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‘BOT พระสยาม MAGAZINE’ ฉบับนี้นําเสนอ ‘New Normal’ เพื่อทําความ
เขาใจ และเตรียมความพรอมกับโอกาสและความทาทายที่จะมากับบริบทใหมทาง
เศรษฐกิจ พรอมทัง้ ขอเชิญทานผูอ า นพบกับผูว า การธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
คนใหม ดร.วิรไท สันติประภพ ในคอลัมน ‘Cover Story’ และทําความคุนเคยกับ
ผูวาการคนที่ 20 ในฐานะนักเขียนผาน คอลัมน ‘Library & Archives’ กับหนังสือ
‘เศรษฐศาสตรมีจริต’ และ ‘มรรคเธอประเทศไทย’

“การเปลี่ยนแปลงยอมนํามาซึ่งความไมแนนอน ความหวาดระแวง และการตอตาน
ถาหากเราไมปรับเปลี่ยน เราไมเพียงแตจะอยูนิ่ง แตเราจะยิ่งตามหลังประเทศอื่นไปเรื่อยๆ
ในยุคโลกาภิวัตนปจจุบันที่ทุกอยางมีพัฒนาการที่เร็วมาก
ทุกคนตองวิ่งเพียงเพื่อที่จะอยูนิ่ง หรือ 'Running to Stand Still'
เพื่อความกาวหนา เราไมเพียงตองปรับตัว แตตองปรับเปลี่ยนใหเร็วกวาผูอื่น ประเทศอื่น
เราจึงควรรับรู ยอมรับ และอาแขนรับการเปลี่ยนแปลง”

ในชวงหลายปท่ีผานมา บริบทของเศรษฐกิจการเงินโลกและเศรษฐกิจไทยได
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร หาคําตอบไดที่ BOT Symposium ภายใตหัวขอ “เศรษฐกิจ
ไทยกับบริบทใหมทางเศรษฐกิจ” โดยคุณเมธี สุภาพงษ รองผูว า การ ดานเสถียรภาพ
การเงิน ไดใหขอคิดและมุมมองที่นาสนใจ พรอมกันนี้ขอพาทานไปรูจักสถาบันวิจัย
เศรษฐกิจปวย อึง๊ ภากรณ ทีม่ งุ เนนงานวิจยั เพือ่ หาคําตอบใหมๆ รองรับความทาทาย
ในอนาคต ทั้งสองเรื่องนี้ติดตามอานไดในคอลัมน ‘The Knowledge’

Editor’s

Welcome

แมวาที่ผานมาระบบการเงินไทยมีภูมิตานทานตอความทาทาย ตอภาวะตลาด
การเงินโลกทีผ่ นั ผวน แตการเตรียมรับมือกับกับอนาคตมีความสําคัญมาก Financial
Stability Report จะตอบโจทยขา งตนไดอยางไร ติดตามอานบทสัมภาษณคณุ ทองอุไร
ลิ้มปติ รองผูวาการ ดานเสถียรภาพสถาบันการเงิน ไดในคอลัมน ‘Special Scoop’
รวมทั้งติดตามงานสัมมนา ‘BOT Conference on Thailand's Payment 2015 : ผนึก
กําลังผลักดันเศรษฐกิจไทย กาวสู Digital Economy’ เพื่อใหระบบการชําระเงินเปน
กลไกสําคัญที่ชวยสนับสนุนธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศใหมีความเขมแข็ง
คอลัมน ‘Relax @ Reun Pae’ ขอนําทานไปรูจ กั กับ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
กรรมการนโยบายการเงิน นักคิด นักวิชาการผูร อบรู จะมาเลาประสบการณ และมุมมอง
แบบสบายๆ ถึงเศรษฐกิจไทยภายใตภาวะบริบทใหมทางเศรษฐกิจ สวนคอลัมน
‘Alumni’s Wisdom’ ฉบับนีพ้ บกับศิษยเกา ธปท. 3 คน ทีก่ า วออกไปสูอ งคกรภายนอก
วาจะมีมุมมองอยางไรเมื่อมองกลับมาที่ ธปท.
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สุดทาย ‘BOT พระสยาม Magazine’ ยังคงทําหนาที่เปนชองทางการสื่อสาร
เพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับขอมูลเทาทันสถานการณ เพื่อเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลง
เพราะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยไดเปลี่ยนถายกาวเขาสูยุคบริบทใหม ผูที่รูจัก
เตรียมตัว และปรับเปลี่ยนไดทันกาลเทานั้น จึงจะยืนหยัดอยูไดบนยอดคลื่น
ของความทาทายนี้ได
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Our Pride & Heritage / The Treasure
ขอมูล : สวนงานพ�พ�ธภัณฑ

พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรงมีรับสั่งให
พระคลังขางที่ซื้อที่ดินริมถนนสามเสนบริเวณ
ทางแยกเขาศาลเจาโรงเหล็ก (ศาลเจากวนอู
ตอมายายศาลไปที่ถนนทรงวาด) ติดกับ
ที่ดินที่จะสรางวังบางขุนพรหม เพื่อเตรียมการ
สรางวังพระราชทานใหพระอนุชา และ
เสนาบดีคูพระทัย ‘สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ’ บิดาแหง
การตางประเทศของไทย ซึ่งเวลานั้นมี
พระอิสริยยศเปน พระเจานองยาเธอ กรมหลวง
เทวะวงศวโรปการ

การกอสรางวังยังไมเกิดขึ้นจนถึง พ.ศ. 2457
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 6 เมื่อไดทรงพระอนุสรณคํานึงถึงคุณ
ความดีแหงพระมาตุลา จึงมีพระราชดําริสรางวัง
ถวาย โดยมีลายพระหัตถเรียกชื่อ ‘วังเทวะเวสม’
มากอนการกอสรางจะเริ่มตน เมื่อสรางวังแลว
ที่หนาประตูวังมีอักษรปูนปน ‘เทวะเวสม’ และ
‘DEVAVES’ จารึกไวดวย ซึ่งเวลานี้ยังเหลือเสา
ประตูวังดานซายอยู 1 ตน
ในการสรางวัง กรมพระคลังขางที่ไดจัดซื้อ
ที่ดินจํานวน 9 แปลง รวมเนื้อที่ 24 ไร 3 งาน
78 ตารางวา หนึ่งในนั้นเปนที่ดินของสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพตั รสุขมุ พันธุ ซึง่ ได
แบงทีด่ นิ ของวังบางขุนพรหมมาใหประมาณ 14 ไร
ในราคา 20,000 บาท แลวการกอสรางวังเทวะเวสม
ก็ เ ริ่ ม ขึ้ น ในเดื อ นธั น วาคม 2457 ในตอนต น
กําหนดใหมีการสรางตึกจํานวน 8 หลัง เพื่อเปน
ทีป่ ระทับของพระองค หมอมในพระองค พระโอรส
และพระธิดา รวมทั้งสรางเรือนแพริมนํ้าเพื่อเปน
ที่อยูของหมอมใหญ (สกุลเดิม สุจริตกุล) ซึ่งเปน
หมอมเอกในพระองค
ในเดือนพฤศจิกายน 2458 บริษัทสยาม
อารคเิ ทกต เริม่ เขามาทําการออกแบบตําหนักใหญ
โดยมีนายเอ็ดเวิรด ฮีลีย (Mr. Edward Healey)
สถาปนิกชาวอังกฤษเปนผูออกแบบ สวนตําหนัก
อื่น ๆ เรือนแพ รั้วเหล็ก และประตูวังนั้น นาย
เอมิลโย โจวันนี อูเจนโย กอลโล (Mr. Emilio
Giovanni Eugenio Gollo) วิศวกรชาวอิตาลีรบั ไป
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วังเทวะเวสม

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ

เสาประตูหนาวังเทวะเวสม
ปจจุบนั เหลือเพียงตนเดียว
ตัง้ อยูท หี่ นาทางเขาฝง ถนนสามเสน
ธนาคารแหงประเทศไทย

วังเทวะเวสมจะมีอายุครบ 100 ป ใน พ.ศ. 2561

ออกแบบและจัดสราง การกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2461
รวมคาใชจายในการกอสรางทั้งสิ้น 609,550 บาท สมเด็จฯ กรม
พระยาเทวะวงศวโรปการ และครอบครัวไดยา ยจากวังสะพานถาน
(ที่ประทับเดิม) มาประทับที่วังเทวะเวสมนับแตนั้นเปนตนมา
สถาปตยกรรมของตําหนักใหญวังเทวะเวสม ไดรับอิทธิพล
จากตะวันตกที่นิยมในยุคสมัยนั้น คือ แบบคลาสสิกใหม (Neoclassic) ที่ไดถูกปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขากับสภาพภูมิอากาศ และ
การใชสอยของไทย มีชองเปดจํานวนมากเพื่อระบายอากาศ
มี กั น สาดเพื่ อ กั น แดดกั น ฝน ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ก ารนํ า
ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเขามาผสมผสานในอาคาร อาทิ การใช
เสากลม หัวเสาตกแตงแบบดอริก (Doric) และไอโอนิก (Ionic)
ลวดลายปูนปน ผังพืน้ เปนรูปตัวแอล (L) ตามสมัยนิยม มีความสูง
4 ชั้น ผนังกอดวยอิฐมอญ กรอบและบานประตูหนาตางรวมถึง
พืน้ ทํามาจากไมสกั กระเบือ้ งมุงหลังคาทําจากซีเมนตใยหินสีแดง
สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการทรงกําหนดชนิดวัสดุ และ
ดูแลรายละเอียดงานสาธารณูปโภคภายในอาคารดวยพระองคเอง
ธนาคารแห ง ประเทศไทยเริ่ ม เข า ครอบครองกรรมสิ ท ธิ์
วังเทวะเวสมตั้งแต พ.ศ. 2537 และเริ่มเขียนแบบเพื่อปรับปรุง
เรือนแพในปนั้นเอง ตามดวยการอนุรักษและปรับปรุงตําหนัก
ใหญและตึกหมอมลมายในชวงป พ.ศ. 2546 - 2547 จากนั้นในป
พ.ศ. 2547 - 2548 ไดทําการอนุรักษตึกหมอมจันทร ซึ่งเดิมตั้งอยู
เกือบชิดอาคาร 3 โดยรือ้ ถอนอาคารลงแลวกอสรางใหมใหคงรูปแบบ
ไวเหมือนเดิม สวนที่เปนไมใชของเดิมทั้งหมด สําหรับลวดลาย
ปูนปนไดจัดทําขึ้นใหมเลียนแบบเดิม จุดที่ตั้งใหมนี้อยูชิดรั้ว
ดานทิศเหนือหางจากตําแหนงเการาว 18 เมตร อาคารอนุรักษ
วังเทวะเวสมทกี่ ลาวมา ธปท. ไดใชเปนพิพธิ ภัณฑ สถานทีท่ าํ งาน
และรับรองบุคคลสําคัญ สมคุณคาแหงวังอันเคยเปนทีป่ ระทับของ
‘สมเด็จเสนาบดี’ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ทุกประการ

กําแพงกัน้ ระหวางวังเทวะเวสมและวังบางขุนพรหมทีอ่ อกแบบโดย นายกอลโล
ปจจุบนั ยังคงเหลืออยูบ างสวน ในบริเวณ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ
พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย
273 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2283-5286, 0-2283-6723
เว็บไซต www.bot.or.th/Thai/MuseumAndLearningCenter/BOTMuseum
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เร�่อง : หอสมุด จดหมายเหตุ และพ�พ�ธภัณฑ

The Economics of Green Growth : New indicators

for sustainable societies (Routledge Studies in Ecological Economics)

เดชา วราชุน

(2488 - ปจจุบัน)
เกิด
6 พฤศจิกายน 2488
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

พ.ศ. 2512
ชื่อผลงาน : ภาพสะทอนหมายเลข 8
เทคนิค : เทคนิคผสม
แนวคิด : เปนการแสดงของจิตวิญญาณแหงวัตถุนิยมมากขึ้น นอกจากรูปทรงที่เปนรูปทรงเรขาคณิต
ที่แข็งคมแลว วัตถุที่นํามาใชก็เปนพวกโลหะ และกรรมวิธีทางเทคนิคก็เปนไปตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีดวยการเจาะ ขุด ตอกยํ้า ความมันวาว ความดานที่เกิดเปนพื้นผิว และผิวของทองแดงนี้
เกิดจากการกัดของอากาศ การกระทําที่ผสมผสานกันนั้นเปนองคประกอบหนึ่ง ที่ตอกยํ้าจิตวิญญาณ
ของชีวิต ที่ถูกครอบคลุมดวยวัตถุนิยม
ขนาด : 95 x 78 (กวาง x สูง / ซ.ม.)
ปที่สะสม : 2535
สถานที่จัดแสดง : สํานักงานใหญ อาคาร 1 ชั้น 5 โซน 4
หรือเขาชมไดที่ : www.bot.or.th/App/VirtualArtsMuseum/ebook/Thai/index.html#p=186

ภาพสะทอนหมายเลข 8
เดชา วราชุน ศิลปนผูส นใจงานภาพพิมพทกุ ประเภท มีผลงานเผยแพร
ทัง้ ในและตางประเทศอยางตอเนือ่ งกวา 40 ป ทานเปนศิลปนทีไ่ มเคยหยุด
คนควาทดลองสรางสรรคงานหลายรูปแบบ ควบคูไปกับการเขียนงาน
เชิงวิชาการ และทําหนาที่อาจารยสอนศิลปะในระดับมหาวิทยาลัย สราง
คุณูปการตอวงการศิลปะอยางยิ่ง

พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2550
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การศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติยศ
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน
ประเภทภาพพิมพ ศิลปกรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 19
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน
ประเภทภาพพิมพ ศิลปกรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 21
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน
ประเภทภาพพิมพ ศิลปกรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 22
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน
ประเภทภาพพิมพ ศิลปกรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 24
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน
ประเภทภาพพิมพ ศิลปกรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 25
รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมไทยรวมสมัย
นิทรรศการศิลปกรรม ธนาคารแหงประเทศไทย
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
ประเภทภาพพิมพ ศิลปกรรมแหงชาติ ครัง้ ที่ 28
ศิลปนชั้นเยี่ยม สาขาภาพพิมพ
การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ
รางวัลชนะเลิศจิตรกรรม Asian Art Now 2004
Las Vegas Art Museum, USA
ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป

ภาพ อ.เดชา วราชุน ถายภาพโดย คุณวุฒิ เชาวศิลป

หนังสือเลมนี้เขียนโดย Shunsuke Managi เนื้อหากลาวถึง ความเปนไปไดในการสรางตัวชี้วัดที่ควบรวมเสาหลัก
3 ดานของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมเขาไวดวยกัน ทั้งนี้ เพราะประชาคมโลกเห็นตรงกันแลววา
การพยายามใหความสําคัญแตเรื่องประสิทธิภาพทางดานเศรษฐกิจนํามาซึ่งปญหาที่รุนแรงทั้งในเรื่องโลกรอน ทําลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และปญหาดานสังคมตอมนุษย โลกจึงคาดหวังที่จะมีตัวชี้วัดที่วัดความเจริญเติบโตทาง
ดานเศรษฐกิจและความเปนอยูที่ดีของมนุษยที่ดีกวา GDP อันเปนตัวชี้วัดเดิม

Building Sustainable Financial Systems and
Running Smart Urban Systems
ดร.วรพจน องคครุฑรักษา นักเรียนทุน Fulbright ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการเงิน กลาวถึงการใชวิธีการ
ซึ่งไดจดทะเบียนแลวในชื่อวา SmartBalances ในการพัฒนาระบบการเงินและระบบเมืองใหมีความยั่งยืน โดยการ
ออกแบบระบบการเงินที่สถาบันการเงินมีความนาเชื่อถือในมุมมองของผูกําหนดนโยบายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
ไมวาสถานการณทางการเงินโลกจะเปลี่ยนไปอยางไร และออกแบบระบบเมืองใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายทางสังคมและสภาพแวดลอมของเมือง

เศรษฐศาสตรมีจร�ต

รวบรวมบทความเศรษฐศาสตรพเนจรที่ ดร.วิรไท สันติประภพ เขียนไวระหวางป พ.ศ. 2550 - 2557 เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเปนหลัก ตั้งแตการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ผลกระทบจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาด เศรษฐศาสตรการเมือง ไปจนถึงกรอบแนวคิดสําหรับนักธุรกิจ
เพื่อเตรียมพรอมรับความทาทายและความคาดหวังใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลก

มรรคเธอประเทศไทย

หนังสือนําเสนอแนวทาง ที่จะทําใหประเทศไทยหลุดพนจากความทุกข และจากปญหาทั้งมวลที่เผชิญกันอยู
ไมวาจะเปนเรื่องความเหลื่อมลํ้า เรื่องการชะงักงันทางการพัฒนา ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม ความเสื่อมถอย
ดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม ตลอดจนถึงความแตกแยกทางสังคมทีผ่ า นมา หลายบทความไดเชือ่ มโยงมุมมองทาง
พุทธศาสนาเขากับเหตุการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เปนหนังสือที่นาอานอีกเลมที่เขียนโดย ดร. วิรไท สันติประภพ

หนังสือทุกเลมในคอลัมนนี้ สามารถหาอานไดที่หองสมุด ธปท.
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The Mentor

จดหมายจากใจ…

ถึง 'ตนแบบแหงความดีงาม'
นับตั้งแต 'จดหมายจากผูวาการ ถึง อาจารยปวย'
ฉบั บ แรกจนถึ ง ฉบั บ ที่ 20 ซึ่ ง เป น ฉบั บ สุ ด ท า ยที่
ผูว า การประสาร ไตรรัตนวรกุล ไดถา ยทอดมุมมองและ
แนวคิดตอสถานการณเศรษฐกิจและการเมืองที่สงผล
กระทบตอการดําเนินงานของ ธปท. จึงนับเปนบันทึก
ประวัตศิ าสตรของ ธปท. ทีม่ คี ณุ คายิง่ แกการเรียนรู
8

BOT MAGAZINE

โดยเฉพาะการเลาถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญ ซึ่ง
ทุกครั้งลวนตั้งอยูบนหลักการและคานิยม 'ยืนตรง
มองไกล ยืน่ มือ ติดดิน' ที่ ธปท. ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ธนาคารกลาง เพือ่ คงไวซงึ่ เสถียรภาพการเงินควบคูก บั การ
พัฒนาประเทศ โดยถือผลประโยชนของชาติเปนทีต่ งั้
เฉกเชนสมัยทีอ่ าจารยปว ยดํารงตําแหนงผูว า การ ธปท.

ผูวาการประสาร ไตรรัตนวรกุล ใหการตอนรับ ผูวาการเสนาะ อูนากูล
อยางอบอุน ในงาน Governor’s Talk วันที่ 18 สิงหาคม 2558

ดร.เสนาะ อูนากูล
อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
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คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
อดีตรักษาการแทน ผูจัดการ ธ.ก.ส.

ความดี ความซือ่ สัตย ความขยันอดทน และความกลาทีจ่ ะยืนหยัด
ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต อ งของอาจารย ป  ว ย ไม เ พี ย งเป น แรงบั น ดาลใจ
แกพนักงาน ธปท. แตทานยังเปนตนแบบแหง 'ความจริง ความงาม
ความดี' ใหกับคนไทยอีกหลายคน
เพื่อเปนการนับถอยหลังสูวาระ 'สู 100 ป ชาตกาล อาจารยปวย
อึ๊งภากรณ' คอลัมน The Mentor ฉบับนี้ ขอถายทอดความในใจ
จากบุคคลสําคัญในแวดวงเศรษฐกิจที่มีความผูกพันกับธนาคาร
แหงประเทศไทยและผลงานอันยิ่งใหญของอาจารยปวย พรอมกับ
ภาพบรรยากาศในงาน Governor's Talk ที่ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
18 สิงหาคม 2558 ที่ผานมา ซึ่งผูวาการประสารไดปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ 'จดหมายจากใจถึง อาจารยปว ย ศาสตรและศิลปบนเสนทาง
หาป ของผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย' ถือเปนการสงทาย
'จดหมายจากผูวาการ ถึงอาจารยปวย' ของทาน

ศ.ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ดร.พงศศักดิ์ เหลืองอราม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณอัศวิน คงศิริ
ผูจัดการคนแรกของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ
อดีตปลัดกระทรวงการคลัง

คุณบัณฑูร ลํ่าซํา
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

บรรยากาศภายในงาน กับกิจกรรมระลึกถึงคุณความดีของ อ.ปวย ผานการเขียนขอความลงบนโปสการด
10
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คุณบรรยง พงษพานิช พูดคุยกับ คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ

(จากซาย) ผูวาการประสาร ไตรรัตนวรกุล,
ผูวาการนุกูล ประจวบเหมาะ, ผูวาการวิจิตร สุพินิจ
และผูวาการวิรไท สันติประภพ

คุณบรรยง พงษพานิช
ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน
BOT MAGAZINE
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Alumni’s Wisdom

A Walk to Remember

เบื้องหลังความสําเร็จที่ไมมีวันลืม

นับเปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เมื่อศิษยเกาอยาง
คุณอาดา อิงคะวณิช ผูชวยผูอํานวยการอาวุโส สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หรือ Thai Institutes of Directors (IOD) พรอมกับ คุณกฤษณวร สุทธิรตั น Derivative Sales
ธนาคารซิตแี้ บงก สายงาน Global Markets และคุณพรณรงค ประเสริฐศรี ผูเ ชีย่ วชาญเกษตร
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาหรือ United States Department of Agriculture (USDA)
ไดรว มแบงปนประสบการณการทํางานระหวางทีอ่ ยูใ นรัว้ ธปท. รวมถึงมุมมองตอการเผชิญหนา
กับความทาทายบทใหม ๆ ในโลกของการทํางาน อันนาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคนทํางาน
ในยุคสมัยปจจุบัน

สายใยครอบครัว ธปท.

คุณอาดา : หลังจากไดรบั ทุน ธปท. ไปศึกษาในสาขาการเงิน
และการธนาคารระหวางประเทศจนจบปริญญาโทจากประเทศ
อังกฤษ ก็ไดมีโอกาสทํางานที่ ธปท. ในตําแหนงเจาหนาที่ลงทุน
ฝายการธนาคาร (ปจจุบันคือสายตลาดการเงิน) ระหวางป พ.ศ.
2535 - 2540
ประทับใจทีไ่ ดรบั โอกาสจากองคกรและผูบ งั คับบัญชาตัง้ แตวนั แรก
ธปท. เปนคลังความรู ไดเรียนรูทักษะการทํางานในองคกรใหญ
เรียนรูเ ทคนิคการบริหารเงิน นโยบายเศรษฐกิจ การธนาคารกลาง ฯลฯ
สิ่งที่องคกรอื่นไมสามารถหยิบยื่นใหไดอีกทั้งยังมีความประทับใจ
ในมิตรภาพของเพือ่ นรวมงานซึง่ หลายทานเปนแบบอยาง เปนเพือ่ น
เปนที่ปรึกษาที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้
งานหลายชิ้นที่ไดรับมอบหมายเปนงานที่ทาทายและ ธปท. ยัง
ไมเคยทํามากอน ไมคิดวาเด็กจบใหมจะไดรับความไววางใจใหทํา
ความทาทายเปนแรงผลักดันใหเราหัดเรียนรูจักการแกไขปญหา
และแสวงหาขอมูลจากทั้งจากภายในและนอกองคกร การถูกฝกให
มองภาพใหญและยึดมัน่ ในประโยชนของสวนรวมภายใตสมมุตฐิ าน
ความยุตธิ รรมทีไ่ ดเรียนรู เปนสิง่ ทีบ่ ม ลึกอยูภ ายในตัวตนตลอดชีวติ
การทํางาน อาจเปรียบไดเหมือนกับพอแมที่ไดบมเพาะนิสัยสวนตัว
เราในวัยเยาว แตแบงกชาติเปนที่ ๆ ปลูกฝงจิตวิญญาณของความ
รับผิดชอบตอสวนรวม นอกจากนีก้ ารไดทาํ งานทีย่ ากรวมกับคนเกง ๆ
สอนใหเราไมกลัวงาน และกลาผลักดันไอเดียใหม สรางความมัน่ ใจ
ในยามไดรับโจทยใหญ ๆ ในการทํางานขางนอก
คุณกฤษณวร : ผมเริ่มทํางานที่ ธปท. ในตําแหนงเศรษฐกร
สวนดุลการชําระเงิน สายนโยบายการเงิน มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห
และเตรียมขอมูลทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจดาน
นโยบาย กอนทีจ่ ะยายไปอยูท มี เงินตราตางประเทศ สายตลาดการเงิน
หนาที่หลัก คือ ดูแลคาเงินบาท และบริหารสภาพคลองคาเงินบาท
ผานการทําธุรกรรม FX swap รวมถึงการติดตาม และวิเคราะห
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เสนอแกผูบริหาร ธปท.
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“ในยุคกอนบทบาทของธนาคารกลางอาจเปน
บทของผูรู ผูนํา ผูรักษา ผูปกปอง ผูแกไข
แตในปจจุบันบทบาทของธนาคารกลางอาจเปน
ผูสนับสนุน ผูปองกัน ผูควบคุมระดับความเสี่ยง
และผูสรางโครงสรางพื้นฐานของระบบการเงินและ
สังคมเศรษฐกิจ”

คุณอาดา อิงคะวณิช
BOT MAGAZINE
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ความประทับใจในขณะที่ทํางานที่ ธปท. คือบรรยากาศ
ในการทํางานที่มีความเปนพี่เปนนอง ซึ่งแตกตางจากที่อื่น
ผูบริหารระดับสูงมานั่งพูดคุยกับผูวิเคราะหจนดึกดื่น เปนสิ่งที่
เห็นจนชินตา คน ธปท. ทํางานหนัก แตมกี ารชวยเหลือเกือ้ กูลกัน
มีการถายทอดความรูจากรุนพี่สูรุนนอง ทุมเทเพื่อใหงาน
สัมฤทธิผ์ ล ชวงนัน้ เงินบาทแข็ง ทีมผมตองดูแลคาเงินบาทตลอด
24 ชั่วโมง เปนชวงที่หนักมาก แตทั้งเพื่อนรวมงาน และ
หัวหนา ก็ชว ยเหลือกัน จนผานชวงเวลานัน้ มาได เปนชวงเวลาที่
ประทับใจมาก

“การทํางานที่ ธปท. สอนใหเรา
ใสใจตั้งแตรายละเอียดขอมูลเล็ก ๆ
ไปจนถึงภาพ Macro ทําใหเรามีการ
วิเคราะหขอมูลดานตาง ๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปน
พื้นฐานที่ดีมาก ทําใหตอยอด
เรียนรูเรื่องอื่น ๆ ไดงายขึ้น”

คุณพรณรงค : ผมเริ่มงานที่ ธปท. เมื่อ 20 กวาปกอนในตําแหนงเศรษฐกร
หนวยเกษตร ฝายวิชาการ (ปจจุบัน คือ สายนโยบายการเงิน) กอนยายไปอยูกับ
ทีมวิเคราะหเศรษฐกิจระหวางประเทศ และลาออกหลังทํางานกับทีมวิเคราะหเงินทุน
เคลื่อนยายอยูพักหนึ่ง ประทับใจวัฒนธรรมในองคกรของ ธปท. นับตั้งแตวันแรก
ที่มารวมงานกับสถาบันอันทรงเกียรติแหงนี้ จนถึงทุกวันนี้ผมยังรูสึกผูกพันทุกครั้ง
ที่คิดถึง ธปท. คงเปนเพราะความรัก ความหวงใยและความเอื้ออาทร ที่ไดรับจาก
ผูใ หญ พี่ ๆ เพือ่ น ๆ และนอง ๆ แมในยามคับขันตอนวิกฤติเศรษฐกิจเมือ่ ป พ.ศ. 2540
เราก็สามารถผานสถานการณนั้นมาไดดวยดี และยังคงรักษาความเปนสถาบัน
ที่นาเชื่อถือและสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาใหกับประชาชนและภาคธุรกิจในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูสึกภูมิใจที่เคยเปนสวนหนึ่งที่ไดทุมเท
ความรูและความสามารถในการวิเคราะหเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจตาง ๆ ของประเทศ

บทบาท ณ ปจจุบัน

คุณอาดา : ปจจุบันทํางานอยูท่ีสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หรือ Thai Institutes of Directors (IOD) ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการอาวุโส รับผิดชอบ
การพัฒนากรรมการบริษัท IOD เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความเปน
มืออาชีพของกรรมการใหทัดเทียมกับสากล และสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีในประเทศไทย เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงถาวรของเศรษฐกิจไทย
คุณกฤษณวร : ปจจุบันทํางานในตําแหนง Derivative Sales ที่ธนาคาร
ซิตี้แบงก ในสายงาน Global Markets มีหนาที่ดูแล ใหคําแนะนําลูกคาบริษัท
ขนาดใหญ ในการบริหารความเสีย่ งดาน FX, Interest rate และ Commodity hedging
คุณพรณรงค : ปจจุบนั รวมงานกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
มาประมาณ 13 ป ในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเกษตร เปนตัวแทนของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (USDA) ในประเทศไทยและลาว งานหลัก ๆ ทีท่ าํ คลายกับเศรษฐกร
ที่ ธปท. คือเนนการวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจและนโยบายการเกษตรของไทยและ
สหรัฐอเมริกาทีม่ ผี ลตอการคาระหวางประเทศและเผยแพรรายงานบนเว็บไซตของ USDA
จะตางกันบางเล็กนอยที่มีงานสงเสริมการตลาดและงานโครงการใหความชวยเหลือ
และพัฒนาทางดานเศรษฐกิจการเกษตรใหกับภาคเอกชนและรัฐบาลไทยดวย

บทพิสูจนการทํางาน

คุณกฤษณวร สุทธิรัตน
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คุณอาดา : นอกเหนือจากงานดานวิชาการและเทคนิค ธปท. ไดสอน Soft Skills
อาทิ การไดมีโอกาสตอนรับแขกระดับสูงในงานระหวางประเทศ การเขียน Speech
การไดเปน Liaison Officer การเปนวิทยากร และ MC แมแตการจัดการโตะอาหาร
เมนูอาหาร ลวนแตสรางความรูรอบตัวซึ่งเปนสิ่งสําคัญในโลกของธุรกิจ
การหยิบยื่นโอกาสใหรุนนองในทีมไดแสดงผลงาน การใหเกียรติ ความอดทน
และมุงมั่นในการถายทอดวิชาความรู ความนิ่งตอแรงยั่วยุ ความสุภาพแตหนักแนน
ในการเจรจาเปนตัวอยางทีเ่ ราเห็นจากรุน พีใ่ น ธปท. ซึง่ ไดจดจําไปใช ทําใหเกิดความ
สําเร็จในการทํางาน
แนนอนที่สุด เสนทางการทํางานในองคกรใหญ ยอมไดพบกับระบบหรือคนที่
ทําใหเราตระหนักถึงความไมสมบูรณ ปญหาที่เจอเหลานั้นแมเปนแรงกดดันแตก็เปน
ยาดีและภูมิคุมกันที่สอนใหเราเขาใจจิตวิทยาของคนและผลกระทบตอ Dynamic
ขององคกร
คุณกฤษณวร : ถาถามวานําความรู และประสบการณอะไรจาก ธปท. มาใช
บาง ตอบไดเลยวาเกือบทัง้ หมด ผมโชคดีทไี่ ดทาํ งานทัง้ ดานนโยบาย และดานตลาดฯ
ทุกวันนีผ้ มทํางานไมตา งกับตอนอยูแ บงกชาติ ตืน่ ขึน้ มา สรุปขาวชวงขามคืน วิเคราะห

คุณพรณรงค ประเสริฐศรี

ความรูสึกจากใจศิษยเกา

คุณอาดา : ภาพลักษณขององคกรชัดเจนขึ้น คุณภาพของบุคลากร
โดดเดน แตในยุคของ Collectivism ธปท. อาจมีบทบาททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
สิ่งที่เรียนรูจากภาคเอกชน คือความสําคัญของ Teamwork การปลอยวาง
ความรูสึกสวนตัวเพื่อนํามาซึ่งความสําเร็จของงานเปนรากฐานที่สําคัญ
ในโลกของธุรกิจที่มีการแขงขันสูง แนวคิดการบริหารแบบ Stewardship
ในทุกระดับชั้นขององคกร การ Include ผูมีสวนไดสวนเสีย ลวนเปน
แนวทางที่จะสงผลใหทุกองคกรปรับตัว การทํางานและการวางนโยบาย
ของธนาคารกลางและภาครัฐควรตองมีความยืดหยุนและทันเกมมากขึ้น
เพือ่ สรางเสถียรภาพและความมัน่ คงสูงสุดของเศรษฐกิจ
ศิลปะของการรักษาระยะที่เหมาะสมกับภาคธนาคาร
“โลกและสังคมในปจจุบัน
พาณิ ช ย แ ละธุ ร กิ จ เป น สิ่ ง ที่ ท  า ทายสํ า หรั บ นั ก การ
ธนาคารกลางสมั ย ใหม ในยุ ค ก อ นบทบาทของ
เปลี่ยนแปลงไปมาก ธปท. เอง
ธนาคารกลางอาจเปนบทของผูร ู ผูน าํ ผูร กั ษา ผูป กปอง
ผูแ กไข แตในปจจุบนั บทบาทของธนาคารกลางอาจเปน
ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก
ผู  ส นั บ สนุ น ผู  ป  อ งกั น ผู  ค วบคุ ม ระดั บ ความเสี่ ย ง
และผูสรางโครงสรางพื้นฐานของระบบการเงินและ
ดวยความที่มีหลายเจเนอเรชัน
สังคมเศรษฐกิจนั่นเอง
มากขึ้น แตสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยูก็คือ
คุณกฤษณวร : ในฐานะคนนอกรั้ว มองมาที่
ณ วันนี้ ผมวาความแตกตางที่เห็นไดชัดคือ เรา
วัฒนธรรมอันดีงามขององคกรที่ ธปท.
เขาถึงไดงายขึ้น ทุกวันนี้แทบไมมีคนบอกวาเราทํางาน
เหมือนอยูบนหอคอยงาชาง สวนหนึ่งเพราะเราออกไป
สืบทอดกันมาถึงปจจุบัน”
สัมผัส เพื่อรับขอมูลโดยตรงจากภาคธุรกิจจริง ๆ เพื่อ
ใชประกอบการดําเนินนโยบาย หรือปรับปรุงกฎระเบียบ
ตาง ๆ มันเห็นผลออกมาเปนรูปธรรม อีกขอหนึง่ ทีผ่ มวา
ประเด็น ติดตามตลาด เพียงแตเปลีย่ นจากอัพเดทผูบ ริหาร ธปท. เปนการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจนคือการสื่อสารกับภายนอก การดําเนินนโยบายตาง ๆ
พูดคุยกับลูกคาเทานั้นเอง การทํางานที่ ธปท. สอนใหเราใสใจตั้งแต
มีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอแกบุคคลภายนอก เชน รายงานนโยบาย
รายละเอียดขอมูลเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพ Macro ทําใหเรามีการวิเคราะห
การเงิน หรือการชี้แจงแผนแมบทดานตาง ๆ ซึ่งผมวามีประโยชนมาก
ขอมูลดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเปนพืน้ ฐานทีด่ มี าก
เปนการเตรียมความพรอมใหทุกภาคสวนรูวาการดําเนินนโยบายตอไปจะ
ทําใหตอ ยอดเรียนรูเ รือ่ งอืน่ ๆ ไดงา ยขึน้ เหมือนเรามีฐานทีแ่ นนมากอนแลว
ไปในทิศทางไหน
ทุกวันนี้ผมไดมีโอกาสกลับไป ธปท. เพื่อใหความรูแกพนักงาน ธปท.
คุณพรณรงค : โลกและสังคมในปจจุบนั เปลีย่ นแปลงไปมาก ธปท.
อยูบอย ๆ ซึ่งผมไมเคยปฎิเสธ เพราะที่จริงสิ่งที่ผมมาถายทอด ก็ไดจาก
เองก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก ดวยความที่มีหลายเจเนอเรชันมากขึ้น แต
การทํางานที่ ธปท. จากรุนพี่ ๆ เพียงแตบวกประสบการณของผมจาก
สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยูก็คือวัฒนธรรมอันดีงามขององคกรที่สืบทอดกันมาถึง
การทํางานขางนอกเทานัน้ เอง ทานรองผูว า การทานหนึง่ เคยบอกกับผมวา
ปจจุบัน ซึ่งผมรูสึกไดจากการติดตอประสานงานกับ ธปท. ทั้งสวนกลาง
เธอไมใชคนนอกหรอก เธอแคเปนคนแบงกชาติ ยังทํางานใหประเทศ
และภูมิภาคในหลายโอกาสครับ นอกจากนี้ งานของผมตองออกพื้นที่
เพียงแตทํางานอยูนอกรั้วแบงกชาติเทานั้นเอง
พบปะผูคนหลากหลายอาชีพ เพื่อ ประเมินภาพเศรษฐกิจดานเกษตร
คุณพรณรงค : ความรูแ ละประสบการณที่ ธปท. เปนรากฐานสําคัญ
ผมมักถูกถามเสมอวาทํางานทีไ่ หนมากอน เมือ่ ตอบวา ธปท. ทุกคนดูปลืม้
ของความสําเร็จในปจจุบนั ของผมอยางมาก ความทาทายตาง ๆ จากงาน
กับผมมากครับ และถามตอวาทําไมลาออกซะละ…ผมก็ไดแตยิ้ม แลวก็
ทีร่ บั ผิดชอบในปจจุบนั เปนเรือ่ งทีง่ า ยไปเลย โดยเฉพาะในเรือ่ งของการคิด
แอบดีใจกับตัวเองที่เคยมีโอกาสทํางานกับสถาบันอันทรงเกียรติแหงนี้
วิเคราะห เพื่อประเมินภาพเศรษฐกิจและสถานการณการเกษตรตาง ๆ
มากอน อยากบอกวาในสายตาของคนภายนอกแลวเขาเชือ่ มัน่ และศรัทธา
ผมตองขอขอบพระคุณทุกทานใน ธปท. ที่สอนงาน ใหโอกาส และใหคํา
ธปท. มาก อยาทําใหพวกเขาผิดหวังนะครับ ขอเปนกําลังใจและเอาใจชวย
แนะนําที่ดี ๆ พรอมกับเปนแบบอยางที่ดีงามของความเปนมืออาชีพใน
ชาว ธปท. ทุกทานครับ
การทํางาน รวมถึงการดําเนินชีวติ ทีเ่ รียบงาย ถอมตัว และใหเกียรติซงึ่ กัน
และกัน อยางที่มักพูดกันติดปากวา 'คนดีศรี ธปท.'
BOT MAGAZINE
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สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ปวย อึ๊งภากรณ
“การจัดตั้งสถาบันแหงนี้ยังเปนการรําลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ
100 ปชาตกาล ศ.ดร. ปวย อึ๊งภากรณ ในป พ.ศ. 2559 ที่จะถึงนี้
และสืบสานคุณงามความดีของทานอาจารยปวยผูเปนขาราชการ
มืออาชีพและเปนผูวางรากฐานสําคัญแกการศึกษาวิจัยของไทย”

แมวา การวิจยั เศรษฐกิจของประเทศไทยจะดําเนิน
มาอยางตอเนื่อง แตยังขาด 'พื้นที่สวนกลาง'
ทางวิชาการ ที่เปนแหลงรวบรวมองคความรู
เพื่อใหผูดําเนินนโยบาย และผูสนใจไดเขาถึง
และนํ า มาใช ง าน ธนาคารแห ง ประเทศไทย
(ธปท.) จึงไดกอตั้ง 'สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ปวย
อึง๊ ภากรณ' ขึน้ เพือ่ เปนศูนยกลางในการเชือ่ มโยง
นักวิจัยและเผยแพรงานวิจัยที่มีคุณภาพ

(จากภาพ ซายไปขวา) คุณทศพล อภัยทาน, คุณอัจจนา ลํ่าซํา,
คุณพิม มโนพิโมกษ, คุณชาญชัย ลิ่ววัฒนะโชตินันท,
คุณอรวรรณ ธรรมดํารง, คุณปติ ดิษยทัต, คุณสุรัช แทนบุญ,
คุณวรดา ลิ้มเจริญรัตน, คุณเกียรติพงศ อริยปรัชญา
และคุณจิราพร เพชรขาว
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ความเปนมาของสถาบัน

คุณปติ ดิษยทัต ผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั เศรษฐกิจปวย อึง๊ ภากรณ กลาวถึง
ความเปนมาวา ธปท. เล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจทีต่ งั้ อยูบ นพืน้ ฐานทางวิชาการ จึงนํามาสูก ารกอตัง้ สถาบันวิจยั เศรษฐกิจ
ปวย อึ๊งภากรณ (สศป.) หรือ Puey Ungphakorn Institute for Economic
Research (PIER) ในเดือนกุมภาพันธ 2558 เพื่อเปนองคกรที่มุงผลิตงานวิจัย
รวมทั้งเสริมความแข็งแกรงของวงการวิชาการเศรษฐศาสตรในประเทศ ผาน
การพัฒนาเครือขายนักวิจยั และเพิม่ ความเชือ่ มโยงระหวางผูด าํ เนินนโยบายกับ
นักวิชาการ โดย สศป. ทําหนาที่สนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ ทั้งในดานขอมูล
และสถิติ และดานการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการแกนักวิจัย รวมถึงสรางแรงจูงใจ
ใหแกนกั วิชาการในการผลิตงานวิจยั เพือ่ เสริมองคความรูท จี่ ะเปนพืน้ ฐานในการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป
ทั้งนี้ การจัดตั้งสถาบันแหงนี้ยังเปนการรําลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ
100 ปชาตกาล ศ.ดร. ปวย อึ๊งภากรณ ในป พ.ศ. 2559 ที่จะถึงนี้ และสืบสาน
คุณงามความดีของทานอาจารยปวยผูเปนขาราชการมืออาชีพและเปนผูวาง
รากฐานสําคัญแกการศึกษาวิจัยของไทย
BOT MAGAZINE
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บทบาทของสถาบันโดยเฉพาะที่เกี่ยวของ
กับ ธปท. และมุมมองในการกําหนด
Theme การจัดสัมมนาวิชาการประจําป
พันธกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันวิจัยปวยฯ
คือการผลิตผลงานวิจัยเชิงลึกและใหคําปรึกษาดาน
วิชาการเพือ่ รองรับการดําเนินนโยบายของ ธปท. ในดาน
นโยบายการเงิน ดานระบบการเงิน และดานเศรษฐกิจ
มหภาค นอกจากนี้ สถาบันวิจัยปวยฯ ยังทําหนาที่
เปน 'พื้นที่สวนกลาง' ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
งานวิจัยซึ่งอาจกระจายอยูในองคกรตาง ๆ ของ
ประเทศ โดยเปนตัวกลางเผยแพรงานวิจัยสูผูกําหนด
นโยบาย นักวิชาการ และสาธารณชนในวงกวาง

ชองทางการสื่อสารหลักของสถาบัน

ในสวนของงานสัมมนาวิชาการประจําป สถาบัน
วิจยั ปวยฯ รวมกับสายนโยบายการเงิน (สนง.) กําหนด
Theme เชิญผูทรงคุณวุฒิจากทั้งใน ธปท. และองคกร
ตาง ๆ รวมเขียนและวิจารณบทความ รวมถึงดูแล
คุณภาพงานดานวิชาการ ทัง้ นี้ Theme ของงานสัมมนา
ในแตละปนั้นจะถูกกําหนดขึ้นผานการระดมความคิด
และตกผลึกจากคณะทํางานจากสถาบันวิจัยปวยฯ
และ สนง. โดยพิ จ ารณาจากประเด็ น สํ า คั ญ ของ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะสงผลกระทบตอ
ประเทศในระยะขางหนา ทั้งนี้ บทความที่นําเสนอจะ
ตองสามารถตอบโจทยและใหนัยเชิงนโยบายที่สําคัญ
เพื่อใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอยางยั่งยืนใน
ระยะยาวได
สําหรับงานสัมมนาวิชาการประจําป พ.ศ. 2558 ที่
เพิง่ ผานไปเมือ่ เดือนกันยายน ไดหยิบยกประเด็นสําคัญ
ในเรื่องของเศรษฐกิจไทยกับบริบทใหมทางเศรษฐกิจ
(The Thai Economy under the New Normal) ขึ้น
มาเปน Theme เพื่อชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสรางของเศรษฐกิจไทยในหลายมิติ ไมวาจะ
เปนในเรื่องของการคาระหวางประเทศ โลกาภิวัตนใน
ภาคการเงิน อัตราเงินเฟอ โครงสรางตลาดแรงงานไทย
และโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งทั้งหมดนี้
จะเปนทางออกทีส่ าํ คัญใหกบั เศรษฐกิจไทยภายใตการ
ชะลอตัวทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ผอ.ปติ ยังไดเชิญชวนนักวิชาการ ผูดําเนินนโยบาย นักศึกษา สื่อมวลชน รวมทั้ง
ประชาชนทีส่ นใจสามารถติดตามขาวสาร กิจกรรมเชิงวิชาการ และงานวิจยั ของสถาบัน
วิจัยปวยฯ ไดที่เว็บไซต www.pier.or.th โดยในสวนของผลงานวิจัยจะประกอบดวย
ผลงานวิจัยเชิงลึกที่มุงขยายพรมแดนความรูดานเศรษฐศาสตร ภายใตชื่อ PIER
Discussion Paper และบทความวิจัยฉบับยอที่สังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยใน
รูปแบบที่เขาถึงไดงาย ภายใตชื่อ ‘aBRIDGEd’ ที่ตองการใหเปนเหมือนสะพานเชื่อม
ระหวางงานวิจัยกับงานดานนโยบาย
ทีส่ าํ คัญ ชองทางทัง้ สองนัน้ เปน 'พนื้ ทีส่ ว นกลาง' ทีเ่ ปดกวางสําหรับนักวิจยั ทัง้ ภายใน
และภายนอกเพื่อการนําเสนอผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถทําหนาที่เปนคลังความรู
ดานเศรษฐศาสตรของประเทศไทยไดในอนาคต นอกจากนี้ สถาบันยังมีการสือ่ สารผาน
ทาง Facebook 'Puey Ungphakorn Institute for Economic Research' อีกดวย โดย
จะมีการเผยแพรบทความและกิจกรรมทางวิชาการของสถาบันอยางสมํ่าเสมอ

แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณของสถาบัน

สถาบันวิจัยปวยฯ ยังทําหนาที่เปน 'พื้นที่สวนกลาง' ทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรงานวิจัยซึ่งอาจกระจายอยูในองคกรตาง ๆ
ของประเทศ โดยเปนตัวกลางเผยแพรงานวิจัยสูผูกําหนดนโยบาย
นักวิชาการ และสาธารณชนในวงกวาง

ตราสัญลักษณเปนสวนสําคัญในการสื่อสาร จึงไดมีการสรุปแนวคิด
และบทบาท เพือ่ ใหการออกแบบสามารถสือ่ ไดถงึ การ 'สรางสรรคงานวิจยั
เชื่อมตอนโยบาย' ไดอยางครบถวน โดยประกอบดวยสองสวน สวนแรก
คือ 'แผนกระดาษ' ซึง่ เมือ่ ถูกพลิกขึน้ จากมุมดานลาง จะมีลกั ษณะคลายตัว
อักษร 'P' ซึ่งเปนตัวอักษรแรกของชื่อสถาบัน ในขณะที่แผนกระดาษยังสื่อ
ความหมายถึงงานวิจยั อันเปนพันธกิจหลักขององคกรอีกดวย สวนทีส่ องเปน
เครือ่ งหมายบวก (+) ซึง่ สะทอนการเชือ่ มโยง การเพิม่ ขึน้ การตอยอด เมือ่
รวมทัง้ สองสวนแลว ตราสัญลักษณจะสือ่ วา 'ภายใตองคความรูจ ากงานวิจยั
คือประโยชนในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ' นอกจากนี้ สีทใี่ ชในตรา
สัญลักษณยังชวยในการสื่อความหมาย โดยสีนํ้าเงินเขม แสดงถึงความรู
ความนาเชื่อถือ และสีสมคือการสื่อสารกับสังคม
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เปนประจําทุกปสําหรับการจัดงานสัมมนาวิชาการของธนาคารแหง
ประเทศไทย หรือ BOT Symposium เพื่อเปนเวทีสําหรับนักวิจัยจาก
หลากหลายสถาบันจะไดมาแสดงผลงาน และจุดประกายความรูความเขาใจ
ในประเด็นเศรษฐกิจการเงินที่สําคัญใหกับภาคสวนตาง ๆ ในสังคมไดนําไป
ตอยอดเพื่อเปนประโยชน ในการดําเนินธุรกิจหรือวางนโยบาย อันเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติตามคานิยม 'ยื่นมือ' ของ ธปท.

หลากมิติของ New Normal :
บริบทใหมทางเศรษฐกิจที่ไทยตองเผชิญ
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ส�าหรับ Symposium ปีนี้จัดเป็นปีที่ 16 เมื่อวันที่ 17 - 18 กันยายน
2558 ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ 'เศรษฐกิจไทยกับบริบทใหมทางเศรษฐกิจ
(The Thai Economy under the New Normal)' โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก
ที่จัดร่วมกันโดย 2 หน่วยงานของ ธปท. ได้แก่ สายนโยบายการเงิน และ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ์ ซึ่ง ธปท. จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปีนี้ เพื่อ
ผลักดันงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
“บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ หรือ New Normal คือความพยายามอธิบาย
การเปลีย่ นแปลงขัน้ พืน้ ฐานของโครงสร้างเศรษฐกิจทัง้ ของโลกและของไทย
ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรเศรษฐกิจอย่างที่เคยเป็นมา ถือเป็น
เรือ่ งทีค่ นไทยต้องตระหนักว่ามีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลง
เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงถาวร
จึ ง จ� า เป็ น ต้ อ งเตรี ย มตั ว รั บ มื อ ” คุ ณ เมธี สุ ภ าพงษ์ รองผู ้ ว ่ า การ
ด้านเสถียรภาพการเงิน กล่าวในฐานะผู้จัดงาน คุณเมธีเล่าถึงแนวคิด
ที่มาของหัวข้อสัมมนาปีนี้ว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริบทของเศรษฐกิจ
การเงินโลกและเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในมิติต่าง ๆ
กล่าวได้วา่ เป็น 'บรรทัดฐานใหม่ (New Normal)' ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง BOT Symposium ปีน้ี
จึงต้องการชี้ให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายที่ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องเริ่ม
ท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้และปรับตัวให้พร้อมกับบริบทใหม่นี้
ด้วยความที่ 'New Normal' ถือเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับสังคมไทย และ
เป็นภาวการณ์ที่ยังไม่สิ้นสุด ยังคงมีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา (Dynamic) การหยิบยกประเด็นนี้มาเป็นหัวข้อจึงแฝงด้วยนัย
ของวัตถุประสงค์ในการระดมความคิดเห็นและมุมมองที่หลากหลายจาก
นักวิชาการ นักธุรกิจ นักธนาคาร ข้าราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม เพื่อช่วยกันหาค�าตอบและแนวทางในการปรับตัว
ของสังคมไทย
นี่จึงเป็นที่มาของบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นสูงทั้ง
ผู้วิจัย ผู้วิจารณ์ และผู้ฟังสัมมนาที่มีจ�านวนมากกว่าทุกปีและมาจาก
หลายสาขาอาชีพซึ่งต่างก็ให้ความสนใจกับการสัมมนาตลอด 2 วัน ซึ่ง
คุณเมธียอมรับว่าภาพเหล่านี้สร้างก�าลังใจและความมุ่งมั่นให้กับทีม
ผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่ง
“การที่เราหยิบยกประเด็นส�าคัญมากของเศรษฐกิจและของประเทศ
มากระตุ้นให้ผู้คนตระหนักรู้และเข้าใจ อย่างน้อยก็จะช่วยให้รู้ทิศทาง
ที่ถูกต้องที่จะปรับตัวในการท�าธุรกิจ วางนโยบาย และวางแผนใช้ชีวิต
ขณะที่การได้แลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายก็จะเป็น Food for Thought
ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา นี่คือเป้าหมายของการสัมมนาปีนี้”

คุณเมธี สุภาพงษ์
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

เพื่อความเข้าใจในเรื่อง New Normal อย่างรอบด้าน การสัมมนาจึง
จัดให้การน�าเสนองานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ New Normal ในหลากหลาย
มิติรอบด้าน ทั้งภาคการค้า ภาคการเงิน ภาคการคลัง ภาคสังคม และ
ภาคการเมือง โดยมี ผูว้ า่ การประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นผูก้ ล่าวสุนทรพจน์
เป็นการเปิดฉาก BOT Symposium ครั้งที่ 16
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เปลี่ยนแปลงไป และ 2) การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบห่วงโซ่อุปทานโลก
โดยประเทศก�ำลังพัฒนาค้าขายกันเองเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้น�ำตลาดในหลากหลายอุตสาหกรรม
การเปลีย่ นแปลงเช่นนีส้ ง่ ผลลบต่อความสามารถในการแข่งขันและการ
ส่งออกของไทย เพราะ 1) ไทยมีจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีและ R&D จึงยัง
ไม่สามารถยกระดับไปมีสว่ นร่วมในห่วงโซ่อปุ ทานทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง 2) การ
ค้าไทยมีความเชื่อมโยงสูงกับญี่ปุ่นที่ก�ำลังสูญเสียความเป็นผู้น�ำตลาด ซึ่ง
การส่งออกทีล่ ดลงจะก่อให้เกิดผลเสียทัง้ ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การจ้างงาน ไทยจึงต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

'New Normal' ในมุมของ ดร. ประสาร

“New Normal คือการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลยัง่ ยืน
ยาวนาน โดยมาจากการปรับตัวของปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเชิงลึก (Deep
Parameters) ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งตัวแปรเชิงลึก
เหล่านี้เปรียบเสมือนฟันเฟืองของเครื่องจักรหรือ
สุขภาพของผู้คน ที่มักไม่เป็นที่ประจักษ์และบ่อยครั้ง
อาจถูกมองข้าม แต่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลัง
ของผลลัพธ์ตา่ ง ๆ ในวงกว้าง” ดร. ประสาร ให้นยิ าม
ผู้ว่าการ ธปท. คนที่ 19 ขยายความเพิ่มว่า หาก
วิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจผ่านปัจจัยการผลิต
ได้แก่ แรงงาน ทุน และเทคโนโลยี พบว่าตัวแปรเชิงลึก
ของประเทศคือ อัตราการเกิดที่ลดลง อายุขัยของ
แรงงานที่สูงขึ้น ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนใน
ระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และอัตราการขยายตัวทาง
เทคโนโลยีที่ชะลอลง ส่วนตัวแปรเชิงลึกในระดับโลก
ที่ต้องจับตาคือ โครงสร้างการค้าโลก การรวมตัว
ทางการเงินระหว่างประเทศ ระดับอัตราเงินเฟ้อและ
อัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศ
และการด�ำเนินนโยบายการเงินในประเทศพัฒนาแล้ว
“ผมอยากเน้น 3 ประเด็นส�ำคัญที่ควรตระหนัก
ภายใต้ New Normal คือ 1) นโยบายเชิงรุกของภาครัฐ
มีบทบาทส�ำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจก้าวผ่านการ
เปลีย่ นแปลงไปได้ดว้ ยดี 2) นโยบายเชิงรุกทีเ่ หมาะสม
ต้องมุ่งเน้นที่โครงสร้างเศรษฐกิจ เราไม่อาจทดแทน
ความจ�ำเป็นในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วย
นโยบายด้านอุปสงค์ที่ส่งผลเพียงชั่วคราว เพราะ
นั่ น ไม่ ส ามารถผลั ก ดั น ให้ เ ศรษฐกิ จ ก้ า วไปสู ่
บรรทัดฐานใหม่อย่างยั่งยืน และ 3) การวางนโยบาย
เชิงรุกเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีส�ำหรับการเปลี่ยนแปลง
ควรให้ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพของภาครัฐ โดย
เฉพาะประเทศไทย ประสิทธิภาพของภาครัฐเป็นสิ่ง
ทีต่ อ้ งเร่งพัฒนา เริม่ ต้นด้วยการปฏิรปู การท�ำงานของ
รัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่และถือครองสินทรัพย์เชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Asset) ส�ำคัญของประเทศ”
ดร. ประสาร ให้ข้อคิด

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลก และ
ผลกระทบเชิงโครงสร้างของไทย

งานวิจัยแรกของการสัมมนาเป็นการฉายภาพ
New Normal ในมิตขิ องการค้าโลก โดยบทความชีว้ า่
การค้าโลกรูปแบบใหม่เกิดจาก 1) การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีสง่ ผลให้รปู แบบการผลิตและการบริโภค
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พลวัตเงินเฟ้อไทยภายใต้กระแสโลก

พันธกิจหลักของธนาคารกลาง คือ การดูแลเสถียรภาพด้านราคา
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่าง
เหมาะสม การวิจัยพบว่า กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เงินเฟ้อไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส�ำคัญใน 2 ช่วงเวลา คือ 1) นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2543 เงินเฟ้อของไทยเคลื่อนไหวสอดคล้องกับปัจจัยในประเทศน้อยลง
แต่ถูกก�ำหนดโดยช่องว่างการผลิตโลกและเคลื่อนไหวสอดคล้องกับ
เงินเฟ้อโลกมากขึ้น เพราะกระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น และ 2) นับตั้งแต่
วิกฤติเศรษฐกิจโลกปี พ.ศ. 2550 เงินเฟ้อของไทยเคลื่อนไหวไปกับราคา
น�้ำมันโลกมากขึ้น
งานวิจยั สรุปว่า ภายใต้บริบทโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การด�ำเนินนโยบาย
การเงินจะเผชิญกับความท้าทายยิง่ ขึน้ ในการท�ำหน้าทีส่ นับสนุนการเติบโต
อย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและยึดเหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาว
ส่วนผู้วิจารณ์แนะน�ำว่า ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนควรปรับพฤติกรรม
การลงทุนและการออม ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของประเทศ

ความเหลื่อมล�้ำและโครงสร้างตลาดแรงงาน
ภายใต้เศรษฐกิจบริบทใหม่

“New Normal คือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลยั่งยืนยาวนาน โดยมา
จากการปรับตัวของปัจจัยเชิงโครงสร้างที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรเชิงลึก (Deep Parameters) ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง
ตัวแปรเชิงลึกเหล่านี้เปรียบเสมือนฟันเฟืองของเครื่องจักรหรือ
สุขภาพของผู้คน ที่มักไม่เป็นที่ประจักษ์และบ่อยครั้งอาจถูกมองข้าม
แต่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังของผลลัพธ์ต่าง ๆ ในวงกว้าง”

นโยบายการเงินกับความท้าทายจาก
โครงสร้างภาคธนาคารและการเงินโลก

ถัดมาเป็นภาพ New Normal ในภาคการเงิน ความเชือ่ มโยงทางการเงิน
ของโลกในปัจจุบัน ท�ำให้บทบาทของสถาบันการเงินต่างชาติในภูมิภาค
เอเชียปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ น�ำมาสู่ประเด็นเชิง
นโยบายทีว่ า่ ปรากฏการณ์นสี้ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการด�ำเนินนโยบายการเงิน
ของแต่ละประเทศหรือไม่
งานวิจยั ศึกษาการตอบสนองของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ผ่านช่องทาง
การให้สินเชื่อ ต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง พบว่า
ธพ. จะตอบสนองต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายน้อยลงในช่วง
ที่ภาวะการเงินโลกผ่อนคลาย ขณะที่ ธพ. ต่างชาติจะตอบสนองต่อการ
ปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายน้อยกว่า และบทบาททีเ่ พิม่ ขึน้ ของ ธพ. ต่างชาติ
มีสว่ นท�ำให้ ธพ. อืน่ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนโยบายการเงินภายใน
ประเทศน้อยลง
ผูว้ จิ ารณ์ให้ขอ้ สังเกตว่า การด�ำเนินนโยบายการเงินในอนาคตจะเผชิญ
ความท้าทายยิ่งขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยเชิงโครงสร้าง ภายใต้
บริบทใหม่ การจะเพิม่ ประสิทธิผลของนโยบายการเงินควรท�ำควบคูไ่ ปกับ
การใช้มาตรการดูแลความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคและสถาบันการเงิน

การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วของไทยเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้ง
ส�ำคัญที่จะมีผลต่อโครงสร้างตลาดแรงงานทั้งในทางตรงและทางอ้อม อีก
ทั้งยังท�ำให้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยโลกปรับลดลง และเงินออมสูงขึ้นจาก
การเตรียมความพร้อมของคนวัยใกล้เกษียณ ขณะที่ความต้องการลงทุน
ชะลอตัวจากการลดลงของคนวัยท�ำงาน ค่าจ้างสูงขึ้นตามก�ำลังแรงงาน
ที่ลด ส่วนลูกจ้างก็เปลี่ยนไปจ้างงานตนเองมากขึ้นเพราะต้นทุนการกู้ยืม
เงินทุนต�ำ่ แต่อาจสร้างรายได้ไม่สงู นัก ทัง้ ยังใช้ทกั ษะเฉพาะทางไม่ได้เต็มที่
เพราะพะวงกับการบริหารจัดการ ท�ำให้ผลผลิตต่อหัวและประสิทธิภาพ
การผลิตโดยรวมลดลง
งานวิจัยเสนอ 3 นโยบาย คือ 1) ขยายอายุเกษียณจะช่วยเพิ่มผลผลิต
ต่อหัว แต่ประสิทธิภาพการผลิตอาจลดลงและสร้างความเหลื่อมล�้ำได้
2) พัฒนาระบบการเงินช่วยเอื้อให้ผู้จ้างงานตนเองยกระดับเป็นนายจ้าง
ถือเป็นการเพิ่มผลผลิตต่อหัวและประสิทธิภาพการผลิต แต่ไม่ช่วยลด
ความเหลื่อมล�้ำ และ 3) พัฒนาทักษะแรงงานเฉพาะทาง โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้มีอายุน้อย ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพที่เหมาะกับความสามารถ ซึ่งจะ
เพิ่มผลผลิตต่อหัวและลดความเหลื่อมล�้ำได้

การปฏิรูประบบบ�ำนาญกับความยั่งยืนทางการคลัง

สังคมไทยภายใต้การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอายุของประชากรสูส่ งั คม
สูงวัย ซึง่ บางส่วนขาดการเตรียมความพร้อมทางการเงินในวัยเกษียณ ท�ำให้
เป็นภาระภาครัฐและก่อให้เกิดความกังวลเกีย่ วกับความยัง่ ยืนทางการคลัง
ในอนาคต โดยบทวิจัยชี้ให้เห็นว่า ระบบบ�ำนาญยังคงมีความท้าทายอยู่
หลายประการ ได้แก่
1) ระบบบ�ำนาญต่างๆ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของหลายหน่วยงาน
และมีการด�ำเนินงานแบบต่างคนต่างท�ำ 2) รายได้ของกองทุนบ�ำนาญ
ส่วนใหญ่ยังพึ่งพางบประมาณภาครัฐเป็นหลัก 3) ประชาชนส่วนใหญ่
มีหลักประกันรายได้คอ่ นข้างน้อย เพราะเงินทีจ่ ดั สรรให้กบั บ�ำนาญขัน้ พืน้ ฐาน
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เสวนา 'เศรษฐกิจไทยกับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ'

สัมมนาปิดฉากด้วยการเสวนาในหัวข้อ เศรษฐกิจไทยกับบริบทใหม่
ทางเศรษฐกิจ (New Normal) ซึ่งได้ข้อสรุปว่า เศรษฐกิจไทยภายใต้
บริบทใหม่อาจเติบโตช้าลง การส่งออกที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ
เศรษฐกิจ ได้ลดบทบาทลงจากการค้าโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โจทย์หลักจึงอยู่
ทีก่ ารปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม เพือ่ ผลักดันให้เศรษฐกิจ
ไทยกลับมาเติบโตได้และก้าวเข้าสูบ่ ริบทใหม่อย่างยัง่ ยืน
ผู ้ เ สวนาเห็ น ว่ า ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มในสั ง คมควรเปลี่ ย นแปลงระบบ
ความคิดใหม่เพื่อสอดรับกับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาครัฐ
ควรมีบทบาทสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชน ควรท�ำหน้าที่ส่งเสริม
และสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนซึ่งจะ
ช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทยในการก้าวเข้าสูบ่ ริบทใหม่ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

สู่บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาล
ในระบบประชาธิปไตย

ไฮไลท์หนึ่งของเวทีสัมมนาปีนี้ คือ ปาฐกถาพิเศษของท่านอานันท์
ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาให้ภาพของ New Normal ในเชิง
สังคมและการเมือง ซึ่งเกี่ยวโยงโดยตรงกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจจน
ยากที่จะแยกออกจากกันได้ โดยขณะนี้ประเทศไทยถือว่าก�ำลังอยู่ในช่วง
รอยต่อที่ส�ำคัญทางการเมือง
“ที่ผ่านมา กระแสโลกาภิวัตน์ บริโภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อ ความไม่
ซือ่ สัตย์สจุ ริต และการใช้จา่ ยโดยไม่ประมาณตน เป็นต้นเหตุของความล้มเหลว
ในการบริหารของทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ ฉะนั้น ถึงเวลาแล้ว

อยูใ่ นระดับต�ำ่ 4) ขาดกลไกติดตามความเสีย่ งของระบบ
บ�ำนาญต่อภาระหนี้ของรัฐในภาพรวม และ 5) มีโอกาส
ที่รายได้ของกองทุนประกันสังคมจะไม่เพียงพอรองรับ
หนี้สินที่เกิดขึ้นในอนาคต
ผูว้ จิ ารณ์มองว่าความเสีย่ งของโครงสร้างประชากรสูงวัย
ที่เพิ่มขึ้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลัง
ในปัจจุบันมากนัก แต่ก็มีความเสี่ยงทางการคลังจาก
สวัสดิการชราภาพ จึงจ�ำเป็นต้องติดตาม และควรมี
การปฏิรปู ระบบบ�ำนาญอย่างบูรณาการและเร่งด่วน รวมถึง
ควรผลักดันให้ประชาชนพึง่ พาตัวเองมากขึน้ โดยส่งเสริม
มีการเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อรองรับการ
เกษียณอายุตั้งแต่วัยท�ำงาน

เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างทั่วถึงเพียงใด :
บทวิเคราะห์และนโยบาย

“ที่ผ่านมา กระแสโลกาภิวัตน์ บริโภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อ ความไม่
ซื่อสัตย์สุจริต และการใช้จ่ายโดยไม่ประมาณตน เป็นต้นเหตุของความ
ล้มเหลวในการบริหารของทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ ฉะนั้น
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องจริงจังกับการปรับบทบาทและจิตส�ำนึกของเรา
เข้าสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหลักคิดเรื่อง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน เพื่อช่วยให้เรา
สามารถเผชิญกับวิกฤติต่าง ๆ พร้อมกับสามารถหาทางออกได้”

เศรษฐกิจไทยขยายตัวค่อนข้างสูงในระยะ 60 ปีที่ผ่านมา แต่ก็มีความ
กังขาว่าผลประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจกระจายไปยังประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึงหรือไม่ (Inclusive Growth) งานวิจัยระบุว่า ความ
เหลื่อมล�้ำของค่าจ้างแรงงานไทยปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมา โดยการศึกษา
เป็นปัจจัยหลักที่อธิบายความเหลื่อมล�้ำโดยรวม รองลงมาเป็นปัจจัยเชิง
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พื้นที่ ส�ำหรับความเหลื่อมล�้ำของผลตอบแทนผู้ประกอบการ พบว่า
ปรับเพิ่มขึ้นจากความแตกต่างของปัจจัยทุน รวมถึงความสามารถ
ของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
จากผลการศึกษาน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดความ
เหลื่อมล�้ำด้านค่าจ้าง ได้แก่ การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมการ
ฝึกงาน ส�ำหรับการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของผลตอบแทนผูป้ ระกอบการ
ควรส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการของเจ้าของกิจการ
SMEs รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนและช่องทางการตลาด

ทีเ่ ราต้องจริงจังกับการปรับบทบาทและจิตส�ำนึกของเราเข้าสูห่ ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหลักคิดเรื่องความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน เพื่อช่วยให้เราสามารถเผชิญกับวิกฤติต่าง ๆ
พร้อมกับสามารถหาทางออกได้”
อดีตนายกฯ เสนอองค์ประกอบส�ำหรับบรรทัดฐานใหม่ในเส้นทางการ
พัฒนาของประเทศ คือ 1) New Normal ต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง 2) การเปลี่ยนแปลงต้องน�ำไป
สู่สังคมที่เปิดและมีส่วนร่วมของคนในสังคม 3) การท�ำให้สังคมไทยเป็น
สังคมที่ปกครองโดยหลักนิติธรรม และ 4) การปรับสมดุลในโครงสร้าง
เชิงอ�ำนาจระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน เมื่อท�ำได้เช่นนี้ก็จะได้ New
Normal ของประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
“สัมมนาวิชาการประจ�ำปีของ ธปท. เป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม
ที่จะกระตุ้นให้งานวิจัยมีบทบาทในการช่วยก�ำหนดแนวนโยบายต่าง ๆ
ของประเทศมากขึ้น ผมหวังว่าเนื้อหาจากงานสัมมนาปีนี้จะมีส่วนช่วยให้
เราสามารถตั้งโจทย์ที่ถูก ตระหนักถึงแง่มุมที่หลากหลาย และจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของแนวนโยบายที่ควรผลักดัน เพื่อเดินไปสู่บริบทใหม่ของ
ประเทศไทยที่ดียิ่งขึ้น” ดร. ประสาร กล่าวทิ้งท้ายใน BOT Symposium
ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของท่านในฐานะผู้ว่าการ ธปท.
เช่นเดียวกับคุณเมธีที่คาดหวังให้เวทีนี้เป็นเวทีเชิงวิชาการที่เปิดกว้าง
ส�ำหรับนักวิจัยทุกสถาบันที่มีงานวิจัยที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
เป็นเวทีที่กระตุ้นให้นักวิจัยและนักวิชาการเกิดการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นเวทีที่จุดประกายให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และ
ประชาชน ได้น�ำความรู้ไปต่อยอดเพื่อวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม อันเป็นเจตนารมณ์ของ BOT Symposium ในทุก ๆ ปี
ติดตามอ่านบทวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.bot.or.th
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CREATE REAL VALUE

โครงการอนุรักษพลังงานของ ธปท. มีเปาหมายหลักภายในระยะเวลา 3 - 5 ปอยูที่การ
ประหยัดและลดการใชพลังงานลง คิดเปนดัชนีการใชพลังงานไฟฟา ซึ่งตั้งเปาไวที่ 12.2 kWh
ตอตารางเมตร โดยการกําหนดเปาหมายจะตองไมกระทบกระเทือนตอการใชงานและการทํางาน
ของพนักงาน ทัง้ ยังเปนไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เชน การควบคุมความสวางตามมาตรฐาน
และการควบคุมอุณหภูมิหองใหไมตํ่ากวา 25 องศาเซลเซียส
นอกจากการลงทุนจัดหา Hardware แลว ยังตองมีระบบวิเคราะหพลังงานเพื่อการ
จัดการภายในอาคารตาง ๆ อยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการจัดการพลังงาน (Energy
Management System) ถือเปนสวนหนึง่ ของ Systemware ซึง่ พัฒนาทัง้ ในเชิงลึกและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ของทุกอาคารใน ธปท.
ซอฟทแวรโปรแกรมการจัดการดานพลังงานจะทํางานแบบ Real Time สงผลใหสามารถ
ควบคุมความตองการการใชไฟฟาสูงสุด (Peak Demand) อยูภายในคาที่กําหนดไว พรอมกับ
จัดความสําคัญของอุปกรณไวลวงหนา รวมถึงการสั่งตัดอุปกรณตามลําดับความสําคัญ ในกรณี
ที่มีตองการการใชไฟฟาสูง ขอมูลดังกลาวจะชวยใหคณะทํางานเห็นพฤติกรรมที่แทจริงของการ
ใชพลังงานเพือ่ การบริหารจัดการพลังงานทีเ่ ปนไปอยางถูกตองเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง

ประเด็นเรื่องการอนุรักษพลังงาน
ถือเปนวาระสําคัญของภาคธุรกิจไทย
สืบเนื่องมาหลายสิบป นับตั้งแตการ
ประกาศพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรกั ษพลังงาน พ.ศ. 2535 สงผล
ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงระบบการ
จั ด การพลั ง งานภายในองค ก รทั่ ว
ประเทศ ไมเวนแมกระทั่งธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่ ง เดิ น หน า ทํ า งานกั น
อยางจริงจังในทุกมิติ โดยมีจุดหมาย
อยูที่การอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน
ดวยพลังขับเคลือ่ นของพนักงาน ธปท.
ทุกสายงาน
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หลักคิดพืน้ ฐานในการจัดการเรือ่ ง Hardware คือ การเปลีย่ นชุดอุปกรณทปี่ ระหยัดพลังงานเขามา
ทดแทนของเดิมซึ่งหมดอายุการใชงานและไมประหยัดพลังงานเอาเสียเลย
เมือ่ วิเคราะหรปู แบบการใชพลังงานโดยทัว่ ไปของอาคารสํานักงานขนาดใหญ มักจะหนีไมพน เรือ่ ง
การใชไฟฟา นํ้าประปา เครื่องปรับอากาศ ทางฝายธุรการเเละบริหารอาคารจึงมีแนวคิดการจัดการ
ประหยัดพลังงานโดยเริม่ ตัง้ แตการออกแบบอาคารควรตองมีการคิดหาทางออกวาจะทําอยางไรจึงจะ
สามารถประหยัดพลังงานภายในอาคารได
ตัวอยางที่เห็นไดชัดจากการกอสรางอาคารสํานักงานใหญ ซึ่งไดจัดหาเทคโนโลยีพื้นฐาน
ไมวา จะเปนการนําหลอดไฟ LED มาใช เพือ่ ชวยลดการใชพลังงานไฟฟาไดมากถึง 50% งานออกแบบ
กรอบอาคารเพือ่ ชวยปองกันรังสีความรอนจากภายนอก อาทิ การใชกระจก Low-E และแผงบังแดดเพือ่
ปองกันความรอนเขาสูอาคาร การนําแสงธรรมชาติมาใชประโยชน รวมถึงการเลือกใชระบบปรับ
อากาศทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง หรือทีเ่ รียกวา Low-Flow Low-Temp ซึง่ จะชวยประหยัดพลังงานไดมาก
นอกจากนั้น ยังไดติดตั้งแผง Solar Cell ไวบนดาดฟาของอาคาร 7 ขนาด 20 กิโลวัตต เมื่อ
ป พ.ศ. 2557 และบนดาดฟาของ อาคาร 2 ขนาด 30 กิโลวัตต ในป พ.ศ. 2558 เพือ่ ทดแทนการใชพลังงาน
ไฟฟาบางสวน ถึงแมวา จะเปนพลังงานไฟฟาจํานวนไมมากนัก แตกถ็ อื เปนจุดเริม่ ทีอ่ งคกรขนาดใหญ
อยาง ธปท. ไดมีการเปลี่ยนแปลงสูทิศทางที่สอดรับกับเทคโนโลยีอนุรักษพลังงานในโลกอนาคต
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หัวใจแหงงานขับเคลื่อน
การอนุรักษพลังงานของ ธปท.
SYS
T
E

EM

ธปท. ไดริเริ่มกําหนดแนวนโยบายของ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ตัง้ แตการ
มีสว นรวมของผูบ ริหารระดับสูงและตัวแทนจาก
ฝายงานตาง ๆ ภายในองคกรที่เขามาเปน
คณะกรรมการ ตลอดจนฝายธุรการเเละบริหาร
อาคาร (ฝธอ.) ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการดูแล
รับผิดชอบใหระบบการจัดการพลังงานของ
ธปท. สามารถขับเคลือ่ นไปตามทิศทางทีว่ างไว
และดําเนินการไดอยางยั่งยืน
หั ว ใจสํ า คั ญ ของนโยบายด า นอนุ รั ก ษ
พลังงานมีแกนกลางอยูที่ 3 ปจจัยสําคัญ ไดแก
1) Hardware จัดหาอุปกรณและเทคโนโลยี
ตาง ๆ ที่ชวยลดการใชพลังงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 2) Systemware วางแผนและ
ดําเนินระบบการจัดการพลังงานเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน 3) Peopleware สรางการมี
สวนรวมระหวางพนักงานภายใน ธปท.

คณะทํางานสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(จากซายไปขวา) : คุณอาจ ศรีสจั จา, คุณเอกพงศ นุตนากุลพงศ,
คุณบริพัตร นิลบล, คุณมาโนชญ บินไกรมาท,
คุณชัยพร หนักแนน, คุณไชยรัตน สุวรรณดํารงชัย
และคุณอาริชย ตันติถาวร (หัวหนาคณะ)
บริเวณ แผง Solar Cell บนดาดฟาอาคาร 7

PEO

P L E WA R E
ภาพรวมสัดสวนการใชพลังงานของ ธปท.

65%

พลังงานที่ ใชจากเครื่องปรับอากาศ

พลังงานไฟฟา/แสงสวาง

พลังงานอื่น ๆ

15%

20%

HEARTWARE

พลังขับเคลื่อนที่สําคัญอยาง ‘คน’
หรือ ‘Peopleware’ กลายเปนโจทยใหญ
ของทางคณะทํ า งานด า นการจั ด การ
พลังงาน ซึง่ ตองการสรางใหพนักงานทุกคน
ไดมีสวนรวมในเรื่องนี้ จึงเปนที่มาของ
คณะทํางานสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
โดยในแต ล ะอาคารจะมี กิ จ กรรมเพื่ อ
ผลักดันใหทกุ สวนงานเกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษพลังงาน
ในการสื่อสารและประชาสัมพันธจึง
มุงเนนการเผยแพรขาวสารและความรู
เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานออกไป
อยางรอบดาน ผานทางอีเมล การจัด
อบรม การจัดโครงการสงเสริมลดการ
ใชพลังงานของแตละอาคาร เปดพื้นที่
ใหพนักงานและบุคคลภายนอกไดแลก
เปลี่ ย นความรู  กั น ในงาน ‘BOT Go
Green’ ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป รวม
ถึงกิจกรรมการแขงขันอนุรักษพลังงาน
รูปแบบตาง ๆ
อยางไรก็ตาม ความทาทายของการ
อนุรกั ษพลังงาน ณ ปจจุบนั คือ การสราง
จิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน รวมถึงการมีสวนรวมของพนักงาน ซึ่งอันที่จริงการอนุรักษ
พลังงานกับการทํางานถือเปนของคูกัน
‘เมือ่ ไมตอ งใช เราก็ปด ’ Key Message ของการมีสว นรวมจึงเริม่ จากจุดเล็ก ๆ และพยายาม
ทําใหเปนนิสัย เมื่อนั้นไมวาจะอยูที่ไหน บานหรือสถานที่ตาง ๆ เขาก็จะเกิดจิตสํานึกวาแทจริง
แลวพลังงานเปนเรื่องของทุกคน จนนําไปสูการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืนในที่สุด
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บทสรุป

BOT Conference on Thailand’s Payment 2015
ผนึกกําลัง ผลักดันเศรษฐกิจไทย
เขาสู Digital Economy

“หากจะเปรียบเทียบใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ก็คงจะเทียบระบบการชําระเงินไดกับ
‘ถนนการเงิน’ ที่เขาถึงพื้นที่ตาง ๆ และเปนปจจัยสําคัญที่นําพาความเจริญไปสูพื้นที่
นัน้ ๆ โดยมีทงั้ ถนนสายหลักทีร่ องรับรถปริมาณมาก ๆ เปรียบไดกบั ระบบการชําระเงิน
หลักของประเทศ หรือถนนสายรองลงมา ซึง่ ชวยใหการโอนยายเงินขามธนาคารเปนไป
อยางสะดวกคลองตัว ไปจนถึงถนนในซอยทีเ่ ขาถึงประชาชนรายยอย ซึง่ เปรียบไดกบั
บริการที่อยูใกลตัวเรา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเชื่อมตอไปยังตางประเทศ หรือ
ระบบที่รองรับการโอนเงินขามประเทศอีกดวย”
สวนหนึ่งจากสุนทรพจนของ ดร. ประสาร ไตรรัตนวรกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ในงานสัมมนา BOT Conference on Thailand’s Payment 2015
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หากระบบการชําระเง�น คือ ถนนการเง�น
บทบาทของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ที่
มีตอ ถนนการเง�นนี้ ก็คงเปร�ยบไดกบั การเปน
‘สถาปนิก’ ทีอ่ อกแบบและวางโครงสราง เพ�อ่ ให
มั่นใจวาถนนการเง�นของประเทศจะเชื่อมโยง
กันอยางมีประสิทธิภาพ เปร�ยบไดกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาระบบการชําระ
เง�นของประเทศ และการเปน ‘ว�ศวกร’ ที่สราง
และบํารุงรักษาถนนสายหลักของประเทศ โดย
ธปท. เปนผูพัฒนาและดําเนินการระบบการ
ชําระเง�นหลักทีส่ าํ คัญ ไดแก ระบบบาทเนตและ
ระบบเช็คเคลียร�่ง รวมถึงการเปน ‘จราจร’ ที่
กําหนดกฎกติกาในการใชถนน เพ�่อกํากับ
ดูแลผูใหบร�การการชําระเง�นใหมีความมั่นคง
ปลอดภัย เปนที่นาเชื่อถือของผูใชบร�การ
เพือ่ เปนการเนนยํา้ ใหเห็นถึงบทบาทดังกลาว ธปท. จึงได
จัดงานสัมมนาดานระบบการชําระเงิน เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม
2558 ทีผ่ า นมา ภายใตชอื่ BOT Conference on Thailand’s
Payment 2015 ผนึกกําลัง ผลักดันเศรษฐกิจไทย กาวสู
Digital Economy ซึง่ นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงการเปนผู
รับผิดชอบหลักในดานระบบการชําระเงินของประเทศไทยแลว
ยังเปนการแสดงใหเห็นถึงความรวมมือของผูม สี ว นเกีย่ วของ
จากภาคสวนตาง ๆ ในการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดาน
ระบบการชําระเงิน และเปดโอกาสใหภาคธุรกิจไดรบั ทราบ
พัฒนาการและประโยชนของการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ รวมถึงเปน
เวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของผูม สี ว นเกีย่ วของซึง่ จะเปน
ประโยชนในการพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศตอไป
งานสัมมนาในครัง้ นีไ้ ดใหความสําคัญกับทิศทาง แนวโนม
และมุมมองในการพัฒนาบริการชําระเงินของประเทศผาน
การปาฐกถาพิเศษของ ดร. ประสาร ไตรรัตนวรกุล ผูว า การ
ธปท. ในหัวขอ ‘วิสัยทัศนการพัฒนาระบบการชําระเงิน
ของประเทศ ภายใตบริบท Digital Economy’ รวมไปถึง
การเสวนาพิเศษในหัวขอ ‘Trends and Developments of
Digital Payment’ ทีเ่ ปนการแลกเปลีย่ นวิสยั ทัศนถงึ อนาคต
ของระบบการชําระเงินไทยในยุคที่กําลังกาวเขาสู Digital
Economy จากผูท รงคุณวุฒใิ นสวนของภาครัฐ ภาคธนาคาร
ผูใ หบริการทีไ่ มใชธนาคาร และ ธปท. ในฐานะผูก าํ หนด
นโยบายและกํากับดูแล
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ในการส ง เสริ ม ให ภ าคธุ ร กิ จ
ประยุ ก ต ใ ช e-Payment และ
เทคโนโลยี ใ นการยกระดั บ ความ
สามารถการแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ นั้ น
งานสัมมนาในครัง้ นีไ้ ดมกี ารนําเสนอ
แนวคิดการประยุกตใชเทคโนโลยีใน
ภาคธุรกิจผานกิจกรรมตาง ๆ เชน
การเสวนาในหัวขอ 'ยกระดับศักยภาพ
การแขงขันทางธุรกิจดวย Digital
Transformation' ซึ่งเปนการแลก
เปลีย่ นมุมมองเกีย่ วกับการประยุกตใช
e-Business และ e-Payment ใน
ภาคธุรกิจ และการเสวนาในหัวขอ
'e-Commerce : New Era for
Business and SME' ที่มีการแสดง
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางของธุ ร กิ จ
e-Commerce ทัง้ ในเรือ่ งโอกาสและ
ความทาทาย พรอมทัง้ รับฟงมุมมอง
ในการปรับตัวของภาคธุรกิจโดยการ
อาศัยชองทาง e-Commerce รวม
ถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณจาก
ธุรกิจทีป่ ระสบความสําเร็จจากการใช
e-Business และ e-Payment

นอกจากการเสวนาดังกลาวแลว ยังมีสมั มนายอยทีน่ าํ เสนอ
บริการทางการเงินและการชําระเงิน และนวัตกรรมบริการการ
ชําระเงินผานเทคโนโลยีสมัยใหมของภาคธนาคารและผูใ หบริการ
e-Payment ทีไ่ มใชธนาคารทีจ่ ะมีสว นสําคัญในการสนับสนุนการ
ทําธุรกรรมของภาคธุรกิจและ SMEs รวมถึงการนําเสนอถึงทิศทาง
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการชําระเงิน และแนวโนมใน
ดานเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริการชําระ
เงินของประเทศไทย นอกจากนีย้ งั มีการออกบูธแนะนํานวัตกรรม
และบริการของผูใหบริการทางการเงินและการชําระเงิน และ
หนวยงานตาง ๆ รวม 31 ราย ซึง่ เปนการจุดประกายความคิด
ใหกบั ภาคธุรกิจไดอยางนาสนใจ
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สําหรับการสงเสริมความรวมมือของทุกภาค
สวนทีเ่ กีย่ วของ ไมวา จะเปน ภาครัฐ ภาคธนาคาร
และผูใ หบริการทีไ่ มใชธนาคาร ในงานสัมมนา
ธปท. ไดมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดง
ความขอบคุณใหกบั บุคคลและหนวยงานทีม่ สี ว น
สําคัญในการสงเสริมและพัฒนาระบบการชําระ
เงินของประเทศ และมอบรางวัลใหแกผใู หบริการ
และผลิตภัณฑการชําระเงินที่มีความโดดเดน
เพื่อเปนกําลังใจในการพัฒนานวัตกรรมและ
สรางสรรคบริการการชําระเงินที่ทันสมัย ซึ่ง
ถือเปนอีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จของ ธปท. และ
ผูมีสวนรวมสําคัญ ที่แสดงใหเห็นถึงการผนึก
กําลังกันในการพัฒนาระบบการชําระเงินของ
ประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพ มั่นคง และ
ปลอดภัย เปนกลไกสําคัญในการพาประเทศไทย
กาวสู Digital Economy ซึ่งในการดําเนิน
นโยบายดานการชําระเงินของ ธปท. คงจะ
ไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได ถาหากไมไดรับ
ความรวมมือทีด่ จี ากทุกภาคสวน

ผว.ประสาร ไตรรัตนวรกุล และ รส.ทองอุไร ลิม้ ปติ มอบรางวัลเกียรติบตั รจากการมีสว นสําคัญในการสงเสริม และ
พัฒนาระบบการชําระเงินของไทยใหแก นางสาวสุทธิรตั น รัตนโชติ ผูต รวจราชการ กระทรวงการคลัง, นายจํารัส สวาง
สมุทร ผูอ าํ นวยการใหญ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สวน รางวัล Payment Innovation of the Year ใหแกผลิตภัณฑ Rabbit และรางวัล
Best Payment Service Provider ใหแกธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ความสําเร็จของงานสัมมนา BOT Conference on Thailand’s
Payment 2015 ผนึกกําลัง ผลักดันเศรษฐกิจไทย เขาสู Digital
Economy คงเปนเครื่องสะทอนหนึ่ง ที่แสดงใหเห็นถึงบทบาท
ของ ธปท. ในดานระบบการชําระเงิน ซึง่ ถือวามีความสําคัญตอ
เสถียรภาพและการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในยุคทีป่ ระเทศไทยกําลังเปลีย่ นผานสู
Digital Economy การแสดงวิสยั ทัศน การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ตลอดงานสัมมนาในครัง้ นีจ้ ะเปนวัตถุดบิ ชัน้ ดี
ในการปรับแผนกลยุทธระบบการชําระเงิน (Payment Systems
Roadmap) ของประเทศไทยใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนไดอยางเหมาะสมตอไป
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เมื่อตองการติดตอกับลูกหนี้ หามผูทวงถามหนี้ติดตอบุคคลอื่น
เพือ่ ทวงถามหนี้ เวนแตเปนบุคคลซึง่ ลูกหนีไ้ ดระบุไว ในกรณีทเี่ ปนการ
ติดตอโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย ก็จะตองติดตอตามทีอ่ ยูท แี่ จงไว แต
ถาไมไดแจงไวลวงหนา หรือที่อยูที่แจงไวไมสามารถติดตอไดแมวาจะ
พยายามติดตอตามสมควรแลว ผูท วงหนีส้ ามารถติดตอตามภูมลิ าํ เนา
ถิ่นที่อยู หรือสถานที่ทํางานได
แตถาเปนการติดตอลูกหนี้โดยบุคคล โทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส
ใหติดตอไดหลัง 8 โมงเชา หากเปนวันจันทรถึงศุกรติดตอไดถึง 2 ทุม
วันหยุดราชการติดตอไดถึง 6 โมงเย็น และใหติดตอดวยจํานวนครั้งที่
เหมาะสม หากผูทวงถามหนี้ไมใชตัวเจาหนี้เอง ก็ตองแจงชื่อเจาหนี้
และจํานวนหนี้ท่ีตองชําระ ทั้งนี้ หากลูกหนี้ชําระหนี้แลว ก็ตองออก
หลักฐานการชําระหนี้ใหลูกหนี้ดวย
สําหรับวิธีการทวงถามหนี้ พ.ร.บ. นี้ไดกําหนดขอหามครอบคลุม
การทวงถามหนี้ในหลายลักษณะ เชน
• หามขมขู ใชความรุนแรง ใชวาจาดูหมิ่น
• หามติดตอโดยใชไปรษณียบัตร เอกสารเปดผนึก โทรสาร หรือใช
ขอความ เครือ่ งหมาย สัญลักษณ ชือ่ ทางธุรกิจของผูท วงถามหนี้
บนซองจดหมายที่ทําใหรูวาเปนการทวงถามหนี้

ทวงถาม หนี้
ตองมีลิมิต
ไมวา จะเปนการยืมเงินจากธนาคาร ผูข ายสินคา เจาหนีเ้ งินกูน อกระบบ ไปจนถึงเจามือ
พนัน สิ่งที่เจาหนี้แตละคนคาดหวังก็คงจะคลาย ๆ กัน คือการไดรับเงินจากลูกหนี้กอนหรือ
ตรงตามวันที่ตกลงกันไวทุกงวด แตถาผานวันที่ครบกําหนดจายไปแลว ลูกหนี้ก็ยังไมมาจาย
ไมวาจะตั้งใจเบี้ยวหรือไมก็ตาม คงมีเจาหนี้นอยรายที่จะอยูเฉยหรือนั่งรอลูกหนี้อยางใจเย็น
การทวงเงินคืนจากลูกหนี้ที่จายลาชาเปนเรื่องธรรมดา ไมวาเจาหนี้
จะทวงเองหรือจางคนอื่นมาทวงใหก็ตาม แตปญหาที่เกิดขึ้นบอย ๆ ก็คือ
การทวงถามหนี้ดวยวิธีที่ไมเหมาะสม ทั้งการทํารายรางกาย ขมขู
ประจานใหเสียชื่อเสียง อางวาเปนเจาหนาที่ของรัฐมาเก็บหนี้ 'We Share'
จึงอยากมาเลาสูก นั ฟงวา ตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ซึง่ เริม่ มี
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ผลใชบังคับตั้งแตเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 หากจะทวงหนี้ มีอะไรที่ควร
ทําหรือทําไมไดบาง โดยจะขอสรุปเปนบางประเด็นแบบยอ ๆ ดังนี้
เริ่มจากผูที่เกี่ยวของกับการทวงถามหนี้ ไดแก ลูกหนี้ ซึ่งกฎหมายนี้
จะคุมครองลูกหนี้และผูคํ้าประกันที่เปนบุคคลธรรมดา กับ ผูทวงถามหนี้
คือตัวเจาหนี้เองและผูรับจางทวงหนี้หรือที่เรียกอยางเปนทางการวา
'ผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้' ซึ่งจะตองมาจดทะเบียนกับทางการ

นอกจากนี้ ยังหามทวงถามในลักษณะทีเ่ ปนเท็จ หรือทําใหเขาใจผิด
เชน การใชขอความ เครื่องหมายสัญลักษณ เครื่องแบบที่ทําให
เขาใจวาเปนการทวงถามโดยศาล หนวยงานของรัฐ การแสดงหรือ
มีขอความที่ทําใหเขาใจวาจะถูกดําเนินคดี ยึดหรืออายัดทรัพยหรือ
เงินเดือน รวมไปถึงหามทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไมเปนธรรม เชน
การเก็บคาธรรมเนียมเกินกวาที่คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้
กําหนด การเสนอใหลกู หนีอ้ อกเช็คทัง้ ๆ ทีร่ อู ยูแ ลววาลูกหนีไ้ มสามารถ
ชําระหนี้ได
แมจะมีการกําหนดขอหามไวแลว แตในความเปนจริง โอกาส
ที่ลูกหนี้จะถูกกระทําอยางไมถูกตองตามกฎหมายก็ยังมีอยู ดังนั้น
หากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเกิดขึ้น ลูกหนี้สามารถไป
รองเรียนขอความเปนธรรมไดทหี่ นวยงาน 6 แหง คือ กรมการปกครอง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (โทร. 1359) กองบัญชาการตํารวจนครบาล
ที่วาการอําเภอ ที่ทําการปกครองจังหวัด และสถานีตํารวจ
หลังจากนัน้ เรือ่ งจะถูกเสนอให “คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี”้
เป น ผู  พิ จ ารณา หากผู  ท วงถามหนี้ ผิ ด จริ ง ก็ จ ะถู ก ลงโทษทาง
ปกครอง (ปรับสูงสุด 1 แสนบาท) และหากผิดซํ้าอาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตของผูรับจางทวงหนี้ หรือโทษอาญา (จําคุกสูงสุด 5 ป หรือ
ปรับไมเกิน 5 แสนบาท) ขึ้นอยูกับลักษณะของความผิด
แมวาการถูกทวงหนี้จะไมเคยทําใหลูกหนี้คนใดสุขใจเหมือนตอน
แรกรับเงิน แตก็เปนสิทธิอันชอบธรรมของผูทวงถามหนี้หากอยูใน
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เพื่อเรียกรองใหลูกหนี้ทําตามสัญญาที่เคย
ตกลงกันไว ดังนัน้ หากทุกฝายนึกถึงใจเขาใจเรา ไมวา จะเปนฝายลูกหนี้
ที่ตองใชหนี้ ไมเบี้ยวหนี้ ไมผิดนัด ฝายผูทวงถามหนี้ที่ตองปฏิบัติ
อยางเหมาะสม มีมนุษยธรรม ก็จะทําใหทั้งทุกฝายในวงจรแหงหนี้สิน
อยูรวมกันไดอยางราบรื่น

พระราชบัญญัติ

การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ลูกหนี้
เจาหนี้

ตองรู

ทําไมตองมี พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
เพื่อแกปญหาการทวงหนี้ไมเหมาะสม
เชน ทํารายรางกาย ขมขู
ทําใหเสียชื่อเสียง ใหขอมูลเท็จ
สรางความเดือดรอนรําคาญใหแกบคุ คลอืน่
และที่ผานมายังไมมีกฎหมายควบคุม
การทวงถามหนี้ไวเปนการเฉพาะ

คุมครองใครบาง
ลูกหนี้และผูคํ้าประกันที่เปนบุคคลธรรมดา (ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ)

ทวงถามหนี้ตองมีลิมิต
หามทํา
ติดตอบุคคลอื่นเพื่อทวงถามหนี้
ขมขู ดูหมิ่น ใชความรุนแรง หรือ
กระทําการอื่นใดใหเกิดความเสียหาย
สงโทรสาร ไปรษณียบัตร ใชขอความ
หรือสัญลักษณบนซองจดหมายที่
ทําใหเขาใจวาเปนการทวงหนี้
ทําใหเขาใจผิด เชน บอกวาหนวยงาน
ของรัฐหรือศาล เปนผูทวง หรือจะ
ถูกดําเนินคดี อายัดทรัพย
เรียกเก็บคาธรรมเนียมเกินกวาอัตรา
ทีค่ ณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้
กําหนด
เสนอหรือจูงใจใหลกู หนีอ้ อกเช็ค ทัง้ ที่
รูอยูวาลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได
เจาหนาที่ของรัฐประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ หรือสนับสนุนการ
ทวงถามหนี้ที่ไมใชหนี้ของตน

ตองทํา
ชวงเวลาที่ติดตอได
• วันจันทร - วันศุกร
เวลา 08.00 – 20.00 น.
• วันหยุดราชการ
เวลา 08.00 – 18.00 น.
หากติดตอโดยบุคคลหรือไปรษณีย
ใหติดตอตามสถานที่ที่ลูกหนี้แจงไว
แจงชื่อเจาหนี้ และจํานวนหนี้ที่ตองชําระ
หากลูกหนี้ชําระหนี้ ตองออกหลักฐาน
การชําระหนี้ใหดวย

ไดรับผลกระทบจากการทวงถามหนี้
รองเรียนไดที่…
• ที่วาการอําเภอ
• สถานีตํารวจ
• ที่ทําการปกครองของจังหวัด
• กรมการปกครอง
• สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
• กองบัญชาการตํารวจนครบาล
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ฟร�
แ
ลนซ
อาชีพอิสระตองมีทักษะการเง�น
ฟรีแลนซ (Freelance) เปนคําที่เรามักใชเรียกผูที่มีอาชีพอิสระ ไมมี
เจานายหรือคนคอยควบคุมการทํางาน สามารถวางแผนหรือจัดการการ
ทํางานของตนเองไดอยางเสรี แตมักมีงานและรายได ไมสมํ่าเสมอเพราะขึ้น
อยูกับวามีผูวาจางหรือไม งานแบบนี้จึงตองการความรับผิดชอบและวินัย
ในตัวเองสูง ไมใชแคเรื่องเนื้องานแตไปถึงเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ดวย
แลวฟรีแลนซจะตองบริหารจัดการเงินของตนเองอยางไร ตางกับผูท มี่ ี
รายไดประจํามากไหม ‘We Care’ จึงขอเสนอคําแนะนําเรื่องการบริหารเงิน
สไตลฟรีแลนซ 5 ขอดังนี้

1. ทองไว ‘วินยั ทางการเงิน’

ด ว ยความไม แ น น อนของรายได ทํ า ให
การบริหารเงินของฟรีแลนซตองเปนไปอยาง
ระมัดระวังมากกวามนุษยเงินเดือน ฟรีแลนซ
จึงตองมองอนาคตใหไกลกวาวันที่มีงานลนมือ
คิดเผื่อวันที่ไมมีงานวาจะนานแคไหนและถาจะอยูใหไดตอง
ใชเงินเทาไหรแลวเตรียมเงินใหพอ หากคิดจะกอหนี้ ก็อยาก
ใหคิดอยางถี่ถวนเพราะจังหวะที่รายรับจะเขามีแนวโนมสูงที่
จะไมตรงกับกําหนดชําระหนี้ที่เรียกเก็บทุกเดือน จึงเปนไปได
วาจะไมมีเงินสดอยูในมือเลย ณ วันที่ตองจาย และกลายเปน
ปญหาที่ใหญกวาในอนาคต

2. ออมกอนใช

ยิ่ ง ถ า เป น ฟรี แ ลนซ ยิ่ ง ต อ งทํ า อย า ง
เครงครัด จะผัดผอนการออมเปนเดือนหนาก็
อาจจะไมเหมาะ เพราะไมรแู นนอนวาลูกคาและ
รายไดจะเขามาอีกเมือ่ ไหร ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีผ่ วู า จาง
จายเงินให จึงควรหักเงินไวทนั ทีอยางนอย 25% เพือ่ เปนเงินออม
ไมวาจะเพื่อใชจายหลังเลิกทํางานตอนสูงอายุ จายหนี้ หรือ
ซื้อของที่อยากได ที่สําคัญ 25% ที่บอกไป ตองมีแบงเก็บเผื่อ
เหตุฉุกเฉินดวยเปน ‘A Must’ ซึ่ง ‘จุดสบายใจ’ ของเงินออม
เผื่อฉุกเฉินอยูที่อยางนอย 6 เทาของรายจายประจําตอเดือน

3. จายแลวจด

ถึ ง แม ก ารจดบั น ทึ ก รายรั บ รายจ า ยจะ
นาเบือ่ แตสงิ่ ทีจ่ ดมาจะเปนประโยชนแน ๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในยามที่ฟรีแลนซขาดรายไดหรือ
จําเปนตองลดรายจาย การบันทึกจะทําใหรูวามี
คาใชจายอะไรที่ไมจําเปน และจะอุดรูรั่วของกระเปาสตางค
ตรงไหนไดบา ง ยิง่ ถาอยากมีเงินเหลือ ลองจดบันทึกดู แลวจะ
รูวายังมีรายจายที่เราสามารถลดและนํามาออมไดอีก

4. รองรับความเสี่ยง

ดวยการทําประกัน

ไม มี ใ ครรู  ล  ว งหน า ว า อุ บั ติ เ หตุ แ ละการ
เจ็บปวยจะมาเยีย่ มเยือนเราเมือ่ ไหร แตสิ่งที่ชว ย
ลดความกังวลสําหรับฟรีแลนซที่ไมมีสวัสดิการ
รองรับไดนอกจากเงินออมเผื่อฉุกเฉินแลว ก็คือการทําประกัน
เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนจากเหตุไมคาดฝนเหลานี้อีก
แรงหนึง่ แถมเบีย้ ประกันบางประเภทก็สามารถนําไปลดหยอน
ภาษีไดอีกตางหาก

5. สรางความมั่งคั่ง
ใหอนาคต

นอกจากสรางความมั่นคงดวยวิธีขางตน
แลว ฟรีแลนซหลายคนอาจอยากตอยอดใหเงิน
เติบโตสรางความมัง่ คัง่ ในอนาคตดวยการลงทุน
ซึง่ เปนสิง่ ทีน่ า สนับสนุน แตกต็ อ งไมลมื ศึกษาขอมูลใหรอบคอบ
กอนตัดสินใจ เพราะมีโอกาสทีจ่ ะไดกาํ ไรหรือขาดทุนทัง้ 2 ทาง
แตแนนอนวาการบริหารจัดการการเงินสวนบุคคลไมใชสิ่งสําคัญ
เฉพาะผูที่มีอาชีพอิสระเทานั้น ไมวาจะเปนใครหรืออายุเทาไหร เรื่อง
การออม การจดบันทึกรายรับรายจาย การหาความรูและการเลือกใช
บริการดานการประกันและลงทุนทีเ่ หมาะสมกับตัวเอง อาจจะฟงแลวรูส กึ
เครียดหรือยุงยากบางแถมยังไมเห็นประโยชนในเร็ววัน แตเชื่อเถอะวา
การลงมือทําสิง่ เหลานีจ้ ะชวยใหสบายใจและไมเดือดรอนในภายภาคหนา
อาจไมถึงขั้นรวยลนฟา แตก็ชวยเพิ่มโอกาสที่จะมีเงินพอใชไปตลอดชีวิต
หากตองการขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการวางแผนทางการเงิน สามารถ
ศึกษาไดจากหนังสือรูรอบเรื่องการเงิน ตอน วางแผนการเงินอยาง
ชาญฉลาด และสมุดเงินออม ของศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน

www.1213.or.th

facebook.com/
hotline1213
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ผูวาการ
ว�รไท สันติประภพ
คุยกับ

นับตั้งแตเขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ภารกิจใหญของ
ดร.วิรไท สันติประภพ ผูวาการ ธปท. คนใหม ก็เริ่มตนขึ้นทันที โดยหนึ่ง
ในภารกิจสําคัญคือ การเดินทางไปรวมการประชุมประจําปสภาผูวาการ
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู
โดยหลังกลับจากการประชุมเพียงไมนาน ทานไดพบปะพูดคุยกับเพื่อน
พนักงาน ธปท. ใน Townhall
การคุ ย กั บ ผู  ว  า การวิ ร ไท อย า งเป น ทางการครั้ ง แรกกั บ พนั ก งาน
ธปท. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผานมา มีบรรยากาศที่เปนกันเองภายใตธีม
‘เปดใจรูจักกัน : Getting to Know You, Getting to Know Me’ ซึ่งถือ
เปนจุดเริ่มตนที่พนักงาน ธปท. ไดรูจักผูวาการคนใหม รวมถึงไดรับทราบ
ความคาดหวังตอทิศทางการทํางานของ ธปท. ตลอดระยะเวลา 5 ปขา งหนา

Getting to Know You…
อันที่จริง ผูวาการวิรไท ถือวาไมใช ‘คนแปลกหนา’ สําหรับชาว ธปท. เพราะทาน
เคยไดรว มงานกับ ธปท. ในหลายฝายและในหลากหลายวาระ นับตัง้ แต ‘วาระชวยชาติ’
แกวิกฤติเศรษฐกิจ และวิกฤติระบบสถาบันการเงินของประเทศ เมื่อป พ.ศ. 2541
ซึ่งขณะนั้นทานไดลาพักจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ มาชวยงานอยูกระทรวง
การคลัง รวมถึงการเขามามีสวนรวมกับงานสัมมนาวิชาการประจําปของ ธปท.
ทั้งในฐานะผูนําเสนอบทความและผูวิจารณบทความ นอกจากนี้ ตลอดชวงหนึ่งป
ที่ผานมาทานยังเปนกรรมการ ธปท. และกรรมการนโยบายการเงินอีกดวย
ในฐานะ ‘คนคุนเคย’ ดร.วิรไท ไดเริ่มตน Townhall ดวยการเปดใจถึงมุมมอง
ของทานที่มีตอ ชาว ธปท. “คน ธปท. ในมุมมองของผม เปนคนเกง มีความสามารถ
สูงมาก ทุมเทในการทํางาน รักองคกร จากประสบการณที่ผมไดเคยทํางานดวย
จะชัดเจนมากในเรื่องของความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งผมเชื่อวาไมเปนรองใครในประเทศนี้
และในธนาคารกลางอีกหลาย ๆ ประเทศ คน ธปท. ทําเพื่อสวนรวม และมั่นคงใน
หลักการของสิ่งที่ทํา”
ผูวาการคนใหม ยังยํ้าดวยวา หลังจากทํางานรวมกันมาสามสัปดาห ทานยิ่งรูสึก
วา มุมมองของทานไมผิด
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บทบาทของ ธปท.
ทามกลางความทาทาย
ธปท. บนเสนทางแหงความทาทาย

ผมคิดวาคําวา

Getting to Know Me…

อธิบายตัวผมไดดีที่สุด
เพราะคร�่งหนึ่งของผมคือ
เปนนักเศรษฐศาสตร
สวนอีกคร�่งหนึ่งคือ
ผมเปนคนชอบ ‘พเนจร’
เพราะการพเนจรทําให
เราไดเขาไปรูจักสภาพแวดลอมใหม ๆ
รูจักคนใหม ๆ เห็นปญหาและ
ความทาทายใหม ๆ เปนการคนหาความ
หมายใหม ๆ ใหกับชีว�ต

สําหรับมุมมองของพนักงาน ธปท. ที่มีตอ ‘ดร.วิรไท’ นั้น ชาว ธปท. อาจจะ
รูจักทานแบบหางๆ แตทานเชื่อวา ตลอดระยะเวลา 5 ป ตอไปนี้ ทุกคนจะไดรูจัก
กับตัวทานมากขึน้ ถาหากจะใหอธิบายความเปนตัวตน ผูว า การวิรไท นิยามตัวทานเอง
วา ‘นักเศรษฐศาสตรพเนจร’ เหมือนกับทีท่ า นใชเปนชือ่ คอลัมน ในหนังสือพิมพกรุงเทพ
ธุรกิจ ซึง่ ทานเคยเขียนบทความใหอยางตอเนือ่ งกอนทีจ่ ะมารับตําแหนงผูว า การ
“ผมคิดวาคําวา ‘นักเศรษฐศาสตรพเนจร’ อธิบายตัวผมไดดที สี่ ดุ เพราะครึง่ หนึง่
ของผมคือ เปนนักเศรษฐศาสตร ซึ่งก็เหมือนกับหลาย ๆ คนใน ธปท. ที่ดานหนึ่ง
ก็คอื คิดรอบคอบ คิดเยอะ มีหลักการ อีกดานคนทัว่ ไปก็จะตัง้ คําถามวา คิดมากเกิน
ไปไหม สมมติฐานจะทําไดจริงหรือไม สวนอีกครึ่งหนึ่งคือ ผมเปนคนชอบ ‘พเนจร’
เพราะการพเนจรทําใหเราไดเขาไปรูจักสภาพแวดลอมใหม ๆ รูจักคนใหม ๆ
เห็นปญหาและความทาทายใหม ๆ และการพเนจรไมใชแคการมีความสุขกับ
การเดินทาง แตยังเปนเรื่องของการคนหาความหมายใหม ๆ ใหกับชีวิตและเปน
กระจกเงาที่สะทอนตัวตนของเราไดดี เพราะการพเนจรชวยเปดโลกของเราใน
หลาย ๆ ดาน”
สําหรับการทํางานใน ธปท. ในอีก 5 ปขางหนา ดร.วิรไท ถือวาเปนการ
เดินทางครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของทาน และทานก็ยังไดเชิญชวนเพื่อนพนักงาน
ธปท. ทุกคน ใหมาเปน ‘เพื่อนคูคิด มิตรรวมทาง’ ในการเดินทางตลอดระยะเวลา
5 ปนี้ เพื่อสรางความหมายของ ‘การเดินทางครั้งนี้’ รวมกัน

‘นักเศรษฐศาสตรพเนจร’
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หลังจากเชิญชวนเพือ่ นพนักงานมาเปน ‘เพือ่ นคูค ดิ มิตรรวมทาง’
ผูวาการวิรไท ไดฉายภาพ ‘การเดินทางของ ธปท.’ ในอีก 5 ปตอไป
วาคงจะไมใชเสนทางที่โรยดวยกลีบกุหลาบ เพราะมีความทาทายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่ ธปท. และประเทศไทยตองเผชิญอยู
อีกมากมาย โดยทานไดยกตัวอยางความทาทายสําคัญที่จะกระทบ
กับบทบาทของ ธปท. อยางหลีกเลี่ยงไมได
เริ่ ม ด ว ยความท า ทายจากการเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ ข อง
เทคโนโลยียุค Digital Economy ที่นํามาสูความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ในระบบการเงิน ทัง้ ธุรกรรมชําระเงินออนไลนทจี่ ะเพิม่ ขึน้ แบบทวีคณู
การใหสินเชื่อผาน Platform ใหมๆ เชน P-2-P (Peer-to-Peer
Lending) ที่มีมากขึ้น ซึ่งจะทําใหรูปแบบธุรกิจของสถาบันตัวกลาง
เปลี่ยนไป ตลอดจนความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของ Big Data Analytics,
Social Media หรือคอมพิวเตอรอัจฉริยะ ซึ่งนับเปนปจจัยสําคัญที่
สงผลถึงการทํางานของ ธปท. ทั้งโดยตรงและโดยออม
โครงสรางของเศรษฐกิจโลกก็จะเปลี่ยนแปลงมากในชวง 5 ป
ขางหนา ไมวา จะเปนการคาโลกทีม่ แี นวโนมเติบโตลดลง สงผลใหการ
สงออกของไทยชะลอตัว หรือบทบาทของจีนที่มีตอเศรษฐกิจโลก
ทัง้ ผานขนาดของเศรษฐกิจจริงทีใ่ หญขนึ้ หรือการทีส่ กุลเงินหยวนกําลัง
จะเขาไปเปนอีกหนึ่งสกุลหลักในตะกราสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDRs:
Special Drawing Rights) ตลอดจนความเชือ่ มโยงของเศรษฐกิจไทย
กับประเทศเพือ่ นบานทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทัง้ หมดนีถ้ อื เปน ‘บริบทใหมทาง
เศรษฐกิจ (New Normal)’ ที่เปนทั้งโอกาสและความทาทายในการ
ทําหนาที่ของธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะธนาคารกลางในเอเชีย
นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังตองเผชิญกับความทาทายทีเ่ กิดจาก
ปจจัยภายในประเทศอีกหลายประการ อาทิ ระดับหนีค้ รัวเรือนสูงและ
ยังไมมีแนวโนมที่จะลดลงไดเร็ว เสนแบงพรมแดนของธุรกิจการเงิน
ในประเทศที่บางลงเรื่อยๆ ไมสามารถแยกระบบธนาคารพาณิชย
ออกจากตลาดทุนไดชัดเจนเหมือนในอดีต การเปดเสรีเงินทุน
เคลือ่ นยายจะสงผลใหระบบการเงินไทยเชือ่ มโยงกับระบบการเงินโลก
มากขึ้น สัดสวนของประชากรไทยวัยทํางานจะลดลงเปนครั้งแรก
ในป พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ การเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน
ของประเทศ การปฏิรูปเศรษฐกิจ หรือแมแตการปฏิรูปทางการเมือง
ยังเปนความทาทายสําคัญตลอดชวง 5 ป ขางหนา
“ความทาทายเหลานี้เปนเพียงตัวอยางที่ยกขึ้นมาเพื่อชี้ใหเห็น
วาการเดินทางของเราใน 5 ปขางหนา หนีไมพนที่เราตองเจอกับ
การเปลี่ยนแปลง แตถาเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองไดอยางเทาทัน
สิ่งเหลานี้ก็จะเปนโอกาสใหม ๆ สําหรับเราไดเชนเดียวกัน”

ผูวาการวิรไท เชื่อวา ความผันผวนทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้น และใน
การควบคุมตลาดเงินตลาดทุนจะทําไดยากขึ้น เพราะมีการเปดเสรีมากขึ้น
สงผลใหการทําหนาที่รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินของ ธปท.
ตองเผชิญความทาทายมากขึ้น นอกจากนี้ ธปท. ยังตองเผชิญกับความคาด
หวังของสังคมไทย ใหมีบทบาทในการพัฒนาประเทศทั้งในสวนที่เกี่ยวและ
ไมเกี่ยวกับระบบการเงินมากขึ้น เรื่องเหลานี้เปนโจทยที่ทําใหชาว ธปท.
ตองชวยกันคิดวา จะสรางความเขมแข็งและความเปนเลิศใหกับองคกรเพื่อ
รองรับความทาทายใหมๆ และตอบสนองกับความคาดหวังของสังคมไดอยางไร
“เราคงหนีไมพนวาโลกจะเชื่อมโยงกันมากขึ้น ฉะนั้น สถาบันการเงิน
และธุรกิจที่ ธปท. ตองกํากับดูแลก็จะเปนผูเลนระดับโลกมากขึ้น เราจึงตอง
มีความสามารถและความเปนเลิศทีไ่ มดอ ยกวาธนาคารกลางชัน้ นําของภูมภิ าค
และของโลก อยากจะเชิญชวนชาว ธปท. ทุกคน ชวยกันคิด ทุกครัง้ ทีเ่ รากําหนด
แผนงาน ใหลองเปรียบเทียบ (Benchmark) กับธนาคารกลางชั้นนําในภูมิภาค
และของโลก และปกธงวา ในบางเรื่องที่เราอาจจะหางจากธนาคารกลางชั้นนํา
ของโลก เราจะกาวไปสูจุดนั้นไดอยางไร”
ดร.วิรไท ยังยํ้าวา ทามกลางความทาทายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทานอยากเห็น
ธปท. เปนองคกรที่เทาทันการเปลี่ยนแปลง ยิ่งกวานั้น ตองเปนองคกร
ที่สามารถชี้นําความทาทาย และสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นจริงไดดวย
ในฐานะที่ ธปท. มีหนาที่กําหนดนโยบายและมีบทบาทสําคัญในการรักษา
เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
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BOT Plus :
‘ยืน่ มือ’ เพิม่ พลังการทํางาน

เดินทางอยางเทาทันและนําการเปลีย่ นแปลง
“เราจะเปนองคกรที่กาวนําหรือสรางการเปลี่ยนแปลงไดอยางไร สําหรับผม ผมเชื่อมั่น
ใน ‘คุณคาหลัก (Core Value)’ หรือคานิยมรวม ของ ธปท. คือ ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ
ติดดิน ซึ่งเรื่องของ ‘ยืนตรง’ เราชัดเจนในเรื่องความซื่อสัตยและความถูกตองในหลักการ
สิ่งที่อาจจะตองทํามากขึ้นคือ มองไกล ยื่นมือ และติดดิน”
นอกจากการปฏิบัติหนาที่โดยยึดคานิยมรวมเปนแนวทาง ผูวาการวิรไท มองวา การ
มุง เนนผลสัมฤทธิใ์ นการทํางานเพือ่ ทําใหเกิดการทํางานอยางมีพลัง (High Impact) ก็นบั เปน
อีกกุญแจสําคัญในการทําหนาที่ของ ธปท. ทามกลางความทาทายและการเปลี่ยนแปลง
ที่มากมายในอนาคต
“ผมนึกถึงสิ่งที่ผูวาการประสาร ไดพูดไวในงาน Symposium ที่ผานมา ทานพูด
ประโยคหนึง่ ทีว่ า วันนีเ้ ราอาจจะตองวิง่ เพือ่ รักษาจุดยืนทีเ่ ดิมเพราะโลกกําลังเปลีย่ นเร็วมาก
ประเทศไทยเจอปญหาหลายอยาง ฉะนั้นเราตองใหความสําคัญมากขึ้นกับการมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน และสรางพลังใหเกิดขึ้นในองคกร”
ดร.วิรไท อธิบายวา การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการทํางานตองเริ่มตนจากการปกธง
เปาหมายที่ชัดเจน จะชวยใหไดแผนการทํางานที่ชัดเจน ซึ่งแผนการทํางานควรตองผาน
กระบวนการคิดทีร่ อบคอบและรอบดาน เมือ่ ใสทรัพยากรลงไปแลวจะตองไดผลลัพธอยางที่
ตั้งใจไว (Intended Outcome) โดยหัวใจสําคัญของการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของงาน คือการจัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritize)
“หลายครั้งการทํางานของเราอาจจะเปนการทําเพิ่ม (Add-on) ตอยอดไปเรื่อยๆ จาก
งานที่เราเคยทํา ใสทรัพยากรไปเยอะมากแตกลับใหผลสัมฤทธิ์นอย (Low Impact) ซึ่ง
การจะวัดวางานไหน High/Low Impact เราตองมีโจทยที่ชัดวาเปาประสงค (Intended
Outcome) ทีอ่ ยากใหเกิดคืออะไร ตองเริม่ จากการปกธงเปาหมายกอน และคิดวาจะวัดผล
อยางไร เมื่อวัด Intended Outcome ได ก็จะเห็นชัดวาเรื่องไหนมี Impact มากกวากัน
แตถายังหาวิธีวัดผลไมได ก็แสดงวายังคิดไมตกผลึก ฉะนั้นก็ตองกลับไปคิดใหตก
คิดใหรอบคอบ”
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“เพราะโลกตองเผชิญกับความทาทายทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
ซับซอนมากขึ้น ทําใหหลาย ๆ เรื่อง เราก็ตองจับมือ
กับพันธมิตรภายนอกและพันธมิตรภายในเพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ไดตามที่คาดหวัง โดยทุกครั้งของการจับมือ
ผมอยากใหเปน BOT Plus คือ ตองทําให 1+1 มากกวา
2 ซึ่งการจะทําใหเกิด BOT Plus ไดเราตองรวมกันสราง
บรรยากาศการทํางานที่เนนความรวมมือ เพื่อจะทําให
โอกาสในการไปถึงเปาหมายทีเ่ ราปกธงไวไดมากขึน้ และ
ดีขึ้น ดวยทรัพยากรจํากัดที่เรามี”
“สําหรับการสรางพลังใหองคกรนั้น ตองเริ่มจาก
การ ‘คิดบวก’ และการกระจายพลังคิดบวกไปสูผูอื่น
ตองสรางบรรยากาศการทํางานที่สนับสนุนใหทุกคน
‘ยื่นมือ (Reach Out)’ ออกไปหาคนอื่นที่จะมาชวย
เพิ่มพลังในการทํางาน ตองทําใหรูปแบบการทํางาน
ในองคกรมีพลวัตร (Dynamic) สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสุดทายคือ ตองรวมกันทํา
ใหชาว ธปท. มีความสุขกับสิ่งที่ทํา เมื่อใดที่ชาว ธปท.
มีความสุขกับการทํางาน ธปท. ก็จะเปนองคกรทีม่ พี ลัง”
ผูวาการวิรไทเชื่อมั่นวา ถาหากชาว ธปท. รวมกัน
สรางบรรยากาศดังกลาวใหเกิดขึ้นได ธปท. ก็จะเปน
องคกรที่มีพลังเขมแข็ง สามารถกาวขามความทาทาย
ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงจะสามารถชี้นํา
และสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นไดจริง สมกับ
บทบาทที่ ธปท. ตองการจะเปนและถูกสังคมคาดหวัง
ใหเปน
“การที่สังคมคาดหวังกับบทบาทของ ธปท. ไวมาก
เพราะ เขามองวาเราเปนองคกรที่เขาสามารถฝากผี
ฝากไขได เปนองคกรที่เขาไวใจ แตก็ถือเปนความ
ทาทายและเปนความเสี่ยงขององคกรเหมือนกัน เพราะ
หลายครัง้ ก็เปนความคาดหวังทีอ่ ยูน อกเหนือภารกิจหลัก
(Mandate) ของธนาคารกลาง และ ธปท. อาจจะทําได
เพียงแคบทบาทพระรอง และยื่นมือสนับสนุน”
ทายสุดของ Townhall ครั้งแรกของผูวาการวิรไท
ทานทิ้งทายดวยความหวังวา อยากใหพนักงานทุกคน
รวมเปน ‘เพื่อนคูคิด มิตรรวมทาง’ ในการเดินทาง
ตลอดระยะ 5 ปขางหนานี้ พรอมกับชวยกันทําให
การเดิ น ทางร ว มกั น ครั้ ง นี้ เ ป น การเดิ น ทางที่ มี พ ลั ง
มีความสุข และ “เปนการเดินทางทีม่ คี วามหมายสําหรับ
ประเทศไทย และชาว ธปท. ทุกคน”

1
2

10 ขอ

ดร.วิรไท เกิดเมื่อวันคริสตมาส (25 ธันวาคม) ป พ.ศ. 2512
เปนบุตรคนกลางในจํานวนพี่นอง 3 คนของพลตํารวจเอก
ประทิน สันติประภพ อดีตอธิบดีกรมตํารวจ และคุณกุณฑลา สันติประภพ
ในวัยเพียง 18 ปเศษ ดร.วิรไท จบปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยเกียรตินิยมอันดับ 1 ไดรับ
พระราชทานรางวัลทุนภูมิพลในฐานะที่ทําคะแนนไดสูงสุดในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ในชวงที่เปนนักศึกษายังไดรับรางวัลเรียนดี และรางวัล
นักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยจากการทํากิจกรรมดวย

3

ดร.วิรไท ไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลไปศึกษา
ตอจนจบปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาวารด
สหรัฐอเมริกา และเปนดุษฎีบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรเมื่ออายุเพียง 24
ป โดยทําวิทยานิพนธ เรื่องการเปดเสรีทางการเงินในเอเชียตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใต (Financial Liberization in East and Southeast
Asia) กับ ศาสตราจารย Dwight Perkins และ Richard Cooper
นักเศรษฐศาสตรชั้นครูของฮาวารด

ที่จะทําใหคุณรูจัก
ผูวาการว�รไท มากข�้น

7

ดานกิจกรรมเพื่อสังคม ดร.วิรไท มีความสนใจเรื่องการศึกษา
พุทธศาสนา และการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยเฉพาะการพัฒนา
ชนบท ทานเปนกรรมการของมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร
ประธานชมรมผูรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการและ
เหรัญญิกของมูลนิธปิ ด ทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ กรรมการ
บริหารของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ กรรมการของมูลนิธิ
แมฟา หลวงฯ และกรรมการของมูลนิธมิ นั่ พัฒนา และเคยเปนทีป่ รึกษา
ของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปนกรรมการกํากับ
กิจการขององคการอนามัยโลก รวมถึงเปนกรรมการนโยบายและกํากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือ ‘ซุปเปอรบอรด’

8
9

ไดรับเลือกเปน Eisenhower Fellow ในป พ.ศ. 2557 และเคย
ไดรับคัดเลือกจากนิตยสาร The Asian Banker ใหเปนหนึ่ง
ใน 50 ของนักการเงินการธนาคารรุนใหมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
และตะวันออกกลางดวย

4

ณ วันเขารับตําแหนง 1 ตุลาคม 2558 ผูวาการ วิรไท มีอายุ
45 ป 9 เดือนเศษ ถือเปนผูวาการ ธปท. ที่มีอายุนอยที่สุด
เปนลําดับที่ 5 ตอจากผูวาการ เสริม วินิจฉัยกุล (39 ป) ผูวาการปวย
อึ๊งภากรณ (43 ป 2 วัน) พระวรวงศเธอพระองคเจาวิวัฒนไชย (43 ป
6 เดือน) และผูวาการ เสนาะ อูนากูล (43 ป 10 เดือน)

5

ดร.วิรไท เปนคนชอบเดินทาง ชอบเที่ยวสถานที่เชิง
ประวัติศาสตร และการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ มากกวา
เมืองที่เจริญดานเทคโนโลยีและวัตถุ การเดินทางของทาน เปน
จุดเริ่มตนที่ทําใหเกิดบทความคอลัมน ‘เศรษฐศาสตร
พเนจร’ ซึ่ง ดร.วิรไท ไดรวมเลมบทความตาง ๆ
เปนหนังสือชื่อ ‘เศรษฐศาสตรมีจริต’ และ ‘มรรค
เธอประเทศไทย’

หลังจบการศึกษา ดร. วิรไท เขาทํางานที่กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF) ทําหนาที่ใหคําปรึกษารัฐบาลและ
ธนาคารกลางของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่ประสบปญหา
วิกฤติดานเศรษฐกิจและวิกฤติสถาบันการเงิน และทํางานวิจัยเกี่ยวกับ
บทบาทของธนาคารกลางและการดําเนินนโยบายการเงินในมิติตาง ๆ
พ.ศ. 2540 ไดลาพักจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
กลั บ มาเป น ผู  อํ า นวยการร ว ม สถาบั น วิ จั ย นโยบาย
เศรษฐกิจ ของกระทรวงการคลัง มีบทบาทสําคัญในการผลักดัน
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและมาตรการแกไขปญหาระบบ
สถาบันการเงินในชวงวิกฤเศรษฐกิจ ‘ตมยํากุง’

6

10

ดานธุรกิจ เคยเปนผูบริหารระดับสูงของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนชั้น
นําอีกหลายแหง
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ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
หลายคนรู ้ จั ก ‘ดร.เศรษฐพุ ฒิ สุ ท ธิ ว าทนฤพุ ฒิ ’ ในฐานะนั ก
เศรษฐศาสตร์มากฝีมือ ผ่านบทบาทของการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจทีก่ ำ� ลังชะลอตัวลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง ‘BOT พระสยาม MAGAZINE’ ฉบับนีม้ โี อกาสได้สนทนากับเขาถึง
ประเด็นเรื่องบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจไทย หรือ ‘New Normal’ และยังมีอีก
หลายแง่มุมของชีวิตนักเศรษฐศาสตร์คนนี้ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

EXPERIENCE OF A LIFETIME
เมื่อตัดสินใจเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางสายเศรษฐศาสตร์ ดร.เศรษฐพุฒิ
จึงมุ่งมั่นหาความรู้และประสบการณ์ในการท�ำงานอย่างเข้มข้น เขามีดีกรี
เป็นนักเรียนทุนด้านเศรษฐศาสตร์จาก Swarthmore College และต่อมา
ได้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจาก Yale University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ในแง่ของประสบการณ์การท�ำงาน ดร.เศรษฐพุฒิ เคยร่วมทีมอยู่ใน
องค์กรชั้นน�ำระดับโลกมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์
ชื่อดังอย่าง McKinsey & Company รวมถึงเป็นเศรษฐกรไทยที่ท�ำงาน
อยู่ในธนาคารโลก (World Bank) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นานนับสิบปี
ประสบการณ์ตลอดระยะเวลาเหล่านี้ หล่อหลอมให้ ดร.เศรษฐพุฒิ กลาย
เป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ชั้นน�ำของประเทศไทย
“ข้อดีอย่างหนึ่ง คือ มันช่วยให้ผมเกิดมุมมองที่หลากหลายมาก
เวลาจะท�ำอะไร เราย่อมคิดถึงและเข้าใจมุมมองของคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ยกตัวอย่างสมัยวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ผมได้กลับมาช่วยงานที่กระทรวง
การคลัง หลังจากที่เคยท�ำงานอยู่ใน World Bank คราวนี้เรากลับต้องมา
นั่งอีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะ ต้องเจรจากับ IMF รวมถึง World Bank ด้วย ซึ่ง
ดีเลย เพราะเราพอจะเข้าใจว่าเขาคิดอย่างไร ช่วยให้เราเห็นภาพระหว่าง
การเจรจาว่าจะประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง”
ส�ำหรับบทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน ดร.เศรษฐพุฒิ เป็นหนึ่งในคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารของสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand
Future Foundation) ซึง่ เขายอมรับว่าประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการท�ำงาน
ทัง้ ในฝัง่ ของภาคเอกชนและภาคราชการ ไม่วา่ จะในหรือต่างประเทศ ล้วน
มีส่วนช่วยเสริมสร้างให้เขามีมุมมองที่หลากหลาย เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการท�ำงานในโลกยุคปัจจุบัน

“แม้กระทั่งตอนออกนโยบายการเงิน ด้วยความเข้าใจในฐานะคนที่
เคยถูกผลกระทบจากนโยบายว่าเป็นอย่างไร เพราะผมเองก็เคยท�ำงานอยู่
ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกก�ำกับดูแล ผมจึง
เข้าใจว่าการออกนโยบายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ นั้น พวกเขาจะคิดเห็นกัน
อย่างไร ตรงนี้แหละที่ช่วยให้เรามีมุมมองที่ครบทุกด้าน”

CHALLENGE OF THE
‘NEWER NORMAL’

ขณะทีอ่ ตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยก�ำลังชะลอตัวลงอย่าง
ต่อเนื่อง หลายคนเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าเศรษฐกิจภายใต้ ‘บริบท
ใหม่’ หรือ ‘New Normal’ ซึ่ง ดร.เศรษฐพุฒิ มองว่านี่เป็นสภาวะปกติที่
ทุกประเทศต้องเผชิญเมื่อระบอบเศรษฐกิจพัฒนาจนส่งผลให้ระดับรายได้
ต่อหัวของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น การเติบโตจึงเข้าสู่ภาวะชะลอตัวลงอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
“ส�ำหรับประเทศไทยอาจถือว่าเราเจอภาวะ New Normal นีเ้ ร็วผิดปกติ
ส่วนหนึง่ เป็นเพราะโครงสร้างประชากรไทย Aging เร็วมาก เปรียบเสมือน
คนที่ ‘แก่ก่อนรวย’ คือ ประชากรวัยท�ำงานของเรามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
ในสัดส่วนน้อยลง แต่ประสิทธิภาพการท�ำงานต่าง ๆ กลับยังไม่ค่อยดี
เท่าที่ควร รวมถึงปัจจัยการผลิตอย่างเทคโนโลยีที่เราควรมี มันยังไม่มี
สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และระดับรายได้
ส� ำ หรั บ ประชากรส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศยั ง ไม่ ดี แต่ อั ต ราการเติ บ โต
ก�ำลังชะลอตัวลดลง แล้วเราจะสร้างความมัง่ คัง่ ให้พวกเขาอย่างไร จะสร้าง
โอกาสให้เขาอย่างไร นี่คือปัญหา”
ดังนั้น โจทย์ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวผ่านสภาวะ
New Normal ควรด�ำเนินไปในทิศทางใด ดร.เศรษฐพุฒิ ได้ให้ความ
เห็นว่า “ในเมื่อแทร็กเดิมหรือสิ่งที่เราท�ำกันมาตลอด เริ่มไม่ค่อยให้ผล
ตอบแทนดีเท่าเดิม มันจึงเริม่ หมดเสน่ห์ เราจึงต้องหาแทร็กอืน่ ทีจ่ ะน�ำไปสู่
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‘The Newer Normal’ ซึ่งดีกว่าของเดิมที่เรามี
ส่วนรูปแบบของ The Newer Normal จะมีอะไรบ้างนัน้
เราควรต้องไปหาแหล่ง Source of Growth ใหม่
เนื่องจากแหล่งเดิมไม่สามารถสร้างการเติบโต
ได้แล้ว ตัวอย่างเช่น เดิมภาคธุรกิจอาจกระจุก
ตัวอยู่ที่กรุงเทพ เมื่ออัตราการขยายตัวเริ่มลดลง
ภาคธุรกิจก็ควรปรับตัวไปยังหัวเมืองต่าง ๆ เป็นต้น”
ปัจจุบนั ประเทศไทยก�ำลังเข้าสูบ่ ริบทใหม่ทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายมิติ เช่น
ตัวอย่างที่กล่าวถึงเรื่องโครงสร้างประชากร ซึ่ง
ดร.เศรษฐพุฒิ คิดว่าเป็นประเด็นที่อยู่นอกเหนือ
อ�ำนาจหน้าที่ของแบงก์ชาติ มีขอบเขตกว้างเกิน
กว่าที่หน่วยงานราชการเพียงแค่หน่วยงานเดียว
จะรับผิดชอบได้
“ทางเลื อ กมั น หนี ไ ม่ พ ้ น และมี อ ยู ่ ไ ม่ กี่ ท าง
หลายเรื่องอย่างโครงสร้างประชากรถือเป็นปัญหา
สะสม อยู่ดี ๆ จะให้ประชากรในวัยท�ำงานเพิ่ม
ขึ้นทันทีคงเป็นไปได้ยาก ถ้าจ�ำนวนคนไม่เพิ่มขึ้น
จึงมีเพียงทางเลือกเดียวที่เหลือ นั่นคือเราต้อง
เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมาจากการลงทุนด้าน
นวัตกรรมและปัจจัยด้านการผลิตอืน่ ๆ ส่วนตัวผม
คิดว่าแต่ละคนควรท�ำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
ในเรื่ อ งที่ พึ ง ควรท� ำ ถึ ง แม้ ป ั จ จุ บั น ภาพรวม
เศรษฐกิจไม่ค่อยดี แต่ก็ต้องเข้าใจว่าต้นตอของ
ปั ญ หาหลายอย่ า งไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ที่ น โยบายการเงิ น
เพียงอย่างเดียว บทบาทของนโยบายการเงินย่อมมี
ข้อจ�ำกัด ไม่ใช่ดาบกายสิทธิท์ จี่ ะแก้ปญั หาได้ทกุ อย่าง
หากใช้ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมาะสมหรือใช้ผดิ มันจะ
เกิดความเสีย่ ง และ Downside มหาศาล”
ดร.เศรษฐพุฒิ ยังอธิบายเพิ่มเติมถึงหนทาง
แก้ไขเพือ่ น�ำพาประเทศไปสูท่ างออกทีด่ กี ว่า “เรือ่ ง
แรกเราต้องปรับ Mindset ของทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะ
เอกชน ประชาชนหรือวิชาการ อย่าคอยให้ภาครัฐ
ลงมือท�ำอย่างเดียว แต่ควรวางบทบาทให้รัฐเป็น
Facilitator ช่วยผลักดันกระบวนการต่าง ๆ ทีภ่ าค
เอกชนและประชาชนด�ำเนินการ รวมถึง Mindset
เรือ่ ง Sense of Urgency จากทีเ่ คยคิดว่าเป็นปัญหา
ในระยะยาว คราวนี้จะปล่อยผ่านไม่ได้แล้ว”

BEST LESSON LEARNED

เมือ่ ว่างจากการท�ำงาน กิจกรรมที่ ดร.เศรษฐพุฒิ
โปรดปราน คือ การอ่านหนังสือซึ่งเป็นความ
เคยชินมาตั้งแต่เด็ก ทุกวันนี้การอ่านก็ยังเป็นการ
ผ่อนคลายทีท่ ำ� เป็นประจ�ำ แต่ในวันทีเ่ ขาเหนือ่ ยล้า
จากการท� ำ งานจนไม่ มี แ รงพลิ ก หน้ า กระดาษ
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“ส�ำหรับประเทศไทยอาจถือว่าเราเจอภาวะ New Normal นี้
เร็วผิดปกติ สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต
และระดับรายได้ส�ำหรับประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ
ยังไม่ดี แต่อัตราการเติบโตก�ำลังชะลอตัวลดลง
แล้วเราจะสร้างความมั่งคั่งให้พวกเขาอย่างไร
จะสร้างโอกาสให้เขาอย่างไร นี่คือปัญหา”

เขาจะใช้วิธีการ ‘ฟังหนังสือ’ ผ่าน Audio Book โดยแนวที่ชอบเป็นหนังสือประวัติศาสตร์
สงครามเพราะท�ำให้เห็นกระแสหรือเทรนด์จากการตัดสินใจได้อย่างชัดเจน
ในฐานะนักอ่านตัวยง เราจึงขอให้ ดร.เศรษฐพุฒิ แนะน�ำหนังสือที่น่าสนใจให้คนที่
แบงก์ชาติอ่าน
“ก่อนอื่นผมขอชื่นชมคุณภาพของบุคลากรที่ท�ำงานในแบงก์ชาติ ก่อนหน้านี้ผมพอจะ
รู้มาบ้างว่าคนแบงก์ชาติเก่ง มีความสามารถ แต่เมื่อได้มาสัมผัสและร่วมงานกับน้อง ๆ
หลายคน ผมประทับใจเกินคาด รวมถึงทัศนคติในการท�ำงานยิง่ ท�ำให้ประทับใจและพูดชม
ได้เต็มปากเต็มค�ำ ซึง่ ผมอยากเห็นคนกลุม่ นีไ้ ด้มบี ทบาทมากขึน้ สามารถฉาย Skill ของเขา
ได้เต็มที่ ถ้าจะให้แนะน�ำหนังสือส�ำหรับคนแบงก์ชาติ โดยทีเ่ ราก็รจู้ กั คนแบงก์ชาติวา่ อยาก
จะให้พวกเขาอ่านอะไร เพื่อจะช่วยเพิ่มมุมมองใหม่ ๆ แก่เขา ผมคิดมาสองเล่ม
“เล่มแรกเป็นหนังสือ ชื่อ ‘A Demon of Our Own Design’ เขียนโดย Richard
Bookstaber เนื้อหาหลัก ๆ บอกว่าท�ำไมวิกฤติการเงินจึงเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้น จาก
เหตุการณ์ผันผวนตลาดครั้งเดียวในรอบ 100 ปี กลับเกิดขึ้นทุก 10 ปี เขาอธิบายว่า
เป็นเพราะทุกอย่างในโลกทวีความซับซ้อนขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นด้วย
โดยส่วนตัวผมชอบนักเขียนคนนี้เพราะมีมุมมองน่าสนใจ เขาเติบโตมาจากสายงานของ
นักวิชาการ ท�ำงานเป็นอาจารย์อยู่ช่วงหนึ่งและผ่านการท�ำงานในบริษัทใหญ่ ๆ ใน Wall
Street จึงเห็นตับไตไส้พงุ เกือบทัง้ หมด แต่ยงั คงมีความเป็นนักวิชาการแฝงอยู่ เลยเป็นการ
ผสมมุมมองทีผ่ มคิดว่ามีประโยชน์อย่างยิง่ ส�ำหรับคนของแบงก์ชาติ ผมว่ามันช่วยเตือนสติ

พวกเราถึงการน�ำนวัตกรรมการเงินจากต่างประเทศ
มาใช้ บางทีเราอาจคิดว่าของใหม่ดี เก๋ เซ็กซี่ ซึ่งอาจ
ไม่ดีเสมอไป เพราะเมื่อโยงกลับมาเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง หาก Innovation เข้ามาท�ำให้ตลาดมัน
เกิดประสิทธิภาพ เวลาเกิดข้อผิดพลาด มันย่อมสร้าง
Downside มหาศาลเช่นกัน หนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยเตือน
สติถึงเรื่องพวกนี้ได้เป็นอย่างดี”
หนังสือเล่มที่สอง ดร.เศรษฐพุฒิ เกริ่นว่ามันจะ
ช่วยเตือนสติอีกรูปแบบหนึ่ง ชื่อ ‘The Tyranny of
Experts’ เป็ น ผลงานของ William Easterly
ผู้เคยท�ำงานอยู่ฝ่ายวิชาการที่ World Bank ในช่วงที่
ดร.เศรษฐพุฒิ ท�ำงานอยู่ที่นั่น
“มุมมองของหนังสือเล่มนี้ก�ำลังบอกเราว่าพวกที่
ถูกฝึกเรื่องเทคนิคเยอะ ๆ หรือพวก Technocrat มัก
จะชอบให้ผเู้ ชีย่ วชาญมาช่วยคิดว่านโยบายต้องเป็นอย่างนี้ แล้วน�ำเอาไปปฏิบตั ิ ซึง่ อันทีจ่ ริง
ของพวกนี้ไม่ค่อยเวิร์ก เพราะ Expert ไม่มีทางรู้ทุกเรื่องได้ ทั้งสองเล่มนี้มีธีมของเนื้อหา
ใกล้เคียงกัน คือ อธิบายถึงความซับซ้อนของโลกในยุคปัจจุบนั ว่า Complexity เกิดขึน้ สูงมาก
จนเราไม่มีทางก�ำหนดได้แน่นอนว่าท�ำอะไรลงไปแล้วจะเกิดผลอย่างที่เราคิดหรือไม่
ซึ่งมันมีศัพท์เรียกว่า Emerging Solution หรือ Emerging Behavior คือ อย่าไปคิดแทน
ปล่อยให้กลไกต่าง ๆ ท�ำงานและโซลูชั่นจะโผล่ออกมาเอง”
เมือ่ ถามว่าเขาอยากจับปากกาเขียนหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่มหรือเปล่า? ดร.เศรษฐพุฒิ
ยอมรับว่ามีไอเดียนัน้ อยูแ่ ล้ว แต่การหา ‘เวลา’ ส�ำหรับผลิตผลงานนัน้ ยากกว่าหลายเท่าตัว
“ผมยอมรับว่าการบริหารเวลาเป็นอะไรที่ยากครับ” เขาพูดอย่างตรงไปตรงมา พร้อม
กับเล่าต่อว่า “ผมมองว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดส�ำหรับมนุษย์เรา ผมจึงเป็นคนที่หวงเรื่อง
เวลามาก เลยเป็นที่มาของการอยากออกมาท�ำธุรกิจเอง แต่ก็เหมือนเราต้องกลับมาเรียนรู้
ตัวเองอีกครั้ง เพราะจากเดิมคิดว่าออกมาแล้วจะมีเวลามากขึ้น กลับกลายเป็นว่าเรา
บริหารเวลาได้ยากขึ้นไปอีก”
แม้เวลาจะมีค่ามาก แต่เขาก็ยังให้เวลากับกิจกรรมยามว่างสุดสัปดาห์ เขาเลือกที่จะ
อ่านหนังสือ วาดภาพ หรือแม้แต่นงั่ เฉยๆ เพือ่ ให้เวลากับการคิด ทีบ่ า้ นพักหลังเล็ก ๆ เงียบสงบ
ในจังหวัดนครนายกกับภรรยา ดูเป็นกิจกรรมที่แสนจะธรรมดาส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์ชั้น
แนวหน้าเช่นเขา

THE BOTTOM LINE

บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแนวคิดในการใช้ชวี ติ ของเขา
คือ คุณพ่อ ”สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคุณพ่อ คือ
ความส�ำคัญของ Integrity ท่านสอนให้เราท�ำสิ่งที่ถูก
ต้อง ถึงคนอื่นจะไม่รู้ แต่เรารู้”
นอกจากนั้น ดร.เศรษฐพุฒิ ไม่ได้เจาะจงบุคคล
ต้นแบบว่าเป็นใคร แต่เขาได้เรียนรู้จากทุกคนรอบ
ข้าง อาทิ เพือ่ นร่วมงานผูใ้ ห้แนวคิดเรือ่ งการไม่ละเลย
สิง่ เล็กน้อย ทีด่ เู หมือนไม่สำ� คัญ แต่มผี ลต่อจิตใจของ
ผู้ที่ร่วมงานด้วยกัน
สุดท้ายนี้ เราถามถึงเคล็ดลับเพื่อการมีความสุข
และความส�ำเร็จ โดย ดร.เศรษฐพุฒิ ได้เล่าถึงสิ่งที่
จะท�ำให้มคี วามสุขว่า “การรูจ้ กั ตัวเองและซือ่ สัตย์ตอ่
ตัวเองครับ อันนีเ้ ป็นประสบการณ์สว่ นตัว เพราะผมก็
เหมือนกับหลายคนที่ยังมีกิเลส เมื่อก่อนเวลาคนชวน
ไปท�ำงานเป็นผูบ้ ริหารระดับสูง ดูแลบริษทั ขนาดใหญ่
คือ On Paper เป็นงานที่ดูดีจริง แต่นั่นเป็นงานที่ผม
ชอบน้อยที่สุดและเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขน้อยที่สุด
เช่นกัน ฉะนั้น มันจึงกลับมาที่ตัวเราควรต้องวัดจาก
ข้างใน อย่าไปวัดว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร”
ดร.เศรษฐพุฒิ กล่าวทิ้งท้ายถึงเคล็ดลับความ
ส�ำเร็จสั้น ๆ แต่ให้ข้อคิดว่า “มีใครล่ะที่ไม่ชอบความ
ส�ำเร็จ คือ ความส�ำเร็จส�ำคัญนะ แต่ถ้าไปยึดติดกับ
มันมาก ชีวิตของเราคงไม่มีความสุขนักหรอก”
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Financial Stability Report
เพ�่อระบบการเง�นที่มั่นคงและยั่งยืน

เพราะความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมถึง
ตลาดการเงินโลก สงผลเชื่อมโยงกับเสถียรภาพของระบบการเงินไทย
ธปท. ในฐานะหนวยงานที่มีพันธกิจในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินไทย จึงตองติดตามภาวะเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินอยาง
ใกลชิด เพื่อประเมินเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการเงินไทย
อันเปนที่มาของการจัดทํารายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงิน
(Financial Stability Report : FSR)
หนึ่งในบุคคลที่มีสวนสําคัญในการวางรากฐานและขับเคลื่อนใหเกิดการ
จัดทํา ‘รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย’ ดังกลาว ไดแก
คุณทองอุไร ลิม้ ปติ รองผูว า การธนาคารแหงประเทศไทย ดานเสถียรภาพ
สถาบันการเงิน (รส.) ‘BOT พระสยาม MAGAZINE’ ฉบับนี้ ไดรบั เกียรติ
จาก คุณทองอุไร ซึง่ ทานจะมาบอกเลาถึงความสําคัญและความทาทายของ
การจัดทํารายงานดังกลาว ตลอดจนขอมูลทีน่ า สนใจและความเสีย่ งตาง ๆ
เพือ่ เปน ‘เข็มทิศ’ ชีท้ างในการเตรียมรับมือกับป พ.ศ. 2559 ทีก่ าํ ลังจะมาถึง

ความสําคัญของการจัดทํา FSR
นับตั้งแตวิกฤติป พ.ศ. 2540 ซึ่งไดสรางความ
เสียหายใหกับเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบ
การเงินไทยอยางมาก จากนั้น ธปท. ก็ไดใหความ
สนใจในการประเมิ น เสถี ย รภาพระบบการเงิ น
วาเปนเรือ่ งสําคัญและเปนหนาทีห่ ลักของ ธปท. ทีต่ อ ง
ดูแลอยางใกลชดิ ยิง่ หลังจากเกิดวิกฤติการเงินโลก
ป พ.ศ. 2551 คําวา ‘เสถียรภาพระบบการเงิน’
ก็ยิ่งไดรับความสนใจ
“คําจํากัดความของเสถียรภาพระบบการเงิน
อาจจะมีหลากหลาย แตมีวัตถุประสงคสําคัญ
ที่เหมือนกันคือ การรักษาความตอเนื่องในการ
ทําหนาที่ตัวกลางทางการเงินของระบบสถาบัน
การเงิน โดยใชมาตรการทีเ่ หมาะสมในเชิงปองกัน
มากกวาจะเปนการแกไขปญหา ระบบการเงินที่มี
เสถียรภาพคือ ตองมั่นคง ทนทานตอปจจัยเสี่ยง
และสามารถทําหนาทีต่ วั กลางทางการเงินไดอยาง
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ราบรืน่ และตอเนือ่ ง อันเปนรากฐานในการขยายตัว
ของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”
คุณทองอุไร กลาวเพิ่มเติมวา ยิ่งปจจุบัน
ระบบการเงินของไทยไมอาจหลีกเลี่ยงการเผชิญ
กับปจจัยเสี่ยงภายในและปจจัยเสี่ยงภายนอก
ประเทศ จึงทําใหการดูแลความมั่นคงของระบบ
การเงินยิ่งตองมีการประเมินความเสี่ยงในมิติที่
ครอบคลุมกวาเดิมมาก อีกทั้งยังตองประเมินไป
ถึงภาคการเงินอื่น เชน ตลาดเงิน ตลาดทุน และ
ภาคเศรษฐกิจจริงรวมดวย
เมื่อปจจัยเสี่ยงตอระบบการเงินไทยมีเพิ่มขึ้น
การกํากับดูแลสถาบันการเงินและระบบการเงิน
ของ ธปท. จึงมีความซับซอนและกวางขวางขึ้น
เพื่อรักษาความมั่นคงแข็งแกรงของระบบการเงิน
โดยรวม ดังนั้น ธปท. จึงมีแนวคิดจัดสรางระบบ
ประเมินเสถียรภาพระบบการเงินของไทยขึ้น
BOT MAGAZINE
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ประโยชนของ FSR ตอสาธารณะ
ระบบการเงินไทยยังคง
เผชิญความทาทายรอบดาน
ทั้งความผันผวนจากเศรษฐกิจ
และตลาดการเงินโลก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย
และความเสี่ยงจาก
การเชื่อมโยงในระบบ
สถาบันการเงินเอง

พัฒนาการแนวคิด FSR ในเมืองไทย
กวา 10 ปมาแลว คุณทองอุไร ในขณะนัน้
เปนผูอํานวยการอาวุโส สายนโยบายสถาบัน
การเงิน ไดสง ทีมงานไปศึกษาและรวมทํางาน
กับเจาหนาที่ของธนาคารกลางออสเตรเลีย
(Reserve Bank of Australia) ในการวางระบบ
การจัดทํา FSR นานถึง 4 เดือน เพื่อเรียนรู
กระบวนการติดตามและกลั่นกรอง ‘เครื่องชี้’
ทีจ่ ะสงสัญญาณความเสีย่ งของระบบเศรษฐกิจ
และนํากลับมาพัฒนาระบบของไทย ซึ่งถือ
เปนกาวสําคัญกาวแรกของการจัดทํา FSR
ของ ธปท.
ปจจุบัน ประเทศที่จัดทํา FSR มีประมาณ
90 ประเทศ โดยมีการนําเสนอใน 2 รูปแบบ คือ
1) นําเสนอความเสีย่ งตามองคประกอบสําคัญ
ของระบบการเงิน (Sectoral-based) ซึ่ง
เปนการนําเสนอผลการประเมินความเสีย่ งของ
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แตละองคประกอบสําคัญในระบบการเงิน
เชน เศรษฐกิจมหภาค ภาคธนาคาร ภาค
ธุรกิจ ภาคครัวเรือน และตลาดการเงิน
แลวจึงสรุปแนวโนมความเสี่ยงที่สําคัญ
และ 2) นําเสนอตามประเด็นความเสี่ยง
ที่สําคัญ (Issue-based) ในระยะสั้นและ
ระยะปานกลาง แลวจึงอธิบายหลักการ
และเปาหมายของมาตรการดูแลปองกัน
ความเสีย่ งเชิงระบบ (Macro-prudential)
และสรุปดวยแนวโนมความเสี่ยงที่สําคัญ
ซึ่ง ธปท. ไดเลือกใชรูปแบบที่ 2 นี้
ระหวางการพัฒนาความรูค วามเขาใจ
ภายในใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น ธปท. ไดสราง
กระบวนการหารือและแลกเปลี่ยนมุมมอง
ในการติดตามและประเมินภาวะเศรษฐกิจ
ตลาดการเงิน และระบบสถาบันการเงิน

อยางสมํ่าเสมอโดยคณะทํางานกลั่นกรองดาน
เสถียรภาพระบบการเงิน (ทสร.) ทีม่ ผี ชู ว ยผูว า การ
สายนโยบายการเงิน (ผน.) และผูชวยผูวาการ
สายนโยบายสถาบันการเงิน (ผส.) ผลัดเปลี่ยน
กันทําหนาที่เลขานุการ องคประกอบของ ทสร.
มีทั้งผูแทนของสายนโยบายการเงิน สายนโยบาย
สถาบันการเงิน สายตลาดการเงิน และสายกํากับ
สถาบันการเงิน เพือ่ นําเสนอตอคณะอนุกรรมการ
เสถียรภาพระบบการเงิน (อสร.) ซึ่งมีผูวาการ
รองผู  ว  า การรองผู  ว  า การทั้ ง 3 ด า น ได แ ก
ดานเสถียรภาพการเงิน ดานเสถียรภาพสถาบัน
และดานบริหาร และผูชวยผูวาการที่เกี่ยวของ
เปนกรรมการในการประเมินเสถียรภาพของระบบ
ทั้งนี้ ธปท. ไดจัดทํารายงาน FSR สําหรับ
ใชภายใน ธปท. มาตัง้ แตป พ.ศ. 2553 จนเมือ่
เห็นวาเครือ่ งมือทีใ่ ชตดิ ตามและประเมินเสถียรภาพ
มีประสิทธิภาพจึงเผยแพรสสู าธารณชนเปนรายงาน
รายป โดยเริม่ ฉบับแรกใน พ.ศ. 2556

“จริง ๆ FSR ถือเปนชองทางการสือ่ สารใหสาธารณชนไดเขาใจความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจมี
ตอเสถียรภาพระบบการเงินไทย เพื่อสื่อใหทุกคนไดเห็นวา ธปท. มองเห็นอะไรเปนปจจัยความเสี่ยง
และ ธปท. จะปดชองวางความเสี่ยงตรงนั้นอยางไร เพื่อที่ภาคสวนตาง ๆ จะไดเตรียมการไดอยาง
เหมาะสม เสมือนเปนการ ‘ฉีดวัคซีน’ ไวกอน”
นอกจากประโยชนตอ ธปท. ในการนําไปขยายผลเพือ่ ทําหนาทีด่ แู ลเสถียรภาพของระบบการเงิน
ใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ขอมูลจาก FSR ยังเปนประโยชนกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไปที่จะ
นําไปปรับใชเพือ่ เตรียมความพรอมรับมือกับความทาทายทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินและ
ผูเลนในตลาดการเงิน ที่จะไดเพิ่มความระวังในการดําเนินธุรกิจตามปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
คุณทองอุไร จึงมักยํ้าวา ในการจัดทํา FSR ธปท. จึงตองยึดมั่นในการ ‘ยืนตรง’ บนหลักวิชาการ
และ ‘มองไกล’ ดังประภาคาร รวมถึง ‘ยื่นมือ’ และ ‘ติดดิน’ นั่นคือเขาใจความตองการใชงานของ
ภาคสวนตาง ๆ และทําใหเขาใจงาย

ความทาทายของระบบการเงินไทยในปหนา
จากรายงานป พ.ศ. 2557 ในปจจุบนั ความเสีย่ งตอเสถียรภาพระบบการเงินไทยมาจาก 3 ปจจัย
สําคัญ คือ 1) ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยทีฟ่ น ตัวชาสงผลตอความสามารถในการชําระหนี้
ของภาคเอกชน โดยเฉพาะ SMEs และครัวเรือนที่มีรายไดนอย ทําใหคุณภาพสินทรัพยของระบบ
สถาบันการเงินดอยลง 2) อัตราดอกเบี้ยที่ตํ่าตอเนื่องและยาวนาน นํามาสูพฤติกรรมการลงทุน
ที่มุงแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ความเสี่ยงจึงสูงขึ้นไปดวย และ 3) ความเสี่ยงจากตางประเทศ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนทิศทางการดําเนินนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลัก สงผลใหตลาดการเงิน
โลกและไทยผันผวนยิ่งขึ้น

สํ า หรั บ ระยะต อ ไป ธปท. ยั ง คงต อ ง
ติ ด ตามประเด็ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด จาก
1) การขยายตัวของสถาบันการเงินที่ไมใช
ธนาคาร (Non-bank) ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้น 2)
ผลกระทบตอหนี้ภาคเอกชนจากการเพิ่มขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
และ 3) เสถียรภาพการคลัง ภายหลังการ
ทยอยปฏิรูปโครงสรางภาคการคลัง
“ระบบการเงิ น ไทยยั ง คงเผชิ ญ ความ
ท า ทายรอบด า น ทั้ ง ความผั น ผวนจาก
เศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจไทย และความเสี่ยงจากการ
เชื่อมโยงในระบบสถาบันการเงินเอง ซึ่งไมใช
แคธนาคาร แตรวมถึงบริษทั ประกัน บล., บลจ.
และผูใหบริการระบบการชําระเงิน เปนตน
ซึ่งเมื่อมี ‘สินคาใหม’ เขามาก็ยอมเกิดความ
เสี่ยงใหม กุญแจสําคัญของเสถียรภาพจึงอยู
ที่ผูกํากับดูแล (Regulator) ที่เกี่ยวของตอง
ประสานความรวมมือและองคความรูร ว มกัน”
สําหรับมุมมองระบบสถาบันการเงินที่
ควรเปน คุณทองอุไร มองวา ควรเปนสถาบัน
การเงินที่แขงได เขาถึง เชื่อมโยง และยั่งยืน
เพื่อสงผานไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนของ
เศรษฐกิ จ ไทย ขณะที่ ร ะบบการชํ า ระเงิ น
ที่ดีควรเปนโครงสรางพื้นฐานที่ตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการดวยความมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีราคาเหมาะสม
โดยมุงหวังวาใน 5 ป ระบบสถาบันการเงิน
จะมุงไปสูภาพที่วา ‘Banking Anywhere,
Anytime, Any Device’
สุดทายนี้ คุณทองอุไร มองวา ความ
ทาทายในการจัดทํา FSR ของ ธปท. ณ วันนี้
อยูที่การเรงพัฒนางานใน 2 ดานคือ พัฒนา
บุคลากรและองคความรู และพัฒนาฐานขอมูล
ใหครอบคลุม เพือ่ ใหสามารถรองรับพัฒนาการ
ของระบบการเงินที่นับวันจะทวีความซับซอน
และเชื่ อ มโยงกั น มากขึ้ น ได รวมถึ ง จั ด ทํ า
FSR ที่ มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง
เพราะเมื่อ ธปท. ตัดสินใจที่จะจัดทํา FSR
ออกสู  ส าธารณชนแล ว ผู  ใ ช FSR ย อ มมี
ความคาดหวังที่จะไดอานรายงานนี้ทุกป
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เร�่องเลา

จาก

คายนักเข�ยนครั้งที่ 2

โครงการ ‘คายนักเขียน ครัง้ ที่ 2’ เวิรก ช็อปคุณภาพเพือ่ บมเพาะ
ทักษะการเขียนใหกบั บุคลากรของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 และ 25 – 27 กันยายน 2558 ในการจัด
คายนักเขียนครั้งนี้ มีจํานวนผูรวมโครงการทั้งหมด 28 ทาน
จากหลากฝายงาน ทั้งจากสํานักงานใหญและสํานักงานภาค
พวกเขาพรอมเปดรับความรูและฝกฝนทักษะดานการเขียนและ
การสื่อสาร ผานหองเรียนทั้งแบบบรรยาย ลงมือเวิรกช็อป และ
ตะลุยหาแรงบันดาลใจภาคสนาม รวมกับ 4 วิทยากรนักเขียน
ชื่ อ ดั ง ได แ ก คุ ณ โตมร ศุ ข ปรี ช า, คุ ณ นั น ทขว า ง สิ ร สุ น ทร,
คุณภาณุมาศ ทองธนากุล และคุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล
‘BOT พระสยาม MAGAZINE’ มีโอกาสไดพูดคุยกับตัวแทน
นักเลาเรื่ององคกรรุนใหม ซึ่งเปนผูรวมโครงการทั้ง 5 ทาน ไดแก
อุ - สุนิสา ตั้งฐานะตระกูล ฝายการชําระเงินและพันธบัตร,
วี - วีรุทัย กิตติพัฒนภูติ ฝา ยนโยบายระบบการชํา ระเงิน,
ดาว - ร ม มน โชคคณาพิ ทั ก ษ ฝ า ยสถิ ติ แ ละข อ สนเทศ,
แกมแหมม - ชมนาถ นิตตะโย และบอย - วิศรุต ตระกูลวีระยุทธ
จากสํานักงานภาคใต ตัวแทนทัง้ 5 จะมารวมบอกเลาประสบการณ
ที่ไดรับจากโครงการคายนักเขียนครั้งนี้

เลือกเลมนีเ้ พราะชอบวิธกี ารเลาเรือ่ งของผูเ ขียน (ทรงกลด บางยีข่ นั ) รูส กึ วา
อานแลวจินตนาการภาพตามไดงา ยดี มีการสอดแทรกขอคิด ขอมูลและมุกตลก
อยูตลอด โดยเนื้อหาและการเลนคําก็นาสนใจกวาหนังสือนําเที่ยวทั่วไป
เพราะเชือ่ วาไมมอี ะไรเปลีย่ นทัศนคติเราได นอกจากการไดเห็นสิง่ ตาง ๆ
ดวยตัวเราเอง ไมวา จะเปนวัฒนธรรม ภาษา การกิน การใชชวี ติ ของผูค น
ในประเทศนัน้ จะทําใหเราไดเห็นความแตกตางของโลกใบนี้ และเขาใจมัน
ไดมากขึน้
วี : วีรทุ ยั กิตติพพิ ฒั นภตู ิ หรือ วี เปนผูว เิ คราะหอาวุโส สวนนโยบาย
การชําระเงินระหวางประเทศ ฝายนโยบายระบบการชําระเงินคะ หนังสือ
เลมโปรด คือ หนังสือชุดแฮรรี่ พอตเตอร คะ บอกไดคาํ เดียววาสนุกมาก ๆ
เจ เค โรวลงิ่ สามารถผูกเรือ่ งผสมผสานระหวางจินตนาการและการกระทําทัง้
ดานดี - ดานรายไดอยางนาติดตาม อานจบเลมก็อยากจะอานเลมตอไปทันที
เพราะอยากรูว า ชีวติ ของตัวละครในเรือ่ งจะเปลีย่ นไปอยางไรบาง สุดทายเลย
กลายเปนสาวกแฮรรไี่ ปอีกคนคะ

“เวลาอานงานเขียนที่เลาเรื่องยาก ๆ ใหรูเรื่องและ
เปนเรื่องที่เขาใจไดงาย เราจะรูสึกชื่นชมคนเขียน
อยากเขียนให ไดแบบนั้นบาง ก็เลยพยายามที่จะ
พัฒนางานเขียนของตัวเองตลอด”
อุ - สุนิสา ตั้งฐานะตระกูล

ความสําคัญของการดําเนินงานของ
‘แบงกชาติ’ ตอประชาชน

แกมแหมม : ชมนาถ นิตตะโย หรือชือ่ เลนวา แกมแหมม ปจจุบนั เปน
เศรษฐกรประจําสํานักงานภาคใตคะ สําหรับหนังสือเลมโปรดมีชอื่ วา The
Power ของ Rhonda Byrne เพราะเปนคนชอบอานหนังสือแนวจิตวิทยาอยูแ ลว
แตเลมนีช้ อบมากเปนพิเศษเพราะไดลองทําตามทีห่ นังสือบอก ก็มเี รือ่ งดี ๆ
หลายอยางเขามาในชีวติ จึงรูส กึ วาเลมนีเ้ วิรก จริง ๆ ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ในทางที่ดีทุกดานเลยคะ ทั้งเรื่องการงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก
หนังสือเลมนีจ้ งึ ไดอยูใ กลตวั เสมอ เปนเหมือนคูม อื การใชชวี ติ ของเราคะ
ดาว : ชือ่ รมมน หรือ ดาว คะ เปนผูว เิ คราะหอยูท มี กลยุทธและ
มาตรฐานขอมูล ฝายสถิตแิ ละขอสนเทศ สําหรับหนังสือเลมโปรด ขอเปนเลม
ทีอ่ า นสบาย ๆ นะคะ คือ ทางรถไฟสายดาวตก ของ คุณทรงกลด บางยีข่ นั
เปนหนังสือเกีย่ วกับการทองเทีย่ วญีป่ นุ ดวยรถไฟ ความพิเศษของหนังสือเลมนี้
คือ การเลาเรือ่ งราวของรถไฟขบวนตาง ๆ ทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ เติมเต็มความ
รูส กึ ของผูโ ดยสารในดานตาง ๆ รวมไปถึงมีการสอดแทรกแนวคิดการตลาด
ของประเทศญีป่ นุ ในการใชรถไฟเปนสวนหนึง่ ในการโปรโมทการทองเทีย่ ว
บอย : บอยครับ ปจจุบนั อยูท มี สือ่ สารนโยบายการกํากับสถาบันการเงิน
สวนคุม ครองและใหความรูฯ สํานักงานภาคใต ถาใหเลาถึงหนังสือเลมโปรด
ผมขอเลือกหนังสือแนววรรณกรรมเดินทางชื่อ ดาวหางเหนือทางรถไฟ
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อุ : เพือ่ น ๆ เรียกวา อุ คะ เปนผูว เิ คราะหอาวุโส สวนวิเคราะหและพัฒนา 1-2 ฝาย
การชําระเงินและพันธบัตร อุช อบอาน แฮรี่ พอตเตอร เหมือนกัน ถือเปนหนังสือเลมโปรด
และเปนหนังสือทีม่ แี ตตวั อักษรลวนเลมแรกทีอ่ า นจนจบ เรียกไดวา เปดโลกการอานเลยคะ
ดวยความทีเ่ ปนหนังสือสําหรับเยาวชนเนือ้ เรือ่ งจึงเขาถึงงาย ตัวอักษรทุกตัวก็ทาํ หนาทีข่ อง
ตัวเองไดอยางดีในการบรรยายเรือ่ งราวและนําพาผูอ า นเขาสูม โนภาพของโลกแหงจินตนาการ
ไดไมยาก เหมือนกับวาเราเขาไปอยูใ นโลกแหงจินตนาการตามตัวอักษรทีร่ อ ยเรียงอยูใ น
หนังสือ นับวาเปนหนังสือทีป่ ระทับใจมากทีส่ ดุ และเปนจุดเริม่ ตนการเปนนักอานของตัวเองคะ

มุมมองตอความสําคัญของการเขียนและการทํางาน

“หากมีกรอบความคิดและการวางแผน
การเขียนที่ดี ยอมชวยใหเราสื่อความ
ไดอยางตรงประเด็น แสดงความเห็นได
อยางชัดเจน เหมาะสม ตรงจุดมุง หมายที่
ตองการนําเสนอ”

วี : การเขียนถือเปนสิง่ สําคัญในการทํางานคะ เพราะไมวา เราจะทํางานอะไรก็ตาม เรา
ตองมีการสือ่ สารกับคนรอบขาง หากมีกรอบความคิดและการวางแผนการเขียนทีด่ ี ยอมชวย
ใหเราสือ่ ความไดอยางตรงประเด็น แสดงความเห็นไดอยางชัดเจน เหมาะสม ตรงจุดมุง หมาย
ที่ตองการนําเสนอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานใน ธปท. นั้น การเขียนสําคัญมาก
คนบางกลุม มองวาขอมูลที่ ธปท. เผยแพรออกสูส าธารณะเขาใจยาก อานไมรเู รือ่ ง แตหาก
เรามีทกั ษะการเขียนทีด่ ี สามารถเขียนอธิบายเรือ่ งราวทีท่ าํ ความเขาใจไดยากใหอา นงาย
นาติดตาม คนภายนอกก็จะเขาใจสิง่ ที่ ธปท. ตองการสือ่ ไดมากขึน้ คะ
แกมแหมม : การเขียนมีความสําคัญมากคะ โดยเฉพาะในการทํางาน เพราะงาน
สวนใหญทที่ าํ ขณะนี้ ไมวา จะเปนการเก็บขอมูลภาวะเศรษฐกิจหรือการออกพบผูป ระกอบการ
สุดทายจะออกมาเปนรูปแบบหนึง่ ของงานเขียน อาจจะเปนรายงานภาวะเศรษฐกิจ หรือ
บทความตาง ๆ ทีเ่ ราตองการสือ่ สารใหกบั Stakeholders ดังนัน้ จึงเปนหนาทีข่ องเราทีจ่ ะ
พัฒนาทักษะนีเ้ พือ่ ใหการเขียนเปนชองทางการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
บอย : ลักษณะงานของผมตองใชทักษะดานการเขียนอยูตลอดครับ ไมวาจะเปน
การเขียนบทความ เขียนรายงานสรุปจากการออกประชุมประเมิน ดังนัน้ ตัวหนังสือทีเ่ รา
ถายทอดออกมาจะสะทอนความเปนตัวเรา ซึง่ เราเองก็เปนสวนหนึง่ ของ ธปท. ผมจึงใหความ
สําคัญกับความถูกตอง ความนาเชือ่ ถือ และแหลงทีม่ าของขอมูลเปนอยางมาก นอกจากนี้
การเลือกใชภาษาก็มคี วามสําคัญเชนกัน ควรเลือกใชใหเหมาะกับกลุม ผูอ า น โดยเฉพาะเรือ่ ง
ทีเ่ ขาใจไดยากอยางเรือ่ งเศรษฐศาสตรและการเงิน

วี - วีรุทัย กิตติพัฒนภูติ
ดาว : การสือ่ สารมีหลายชองทาง ทัง้ การพูดคุย การอานและการ
เขียน การเขียนจึงเปนอีกหนึง่ ทักษะทีม่ คี วามจําเปนในการทํางานคะ หาก
ทุกคนมีการฝกฝนการเขียน จะทําใหเราสามารถสือ่ สาร - สงสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ สงผลตอกระบวนการทํางานทีม่ คี ณุ ภาพตามไปดวย
อุ : คลายกับดาวคะ คือ การเขียนเปนวิธกี ารสือ่ สารทีเ่ ราใชกนั ทุกวัน
อยูแ ลว การเขียนใหผอู า นเขาใจไดงา ยจึงถือเปนความสําเร็จอยางหนึง่ คะ ถึง
แมคนสองคนจะไดขอ มูลตัง้ ตนทุกอยางมาเหมือนกัน แตงานเขียนทีอ่ อกมา
อาจไมเหมือนกันอยูด ี เพราะขึน้ อยูก บั ความรู ประสบการณและความใสใจ
ของแตละคน เวลาอานงานเขียนทีเ่ ลาเรือ่ งยาก ๆ ใหรเู รือ่ งและเปนเรือ่ งที่
เขาใจไดงา ย เราจะรูส กึ ชืน่ ชมคนเขียนวาเขียนเกงมาก มีทงั้ ศาสตรและศิลป
ในการถายทอดเรือ่ งราว อยากเขียนใหไดแบบนัน้ บาง ก็เลยพยายามทีจ่ ะ
พัฒนางานเขียนของตัวเองตลอด จะไดเปนประโยชนในการสือ่ สารทัง้ ดาน
การทํางานและเรือ่ งอืน่ ๆ
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“หากทุกคนมีการฝกฝนการเขียน จะทําใหเรา
สามารถสื่อสาร - สงสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น ส ง ผลต อ กระบวนการทํ า งานที่ มี
คุณภาพตามไปดวย”
ดาว - รมมน โชคคณาพิทักษ

ความประทับใจและสิ่งที่ไดรับจากคายนักเขียน

แกมแหมม : ชอบมากคะ เปนกิจกรรมทีด่ มี าก ๆ ดีใจทีไ่ ดใกลชดิ กับนักเขียน
ชือ่ ดัง ไดเรียนรูก ระบวนการคิดแบบทีน่ กั เขียนมืออาชีพใชกนั ซึง่ ไมเคยรูม ากอน
และไดรจู กั เพือ่ น ๆ พี่ ๆ นักเขียนเกง ๆ ทีส่ าํ นักงานใหญ จบคายมาทําใหรกั
การเขียนขึน้ มากเลยคะ ขอบคุณทีมงานทุกคนทีจ่ ดั คายนีข้ นึ้ มาคะ
ดาว : อยางแรกเลยคือวิทยากรคะ นักเขียนทัง้ 4 ทานมีความสามารถในการ
ถายทอดความรู และเทคนิคตางไดอยางดีมาก มีความเปนกันเอง และคอยเอาใจใส
ไถถามตลอดถึงแมวา จะไมไดอยูท มี เดียวกัน ทีส่ าํ คัญ นักเขียนทุกทานใหกาํ ลังใจ
และชีแ้ นะแนวทางในการพัฒนางานเขียน ทําใหทกุ คนมีความเชือ่ มัน่ ในงานเขียน
ของตัวเองมากขึน้ และทีไ่ มพดู ถึงไมไดคอื ทีมงานคะ ทุกทานนารักมาก ดูแลสมาชิก
ทุกคนอยางดี และใสใจแมแตรายละเอียดนอย ๆ ทําใหคา ยนักเขียนผานไปอยาง
สนุกสนานราบรืน่
บอย : กอนอืน่ ตองขอขอบคุณทาง ฝบร. ทีใ่ หโอกาสผมไดเขารวมเปนสวนหนึง่
ของ ‘คายนักเขียน ครัง้ ที่ 2’ นีค้ รับ ซึง่ ความประทับใจของผมเกิดขึน้ ในหลายมิติ
ทัง้ ในเรือ่ งของคน สถานที่ และสิง่ ทีจ่ บั ตองไมไดอยางมุมมองใหม ๆ ทีไ่ ดรบั การ
ถายทอดจากวิทยากรทัง้ 4 ทาน ซึง่ ทุกทานไดแบงปนประสบการณและเทคนิคเกีย่ ว
กับงานเขียนใหเปนอยางดี และสิง่ ทีไ่ ดรบั จากโครงการนีผ้ มคาดหวังวาจะมีทกั ษะ

“เปนหนาที่ของเราที่จะพัฒนาทักษะนี้เพื่อใหการเขียน
เปนชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ”
แกมแหมม - ชมนาถ นิตตะโย

“ตัวหนังสือที่เราถายทอดออกมาจะสะทอน
ความเปนตัวเรา ซึ่งเราเองก็เปนสวนหนึ่งของ
ธปท. ผมจึงใหความสําคัญกับความถูกตอง
ความนาเชื่อถือ และแหลงที่มาของขอมูลเปน
อยางมาก”
บอย - วิศรุต ตระกูลวีระยุทธ

ในการสรางสรรคงานเขียนรูปแบบตาง ๆ ใหมคี วามนาสนใจไดมากขึน้ สามารถเลาเรือ่ งไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึน้ สุดทายนีง้ านเขียนของผมอาจจะไมใชงานเขียนทีด่ ที สี่ ดุ แตยงั ไงก็ตอ งดี
ขึน้ กวาเดิมแนนอน เพราะมีโอกาสไดเขารวมอบรมกับโครงการนีแ้ ลวครับ
วี : ความประทับใจแรกเลยคือ พี่ ๆ วิทยากรคายนักเขียนทัง้ 4 คนคะ ทุกคนพูดคุยเปน
กันเอง เต็มใจถายทอดประสบการณและเคล็ดลับดานการเขียนที่สั่งสมไวใหกับทุกคนที่เขา
อบรม ซึง่ เกร็ดความรูแ ละคําแนะนําดี ๆ ทีไ่ ดรบั จากคายฯ ก็สามารถนํามาตอยอดเพือ่ พัฒนา
ใหงานเขียนในอนาคตของเราใหดขี นึ้ ได ความประทับใจถัดไป คือ ไดมติ รภาพใหมจากพี่ ๆ
เพือ่ น ๆ นอง ๆ ทีเ่ ขาอบรมครัง้ นี้ ทีอ่ าจจะอยูค นละฝายงานและไมเคยรูจ กั กันมากอน แตก็
สามารถพูดคุยกันไดอยางสนุกสนาน และความประทับใจสุดทายก็คงเปนพี่ ๆ ทีมงาน ฝบร.
ทีค่ ดั เลือกทัง้ วิทยากร สถานทีพ่ กั และสถานทีห่ าแรงบันดาลใจไดอยางสุดยอดเลยคะ ขอบคุณ
ทีจ่ ดั คายนักเขียนครัง้ นีน้ ะคะ
อุ : ประทับใจในความตัง้ ใจของผูเ กีย่ วของทุกฝายคะ ความพิถพี ถิ นั ในการเลือกทีพ่ กั
ที่บรรยากาศดีและเหมาะแกการไปเขียนงานมาก รวมถึงอาหารก็อรอยมาก ๆ วิทยากร
ทีม่ าถายทอดความรูก เ็ ต็มทีก่ นั ทุกทาน เลาวิธกี ารสรางแรงบันดาลใจในแบบของแตละคนได
นาสนใจจริง ๆ สมาชิกทีไ่ ปดวยกันก็ตงั้ ใจกับงานเขียนของแตละทานมาก ๆ คายนักเขียน
ครัง้ ที่ 2 ไดใหประสบการณดมี ากมาย ไดเรียนรูต งั้ แตแนวทางการหาแรงบันดาลในการเขียน
ไปจนถึงการเขียนงานใหออกมาจากความเปนตัวของเราเอง รวมไปถึงมุมมองที่นาสนใจ
ของพี่ ๆ และเพือ่ น ๆ ดวยคะ
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ไมใชแคคนไทยที่ติดใจรสชาติอาหารไทยจนยากจะถอนตัว ‘BOT
พระสยาม MAGAZINE’ ขอพาทุกคนไปชิมอาหารไทยที่ถูกปากคนไทย
และถูกใจชาวตางชาติในยานสุขุมวิท อาหารไทยยังไดรับการยกยอง
จากนานาประเทศวาเปนที่สุดแหงความอรอย ดวยเอกลักษณพิเศษ ทั้ง
รสชาติจัดจานโดนใจ และการนําสมุนไพรไทยมาใชในแตละเมนู เพื่อให
คุณคาทางอาหารครบถวนและปรับสมดุลไขมันทีจ่ ะเขาสูร า งกาย เรียกไดวา
อาหารไทยคือภูมิปญญาที่อยูคูชีวิตคนไทยจนกลายเปนสิ่งธรรมดา
แตเปนสิง่ ธรรมดาทีข่ าดไมได และตามกระแสโลกทีห่ มุนเปลีย่ นไป อาหารไทย
ไมมีตกกระแส แตยังกลับมาในรูปแบบใหม ให ไดลิ้มลองกันอีกดวย

Siam Spring Bistro
พื้นที่รับรองสําหรับคออาหารไทยที่โปรดปรานของดี
หาชิมไดยาก สานตอความอรอยมาจากโรงแรมพระยา
พาลาซโซ โดยมี คุณปรียาธร พิทกั ษวรรัตน เปนผูส บื ทอด
เจตนารมณของรานใหเปนจริง ทามกลางบรรยากาศ
รานทีต่ กแตงจนดูโมเดิรน แตกย็ งั มีกลิน่ อายความเปนไทย
อบอวลอยูในที ทั้งใชแสงนวลตา ใหความรูสึกอบอุน
เพลงไทยที่บรรเลงขับคลอระหวางมื้ออาหาร ชวยสราง
บรรยากาศและเสริมรสใหความรูส กึ อิม่ เอมตออาหารไทย
มื้อนี้
เมนูอาหารสวนใหญที่ Siam Spring Bistro จะเปนเมนู
หาชิมยาก ทีค่ นรุน ใหมจะไมคอ ยคุน ชือ่ ทุกจานรับประกัน
ความเปนไทยแทดว ยสูตรตนตํารับอาหารโบราณ ใหรสชาติ
ถึงรสถึงเครือ่ งไมผดิ หวัง และตอเนือ่ งดวยของหวาน ทีม่ กี าร
ปรับเมนูใหทันสมัยขึ้น แตยังยืนพื้นดวยวัตถุดิบไทย ๆ
เมนูแนะนํา เชน กุง แมนาํ้ ทอดกระเทียม ขนมคางคาวเผือก
กุงตะไล และเซ็ทอาหารกลางวันกับนํ้าพริก
Where : ราน Siam Spring Bistro ตั้งอยูที่ชั้น 1 The Natural

Place Suite ซอยสาทร 1 ถนนสาทร กรุงเทพฯ
เปดบริการ จันทร - ศุกร เวลา 11.00 - 21.30 น.
และ อาทิตย เวลา 11.00 - 21.30 น. (ปดวันเสาร)
Contact : โทร. 08 7777 3555
หรือ www.facebook.com/siamspringbistro
When :

ตะลิงปลิง (สุขุมวิท 34)
Marie Guimar
(ทาวทองกีบมา)
นามของราชินีแหงขนมไทย Marie Guimar หรือ ทาว
ทองกีบมา ถูกนํามาตั้งเปนชื่อรานอาหารสไตลเอเชียนยาน
ทองหลอ ซึง่ นอกจากความเคารพและยกยองทานแลว ชือ่ ราน
ดังกลาวยังบงบอกถึงภาพลักษณของรานที่เนนอาหารไทย
สู ต รต น ตํ า รั บ ผสานกั บ การจั ด แต ง ร า นในบรรยากาศ
สไตลคลาสสิคไดเปนอยางดี
แนนอนวาพอไดเห็นชือ่ ราน คนรุน ใหญทหี่ วังจะไดทาน
อาหารไทยในอดีตจะไมผิดหวัง คุณจะไดลิ้มลองรสชาติ
อาหารไทยสูตรตนตํารับของแตละพื้นที่ ซึ่งมีรสชาติจัดเต็ม
ครบสูตรแบบไทยๆ ทัง้ ยังมีอาหารเอเชียนแบบคอมฟอรทฟูด
พรอมเสิรฟเผื่อลูกคาคออื่น ๆ ดวย ทีเด็ดที่หามพลาด คือ
ผัดหมีโ่ คราชกุง สด ปอเปย ะทอดแบบเวียดนาม ขนมจีนนํา้ พริก
และขนมหวานสูตรตนตํารับ
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Where : ราน Marie Guimar หรือ

ทาวทองกีบมา ตั้งอยูเลขที่ 113
ซอยทองหลอ 15 เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
When : เปดบริการทุกวัน
เวลา 06.00 - 22.00 น.
Contact : โทร. 02 712 8036

เปดตํานานความอรอยจนลือลั่นมา 28 ป ทําใหตะลิงปลิงแตกกิ่งกาน
สาขาไปทั่วกรุงถึง 6 สาขา และนี่คือสาขาที่เราอยากชวนคุณมาสัมผัส เพราะ
ทางรานตั้งใจตกแตงสถานที่ใหรมรื่นสมกับเปนรานอาหารไทยในบรรยากาศ
บานสวน และผสมผสานดวยสไตลโมเดิรน มีการนํางานกระจกมาใชเปน
กําแพงรอบ ๆ ตัวราน เพือ่ ใหลกู คาดานในสามารถมองเห็นสวนผักและตนไม
นานาพันธุไดอยางชัดเจน การปรับปรุงจากบานเกาแก จึงทําใหบรรยากาศ
มีความคลาสสิคอยูในตัวเองโดยไมตองปรุงแตงมากมาย
ของดีของเดนของรานตะลิงปลิง ตองยกใหเมนูอาหารไทยหลากรสที่
หายากในยุคสมัยนี้ แถมแตละเมนูยังมีกรรมวิธีซับซอนลึกลํ้า ตามแบบฉบับ
ครัวไทยโบราณ ที่สําคัญทางรานเนนวัตถุดิบที่สดใหม ยิง่ ถาเปนพืชผักสวน
ครัวและสมุนไพรทีป่ ลูกและควบคุมคุณภาพไดเองก็ยงิ่ ดีใหญ คุณจะเจริญอาหาร
ไปกับเมนูทหี่ ลากหลาย เชน แกงเหลืองกระเจีย๊ บพุงปลาชอน ไขเจียวกากหมู
และมัสมัน่ หมูเสิรฟ พรอมโรตี
Where : รานตะลิงปลิง ตั้งอยูเลขที่ 25 ในซอยสุขุมวิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
When : เปดบริการทุกวัน เวลา 11.00 - 22.00 น.
Contact : โทร. 02 258 5308 หรือ www.talingpling.com
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Bestination

/ Gadget

Innovative
Payment
Systems
นวั ต กรรมระบบจ า ยเง� น
ของไลฟสไตลยุคดิจิตอล
หลังจากตื่นตาตื่นใจไปกับวิวัฒนาการและความกาวหนาดานการ
ชําระเงินของไทยในงานสัมมนา ‘BOT Conference on Thailand's
Payment 2015’ ครั้งที่ผานมา 'BOT พระสยาม MAGAZINE' จึงได
คัดสรร 3 นวัตกรรมของการจายเงินสุดลํา้ ทีจ่ ะมาปลดล็อกพฤติกรรม
ช อ ปออนไลน ใ ห ผู  บ ริ โ ภคชาวไทยสามารถจั บ จ า ยใช ส อยได อ ย า ง
สะดวกสบาย และที่สําคัญยังปลอดภัยกวาที่คิด เพื่อรวมผลักดัน
ใหเศรษฐกิจไทยกาวเขาสูยุค Digital Economy อยางภาคภูมิ

KBank - PTT Fill & Go
KBank รวมกับพันธมิตรเปดตัวนวัตกรรมเติมนํา้ มันอัจฉริยะ ‘PTT Fill
&Go’ ณ สถานีบริการนํา้ มัน ปตท. ทีช่ ว ยเพิม่ ความสะดวกรวดเร็ว และ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมบริหารการใชนาํ้ มันของบริษทั คุณ
พรอมจัดการรถยนตดวยระบบ RFID (Radio Frequency
Identification) จายนํ้ามันใหกับรถที่ติดอุปกรณวงแหวนพิเศษ
หรือ Ring โดยชิปที่ฝงอยูในตัววงแหวนจะถูก
บันทึกขอมูลเฉพาะของรถแตละคัน รวมทั้ง
มีการบันทึกขอมูลเลขทะเบียนรถ ประเภท
ของนํา้ มันทีก่ าํ หนดใหเติม ปริมาณนํา้ มัน
ที่กําหนดใหเติมในแตละครั้ง โดยจะ
เปดใหบริการเทคโนโลยีซงึ่ อาจนับไดวา
ทันสมัยที่สุดในประเทศแกลูกคากลุม
รถขนสงหรือ Fleet Card กอนใคร
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่
www.kasikornbank.com,
www.pttplc.com
56

BOT MAGAZINE

Health / Bestination

HEALTHY TIPS FOR BETTER LUNCH BREAKS
เคล็ดลับบร�หารสุขภาพชวงพักเทีย่ งสําหรับทุกวันทํางาน
ปจจุบนั จะเห็นวาคนวัยทํางานหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึน้ ไมวา จะเปนการออกกําลังกายสารพัดวิธี
การเลือกวางแผนโภชนาการใหพอเหมาะ รวมทัง้ การดูแลสุขภาพจิตใหรอดพนจากกับดักความเครียด
ระหวางวัน แตเชื่อหรือไมวาอีกหนึ่งกิจกรรมของวันทํางานอยาง ‘ชวงพักเที่ยง’ กลับกลายเปน
สิ่งที่ถูกละเลยอยูเสมอ เพราะคงไมมีใครอยากเสียเวลาตอคิวซื้อขาวกลางวัน หรือตอง
ทนอยูท า มกลางอากาศรอนอบอาวนอกออฟฟศ แตเราอยากชักชวนใหทกุ คนลองหันกลับ
มาใสใจสุขภาพมากขึน้ อีกนิด ดวยเคล็ดลับการบริหารสุขภาพชวงพักเทีย่ งอยางรอบดาน
ใหทกุ วันทํางานของคุณผานไปอยางคุม คาและเต็มประสิทธิภาพในทุกวินาที

EAT THE RIGHT FOOD!

LINE Pay
ลาสุดแอปพลิเคชัน LINE ได
เปดตัว LINE Pay ตัวชวยการ
ทําธุรกรรมการเงินของผูใ ชและ
รานคาแบรนดตา ง ๆ ใหเปนไป
อยางสะดวกสบาย ปลอดภัย
แถมยังลืน่ ไหลกวาทีเ่ คย เพราะ
LINE Pay ถือเปนบริการชําระเงิน
ทีผ่ ใู ช LINE ทัว่ โลกสามารถชําระเงินผานสมารทโฟนของตัวเองไดโดยตรง
เพียงลงทะเบียนผานบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตกับบัญชี เสมือนการเติมเงิน
เขาไปในระบบ LINE Pay Balance จากนัน้ ผูใ ชจะสามารถชําระคาสินคา
ตาง ๆ ผาน LINE Pay ไดทนั ที
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ line.me/th/pay

CineRobot
Major Cineplex เปดประสบการณโรงภาพยนตรแหงอนาคตให
กับลูกคา Quartier CineArt ที่ The EM District ดวยหุนยนต
อํานวยความสะดวกตัวแรกในไทยอยาง CineRobot ซึ่งจะ
คอยตอนรับแฟนหนังชาวไทยและในอนาคตจะสามารถจําหนาย
บัตรชมภาพยนตรในลักษณะ e-Ticket ไดดว ย รวมถึงยังมีบริการ
ใหขอ มูลภาพยนตรและรอบฉาย (สือ่ สารไดทงั้ หมด 4 ภาษา ไดแก
ไทย จีน ญีป่ นุ และเกาหลี) นอกจากนัน้ ยังพรอมเอนเตอรเทน
ทุกคนดวยการเตนตามจังหวะเพลง บริการถายรูป พิมพรปู และ
เทคโนโลยีการตรวจจับใบหนา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.majorcineplex.com/cinema/quartier-cineart

กุญแจสําคัญของการพักทานมือ้ เทีย่ ง คือ การเลือกทานอาหาร
อยางชาญฉลาด รางกายของคนวัยทํางานจะสามารถผานชวงเวลา
ยามบายอันแสนหฤโหดไดหากมีระดับนํ้าตาลกลูโคสที่เพียงพอ รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางความคิดใหโลดแลนดวยกรดไขมันโอเมกา 3 จากเนื้อปลา
บํารุงทักษะทางปญญาดวยวิตามินอีจากธัญพืชเต็มเมล็ด ถั่วนานาชนิด ดารค
ช็อกโกแลต รวมถึงแครอทดิบและอะโวคาโด ซึ่งจะชวยลดปญหาระดับ
คอเรสเตอรอลในหมูคนทํางานออฟฟศไดอยูหมัด

TAKE A NAP

การหยุดพักอาจไมใชเรื่องเสียเวลาเสมอไป หากคุณ
เลือกพักใหเปน โดยเฉพาะนาฬการางกายของคนเรามัก
กระตุน ใหรสู กึ งวงนอนทุกครัง้ ตอนบายๆ แนนอนละวาคุณ
อาจเลือกทํางานตอดีกวา แตถา ลองงีบหลับแค 20 นาที หลังจากนัน้ สมองของคุณ
จะกลับมากระปรี้กระเปรากวาเดิม เพราะสมองไดรับการปรับสมดุลและซอมแซม
สวนที่สึกหรอ รับรองวาคุณจะมีพลังอยูสะสางงานถึงเย็นไดสบาย ๆ ไมมีสะดุด

7 MINUTES WORK OUT

การออกกําลังกายใหไดผลดีเยีย่ ม คือ ชวงเวลาตัง้ แต 14.00 – 18.00 น.
เพราะเปนชวงเวลาที่กลามเนื้อของคนเราอยูในสภาพพรอมเต็มที่ เคยมีนักวิทยาศาสตร
สแกนสมองเปรียบเทียบระหวางคนที่นั่งทํางานเฉยๆ และคนที่ออกเดินเปนระยะเวลา 20 นาที
พบวาสมองสวน Basal Ganglia ของคนที่ออกเดินจะทํางานไดดีกวา ซึ่งสมองสวนนี้มีผลตอ
การเรียนรูแ ละความจําของมนุษยอยางมาก ใชแลว! การออกกําลังกายแค 7 นาทีหลังพักเทีย่ งจะชวยเติม
เชื้อไฟใหกับการทํางานของคุณไดตลอดวัน

REFRESH YOUR BRAIN

เปลี่ยนบรรยากาศโดยออกไปสูดอากาศตามสวนสาธารณะ หรือนั่งกินขาวเที่ยง
ทามกลางตนไมใบหญา กลยุทธการพักผอนกอนออกรบจะชวยใหคณุ มีสมาธิหรือ
จดจอกับงานไดมากกวาเดิม หรือถาไมตองรีบเรงอะไรมากนัก หลังมื้อเที่ยง
คุณอาจลองเปลีย่ นไปนัง่ ทํางานในรานกาแฟใกล ๆ ออฟฟศกอน เพราะเสียงจอแจและสภาพแวดลอม
ทีเ่ คลือ่ นไหวอยูใ นรานกาแฟเปนปจจัยสําคัญในการกระตุน ใหเกิดความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี
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สู 100 ป ชาตกาล อาจารยปวย อึ๊งภากรณ

จากพนักงาน ถึง อาจารยปว ย
“ทานอาจารย ดร.ปวย อึง๊ ภากรณ เปนนักเศรษฐศาสตรตวั จริงของไทยตลอดกาล
ทานมีเอกลักษณเฉพาะตัว (Unique) ใชชวี ติ และบริหารประเทศชาติโดยคํานึงถึง
อรรถประโยชนเปนสําคัญ (Utilitarian) ทานประหยัดอยางมีเหตุผล ยึดถือความคุม คา
ชาญฉลาด สมถะ แตชวี ติ มีความสุขไมนอ ยกวาผูท ฟี่ มุ เฟอย หรูหรา”

คุณอนุชิต ฟามิตินนท
2 กรกฎาคม 2558

อาจารยปวย…

ความทรงจําหนึง่ ที่ ไมลมื เลือน
คอลัมน ‘สู 100 ป ชาตกาล อาจารยปว ย อึง๊ ภากรณ’ ฉบับนี้
ขอพาทุกทานไปสัมผัสกับหลากหลายถอยคําทีร่ อ ยเรียงความรูส กึ
จากใจผูอ า น ถึง ‘อาจารยปว ย อึง๊ ภากรณ’ แมระยะเวลาจะผานไป
เนิน่ นานเพียงใด แตทกุ ตัวอักษรทีเ่ ขียนถึงบุคคลทีพ
่ วกเขาเคารพ
รักยิง่ ไดกลายเปนภาพปะติดปะตอเรียงรอยความทรงจํา บอกเลา
‘ความจริง’ เชิดชูเกียรติประวัติ ‘ความงาม ความดี’ และสะทอนให
เห็นถึงมุมมองซึง่ นาจะไมเคยปรากฏทีใ่ ดมากอน เพือ่ เปนการรวม
รําลึกถึงทาน

แรงบันดาลใจทีผ่ ลักดันใหอยากเขามาทํางานที่ ธปท. เพราะมี
ความเคารพรักศรัทธาในอาจารย ดร. ปวย อึ๊งภากรณ ผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยในยุคนัน้ ทีไ่ ดรบั การยอมรับนับถืออยางสูง
ในทุกดาน ทั้งความดีและความเกงที่เปนแบบอยางซึ่งตรงกับใจ
ของขาพเจาทีอ่ ยากเริม่ ตนชีวติ การทํางานกับผูน าํ องคกรในอุดมคติ
จับตองไดเชนนี้ ทานทําตนใหดู อยูใ หเห็น เปนทีป่ ระจักษถงึ ธาตุแท
ของคนทํางานเพือ่ แผนดินทีไ่ มยดึ ติดกับลาภ ยศ สุข สรรเสริญ หากแต
ยืนหยัดมัน่ คงอยูก บั ความถูกตอง เทีย่ งธรรม ความเปนอยูท สี่ มถะ และ
ปฏิบตั ฆิ ราวาสธรรม อยางตอเนือ่ งไมแปรผันตราบชัว่ ชีวติ ของทาน
ในขณะนัน้ ขาพเจาเปนเพียงพนักงานระดับลาง ๆ เชนเดียวกับ
เพือ่ นรวมงานอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั ความเมตตากรุณา ความใกลชดิ การให
แนวทางการทํางาน และคตินยิ มดี ๆ เปนการสรางรากฐานและกําลังใจ
ในโอกาสตาง ๆ หลายครั้ง ทั้งในเวลาทํางานและยามพักผอน
ท า นชอบลงมาสั ง สรรค ย ามเย็ น ที่ บ ริ เ วณสนามหญ า หน า วั ง
บางขุนพรหม และบรรเลงเพลงไทยเดิมดวยขลุย คูใ จ …สนุกสนาน
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รื่ น เริ ง ทั้ ง ผู  เ ล น และผู  ฟ  ง บรรยากาศเหมื อ นอยู  ใ นบ า นที่ มี พ  อ
เปนศูนยกลางของลูก ๆ ดวยสายใยรักและผูกพันแนนแฟนอยางยิง่ ..
ในยามทีท่ า นตองออกไปพํานักพักผอนในบัน้ ปลายชีวติ ทีป่ ระเทศ
อังกฤษ และไดกลับมาเยีย่ มเยียนลูกศิษยและลูกนองทีป่ ระเทศไทย
พวกเราพากันมากราบคารวะอยางพรอมเพรียงทัว่ หนา …และทานยัง
คงสถิตยอยูใ นดวงใจของผูอ ยูเ บือ้ งหลังเปนนิจนิรนั ดร สมดังคํากลาว
ทีท่ า นไดเขียนถึงขาพเจาในวาระที่ ‘Puey’s boy’ คนหนึง่ ไดละทิง้
สังขารไปกอนอาจารยสดุ ทีร่ กั ของเขา..
ในวาระลอยอังคารของทานในวันที่ 25 สิงหาคม 2542 บนเรือหลวง
กระบุรี ณ ทองทะเลลึกสีคราม บริเวณอาวสัตหีบ พวกเราหลายคน
ไดไปรวมพิธบี าํ เพ็ญกุศล เพือ่ รําลึกถึงคุณงามความดี และพระคุณอัน
ยิง่ ใหญตอ สังคมอันประมาณมิได ทัง้ นีม้ กี ารจัดงานวิชาการ วันปวย
อึง๊ ภากรณ ในวันที่ 9 มีนาคม ของทุกป
คุณนงนาท สนธิสุวรรณ
20 กรกฎาคม 2558

ผูเ ขียนมีความรูส กึ ทีด่ มี ากๆ กับ อ.ปวย โดยที่
ไมเคยไดใกลชดิ กับทานเลย ไดแตฟง พีๆ่ พูดถึงทาน
ดีอยางนัน้ อยางนี้ บอยๆ จนเกิดความรูส กึ เคารพ
และศรัทธาทานมาก มีอยูค รัง้ หนึง่ ผูเ ขียนและเพือ่ น
ผูหญิงอีกคนหนึ่ง (ตอนนั้นผูเขียนนาจะอายุไมถึง
30 ป) นัง่ คอยสามีทจี่ ะขับรถมารับกลับบาน ตรงทีห่ นา
พระตําหนักบางขุนพรหม ทานเดินผานผูเ ขียนและ
เพื่อน ทานเหลียวมองเราทั้งคู และอมยิ้มนอยๆ
เราเริ่มทําความเคารพทานดวยความดีใจ แววตา
ทีท่ า นมองเราดูออ นโยน ยังจําแววตาทานไดจนบัดนี้
ทานเดินนําหนาคุณสุรพล เย็นอุรา เราโดนคุณสุรพล
แซววา “ยุงมาแลว” (เวลานัน้ นาจะ 6 โมงเย็นกวาๆ)
พอทานไปแลว เราก็ยังนั่งกันอยู แลวก็หัวเราะกัน
สนุกวา ยุงมา แตสามียงั ไมมา ผูเ ขียนอายุยา ง 77 ป
ยังจําแววตาของทานได และจําคําแซวของคุณสุรพล
เย็นอุรา ไดจนทุกวันนี้
คุณนงเยาว สุภัทรนิต
23 กันยายน 2558

ปณิธานทีอ่ าจารยปว ยแตงไว เปนโคลงสีส่ ภุ าพ
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2483 ขณะทานมีอายุครบ 24 ป
ปณิธาน… ปวย อึง๊ ภากรณ
คิดคุณอุน อกโอ
แมจา
กอเกิดเกือ้ กายา
ชุบเลีย้ ง
อํานวยสุขศึกษา
ประเสริฐ ยิง่ เฮย
คุณทานคณิตเลีย้ ง
โลกลวน คณนา
เกิดมาสองรอบแลว
นักษัตร
ปวยเอยจงตัง้ มนัส
แนไว
ปุรสิ ะยาอัตถัสสนปิ -ปทาเฮย
วายเมเถวให
ระลึกนอมปณิธาน
กูชายชาญชาติเชือ้
ชาตรี
กูเกิดมาก็ท-ี
หนึง่ เฮย
กูคาดกอนสิน้ ชีวาอาตม
กูจกั ไวลายเวย
โลกใหแลเห็น

สวนหนึง่ ทีแ่ ปลใหมลู นิธบิ รู ณชนบทเพือ่ จัดนิทรรศการ ชาตกาล รอยปอาจารยปว ย
จะมีงานฉลองทีม่ ลู นิธิ จังหวัดชัยนาท วันอาทิตยที่ 26 กรกฎาคม 2558

To mother, I am
Raising me with full
Not only me in school
Conduct & honesty

grateful
Integrity
she put
I learnt from her

My life has been full
I'l make a simple
Embrace as principle
Until success brings

two cycles
pledging
perseverance
her pride in me

Born a man I stand
To do things morally
Till my life's finally
It shall be obvious

ready
righteous
ended
the world acclaims

Translation by C. Watanagase (คุณจํานงค วัฒนเกส)
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ปาฐกถา 100 ป ปวย อึ๊งภากรณ
What : จัดขึ้นเนื่องในวาระรําลึก 100 ปช
าตกาลของ ศ.ดร. ปวย
อึ๊งภากรณ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไท
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสต ย คนที่ 7 จัดโดย
สนทนาตางสะทอนหลากมิติของอาจารย ร แตละหัวขอในการ
ปวย ทั้งเศรษฐศาสตร
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
When : วันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน 255
Topic : 'รัฐไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ' 8 เวลา 13.30 - 15.30 น.
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ประ
การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ธานสถาบันวิจัยเพื่อ
Where : หองประชุมชัน้ 5 คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

รวมเปนสวนหนึ่งของ

เวทีแหงความภาคภูมิใจใน 58
โครงการเศรษฐทัศนรนวมประปกวดบ25ทความทางเศรษฐศาสตร
งผลงา
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส
ระดับ
ลักษณะผลงานที่เขาประกวด
ปริญญาตรี
บทความวิเคราะห
ปริญญาตรี / ปริญญาโท-เอก
บทความวิจัย
posal) ปริญญาโท-เอก
(Pro
ย
ั
จ
ิ
งานว
โครง
า
เค
ขอเสนอ
มิถุนายน 2558

พฤษภาคม - 30
เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 1หาคม
2558
ปดรับผลงานวันที่ 31 สิง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
อกจะไดรับเชิญใหนำเสนอตอ
สำหรับผลงานที่ผานการคัดเลื 2558
ในวันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน

.bot.or.th
.econ.cmu.ac.th หรือ www
load ใบสมัคร ไดที่ www
รายละเอียดเพิ่มเติม และ Down สตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทร. 0 5394 2235
รษฐศา
คณะเศ
่
ที
ม
เติ
ม
่
มเพิ
สอบถา
u@gmail.com
e-mail setthathat.econcm
โทร. 0 2283 5022
ร ธนาคารแหงประเทศไทย
ฝายบริหารการสื่อสารองคก

โครงการ 'เศรษฐทัศน' ประจําป 2558
What : ธปท. รวมกับสถาบันการศึกษาดานเศรษฐศาสตร
6 สถาบัน จัดโครงการ 'เศรษฐทัศน' เพื่อสงเสริมนิสิตนักศึกษา
ทัง้ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมคี วามสนใจคนควา
หาความรู และรูจักวิธีวิเคราะหวิจัย ผานบทความทางดาน
เศรษฐศาสตร
When : วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2558
Where : ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ

พกพา 'BOT พระสยาม MAGAZINE' ติดตัวไปอานไดทุกที่ ทุกเวลา
เพ�ยงแคดาวนโหลดแอปพลิเคชัน 'BOT MAGAZINE'
จาก App Store และ Google Play (ดาวนโหลดฟร�)
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ทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ปณิธาน ธปท. ไมเคยเปลีย่ น

เพ�่อความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืนของไทย

