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ผลิตภาพ (Productivity) เป็นกุญแจส�ำคัญต่อการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
ระยะยาว หัวใจส�ำคัญของผลิตภาพ คือ นวัตกรรม (Innovation) เพราะสามารถขยายขอบเขต
ให้เป็นไปได้ในภาคปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัตถุหรือเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ การพัฒนา
รูปแบบสินค้าและบริการที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือการเพิ่มปริมาณผลผลิตด้วยต้นทุนเท่าเดิม
ดังนัน้ ทุกภาคส่วนควรมีสว่ นร่วมในการผลักดันและสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างนวัตกรรม
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมของประเทศ
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับที่ 5/2560 น�ำเสนอเรือ่ งราวด้วย Theme “Financial
Innovation”  เริม่ ด้วยคอลัมน์ “The Knowledge” น�ำเสนอการสัมมนาวิชาการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ประจ�ำปี 2560 ในหัวข้อ “Innovating Thailand เศรษฐกิจ คิดใหม่”
เพือ่ ตอกย�ำ้ ความส�ำคัญและเพิม่ ความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมใน
การเพิม่ ผลิตภาพของประเทศ เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยต่อไป และร่วมค้นหาค�ำตอบเกีย่ วกับ
ความส�ำคัญของนวัตกรรมว่า จะช่วยยกระดับผลิตภาพและศักยภาพของเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร
กับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. และ คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล และ
นักวิชาการอิสระด้านการเงิน ในคอลัมน์ “Conversation with the Governor”
พัฒนาการด้านการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกเรื่องส�ำคัญที่ภาคการเงินจะช่วยเพิ่ม
ผลิตภาพให้กบั ประเทศ เพราะช่วยลดต้นทุนของภาคการเงิน เมือ่ ต้นทุนของสถาบันการเงิน
ลดลงแล้ว จะสามารถส่งผ่านประโยชน์ไปสู่ผู้บริโภคและเพิ่มผลิตภาพของประเทศใน
ภาพรวม ติดตามอ่านคอลัมน์ “Cover Story” ทีเ่ สนอการน�ำ Standard QR Code มาใช้ในระบบ
การช�ำระเงินของประเทศไทย ซึง่ นับเป็นความร่วมมือครัง้ แรกของผูใ้ ห้บริการเครือข่ายบัตรระดับ
โลกทัง้ 5 แห่ง กับผูใ้ ห้บริการทางการเงินในไทย ทีต่ กลงใช้มาตรฐานเดียวกันในการให้บริการ
ลดความซ�ำ้ ซ้อนจากการมี QR Code หลากหลายรูปแบบ และช่วยเสริมแนวทางการพัฒนา
ระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Payment ในมิตติ า่ ง ๆ
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ และเพือ่ แสดงความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ คอลัมน์ “Special Scoop” ขอน�ำเสนอธนบัตรที่ระลึกทุกแบบที่ ธปท.
จัดพิมพ์และออกใช้ในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ ในรัชกาลที่ 9  และคอลัมน์ “In Remembrance of
King Rama IX” น�ำเสนอบทสัมภาษณ์ผอู้ อกแบบพระเมรุมาศ งานพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกีย่ วกับแนวคิด
ในการออกแบบ และกระบวนการท�ำงาน
สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการ BOT พระสยาม MAGAZINE ขอเชิญผูอ้ า่ นทุกท่านร่วมร�ำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของการสร้างนวัตกรรมที่สะท้อนจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลง ด้วย
พระอัจฉริยภาพ พระวิสยั ทัศน์ทยี่ าวไกล และพระวิรยิ ะอุตสาหะ พระองค์ทรงน�ำความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์เข้ากับนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการและบริบทของ
สังคมไทยทีห่ ลากหลาย เพือ่ สร้างความเป็นอยูข่ องผูค้ นในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทัง้ ในเมืองและชนบทให้
ดีขนึ้ ผ่านโครงการในพระราชด�ำริกว่า 4,000 โครงการ1 กษัตริยน์ กั พัฒนาผูย้ งิ่ ใหญ่ จะสถิตใน
หัวใจราษฎรไทย ตราบนิรนั ดร์
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สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย

พระเมรุมาศบุษบก

ยอด

ศิลปกรรมชิ้นสุดท้าย แห่งรัชกาลที่

ท่ า มกลางความโศกเศร้ า และคราบน�้ ำ ตาของพสกนิ ก ร
ทั่ ว ทั้ ง แผ่ น ดิ น ในวั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2559 เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเสด็ จ สวรรคต ทว่ า คนกลุ ่ ม
เล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งต้องเริ่มงานส�ำคัญ งานที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
นั่นก็คืองานออกแบบและเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศส�ำหรับ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รัก
และเทิดทูนยิ่งของชาวไทย
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์
ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมช�ำนาญการ และอาจารย์ธีรชาติ
วีรยุทธานนท์ สถาปนิกช�ำนาญการ ส�ำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
2 บุคลากรส�ำคัญในการออกแบบและจัดสร้างพระเมรุมาศบุษบก 9 ยอด
สมพระเกียรติและงดงามยิ่งเพื่อจอมราชันย์
ก่อนที่คนไทยจะได้เห็นแบบพระเมรุมาศบุษบก 9 ยอด ช่วงต้นปี
2560 น้อยคนนักจะรูว้ า่ เจ้าหน้าทีข่ องกรมศิลปากรต้องท�ำงานออกแบบ
พระเมรุมาศกันตั้งแต่ย�่ำค�่ำของวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยอาจารย์

ก่อเกียรติ ทองผุด เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบหมายงานส�ำคัญนี้
ภายใต้โจทย์ที่ต้องยึดตามพระราชประเพณี สมพระเกียรติ และ
ไม่เหมือนทีเ่ คยมีมา ค�ำ่ คืนนัน้ อาจารย์กอ่ เกียรติได้รา่ งแบบพระเมรุมาศ
ยอดบุษบกไว้ 3 รูปแบบ คือพระเมรุมาศบุษบก 1 ยอด 5 ยอด และ
9 ยอด โดยมีอาจารย์ธีรชาติ วีรยุทธานนนท์ เป็นผู้ร่วมออกแบบ
และช่วยดูเรื่องรายละเอียดต่าง ๆ ทว่าแม้จะผ่านไปจนเกือบย�่ำรุ่ง
อาจารย์ก่อเกียรติก็ยังไม่สามารถร่างแบบได้ดังใจ จนกระทั่งล่วงถึง
ฟ้าสางของวันใหม่ อาจารย์กอ่ เกียรติจงึ สามารถร่างแบบพระเมรุมาศ
บุษบก 9 ยอดพิเศษได้ส�ำเร็จ
“วันที่ 13 ตุลาคม 2559 คือ แผ่นดินรัชกาลที่ 9 วันที่ 14 ตุลาคม
2559 คือ แผ่นดินใหม่ของรัชกาลที่ 10 นี่คือฟ้าใหม่ บรรยากาศ
ตอนนั้นยิ่งใหญ่เสียเหลือเกิน ขณะนั่งคิดแบบ ผมเหลือบเห็น
ภาพพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่
สร้ า งขึ้ น จากแรงศรั ท ธาของประชาชนที่ มี ต ่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงครองราชย์ ค รบ
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ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ภูมิพลมหาราชของปวงข้าฯ
นับแต่ปี ๕๙ เดือนตุลา   
มิสร่างซาใจภักดิ์รักอาลัย
ร�ำลึกขึ้นครั้งใดใจเกล้าฯ หวั่น
ยิ่งรู้วัน เวลา ที่กรายใกล้
ยิ่งเห็นจริงทุกสิ่งนั้นใช่ฝันไป
คนไกลใกล้เขาโจษขานถึงงานนั้น
พี่น้องหญิงประจงจีบกลีบดอกไม้
พี่น้องชายอาสามาแข็งขัน
ลงทะเบียนจิตอาสามาทุกวัน
ทุกเขตขัณฑ์ลูกไทยร่วมใจภักดิ์
ดารารัตน์เรียงช่อเป็นกอพุ่ม
แต่ละกลุ่มร่วมงานสมานสมัคร
ดาวเรืองร้อยสายใจทอใยรัก
จึงงามนักรองเรืองทั่วเมืองไทย
.....ทูลกระหม่อมแก้ว
นี่ใกล้อีกวาระแล้วหรือไฉน
สรีรังคารจักเคลื่อนผ่านตามกาลไป
เขาจักให้ถวายพระเพลิงพระผู้นั้น
พระผู้น้อมพระองค์ลงสอนราษฎร์
ให้รู้ศาสตร์ความพอเพียงด้วยบากบั่น
พ่ออยู่หัว แต่ทรงเนาในใจนิรันดร์
พระจอมฟ้าผู้รักมั่นเมตตาดิน
สุขเถิดพระองค์ผู้ทรงศรี
พระบารมียังคุ้มเกล้าไปทุกถิ่น
จักจดจ�ำค�ำพ่อไว้ในใจจินต์
จักท�ำดีเพื่อแผ่นดินเป็นราชพลี
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ตั้งอยู่มุมทั้ง 4 ส�ำหรับให้พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ถัดมาบุษบก
หอเปลื้องจ�ำนวน 4 องค์ ตั้งอยู่มุมฐานทั้ง 4 ใช้ส�ำหรับจัดเก็บพระโกศ
ทองใหญ่และพระโกศไม้จันทน์ และอุปกรณ์ส�ำหรับงานพระราชพิธี
รวมแล้วเป็นทรงบุษบก 9 ยอด เป็นอิสระต่อกัน
หลั ก ใหญ่ ใ นการออกแบบอยู ่ บ นพื้ น ฐานที่ ว ่ า บุ ษ บกใหญ่ ที่
อยู ่ กึ่ ง กลางเปรี ย บดั ง “เขาพระสุ เ มรุ ” หมายถึ ง ศู น ย์ ก ลางของ

โลกหรือจักรวาลตามคติความเชื่อแบบพราหมณ์ บริเวณเชิงเขา
พระสุเมรุเป็นที่ตั้งของป่าหิมพานต์ มีสัตว์หิมพานต์น้อยใหญ่และ
สระอโนดาต ส่ ว นบุ ษ บกน้ อ ยใหญ่ ที่ ร ายล้ อ มนั้ น เปรี ย บได้ กั บ
เทื อ กเขาทั้ ง 7 เรี ย กว่ า “สั ต บริ ภั ณ ฑ์ คี รี ” และหากกล่ า วถึ ง
“พระมหากษัตริย์” ตามความเชื่อพราหมณ์นั้น ก็ทรงเป็นสมมติเทพ
สถิ ต บนเขาพระสุ เ มรุ ที่ จุ ติ ล งมายั ง โลกมนุ ษ ย์ เมื่ อ สวรรคตก็ มี
การจัดพระราชพิธีส่งดวงพระวิญญาณกลับสู่เขาพระสุเมรุดังเดิม
“บุษบกประธาน ชั้นฐานเป็นฐานสิงห์ เหนือฐานสิงห์เชิงบาตร ชั้น
ที่หนึ่งเป็นชั้นครุฑยุดนาค เชิงบาตรชั้นที่สองเป็นชั้นเทพพนม เครื่อง
ยอดบุษบกเชิงกลอนเจ็ดชั้น ออกแบบลดหลั่นสัมพันธ์กัน บนยอดสุด
ปักพระนภปฎลมหาเศวตฉัตร พระเมรุมาศมีเสาครุฑยุดนาค ครุฑ
ประดับคันทวย รวมถึงพระหีบจันทน์ประดับลายครุฑ จากความเชือ่
พระมหากษัตริย์เทียบกับพระนารายณ์ และครุฑเป็นพาหนะของ

อาจารย์ธีรชาติ วีรยุทธานนท์ (ซ้าย) และอาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด (ขวา)
ที่โรงละครแห่งชาติ ซึ่งใช้เป็นโรงขยายแบบ
ในงานออกแบบก่อสร้างพระเมรุมาศบุษบก 9 ยอด

พระนารายณ์ มีราวบันไดนาค 1 เศียร 3 เศียร 5 เศียร โค้งขึน้ ตามชัน้
เหมือนขึ้นสู่ยอดเขาพระสุเมรุ เป็นความงามที่นุ่มนวลเปรียบเช่น
พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ไม่เคยจับอาวุธ
แต่ทรงต่อสู้เพื่อแก้ไขความยากจนตลอดพระชนม์ชีพ และสะท้อน
ความอุดมสมบูรณ์ในรัชกาลของพระองค์” อาจารย์ก่อเกียรติเผยถึง
สถาปัตยกรรมอันลึกซึ้งในการออกแบบพระเมรุมาศ
ส่วนโดยรอบด้านล่างพระเมรุมาศ จ�ำลองสระอโนดาต 4 ทิศ
มี น�้ ำ ไหลจากสั ต ว์ ม งคลประจ�ำ ทิ ศ สู ่ ส ระอโนดาต ประดั บ ด้ ว ย
ประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ โดยทิศเหนือประดับช้าง 10 ตระกูล
ทิศตะวันออก สิงห์ 4 ตระกูล ทิศใต้ โค 7 ตระกูล และทิศตะวันตก
ม้า 4 ตระกูล รวมทั้งประดับกินรี กินนร และพญานาค
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50 ปี เมื่อปี 2539 ผมจึงเริ่มเขียนแบบทันที ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง
แบบก็เสร็จ เป็นอภินิหารที่ออกมาไม่รู้ตัว” อาจารย์ก่อเกียรติ
เล่าถึงที่มาของแบบพระเมรุมาศบุษบก 9 ยอดพิเศษ เพื่อให้
สมพระเกียรติที่สุดยิ่ง
“เราต้องการให้ศิลปกรรมองค์นี้ยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยสมเด็จครู
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ท่านเคยเขียนไว้ว่า ‘พระเมรุมาศใหญ่เท่าไหร่ สูงเท่าไหร่ ยิ่งถวาย
พระเกี ย รติ ย ศมากขึ้ น เท่ า นั้ น ’ และจากการที่ เ คยท� ำ งานกั บ
พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ท่านสอนเรื่อง
วิธีการถวายงานเจ้านายว่า การออกแบบพระเมรุมาศ ต้องออกแบบ
หลายแบบ เพือ่ ให้ทา่ นทรงเลือก เมือ่ ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงเลือกพระเมรุมาศบุษบก
9 ยอดพิเศษที่ผมออกแบบ และทรงรับสั่งว่า ‘ดูเป็นอิสระ ลดหลั่น
สวยงาม’ โดยรูปแบบศิลปกรรม ทรงรับสั่งว่า ปล่อยให้เป็นไปตาม
จินตนาการของผู้ออกแบบ”
อาจารย์ก่อเกียรติกล่าวถึงแนวคิดการออกแบบว่า ออกแบบ
ตามหลั ก โบราณราชประเพณี ส มั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ โดย
เทียบเคียงแบบพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาท
สมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล ปรากฏเป็ น แบบ
พระเมรุมาศทรงบุษบก 9 ยอด สูง 50.49 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กว้างด้านละ 60 เมตร ตรงกลางเป็นบุษบกใหญ่ยอดปราสาท 7
เชิงกลอน รายรอบด้วยบุษบกขนาดเล็กที่มุมทั้ง 4 ลดหลั่นกันลงมา
โดยการออกแบบพระเมรุมาศบุษบก 9 ยอด จะค�ำนึงถึง (1) ความ
สวยงาม หรือสุนทรียศาสตร์ (2) ประโยชน์ใช้สอย และ (3) ถูกต้อง
ตามฉันทลักษณ์ ฐานานุศกั ดิ์ หรือองค์ประกอบในทางสถาปัตยกรรม
บุษบกทรง 9 ยอด เป็นสถาปัตยกรรมที่มีประโยชน์ในเชิงใช้สอย
โดยบุษบกประธาน ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระจิตกาธานส�ำหรับ
ประดิษฐานพระบรมโกศ ติดตัง้ ฉากบังเพลิงทัง้ 4 ทิศ ถัดมาบุษบกซ่าง

“เราจะท�ำอย่างไรให้งานส�ำเร็จ ไม่ใช่ผมคนเดียว
หรือใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องใช้ความสามัคคี
ที่ เ ป็ น เลิ ศ จริ ง ๆ สุ ด ท้ า ยแล้ ว เรามองเรื่ อ ง
ศิ ล ปกรรมส� ำ หรั บ พระองค์ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ต ้ อ งดี ใ จ
หรือภูมิใจ เพราะคือการสูญเสียพระมหากษัตริย์
เราท� ำ ได้ เ พี ย งแค่ เ ป็ น คนของกรมศิ ล ปากร
ที่ ท� ำ หน้ า ที่ อ อกแบบพระเมรุ ม าศเพื่ อ ถวาย
พระเกียรติยศให้สมพระเกียรติสูงสุด และเป็น
ชิน้ สุดท้ายก่อนทีจ่ ะส่งพระองค์ขนึ้ สูส่ รวงสวรรค์”

การออกแบบพระเมรุมาศบุษบก 9 ยอด มีการจัดวางองค์ประกอบ
รูปทรง ลักษณะ และความมีชีวิตชีวาผ่านการใช้สีต่าง ๆ พระเมรุมาศ
ใช้สีทอง 70% สีขาวสื่อทศพิธราชธรรม สีน�้ำเงินแทนพระมหากษัตริย์
สีชมพูเพื่อเสริมสิริมงคล และสีเขียวสื่อความร่มเย็น ขณะที่อาคาร
ประกอบมุงหลังคาสีเทาขาวด่อนหรือสีเทานกพิราบ มีต้นแบบจาก
วัดพระรามเก้า วัดโสธรวรารามวรวิหาร ถือเป็นสีประจ�ำรัชกาลที่ 9
นอกจากนี้ ยังมีงานประดับฉากบังเพลิงเขียนภาพจิตรกรรมไทย
โดยฝีมอื ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นเรือ่ งราวการก�ำเนิดพระนารายณ์
10 ปาง แต่เลือกมา 8 ปาง โดยถือว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ
พระนารายณ์ปางที่ 9 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีมพี ระราชปรารภว่า อยากให้มโี ครงการในพระราชด�ำริอยูบ่ น
ฉากบังเพลิงด้วย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ซึ่งเป็นหัวหน้า
พระมหาราชครู จึงแนะน�ำให้จดั เป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ โดย
ทิศตะวันออก คือ พระอัคนี (ไฟ) อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอดีเซล
ทิศใต้ พระแม่ธรณี (ดิน) เช่น โครงการแกล้งดิน โครงการชั่งหัวมัน
ทิศตะวันตก พระวายุ (ลม) อาทิ เมฆ กังหัน โครงการฝนหลวง และ
ทิศเหนือ พระแม่คงคา (น�้ำ) อาทิ งานชลประทาน เป็นต้น
ส� ำ หรั บ อาจารย์ ก ่ อ เกี ย รติ งานครั้ ง นี้ อ าจเรี ย กไม่ ไ ด้ ว ่ า เป็ น
ความภาคภูมิใจ เพราะการออกแบบพระเมรุมาศ คือ การสูญเสีย
พระมหากษัตริย์ ทว่าสิ่งส�ำคัญที่ได้รับจากการท�ำงานครั้งนี้ คือ
ความร่วมแรงร่วมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงการถ่ายทอด
องค์ความรู้ชั้นครู
“ทุกคนขอแค่โอกาสที่จะได้ท�ำงาน และพวกเราร่วมแรงร่วมใจกัน
ท�ำงานถวายพระองค์ท่าน ท�ำงานทั้งวันทั้งคืนและรับผิดชอบเกินร้อย
เป็นเรื่องอภินิหารที่เกิดขึ้นจนเราตกใจ สิ่งที่เรามองเห็น คือ ความ
ปรารถนา ความศรัทธา ที่มากเกินกว่าที่เราจะประเมินค่าได้ เพราะ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบในการท�ำงาน ทั้งความเพียร
ความอดทน การปิดทองหลังพระ และเมื่อเราอยู่บนที่สูง เราต้อง
มองลงมา ต้องพาคนอื่นไปสู่ความส�ำเร็จด้วย องค์ความรู้จะอยู่กับเรา
คนเดียวไม่ได้ ไม่เช่นนั้นประเทศเราจะไม่มีทางเจริญ การถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนกัน การแสดงถึงไมตรีจิต ความโอบอ้อมอารี หลาย ๆ สิ่ง
เกิดขึ้นหลอมรวมในงานครั้งนี้

พระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา
หลั ง จากทราบข่ า วการเสด็ จ สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช แม้จะอยู่ในภาวะโศกเศร้ามาก
เพียงใด แต่เมื่อมีงานและหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ลุล่วง การน�ำความ
เสียใจมาเป็นแรงพลังในการขับเคลื่อนงาน น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคน
ท�ำได้ ณ ช่วงเวลานั้น อาจารย์ธีรชาติ ในฐานะสถาปนิกช�ำนาญการ
จึงเดินทางไปช่วยอาจารย์ก่อเกียรติร่างแบบพระเมรุมาศให้เป็น
ภาพที่ฉานชัดขึ้น ทั้งยังถือว่าเป็นเสนาธิการคนหนึ่งที่ท�ำให้การ
ก่อสร้างพระเมรุมาศเรียบร้อยสมบูรณ์และงดงาม
“คืนนั้น (13 ตุลาคม 2559) พี่ก่อเกียรติร่างแบบพระเมรุมาศ
ยอดเดียวก่อน จนถึงแบบ 9 ยอดพิเศษแบบรวมกลุ่ม ผมคิดว่าสร้าง
ยากและในมุมมองทีส่ วยต้องมองจากด้านไกล ทัง้ คนทีด่ ตู อ้ งมีความรู้
ทางสถาปัตยกรรมจึงจะเข้าใจ ผมอยากเห็นรูปแบบทีส่ วยแล้วไม่ตอ้ ง
มาแก้ไขต่อ เมื่อพี่ก่อเกียรติร่างแบบที่ต้องการได้แล้ว ซึ่งก็คือแบบ
9 ยอดพิเศษทีเ่ ป็นอิสระกัน ผมก็นำ� ไปท�ำต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพราะเราต้องบริหารจัดการเวลา เนื่องจากเวลาน้อยและต้องเก็บ
พลังไว้ท�ำงานอื่น ๆ ต่อ”
ส�ำหรับการออกแบบพระเมรุมาศครั้งนี้ ความสวยงามและ
สมพระเกียรติ คือ สิ่งส�ำคัญที่ทุกคนตระหนัก ดังนั้น จึงต้องศึกษา
ประวัติการออกแบบพระเมรุมาศ ย้อนไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
และกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ คือ การสร้าง
พระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมี
พระราชด�ำริให้ลดการสร้างพระเมรุมาศที่ใหญ่แบบทรงปราสาทลง
และน�ำมาซึ่งแบบพระเมรุมาศบุษบก ซึ่งคงไว้แต่พระเมรุมาศทอง
ดั ง นั้ น พระเมรุ ม าศของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวซึ่งออกแบบโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษ
ดาภินิหาร กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ จึงถือเป็นต้นแบบพระเมรุมาศ
ของพระมหากษัตริย์ต่อมา
นอกจากพระเมรุมาศ การออกแบบสถาปัตยกรรมโดยรอบ
และภูมิทัศน์ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส�ำคัญและสะท้อน
การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างผสมกลมกลืน เช่น การน�ำ
กังหันน�้ำชัยพัฒนามาติดตั้ง หรือการปลูกหญ้าแฝก จนถึงการปั้น
หุ่นคุณทองแดงและคุณโจโฉประดับพระเมรุมาศ ซึ่งการท�ำงานนี้
ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากภาคส่วนอื่น ๆ ด้วย

“จริง ๆ เราท�ำงานตั้งแต่คืนแรกในบรรยากาศ
ที่ ทุ ก คนไปถวายความอาลั ย ที่ โ รงพยาบาล
ศิริราช ทว่าในบรรยากาศแบบนั้น เราต้องมา
นั่ ง คิ ด ว่ า จะท� ำ อะไรเพื่ อ พระองค์ ท ่ า น มี ง าน
อะไรท�ำได้ ก็ทำ� ก่อน จากวันนัน้ เวลาคิดถึงในหลวง
จนถึงวันนี้ เราก็ท�ำงานตลอด เพราะการท�ำงาน
เพื่ อ พระองค์ ท ่ า น ท� ำ ให้ เ รารู ้ สึ ก ว่ า พระองค์
อยู่กับเราตลอดเวลา”
“งานนี้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหลายภาคส่ ว น เราต้ อ งจั ด
ทีมงานที่เกี่ยวข้องขึ้นมา คือ ทีมพัฒนาแบบ เราดูแลงานในภาพรวม
ตั้งแต่ก�ำหนดลักษณะรูปทรง รูปแบบ ต�ำแหน่ง แล้วประชุมร่วมกับ
ช่างสิบหมู่และทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจตรงกันในรายละเอียด
ของงาน เมื่อได้แบบเรียบร้อย เราต้องคัดแบบ 1:1 เขียนแบบ
เท่าจริง ท�ำแบบสถาปัตยกรรม อาคารใหญ่เท่าไร ก็ตอ้ งเขียนแบบใหญ่
เท่านั้น แล้วน�ำมาท�ำแบบต่อในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยลด
ทอนเวลาในกรณีที่ต้องท�ำแบบซ�้ำ ๆ และช่วยเรื่องรอยต่อจังหวะของ
ลวดลายได้ง่ายกว่า
พื้ น ที่ ท� ำ งานช่ ว งแรกจะเป็ น ที่ ท ้ อ งสนามหลวง เนื่ อ งจาก
งานก่ อ สร้ า งพระเมรุ ม าศมี เ งื่ อ นเวลาก� ำ หนด จึ ง ต้ อ งสร้ า ง
โรงขยายแบบขึ้นที่สนามหลวง 3 โรง ได้แก่ โรงสร้างพระโกศจันทน์
โรงหล่อ และโรงเขียนสีงานจิตรกรรมและปฏิมากรรม ซึ่งต้องท�ำ
ให้เสร็จที่สนามหลวง ผูอ้ อกแบบต้องขยายแบบ 1:1 ขนาดเท่าจริง เพือ่
ให้เห็นว่างานแต่ละส่วนจะประกอบกันอย่างไร เพื่อให้การก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบที่ต้องการ จากนั้นเมื่อมีการสร้างอาคารประกอบ

พระเมรุมาศ โรงขยายแบบจึงย้ายออกมาใช้พนื้ ทีข่ องโรงละครแห่งชาติ
เพราะยังต้องช่วยดูแลงานก่อสร้าง แก้ไขปัญหา ช่วยตัดสินใจ เลือกวิธี
ที่เหมาะสมกับงานและเวลาที่สุด งานสถาปัตยกรรมต้องดูแลจนถึง
วันพระราชพิธี เพราะงานจะสวยต้องให้สวยในวันพระราชพิธี
ไม่ใช่สวยในวันส่งมอบงาน ฉะนั้นจึงต้องบริหารจัดการจนถึงวัน
พระราชพิธี”
ถึงวันนี้ (กลางเดือนกันยายน 2560) งานในส่วนของการก่อสร้าง
พระเมรุมาศเสร็จสิ้นกว่า 90% ที่เหลือเป็นงานเก็บรายละเอียด
จากวันแรกทีค่ นเห็นแบบแล้วบอกว่า “ท�ำไม่เสร็จหรอก ท�ำไม่ได้หรอก”
ด้วยเงื่อนไขเวลาที่มีจ�ำกัด ดังนั้น จึงคงไม่ผิดนัก หากจะกล่าวว่า
งานครัง้ นีเ้ กิดจากแรงพลังความจงรักภักดีของทุกภาคส่วนทีถ่ วายแด่
ในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างแท้จริง
“จริง ๆ เราท�ำงานตั้งแต่คืนแรกในบรรยากาศที่ทุกคนไปถวาย
ความอาลัยที่โรงพยาบาลศิริราช ทว่าในบรรยากาศแบบนั้น เราต้อง
มานั่งคิดว่า จะท�ำอะไรเพื่อพระองค์ท่าน มีงานอะไรท�ำได้ ก็ท�ำก่อน
จากวั น นั้ น เวลาคิ ด ถึ ง ในหลวงจนถึ ง วั น นี้ เราก็ ท� ำ งานตลอด
เพราะการท�ำงานเพื่อพระองค์ท่าน ท�ำให้เรารู้สึกว่า พระองค์อยู่กับ
เราตลอดเวลา และคิดว่าบรรยากาศแบบนี้จะอยู่จนถึงวันพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ก็จะท�ำงานเพื่อพระองค์ท่านจนถึง
วันนั้น” อาจารย์ธีรชาติกล่าว
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เราจะท�ำอย่างไรให้งานส�ำเร็จ ไม่ใช่ผมคนเดียว หรือใคร
คนใดคนหนึ่ง แต่ต้องใช้ความสามัคคีที่เป็นเลิศจริง ๆ สุดท้ายแล้ว
เรามองเรื่องศิลปกรรมส�ำหรับพระองค์ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องดีใจหรือภูมิใจ
เพราะคือการสูญเสียพระมหากษัตริย์ เราท�ำได้เพียงแค่เป็นคนของ
กรมศิลปากรทีท่ ำ� หน้าทีอ่ อกแบบพระเมรุมาศ เพือ่ ถวายพระเกียรติยศ
ให้สมพระเกียรติสูงสุด และเป็นชิ้นสุดท้ายก่อนที่จะส่งพระองค์ขึ้นสู่
สรวงสวรรค์” อาจารย์ก่อเกียรติกล่าวทิ้งท้าย

เรื่อง : สายออกบัตรธนาคาร

๐๓

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รัชกาลที่

๐๑

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในวาระครบ ๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง
ที่ระลึกครบ ๑๒๐ ปี แห่งการเปิดด�ำเนินการ และวันสถาปนากระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๑๘

บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษาหกสิ บ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใย
ราษฎร ... ดังพระปฐมบรมราชโองการ
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข
แห่ ง มหาชนชาวสยาม” ที่ พ ระราชทานแก่
ปวงชนชาวไทย

๐๕

ภาพธนบัตรชนิดราคา ๑๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๘

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริดา้ นต่าง ๆ เพือ่ ชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของราษฎร ตลอด
ระยะเวลา ๕๐ ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

ภาพธนบัตรชนิดราคา ๖๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๐

๐๒

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๓
สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ... น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ
ที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ ทรง
ช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ภาพธนบัตรชนิดราคา ๕๐ บาท และ ๕๐๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๓

๐๔

ภาพธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๕

ภาพธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท และ ๕๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๙
๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ ตามลำ�ดับ

๐๖

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการจัดการทีด่ นิ และแหล่งน�ำ้ เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ ของประชาชน
ทุกระดับ อันน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
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ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการอเนกอนันต์ต่อ
ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จดั พิมพ์ธนบัตรทีร่ ะลึกเพือ่ น�ำออกใช้ในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญ
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระฉายาสาทิสลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ รวมทัง้ ภาพพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรอันงดงาม มาจารึกร้อยเรียงเป็น
เรือ่ งเล่าผ่านภาพบนธนบัตรในแต่ละวาระโอกาส ผนวกกับเทคโนโลยีตอ่ ต้านการปลอมแปลงพิเศษทีน่ ำ� มาใช้เป็นครัง้ แรกในธนบัตรช่วงเวลานัน้ ๆ
กล่าวได้ว่าธนบัตรที่ระลึกเป็นสิ่งพิมพ์ที่มากล�้ำคุณค่ารวมทั้งเป็นบันทึกแห่งความทรงจ�ำที่งดงามของคนไทยตราบนิรันดร์

น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์

๑๐

๐๗

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พุทธศักราช ๒๕๔๙

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล
วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก
ครบ ๕๐ ปี
น้อมร�ำลึกในน�้ำพระราชหฤทัยและพระราชด�ำริ
ของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
คือ ทุกข์สุขของราษฎรคือทุกข์สุขของพระองค์
เอง ทั้งสองพระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย พระ
สติปัญญา และพระราชทรัพย์ ในการบ�ำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรอันเป็นที่รักของ
พระองค์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ ด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน�ำ้ เพือ่ แก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร
ภาพธนบัตรชนิดราคา ๖๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

๐๘

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย

๑๑

ชุดธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จารึ ก เรื่ อ งราวอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ พระราชประวั ติ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ตัง้ แต่ทรงพระเยาว์ และพระราชกรณียกิจ
ในด้านต่าง ๆ อันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติ

วาระส�ำคัญของการออกใช้ธนบัตร... พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัตธิ นบัตรสยาม
รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรไทย

๑๒

ภาพธนบัตรชนิดราคา ๑ บาท ๕ บาท และ ๑๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส
และวันบรมราชาภิเษกครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๓
น้อมร�ำลึกถึงพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงอุทศิ พระองค์อย่างมิทรงรูจ้ กั
เหน็ดเหนื่อย เพื่อความผาสุกของปวงประชา

ภาพธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๙ กันยายน ๒๕๔๕
ภาพธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๐๙

๑๓

ธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนี าถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดิน
ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ และทรงริเริ่มโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ภาพธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗

ภาพธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ ขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เยีย่ มเยียนราษฎรเพือ่ บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ทัง้ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การเกษตรและการดนตรี
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ภาพธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐๐๐๐ บาท และ ๕๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓

๑๔

๑๗

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจอัน
ทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศเป็นอเนกประการตลอด ๗๐ ปี ที่ทรงครองราชย์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นด�ำรงพระอิสริยยศสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ยังความ
ปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทย
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ภาพธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

๑๘

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงเป็นอัคราภิรักษศิลปิน ที่ท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นสมบัติศิลป์แห่งแผ่นดินไทย

ภาพธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

น้อมร�ำลึกในพร ะมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อขจัดทุกข์และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรอย่างต่อเนื่อง ทรงริเริ่มโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้
และทรัพยากรธรร มชาติหลายโครงการ ด้วยทรงตระหนักถึงความส�ำคัญของป่าที่มี
ต่อระบบนิเวศ
ภาพธนบัตรชนิดราคา ๘๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

๑๙

๑๖

ธนบัตรที่ระลึก
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระ
อุตสาหะแบ่งเบาพระราชภาระในการบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ซึ่งยังประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง

ภาพธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ โดยร้อยเรียงเรือ่ งราว
ลงในธนบัตรแต่ละชนิดราคาต่อเนื่องกัน เริ่มตั้งแต่เมื่อครั้งทรง
พระเยาว์ เมือ่ เสด็จขึน้ ครองสิรริ าชสมบัติ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรในพืน้ ทีท่ รุ กันดาร พระปรีชาสามารถทีส่ ะท้อน
ผ่านโครงการพระราชด�ำริในด้านต่าง ๆ และจนถึงในช่วงปลายรัชกาล
ที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย

ภาพธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท
๕๐๐ บาท ๑๐๐๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
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๑๕

ภาพธนบัตรชนิดราคา ๗๐ บาท (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
วันออกใช้ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
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พัฒนาการระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธปท. ผนึกพลังทุกภาคส่วน

สร้างมาตรฐานคิวอาร์โค้ดเปิดมิติใหม่ระบบการช�ำระเงิน
ระบบการช�ำระเงินของเมืองไทยก�ำลังจะเปลีย่ นโฉมหน้าครัง้ ส�ำคัญ เมือ่ สถาบันทีใ่ ห้บริการด้าน
การช�ำระเงินของประเทศได้แถลงความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code เพือ่ การช�ำระเงิน ซึง่
นับเป็นประวัตศิ าสตร์ครัง้ ส�ำคัญในการสร้างมาตรฐานกลางของการช�ำระเงินด้วย QR Code
และเป็นความร่วมมือครั้งแรกของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับโลกทั้ง 5 แห่ง และผู้ให้บริการ
ทางการเงินในไทย โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ ได้ทั่วไปภายในไตรมาส 4 ปี 2560

ดร.วิรไท กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา ธปท. ได้ด�ำเนินการใน
หลายเรื่องที่ส�ำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน อาทิ การผลักดัน
โครงการ National e-Payment ในส่วนของบริการพร้อมเพย์ และ
การขยายบริการเครือ่ งรับบัตรเดบิต (EDC) ไปทัว่ ประเทศ ซึง่ ได้รบั การ
ตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์
แล้วถึง 32 ล้านเลขหมาย และมีการโอนเงินสะสมกว่า 1 แสนล้านบาท
การปรับเปลี่ยนให้บัตร ATM และบัตรเดบิตเป็นแบบ Chip Card
ภายในปี 2562 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการใช้บัตร ซึ่งสอดรับกับ
การใช้บัตรเดบิตที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชน
ธปท. ร่วมมือกับส�ำนักงาน กสทช. และสมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการยกระดับความปลอดภัย
บริการช�ำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่ง Mobile Payment จะเป็น
ช่องทางช�ำระเงินที่ส�ำคัญในอนาคต จากปริมาณการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนทีม่ อี ตั ราเพิม่ สูงขึน้ ถึง 100% จากปีทผี่ า่ นมา
การดูแลความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องส�ำคัญมาก
ธปท. ได้น�ำหลักการ Regulatory Sandbox มาใช้ เพื่อสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมทางการเงิน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการทาง

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

การเงินทัง้ ทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน และ FinTech Startup น�ำนวัตกรรม
ทางการเงินมาทดสอบภายในขอบเขตที่จ�ำกัด ร่วมกับการติดตาม
ดูแลของ ธปท. ท�ำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการ
ควบคุมความเสี่ยง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ และ
ลดข้อจ�ำกัดด้านการก�ำกับดูแล ซึ่งขณะนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่าง
การทดสอบหลายโครงการ อาทิ การใช้เทคโนโลยี Blockchain,
Biometric และ QR Code Payment
นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมกับกระทรวงการคลัง น�ำเสนอ พ.ร.บ.
ระบบการช�ำระเงิน เพื่อการก�ำกับดูแลธุรกิจด้านการช�ำระเงินที่มี
พัฒนาการอย่างรวดเร็ว โดยกฎหมายต้องเท่าทันกับเทคโนโลยีที่มี
ความก้าวหน้าอย่างกว้างไกล เพื่อให้การก�ำกับดูแลมีความยืดหยุ่น
ทันสมัย เอือ้ ต่อการส่งเสริมนวัตกรรมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ขณะเดียวกันก็มคี วามปลอดภัย ผู้ใช้บริการได้รับการคุ้มครองดูแล
ซึง่ ปัจจุบนั กฎหมายนีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
แล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการน�ำมาบังคับใช้ต่อไป
“สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ทุกภาคส่วน และยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงินของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ลดต้นทุน และสนับสนุนการต่อยอด
นวัตกรรมทางการเงิน” ผู้ว่าการ ธปท. กล่าว

ประโยชน์ 4 ด้านของ QR Code
ดร.วิรไท กล่าวถึงการพัฒนาและผลักดันการใช้มาตรฐาน
QR Code เพื่อการช�ำระเงิน ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งส�ำคัญของ
ผูใ้ ห้บริการไทยและต่างประเทศ โดยมีหลักการและประโยชน์สำ� คัญ
ใน 4 ด้าน
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายบัตร
ต่าง ๆ ได้แก่ American Express, JCB International (Thailand),
Mastercard, UnionPay International และ Visa พร้อมทัง้ ผูใ้ ห้บริการ
ทางการเงินในไทย ประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทย สภาสถาบัน
การเงินของรัฐ สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมการค้าผู้ให้บริการ
ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท National ITMX จ�ำกัด และบริษัท Thai
Payment Network จ�ำกัด แถลงความร่วมมือการใช้มาตรฐานเดียวกัน
ในการช�ำระเงินด้วย QR Code
ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
“e-Payment หรือ การช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องส�ำคัญ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เน้นการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ทั้งในภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ช่วยให้การท�ำธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึน้ ง่ายขึน้ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนในการท�ำงาน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ตามแนวทาง ease of doing business”
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ทันที ซึ่งมี QR Code เดียวก็รองรับการช�ำระเงินผ่านช่องทางที่
หลากหลายจากลูกค้าได้ นอกจากนี้ ร้านค้ายังสามารถรับเงินโดยตรง
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชี e-Wallet ทีผ่ กู กับบริการพร้อมเพย์
ได้ด้วย ช่วยให้ร้านค้าบริหารจัดการเงินสดได้ดีขึ้น ท�ำให้การจัดท�ำ
บัญชีและกระทบยอดเงินเข้าง่ายกว่าการท�ำธุรกรรมด้วยเงินสดมาก
รู้ว่าได้รับเงินจากใครในแต่ละรายการ ลดภาระการบริหารจัดการ
และต้นทุนการท�ำธุรกิจได้อย่างดี

สาม การเพิ่มความปลอดภัยในการช�ำระเงิน การสแกน QR
Code ผ่าน Mobile Application ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้การ
ใช้บัตร เพราะเจ้าของบัตรไม่ตอ้ งให้บตั รหรือข้อมูลบนบัตรแก่รา้ นค้า
จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการทุจริต นอกจากนี้ การจ่ายเงินด้วย QR
Code เป็นระบบที่พัฒนาอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงินของ
ธนาคารและผู้ให้บริการในปัจจุบัน เช่น การโอนเงินพร้อมเพย์ หรือ
การให้บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ซึ่งมีความปลอดภัย ได้
มาตรฐานสากล และมีการตรวจสอบเป็นประจ�ำ จึงมีความมัน่ ใจได้
สี่ สามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินได้โดยง่าย โครงสร้าง
พื้นฐานการช�ำระเงินที่ดีนี้จะน�ำไปสู่การต่อยอดนวัตกรรมการ
ให้บริการที่หลากหลายในอนาคต นอกจากระบบการช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Payment จะเอื้อให้การช�ำระเงินสะดวกแล้ว
ยังเป็นรากฐานส�ำคัญของร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะเก็บ
ข้อมูลการรับช�ำระเงินอย่างเป็นระบบ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ในหลายด้าน โดยเฉพาะการขอสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินในหลาย
ประเทศได้เริ่มให้สินเชื่อโดยใช้ข้อมูลช�ำระเงินเป็นข้อมูลอ้างอิง
(Information Based Lending) แทนการใช้สินทรัพย์ถาวรเป็น
หลักประกัน ช่วยให้กา้ วข้ามผ่านอุปสรรคของการปล่อยสินเชือ่ SME
จากเดิมที่ต้องใช้หลักประกันเพียงอย่างเดียว
“จุดเด่นทั้ง 4 ด้าน ของ QR Code นี้ จะน�ำไปสู่การกระจายตัว
ของบริการช�ำระเงินด้วย QR Code ทีเ่ ข้าถึงร้านค้าในชีวติ ประจ�ำวัน
ของประชาชนได้จริง ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ร้าน
กาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กหรือร้านใหญ่ ร้านค้า

ทั่วไป ร้านค้าออนไลน์ รวมถึงรถโดยสารสาธารณะและบริการอื่น ๆ
และสามารถขยายตัวไปอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งธุรกิจ
แหล่งท่องเที่ยว หรือเขตต่างจังหวัด ใช้ได้กับธุรกิจหลายประเภทไม่มี
ข้อจ�ำกัด” ดร. วิรไท กล่าว
ในการพัฒนาบริการช�ำระเงินด้วย QR Code นี้ ธปท. ได้เปิด
ให้ธนาคารและผู้ให้บริการช�ำระเงินเสนอโครงการเข้าพิจารณาใน
Regulatory Sandbox เนื่องจากเป็นบริการใหม่ มีการใช้มาตรฐาน
กลาง และต้องเชือ่ มโยงระบบระหว่างผูใ้ ห้บริการทัง้ ทีเ่ ป็นธนาคาร และ
Non-bank จึงต้องทดสอบให้มนั่ ใจในความถูกต้องของการท�ำรายการ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และการดูแลผู้ใช้บริการ ซึ่งปัจจุบัน
มีธนาคาร 2 รายอยู่ระหว่างช่วงการทดสอบ และอีก 6 ธนาคาร อยู่
ระหว่างยื่นค�ำขอเข้าโครงการ โดยการให้บริการจริงจะทยอยเปิดตาม
ความพร้อม คาดว่าจะสามารถเริม่ ใช้ได้ทวั่ ไปภายในไตรมาส 4 ปี 2560
“ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่เห็นความส�ำคัญของการ
พัฒนาระบบการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และได้
ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันการใช้มาตรฐาน QR Code เพือ่ การช�ำระเงิน
นี้ขึ้น เพิ่มการเข้าถึงบริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานง่ายและ
มีต้นทุนต�่ำ” ดร.วิรไท กล่าวและเสริมว่า การสร้างความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนนับเป็นนิมิตหมายอันดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ดี เอื้อต่อการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
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หนึ่ง การใช้มาตรฐานกลางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นับ
เป็นครั้งแรกที่ 5 บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับโลก และผู้ให้
บริการช�ำระเงินในประเทศไทยได้ร่วมกันผลักดันการใช้มาตรฐาน
QR Code เดียวกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการพัฒนา
ระบบแล้ว ผู้ให้บริการช�ำระเงินต่าง ๆ ในประเทศไทยจะสามารถ
ใช้งานร่วมกันได้ ตามหลักการของ Open Infrastructure และ
Interoperability ลดความซ�้ำซ้อน ผู้ให้บริการแต่ละรายไม่ต้อง
คิดรูปแบบ QR Code ของตัวเอง ร้านค้าสามารถใช้ QR Code
ตามมาตรฐานนีใ้ นการรับช�ำระเงินได้ทวั่ ไปจากผูใ้ ห้บริการช�ำระเงิน
ในประเทศ และรองรับรายการช�ำระเงินระหว่างประเทศได้ด้วย
สามารถรองรับการจ่ายเงินของลูกค้าด้วยช่องทางที่หลากหลาย ทั้ง
การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชี e-Wallet หรือบัญชี
เงินฝากธนาคาร
สอง การเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินที่สะดวกและมีต้นทุนต�่ำ
การใช้ QR Code เพื่อการช�ำระเงินเป็นสิ่งที่ทันสมัย ตอบโจทย์
การใช้ชีวิตประจ�ำวันของประชาชน ซึ่งพกสมาร์ทโฟนติดตัวกัน
อยู่แล้ว เราสามารถใช้กสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือช�ำระเงินได้ด้วย
โดยลูกค้าสามารถใช้ Mobile Application อ่าน QR Code ของ
ร้านค้าเพื่อซื้อสินค้าหรือช�ำระเงินได้อย่างง่ายดาย สะดวก และ
รวดเร็ว
ในส่ว นของร้ า นค้ า ก็ จ ะมี ต ้ น ทุ น การรั บ ช� ำ ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต�่ำลงมาก โดยเฉพาะร้านค้าขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก สามารถพิมพ์ QR Code ติดไว้เพื่อให้ลูกค้าสแกนได้

Moving Towards a Cashless Society
ภายในงานแถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code
เพือ่ การช�ำระเงินในครัง้ นี้ มีผบู้ ริหารจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมอย่าง
คับคั่ง โดย Mr. Marlin Brown, Country Manager of Thailand,
American Express กล่าวตอนหนึ่งว่า American Express สนับสนุน
การด�ำเนินงานของ ธปท. และภาคการเงินไทย ในการพัฒนามาตรฐาน
เทคโนโลยี QR Code Payment โดยบริษัทเห็นว่า ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีการน�ำ Digital Payment Technology มาใช้อย่าง
รวดเร็ว และเทคโนโลยีนี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริโภค ร้านค้า และรัฐบาล
ทางด้าน Mr. Naoya Michishima, Managing Director of JCB
International (Thailand) กล่าวว่า JCB ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างมาตรฐาน QR Code ในประเทศไทยภายใต้การน�ำของ
ธปท. โดยบริษทั สนับสนุนประเทศไทยทีจ่ ะก้าวไปสู่ Cashless Society
“เทคโนโลยี QR Code Payment มีศักยภาพสูงมากในการขยายการ
ช�ำระเงินทางช่องทางดิจทิ ลั โดยบริษทั จะร่วมงานกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องอย่าง
ใกล้ชิด และจะผลักดันการเติบโตของ Payment Industry ในไทย”
Mr. Donald Ong, Country Manager, Thailand and Myanmar,
Mastercard กล่าวว่า บริษัทจะท�ำงานร่วมกับพันธมิตรทุกฝ่ายเพื่อ
สร้าง Ecosystem ของ QR Code Payment และจะท�ำให้ผู้บริโภค

และร้านค้าในไทยได้สัมผัสกับความสะดวกและความปลอดภัยบน
มาตรฐานหนึ่งเดียวของระบบ QR Code เพื่อการช�ำระเงิน ทาง
ด้านคุณสุริพงษ์ ตันติยานนท์, Visa Country Manager, Thailand
แสดงความเห็นว่า ต่อจากนี้จะได้เห็นวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ จาก
ผูใ้ ห้บริการออกมาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ พร้อมรองรับผูใ้ ช้บริการทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ในส่วนของ Visa ได้เปิดตัวการใช้ QR Code Payment
แล้วใน 15 ประเทศทั่วโลก และมีร้านค้ารองรับกว่า 3 แสนร้านค้า
Mr. Wenhui Yang, General Manager of UnionPay
International South-east Asia กล่าวว่า การน�ำมาใช้และการ
เติบโตของการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างประโยชน์แก่
ผู้บริโภค ร้านค้า และประเทศชาติ โดย UnionPay ได้เห็นถึง
ประโยชน์ที่หลากหลายของ Cashless Payment ที่มีต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศก�ำลังพัฒนา และนับเป็นก้าวส�ำคัญในการสนับสนุน
Financial Inclusion
คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า นับเป็น
วิสัยทัศน์ของ ธปท. ภายใต้การน�ำของท่านผู้ว่าการ ที่จัดให้ทุกฝ่าย
ท�ำงานร่วมกัน และสร้างมาตรฐาน QR Code Payment โดยสมาคม
ธนาคารไทยได้ท�ำการสนับสนุนเรื่อง National e-Payment มาโดย
ตลอด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ในช่วงสัมมนาเรื่อง “QR Code มิติใหม่ของการช�ำระเงิน”
คุณบัญชา มนูญกุลชัย ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
ธปท. กล่าวว่า หลังจากเห็นการใช้ QR Code ของหลายประเทศ
ธปท. มองว่าต้องมีการประยุกต์ QR Code ให้เข้ากับโครงสร้างของ
ประเทศไทย โดยหลักการของ QR Payment มี 3 ด้านคือ (1) QR
Payment จะเป็นเครื่องมือช�ำระเงินที่ส�ำคัญของร้านค้าทั้ง Physical
และ Online (2) การมีมาตรฐาน QR Code เดียวกัน ใช้รว่ มกันได้
ทั้งในและต่างประเทศ สามารถตอบโจทย์กับร้านค้าและลูกค้าใน
วงกว้างได้ในลักษณะ Open Platform และรองรับ Sources of Funds
ได้หลากหลาย และ (3) QR Code จะสามารถเจาะกลุ่มตลาดกลาง
และล่างได้เป็นอย่างดี
คุณยศ กิมสวัสดิ์ ประธานส�ำนักระบบการช�ำระเงิน สมาคม
ธนาคารไทย กล่าวว่า ภายในระยะเวลาอันใกล้ ประโยชน์ของ
QR Code Payment จะตกอยูท่ ผี่ ใู้ ช้ โดยการใช้ Mobile Application
จะสามารถเลือก Sources of Funds อาทิ บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ
พร้อมเพย์ โดยความต่างอยู่ที่พร้อมเพย์นี้เป็นการโอนเงินเพื่อช�ำระ
ค่าสินค้าและบริการ “เราหวังว่า QR Code จะเพิม่ ความสะดวกสบาย
ให้ผู้ใช้อย่างมาก ท�ำให้มีการน�ำมาใช้ได้มากขึ้น”
ในช่วงสัมมนาการให้บริการ QR Code เพือ่ การช�ำระเงิน คุณบุญสน
เจนชัยมหกุล รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ในยุคที่ทุกคนใช้สมาร์ทโฟน QR Code
จะถูกใช้เพือ่ แสดงตัวตนให้ลกู ค้าสามารถช�ำระเงินได้ โดย QR Code
จะมี 2 แบบ คือ Static และ Dynamic ทางด้านคุณสีหนาท ล�่ำซ�ำ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ระบบ QR Code
ที่ท�ำอยู่ในปัจจุบันวิ่งอยู่บนพร้อมเพย์ เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชี
ต่อบัญชี โดย QR Code Payment จะทดแทนการใช้เงินสด และ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเงินสด อาทิ การหลอกลวง ธนบัตรปลอม
เงินทอนหรือเหรียญ “การใช้ QR Code Payment จะลดต้นทุนการ
ใช้เงินสด และเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบเปิด”
คุณอาจ วิเชียรเจริญ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย
กล่าวว่า พื้นฐานของการบริการด้านหลัง QR Code Payment
คือการโอนเงินพร้อมเพย์ ซึ่งเรื่องความเชื่อมั่นของการท�ำรายการ
การโอนเงินข้ามธนาคาร ก็มาจากพร้อมเพย์ ทางด้านคุณกึกก้อง
รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานระบบ ธนาคารกรุงเทพ
กล่าวว่า ปัจจุบันร้านค้าสามารถใช้พร้อมเพย์รับเงินโอนจาก
ผู้ซื้อได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ร้านค้าต้องท�ำเพิ่ม คือ ก�ำหนดเบอร์โทรศัพท์
มือถือในการรับเงินโอน และบอกลูกค้าถึงจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งท�ำการโอน
“QR Code จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้จ่ายเงิน ท�ำรายการ
น้อยลง ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น”

ขั้นตอนการใช้ QR Code เพื่อการช�ำระเงิน
Transaction
completed

1. Login เข้าบัญชี Mobile Banking
ด้วย Username และ Password

2. สแกน QR Code

3. ระบุจ�ำนวนเงิน

4. ตรวจสอบชื่อร้านค้า
และจ�ำนวนเงินก่อนกด “ยืนยัน”
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แนวนโยบายการพัฒนามาตรฐาน QR Code

ก้าวทันนวัตกรรม สู่ยุค

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทีไ่ ม่หยุดนิง่ ในบริบท
ของโลกทีไ่ ม่แน่นอนและมีความเสีย่ งมากกว่าในอดีต นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดหวังว่า จะมีบทบาทช่วย
ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ไทยในการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
รวมทัง้ ช่วยให้สามารถก้าวข้าม “กับดักทางเศรษฐกิจ” โดยเฉพาะกับดัก
รายได้ปานกลาง
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจาก คุณสฤณี
อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล และนักวิชาการอิสระด้านการเงิน
ตัวแทนหนุ่มสาวยุคใหม่ มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนกับ ดร.วิรไท
สันติประภพ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกีย่ วกับการใช้
นวัตกรรมเพือ่ ยกระดับผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย

“นวัตกรรม” ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
นักเขียน นักแปล และนักวิชาการอิสระด้านการเงิน
สถานที่ถ่ายทำ� : ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสฤณี : ค�ำว่า “นวัตกรรม” คนทัว่ ไปฟังแล้ว ด้านหนึง่ ก็รสู้ กึ
ทันสมัย แต่อกี ด้านอาจยังสับสนว่า มันแตกต่างจาก “โปรดักส์ใหม่”
หรือ “ความคิดใหม่” อย่างไร อยากให้ทา่ นช่วยให้มมุ มองว่า ค�ำว่า
“นวัตกรรม (Innovation)” กับค�ำว่า “สิง่ ใหม่ (Novelty)” ต่างกันอย่างไร
ดร.วิรไท : เป็นค�ำถามที่ส�ำคัญมาก ต้องเริ่มจากว่า มุมมอง
นวัตกรรมที่ ธปท. สนใจ เป็นมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ ปัญหา
ของประเทศไทย คือ เราอยูใ่ นโลกทีม่ กี ารแข่งขันสูง ไม่วา่ จะเป็นภาค
อุตสาหกรรม ภาคการเกษตร หรือภาคบริการ ในโลกยุคใหม่ การแข่งขัน
ต้องมีเทคโนโลยี มีกระบวนการคิดและการท�ำงานใหม่ จึงจะท�ำให้เกิด
ผลิตภาพทีด่ ขี น้ึ
นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรไทยก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ในอนาคตคนไทยหนึ่งคน ต้องหารายได้เลี้ยงดูคนรอบข้างมากขึ้น
ทัง้ ผูส้ งู อายุ และเด็ก ฉะนัน้ คนไทยต้องเก่งขึน้ และท�ำงานได้มลู ค่าเพิม่
สูงขึน้ จึงจะมีผลิตภาพทีม่ ากพอเลีย้ งดูคนรอบข้างได้ จึงเป็นทีม่ าว่า ท�ำไม
ธปท. เลือกเรือ่ ง “เศรษฐกิจ คิดใหม่ (Innovating Thailand)” โดยเน้นเรือ่ ง
นวัตกรรม มาเป็นหัวข้อส�ำคัญในงานสัมมนาวิชาการของ ธปท. ในปีนี้
เรามองว่านวัตกรรมเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเพิม่ ผลิตภาพ
ให้กบั แรงงาน หน่วยธุรกิจ สังคม และประเทศ ดังนัน้ ค�ำว่า “นวัตกรรม”
ในมุมของ ธปท. จึงมีความหมายกว้างกว่า “สิง่ ประดิษฐ์ใหม่” แต่หมาย
รวมถึง “กระบวนการ” น�ำไปสร้างให้เกิดมูลค่าเพิม่ มากขึน้ ด้วย กล่าวอีก
นัยหนึง่ ความสามารถในการคิดค้นประดิษฐ์สงิ่ ใหม่เป็นเพียงแค่หนึง่ ส่วน
เท่านัน้ กระบวนการน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้สงู ขึน้
มีสว่ นส�ำคัญไม่นอ้ ยกว่าเรือ่ งของเทคโนโลยีทนี่ ำ� ไปสูส่ งิ่ ประดิษฐ์ใหม่ ๆ

บทบาทภาครัฐกับการส่งเสริมนวัตกรรม
คุณสฤณี : ท่านมองว่า ภาครัฐมีความท้าทายอะไรบ้างในการ

ผลักดันให้สงั คมสามารถคิดใหม่ได้ดขี นึ้ และจะก้าวข้ามความท้าทาย
เหล่านัน้ ไปได้อย่างไร
ดร.วิรไท : นวัตกรรมมี 2 มิตสิ ำ� คัญ มิตแิ รก คือ นวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) อีกมิติ คือ นวัตกรรม
ด้านกระบวนการ (Process Innovation) ในกรณีของประเทศไทย
นวัตกรรมทั้งสองด้านมีความส�ำคัญ ภาครัฐเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญ
ในการจัดโครงสร้างหรือระบบนิเวศ และสร้างแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ให้นวัตกรรมทัง้ สองด้านเกิดขึน้
ปฏิเสธไม่ได้วา่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ตอ้ งเกิดจากกระบวนการ
วิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) ที่ผ่านมา
ภาครัฐพยายามส่งเสริมให้ภาคธุรกิจท�ำงานร่วมกับภาครัฐ หรือให้
ภาคธุรกิจลงทุนสร้างงานวิจยั ใหม่ ๆ มีการจัดตัง้ หน่วยงานเพือ่ ท�ำงาน
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และให้แรงจูงใจด้านภาษีแก่ธุรกิจที่ท�ำเรื่อง
R&D ฯลฯ ในส่วนของนวัตกรรมด้านกระบวนการ ต้องยอมรับว่า
ภาครัฐเป็นผูก้ ำ� หนดกระบวนการในหลายเรือ่ ง กระบวนการหลายอย่าง
ถูกก�ำหนดมาจากกรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ กติกา ฉะนัน้ สิง่ แรกที่
ต้องท�ำ คือ ท�ำให้กรอบกฎหมายและกฎกติกาต่าง ๆ ส่งเสริมและเอือ้
ให้เกิดนวัตกรรม กฎเกณฑ์ตอ้ งทันสมัย เท่าทันต่อความเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการคิดค้นสิง่ ใหม่ ๆ
อีกความท้าทายที่ส�ำคัญมาก คือ การท�ำให้นวัตกรรมเกิดผล
ในวงกว้าง จะเห็นว่าบริษัทชั้นน�ำของประเทศสามารถคิดค้น
สิง่ ใหม่ ๆ และดึงองค์ความรูจ้ ากต่างประเทศมาใช้ ขณะทีบ่ ริษทั
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชนฐานราก กลับเข้าไม่ถึง
องค์ความรูใ้ หม่ ๆ ความท้าทาย คือ ภาครัฐจะท�ำอย่างไรให้กลุม่ “ผูน้ ำ� ”
ทางด้านนวัตกรรม ถ่ายทอดนวัตกรรมเหล่านัน้ ไปสูธ่ รุ กิจขนาดกลาง
ขนาดย่อม และประชาชนในวงกว้างมากขึน้
อันที่จริง มีหลายมิติที่ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อมสามารถท�ำงานร่วมกันได้ เนื่องจากกระบวนการผลิต
มีหลายขัน้ ตอน บทบาทของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมอาจท�ำเฉพาะ
บางส่วนในห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ขณะทีธ่ รุ กิจขนาดใหญ่
ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำทั้งกระบวนการเอง เพื่อจะได้ทุ่มเททรัพยากร
ไปท�ำเรือ่ งทีใ่ หม่กว่า ใหญ่กว่า และใช้เทคโนโลยีสงู กว่า ซึง่ คือแนวคิด
“Cluster” ทีท่ ำ� ให้หลายอุตสาหกรรมประสบความส�ำเร็จ
ธุรกิจขนาดใหญ่ต้องตระหนักว่า ถ้าในสังคมมีแต่คนคิดว่า
ต้องรวยกว่า เก่งกว่า และวิง่ เร็วกว่า แล้วทิง้ คนส่วนใหญ่และธุรกิจ
ส่วนใหญ่ไว้ขา้ งหลัง สุดท้ายก็จะเกิดปัญหาสังคมตามมา และไม่อาจ
ยกระดับประเทศโดยรวมได้ ขณะเดียวกัน ภาครัฐต้องมีบทบาทส่งเสริม
ให้เกิดการกระจายแนวคิดเรือ่ งนวัตกรรม ผ่านการศึกษา กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเปิดกว้างให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม
เข้าถึงองค์ความรูไ้ ด้มากขึน้
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“เศรษฐกิจคิดใหม่”

ในอดีตเราเชือ่ กันว่าทรัพยากรธรรมชาติมอี ยูเ่ หลือเฟือ
ขณะที่ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งเข้าถึงยาก แต่ปัจจุบัน
เทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้าอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เราเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ได้จากเพียงปลายนิว้ สัมผัส ขณะทีท่ รัพยากร
เริม่ จะหายากและขาดแคลนมากขึน้ เรือ่ ย ๆ

คุณสฤณี : ธปท. มีหน้าทีใ่ นการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ แต่ในโลกนวัตกรรมที่ท่านบอกว่า ทุกคนต้องเปิดใจ
มากขึน้ ต้องกล้าทดลอง ต้องส่งเสริมคนให้ทดลองสิง่ ใหม่ ๆ ธปท.
จะมีแนวทางอย่างไร ในการสนับสนุนให้ภาคการเงินเกิดนวัตกรรมใหม่
ควบคูก่ บั การดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ดร.วิรไท : ธปท. มีบทบาทส�ำคัญ 2 ประการ คือ (1) การรักษา
เสถียรภาพ ทัง้ เสถียรภาพด้านราคา เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน
เสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน และเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค
และ (2) การพัฒนาในเรือ่ งที่ ธปท. รับผิดชอบ
ถ้ามองเสถียรภาพในระยะยาว ประเทศไทยก�ำลังจะเข้าสูส่ งั คม
ผูส้ งู อายุ ความสามารถในการแข่งขันจะลดลง โอกาสทีจ่ ะดึงเงินลงทุน
จากต่างประเทศจะน้อยลง  ถ้าเราไม่สามารถยกระดับผลิตภาพของ
ประเทศ ก็จะเป็นปัญหาเสถียรภาพระยะยาวของเศรษฐกิจไทย ธปท.
จึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เพือ่ ยกระดับผลิตภาพ
ในเรือ่ งการพัฒนา จากการทีโ่ ลกเปลีย่ น เทคโนโลยีทางการเงิน
เปลีย่ น เทคโนโลยีการสือ่ สารก็เปลีย่ น ระบบการช�ำระเงินมีเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่วิถีชีวิตแบบเดิมที่ใช้เงินสดมี
ต้นทุนสูง ดังนัน้ ถ้าเราสามารถเปลีย่ นกิจกรรมทีใ่ ช้เงินสดมาเป็น
กิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะลดต้นทุนแล้ว ยังเป็นฐานส�ำหรับ
ต่อยอดไปสูน่ วัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะในธุรกิจ e-Commerce
รวมทั้งข้อมูลจากธุรกรรมการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถใช้
ประโยชน์ได้มากมาย
นอกจากนี้ เมือ่ เทคโนโลยีเปลีย่ น ผูใ้ ห้บริการก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลง
ด้วย โดยไม่ได้จำ� กัดเฉพาะผูใ้ ห้บริการรายเดิมหรือประเภทเดิม แต่
บริการใหม่ ๆ อาจเกิดจากผูใ้ ห้บริการรายใหม่ทมี่ เี ทคโนโลยีทดี่ กี ว่า
ธปท. จึงต้องปรับนโยบายให้เปิดกว้าง เพื่อเปิดรับผู้ให้บริการที่
หลากหลายขึ้น ตัวอย่างเช่น ในระบบการช�ำระเงิน นอกจาก
ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผูใ้ ห้บริการแล้ว ยังมีผใู้ ห้บริการกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผูใ้ ห้บริการการโอนเงินระหว่างประเทศ
รวมถึงผูส้ ร้างแพลตฟอร์มการช�ำระเงินรูปแบบใหม่ ๆ จะท�ำให้ตลาด
มีการแข่งขันมากขึน้ ท�ำให้ประชาชนมีทางเลือกเพิม่ ขึน้
ส�ำหรับบทบาทในการก�ำกับดูแล ธปท. มีหน้าทีค่ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค
และดูแลความมัน่ คงของระบบ ตลอด 75 ปีทผี่ า่ นมา เราได้พฒั นา
ปรับปรุงกฎเกณฑ์ กติกาต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้วา่
บริบทอนาคตต่างจากเดิมมาก ธปท. จึงต้องปรับกฎเกณฑ์ให้เท่าทัน
และไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเกิดนวัตกรรมการเงินใหม่ ๆ ยกตัวอย่าง
“ฟินเทค” ธปท. ใช้แนวการก�ำกับดูแลทีเ่ รียกว่า Regulatory Sandbox
หรือ “กระบะทราย” ทีเ่ ปิดโอกาสให้นำ� เทคโนโลยีบริการทางการเงิน
ใหม่ ๆ มาทดลองในวงจ�ำกัด ภายใต้การก�ำกับของ ธปท. พร้อม
กับเรียนรูแ้ ละพัฒนากฎเกณฑ์รว่ มกับผูใ้ ห้บริการ เพือ่ ปิดความเสีย่ ง

ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ถ้า ธปท. ใช้วธิ คี ดิ ในการก�ำกับดูแลแบบเดิม ฟินเทค
ก็คงเกิดยากมาก และกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ก็ไม่มที างถูกพัฒนาให้เท่าทัน
เทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นไป  
อีกวิธีการท�ำงานที่ ธปท. ได้ปรับปรุงในปีน้ี คือ การท�ำงาน
ใกล้ชิดกับผู้ก�ำกับดูแลภาคการเงินอีกสองหน่วยงาน คือ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ ดูแล
ด้านตลาดทุน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึง่ ดูแลธุรกิจด้านประกัน เนือ่ งจาก
ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมักมีลกั ษณะไขว้กนั ธปท. จึงต้องท�ำงาน
ใกล้ชิดกับทั้งสองหน่วยงาน เพื่อดูว่ากรอบการก�ำกับดูแลของแต่ละ
หน่วยงานเอือ้ ต่อการเกิดนวัตกรรมใหม่อย่างไร ทีส่ ำ� คัญ คือ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
นวัตกรรมใหม่จะไม่อาศัย “ช่องโหว่” ระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแล
มาสร้างปัญหาให้ประชาชน  

การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม
เปิดโอกาส “ฟินเทค สตาร์ทอัพ”
คุณสฤณี : ระยะหลังมีการพูดกันเยอะว่าจะส่งเสริมนวัตกรรม
ทางการเงิน โดยเฉพาะการเปิดให้ผปู้ ระกอบการขนาดกลางขนาดย่อม
เข้าถึงข้อมูลเปิด (Open Data) เพือ่ กระตุน้ นวัตกรรม ขณะที่ Big Data
คนมักมองว่า ผูท้ มี่ สี ทิ ธิเ์ ข้าถึงและใช้ประโยชน์อาจมีแค่บริษทั ใหญ่ ๆ
ท่านมีแนวทางอย่างไรให้ Big Data เป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการ
ทุกราย
ดร.วิรไท : เป็นอีกค�ำถามที่ส�ำคัญมาก ปัจจุบันเราอยู่ในโลก
ยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม 4.0 ซึง่ เป็นโลกดิจทิ ลั เพราะทุกคนใช้อปุ กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ชือ่ มต่อกับอินเทอร์เน็ต (Internet of Things: IoT) ก็
จะมีขอ้ มูลเยอะมาก ทุกกิจกรรมทีเ่ ราท�ำจะทิง้ รอยเท้าดิจทิ ลั (Digital
Footprint) ซึ่งถ้าเรามีทักษะและสามารถใช้ประโยชน์จาก Digital
Footprint ก็จะช่วยยกระดับผลิตภาพของเศรษฐกิจไทยได้   และไม่ใช่
แค่ประโยชน์ในเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงเรือ่ งความมัน่ คง ความปลอดภัย และประเด็นทางสังคม อาทิ
การจัดการระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข ฯลฯ ข้อมูลจึงถือเป็น
ทรัพยากรทีส่ ำ� คัญมากของโลกใหม่
ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนั้น กรอบกฎหมายเป็นประเด็นส�ำคัญ
บางประเทศให้ความส�ำคัญกับการเปิดข้อมูล ขณะทีบ่ างประเทศให้ความ
ส�ำคัญกับการปิดข้อมูล เพราะมองว่าข้อมูลเป็นสิทธิสว่ นบุคคลและการ
รักษาสิทธิสว่ นบุคคลส�ำคัญกว่า ในประเทศไทยมีการร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลขึน้ มา ซึง่ ยังถกเถียงกันอยูว่ า่ จะหา “จุดสมดุล”
ทีเ่ หมาะสมระหว่างการรักษาสิทธิสว่ นบุคคลกับการน�ำข้อมูลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในวงกว้างได้อย่างไร
อย่างไรก็ดี ในภาคการเงิน เราเห็นประโยชน์และความส�ำคัญของ
การใช้ขอ้ มูลในการสร้างนวัตกรรม ตัวอย่างหนึง่ คือ เรามักได้ยนิ ว่าธุรกิจ

“เมือ่ ใดทีเ่ ราได้ยนิ คำ�ว่า ‘นวัตกรรม’
‘ผลิตภาพ’ และ ‘คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ’
แล้วรูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งไกลตัว ขอให้ศกึ ษา
หลักการทรงงานและหลักคิดของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นตัวอย่าง”
ขนาดกลางขนาดย่อมไม่สามารถขอสินเชือ่ ได้ เพราะกรอบวิธกี ารท�ำงาน
ของสถาบันการเงินไทยยังอิงเรือ่ งของหลักประกันค่อนข้างมาก ธุรกิจที่
เพิง่ เริม่ ต้นต้องมีหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน แต่ในโลกยุคใหม่ ถ้าใครเข้าถึง
ข้อมูลการซือ้ ขายของร้านค้าและธุรกรรมการช�ำระเงิน แล้วน�ำมาค�ำนวณ
หาความเสีย่ งแต่ละธุรกิจได้ เราก็สามารถเปลีย่ นกรอบพิจารณาสินเชือ่
มาใช้วธิ นี ไี้ ด้โดยไม่ตอ้ งใช้หลักประกัน ซึง่ จะช่วยเปิดโอกาสให้กบั ธุรกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อม โดยเฉพาะธุรกิจทีเ่ พิง่ เริม่ ต้นได้อย่างมาก ปัจจุบนั
เราเริม่ เห็นโซลูชนั่ เช่นนีจ้ ากผูใ้ ห้บริการ “ฟินเทค” รายใหม่ ๆ บ้างแล้ว
มาถึงวันนี้ ระบบการเงินไทยมีการตืน่ ตัวด้านเทคโนโลยีสงู และมี
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ นโยบายของ ธปท. ต้องการ
ส่งเสริมให้แพลตฟอร์มใหม่ ๆ และผูใ้ ห้บริการหลากหลายประเภทสามารถ
เชือ่ มโยงกันได้ (Interoperable) โดยไม่จำ� เป็นต้องอยูใ่ นค่ายเดียวกัน
ยกตัวอย่าง ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) และการสร้างมาตรฐาน
กลาง QR Code ส�ำหรับการช�ำระเงิน จะเปิดโอกาสให้ผใู้ ห้บริการรายเล็ก
ทีเ่ ก่งและมีนวัตกรรมทีช่ ำ� นาญเฉพาะด้าน สามารถเข้าสูต่ ลาดได้งา่ ยขึน้
คุณสฤณี : วันนีป้ ระชาชนคนไทยใช้ Social Media เป็นอันดับ
ต้น ๆ ของโลก แต่เรายังใช้ e-Banking น้อย เวลาส�ำรวจหลายคน
มักพูดถึงความไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ อยากให้ท่าน
สะท้อนในมุมของประชาชน
ดร.วิรไท : ผมคิดว่านีเ่ ป็นจุดอ่อนของประเทศไทย ไม่ใช่แค่เรือ่ ง
เทคโนโลยี แต่รวมถึงเรื่องความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
คนไทยจ�ำนวนไม่นอ้ ยขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
ทางการเงินและไม่เห็นความจ�ำเป็นของการวางแผนทางการเงิน ทัง้ ที่
เรือ่ งเหล่านีถ้ อื เป็นทักษะชีวติ ฉะนัน้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีท่ กุ หน่วยงาน
ทัง้ ธปท. และผูใ้ ห้บริการทางการเงิน ต้องยกระดับความรูค้ วามเข้าใจ
ทางการเงิน และเทคโนโลยีทางการเงินให้กบั ประชาชน ซึง่ ตอนนี้ ธปท.
อยู่ระหว่างทดลองว่า มีวิธีการใดที่จะท�ำให้คนไทยตัดสินใจทางด้าน
การเงินดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในยุคนี้เด็กรุ่นใหม่ใช้ชีวิต
อยู่กับปลายนิ้วมือมากกว่าการเปิดอ่านหนังสือ วิธีการสื่อสารก็ต้อง
เข้าถึงง่ายด้วยปลายนิว้ มือ
หลายคนมองว่า เรือ่ งนวัตกรรมเป็นเรือ่ งทีย่ ากและไกลตัว ประชาชน
ทั่วไปอาจมองไม่ออกว่า จะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างไร

ผมขอยกตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
“ในหลวงรัชกาลที่ 9” ผูท้ รงเป็นต้นแบบในการขับเคลือ่ นนวัตกรรม
ส�ำคัญของประเทศ หลายอย่างที่พระองค์ท่านทรงคิดค้นและผลิต
ต้องอาศัยศาสตร์ที่ผนวกกันหลายสาขาวิชา แต่สิ่งที่ส�ำคัญคือ
พระองค์ทรงทดลองหานวัตกรรมในการบริหารจัดการ เพือ่ ถ่ายทอด
นวัตกรรมให้เกิดผลในวงกว้าง โครงการพระราชด�ำริกว่า 4,000
โครงการ เป็นต้นแบบ หลายเรือ่ งทีท่ รงท�ำเป็นเรือ่ งทีอ่ าศัยเทคโนโลยี
แบบง่าย ๆ ทรงท�ำ R&D ในเรือ่ งทีไ่ ม่ได้อาศัยเทคโนโลยีขนั้ สูง เช่น
หญ้าแฝก กังหันชัยพัฒนา ฯลฯ แต่กระบวนการท�ำให้เทคโนโลยี
เหล่านี้กระจายไปเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคและท�ำให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จริง ๆ ถือเป็น “นวัตกรรม” โดยเป็นนวัตกรรมทีม่ าจาก
พระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
จึงกล่าวได้ว่า พระองค์ทรงเป็นต้นแบบที่ส�ำคัญมากของการสร้าง
นวัตกรรมในด้านกระบวนการ (Process Innovation) ฉะนัน้ เมือ่ ใด
ทีเ่ ราได้ยนิ ค�ำว่า “นวัตกรรม” “ผลิตภาพ” และ “คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ”
แล้วรูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งไกลตัว ขอให้ศกึ ษาหลักการทรงงานและหลักคิด
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นตัวอย่าง

คุณสฤณี อาชวานันทกุล

นักเขียน นักแปล และนักวิชาการอิสระด้านการเงิน โดย
มีประสบการณ์ท�ำงานในภาคการเงินกว่า 8 ปี ก่อนจะออกมา
ทุ่มเทให้กับงานเขียนและงานวิจัย ซึ่งผลงานส่วนใหญ่สะท้อน
ความสนใจในธุรกิจและการเงินเพื่อสังคม นอกจากนี้ ยังเป็น
ผู้ร่วมก่อตั้ง “เครือข่ายพลเมืองเน็ต” “ส�ำนักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์”
ส�ำนักข่าวออนไลน์ “ไทยพับลิก้า” และบริษัท ป่าสาละ จ�ำกัด
ชมการสัมภาษณ์ในรูปแบบวีดิทัศน์
ได้ทางแอปพลิเคชัน BOT MAGAZINE
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ธปท. กับ “จุดสมดุล” ในการส่งเสริมนวัตกรรม
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งานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2560 หรือ BOT Symposium 2017 จัดขึน้ ภายใต้ธมี “Innovating
Thailand เศรษฐกิจ คิดใหม่” เพื่อเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญและเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างและถ่ายทอด
นวัตกรรมและการเพิ่มผลิตภาพในประเทศไทย
ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
กล่าวเปิดงานโดยได้เน้นว่า ผลิตภาพนับเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ซึง่ จะ
ช่วยยกระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาว เพราะผลิตภาพ
สะท้อนถึงความสามารถของประเทศในการจัดการและพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจให้สามารถก้าวข้ามข้อจ�ำกัดทางทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ได้
โดยหัวใจส�ำคัญของผลิตภาพ คือ นวัตกรรม ซึ่งจะช่วยขยาย
ขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งในด้านการสร้างวัตถุหรือเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริการที่ไม่เคยมีมาก่อน นวัตกรรม
ยังครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเพื่อตอบโจทย์
ผู้บริโภคให้ดีขึ้น รวมทั้ง การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อ

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวเปิดงาน
BOT Symposium 2017 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

นวัตกรรมสินค้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ภายในงานสัมมนาวิชาการของ ธปท. มีการน�ำเสนอบทความ
ที่น่าสนใจหลายชิ้น หนึ่งในนั้นคือเรื่อง “เก่าไป ใหม่มา นวัตกรรม
สินค้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย” ซึ่งเป็นงานวิจัยของบุคลากรจาก
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธปท. ได้แก่ ดร.ปิติ ดิษยทัต
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยฯ ดร.ณชา อนันต์โชติกุล หัวหน้ากลุ่มงาน
วิจัยด้านนโยบายการเงิน และคุณทศพล อภัยทาน หัวหน้ากลุ่มงาน
วิจัยด้านเศรษฐกิจจริง

ในบทความนี้ชี้ให้เห็นว่า กุญแจส�ำคัญที่สุดต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศในระยะยาวอยู่ท่ีความสามารถในการ
ยกระดับ “ผลิตภาพ” ของระบบเศรษฐกิจ โดยการใช้ทรัพยากรหรือ
ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือสร้างมูลค่า
เพิ่มสูงขึ้น
งานวิจัยในช่วงหลังได้ให้ความส�ำคัญกับ Know How หรือ
องค์ความรู้และทักษะ ความช�ำนาญในแขนงต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐาน
ของการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ บทบาทหลักของระบบเศรษฐกิจ คือ
การเอื้อให้ความรู้และความสามารถที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละคน
แต่ละองค์กร สามารถรวมตัวและเชื่อมต่อกันได้ เพื่อผลิตสินค้าและ
บริการที่มีความซับซ้อนและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ทั้งนี้ ประเภทและความหลากหลายของสินค้าที่แต่ละประเทศ
ผลิตสะท้อนถึงองค์ความรู้ ทักษะความช�ำนาญ และระดับศักยภาพ
ในการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถค�ำนวณออกมาเป็นตัวชี้วัดใน
ระดับประเทศทีเ่ รียกว่า Economic Complexity Index (ECI) ในกรณี
ประเทศไทย พบว่า มีพัฒนาการที่ดีมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา แต่
มีข้อสังเกตว่า เศรษฐกิจไทยที่ดูเหมือนจะมีศักยภาพการผลิตสูงจาก
ค่า ECI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลับมีระดับรายได้ต่อหัวที่ค่อนข้าง
ต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศที่มี ECI ระดับเดียวกัน
สิ่งที่งานวิจัยค้นพบคือ ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านโครงสร้างสินค้าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาพรวม แต่หากมองลึก
ลงไปถึงระดับผู้ประกอบการจะเห็นถึงความไม่ทั่วถึงของพัฒนาการ
เชิงบวกนี้ โดยพบว่า ศักยภาพการผลิตของประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วง
ที่ผ่านมามีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากผู้ประกอบการจ�ำนวนน้อยราย
เท่านั้น เมื่อเทียบกับจ�ำนวนบริษัททั้งหมด กล่าวคือ มีบริษัทเก่งหรือ
บริษัทที่เป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรมสินค้าอยู่จ�ำนวนหนึ่งเท่านั้น ขณะที่
ผู้ประกอบการและแรงงานอีกจ�ำนวนมากมีส่วนร่วมน้อยในการ

ผู้วิจารณ์และผู้น�ำเสนอบทความ “เก่าไป ใหม่มา นวัตกรรมสินค้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย” (จากซ้ายไปขวา) ดร.ณัฐ ธารพานิช รศ. ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
ดร.ปิติ ดิษยทัต ดร.ณชา อนันต์โชติกุล และคุณทศพล อภัยทาน
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เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต แต่นวัตกรรมโดยล�ำพังอาจไม่เพียงพอ หาก
กระบวนการถ่ายทอดไม่สามารถส่งผลให้นวัตกรรมเหล่านั้นหยั่งราก
ลงในระบบเศรษฐกิจได้ในวงกว้าง
ดร.วิรไท กล่าวว่า นวัตกรรมมีลักษณะส�ำคัญ 2 ประการคือ หนึ่ง
นวัตกรรมเป็นกระบวนการทีอ่ าศัยการรวบรวม และต่อยอดองค์ความรู้
โดยความส�ำเร็จขั้นหนึ่งจะน�ำไปสู่การค้นพบขั้นต่อ ๆ ไป เส้นทาง
ของนวัตกรรมจึงต้องใช้ความวิริยะ อุตสาหะ ความอดทน และการ
มองการณ์ไกล สอง นวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง
ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเงิน แต่เกิดจากโอกาส แรงบันดาลใจ และ
ความมุ่งมั่นสู่จุดหมายที่ชัดเจน
การขับเคลื่อนนวัตกรรมจึงต้องอาศัยปัจจัยเกื้อกูลสองประการ
ได้แก่ (1) พลวัตของการเปลี่ยนแปลง และ (2) ความอดทน
อดกลั้นเพื่อหวังผลในระยะยาว ซึ่งจะมีบทบาทมากน้อยเพียงใด
ขึน้ อยูก่ บั โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและทัศนคติ โดยในขัน้ พืน้ ฐาน
ภาครัฐ รวมทั้ง ธปท. ควรสนับสนุนพลวัตของการเปลี่ยนแปลง ด้วย
การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรม และ
ที่ส�ำคัญภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพ
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ผลักดันและได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
นอกจากนี้ นวัตกรรมสินค้าและศักยภาพการผลิตยังมีการกระจุกตัว
สูงในระดับจังหวัดและภูมิภาค
ความเหลือ่ มล�ำ้ ในระดับผูป้ ระกอบการและในเชิงพืน้ ทีท่ มี่ แี นวโน้ม
เพิ่มขึ้นนี้ สะท้อนถึงการกระจุกตัวของ Know How ซึ่งจะท�ำให้
การต่อยอดองค์ความรู้ไม่สามารถเกิดขึ้นในวงกว้าง สุดท้ายแล้ว
ก็จะกลายมาเป็นข้อจ�ำกัดต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป
ดังนั้น หนทางสู่การเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว มิใช่เพียงมุ่งที่
จะเติบโตแบบเดิม ๆ ด้วยการผลิตสินค้าเดิม ๆ ให้มากขึ้นเท่านั้น
แต่ควรมุ่งที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศที่สะท้อนอยู่ใน
ความหลากหลายและระดับความซับซ้อนของสินค้าที่ผลิต ควรเน้น
ทีก่ ารเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างมากกว่าการเปลีย่ นแปลงเชิงปริมาณ
ภายใต้บรรยากาศการแข่งขันที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
สินค้าให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง
ไขปริศนาผลิตภาพของไทย
บทความอีกชิ้นหนึ่งที่จะช่วยท�ำให้เข้าใจในประเด็นผลิตภาพ
คือบทความที่ชื่อว่า “ไขปริศนาผลิตภาพของไทย ด้วยกุญแจข้อมูล
จุลภาค” ซึง่ เป็นงานวิจยั ร่วมของ ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ อาจารย์ประจ�ำ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.ฐิติมา ชูเชิด
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน
ธปท. และ ดร.นครินทร์ อมเรศ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส่วนวิเคราะห์
อุปทาน สายนโยบายการเงิน ธปท.
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาระดั บ ผลิ ต ภาพการผลิ ต รวมและ
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในภาคการผลิตของไทย โดย

ใช้ข้อมูลระดับโรงงานและระดับร้านค้าจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 - 2556
การศึ ก ษาข้ อ มู ล ในระดั บ จุ ล ภาคชี้ ใ ห้ เ ห็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ 3
ประการ (1) ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรของไทยอยู่
ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา หากประเทศไทย
สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด สรรทรั พ ยากรในภาค
อุ ต สาหกรรมให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ เดี ย วกั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้
จะสามารถเพิ่มระดับผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมได้ถึงร้อยละ
81 (2) ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า และ
(3) ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยมี ส าเหตุ ม าจากการบิ ด เบื อ นที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ผลิ ต ภาพการผลิ ต ในระดั บ โรงงาน โดยโรงงานที่ มี ผ ลิ ต ภาพสู ง
จะพบกับข้อจ�ำกัดในการขยายขนาดสูง ท�ำให้โรงงานที่มีผลิตภาพสูง
มีขนาดเล็กกว่าที่ควรจะเป็น ขณะที่โรงงานที่มีผลิตภาพต�่ำกลับ
มีขนาดใหญ่กว่าที่ควรจะเป็น
ส�ำหรับ ภาคบริการนั้น ผลการศึกษาในระดับ จุลภาคพบว่ า
ผลผลิตต่อคนงานในภาคบริการมีการกระจายตัวที่ดีขึ้น ซึ่งสะท้อน
ว่า กลุ่มร้านค้าที่มีผลิตภาพต�่ำได้ทยอยยกระดับผลิตภาพต่อคนงาน
ให้เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ
Innovation is a Must-have
ในช่วงเสวนา “เศรษฐกิจ คิดใหม่” มีผเู้ สวนา 3 ท่านมาแลกเปลีย่ น
มุมมองเรื่องนวัตกรรม ได้แก่ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณกานต์ ตระกูลฮุน
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ผู้วิจารณ์ ผู้ด�ำเนินการสนทนา และผู้น�ำเสนอบทความ “ไขปริศนาผลิตภาพของไทย ด้วยกุญแจข้อมูลจุลภาค”
(จากซ้ายไปขวา) ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา ดร.สมชาย หาญหิรัญ ดร.ปิติ ดิษยทัต ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ และ ดร.ฐิติมา ชูเชิด

กรรมการและประธานที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยจั ด การ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดร.ศั ก ริ น ทร์ กล่ า วว่ า สิ่ ง ที่ อ ยากเห็ น
ในมุ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ นวั ต กรรม ก็ คื อ อยากเห็ น
ประเทศไทยเป็น Knowledge-based Society
และ Innovation-based Economy ซึ่งการจะ
ไปสู่จุดนั้น ประเทศไทยต้องการ Development
Model ใหม่ ซึ่งแสวงหา New Growth Engine
ทีเ่ ป็น Platform ใหม่ทที่ ำ� ให้ประเทศไทยหลุดจาก
กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)
กับดักความเหลื่อมล�้ำ (Disparity Trap) และ บรรยากาศการเสวนา “เศรษฐกิจ คิดใหม่” โดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน คุณกานต์ ตระกูลฮุน และ
กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ด�ำเนินการเสวนาโดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
Trap) เพราะฉะนัน้ ประเทศจึงต้องการ Effective
การสื่อสาร การเงินธนาคาร การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยเฉพาะภาค
Innovation System
คุณกานต์ ได้กล่าวใจความตอนหนึ่งว่า “วันนี้ถ้าเราไม่ไปเรื่อง อุตสาหกรรมการผลิตจะกระทบต่อ Business / Development Model
นวัตกรรม เราอยูไ่ ม่ได้ นวัตกรรมเป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก แล้วผมเรียนว่า ของไทยอย่างมาก หากไม่เตรียมพร้อมรับมือ เมือ่ Disruption เกิดขึน้
ใน SCG เรา Prove ว่าท�ำได้ คือสามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ โดย Key เศรษฐกิ จ ของประเทศจะตามประเทศอื่ น ไม่ ทั น นอกจากนี้
จริง ๆ ของนวัตกรรม คือเรื่อง Execution ในแง่ของการ Transform ดร.สมเกียรติ ได้กล่าวว่า “พลังของ Disruption เป็นทั้งความเสี่ยง
องค์กรและประเทศชาติให้เป็นประเทศนวัตกรรม เป็นเรื่องที่ท�ำได้ และโอกาสในเวลาเดียวกัน ในแง่ความเสีย่ งก็คอื ฐานการผลิตของเรา
มีวิถีที่ท�ำได้ โดยต้องเอาจริง และมี Alignment ของภาครัฐ องค์กร อาจหายไป บริการบางอย่างที่เราเคยถนัดและท�ำรายได้ก็อาจหายไป
ก�ำกับต่าง ๆ และองค์กรเอกชนไม่ว่าจะขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ถ้า ในเวลาเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดโอกาสในการก้าวกระโดด Leapfrog
เรามีความสามารถในการท�ำ Alignment ไปด้วยกัน โอกาสสูงมาก และมันท�ำให้เราต้องหา Niche ใหม่ในการผลิต” แต่ทั้งนี้เป็นที่
น่าเสียดายว่า ภาคการศึกษาและภาครัฐของประเทศไทยยังไม่ถูก
ที่จะส�ำเร็จได้”
คุณกานต์ กล่าวเสริมอีกว่า ปัญหาของประเทศไทยมีมากมาย Disrupt มากเท่าที่ควรจะเป็น
ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า หากจินตนาการถึงโลกที่อุตสาหกรรม
แต่วนั นีเ้ ริม่ มีความหวัง มีหน่วยงานใหม่เกิดขึน้ คือ สภานโยบายวิจยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมกันนั้น Alignment ระหว่างภาครัฐและ การผลิตจะท�ำให้เกิดการไม่ขาดแคลนสินค้าต่าง ๆ เพราะการผลิต
เอกชนมีความร่วมมือมากขึน้ มีการปรับสิทธิประโยชน์ดา้ น Research ใช้ระบบ Automation ท�ำให้ต้นทุนถูกลง และคนมีเวลาว่างมากขึ้น
and Development (R&D) ปัจจุบันเริ่มเห็นความร่วมมือค่อนข้างดี “สองตัวนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าของเศรษฐกิจโลกอย่างมาก” ดังนั้น
มาก ๆ และสิทธิประโยชน์ที่ส่งเสริมให้ลงทุนด้าน R&D ของไทยก็ ประเทศไทยจึงต้องปรับตัวออกจากอุตสาหกรรมการผลิตแบบเดิม
ไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตแบบใหม่ ที่ Machine ทดแทนไม่ได้ เช่น
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่ภาคเอกชนยังไม่ลงทุนนัก
“สิ้นปี 2015 R&D Budget ที่เป็น Real Spending อยู่ที่ 0.62% Handicraft หรือ Personalized goods และมุ่งไปภาคบริการที่
ของ GDP เพิ่มขึ้นจาก 0.2% ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่มาตั้ง 30 - 40 ปี และ คอมพิวเตอร์ทดแทนได้ยาก เช่น การท่องเที่ยว เป็นต้น
ท้ายนี้ ทั้งสามท่านได้ถกกันถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้าง
เอกชนใช้อยูใ่ นเกณฑ์ประมาณ 70% ของ Total Budget คือผมหวังว่า
สักวันหนึ่ง ถ้าเราร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ลงทุน R&D ได้สัก 1% นวัตกรรมภายใต้บริบทภาครัฐในปัจจุบนั ซึง่ ได้แก่ งบประมาณ ทุนวิจยั
ของ GDP ประเทศไทยจะเริ่ม Kick-off และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ กฎระเบียบ และการแข่งขัน รวมถึงบทบาทและความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และภาคเอกชน
ดีขนึ้ อย่างชัดเจน นวัตกรรมจะเป็นตัวเชือ่ มประสาน ลดความเหลือ่ มล�ำ้
สนใจอ่านบทความที่น�ำเสนอในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่ง
ในสังคมได้” คุณกานต์ กล่าว
ทางด้าน ดร.สมเกียรติ กล่าวตอนหนึ่งถึง Technological ประเทศไทย ประจ�ำปี 2560 ได้ที่ www.pier.or.th
Disruption ที่ส่งผลกระทบต่อ 12 คลื่นอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์

ธปท. ยกระดับ
Cybersecurity
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คุณเพิ่มสุข สุทธินุ่น
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณเพิม่ สุข สุทธินนุ่ ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในภาพรวมของประเทศ การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นเรื่องส�ำคัญ
ส�ำหรับทุกภาคส่วน (Sector) โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องดูแลโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญของประเทศ (Critical Infrastructure) เช่น ไฟฟ้า
สาธารณูปโภค การขนส่ง สาธารณสุข การทหาร รวมถึงภาคการเงิน
ที่ต้องท�ำหน้าที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศ
“ถ้าการดูแล Cybersecurity ในระดับประเทศมีความเข้มแข็ง
และองค์กรที่ดูแล Critical Infrastructure แข็งแรง ก็มีโอกาสที่เรา
จะอยู่รอดปลอดภัยได้ดีมากขึ้น ซึ่งส�ำหรับประเทศไทย ผมมองว่ายัง
มีความท้าทายในเรื่องของความพร้อม”
ทัง้ นี้ กระบวนการในการดูแลเรือ่ ง Cybersecurity ควรครอบคลุม
จากต้นน�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ ตัง้ แต่การก�ำกับดูแล (Governance) การบ่งชี้
ความเสี่ยง (Identification) ไปจนถึงการตอบสนอง (Response)
และการคืนสภาพ (Recovery) รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้
(Awareness) ให้กับคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและน�ำไปปฏิบัติได้จริง
เวลาพูดถึง “Cybersecurity เสมือนหนึ่งว่าเราโดนคุกคามจาก
ภายนอกองค์กรท�ำให้ระบบมีปญั หา แต่ในโลกของ Cybersecurity จริง ๆ
แล้ว ภัยคุกคามไม่ได้มาจากภายนอกเท่านัน้ แต่มาจากภายในได้ดว้ ย
และบางทีคนข้างในอาจจะน่ากลัวกว่าข้างนอก” คุณเพิ่มสุขกล่าว

และเสริมว่า ความเสี่ยงส�ำคัญของเรื่อง Cybersecurity คือความ
เสี่ยงที่มาจากการไม่รู้ หรือรู้น้อยไป หรือรู้ไม่เท่าทันภัยคุกคามที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ในบริบทของการจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์
จะครอบคลุมใน 3 มิติ ทัง้ ด้านเทคโนโลยี กระบวนการ และคน (ความ
สามารถของบุคลากร) โดย “คน” นับว่ามีความส�ำคัญที่สุด และ
เกี่ยวพันกับคนทุกระดับในองค์กร
“ทุกคนเป็นพาหะที่สามารถชักน�ำภัยทางด้านไซเบอร์เข้ามาสู่
องค์กร ฉะนั้น เราต้องมองให้รอบด้านและเป็นระบบ ถึงจะอยู่รอด
ปลอดภัยจากภัยไอที”
ส�ำหรับ ธปท. มีการสื่อสารภายใน สร้างความตระหนักรู้เรื่อง
Cybersecurity อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารเพือ่ การก�ำกับดูแล
และในระดับผู้ปฏิบัติงาน ให้มีการอบรม ซักซ้อม และทดสอบ เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับมือ นอกจากนัน้ ในช่วงครึง่ ปีแรก ธปท. ได้เพิม่
มาตรการปิดการใช้งาน USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กร เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านไซเบอร์ โดยใช้วิธีการท�ำงานแบบอื่นทดแทน
“พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลสมบัติและทรัพย์สินของ
องค์กร ด้วยการรักษาความลับของข้อมูลและใช้งานระบบไอทีของ
องค์กรอย่างเหมาะสม” คุณเพิ่มสุขกล่าว
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โลกยุคปัจจุบันหมุนเร็วขึ้นด้วยกระแสดิจิทัล โดยมีเบื้องหลังเป็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ
ตอบโจทย์ผบู้ ริโภคทัง้ ภาคประชาชนและธุรกิจได้อย่างแท้จริง รวมทัง้ สร้างคุณค่ามหาศาลให้แก่สงั คม แต่ยงิ่ นวัตกรรมดิจทิ ลั
ก้าวหน้ารวดเร็วเพียงใด ภัยไซเบอร์ก็ทวีจำ�นวน ความรุนแรง และความซับซ้อน เป็นเงาตามตัว

ปกป้องให้มั่น จับควันให้ ไว ดับไฟให้ทัน
ป้องกันไม่ให้ลาม ฟื้นตามโดยเร็ว
ในระดับ Sector หรือองค์กร หากอ้างอิงแนวมาตรฐานสากล
เรื่อง Cybersecurity ที่เผยแพร่โดย สถาบัน NIST (National Institute
of Standards and Technology) ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะ
ครอบคลุมเรื่องการป้องกันภัยคุกคาม ซึ่งทุกหน่วยงานต้องมีระบบ
และเครื่องมือป้องกัน เพื่อให้ตัวเองแข็งแรงและเท่าทันภัยไซเบอร์
มากที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการป้องกันดีแค่ไหน แต่ในโลกของ
ไซเบอร์ไม่มีค�ำว่าปลอดภัย 100% ฉะนั้น องค์กรควรต้องเตรียมการ
และตอบสนองให้ทันท่วงที
“ภาษาของ ธปท. คือ ปกป้องให้มั่น จับควันให้ไว ดับไฟให้
ทัน ป้องกันไม่ให้ลาม ฟื้นตามโดยเร็ว เริ่มแรกต้องส�ำรวจตนเอง
เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการป้องกันที่มีอยู่ ครบถ้วน เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ ถัดไปคือการตรวจจับ ว่าภัยไซเบอร์สามารถเข้ามา
ได้ด้วยวิธีใด ภัยไซเบอร์บางประเภทไม่ได้ท�ำงานทันที แต่จะเข้ามา
เพื่อแอบแฝงเพื่อสะสมอิทธิฤทธิ์ ส่งข้อมูลกลับไปประกอบร่างให้
แข็งแรง ก่อนทีจ่ ะท�ำลาย คือมันมีระยะเวลาของการบ่มเพาะสร้างตัว

ก่อนแพร่กระจาย ฉะนั้น เราต้องตรวจจับความผิดปกติให้เร็ว พวกนี้
ต้องใช้ทั้งคนและเครื่องมือในการหาว่าไปฝังตัวอยู่ที่ไหน และต้อง
ก�ำจัดท�ำลาย ไม่ให้แพร่กระจาย” คุณเพิ่มสุขอธิบาย
ในการป้องกันภัยไซเบอร์ ปัจจุบันมีบริการ Threat Intelligence
ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกโดยใช้เทคโนโลยี Data Analytics
รวมถึงใช้คนในการวิเคราะห์เพิม่ เติม และท�ำหน้าทีเ่ ป็นสายสืบเชิงลึก
คอยสอดส่องและส่งข่าวว่า องค์กรเราอยู่ในข่ายความเสี่ยงหรือไม่
ถ้ารู้ก่อนล่วงหน้าจะได้ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ธปท. ก�ำลัง
เตรียมการลงทุนในเรื่องนี้
นอกจากนี้ ธปท. ได้ส่งเสริมให้สมาชิกในภาคการเงินเข้าร่วม
องค์กรกลางเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารเชิงลึกด้าน Cybersecurity
อาทิ FS-ISAC (Financial Services - Information Sharing and
Analysis Center) ซึ่งเป็น Community ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันว่า เกิดอะไรขึ้น ที่ไหน กับใคร และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร
อย่างไรก็ตาม หากองค์กรโดนโจมตีจากภัยไซเบอร์แล้วเกิดความ
เสียหาย ก็ต้องมีแผนและมาตรการรองรับเหตุที่เกิดขึ้น (Incident

Cybersecurity Ecosystem
ในบริบททีเ่ ทคโนโลยีมบี ทบาทเพิม่ มากขึน้ ในโลกการเงิน ไม่วา่ จะ
เป็น Mobile Banking, Cloud Computing, Blockchain, Big Data
และ QR Code ล้วนเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ทเี่ ปิดให้การเข้าถึงบริการ
ทางการเงินง่ายดายและใกล้ชดิ ผูใ้ ช้บริการแค่ปลายนิว้ มือ ท�ำให้ความ
เสีย่ งด้านไซเบอร์เพิม่ มากขึน้ เป็นเงาตามตัว การบริหารจัดการเรือ่ งนี้
จึงต้องท�ำอย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ
“เราต้องวิง่ มาราธอนในความเร็วแบบวิง่ แข่ง 400 เมตร 200 เมตร
หรือ 100 เมตร ต้องวิ่งเร็วแบบนี้ถึงพอที่จะดูแลเรื่อง Cybersecurity
เพราะสิ่งที่เราเผชิญนั้นรวดเร็วรุนแรง” ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบ
ข้อสนเทศ ธปท. กล่าว
ทั้งนี้ ธปท. ในฐานะที่ดูแลภาคการเงินของประเทศ มีแนวทางใน
การก�ำกับดูแลเรื่อง Cybersecurity โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้าง
ระบบ Ecosystem ให้เกิดขึ้น ต้องช่วยกันคิด วางแผน และท�ำ เพื่อ
ผลประโยชน์ของภาคการเงินไทยและประเทศชาติ “Ecosystem คือ
หัวใจ เพราะทุกอย่างจะถูกผลักดันด้วย Ecosystem ที่ท�ำได้จริง ทุก
ภาคส่วนต้องร่วมมือกัน โดยทุกคนเป็นส่วนหนึง่ ทีม่ สี ว่ นร่วมเท่าเทียม
กัน มาด้วยบทบาทของการคิดเพื่อส่วนรวม”
ในเรื่องภัยไซเบอร์นั้น ทุกองค์กรยังต้องช่วยกันสร้างความพร้อม
ในการดูแลบริหารจัดการ เริ่มตั้งแต่การป้องกัน (Protection) การ
ตรวจจับ (Detection) การตอบสนอง (Response) และการฟื้นฟู
(Recovery) “ที่ผ่านมา องค์กรส่วนใหญ่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ในส่วนของ Protection เพื่อป้องกันภัยไซเบอร์มาอย่างต่อเนื่อง แต่
ในปัจจุบันต้องควบคู่ไปกับการเสริมมาตรการในส่วนของ Detection

“เราต้องวิ่งมาราธอนในความเร็ว
แบบวิ่งแข่ง 400 เมตร 200 เมตร หรือ 100 เมตร
ต้องวิ่งเร็วแบบนี้ถึงจะพอที่จะดูแลเรื่อง
Cybersecurity เพราะสิ่งที่เราเผชิญนั้น
รวดเร็วรุนแรง”
และ Response ให้มากยิ่งขึ้น และพร้อม Recovery ในเวลาอันสั้น
หากระบบเราเจอปัญหา โดยสามารถน�ำข้อมูลที่เป็นหัวใจส�ำคัญให้
คืนกลับมาได้ และที่ส�ำคัญคือต้อง ‘ซ้อม ซ้อม และซ้อม’ ร่วมกัน
เพื่อไม่ให้ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของจริง แต่เป็นเพียงแค่การซ้อม
เท่านั้น” คุณเพิ่มสุขกล่าว
“ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารแลกเปลีย่ นมุมมอง ส�ำรวจแนวคิด และวิธกี าร
กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น แนวคิดการสร้าง Sharing Platform
หรือ ระบบกลางของภาคการเงิน เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลภัยไซเบอร์ เป็น
ตัวอย่างทีส่ ามารถท�ำออกมาให้เกิดเป็นรูปธรรมและใช้ทำ� งานร่วมกัน
ได้ใน Ecosystem ในการผนึกก�ำลังช่วยสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน”
นอกจากนี้ ในส่วนของการพัฒนาคนด้านไซเบอร์ ปัจจุบันยังมี
ประเด็นอุปสรรคเรือ่ งจ�ำนวนทีไ่ ม่เพียงพอ และคุณภาพทีย่ งั ต้องพัฒนา
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง การมี Ecosystem จะช่วยทยอยบ่มเพาะคน
ด้านไซเบอร์ โดยอาจเริม่ ต้นจากกลุม่ เล็ก ร่วมกับภาคการศึกษา หรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ ทัง้ ในและต่างประเทศ มาร่วมกันพัฒนา
คนด้านนี้ สู่การต่อยอดขยายผลในกลุ่มใหญ่ต่อไป ส�ำหรับประชาชน
ทั่วไป ก็ต้องศึกษา เตรียมตัว ท�ำความเข้าใจ และสอบถามผู้รู้ เพื่อ
ให้ตนเอง รวมถึงบุคคลรอบข้าง เท่าทันกับเรื่องความเสี่ยงและการ
เปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี
สุดท้ายประเด็นด้าน Cybersecurity เป็นสิ่งที่ CEO ทุกองค์กร
ต้ อ งยกเป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ และเป็ น วาระประจ� ำ ในการหารื อ กั บ
ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร เพือ่ ช่วยกันก�ำกับดูแลให้เกิดความมัน่ คง
ปลอดภัยในองค์กร และสือ่ สารให้เกิดความเข้าใจอย่างทัว่ ถึงว่า เรือ่ ง
Cybersecurity ไม่ใช่หน้าทีข่ องคนใดคนหนึง่ แต่เป็นหน้าทีข่ องทุกคน
เพื่อร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามใหม่ ๆ และอยู่รอดปลอดภัย จากภัย
ไซเบอร์ในอนาคต
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Response Plan) โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนในการป้องกันไม่ให้
ลาม และการฟื้นตัวกลับมาให้เร็วด้วย “เราอยากให้ทุกองค์กรในทุก
Sector ไม่เฉพาะภาคการเงิน มีระบบการบริหารจัดการและการดูแล
เรื่อง Cybersecurity ที่แข็งแกร่ง”
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเรื่อง Cybersecurity ผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ขององค์ ก รต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ และให้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณทั้งในด้านเครื่องมือและคน โดยองค์กรควรลงทุนเรื่องนี้
ไม่ตำ�่ กว่า 8 - 10% ของงบประมาณด้านไอที เพือ่ ยกระดับภูมคิ มุ้ กันให้
มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับความเสีย่ งทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้
“ส�ำหรับ ธปท. ท่านผู้ว่าการให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก
และท่านพยายามผลักดันทีจ่ ะน�ำสิง่ ที่ ธปท. เรียนรู้ และบทเรียนเรือ่ ง
Cybersecurity ไปขับเคลื่อนให้ภาคการเงินมีความมั่นคงเข้มแข็ง”

การปฏิรปู การศึกษามีความส�ำคัญไม่เพียงเป็นช่องทางยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ แต่มนี ยั ถึงการ “ปลดล็อก”
ศักยภาพของเด็กไทยให้พวกเขาวิ่งได้ ไกลจนสุดความสามารถของตัวเอง และการลดช่องว่างความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้
เพื่อให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ วันนี้เราจึงมาพูดคุยกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์
จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา ทีย่ อมรับว่า มีวนั นี้ได้เพราะการศึกษา
เมื่อ 60 ปีก่อน “ช้างเผือก” จากจังหวัดตรัง ต้องนั่งรถไฟถึง 3 วัน เพื่อเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ และด้วยความพากเพียร
ศึกษา ท�ำให้ ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์คนแรก ประกอบกับประสบการณ์ที่คร�่ำหวอด
ในแวดวงการศึกษา จึงได้รับความไว้วางใจจากคณะรัฐมนตรี ให้มารับหน้าที่เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา อันเป็นบท “ผู้ผ่าทางตัน” เพื่อให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของระบบการศึกษาไทย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

การปฏิรูปการศึกษามีความจ�ำเป็นอย่างไร
เราต้องยอมรับว่า การศึกษาของไทยวันนี้อยู่ในภาวะวิกฤติอย่าง
แท้จริง และเมื่อมาดูภาพใหญ่ยิ่งชัดเจนว่า วิกฤตินี้หนักขึ้น เพราะใน
ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การศึกษาของสิงคโปร์ มาเลเซีย ได้พัฒนาระบบ
การศึกษาเขาไปไกล เกาหลีใต้เคยใกล้เคียงกับเรา แต่วันนี้เขาทิ้งเรา
แบบไม่เห็นฝุ่น เวียดนามวิ่งเข้ามาใกล้เราทุกทีทั้งที่เพิ่งเปิดประเทศ
ไม่นาน ขณะทีก่ ารศึกษาไทยยังคงหยุดนิง่ หลายภาคส่วนกลับมีทา่ ที
วางเฉยต่อปัญหานี้ หรือจะรอให้ประเทศเพื่อนบ้านแซงหน้าเราไป
มากกว่านี้ก่อน จึงจะตื่นตัว
“ถ้ามองให้ลกึ ซึง้ ขึน้ ผมคิดว่า การศึกษาไทยไม่ได้ทำ� หน้าทีพ่ าคน
ออกจากกับดักความยากจนอย่างทีค่ วรจะเป็น และคนในสังคมไม่ควร
ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ ทุกครอบครัวล้วนอยากให้ลูกหลานก้าวหน้า
และพ้ น จากกั บ ดั ก ความยากจน ซึ่ ง หนทางคื อ การให้ ลู ก หลาน
ได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณุ ภาพและสามารถเจริญขึน้ แต่ระบบการศึกษา

ของเราโดยส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพต�่ำ ซึ่งกลับยิ่งซ�้ำเติมคนยากจน
ให้มีความยากจนหนักขึ้น เพราะพวกเขาแทบไม่มีโอกาสก้าวมาเป็น
คนชั้นกลางในสังคม ที่ฝรั่งเรียกว่า Social Mobility ประเด็นที่ส�ำคัญ
คือ เมือ่ Social Mobility ไม่เกิด ประเทศก็ไม่มคี วามมัน่ คง ผมเชือ่ ว่า
ถ้าการศึกษาไทยท�ำหน้าทีข่ า้ งต้นได้สมบูรณ์ จะเป็นกุญแจส�ำคัญทีจ่ ะ
น�ำประเทศไปสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และเติบโตอย่างยัง่ ยืนโดยแท้จริง”
นายแพทย์จรัสกล่าว
การศึกษาของไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
20 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐและเอกชนต่างทุ่มเททรัพยากรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาชนิดประเมินค่าไม่ได้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้
กลับตรงกันข้าม คุณภาพการศึกษาไทยยังคงลดต�่ำลงเรื่อย ๆ อย่าง
น่ากังวล เนื่องจาก
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แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
ของการศึกษาไทย
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1. การจัดระบบการศึกษาแบบมาตรฐานกลาง ตัวอย่างเช่น
ทุกโรงเรียนต้องสอนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดกลาง หรือครอบคลุม
8 สาระความรู้ และมีชั่วโมงเรียนตามที่ก�ำหนด หรือการใช้ข้อสอบ
มาตรฐานที่วัดความรู้เนื้อหาสาระตามหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งไม่เพียง
ท�ำให้โรงเรียน ครู และนักเรียน ขาดอิสระแล้ว ยังน�ำไปสู่กลไก
การกวดวิชาด้วย ขณะที่บริบทประเทศไทยประกอบด้วยความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม อีกทั้งเด็กแต่ละคน
มีศักยภาพที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถ “ตัดรองเท้าคู่เดียวให้ใช้กัน
ทัว่ ประเทศ” ขณะนีเ้ ราใช้วธิ กี ารบริหารความเหมือน ไม่ใช่บริหารความ
หลากหลายอย่างทีค่ วรจะเป็น และ 20 ปีทผี่ า่ นมามีการเปลีย่ นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการถึง 23 คน ยิ่งท�ำให้โรงเรียน ครู และเด็ก
เกิดความสับสนในทิศทางของนโยบาย
2. ไม่มฐี านข้อมูลกลางด้านการศึกษาทีเ่ ชือ่ มโยงกับเลขประจ�ำตัว
ประชาชน ทีจ่ ะช่วยวางแผนทรัพยากรบุคคลของประเทศ และจัดสรร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ทีส่ ำ� คัญ กลไกการตรวจสอบเป็นไป
ด้วยความยากล�ำบาก กล่าวคือ การท�ำงานแบบแยกส่วนในปัจจุบัน
ท�ำให้แต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องเก็บไว้เพื่อใช้งาน
ของตนเอง แต่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นไม่ได้ และที่น่าเสียดาย คือ
ดูเหมือนว่า การจัดท�ำฐานข้อมูลกลางไม่ใช่สิ่งที่แต่ละหน่วยงาน
ต้องการ การก�ำหนดนโยบายก็ดี การก�ำกับดูแลในกิจการต่าง ๆ
รวมทัง้ การใช้จา่ ยงบประมาณก็ดี จึงขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ระบบการศึกษาเป็นระบบที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ ประสิทธิผล
ทางการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ ความรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบทีไ่ ม่ชดั เจน เปิดช่องให้มกี ารทุจริตทัง้ ในทางตรงและ
ทางอ้อม จนกลายเป็นปัญหาเชิงจริยธรรม
นี่คือความไร้ประสิทธิภาพของระบบการศึกษาไทยที่น่าตกใจ จึง
ไม่แปลกใจที่ความพยายามปฏิรูปการศึกษายังไม่ค่อยมีประสิทธิผล
แสงสว่างของระบบการศึกษาไทย
แนวทางที่จะช่วยขยายแสงสว่างให้กับระบบการศึกษาไทย คือ
“การสร้างโอกาสและลดความเหลือ่ มล�ำ้ การกระจายอ�ำนาจ และการ
ปรับโครงสร้างระบบการศึกษา” จึงเป็นการแก้ไขที่ฐานรากคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างแท้จริง นายแพทย์จรัสได้ขยายความเป็นล�ำดับว่า
ล�ำดับแรก การสร้างโอกาสและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ด้วยการยกร่าง
พระราชบัญญัติ กองทุนเพือ่ ช่วยลดความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านการศึกษา เพือ่
เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครู รวมทั้งท�ำให้
คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาและเข้าถึงการศึกษา
ได้เท่าเทียมกัน กองทุนนี้จึงพยายามขจัดปัญหาเด็กที่หลุดจากระบบ

“ระบบการศึกษาของเราโดยส่วนใหญ่
ยังมีคุณภาพต�่ำ ซึ่งกลับยิ่งซ�้ำเติมคนยากจน
ให้มีความยากจนหนักขึ้น เพราะพวกเขา
แทบไม่มีโอกาสก้าวมาเป็นคนชั้นกลางในสังคม
ที่ฝรั่งเรียกว่า Social Mobility ประเด็นที่ส�ำคัญ
คือ เมื่อ Social Mobility ไม่เกิด
ประเทศก็ไม่มีความมั่นคง”

- การสร้าง School Partners โดยเปิดให้มีอาสาสมัครจากบริษัท
เอกชนขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเรื่องการบริหารจัดการ ตลอดจนการ
บันทึกบัญชี และการบริหารงานที่ทันสมัย
เงื่อนไขของความส�ำเร็จ
คณะกรรมการชุดนี้สามารถคิดและวางแนวทางได้ แต่พวกเรา
ไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็นทั้งหมดได้ ภายใต้
ปัญหาที่ซับซ้อนและมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล
ข้าราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ครู รวมถึงสถาบันครอบครัว ดังนั้น
เงื่อนไขของความส�ำเร็จจึงไม่ใช่แค่ Political Will แต่ “ความตื่นตัว”
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและประชาชนทั้งประเทศ จะเป็น
พลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงให้เดินหน้าได้ และพวกเรา
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้ที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้ระบบการศึกษาไทยอย่าง
แท้จริง คือ “ครู” ทีอ่ ยากเห็นเด็กไทยได้รบั การศึกษาทีด่ แี ละมีคณุ ภาพ
ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันท�ำให้ลูกหลานไทยสามารถ
เติบโตและเดินหน้าได้เต็มศักยภาพ และเป็นความหวังของประเทศ
ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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“ถ้ามองให้ลึกซึ้งขึ้น ผมคิดว่า การศึกษาไทย
ไม่ได้ท�ำหน้าที่พาคนออกจากกับดักความยากจน
อย่างที่ควรจะเป็น และคนในสังคม
ไม่ควรยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้”

การศึกษา ท�ำให้เด็กเล็ก (0 - 3 ปี) ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
เหมาะสม และท�ำให้ครูทสี่ อนเด็กยากจนและอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลได้รบั
การพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เชือ่ ว่ากองทุนนี้
จะท�ำให้เราได้ “ช้างเผือก” อีกเป็นจ�ำนวนมาก
ล�ำดับสอง คือ การกระจายอ�ำนาจ เพื่อให้โรงเรียนมีอิสระใน
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องวิธีการเรียนการสอนและ
รายละเอียดของหลักสูตร จากการส�ำรวจพบว่า มีโรงเรียนจ�ำนวนมาก
ที่มีความพร้อม เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนประจ�ำจังหวัด
เป็นต้น ขณะเดียวกัน โรงเรียนขนาดเล็กก็สามารถรวมกลุม่ กันบริหาร
ได้ ซึ่งไม่เพียงจะท�ำให้หลักสูตรมีความหลากหลายและเหมาะสม
แล้ว ยังเป็นแนวทางการเรียกคืน “ศรัทธา” ต่อโรงเรียน ครู และเด็ก
กลับคืนมาด้วย
อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้มีความกังวลต่อสถานภาพของโรงเรียนและ
ครู เนื่องจากการปฏิรูปเรื่องนี้อยู่ในเงื่อนไข 3 ข้อ คือ (1) ไม่ใช่การ
ปรับเป็นหน่วยงานเอกเทศ แต่ยังต้องได้รับการสนับสนุนและก�ำกับ
ดูแลจากภาครัฐ (2) ไม่ใช่การแปรรูปจากโรงเรียนรัฐบาลเป็นโรงเรียน
เอกชน ที่โรงเรียนต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเอง และต้องไม่กระทบกับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียน อันจะท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำ
เพิ่มขึ้น และ (3) บุคลากรของโรงเรียนต้องคงมีสถานภาพเช่นเดิม
ล�ำดับสาม คือ การปรับโครงสร้างระบบการศึกษา เรื่องนี้ได้มี
ผู้เสนอแนวคิดให้แยกหน่วยงานผู้ก�ำหนดนโยบาย และหน่วยงาน
ผูก้ ำ� กับดูแลตรวจสอบ ออกจากหน่วยงานผูป้ ฏิบตั จิ ดั บริการการศึกษา
เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ควรแยก “อุดมศึกษา” ออกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เพราะกระทรวงศึกษาธิการเน้นเรื่องการศึกษา
ขณะที่กรอบของอุดมศึกษาครอบคลุมถึงการสร้างบัณฑิตที่มีความ
สามารถสูง และการท�ำวิจยั และนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ทัง้ ระดับ
พื้นฐานและระดับประยุกต์เพื่อการพัฒนา ตลอดจนการสร้างความ
สามารถในการแข่งขันของชาติ
นอกจากกรอบใหญ่ที่ว่ามาแล้ว สิ่งที่พยายามผลักดันยังมีอีก
หลายมิติ อาทิ
- การปรับข้อสอบ O-NET จากที่วัดความรู้ในหลักสูตร เป็นการ
ทดสอบทักษะและบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียน เช่น ภาษา
อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คุณธรรม และทัศนคติต่าง ๆ
- การสนับสนุนนักเรียนยากจนให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้ ด้วยการ
หาพันธมิตรจากภาคเอกชนมาช่วยออกแบบอุปกรณ์ที่เหมาะสมใน
ราคาถูกให้กับเด็ก

“พอแล้วดี”

โครงการ “พอแล้วดี The Creator” โครงการดี ๆ ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจผ่านกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพื้นฐาน
ทางความคิด ได้สร้างเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้เมืองไทยและตอกย�้ำให้เห็นถึงคุณค่าของแนวความคิดอันน�ำไปสู่สุขส�ำเร็จที่
เรียบง่ายและยั่งยืน มรดกที่องค์พอ่ หลวงได้พระราชทานไว้ ให้แก่ปวงชนชาวไทย เห็นได้จากผูป้ ระกอบการ 2 รายนี้ ทีค่ น้ พบ
ทั้งความสุขและความยั่งยืนจากโปรเจคดี ๆ ดังกล่าว
ศรุตา เกียรติภาคภูมิ
ใน “เศษเหล็ก” มีความหมายของชีวิต
ชีวิตที่เติบโตมาท่ามกลางโรงงานเหล็กของผู้เป็นพ่อ ซึ่งต้อง
ผจญกับความหนวกหูเสียงดังของเครื่องจักร และความจอแจของ
บรรยากาศโรงงาน สร้างความเคยชินค่อนไปทางเบื่อหน่ายให้กับ
“ศรุตา เกียรติภาคภูมิ” โดยที่เธอไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยว่าวันหนึ่ง
ความคุ้นชินตั้งแต่เด็กนั้น จะเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญในชีวิตที่ท�ำให้เธอ
ค้นพบกับความสุข รู้ตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ตลอดมา และ
เปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ จนเกิดเป็น “PiN
Metal Life” ที่ไม่เพียงแค่ชุบชีวิตเศษเหล็กให้มีคุณค่า หากแต่ยัง
ชุบชีวาให้อีกหลายชีวิตที่อยู่เบื้องหลัง
“ช่ ว งที่ ท� ำ ศิ ล ปนิ พนธ์ต อนใกล้ จ ะเรี ย นจบมหาวิ ทยาลั ย คือ
ช่วงเวลาส�ำคัญที่ท�ำให้เราเริ่มสัมผัสได้ถึงความสุขของโรงงานแห่งนี้
วันนั้นเราได้ท�ำงานร่วมกับพ่อ ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่โรงงานหยุด
บรรยากาศรอบข้างเงียบมาก แต่เรากลับรู้สึกมีความสุข และนั่น
ท�ำให้เราหันมาตระหนักในคุณค่าของสิง่ ทีม่ อี ยูอ่ กี ครัง้ ‘เราเป็นลูกสาว
คนเล็กของครอบครัวแท้ ๆ แต่ท�ำไมเราปฏิเสธพื้นที่ที่มันดีขนาดนี้’
จากที่เราไม่เคยรู้สึกชอบ ก็มองชีวิตในโรงงานแห่งนี้ด้วยความหมาย
ใหม่ว่า แท้จริงแล้ว ทุกคนในโรงงานเลี้ยงให้เราเติบโต ถ้าไม่มีเขา
เราก็คงไม่มีวันนี้ จากนั้น ทัศนคติด้านลบก็ค่อย ๆ เลือนไป นั่นเป็น
จุดพลิกผันให้เราอยากท�ำบางสิ่งบางอย่างกับพื้นที่แห่งนี้”
หลังจากจบการศึกษา คุณศรุตาเดินหน้าลุยตามเจตนารมณ์
ของตัวเอง เธอใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ที่ร�่ำเรียนมาต่อยอด
เศษเหล็กไร้ค่าที่เหลือจากการตัดทอนเหล็กให้เป็นผลงานที่มีราคา

ระหว่างนัน้ เอง เธอได้คน้ พบตัวตนว่า แท้จริงแล้วสิง่ ทีเ่ ป็นตัวเธอไม่ได้
อยู่ที่ไหนไกลเลย เธอถูกหล่อหลอมขึ้นจากโรงงานเหล็กแห่งนี้
“จ�ำได้ว่าผลงานจากเศษเหล็กชิ้นแรกคือตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง
ที่จุดประกายแรงบันดาลใจให้เราคิดได้ว่า ความสุขที่เราพยายาม
ค้นหาอยู่ตรงนี้ ระหว่างที่เรานั่งต่อตุ๊กตาอยู่มันท�ำให้เรายิ้ม เสียง
เครื่องจักรที่เคยหนวกหูกลายเป็นความไพเราะคล้ายเสียงลมหายใจ
ที่มีชีวิต”
คุณศรุตาเชื่อว่า ในความไม่สวยมีความสวย ถ้าคนเรามีปัญญา
ในการมองเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วสร้างสรรค์มันขึ้นมาในมุมมอง
ใหม่ ๆ ได้ จะไม่มีอะไรที่ไร้ค่าเลยในโลกนี้
“การจะชุบชีวติ สิง่ ทีค่ นมองไม่เห็นค่าให้มคี า่ ขึน้ มาใหม่ เราต้องใช้
ปัญญาและความสามารถฉุดช่วยมันขึน้ มา ไม่ใช่เพียงแค่วา่ เราเปลีย่ น
ชีวิตของเหล็ก แต่เราก�ำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนงานให้ดีขึ้นด้วย”

หลากชิ้นหลายผลงานศิลปะดีไซน์ในชื่อแบรนด์ PiN อาทิ โคมไฟ
กระจกเงา เชิงเทียน งานศิลปะประดับผนัง โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ถูกปล่อย
สู่สายตาสาธารณชนตั้งแต่ปี 2555 การไปออกงานแสดงสินค้า ท�ำให้
ผลงานของเธอเป็นที่ต้องตาต้องใจคนหมู่มาก เพราะนอกจากจะ
เป็นเฟอร์นิเจอร์มีฟังก์ชั่นใช้งานจริงได้แล้ว ยังเป็นงานศิลปะชิ้นงาม
ที่ช่วยเติมแต่งที่พักอาศัยให้มีมิติแห่งความสุนทรีย์ แต่ที่เป็นทอล์ก
ออฟเดอะทาวน์และท�ำให้ชื่อของคุณศรุตาถูกกล่าวขานไปทั่ววงการ
ดีไซน์ คือ โปรเจคเนรมิตเศษเหล็กเป็นต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์ ที่ตั้ง
ตระหง่านอยู่ ณ สยามดิสคัฟเวอรี เมือ่ ปี 2556 ซึง่ เป็นช่วงเวลาส�ำคัญ
ที่เธอได้ผลักดันให้คนทั่วไปได้เห็นว่า Miracle of Waste มีอยู่จริง
คุณศรุตา พาตัวเองเข้ามาอยูใ่ นโครงการ “พอแล้วดี The Creator”
เพื่อเติมเต็มและจัดระเบียบองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ซึง่ หลักการของโครงการนีค้ อื การน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิพลอดุ ล ยเดช
มาปรับประยุกต์ใช้ จากทีเ่ ธอเคยเข้าใจว่า ปรัชญาดังกล่าวคือแนวทาง
ในภาคการเกษตร ก็ได้พบหนทางใหม่ที่ทำ� ให้เธอสามารถใช้น�ำทาง
ธุรกิจของตนไปสู่ความยั่งยืนได้

คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง PiN Metal Life

“อันทีจ่ ริง สิง่ ทีเ่ ราเป็นอยูก่ ไ็ ม่ได้หลีกหนีไปจากแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง แต่เราไม่เคยรับรู้อย่างลึกซึ้งเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 คืออะไร เข้าใจว่าเป็นหลักการส�ำหรับภาค
การเกษตรมาโดยตลอด การได้เข้ามาในโครงการนี้เปลี่ยนชีวิตเรา
ไปเลย ท�ำให้มองเห็นความสุขและความยั่งยืนในการท�ำธุรกิจ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข โดย 3 ห่วง คือ รู้ตัว
ประมาณตน มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ส่วน 2 เงื่อนไข คือ ความรู้
และคุณธรรม เราน�ำหลักการนั้นมาจัดการกับตัวเองว่า สิ่งที่เราท�ำ
ทุกวันนี้มีเหตุผลอะไรในการท�ำและท�ำอย่างไรให้อยู่ได้ นั่นคือต้อง
ขายได้ มีเป้าหมายในการท�ำงาน และมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา ไม่ใช่
อารมณ์ศลิ ปินท�ำตามใจฉันแต่ฝา่ ยเดียว เรายังมีคนงาน เบือ้ งหลังชีวติ
พวกเขามีอีกกี่ปากท้อง แม้จะเป็นเสี้ยวเล็ก ๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะ
ไม่ได้ท�ำเพื่อความสุขของเราเพียงคนเดียว”
ความยิง่ ใหญ่ไม่ได้อยูท่ กี่ ารเป็นสุดยอดศิลปิน แต่ความยิง่ ใหญ่อยูท่ ี่
การมองเห็นคุณค่าของสิง่ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง อย่างที่ คุณศรุตา มองเห็นว่า
ในเศษเหล็กมีคุณค่าของอีกหลายชีวิตแฝงอยู่ในนี้
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ธุรกิจอิ่มเอมใจบนความพอเพียง

“อันที่จริง สิ่งที่เราเป็นอยู่ก็ไม่ได้หลีกหนีไปจาก
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่เราไม่เคยรับรู้
อย่างลึกซึ้งเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 คืออะไร เข้าใจว่าเป็นหลักการส�ำหรับ
ภาคการเกษตรมาโดยตลอด การได้เข้ามาใน
โครงการนี้เปลี่ยนชีวิตเราไปเลย ท�ำให้มองเห็น
ความสุขและความยั่งยืนในการท�ำธุรกิจ”
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คุณอติพร สังข์เจริญ ผู้ก่อตั้ง The Yard

ปลอดภัย หัวเราะด้วยได้ เหมือนเพื่อนหรือเครือญาติ นั่นคือสิ่งที่
จุดประกายให้เธอและหุ้นส่วนร่วมกันสร้าง The Yard หรือบ้านญาติ
โฮสเทล บ้านพักอารมณ์อบอุ่นร่มรื่นขึ้นมา เพื่อเป็นอีกหนึ่งที่พักพิง
ให้นกั ท่องเทีย่ วได้รสู้ กึ สบายกาย สบายใจ และปลอดภัย โดยปักหลัก
อย่างแน่วแน่ว่าจะต้องเป็นย่านพหลโยธิน
“เดิมทีเราตระเวนไปย่านดัง ๆ อย่าง สุขุมวิท สีลม บางรัก แต่
ก็ยงั รูส้ กึ ไม่ใช่กบั เรา จนสุดท้ายก็กลับมานัง่ คิดว่า ถ้าไปอยูย่ า่ นอืน่ ๆ
ทีไ่ ม่ใช่ละแวกบ้านเรา มันจะใช่บา้ นเราเหรอ? เพราะบ้านเราอยูต่ รงนี้

“ถ้าใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมี
3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาเชื่อมธุรกิจของเรา
ในห่วงแรกคือการรู้ตัว ประมาณตน
เราคิดว่าเรารู้จักตัวเองดีมาก ๆ หากแต่ 2 ห่วง
หลัง คือ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน เราอาจจะ
ยังมีไม่มาก ซึ่งโครงการพอแล้วดีได้เติมเต็มส่วนที่
เราต้องการได้อย่างพอดี
และท�ำให้เราได้กลับมาจัดการกับกระบวนการ
หลังบ้านให้เป็นระบบระเบียบมากกว่าเดิม
เพื่อบริหารจัดการให้ธุรกิจของเรายั่งยืน”

แล้ ว เราก็ ใ ช้ ชี วิ ต อยู ่ ต รงนี้ ม าโดยตลอด
อีกทั้งถ้าเราไม่คุ้นเคย เราจะตอบและ
บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ กับแขกไม่ได้
จึงย้อนกลับมาที่ตัวเรา ประจวบเหมาะ
กับได้พบบ้านหลังนี้ และพัฒนาจนกลาย
เป็น The Yard”
The Yard มีชอื่ เสียงเรือ่ งงานดีไซน์ทมี่ ี
จิตส�ำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหมายไปที่ 3 หน่วยส�ำคัญ หน่วยแรก
คือสิ่งแวดล้อม สองคือผู้พักอาศัย และสามคือเพื่อนบ้าน
“เราเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยเหตุผลที่จะได้เคลื่อนย้าย
สะดวกเมือ่ หมดสัญญา โดยเลือกใช้คอนเทนเนอร์มอื สอง มาท�ำสีใหม่
จากนั้นแก้ปัญหาเรื่องความร้อนด้วยการติดฉนวนกระดาษรีไซเคิล
ข้างใน เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกินไป ท�ำให้ที่นี่ค่าไฟฟ้า
ถูกมาก อีกเรื่องเด่น ๆ คือ เราใช้ขวดแก้วส�ำหรับบริการน�้ำดื่ม
เพราะว่าถ้าให้ขวดน�้ำพลาสติกแก่แขกทุกวัน ปีหนึ่งจะเกิดขยะเยอะ
มาก จึงเปลี่ยนมาใช้ขวดแก้ว แจกให้แขกตอนเช็คอิน และมีเครื่อง
กดน�้ำให้น�ำมาเติม พอเช็คเอาท์แล้วก็เอาขวดมาคืน”
“เรือ่ งผูพ้ กั อาศัย เรามีชอื่ ว่า The Yard ในภาษาไทย คือ บ้านญาติ
เราจึงดีไซน์ทนี่ ใี่ ห้ดเู หมือนเป็นบ้านมากทีส่ ดุ ถ้าสังเกตเฟอร์นเิ จอร์จะ
แทบไม่ได้ซื้อเลย เป็นของรีไซเคิลเอามาประยุกต์ใช้ใหม่
ในส่วนของเพื่อนบ้าน ท�ำเลของเราขนาบข้างด้วยที่พักอาศัย
ซึ่งเราก็ไปหาความรู้มาว่า จะท�ำยังไงให้เสียงไม่รบกวนเพื่อนบ้าน
ได้ความว่าควรใช้ต้นไม้ ก็เลือกใช้ต้นมะฮอกกานี ซึ่งเป็นไม้ใบและ
ไม่ร่วง จึงไม่เดือดร้อนเรื่องการเก็บกวาดด้วย”
เมื่อค�ำว่า “บ้าน” คือคีย์เวิร์ดของ The Yard การอยู่อาศัย
แล้วสบายใจ รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย จึงเป็นสิ่งที่โฮสเทลแห่งนี้ให้
ความส�ำคัญ อย่างที่หัวเรือใหญ่ของ The Yard ได้บอกไว้ว่า “ดัชนี
ชี้วัดของเราคือ ถ้าแขกเดินถอดรองเท้าเมื่อไหร่ แปลว่าเราท�ำส�ำเร็จ”
และไม่ใช้กบั แขกทีม่ าพักเท่านัน้ ทีมงานทุกคนของ The Yard ก็รสู้ กึ ว่า
ที่นี่คือบ้าน ด้วยรูปแบบเวลาเข้างานที่ไม่เหมือนออฟฟิศทั่วไป คือ
ท�ำงาน 4 วันและหยุด 4 วัน ท�ำให้ทีมงานสามารถพักอาศัยที่โฮสเทล
ตลอดวันท�ำงาน และมีเวลาเพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ในช่วงเวลาวันหยุด อันเป็นแนวคิดที่ผู้ประกอบการผู้นี้คิดเผื่อไว้เพื่อ
ให้บุคลากรได้ใช้ชีวิต ไม่เพียงแค่นั้น The Yard ยังเป็นบ้านให้ผู้คน
ละแวกนี้ที่ต้องการพื้นที่สีเขียวได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ หลายครั้ง
จึงได้เห็นภาพผู้คนบ้านใกล้เรือนเคียง หรือชาวต่างชาติที่ท�ำงานอยู่
แถวนี้หิ้วกับข้าวมากินด้วยกันเหมือนมากินข้าวที่บ้านเพื่อน

ด้วยธรรมชาติของ The Yard ที่มีความพอเพียงเป็นพื้นฐานทาง
ความคิดอยู่แล้ว พอได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พอแล้วดี
The Creator รุน่ ที่ 2” จึงยิง่ เป็นการเติมพลังงานดี ๆ ในการขับเคลือ่ น
ธุรกิจและส่งต่อความสุขสู่ผู้อื่น
“ถ้าใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มา
เชื่อมธุรกิจของเรา ในห่วงแรกคือการรู้ตัว ประมาณตน เราคิดว่าเรา
รู้จักตัวเองดีมาก ๆ หากแต่ 2 ห่วงหลัง คือ ความมีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกัน เราอาจจะยังมีไม่มาก ซึ่งโครงการพอแล้วดีได้เติมเต็ม
ส่วนที่เราต้องการได้อย่างพอดี และท�ำให้เราได้กลับมาจัดการกับ
กระบวนการหลังบ้านให้เป็นระบบระเบียบมากกว่าเดิม เพื่อบริหาร
จัดการให้ธุรกิจของเรายั่งยืน”
“เราเคยอ่านพระราชกรณียกิจเรือ่ งหนึง่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ
เรือ่ งถนนเข้าวัดห้วยมงคล ตอนนัน้ ในหลวงไปท�ำถนนให้ชาวบ้าน แล้ว
มีคนมาบอกว่า กะเหรีย่ งทีอ่ ยูล่ กึ เข้าไปก็อยากได้ถนนเหมือนกัน เพือ่
ที่จะเอารถแทร็คเตอร์เข้าไปท�ำการเกษตร แต่ในหลวงทรงเล็งเห็นว่า
ยังไม่ควรท�ำในเวลานัน้ เพราะการท�ำถนนคือการน�ำความเจริญเข้าไป
ถ้าชุมชนยังไม่เข้มแข็งหรือมีภูมิคุ้มกันมากพอ หรือยังไม่รู้จักคุณค่า
ของที่ดินตัวเอง สุดท้ายแล้ว ถนนเส้นนั้นก็จะเป็นเส้นทางให้นายทุน
เข้าไปกว้านซือ้ ทีด่ นิ มาท�ำธุรกิจ สิง่ ทีพ่ ระองค์มอบให้คอื เอาจอบ เอา
เสียม ไปให้กะเหรีย่ งท�ำถนนชัว่ คราวใช้กอ่ น เราชอบเรือ่ งนีม้ าก เพราะ
วิธคี ดิ ของในหลวงคือไม่ได้คดิ แค่เปลือก แต่พระองค์มองระยะยาว จึง
กระตุ้นให้เรากลับมาทบทวนแต่ละสิ่งให้ลึกถึงแก่นมากขึ้น”
อันทีจ่ ริงแล้ว หลักในความพอเพียง คือหลักแห่งความสุขส�ำเร็จที่
เรียบง่ายที่สุด ขอเพียงมองตัวตนให้ออก ตระหนักในสิ่งรอบตัว และ
ลงรายละเอียดให้ลกึ ซึง้ ถึงจิตใจ ประกอบกับมีความรูค้ คู่ ณุ ธรรม หาก
หลักการนี้ได้เจือจานเข้าไปอยู่ในตัวตนของใคร ความสุขอันยั่งยืน
ก็หาได้ไม่ใกล้ไม่ไกล โดยเฉพาะกับการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่
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อติพร สังข์เจริญ
โฮสเทลที่ร่มเย็นและเป็นสุข
The Yard หรือ บ้านญาติ โฮสเทลที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ
หลังบ้านเก่าคลาสสิคในซอยพหลโยธิน 5 ซึ่งอุดมไปด้วยความร่มรื่น
เงียบสงบ ทั้งยังมีฟังก์ชั่นการดีไซน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่
โดดเด่นคือ สถานที่แห่งนี้ให้อารมณ์เหมือน “บ้าน” มากกว่าการ
เป็นโฮสเทลให้แขกมาพักพิง และแม้ว่าจะเป็นการมาใช้ชีวิตแค่เพียง
ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ทุกรายละเอียดที่โฮสเทลแห่งนี้จัดเตรียมไว้ให้
จะท�ำให้แขกผู้เข้าพักหวนกลับมาซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ราวกับว่าที่นี่คือ
“บ้านญาติ” ทีร่ อคอยการมาเยือนอยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วัน ซึง่ ทัง้ หมดมาจาก
แนวคิดที่เห็นคุณค่าของผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างของ “อติพร
สังข์เจริญ” ผูเ้ ป็นหนึง่ ในผลผลิตจากโครงการ “พอแล้วดี The Creator
รุ่นที่ 2” ยิ่งไปกว่านั้นคือ หลังกลับมาจากโครงการดังกล่าว ยิ่งท�ำให้
เธอได้มองเห็นความสุขจากธุรกิจที่รักแห่งนี้ขึ้นเป็นทวีคูณ
จากพนักงานประจ�ำที่ก�ำลังตัดสินใจก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซน
และได้นึกสนุกไปสมัครสมาชิก www.withlocals.com เว็บไซต์
ส�ำหรับเชิญชวนให้นกั ท่องเทีย่ วมาท�ำกิจกรรมในท้องถิน่ โดยเธอสร้าง
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารที่บ้าน 3 ชั่วโมง ใน
ราคา 500 บาท ทว่าหนึ่งสัปดาห์ถัดไป นักท่องเที่ยวก็ติดต่อกลับมา
เพื่อขอเข้าพักที่บ้านของเธอ ด้วยความรู้สึกที่อยากอยู่กับคนที่อบอุ่น

เรื่อง : ทีมบริการสารสนเทศการเรียนรู้

Financial Innovation

“ดอกไม้
ใบไม้
”
จิตรกรรมจัดวาง ของ “อนันต์ ปาณินท์”

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ค�ำศัพท์และความรู้ใหม่ ๆ
เกิดขึ้นไวไม่ต่างกัน ฉบับนี้มีหนังสือ 3 เล่ม ที่จะแนะน�ำ ต่อยอด และป้องกันภัยจากโลกไซเบอร์
เป็นความรู้ในยุคที่นวัตกรรมทางการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ชื่อผลงาน :
เทคนิค :
ขนาด :
สถานที่จัดแสดง :

ดอกไม้ - ใบไม้
สีน�้ำมันบน Canvas
กว้าง 90 x ยาว 90 เซนติเมตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานใหญ่
อาคาร 3 ชั้น 4
หรือเข้าชมได้ที่ : https://goo.gl/Kxersx

สงครามไซเบอร์ Cyber War :
2512
2513

อนันต์ ปาณินท์
(2481 - ปัจจุบัน)
เกิด
26 มิถุนายน 2481

การศึกษาศิลปะ
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สถาบันศิลปะ H.W. Hayter, Paris
- ได้รบั ทุนวิจยั ทางศิลปะในโครงการระหว่างประเทศ
เข้าปฏิบตั งิ านที่ Cite, Internationale des Arts, Paris
รางวัลศิลปะ
2506 เกียรตินยิ มเหรียญเงินการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2508 เกียรตินยิ มเหรียญเงินการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2511 รางวัลที่ 1 เกียรตินยิ มเหรียญทองการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารแห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย

นิทรรศการเดีย่ ว
2508 วังสวนผักกาด
2510 Galerie du Haut Pave,, Quai de Montebello, Paris
2515 Gallery de Leisel, Melbourne, Australia
2517 Kean’s Art Gallery, Fifth Avenue, New York
2543 หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544 หอศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต
2545 หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจติ ร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุม่
2507 หอศิลป์แห่งชาติ ตนกูอบั ดุลเราะห์มาน, กัวลาลัมเปอร์
2507 National Library, Singapore
2510 La Maison de Beaux Arts, Paris
2511 Cite, Internationale des Arts, Paris
2515 The International Exhibition of Contemporary Art, Bahrain
2515 Biennale de Sao Paulo, Brazil
2516 ASEAN Exhibition of Painting Graphic Arts
and Photography

The Next Threat to National Security
and What to Do About It
โดย Richard A. Clarke และ Robert
Knake / ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์ แปล

“อินเตอร์เน็ต” นอกจากจะช่วยเชื่อมโยง
เครือข่ายทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันแล้ว ยังเป็นอาวุธ
ใหม่ในโลกของการทหารและสงคราม ที่เปลี่ยน
นิยามการท�ำสงครามในรูปแบบเดิมไปอย่าง
มาก สงครามโฉมใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ
Cyber War สามารถท�ำลายข้าศึกให้ย่อยยับ
เพียงแค่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเคาะแป้น
คีย์บอร์ดเท่านั้น
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ บอกเล่ า ภาพที่ ชั ด เจนว่ า
สงครามไซเบอร์คืออะไร ปฏิบัติการอย่างไร
และหากสงครามไซเบอร์ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเต็ ม
รูปแบบจะก่อความสูญเสียอย่างไร ซึ่งไม่เพียง
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงแห่งชาติ
เท่านั้นที่จ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจ ตระหนัก
เตรียมพร้อม เพือ่ การจัดท�ำยุทธศาสตร์ทเี่ หมาะสม
ประชาชนและองค์กรธุรกิจก็ต้องท�ำความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส�ำคัญเช่นกัน เพราะใน
ยุคนี้ทุกคนล้วนจ�ำเป็นต้องเกี่ยวข้อง พึ่งพา
และใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต

The Digital Banking
Revolution:

How financial technology
companies are rapidly transforming
the traditional retail banking industry
through disruptive innovation
โดย Luigi Wewege

ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นวัตกรรม
บริการทางการเงินได้ก่อให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ
ในการใช้บริการธนาคาร ที่สั่นคลอนสถานะ
ของธุรกิจธนาคารรูปแบบเดิม และท�ำให้เกิด
นิยามใหม่ของการให้บริการของธนาคารด้วย
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีจากนวัตกรรมบริการ
ทางการเงินดังกล่าว เป็นผลให้มีการเติบโต
อย่างรวดเร็วของบริษัทที่ให้บริการด้าน Digital
Banking และ FinTech ท�ำให้ธุรกิจธนาคาร
จ�ำเป็นต้องปรับตัวรับเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เพิ่มขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้า ท่ามกลางสภาวะ
ทางการตลาดทีม่ กี ารแข่งขันอย่างรุนแรง รวมถึง
พฤติกรรมของลูกค้าที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง
การใช้บริการอย่างง่ายดาย
หนังสือเล่มนีช้ ใี้ ห้เห็นว่า บริษทั ทีใ่ ห้บริการ
ด้าน Digital Banking และ FinTech สร้างความ
เปลี่ยนแปลงในธุรกิจธนาคารจากรูปแบบเดิม
ไปได้อย่างไร

Fintech in a Flash:

Financial Technology Made Easy
โดย Agustin Rubini
         
FinTech in a Flash มีเนื้อหาครอบคลุม
เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของการธนาคารและ
การประกันภัย วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้
เพื่ออธิบายหลักการส�ำคัญของ “FinTech”
ให้เกิดความเข้าใจในทุกแง่มุม ที่สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่นี้ได้ ประกอบ
ด้วยเรื่องที่น่าสนใจ เช่น Online Payments,
Crowdfunding, Challenger Banks, Online
Insurance, Digital Lending, Big Data และ
Digital Commerce เป็นต้น ช่วยให้ผู้อ่าน
ได้ค้นพบวิธีใหม่ในการจัดการเงิน และการ
ช�ำระเงินรูปแบบออนไลน์ รวมทั้ง อัพเดทการ
พัฒนาของเทคโนโลยี FinTech ในปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือทั้ง 3 เล่ม
ได้ที่ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย
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อนันต์ ปาณินท์ ศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ ภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับ
การละเล่นพืน้ บ้าน หรือเครือ่ งเรือนเครือ่ งประดับของไทยทีจ่ ะถูกน�ำมาสอดประสาน
ในภาพเขียนอย่างลงตัว โดยมีหลักคิดในการสร้างสรรค์งานที่ส�ำคัญคือ การจัดวาง
สิ่งของต่าง ๆ เป็นมากกว่าทฤษฎีองค์ประกอบศิลปะ แต่เป็นจิตวิญญาณของศิลปิน

ดร.นพพร ประโมจนีย์
ผู้ผลักดันให้เกิดโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่
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ดร.นพพร ประโมจนีย์
อดีตผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ สายออกบัตรธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมึกพิมพ์ธนบัตร Made in Thailand
เมื่อเริ่มก่อตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร ผู้บริหารในขณะนั้นมีวิสัยทัศน์ว่า
ในอนาคตโรงพิมพ์ธนบัตรจะต้องพึ่งพาตนเองได้ โดยสามารถผลิต
หมึกพิมพ์และกระดาษได้เอง ซ่อมเครื่องจักรและผลิตอะไหล่ได้เอง
ซึง่ ต่อมาก็สามารถท�ำได้หลายประการ โดยในช่วงที่ ดร.นพพรเริม่ เข้า
มาท�ำงาน ดร.โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งเป็นหัวหน้ากองค้นคว้า
และควบคุมคุณภาพของโรงพิมพ์ธนบัตรในขณะนั้น ก�ำลังวิจัยและ
ค้นคว้าพัฒนา “หมึกพิมพ์ธนบัตร” เพื่อผลิตขึ้นใช้เอง ซึ่ง ดร.นพพร
ได้เป็นผูช้ ว่ ยในงานวิจยั ดังกล่าว จนสามารถพัฒนาและผลิตหมึกพิมพ์
ใช้ทดแทนหมึกพิมพ์ที่สั่งจากต่างประเทศได้ส�ำเร็จ
ดร.นพพรกล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับทุน ธปท. ไปศึกษา
ต่างประเทศ และกลับมาช่วยงานพัฒนาด้านหมึกพิมพ์จนเป็น
ผลส�ำเร็จ จากเดิมที่ต้องซื้อหมึกพิมพ์หรือแม่สีส�ำเร็จรูปมาผสมแล้ว
พิมพ์ ก็เปลี่ยนเป็นซื้อผงสีและวัตถุดิบพื้นฐานมาผสมและบดหมึก
เอง โดยใช้ “น�้ำมันมะมื่อ” ที่มีอยู่ในประเทศไทยมาสังเคราะห์เป็น
น�้ำมันวาร์นิช (Varnish) ที่เป็นตัวส�ำคัญท�ำให้หมึกแห้งและคงทน
ซึ่ง ดร.โอวาท ได้พัฒนาน�้ำมันวาร์นิชนี้ได้ส�ำเร็จก่อนแล้ว ดร.นพพร
มาพัฒนาต่อยอดร่วมกับทีมงาน R&D อีกไม่กี่คน จนสามารถตั้ง
โรงงานผลิตหมึกพิมพ์ที่ทันสมัย ณ โรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่ เพื่อใช้
ในการผลิตธนบัตรไทย ท�ำให้สามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศ

ได้ปีละเป็นร้อยล้านบาท
“เราพยายามเลียนแบบหมึกพิมพ์เส้นนูนของสวิตเซอร์แลนด์ ซึง่
เป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีนี้ และขายหมึกพิมพ์ให้กับโรงพิมพ์ธนบัตร
ทั่วโลก เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ฯลฯ คุณสมบัติ
ของหมึกพิมพ์ธนบัตรจะต้องพิมพ์ออกมาแล้วคมชัด สีสวยงาม
แห้งเร็ว ทนทาน ใช้ได้ในทุกสภาพการใช้งาน ซึ่งในช่วงแรกหมึกที่
เราผลิตเองอาจจะด้อยกว่าหมึกของสวิตเซอร์แลนด์อยู่บ้าง”
หมึกพิมพ์ทผ่ี ลิตเองนัน้ สามารถทดแทนหมึกจากต่างประเทศได้
เป็นส่วนใหญ่ แต่มีหมึกบางประเภทที่ไม่คุ้มกับการผลิตเอง เพราะ
ใช้เพียงเล็กน้อย หรือหมึกต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษบางชนิดที่
ไม่สามารถผลิตได้เอง เช่น หมึกเปลี่ยนสี (OVI) ที่ใช้บนธนบัตร
ชนิดราคา 1,000 บาท และ 500 บาท ซึง่ ประเทศไทยเป็นประเทศแรก
ในโลกที่น�ำหมึกชนิดนี้มาใช้ในธนบัตรที่ระลึก 60 บาท
“เราพยายามปรับปรุงธนบัตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อต้านการ
ปลอมแปลง ถ้าสามารถท�ำปลอมธนบัตรได้ง่าย ก็จะเกิดปัญหา
ความไม่เชื่อถือในธนบัตร อาจกล่าวได้ว่า ธนบัตรไทยที่เราผลิต
จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ในแนวหน้ามาโดยตลอด”
เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงใหม่ ๆ มักจะถูกทดลองใช้
กับธนบัตรทีร่ ะลึกก่อน เป็นโอกาสให้สามารถเรียนรูว้ ธิ กี ารผลิตและ
ประเมินความเหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาใช้ในธนบัตรหมุนเวียนปกติตอ่ ไป
“ในการทดลองพิมพ์ธนบัตรทีร่ ะลึก เราได้เรียนรูอ้ ะไรเยอะมาก
เช่น การออกแบบให้เหมาะกับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง
แบบใหม่ หมึกพิมพ์หรือกระดาษชนิดใหม่ ดังนั้น จึงต้องมีการ
ทดสอบและทดลองพิมพ์ในห้องแล็บก่อน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน
ของธนบัตร เราพร้อมที่จะทดสอบเทคโนโลยีใหม่ เมื่อเห็นว่า
มีประสิทธิผลเหมาะสม และคุ้มราคาในระยะยาว”
“ธนบัตรของเราจะมีการเพิ่มลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง
มากขึ้นเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับวิวัฒนาการของ
เครือ่ งพิมพ์ทใี่ ช้กนั แพร่หลายและอาจน�ำมาใช้ในการปลอมแปลงธนบัตร”
โรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่กับมาตรฐาน ISO
“โรงพิมพ์ธนบัตรเปรียบเสมือนโรงงานผลิตสินค้าแห่งหนึ่ง แต่
เป็นสินค้าพิเศษที่ทุกคนต้องการและเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมอย่าง
ยิ่งยวด ด้วยธรรมชาติของความเป็นโรงงาน ธปท. เคยมีนโยบาย
จะปรับโครงสร้างโรงพิมพ์ธนบัตรให้มอี สิ ระมากขึน้ แบบวิสาหกิจ ได้
แต่งตั้ง ดร.นพพรเป็นกรรมการผู้จัดการ ในสมัย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร
เทวกุล เป็นผู้ว่าการ ธปท. แต่ภายหลังได้ปรับนโยบายให้ฝ่าย
ออกบัตรธนาคาร ซึ่งเดิมมีหน้าที่ซื้อธนบัตรจากโรงพิมพ์ธนบัตร
ไปบริหารจัดการ แจกจ่าย และควบคุมดูแล มารวมกับโรงพิมพ์
ธนบัตร และปรับโครงสร้างกลายเป็นสายออกบัตรธนาคารใน
ปัจจุบัน”
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ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ธ นบั ต รหมุ น เวี ย นใน
ท้องตลาดกว่า 6,000 ล้านฉบับ ซึ่งล้วนมา
จากการผลิตของโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งสิ้น นอกจากจะผลิต
ให้เพียงพอต่อความต้องการแล้ว สิ่งสำ�คัญ
คือ ธนบัตรต้องยากต่อการปลอมแปลงและ
ลอกเลียนแบบ งานค้นคว้าและวิจัยพัฒนาด้าน
ธนบัตรจึงเป็นหน้าที่สำ�คัญ ที่ทำ�ให้ระบบการ
หมุนเวียนเงินตราภายในประเทศเป็นไปอย่าง
เพียงพอและมั่นคงปลอดภัย

โรงพิมพ์ธนบัตร ธปท. ก่อตั้งในปี 2512 โดยมีความคิดจะผลิต
บุคลากรส�ำหรับพัฒนางานด้านการพิมพ์ธนบัตรในอนาคต BOT
พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ มีโอกาสได้พูดคุยกับ ดร.นพพร
ประโมจนีย์ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธปท. ซึ่งท่าน
เป็นนักเรียนทุน ธปท. รุ่นแรก หลังจากเปิดโรงพิมพ์ธนบัตรได้เพียง
ปีเดียว ทีไ่ ด้รบั ทุนจากโรงพิมพ์ธนบัตร โดย ดร.นพพรได้ศกึ ษาจนจบ
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมีจาก Lehigh University สหรัฐอเมริกา
ซึ่ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ชี่ ย วชาญและมี ส ถาบั น วิ จั ย ค้ น คว้ า ด้ า น
หมึกพิมพ์ ก่อนจะกลับมาเริ่มต้นท�ำงานในต�ำแหน่งนักเคมีผู้ช่วย
ที่กองค้นคว้าและควบคุมคุณภาพของโรงพิมพ์ธนบัตร
การผลิตธนบัตรในโรงพิมพ์ธนบัตรเป็นแบบครบวงจร นับตั้งแต่
ออกแบบ ท�ำแม่พิมพ์ ไปจนถึงการพิมพ์ธนบัตร และผลิตธนบัตร
ส�ำเร็จรูป เพื่อส่งให้ฝ่ายออกบัตรธนาคารในขณะนั้น น�ำไปจ่ายแก่
ประชาชนผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ทวั่ ประเทศ อย่างไรก็ตาม กระดาษ
และหมึกพิมพ์ธนบัตรจ�ำเป็นต้องจัดซือ้ จากต่างประเทศ เพราะเป็นวัสดุ
ที่ค่อนข้างพิเศษ มีเพียงไม่กี่ประเทศและไม่กี่บริษัทในโลกที่สามารถ
ผลิตวัสดุพมิ พ์ทจี่ ะน�ำมาใช้ในการพิมพ์ธนบัตรได้ เพราะเป็นกระดาษ
และหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษ มีลกั ษณะต่อต้านการปลอมแปลง เช่น ลายน�ำ้
เส้นใยใสสีโลหะ และลักษณะพิเศษอืน่ ๆ ซึง่ มีววิ ฒั นาการอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้ธนบัตรมีคณุ สมบัตยิ ากต่อการปลอมแปลง

โครงการย้ายโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่เริ่มต้นประมาณปี 2519
เนื่องจากความสามารถในการผลิตธนบัตรมีจ�ำกัด โรงพิมพ์ธนบัตร
แห่งเดิมเริม่ ผลิตธนบัตรได้ประมาณ 300 ล้านฉบับต่อปี ต่อมาเพิม่ เป็น
500 ล้านฉบับต่อปี แนวโน้มความต้องการใช้ธนบัตรเพิม่ ขึน้ ประมาณ
5% ต่อปี ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจขณะนั้น ธปท. เห็นว่า
พื้นที่โรงพิมพ์ธนบัตรเดิมคงไม่เพียงพอ จ�ำเป็นจะต้องหาที่ดินสร้าง
โรงพิมพ์ธนบัตรใหม่ แต่ก็หาไม่ได้โดยเร็ว เพราะการซื้อที่ดินมีความ
เสี่ยงค่อนข้างสูง จึงสร้างอาคาร 7 เป็นโรงพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นมา
บนพื้นที่เดิมที่มีอยู่ 11 ไร่ และติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่ เริ่มผลิตได้
ประมาณปี 2527 ท�ำให้ความสามารถในการผลิตโดยรวมเพิม่ สูงขึน้ ถึง
ประมาณ 1,700 ล้านฉบับต่อปี จากการประมาณการความต้องการ
ใช้ธนบัตรในอีก 20 ปีข้างหน้า ท�ำให้มีความจ�ำเป็นต้องสร้างโรงพิมพ์
ธนบัตรแห่งใหม่ ประมาณปี 2532 ธปท. ได้ซื้อที่ดินเมืองใหม่บางพลี
จากการเคหะแห่งชาติ เพือ่ สร้างโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่ แต่ตอ่ มาพบ
ว่า มีปัญหาเกี่ยวกับน�้ำกร่อย ดินทรุด สาธารณูปโภค และการอยู่ติด
กับนิคมอุตสาหกรรม จึงได้จดั หาทีด่ นิ ใหม่ 151 ไร่ ทีอ่ ำ� เภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม แต่ในช่วงปี 2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ท�ำให้
โครงการชะงักไป จนกระทั่ง ดร.นพพรขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
โรงพิมพ์ธนบัตรในปี 2544 จึงน�ำโครงการนีม้ าด�ำเนินการและผลักดัน
จนเกิดโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่ได้ส�ำเร็จ หน่วยงานแรกที่ย้ายไป คือ
โรงงานผลิตหมึกพิมพ์ ซึ่งสร้างแยกห่างจากอาคารโรงพิมพ์ธนบัตร
เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และมลภาวะ
ต่าง ๆ นับว่าเป็นความฝันทีเ่ ป็นจริงอันหนึง่ ของ ดร.นพพร ทัง้ นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จมาเปิด
อาคารสายออกบั ต รธนาคาร ซึ่ ง รวมทั้ ง อาคารโรงพิ ม พ์ ธ นบัตร
แห่งใหม่และฝ่ายจัดการธนบัตร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550
นอกจากการเพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตธนบัตรได้แล้ว การย้าย
ไปโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่ยงั ท�ำให้มรี ะบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัยและ
บรรยากาศการท�ำงานทีด่ ขี นึ้ ลดปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัย

Lifetime Achievement Award
รางวัลความส�ำเร็จในชีวิตการท�ำงาน
จากประสบการณ์การทีไ่ ด้คลุกคลีในวงการการพิมพ์ธนบัตรมาถึง
30 กว่าปี นับตั้งแต่ก้าวแรกของการท�ำงาน จนกระทั่งถึงวันสุดท้าย
ในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ดร.นพพรมีโอกาส
ได้เป็นประธานการจัดการประชุมชมรมผูผ้ ลิตธนบัตรภาคพืน้ แปซิฟกิ
(Pacific Rim Banknote Printers’ Conference) ที่ประเทศไทย ใน
ปี 2544 และมีส่วนร่วมในการจัดการประชุมด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
ธนบัตรหลายครั้ง รวมทั้งได้ท�ำหน้าที่น�ำเสนอบทความและงานวิจัย
ด้านธนบัตรมาโดยตลอด และที่ส�ำคัญ คือ การที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการก่อตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคลากร
ในวงการนี้จากต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมชมกิจการ ว่าเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งหนึ่งในโลก International Association
of Currency Affairs (IACA) จึงมอบรางวัล Lifetime Achievement
Award ประจ�ำปี 2560 ให้กับ ดร.นพพร ในงานประชุม Currency
Conference ที่ประเทศมาเลเซีย

หนึง่ ในตัวอย่างบทความด้านธนบัตร ซึง่ ดร.นพพรน�ำเสนอในงาน
ประชุม International Mint Directors Technical Committee ที่
กรุงเทพฯ เมื่อปี 2556 คือ เรื่อง “Future of Money” ซึ่ง ดร.นพพร
สรุปความเห็นเรื่องอนาคตของธนบัตร (Future of Banknotes) ไว้ว่า
ธนบัตรจะยังเป็นทีต่ อ้ งการอยูอ่ กี นาน แม้เงินดิจทิ ลั หรืออิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบ Mobile Money จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นก็ตาม สิ่งที่จะ
เกิดในอนาคตน่าจะเป็น “Less Cash” มากกว่า “Cashless”
“เมือ่ ปี 2556 ผมฟันธงไปว่า ธนบัตรจะคงอยูอ่ กี นาน ช่วงนัน้ เรือ่ ง
ของ Cashless Society ก็เข้ามาแล้ว แต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าธนบัตรจะ
ถูกแทนที่ 100% โดยเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้
เรื่องอนาคตของธนบัตร ผมยังยืนยันว่า ธนบัตรยังคงมีความ
ส�ำคัญ และยังมีความจ�ำเป็นต้องใช้ธนบัตรร่วมกับสื่อการช�ำระเงิน
แบบอื่น ที่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกมากขึ้น
ตอนที่ผมเริ่มเข้ามาท�ำงานที่โรงพิมพ์ธนบัตร มักจะมีคนพูดว่า
อีกไม่นานเงินกระดาษหรือธนบัตร (Paper Money) ก็จะกลายเป็น
เงินพลาสติก (Plastic Money) ซึ่งนั่นหมายถึงการเปลี่ยนเป็นบัตร
เครดิตหรือเดบิต สามสิบกว่าปีผา่ นไป ทัว่ โลกก็ยงั ผลิตธนบัตรอยู่ และ
เท่าที่ทราบ ยิ่งผลิตมากขึ้นทุกปี แม้ว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล
อาจก�ำลังเข้ามาแทนที่ก็ตาม เราก็ต้องคอยดูกันต่อไป อย่างไรก็ตาม

ดร.นพพร ประโมจนีย์ ได้รบั รางวัล Lifetime Achievement Award ประจ�ำปี 2560
จาก International Association of Currency Affairs (IACA)
ในงานประชุม Currency Conference ทีป่ ระเทศมาเลเซีย

“อยากให้พนักงานทุกคนตระหนักในหน้าที่ ตัง้ ใจ
ปฏิบตั งิ าน ใช้ความรูค้ วามสามารถให้เต็มที่ และ
พร้อมเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ ตลอดเวลา รวมทัง้ ต้อง
พัฒนาปรับตัวให้มปี ระสิทธิภาพ พร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ทีส่ ำ� คัญ
คือพนักงาน ธปท. ทุกคน ต้องช่วยกัน
รักษาภาพลักษณ์ทดี่ ใี นเรือ่ งของความซือ่ สัตย์
สุจริตและเป็นธรรม”
เงินอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล (Electronic or Digital Money) ก็ยัง
มีข้อจ�ำกัดและมีความเสี่ยงสูง ในขณะที่ธนบัตร (Physical Money)
มีจุดแข็งหลายประการ คือ จับต้องได้ มีมูลค่าในตัวเอง ไม่ต้องพึ่ง
ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์ ใช้ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ใช้ยอมรับและ
มีความมั่นใจ มีการประกันมูลค่า และควบคุมโดยธนาคารกลางหรือ
องค์กรของรัฐ ให้ความเป็นส่วนตัวในการใช้จ่าย และธนบัตรมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
โรงพิมพ์ธนบัตร ธปท. มีประสบการณ์ผลิตธนบัตรถึง 48 ปี จึง
เป็นองค์กรแห่งความรู้ เมื่อมีโอกาสจะให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กับโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคาร
กลางอื่น ทั้งนี้ โดยมีการติดตามน�ำเอาเทคโนโลยีและวัสดุต่อต้าน
การปลอมแปลงใหม่ที่มีศักยภาพ มาทดสอบประเมินคุณภาพ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามความเหมาะสมกับโรงพิมพ์ธนบัตร
อืน่ และผูผ้ ลิตวัสดุเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีเกีย่ วกับการพิมพ์ธนบัตร
“ธปท. มีภาพลักษณ์ทดี่ ใี นกลุม่ ของ Suppliers ได้แก่ ผูผ้ ลิตวัสดุ
อุปกรณ์ เครือ่ งจักร และเทคโนโลยีสำ� หรับผลิตธนบัตร จากผลงาน
และความสุจริตตรงไปตรงมาของเรา ท�ำให้ตา่ งชาติเชือ่ ถือในโรงพิมพ์
ธนบั ต รและ ธปท. เราโชคดี ห รื อ อาจเรี ย กว่ า ท� ำ บุ ญ มาดี ที่ ไ ด้
เข้ามาท�ำงานในสถาบันหลักทีด่ แู ลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงิน
ของประเทศ อยากให้พนักงานทุกคนตระหนักในหน้าที่ ตัง้ ใจปฏิบตั งิ าน
ใช้ความรูค้ วามสามารถให้เต็มที่ และพร้อมเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ ตลอดเวลา
รวมทัง้ ต้องพัฒนาปรับตัวให้มปี ระสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงที่
จะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ทีส่ ำ� คัญ คือ พนักงาน ธปท. ทุกคนต้องช่วยกัน
รักษาภาพลักษณ์ทดี่ ใี นเรือ่ งของความซือ่ สัตย์สจุ ริตและเป็นธรรม
ขอให้ พนั ก งานทุ ก คนด� ำ เนิ น ชี วิ ตอย่างพอเพียง โดยใช้ท าง
สายกลาง และอย่าลืมแบ่งเวลาให้ตวั เองและครอบครัวด้วย” ดร.นพพร
กล่าวทิ้งท้าย
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ดร.นพพร ประโมจนีย์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ขณะทรงเสด็จมาเปิด โรงพิมพ์ธนบัตร เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2550

ในด้านการผลิต โรงพิมพ์ธนบัตรสามารถซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาผลิตธนบัตรได้มากขึ้น จากโรงพิมพ์ธนบัตรเดิม
ที่ผลิตได้ประมาณ 1,700 ล้านฉบับต่อปีอย่างยากล�ำบาก โดยต้อง
ท�ำงานสองผลัดและท�ำงานนอกเวลาปกติ ปัจจุบันโรงพิมพ์ธนบัตร
แห่งใหม่ผลิตธนบัตรได้ประมาณ 2,000 - 3,000 ล้านฉบับต่อปี และ
อาจขยายปริมาณการผลิตได้ถึง 4,000 ล้านฉบับต่อปี ถ้ามีความ
จ�ำเป็นในอนาคต
“ตอนหลังเราพยายามน�ำระบบ ISO เข้ามาควบคุมคุณภาพให้ได้
ตามมาตรฐาน ซึง่ การทีจ่ ะท�ำตามมาตรฐาน ISO ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะ
เราไม่ใช่โรงงานเอกชน เราต้องพยายามโน้มน้าวผูบ้ ริหารและพนักงาน
ว่า ธนบัตรต้องมีคณุ ภาพดีสม�ำ่ เสมอตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด ให้ลกู ค้า
คือ ประชาชนผู้ใช้ธนบัตรพึงพอใจ ระบบ ISO จะเข้ามาแก้ไขปัญหา
ที่เกิดได้อย่างเป็นระบบ มีการก�ำหนดวิธีการท�ำงาน การตรวจสอบ
คุณภาพและการบันทึกข้อมูลทีช่ ดั เจน มีการตรวจสอบกันเองมากขึน้
ท�ำให้ทุกอย่างชัดเจนรัดกุม ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีขึ้น
ช่วยกันแก้ไขและพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
โรงพิ ม พ์ ธ นบั ต รได้ รั บ การรั บ รองระบบมาตรฐานสากลด้ า น
คุณภาพ ISO 9000 เป็นครั้งแรกในปี 2542 ต่อมาสามารถขยายไปถึง
ระบบ ISO 14000 เพื่อให้ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม และสุดท้าย
ขยายไปจนถึงระบบ TIS/OHSAS 18000 ครอบคลุมด้านอาชีวอนามัย
ของพนักงาน
“การที่เราย้ายโรงพิมพ์ธนบัตรมาที่แห่งใหม่นี้ ท�ำให้เราสามารถ
ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐานสากลด้วย”

เปิดโลกฟินเทค กับ “ประธานสมาคมฟินเทคฯ”

“หมวก” อีกใบของ
กรณ์ จาติกวณิช

เพื่ อ ความเข้ า ใจในพั ฒ นาการฟิ น เทคของเมื อ งไทย BOT
พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจากประธานสมาคมฟินเทค
ประเทศไทย (Thai Fintech Association) มาร่วมพูดคุย หลายคน
คุ้นเคยกับ คุณกรณ์ จาติกวณิช ในหลายบทบาท โดยบทบาทของ
“ประธานสมาคมฟินเทคฯ” รวมถึงการเป็น “ฟินเทคสตาร์ทอัพ”
นับเป็นหมวกใบใหม่ทเี่ ติมเต็มความมุง่ มัน่ ในการขับเคลือ่ นสังคมไทย
ไปสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล” รวมถึงเพื่อส่งเสริมฟินเทคไทยให้แข่งขันได้
ในเวทีโลก
เทคโนโลยีมือถือ และ “Pain Point” จุดประกายฟินเทค
คุณกรณ์เล่าว่า ฟินเทคยุคแรก ๆ ของโลก ได้แก่ ตู้เอทีเอ็ม
เกิดขึ้นในปี 2510 ณ ประเทศอังกฤษ และเข้าสู่ประเทศไทย
ครัง้ แรกปี 2526 ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในธุรกิจการเงินการธนาคาร
ค่ อ นข้ า งมาก เพราะท� ำ ให้ ประชาชนเข้ า ถึ งบริ ก ารทางการเงิ น
(บางอย่าง) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
หลังจากนัน้ แม้จะมีการพัฒนาการให้บริการตูเ้ อทีเอ็มมาเรือ่ ย ๆ
แต่กเ็ หมือนว่าแทบไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีครัง้ ส�ำคัญ
ใดเลย กระทั่งการเข้ามาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรม
การใช้สมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลาย ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงในธุรกิจการเงินการธนาคารระลอกใหม่
ขณะเดียวกัน โลกการเงินการธนาคารรูปแบบเดิมเองก็มี “ความ
ไม่สะดวก” ในการใช้บริการ โดยคนกลุม่ สตาร์ทอัพมักเรียกว่า “Pain
Point” ทัง้ ในแง่ตน้ ทุนค่าใช้จา่ ย อาทิ ค่าธรรมเนียม ส่วนต่างดอกเบีย้
รวมถึงเรื่องของการเข้าถึงบริการ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาและอุปสรรค
ให้กับผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
“พอมีสมาร์ทโฟน ก็หมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่ประชาชน
จะเหมือนมีธนาคารอยู่ในมือ ซึ่งธุรกิจทางการเงินและการลงทุน

เหมาะอย่างมากต่อการดัดแปลงมาใช้ในรูปของคอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มือถือ เพราะไม่มีความจ�ำเป็นต้องส่งสินค้า แต่เป็นเรื่อง
ของตัวเลขในบัญชีเท่านั้น จึงสามารถท�ำธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนได้
ตั้งแต่ต้นจนจบ น�ำไปสู่ความเป็นไปได้ในการลดต้นทุน เพราะต้นทุน
หลักของระบบธนาคาร คือเรื่องของสาขา การเคลื่อนย้ายเงินสด
ความปลอดภัยในการเก็บเงินสด ดังนั้น เมื่อเราท�ำให้เงินเป็นระบบ
ดิจิทัล ก็จะสามารถตัดต้นทุนเหล่านี้ออกไปได้”
อย่างไรก็ดี นอกจาก Pain Point ในระบบธนาคาร และเทคโนโลยี
สมาร์ทโฟนที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดกระแสฟินเทค อีกปัจจัยส�ำคัญที่
ท�ำให้ฟินเทคได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือเรื่องของนวัตกรรม
(Innovation) ที่มีส่วนท�ำให้มีฟินเทคที่หลากหลายในปัจจุบัน
ความตื่นตัวของสตาร์ทอัพไทย
ก่อเกิดเป็นสมาคมฟินเทคฯ
คุณกรณ์เล่าว่า กระแสฟินเทคของไทยในรอบนีเ้ ริม่ เห็นชัดเจนขึน้
อย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อกลางปีที่แล้ว ที่ได้มีกลุ่ม
สตาร์ทอัพราว 30 ราย รวมตัวกันจัดตัง้ ชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย
ก่อนยกระดับเป็นสมาคมฟินเทคประเทศไทย
“ถ้าไปดูพันธกิจของสมาคมฯ จะเห็นชัดเจนว่า ข้อแรก เรา
ต้องการส่งเสริมฟินเทคเพือ่ ให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินและการลงทุนได้ง่ายขึ้น นอกจากเข้าถึงแล้ว เราต้องการ
ลดต้นทุนการท�ำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทให้กบั คนไทย รวมถึง
ต้องการส่งเสริมให้ฟินเทคเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่
โปร่งใสและเป็นธรรมต่อประชาชนมากขึ้น ข้อสุดท้าย เราอยาก
ส่งเสริมให้ฟินเทคไทยมีความเข้มแข็ง และสามารถไปแข่งขันใน
ต่างประเทศได้”
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ช่วง 2 - 3 ปีนี้ กระแส “ฟินเทค (FinTech)” ในประเทศไทยก�ำลังมาแรงเป็นอย่างมาก และได้รับความสนใจจาก
หลายภาคส่วน เพราะเป็นกระแสทีเ่ ข้ามามีบทบาทและเปลีย่ นโฉมหน้าอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุนอย่าง
รวดเร็วแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

“ในอนาคต ถ้าฟินเทคที่คนไทยใช้บริการ
เป็นของต่างชาติทั้งหมด แปลว่า
ข้อมูล (Data) ของคนไทยก็จะตกไปอยู่ในมือต่างชาติ
ซึ่งยุคนี้ Data คือขุมทรัพย์”

ปัจจุบัน สมาคมฟินเทคฯ มีสมาชิกที่เป็นฟินเทคสตาร์ทอัพ
หรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับฟินเทคร้อยกว่าราย และมีผู้สนใจร่วม
เป็นสมาชิกอีกหลายร้อยราย โดยมีฟินเทคสตาร์ทอัพที่เริ่มให้
บริการและมีรายได้แล้วเกือบร้อยราย ในจ�ำนวนนี้มีหลายรายที่
ประสบความส�ำเร็จ อาทิ Claim-di (เคลมดิ) ฟินเทคทางด้าน
ประกันภัย ที่ปัจจุบันถูกดึงตัวไปจดทะเบียนในสิงคโปร์ หรือ
FlowAccount ฟินเทคที่ให้บริการทางด้านบัญชี ซึ่งเพิ่งระดมทุน
รอบใหม่ได้อีกกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึง Refinn บริษัท
ฟินเทคที่คุณกรณ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและให้ค�ำปรึกษา
มาตัง้ แต่ตน้ โดยเป็นฟินเทคด้านการบริหารสินเชือ่ บ้าน ซึง่ หลังเปิด
ให้บริการไม่ถึงปี มีลูกค้ามาเรียนรู้เรื่องการรีไฟแนนซ์ผ่านเว็ปไซต์
บริษัทแล้วกว่า 4 แสนคน และมียอดหนี้ที่ได้รับการรีไฟแนนซ์ผ่าน
ระบบของ Refinn ไปแล้วเกือบ 2 พันล้านบาท เป็นต้น
ความพร้อมของ Ecosystem ในโลกฟินเทคของไทย
ส�ำหรับความพร้อมในเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ
ฟินเทคไทย ในฝัง่ ผูใ้ ช้บริการ คุณกรณ์มองว่า คนไทยมีความพร้อม
สูง เห็นได้จากสัดส่วนคนไทยที่มีสมาร์ทโฟนสูงเป็นอันดับต้นของ
โลก ขณะที่คนเอเชียรวมถึงคนไทย มีนิสัยชอบความสะดวก จึงมี
แนวโน้มที่จะกล้าทดลองใช้ฟินเทคใหม่ ๆ ประกอบกับ Pain Point
ในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ
ธนาคาร ก็เป็นช่องว่างทีเ่ ปิดโอกาสให้ฟนิ เทคแทรกตัวเข้าไปได้งา่ ย

ในฝั่งผู้ให้บริการ คุณกรณ์มองว่า ธนาคารพาณิชย์เริ่มตื่นตัวใน
กระแสฟินเทคอย่างจริงจังเมือ่ ปีทแี่ ล้ว จะเห็นว่ามีการจัดตัง้ หน่วยงาน
ติดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านนี้ขึ้นมาในหลายธนาคาร เพราะ
ต่างเริ่มตระหนักว่า ธนาคารต้องปรับตัวตามกระแสนี้ มิเช่นนั้นอาจ
มีผลกระทบต่อโครงสร้างธุรกิจได้
“แนวโน้มโอกาสการพัฒนาฟินเทคของประเทศไทยเกิดขึ้นได้
2 ทาง ทางแรกคือ ธนาคารเริ่มเปิดกว้างที่จะเชื่อมโยงแนวความคิด
ที่มาจากนอกรั้วธนาคารมากขึ้น โดยอาศัยฟินเทคสตาร์ทอัพ ทางที่
สองคือ จัดตัง้ หน่วยงานหรือทีมงานภายในธนาคารเพือ่ พยายามท�ำตัว
เป็นฟินเทคสตาร์ทอัพจากภายในองค์กรเอง ส่วนสตาร์ทอัพ ผมมองว่า
ถ้าไม่ร่วมมือกับธนาคาร โอกาสที่จะเติบโตในบริบทของประเทศไทย
นั้นไม่ง่าย ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน”
นอกจากนี้ บริการฟินเทคในเมืองไทยยังมาจากอีกช่องทางส�ำคัญ
ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) ทั้งที่เป็นบริษัท
ไทยและบริษทั ข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุม่ หลัง ซึง่ มีกำ� ลังทรัพยากรทาง
การเงินและเทคโนโลยีทมี่ หาศาล อาทิ Facebook, Google, LinePay,
WeChat, Alipay เป็นต้น ซึ่งสามารถก้าวข้ามระบบธนาคารไทย
มาให้บริการโดยตรงกับผู้บริโภคไทยได้ไม่ยาก
ใน Fintech Ecosystem ยังมีอีกองค์ประกอบส�ำคัญ คือกฎหมาย
และท่าทีของฝ่ายก�ำกับดูแล อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
สภานิตบิ ญั ญัติ ทีม่ หี น้าทีด่ แู ลกฎหมายให้ทนั สมัย ซึง่ คุณกรณ์มองว่า

หลากหลายความท้าทายในแวดวงของฟินเทคไทย
ในมิติของความท้าทายส�ำหรับฟินเทคไทย คุณกรณ์เชื่อว่า ในอีก
ไม่ถงึ 5 ปีขา้ งหน้า ทุกคนจะมีแอปพลิเคชันทางการเงินและการลงทุน
ในสมาร์ทโฟนอย่างน้อย 1-2 แอปพลิเคชัน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ใน
จ�ำนวนนัน้ จะเป็นแอปพลิเคชันจากสตาร์ทอัพไทยหรือบริษทั ข้ามชาติ
“ในโลกเทคโนโลยีและโลกอินเตอร์เน็ต มักจะมีผู้ชนะอยู่ไม่กี่ราย
มันอาจไม่จ�ำเป็นว่าผู้ชนะทางด้านนี้ในประเทศไทยต้องเป็นบริษัท
ต่างชาติ เพียงแต่ผู้ให้บริการที่เป็นคนไทยยังต้องมีการบ้านและต้อง
ปรับตัวอีกมากหากต้องการเป็นผู้ชนะ สุดท้ายไม่ว่าใครจะชนะ สิ่งที่
ต้องพิจารณาอย่างถ้วนถี่คือ ในระยะยาวคนไทยจะได้ประโยชน์หรือ
ไม่ สิ่งที่น่าห่วง คือ ในอนาคต ถ้าฟินเทคที่คนไทยใช้บริการเป็นของ
ต่างชาติทงั้ หมด แปลว่า ข้อมูล (Data) ของคนไทยก็จะตกไปอยูใ่ นมือ
ต่างชาติ ซึง่ ยุคนี้ Data คือขุมทรัพย์ นัน่ เท่ากับเราก�ำลังโอนขุมทรัพย์
ที่ควรเป็นของคนไทยกันเองไปให้ต่างชาติเป็นผู้ใช้ประโยชน์ สุดท้าย
ผู้ประกอบการไทยและสถาบันการเงินไทยจะไม่เหลืออะไรไปแข่งกับ
เขา เพราะไม่มี Data ในมือ”
อีกความท้าทายที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความท้าทายในมิติของการ
ก�ำกับดูแล ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ไม่อาจก�ำกับ
และก�ำหนดทิศทางให้เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ คุณกรณ์
ยกตัวอย่างของนวัตกรรม “บล็อกเชน (Blockchain)” ซึง่ ผูค้ ดิ ค้นตัง้ ใจ
น�ำมาใช้เพือ่ สร้าง Bitcoin แต่วนั นีก้ ลับกลายเป็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชน
ถูกน�ำไปต่อยอดใช้งานด้านอื่น และเชื่อว่าผู้คิดค้น Bitcoin เองก็ไม่
ได้คาดคิดไว้แต่แรก
“บทบาทของผู้ก�ำกับดูแล (Regulator) ยังมีความจ�ำเป็น แต่เป็น
บทบาทที่ต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจนว่า อยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดอะไรบ้าง
เพื่ อ ให้ ผู ้ เ กี่ ยวข้ อ งได้ ตระหนั ก ว่ า ทุ ก คนมี หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งประเมิ น
ความเสีย่ งด้วยตัวเองเช่นกัน ขณะทีค่ วามท้าทายในฐานะของการเป็น
ผู้ก�ำกับดูแลคือ จะหาความสมดุลอย่างไรระหว่างประสบการณ์ของ
ฝ่ายก�ำกับดูแลที่สะสมมาหลายสิบปี ว่าจะต้องสามารถก�ำกับดูแล
ได้ครบถ้วน กับข้อเท็จจริงในโลกยุคอินเทอร์เน็ตที่ความสามารถใน

เคล็ดลับง่าย ๆ ในการสร้างความสุขและความส�ำเร็จ
คุณกรณ์เล่าถึงเคล็ด (ไม่) ลับในการสร้างความสุขและความ
ส�ำเร็จในแบบฉบับของเขาคือ “ไม่เครียด” “ไม่หวังผลมาก” “ถึงเวลาท�ำ
ท�ำให้ดีที่สุด” และสุดท้ายคือ “มีความสุขกับเรื่องเล็ก ๆ รอบตัว”
นอกจากนี้ยังมีอีกเคล็ดลับส�ำคัญได้แก่ การก�ำหนดเป้าหมายในชีวิต
ที่ดีและถูกต้อง
“ตอนผมท�ำงานบริษัทหลักทรัพย์ของตัวเอง ผมบอกพนักงาน
ตลอดว่า เป้าหมายของเราคือการบริการให้ลูกค้ารู้สึกว่าบริการของ
เราดีที่สุด เชื่อถือได้ มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์กับเขา ส่วนเรื่อง
ก�ำไรมันจะตามมาเอง ถ้าเราท�ำได้ตามนั้นจริง และบริหารต้นทุน
ได้ แต่ถ้าเราไปก�ำหนดว่าต้องได้ก�ำไรเท่านั้นเท่านี้ มันเสี่ยงที่จะมีผล
ในทางลบกับเป้าหมายที่ควรจะเป็น เพราะบางทีมันอาจท�ำให้เกิด
การเอาเปรียบลูกค้าเพื่อหวังผลก�ำไรระยะสั้น ฉะนั้น ถ้าเราก�ำหนด
เป้าหมายที่ดีตั้งแต่แรกและท�ำให้เราสบายใจ สุดท้ายก็จะน�ำพาเรา
ไปในจุดที่ควรจะเป็น”
เช่นเดียวกับชีวิตทางการเมือง เมื่อก�ำหนดเป้าหมายในการลง
สมัครรับเลือกตัง้ ว่า ต้องการเป็นตัวเลือกทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน แล้วท�ำให้
เต็มที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะชนะหรือไม่ คุณกรณ์จึงไม่เครียด แม้แต่การ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดในชีวิต นั่น
ไม่ใช่เป้าหมายที่เขาก�ำหนดว่าต้องเป็นให้ได้ แต่มาจากการท�ำหน้าที่
ในทุกบทบาททางการเมืองที่ได้รับให้ดีที่สุด วางตัวให้เหมาะสมที่สุด
และเตรียมตัวให้พร้อมเสมอไม่ว่าโอกาสจะมาถึงหรือไม่ก็ตาม
อี ก เรื่ อ งที่ คุ ณ กรณ์ ใ ห้ ค วามสนใจส่ ง เสริ ม คื อ โดรงการด้ า น
การเกษตร ในเรื่องข้าว เพราะมองเห็นโอกาสของไทยที่จะปรับตัว
เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองเทรนด์การบริโภคและก�ำลังซื้อ
ของคนเอเชียที่เพิ่มขึ้น จึงสนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์
เพื่อเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ ยังเข้าช่วยเหลือด้านการตลาดและการ
สร้างแบรนด์เพือ่ ยกระดับข้าวไทยให้เป็นสินค้าคุณภาพสูง (Premium)
รวมทั้งโครงการด้านการศึกษา ที่ต้องการมุ่งส่งเสริมให้เด็กไทย
สามารถเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและจีนเพื่อการสื่อสารได้ เพื่อ
รองรับกับการพัฒนาประเทศในอนาคต
สุดท้ายนี้ คุณกรณ์ได้แนะน�ำหนังสือชือ่ ว่า “Resource Revolution”
เขียนโดย Stefen Heck และ Matt Rogers โดยเนื้อหาพูดถึงบริบท
ของโลกที่มีความต้องการพลังงานและทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างมาก
และอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึง่ ถ้ามนุษย์ยงั ท�ำทุกอย่าง
แบบเดิม ในที่สุดทรัพยากรทุกอย่างก็จะไม่เพียงพอ จึงจ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนทัศนคติ และต้องมีการน�ำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงทรัพยากรที่เหลืออยู่
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แม้ดูเหมือนยังไม่มีความพร้อมมากนัก แต่ก็มีความตื่นตัวและความ
เข้าใจเป็นอย่างดีว่า ฟินเทคสามารถตอบโจทย์ในแง่ของการเข้าถึง
บริการทางการเงินที่ต้นทุนต�่ำและปลอดภัยให้กับประชาชนได้

การก�ำกับดูแลของฝ่ายก�ำกับดูแลทั่วโลก มีแต่จะลดน้อยลง ซึ่งก็คง
หนีไม่พ้นเรื่องของการปรับทัศนคติของฝ่ายก�ำกับดูแล”
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พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงิน

ยกระดับการก�ำกับดูแลตามมาตรฐานสากล
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมมี ติเมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เห็นสมควรให้รา่ งพระราชบัญญัตริ ะบบการช�ำระเงิน
พ.ศ. .... (Payment Systems Act) ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยจะมีผลใช้บงั คับเมือ่ พ้น 180 วันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนีเ้ ป็นการบูรณาการกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการ
ช�ำระเงินเพือ่ ให้การก�ำกับดูแลมีความเป็นเอกภาพ ยกระดับการก�ำกับดูแลตามมาตรฐานสากล ตลอดจนไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึง่ จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระดับภูมภิ าค
คุณสิรธิ ดิ า พนมวัน ณ อยุธยา ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ สายนโยบายระบบ
การช�ำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) อธิบายถึงโครงสร้างระบบการช�ำระเงินของประเทศไทยที่
อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลตามร่าง พ.ร.บ. นี้ว่าแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
(1) บริการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ เป็นบริการการช�ำระเงินผ่าน

สื่อการช�ำระเงินหรือช่องทางการช�ำระเงินที่ให้บริการแก่ลูกค้าหรือ
ประชาชน เช่น บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Money) รับช�ำระบิล และโอนเงิน (2) ระบบการช�ำระเงินภายใต้
การก�ำกับ เป็นระบบกลางที่ท�ำหน้าที่ให้บริการรับและส่งข้อมูลการ
ช�ำระเงิน ค�ำนวณยอดการช�ำระเงินสุทธิ หรือช�ำระดุลรายการช�ำระเงิน

ส�ำหรับโครงสร้างร่าง พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงิน แบ่งได้เป็น
6 หมวด ได้แก่ หมวด 1 ระบบการช�ำระเงินทีม่ คี วามส�ำคัญ คือ ระบบ
BAHTNET และ ICAS ซึ่งเป็นระบบที่ ธปท. ดูแลและด�ำเนินการ
หมวด 2 ระบบการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ หมวด 3 บริการช�ำระเงิน
ภายใต้การก�ำกับ ซึ่งหมวด 2 และ 3 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังจะประกาศก�ำหนดระบบหรือบริการภายใต้การก�ำกับ ซึ่ง
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังในการประกอบธุรกิจ ในกรณีที่เป็นการประกอบธุรกิจ
ให้บริการที่เป็นนวัตกรรมซึ่งน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้และอยู่ใน
ระหว่างทดสอบการให้บริการ หรือในวงจ�ำกัดโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบการช�ำระเงินหรือประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง ให้ขอ
ขึ้นทะเบียนกับ ธปท. เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแล
หมวด 4 การก�ำกับดูแล การตรวจสอบ และการแก้ไขฐานะหรือ
การด�ำเนินงาน หมวดนีจ้ ะเป็นเรือ่ งของการก�ำกับดูแลเริม่ ตัง้ แต่การ
เริม่ ด�ำเนินกิจการไปจนถึงการเลิกกิจการ หมวด 5 การอุทธรณ์ ซึง่
เปิดช่องให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอุทธรณ์ได้ และหมวด 6 บท
ก�ำหนดโทษ ประกอบด้วยโทษทางปกครองและโทษอาญา นอกจากนี้
ยังมีบทเฉพาะกาล ได้เปิดช่องให้ผู้ประกอบธุรกิจรายเดิมสามารถ
ยื่นขอรับใบอนุญาตหรือขอขึ้นทะเบียนต่อ ธปท. ภายใน 120 วัน
นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงิน มีผลใช้บังคับ
คุณสิริธิดา กล่าวว่า หลักการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงิน
ตามร่าง พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงินฉบับใหม่ จะครอบคลุมเรื่อง
ส�ำคัญ ดังนี้ (1) การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย โดย
ผู้ให้บริการต้องดูแลความเสี่ยงทางด้านระบบ ด้านการปฏิบัติการ
ด้านสภาพคล่อง ด้านการช�ำระดุล และด้านความปลอดภัยของ
ระบบไอที (2) ความมั่นคงทางการเงินของผู้ประกอบการและการ
ให้บริการได้อย่างต่อเนือ่ ง (3) การก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล อาทิ
คุณสมบัตแิ ละหน้าทีข่ องกรรมการและผูบ้ ริหาร การตรวจสอบและ
ถ่วงดุลระบบควบคุมภายใน โครงสร้างบริษัทและการแบ่งแยก
หน้าที่ (4) การคุ้มครองผู้ใช้บริการ อาทิ การเก็บรักษาข้อมูลของ
ลูกค้า การให้ข้อมูลบริการแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วนถูกต้อง และให้
สิทธิลูกค้าในการเลือกใช้บริการ การจัดการข้อร้องเรียน และ (5)
ประสิทธิภาพและการแข่งขัน โดยมีการก�ำกับดูแลผูใ้ ห้บริการอย่าง
เท่าเทียม สนับสนุนให้บริการมีมาตรฐาน และส่งเสริมการแข่งขัน
และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ
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คุณนิศารัตน์ ไตรรัตน์วรกุล ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการช�ำระเงิน (ซ้าย) และคุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายนโยบายระบบการช�ำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน (ขวา) ให้ข้อมูลเรื่อง พ.ร.บ. ระบบการช�ำระเงินกับผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ให้กับสถาบันที่เป็นสมาชิก (Switching, Clearing หรือ Settlement) เช่น ระบบการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารของ บริษัท
เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ำกัด (NITMX) และ บริษทั ศูนย์ประมวลผล
จ�ำกัด (PCC) เป็นต้น โดยผู้ให้บริการในส่วนที่ 1 และ 2 นี้จะมี
ทั้งสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) และ (3) ระบบการช�ำระเงินที่มี
ความส�ำคัญ เป็นระบบการช�ำระเงินทีเ่ ป็นโครงสร้างหลักของประเทศ
ที่รองรับการโอนเงิน หักบัญชี หรือช�ำระดุลระหว่างสถาบัน ซึ่งหาก
ระบบดังกล่าวเกิดปัญหาขัดข้องจะเกิดผลกระทบต่อระบบการเงิน
ของประเทศ ได้แก่ ระบบโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างสถาบันที่ ธปท.
ด�ำเนินการภายใต้ชื่อว่า ระบบ BAHTNET (Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network) และระบบการหักบัญชีเช็ค
ด้วยภาพเช็ค ที่เรียกว่า ระบบ ICAS (Imaged Cheque Clearing
and Archive System)
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลระบบ
การช�ำระเงิน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 เพื่อก�ำกับดูแลสถาบันการเงินที่ท�ำธุรกิจด้าน e-Banking และ
บัตรเครดิต (2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขอ
อนุญาต ตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 เพือ่ ก�ำกับ
ดูแล Non-bank ที่ท�ำธุรกิจด้าน e-Money และบัตรเครดิต และ (3)
พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เพือ่ ก�ำกับดูแลสถาบัน
การเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ Non-bank ที่ประกอบธุรกิจ
บริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
“กฎหมายระบบการช�ำระเงินฉบับใหม่นี้จะรวบรวมกฎหมาย
ส�ำคัญที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินให้มาอยู่ภายใต้
กฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อเป็นการบูรณาการกฎหมายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลระบบการช�ำระเงินได้อย่างทันการณ์”
คุณสิริธิดา กล่าว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการช�ำระเงินและเทคโนโลยี
ทางการเงิน ยังกล่าวถึงเป้าหมายส�ำคัญของร่าง พ.ร.บ. ระบบ
การช�ำระเงินฉบับใหม่ ซึ่งมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่
1. เพื่อให้ระบบการช�ำระเงินสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. เพื่ อ ให้ มี ก ฎหมายก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ ป็ น เอกภาพ และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดูแลเสถียรภาพระบบการช�ำระเงิน
3. เพื่อให้มีการก�ำกับดูแลที่ยืดหยุ่น เอื้อต่อนวัตกรรมใหม่ ๆ
ทางด้านการช�ำระเงิน
4. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น และพั ฒ นาระบบ
ช�ำระเงินสู่ภูมิภาค
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‘6 Key Revolutionary Technologies’
…นี่คือ 6 นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการเงินที่ คุณบัญชา จะเปิด
มุมมองให้รับทราบ

Innovations
for the Future
นวัตกรรม
เปลี่ยนโลกการเงิน

ในแวดวงการเงิ น ทุ ก วั น นี้ ดู เ หมื อ นจะมี ชื่ อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึน้ มาไม่เว้นแต่ละวัน ไม่วา่ จะ
เป็น Blockchain หรือ Machine Learning ซึง่ ส่ง
ผลให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับแวดวงการเงินต่างต้อง
รีบศึกษาและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย
โดยในปัจจุบนั จะเริม่ เห็นสถาบันการเงินต่าง ๆ ทัง้
ธนาคารและ Non-bank เดินหน้าพัฒนาธุรกรรม
และแนวทางแก้ ปั ญ หาใหม่ ๆ เพื่ อ ตอบสนอง
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้คน
ที่กำ�ลังไหลเวียนอยู่ในกระแสธารแห่งโลกดิจิทัล
ผ่ า นนวั ต กรรมรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ มี ป ระโยชน์
เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป
คุณบัญชา มนูญกุลชัย
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. QR Code for Payment
มิติใหม่การช�ำระเงิน
จริง ๆ แล้ว เทคโนโลยี QR Code ถือเป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในชีวิต
ประจ�ำวันของผู้คนได้ระยะหนึ่งแล้วในโปรแกรม Social Network
ต่าง ๆ แต่ปจั จุบนั QR Code ได้ถกู พัฒนาเพือ่ ใช้ในการช�ำระเงินอย่าง
เต็มรูปแบบ เพียงแค่มสี มาร์ทโฟนทีร่ องรับระบบนีก้ ส็ ามารถใช้ได้ทนั ที
“หากเราสามารถผลักดันให้คนทั่วไปช�ำระเงินด้วยระบบ QR
Code ผ่านธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ได้ ก็
จะท�ำให้เกิดความสะดวก ลดการใช้เงินสด และท�ำให้เกิดการเข้าถึง
บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เช่น หากน�ำระบบ QR Code
มาแทนระบบ Barcode ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็จะท�ำให้การช�ำระเงิน
ค่าสินค้าและบริการทั่วไปง่ายขึ้น เพราะใช้เพียงแค่สมาทร์โฟนสแกน
ไปที่ QR Code บนตัวสินค้าได้เลย และที่ส�ำคัญ ไม่ต้องให้ข้อมูลกับ
ร้านค้าเหมือนจ่ายด้วยบัตรเดบิตหรือเครดิต ช่วยลดการทุจริตที่
ร้ า นค้ า ได้ อ ย่ า งดี ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ในต่ า งประเทศเริ่ ม ที่ จ ะน� ำ ระบบ
QR Code มาใช้แล้วกับร้านค้าทั่วไป และในประเทศไทยก็ได้เริ่ม
ทดสอบใน Regulatory Sandbox ของ ธปท. แล้วด้วยเช่นกัน
ขณะเดียวกัน ระบบ QR Code นี้ จะสร้างความคล่องตัวแก่
ร้านค้าขนาดเล็กได้อย่างมาก เพราะไม่ต้องใช้เครื่อง ไม่ต้องเสียบไฟ
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ให้วุ่นวายอีกด้วย
นอกจากนี้ ระบบช�ำระเงินด้วย QR Code นี้ สามารถต่อยอดไป
ยังนวัตกรรมการเงินอื่นได้อีกด้วย เช่น ข้อมูลธุรกรรมการช�ำระเงิน
ผ่าน QR Code จะสามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้
สินเชื่อแก่ร้านค้านั้นได้ (Information-based Lending) ทดแทนการ
ใช้หลักประกัน เป็นต้น”

2. Blockchain and Distributed Ledger Technology
บริหารข้อมูลแบบกระจายศูนย์
เรื่องของ Blockchain ถือเป็นอีกเรื่องที่ก�ำลังเขย่าวงการด้าน
การเงินในปัจจุบนั ด้วยหลักการทางเทคโนโลยีทสี่ ามารถท�ำให้เกิดการ
บันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger / Database)
การเข้ารหัส (Encryption) และก�ำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
“แต่เดิมฐานข้อมูลมักจะอยูท่ ใี่ ดทีห่ นึง่ แบบรวมศูนย์ (Centralized)
แต่ Blockchain ถือเป็นเทคโนโลยีทเี่ ข้ามาช่วยให้เกิดการกระจายฐาน
ข้อมูลแก่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลเดียวกัน และสามารถ
เข้ารหัสได้ ท�ำให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้นท�ำได้ยากหรือ
ไม่ได้เลย โดยใครที่มีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลได้แค่ไหน ก็เข้าได้แค่นั้น รวมถึง
สามารถสอบทานได้วา่ ใครท�ำอะไรบ้างในฐานข้อมูลเดียวกัน และด้วย
รูปแบบที่ข้อมูลไม่รวมอยู่ที่จุดเดียว แต่เป็นแบบกระจายศูนย์ ท�ำให้
ความเสีย่ งทีเ่ มือ่ ระบบล่มแล้วจะล่มทัง้ ระบบ ลดน้อยลงอย่างมาก เมือ่
คนหนึ่งฐานข้อมูลล่ม แต่คนอื่น ๆ ฐานข้อมูลก็ยังอยู่และสามารถที่
จะช่วยฟื้นฟูฐานข้อมูลให้กับคนที่ระบบล่มไปได้
ดังนัน้ Blockchain จึงมีทงั้ ความน่าเชือ่ ถือ ความปลอดภัย และมี
ความยืดหยุน่ ของระบบสูง ในเวลาเดียวกันสามารถน�ำมาต่อยอดการ
ให้บริการได้หลายด้าน เช่น การน�ำ Blockchain มาใช้ในการจัดการ
หนังสือค�้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG) ได้รวดเร็วขึ้นจากเดิม
มาก โดยน�ำมาใช้พสิ จู น์ขอ้ มูลเอกสารหรือธุรกรรม จากเดิมต้องมีการ
ส่งข้อมูลไปให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่รูปแบบใหม่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้ามาดูขอ้ มูลในถังข้อมูลในคราวเดียวกันได้ ท�ำให้ดำ� เนินการ
จัดการหนังสือค�้ำประกันได้เร็วขึ้น หรือแม้แต่การน�ำ Blockchain
มาใช้กบั กระบวนการโอนเงินระหว่างประเทศ เช่น นาย ก. จะท�ำการ
โอนเงินให้นาย ข. ธนาคารของนาย ก. ก็สามารถส่งข้อมูลเข้าไปใน
ระบบ Blockchain ธนาคารของนาย ข. เข้ามาตรวจสอบ และก็สามารถ
น�ำเงินเข้าบัญชีให้กับนาย ข. ได้ทันที กระบวนการนี้ท�ำให้ไม่จ�ำเป็น
ต้องพึ่งพาตัวกลางในการโอนเงิน
นอกจากนี้ Blockchain ยังสามารถขยายวงเพื่อต่อยอดธุรกรรม
ด้านอืน่ ๆ ได้อกี เช่น การซือ้ ขายทีด่ นิ การให้เช่าทรัพย์สนิ การให้เช่า
ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ทั้งหมดนี้สามารถท�ำเป็นธุรกรรมแบบไม่มีตัวกลาง
โดยผ่านระบบ Blockchain ได้”
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คุณบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินอีกท่านหนึ่ง ที่เฝ้าสังเกตการณ์
เทรนด์นวัตกรรมใหม่ ๆ และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึง
ศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทางการเงินจากทั้งใน
และต่างประเทศ
สิ่งที่เขาได้พบเห็น คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่
สถาบันการเงินและ Non-bank จะมีการน�ำมาใช้กันมากขึ้นและ
เชื่อว่านวัตกรรมเหล่านี้จะเข้ามาปฏิวัติบริการทางการเงินของไทยใน
ระยะต่อไป

3. Biometrics
ความแม่นย�ำบ่งชี้ตัวตน
Biometrics เป็นเทคโนโลยีที่สามารถน�ำมาใช้ในการยืนยันตัวบุคคล
โดยใช้ลกั ษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล เช่น การใช้ลายนิว้ มือ เสียง
ม่านตา ใบหน้า ในการพิสจู น์ตวั ตน ซึง่ สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กบั การ
ให้บริการธุรกรรมการเงินเพือ่ การยืนยันตัวตนของลูกค้าได้ ปัจจุบนั เริม่ มี
การน�ำเทคโนโลยีนี้มาใช้แล้ว เช่น การใช้ลายนิ้วมือพิมพ์บนสมาร์ทโฟน
เพือ่ ปลดล็อคใช้งาน ธนาคารพาณิชย์บางแห่งของไทยเริม่ ใช้ในการพิสจู น์
ตัวตนจากเสียงของลูกค้า เป็นต้น
“ปัจจุบันสมาร์ทโฟนหลาย ๆ รุ่น สามารถสแกนลายนิ้วมือ หรือ
ม่านตาได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป อย่างใน Regulatory
Sandbox ของแบงก์ชาติเอง ก็มีการทดสอบน�ำเทคโนโลยีการสแกน
ม่านตา เพื่อใช้แทนการตั้งค่า User Name และ Password ซึ่งปัจจุบัน
พบปัญหาว่า ถ้าตั้งง่ายเกินไปก็เสี่ยง แต่ถ้าตั้งยากเกินไปก็จ�ำได้ยาก
เทคโนโลยี Biometrics นีจ้ ะเข้ามาช่วยตรวจพิสจู น์ตวั ตนของเจ้าของ User
Name ทีจ่ ะเข้าใช้ธรุ กรรมต่าง ๆ ได้งา่ ยขึน้ และตรงตัวบุคคลนัน้ จริง ๆ”

4. Big Data / Data Analytics
ข้อมูลคือสิ่งล�้ำค่า
ในปัจจุบัน ข้อมูลเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลไม่ได้มีคุณสมบัติ
แค่ไว้จัดเก็บหรือสืบค้นเหมือนแต่ก่อน แต่ข้อมูลในหลากหลายธุรกิจ
สามารถน�ำมาวิเคราะห์และสร้างความเชื่อมโยงกันไปสู่ข้อมูลใหม่ ๆ ที่
มีคา่ มหาศาลต่อธุรกิจได้ เช่น หากลูกค้าไปรับประทานอาหารทีร่ า้ นไหน
หรือช้อปปิง้ ทีห่ า้ งสรรพสินค้าใด หากผูป้ ระกอบการมีเทคโนโลยีทสี่ ามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลนี้ได้ ก็จะน�ำมาใช้เป็นประโยชน์ในการออกโปรโมชั่นให้
ตรงกลุ่มลูกค้าในระดับตัวบุคคลได้เลย
“ระบบ Big Data หรือระบบฐานข้อมูลที่แข็งแรง จะท�ำให้ข้อมูล
จ�ำนวนมากถูกวิเคราะห์และจัดการข้ามระหว่างกันในหลายอุตสาหกรรม
ได้ไม่ยาก เช่น ข้อมูลทางการเงินที่ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลในสมาร์ทโฟน
ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ ซึ่งการ
เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ให้ถึงกันได้ จะท�ำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกบางอย่างที่จะน�ำมาสู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการกับ
ประชาชนได้มากขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือ ในแวดวงการเงิน หากวางระบบ
Big Data ได้ดี ก็จะท�ำให้เราทราบตัวตนของลูกค้าหรือประชาชนได้
อย่างชัดเจนว่าเขาชอบอะไร ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินประเภทใด

5. Machine Learning (ML)
และ Artificial Intelligence (AI)
ความอัจฉริยะของโรบอท
ต้องยอมรับว่า ML และ AI เป็นเทคโนโลยีทถี่ กู จับตามองอย่างมากใน
ปัจจุบัน และมักจะถูกวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของมันเสมอ โดย ML
/ AI นั้นถือเป็นก้าวต่อจากการมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data ขึ้น ซึ่ง
นับเป็นเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้จากหลายทิศทาง และ
จากหลายแหล่งข้อมูล จนท�ำให้เทคโนโลยีหรือเครือ่ งจักรกลมีความฉลาด
ขึ้นเรื่อย ๆ เช่น Siri ในสมาร์ทโฟนก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ ML / AI หรือ
ระบบ Call Center บางแห่งเริ่มน�ำระบบ ML / AI มาใช้พัฒนา Chatbot
มีการเรียนรู้ค�ำถามค�ำตอบจากในอดีตมาเป็นแนวทางในการให้บริการ
ลูกค้าด้วยระบบ ML / AI
“ผมมองว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ML / AI ก�ำลังถูกพัฒนา
ให้เข้ามาอยู่ในไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนมากขึ้น อย่างทุกวันนี้ค่าย
สมาร์ทโฟนหลายรายมีตัวช่วยในการพูดคุยระหว่างเจ้าของเครื่องกับ
สมาร์ทโฟนของตัวเอง ท�ำให้เราสือ่ สารกับ ML / AI ทีอ่ ยูภ่ ายในสมาร์ทโฟน
ถึงความต้องการ เช่น ร้านอาหารไหนอยู่ใกล้ที่สุด มีนัดตอนไหน
ต้องแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใด มันเข้ามาผสมผสานกับการใช้ชีวิต ซึ่ง
โปรแกรม ML / AI ฉลาดขึ้นทุกวัน สามารถเรียนรู้จากพฤติกรรมคนไป
เรื่อย ๆ เรียนรู้จากข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานไปจนถึงข้อมูลที่
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ในอนาคต”
6. Application Programming Interfaces (APIs)
ปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานการเชื่อมต่อแบบเดียวกัน
APIs คือ ช่องทางการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบอื่น ๆ เพื่อ
ท�ำงานร่วมกัน เปรียบเสมือนกับสายไฟ ปลั๊กไฟ และเต้าเสียบปลั๊กที่มี
มาตรฐานเดียวกัน ท�ำให้ระบบต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยง่าย
ซึง่ แนวคิดนีจ้ ะน�ำไปสูโ่ ลกอนาคต ถ้ามีมาตรฐานเปิดทีท่ ำ� ให้เทคโนโลยีที่
แตกต่างกันสามารถเชือ่ มต่อกันได้ เช่น ระบบของบริษทั แห่งหนึง่ สามารถ
เชื่อมต่อกับบริษัทอื่น ๆ ด้วยมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบเดียวกัน ท�ำให้
เกิดประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และง่ายต่อการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน
มากยิ่งขึ้น เป็นต้น
เหรียญ 2 ด้านของเทคโนโลยี
อย่างไรก็ตาม ทุกเทคโนโลยีมปี ระโยชน์และมีสงิ่ ทีต่ อ้ งเรียนรูใ้ นเวลา
เดียวกัน เหมือนกับเหรียญที่มี 2 ด้านเสมอ
“ผมขอยกตัวอย่างในบางเทคโนโลยีทไี่ ด้พดู ไปข้างต้น เช่น QR Code
เราทราบข้อดีของการใช้งานไปแล้ว แต่สิ่งที่ผู้บริโภคต้องตระหนักคือ

“เทคโนโลยีสมัยนี้มาเร็วและแรง
แทรกซึมแทบทุกวิถีชีวิตของประชาชน
อย่ากลัวจนเกินไป เรียนรู้ และทดลองใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะกับตัวเราในชีวิตประจ�ำวัน”
เงื่อนไขต่าง ๆ หากเราใช้ QR Code ในการโอนเงิน ก็ต้องตรวจดูความ
ถูกต้องของร้านค้าหรือผู้รับเงิน ซึ่งระบบ Mobile Banking ของธนาคาร
จะมีให้ตรวจสอบเสมอ พยายามอย่ากด ‘Yes’ ทันที ดูตัวเลขจ�ำนวนเงิน
ดูชอื่ ผูร้ บั เงิน ว่าถูกต้องหรือไม่ ส่วนฝัง่ ร้านค้าก็อย่าให้ใครเอา QR Code
มาแปะทับ QR Code ของเรา แม้โดยทั่วไประบบ QR Code จะมีการ
แจ้งเตือนทัง้ ฝัง่ ร้านค้าและลูกค้าเมือ่ ท�ำธุรกรรมไปแล้วก็ตาม แต่กม็ กี รณี
ผิดพลาดจากความประมาทให้เห็นขึ้นบ้างแล้วในต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ผมมองว่า แต่ละเทคโนโลยีมีความโดดเด่นและ
ต้องเรียนรู้คนละด้าน ทุกๆ เทคโนโลยีที่กล่าวมามีความส�ำคัญในการ
น�ำไปพัฒนาใช้กบั ระบบการเงินทัง้ สิน้ เช่น ถ้าจะสร้างผลิตภัณฑ์ทเี่ ข้าถึง
คนทั่วไปหรือคนรากหญ้า ผมว่า QR Code จะเหมาะ เพราะสะดวกกับ
พฤติกรรมคนที่สุด หรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่มาลดภาระหลังบ้าน ก็
ต้องหันมามอง Blockchain ให้มากขึ้น ถ้าอยากสร้างการยืนยันตัวตนที่
มีความเสถียรและแม่นย�ำกว่าก็ต้องเลือกใช้ Biometrics ทั้งหมดอยู่ที่จะ
ใช้อะไรให้เหมาะกับบริการนั้น ๆ แต่ต้องใช้บนพื้นฐานของความเข้าใจ
และไม่ประมาท”

อย่ากลัวเทคโนโลยีจนเกินไป
แน่นอนว่า เทคโนโลยีเปลีย่ นโลกการเงินทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้ อาจเป็น
เรื่องน่าตื่นเต้นของใครหลายคนที่รอคอย แต่ก็อาจจะเป็นเรื่องน่ากังวล
ของคนที่ปรับตัวไม่ทันอยู่บ้างเหมือนกัน
“ผมไม่อยากให้เรากลัวเทคโนโลยีจนเกินไป แต่อยากให้ลองเปิดใจ
เรียนรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกรรมการเงินที่คุณต้อง
ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน สิง่ เหล่านีไ้ ม่ยาก เพราะผมเชือ่ ว่าทุกวันนีผ้ ใู้ ห้บริการ
ด้านการเงินเองต่างพยายามให้ความรูท้ เี่ ข้าใจง่าย และนวัตกรรมทีท่ ำ� ให้
ชีวิตง่ายยิ่งขึ้น กับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทยอยเข้ามาในโลกการเงิน
อย่ากลัวจนเกินไป เรียนรู้ และทดลองใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับ
ตัวเราในชีวิตประจ�ำวัน”
ในอนาคตต่อจากนี้ เชื่อได้ว่า 6 นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการเงินที่
กล่าวมาทัง้ หมด จะเริม่ เข้ามามีบทบาทในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และส่งผ่านประโยชน์ไปสู่ภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้รวดเร็วขึ้นอีกทาง
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ที่พวกเขาสนใจ ยุคนี้ธุรกิจด้านการเงินต้องเริ่มปรับตัวเข้าหาพฤติกรรม
คนมากขึน้ จะเรียนรูจ้ ากลูกค้าทีเ่ ดินเข้าหาแบงก์อย่างเดียวไม่ได้อกี แล้ว
นี่คือบทบาทของ Big Data ที่ต้องให้ความส�ำคัญ”

ท�ำนอง ดาศรี

“จากประสบการณ์ท�ำงานทั้งชีวิต
ผมอยากสรุปว่า ไม่ว่าจะท�ำงานใด ๆ ก็ตามให้ได้ดี
คุณต้องมี ‘3 สิ่ง’ นี้เป็นรากฐานส�ำคัญ นั่นคือ
มีพลังใจที่ดี มีก�ำลังกายที่แข็งแรง และมีพลังบวก”

ถอด “รหัส” พัฒนาคน

ในเดื อ นธั น วาคม 2560 นี้ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
53rd SEACEN Governors’ Conference และ 37th
Meeting of the SEACEN Board of Governors ซึ่ง
นับเป็นครั้งที่ 7 ของการเป็นเจ้าภาพของ ธปท. ทั้งนี้
ตลอดเวลากว่า 50 ปีนับตั้งแต่จัดตั้ง The SEACEN
Centre ธปท. ได้ให้ความส�ำคัญและสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ SEACEN เสมอมา ทั้งการส่ง
พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การส่งผู้บริหาร
ระดับสูงไปเป็นวิทยากรบรรยาย รวมถึงส่งนักวิจัย
ไปร่วมท�ำวิจัยที่ SEACEN
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจาก คุณท�ำนอง
ดาศรี อดีตผูอ้ ำ� นวยการและทีป่ รึกษา ธปท. ซึง่ เป็นคนแรกของ ธปท.
ที่ไปท�ำวิจัยที่ SEACEN รวมทั้งเป็นผู้ประสานจัดงาน SEACEN-IMF
Seminar ทีส่ งิ คโปร์ และการสัมมนาทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์ และเป็นผูอ้ ำ� นวยการ
หลักสูตร (Course Director) ถึง 2 คราว มาให้ข้อคิดในการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งตกผลึกจากประสบการณ์ท�ำงานที่ SEACEN
SEACEN แหล่งพัฒนา 3 ทักษะการท�ำงาน
ในองค์การระหว่างประเทศทีส่ ำ� คัญ
คุณท�ำนองเล่าว่า หน้าที่ของนักวิจัย (Research Economist) ที่
SEACEN คือ การท�ำวิจัย 2 เรื่องภายในระยะเวลา 2 ปี (ปกติ 3 ปี)
รวมทั้งจัดสัมมนาและบรรยายตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการท�ำวิจัยของคุณท�ำนองครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ SEACEN
ท�ำวิจัย โดยการรวบรวมข้อมูลและข้อสนเทศจากแหล่งภายใน (Inhouse Research Project) โดย SEACEN ได้รับความร่วมมือและ
สนับสนุนอย่างดียงิ่ จากฝ่ายวิชาการของธนาคารกลางสมาชิกในการ
ให้ข้อคิดเห็นงานวิจัย
เวลา 2 ปีที่ SEACEN เขาผลิตงานวิจัยส�ำคัญออกมา 2 เรื่อง
ได้แก่ The Reserve Requirement As a Monetary Instrument in
the SEACEN Countries และ Open Market Operations: Its Nature
and Extent in the SEACEN Countries รวมทั้งการเขียนบทความ

เพราะผลงานวิจัยต้องผ่านการวิจารณ์และให้ข้อคิดเห็นจากสมาชิก
ทุกประเทศ ต่อมา คือ ทักษะในการบริหารจัดการตัวเองและคนอื่น
(Human Skills) โดยเฉพาะเรื่องมนุษยสัมพันธ์และการรู้เขารู้เรา
สุดท้าย คือ ทักษะด้านสังคม (Social Skills) เพื่อให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม (Value
Diversity) ได้”
คุณท�ำนองเล่าว่า ได้ใช้ประโยชน์จากทั้ง 3 ทักษะนี้อย่างมากใน
การท�ำงานที่ ธปท. และที่อื่นทั่วโลกจวบจนปัจจุบัน

ลงใน Staff Paper เรื่อง A Note on Open Market Operations in
the SEACEN Countries ซึ่ง SEACEN ได้จ�ำหน่ายผลงานวิจัยและ
Staff Paper ต่าง ๆ ออกสู่ตลาดโลกเป็นครั้งแรกด้วย
ในบทบาทผู้อ�ำนวยการหลักสูตร คุณท�ำนองมองว่า เป็นหน้าที่
ที่ต้องลงรายละเอียดเยอะ เริ่มตั้งแต่ออกแบบเนื้อหา (Course
Syllabus) และเชิญวิทยากร ทัง้ นี้ ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรต้องมีความรู้
ด้านเนื้อหาของหลักสูตร และมีความสามารถในการบรรยายแทน
วิทยากรในกรณีที่วิทยากรไม่มาบรรยายตามก�ำหนดเวลาด้วย และ
สุดท้ายเมือ่ จบหลักสูตรต้องประเมินผลการฝึกอบรม เพือ่ เป็นบทเรียน
ส�ำหรับจัดฝึกอบรมสัมมนาในโอกาสต่อไป
ส่ ว นการจั ด SEACEN-IMF Seminar เป็ น การจั ด สั ม มนา
ในช่วงประชุมผูว้ า่ การของ SEACEN ในปี 2531 คุณท�ำนองเล่าว่าเป็น
งานแรกที่ผู้อ�ำนวยการของ SEACEN มอบหมายให้ท�ำ ซึ่งเป็นงานที่
ค่อนข้างเครียดและมีรายละเอียดมาก ซึ่งนอกจากต้องประสาน
งานกับผู้บรรยายน�ำการสัมมนาจาก IMF และเจ้าภาพ Monetary
Authority of Singapore แล้ว ยังต้องจัดท�ำ Background Paper
ด้วย เพื่อให้มีความรู้พร้อมจะน�ำการสัมมนาได้ในกรณีที่วิทยากร
ไม่มาตามที่ก�ำหนดไว้
“สิ่งที่ได้จากการท�ำงานที่ SEACEN นี้ อย่างแรก คือ ทักษะการ
ท�ำงานเชิงวิชาการ (Technical Skills) ที่ได้เรียนรู้กระบวนการท�ำงาน
และวิธวี จิ ยั ระหว่างประเทศ ซึง่ ต้องอาศัยความรูแ้ ละประสบการณ์สงู

ความท้าทายที่ SEACEN ต้องร่วมกันผลักดัน
และก้าวข้ามอุปสรรคให้จงได้
ในฐานะ “ศิษย์เก่า” ของ SEACEN คุณท�ำนองมองว่า ความ
ร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลางของทุกประเทศสมาชิกคือ “กุญแจ”
ส�ำคัญที่จะช่วยให้สมาชิก SEACEN สามารถก้าวข้ามความท้าทาย
ทางด้านการเงินและการธนาคารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและจะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้
ความท้าทายส�ำคัญข้อแรก คือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security) ซึง่ เป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ในโลกการเงินยุคดิจทิ ลั
ขณะที่ช่องว่างจาก Cyber Security ยังอาจน�ำไปสู่ธุรกรรมการ
ฟอกเงินผ่านกระบวนการดิจิทัลได้ ซึ่งคุณท�ำนองแนะว่า SEACEN
ต้ อ งระดมผู ้ เ ชี่ ย วชาญมาแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละก� ำ หนด
แนวทางก�ำกับดูแลร่วมกัน
ความท้าทายต่อมา คือ การรู้เท่าทันทางการเงิน (Financial
Literacy) ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง อันเป็นกลไกส�ำคัญที่จะช่วยให้
ผู ้ บ ริ โ ภครู ้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงในโลกการเงิ น ทั้ ง ยั ง เป็ น
“ภูมคิ มุ้ กัน” การถูกหลอกลวง และช่วยลดช่องว่างเรือ่ งความรูเ้ ท่าทัน
ในโลกการเงิน เพื่อไม่ให้ผู้มีความรู้มากกว่าเอาเปรียบผู้ที่ไม่รู้เท่าทัน
สุดท้าย คือ การเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุม ทัว่ ถึง
เพียงพอ และยัง่ ยืน (Financial Inclusion) ซึง่ ไม่ใช่แค่การท�ำให้ทกุ คน
เข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น อย่ า งทั่ ว ถึ ง แต่ ยั ง หมายถึ ง ต้ น ทุ น
(ค่าธรรมเนียมและดอกเบีย้ ) ในการเข้าถึงทีใ่ กล้เคียงกัน ไม่วา่ คนรวย
หรือคนจน

“การจะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ หัวใจส�ำคัญอยู่ที่การ
พัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้พร้อมที่จะท�ำงาน คือ เป็น
ทั้งคนเก่ง คนดี และมุ่งท�ำงานอย่างมืออาชีพ สามารถสร้างมูลค่า
หรือคุณค่าแก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผมมองว่า ในการพัฒนาคน
สู่การเป็นทุนมนุษย์นั้น ความรู้จากสถาบันการศึกษามีส่วนแค่ 10%
อีก 70% มาจากประสบการณ์และการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ส่วน
20% ทีเ่ หลือมาจากค�ำแนะน�ำ (Coaching) ของหัวหน้างาน (Servant
Leader) และผู้เชี่ยวชาญ”
ไข “รหัส” ความส�ำเร็จในการท�ำงานที่
SEACEN และ ธปท.
ส�ำหรับคน ธปท. ทีใ่ ฝ่ฝนั อยากมีโอกาสร่วมงานกับ SEACEN หรือ
หน่วยงานระหว่างประเทศอืน่ ๆ คุณท�ำนองแนะว่า ต้องมีคณุ สมบัติ
อย่างน้อย 11 ประการ ประกอบด้วย “4 ทักษะ” ได้แก่ ภาษา
การเรียนรู้ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ “3 ความเข้าใจ” ได้แก่
วัฒนธรรม เศรษฐกิจโลก และธุรกิจเอกชน และ “4 ความเป็นเลิศ”
ได้แก่ ความรู้ การบริหารจัดการ กฎระเบียบ และความเป็นเลิศด้าน
จรรยาบรรณและจริยธรรม
“จากประสบการณ์ท�ำงานทั้งชีวิต ผมอยากสรุปว่า ไม่ว่าจะ
ท�ำงานใด ๆ ก็ตาม ให้ได้ดี คุณต้องมี ‘3 สิ่ง’ นี้เป็นรากฐานส�ำคัญ
นั่นคือ มีพลังใจที่ดี มีก�ำลังกายที่แข็งแรง และมีพลังบวก โดยต้อง
มีไฟในการท�ำงาน (Passion) มีจุดมุ่งหมายในการท�ำงานที่ชัดเจน
และ ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ส�ำหรับคน ธปท. ผมมีข้อ
แนะน�ำเพิ่มเติมคือ การท�ำงานที่แบงก์ชาติ คุณต้องรู้จริง ไม่โอ้อวด
และลงมือท�ำให้สำ� เร็จ” พร้อมทัง้ มีทศั นคติตอ่ งานเหมือนพระท่านว่า
“สุขแท้มีแต่ในงาน” อดีตรุ่นพี่ ธปท. ทิ้งท้าย
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จากประสบการณ์ที่ SEACEN

Dusit’s Hidden Charm
เมือ่ เรานึกถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญใน “เขตดุสติ ” หลายคนคงนึกถึงพระทีน่ งั่ อนันตสมาคม หรือสวนสัตว์ดสุ ติ ขวัญใจของ
เด็ก ๆ และครอบครัว แต่ความจริงแล้วยังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญอืน่ ทีน่ า่ สนใจไม่แพ้กนั อย่างพิพธิ ภัณฑ์ทงั้ สองแห่งซึง่ เราจะพา
คุณมารูจ้ กั ในฉบับนี้ สะท้อนมรดกล�ำ้ ค่าผ่านกาลเวลาสัง่ สมมาตัง้ แต่อดีต ถ่ายทอดเรือ่ งราวทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
อันงดงามเป็นเอกลักษณ์ ในบรรยากาศสบาย ๆ ตามสไตล์ “เขตดุสติ ” ได้เป็นอย่างดี

พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีต้ งั้ อยูใ่ นซอยองครักษ์ อีก
หนึ่งย่านที่ยังคงความสงบและเรียบง่ายของ
ชุมชนโดยรอบเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ทีต่ รงนีใ้ น
อดีต หน้าบ้านจะเป็นคลองเชือ่ มต่อไปยังแม่นำ�้
เจ้าพระยาและพระราชวังดุสติ ได้ แต่ปจั จุบนั
เป็นถนนไปหมดแล้ว ส่วนทีเ่ คยเป็นหน้าบ้าน
ก็กลับกลายเป็นหลังบ้าน ตัวอาคารเป็นบ้าน
โบราณสไตล์โคโลเนียลอายุราว 100 ปี ภายใน
แบ่งออกเป็นหลายห้อง จัดแสดงวัฒนธรรมต่าง ๆ
ซึง่ คุณสกุล อินทรกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับ
นานาชาติ ผูก้ อ่ ตัง้ พิพธิ ภัณฑ์นี้ ได้รวบรวม
วัฒนธรรมดอกไม้ทงั้ ของไทยและประเทศใน
ไม่เหมือนทีใ่ ด บรรยากาศทีส่ ดชืน่ สบายตา
ของวิวสระน�ำ้ กลางบ้าน กลิน่ หอมของดอกไม้
นานาพันธุ์ รวมถึงชุดขนมไทยและชากลิ่น
หอมหวานทีม่ ไี ว้บริการ เชือ่ ว่าทีน่ จี่ ะเป็นอีกหนึง่
สถานทีท่ คี่ ณุ สามารถนัง่ ซึมซับบรรยากาศได้
ทัง้ วันแบบไม่มเี บือ่
แถบเอเชียเอาไว้ เราจะได้เห็นตัวอย่างวัฒนธรรม
การจัดดอกไม้ในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในอดีต
และแบบทันสมัยในยุคปัจจุบนั ทัง้ งานพานพุม่
งานมาลัย งานใบตอง ทีใ่ ช้ในงานแต่งงาน หรือ
งานบายศรีรบั ขวัญ นอกจากนี้ ทีน่ ยี่ งั มีกจิ กรรม
เวิรค์ ชอปการสอนจัดดอกไม้ให้เลือกเรียนตาม
ความสนใจ ด้วยเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์

Where:		
		
When:		
Fee:		
Contact: 		
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เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10.00 - 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)
150 บาท
โทร. 0 2669 3633 หรือ www.floralmuseum.com
และ FB: TheMuseumofFloralCulture

หากใครเคยขับรถผ่านถนนราชด�ำเนินนอกตัดกับ
ถนนศรีอยุธยา แล้วสังเกตบริเวณหัวมุมถนน อาจจะ
เห็นวังสีเหลืองนวลตัง้ ตระหง่านอยู่ ภายในเขตรัว้ เป็น
ทีต่ งั้ ของพิพธิ ภัณฑ์ประกอบด้วยอาคารจัดแสดง 2 หลัง
หลังแรก คือ ต�ำหนักจิตรลดา เป็นต�ำหนักทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างเพือ่ เป็นทีป่ ระทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร ครั้นทรงขึ้นครองราชย์เป็น
พระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ 6 แล้ว จึงทรงย้ายไปประทับ ณ พระราชวังดุสติ
ต�ำหนักจิตรลดาแห่งนีจ้ งึ ได้ตกเป็นกรรมสิทธิข์ องเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นาถ ซึง่
ปัจจุบนั ต�ำหนักจิตรลดาใช้เป็นพิพธิ ภัณฑ์ โดยด้านในจัดแสดงเรือ่ งราวทาง
ประวัตศิ าสตร์ ความเป็นมาในอดีต และพระมหากรุณาธิคณุ ของพระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านนอกบ่งบอกถึงสถาปัตยกรรมแบบ
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์งดงามเกินบรรยาย โดยฝีมอื การออกแบบของสถาปนิก
ชาวอิตาเลีย่ น มาริโอ ตามัญโญ (Mr.Mario Tamagno) ผูอ้ อกแบบ สะพาน
มัฆวานรังสรรค์ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระทีน่ งั่ อภิเษกดุสติ ในพระราชวัง
ดุสติ รวมถึงต�ำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหมทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยด้วย
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พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้

พิพิธภัณฑ์ต�ำรวจ วังปารุสกวัน

อาคารอีกหลัง เป็นอาคารกระจก 2 ชัน้ ทีร่ วบรวมประวัตคิ วามเป็นมา
ของต�ำรวจไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงเรือ่ งราวพระราชกรณียกิจ
ต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกิจการต�ำรวจไทย สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณ และการเป็น
แบบอย่างสูงสุดของต�ำรวจไทยทุกหมูเ่ หล่า ในฐานะ “ราชาผูพ้ ทิ กั ษ์” ของ
ราษฎรไทยอย่างแท้จริง บรรยากาศภายนอกอาคารกระจก ร่มรืน่ ไปด้วย
ไม้ใหญ่นานาพันธุ์ มีศาลาริมสระน�ำ้ ทีไ่ ม่วา่ จะมองไปทางไหนก็สวยงาม
สบายตา

Where:		 323 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
When:
10.00 - 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ อังคาร
		 และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Fee:		 เข้าชมฟรี
Contact:
โทร. 0 2282 5057 หรือ
		www.saranitet.police.go.th/museum
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นวัตกรรม
(Innovation)
คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
(Economic & Social Benefits) จะต้องสามารถ
ท�ำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่
นัน้ ๆ ซึง่ ผลประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ อาจวัดได้เป็นตัวเงิน
โดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้ ทัง้ ทางธุรกิจ
หรือทางสังคม
นิยามของ “นวัตกรรม” นั้นกว้างกว่าเพียงแค่
การคิ ด ค้ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ นเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์
แต่ครอบคลุมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มี
อยู่แล้ว เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ดีขึ้น รวมทั้ง
การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต นวั ต กรรมสร้ า งความ
เปลี่ ย นแปลงที่ จั บ ต้ อ งได้ และเป็ น ฟั น เฟื อ ง
ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไปข้ า งหน้ า

ผลิตภาพ
(Productivity)
คือ การใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม
สูงขึน้ เช่น การพัฒนาทางเทคโนโลยี การปรับปรุง
การบริหาร และการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน
ผลิ ต ภาพเป็ น กุ ญ แจส� ำ คั ญ ต่ อ การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศในระยะยาว หัวใจ
ส�ำคัญของผลิตภาพ คือ นวัตกรรม เพราะนวัตกรรม
คือการขยายขอบเขตของสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้ ไม่วา่ จะเป็น
การสร้างวัตถุหรือเทคโนโลยีทแี่ ปลกใหม่ การพัฒนา
รูปแบบสินค้าและบริการทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน หรือการ
เพิม่ ปริมาณผลผลิตด้วยต้นทุนเท่าเดิม

ร่วมสืบสานปณิธานจากรุ่นสู่รุ่น
ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ธปท.

มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินให้มีเสถียรภาพและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

ผลิตภาพสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการและ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้สามารถก้าวข้ามข้อจ�ำกัด
ทางทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ได้ ระบบเศรษฐกิจใด
ทีไ่ ม่สามารถพัฒนาผลิตภาพได้เท่าทันกับคนอืน่ จะ
ไม่สามารถอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
www.bot.or.th
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