคลายกันแล้ว พร้อมกลับไปท�ำงานทีเ่ รา
รักในวันต่อไป และอย่าลืมว่าหมดแรงเมื่อไหร่มาชาร์จ
พลังได้ที่ถนนพระอาทิตย์

ฉบับที่ 4 ปี 2561

เดินต่อไปตามถนนพระอาทิตย์ถึงร้าน Like Italy Bakery แค่ชื่อก็บอกถึง
สัญชาติและให้สัญญาณความอร่อย ร้านนี้มี Mr. Andrea Baiguera นักท�ำขนม
ชาวอิตาเลียนมาสร้างสรรค์ความอร่อยแบบต้นต�ำรับให้ชาวพระนครได้ชิม ขนม
ในร้านเป็น French-Italian Cuisine โดยมีครัวซองต์หอมกลิ่นเนยเป็นพระเอก
คุณ Andrea และหุ้นส่วน Mr. Thomas Mansin เคยเป็นคนท�ำเจลาโต้
หลังจากเดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกก็ตัดสินใจเปิดร้าน Like Italy Bakery
ร่วมกับคุณทรายคนรักของคุณ Thomas ที่ถนนพระอาทิตย์ ขนมที่ขายดีที่สุดคือ
ครัวซองต์ช็อกโกแลตสามเหลี่ยม ที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี โดยใช้เนยแท้ (ร้านนี้
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เวลาเปิด / ปิด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 15.00 - 19.00 น. (ร้านปิดวันเสาร์)
ราคาเฉลี่ยต่อคน 70 บาท
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เรื่อง : กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์
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ระบบการเงินและธนาคารกลางยุคใหม่

กับการใช้ Big Data

Big Data และ Data Analytics นอกจากจะก่ อ ให้ เ กิ ด การตื่ น ตั ว และเปลี่ ย นแปลงในด้ า นเทคโนโลยี แ ละธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ แล้ ว ในแง่ ข องธนาคารกลาง ก็ ไ ด้ มี ก ารนำ � มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ม ากขึ้ น ด้ ว ยเช่ น กั น ผลสำ � รวจ
ของ Central Banking ปี 2560 ซึ่ ง มี ธ นาคารกลางกว่ า 50 แห่ ง ร่ ว มให้ ข้ อ มู ล พบว่ า มี ธ นาคารกลาง 68%
ทำ�โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับ Big Data และ Data Analytics โดยใช้ Big Data และ Data Analytics เป็นข้อมูล
(Input) หลั ก ของการทำ � นโยบาย 36% ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เสริ ม 22% และเห็ น ว่ า เป็ น หั ว ข้ อ วิ จั ย ที่ น่ า สนใจ 42%
ในส่วนของ ธปท. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น ด้ า นเสถี ย รภาพ (Stability) ด้ า นการพั ฒ นา
(Development) และด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
(Internal Excellence) มีการก�ำหนด Data Analytics เป็น
ส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ในเรื่องของ
“การยกระดับข้อมูลและการวิเคราะห์” โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ
ผลักดันการใช้ข้อมูลจุลภาค (Micro Data) และเพิ่มศักยภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกรองรับงานตามพันธกิจหลัก และงานบริหาร

จัดการองค์กร เช่น การออกและจัดการธนบัตร และงานทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น ซึ่งจะน�ำไปสู่การท�ำ Evidence-based Policy
มากขึ้น รวมถึงยกระดับ Data Governance เพื่อให้การบริหาร
จัดการและใช้ข้อมูลมีความรัดกุม นอกจากนั้น จะมีการสรรหาและ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ใหม่ ห ลากหลายประเภท เช่ น ข้ อ มู ล ระบบการ
ช�ำระเงิน และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพือ่ ให้ ธปท. มีขอ้ มูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์และทันต่อการใช้งาน

ตัวอย่างงานด้านสถาบันการเงิน
ในยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการเงิ น พั ฒ นาอย่ า ง
ก้าวกระโดด การติดตามความเสีย่ งต้องมีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
รู้สัญญาณอันตรายและส่งเสียงเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทันท่วงที
เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงแก่สถาบันการเงินและลุกลามออกไปเป็น
ความเสี่ยงเชิงระบบ
จากเหตุการณ์วิกฤติการเงินโลก (Global Financial Crisis)
ปี 2551 ท�ำให้ผกู้ ำ� กับดูแลให้ความส�ำคัญกับข้อมูลจุลภาคมากขึน้ เช่น
รายสัญญา ราย Transaction ไม่ว่าจะเป็นการน�ำข้อมูลเดิมมา
วิเคราะห์ หรือการสรรหาข้อมูลจากแหล่งใหม่ๆ ท�ำให้ Big Data และ
Data Analytics เริม่ เข้ามามีบทบาทในการจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เหล่านี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ลึก รอบด้าน และทัน
เหตุการณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างการให้ความส�ำคัญของ Big Data และ Data Analytics
กับงานก�ำกับดูแลสถาบันการเงินของผู้ก�ำกับดูแล เช่น ธนาคารกลาง
สิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) ได้จัดตั้งกลุ่มงาน
ใหม่ชื่อ Data Analytics Group (DAG) ช่วงต้นปี 2560 โดยมีหน่วย
งานส�ำคัญหนึ่งภายใต้ DAG เรียกว่า SupTech ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
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(Big) Data Analytics คืออะไร
Big Data คือ การจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความ
หลากหลาย โดยทั่วไป Big Data มักอธิบายด้วย 3 V เพื่อ
ให้เข้าใจง่ายขึ้น ได้แก่ Volume (ปริมาณสูง) Variety (ความ
หลากหลาย) Velocity (ความเร็ว) ทัง้ นี้ Big Data จะเป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อองค์กรมากหากใช้รว่ มกับการท�ำ Data Analytics ซึง่ เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกโดยใช้แบบจ�ำลองหรือเทคนิคต่าง ๆ ซึง่ การ
ท�ำ Data Analytics จ�ำเป็นต้องมีทกั ษะส�ำคัญหลายด้าน ประกอบด้วย
ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ (Business Domain) ความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematical / Statistical Model)
ตลอดจนความรูด้ า้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์และทักษะการเขียนโปรแกรม
(Computer Science / Programming Skill) โดยการท�ำ Data
Analytics อาจเป็นการวิเคราะห์พื้นฐาน อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น
และท�ำไมถึงเกิดขึน้ (Descriptive / Diagnostic Analytics) หรือ
เป็นการวิเคราะห์ที่ลึกขึ้น เน้นพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(Predictive Analytics) หรืออาจเป็นการวิเคราะห์ซึ่งเน้นการ
ตัดสินใจทีเ่ หมาะสมว่าควรเป็นอย่างไร (Prescriptive Analytics)
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ในการช่ ว ยส่ ง เสริ ม งานการก� ำ กั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น ให้ มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก ส�ำหรับตัวอย่าง
ในมุมของความหลากหลายของข้อมูล ธนาคารกลางอังกฤษ (Bank
of England) ได้น�ำเอาเทคนิคทางด้าน Image Recognition
มาใช้อ่านข้อมูลธุรกรรมราย Transaction จากสมุดบัญชีเก่า ๆ
ที่บันทึกด้วยลายมือคน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของธนาคารกลางใน
ฐานะ Last Resort Lending ในช่วงวิกฤติในปี 2390 2400 และ 2409
ส�ำหรับ ธปท. ได้พัฒนาแนวทางตรวจสอบและก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน เพื่อติดตามดูแลความเสี่ยงให้ครบถ้วนและรอบด้าน
ภายใต้แนวคิด “จับควันให้ไว ดับไฟให้ทนั ป้องกันไม่ให้ลาม” ซึง่ Big
Data และ Data Analytics มีส่วนช่วยในการท�ำสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning Indicator) เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการจับควัน
ความเสีย่ งด้านเครดิต โดยแบ่ง Indicator ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ ลูกหนี้
ผูป้ ระกอบธุรกิจรายเล็ก (วงเงินหรือยอดคงค้างไม่เกิน 20 ล้านบาท)
และลูกหนี้รายใหญ่ (วงเงินหรือยอดคงค้างตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป)
ซึ่ง Indicator ทั้งสองค�ำนวณมาจากข้อมูลรายสัญญาที่ ธปท. ได้รับ
จากสถาบันการเงิน หมายความว่า ธปท. สามารถติดตามดูแลสถาบัน
การเงินเป็นรายเดือน และมีสญั ญาณเตือนภัยเกีย่ วกับคุณภาพสินเชือ่
ทั้งในภาพรวม รายประเภทธุรกิจ รายธนาคาร รายขนาดของกิจการ
หรือรายลูกหนี้ ซึง่ สามารถน�ำไปใช้งานได้ทงั้ ในส่วนผูว้ เิ คราะห์สถาบัน
การเงินและผู้ตรวจสอบสถาบันการเงิน นอกจากนั้น ธปท. มีการ
ประยุกต์ใช้ Text Mining เพื่อช่วยวิเคราะห์รายงานประชุมของคณะ
กรรมการชุดต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน เช่น คณะกรรมการธนาคาร
คณะจัดการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และใช้เป็นข้อมูล
ในการประเมิน Behavior and Culture ของสถาบันการเงิน ซึ่งการ
ตระหนักถึงและเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งช่วย
ก�ำหนดรูปแบบในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างงานด้านเศรษฐกิจการเงิน
การจับชีพจรของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นโจทย์หนึ่งที่ส�ำคัญ
ของธนาคารกลางที่ผ่านมา ข้อมูลและสถิติทางเศรษฐกิจหลาย
ประเภทที่ธนาคารกลางใช้ มาจากการส�ำรวจ ซึ่งมักจะมีความล่าช้า
และมีความละเอียดของข้อมูลต�่ำ แต่ในโลกปัจจุบัน กิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในแบบดิ จิ ทั ล มากขึ้ น และ
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Big Data และ Data Analytics
ศักยภาพของธนาคารกลางที่จะสามารถเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แบบ Real Time และละเอียดขึ้นนั้น มีบางอย่างที่ไม่เคยเป็น
มาก่อน ดังที่ Andy Haldane, Chief Economist ของธนาคาร
กลางอังกฤษ ได้กล่าวเมื่อต้นปีนี้ว่า “The goal of mapping
economic activity in real time, just as we do for weather
or traffic, is closer than ever to being within our grasp.”
เทคโนโลยีด้าน Big Data และ Data Analytics มีศักยภาพ
ที่จะช่วยเพิ่มเครื่องมือและคุณภาพของข้อมูลให้แก่ธนาคารกลาง
ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณ และความเร็ ว ของข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ ป ี 2551
“Billion Prices Project” ของ MIT ได้เก็บข้อมูลราคาสินค้ามากกว่า
15 ล้านรายการต่อวัน จากร้านค้าออนไลน์มากกว่า 1,000 แห่ง
ใน 60 ประเทศทั่ ว โลก ซึ่ ง ข้ อ มู ล ราคาสิ น ค้ า เหล่ า นี้ ส ามารถ
บ่งบอกถึงดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (Consumer Price Index : CPI) ได้รวดเร็ว
กว่าข้อมูล CPI ทีไ่ ด้จากการส�ำรวจแบบดัง้ เดิม นอกจากนี้ ยังสามารถ
ช่วยเพิ่มความแม่นย�ำของการพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อระยะสั้นได้ด้วย
นอกจากการน�ำข้อมูลที่มีปริมาณมากและรวดเร็วมาใช้ประโยชน์
แล้วนัน้ ธนาคารกลางยังสามารถใช้เครือ่ งมือ Data Analytics ใน
การน�ำข้อมูลรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการจับสภาพเศรษฐกิจได้ ไม่วา่
จะเป็นการใช้ข้อมูลจาก Social Media ที่อยู่ในรูป Text หรือข้อมูล
ที่เป็นรูปภาพ ทุกปี US Census Bureau ใช้เงินกว่า 250 ล้านดอลลาร์
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ปัจจัยส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนงาน (Big) Data Analytics
การท�ำงานด้าน Data Analytics จ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความ
ช�ำนาญส�ำคัญหลายด้าน การหาบุคลากรที่มีทักษะเหล่านี้ครบ
ทุกด้านเป็นเรื่องไม่ง่าย รูปแบบการท�ำงานโดยทั่วไป จึงมักประกอบ
ด้วยบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทักษะเฉพาะด้านที่
จ�ำเป็นมาร่วมท�ำงานเป็นทีม ทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของ
การขับเคลื่อนงานประกอบด้วย การตั้งโจทย์ (Business Questions)
ที่เหมาะสม ที่ใช่ และการมีบุคลากรรวมถึงเครื่องมือที่เหมาะสม
รองรับ นอกจากนั้น พฤติกรรมหลักในการท�ำงาน 5 ด้านของ ธปท.
(มีหลักการ / รู้ลึกคิดไกล / เปิดใจ / คล่องตัวทันการณ์ / มุ่งผล
ส�ำเร็จ) ก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานด้านนี้ให้เป็นไป
อย่างประสบผลส�ำเร็จ
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สหรัฐฯ ในการส�ำรวจข้อมูลเชิง Demographic เช่น เชือ้ ชาติ การศึกษา
รายได้ เนื่องจากการส�ำรวจนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ส�ำหรับเมืองขนาด
เล็ก ระยะเวลาระหว่างการส�ำรวจแต่ละครั้ง อาจกินเวลาถึง 3 - 5 ปี
เมื่อปีที่แล้ว นักวิจัยจาก Stanford University ได้น�ำข้อมูลรูปถ่าย
ตามท้องถนนจาก Google Street View กว่า 50 ล้านรูปจาก
เมืองต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา และใช้ AI วิเคราะห์จ�ำนวนยี่ห้อ
รุ่นและปีของรถยนต์จากรูปถ่ายแต่ละรูป ซึ่งสามารถน�ำสถิติเหล่านี้
ไปใช้ทำ� นายรายได้เฉลีย่ เชือ้ ชาติ ระดับการศึกษา รวมไปถึงพฤติกรรม
การออกเสียงเลือกตัง้ ของประชากรในแต่ละพืน้ ทีไ่ ด้ใกล้เคียงกับข้อมูล
จาก US Census Bureau ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการน�ำข้อมูลแบบ
องค์รวม มาประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐศาสตร์
ในส่วนของ ธปท. มีการประยุกต์ใช้ Google Trends และ
Google Correlate ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงินด้วย
เช่น ความเชื่อมั่นของครัวเรือนหรือจ�ำนวนผู้ว่างงาน และมีการน�ำ
ข้อมูลจุลภาคใบขนสินค้ามาวิเคราะห์เพื่อจับชีพจรภาคการส่งออก
นอกจากนั้น ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลจุลภาคจากธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศของผู้ส่งออก เพื่อช่วยให้เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงอุปสรรค
ของผู ้ ป ระกอบการโดยเฉพาะรายเล็ ก เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งได้ดยี งิ่ ขึน้
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เมือ่ อ่านข่าวเศรษฐกิจหรือรายงานนโยบายการเงินของ ธปท. เรามักจะเห็นค�ำว่า “ดุลบัญชีเดินสะพัด” อยูแ่ ทบทุกครัง้ โดยเฉพาะในปัจจุบนั เศรษฐกิจไทย
มีการขยายตัวอย่างชัดเจน สาเหตุหลักส่วนหนึง่ มาจากดุลบัญชีเดินสะพัดทีเ่ กินดุลอย่างต่อเนือ่ ง แล้วดุลบัญชีเดินสะพัดคืออะไร เกีย่ วข้องกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)
คือ ผลรวมสุทธิของปริมาณรายได้กบั รายจ่าย จากภาคเศรษฐกิจจริงของประเทศ ซึง่ มีทม่ี าจาก 4 ส่วน ดังนี้

1. ดุลการค้า*
= มูลค่าส่งออกสินค้า - มูลค่าน�ำเข้าสินค้า

2. ดุลบริการ
= รายรับจากการให้บริการ
รายจ่ายจากการใช้บริการ
(อาทิ การท่องเทีย่ วใน
(อาทิ การศึกษาต่อ
ประเทศไทยของชาวต่างชาติ)
ต่างประเทศของคนไทย)
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3. รายได้จากค่าจ้างแรงงาน
และการลงทุนในประเทศ
= รายรับจากการส่งกลับ
รายจ่ายจากการส่งกลับ
รายได้ของคนไทย
รายได้ของชาวต่างชาติ
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ดุลบัญชีเดินสะพัดสมดุล
ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล

4. รายได้จากเงินโอน
และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
= รายรับจากเงินโอน
รายจ่ายจากการโอนเงิน
หรือเงินบริจาค
หรือบริจาคเงิน
ข้อ 1 + 2 + 3 + 4 > 0
ข้อ 1 + 2 + 3 + 4 = 0
ข้อ 1 + 2 + 3 + 4 < 0

*ดุลการค้าของไทยจะค�ำนวณจากมูลค่าสินค้าเข้า - ออก เป็น Free on Board
(มูลค่าสินค้าที่ไม่รวมค่าระวางค่าประกันภัยสินค้า)
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